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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาและเปรี ย บเที ย บแบบจํ า ลองโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กําลังศึกษาอยูในกลุมโรงเรียนที่
เขารวมโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร และกลุมโรงเรียนเฉพาะทาง(โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ และกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชการสุมแบบ
สองขั้นตอน(Two-Stage Random Sampling) เปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 832 คน จําแนกเปน 2 กลุม
ไดแก 1) กลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งเปนโรงเรียนที่เขารวมโครงการหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร จํานวน 5 โรง นักเรียน 421 คน และ 2) กลุมโรงเรียนเฉพาะทาง (โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ใชหลักสูตรเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ) จํานวน 6 โรง นักเรียน 411 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมีคาความ
เชื่อมั่นอยูระหวาง .79 ถึง .89 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณาเพื่ออธิบายลักษณะของกลุม
ตัวอยางและการแจกแจงของตัวแปร สวนการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ใชโปรแกรม LISREL
ผลการวิจัยพบวา
1. โมเดลการวัดการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก ความสนใจใฝเรียนรู จริยธรรมในการ
เรียนรู การจัดการขอมูลความรู และการประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน
2. แบบจํ า ลองความสัม พัน ธโ ครงสร า งเชิ ง เสน แสดงอิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมและป จ จั ย
ภายในที่มีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยที่
2.1 การรั บรู ความสามารถของตนเองทางการเรี ยนรู ของนั กเรี ยนได รั บอิ ทธิ พล
ทางตรงจากการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน และ
การสนั บสนุนทางการเรี ยนรูจากผูปกครอง โดยการเปนแบบอย างทางการเรี ยนรูของผูปกครอง
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน และการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของการรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรูของนักเรียนไดรอยละ 71

2.2 การกํากับตนเองทางการเรียนรูไดรับอิทธิพลทางตรงจากการเปนแบบอยาง
ทางการเรียนรูของผูปกครอง และการรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรู สวนอิทธิพล
ทางออม การกํากับตนเองทางการเรียนรูไดรับอิทธิพลทางออมจาก 1)การเปนแบบอยางทางการ
เรียนรูของผูปกครองผานการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู และ2) สัมพันธภาพระหวาง
เพื่อนผานการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู โดยตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรู
ของผูปกครอง การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อน รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการกํากับตนเองทางการเรียนรูของนักเรียนไดรอยละ 92
2.3 การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรไดรับอิทธิพลทางตรงจากการเปน
แบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง การกํากับตนเองทางการเรียนรู การรับรูความสามารถ
ของตนทางการเรี ย นรู การสนั บ สนุ น ทางการเรี ย นรู จ ากผู ป กครอง ความพร อ มในการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนฯ และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู สวนอิทธิพลทางออม พบวา การ
เรี ย นรูอยา งสร างสรรคฯ ไดรับอิ ท ธิ พ ลทางออมจาก 1) การเป นแบบอยา งทางการเรีย นรู ของ
ผู ป กครองผ า นทางการรั บ รู ค วามสามารถของตนฯ 2)การเป น แบบอย า งทางการเรี ย นรู ข อง
ผูปกครองผานทางการกํากับตนเองทางการเรียนรู 3)การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู
ผานทางการกํากับตนเองทางการเรียนรู และ4)สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนผานการรับรู
ความสามารถของตนทางการเรียนรู โดยตัวแปรเหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนไดรอยละ 94
3. ผลการทดสอบความไมแปรแปลี่ยนของแบบจําลอง พบวา รูปแบบของโครงสราง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรระหวางนักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและนักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวม
ไมแตกตางกัน
4. ผลการทดสอบผลตางคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนทางการ
เรียนรู การกํากับตนเองทางการเรียนรู และการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ระหวาง
นักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและนักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวม พบวา นักเรียนกลุมโรงเรียน
เฉพาะทาง มีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู และการเรียนรูอยาง
สรางสรรคฯ สูงกวา นักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวม
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The objectives of this research were to develop and compare the linear
structural relations model of the science creative learning of science gifted-students
at the upper secondary level. These students were studying in the Inclusive educational
school which joined in the science gifted-students’ classroom project and specialized
schools (Mahidol Witayanusorn School and Princess Chulabhorn’s College School).
The samples, selected by two-stage random sampling technique comprised of 2 groups.
The first group consisted of 421 students who joined the science gifted students’ classroom
project from 5 Inclusive educational schools. The second group consisted of 411 students
from 6 specialized schools (Mahidol Witayanusorn School and Princess Chulabhorn’s
College School where its science classroom had the same curriculum as Mahidol
Witayanusorn School). The data were collected by questionnaires with the reliability
ranging from .79 to .89. In addition, descriptive statistics were used to describe the
sample characteristics and variable distribution. In terms of hypothesis testing regarding
the causal relationship of science creative learning, it was analyzed by LISREL.
The research findings revealed that
1. The model of science creative learning fitted the empirical data, consisting of
4 factors as follows: the desire for knowledge, learning moral, information and
knowledge management, and application and development for benefit enhancement.
2. The linear structural relation model indicating the effects of the social influence
and internal factor on science creative learning among high school science giftedstudents fitted the empirical data. Details of structural relations were

2.1 The self-efficacy learning was directly affected by parents’ learning model,
relationship between students and friends, and parents’ learning support. These variables
could explain 71 percents of the variance in self-efficacy learning.
2.2 Self-regulated learning was directly affected by parents’ learning model and
self-efficacy learning. Self-regulated learning was indirectly effected by 1) learning model of
parent through self-efficacy learning. and 2) relationship between students and friends
through self-efficacy learning. These variables could explain 92 percents of the variance in
self-regulated learning.
2.3 Science creative learning was directly affected by parents’ learning
model, self-regulated learning, self-efficacy learning, parents’ learning support, readiness
of school educational management, and relationship between students and teachers.
Science creative learning was indirectly effected by 1) learning model of parents
through self-efficacy learning 2) parents’ learning model through self-regulated learning
3) parents’ learning support through self-efficacy learning and 4) relationship between
students and friends through self-efficacy learning. These variables could explain
94 percents of the variance in science creative learning.
3. The form of causal relations between gifted students in specialized school
and inclusive educational schools showed no difference.
4. The test for invariant latent mean structures revealed differences of latent
variable means across two groups. The students in specialized school had latent means
of self-efficacy learning and self-regulated learning higher than students in the inclusive
educational school.
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บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
การเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญยิ่งของการพัฒนามนุษยใหเจริญเติบโตงอกงามไปสู
ความสมบูรณพรอมของชีวิต คือ เปนคนดี คนเกง ที่มีความสุข และมีความใฝรู ซึ่ง ณ วันนี้ โลก
ของการเรียนรูไดเปลี่ยนแปลงวิธีการศึกษา วิธีคิด วิธีการคนควาและวิธีการเรียนรูที่แตกตางไปจาก
อดีตโดยสิ้นเชิง ในขณะที่องคความรูใหมๆ ที่มนุษยจําเปนตองรูหรือสมควรรูเกิดขึ้นในทุกวินาที
เราจึงจําเปนตองทําใหสังคม เปนสังคมแหงการเรียนรูคูกันไป เพื่อใหคนสามารถใฝหาความรู
ขอมูล ขาวสาร ไดอยางทันทวงที ทันตอเหตุการณ ซึ่งในสวนของการจัดการศึกษาก็ตองจัดให
ผูเรียนไดมีทักษะ มีความสามารถในการเรียนรู เปนผูที่รูทัน รูนําโลก มีทักษะในการแสวงหาความรู
สรางความรู และสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน(ลัดดา ภูเกียรติ; และคณะ. 2548: 13)
จากความสําคัญของการเรียนรู เห็นไดวา การเรียนรูเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนา
ผูเรียน และหากจะพิจารณาถึงจุดมุงหมายในการปฏิรูปการศึกษาแลว จะเห็นไดวาจากจุดมุงหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษามุงเพื่อที่จะสรางบุคคลแหงการเรียนรู องคกรแหงการเรียนรู และสังคมแหง
การเรียนรูใหเกิดขึ้น โดยผูที่ผานการศึกษาแตละคน จะตองมีความสามารถในการคิด ใฝรู และ
สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง แตเมื่อพิจารณาจากสภาพสัง คมไทยในปจจุบัน เราอาจ
สามารถกลาวไดวา เด็กไทยจํานวนมากยังคงขาดการเห็นคุณคา ขาดโอกาส ขาดความเขาใจ
ขาดวิสัยทัศนในเรื่องของการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูในสิ่งที่ถูกตองและสอดคลองกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเห็นไดวา ปจจุบันระบบการศึกษายังไมไดทําหนาที่ชวยกระตุน
ใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน ขวนขวายแสวงหาความรูดวยตนเอง จึงสงผลใหบุคลากรใน
ประเทศขาดโอกาสในการเรียนรูเชิงสรางสรรคและการเรียนรูตลอดชีวิต และ กลับกลายเปนการ
สั่งสมลักษณะของสังคมที่ไรความคิดความอาน ผูเรียนนอยคนที่จะคิดเปน วิเคราะหเปน ประยุกต
สิ่งที่เรียนเปน การเรียนจึงกลายเปนการเรียนรูทฤษฎีที่ไมมีประโยชนในทางปฏิบัติเพราะผูเรียน
ประยุกตใชไมเปน(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2546: 102-103)
จากสภาพปญหาดังกลาว เห็นไดวา ลักษณะการเรียนรูท่ีมีการบูรณาการ มีการสนใจ
ใฝหาความรู มีการแลกเปลี่ยน โดยผูเรียนรูสามารถใชทักษะความสามารถในแสวงหา คัดสรร
คิดวิเคราะห สังเคราะห จัดการกับความรูที่ไดมาและนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงสรางสรรคนั้น
เปนลักษณะการเรียนรูที่มีความสําคัญยิ่งที่จะพัฒนาใหเกิดขึ้นกับผูเรียนรูทุกคน โดยเฉพาะกลุม
ผูเรียนรูที่เปนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจาก เด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือ ทรัพยากร
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ที่มีคุณคาซึ่งประมาณคามิได ไมเฉพาะตอตนเองเทานั้น แตยังมีประโยชนมากมายตอมนุษยชาติ
เพราะเด็กประเภทนี้หากไดรับการสงเสริมอยางเต็มที่และถูกตอง เมื่อเขาเติบโตเปนผูใหญอาจจะ
เปนนักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตร อุตสาหกรรมหรืออาจเปนวิศวกรรมที่มีความสามารถที่จะ
สรางคุณประโยชนอันมหาศาลใหแกประเทศชาติ แตในทางตรงกันขามหากเด็กไดรับการปลูกฝงที่
ไมเหมาะสม ใชความเกงความฉลาดในทางที่ผิดและเปนภัยตอสังคมอาจเปนอาชญากรที่สราง
ปญหานํามา ทํารายสังคมในภายหลังได(ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา. 2531: 237-238; อุษณีย โพธิสุข.
2541: ออนไลน) ดังนั้นจะเห็นไดวา หากเด็กกลุมนี้ไดรับการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูในทางที่
ถูกที่ควร และเหมาะสมกับความสามารถ เด็กกลุมนี้ก็จะนําความรูที่ไดจากการเรียนรูออกมาใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศในทางที่ถูกที่ควร อันสืบเนื่องมาจากการมีลักษณะการเรียนรูอยาง
สรางสรรค ทั้งนี้เพราะการเรียนรูนี้จะนําไปสูการพัฒนาตนเองใหรูทันความรูที่เปนพื้นฐานสําคัญ
ในการดํารงชีวิตที่อยูทามกลางกระแสตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษพบวา
มีผูใหความหมายการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษไวบาง แตยังไมพบนิยามที่ชัดเจน
ซึ่งสรุปไดวา เด็กกลุมนี้จะมีความสามารถในการเรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางรวดเร็ว มีความอยากรู
อยากเห็น ชอบเสาะแสวงหา ใฝเรียนใฝรู มีความสามารถในการจดจําสิ่งตางๆ ไดอยางดีเยี่ยม
มีค วามสามารถในการแยกแยะและเรีย นรูสิ ่ง ตา งๆ ไดม ากมาย มีค วามคิด สรา งสรรค
มีจินตนาการที่กวางไกล ชอบคิดคน คิดประดิษฐสิ่งตางๆ มีความคิดที่ไมซ้ําใคร และสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดดีและมีสามัญสํานึกที่ดี (George. 1992; เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์. 2548: 13-15; อางอิงจาก Parke. 1989) เห็นไดวา หากผูที่เกี่ยวของตอการพัฒนา
เด็กที่มีความสามารถพิเศษเขาใจความหมายของการเรียนรูของเด็กกลุมนี้แลว จะเปนประโยชนยิ่ง
ตอการพัฒนา เชน หากกลุมครูผูสอนเขาใจถึงลักษณะการเรียนรูของเด็ก ก็จะทําใหครูมีการเตรียมการ
สอนไดอยางเหมาะสม
ด ว ยความสํ า คั ญ ของการเข า ใจความหมายของลั ก ษณะการเรี ย นรู ข องเด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษกลุมนี้ ผูวิจัยไดเริ่มทําการศึกษาถึงลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร โดยลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคนี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาจากทั้งแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู แนวคิดการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูทางวิทยาศาสตร และลักษณะการเรียนรูของเด็กที่
มีความสามารถพิเศษ ซึ่งในป พ.ศ.2549 ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงองคประกอบของลักษณะ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร วา
ประกอบดวยกี่องคประกอบ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของลักษณะ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และ
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ศึกษาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรที่มีตอ
ความคิดสรางสรรค โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบวา
ลั ก ษณะการเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร ข องเด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบทั้ง 4 ตามลักษณะ
ของขอคําถามภายใตองคประกอบนั้นๆ ซึ่งประกอบดวย องคประกอบดานความสนใจใฝเรียนรู
ดานจริยธรรมในการเรียนรู ดานการจัดการขอมูลความรู และดานการประยุกตใชและพัฒนาให
เกิดประโยชน โดยลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสามารถทํานายความคิด
สรางสรรคไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (วิไลลักษณ ลังกา. 2549: 26-35) จากผลการวิจัยดังกลาว
จึงเปนที่มาของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนการเรียนรูที่หลากหลาย มีการใฝหา
ความรู มีการบูรณาการ มีการแลกเปลี่ยน มีจริยธรรมในการเรียนรูซึ่งมีการแสดงออกถึงการเปน
ผูเรียนรูที่ดี คือมีสามัญสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยตอความจริง มีใจเปนกลาง โดยผู
เรียนรูสามารถใชทักษะความสามารถในแสวงหา คัดสรร คิดวิเคราะห สังเคราะห จัดการกับความรูที่
ไดม า และนํา ไปใช ให เกิดประโยชนในเชิ งสรางสรรค โดยเปน การเรียนรูที่ มีการใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนฐานในการเรียนรู เหตุที่การเรียนรูอยาง
สร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร ใช วิ ธี ก ารและทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ม าเป น ฐาน
การเรียนรูนี้ เนื่องจากทั้งวิธีการและทักษะทางวิทยาศาสตรเปนลักษณะวิธีการที่มีความสําคัญตอ
การนําไปใชใน การเรียนรูของผูเรียน และเห็นไดวา หากผูเรียนสนใจที่จะเรียนรูแลว ผูเรียนจะเปน
ผูแสดงปฏิกริ ิยาตอสิ่งแวดลอมเพราะผูเรียนมีความสนใจใฝหาความรู อยากรูอยากเห็นสิ่งตางๆ ที่
อยูรอบตัวเขาในที่สุดผูเรียนก็สามารถพัฒนาความสามารถในการสรุปความและนําขอสรุปไปใช
อธิบายเหตุการณตางๆ ได โดยนําวิธีการและทักษะทางวิทยาศาสตรตางๆ มาประกอบใชใน
การเรียนรู จึงเปนการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จะทํ า การยื น ยั น โครงสร า งการเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท าง
วิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยเห็นวาจากลักษณะและความสําคัญ
ของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรตอเด็กที่มีความสามารถพิเศษนี้ หากเราจะพัฒนา
และสงเสริมใหเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษมีการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร จะมีปจจัย
ใดบางที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวามีอิทธิพลทางสังคมทางใด บางที่มีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ
เด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร ทั้ ง นี้ เ ห็ น ได ว า ป จ จุ บั น นี้ ป ระเทศไทยมี ก าร
จัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ทั้งในลักษณะของโรงเรียนที่จัด
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การศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนที่จัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรเรียนรวมกับเด็กปกติ ซึ่งจากแนวทางการจัดการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็น
วาสภาพแวดลอมทางการเรียนรูนาจะมีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางของบริบทและสิ่งแวดลอมจากทาง
โรงเรียน โดยเด็กที่มีความสามารถพิเศษจะมีกระบวนความคิดที่รวดเร็วอาจจะตองเบื่อหนายและ
ทนอยูในชั้นเรียนที่ไมไดจําแนกนักเรียน และพวกเขาจะมีความเบื่อหนายเนื่องจากการเรียนการสอน
ไมทาทาย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543: 80; อางอิงจาก Feldhusen. 1991) และ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มักจะประสบกับปญหาในการเรียนจนตองปดหรือหยุดพัฒนา
ความสามารถของตนเองลง นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่เรียนในชั้นเรียนปกติจะมีความ
มั่นใจในความสามารถลดลงและมีความกังวลในการเรียนเพิ่มขึ้น (Hammer. 2002)
นอกจากอิทธิพลของสภาพแวดลอมทางการศึกษาแลว อิทธิพลจากครอบครัวก็เปนอีกสิ่งหนึ่ง
ที่มีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวเปนปจจัย
สําคัญทางสังคมที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู เปนแหลงที่ชวยปลูกฝงพฤติกรรมแบบแผนการดําเนิน
ชีวิต และเป น แหล ง ที่บุ ค คลสามารถเรีย นรูได อยา งตอเนื่ อ งตลอดชีวิ ต พอ แม ผู ป กครองจึ ง มี
บทบาทสําคัญในการเสริมสรางการเรียนรูทั้งที่บาน โรงเรียนและแหลง การเรียนรูตางๆ ดังนั้น ถา
เด็กไดรับการเลี้ยงดูอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการกระตุน การสนับสนุน การสงเสริมพัฒนาสมอง
และการเรียนรูอยางเหมาะสม จะทําใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังที่ ผลงานวิจัยของ
ชุลีกร ยิ้มสุด และคณะ(2547: 64-66) พบวา การเปนแบบอยางของพอแมในการเรียนรู การสราง
บรรยากาศภายในครอบครัวใหเอื้อตอการเรียนรู และการใหความรัก กําลังใจของพอแม มีผลให
เด็กที่มีความสามารถพิเศษมีการใฝรูทางวิทยาศาสตร และผลงานวิจัยของโกวิชช เวชชศาสตร
(2547: 132-135) พบวา ครอบครัวเปน ตัวแบบในการสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการเรียนรูและ
ความมุงมั่นตอความสําเร็จทางการเรียน นอกจากผลจากงานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของ
ครอบครัวที่มีตอการเรียนรูแลว เพสตาลอซซี่ (ทิศนา แขมมณี. 2536: 57-58; อางอิงจาก Pestalozzi.
n.d.) ก็ ไ ด เ สนอวา ความรั ก ของพ อ แม เ ป น พลั ง สํ า คัญ ในการเจริ ญ เติ บ โตของเด็ ก ความรั ก ที่
ประกอบดวยเหตุผลและความมุงมั่นที่จะปลูกฝงสิ่งดีงามใหแกเด็กเปนบรรยากาศที่สงเสริมการ
เรียนรูและพัฒนาการในดานตางๆ ของเด็กอยางแทจริง
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ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน แสดงใหเห็นวา อิทธิพลจากสภาพแวดลอมทางการศึกษา
และอิ ท ธิ พ ลจากครอบครั ว มี ผ ลต อ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร ข องเด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลทางสังคมตอลักษณะการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยมีฐานมาจากการประมวล
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษากับเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และฐาน
แนวคิดทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986;
1997; 2001) ที่มีแนวคิดวา พฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในตัว
บุคคล(Internal personal) ปจจัยสภาพแวดลอม(Environment) และปจจัยทางพฤติกรรม(Behavioral)
โดยการเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสังคม และนอกจากอิทธิพล
ทางสังคมแลว ผูวิจัยยังศึกษาอิทธิพลจากปจจัยภายในตัวเด็กวามีผลตอการเรียนรูหรือไม ทั้งนี้
เนื่องจาก ตามทฤษฎีการรูคิดทางสังคมของแบนดูราไดเสนอวา พฤติกรรมของคนเราไมไดเกิดขึ้น
และเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปจจัยทางสภาพแวดลอมเพียงอยางเดียว แตจะตองมีปจจัยสวนบุคคลรวม
ดวย โดยปจจัยภายในตัวบุคคลมีความสําคัญตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งปจจัย
ภายในตัว บุค คลนั้น คือ การรับ รูความสามารถของตน(Self-Efficacy) และการกํา กับ ตนเอง
(Self-Regulation)
จากการประมวลเอกสารขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงโครงสรางการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร และจะศึกษาถึงอิทธิพลทางสังคมที่มาจากทั้งทางครอบครัว ซึ่งเปน
เรื่องของการสนับสนุนทางการเรียนรู สัมพันธภาพและการเปนแบบอยางทางการเรียนรู และ
อิทธิพลจากทางโรงเรียนที่เปนเรื่องของความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ความรูความสามารถของผูสอน การใชเทคนิคการสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับเพื่อนวาอิทธิพลทางสังคมเหลานี้และอิทธิพล
จากป จ จั ย ภายในตั ว เด็ ก จะมี ผ ลต อ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร ข องเด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรหรือไม และถานักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่มีความ
แตกตางกันในเรื่องของประเภทของโรงเรียนที่จัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษจะมี
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน
หรือไม และแตกตางกันอยางไร ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปพัฒนา
ส งเสริมการเรี ยนรู อย างสร างสรรคทางวิ ทยาศาสตรและความสามารถในดานตางๆ ของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษตอไป เพราะเห็นไดวาโดยธรรมชาติของเด็กกลุมนี้ ไมสามารถหลอเลี้ยงและพัฒนา
ตนเองใหเปนคนเกง ดี และมีความสุขได หากปราศจากปจจัยสําคัญเกื้อหนุน แมเด็กกลุมนี้จะมี
ความสามารถโดดเดนหรือฉลาดลึกซึ้งเพียงใดก็ยังเปนเด็กธรรมดา ที่ตองการประสบการณจาก
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ผูใหญจากการชี้แนะที่ดี ไดรับการพัฒนาที่เหมาะสม (อุษณีย อนุรุทธวงศ. ม.ป.ป.: ออนไลน; มลิวัลย
ลับไพรี. 2549) ซึ่งเด็กที่มีความสามารถพิเศษยังคงตองการปจจัยที่สงเสริมการเรียนรู รวมไปถึง
วัสดุอุปกรณทางการศึกษา การจัดสภาพการณที่ทาทาย และการกระตุนที่เรงเราใหพวกเขาบรรลุ
ตามเปาหมายสูงสุดของตนเองได หากเด็กกลุมนี้ไดรับการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูในทางที่
ถูกที่ควรและเหมาะสมกับระดับความสามารถเด็ก กลุมนี้ก็จะนําความรูที่ไดจากการเรียนรูออกมา
ใชประโยชนในการพัฒนาประเทศในทางที่ถูกที่ควร โดยการไดรับการพัฒนาใหรูจักและเขาใจ
ตนเอง เขาใจเพื่อนมนุษย เขาใจสังคมและโลกอยางถองแท รวมทั้งเกิดความตระหนักและมีเจตคติ
ที่ดีตอการคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ มีความสุขและพรอมที่จะสรางผลงานที่เปนเลิศ เปนคุณประโยชน
แกสังคมและประเทศชาติตอไป

ปญหาการวิจัย
โมเดลการวัดการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษหรือไม และแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น
จากทฤษฎีการรูคิดทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura)
จะใช ใ นการอธิ บ ายโครงสร า งความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท าง
วิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรไดหรือไม และจะอธิบายอยางไร
และนักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่มีความแตกตางกันในเรื่องของประเภทของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษจะมีโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรแตกตางกันหรือไม และแตกตางกันอยางไร

ความมุงหมายของการวิจัย
การวิ จัยครั้ ง นี้ มี ค วามมุง หมายของการวิจัย เพื่อพั ฒ นาและเปรี ย บเทียบแบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร โดยมีความมุงหมายเฉพาะของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อยืนยันองคประกอบการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบไป
ดวย ตัวแปรความสนใจใฝเรียนรู ตัวแปรจริยธรรมในการเรียนรู ตัวแปรการจัดการขอมูลความรู
และตัวแปรการประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน
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2. เพื่อศึกษาอิทธิพลจากครอบครัวของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
ตอปจจัยภายในตัวนักเรียนและการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลจากทางโรงเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร ตอปจจัยภายในตัวนักเรียนและการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียน
4. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลจากป จ จั ย ภายในของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร ตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
5. เพื่อเปรียบเทียบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรที่อยูในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ตางกัน
6. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู
การกํากับตนเองทางการเรียนรูและการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรที่อยูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาตางกัน

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงองคประกอบของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร และศึกษาถึงอิทธิพลทางสังคมทั้งที่มาจากทางโรงเรียน ครอบครัว และปจจัยภายใน
ที่มีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานาจะกอใหเกิดคุณคาทั้งทางดานองคความรูและดานการ
นําไปใช ดังนี้
ดานองคความรู
1. ไดองคความรูเกี่ยวกับลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนการเรียนรูถูกพัฒนาขึ้นมาจากทั้งแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู แนวคิดการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูทางวิทยาศาสตร และลักษณะการเรียนรูของเด็กที่
มีความสามารถพิเศษ โดยมีการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เปนฐานในการเรียนรู
2. ไดองคความรูเกี่ยวกับอิทธิพลของโรงเรียน ครอบครัว และปจจัยภายในที่มีตอการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรทั้งที่ศึกษาอยูใน
โรงเรียนประเภทตางๆ
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ดานการนําไปใช
1. สามารถใชองคความรูที่เกี่ยวกับลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ไปใชประกอบในการพัฒนา ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนใหกับกลุมเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษตอไป
2. สามารถใชองคความรูที่เกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคม ซึ่งประกอบไปดวยอิทธิพลทาง
โรงเรียน ครอบครัว และปจจัยภายใน เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษตอไป
3. สามารถใชองคความรูที่เกี่ยวกับอิทธิพลจากทางโรงเรียนที่จัดการศึกษาใหกับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษตอการเรียนรูอยางสรางสรรคใหกับเด็กไปใชประกอบการกําหนดนโยบาย
ทางการศึกษา หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
กลุมประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ซึ่งเปนโรงเรียนที่เขารวมโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร และ 2)กลุมโรงเรียน
เฉพาะทาง (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุ ม ตัว อยางสุ มมาจากนัก เรีย นที่มีความสามารถพิเ ศษทางวิ ทยาศาสตร ที่กํา ลั ง
ศึก ษาอยู ในระดั บชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปที่ 4-6 จํ านวน 832 คน จํ า แนกเปน 2 กลุม ได แก 1) กลุม
นั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร ว ม ซึ่ ง เป น โรงเรี ย นที่ เ ข า ร ว มโครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร จํานวน 5 โรง นักเรียนจํานวน 421 คน และ 2) กลุมนักเรียนที่ศึกษา
ในโรงเรียนเฉพาะทาง (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) จํานวน 6 โรง
นักเรียนจํานวน 411 คน โดยวิธีการสุมแบบสองขั้นตอน(Two-Stage Random Sampling)
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ในการกํ า หนดขนาดกลุ ม ตั ว อย า งใช ก ฎความเพี ย งพอในการวิ เ คราะห ข อ มู ล
ที่กําหนดไววาขนาดกลุมตัวอยางตอจํานวนตัวแปรสังเกตในแบบจําลองที่เพียงพอตอการวิเคราะห
ขอมูลควรมีสัดสวน 10-20:1 (Schumacker; & Lomax. 1996: 20) ดังนั้นในแตละกลุมยอย
จึงควรมีกลุมตัวอยางอยางนอยกลุมละ 250-500 คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. ตัวแปรภายนอก (exogenous variables) ไดแก
1.1 อิทธิพลจากครอบครัว ประกอบดวย
1.1.1 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง ประกอบดวยตัวบงชี้
คือ การรับรูของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผูปกครองปฏิบัติตอนักเรียน และการรับรูของนักเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตอผูปกครอง
1.1.2 การสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครอง ประกอบดวยตัวบงชี้
คือ การสนับสนุนทางดานอารมณ การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนทางดาน
สิ่งของ
1.1.3 การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง ประกอบดว ย
ตัวบงชี้ คือ การเปนแบบอยางดานรักการเรียนรู การเปนแบบอยางดานจริยธรรมในการเรียนรู
1.2 อิทธิพลจากโรงเรียน ประกอบดวย
1.2.1 ความพร อ มของโรงเรี ย นในการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษ ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ ความพรอมดานหลักสูตร ความพรอมดานผูสอน
ความพรอมดานสื่อการเรียนการสอน และความพรอมดานการวัดและประเมินผล
1.2.2 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ
การรับรูของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ครูปฏิบัติตอนักเรียน และการรับรูของนักเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตอครู
1.2.3 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ
การรับรูของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เพื่อนปฏิบัติตอนักเรียน และการรับรูของนักเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัตติ อเพื่อน
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2. ตัวแปรภายใน (endogenous variables) ไดแก
2.1 ปจจัยภายในตัวนักเรียน ประกอบดวย
2.1.1 การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู ประกอบดวยตัวบงชี้
คือ การรับรูความสามารถของนักเรียนในการแสวงหาและรับความรู การรับรูความสามารถของ
นักเรียนในดานจริยธรรมการเรียนรู การรับรูความสามารถของนักเรียนในการจัดการขอมูลความรู
และการรับรูความสามารถของนักเรียนในการประยุกตใชและพัฒนาความรูใหเกิดประโยชน
2.1.2 การกํากับตนเองทางการเรียนรู ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ องคประกอบ
ดานกลวิธีที่ใชทางการรูคิด (Cognitive strategy use) และองคประกอบดานการกํากับตนเอง
(self-Regulation)
2.2 การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ
ความสนใจใฝเรียนรู จริยธรรมในการเรียนรู การจัดการขอมูลความรู และการประยุกตใชและพัฒนา
ใหเกิดประโยชน
3. ตัวแปรปรับ (moderator variable) ไดแก ประเภทของโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ประเภทของโรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาให กั บ เด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
หมายถึง โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ซึ่งแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทแรกโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งเปนโรงเรียนที่เขา
รวมโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร และประเภทที่ 2 โรงเรียนเฉพาะทาง(โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร หมายถึง นักเรียนที่มีความสามารถ
อันโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร ที่ศึกษาอยูในแผนการเรียนวิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในโรงเรีย นนํา รอ งจัด การศึก ษาสํา หรับ ผูมีค วามสามารถพิเ ศษตามประกาศของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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นิยามเชิงปฏิบัติการ
1. การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่นักเรียนแสดงออกในการเรียนรู ซึ่งเปนลักษณะของการสนใจใฝหาความรู มีจริยธรรมในการเรียนรู
โดยแสดงออกถึงการเปนผูเรียนรูที่ดี มีการแสวงหา คัดสรร คิดวิเคราะห สังเคราะห จัดการกับ
ความรูที่ไดมาและนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงสรางสรรค โดยมีการใชวิธีการทางวิทยาศาสตร
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนฐานในการเรียนรู ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบงการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1.1 ดานความสนใจใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมที่นักเรียน
แสดงออกถึงการกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ รักและใสใจการเรียนรูอยูเสมอ เปดกวางตอ
ประสบการณ ใหม ๆ และสนใจแสวงหาแหล ง ทรั พยากรการเรี ยนรู โดยใช วิ ธี การเรี ยนรู ได อย าง
หลากหลายในการใหไดมาซึ่งขอมูลความรู
1.2 ดานจริยธรรมในการเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมที่นักเรียน
แสดงออกถึงการมีบทบาทในการเปนผูเรียนรูที่ดี มีความซื่อสัตย มีสามัญสํานึกที่ดี เคารพในเกียรติ
และศักดิ์ศรี โดยคํานึงถึงความถูกตอง มีใจเปนกลาง และมีการตรวจสอบความถูกตองจากแหลงที่ใช
ขอมูล
1.3 ดานการจัดการขอมูลความรู หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมที่นักเรียน
แสดงออกถึงการนําขอมูลความรูที่มีอยูหรือที่เรียนรูมาจําแนก จัดลําดับ แปลความจากขอมูล การทํา
ความเขาใจกับขอมูลความรู และมีทักษะใน การสรุปความ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ขอมูลที่
ไดมาอยางมีระบบ และกลั่นกรองออกมาเปนความรูที่ผานการจัดการจากผูเรียนรู
1.4 ดานการประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน หมายถึง คุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกถึงการนําความรูที่ผานการจัดการความรูมาประยุกตใชและพัฒนา
ใหเกิดประโยชนทั้งในดานการเรียนและในการดําเนินชีวิตประจําวัน อาจเปนในลักษณะของการ
เผยแพร การถายทอด การแบงปนและใชความรู การพัฒนาตอยอดของความรู หรือนําความรูที่มี
อยูไปปฏิบัติในทางสรางสรรค
การวัดการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร วัดจากลักษณะการเรียนรูอยา ง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรทั้ง 4 ดาน คือ ดานความสนใจใฝเรียนรู ดานจริยธรรมในการเรียนรู
ดานการจัดการขอมูลความรู และดานการประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน ซึ่งเปนแบบวัดที่
ผูวิจัยสรางขึ้น (วิไลลักษณ ลังกา. 2549) ผูตอบที่ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงวามีการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนจากแบบวัดนอยกวา
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2. การสนับสนุนทางการเรียนรูของผูปกครอง หมายถึง การรับรูของนักเรียนตอ
พฤติกรรมของบิดามารดาหรือผูปกครองที่ปฏิบัติตอนักเรียน ดวยการใหความชวยเหลือแกนักเรียน
ในดานตางๆ 3 ดาน ซึ่งจะมีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ไดแก
2.1 การสนับสนุนทางดานอารมณ หมายถึง การรับรูของนักเรียนตอพฤติกรรม
ของผูปกครองที่ปฏิบัติตอนักเรียนโดยการใหความสนใจ เอาใจใส และใหกําลังใจนักเรียนในดานการเรียน
2.2 การสนับ สนุน ทางดา นขอ มูล ขา วสาร หมายถึง การรับ รูข องนัก เรีย นตอ
พฤติกรรมของผูปกครองที่ปฏิบัติตอนักเรียนโดยมีการใหคําปรึกษา คําแนะนําในขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของกับสิ่งที่นักเรียนตองการเรียนรู มีการกระตุนใหนักเรียนสนใจคนควาหาความรูอยูเสมอ
และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน
2.3 การสนับสนุนทางดานสิ่งของ หมายถึง การรับรูของนักเรียนตอพฤติกรรมของ
ผูปกครองที่ปฏิบัติตอนักเรียนโดยจัดเตรียมเงิน เครื่องแตงกาย หนังสือ และอุปกรณการเรียนที่ให
ความรูเพิ่มเติมใหแกนักเรียนอยางเพียงพอตามความจําเปนทางการเรียนรูของนักเรียน
การวัดการสนับสนุนทางการเรียนรูของผูปกครอง วัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตาม
แนวคิดของ เชฟเฟอรและคณะ (Schaefer; et al. 1981: 381-406) ผูตอบที่ไดคะแนนจากแบบวัด
มากกวาแสดงวาไดรับการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนจาก
แบบวัดนอยกวา
3. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง
หมายถึง การรับรูของนักเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผูปกครองปฏิบัติตอนักเรียนและพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบตั ิตอผูปกครองเพื่อ
ทําใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีการแสดงออกถึงความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน มีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
มีความสามัคคีระหวางสมาชิกในครอบครัว และมีการพักผอนหยอนใจรวมกันในครอบครัว โดย
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองแบงออกเปน 2 ดาน คือ พฤติกรรมที่ผูปกครองปฏิบัติ
ตอนักเรียน และพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตอผูปกครอง
การวัดสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองไดปรับปรุงมาจากแบบวัดสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับผูปกครอง ของ สุธาสินี ใจเย็น (2545) และศศิธร ลีบอนอย (2547) ผูตอบที่ได
คะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงวามีสัมพันธภาพที่ดีกับผูปกครอง สูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนจาก
แบบวัดนอยกวา
4. การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง หมายถึง การรับรูของนักเรียนตอ
พฤติกรรมของบิดามารดาหรือผูปกครองที่แสดงออกใหนักเรียนรับรูไดวาเปนผูที่ใฝเรียนใฝรูอยู
เสมอ เมื่อมีความคิดริเริ่มอยากรูสิ่งใด ก็จะใชทักษะในการแสวงหาความรู เชน การสังเกต การ
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อาน การฟง ลงมือกระทําเพื่อแสวงหาความรู เปนตน โดยมีบทบาทในการเปนผูเรียนรูที่ดี เรียนรู
ในทางที่ถูกที่ควร ที่ดีงาม มีความสามารถในการใชสิ่งที่ไดจากการเรียนรูมาใชใหเปนประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน โดยการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง แบงไดเปน 2 ดาน ดังนี้
4.1 การเปนแบบอยางทางการเรียนรูดานรักการเรียนรู หมายถึง การรับรูของนักเรียน
โดยการสังเกตการณแสดงออกของผูปกครองวาผูปกครองมีการเสาะแสวงหาแหลงทรัพยากรการเรียนรู
เมื่อมีความคิดริเริ่มอยากรูสิ่งใด ก็จะใชทักษะในการแสวงหาความรู หรือใชวิธีการเรียนรูไดอยาง
หลากหลาย เชน การสังเกต การอาน การฟง ลงมือกระทําเพื่อแสวงหาความรู เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
ความรู และเปนผูที่ใฝเรียนใฝรูอยูเสมอ
4.2 การเปนแบบอยางทางการเรียนรูดานจริยธรรมในการเรีย นรู หมายถึง
การรับรู ของนักเรียนโดยการสังเกตการณแสดงออกของผูปกครองวาผูปกครองมีบทบาทในการเปน
ผูเรียนรูที่ดี มีความซื่อสัตย เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี โดยคํานึงถึงความถูกตองมีการตรวจสอบ
ความถูกตองจากแหลงที่ใชขอมูล และเปนการเรียนรูในทางที่ถูกที่ควร ที่ดีงาม และมีความเหมาะสม
การวัดการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองสรางขึ้นจากแนวคิดการเรียนรูจาก
ตัวแบบของแบนดูรา (Bandura. 1986) ผูตอบที่ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงวาไดรับการ
เปนแบบอยางทางการเรียนรูจากผูปกครองสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนจากแบบวัดนอยกวา
5. ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
หมายถึง การรับรูของนักเรียนตอความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ของโรงเรียน ซึ่งเปนสภาพการเตรียมตัวเพื่อตอบสนองกระบวนการตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นอยาง
เพียงพอเพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยเปนความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้ง 4
ดาน ไดแก
5.1 ดานหลักสูตร หมายถึง การรับรูของนักเรียนวาทางโรงเรียนมีการจัดหลักสูตรที่มี
เนื้อหาและวิธีการเสนอเนื้อหาที่สอดคลองกับความตองการความสนใจ และความสามารถของเด็ก
หรือเปนหลักสูตรที่ไมพึ่งพาหนังสือหรือแบบฝกหัดบทใดบทหนึ่งโดยเฉพาะ คือมีความยืดหยุน
มีหลายรูปแบบตามความตองการของเด็ก มีโครงการเสริมหลักสูตร มีกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพ
และคุณ ธรรมจริย ธรรมของเด็ก สง เสริม ใหเ ด็ก ไดมีโ อกาสเต็ม ที่ใ นการพัฒ นาศัก ยภาพและ
ความสามารถพิเศษของเขา
5.2 ดานผูสอน หมายถึง การรับรูของนักเรียนวาครูผูสอนมีความรูในเนื้อหาวิชาที่
สอนและมีความสามารถในการปฏิบัติงานสอนที่แสดงออกถึงความรอบรูในการสอน มีการเตรียม
การสอน มีการเสนอสาระของบทเรียนไดอยางเหมาะสม มีการใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับผูเรียน มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนรวม ใชสื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับเนื้อหา
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นําเอาประสบการณในชีวิตประจําวันมาประกอบการเรียนการสอน มีการเปรียบเทียบยกตัวอยาง
ในการอธิบายใหนักเรียนเขาใจและตั้งคําถามชวนใหผูเรียนคิดตาม
5.3 ดานสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การรับรูของนักเรียนวาโรงเรียนมีสื่อ หรือ
อุปกรณการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย มีจํานวนเพียงพอกับการเรียนการสอน และเปนสื่อที่ทันสมัย
ทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือมีการยืดหยุนของสาระการเรียนรูแตละรายวิชาที่เปดสอนแตละระดับชั้น
5.4 ดานการวัดและประเมินผล หมายถึง การรับรูของนักเรียนวาครูผูสอนใชเทคนิค
วิธีในการพิจารณาวัดและตัดสินผลการเรียนทั้งในระหวางเรียนและปลายภาคเรียนอยางมีหลักเกณฑ
และใชวิธีที่หลากหลาย มีความยุติธรรม เพื่อเปนประโยชนตอผูเรียนและปรับปรุงการสอนให
เหมาะสมยิ่งขึ้น
การวัดความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
วัดจากการรับรูของนักเรียนตอความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ของโรงเรียน ทั้ง 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการวัด
และประเมินผล ซึ่งเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผูตอบที่ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงวามี
การรับรูถึงความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษสูงกวา
ผูตอบที่ไดคะแนนจากแบบวัดนอยกวา
6. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู หมายถึง การรับรูของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่ครูปฏิบัติตอนักเรียนและพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตอครูทั้งในและนอกหองเรียนเพื่อทําใหมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน มีการสงเสริมใหกําลังใจ การเอาใจใส ความเปนกันเอง ความยุติธรรม
ใหกําลังใจ ใหโอกาสกับนักเรียนในการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถออกมาอยางเต็มที่
สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนแบงออกเปน 2 ดาน คือ พฤติกรรมที่ครูปฏิบัติตอนักเรียน และ
พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตอครู
การวัดสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนไดปรับปรุงมาจากแบบวัดสัมพันธภาพระหวาง
ครูกับนักเรียน ของ เยาว เปนสุข (2532) จิตรฐิกานต สบายจิตร (2542) และพิศดี มินศิริ (2547)
ผูตอบที่ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงวามีสัมพันธภาพที่ดีกับครูสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนน
จากแบบวัดนอยกวา
7. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน หมายถึง การรับรูของนักเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตอเพื่อนและพฤติกรรมที่เพื่อนปฏิบัติตอนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน
เพื่อทําใหมีความสัมพันธที่ดีตอกันในการอยูรวมกัน มีความหวงใยซึ่งกันและกัน ใหกําลังใจกัน
แลกเปลี่ย นความคิด เห็น ทํา กิจ กรรมตา งๆ รว มกัน การใหค วามชว ยเหลือ พึ่ง พาอาศัย กัน

15
ทั้งทางดานวิชาการและดานทั่วๆ ไป สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนแบงออกเปน 2 ดาน คือ
พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตอเพื่อน และพฤติกรรมที่เพื่อนปฏิบัติตอนักเรียน
การวัดสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากแบบวัดสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อน สุธาสินี ใจเย็น (2545) พิศดี มินศิริ (2547) และพสชนัน นิรมิตไชยนนท
(2549) โดยผูตอบที่ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงวามีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนสูงกวาผูที่
ตอบไดคะแนนจากแบบวัดนอยกวา
8. การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู หมายถึง ความเชื่อของนักเรียน
เกี่ยวกับระดับความสามารถของตนเองที่จะใชในการเรียนรู ซึ่งแบงเปน 4 ดาน ดังนี้
8.1 การรับรูความสามารถของตนดานการแสวงหาและรับความรู เปนความเชื่อ
ของนักเรียนวาตนเองสามารถเสาะแสวงหาแหลงทรัพยากรการเรียนรู โดยใชวิธีการเรียนรูไดอยาง
หลากหลายในการใหไดมาซึ่งขอมูลความรู
8.2 การรับรูความสามารถของตนดานจริยธรรมในการเรียนรู เปนความเชื่อของ
นักเรียนวาตนเองสามารถเปนผูเรียนรูที่ดี มีความซื่อสัตย มีสามัญสํานึกที่ดี เคารพในเกียรติและ
ศักดิ์ศรี โดยคํานึงถึงความถูกตอง มีใจเปนกลาง และมีการตรวจสอบความถูกตองจากแหลงที่ใช
ขอมูล
8.3 การรับรูความสามารถของตนดานการจัดการขอมูลความรู เปนความเชื่อของ
นักเรียนวาตนเองสามารถนําขอมูลความรูที่มีอยูหรือที่เรียนรูมาจําแนก จัดลําดับ แปลความจาก
ขอมูล การทําความเขาใจกับขอมูลความรูและมีทักษะในการสรุปความ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
ขอมูลที่ไดมา อยางมีระบบ กลั่นกรองออกมาเปนความรูที่ผานการจัดการจากผูเรียนรู
8.4 การรับรูความสามารถของตนดานการประยุกตใชและพัฒนาความรูให
เกิดประโยชน เปนความเชื่อของนักเรียนวาตนเองสามารถนําความรูที่ผานการจัดการความรูมา
ประยุ ก ต ใ ช แ ละพั ฒ นาให เ กิ ด ประโยชน ทั้ ง ในด า นการเรี ย นและในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น
อาจเปนในลักษณะของ การเผยแพร การถายทอด การแบงปนและใชความรู การพัฒนาตอยอด
ของความรู หรือนําความรูที่มีอยูไปปฏิบัติในทางสรางสรรค
การวัดการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู สรางขึ้นจากแนวคิดการรับรูความสามารถ
ของตนของแบนดูรา (Bandura. 1997; 1999) และกระบวนการเรียนรูของบรูเนอร (Bigge; & Shermis.
2004; citing Bruner. 1963), สมคิด อิสระวัฒน (2538) และน้ําทิพย วิภาวิน (2547) ผูตอบที่ได
คะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงวามีการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูสูงกวาผูที่ตอบ
ไดคะแนนจากแบบวัดนอยกวา
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9. การกํากับตนเองทางการเรียนรู หมายถึง การที่นักเรียนมีการดําเนินการกํากับ
ตนเองเพื่อไดมาซึ่งความรู และทักษะตางๆ โดยมีการรูคิด การควบคุมการกระทําและแรงจูงใจ
จัดการสิ่งตางๆ ดวยตนเองและใชกลวิธีทางการรูคิดในการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 2 องคประกอบ
ดังนี้
9.1 องคประกอบดานกลวิธีที่ใชทางการรูคิด (Cognitive strategy use) หมายถึง
การที่นักเรียนมีการดําเนินการกํากับตนเองเพื่อไดมาซึ่งความรู และทักษะตางๆ โดยมีการใชกลวิธี
ทางการรูคิด เชน การรวบรวมหรือการถายโอนความรู การคนควาหาความรู การทองจํา การเชื่อมโยง
การจัดรูปแบบ และการตั้งเปาหมายและวางแผนในการเรียนรู
9.2 องคประกอบดานการกํากับตนเอง(self-Regulation) หมายถึง การที่นักเรียน
มีการดําเนินการกํากับตนเองเพื่อไดมาซึ่งความรู และทักษะตางๆ โดยมีกลวิธีการคิดอภิมาน
(Metacognition strategies) และการจัดการควบคุมความพยายามของตนเอง (Effort management
strategies) ในการเรียนรู
การวัดการกํากับตนเองทางการเรียนรู ผูวิจัยไดดัดแปลงมาจากแบบวัดการกํากับตนเอง
ทางการเรียนรูของพินทริก และดีกรูท (Pintrich; & De-Groot. 1990) ผูตอบที่ไดคะแนนจากแบบ
วัดมากกวาแสดงวามีการกํากับตนเองทางการเรียนรูสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนจากแบบวัดนอยกวา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาถึงอิทธิพลทางสังคมทั้งจากทางบาน ทางโรงเรียนและปจจัย
ภายในตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยขอนําเสนอการประมวลเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวของตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังตอไปดังนี้
ตอนที่ 1 : การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
1.1 ความหมายของการเรียนรู
1.2 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู
1.3 การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
1.3.1 ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง
1.3.2 ลักษณะการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
1.3.3 ลักษณะการเรียนรูของเด็กทีม่ ีความสามารถพิเศษ
1.4 องคประกอบของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
1.5 การวัดการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ตอนที่ 2 : อิทธิพลทางสังคมและปจจัยภายในตอการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร
2.1 ทฤษฎีการรูคิดทางสังคม (Social Cognitive Theory)
2.2 อิทธิพลของครอบครัวตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
2.2.1 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองกับการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร
2.2.2 การสนับสนุนทางการเรียนรูของผูปกครองกับปจจัยภายในและการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
2.2.3 การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองกับปจจัยภายในและ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
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2.3 อิทธิพลทางโรงเรียนตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
2.3.1 ความพร อ มของโรงเรี ย นในการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษกับการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
2.3.2 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูกับการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร
2.3.3 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนกับปจจัยภายในและการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
2.4 อิทธิพลของปจจัยภายในตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
2.4.1 การรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรูกับการกํากับตนเองและ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
2.4.2 การกํ า กั บ ตนเองทางการเรี ย นรู กั บ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท าง
วิทยาศาสตร
ตอนที่ 3: รูปแบบการจัดการศึกษาใหเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร : ประเภทของโรงเรียน
3.1 ปรัชญาในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษ
3.2 จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3.3 แนวคิดและหลักการการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีม่ ีความสามารถพิเศษ
3.4 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในประเทศไทย
มีรายละเอียดดังนี้
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ตอนที่ 1 : การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
1.1 ความหมายของการเรียนรู
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนรู พบวา มีผูใหความหมายของการเรียนรู
โดยมี แ นวคิ ด ที่ แ บ ง ได เ ป น 2 ประเด็ น คื อ ประเด็ น แรกมองการเรี ย นรู ใ นความหมายของ
กระบวนการเรียนรู สวนประเด็นที่สองมองการเรียนรู ในความหมายของผลการเรียนรู ซึ่งแนวคิด
ที่สนับสนุนประเด็นแรกที่มองวาการเรียนรูในความหมายของกระบวนการเรียนรูนี้ มอรริส(Morris.
1990: 178) และไคลน(Klein. 1996: 5) ไดใหความหมายของการเรียนรูในลักษณะที่คลายกัน วา
การเรียนรู หมายถึง กระบวนการที่เปนผลมาจากประสบการณหรือการฝกฝน มีผลทําใหเกิด
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคอนขางถาวร และ รุง แกวแดง(2543: i) ไดใหความหมายของ การเรียนรู วา
หมายถึง การรับขอมูลขาวสาร การแปลความ การปรับปรุงและการแลกเปลี่ยน ถายทอดสาระและ
ประสบการณของบุคคลและสังคม และกันยา สุวรรณแสง(2532: 155) ไดใหความหมายของ
การเรียนรู วาหมายถึง กระบวนการที่เปนประสบการณตรง และหรือประสบการณทางออม กระทํา
ใหอินทรียเกิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวร แตไมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอัน
เนื่อ งมาจากเหตุอื่น ๆ สว นแนวคิดที่ส นับสนุน ประเด็น ที่ม องการเรีย นรูใ นความหมายของผล
การเรียนรู พบวาฮามิลตัน และกาตาลา(Hamilton; & Ghatala. 1994: 9) ไดใหความหมายของ
การเรียนรูวา การเรียนรูใหผลในแงของการเปลี่ยนแปลงที่คอนขางจะถาวรของพฤติกรรมหรือ
ความรูของบุคคล และวุฒิชัย จํานง(2521: 6-7) ไดใหความหมายของการเรียนรู ไววา การเรียนรู
ใหผลในแงของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พฤติกรรมที่แสดงออกหรือเปนอยูกอนกระบวนการเรียนรู
จะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากผานกระบวนการนั้นแลว การเรียนรูเปนผลของการฝกซ้ําซาก สําหรับ
ลักษณะการเรียนรูนี้ ไมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากความเจ็บไข และการบรรลุวุฒิภาวะ
สรุปไดวา การเรียนรูเปนกระบวนการในการเปลี่ยนพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ
ทั้งประสบการณตรงและหรือประสบการณทางออมที่แตละบุคคลไดรับมา เปนการแสวงหาสิ่ง
ใหมๆ โดยมีการรับขอมูล ปรับปรุง และแลกเปลี่ยนถายทอดสาระความรู อันจะทําใหเกิดความรู
ความสามารถที่กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อสนองความตองการของผูเรียนรูได
1.2 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของ เจโรม บรูเนอร(Jerome Bruner.
1963) มาศึกษาถึงขั้นตอนกระบวนการเรียนรู ซึ่งหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูโดย
วิธีการคนพบของ บรูเนอร เชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ดว ยตนเอง โดยการเรีย นรูจ ะเกิด ขึ้น ก็ตอ เมื่อ ผูเ รีย นไดป ระมวลขอ มูล ขา วสารจากการที่มี
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ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การรับรูของมนุษยเปนสิ่งที่เลือกหรือสิ่งรับรูที่ขึ้นกับความใสใจของ
ผูเรียนที่มีตอสิ่งนั้นๆ การเรียนรูจะเกิดจากการคนพบเนื่องจากผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็น
ซึ่งเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมสํารวจสภาพสิ่งแวดลอม และเกิดการเรียนรูโดยการคนพบ
(Discovery Learning)
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูโดยวิธีการคนพบของบรูเนอร มีดังนี้(Bigge; &
Shermis. 2004: 133-150; citing Bruner. 1963)
ประการแรก การเรียนรูเปนกระบวนการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยตนเอง
การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลของการปฏิสัมพันธนอกจากจะเกิดขึ้นในตัวของผูเรียนแลว ยังจะเปนผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมดวย
ประการที่สอง ผูเรียนแตละคนมีประสบการณและพื้นฐานความรูแตกตางกัน การเรียนรู
จะเกิด ขึ้น จากการที่ผูเ รีย นสรา งความสัม พัน ธร ะหวา งสิ่ง ที่พ บใหมกับ ประสบการณ และมี
ความหมายใหม
ประการที่สาม พัฒนาการทางเชาวนปญญาจะเห็นไดชัดเจนโดยที่ผูเรียนสามารถรับ
สิ่งเราที่ใหเลือกไดหลายอยางพรอมๆ กัน
จากแนวคิดพื้นฐานดังกลาวขางตน เห็นไดวาบรูเนอรมองวาการเรียนรูเปนกระบวนการที่
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของบรูเนอรนั้น จะเปนการ
ผสมผสานกระบวนการตางๆ 3 กระบวนการตอไปนี้เขาดวยกัน ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการนี้ อาจเกิดขึ้น
พรอมกันหรือเกิดขึ้นเรียงตามลําดับกัน ดังนี้
- การรับความรูใหม (Acquisition of new knowledge) เปนกระบวนการของการ
รวบรวมความรูใหมเขาแทนที่ความรูเกา ทําใหความรูเดิมที่มีอยูละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือเปนการ
จัดระเบียบโครงรางของความรูที่ไดรับมาใหเปนระเบียบมากขึ้น
- การแปลงความรู(Transformation of knowledge) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ความรูที่ไดรับมานั้นใหสัมพันธกับประสบการณเดิม อาจแปลงโดยวิธีการขยายความ ผสมผสาน
ความรูเดิมใหสัมพันธหรือตอเนื่องกับสถานการณใหม
- การตรวจสอบความตรงประเด็นและความเพียงพอของความรู (Check of the
pertinence and adequacy of knowledge) หรือ การประเมินผล (Evaluation) เปนการตรวจสอบ
ความตรงประเด็นและความเพียงพอของความรู โดยการประเมินวาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเปนสิ่ง
ที่ดีหรือไมดี หรือทําใหเกิดการเรียนรูที่กาวหนาขึ้นเพียงใด
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จากทฤษฎีการเรียนรูโดยวิธีการคนพบของบรูเนอร แสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถพัฒนา
ความรูของตนเองได โดยอาศัยการเรียนรูจากสิ่งตางๆ ที่อยูรอบขาง ซึ่งถามีการจัดประสบการณให
นักเรียนไดเรียนอยางเต็มความสามารถจะชวยใหเกิดการเรียนรูที่สมบูรณได และจะเปนประโยชนตอผูเรียน
ทั้งในดาน เปนการเพิ่มพูนศักยภาพทางสติปญญาของผูเรียน กอใหเกิดแรงจูงใจภายใน ผูเรียนได
ฝกความคิดและการกระทําซึ่งทําใหไดเรียนรูวิธีจัดระบบความคิดและวิธีการเสาะแสวงหาความรูดวยได
และจากทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร สรุปไดวา การเรียนรูมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนใหญๆ คือ
การรับขอมูล การแปลงความรู และการประเมินผล นอกจากนี้ยังมีการเขียน การใหความหมายของการ
เรียนรู วามี 3 ขั้นตอน ดังที่ น้ําทิพย วิภาวิน (2547: 6) ไดเสนอวา การเรียนรู เปนการใชพลังสมาธิ
ความจําและความคิด เพื่อใหเกิดความเขาใจ เกิดความรู ซึ่ง มี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 เปดใจรับขอมูล โดยการฟง การอาน การสังเกต เปนตน
ขั้นที่ 2 คิด วิเคราะห ไตรตรองจนเขาใจ
ขั้นที่ 3 ประยุกตใชในทางสรางสรรค
จากการศึกษาผลการวิจัยของ สมคิด อิสระวัฒน (2538: 34-62) ที่ไดทําการศึกษาถึง
ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของคนไทย ซึ่งพบวาลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของคนไทย มีขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 อานหนังสือ ดูงาน เขาไปอยูดวย/คลุกคลี ฟง สังเกต สอบถาม
ขั้นที่ 2 คิดวิเคราะห
ขั้นที่ 3 ลองทํา
ขั้นที่ 4 ประเมินผล
โดยจุดเริ่มตนของการเรียนรูอาจจะเริ่มจากลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ในขั้นที่ 1) หลังจาก
นั้นนําขอมูลที่ไดมาคิด วิเคราะหแลวจึงจะลองทํา หลังจากลองทําก็จะทําการประเมินผล
จากกระบวนการเรียนรูดังกลาวขางตน เห็นไดวากระบวนการหลักของการเรียนรูมี 3 ขั้นตอน
ใหญๆ ซึ่งจากการศึกษาสรุปไดวา จากกระบวนการเรียนรูของทั้ง 3 ทานที่เสนอมา ในขั้นตอนแรก
มีลักษณะคลายคลึงกัน คือ จะเปนการเปดรับขอมูลโดยใชทักษะตางๆ และขั้นตอนตอมา เปนการ
ใชทักษะตางๆ ทั้งการคิดวิเคราะหจัดการกับความรูที่ไดจากการเรียนรู สวนขั้นตอนที่สาม เปนขั้น
ของการนําไปใช ประยุกตใชใหเกิดประโยชน ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดสรุปกระบวนการเรียนรูของ
สมคิด อิสระวัฒน ในขั้น ลองทํากับประเมินผล ไวในขั้นตอน การนําไปใชและประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน รายละเอียด แสดงดังตาราง 1
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ตาราง 1 สรุปกระบวนการเรียนรูในการวิจัยครั้งนี้
กระบวนการเรียนรู
บรูเนอร

น้ําทิพย วิภาวิน

สมคิด อิสระวัฒน

การรับขอมูล

เปดใจรับขอมูล โดย
การฟง การอาน การ
สังเกต เปนตน
คิด วิเคราะห
ไตรตรองจนเขาใจ

อาน ฟง สังเกต
สอบถาม

ประยุกตใชในทาง
สรางสรรค

ลองทํา
ประเมินผล

การแปลงความรู

การประเมินผล

คิดวิเคราะห

กระบวนการเรียนรู
ในการวิจยั ครั้งนี้
การเปดใจรับขอมูล
โดยใชทักษะตางๆ
การใชทกั ษะตางๆทัง้
การคิดวิเคราะห
จัดการกับความรูที่ได
จากการเรียนรู
การนําไปใช
ประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดยึดหลักวิธีการการเรียนรู 3 ขั้นตอน ที่ไดสรุปมาจากทฤษฎีการเรียนรู
ของ บรูเนอร วิธีการเรียนรูดวยตนเองของสมคิด อิสระวัฒน และขั้นตอนการเรียนรูของ น้ําทิพย
วิภาวิน วิเคราะหออกมาเปนองคประกอบของการเรียนรูที่ประกอบไปดวยการเปดใจรับขอมูลโดย
ใชทักษะตางๆ เชน การอาน การฟง การสังเกต หรือการสอบถาม เปนตน การใชทักษะตางๆ ทั้งการคิด
วิเคราะหจัดการความรูที่ไดจากการเรียนรู และสามารถนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใช
ในทางสรางสรรค ซึ่งขั้นตอนตางๆ นี้ ผูวิจัยไดใชเปนฐานในการสรางองคประกอบของลักษณะ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป
1.3 การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ในการนําเสนอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสวนนี้ เปนการนําเสนอถึง
ลักษณะของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีที่มาจากการประมวลเอกสารแนวคิด
ของลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูทางวิทยาศาสตร และลักษณะการเรียนรูของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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1.3.1 ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed learning)
การเรียนรูดวยตนเอง เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู ซึ่งอาจเกิดขึ้นในตัวผูเรียน โดย
ผูเรียนมีความคิดริเริ่มในความอยากรู แลวดําเนินการคนควาจนจบกระบวนการเรียนรู ลักษณะ
ของคนซึ่งจะเรียนรูไดดวยตนเองนั้น ตนเองตองมีความสมัครใจ เพราะความอยากรู มิใชการบังคับ
ผูเรียนสามารถบอกในสิ่งที่ตองการและรูวาจะดําเนินการอยางไร ซึ่งจากการประมวลเอกสาร
แนวคิดทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวา มีผูที่ไดกลาวถึงการเรียนรูดวยตนเองหลายทานที่มี
แนวคิดคลายๆ กัน วาเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูเริ่มวิเคราะหความตองการในการเรียนรู
กําหนดเปาหมาย เลือกแหลงความรู เลือกใชวิธีและอุปกรณในการเรียนรู ตลอดจนประเมินผล
การเรียนรู ซึ่งตลอดกระบวนการเรียนรูนี้ผูเรียนอาจจะไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นหรือไมก็ได
ดังที่ โนลส (Knowles. 1975: 14) ไดกลาววา การเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการที่บุคคลมี
ความคิดริเริ่มในการวินิจฉัยความตองการ การเรียนรู การวางแผนการเรียน การแสวงหาแหลง
ทรัพยากรการเรียนรู และประเมินผลการเรียนโดยจะไดรับหรือไมไดรับความชวยเหลือจากผูอื่นก็ตาม
และดิกสัน (Dixon. 1995: 1789-A) ก็ไดกลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการที่ผูเรียน
แตละบุคคลวิเคราะหความตองการในการเรียนรูของตนเอง เปนผูริเริ่มและตั้งเปาหมายในการเรียนรู
เลือกแหลงความรู เลือกอุปกรณที่ใช รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรูของตนเองโดยอาจไดรับ
ความชวยเหลือจากบุคคลอื่นหรือไมก็ได สวน ฮีมสตรา (Hiemstra. 1994: online) ไดกลาววา
การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนรู ที่ผูเรียนรับผิดชอบ มีความพยายามในการเรียนรู
เปนลักษณะซึ่งทุกคนมีอยูระดับหนึ่งในสถานการณการเรียนรู สวนแนวคิดการเรียนรูดวยตนเองใน
ประเทศไทย มีแนวคิดที่มองวาการเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูวิเคราะห
ความตองการในการเรียนรู กําหนดเปาหมาย เลือกแหลงความรู เลือกใชวิธีและอุปกรณในการเรียนรู
ตลอดจนประเมินผลการเรียนรู ซึ่งตลอดกระบวนการเรียนรูนี้ผูเรียนอาจจะไดรับความชวยเหลือ
จากบุคคลอื่นหรือไมก็ได ดังที่ สมคิด อิสระวัฒน (2542: 6) ไดกลาววา การเรียนรูดวยตนเอง เปน
กระบวนการ ซึ่งผูเรียนแตละคนมีความคิดริเริ่มดวยตนเอง(โดยอาศัยความชวยเหลือจากผูอื่น
หรือไมตองการก็ได) ผูเรียนจะทําการวิเคราะหความตองการที่จะเรียนรูของตน กําหนดเปาหมายใน
การเรี ย นรู แยกแยะแจกแจงแหล ง ข อมู ลในการเรี ย น คั ด เลื อ กวิ ธี ก ารเรี ย นรู ที่ เ หมาะสมและ
ประเมินผลการเรียนรูนั้นๆ และ สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2541: 7) ไดกลาววา การเรียนรูดวยตนเอง
เปนกระบวนการแสวงหาความรูใหมๆ และการพัฒนาทักษะที่ผูเรียนจัดการเรียนดวยตนเอง โดย
ไดรับความชวยเหลือแนะนําและสนับสนุนจากผูอื่นหรือไมก็ได ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหและ
กําหนดความตองการในการเรียนรู กําหนดเปาหมายในการเรียนรู การหาแหลงวิทยาการในการเรียนรู
การเลือกวิธี การเรียนและกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งการกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู
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สรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูริเริ่มวิเคราะห
ความตองการในการเรียนรู ตั้งเปาหมายในการเรียนรู เลือกแหลงความรู เลือกใชวิธีและอุปกรณใน
การเรียนรู ตลอดจนประเมินผลการเรียนรู ซึ่งตลอดกระบวนการเรียนรูนี้ผูเรียนอาจจะไดรับความ
ชวยเหลือจากบุคคลอื่นหรือไมก็ได และหากพิจารณาใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น จะพบไดวา การเรียนรูดวย
ตนเองเปนวิธีการการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความตระหนัก มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตน
โดยผูเรียนจะมีการเลือกแหลงเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจและความ
เหมาะสมกับความสามารถของตน การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนการเพิ่มพลังการเรียนรูและเพิ่ม
ความรับผิดชอบใหแกผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง
จากการศึกษาถึงลักษณะของผูที่เรียนรูดวยตนเอง พบวา ลักษณะของผูที่เรียนรูดวย
ตนเอง นอกจากจะเปนความสามารถที่ใชในการเรียนรู ทั้งในเรื่องของ การวิเคราะห การเชื่อมโยง
การเลือกหาวิธีและอุปกรณในการเรียนรูแลว ยังมีในเรื่องของจิตใจดวย กลาวคือ ตองมีใจพรอมที่
จะเรียนรู มีความสนใจ และเขาใจตนเองสามารถนําตนเองได ดังที่ โนลส(Knowles. 1975: 61)
ไดสรุปลักษณะของผูที่เรียนรูดวยตนเองไว ดังนี้ 1)ความเขาใจในความแตกตางดานความคิด
เกี่ยวกับผูเรียนและทักษะที่จาํ เปนในการเรียนรู นั่นคือ รูความแตกตางระหวางการเรียนการสอนที่
ครูเปนผูชี้นํากับการเรียนรูดวยตนเอง 2)แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ในฐานะที่บุคคลเปนตัวของตัวเอง
ไมขึ้น กับใคร และเป น คนที่ส ามารถนําตนเองได 3)ความสามารถที่จ ะสัม พัน ธกับเพื่ อนๆไดดี
เพื่อที่จะใชบุคคลเหลานี้เปนเสมือนสิ่งสะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียนรูของตนเอง
การวางแผนการเรียนรูของตนเอง การเรียนรูและชวยเหลือบุคคลอื่น และการไดรับความชวยเหลือ
จากบุคคลเหลานั้น 4)ความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรูอยางสมจริงโดย
ความชวยเหลือจากผูอื่น 5)ความสามารถในการแปลความตองการทางการเรียน ออกมาเปน
จุดมุงหมายของการเรียนรูในรูปแบบที่อาจจะทําใหการประเมินผลสําเร็จนั้นเปนไปได 6)ความสามารถ
ในการเชื่อมโยงความสัมพันธกับผูสอน ใชประโยชนจากผูสอนในการทําใหเรื่องยากงายขึ้น และ
เปนผูใหความชวยเหลือหรือที่ปรึกษา 7)ความสามารถในการหาแหลงความรูที่เปนตัวบุคคล และ
แหลงเอกสารทางวิชาการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการเรียนรูที่แตกตางกัน 8)ความสามารถ
ในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยใชประโยชนจากแหลงวิทยาการและมีความคิด
ริเริ่มในการวางแผนนโยบายอยางมีทักษะ ความชํานาญ และ 9)ความสามารถในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และนําผลของขอคนพบตางๆ ไปใชอยางเหมาะสม และ สมคิด อิสระวัฒน (2542: 1; อางอิง
จาก สมคิด อิสระวัฒน. 2532) ที่ไดกลาวถึงลักษณะของผูที่เรียนรูดวยตนเองวาตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 1) สมัครใจที่จะเรียนดวยตนเอง เกิดจากความอยากเรียนอยากรู 2) ตนเองสามารถ
บอกไดวา สิ่ง ที่ตนจะเรี ยนคืออะไร รูทักษะหรือขอมูลที่จําเปน ต องใช มีอะไรรูวิธีการหาขอมู ล
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สามารถตัดสินใจได มีการรับผิดชอบตอหนาที่บทบาทในการเปนผูเรียน 3)รูวิธีการที่จะเรียน รูวา
ทําอยางไรจึงจะทําใหตนเองเกิดการเรียนรู 4) มีแรงจูงใจภายใน สามารถเรียนรูโดยปราศจากสิ่ง
ควบคุม ภายนอก 5) มีก ารประเมินผลตนเอง สามารถประเมินผลตนเองไดวา เรีย นดีเ พีย งใด
6) เปดกวางตอประสบการณ มีการยอมรับและนําสิ่งตางๆ เขามาใช และ 7) เปนตัวของตัวเอง
สามารถดูแลตนเองได
จากลักษณะของการเรียนรูดวยตนเองและลักษณะของผูที่เรียนรูดวยตนเอง สรุปได
วา ลักษณะของผูที่เรียนรูดวยตนเอง จะตองเปนผูที่สมัครใจเรียนดวยตนเอง มิไดเกิดจากการ
บัง คั บ แต มี เ จตนาที่ จ ะเรีย นด ว ยความอยากรู ตนเองเปน แหลง ข อมูล ของตั ว เอง คื อ ผู เ รี ย น
สามารถบอกไดวา สิ่งที่ตนจะเรีย นรูคืออะไร ทักษะและขอมู ลที่ ตองการหรือจํา เปน ต องการมี
อะไรบ า ง สามารถกํ า หนดเปา หมาย รูวิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อมูล โดยผู เ รี ย นเปน ผูจั ด การการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ดวยตนเอง ผูเรียนตองมีความตระหนักในความสามารถ สามารถตัดสินใจ มี
ความรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทในการเปนผูเรียนที่ดี นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ยังนํา
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเขามาเปนฐานของการเรียนรู โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตรนี้จะ
ประกอบไปดวยวิธีวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ซึ่งเปนสวนของการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.3.2 ลักษณะการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
การเรียนรูทางวิทยาศาสตรนั้น ผูเรียนจะเปนผูแสดงปฏิกิริยาตอสิ่งแวดลอมเพราะมี
ความสนใจใฝหาความรู มีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็นสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเขา ในที่สุดก็
สามารถพัฒนาความสามารถในการสรุปความและนําขอสรุปไปใชอธิบายเหตุการณตางๆ ได โดย
การเรียนรูทางวิทยาศาสตรจะมีกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนฐานในการเรียนรู ซึ่งกระบวนการ
ทางวิท ยาศาสตร เปน วิธีก ารและขั้น ตอนที่ใ ชดํา เนิน การคน ควา หาความรูท างวิท ยาศาสตร
ซึ่งประกอบไปดวย วิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร โดยในสวนของ
วิธีการทางวิทยาศาสตรนี้ เปนวิธีสืบเสาะหาความรูอยางมีลําดับขั้นตอน ซึ่งเราอาจใชทุกลําดับขั้นตอน
หรือเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแลวขามไปใชขั้นตอนอื่นๆ ก็ได ซึ่งในเรื่องนี้ พัชรา ทวีวงศ ณ อยุธยา
(2537: 15-16) ไดเสนอวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ คือ ขั้นแรก เปนขั้นสังเกต
เพื่อระบุปญหา คือการระบุปญหาหรือสิ่งที่ตองการศึกษาและกําหนดขอบเขตของปญหา ขั้นที่
สอง เปนขั้นตั้งสมมติฐาน คือการคิดคําตอบที่คาดหวังวาควรจะเปน หรือการคาดเดาคําตอบที่จะ
ไดรับ ขั้นที่สาม เปนขั้นการรวบรวมขอมูล คือ การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไววาถูกหรือผิด โดยมีหลักฐานยืนยัน อาจทําไดโดยการสังเกตหรือการทดลอง
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ขั้นที่สี่ เปนขั้นสรุปผล คือการสรุปวาจะปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐาน ตามหลักเหตุและผลเพื่อให
ไดคําตอบของปญหา สวนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(Science Process Skills) เปนทักษะ
สําคัญประการหนึ่งของกระบวนการวิทยาศาสตร ที่ตองพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ
ตระหนักเห็นความสําคัญ และมีความชํานาญเพื่อสามารถคนหาความรูดวยตนเองได การแสวงหา
ความรู ความเขาใจธรรมชาติของมนุษยนั้น จะเกิดจากการสังเกตธรรมชาติและปรากฏการณทาง
ธรรมชาติแลวรวบรวมขอมูลผานทางประสาทสัมผัส นําขอมูลที่ไดไปจัดจําแนกและคิดพิจารณา
เหตุและผล เกิดเปนความคิดและความเชื่อ นําความคิดความเชื่อไปปฏิบัติกอใหเกิดการสังเกต
การรวบรวมขอมูล และการคิดเปนวัฏจักรอยางนี้ไปเรื่อย ๆ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบงออกไดเปน 13 ทักษะ โดยยึดตามแนวของ
สมาคมเพื่อการพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (The America Association for the
Advancement of Science : AAAS) โดย ทักษะที่ 1-8 เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานและทักษะที่ 9-13 เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูง หรือขั้นผสม หรือขั้น
บูรณาการ ทั้งนี้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ประการ ประกอบดวย 1)การ
สังเกต(Observing) 2)การลงความเห็น จากขอมูล(Inferring) 3)การจําแนกประเภท(Classifying)
4)การวัด(Measuring) 5)การใชตัวเลข(Using Number) 6)การสื่อความหมาย(Communicating)
7)การพยากรณ ( Predicting)
และ8)การหาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสเปสกั บ เวลา(Using
Space/Time Relationships) สวนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ประการ
ประกอบดวย 9)การกําหนดและควบคุมตัวแปร(Identifying and Controlling Variables) 10)การ
ตั้งสมมติฐาน(Formulating Hypotheses) 11)การกําหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปร(Defining
Variables Operationally) 12)การทดลอง(Experimenting) และ 13)การตีความหมายขอมูลและ
การลงขอสรุป(Interpreting Data and Making) (วรรณทิพา รอดแรงคา; และพิมพันธ เดชะคุปต.
2542: 3-6)
จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่ประกอบไปดวย วิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปน
วิธีสืบเสาะหาความรูอยางมีลําดับขั้นตอน โดยประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสังเกต ขั้นตั้งสมมติฐาน
ขั้นรวบรวมขอมูล และขั้นสรุปผล ซึ่งเราอาจใชทุกลําดับขั้นตอนหรือเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
แลวขามไปใชขั้นตอนอื่นๆ ก็ได และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนวิธีการทางความคิด
และการกระทําอันเปนลักษณะในการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนี้
มี 13 ทักษะ ซึ่งไดแก การสังเกต การลงความเห็นจากขอมูล การจําแนกประเภท การวัด การใช
ตัวเลข การสื่อความหมาย การพยากรณ การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา การกําหนด
ควบคุมตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยาม การทดลอง และการตีความหมายขอมูลและ

27
การลงขอสรุป เห็นไดวาทั้งวิธีการและทักษะทางวิทยาศาสตร เปนลักษณะวิธีการที่มีความสําคัญ
ตอการนําไปใชในการเรียนรูของผูเรียน หากผูเรียนสนใจที่จะเรียนรูแลว ผูเรียนจะเปนผูแสดง
ปฏิกิริยาตอสิ่งแวดลอมเพราะผูเรียนมีความสนใจใฝหาความรู อยากรูอยากเห็นสิ่งตางๆ ที่อยู
รอบตัวเขา ในที่สุดผูเรียนก็สามารถพัฒนาความสามารถในการสรุปความและนําขอสรุปไปใช
อธิบายเหตุการณตางๆ ได โดยนําวิธีการและทักษะทางวิทยาศาสตรตางๆ มาประกอบใชใน
การเรียนรู
จากลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ดังที่ไดกลาว
มาแลวขางตน ซึ่งเปนลักษณะของการเรียนรู ที่หลากหลาย มีการใฝหาความรู มีการบูรณาการ
มีการแลกเปลี่ยน และเปนการเรียนรูที่ดี โดยผูเรียนรูสามารถใชทักษะความสามารถในแสวงหา
คัดสรร คิดวิเคราะห สังเคราะห จัดการกับความรูที่ไดมา และนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิง
สรางสรรค โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขามาเปนฐานของการเรียนรู นอกจากการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรจะเปนการเรียนรูที่มีการบูรณาการจากลักษณะของการเรียนรูดวย
ตนเอง และการเรียนรูทางวิทยาศาสตรแลว ยังมีลักษณะของการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษเขามารวมดวย ซึ่งเปนที่มาของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซึ่งลักษณะ
การเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษนี้ มีดังนี้
1.3.3 ลักษณะการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษเปนเด็กที่อาจจะแสดงความสามารถออกมาในดานของ
การเรียนรู ความคิดสรางสรรค การเปนผูนํา การโตตอบ การแกปญหาเฉพาะหนา หากกลาวถึง
การเรียนรูของเด็กกลุมนี้แลว เด็กกลุมนี้จะมีความสามารถในการเรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
มีความอยากรูอยากเห็น ชอบเสาะแสวงหา ใฝเรียนใฝรู มีความสามารถในการจดจําสิ่งตางๆ ได
อยางดีเยี่ยม มีความสามารถในการแยกแยะและเรียนรูสิ่งตางๆ ไดมากมาย มีความคิดสรางสรรค
มีจินตนาการที่กวางไกล ชอบคิดคน คิดประดิษฐสิ่งตางๆ มีความคิดที่ไมซ้ําใคร และสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดดีและมีสามัญสํานึกที่ดี (George. 1992; เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์. 2548: 13-15; อางอิงจาก Parke. 1989) และจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
พบวา มีผูที่ไดกลาวถึงลักษณะของการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ไว ดังที่ หนวยงาน
ดานเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กอัจฉริยะของสหรัฐอเมริกาไดรวบรวมและสังเคราะห
ลักษณะการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษจากงานวิจัยซึ่งสรุปไดวา เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษจะมีลักษณะการเรียนรูดังนี้ มีความสามารถในการสังเกตสูง จับประเด็นสําคัญของเรื่องราว
ตางๆ หรือเห็นสวนสําคัญของสิ่งตางๆ ไดเร็ว ชอบอานหนังสือและอานหนังสือหรือนิตยสารที่เหมาะ
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สําหรับคนสูงวัยกวาตน ชอบทํากิจกรรมที่ตองใชสติปญญา มีพัฒนาการที่ดีเกี่ยวกับการสรุป
การสังเคราะห และการเกิดมโนทัศน หยั่งเห็น ถึง ความสัม พัน ธของเหตุผล มีสามัญสํานึกที่ดี
มีแนวโนมที่ชอบสถานที่ที่เรียบรอย และสิ่งแวดลอมที่เปนระเบียบ นอกจากนี้ รุคสและเมเคอร
(Rooks; & Maker. 2009: 172-187) ไดกลาววาเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีความตองการที่จะ
เรียนรูในเนื้อหาที่ทาทายมีความซับซอน และตองการแบบฝกที่พัฒนาความคิดสรางสรรค โดยครู
จะเปนผูชี้แนะแนวทางในการเรียนรูใหเด็ก ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับประสบการณการเรียนรูที่สําเร็จ
และนอกจากลักษณะการเรียนรูแลว หากพิจารณาถึงลักษณะทางพฤติกรรมของเด็กกลุมนี้ยัง
พบวา เด็กที่มีความสามารถพิเศษจะมีลักษณะทางพฤติกรรม ดังนี้ มีความสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ
ไดอยางรวดเร็ว ชอบสืบสวนและอยากรูอยากเห็น มีแรงจูงใจภายในที่จะเรียนรูสูง ชอบสํารวจ มี
ความอดทนสูง มีความคิดสรางสรรค มีระเบียบวินัย มีการวางระเบียบชีวิตหรือพฤติกรรมอยางดี
มีเปาหมายในการทํางาน สนุกกับการเรียนรูสิ่งใหม และวิธีการใหม และมีสํานึกเกี่ยวกับศีลธรรม
และจริยธรรมสูง (Despina Sivevska. 2010: 3329-3333; อัญชลี สารรัตนะ. 2533; อางอิงจาก
U.S. Office for Gifted and Talents and Council for Special Populations) และดังที่ Merenheimo ได
เสนอวา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจะใชกลยุทธในการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับมา แตเด็กที่มี
ความสามารถนอยกวาจะใชกลยุทธในการยอยหรือจัดลําดับขอมูลแทน โดยเขาเชื่อวาสิ่งเหลานี้
เปน ผลมาจากนิสัย ในการเรีย นรูที่เ กิดขึ้น จากประสบการณสัง คม (สํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2543: 56-57; อางอิงจาก Merenheimo. 1991) และผลจากการวิจัยของ
ธอรนตั้นและคณะ (Thornton; et al. 2006: 106-110) ที่ไดทําการศึกษาแบบการเรียนรูของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษและเด็กปกติ พบวา เด็กที่มีความสามารถพิเศษใชทักษะ การวิเคราะห
และการสังเคราะห มากกวาเด็กทั่วไป มีลักษณะการเรียนรูที่เริ่มจากตนเอง มีแรงจูงใจ มีการใช
เทคนิคตางๆ ในการเรียนรู
นอกจากลักษณะการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษแลว หากพิจารณาถึง
ลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรในเรื่องของลักษณะการเรียนรู จะพบได
วาเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรจะมีบุคลิกลักษณะในเรื่องของการเรียนรู ดังนี้
(สํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาแหง ชาติ. 2536: 86-87) มีค วามสามารถในการเรีย นรูดี
มีความริเริ่มสรางสรรคทางวิทยาศาสตร มีความสามารถกระทําสิ่งใหมๆ สามารถคนควา ทดลอง
และเสาะแสวงหาคําตอบหลายๆ วิธี มีความสนใจทางวิทยาศาสตร มีบุคลิกภาพของนักวิทยาศาสตร
มีความอยากรูอยากเห็น มีความขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ และจากงานวิจัยของ
พัชรา จันทรา (2539: 77-79) ที่ไดทําการศึกษาแบบการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร(โครงการ พสวท.) พบวา เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรมีรูปแบบ
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การเรียนรูแบบแกปญหามากที่สุด ซึ่งเปนลักษณะการเรียนรูของผูเรียนที่แสดงกิจกรรมโดยวิธีการ
ตั้งคําถาม อภิปราย ทดลอง ระดมความคิด เพื่อคนหาคําตอบดวยตนเอง รูปแบบที่รองลงมาไดแก
แบบการเรียนรูแบบอิสระ ซึ่งเปนลักษณะการเรียนรูของผูเรียนที่เปนการคนควาหาขอมูลความรู
ใหมๆ ดวยตนเองและมีการนําเสนอความรูในชั้นเรียน และจากผลการวิจัยของ วสัน ปุนผล (2551:
406-408) ที่ไดทําการศึกษาถึงคุณลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร พบวา
คุณ ลัก ษณะของนัก เรีย นที ่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตรม ี 7 คุณ ลัก ษณะ ดัง นี้
ความสามารถทางสติปญญาและความใฝรู ความริเริ่มสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ความมีเหตุผล
และรอบคอบ ความอดทน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรับผิดชอบ และความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร ไดเดอริช (สุวิมล เขี้ยวแกว. 2527: 12-13; อางอิงจาก Diederich. n.d.) ไดกลาวถึง
ลักษณะของผูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร สรุปไดวา ผูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรมีลักษณะดังนี้ มีความสงสัยและไมเชื่อในสิ่งตางๆ ทันที มีความเชื่อวาตองมีทางที่จะ
แกไขปญหาได มีความตองการที่จะพิสูจนสิ่งตางๆ โดยการทดลอง มีความหนักแนนมั่นคง พอใจ
ในสิ่งใหมๆ มีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิดเห็น ซื่อสัตยตอความจริง มีใจเปนกลาง ไมเชื่อโชคลาง
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไมตัดสินใจสิ่งใดรวดเร็วเกินไป สามารถแยกความแตกตางระหวางสมมติฐานกับ
คําตอบของปญหาได ยอมรับขอสรุปที่มีเหตุผล และ จอรด (George. 1992) ไดกลาวถึงลักษณะ
ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรสรุปไดวา เปนคนชางสังเกต และมักสังเกตอยาง
ลึกซึ้งใกลชิด มีลักษณะรักการเรียนรู อยากรูและมีคําถามที่นาสนใจ มีเกณฑแปลกในการจําแนก
ประเภทสิ่งของ แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางรูปแบบใหมๆ และมักจะคิดหรือทดลอง
ทําเพื่อดูวาแลวอะไรจะเกิดขึ้น หรือมันจะเปนอยางไร และดังที่ จอหนและแมทธิว (Taber. 2007:
15-31; citing John; & Matthew. n.d) ไดกลาววา เด็กที่มีแนวโนมเปนผูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางดานวิทยาศาสตรมีลักษณะดังนี้ ชอบอานโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตรหรือ
นิยายวิทยาศาสตร มีงานอดิเรกที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร เปนสมาชิกชมรมวิทยาศาสตร มีความสนใจ
ที่จะศึกษา หรือคนหาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยูรอบๆ ตัวเขา อยากรูอยากเห็นและชางซักชางถาม
เกี่ยวกับกระบวนการทํางานและสาเหตุของการเกิดสิ่งตางๆ (พวกเขาอาจจะไมคอยพอใจกับ
คําอธิบายงายๆ สั้นๆ หรือขอมูลที่ไมเพียงพอ) สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็วเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและจัดกระทํากับตัวแปรตางๆ มีความมุงมั่นพยายามที่จะวัดปริมาณสิ่งตาง ๆ ทุกชนิด
ใหไดอยางถูกตองมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได และสนุกกับการแกปญหาที่ทาทาย
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จากลักษณะของการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษและลักษณะของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร สรุปไดวา เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรจะมี
ลักษณะการเรียนรูที่แสดงออกถึง ความสนใจใฝเรียนรู มีความอยากรูอยากเห็น ชอบสืบสวน
ชอบสํารวจ เสาะแสวงหา ใฝเรียนใฝรู รักการเรียนรู มีแรงจูงใจภายในที่จะเรียนรูสูง มีความริเริ่ม
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร จินตนาการที่กวางไกล ชอบคิดคน คิดประดิษฐสิ่งตางๆ มีความคิดที่
ไมซ้ําใคร มีความสามารถกระทําสิ่งใหมๆ แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางรูปแบบใหมๆ
สนุกกับการเรียนรูสิ่งใหมและวิธกี ารใหม โดยมีการใชความสามารถตางๆในการเรียนรู เปนคนชาง
สังเกต มีความสามารถในการสังเกตสูง จับประเด็นสําคัญของเรื่องราวตางๆ หรือเห็นสวนสําคัญ
ของสิ่งตางๆ ไดเร็ว มีทักษะการสรุป การวิเคราะห การสังเคราะหขอมูล มีเกณฑแปลกในการ
จําแนกประเภทสิ่งของ สามารถแยกความแตกตางระหวางสมมติฐานกับคําตอบของปญหาได
ยอมรับขอสรุปที่มีเหตุผล มีความตองการที่จะพิสูจนสิ่งตางๆ โดยการทดลอง สามารถคนควา
ทดลอง และเสาะแสวงหาคําตอบหลายๆ วิธี มีความสนใจทางวิทยาศาสตร และมีการแสดงออก
ถึงการเปนผูเรียนรูที่ดี คือมีสามัญสํานึกที่ดี มีสํานึกเกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรมสูง มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตยตอความจริง มีใจเปนกลาง และมีความสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนไดดี
สรุปไดวา จากลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง ลักษณะการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
และลักษณะการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร จนเปนที่มาของลักษณะ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนเปนลักษณะของการเรียนรูที่หลากหลาย มีการ
สนใจใฝหาความรู มีการบูรณาการ มีการแลกเปลี่ยน มีจริยธรรมในการเรียนรูซึ่งเปนการแสดงออก
ถึงการเปนผูเรียนรูที่ดี คือมีสามัญสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยตอความจริง มีใจเปนกลาง
โดยผูเรียนรูสามารถใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแสวงหา
คัดสรร คิดวิเคราะห สังเคราะห จัดการกับความรูที่ไดมา และนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิง
สรางสรรคได
1.4 องคประกอบของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
จากการประมวลเอกสารข า งต น เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาการเรี ย นรู ใน
ความหมายของกระบวนการเรียนรู ที่สรุปไดวา การเรียนรูเปนกระบวนการในการแสวงหาสิ่งใหมๆ
โดยมี ก ารรั บ ข อ มู ล ปรั บ ปรุ ง และแลกเปลี่ ย นถ า ยทอดสาระความรู อั น จะทํ า ให เ กิ ด ความรู
ความสามารถที่กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อสนองความตองการของผูเรียนรูได และจากการศึกษา
กระบวนการเรียนรู พบวา การเรียนรูมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนใหญๆ คือ การรับขอมูล การแปลง
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ความรู และการประเมินผล ผูวิจัยจึงไดยึดหลักวิธีการการเรียนรู 3 ขั้นตอน ที่ไดสรุปมาจากทฤษฎี
การเรียนรูของบรูเนอร วิธีการเรียนรูดวยตนเองของสมคิด อิสระวัฒน และขั้นตอนการเรียนรูของ
น้ําทิพย วิภาวิน วิเคราะหออกมาเปนองคประกอบของการเรียนรูที่ประกอบไปดวยการเปดใจรับ
ขอมูลโดยใชทักษะตางๆ การใชทักษะตางๆ ทั้งการคิดวิเคราะหจัดการความรูที่ไดจากการเรียนรู
และสามารถนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในทางสรางสรรค ซึ่งขั้นตอนตางๆนี้ ผูวิจัยไดใช
เปนฐานในการสรางองคประกอบของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
นอกจากกระบวนการ 3 ขั้นตอนของการเรียนรูแลว ผูวิจัยไดศึกษาถึงลักษณะของการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีฐานมาจากการศึกษาถึงลักษณะของการเรียนรูดวย
ตนเอง ลักษณะการเรียนรูทางวิทยาศาสตร และลักษณะการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ซึ่งสรุปไดวา ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง เปนการเรียนรูที่ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
รอบขาง และการเรียนรูที่ดีจะเกิดขึ้นไดตองมีการผสมผสานระหวางจิตใจ รางกาย สภาพแวดลอม
และบริบทของการเรียน ถาผูเรียนสามารถกําหนดขั้นตอนการเรียน และวิธีการเรียนดวยตนเองได
มาก ผูเรียนพึ่งพาตนเองไดมาก การเรียนรูก็ยอมเกิดขึ้นไดมาก ซึ่งจะแสดงออกในลักษณะของการ
เรียนรูดวยตนเอง โดยเปนการเรียนรูที่มิไดเกิดจากการบังคับ ผูเรียนมีเจตนาเรียนดวยความอยากรู
มีความสนใจ มีความรับผิดชอบ สามารถรวบรวมขอมูล สรุปความ แปลความขอมูล และสามารถ
ประยุกตใชและพัฒนาความรูได อีกทั้งลักษณะของการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร จะมีลักษณะการเรียนรูที่แสดงออกถึง ความสนใจใฝเรียนรู มีความอยากรูอยากเห็น
ชอบสืบสวน ชอบสํารวจ เสาะแสวงหา ใฝเรียนใฝรู รักการเรียนรู มีแรงจูงใจภายในที่จะเรียนรูสูง
โดยมีการใชความสามารถตางๆ ในการเรียนรู เปนคนชางสังเกต มีความสามารถในการสังเกตสูง
จับประเด็นสําคัญของเรื่องราวตางๆ หรือเห็นสวนสําคัญของสิ่งตางๆ ไดเร็ว มีทักษะการสรุป การ
สังเคราะหขอมูล มีเกณฑแปลกในการจําแนกประเภทสิ่งของ สามารถแยกความแตกตางระหวาง
สมมติฐานกับคําตอบของปญหาได ยอมรับขอสรุปที่มีเหตุผล มีความตองการที่จะพิสูจนสิ่งตางๆ
โดยการทดลอง มีความริเริ่มสรางสรรคทางวิทยาศาสตร จินตนาการที่กวางไกล ชอบคิดคน คิด
ประดิษ ฐสิ่งตางๆ มีความคิดที่ไมซ้ําใคร มีความสามารถกระทําสิ่งใหมๆ แสดงความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการสรางรูปแบบใหมๆ สามารถคนควา ทดลอง และเสาะแสวงหาคําตอบหลายๆ วิธี
มีความสนใจทางวิทยาศาสตร และมีการแสดงออกถึงการเปนผูเรียนรูที่ดี คือมีสามัญสํานึกที่ดี มี
สํานึกเกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรมสูง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยตอความจริง มีใจเปนกลาง และ
มีความสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดดี
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จากลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูทางวิทยาศาสตร และลักษณะการ
เรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน จึงเปนที่มาของการเรียนรูอยาง
สรางสรรค โดยการเรียนรูอยางสรางสรรคนี้ เปนลักษณะของการเรียนรู ที่หลากหลาย มีการใฝหา
ความรู มีการบูรณาการ มีการแลกเปลี่ยน และเปนการเรียนรูอยางมีจริยธรรม คือมีสามัญสํานึกที่ดี
มี ความรั บผิ ดชอบ มี ความซื่ อสั ตย ต อความจริ ง มี ใจเป นกลาง โดยผู เ รี ย นรู ส ามารถใช ทั ก ษะ
ความสามารถในแสวงหา คัดสรร คิดวิเคราะห สังเคราะห จัดการกับความรูที่ไดมา และนําไปใชให
เกิดประโยชนในเชิงสรางสรรค นอกจากลักษณะการเรียนรู ที่เปนการเรียนรูอยางสรางสรรคแลว
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง นํ า กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร เ ข า มาเป น ฐานของการเรี ย นรู โดย
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร นี้ จ ะประกอบไปด ว ย วิ ธี วิ ท ยาศาสตร แ ละทั ก ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร ซึ่งเปนสวนของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ทั้งนี้เพราะทั้งวิธีการและ
ทักษะทางวิทยาศาสตร เปนลักษณะวิธีการที่มีความสําคัญตอการนําไปใชในการเรียนรูของผูเรียน
เห็นไดวา หากผูเรียนสนใจที่จะเรียนรูแลว ผูเรียนจะเปนผูแสดงปฏิกิริยาตอสิ่งแวดลอมเพราะ
ผู เ รีย นมี ค วามสนใจใฝ ห าความรู อยากรู อ ยากเห็ น สิ่ ง ตา งๆ ที่ อยู ร อบตัว เขา ในที่ สุด ผู เ รี ย นก็
สามารถพัฒนาความสามารถในการสรุปความและนําขอสรุปไปใชอธิบายเหตุการณตางๆ ได โดย
นําวิธีการและทักษะทางวิทยาศาสตรตางๆ มาประกอบใชในการเรียนรู
จากนั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงองคประกอบของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร วาประกอบดวยกี่องคประกอบ โดย
มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิท ยาศาสตร ของเด็ ก ที่ มีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร และศึก ษาความเที่ย งตรงเชิ ง
พยากรณของลั กษณะการเรี ยนรูอยางสรางสรรคท างวิทยาศาสตรที่มี ตอความคิดสรางสรรค
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบวา ลักษณะการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย 4
องคประกอบ โดยองคประกอบแรกมีคาไอเกนเทากับ 4.99 อธิบายความแปรปรวนรวมไดรอยละ
12.48 องคประกอบที่ 2 มีคาไอเกนเทากับ 4.79 อธิบายความแปรปรวนรวมไดรอยละ 11.97
องค ป ระกอบที่ 3 มี ค า ไอเกนเท า กั บ 4.23 อธิ บ ายความแปรปรวนได ร อ ยละ 10.59 และ
องค ป ระกอบที่ 4 มีคา ไอเกนเทา กั บ 3.57 อธิ บ ายความแปรปรวนได รอยละ 8.93 โดยทั้ง 4
องคประกอบรวมกันอธิบายความแปรปรวนรวมไดรอยละ 43.97(แสดงดังตาราง 27 ในภาคผนวก)
ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบทั้ง 4 ตามลักษณะของขอคําถามภายใตองคประกอบนั้นๆ ซึ่ง
ประกอบดวย องคประกอบดานความสนใจใฝเรียนรู ดานจริยธรรมในการเรียนรู ดานการจัดการ
ขอมูลความรู และดานการประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน
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ตาราง 2 ตัวอยางขอคําถามที่มีคาน้าํ หนักสูงสุดในแตละองคประกอบและชื่อองคประกอบ
ของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรค
ลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
- ขาพเจาสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนวิทยาศาสตรมาประยุกตเพื่อ
สรางใหเกิดสิ่งประดิษฐใหมได
- ขาพเจานําความรูที่ไดจากการเรียนรู และวิธีการทางวิทยาศาสตรมาจัดทํา
โครงงานในวิชาวิทยาศาสตรได
- ขาพเจาสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน มา
ถายทอดแบงปนใหกับรุนนอง
- ขาพเจาสามารถสรางผลงานสิ่งประดิษฐเขาแขงขันในการแขงขันทาง
วิทยาศาสตร
- ขาพเจาอานทําความเขาใจกับขอมูลความรูกอนที่จะนําไปจําแนกประเภท
ของขอมูล
- ขาพเจาทําความเขาใจ แปลความหมายของขอมูลความรู กอนที่จะนําไปใช
เสมอ
- ขาพเจานําขอมูลที่ไดจากการสังเกต มาจัดแยกประเภทเพื่อใหเขาใจ
ความหมายของขอมูลดีขึ้น
- ขาพเจารูสึกไมยินดีเมื่อมีการงดเรียนในชั่วโมงวิทยาศาสตร
- ขาพเจาขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากครู เพื่อเตรียมการเรียนวิทยาศาสตร
ครั้งตอไป
- ขาพเจากระตือรือรนที่จะติดตามความรูใหมๆ ทางวิทยาศาสตรของตางชาติ
โดยใชวิธีการสืบคนแหลงขอมูลทางอินเทอรเนต
- ขาพเจากระตือรือรนที่จะติดตามขาวสารเกี่ยวกับขอคนพบใหมทาง
วิทยาศาสตรจากงานวิจัยทางสื่อมวลชนอยูเสมอ
- บอยครั้งที่ขาพเจาทําการบาน โดยไมคัดลอกคําตอบจากเฉลย
- การเสนอขอมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากขอมูลเดิมเปนเรื่องที่ใหอภัยกันไมได

น้ําหนัก
องค
ประกอบ
.63
.63

ชื่อ
องคประ
กอบ
การประยุกตใช
และพัฒนาให
เกิดประโยชน

.59
.56
.74

การจัดการ
ขอมูลความรู

.70
.62
.59
.56
สนใจใฝเรียนรู
.52
.50
.66
.34

จริยธรรม
ในการเรียนรู

จากตาราง 2 เห็นไดวาในองคประกอบที่ 1 ลักษณะของขอคําถามเปนไปในลักษณะของ
การนําความรูมาประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน เชน การสรางสิ่งประดิษฐใหม การจัดทํา
โครงการวิทยาศาสตร การถายทอดแบงปนและใชความรู ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา
“การประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน” องคประกอบที่ 2 ลักษณะของขอคําถามเปนไปใน
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ลักษณะของการนําขอมูลความรูที่เรียนรูมาจําแนก จัดลําดับ แปลความจากขอมูล การทําความเขาใจ
กับขอมูลความรู ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การจัดการขอมูลความรู” องคประกอบที่
3 ลักษณะของขอคําถามเปนไปในลักษณะของความสนใจหาขอมูลความรู ความกระตือรือรนใน
การติดตามขาวสารความรูตางๆ ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การสนใจใฝเรียนรู” และ
องคประกอบที่ 4 ลักษณะของขอคําถามเปนไปในลักษณะของความซื่อสัตย ความถูกตองใน
การเรียนรู ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “จริยธรรมในการเรียนรู”
และผลการวิจัยยังพบอีกวา ลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสามารถ
ทํานายความคิดสรางสรรคไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (แสดงดังตาราง 28 ในภาคผนวก ค)
(วิไลลักษณ ลังกา. 2549: 26-35) จากผลการวิจัยดังกลาวจึงเปนที่มาของการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนการเรียนรูที่หลากหลาย มีการใฝหาความรู มีการบูรณาการ มีการแลกเปลี่ยน
มีจริยธรรมในการเรียนรู ซึ่งผูเรียนรูสามารถใชทักษะความสามารถในแสวงหา คัดสรร คิดวิเคราะห
สังเคราะห จัดการกับความรูที่ไดมา และนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงสรางสรรค โดยเปนการเรียนรูที่
มีการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนฐานในการเรียนรู
จากลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูทางวิทยาศาสตร และลักษณะการ
เรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ จึงเปนที่มาของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะของการเรีย นรู ที่ ห ลากหลาย มีก ารสนใจใฝ ห าความรู มีก ารบู ร ณาการ มีก าร
แลกเปลี่ยน มีจริยธรรมในการเรียนรูซึ่งมีการแสดงออกถึงการเปนผูเรียนรูที่ดี คือมีสามัญสํานึกที่ดี
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยตอความจริง มีใจเปนกลาง โดยผูเรียนรูสามารถใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและวิธีการทางวิทยาศาสตร มาแสวงหา คัดสรรคิดวิเคราะห สังเคราะห จัดการ
กับความรูที่ไดมา และนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงสรางสรรค สรุปได ดังตาราง 3
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ตาราง 3 สรุปที่มาขององคประกอบและลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
วิธีการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตร
ขั้นสังเกต เพื่อ
ระบุปญหา

กระบวนการเรียนรู
บรูเนอร
การรับ
ขอมูล

น้ําทิพย

สมคิด

เปดใจรับ
ขอมูล

อาน ฟง
สอบถาม
สังเกต

ลักษณะการเรียนรู
ลักษณะ
การเรียนรูดว ยตนเอง
-รักใสใจการเรียนรู
-กระตือรือรนที่จะเรียนรู
-มีความพยายามและสนใจที่จะเรียนรู
-คนหาแหลงเรียนรู
-รูจักใชทักษะ รูวิธีการหาขอมูล
-เปดกวางตอประสบการณมีการ
ยอมรับและนําสิ่งตางๆ มาใช

ลักษณะการเรียนรูของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
-สนใจใฝเรียนรู
-รักการเรียนรู
-มีความอยากรูอยากเห็น
- ชอบสืบสวน ชอบสํารวจ เสาะแสวงหา
-มีความริเริ่มสรางสรรค จินตนาการ
กวางไกล
- ชอบคิดคน คิดประดิษฐสิ่งตางๆ
มีความคิดที่ไมซ้ําใคร
-สามารถคนควา ทดลอง และเสาะ
แสวงหาคําตอบหลายๆ วิธี

-มีความรับผิดชอบตอหนาที่และมี
บทบาทในการเปนผูเรียนทีดี

- มีบทบาทในการเปนผูเรียนรูที่ดี
- มีสามัญสํานึกที่ดี
- มีสํานึกเกี่ยวกับศีลธรรมและ
จริยธรรมสูง
-มีความรับผิดชอบ
-มีความซื่อสัตยตอความจริง
-มีใจเปนกลาง
-ยอมรับขอสรุปที่มีเหตุผล

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
สามารถเลือกใชทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ
ในการเรียนรู ทั้ง 4
องคประกอบ โดยทักษะทั้ง
13 ทักษะ ไดแก
1.การสังเกต
2.การลงความเห็นจาก
ขอมูล
3.การจําแนกประเภท
4.การวัด
5.การใชตัวเลข
6.การสื่อความหมาย
7.การพยากรณ
8.การหาความสัมพันธ
9.การกําหนดและควบคุม
ตัวแปร
10.การตั้งสมมติฐาน
11.การทดลอง

การเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร
ดานความสนใจใฝเรียนรู
มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ
รั ก และใส ใ จการเรี ย นรู เป ด กว า งต อ
ประสบการณ ใ หม ๆ และสนใจแสวงหา
แหลงทรัพยากรการเรียนรูโดยใชเทคนิค
วิ ธี แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู อ ย า ง
หลากหลาย เช น การสั ง เกต การอ า น
การฟง การสอบถาม เปนตน

ดานจริยธรรมในการเรียนรู
มีบทบาทในการเปนผูเรียนรูที่ดี มีความ
ซื่ อ สั ต ย มี ส ามั ญ สํ า นึ ก ที่ ดี เคารพใน
เกี ยรติ แ ละศั ก ดิ์ ศรี โดยคํ านึ ง ถึ งความ
ถู กต อง มี ใจเป นกลาง และมี ก า ร
ตรวจสอบความถู กต องจากแหล งที่ ใช
ขอมูล
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ตาราง 3 (ตอ)
วิธีการเรียนรู
ทาง
วิทยาศาสตร

กระบวนการเรียนรู
บรูเนอร

น้ําทิพย

สมคิด

ขั้นตั้งสมมติฐาน การแปลง
รวบรวมขอมูล ความรู
วิเคราะห
ขอมูล

คิด
วิเคราะห
ไตรตรอง
จนเขาใจ

คิด
วิเคราะห

ขั้นสรุปผล

การ
ประยุกตใช ลองทํา
ประเมินผล ในทาง
สรางสรรค
ประเมิน

ลักษณะการเรียนรู
ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง

ลักษณะการเรียนรูของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ

-รูจักใชทักษะ รูวิธีในการจัดการ
ความรูที่ไดมา
-มีความสามารถในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและจัดการกับ
ขอมูลที่ไดมา

-มีทักษะการสรุป
- การสังเคราะหขอมูล
-การจําแนกประเภทสิ่งของ
-สามารถแยกความแตกตางระหวาง
สมมติฐานกับคําตอบของปญหาได
-จับประเด็นสําคัญของเรื่องราวตางๆ หรือ
เห็นสวนสําคัญของสิ่งตางๆ ไดเร็ว

-มีการประเมินผลตนเอง และ
ประเมินสิ่งที่ไดจากการเรียนรู
-นําผลของขอคนพบตางๆ ไปใช
อยางเหมาะสม

-มีความสามารถคิดคน คิดประดิษฐสิ่ง
ตางๆ
-มีความสามารถกระทําสิ่งใหมๆ แสดง
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสราง
รูปแบบใหมๆ
-มีความสามารถนําความรูไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนไดดี

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

การเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร

12.การกําหนดนิยาม
ปฏิบัติการของตัวแปร
13.การตีความหมายขอมูล
และการลงขอสรุป

ดานการจัดการขอมูลความรู
มีการนําขอมูลความรูที่มีอยูหรือที่เรียนรู
มาจํ า แนก จั ด ลํ า ดั บ แปลความ ทํ า
ความเขาใจกับขอมูลและมีทักษะในการ
สรุปความคิดวิเคราะหสังเคราะหขอมูล
ที่ไดมาอยางมีระบบ กลั่นกรองออกมา
เปนความรูที่ผานการจัดการจากผูเรียนรู

ดานการประยุกตใชและพัฒนาใหเกิด
ประโยชน
นํ า ความรู ที่ ผ า นการจั ด การความรู ม า
ประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน
ทั้ ง ในด า นการเรี ย นและในการดํ า เนิ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น ในลั ก ษณะของการ
เผยแพร การถ า ยทอดแบ ง ป น และใช
ความรู พั ฒ นาต อ ยอดความรู หรื อ นํ า
ความรูที่มีอยูไปปฏิบัติในทางสรางสรรค
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จากตารางสรุปไดวา จากขั้นตอนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร กระบวนการเรียนรูของ
บรูเนอร กระบวนการเรียนรูดวยตนเองของสมคิด อิสระวัฒน และขั้นตอนวิธีการเรียนรูของน้ําทิพย
วิภาวิน สรุปไดวาการเรียนรูมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนใหญๆ คือ 1)การคนควาและรับขอมูล 2) การแปลง
ขอมูล และ3)การนําขอมูลไปใชทั้ง 3 ขั้นตอนใหญของการเรียนรูนี้ ผูวิจัยไดนํามาเปนองคประกอบ
หลักของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยเพิ่มองคประกอบของจริยธรรมในการเรียนรู
เขาในรวมดวย เนื่องจากการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรนี้เปนลักษณะของการเรียนรู
ที่หลากหลาย มีการใฝหาความรู มีการบูรณาการ มีการแลกเปลี่ยน มีจริยธรรมในการเรียนรูซึ่งมี
การแสดงออกถึงการเปนผูเรียนรูที่ดี คือมีสามัญสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยตอความจริง
มีใจเปนกลาง โดยผูเรียนรูสามารถใชทักษะความสามารถในแสวงหา คัดสรร คิดวิเคราะห สังเคราะห
จัดการกับความรูที่ไดมา และนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงสรางสรรค และเปนการเรียนรูโดยมี
การใชวิธี การทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนฐานในการเรียนรู
จึงออกมาเปนการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนที่มาขององคประกอบของการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ที่แบงออกเปน 4 องคประกอบ โดยเขียนเปนนิยามเชิงปฏิบัติการ
ไดดังนี้
ลั ก ษณะการเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะและ
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในการเรียนรู ซึ่งเปนการเรียนรูโดยมีการใชวิธีการทางวิทยาศาสตร
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนฐานในการเรียนรู ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ แบงลักษณะ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ออกเปน 4 ดาน ดังนี้
ดานความสนใจใฝเรียนรู หมายถึง การกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ รักและใสใจการ
เรียนรูอยูเสมอ เปดกวางตอประสบการณใหมๆ และสนใจแสวงหาแหลงทรัพยากรการเรียนรู โดย
ใชวิธีการเรียนรูไดอยางหลากหลายในการใหไดมาซึ่งขอมูลความรู
ดานจริยธรรมในการเรียนรู หมายถึง มีความซื่อสัตย มีสามัญสํานึกที่ดี มีบทบาทในการ
เปนผูเรียนรูที่ดี เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี โดยคํานึงถึงความถูกตอง มีใจเปนกลาง และมีการตรวจสอบ
ความถูกตองจากแหลงที่ใชขอมูล
ดานการจัดการขอมูลความรู หมายถึง การนําขอมูลความรูที่มีอยูหรือที่เรียนรูมาจําแนก
จัดลําดับ แปลความจากขอมูล การทําความเขาใจกับขอมูลความรูและมีทักษะในการสรุปความ คิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห ขอมูลที่ไดมา อยางมีระบบ กลั่นกรองออกมาเปนความรูที่ผานการจัดการจากผูเรียนรู
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ดานการประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน หมายถึง การนําความรูที่ผานการจัดการ
ความรู ม าประยุ ก ต ใ ช แ ละพั ฒ นาให เ กิ ด ประโยชน ทั้ ง ในด า นการเรี ย นและในการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวัน อาจเปนในลักษณะของ การเผยแพร การถายทอด การแบง ปน และใชความรู
การพัฒนาตอยอดของความรู หรือนําความรูที่มีอยูไปปฏิบัติในทางสรางสรรค
1.5 การวัดลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
การสรางเครื่องมือวัดลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร วิไลลักษณ ลังกา
(2549) ได สร างเครื่ องมื อวั ดลั กษณะการเรี ยนรู อย างสร างสรรค ทางวิ ทยาศาสตร ของนั กเรี ยนที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร โดยเปนแบบสอบถามลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร จํานวน 40 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามที่ใชเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ
ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ถึง ไมจริงเลย ซึ่งมีทั้งขอความทางบวกและ
ทางลบ โดยมีพิสัยของคะแนนอยูระหวาง 40-240 คะแนน แบบวัดมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ
0.91 และมีคาความเชื่อมั่นของแตละองคประกอบอยูระหวาง 0.69 - 0.78 ผลการวิเคราะหความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง พบวา ลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มี
ความสามารถพิเ ศษทางวิ ท ยาศาสตร ประกอบด ว ย 4 องคป ระกอบ โดยองค ป ระกอบแรกมี
คาไอเกนเทากับ 4.99 อธิบายความแปรปรวนรวมไดรอยละ 12.48 องคประกอบที่ 2 มีคาไอเกน
เทากับ 4.79 อธิบายความแปรปรวนรวมไดรอยละ 11.97 องคประกอบที่ 3 มีคาไอเกนเทากับ
4.23 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 10.59 และองคประกอบที่ 4 มีคาไอเกนเทา กับ 3.57
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 8.93 โดยทั้ง 4 องคประกอบรวมกันอธิบายความแปรปรวนรวม
ไดรอยละ 43.97 จากนั้นผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบทั้ง 4 ตามลักษณะของขอคําถามภายใต
องคประกอบนั้นๆ ซึ่งประกอบดวย องคประกอบดานความสนใจใฝเรียนรู ดานจริยธรรมในการเรียนรู
ดานการจัดการขอมูลความรู และดานการประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน (แสดงดังตาราง 27
ในภาคผนวก)
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ตอนที่ 2 : อิทธิพลทางสังคมและปจจัยภายในตอการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ อิทธิพลทางสังคมและ
ปจจัยภายในที่มีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร ซึ่งอิทธิพลทางสังคมนี้มาจากทั้งทางครอบครัว ที่เปนเรื่องของ สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับผูปกครอง การสนับสนุนทางการเรียนรู และการเปนแบบอยางทางการเรียนรู
และทางโรงเรียน ที่เปนเรื่องของความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ทั้งทางดานหลักสูตร ดานความรูความสามารถของผูสอน การใชเทคนิคการสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียน สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับเพื่อน สวนปจจัยภายใน
เปนเรื่องของการรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรู และการกํากับตนเองทางการเรียนรู
โดยมีแนวคิดมาจากทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา
(Albert Bandura) ที่มีความเชื่อวา พฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายใน
ตัวบุคคล (Internal personal) ปจจัยสภาพแวดลอม (Environment) และปจจัยทางพฤติกรรม(Behavioral)
ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive Theory)
ทฤษฎีที่ใชเปนฐานในการวิจัยครั้งนี้ คือ ทฤษฎีการรูคิดทางสังคม (Social Cognitive
Theory) ของแบนดูรา(Bandura. 1986) ซึ่งในป ค.ศ.1986 แบนดูราไดเสนอทฤษฎีการรูคิดทาง
สังคม โดยมีแนวคิดที่วา พฤติกรรมของคนเรานั้นไมไดเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปจจัย
ทางสภาพแวดลอมแตเพียงอยางเดียว หากแตวาจะตองมีปจจัยภายในบุคคลรวมดวย และตอมา
ในป 1997 แบนดูราไดขยายทฤษฎีการรูคิดทางสังคมในเรื่องของการรับรูความสามารถของตนเอง
ซึ่งไดประยุกตไปใชทั้งในสาขา การศึกษา สุขภาพ การศึกษาเกี่ยวกับสภาวะทางจิตที่ไมปกติ การกีฬา
การสื่อสารมวลชน และดานธุรกิจ และจากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการรูคิดทางสังคมนี้ แบนดูรา
เชื่อวา พฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในตัวบุคคล (Internal personal)
ป จจั ยสภาพแวดล อม (Environment) และป จจั ยทางพฤติ กรรม (Behavioral) ซึ่ ง แบนดู ร า ได ใ ห
ความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรม ปจจัยภายในบุคคลและสิ่งแวดลอม และถือ
วาการเรียนรูก็เปนผลของปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม โดยผูเรียนและสิ่งแวดลอมมี
อิทธิพลตอกัน ทั้งตัวบุคคลที่ตองการจะเรียนรูและสิ่งแวดลอมเปนสาเหตุของพฤติกรรม ซึ่งแบนดูรา
อธิบายวา พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นโดยการมีปฏิสัมพันธที่มีอิทธิพลตอกันจากองคประกอบ
3 สวน (Triadic Reciprocal Causation) ดังนี้
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P
B = พฤติกรรม(Behavior)
P = ปจจัยภายในบุคคล(Internal Personal Factors)

B

E

E = สภาพแวดลอม(Environment)

ภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรม ปจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดลอม
เปนสาเหตุซงึ่ กัน (Bandura. 1997: 6)
จากภาพประกอบ 1 แสดงใหเห็นวา พฤติกรรม(Behavioral) ปจจัยภายในบุคคล(Internal
personal) และสภาพแวดลอม(Environment) นั้น ตางเปนตัวกําหนดที่มีอิทธิพลเชิงเหตุ-ผลซึ่งกัน
นั่นก็หมายความวา ถาองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ก็จะมีผลทําใหองคประกอบ
อื่นๆ เปลี่ยนแปลงตามไปดวย เชน ดวงใจเขาไปเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่
มีค วามสามารถพิ เ ศษได เ ห็ น ตัว อยา งรุ น พี่ที่ ไ ด รั บรางวัล เหรี ย ญทองโอลิ ม ปก ทางวิช าการ(E)
สภาพแวดลอ มเช น นี้ ทํ า ให ด วงใจเชื่ อว า (P) ตนเองตอ งหมั่ น เรี ย นรู ฝ ก ฝน ค น คว า ซึ่ ง ตนเอง
สามารถทําใหประสบผลสําเร็จได อันมีผลทําใหดวงใจมีพฤติกรรม(B) ซึ่งแสดงถึงการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรดวย แลวพฤติกรรมซึ่งแสดงถึงลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของดวงใจก็ทําหนาที่เปนสภาพแวดลอม (E) ใหกับเพื่อนๆ คนอื่นดวย
แบนดูรา เห็นวา ในชีวิตจริงของมนุษย นอกจากจะไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอม
มนุษยก็มีอิทธิพลตอสิ่งเราทั้งสําหรับตนเองและผูอื่นดวย นอกจากนี้มนุษยมีความคิด ความเชื่อ
ความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเขาเอง จากแนวคิดพื้นฐานที่ แบนดูรา นําเสนอ
นั้นเนนวา พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไมไดเปนผลมาจากสภาพแวดลอมแตเพียงอยางเดียว
หากแตมีผลมาจากกระบวนการทางการรูคิดดวย กลาวคือ ถากระบวนการทางการรูคิดเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้น แบนดูรา จึงไดเสนอวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายในไว 3 ประการ ซึ่งไดแก การเรียนรูจากการสังเกตหรือตัวแบบ (Observational
Learning or Modeling) การรับรูความสามารถของตน (Self-Efficacy) และการกํากับตนเอง
(Self-Regulation) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําตัวแปรทางดานสภาพแวดลอม ตัวแปร
ภายในบุคคลมาศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรเหลานั้นตอลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ซึ่งรายละเอียดของแตละตัวแปรได
นําเสนอในหัวขอถัดไป
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อิทธิพลทางสังคมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ในการศึกษาอิทธิพลทางสังคมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรนี้ ผูวิจัยจะ
ศึกษาถึงอิทธิพลทางสังคมทั้งที่มาจากทางครอบครัว ที่เปนเรื่องของ สัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับผูปกครอง การสนับสนุนทางการเรียนรู และการเปนแบบอยางทางการเรียนรู และทางโรงเรียน
ที่ เ ป น เรื่ อ งของความพรอ มในการจั ดการศึ กษาให กั บเด็ กที่ มี ความสามารถพิ เศษ ทั้งทางด าน
หลักสูตร ดานความรูความสามารถของผูสอน การใชเทคนิคการสอน วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียน สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับเพื่อน โดยมีแนวคิดมาจากทฤษฎีการรู
คิดทางสังคม(Social Cognitive Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา(Albert Bandura) ที่มีความเชื่อวา
พฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในตัวบุคคล(Internal personal) ปจจัย
สภาพแวดลอม(Environment) และปจจัยทางพฤติกรรม(Behavioral) ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังนี้
2.2 อิทธิพลของครอบครัวตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ในการศึกษาอิทธิพลของครอบครัวที่มีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรนี้
ผูวิจัยจะศึกษาถึงสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง การสนับสนุนทางการเรียนรู และการ
เปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองกับการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง เปนการแสดงออกหรือการปฏิบัติตอกัน
ระหวางนักเรียนกับผูปกครอง ที่ แสดงออกถึ งความรักใครผูกพัน กัน มีความเห็น อกเห็นใจกัน
ชวยเหลือกันมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการพักผอนหยอนใจรวมกันในครอบครัว
และมีความสามัคคีกัน จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของ พบวา มีผูที่ไดกลาวถึงสัมพันธภาพ
ภายในครอบครัว หรือสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง ในลักษณะของสัมพันธภาพที่ดี
และมั่นคง ดังเชน จรูญ ทองถาวร (2533: 107-111) ไดกลาววา ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่มั่นคง
คือ ครอบครัวที่ประกอบไปดวยความรัก ความเมตตาและหลักคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติตอกัน
โดยความอบอุนในจิตใจอันเกิดจาก ความรัก ความเมตตา หรือความหวังดีตอกันดวยความจริงใจนั้น
เปนสิ่งที่มนุษยเราตองการมากที่สุดในการพัฒนาความเปนบุคคลที่พึงปรารถนาของชุมชนและ
สังคมนอกเหนือจากปจจัยทั้ง 4 ที่มนุษยตองการ แตลําพังความรักความเมตตาและความหวังดีตอ
กันภายในครอบครัวอยางเดียวนั้นยังไมเพียงพอ ยังตองมีสิ่งอื่นประกอบดวย สิ่งนั้นคือ ความดีงาม
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ความถูกตองและความเหมาะสมอันจะเรียกวาคุณธรรมก็คงไมผิด คุณธรรมเปนเสมือนหางเสือที่
คอยกําหนดทิศทาง ขณะที่ความรัก ความเมตตา และความหวังดี เปนพลังงานผลักดันขับเคลื่อน
และเมื่ อ ครอบครั ว มี ทั้ ง ความรั ก ความเมตตาและหลั ก คุ ณ ธรรมในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต อ กั น
สัมพันธภาพภายในครอบครัวยอมเกิดขึ้นถาวรไมวาเหตุการณทางเศรษฐกิจและสังคมอะไรมา
คุกคามก็ไมอาจทําลายสัมพันธภาพอันดีนี้ใหแตกสลายได สวนกิติพัฒน นนทปทมะดุล (2530: 57) ไดกลาวถึงลักษณะของครอบครัวที่มีสัมพันธภาพกันอยางใกลชิดไว สรุปไดวา ครอบครัวที่มี
ความสัมพันธกันอยางมีคุณภาพจะประกอบไปดวยลักษณะ 6 ประกอบ ดังนี้ 1)การชื่นชมคุณคาของ
คนในครอบครัว ความพึงพอใจ ชื่นชมและเห็นคุณคาของกันและกัน ในครอบครัวจะมีการแสดง
ความรูสึก แสดงการกระทําวาพึงพอใจในคนอื่นๆ ที่อยูรวมในครอบครัว ตระหนักในคุณคาซึ่งกัน
และกัน เปรียบเสมือนเปนพื้นฐานของความอบอุนและมั่นคงในครอบครัว 2)การมีเวลาอยูรวมกัน
การที่ทุกคนในครอบครัวไดรวมทํากิจกรรมหลายอยางรวมกันและเปนกิจกรรมที่ทุกคนพอใจที่จะ
กระทํารวมกัน มิใชเพราะการบังคับหรือโดยบังเอิญ สิ่งเหลานี้จะชวยพัฒนาสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวมีความอบอุนมั่นคงยิ่งขึ้น 3)การมีพันธะตอความสุขและสวัสดิภาพของครอบครัวรวมกัน
สมาชิกในครอบครัวสัมพันธกันอยางมีคุณภาพ มักจะมีพันธะดังกลาวนี้อยูในระดับสูง กลาวคือ
คนในครอบครัวรูสึกเปนพันธะที่ตองสงเสริมใหสมาชิกคนอื่นในครอบครัวไดมีความสุขและมีสวัสดิ
ภาพที่ดีเปนการหวงใยกันอยางแทจริง 4)การติดตอสื่อสารกันเปนอยางดี มีเวลาสําหรับการพูดคุย
กันเสมอ โดยจะพูดคุยรับรูเรื่องราวโดยตรงไมปกปด ไมเก็บไวในใจหรือจําเปนตองรับรูเรื่องราว
ของบุคคลเปนสื่อ 5)การมีศรัทธาตอศาสนาอยางแรงกลา คุณลักษณะเชนนี้พบในครอบครัวที่มี
ความสัมพันธกันในระดับสูง บุคคลในครอบครัวมักจะมีกิจกรรมทางศาสนารวมกัน การที่คนใน
ครอบครัวมีศรัทธาตอศาสนานี้ทําใหมีสติ มีความอดทนตอกัน มีการอภัยตอผูอื่นสูง ระงับความ
โกรธได ร วดเร็ ว และรู จั ก ที่ จ ะช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ในสั ง คม และ6)การมี ค วามสามารถจั ด การกั บ
วิกฤตการณในครอบครัวไดเปนอยางดี ตองมีความรักสามัคคีกลมเกลียวกันรักใครกัน ไมเบื่อ
หนายกัน ซึ่งเปนเครื่องมือที่จะแกปญหาตางๆ ไดทุกอยาง
สรุปไดวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง เปนการแสดงออกหรือการ
ปฏิบัติตอบุตรของบิดา มารดา และการปฏิบัติของบุตรตอบิดา มารดา ที่แสดงออกถึงความรัก
ความผู ก พั น ซึ่ ง กั น และกั น มี ค วามเอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ การมี ส ว นร ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีระหวางสมาชิกในครอบครัว และมีการ
พักผอนหยอนใจรวมกันในครอบครัว ซึ่งสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองที่ดีนั้นจะเปน
พื้นฐานขั้นสูงของครอบครัวที่จะสงผลตอสังคม โดยสมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความผูกพันซึ่งกัน
และกันมีการชวยเหลือหวงใยอาทรตอกันซึ่งจะกอใหเกิดความสุขภายในครอบครัวและเปนพื้นฐาน
ทางอารมณที่ดีแกสมาชิก โดยเฉพาะบุตรจะมีพัฒนาการในดานตางๆ ที่เหมาะสมตามวัยและ
สามารถสรางสัมพันธภาพกับผูอื่นได
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การวัด : จากการประมวลงานวิจัย พบวา ยังไมพบงานวิจัยที่ทําการศึกษาตัวแปร
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองกับกลุมตัวอยางที่เปนเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิท ยาศาสตร แตจากการศึ กษาพบวา มี งานวิ จัย ที่ ทํ าการศึก ษาตัว แปรสั ม พัน ธภาพระหวา ง
นักเรียนกับผูปกครอง กับกลุมตัวอยางที่เปนเด็กทั่วไป ซึ่งแยกประเภทของกลุมตัวอยางไดเปน 2
กลุม คือ งานที่ศึกษากับเด็กในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และงานที่ศึกษากับกลุมนิสิต
นักศึกษาระดั บปริญญาตรี ซึ่งงานวิจัยที่ศึกษากับเด็กในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
พบวา อรรถพล ระวิโรจน(2547) ไดสรางแบบวัดสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับพอแม สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งแบงเปน 4 ดาน คือ ดานการใหความรักความเขาใจ ดานการ
สงเสริมใหกําลังใจ ดานการลงโทษอยางมีเหตุผล และดานการใหนักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมใน
ครอบครัว โดยลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก จริงมากที่สุด จริงมาก
จริ ง น อ ย และไม จ ริ ง เลย ประกอบด ว ยข อ คํ า ถาม 22 ข อ พิ สั ย ของคะแนนอยู ร ะหว า ง 22-88
คะแนน แบบวัดนี้มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .93 และศศิธร ลีบอนอย (2547) ได
สร างแบบสอบถามวั ดสัมพันธภาพภายในครอบครัว สําหรั บนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 2 โดย
ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก จริงมากที่สุด คอนขางจริง
คอนขางไมจริง และไมจริงมากที่สุด ประกอบดวยขอคําถาม 19 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง
19-76 คะแนน แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .79
สวนงานวิจัยที่ศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา
สุธาสินี ใจเย็น (2545) ไดสรางเครื่องมือวัดสัมพันธภาพภายในครอบครัวของนักศึกษา สําหรับ
นักศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งแบงเปนพฤติกรรมที่ผูปกครองปฏิบัติตอ
นักศึกษา และพฤติกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติตอผูปกครอง โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด ประกอบดวยขอ
คําถาม 22 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 22-110 คะแนน แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .89 และ พสชนัน นิรมิตไชยนนท (2549) ไดสรางแบบวัดสัมพันธภาพ
ภายในครอบครัว สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา 6 ระดับ ไดแก จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย
ประกอบดวยขอคําถาม 10 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 10-60 คะแนน แบบสอบถามนี้มีคา
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .89

44
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบวัดสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง
ของ สุธาสินี ใจเย็น (2545) และศศิธร ลีบอนอย (2547) มาปรับใชเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของ
การเรียนรูของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับผูปกครองตามการรับรูของนักเรียนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่นักเรียนและผูปกครองปฏิบัติ
ตอกัน ที่แสดงออกถึงความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ การมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีระหวางสมาชิก
ในครอบครัว และมีการพักผอนหยอนใจรวมกันในครอบครัว ซึ่งลักษณะของแบบวัด เปนแบบวัด
แบบใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ตั้งแต
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ถึง ไมจริงเลย
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองกับการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ไมพบงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธของ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองกับการเรียนรูอยางสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษโดยตรง แตพบงานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครอง กับสังกัปที่มีความใกลเคียงกับการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เชน การใฝรู
ทางวิ ท ยาศาสตร ทั ก ษะทางวิ ช าการ ความคิดสร า งสรรค และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น ดัง ที่
งานวิจัยของ ชาน (Chan. 2005: 211-221) ไดทําการศึกษาสภาพแวดลอมทางครอบครัวกับการ
พัฒนาความสามารถพิเศษของเด็กที่มีความสามารถพิเศษเชื้อชาติจีนในฮองกง โดยทําการศึกษา
ทั้งเด็กที่มีความสามารถพิเศษในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบวา
ความสัมพันธใกลชิดในครอบครัวสงผลตอการพัฒนาความสามารถพิเศษทั้ง 3 ดาน คือ ดาน
ทักษะทางวิชาการ ความคิดสรางสรรค และภาวะผูนํา และ เดวิส (Davis. 2007: Abstract) ได
ทํา การศึก ษาถึง ผลกระทบของครอบครัว ตอ ผลสัม ฤทธิ์ข องนัก เรีย นที่มีค วามสามารถพิเ ศษ
แอฟริกา-อเมริกัน ที่มาจากสภาพแวดลอมยากจน ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความผูกพันใกลชิดของ
ครอบครัว ความสัมพันธที่ดีกับมารดา การแลกเปลี่ยน/อภิปรายระหวางกันเกี่ยวกับการศึกษา และ
บทบาทของพอ มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สวน ชอว (Shaw. 2000: Online) ไดทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความกดดันและการรับรูสิ่งแวดลอมทางบานของ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธของครอบครัว
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และชุลีกร ยิ้มสุด และคณะ (2547: 64-66) ได
ทําการศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของการใฝรูทางวิทยาศาสตรในนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ระดับชั้น
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มัธ ยมศึก ษาปที่ 4-5 เปน นัก เรีย นที่มีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตรแ ละนัก เรีย นปกติ
ซึ่ง ผลการวิจัยพบวา การใหความรัก และกํา ลัง ใจของพอแม และการสรางบรรยากาศภายใน
ครอบครัวใหเอื้อตอการเรียนรู มีผลใหนักเรียนมีการใฝรูทางวิทยาศาสตร
นอกจากงานวิจัยที่ไดทําการศึกษาถึงสัมพันธภาพในครอบครัวกับการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษแลว จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ ย วข อ งต อ สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว ที่ ศึ ก ษากั บ กลุ ม เด็ ก ทั่ ว ไปยั ง พบอี ก ว า พบงานวิ จั ย ที่
สนับสนุนความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัวกับสังกัปที่มีความใกลเคียงกับการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เชน การเรียนรูดวยตนเอง ดังที่ สมคิด อิสระวัฒน (2542: 237238) ไดทําการศึกษาถึงลักษณะการอบรมและเลี้ยงดูเด็ก ของคนไทยซึ่งมีผลตอการเรียนรูดวย
ตนเอง ซึ่งผลการวิจัยพบวา ลักษณะการเลี้ยงดูแบบใหความรัก ความอบอุน ความใกลชิดและเอา
ใจใส โดยไมตามใจเด็กจนเกินไป สอนใหเปนคนมีเหตุผล มีผลตอการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
สวน สุธาสินี ใจเย็น (2545: 73-74) ไดทําการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งผลการวิจัยพบวา
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถใน
การเรียนรูดวยตนเอง และพสชนัน นิรมิตไชยนนท (2549: 90-91) ไดทําการศึกษาปจจัยทางจิต
สั ง คมที่ เ กี่ ย วขอ งกับ การเรีย นรู ดว ยการนํ า ตนเองของนิ สิต มหาวิ ท ยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ ซึ่ ง
ผลการวิจัย พบวา สัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งเปนการใหความรักความหวงใยซึ่งกันและกัน การ
ยอมรับในความสามารถและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวย
การนําตนเองของนิสิต
จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมา แสดงใหเห็นว าพอแม ผูปกครองมีบทบาท
สําคัญเปนอยางมากที่จะรวมสรางและรักษาสัมพันธภาพในครอบครัวใหดีและมีความมั่นคง ทั้ง
อาจจะแสดงออกดวยความรัก ความเมตตาและหลักคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติตอกัน การมี
เวลาอยู รว มกั น พู ดคุ ย กั น และมี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจกั น เพราะถ า เด็ ก ได รับ การเลี้ ย งดู อ ยู ใ น
สิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับความรัก ความเอาใจใส การสนับสนุน การสงเสริมพัฒนาสมองและการ
เรียนรูอยางเหมาะสม จะทําใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังที่ ฟรีแมน(Freeman. 1993:
669-682) ไดกลาวไววา พอแมควรสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของลูก มีการเอาใจใส ใหความ
รักความอบอุน สงเสริมทักษะพัฒนาการของลูก และดังที่ เพสตาลลอซซี่ (ทิศนา แขมมณี; และ
คณะ. 2536: 57-58; อางอิงจาก Pestalozzi. n.d.) กลาวไววา ความสัมพันธที่อบอุนกลมเกลียวกันใน
ครอบครั ว เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ สํ า หรั บ เด็ ก ในการพั ฒ นาความคิ ด ความรู สึ ก และการกระทํ า ที่
สอดคล อ งกั น ดั ง นั้ น เห็ น ได ว า สั ม พั น ธภาพระหว า งนั ก เรี ย นกั บ ผู ป กครอง จึ ง เป น ตั ว แปรที่ มี
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ความสําคัญตอการเรียนรูและพัฒนาการในทุกขั้นของเด็กโดยเฉพาะชวยวัยรุน ซึ่งนับวาเปนชวง
วิกฤตชวงหนึ่ง เพราะการขาดความเขาใจซึ่งกันและกัน และไมเห็นใจกัน มักจะเปนสาเหตุของความ
ขัดแยงในครอบครัว ซึ่งสิ่งเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการเรียนรูและพัฒนาการในตัวเด็ก ดังนั้นในการ
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง มีอิทธิพลตอการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
2.2.2 การสนั บ สนุ น ทางการเรี ย นรู จ ากผู ป กครองกั บ ป จ จั ย ภายในและ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
การสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครอง
จากการศึกษาความหมายของการสนับสนุนทางสังคม พบวา มีผูใหความหมาย
ของการสนับสนุนทางสังคม วาเปนลักษณะของการที่บุคคลมีการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น แลว
บุคคลอื่นทําใหบุคคลนั้นเกิดความรูสึกพึงพอใจและไดรับการตอบสนองที่ดี ทําใหผูที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงปรารถนา ดังที่ กอททไลบ (Gottlieb. 1994: 228)
ไดกลาววา การสนับสนุนทางสังคม เปนกระบวนการในการปฎิสัมพันธ การสรางความสัมพันธ
และการรวมตัวกันเปนกลุมทางสังคมเพื่อใหเกิดการชวยเหลือกันในการเผชิญกับปญหา สนับสนุน
ใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ความรูสึกมั่นคง และศักยภาพของตนเอง ซึ่งอาจไดรับในรูปแบบของ
การสนับสนุนทางดานวัตถุหรือทางดานจิตใจ สวน กิตติพัฒน นนทปทมะดุลย(2535: 170) ไดให
ความหมายการสนับสนุนทางสังคม วาหมายถึง การที่บุคคลไดรับความรัก ความเอาใจใส เห็น
คุณคา ไดรับการยกยอง มีการผูกพันซึ่งกันและกัน มีความรูสึกเปนสวนรวมในสังคมเดียวกัน
การใหความชวยเหลือในดานตางๆ เชน การใหคําแนะนํา การใหสิ่งของ การใหความชวยเหลือ
ดังนั้น การสนับสนุนทางสังคม จึงเปนการกระทําใดก็ตามที่สงเสริมใหผูรับมีความ
เปนอยูที่ดี เกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคาและเปนสวนหนึ่งของกลุมหรือ
สังคม สามารถเผชิญกับเหตุการณตางๆ ที่คุกคามตอรางกายหรือจิตใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
และจากความหมายดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว หมายถึง
การกระทําใดๆ ก็ตามของครอบครัวที่สงเสริมใหเด็กมีความเปนอยูที่ดี ทั้งในเรื่องของ การไดรับ
การชวยเหลือดานปจจัย 4 เงินทอง คําแนะนํา ขาวสาร ขอมูลจากครอบครัว และไดรับการยอมรับ
ความเขาใจจากครอบครัว
และจากการศึกษาถึงลักษณะของการสนับสนุนทางสังคม พบวา ไดมีผูจําแนกการ
สนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ดาน ดังเชน Thoits (ภัทรพงษ ประกอบผล. 2534: 51; อางอิงจาก
Thoits. 1982) ไดอธิบายถึง การไดรับการสนับสนุนทางสังคมตามแนวคิดของ Caplan ที่วา
การสนับสนุนทางสังคม เกิดขึ้นตามระดับความตองการพื้นฐานทางสังคมของบุคคล ซึ่งเกิดขึ้น

47
จากการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม และแบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ดาน
ไดแก 1)การชวยเหลือดานเครื่องมือ (instrumental aid) เปนการไดรับความชวยเหลือดานแรงงาน
วัสดุอุปกรณ สิ่งของ เงินทอง ที่จะทําใหบุคคลที่ไดรับนั้นสามารถดํารงบทบาทหรือหนาที่รบั ผิดชอบ
ไดตามปกติ 2)การชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร (information aid) เปนการไดรับคําแนะนําการให
ขอมูล ชี้แจงใหทราบถึงวิธีการในการแกปญหา และ 3)การชวยเหลือดานอารมณและสังคม
(socio-emotional aid) เปนการไดรับความรักและการดูแลเอาใจใส การไดรับการยอมรับ เห็นคุณคา
และรูสกึ วาเปนสวนหนึ่งของสังคม
สวน เชฟเฟอรและคณะ (Schaefer; et al. 1981: 381-406) ก็ไดแบงการสนับสนุนทาง
สังคมออกเปน 3 ดาน ซึ่งมีลักษณะคลายกับการแบงของ Caplan แตลักษณะของการสนับสนุน
ทางสัง คมในแตล ะดา นของ เชฟเฟอรแ ละคณะ จะมีลัก ษณะของการสนับ สนุน ที่ค ลอบคลุม
มากกวา ดังที่ เชฟเฟอรและคณะไดแบงการสนับสนุนทางสังคม ออกเปน 3 ดาน คือ 1) การสนับสนุน
ดานอารมณ(Emotional Support) เปนความรูสึกเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส ใหกําลังใจ การ
แสดงความรักความผูกพันตอกัน การยอมรับนับถือกันและเห็นคุณคา 2)การสนับสนุนดานความรู
ขอมูลขาวสาร(cognitive support or information support) เปนการใหความรูขอมูลขาวสาร
คําแนะนํา ที่สามารถนําไปใชแกปญหา รวมทั้งการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล
และ 3)การสนับสนุนดานสิ่งของและบริการ (materials support or tangible support) เปน
พฤติกรรมการชวยเหลือโดยตรง ในรูปวัตถุหรือสิ่งของ เวลา เงินหรือการบริการ ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ เชฟเฟอรและคณะ ที่แบงการสนับสนุนทางสังคม
ออกเปน 3 ดาน คือ 1) การสนับสนุนดานอารมณ 2)การสนับสนุนดานความรู ขอมูลขาวสาร และ
3)การสนับสนุนดานสิ่งของและบริการ
เห็นไดวา การที่บุคคลไดรับการสนับสนุนทางสังคม คือไดรับความรัก ความเอาใจใส
ไดรับการยอมรับวามีคุณคา การไดรับความผูกพัน ใกลชิดสนิทสนม การไดรับความไววางใจ มี
สวนรวมในสังคม และการไดรับขอมูลขาวสาร การเงิน เวลา แรงงาน และการใหกําลังใจ โดยไดรับ
จากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลหรือกลุมคนในสังคม จะทําใหผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมี
พฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่ไปสนับสนุนพฤติกรรมที่
ตองการสงเสริม และพฤติกรรมที่ตองการ การเรียนรูก็นับไดวาเปนพฤติกรรมที่พึงปรารถนาอยาง
หนึ่งในเด็ก จึงอาจกลาวไดวา หากเด็กไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูปกครองในระดับสูง ก็จะ
มีลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคดวย
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ดั ง นั้ น ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเรี ย นรู จ ากผู ป กครอง มี ลั ก ษณะ
เหมือนกับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ดังนั้นการสนับสนุนทางการเรียนรู หมายถึง
การแสดงออกของบิดามารดาหรือผูปกครองที่ปฏิบัติตอผูเรียน ดวยการชวยเหลือผูเรียนในดานตางๆ
3 ดาน ซึ่งจะมีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของผูเรียน ซึ่งไดแก ดานที่ 1
การสนับสนุนดานอารมณ ซึ่งเปนการแสดงออกของบิดามารดาหรือผูปกครองที่ปฏิบัติตอผูเรียน
โดยการใหความสนใจ เอาใจใสและใหกําลังใจผูเรียน ดานที่ 2 การสนับสนุนทางดานความรู
ขอมูลขาวสาร เปนการแสดงออกของบิดามารดาหรือผูปกครองที่ปฏิบัติตอผูเรียนโดยกระตุนให
ผูเรียนสนใจคนควาหาความรูอยูเสมอ ใหคําปรึกษาหรือแนะนําความรูขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผูเรียน
ตองการเรียนรู การแกปญหา และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน และดานที่ 3
การสนับสนุนทางดานสิ่งของและบริการ เปนการแสดงออกของบิดามารดาหรือผูปกครองที่ปฏิบัติ
ตอผูเรียนโดยจัดเตรียมเงิน หนังสือ และอุปกรณการเรียนที่ใหความรูเพิ่มเติมใหแกผูเรียนอยาง
เพียงพอตามความจําเปนทางการเรียนรูของผูเรียน
การวัด : จากการประมวลงานวิจัย พบวา ยังไมพบงานวิจัยที่ทําการศึกษาตัวแปร
การสนับสนุนการเรียนรูกับกลุมตัวอยางที่เปนเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร แตจาก
การศึกษา พบวา มีงานวิจัยที่ทําการศึกษาตัวแปรการสนับสนุนทางการเรียนกับกลุมตัวอยางที่เปน
เด็กทั่วไป ซึ่งแยกประเภทของกลุมตัวอยางไดเปน 2 กลุม คือ งานที่ศึกษากับนักศึกษาในโรงเรียนที่
เป ดสอนระบบการศึ กษาทางไกล และงานที่ ศึ กษากั บกลุ มนิ สิ ตนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ใ น
มหาวิทยาลัย ซึ่งงานที่ศึกษากับนักศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนระบบการศึกษาทางไกล พบวา
สุธาสินี ใจเย็น(2545) ไดสรางเครื่องมือวัดการสนับสนุนทางการเรียนแกนักศึกษาของผูปกครอง
สําหรับนักศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งวัดการสนับสนุนทางการเรียน
โดยแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก การสนับสนุนทางดานวัตถุ และการสนับสนุนทางดานวาจา โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และ
จริง นอ ยที่สุด ประกอบดว ยขอ คํา ถาม 15 ขอ พิสัย ของคะแนนอยูร ะหวา ง 15-75 คะแนน
แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .64 และตอมา พสชนัน นิรมิตไชยนนท
(2549) ไดสรางแบบวัดการสนับสนุนทางการเรียนรู สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งวัดการรับรูของ
นิสิตตอพฤติกรรมของบิดามารดาและบุคคลในครอบครัวที่ปฏิบัติตอนิสิต ดวยการชวยหลือใน
3 ดาน ไดแก ดานการสนับสนุนทางดานอารมณ การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร และการ
สนับสนุนทางดานสิ่งของ โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ
ไดแก จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ประกอบดวยขอคําถาม
10 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 10-60 คะแนน แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์
แอลฟา เทากับ .85
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สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบวัดการสนับสนุนทางการเรียนรูของผูปกครอง
ตามแนวคิดของ เชฟเฟอรและคณะ(Schaefer; et al. 1981: 381-406) โดยมุงศึกษาการสนับสนุน
ทางการเรียนรูจากผูปกครองตามการรับรูของนักเรียนตอพฤติกรรมของบิดามารดาหรือผูปกครอง
ที่ปฏิบัติตอนักเรียน ดวยการชวยเหลือนักเรียนในดานตางๆ 3 ดาน ซึ่งไดแก การสนับสนุนทางดาน
อารมณ การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนทางดานสิ่งของ ซึ่งลักษณะของ
แบบวัด เปนแบบวัดแบบใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตราสวนประมาณ
คา 6 ระดับตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ถึงไมจริงเลย
การสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองกับปจจัยภายในและการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ไมพบงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธของ
การสนับสนุนทางการเรียนรูของผูปกครองกับการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่
มีความสามารถพิเศษโดยตรง แตพบงานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางการสนั บสนุน
ทางการเรียนกับสังกัปที่มีความใกลเคียงกับการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เชน
การใฝรูทางวิทยาศาสตร ดังที่ งานวิจัยของ ชุลีกร ยิ้มสุด และคณะ(2547: 47-49) ไดทําการศึกษา
ปจจัยเชิงเหตุและผลของการใฝรูทางวิทยาศาสตรในนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
4-5 เปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและนักเรียนปกติ ซึ่งผลการวิจัยพบวา
การสรางบรรยากาศภายในครอบครัวใหเอื้อตอการเรียนรู การสงเสริมใหหาความรู การจัดใหมีมุม
หนังสือและสื่อการเรียนอื่นๆ ภายในบาน มีผลใหนักเรียนมีการใฝรูทางวิทยาศาสตร และจาก
การศึกษางานวิจัยของ ปทุมพร เปยถนอม (2543: 128-130) ที่ไดทําการศึกษารายกรณีในดาน
คุณลัก ษณะสภาพแวดล อ มและปญ หาของเด็ ก ปญ ญาเลิ ศ ระดับประถมศึกษา พบว า ในดาน
บทบาทของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมเด็กปญญาเลิศ ผูปกครองจะใหคําปรึกษา เปด
โอกาสใหบุตรไดแสดงความคิดเห็น แสดงความรัก ความอบอุน ใหกําลังใจ ชมเชย จัดหาหนังสือ
เครื่องเลน และวัสดุอุปกรณใหกับบุตร
นอกจากงานวิจัยที่ไดทําการศึกษาถึงการสนับสนุนทาง การเรียนรูของผูปกครอง
กั บ การเรี ย นรู อย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตรกั บ เด็ก ที่ มีค วามสามารถพิ เ ศษแล ว จากการ
ประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตอการสนับสนุนทางการเรียนรูของผูปกครองที่ศึกษากับกลุม
เด็กทั่วไปยังพบอีกวา พบงานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางการเรียนรู
ของผูปกครองกับสังกัปที่มีความใกลเคียงกับการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เชน การ
เรียนรูดวยตนเอง ดังที่ สมคิด อิสระวัฒน (2542: 219-220) ไดทําการศึกษาถึงลักษณะการอบรม
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และเลี้ยงดูเด็ก ของคนไทยซึ่งมีผลตอ การเรียนรูดวยตนเอง ผลการวิจัยพบวา การสนับสนุน
ความสามารถพิเศษของผูปกครองตอบุตร การยอมรับในความสามารถและความคิดเห็นของบุตร
การเปดโอกาสใหบุตรแสดงความคิดเห็นหรือโตแยงได เชื่อใจและไววางใจในตัวเด็ก เปนหนึ่งใน
วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กของสถาบันครอบครัวซึ่งมีผลตอการเรียนรูดวยตนเอง สวน สุธาสินี ใจเย็น
(2545: 73-74) ไดทําการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งผลการวิจัยพบวา การสนับสนุนทางการ
เรียนมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และพสชนัน นิรมิตไชย
นนท(2549: 90-91) ไดทําการศึกษาปจจัยทาง จิตสังคมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผลการวิจัย พบวา การสนับสนุนทางการเรียนรูของครอบครัว
มีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต
จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมา แสดงใหเห็นวา การที่เด็กไดรับการสนับสนุน
ทางการเรียนรูจากผูปกครอง ทั้งที่เปนการสนับสนุนในดานอารมณ โดยการใหความสนใจเอาใจใส
และให กํ า ลั ง ใจผูเ รีย น ด า นความรู ขอ มูล ข า วสาร โดยให คํา ปรึ ก ษาหรื อ แนะนํา ความรู ขอ มู ล
เกี่ยวกับสิ่งที่ผูเรียนตองการเรียนรู การแกปญหา และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการเรียนรูของ
ผูเรียน หรือดานสิ่งของและบริการโดยจัดเตรียมเงิน หนังสือ และอุปกรณการเรียนที่ใหความรู
เพิ่มเติมใหแกผูเรียนอยางเพียงพอตามความจําเปนทางการเรียนรูของผูเรียนการสนับสนุนเหลานี้
จะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ซึ่งในเรื่องของการสนับสนุนของผูปกครองนี้ สมคิด อิสระวัฒน (2542: 219-220) ไดกลาววา การที่บุตร
มีความสามารถพิเศษ และพอแมใหการสนับสนุน ก็จะทําใหเด็กสามารถพัฒนาศักยภาพของตน
ไดอยางเต็มที่ เด็กมีกําลังใจ เกิดความรูสึกวาตนเองมีคนรักและเอาใจใสทําใหเด็กพัฒนาคุณลักษณะ
ความเชื่อมั่นในตนเองและการมองโลกในแงดี ในขณะเดียวกันอาจมีผลเกี่ยวเนื่องไปถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอีกดวย ในทางตรงกันขาม ถาบิดามารดาไมรูวาบุตรของตนเองมีความสามารถพิเศษอะไร
หรือไมสนับสนุน หากความสนใจของบุตรไมตรงกับความตองการของพอแม อาจมีผลตอความรูสึก
นอยใจ คิดวาบิดามารดาไมสนใจ เด็กก็ไมสามารถพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่
นอกจากการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองจะมีผลตอการเรียนรูของเด็กแลว
การสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองยังมีผลตอการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู
และการกํากับตนเองทางการเรียนรูอีกดวย ซึ่งจากทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive
Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา(Albert Bandura) แบนดูรามีความเชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลมีผล
มาจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในตัวบุคคล(Internal personal) ปจจัยสภาพแวดลอม
(Environment) และปจจัยทางพฤติกรรม(Behavioral) โดยปจจัยภายในตัวบุคคลมีความสําคัญตอการ
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ตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งปจจัยภายในตัวบุคคลนั้นคือ การรับรูความสามารถของตน
และการกํากับตนเอง โดยแบนดูรา (Bandura. 1986) ไดเสนอวาการรับรูความสามารถของตนเอง
และการกํากับตนเองมีพื้นฐานหรือพัฒนามาจากหลายปจจัย ซึ่งหนึ่งในปจจัยเหลานั้น คือ ผลของ
แมแบบที่เปนอิทธิพลดานสภาพแวดลอม ซึ่งเปนการสนับสนุนจากแมแบบ(Modeling Support)
และการสนับสนุนจากสิ่งแวดลอม(Contextual Support) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาการ
สนั บ สนุ น ทางการเรี ย นรู ข องผู ป กครองมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท าง
วิทยาศาสตร และมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรโดยผานการ
รับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูและการกํากับตนเองทางการเรียนรู ของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
2.2.3 การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองกับปจจัยภายในและ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง
การเปนแบบอยางทางการเรียนรู เปนการแสดงออกของบิดามารดาหรือผูปกครองที่
ทําใหผูเรียนรับรูไดดวยการสังเกตวาบิดามารดาหรือผูปกครองเปนผูที่ใฝรูใฝเรียนอยูเสมอ เมื่อมี
ความคิดริเริ่มอยากรูสิ่งใด ก็จะใชทักษะในการแสวงหาความรู เชน การสังเกต การอาน การฟง
ลงมือกระทําเพื่อแสวงหาความรู เปนตน มีความสามารถในการใชสิ่งที่ไดจากการเรียนรูมาใชให
เปนประโยชนในชีวิตประจําวัน (พสชนัน นิรมิตไชยนนท. 2549: 41) การเปนแบบอยางทางการ
เรียนรูสามารถอธิบายไดโดยใชทฤษฎีการรูคิดทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของอัลเบิรต
แบนดูรา(Albert Bandura) ซึ่งแบนดูรามีความเชื่อวา คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยู
รอบๆ ตัวเราอยูเสมอ การเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งผูเรียน
และสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน โดยการเรียนรูของบุคคลสวนใหญเกิดจากการสังเกตตัวแบบ
ทั้งนี้เพราะตัวแบบเปนสิ่งที่สามารถถายทอดความคิดและการแสดงออกไดพรอมๆ กัน แบนดูรา
ไดเสนอกระบวนการเรี ยนรูจากตัวแบบวามีดวยกัน 4 กระบวนการ ดั งนี้ 1)กระบวนการใสใจ
(Attentional Processes) เปนกระบวนการที่บุคคลใสใจและสนใจในการรับรูพฤติกรรมของตัว
แบบ โดยการเรียนรูจากการสังเกตจะเกิดขึ้นไดมากก็ตอเมื่อบุคคลใสใจตอพฤติกรรมของตัวแบบ
2)กระบวนการเก็บจํา(Retention Processes) เปนกระบวนการที่สําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรูได
ถาหากผูสังเกตสามารถเก็บจําพฤติกรรมของตัวแบบไวได 3)กระบวนการกระทํา(Production
Processes) เปนกระบวนการที่ผูสังเกตนําเอาการเก็บจําเปนสัญลักษณมาแปลงเปนการกระทํา
และ 4)กระบวนการจูงใจ(Motivational Processes) เปนกระบวนการที่มีความสําคัญอยางมากที่ทํา
ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบออกมา (Bandura. 1986: 51-68)
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จากทฤษฎีการรูคิดทางสังคมของแบนดูรา ที่เชื่อวา การเรียนรูสวนใหญของคนเรา
นั้นเกิดจากการสังเกตจากตัวแบบ โดยการเรียนรูผานตัวแบบนั้น ตัวแบบเพียงคนเดียวสามารถที่
จะถายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไดพรอมๆ กัน ซึ่งเห็นไดวาครอบครัวเปนสิ่งแวดลอมที่
อยูใกลตัวเด็กมากที่สุด ดังนั้น พอแม ผูปกครอง จึงเปนตัวแบบหรือแบบอยางตอบุตรเปนอยางมาก
ดังที่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2542: 133-135) ไดเสนอวาพอแมตองเปนแบบอยางของการใฝรู
ใฝเรียน ซึ่งการเปนแบบอยางตองกระทําดวยความตั้งใจและอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะชวงวัยเด็ก
เปนชวงวัยที่มีพฤติกรรมเลียนแบบสูงจากบุคคลใกลชิด พอแมจะกลายเปนแหลงการเรียนรูที่
สําคัญแหงแรกๆ ของลูก ดังนั้นพอแมตองเปนแบบอยางในดานของการใฝรู ใฝเรียน เพื่อที่จะใหลูก
เลียนแบบ ซึมซับรับรูพฤติกรรมของพอแม เชน การสรางนิสัยรักการอาน พอแมก็ตองแสดงความ
กระตือรือรนหรือมีความสุขที่จะไดอานหนังสือ สวน อุทัย ดุลยเกษม (2544: 81-82) ไดเสนอวา
พอแมควรเปนตนแบบและตัวอยางที่ดีใหแกลูก ถาหากพอแมไมสามารถเปนตนแบบและตัวอยาง
ที่ดี ให แก เ ด็ ก ได การฝ ก ก็ ยอ มก อ ใหเ กิด การเรี ย นรู ที่ ไม ได นํา ไปสู ก ารพั ฒ นาคนที่ แ ทจ ริ ง และ
วีรวรรณ อึ้งวิเชียร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 34-42) ซึ่งเปนมารดาของ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ไดเสนอแนวทางการเลี้ยงดูลูกวา พอแมจะตองเปนแบบอยางที่ดีใหแก
ลูก คือ อบายมุขทุกชนิดหรือสิ่งที่เรารูวามันไมดี ที่โรงเรียนสอนวาเด็กอยาทํา พอแมก็ตองไมทํา
ดวย อยายกเวนวาไมเปนไร พอแมโตแลวพอแมทําได
สรุปไดวาการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง ซึ่งเปนการแสดงออกของ
ผูปกครองทั้งในลักษณะของการเปนผูใฝรูและการเปนผูเรียนรูที่ดี เพื่อใหนักเรียนรับรูไดดวยการ
สังเกตไดวา ผูปกครองเปนผูที่สนใจใฝเรียนรูอยูเสมอ เมื่อมีความคิดริเริ่มอยากรูสิ่งใด ก็จะใช
ทักษะในการแสวงหาความรู เชน การสังเกต การอาน การฟง ลงมือกระทําเพื่อแสวงหาความรู
เปนตน โดยมีบทบาทในการเปนผูเรียนรูที่ดี เรียนรูในทางที่ถูกที่ควร ที่ดีงาม มีความสามารถในการ
ใชสิ่งที่ไดจากการเรียนรูมาใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน โดยการเปนแบบอยางทางการ
เรียนรูของผูปกครองในการวิจัยครั้งนี้ แบงไดเปน 2 ดาน ดานแรกคือ ดานรักการเรียนรู เปนการ
แสดงออกของผูปกครองวาผูปกครองมีการเสาะแสวงหาแหลงทรัพยากรการเรียนรู เมื่อมีความคิด
ริเริ่มอยากรูสิ่งใด ก็จะใชทักษะในการแสวงหาความรู หรือใชวิธีการเรียนรูไดอยางหลากหลาย เชน
การสังเกต การอาน การฟง ลงมือกระทําเพื่อแสวงหาความรู เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลความรู เปนผูที่ใฝ
เรียนใฝรูอยูเสมอ และดานที่สองคือดานจริยธรรมในการเรียนรู เปนการแสดงออกของผูปกครองวา
ผูปกครองมีบทบาทในการเปนผูเรียนรูที่ดี มีความซื่อสัตย เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี โดยคํานึงถึง
ความถูกตอง มีการตรวจสอบความถูกตองจากแหลงที่ใชขอมูล และเปนการเรียนรูในทางที่ถูกที่ควร
ที่ดีงาม และมีความเหมาะสม
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การวัด : จากการประมวลงานวิจัย พบวา ยังไมพบงานวิจัยที่ทําการศึกษาตัวแปร
การเปนแบบอยางทางการเรียนรูกับกลุมตัวอยางที่เปนเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
แตจากการศึกษา พบวา มีงานวิจัยที่ทําการศึกษาตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูกับกลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งงานวิจัยที่พบ ไดแก งานวิจัยของ พสชนัน นิรมิตไชยนนท
(2549) ที่ทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต
มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ ซึ่ง ไดส รา งแบบวัด การเปน แบบอยา งดา นการเรีย นรู สํา หรับ
นักศึกษาปริญญาตรี เปนการวัดการรับรูของนิสิตตอพฤติกรรมของบิดามารดาหรือผูปกครองใน
ดานการเปนแบบอยางการเรียนรูโดยลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ
ไดแก จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ซึ่งมีทั้งขอความทางบวก
และทางลบ ประกอบดวยขอคําถาม 10 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 10-60 คะแนน แบบสอบถามนี้
มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .87
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบวัดการเปนแบบอยางทางการเรียนรูจาก
แนวคิด การเรีย นรูจ ากตัวแบบของแบนดูรา(Bandura. 1986: 51-68) โดยมุง ศึก ษาการเปน
แบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองตามการรับรูของนักเรียนตอพฤติกรรมของบิดามารดาหรือ
ผูปกครองที่แสดงออกใหนักเรียนรับรูไดวาเปนผูที่ใฝเรียนใฝรูอยูเสมอ เมื่อมีความคิดริเริ่มอยากรู
สิ่งใด ก็จะใชทักษะในการแสวงหาความรู เชน การสังเกต การอาน การฟง ลงมือกระทําเพื่อ
แสวงหาความรู โดยมีบทบาทในการเปนผูเรียนรูที่ดี เรียนรูในทางที่ถูกที่ควร ที่ดีงาม มีความสามารถ
ในการใชสิ่งที่ไดจากการเรียนรูมาใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน โดยการเปนแบบอยาง
ทางการเรียนรูของผูปกครอง แบงไดเปน 2 ดาน คือ ดานรักการเรียนรู และดานจริยธรรมในการ
เรียนรู โดยลักษณะของแบบวัด เปนแบบวัดแบบใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะ
ของมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ถึง
ไมจริงเลย
การเป น แบบอย า งทางการเรี ย นรู ข องผู ป กครองกั บ ป จ จั ย ภายในและ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ไมพบงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธของการ
เปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองกับการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษโดยตรง แตพบงานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางการเปนแบบอยาง
ทางการเรี ย นรู กั บ สั ง กั ป ที่ มี ค วามใกล เ คี ย งกั บ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ทยาศาสตร ที่
ทําการศึกษากับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เชน การใฝรูทางวิทยาศาสตรดังที่ ชุลีกร ยิ้มสุด และ
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คณะ (2547: 64-66) ไดทําการศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของการใฝรูทางวิทยาศาสตรในนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 เปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
นักเรียนปกติ ซึ่งผลการวิจัยพบวา การรับรูถึงการเปนแบบอยางของพอแมในการเรียนรู และการ
สรางบรรยากาศในครอบครัว ใหเอื้อตอการเรียนรู มีผลใหนั กเรียนมีการใฝรูทางวิทยาศาสตร
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ไดทําการศึกษาถึงสภาพแวดลอมของเด็กปญญาเลิศ ดังที่งานวิจัยของ
ปทุมพร เปยถนอม (2543: 128-130) ไดทําการศึกษารายกรณีในดานคุณลักษณะสภาพแวดลอม
และปญหาของเด็กปญญาเลิศระดับประถมศึกษา พบวา ในดานบทบาทของผูปกครองในการ
อบรมเลี้ยงดูและสงเสริมเด็กปญญาเลิศ ผูปกครองจะใหคําปรึกษา เปดโอกาสใหบุตรไดแสดง
ความคิดเห็น ใหกําลังใจและเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุตร
นอกจากงานวิจัยที่ทําการศึกษาถึงการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง
กั บเด็ ก ที่มี ค วามสามารถพิเ ศษแลว จากการประมวลเอกสารงานวิ จัย ที่เ กี่ ย วข อ งตอ การเป น
แบบอย า งของผู ป กครองที่ ศึ ก ษากั บ กลุ ม เด็ ก ทั่ ว ไปยั ง พบอี ก ว า พบงานวิ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น
ความสัมพันธระหวางการเปนแบบอยางกับสังกัปที่มีความใกลเคียงกับการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร เชน การเรียนรูดวยตนเอง ความเชื่อมั่นศรัทธาตอการเรียนรู ดังที่ สมคิด อิสระวัฒน
(2538: 69-71) ไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพถึงลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของคนไทย พบวา
ครอบครัวโดยเฉพาะบิดา มารดา เป นปจจัย สําคัญยิ่ง ต อการพั ฒนาการเรีย นรูดวยตนเองใน
สังคมไทย กลาวคือ การเปนแบบอยางของบิดามารดาใหกับบุตร ซึ่งผลการวิจัยนี้พบวา กลุม
ตัวอยางประทับใจในตัวของบิดา มารดามาก คือ ความขยัน อดทน มีความเพียร ความซื่อสัตย
ความประหยัด และในป 2542 สมคิด อิสระวัฒน(2542: 211-212) ไดทําการศึกษาถึงลักษณะ
การอบรมและเลี้ยงดูเด็กของคนไทยซึ่งมีผลตอการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งผลการวิจัยพบวา การเปน
แบบอย า งที่ ดีกั บ บุต ร เป น ป จ จัย หนึ่ง ที่ มีผ ลตอ การพัฒ นาลั ก ษณะการเรี ย นรู ด ว ยตนเองของ
เด็กไทย สวน โกวิชช เวชชศาสตร (2547: 132-135) ไดทําการศึกษากระบวนการเขาสูความเปน
นักฟสิกส ในนักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
ผลการวิ จั ย พบว า ครอบครั ว เป น ตั ว แบบในการสร า งความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาต อ การเรี ย นรู แ ละ
ความมุ ง มั่ น ต อ ความสํา เร็ จ ทางการเรี ย น และพสชนั น นิ ร มิ ต ไชยนนท (2549: 90-91) ได
ทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว า การเป น แบบอย า งด า นการเรี ย นรู ข องครอบครั ว มี
ความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต
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เห็นไดวาผลการวิจัยขางตนเหลานี้สนับสนุนทฤษฎีการรูคิดทางสังคมของแบนดูรา
ที่เสนอวาคนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวเสมอ การเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน โดยการเรียนรู
ของบุคคลสวนใหญ เกิ ดจากการสังเกตตัวแบบ ทั้ งนี้เพราะตัว แบบเปน สิ่ง ที่สามารถถายทอด
ความคิดและการแสดงออกไดพรอมๆ กัน ดังนั้นการที่พอแมมีคุณลักษณะอยางไรก็จะมีผลตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบุตร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งหากพอแมตองการจะใหลูกมีคุณลักษณะ
อยางไรตนเองก็ตองสรางสิ่งแวดลอมที่ตองการใหเกิดขึ้น ดังนั้นจะเห็นไดวาครอบครัวหรือพอแม
เปนกลุมบุคคลที่จะเปนตัวแบบในการเรียนรูใหกับเด็กไดดี ทั้งนี้เพราะวาครอบครัวมีอิทธิพลตอ
ความสามารถของนักเรียนในลักษณะของการเรียนรูโดยตรงจากสภาพการณในครอบครัวดวยการ
เลียนแบบผูใหญในครอบครัว เพราะเด็กวัยนี้เปนวัยที่มีพฤติกรรมเลียนแบบสูงจากบุคคลใกลชิด การ
เปนตัวแบบที่ดีของพอแมจะทําใหเด็กไดเรียนรูแบบอยางที่ดีตามไปดวย ซึ่งตัวแบบนี้อาจเปนตัวแบบ
ของการเรียนรูที่ดี การประพฤติตนเหมาะสม และอยูในศีลธรรมอันดี
นอกจากการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองจะมีผลตอการเรียนรูของ
เด็กแลว การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองยังมีผลตอการรับรูความสามารถของตน
ทางการเรียนรูและการกํากับตนเองทางการเรียนรูอีกดวย ซึ่งจากทฤษฎีการรูคิดทางสังคม (Social
Cognitive Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) มีความเชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลมี
ผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในตัวบุคคล (Internal personal) ปจจัยสภาพแวดลอม
(Environment) และปจจัยทางพฤติกรรม (Behavioral) โดยปจจัยภายในตัวบุคคลมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งปจจัยภายในตัวบุคคลนั้นคือ การรับรูความสามารถของตน
และการกํากับตนเอง โดยแบนดูรา(Bandura. 1986) ไดเสนอวาการรับรูความสามารถของตนเอง
และการกํากับตนเองมีพื้นฐานหรือพัฒนามาจากหลายปจจัย ซึ่งหนึ่งในปจจัยเหลานั้น คือ ผลของ
แมแบบที่เปนอิทธิพลจากสภาพแวดลอม ซึ่ง ในเรื่องนี้ Zimmerman (1989: 329-339) ก็ไดเสนอ
เหมือนกับแบนดูรา ที่วา อิทธิพลดานสภาพแวดลอม (Environmental Influence) ในเรื่องผลของ
แมแบบ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกํากับตนเองทางการเรียนรู ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
คาดว า การเปน แบบอย า งทางการเรี ย นรู ข องผู ป กครองมีอิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ การเรี ย นรู อ ย า ง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร และมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
โดยผ า นการรั บ รู ค วามสามารถของตนทางการเรี ย นรู แ ละการกํ า กั บ ตนเองทางการเรี ย นรู
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
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จากการประมวลเอกสารขางตน สรุปไดวา ครอบครัวเปนปจจัยสําคัญทางสังคมที่
ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู เปนแหลงที่ชวยปลูกฝงพฤติกรรม แบบแผนการดําเนินชีวิต และ
เปนแหลงที่บุคคลสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต พอแม ผูปกครองจึงมีบทบาทสําคัญใน
การเสริมสรางการเรียนรูทั้งที่บาน โรงเรียนและแหลงการเรียนรูตางๆ ดังนั้น ถาเด็กไดรับการเลี้ยงดูอยู
ในสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับความรัก ความเอาใจใส ไดรับการกระตุน การสนับสนุน การสงเสริมพัฒนา
สมองและ การเรียนรูอยางเหมาะสม จะทําใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้พอแม
ผูป กครองยั ง เป น ตั ว แบบให กั บ เด็ก ซึ่ ง จะเห็ น ไดว า ครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลตอ ความสามารถของ
นักเรียนในลักษณะของการเรียนรูโดยตรงจากสภาพการณในครอบครัวดวย การเลียนแบบผูใหญ
ในครอบครัว ทั้งนี้เพราะเด็กวัยนี้เปนวัยที่มีพฤติกรรมเลียนแบบสูงจากบุคคลใกลชิด การเปนตัวแบบ
ที่ดีของพอแมจะทําใหเด็กไดเรียนรูแบบอยางที่ดีตามไปดวย ซึ่งตัวแบบนี้อาจเปนตัวแบบของการ
เรียนรูที่ดี การประพฤติตนเหมาะสม และอยูในศีลธรรมอันดี ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของครอบครัวทั้งในเรื่องของสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง การ
สนับสนุนทางการเรียนรู และการเปนแบบอยางทางการเรียนรูที่มีตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
2.3 อิทธิพลโรงเรียนตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ในการศึกษาอิทธิพลทางโรงเรียนที่มีตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรนี้ ผูวิจัยจะ
ศึกษาทั้งในเรื่องของความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ไมวาจะเปน
ในเรื่องของหลักสูตร บุคลากร อุปกรณ ความรูความสามารถของครู ทั้งในเรื่องของการใชเทคนิคการ
สอน เทคนิคการวัดและประเมินผล สัมพันธภาพระหวางผูสอนกับผูเรียน และสัมพันธภาพระหวาง
ผูเ รี ย นกั บ เพื่อ น ซึ่ ง จากการศึ ก ษาเอกสารงานวิ จั ย ที่เ กี่ ย วข อ งพบว า อิท ธิ พ ลจากโรงเรี ย น ครู
หองเรียน และเพื่อนมีผลตอการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งมีรายละเลียด ดังนี้
2.3.1 ความพร อ มของโรงเรี ย นในการจั ด การศึ ก ษาให กั บ เด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษกับการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เปน
สภาพการเตรียมตัวเพื่อตอบสนองกระบวนการตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นอยางเพียงพอเพื่อทําให
ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ซึ่ ง ในการจั ด การศึ ก ษาให กั บ เด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษนี้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 40-41) ไดกลาวถึงหลักในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่
มีความสามารถพิเศษ ไว 10 ประการ ดังนี้ 1) จัดเนื้อหายากและทาทายกวาหลักสูตรสําหรับเด็กทั่วไป 2) มี
การเชื่อมโยงและบูรณาการกันในหลายๆ วิชา 3) ใหเด็กมีสวนรวมในการเลือกสิ่งที่ตนเองจะเรียน 4) จัด
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กระบวนการเรียนการสอนที่สลับซับซอนลึกซึ้งกวาหลักสูตรปกติ 5) เนนกระบวนการทางความคิด
ระดับสูง 6) มีกิจกรรมที่ตอบสนองความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู 7)ตั้งเกณฑในการ
พิ จ ารณาผลงานหรื อ ผลการเรี ย นรู ข องเด็ ก ให ชั ด เจน 8) ให ค วามสนใจกั บ ความมุ ง มั่ น ใน
ความสําเร็จความกระตือรือรนและการเปลี่ยนแปลงภายในที่มีคุณคาตอการเรียนรูของเด็กที่สงผล
ดีตอสังคม 9) เนนพัฒนาการทางคุณธรรม จริยธรรมเปนแกนนํา และ10)เนนการพัฒนาสมองทุก
สว น และ ผดุง อารยะวิญู (2531:
21) ไดก ล า วถึ ง วิธี ก ารจัด การศึ ก ษาสํ า หรั บเด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษ ไววา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเนนความสามารถ
ของแตละบุคคลเปนหลัก และจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถของแตละบุคคล
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษจะมีประสิทธิภาพหากจัดตามวัตถุประสงคที่
ชัน เจน และมี ก ารศึ ก ษาอย า งละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมและความต อ งการของเด็ ก การจั ด
หลักสูตร ตลอดจนวิธีสอนจะตองสอดคลองกับผลการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถและความ
ตองการของเด็ก
เห็นไดวาในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษนี้ นอกจากจะตอง
คํานึงถึงความตองการและความสามารถของเด็กแลว ในเรื่องของหลักสูตรยังตองเปนหลักสูตรที่มี
เนื้อหายากและทาทายกวาหลั กสูตรสําหรับเด็กทั่วไป ตองเปนหลักสูตรที่มีความยืดหยุนเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของเด็ก สวนดานผูสอน ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีความ
สลับซับซอนลึกซึ้งมากกวาหลักสูตรปกติโดยเนนใหเด็กไดมีสวนรวม เนนทักษะกระบวนการคิด
ระดับสูงและการพัฒนาของสมองทุกสวน และเนนพัฒนาการทางคุณธรรม จริยธรรมเปนแกนนํา
ใชสื่อที่ทันสมัยประกอบการจัดการเรียนการสอน และมีการใชเทคนิคการวัดและประเมินผลอยาง
หลากหลายโดยมีเกณฑในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรูของเด็กอยางชัดเจน นอกจากนี้
อุษณีย โพธิสุข (2543: 78-79) ยังเสนอวา สิ่งที่ควรคํานึกถึงมากในการดําเนินการจัดการศึกษา
ใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษคือเรื่องของจริยธรรม ซึ่งเปนองคประกอบที่จะยอมรับวาบุคคล
นั้นจะเปนบุคคลที่มีคาพอที่จะเปนผูนําใดๆ ในสาขาสรางสรรคจรรโลงโลกใหเปนโลกอารยะได
จริ ย ธรรม จึ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ก ระบวนการพั ฒ นาเด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษไม ค วรละเลย
ความสําคัญ
สรุปไดวา ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ หมายถึง สภาพการเตรียมตัวเพื่อตอบสนองกระบวนการตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นอยางเพียงพอ
เพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดการพัฒนาทั้งทางดานทักษะความรูความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรม โดยความพรอมในการจัดการศึกษานี้ เปนความพรอมทั้ง 4 ดาน ซึ่งไดแก ดานหลักสูตร ดาน
ผูสอน ดานสื่อการสอน และดานการวัดและประเมินผล ซึ่งความพรอมแตละดานมีรายละเอียด ดังนี้
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ดานหลักสูตร
หลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เปนการจัดหลักสูตรพิเศษสําหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน ซึ่งหลักในการจัดหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษนี้ มี นั ก วิ ช าการหลายท า นได เ สนอแนวทางไว สรุ ป ได ว า ลั ก ษณะของหลั ก สู ต รสํา หรั บ
เด็ ก ที่ มี ความสามารถพิเศษนี้ ควรเปนหลักสูตรที่มีเนื้อหาและวิธีการเสนอเนื้อหาตองสอดคลอง
กับความตองการความสนใจ และความสามารถของเด็ก มีความยืดหยุน สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาส
เต็มที่ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถพิเศษของเขา ดังที่ หมอมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
(2531: 108-109) ไดกลาววา หลักสูตรที่พัฒนาภูมิปญญาใหไดถึงจุดสูงสุดและผลักดันเด็กให
ลงมือปฏิบัติงานในระดับที่ใหเกิดการเรียนรูอยางจริงจังนี้ตองมีลักษณะดังนี้ 1)เนื้อหาตองกระตุน
ใหมีการคิด 2)วิธีการสอน ตองจัดกิจกรรมหรือประสบการณเรียนรูเพื่อฝกทักษะการคิดใหมากกวา
การเสาะแสวงหาหรือสะสมขอมูล 3)เนนการปฏิบัติจริง 4)การประยุกตใชโดยไมมีขอบเขต และ
5)ความสนใจของเด็กนักเรียน กิจกรรมหรือประสบการณควรคํานึงถึงความตองการอันแตกตาง
ระหวางบุคคล และ ผดุง อารยะวิญู (2531: 157) ไดกลาวถึงแนวทางการสรางหลักสูตรของเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษวา จะตองมีลักษณะ ดังนี้ 1)สงเสริมใหเด็กปญญาเลิศไดมีโอกาสเต็มที่ใน
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถพิเศษของเขา 2)สงเสริมใหเด็กปญญาเลิศไดพัฒนาทักษะ
ในการแกปญหาตางๆ โดยใชความรู ความสามารถ และความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยใหเด็กเปน
ตนคิด 3)สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูของเด็กโดยใหเด็กไดพัฒนาความรับผิดชอบ ความสามารถ
ทั้งทางกาย อารมณ และสังคมของเด็ก โดยการใหเด็กรับผิดชอบโครงการตางๆ และ 4)เปดโอกาส
ใหเด็กไดเรียนรูโดยเนนการทดลองในลักษณะตางๆ รวมทั้งการวิจัย เพื่อใหเด็กรูจักเสาะแสวงหา
ความรูดานวิธีวิทยาศาสตร และศรียา นิยมธรรม (2535: 26-27) ไดกลาวถึงหลักในการจัดหลักสูตร
สําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ไววา วิชาที่เกี่ยวของ(Subject Related) กิจกรรมในการเรียนรู
ตางๆ ควรเกี่ยวของกันกับสิ่งที่ใหเด็กไดคิดและทํา เชน เปรียบเทียบรางกายมนุษยกับเครื่องจักร
วิธีนี้ทักษะในการคิดเปรียบเทียบจะไดรับการกระตุน เนนกระบวนการ (Process-Oriented) ทักษะ
ดานการคิดมิใชจะเปนเพียงการไดรูความจริง ควรจะเนนกระบวนการเปรียบเทียบซึ่งจัดเปนทักษะ
ของการคิด เนนที่ผลลัพธ(Product-Oriented) ผูเรียนควรมีสวนรวมในกิจกรรมอยางจริงจัง เชน
สรางหุนจําลองของสวนตางๆ ของรางกายหรือมองใหสัมพันธกับชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องจักร
เชน ขอตอที่หัวเขาและบานพับ การนําไปใชแบบปลายเปด(Open-Ended Application) กิจกรรม
การเรียนรูตางๆ ควรจะเอื้อเฟอตอการตอบสนองในรูปแบบตางๆ เชน ไมวางเงื่อนไขวาจะตอง
เปรียบเทียบอยางไร เด็กเปนผูเลือก(Student Selected) กิจกรรมการเรียนรูตางๆ ควรจัดใหแตละ
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คนไดมีโอกาสเลือกตามความสนใจ ความตองการจําเปนและความสามารถที่แตกตางกัน เชน
เด็กสามารถจะทํางานใหเสร็จโดยวิธีใดก็ได คุณภาพมิใชปริมาณ(Quality not Quantity) เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษสามารถทํางานตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไดแทบทั้งหมด จึงมีแนวโนมที่ครูจะให
งานแกเด็กมากกวาคนอื่น แตตองไมลืมวาควรจะใหโอกาสเด็กไดเรียนรูโดยตัวเขาเองดวย เวลา
สําหรับการเรียนรูอยางอิสระดวยตนเอง(Time for Independent Self-Directed Learning) เด็กที่
มีความสามารถพิเศษมักพึงพอใจกับการทํางานตามลําพัง ในบางเวลาควรมีโปรแกรมที่เด็กคิดเอง
เทาๆ กับโปรแกรมหรือกิจกรรมที่เด็กทําดวยตนเอง คนควาหาความรูหรือคําตอบเองดวย
สรุปไดวา ในการจัดหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ลักษณะของ
หลักสูตรควรเปนหลักสูตรที่มีเนื้อหาและวิธีการเสนอเนื้อหาตองสอดคลองกับความตองการความ
สนใจ และความสามารถของเด็ก ตองเปนหลักสูตรที่ไมพึ่งพาหนังสือหรือแบบฝกหัดบทใดบทหนึ่ง
โดยเฉพาะ คือมีความยืดหยุน มีหลายรูปแบบตามความตองการของเด็กแตละคน มีกิจกรรมที่
สง เสริม ศักยภาพและคุ ณธรรมจริยธรรมของเด็ก สงเสริ มใหเด็กได มี โอกาสเต็มที่ในการพั ฒนา
ศักยภาพและความสามารถพิเศษของเขา
ดานผูสอน
จากการศึ ก ษาคุ ณลั ก ษณะของครู ผูส อนเด็ ก ที่มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
พบวา คุณลักษณะของครูที่สอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษตองมีความรูความสามารถความ
เชี่ยวชาญ มีความยืดหยุนและคิดสรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีอารมณขนั มีความเขาใจ
ปญหาของเด็กเกง มีความเขาใจตนเอง รักในการเรียนรู เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน
และมีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ ดังที่ เดวิส และ ริม (Davis; & Rimm. 2004: 49-52) ได
เสนอคุณลักษณะครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ สรุปไดวา ครูตองมีความรูความสามารถ
ตระหนักถึงความตองการของเด็ก ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล มีความยุติธรรม ดูแล
เอาใจใส เสาะหาความรูใหมๆ เรียนรูอยางตอเนื่อง และสรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมของการเรียนรู
โดยครูตองเปนผูชี้แนะและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของนักเรียน และผดุง อารยะวิญู
(2531: 18-19) ไดเ สนอคุณลักษณะของครูสํา หรับเด็ก ปญญาเลิศ ไววา ครูตองมีค วามคิด
สรางสรรค ทั้งในดานการสอน การใชเทคนิคการสอน การใชสื่อการสอน และการจัดการชั้นเรียน
มีทักษะในการจัดการ/ดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดสภาพแวดลอมใหแกเด็ก การทํางาน
รว มกับผูอื่น มีค วามกระตือรือ รน มีค วามรักและจริง ใจตอเด็ก เพื่อ นรว มงานและผูป กครอง
มีความรูความสามารถ และมีความยืดหยุน และ ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา(2531: 136-140) ไดเสนอ
คุณลักษณะของครูที่สอนเด็กปญญาเลิศ ไววา ครูตองมีเจตคติและความเขาใจเด็ก มีอารมณขัน
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มีความรอบรู ใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีความคิดสรางสรรค และครูตองรูจักวิธีสอน
โดยเฉพาะวิธีฝกใหเด็กคิด และดังที่ สตอรรี่ (Baldwin. 1993: 621-629; citing Story. 1985) ได
เสนอลักษณะของครูที่สอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษวาตองเปนผูอํานวยความสะดวกตอการ
เรียนรูของเด็ก ครูควรสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก มีความสัมพันธอันดีตอเด็ก ซึ่ง เมเคอร (เฟรเดริค
บี. 2530: 41; อางอิงจาก เมเคอร. ม.ป.ป.) ไดศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับครูสอนเด็ก
เกงซึ่งไดเสนอแนะวาคุณลักษณะของครูที่ดีสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษตองมีลักษณะ คือมี
เชาวนปญญาสูง มีความยืดหยุนและคิดสรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสนใจหลายดาน
มีอารมณขัน มีความเขาใจปญหาของเด็กเกง มีความเขาใจตนเอง รักในการเรียนรู และเปนผูอํานวย
ความสะดวกในการเรียน และจากผลการวิจัยของ โสภณ แยมทองคํา(2545: 82) ที่ไดทําการศึกษา
สภาพการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา
คุณลักษณะของครูผูสอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เปนผูมีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
มีมนุษยสัมพันธ และมีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ เมเคอร กลาววา คุณลักษณะดังกลาว
ขางตนนี้ เปนที่ตองการสําหรับครูทุกคน แตมีความตองการมากเปนพิเศษสําหรับครูสอนเด็กเกง
จากคุณลักษณะทั้งหมดนี้ นอกจากครูจะตองเปนผูที่มีใจกวางและมีความเชื่อมั่นในตนเองแลว
การมี เ ชาวน ป ญ ญาสู ง มี ค วามรู ใ นเนื้ อ หาวิ ช า และมี วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ ก็ เ ป น สิ่ ง สํ า คั ญ
เนื่องจากเด็กที่มีความสามารถพิเศษมักจะมีจิตใจจดจอในการเสาะแสวงหาความรูและมักจะมอง
คําตอบที่ผิดพลาดและผิวเผินไดงาย ครูสอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษเหลานี้ จึงควรเปนผูที่มี
เชาวนปญญาเปนเลิศที่จะคอยใหคําตอบหรือทิศทางที่ถูกตองได และเปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณ
ที่สามารถยอมรับเมื่อตนหาคําตอบใหเด็กไมได (เฟรเดริค บี. 2530: 41; อาอิงจาก เมเคอร. ม.ป.ป.)
สรุปไดวา คุณลักษณะของครูในการสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรนั้น ครูจะตองเปนผูตระหนักถึงความตองการของเด็กและคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล โดยพรอมที่จะทํางานรวมกับเด็กอยางใกลชิดดวยความพอใจ มีความยุติธรรม
เปนผูชี้แนะและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งจะทําใหเด็กมีทัศนคติที่ดีและ
สิ่งที่ปรากฏจะมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนรูในทางวิทยาศาสตร จึงถือวาเปนเรื่องจําเปน
อยางยิ่งที่ครูจะตองดูแลเอาใจใสใหความสนใจแกเด็กแตละคนโดยการแสดงอากัปกริยายอมรับ
นับถือ ใหความอบอุนแบบเปนกันเองตอเด็กอยางจริงใจ สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นจากคุณลักษณะของ
ครูผูสอนซึ่งถาหากวาครูสามารถแสดงพฤติกรรมไดอยางดีแลวครูยอมจะสรางบรรยากาศใหความ
ชวยเหลือเด็กไดอยางสมบูรณที่สุด
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โดยความรูความสามารถของครูผูสอน เปนความสามารถของครูผูสอนใน
การปฏิบัติงานสอนที่แสดงออกถึงความรอบรูในการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ใฝ รู เฉลียวฉลาด ใหคําอธิบายที่ชัดเจน มีความรูความสามารถ มีทักษะความ
ชํา นาญ สามารถแกไขป ญหาเฉพาะหน า ใหสํา เร็จลุลวงไปดวยดี รูจั กใช จิตวิทยา พรอมที่จะ
ประยุกตหลักการและวิธีการใหเขากับสถานการณที่ปฏิบัติจริง ซึ่งจากการศึกษาของ มูราท และ
คณะ (Murat; et al. 2003) ที่ไดทําการศึกษากับครูวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษใน
ประเทศตุรกี พบวา ครูวิทยาศาสตรสวนใหญใชเทคนิควิธีการสอนแบบสาธิต ทดลอง และใช
วิธีการตั้งคําถามและอภิปราย เห็นไดวาความรูความสามารถ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน
ของครูนั้นเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษได ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงความรูความสามารถของครูผูสอนเปน 2 ดาน คือ ดานการเตรียมการสอน
เปนความสามารถของครูที่สามารถกําหนดจุดมุงหมายในการสอนพรอมทั้งจัดทําแผนการเรียน
การสอน การจัดหองเรียน การเตรียมอุปกรณการสอน เอกสาร ตํารา และวัสดุประกอบการสอนได
เหมาะสมสอดคล อ งกั น และด า นวิ ธี ก ารสอน เป น ความสามารถของผู ส อนที่ เ สนอสาระของ
บทเรียนไดเหมาะสม จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนรวม ใชสื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับเนื้อหา
นําเอาประสบการณในชีวิตประจําวันมาประกอบการเรียนการสอน เปรียบเทียบยกตัวอยางในการ
อธิบายใหนักเรียนเขาใจและตั้งคําถามชวนใหผูเรียนคิด
ดานสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนนับวามีบทบาทสําคัญตอการเรียนการสอนเปนอยาง
มาก เพราะชวยใหการอธิบายของครูเขาใจงายขึ้น ทั้งยังชวยเราความสนใจของนักเรียนไดอีกดวย
ซึ่งการใชสื่อการเรียนการสอนเพื่อเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่จัดการเรียน
การสอน เปนสิ่งที่มีความสําคัญมีผลตอการพัฒนาทางความคิด ควรเปนสื่อที่นาสนใจ มีความทาทาย
ตอการเรียนรูตอความสามารถในการตอบสนองการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษและควร
เป นสื่ อที่ เหมาะสมตรงกับเนื้อ หาวิชาของการเรีย นรูเ พื่อใหการเรียนบรรลุตามวัตถุ ประสงคที่
กําหนดไว(โสภณ แยมทองคํา. 2545: 24) ซึ่งในเรื่องนี้ ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา(2537: 66) ได
กลาวถึงความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนวา สื่อการเรียนการสอนเปนองคประกอบที่สําคัญ
ที่สุดที่จะทําใหการพัฒนาบุคคลครบทุกดาน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษให
สามารถบรรลุถึงขีดสุดของศักยภาพแหงตน สื่อการเรียนการสอนที่สําคัญยิ่งคืออุปกรณการศึกษา
และวิธีการสอนของครู และดังที่ ผดุง อารยะวิญู (2523: 18) ไดกลาววา สื่อการเรียนเปนสิ่งที่
จะชวยกระตุนใหเด็กฉลาดแสดงความเปนอัจฉริยะออกมา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแกเด็กที่
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มีปญญาเลิศนี้ทางโรงเรียนจะตองเตรียมสื่อการเรียนใหพรอมในอันที่จะสนองความตองการ ความ
สนใจและความสามารถของเด็ก ทางโรงเรียนจะตองจัดหาตําราเรียนใหเพียงพอทั้งตําราที่ใชเรียน
ตามหลักสูตรและตําราที่ใชประกอบการเรียน นอกจากนี้อุปกรณทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
และเครื่องมืออุปกรณทางวิทยาศาสตรก็ควรจะมีพรอม เพราะสื่อการเรียนเหลานี้จะชวยสงเสริม
เด็กใหเรียนรูไดดีที่สุด และสามารถเรียนไดเต็มที่ตามความถนัดของตน
เห็นไดวา สื่อการเรียนการสอนมีบทบาทสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน
เปนอยางมาก เพราะสื่อจะเปนเครื่องมือที่จะชวยกระตุน ชวยเราความสนใจของนักเรียนได ดังนั้น
สื่อการเรียนการสอนจึงเปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะทําใหการพัฒนาบุคคลครบ
ทุกดาน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษใหสามารถบรรลุถึงขีดสุดของศักยภาพ
แหงตน
โดยการนําเอาเทคโนโลยีและสื่อการสอนมาใชกับเด็กปญญาเลิศนั้น ตอง
คํานึงถึงความตองการลักษณะทางการเรียนรูของเด็กมาเปนแนวทางในการใชเทคโนโลยี/สื่อการ
สอนโดยมีห ลั กในการพิจารณาดั งนี้ 1)การใชสื่ อ/เทคโนโลยี จะตองสอดคลองกั บปรัชญาของ
โครงการ และความตองการหรือจุดประสงคของโครงการที่จะตองมีความยืดหยุนและหลากหลาย
เสนอใหเด็ก 2)ควรตอบสนองความตองการ ความสนใจของเด็กแตละคนได 3)ควรที่จะนําการใช
ความคิดระดับสูงเขาไปใชในการสรางสื่อหรือใชเทคโนโลยีนั้นๆ 4)ควรนําเสนอความคิดที่ลุมลึก
และทาทายความสามารถของเด็กตามขั้นตอนจากงายไปยาก 5)ใชทฤษฎีอื่นๆ เขามาประยุกตการ
ใชสื่อ อาทิ ความถนัดในการใชสมองซีกซายขวา สไตลการเรียนรูเพื่อตอบสนองศักยภาพทางการ
เรียนรู 6)สื่อการสอน เทคโนโลยีที่ใชควรมีทั้งสิ่งที่อยูในและนอกหลักสูตร 7)ควรเปดโอกาสใหเด็ก
สามารถเรียนไดอยางพึ่งพาตนเอง และ 8)ควรเปดโอกาสใหเด็กพิเศษมีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่
เหลื อ อยู ใ ห ม ากที่ สุ ด และชดเชยกั บ ส ว นที่ บ กพร อ งให ม ากที่ สุ ด โดยแนวทางการใช สื่ อ และ
เทคโนโลยีสําหรับเด็กปญญาเลิศนั้น มีอยูวา การใชสื่อการสอนและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบทั้งวัตถุ
และกระบวนการ เนื่องจากการใชเทคโนโลยีสําหรับเด็กปญญาเลิศนั้นหมายรวมถึงการใชวิธีและ
หนทางใหมๆ ในการนําเสนอหรือการเรียนรูรวมกับการใชสื่อ เพื่อตอบสนองการเรียนรูในระดับ
ตางๆ กัน และความสนใจที่หลากหลายและลุมลึกของเด็กปญญาเลิศ ดังนั้นในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปญญาเลิศนั้นจะเนนการใชสื่อที่ใหเด็กสามารถเรียนไดดวยตนเอง เชน ชุดการสอน
สําเร็จรูป การใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา หรือเครื่องมือวิทยาศาสตรเปนตน (อุษณีย โพธิสุข.
2537: 144-145)
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สรุปไดวา ในการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ สื่อ
การเรียนการสอนเปนสวนที่มีความสําคัญอีกประการ ทั้งนี้เพราะสื่อการเรียนการสอนจะชวยให
นักเรียนเกิดความเขาใจในหลักการตางๆ เกิดความคิดรวบยอด ชวยใหการอธิบายของครูเขาใจ
งายขึ้นเพราะการใชสื่อการเรียนการสอนจะเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่
จัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญมีผลตอการพัฒนาทางความคิดทั้งยังชวยเราความ
สนใจของนักเรียน ดังนั้น ในการใชสื่อการเรียนการสอน ครูผูสอนควรคํานึงถึงจุดประสงคของการ
สอน ความเหมาะสมกับชวงวัย ความสนใจและความตองการของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และ
สื่อควรมีความทาทาย มีความทันสมัยและตอบสนองตอการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ดานการวัดและประเมินผล
การใชเทคนิคการวิธีการวัดและประเมินผลก็เปนเรื่องที่มีความสําคัญ เพราะ
ในโปรแกรมปกติตองมีการประเมินผล ซึ่งเด็กที่มีความสามารถพิเศษสวนใหญก็จะไดรับการ
ประเมิ น ว า ดี ม าก แต อ ย า งไรก็ ต ามการที่ เ ด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษแสดงความสามารถที่
เหนือกวาเด็กอื่นๆ นั้น ก็ยังไมไดหมายความวาเปนที่นาพอใจ สิ่งที่ควรพิจารณาลึกซึ้งไปกวานั้นคือ
การที่เด็กที่มีความสามารถพิเศษ สามารถพัฒนาไปใหเต็มความสามารถของตน ซึ่งการขยาย
ขอบเขตของการประเมิ น ผลเป น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ส ามารถนํ า มาใช ไ ด กล า วคื อ กระตุ น ให เ ด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษประเมินผลงานของตนเองและปรับปรุงแกไข (โสภณ แยมทองคํา. 2545: 24)
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลสําหรับผูที่มีความสามารถพิเศษ พบวา
นอกจากการวัดและประเมินผลที่ตองใชวิธีการที่หลากหลายและใหเด็กไดมีสวนรวมแลว การวัด
และประเมิ น ผลยั ง ต อ งสะท อ นศั ก ยภาพที่ แ ท จ ริ ง ของเด็ ก ในทุ ก ด า นด ว ย ดั ง ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2544: 57-58) ไดเสนอวา การวัดและประเมินผลตองคํานึงถึงสิ่ง
ต า งๆ ดัง ต อ ไปนี้ 1)การสะท อนศัก ยภาพและตั ว ตนที่แ ท จ ริง ของเด็ ก ทุก ดา น ทั้ ง ดา นร า งกาย
อารมณ สังคมและสติปญญา วิธีคิดของเด็กตลอดจน จุดเดน จุดดอยของเด็ก 2)พัฒนาการที่
ตอเนื่องของผูเรียน 3)การวัดและประเมินผลที่มีขั้นตอนและมีระบบ 4)การมีสวนรวมของผูเรียน
5)กระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 6)กระบวนการวัดและประเมินผลที่มีขอมูลมาจาก
ผลงานวาสลับซับซอน สรางสรรค ทาทาย และตองเปนผลงานที่เปนประโยชนตอสังคม ผลการ
เรียนรู พัฒนาการทางการเรียนรู พฤติกรรมที่แสดงออกของผูเรียน และ 7)มีการปรับแนวทางที่
เหมาะสมกับสภาพที่แทจริงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเรื่องของการวัดและประเมินผลนี้
อุษณีย โพธิสุข(2543: 128) ไดเสนอวา หลักการวัดและประเมินผล ควรใชวิธีที่หลากหลายทั้ง
เทคนิคการประเมินปฏิบัติการ(Performance Assessment) การประเมินแฟมผลงาน(Portfolio
Assessment) การประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment) โดยยึดเอาธรรมชาติของ
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แตละสาขา แตละศาสตรเปนตัวตั้ง ผนวกกับการแสดงออกของเด็กในรูปแบบตางๆ มาประกอบกัน
และเกรียงศักดิ์ สังขชัย(2548: 64) ไดเสนอแนะแนวทางการประเมินผลสําหรับผูที่มีความสามารถ
พิเศษไววา ควรจัดใหมีการประเมินผลผูเรียนเปนระยะๆ ใหสอคคลอง กับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยมุงหาคําตอบวา ผูเรียนมีความกาวหนาดานความรู ความเขาใจ ทักษะกระบวน
การคิ ด คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค การวั ด และประเมิ น ผลไม ค วรนํ า
แบบทดสอบมาใชในการวัดและประเมินผลการเรียนเพียงอยางเดียว เพราะขาดความเหมาะสม
และไม เ พี ย งพอ ดั ง นั้ น การวั ด และประเมิ น ผลควรใช วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายเน น การปฏิ บั ติ ใ ห
สอดคลองและเหมาะสมกับสาระและจุดประสงคการเรียนรู รวมทั้งตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
ควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผลมีหลายวิธี เชน การประเมินภาคปฏิบัติที่
เปนจริง การประเมินดวยแฟมสะสมผลงาน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินโดยใชเกณฑ
การใหคะแนน การประเมินตนเองและเพื่อน การตรวจสอบผลงาน ชิ้นงาน การสังเกตพฤติกรรม
การรวมกิจกรรม เปนตน
สรุปไดวา การวัดและประเมินผลการเรียน ครูควรใชวิธีการที่หลากหลาย
สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอน โดยเปนกระบวนการวัดและประเมินผลที่มีขอมูลมาจาก
ผลงานวา สลั บ ซั บซอน สร างสรรค ทา ทาย โดยคํ า นึ ง ถึ ง ธรรมชาติของแตล ะสาขาวิ ช า ความ
ตองการของเด็กทั้งทางสติปญญาและทางจิตวิทยาประกอบกัน และการสะทอนศักยภาพและ
ตัว ตนที่ แท จริ ง ของเด็ ก ทุ ก ดา น ทั้ ง ด า นรา งกาย อารมณ สัง คมและสติปญญา วิธีคิดของเด็ ก
ตลอดจน จุดเดน จุดดอยของเด็ก และพัฒนาการที่ตอเนื่องของผูเรียน
การวัด : จากการประมวลงานวิจัย พบวา มีงานวิจัยที่ทําการศึกษาตัวแปร ความพรอม
ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษนอยมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษางานวิจัยที่
ศึกษาตัวแปรความพรอมในการจัดการศึกษากับเด็กปกติ ซึ่งเปนงานวิจัยของ ชฎทศพร โอชม
(2548) ได ทํ า การศึ ก ษาความพร อ มของโรงเรี ย นในการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งผูวิจัย
ไดศึกษาความพรอมในการจัดการศึกษา แบงเปน 6 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานสื่อ
การเรียนการสอน ดานการจัดสาระการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน
โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย และนอยที่สุด ประกอบดวยขอคําถาม 60 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 60-300 คะแนน
แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .98
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สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบวัดความพรอมในการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษตามการรับรูของนักเรียน ทั้งเรื่องของหลักสูตร บุคลากร อุปกรณ
สถานที่ ความรูความสามารถของครู การใชเทคนิคการสอน เทคนิคการวัดและประเมินผล ซึ่ง
ลักษณะของแบบวัด เปนแบบวัดแบบใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวในลักษณะของมาตราสวน
ประมาณคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ถึง ไมจริงเลย
ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษกับการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพรอมในการจัดการศึกษา
ใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษกับการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ พบวา ไมพบ
งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธของความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษกับการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษโดยตรง แต
พบแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพการจัดการศึกษาทั้งในดานหลักสูตร ดานผูสอน ดาน
สื่อการสอน และดานการวัดและประเมินผลกับการเรียนรูของเด็ก สรุปไดวา ความพรอมในการจัด
การศึ ก ษาให กั บ เด็ ก ทั้ ง ในด า นหลั ก สู ต ร ด า นผู ส อน ด า นสื่ อ การสอน และด า นการวั ด และ
ประเมินผล มีผลตอการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยความพรอมในดานหลักสูตร ซึ่ง
ในการจัดหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษนี้ ลักษณะของหลักสูตรควรเปนหลักสูตรที่มี
เนื้อหาและวิธีการเสนอเนื้อหาตองสอดคลองกับความตองการความสนใจ และความสามารถของเด็ก
ตองเปนหลักสูตรที่ไมพึ่งพาหนังสือหรือแบบฝกหัดบทใดบทหนึ่งโดยเฉพาะ คือมีความยืดหยุน มี
หลายรูปแบบตามความตองการของเด็กแตละคน มีกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของเด็ก สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเต็มที่ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถพิเศษของ
เขา เห็นไดวาหลักสูตรมีผลตอการเรียนรูของเด็ก ดังที่ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2546:
45-46) ได ก ลา วไว วา การสร า งหลัก สู ตรที่พัฒนาใหเ หมาะกับเด็ก ที่มี ความสามารถพิ เ ศษนั้น
ตองการสรางสรรคเนื้อหา วิธีการสอนและเสนอผลงานบนพื้นฐานของลักษณะนิสัย ความตองการ
และความสนใจของแตละคน เพราะนั่นก็เปนการพัฒนาที่เนนการจัดกิจกรรมและประสบการณการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งจะกระตุนและทาทายใหเด็กไดคิด คนควา เรียนรู และทํางานอยางมี
ความคิดสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ส ว นความพร อ มในด า นผู ส อนกั บ การเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย น สรุ ป ได ว า ในการจั ด
การศึก ษาไมว า จะเปน การจั ดการศึ กษาใหกั บเด็ก ปกติทั่ว ไปหรือเด็ ก ที่มีความสามารถพิเศษ
ครูผูสอนถือวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งที่จะจัดการศึกษาใหเด็กไดเกิดทักษะ มีความรู
ความสามารถ ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2544: 17) ไดกลาววา ครูผูสอนมี
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บทบาทที่สํา คัญยิ่งในการจั ดการศึกษาไมวาเด็กปกติหรือเด็ก ที่มี ความสามารถพิเ ศษ เพราะ
ครูผูสอนสามารถสรางสัมพันธภาพและทักษะทางสังคมใหกับเด็ก สามารถกระตุนยั่วยุใหเด็กเกิด
การเรียนรู ดังนั้น ครูผูสอนจะตองสรางความพรอม เพื่อที่จะสอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษให
บรรลุผลตามจุดประสงคที่ตั้งไว และดังที่ รุคและเมเคอร (Rooks; & Maker. 2009: 172-187) ได
กลาววา เด็กที่มีความสามารถพิเศษมีความตองการที่จะเรียนรูในเนื้อหาที่ทาทายมีความซับซอน
และตองการแบบฝกที่พัฒนาทักษะความรู ความคิดสรางสรรค โดยครูจะเปนผูชี้แนะแนวทางใน
การเรี ย นรู ใ ห เ ด็ ก ซึ่ ง ครู เ ป น บุ ค คลที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ใ ห กั บ เด็ ก
และจากการประมวลผลงานวิจัย ไมพบงานวิจัยที่ศึกษาความพรอมในการจัดการศึกษาฯกับ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษโดยตรง แตพบงานวิจัย
ที่ไดทําการศึกษาถึงสภาพแวดลอมหองเรียนตอรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษซึ่งพบวา เล็ทที่ และคณะ (Letty; et al. 2006: 104-118) ไดทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหว า งสภาพแวดล อ มห อ งเรี ย นกั บ รู ป แบบการเรี ย นรู ข องเด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ซึ่ ง
ผลการวิจัยพบวา การจูงใจจากครูผูสอน มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่ทําการศึกษาการจัดระบบการศึกษาในโรงเรียนกับการ
เรี ย นรู ด ว ยตนเอง ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะการเรี ย นรู ที่ มี สั ง กั ป ที่ มี ค วามใกล เ คี ย งกั บ การเรี ย นรู อ ย า ง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร ดังที่ งานวิจัยของ สมคิด อิสระวัฒน (2542: 227-238) ไดทําการศึกษา
ถึงลักษณะการอบรมและเลี้ยงดูเด็กของคนไทยซึ่งมีผลตอการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งผลการวิจัย
พบวา ระบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน มีผลตอการพัฒนาลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง
ของเด็ ก ไทย โดยอาจารยเป น บุคคลที่สํ า คัญที่สุดในระบบโรงเรียนที่ มีสวนในการสรางสรรค
สนับสนุน สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
ในดานสื่อการเรียนการสอนกับการเรียนรู พบวา สื่อการเรียนการสอนเปนสิ่งที่จะ
ชวยกระตุนใหเด็กฉลาดแสดงความเปนอัจฉริยะออกมา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแกเด็กที่มี
ปญญาเลิศนี้ทางโรงเรียนจะตองเตรียมสื่อการเรียนใหพรอมในอันที่จะสนองความตองการ ความ
สนใจและความสามารถของเด็ก เพราะสื่อการเรียนเหลานี้จะชวยสงเสริมเด็กใหเรียนรูไดดีที่สุด
และสามารถเรียนไดเต็มที่ตามความถนัดของตน (ผดุง อารยะวิญู. 2523: 18) และ ดุษฎี บริพัตร
ณ อยุธยา(2537: 16) ไดกลาววา การใชสื่อการเรียนการสอนเพื่อเปนสื่อกลางในการสรางความ
เขาใจในเนื้อหาวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปนสิ่งที่มีความสําคัญมีผลตอการพัฒนาทางความคิด
ซึ่งควรเปนสิ่งที่นาสนใจ มีความทาทายการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ จากแนวคิด
ขางตนเห็นไดวาสื่อการเรียนการสอนนั้นมีความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ และจากการประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา โสภณ แยมทองคํา(2545: 81-84) ได
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ทําการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จากการประเมินสื่อการเรียนการสอนพบวา สื่อการเรียนการสอน
สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความรู สนองตอการเรียนรูทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาวิชามากที่สุด
ในดานการวัดและประเมินผล สรุปไดวา ในการวัดและประเมินผลครูควรใชวิธีการที่
หลากหลาย สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอน โดยเปนกระบวนการวัดและประเมินผลที่มี
ขอมูลมาจากผลงานวาสลับซับซอน สรางสรรค ทาทาย โดยคํานึงถึงธรรมชาติของแตละสาขาวิชา
ความตองการของเด็กทั้งทางสติปญญาและทางจิตวิทยาประกอบกัน ซึ่งจากการประมวลเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู พบวา ฟรีแมน (Freeman. 2004: 19-20) ได
เสนอแนะวา การเปลี่ยนวิธีการประเมินผลใหหลากหลายเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหรูความสามารถที่
แทจริงของผูเรียน โดยการใชรูปแบบการประเมินที่หลากหลายครูอาจจะไดรูความสามารถที่แทจริง
ของผู เรี ยนมากกว าและการให คะแนนมี อิ ทธิ พลต อผลการเรี ยนรู ของนั กเรี ยน ส วน แซปปาร ด
(Grinsven; & Tillema. 2006: 77-91; citing Shephard. 2000) กลาววา รูปแบบชนิดของการวัด
ประเมินผลมีผลตอพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งในเรื่องนี้ กุเทียเรซ และสลาเวียร (กุญชรี
คาขาย. 2544: 107; อางอิงจาก Gutierrez; & Slavin. 1992) กลาววา นักมานุษนิยมจํานวนมากเห็น
ดวยและสนับสนุนการเรียนการสอนโดยไมมีการประเมินคาระดับคะแนน โดยใหความเห็นวาการ
เรียนรูโดยตัวมันเองมีคุณคาอยูแลว ไมใชมีคุณคาตรงระดับคะแนนที่ได และเห็นวาการที่ผูเรียนถูก
ประเมินคาระดับคะแนนต่ําอาจจะมีเจตคติเชิงบวกตอโรงเรียนและการเรียนรู และเปนไปไดวาการ
ไดคาระดับคะแนนสูงอาจจะมีผลทําใหผูเรียนติดอยูกับคะแนนมากกวาการเรียนรู นักมานุษนิยม
เชื่อวาความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนนั้นแตกตางกัน ดังนั้นการที่ผูเรียนมีความสามารถใน
การเรียนรูต่ําก็ไมควรถูกลงโทษโดยการไดคาระดับคะแนนต่ํา มีรายงานการวิจัยบางเรื่องระบุวา
การยกเลิกการประเมินคาระดับคะแนนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการเรียนรูของเด็ก จากผล
การประมวลแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลกับการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการใชเทคนิคการวัดประเมินผลการเรียนของครู วามีผลตอการ
เรีย นรู ที ่เ กิด ขึ ้น กับ ผู เ รีย นหรือ ไม เพราะเปน ที ่ท ราบกัน ดีอ ยู แ ลว วา พื ้น ฐานของเด็ก ที ่มี
ความสามารถพิเศษเปนเด็กที่เกงมีความสามารถอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับเด็กนักเรียนทั่วไป
ฉะนั้นการรับรูของเด็กในเรื่องการตัดสิน การประเมินคาคะแนนจากครู อาจมีผลตอการเรียนรู
ของเด็ก
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จากผลการประมวลเอกสารแนวคิ ด และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สภาพการจั ด
การศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทั้งในเรื่องของหลักสูตร ดานผูสอน ดานสื่อการเรียน
การสอน และดานการวัดและประเมินผล สรุปไดวาสภาพความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทั้งในเรื่องของหลักสูตร ดานผูสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และดาน
การวัดและประเมินผลมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งเห็นไดวา ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่
มีความสามารถพิเศษนี้ นอกจากจะตองคํานึงถึงความตองการและความสามารถของเด็กแลว เรา
ควรให ค วามสํ า คั ญ ต อ เรื่ อ งพฤติ ก รรมจริ ย ธรรมที่ จ ะต อ งแทรกอยู ใ นทุ ก ขั้ น ตอนของการจั ด
การศึกษา สวนในเรื่องของหลักสูตรยังตองเปนหลักสูตรที่มีเนื้อหายากและทาทายกวาหลักสูตร
สํา หรั บ เด็ก ทั่ ว ไป ตอ งเปน หลั ก สู ต รที่มี ค วามยื ดหยุน เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของเด็ ก มี
กิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเต็มที่ในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถพิเศษของเขา ดานผูสอน ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ความสลับซับซอนลึกซึ้งมากกวาหลักสูตรปกติโดยเนนใหเด็กไดมีสวนรวม เนนทักษะกระบวนการ
คิ ด ระดั บ สู ง และการพั ฒ นาของสมองทุ ก ส ว น ควรส ง เสริ ม ให เ ด็ ก ได เ ลื อ ก/ออกแบบกิ จ กรรม
การเรียนรู และใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยประกอบการจัดการเรียนการสอน เลือกใชวัสดุ
อุปกรณ แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย(Heller. 1999: 9-21) และมีการใชเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลอยางหลากหลายโดยมีเกณฑในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรูของเด็กอยาง
ชัดเจน เห็นไดวาความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
เปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งในเรื่องนี้ มาลี จุฑา(2544: 245-259) ไดเสนอการจัด
สภาพแวดลอมที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียนโดยทั่วไปวา การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้น
ได จําเปนตองอาศัยองคประกอบสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมที่จะสนับสนุนใหเด็กนักเรียนเกิด
การเรียนรู ทั้งในเรื่องของลักษณะหองเรียน ลักษณะของครูที่ดีและมีพฤติกรรมการสอนที่ดี การ
บริหารจัดการที่ดีของผูบริหารในสถานศึกษา ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง
ความพร อ มในการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทั้ ง ในเรื่ อ งของหลั ก สู ต ร
ครู ผู ส อน สื่ อ การเรี ย นการสอน และการวั ด ประเมิ น ผลการเรี ย น ที่ มี ผ ลต อ การเรี ย นรู อ ย า ง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
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2.3.2 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูกับการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู
ครูเปนผูที่ใกลชิดและเกี่ยวของสัมพันธกับนักเรียนอยูตลอดเวลาและมีโอกาสที่จะ
ทําความรูจักนักเรียนไดดี เปนผูที่นักเรียนเขาพบปะสัมพันธโดยตรงได ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของ
งานที่ครูทําอยูไดเอื้ออํานวยใหบทบาทของครูมีตอนักเรียนมากพอสมควร ดังนั้น ความสัมพันธระหวาง
ครูกับนักเรียน เปนเรื่องสําคัญซึ่งจะชวยใหครูและนักเรียนมีความเขาใจตอกันเปนอยางดี ชวยใหการ
เรียนของผูเรียนไดผลดี เพราะเมื่อครูใหความเปนกันเองกับนักเรียนนักเรียนยอมรูสึกสบายใจใน
การที่จะรับความรูหรือทําความเขาใจในบทเรียน ทั้งยังเกิดความรูสึกเชื่อถือและไววางใจผูสอน
จากการประมวลเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สั ม พั น ธ ภ าพระหว า งนั ก เรี ย นกั บ ครู พบว า มี ผู ไ ด ใ ห
ความหมายของสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูในลักษณะทั้งที่มองวาเปนพฤติกรรมที่ครู
ปฏิบัติตอนักเรียน และเปนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตออาจารย ทั้งในและนอกหองเรียน โดยครู
ใหความสนใจตอนักเรียน ใหความรัก ความเอาใจใส ใหความเปนกันเอง ใหคําปรึกษาและขอ
ชี้แนะแกนักเรียนทั้งในดานการเรียนและดานสวนตัว สวนนักเรียนก็ใหความเคารพเชื่อฟงครู ตั้งใจ
และสนใจกระทําในสิ่งที่ครูอบรมสั่งสอน และซักถามครูเมื่อมีขอสงสัยทั้งปญหาดานการเรียนและ
ดานสวนตัว ดังที่ สุธาสินี ใจเย็น(2545: 7) ไดใหความหมายของสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ครู โดยแบงสัมพันธภาพออกเปน 2 ดาน คือ ดานพฤติกรรมที่ครูปฏิบัติตอนักเรียนทั้งในและนอก
หองเรียน ซึ่งไดแก ใหความสนใจตอนักเรียน สรางความสัมพันธที่ดีที่ทําใหนิสิตเกิดความรูสึกเปน
กันเอง ใหความรักความเอาใจใส ใหคาํ ปรึกษาและขอชี้แนะแกนักเรียนทั้งในดานการเรียน และ
ดานสวนตัว และดานพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตอครูทั้งในและนอกหองเรียน ซึ่งไดแก เคารพเชื่อ
ฟงครูผูสอน ตั้งใจและสนใจกระทําในสิ่งที่ครูอบรมสั่งสอน และซักถามครูเมื่อมีขอสงสัยทั้งดาน
การเรียนและดานสวนตัว สวน เยาว เปนสุข(2532: 7) ไดใหความหมายของสัมพันธภาพของครูกับ
นักเรียน ในลักษณะของพฤติกรรมที่ครูปฏิบัติตอนักเรียน ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกทั้งในทาง
ดีและไมดีตอครู ไดแก การแสดงออกของครูในดานการใหความรัก ความเอาใจใส ความเขาใจ
การยอมรับ การสงเสริมใหกําลังใจ ความใกลชิดสนิทสนม ความยุติธรรม และการลงโทษอยางมี
เหตุผล
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สรุปไดวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู หมายถึง พฤติกรรมที่ครูและนักเรียน
ปฏิบัติตอกันทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยครูใหความสนใจ
ตอนักเรียน ใหความรัก ความเอาใจใส มีความเปนกันเอง ใหคําปรึกษาและขอชี้แนะแกนักเรียนทั้ง
ในดานการเรียนและดานสวนตัว สวนนักเรียนก็ใหความเคารพเชื่อฟงครู ตั้งใจและสนใจกระทําใน
สิ่งที่ครูอบรมสั่งสอน และซักถามครูเมื่อมีขอสงสัยทั้งปญหาดานการเรียนและดานสวนตัว
การวัด : จากการประมวลงานวิจัย พบวา ยังไมพบงานวิจัยที่ทําการศึกษาตัวแปร
สั ม พั น ธภาพระหว า งนั ก เรีย นกั บ ครู ข องกลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น เด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิท ยาศาสตร แต จากการศึ กษาพบวา มีงานวิ จัย ที่ทําการศึก ษาตัว แปรสัม พัน ธภาพระหว า ง
นักเรียนกับครูกับกลุมตัวอยางที่เปนเด็กทั่วไป ซึ่งแยกประเภทของกลุมตัวอยางไดเปน 2 กลุม คือ
งานที่ศึกษากับเด็กในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และงานที่ศึกษากับกลุมนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งงานวิจัยที่ศึกษากับเด็กในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบวา เยาว
เปนสุข (2532) ไดสรางเครื่องมือวัดสัมพันธภาพของครูคณิตศาสตรกับนักเรียน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยวัดสัมพันธภาพของครูคณิตศาสตรกับนักเรียน ในเรื่อง การแสดงออกของครูใน
ดานการใหความรัก ความเอาใจใส ความเขาใจ การยอมรับ การสงเสริมใหกําลังใจ ความใกลชิดสนิทสนม
ความยุติธรรม และการลงโทษอยางมีเหตุผล ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ประกอบดวยขอคําถาม 40 ขอ พิสัยของ
คะแนนอยูระหวาง 40-200 คะแนน และจิตรฐิกานต สบายจิตร(2542) ไดสรางเครื่องมือวัด
สั ม พั น ธภาพระหว า งนั ก เรี ย นกั บ ครู สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โดยลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเปน มาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ ไดแก เปน จริ ง อยา งยิ่ง เปน จริง ไมแนใ จ
ไมเปนจริง และไมเปนจริงอยางยิ่ง ประกอบดวยขอคําถาม 40 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 40200 คะแนน แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .86
สวนงานวิจัยที่ทําการศึกษาตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูกับกลุมนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา สุธาสินี ใจเย็น(2545) ไดสรางเครื่องมือวัดสัมพันภาพระหวาง
นักศึกษากับอาจารย ซึ่งแบงเปนพฤติกรรมที่อาจารยปฏิบัติตอ นักศึกษา และพฤติกรรมที่นักศึกษา
ปฏิบัติตอ อาจารย โดยมีลัก ษณะเปน แบบสอบถามมาตราสว นประมาณคา 5 ระดับ ไดแ ก
จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด ประกอบดวยขอคําถาม 19 ขอ พิสัยของคะแนน
อยูระหวาง 19-135 คะแนน แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .71 และ
พิศดี มินศิริ(2547) ไดสรางแบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก
เปนจริงมากที่สุด เปนจริงมาก เปนจริงบาง เปนจริงนอย และเปนจริงนอยที่สุด ประกอบดวยขอ
คําถาม 20 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 20-100 คะแนน แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .88

71
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบวัดสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน ของ
เยาว เปนสุข (2532) และแบบวัดสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย ของ จิตรฐิกานต สบายจิตร
(2542) และพิศดี มินศิริ(2547) มาปรับใชเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของการเรียนรูของนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนตามการ
รับรูของนักเรียนตอพฤติกรรมที่นักเรียนและครูปฏิบัติตอกัน มีการสงเสริมใหกําลังใจ การเอาใจใส
ความเปนกันเอง ความยุติธรรม ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนรูจักพึ่งตนเอง ใหกําลังใจ ใหโอกาสกับ
นักเรียนในการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถออกมาอยางเต็มที่ ซึ่งลักษณะของแบบวัด เปน
แบบวัดแบบใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ
ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ถึง ไมจริงเลย
สั ม พั น ธภาพระหว า งนั ก เรี ย นกั บ ครู กั บ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท าง
วิทยาศาสตร
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู พบวา มีผูที่
ไดกลาวถึงสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนกับการเรียนรูของเด็กทั่วไป สรุปไดวา สัมพันธภาพ
ระหวางครูกับนักเรียนมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน และมีผลตอการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน
ดังที่ ประดินันท อุปรมัย(2523: 123-137) ไดกลาวไววา สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนมีผล
ตอการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน การใหนักเรียนไดมีโอกาสซักถาม เขารวมกิจกรรมใหมาก จะ
ทําใหบรรยากาศในชั้นเรียนมีความสนุก กระตือรือรน และเทื้อน ทองแกว (2540) ไดกลาวไววา
สั ม พั น ธภาพระหว า งครู กั บ นั ก เรี ย นในทางสร า งสรรค มี ผ ลต อ การเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย น ซึ่ ง จะ
กอใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสงเสริมใหเกิดความสํานึกในการเปนสมาชิกของชั้นเรียน
และโรงเรียน และ ยี (จิตรฐิกานต สบายจิตร. 2542: 66; อางอิงจาก Yee. 1971) ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนที่มีผลตอการเรียนวา สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนมี
อิทธิพลตอการเรียนรูมาก ถามีสัมพันธภาพในทางบวกก็จะชวยสงเสริมการเรียนรูและการปรับตัว
ที่ดี แตถามีสัมพันธภาพในทางลบก็จะทําใหนักเรียนเกิดความคับของใจและมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนต่ํา
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ไมพบงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ
ของสัมพันธภาพระหวางนักเรียนและครูกับการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษโดยตรง แตพบงานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนและครูกับสังกัปที่มีความใกลเคียงกับการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เชน
การเรียนรูดวยตนเอง ดังที่ งานวิจัยของสมคิด อิสระวัฒน(2542: 227-238) ไดทําการศึกษาถึง
ลักษณะการอบรมและเลี้ยงดูเด็ก ของคนไทยซึ่งมีผลตอการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งผลการวิจัยพบวา
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ความสัมพันธระหวางอาจารยกับลูกศิษยในโรงเรียน โดยอาจารยมีความรักลูกศิษย ทุมเทและ
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ เปนหนึ่งในปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และนอกจากนี้ยัง
พบวา อาจารยเปนบุคคลสําคัญที่สุดในระบบโรงเรียนที่มีสวนในการสรางสรรค สนับสนุน สงเสริม
หรือเปนอุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรูดวยตนเอง และงานวิจัยของ พิศดี มินศิริ(2547: 87-88) ได
ทําการศึก ษาปจจัยบางประการที่สง ผลตอความพรอมในการเรียนรูดว ยตนเองของนั กศึ ก ษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย
สงผลตอความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง
ผลจากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครูเปนสิ่งที่สําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน และเห็นไดวาคุณคาของสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับครู หากไมพิจารณาอยางละเอียดแลวก็อาจถูกมองขามความสําคัญไป สิ่งหนึ่ง
อาจมาจากความคิดที่เรามักจะคิดกันวาครูมีหนาที่สอน นักเรียนมีหนาที่รับความรู แตสิ่งที่โยงใยให
เกิดคุณคาที่แทจริงในกระบวนการที่เกิดขึ้นระหวางตัวครูและนักเรียน นั้นก็คือ สัมพันธภาพ ดังนั้นเรา
ควรตองพิจารณาจากบริบทแวดลอมวาเอื้อตอการสนับสนุนหรือทําลายสัมพันธภาพตอนักเรียน
หรือไม ซึ่งในเรื่องของการสรางสัมพันธภาพนี้ พนัส หันนาคินทร(2524: 239) ไดเสนอแนะถึงวิธีการสราง
สัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน ซึ่งถาครูจะสรางสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียนแลว ครูตองมีความเมตตา
ปราณี มีความเปนมิตรและความจริงใจตอนักเรียน ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน มีความ
ยุติธรรม สงเสริมความกาวหนาของนักเรียนจึงจะชวยใหการเรียนรูไดผลดี และ การที่นักเรียนจะ
ประสบผลสําเร็จในการเรียนไดดีเพียงใดนั้นไมไดขึ้นอยูเฉพาะองคประกอบทางดานสติปญญา
เทานั้น แตขึ้นอยูกับองคประกอบทางดานที่ไมใชสติปญญาดวย เห็นไดวา สัมพันธภาพระหวางครู
กับนักเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน ครูซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญ โดยครูจะตอง
แสดงใหนักเรียนเห็นไดอยางชัดเจน ทั้งในเรื่องของ การสงเสริมใหกําลังใจ การเอาใจใสนักเรียน
ครูจะตองยอมรับและเขาใจ มีความเปนกันเอง ความยุติธรรม ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
พึ่งตนเอง ใหกําลังใจ ใหโอกาสกับนักเรียนในการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถออกมา
อยางเต็มที่ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของสัมพันธภาพระหวาง
ผู ส อนกั บ ผู เ รี ย นที่ มี ผ ลต อ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
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2.3.3 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนกับการรับรูความสามารถของ
ตนทางการเรียนรูและการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนพบวา
มีผูไ ดใ หค วามหมายของสัม พัน ธภ าพระหวา งนัก เรีย นกับ เพื่อ น ในลัก ษณะทั้ง ที่ม องวา เปน
พฤติกรรมที่นักเรียนและเพื่อนปฏิบัติตอกันทั้งในและนอกหองเรียน ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะ
ของการใหความชวยเหลือพึ่งพากัน การมีปฏิสัมพันธกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกัน หวงใยซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกันและรวมมือระหวางกัน ดังที่ สมพร พรหมจรรย
(2540: 9) ไดใหความหมายของสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนวาเปนพฤติกรรมที่นักเรียน
และเพื่อนปฏิบัติตอกัน ทั้งในและนอกหองเรียน ไดแก การชว ยเหลือพึ่ง พาซึ่ง กัน และกัน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ความหวงใยใกลชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน การทํากิจกรรมตางๆ
รวมกันในกลุมเพื่อน เพื่อใหเกิดความสําเร็จดานการเรียน และชมนุช บุญสิทธิ์(2541: 5) ไดให
ความหมายของสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนวาเปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ
ของนักเรียนและเพื่อนทั้งทางดานการใชวาจา การแสดงกิริยาทาทาง อันประกอบดวยลักษณะของ
การใหความชวยเหลือ รูจักเคารพในสิทธิของผูอื่น รูจักเขาใจตนเอง สนใจในความรูสึกของเพื่อน
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อกอใหเกิดความสัมพันธอันดี
กับเพื่อน ซึ่งจะสงผลใหการทํางานกลุมและการปฏิบัติกับเพื่อนเปนไปอยางเหมาะสม
โดยความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อนแบงได 2 ลักษณะไดแก ลักษณะที่ 1 ความสัมพันธ
ดานอารมณ เปนความสัมพันธซึ่งตั้งอยูบนรากฐานของความรูสึกและความผูกพันระหวางเพื่อน
กับเพื่อน การตัดสินพิจารณาใดๆ อาศัยความรูสึก อารมณ และอาวุโสเปนหลัก กิจกรรมเกี่ยวเนื่อง
กับความสัมพันธแบบนี้เปนกิจกรรมทางความรูสึก อารมณ เชน การบันเทิง การเลี้ยงสังสรรค เปนตน
และลักษณะที่ 2 ความสัมพันธทางสติปญญา ตั้งอยูบนเหตุผลและหลักการ อาศัยความรูความคิด
เหตุผลและสติปญญาเปนเครื่องเชื่อมโยง เชน ความรูสึกระหวางเพื่อนรวมงานระหวางอาจารยกับ
ศิษยที่ใฝหาความรูรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดกัน การตัดสินพิจารณาปญหาใดๆ ก็อาศัยเหตุผล
และหลั ก การ และความรู เ ป น หลั ก ผู มี เ หตุ ผ ลที่ ดี ก ว า ย อ มถู ก ต อ ง กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ความสัมพันธแบบนี้ ไดแก การอภิปราย การพูดคุย ถกเถียงประชุมหรือสัมมนากันในเรื่องของวิชา
ความรู เปนตน (ไพทูรย สินลารัตน. 2524: 12)
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สรุปไดวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน เปนความสัมพันธที่นักเรียนและ
เพื่อนปฏิบัติตอกันทั้งในและนอกหองเรียนในการอยูรวมกันกับเพื่อนนักเรียนดวยกัน มีความ
หวงใยซึ่งกันและกัน ใหกําลังใจกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน การให
ความชวยเหลือ พึ่งพาอาศัยกันทั้งทางดานวิชาการและดานทั่วๆ ไป
การวัด: จากการประมวลงานวิจัย พบวา ยังไมพบงานวิจัยที่ทําการศึกษาตัวแปร
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนของกลุมตัวอยางที่เปนเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิท ยาศาสตร แตจากการศึกษาพบวา มีงานวิจั ย ที่ ทํ าการศึก ษาตัว แปรสัม พัน ธภาพระหวา ง
นักเรียนกับเพื่อนกับกลุมตัวอยางที่เปนเด็กทั่วไป ซึ่งแยกประเภทของกลุมตัวอยางไดเปน 2 กลุม คือ
งานที่ศึกษากับเด็กในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และงานที่ศึกษากับกลุมนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งงานวิจัยที่ศึกษากับเด็กในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบวา พัชรี มะ
แสงสม(2544) ไดสรางเครื่องมือวัดสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีทั้งขอความเชิงบวกและขอความเชิงลบ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถาม
เป น มาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ ได แ ก มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น อ ย และน อ ยที่ สุ ด
ประกอบดวยขอคําถาม 30 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 30-150 คะแนน แบบสอบถามนี้มีคา
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .79 และ ศศิธร ลีบอนอย (2547) ไดสรางแบบสอบถาม
วัดสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก จริงมากที่สุด คอนขางจริง คอนขางไมจริง
และไมจริงมากที่สุด ประกอบดวยขอคําถาม 20 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 20-80 คะแนน
แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .89
สวนงานวิจัยที่ทําการศึกษาตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนของกลุม
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา หทัยทิพย ภาคอินทรีย(2545) ไดสรางเครื่องมือวัดสัมพันธภาพ
ระหวางเพื่อน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ประกอบดวยขอ
คําถาม 10 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 10-50 คะแนน แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .80 พิศดี มินศิริ(2547) ไดสรางแบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหวาง
นักศึกษากับเพื่อนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ไดแก เปนจริงมากที่สุด เปนจริงมาก เปนจริงบาง เปนจริงนอย และเปนจริง
นอยที่สุด ประกอบดวยขอคําถาม 21 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 21-105 แบบสอบถามนี้มีคา
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .88 และพสชนัน นิรมิตไชยนนท(2549) ไดสรางแบบวัด
สัมพันธภาพกับเพื่อน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา 6 ระดับ ไดแก จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย
ประกอบดวยขอคําถาม 10 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 10-60 คะแนน แบบสอบถามนี้มีคา
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .84
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สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบวัดสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ของ
สุธาสินี ใจเย็น(2545) พิศดี มินศิริ(2547) และพสชนัน นิรมิตไชยนนท(2549) มาปรับใชเพื่อให
สอดคลองกับบริบทของการเรียนรูของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร โดยมุง
ศึกษาสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนตามการรับรูของนักเรียนตอพฤติกรรมที่นักเรียนและ
เพื่อนปฏิบัติตอกันทั้งในและนอกหองเรียนในการอยูรวมกันกับเพื่อนนักเรียนดวยกัน มีความ
หวงใยซึ่งกันและกัน ใหกําลังใจกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน การให
ความชวยเหลือ พึ่งพาอาศัยกันทั้งทางดานวิชาการและดานทั่วๆ ไป ซึ่งลักษณะของแบบวัด เปน
แบบวัดแบบใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ
ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ถึง ไมจริงเลย
สัมพั น ธภาพระหวา งนักเรี ย นกับเพื่ อนกั บ การรั บรูความสามารถของตน
ทางการเรียนรูและการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนและเพื่อนกับ
การเรียนรู พบวา มีผูที่ไดกลาวถึงอิทธิพลของกลุมเพื่อนที่มีผลตอการเรียนรูของเด็กทั่วไป สรุปไดวา
กลุ ม เพื่ อ นจะช ว ยให เ ด็ ก ได เ รี ย นรู สิ่ ง ใหม ๆ เป น การเรี ย นรู จ ากกั น และกั น ที่ อ าจไม ไ ด รั บ จาก
ครอบครัว หรือ ผูใ หญ โดยการรว มมื อกัน เสาะแสวงหาความรู อัน กอ ใหเ กิดสั ม พัน ธภาพอัน ดี
ระหว า งสมาชิ ก ในกลุ ม และจะช ว ยส ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ซึ่ ง กั น และกั น ดั ง ที่ ณรงค
เส็งประชา (2538: 166) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับกลุมเพื่อนไววา กลุมเพื่อนจะชวยใหเด็กไดเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ ที่อาจไมไดรับจากครอบครัวหรือผูใหญ ซึ่งอาจจะเปนในเรื่องของ แบบแผนการอยูรวมกัน
การพัฒนาบุคลิกภาพ หรือประสบการณตางๆ สวน พนม ลิ้มอารีย(2529: 38-39) ไดกลาววา
อิทธิพลของกลุมเพื่อนมีผลตอการเรียนรู มีผลตอการทํางาน การตัดสินใจ การแสดงพฤติกรรม
เปนตน ซึ่งกลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลอยางมากกับนักเรียน เพราะนักเรียนจะใชเวลาสวนใหญอยูที่
โรงเรียนและอยูกับเพื่อน กลุมเพื่อนจึงเปนประโยชนที่เอื้อตอวิชาการ โดยการรวมมือกันเสาะ
แสวงหาความรู สัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิกในกลุมจะชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กันและกัน
และจากการประมวลเอกสารงานวิจัย ไมพบงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธของ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนและเพื่อนกับการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษโดยตรง แตพบงานวิจัยที่ทําการศึกษาสัมพันธภาพระหวางนักเรียนและเพื่อน
กับการพัฒนาความสามารถพิเศษและความคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ดังที่ ลี
(Lee. 2002: 19-29)ไดทําการศึกษาถึงอิทธิพลของเพื่อนตอการพัฒนาความสามารถพิเศษทาง
วิชาการและความคิดสรางสรรคของเด็กนักเรียนชายวัยรุนที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งผลการวิจัย
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พบว า เพื่ อ นมี บ ทบาทสํ า คั ญ ทั้ ง ในเรื่ อ งของ ผู ส นั บ สนุ น ผู จู ง ใจและตั ว แบบในการพั ฒ นา
ความสามารถ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้มีอิทธิพลตอการพัฒนาความสามารถพิเศษทางวิชาการและ
ความคิดสรางสรรค โดยเปนปฏิสัมพันธกับเพื่อนนักเรียน เปนสิ่งที่มีคณ
ุ คาและเปนมิตรภาพที่ดีที่
เกิดระหวางกัน และงานวิจัยของ เล็ทที่ และคณะ(Letty; et al. 2006: 104-118) ไดทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมหองเรียนกับรูปแบบการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถ
พิ เศษ ซึ่ ง ผลการวิ จัย พบวา สภาพแวดลอมหองเรีย นที่เ ด็ กได เ รี ย นรู ทํา งานรว มกั บ เพื่อ นๆ มี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
นอกจากงานวิจัยที่ไดทําการศึกษาถึงสัมพันธภาพระหวางนักเรียนและเพื่อนกับเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษแลว จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตอสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนและเพื่อนกับการเรียนรู ที่ศึกษากับกลุมเด็กทั่วไปยังพบอีกวา พบงานวิจัยที่สนับสนุน
ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพระหวางนักเรียนและเพื่อนกับสังกัปที่มีความใกลเคียงกับการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เชน การเรียนรูดวยตนเอง ดังที่ พสชนัน นิรมิตไชยนนท(2549:
90-91) ได ทํ า การศึ ก ษาป จ จั ย ทางจิ ต สั ง คมที่ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพกับเพื่อนมีความสัมพันธทางบวก
กับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต และงานวิจัยของ หทัยทิพย ภาคอินทรีย(2545: 53-54)
ได ทํ าการศึก ษาปจจัย ที่มีค วามสั มพัน ธกับคุณลักษณะการเรีย นรู ดวยการนําตนเองของนิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธกับเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับ
คุณ ลั ก ษณะการเรี ย นรู ด ว ยตนเอง และงานวิ จั ย ของ พัช รี มะแสงสม(2544: บทคัด ยอ ) ได
ทําการศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง กับนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ของโรงเรี ย นสั ง กั ด คณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว า
ความสัมพันธกับกลุมเพื่อนสงผลตอความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง
ผลจากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อนเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งตอการเรียนรูของนักเรียน และเห็นไดวากลุม
เพื่ อ นจะช ว ยให เ ด็ก ไดเ รี ย นรูสิ่ ง ใหม ๆ เป น การเรี ย นรู จ ากกัน และกัน โดยการรว มมือ กัน เสาะ
แสวงหาความรู อันกอใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิกในกลุมและจะชวยสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ดังที่งานวิจัยของ เทียว(สมคิด อิสระวัฒน. 2538: 16; อางอิงจาก
Thiel. 1984) ที่พบวาแหลงขอมูลที่สําคัญในการพัฒนาความเปนเลิศ คือเครือขายการเรียนโดย
อาศัยเพื่อน ซึ่งอาจมีการแลกเปลี่ยนขาวสาร ศึกษาจากกันและกัน ระบบของเพื่อนซึ่งอาจมีการ
แลกเปลี่ยนขาวสาร ซึ่งมาจากกันและกัน ระบบของเพื่อนทําใหทราบเรื่องขอมูลขาวสาร เสริมสราง
ทักษะและเปนแรกกระตุนใหเกิดการอยากเรียนรู สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนจึงเปนสิ่ง
สําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน
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นอกจากสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนจะมีผลตอการเรียนรูของเด็กแลว
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนยังมีผลตอการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูอีก
ดวย ซึ่งจากทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา(Albert
Bandura) ไดกลาวถึงพัฒนาการและบทบาทของการรับรูความสามารถของตน(Development
and exercise of self-efficacy) ในดานอิทธิพลจากเพื่อนไววา การรับรูความสามารถของเด็กจะ
เปลี่ยนแปลงตามการเขาสูสังคมกลุมใหญขึ้น โดยการรับรูความสามารถของตนเองเกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธระหวางเพื่อน เด็กจะเขาใจในความสามารถของตนเองมากขึ้นจากการเรียนรูทาง
สังคม โดยทั่วไปแลวเด็กที่มีอายุเทากันจะมีการเปรียบเทียบขอมูลระหวางตนเองกับเพื่อนมากขึ้น
เพื่อตัดสินและตรวจสอบความสามารถของตนเอง การเลือกพบปะปฏิสัมพันธกับเพื่อนที่มีความ
สนใจและเห็นคุณคาในสิ่งที่คลายคลึงกันนี้จะชวยสงเสริมการรับรูความสามารถในทิศทางและ
ความสนใจรวมกัน การขาดความสัมพันธกับเพื่อนหรือการมีความสัมพันธกับเพื่อนนอยลงจะมี
ผลเสียตอการพัฒนาการรับรูความสามารถของตน (Bandura. 1994a: 9-14) ดังนั้น ในการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยคาดวาสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร และมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
โดยผานการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร
จากการประมวลเอกสารขางตน แสดงใหเห็นวาโรงเรียนเปนปจจัยทางสังคมอีกแหลงหนึ่งที่มี
อิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไมวาจะเปนในเรื่องของความพรอมในการ
จัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เรื่องของหลักสูตร บุคลากร อุปกรณ สถานที่
ความรูความสามารถของครู ทั้งในเรื่องของการใชเทคนิคการสอน เทคนิคการวัดและประเมินผล
สัมพันธภาพระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับเพื่อน ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาถึงอิทธิพลของโรงเรียนทั้งในเรื่องของความพรอมในการจัดการศึกษาฯ ความรูค วามสามารถ
ของผูสอน สัมพันธภาพระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับเพื่อน ที่มีผลตอการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
2.4 อิทธิพลของปจจัยภายในตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ในการศึกษาอิทธิพลของปจจัยภายในที่มีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรนี้
ผูวิจยั จะศึกษาถึงการรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรู และการกํากับตนเองทางการเรียนรู
ซึ่งจากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังนี้

78
2.4.1 การรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรูกับการกํากับตนเอง
ทางการเรียนรูและการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
การรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรู
การรับรูความสามารถของตนเอง(Perceived Self-efficacy หรือ Self-efficacy) เปนการที่
บุคคลมีความเชื่อมั่นตอความสามารถของตนเองที่มีอยูในการที่จะกระทําพฤติกรรม อยางใดอยาง
หนึ่งใหสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไว (Bandura. 1997; 1998) โดยการรับรูความสามารถของ
ตนเองนี้สามารถอธิบายไดโดยใชทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive Theory) ของอัลเบิรต
แบนดูรา(Albert Bandura) ซึ่งแบนดูรามีความเชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากปฏิสัมพันธ
ระหวางปจจัยภายในตัวบุคคล(Internal personal) ปจจัยสภาพแวดลอม(Environment) และปจจัยทาง
พฤติกรรม(Behavioral) โดยปจจัยภายในตัวบุคคลมีความสําคัญตอ การตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรม
ของบุคคล ซึ่งหนึ่งในปจจัยภายในตัวบุคคลนั้นคือ การรับรูความสามารถของตน ดังนั้น แบนดูราจึงให
ความสําคัญแกการรับรูความสามารถของตนเอง ในฐานะเปนตัวแทนของปจจัยภายในบุคคล ใน
การอธิบายพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลที่อยูในสังคม(Bandura. 1993; 1997; 2001) โดยการรับรู
ความสามารถของตนเป นกระบวนการสํ าคั ญที่ มี ผลต อการเรี ยนรู และผลสั มฤทธิ์ ของนั กเรี ยน
(Schunk; & Zimmerman. 2007: 7) ดังนั้นเห็นไดวาการรับรูความสามารถของตนมีผลตอการ
กระทํา เพราะถาบุคคล 2 คน มีความสามารถไมตางกัน แตอาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกตางกันได
ถาพบวาคน 2 คนนี้มีการรับรูความสามารถของตนเองแตกตางกันหรือในคนเดียวกันก็เชนกัน ถา
รับรูความสามารถของตนเองในแตละสภาพการณแตกตางกัน ก็อาจแสดงพฤติกรรมออกมาได
แตกตางกันเชนกัน เพราะความสามารถของคนเรานั้นไมตายตัว หากแตยืดหยุนตามสภาพการณ
(สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2536: 57-58)
การรับรูความสามารถของตนมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลในหลายๆ ดานดวยกัน โดย
ผานกระบวนการหลัก 4 กระบวนการ ดังนี้ (Banbura. 1994a. 71-81; 1998: 57-62; วิลาสลักษณ ชัววัลลี.
2542: 175-176) 1)กระบวนการรูคิด(Cognitive Processes) การรับรูความสามารถของตนเองมี
ผลต อ กระบวนการรู คิ ด โดยบุ ค คลที่ มี ก ารรั บ รู ค วามสามารถของตนเองสู ง จะสร า งภาพแห ง
ความสําเร็จซึ่งสิ่งนี้จะชวยแนะแนวทางและสนับสนุนการกระทํา สวนบุคคลที่สงสัยในความสามารถ
ของตนเองจะสรางภาพความลมเหลวไวลวงหนา กระบวนการคิดจึงทําใหบุคคลทายเหตุการณ
และพัฒนาแนวทางที่จะควบคุมสิ่งที่จะมีผลตอการดํารงชีวิตของตนเอง 2)กระบวนการจูงใจ
(Motivation Processes) การรับรูความสามารถของตนเองมีบทบาทสําคัญในการจูงใจตนเอง
การจูงใจของบุคคลสวนใหญอยูในรูปของกระบวนการคิด บุคคลจะจูงใจตนเองและชี้แนะการกระทํา
ของตนเองโดยการคิดลวงหนา และจะสรางความเชื่อจากการคิดวาตนเองสามารถทําอะไรก็ได
โดยมีการคาดหวังถึงผลของการกระทํา และจะตั้งเปาหมายและวางแผนการกระทําของตนเอง
3)กระบวนการทางความรูสึก(Affective Processes) การรับรูความสามารถของตนมีผลกระทบตอ
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ประสบการณทางอารมณโดยผานการควบคุมตนเองทางดานการคิด การกระทําและความรูสึก
ในดานการคิด ความเชื่อในความสามารถของตนมีอิทธิพลตอความสนใจและการตีความเหตุการณ
ในชีวิตที่อาจใหความรูสึกในทางบวกหรือทางลบก็ได การรับรูความสามารถของตนจะจัดการกับ
สภาวะอารมณ โดยการสงเสริมการกระทําที่มีประสิทธิผลเพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดลอมในลักษณะที่จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณได สวนดานความรูสึกจะเกี่ยวของกับการรับรูวาตนสามารถทําให
สภาวะทางอารมณของตนที่ไมดีใหดีขึ้นไดหรือไม 4)กระบวนการเลือก(Selection Processes)
การรับรูความสามารถของตนเองจะมีผลตอการเลือกกระทําพฤติกรรม โดยบุคคลจะเลือกกระทํา
ในสถานการณ ที่ เ ขาเชื่ อว า เขาทํ า ได และหลี ก เลี่ ย งสถานการณ ห รื อ กิ จ กรรมที่ เ ขาเชื่ อว า เกิน
ความสามารถของเขา โดยบุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะเลือกงานที่มีลักษณะ
ทาทาย สวนบุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองต่ําจะทอถอย
สรุ ป ได ว า การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองเป น ป จ จั ย ภายในตั ว บุ ค คลที่ มี
ความสําคัญและมีบทบาทโดยตรงตอการรูคิด แรงจูงใจ ความรูสึกและการเลือกแสดงพฤติกรรม
ของบุคคล และยังเปนตัวกําหนดถึงปริมาณและความยาวนานในการแสดงออกของความมุงมั่น
พยายามที่บุคคลใชในขณะที่ตองเผชิญกับอุปสรรคและประสบการณที่เลวรายตางๆ กลาวคือ การ
รับรูความสามารถของตนเองเปนการตัดสินวาเขาจะใชความพยายามในการกระทํามากนอย
เพียงไร และเขาจะอดทนตอการเผชิญกับอุปสรรคหรือประสบการณที่ไมพึงพอใจไดนานเทาไร
บุคคลที่รับรูความสามารถของตนเองสูงและคาดวาถากระทําพฤติกรรมนั้นแลวจะไดรับผลที่เกิด
จากการกระทําสูงดวย บุคคลก็จะมีแนวโนมที่จะใชความพยายามในการกระทําพฤติกรรมนั้นสูงดวย
ในทางตรงกันขาม บุคคลที่รับรูวาตนมีความสามารถต่ําและคาดคะเนวาถาตนกระทําพฤติกรรม
แลวจะไดรับผลจากการกระทําต่ํา เขาก็จะมีแนวโนมที่จะไมกระทําพฤติกรรมนั้น
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถของตนเองที่ศึกษากับ
กลุมนักเรียนนักศึกษา พบวา มีผูที่ไดทําการศึกษาการรับรูความสามารถของตนเองกับกลุมนักเรียน
นักศึกษาในหลายบริบท เชน การรับรูความสามารถของตนเอง(Bandura; et al. 2001 187-206;
citing Bandura. 1990; Bandura; et al. 1996) การรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียน
(Pintrich, Robert; & De-Groot. 1994; ปณิตา นิรมล. 2546; รังรอง งามศิริ. 2540) การรับรู
ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร(Pajares; & Miller. 1997;Pietsch, Walker; & Chapman.
2003; จิราภรณ กุณสิทธิ์. 2541) หรือการรับรูความสามารถของตนเองดานวิชาการ(Bong. 1997;
Elias; & Loomis. 2000) เปนตน ซึ่งจากแนวคิดของแบนดูรา ที่วาในการวัดความสามารถของตน
นั้นไมใชการวัดที่คลุมเครือในเรื่องรวมๆ แตเปนการวัดการรับรูความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อยางมีบริบท(Bandura. 2006a: 307-308) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาการรับรู
ความสามารถของตนเองในบริบทของการเรียนรู โดยบริบทของการเรียนรูเปนกระบวนการเรียนรู
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ของบรูเนอร(Bigge; & Shermis. 2004; citing Bruner. 1963) สมคิด อิสระวัฒน (2538) และ น้ําทิพย
วิภาวิน(2547) ซึ่งเปนการรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรูที่ประกอบดวย การรับรู
ความสามารถของตนดานการรับขอมูลความรู การรับรูความสามารถของตนดานการจัดการ
ขอมูลความรู และการรับรูความสามารถของตนดานการประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน
กลาวคือเปนการที่นักเรียนตัดสินความสามารถของตนเองในการเรียนรูวาตนเองมีความสามารถ
ที่จะทําพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูไดหรือไม และมีความมั่นใจวาจะทําไดในระดับใด
การวัด : การสรางเครื่องมือวัดการรับรูความสามารถของตน ในตางประเทศ พบวา
แบนดูรา และคณะ(Bandura; et al. 2001: 187-206; citing Bandura. 1990; Bandura; et al. 1996)
ไดพัฒนาเครื่องมือในการประเมินการรับรูความสามารถของตนเองสําหรับเด็กกอนวัยรุน โดยแบง
การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองออกเป น 7 ด า น ได แ ก การรั บ รู ค วามสามารถของตนด า น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การรับรูความสามารถของตนดานการกํากับตนเองทางการเรียน การรับรู
ความสามารถของตนดานการทํากิจกรรมพิเศษและการใชเวลาวาง การรับรูความสามารถในการ
กํากับตนเอง การรับรูความสามารถของตนในการเขาสังคม การรับรูความสามารถในความมั่นใจ
ของตน และการรับรูความสามารถของตนในการอยูรวมกับผูอื่น โดยการวัดการรับรูความสามารถ
ของตนนี้ ประกอบดวยขอคําถามรวมทั้งฉบับ 37 ขอ แบบวัดนี้เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ และตอมาแบนดูราและคณะ(Bandura; et al. 2001: 187-206; citing Bandura; et al.
1996; Zimmerman; et al. 1992) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบของการรับรูความสามารถของ
ตน ซึ่งผลการวิเคราะหพบวาการรับรูความสามารถของตนจากเดิม 7 องคประกอบ หลังจากการ
วิเคราะหองคประกอบแลวพบวาการรับรูความสามารถของตนมีเพียง 3 องคประกอบ ประกอบดวย
ขอคําถามรวมทั้งฉบับ 37 ขอ ซึ่งไดแก การรับรูความสามารถของตนดานวิชาการ ประกอบดวยขอ
คําถาม 19 ขอ การรับรูความสามารถของตนในสังคม ประกอบดวยขอคําถาม 13 ขอ และการรับรู
ความสามารถของตนในการกํากับตนเอง ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ แบบวัดนี้มีคาความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .89 (ดานวิชาการ), .76(ดานสังคม) และ .86(ดานการกํากับตนเอง)
และ บอง(Bong. 1997) ไดสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานวิชาการ โดยวิชาที่ใชใน
การประเมิ น การรั บ รู ค วามสามารถของตนด า นวิ ช าการครั้ ง นี้ ประกอบด ว ย 6 วิ ช า ได แ ก
ภาษาอังกฤษ ภาษาเสปน ประวัติศาสตรอเมริกา พีชคณิต เรขาคณิต และเคมี โดยแตละวิชาจะ
ใชคําถามจากแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน(SAT) จํานวน 7 ขอ เปนตัวแทนชุดคําถาม
ประกอบดวย 42 ขอ ซึ่งจะจัดเรียงคําถามแบบสุมกระจายออกไปเพื่อปองกันผลกระทบกลุมที่อาจ
มีอิทธิพลตอการรับรูความเหมือนของขอคําถาม โดยการนําเสนอคําถาม แตละขอจะเสนอผาน
เครื่องฉายภาพขามศีรษะนานประมาณ 10-20 นาที นักเรียนจะประเมินการรับรูความสามารถ
ของตนตามลําพัง แบบวัดเปนมาตรวัดที่มีชวงคะแนนอยูระหวาง 0 ถึง 100 ซึ่งไดแก 0=ไมแนใจ,
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40=เปนบางครั้ง, 70=คอนขางแนใจ และ 100=แนใจจริงๆ สวนสมิทและกูลิโน(Smith; & Guarino.
2006) ไดสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตนของหัวหนางาน โดยแบงการรับรูความสามารถ
ของตนออกเปน 2 องคประกอบ โดยองคประกอบแรกเปนการวัดการรับรูความสามารถของตน
ดานภาวะผูนํา สวนองคประกอบที่สองเปนการวัดการรับรูความสามารถของตนดานทักษะการ
จัดการ รวมขอ คํา ถามทั้ง สิ้น 14 ขอ เปน แบบวัด มาตราสว นประมาณคา 4 ระดับ ซึ่ง ไดแ ก
1=เชื่อ ในความสามารถของตนนอยที่สุด, 2= เชื่อ ในความสามารถของตนนอย, 3=เชื่อ ใน
ความสามารถของตนมาก และ 4=เชื่อในความสามารถของตนมากที่สุด
สวนการสรางเครื่องมือวัดการรับรูความสามารถของตนในประเทศ พบวา จิราภรณ
กุณสิทธิ์ (2541) ไดสรางเครื่องมือวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนการวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาคณิตศาสตร
แบงการรับรูไดเปน 2 ดาน คือ ดานกระบวนการ และดานผลลัพธ โดยลักษณะของแบบวัดเปน
มาตราสวนประเมินคา 11 ระดับ ไดแก 0=ฉันไมสามารถทําได, 1=ฉันมั่นใจเล็กนอย, 2=มั่นใจใน
ระดับที่สูงกวา 1, 3=มั่นใจในระดับที่สูงกวา 2, 4=มั่นใจในระดับที่สูงกวา 3, 5=มั่นใจในระดับ
ปานกลาง, 6=มั่นใจในระดับที่สูงกวา 5 ถึง 10= ฉันมั่นใจมากที่สุด ประกอบดวยขอคําถาม 21 ขอ
แบบวัดนี้มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .95 สวนปณิตา นิรมล(2546) ไดสรางแบบวัด
การรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนการวัด
การรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียน แบงการรับรูออกเปน 7 ดาน คือ ดานการอาน ดาน
การฟง ดานการเขียน ดานการคํานวณ ดานการเรียนรู ดานการคิด และดานการทําขอสอบ โดย
ลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 10 ระดับ ไดแก 0=ฉันไมสามารถทําได, 1=ฉัน
มั่นใจเล็กนอย, 2=มั่นใจในระดับที่สูงกวา 1, 3=มั่นใจในระดับที่สูงกวา 2, 4=มั่นใจในระดับที่สูงกวา
3, 5=มั่นใจในระดับปานกลาง, 6=มั่นใจในระดับที่สูงกวา 5 และ 9= ฉันมั่นใจมากที่สุด ประกอบดวย
ขอคําถาม 75 ขอ แบบวัดนี้มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .98 และพสชนัน นิรมิตไชยนนท
(2549) ไดสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อวัดความเชื่อ
ของนิสิตเกี่ยวกับระดับความสามารถของตนเองที่ใชในการทําการเรียนรูดวยการนําตนเองใหสําเร็จ
โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ไดแก ทําไดและมั่นใจที่สุด
ทําไดและมั่นใจมาก คอนขางมั่นใจ คอนขางไมมั่นใจ ไมมั่นใจ และไมสามารถทําได ประกอบดวย
ขอคําถาม 10 ขอ แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .86
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดการรับรูความสามารถของตนเอง
พบวา งานวิจัยสวนใหญทั้งในและตางประเทศผูวิจัยไดสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตน
ตามบริบทเฉพาะของงานวิจัย เชน การรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียน, การรับรู
ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร หรือการรับรูความสามารถของตนเองดานวิชาการเปนตน
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ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของแบนดู ร า ที่ ว า ในการวั ด ความสามารถของตนนั้ น ไม ใ ช ก ารวั ด ที่
คลุมเครือ ในเรื่องรวมๆ แต เ ปน การวั ด การรับรูความสามารถในเรื่องใดเรื่ องหนึ่งอย างมีบริบท
(Bandura. 2006a: 307-308) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบวัดการรับรูความสามารถ
ของตนเองในบริ บ ทของการเรี ย นรู ตามแนวคิ ด การรั บ รู ค วามสามารถของตนของแบนดู ร า
(Bandura. 1997; 2001; 2006) และกระบวนการเรียนรูของบรูเนอร(Bigge; & Shermis. 2004;
citing Bruner. 1963), สมคิด อิสระวัฒน (2538) และ น้ําทิพย วิภาวิน (2547) โดยมุงศึกษาความ
เชื่อของนักเรียนเกี่ยวกับระดับความสามารถของตนเองที่จะใชในการเรียนรู ซึ่งแบงเปน 4 ดาน ซึ่ง
ไดแก ดานการแสวงหาและรับความรู ดานจริยธรรมในการเรียนรู ดานการจัดการขอมูลความรู
และดานการประยุกต ใชและพัฒนาความรูใหเกิดประโยชน โดยลักษณะของแบบวัด เปนแบบวัด
แบบใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ตั้งแต
ทําไดและมั่นใจที่สุด ทําไดและมั่นใจมาก คอนขางมั่นใจ คอนขางไมมั่นใจ ไมมั่นใจ ถึง ไมสามารถ
ทําได
การรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรูกับการกํากับตนเองทางการ
เรียนรูและการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถของตนเองตอการ
เรียนรู พบวา ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรูกับการเรียนรูนี้
สามารถอธิบายไดโดยใชทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา
(Albert Bandura) ซึ่งแบนดูรามีความเชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลมีผล มาจากปฏิสัมพันธระหวาง
ปจจัยภายในตัวบุคคล(Internal personal) ปจจัยสภาพแวดลอม(Environment) และปจจัยทางพฤติกรรม
(Behavioral) โดยปจจัยภายในตัวบุคคลมีความสําคัญตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล
ซึ่ งหนึ่ งในป จจั ยภายในตั วบุ คคลนั้ นคื อ การรั บรู ความสามารถของตน ดั ง นั้ น แบนดู ร าจึ ง ให
ความสําคัญแกการรับรูความสามารถของตนเองในฐานะเปนตัวแทนของปจจัยภายในบุคคล ใน
การอธิบายพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลที่อยูในสังคม (Bandura. 1993; 1997; 2001) และเห็นไดวา
การรับรูความสามารถของตนเองเปนการที่บุคคลมีความเชื่อมั่นตอความสามารถของตนเองที่มีอยูใน
การที่จะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไว ดังนั้นอาจกลาวไดวา
ถานักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูสูง นักเรียนก็จะมีแนวโนมที่จะกระทํา
พฤติกรรมการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงดวยเชนกัน ในทางตรงกันขามถานักเรียน
มีการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูต่ํา นักเรียนก็จะมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรนั้นต่ําดวยหรืออาจไมกระทําพฤติกรรมการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรเลยก็ได และจากการประมวลเอกสารงานวิจัย ไมพบงานวิจัยที่ศึกษา
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ความสัมพันธของการรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรูกับการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษโดยตรง แตพบงานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ
ระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับสังกัปที่มีความใกลเคียงกับการเรียนรูอ ยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร ที่ ทํ าการศึ กษากั บเด็ กทั่วไป เชน การเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง ดั ง ที่ งานวิ จั ย ของ
พสชนัน นิรมิต-ไชยนนท(2549: 90-91) ไดทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับการเรียนรูดวย
การนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถ
ของตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต และงานวิจัยของ
เดวิด (David. 2000: Online) ไดทําการศึกษาองคประกอบแรงจูงใจของการเรียนรูแบบนําตนเอง
ในนักศึกษาฝกงาน ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถของตนมีผลตอการเรียนรูแบบนํา
ตนเองของนักศึกษาฝกงาน นอกจากนี้ยังพบผลจากการสังเคราะหงานวิจัยการรับรูความสามารถ
ของตน ที่ พ บว า การรั บ รู ค วามสามารถของตนส ง ผลอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ต อ แรงจู ง ใจ
สุขภาพจิต และผลสัมฤทธิ์(Bandura. 2006b. 171; citing Boyer; et al. 2000; Holden. 1991;
Multon; et al. 1991; Sadri; & Robertson. 1993)
จากผลการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา การรับรูความสามารถ
ของตนทางการเรียนรูเ ปน ปจจัยภายในตัวนั กเรียนที่สําคั ญอี กประการหนึ่งต อการเรียนรูของ
นักเรียน และเห็นไดวาจากทฤษฎีการรูคิดทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา เชื่อ
วาปจจัยภายในตัวบุคคลมีความสําคัญตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งหนึ่งใน
ปจจัยภายในตัวบุคคลนั้นคือ การรับรูความสามารถของตน ดังนั้น แบนดูราจึงใหความสําคัญแกการ
รับรูความสามารถของตนเองในฐานะเปนตัวแทนของปจจัยภายในบุคคล ในการอธิบายพฤติกรรม
ตางๆ ของบุคคลที่อยูในสังคม(Bandura. 1993; 1997; 2001) ดังนั้นอาจกลาวไดวา ถานักเรียนมี
การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูสูง นักเรียนก็จะมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงดวยเชนกัน ในทางตรงกันขามถานักเรียนมีการรับรู
ความสามารถของตนทางการเรียนรูต่ํา นักเรียนก็จะมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรนั้นต่ําดวยหรืออาจไมกระทําพฤติกรรมการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรเลยก็ได
นอกจากการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูจะมีผลตอการเรียนรูของเด็ก
แลว การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูยังมีผลตอการกํากับตนเองทางการเรียนรูอีกดวย
ซึ่งจากทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา ไดอธิบายวา การกํากับ
ตนเองที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตนเองในการใชทักษะที่จะนําไปสู
ผลสําเร็ จที่ ตองการ กลา วคือ ถา ผูเ รียนรูสึก วาตนเองมี ความสามารถเกี่ ยวกับการเรียนรู และ
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สามารถแสดงออกถึงผลการเรียนที่ดีก็จะทําใหเขานํากลยุทธในการกํากับตนเองในการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพมาใช(Bandura. 1993: 136-137)และ ซิมเมอรแมน (Zimmerman. 1989: 329-339)
ไดเสนอปจจัย ที่กํ าหนดการกํากั บตนเองทางการเรียนรู วา อิท ธิพลดานสวนบุคคล(Personal
Influence) ในเรื่องการรับรูความสามารถของตนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกํากับตนเองทางการเรียนรู
และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกํากับตนเองทางการเรียนรูที่ทําการศึกษากับเด็กทั่วไป
พบวา กาเซียและพินทริก (Garcia; & Pintrich. 1991: 3-7) ไดพัฒนาโมเดลสมการโครงสรางของ
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจภายใน การรับรูความสามารถของตนเอง และการกํากับตนเองใน
การเรียน ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถของตนเองเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกอนการกํากับตนเอง
ในการเรียน การรับรูความสามารถของตนนั้นมีผลอยางมากตอการกํากับตนเองในการเรียน และ
ความเชื่อในความสามารถของตนเองจะนําไปสูการกํากับตนเองในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และ
งานวิจัยของ ชุง ไม ยุง (Chung Mi Kyung. 2000: 55-66) ไดทําการพัฒนาการกํากับตนเองใน
การเรียนโดยการทดสอบแนวโนมในการพัฒนาการกํากับตนเองในการเรียนตามระดับชั้นเรียนโดย
สรางโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของการกํากับตนเองในการเรียน ผลการวิจัยพบวา การรับรู
ความสามารถของตนเองสงผลทางตรงตอการกํากับตนเองในการเรียน และจากการศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถของตนเองกับการกํากับตนเองทางการเรียนรูที่ทําการศึกษา
กับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ พบวาเนเบอร และสชอมเมอร-ไอคินส(Neber; & Schommer-Aikins.
2002: 59-74)ไดทําการศึกษาบทบาทของตัวแปรทางดานการรูคิด แรงจูงใจ และสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนตอการกํากับตนเองในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษสูงทั้ง
ระดับประถมและมัธยมศึกษาในบริบทการเรียนวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถ
ของตนเองทางวิทยาศาสตรมีอิทธิพลตอการใชกลยุทธกํากับตนเอง จากแนวคิดขางตน และจาก
งานวิจัยที่ทําการศึกษาทั้งเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความสามารถพิเศษเห็นไดวาการรับรูความสามารถของ
ตนเองมีผลตอการกํากับตนเองทางการเรียนรูและมีผลตอการเรียนรูอีกดวย ดังนั้น ในการวิจัยครั้ง
นี้ผูวิจัยคาดวาการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร และมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรโดยผาน
การกํากับตนเองทางการเรียนรูของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
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2.4.2 การกํา กับ ตนเองทางการเรีย นรูกับ การเรีย นรู อย า งสรา งสรรค ท าง
วิทยาศาสตร
การกํากับตนเองทางการเรียนรู(Self-regulated Learning)
การกํากับตนเองทางการเรียนรู สามารถอธิบายไดโดยใชทฤษฎีการรูคิดทางสังคม
(Social Cognitive Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา(Albert Bandura) ซึ่งแบนดูรามีความเชื่อวา
พฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในตัวบุคคล(Internal personal) ปจจัย
สภาพแวดลอม(Environment) และปจจัยทางพฤติกรรม(Behavioral) โดยปจจัยภายในตัวบุคคล
มีความสําคัญตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งหนึ่งในปจจัยภายในตัวบุคคลนั้นคือ
การกํากับตนเอง แบนดูรา เชื่อวา พฤติกรรมของบุคคลไมไดขึ้นอยูกับการเสริมแรงและลงโทษเพียง
อยางเดียว หากแตบคุ คลสามารถกระทําบางอยางเพื่อควบคุมความคิด ความรูสึก และการกระทํา
ของตนเอง เปนการบังคับตนเองใหทํา แบนดูรา เรียกวา การกํากับตนเอง ซึ่ง หมายถึง กระบวนการที่
บุคคลวางแผน ควบคุม และกํากับพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งประกอบดวย กระบวนการสังเกตตนเอง
กระบวนการตัดสิน และกระบวนการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง โดยมีเปาหมายเพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเองไปสูพฤติกรรมเปาหมายที่ตองการ(Bandura. 1986; 1994b) สวนเบอรมิสเตอร
และคณะ(Baumeister; et al. 1994: 6) ไดใหความหมายของการกํากับตนเองไววาการกํากับ
ตนเองเปนความพยายามของบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของตนเอง ซึ่งการตอบสนอง
ที่ไดมานี้อาจประกอบดวย การกระทํา ความคิด ความรูสึก ความตองการและการปฏิบัติ บุคคลจะ
ตอบสนองตอสิ่งเราดวยวิธีการที่แนนอนแตการกํากับตนเองเปนการขัดแยงกับวิธีการตอบสนอง
ตามปกติ เปนการตอบสนองเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่ตนเองตั้งไว
สรุปไดวาการกํากับตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
การตอบสนองของตนเอง ซึ่งการกํากับตนเองนี้เปนกระบวนการที่บุคคลวางแผน ควบคุม และกํากับ
พฤติกรรมของตนเอง และจากการประมวลความหมายของการกํ ากั บตนเองทางการเรียนรู พบวา
ซิมเมอรแมน (Zimmerman. 1989: 329; Schunk; & Zimmerman. 2007: 7-8; citing Zimmerman.
2000; 2001) ไดใหความหมายของการกํากับตนเองทางการเรียนรู วาหมายถึง การที่ผูเรียน
ดําเนินการกํากับการไดมาซึ่งความรูและทักษะตางๆ โดยมีการรูคิดอภิมาน มีแรงจูงใจและกระทํา
ดวยตนเอง สวน พินทริกและดีกรูด (Pintrich; & De Groot. 1990: 33) ไดใหความหมายของการ
กํ า กับ ตนเองทางการเรี ย นรู ว า หมายถึง การที่ผู เ รี ย นมีก ลวิธี การรู คิดอภิ ม านของตนเองที่ จ ะ
วางแผน การเตือนและการปรับการรูคิดของตนเอง มีการจัดการและควบคุมความพยายามของ
ตนเองรวมทั้งการใชกลวิธีทางการรูคิด และ วอลเตอร พินทริกและคาราเบนิค(Wolters, Pintrich;
& Karabenick. 2003: 5) กลาววา การกํากับตนเองทางการเรียนรูหมายถึงกระบวนการการ
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ดําเนินการของผูเรียนในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูและการพยายามที่จะติดตาม กํากับและ
ควบคุมการรูคิด แรงจูงใจและการกระทําของตนเองตามเปาหมายการเรียนรูที่ตั้งไว นอกจาก
ความหมายของการกํ ากับตนเองทางการเรี ยนรูโ ดยทั่ วไปแลว ในบริ บทของการกํากั บตนเอง
ทางการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ พบวา ไลเซมเบิรกและซิมเมอรแมน(Risemberg; &
Zimmerman. 1992: 98-101) ไดใหความหมายของการกํากับตนเองทางการเรียนรูวา เปน
กระบวนการหรือกลวิธีที่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษใชในการกํากับ ควบคุม การดําเนินการใน
การเรียนรู
ดังนั้น การกํากับตนเองทางการเรียนรู หมายถึง การที่นักเรียนมีการกํากับตนเอง
เพื่อใหมีความรูและทักษะตางๆ โดยมีการรูคิดของตนเองในสิ่งที่ตนเองเรียนรู มีการควบคุมการ
กระทํา และมีแรงจูงใจจัดการสิ่งตางๆ ดวยตนเองและใชกลวิธีทางการรูคิดในการเรียนรู ดังนั้นผูเรียน
ที่รูจักการกํากับตนเองจึงริเริ่มและกํากับความพยายามที่จะใฝหาความรู และทักษะตางๆ ดวย
ตัวเอง
การกํากับตนเองทางการเรียนรูเปนการเรียนรูไดดวยตนเองซึ่งทําใหสามารถเตรียมตัว
และควบคุมการไดมาซึ่งความรูของตนเอง รวมทั้งกระบวนการของการปอนขอมูลยอนกลับของ
ตนเองได นอกจากนี้เปนการทําใหเกิดความจดจอ และแรงจูงใจใหกับตัวเองดวย ซึ่งเปนการแสดง
ใหเห็นวายิ่งบุคคลใดมีความสามารถพิเศษมากเพียงใด ก็จะสามารถกํากับตนเองไดมากขึ้นเทานั้น
เพื่อทําใหเกิดสัมฤทธิผลที่สูงสุดได แตถาบุคคลที่ดอยความสามารถเทาใดก็ตองอาศัยการกํากับ
จากครูมากขึ้นเทานั้นดวย(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543: 56; อางอิงจาก Span.
1995) โดยคุณลักษณะการกํากับตนเองทางการเรียนรูนี้ พินทริก(Pintrich. 1995: 7) ไดกลาววา
คุณลักษณะการกํากับตนเองทางการเรียนรู(Characteristics of Self-Regulated Learning) เปน
ความพยายามของผูเรียนที่จะควบคุมพฤติกรรม แรงจูงใจ อารมณความรูสึกของตนเอง โดยนักเรียน
สามารถเตือนตนเองและดําเนินการกํากับและปรับคุณลักษณะเหลานี้ใหเหมาะสมการสถานการณ
ซึ่งการกํากับตนเองทางการเรียนรูตองมีเปาหมายที่นักเรียนพยายามจะบรรลุผล เปาหมายที่ตั้งขึ้น
จะเปนมาตรฐานที่นักเรียนสามารถเตือนตนเอง และตัวนักเรียนตองเปนผูควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองไมใชถูกควบคุมโดยพอแม หรือครูผูสอน ดังนั้นเห็นไดวา การกํากับตนเองทางการเรียนรูนี้
จะเกี่ยวของกับการกระทํา เปาหมาย การควบคุมตนเองทั้งทางดานพฤติกรรม แรงจูงใจ และความคิด
ของตนเองดวยตัวเอง
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สรุปไดวา การกํากับตนเองทางการเรียนรู ที่อธิบายโดยทฤษฎีการรูคิดทางสังคม
(Social Cognitive Theory) ของ แบนดูรา (Bandura. 1986) และแนวคิดของ ซิมเมอรแมน(Zimmerman.
1989) เปนกระบวนการที่บุคคลวางแผน ควบคุม และกํากับพฤติกรรมของตนเอง กลาวคือ เปนการที่
นักเรียนมีการกํากับตนเองเพื่อใหมีความรูและทักษะตางๆ โดยมีการรูคิดของตนเองในสิ่งที่ตนเอง
เรียนรู มีการควบคุมการกระทํา และมีแรงจูงใจจัดการสิ่งตางๆ ดวยตนเองและใชกลวิธีทางการรูคิดใน
การเรียนรู ดังนั้นผูเรียนที่รูจักการกํากับตนเองจึงริเริ่มและกํากับความพยายามที่จะใฝหาความรู
และทักษะตางๆ ดวยตัวเอง
การวัด : การสรางเครื่องมือวัดการกํากับตนเองทางการเรียนรู ในตางประเทศ
พบวา พินทริกและดีกรูท (Pintrich; & De-Groot. 1990) ไดสรางเครื่องมือวัดการกํากับตนเอง
ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนการวัดการกํากับตนเองทางการเรียน
แบง การกํา กั บ ตนเองทางการเรีย นออกเป น 2 องคป ระกอบ คือ องคป ระกอบด า นกลวิธี ที่ ใ ช
ทางการรูคิด(Cognitive strategy use) ซึ่งประกอบดวย การทองจํา(Rehearsal), การเชื่อมโยง
(Elaboration), การจัดรูปแบบ(Organization), การตั้งเปาหมายและวางแผน(Goal setting and
planning)เปนตน ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 13 ขอ และองคประกอบดานการกํากับตนเอง
(self-Regulation) โดยองคประกอบนี้ประกอบดวยดานกลวิธีการรูคิดของตนเอง(Metacognition
strategies) และดา นการจัด การควบคุม ความพยายามของตนเอง(Effort management
strategies) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอ โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา 7 ระดับ ไดแก จริงมากที่สุด จนถึง ไมจริงที่สุด แบบวัดดานกลวิธีทางการรูคิดมีคา
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .83 และแบบวัดดานการกํากับตนเองมีคาความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .74 สวนการสรางเครื่องมือวัดการกํากับตนเองในการเรียนในประเทศ
พบวา จิราภรณ กุณสิทธิ์(2541) ไดสรางเครื่องมือวัดการกํากับตนเองในการเรียน สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนการวัดการกํากับตนเองทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร แบงออกเปน
2 ดาน คือ ดานกลวิธีที่ใชทางการรูคิด และดานการกํากับตนเอง โดยลักษณะของแบบสอบถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงนอย และ
จริงนอยที่สุด ซึ่งมีทั้งขอความทางบวกและทางลบ ประกอบดวยขอคําถาม 43 ขอ แบบวัดนี้มีคา
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .92 และ วัฒนา เตชะโกมล(2541) ไดสรางแบบวัดการกํากับ
ตนเองในการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 โดยผูวิจัยไดแบงการกํากับตนเองในการเรียน
เปน 2 องคประกอบ คือ องคประกอบดานกลวิธีทางการรูคิด และองคประกอบดานการกํากับ
ตนเอง ซึ่งลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก จริงมากที่สุด จริงมาก
จริงปานกลาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 42 ขอ แบบวัดนี้มีคา
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ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา ขององคประกอบดานกลวิธีทางการรูคิด เทากับ .90 และองคประกอบ
ดานการกํากับตนเอง เทากับ .70 และปณิตา นิรมล(2546) ไดสรางแบบวัดการกํากับตนเองใน
การเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยไดแบงการกํากับตนเองในการเรียนเปน
2 องคประกอบ คือ องคประกอบดานกลวิธีทางการรูคิด และองคประกอบดานการกํากับตนเอง
ซึ่งลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย และ นอยที่สุด ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 40 ขอ แบบวัดนี้มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์
แอลฟา เทากับ .93
จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่ทําการวัดการกํากับตนเองทางการเรียนรู พบวา
ทั้งงานวิจัยของตางประเทศและงานวิจัยในประเทศ ไดสรางแบบวัดการกํากับตนเองทางการเรียน
ที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา โดยแบงการกํากับตนเองทางการเรียนออกเปน 2 องคประกอบ
คือ องคประกอบดานกลวิธีทางการรูคิด และองคประกอบดานการกํากับตนเอง และสําหรับการวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบวัดการกํากับตนเองทางการเรียนรู ของพินทริกและดีกรูท (Pintrich; & De
Groot. 1990) ที่ทําการวัดการกํากับตนเองของนักเรียนในการเรียนรู ซึ่งเปนการดําเนินการกํากับ
การไดมาซึ่งความรูและทักษะตางๆ โดยมีการรูคิด มีแรงจูงใจ และดําเนินการกํากับการดวยตนเอง
ซึ่งประกอบดวย 2 องคประกอบคือ องคประกอบดานกลวิธีทางการรูคิด และองคประกอบดานการ
กํากับตนเอง มาปรับใชเพื่อใหสอดรับกับบริบทของการเรียนรูของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร ซึ่งลักษณะของแบบวัด เปนแบบวัดแบบใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว
ในลักษณะของมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ตั้งแตทําไดและมั่นใจที่สุด ทําไดและมั่นใจมาก
คอนขางมั่นใจ คอนขางไมมั่นใจ ไมมั่นใจ ถึง ไมสามารถทําได
การกํ า กั บ ตนเองทางการเรี ย นรู กั บ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท าง
วิทยาศาสตร
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของกับการกํากับตนเองทางการเรียนรูตอการเรียนรู
พบวา ความสัมพันธระหวางการกํากับตนเองทางการเรียนรูกับการเรียนรูนี้ สามารถอธิบายไดโดย
ใชทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา(Albert Bandura)
ซึ่งแบนดูรามีความเชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในตัวบุคคล
(Internal personal) ปจจัยสภาพแวดลอม(Environment) และปจจัยทางพฤติกรรม(Behavioral) โดย
ปจจัยภายในตัวบุคคลมีความสําคัญตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งหนึ่งในปจจัย
ภายในตัวบุคคลนั้นคือ การกํากับตนเอง ดังนั้น แบนดูราจึงใหความสําคัญแกการกํากับตนเองใน
ฐานะเปนตัวแทนของปจจัยภายในบุคคล ในการอธิบายพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลที่อยูในสังคม
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(Bandura. 1986; 1993; 1994b) โดยการกํากับตนเองเปนกระบวนการสําคัญที่มีผลตอการเรียนรูและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (Schunk ; & Zimmerman. 2007: 7) และเห็นไดวาการกํากับตนเองทางการ
เรียนรูเปนพื้นฐานของการเรียนรูตลอดชีวิตและเปนกระบวนการในการควบคุมจัดการกับตนเองใน
การเรียนรู เพื่อใหตนเองประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งการกํากับตนเองทางการ
เรียนรูเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรู (Zimmerman. 1989; Smith. 2001: 2; citing Zimmerman. 1986)
และการกํากับตนเองทางการเรียนรูเปนปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพราะการกํากับ
ตนเองในการรูคิดและพฤติกรรมเปนลักษณะที่สําคัญของการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในสภาพแวดลอมในหองเรียน(Pintrich; & De Groot. 1990: 33; citing Corno; &
Mandinach. 1983; Corno; & Rohrkemper. 1985; Zimmerman; & Bandura. 1994: 845-862;
citing Zimmerman, Bandura; & Martinez-Pons. 1992) และจากการประมวลเอกสารงานวิจัย
ไม พ บงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องการกํ า กั บ ตนเองทางการเรี ย นรู กับ การเรี ย นรู อ ย า ง
สรา งสรรค ทางวิทยาศาสตร ของเด็กที่มี ความสามารถพิเ ศษโดยตรง
แตพบงานวิจัย ที่ได
ทําการศึกษาการกํากับตนเองในการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งพบวา กรีนและคณะ
(Greene; et al. 2008: 1069-1083) ไดทําการศึกษาความแตกตางของการกํากับตนเองในการ
เรียนรูระหวางเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กทั่วไป พบวา เด็กที่มีความสามารถพิเศษจะใช
กลยุทธในการกํากับตนเองในการเรียนรู เชน การสรุปความ การเลือกหาแหลงการเรียนรูใหมๆเปน
ตน มากกวาเด็กทั่วไป สวน ธางและคณะ(Tang; et al. 2008: 103-116) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจ
และการกํากับตนเองในการเรียนวิทยาศาสตรกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พบวา นักเรียน
หญิงจะมีทักษะการใชกลยุทธการกํากับตนเองในการเรียนมากกวานักเรียนชาย นอกจากนี้ ยังมี
งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางการกํากับตนเองทางการเรียนกับผลที่เกิดจากการเรียนรู
เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังที่ งานวิจัยของ พินทริกและดีกรูท (Pintrich; & De Groot. 1990:
33-40) ไดทําการศึกษาองคประกอบของแรงจูงใจและการกํากับตนเองทางการเรียนรูกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย น กับ กลุม นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปที่ 1 จากหองเรีย นวิท ยาศาสตร 8 หอ งเรีย น
ภาษาอังกฤษ 7 หองเรียน ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย การรับรูความสามารถของตนเอง คานิยม
ภายใน ความวิตกกังวล การกํากับตนเองกลวิธีการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผลการวิจัย
พบวา การกํา กับตนเอง การรับรูความสามารถของตน และความวิตกกังวลเปน ตัว พยากรณ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดีที่สุด และจากการศึกษาของ
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สรุปไดวา จากทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา
(Albert Bandura) ที่เสนอวาพฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในตัว
บุคคล(Internal personal) ปจจัยสภาพแวดลอม(Environment) และปจจัยทางพฤติกรรม(Behavioral)
โดยปจจัยภายในตัวบุคคลมีความสําคัญตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งปจจัย
ภายในตัวบุคคลนั้นคือ การรับรูความสามารถของตน และการกํากับตนเอง(Bandura. 1986; 1993;
1997; 2001) ซึ่งจากแนวคิดของแบนดูรา และผลจากการประมวลเอกสารขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาถึงอิทธิพลของการกํากับตนเองทางการเรียนรู(Self-Regulated Learning) และการรับรู
ความสามารถของตนทางการเรียนรู(Self-Efficacy Learning) ตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ผลจากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของ เห็นไดวา การ
กํากับตนเองทางการเรียนรูเปนกระบวนการในการควบคุมจัดการกับตนเองในการเรียนรู เพื่อให
ตนเองประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ซึ่ง การกํากับตนเองเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรู
สวนการรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรูนั้น แบนดูรา เชื่อวา การรับรูความสามารถของ
ตน มี ค วามสํา คั ญ และมี ผลต อการกระทํ า ของบุ คคล มี ผลต อ การเลื อกกิ จ กรรม การใชค วาม
พยายาม การคิด และปฏิกิริยาทางอารมณของบุคคล โดยการรับรูความสามรถของตนและการ
กํากับตนเองเปนกระบวนการสําคัญที่มีผลตอการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน(Schunk; &
Zimmerman. 2007: 7) และดังที่ ครุยเกแฮงค, ไบเนซ และ มีเทียฟ(Cruickchank; Bainer; &
Metcalf. 1999: 66-67) กลาววา การมีความรูสึกที่ดีตอตนเองนั้นสําคัญมากตอการพัฒนาตนใน
เชิงบวกในการเรียนรู เราจึงตองกระตุนใหผูเรียนเกิดความนับถือตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง และ
เกิดความรูสึกวาตนควบคุมชีวิตและโชคเคราะหในชีวิตของตนเองได ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยภายในทั้งในเรื่องของการกํากับตนเองทางการเรียนรู(SelfRegulated Learning) และการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู(Self-Efficacy Learning)
ที่มีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร
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ตอนที่ 3 : รูปแบบการจัดการศึกษาใหเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร :
ประเภทของโรงเรียน
3.1 ปรัชญาในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2545: 5-7) ไดกลาวถึงปรัชญาในการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ไวดังนี้ 1)การศึกษาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย
ทุกคน การศึกษาในที่นี้หมายถึง กระบวนการพัฒนาของบุคคลซึ่งเปนไปอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
รูปแบบของการศึกษาครอบคลุมทั้งการศึกษาตามระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัย อันเปนการเรียนรูจากแหลงวิทยาการและสภาพแวดลอมที่อยูโดยรอบ
ตั ว คน 2)เด็ ก และเยาวชนทุ ก คนมี สิท ธิที่จะไดรับ การศึ ก ษาที่สอดคล อ งกับระดับ และประเภท
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพให
บรรลุขีดสูงสุด และความสามารถดําเนินชีวิตอยูไดอยางเหมาะสมในสังคมที่ทวีความซับซอนและ
มีความเปนพลวัตมากขึ้น 3)พอแมผูปกครองและครอบครัวซึ่งเปนบุคคลแรกในชีวิตของเด็กและ
เยาวชน มีหนาที่อบรมเลี้ยงดูและสงเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษใหเปนคนที่
สมบูรณ มีพัฒนาการที่รอบดานทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม นอกจากนั้น พอแม
ผูปกครองและครอบครัวก็มีบทบาทพิเศษที่จะตองเอาใจใสการพัฒนาเด็กและเยาวชนเหลานี้
4)สังคมตองใหการยอมรับในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล และความหลากหลายของเด็กและ
เยาวชน ทั้งทางดานความคิด ความสนใจ ความสามารถพิเศษ เฉพาะบุคคลบุคลิกภาพและอื่นๆ
5)รัฐและสังคมพึงพัฒนาบุคคลใหมีความสามารถดานอื่นๆ โดยรอบดานดวย เพื่อใหเปนคนที่มี
พัฒนาการที่สมบูรณทั้งดานสมอง รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ควบคูไปกับการพัฒนา
ความสามารถพิ เ ศษที่ มีอ ยู ทั้ ง นี้ พึง ระมัด ระวั ง ว า การพัฒ นาบุ คคลโดยองค ร วมนั้ น จะต อ งไม
ลดทอนหรือสกัดกั้นความสามารถพิเศษของบุคคล 6)รัฐตองไมสรางระบบการศึกษาที่ปดกั้นการ
พัฒนาความสามารถพิเศษในทุกดานของเด็กและเยาวชน ดวยการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
มุงเนนการพัฒนาความสามารถเฉพาะดานใดดานหนึ่ง หรือสาขาใดสาขาหนึ่งเทานั้น แตตองสราง
ระบบการศึกษาที่เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษไดแสดงความสามารถทุก
ดานที่มีและไดรับการพัฒนาความสามารถเหลานั้นไปพรอมๆ กัน 7)การจัดกระบวนการเรียนรูตองมี
ความยืดหยุนและหลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนแสดงออกซึ่งความสามารถได
ตลอดชีวิตของการเรียนรูและกระบวนการการเรียนรูนั้นตองเอื้อตอการสรางสรรค คิดคน ริเริ่มการ
เปนตัวของตัวเอง การสรางจินตนาการที่แหวกแนว และ 8)รูปแบบการบริการสําหรับเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษควรคํานึงถึงการบริการพิเศษหลายรูปแบบ อาทิ การจัดการเรียนรู
พิเศษหรือการรับรูเฉพาะทาง การจัดกิจกรรมเสริมในระบบโรงเรียนปกติ ฯลฯ เพื่อเปดโอกาสให
เด็กและเยาวชนไดรูศักยภาพและพัฒนาศักยภาพที่มีอยูนั้นใหบรรลุถึงจุดสูงสุด
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3.2 จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2544: 29) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ไวดังนี้ 1)สรางสภาพแวดลอมที่กระตุนการเรียนรูที่
ใหเด็กทุกคนแสดงความคิด พรสวรรคที่แฝงเรนออกมา 2)ชวยลดสภาพความกดดัน ความคับของใจ
ที่สงผลตอการเรียนรูของเด็กในระยะยาว 3)เพิ่มอัจฉริยภาพที่มีอยูในตัวเด็กใหโดดเดนยิ่งขึ้น
ทําใหสงผลตอสภาพจิตใจที่ดีขึ้น รูสึกวาตนเองมีคุณคาขึ้น 4)เพื่อมนุ ษยธรรม 5)เพื่อเป นการ
เตรียมผูนําใหสังคมในอนาคต และ 6) เพื่อเปนการยกคุณภาพทางการศึกษา
3.3 แนวคิดและหลักการการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ
จากยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ(พ.ศ.2549-2559)
มีแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ ที่กลาวถึงศักยภาพของมนุษย
แตละคนมีความแตกตางกันเปนลักษณะธรรมชาติและเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในทุก
ประเทศจึงมีกลุมบุคคลที่มีศักยภาพสูงโดดเดน เหนือกวาบุคคลในวัยเดียวกันอยูจํานวนหนึ่ง จาก
การสํารวจวิจัยตรงกัน 2-3 แหง เกณฑที่ไดและมักจะใชเปนประจําในวงการศึกษาสําหรับผูที่มี
ความสามารถพิเศษ กลุมเด็ก Gifted คือ เด็กที่มีความสามารถพิเศษมากกวา 1 ดานขึ้นไป ซึ่งจะมี
ประมาณรอยละ 3 สวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษในระดับสูงมาก(Highly Gifted) มีประมาณ
อยางนอย รอยละ 0.06 ของเด็กทั้งหมด หรือประมาณ 1: 10,000 ของแตละสาขา การสํารวจและ
เสาะหาแววความสามารถของเด็กและเยาวชน จึงเปนกระบวนการที่ทําใหเด็กทุกคน มีโอกาสทีจะ
แสดงออกซึ่งความสามารถหรือความถนัดของตนเองมากขึ้น ดังนั้น การสํารวจหาแววเด็กไดนั้น
ตองทําความเขาใจใหถองแทถึงวิธีการเรียนรูของเด็กและความสามารถในดานตางๆ ซึ่งเด็กแตละ
คนลวนมีศักยภาพที่จะเรียนรู ขึ้นอยูกับวาแตละคนมีศักยภาพใดแฝงอยูมากนอยเพียงใด และมี
หนทางใดที่ จ ะดึง เอาความสามารถนั้น ออกมาใหเ ปน ที่ประจัก ษแล ว นํา มาพั ฒ นา(สํ า นัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2548: 6)
จากแนวคิดดังกลาว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2548: 10) ไดเสนอหลักการ
และรูปแบบในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษควรดําเนินการ ดังนี้ 1) จัดเนื้อหายากและทา
ทายกวาหลักสูตรสําหรับเด็กทั่วไป 2) มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกันในหลายๆ วิชา 3) ใหเด็กมี
สวนรวมในการเลือกสิ่งที่ตนเองจะเรียน 4) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สลับซับซอน ลึกซึ้งกวา
หลั ก สู ต รปกติ 5) เน น กระบวนการทางความคิ ด ระดั บ สู ง 6) มี กิ จ กรรมที่ ต อบสนองความ
หลากหลายของกระบวนการเรียนรู 7) ตั้งเกณฑในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรูของเด็ก
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ใหชัดเจน 8) ใหความสนใจกับความมุงมั่นในความสําเร็จความกระตือรือรนและการเปลี่ยนแปลง
ภายในที่มีคุณคาตอการเรียนรูของเด็กที่สงผลดีตอสังคม 9)เนนพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม
เปนแกนนํา และ 10) เนนการพัฒนาสมองทุกสวน(Whole Brain Approach) และในสวนรูปแบบ
การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่สําคัญๆ มี 4 วิธีคือ วิธีที่ 1
วิธีเพิ่มพูนประสบการณ(Enrichment Program) เปนวิธีการจัดการศึกษาแบบขยายกิจกรรมใน
หลั ก สู ต รให ก ว า งและลึ ก ซึ้ ง กว า ที่ มี อ ยู ใ นหลั ก สู ต รปกติ ที่ เ น น คุ ณ ภาพมากกว า ปริ ม าณ เน น
กระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหา และเด็กอาจใหเวลามากกวาหรือนอยกวาเวลาที่เด็กอื่นใชใน
ชั้นเรียนเดียวกัน สามารถวางแผนในการจัดการศึกษาที่ใหเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับอายุ
ตางกัน แตมีความสนใจและมีความสามารถดานเดียวกันมาเรียนดวยกันเปนบางชั่วโมง โดยปรับ
เนื้อหาในหลักสูตรใหเขมขนและกวางขวางขึ้น การสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณชวยใหเด็ก
พัฒนาสิ่งที่สนใจไดลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการปูพื้นทักษะการเรียนรู การคิดวิเคราะหสืบสวนสอบสวน
หาความรูความจริงและสนับสนุนใหเด็กศึกษาหาความรูที่นอกเหนือจากจุดมุงหมายในการเรียน
สําหรับเด็กปกติ เหมาะสําหรับเด็กที่กาวหนากวาเพื่อนๆ และอาจเบื่อหนายการเรียน ในปจจุบันวิธี
นี้เปนที่นิยมแพรหลายมากสามารถจัดไดหลากหลายตามความสามารถพิเศษของเด็ก โดยไม
จํากัดเฉพาะวิชาในหลักสูตรเทานั้น วิธีที่ 2 วิธีการขยายหลักสูตร(Extension Program) เปนการ
จัดโปรแกรมการศึกษานอกหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ที่ตอบสนองความสนใจ
และความสามารถเปนรายบุคคล สามารถทําเปนงานเดี่ยวหรืองานกลุมได เด็กสามารถเรียนเกิน
กวาหลักสูตรกิจกรรมและการดําเนินการจัดสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ เชน การทําโครงการ
พิเศษ การเรี ยนรูในหองศูน ยวิทยพัฒนา การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน คายวิชาการ
จัดการแขงขัน ฯลฯ วิธีที่ 3 วิธีลดระยะเวลาการเรียน(Acceleration Program) การจัดการศึกษา
แบบลดระยะเวลาการเรียน เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหเกิดความยืดหยุนทางการศึกษาไดมากขึ้น
วิธีหนึ่ง แตตองมีกระบวนการที่ถูกตองรัดกุมจึงจะเปนผลดีกับเด็ก การจัดการศึกษาใหกับเด็กที่
สามารถเรียนรวมกับผูอื่นไดสูงกวาวัยของตนเองเรียกวาการสอนแบบลดระยะเวลาทั้งสิ้น วิธีที่ 4
การใหผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนผูใหคําปรึกษาดูแล(Mentoring) การใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาชวย
เด็กที่มีความสามารถโดดเดนมักจะทําในระดับมัธยมศึกษากับเด็กที่มีความสนใจอยางเดนชัด
และมีทักษะพื้นฐานทางสังคมดี สามารถจัดระบบวิธีเรียนของตนเองไดดีแลว ซึ่งเด็กสามารถ
ทํางานภายใตคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เชน อาจารยมหาวิทยาลัย ครูที่สนใจเรื่องเดียวกับเด็ก
ทนาย สถาปนิก และผูเชี่ยวชาญดานตางๆ
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3.4 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2541: 100-130) ไดสรุปสภาพการศึกษา
ปญหาและอุปสรรคสําหรับเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในประเทศไทยไวในแนวคิดมาตรการ
และสารบัญญัติการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยระบุวาการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษของประเทศไทยมีมานานนับ 100 ป แตอยูในขอบเขตจํากัด จนเมื่อ 60 ปที่
ผานมาไดขยายโอกาสใหคนทั่วไปรับทุนหลวง โดยการสอบคัดเลือกไปศึกษาตอยังตางประเทศ
โดยพิจารณาจากความสามารถทางสติปญญา ระยะนี้ยังไมมีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเ ศษตามหลัก สากล ในป พ.ศ.2523 ได มีก ารรวมตัว ของนัก การศึก ษาและ
ผูทรงคุณวุฒิกลุมเล็กๆ โดยกอตั้งเปนมูลนิธิเปนองคกรแรกของประเทศที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใน
การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ ชื่อวา “มูลนิธิสงเสริมเด็กปญญาเลิศ”
มีคณะกรรมการหลักอยูที่ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิ ต ร ดํ า เนิ น การจั ด อบรมครู ใ ห ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษ ตอมาใน พ.ศ.2532 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดรับอนุมัติ
ใหจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาการศึกษาพิเศษ สําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
เปนแหงแรกของประเทศไทย
ในป พ.ศ.2527 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเริ่มโครงการเสาะ
แสวงหาพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(พสวท.) โดยมี
จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ ให ไ ด นั ก วิ ท ยาศาสตร แ ละนั ก เทคโนโลยี ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ โดยให ก าร
สนับสนุนและสงเสริมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง กระทั่งในป
พ.ศ. 2534 ไดเ ริ ่ม โครงการพัฒ นาและสง เสริม นัก เรีย นที ่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางดา น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(พสวท.) ระยะที่ 2 ภายใตการสงเสริมการสอนของสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.) การสงเสริมความสามารถพิเศษทางกาย โดยการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาโดยกรมพลศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและภาคเอกชน มีองคกร
เอกชนพรอมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงษ ใหทุน
สนับสนุนโครงการศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน ชมรมพัฒนาพรสวรรคเด็กแฟนตายุวทูต
สถาบันการดนตรี เปนตน ตอมาในป พ.ศ.2535-2539 ในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7
ไดระบุการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษไวเปนครั้งแรก เพื่อสงเสริมสนับสนุนเรง
ใหมีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ แตก็ยังไมปรากฏการพัฒนาดังกลาว
อยางเปนรูปธรรม ตอมาในป พ.ศ.2541 ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพื้นฐานทาง
การศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติการศึกษา
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และกําหนดนิยามของความหมายของคําวา “เด็กที่มีความสามารถพิเศษ” ในป พ.ศ.2548 ใน
ยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนที่มีค วามสามารถพิ เ ศษ(พ.ศ.2549-2559) ได กํา หนด
ยุทธศาสตร เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษา สรุปไดวา รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผูที่มี
ความสามารถพิเศษ(Gifted Education) ที่ถูกตองเหมาะสม เปนไปตามปรัชญาและหลักการของ
การศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ โดยเริ่มตั้งแตการวางโครงสรางพื้นฐานการศึกษา
เพื่อใหมีการคนหาและพัฒนาความสามารถพิเศษตั้งแตเยาววัย คือ รูปแบบการจัดการศึกษาที่
ยืดหยุนหลากหลายและเชื่อมโยงตอเนื่องไปตั้งแตการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหมีการคัดแยกดวย
วิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็กแตละกลุม การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน การปรับ
หลักสูตร การพัฒนาสื่อ การวัดผลประเมินผล การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและอื่นๆ ที่จะชวย
ใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสูงสุดของผูเรียนแตละคนที่มี
อยู อันเปนหลักการสําคัญของแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542
ซึ่ ง ในป จ จุ บั น การดํ า เนิ น งานจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร ไดดําเนินการใน 2 รูปแบบคือ 1) จัดตั้งเปนโรงเรียนเฉพาะทาง และ 2)การเรียนรวม
ในโรงเรียนปกติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) โรงเรียนเฉพาะทาง ดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จะคัดเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
เขาเรียนและเนนการสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ซึ่งขณะนี้มี 13 แหง
ไดแก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 1 แหง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง
2) การเรีย นรว มในโรงเรีย นปกติ เปน การจัด การศึก ษาในโรงเรีย นทั่ว ไปที่เ นน
กระบวนการของ Gifted Education ในสาขาวิชาตางๆ โดยใชรูปแบบการลดระยะเวลาเรียน การ
เพิ่มพูนประสบการณ การขยายประสบการณ และการใชผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนผูใหคําปรึกษาดูแล
โดยจัดระบบเวลาเรียนสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในคาบเรียนปกติ
จากรูปแบบของการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรทั้ง 2
รูปแบบนี้ พบวา มีพื้นฐานความคิดในการพัฒนาบุคคลที่คลายกัน คือ พยายามสรรหาคนเกงที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร เขามาพัฒนาศักยภาพทางดานวิทยาศาสตรใหสูงขึ้น แต
ความแตกตางคือ ลักษณะทางสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก การจัดการเรียนการสอน สําหรับรูปแบบ
โรงเรียนเฉพาะทางนั้น เปนการจัดการศึกษาที่เนนเฉพาะทาง คือจัดการศึกษาใหนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ ดังนั้นสิ่งแวดลอมในโรงเรียนจะมีแตเด็กที่มี
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ความสามารถพิเศษทั้งหมด ขอดีของรูปแบบโรงเรียนเฉพาะคือ เด็กจะไดรับการพัฒนาที่เนนหนัก
ไปทางเฉพาะดาน แตขอเสียคือ มีบรรยากาศของการแขงขัน ทําใหเด็กรูสึกกดดัน สวนรูปแบบ
การเรียนร วมในโรงเรียนปกตินั้ น เปนการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรเรียนรวมกับนักเรียนปกติ หรือเรียนรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
คณิ ต ศาสตร และอยู ใ นสภาพแวดล อ มในโรงเรี ย นที่ มี นั ก เรี ย นปกติ ปนอยู ด ว ย ซึ่ ง การจั ด
การศึกษารูปแบบนี้ เด็กยังไดรวมกิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียน หรือในโรงเรียนที่มีนักเรียนปกติปนอยู
ดวย โรงเรียนปกติ/ชั้นเรียนปกติเปนสถานการณจําลองของชีวิตจริงในสังคมมากกวาการอยูรวม
เฉพาะเด็กที่มีความสามารถพิเศษทั้งหมด (Stanley : แปลโดย มลิวัลย ลับไพรี. 2547: 12-13)
ดั ง นั้ น ผลของรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษา 2 ประเภทดั ง กล า วนี้ จึ ง น า จะทํ า ให ร ะดั บ การรั บ รู
ความสามารถของตนทางการเรียนรู การกํากับตนเองทางการเรียนรูและการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีความแตกตางกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จะศึ ก ษาถึ ง อิ ทธิ พลทางสั งคม ทั้ งที่ มาจากทางครอบครั ว ทาง
โรงเรียนและปจจัยภายในตัวนักเรียนที่มีผลตอการเรียนรู อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ซึ่งอยูบน
พื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา(Bandura.
1986; 1997; 2001) ที่มีแนวคิดวา พฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายใน
ตัวบุคคล(Internal personal) ปจจัยสภาพแวดลอม(Environment) และปจจัยทางพฤติกรรม(Behavioral)
โดยการเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสังคม การเรียนรูของบุคคล
สวนใหญเกิดจากการสังเกตตัวแบบ(model) ทั้งนี้เพราะตัวแบบเปนสิ่งที่สามารถถายทอดทั้ง
ความคิดและการแสดงออกไดพรอมๆ กัน นอกจากตัวแบบแลว แบนดูรายังไดเสนอตัวแปรปจจัย
ภายในตัวบุคคล(Internal personal) ซึ่งแบนดูราเชื่อวา ปจจัยภายในตัวบุคคลมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งปจจัยภายในตัวบุคคลนั้นคือ การรับรูความสามารถของตน
(Self-Efficacy) และการกํากับตนเอง(Self-Regulation) จากแนวคิดทฤษฎีการรูคิดทางสังคม ของ
แบนดูรา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลทางสังคมที่มาจากทั้งทางครอบครัว ซึ่งเปนเรื่องของ
การสนับสนุนทางการเรียนรู สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองและการเปนแบบอยาง
ทางการเรียนรู และอิทธิพลจากทางโรงเรียน ที่เปนเรื่องของความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ความรูความสามารถของผูสอน การใชสื่อการเรียนการสอน วิธีการวัด
และประเมินผลการเรียน สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
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เพื่อน และปจจัยภายในตัวเด็กซึ่งเปนเรื่องของการรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรูและ
การกํากับตนเองทางการเรียนรู วาอิทธิพลทางสังคมและปจจัยภายในตัวเด็กเหลานี้มีผลตอการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือไม และนักเรียนที่ศึกษาอยูใน
โรงเรี ย นที่ มี ค วามแตกต า งกั น ในเรื่ อ งของประเภทของโรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาให กั บ เด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษจะมีโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิ ท ยาศาสตร แ ตกต า งกั น หรื อ ไม และแตกต า งกั น อย า งไร ดั ง นั้ น ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง เป น การ
ตรวจสอบอิทธิพลโดยมีตัวแปรการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรเปนตัวแปรหลักในการวิจัย
และมีตัวแปรปจจัยภายในตัวเด็กเปนตัวแปรเชื่อมแทรก(mediator variable) สวนตัวแปรประเภทของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเปนตัวแปรปรับ(moderator variable) โดย
แนวความคิดดังกลาวสามารถสรุปเปนแบบจําลองสมมติฐานการวิจัย ไดดังนี้
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การรับรูแสวงหา

การรับรูจริยธรรม

การรับรูการจัดการฯ

การรับรูการนําไปใช

นักเรียนปฏิบัติ
ผูปกครองปฏิบัติ

สัมพันธภาพ
กับผูปกครอง

อารมณ
ขอมูลขาวสาร

การรับรู
ความสามารถฯ

การสนับสนุนฯ

สิ่งของและบริการ
รักการเรียนรู

การเปน
แบบอยางฯ

ดานสนใจใฝเรียนรู

การเรียนรูฯ

จริยธรรมการเรียนรู
หลักสูตร
ผูสอน

ความพรอมของ
โรงเรียน

ดานการจัดการขอมูลฯ
ดานการนําไปใชประโยชนฯ

สื่อการสอน
วัดและประเมิน

สัมพันธภาพกับเพือ่ น

นักเรียนปฏิบัติ
เพื่อนปฏิบัติ

ดานจริยธรรมใน
การเรียนรู

การกํากับตนเอง

สัมพันธภาพกับครู
นักเรียนปฏิบัติ

ครูปฏิบัติ

กลวิธีทางการรูคิด

ภาพประกอบ 2 แบบจําลองสมมติฐานการวิจัย
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ประเภทโรงเรียน

กํากับตนเอง
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สัญลักษณและคํายอที่ใชในแบบจําลองสมมติฐานการวิจัย
แทน ตัวแปรแฝง
แทน ตัวแปรสังเกต
แทน ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม
โดยหัวลูกศรจะแสดงทิศทางของอิทธิพล
ตัวแปรภายนอก (exogenous variables)
สัมพันธภาพกับผูปกครอง
นักเรียนปฏิบตั ิ
ผูปกครองปฏิบัติ
การสนับสนุนฯ
อารมณ
ขอมูลขาวสาร
สิ่งของและบริการ
การเปนแบบอยางฯ
รักการเรียนรู
จริยธรรมการเรียนรู
ความพรอมของโรงเรียน
หลักสูตร
ผูสอน
สื่อการสอน
วัดและประเมิน
สัมพันธภาพกับเพื่อน
นักเรียนปฏิบตั ิ
เพื่อนปฏิบัติ
สัมพันธภาพกับครู
นักเรียนปฏิบตั ิ
ครูปฏิบัติ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง
พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตอผูปกครอง
พฤติกรรมที่ผูปกครองปฏิบัติตอนักเรียน
การสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครอง
การสนับสนุนทางดานอารมณ
การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร
การสนับสนุนทางดานสิ่งของและบริการ
การเปนแบบอยางทางการเรียนรูข องผูปกครอง
การเปนแบบอยางดานรักการเรียนรู
การเปนแบบอยางดานจริยธรรมในการเรียนรู
ความพรอมในการจัดการศึกษาฯของโรงเรียน
ความพรอมดานหลักสูตร
ความพรอมดานผูส อน
ความพรอมดานสือ่ การเรียนการสอน
ความพรอมดานการวัดและประเมินผล
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน
พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตอเพื่อน
พฤติกรรมที่เพื่อนปฏิบัติตอนักเรียน
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู
พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตอครู
พฤติกรรมที่ครูปฏิบัติตอนักเรียน
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ตัวแปรภายใน (endogenous variables)
การรับรูความสามารถฯ
หมายถึง การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู
การรับรูแสวงหา
หมายถึง การรับรูความสามารถดานการแสวงหาความรู
การรับรูจริยธรรม
หมายถึง การรับรูความสามารถดานจริยธรรมในการเรียนรู
การรับรูการจัดการฯ หมายถึง การรับรูความสามารถดานการจัดการขอมูลความรู
การรับรูการนําไปใช หมายถึง การรับรูความสามารถดานการประยุกตใชความรู
การกํากับตนเอง
หมายถึง การกํากับตนเองทางการเรียนรู
หมายถึง การกํากับตนเองดานกลวิธที างการรูคิด
กลวิธที างการรูคิด
กํากับตนเอง
หมายถึง การกํากับตนเองดานกํากับตนเอง
การเรียนรูฯ
หมายถึง การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ดานสนใจใฝเรียนรู
หมายถึง การเรียนรูดานการสนใจใฝเรียนรู
ดานจริยธรรมในการเรียนรู หมายถึง การเรียนรูดานจริยธรรมในการเรียนรู
ดานการจัดการขอมูล
หมายถึง การเรียนรูดานการจัดการขอมูลความรู
ดานการนําไปใชประโยชนฯ หมายถึง การเรียนรูดานการประยุกตใชและพัฒนาใหเกิด
ประโยชน
ประเภทโรงเรียน
หมายถึง ประเภทของโรงเรียนที่จัดการศึกษาใหกับเด็ก
ทีม่ ีความสามารถพิเศษ
จากภาพประกอบ 2 เปนการแสดงแบบจําลองสมมติฐานโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร โดยสมมติฐานนี้เกิดขึ้นจากกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยศึกษาตัวแปรสําคัญที่
พบวามีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซึ่งอยูบนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการ
รูคิดทางสังคม(Social Cognitive Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา(Albert Bandura)และแนวคิดที่
สํ า คั ญ ต า งๆ ดั ง ที่ไ ด ก ล า วมาแล ว ข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง กํ า หนดสมมติ ฐ านการวิ จั ย ว า แบบจํ า ลอง
สมมติฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจะมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีสมมติฐานยอมตาม
เสนทางอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ดังนี้
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สมมติฐานการวิจัย
1. แบบจําลองการวัดการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรมีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
2. สั ม พั น ธภาพระหวา งนั ก เรี ย นกับ ผูป กครองมีอิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ การเรี ย นรู อย า ง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร
3. การสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออม
ตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู
และการกํากับตนเองทางการเรียนรู
4. การเป น แบบอยา งทางการเรี ย นรู ข องผู ป กครองมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงและมี อิ ท ธิ พ ล
ทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถของตนทางการ
เรียนรูและการกํากับตนเองทางการเรียนรู
5. ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษมี
อิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
6. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู
7. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร
8. การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออม
ตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการกํากับตนเองทางการเรียนรู
9. การกํากับตนเองทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร
10. รูปแบบ(form) ของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรในนักเรียนที่เรียน
ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเฉพาะทางที่มุงพัฒนาผูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ไมแตกตางกัน
11. คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู การกํากับตนเอง
ทางการเรียนรูและการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเฉพาะ
ทางที่มุงพัฒนาผูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร แตกตางกัน

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาและเปรี ย บเที ย บแบบจํ า ลองโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ มีขนตอนในการดํ
ั้
าเนินการวิจยั ดังนี ้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การจัดกระทําข้ อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในแต่ละขันตอนมี
้
รายละเอียด ดังนี ้

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
กลุม่ ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6 จํานวน 2 กลุม่ ได้ แก่ 1) กลุม่ โรงเรี ยนที่จดั การศึกษา
แบบเรี ยนร่วม ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ 2) กลุม่ โรงเรี ยน
เฉพาะทาง(โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้สุม่ มาจากนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ที่ กํา ลัง ศึก ษาอยู่ใ นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4-6 จํา นวน 832 คน จํา แนกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แ ก่
1) กลุม่ นักเรี ยนที่ศกึ ษาในโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาแบบเรี ยนร่วม ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการ
ห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ จํานวน 5 โรง นักเรี ยนจํานวน 421 คน และ 2) กลุม่ นักเรี ยนที่ศกึ ษา
ในโรงเรี ยนเฉพาะทาง(โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) จํานวน 6 โรง
นักเรี ยนจํานวน 411 คน โดยวิธีการสุม่ แบบสองขันตอน(Two-Stage
้
Random Sampling) โดยมี
ขันตอนการกํ
้
าหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างและการเลือกกลุม่ ตัวอย่างดังนี ้
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1. การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Causal structural models
with latent variable) ดังนันจึ
้ งต้ องกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ เหมาะสมกับสถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ซึ่งในการวิ เ คราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิ ติดังกล่า วนัน้ พบว่า ถ้ า ต้ องการใช้ วิธี ก าร
ประมาณค่าแบบไลค์ลิฮดู สูงสุด (Maximum likelihood) ซึง่ เป็ นวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ที่
ใช้ แพร่ หลายมากที่สดุ เนื่องจากเป็ นวิธีที่มีความคงเส้ นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจาก
มาตรวัด (Bollen. 1989: 108) นักสถิติส่วนใหญ่เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ควรมีขนาดที่มากพอ
เพื่อที่จะทําให้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ มีความมัน่ ใจในการทดสอบ จากกฎความเพียงพอในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่กําหนดไว้ ว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อจํานวนตัวแปรสังเกตในโมเดลที่เพียงพอต่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลควรมีสดั ส่วน 10-20: 1 (Schumacker; & Lomax. 1996: 20) ดังนันควรมี
้
กลุม่
ตัวอย่างอย่างน้ อยประมาณ 250-500 คน และเนื่องจากผู้วิจัยต้ องการศึกษาเปรี ยบเทียบ
แบบจําลองความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มนักเรี ยนที่ศึกษาในโรงเรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการฯ และกลุ่ม
้
จยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั กําหนดกลุ่มตัวอย่างขันตํ
้ ่าไว้ ที่
นักเรี ยนที่ศกึ ษาในโรงเรี ยนเฉพาะทาง ดังนันในการวิ
กลุม่ ละ 300 คน รวมจํานวนนักเรี ยนขันตํ
้ ่าของทังสองกลุ
้
ม่ ทังสิ
้ ้น 600 คน
2. การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง สําหรั บการสุ่มกลุ่มตัวอย่างครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัยใช้ วิธีการสุ่มแบบสอง
ขันตอน(Two-Stage
้
Random Sampling) โดยมีขนตอนในการสุ
ั้
ม่ กลุม่ ตัวอย่างดังนี ้
1). ขันแรก
้
สุ่มโรงเรี ยน ด้ วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)
โดยแบ่งชันภู
้ มิตามประเภทของโรงเรี ยน(โรงเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการฯ และโรงเรี ยนเฉพาะทาง) และ
โรงเรี ยนเป็ นหน่วยการสุม่
2). ขันที
้ ่สอง สุม่ ห้ องเรี ยน ด้ วยวิธีการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
สุม่ ห้ องเรี ยน ระดับชันละ
้ 1 ห้ องเรี ยน ยกเว้ นโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่สมุ่ ห้ องเรียน ระดับชันละ
้ 2
ห้ องเรี ยน
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ตาราง 4 จํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั จําแนกตามประเภทโรงเรี ยน
โรงเรี ยน

เทพศิรินทร์
พระปฐมวิทยาลัย
ศรี บณ
ุ ยานนท์
บดินทรเดชา 1
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
มหิดลวิทยานุสรณ์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
รวมทัง้ สิน้

จํานวนกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามประเภทโรงเรียน
โรงเรี ยนร่ วม
โรงเรียนเฉพาะทาง
ส่งไป

ได้ รับกลับ

ใช้ ได้ จริง

ส่งไป

90
90
90
90
90
450

84
90
87
82
87

79
90
84
81
87
421

144
72
72
72
72
72
504

430

(95.55%) (93.55%)

ได้ รับกลับ ใช้ ได้ จริง

117
58
57
71
69
59
431

106
55
54
71
67
58
411

(85.51%) (81.54%)

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม ซึง่ แบ่งออกเป็ น 10 ตอน กล่าวคือ
ตอนที่ 1 วัดคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักเรี ยน
ตอนที่ 2-10 วัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ซึง่ ประกอบด้ วย ลักษณะการเรี ยนรู้อย่าง
สร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ การสนับสนุนทางการเรี ยนรู้ จากผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยน
กับผู้ปกครอง การเป็ นแบบอย่างทางการเรี ยนรู้ ของผู้ปกครอง ความพร้ อมในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ สัมพันธภาพระหว่างครูกบั นักเรี ยน สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยน
กับเพื่อนการรับรู้ ความสามารถของตนเองทางการเรี ยนรู้ และการกํากับตนเองทางการเรี ยนรู้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
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ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคล
แบบสอบถามนี ้ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลของ
นักเรี ยน ซึง่ ได้ แก่ เพศ ระดับชัน้ และเกรดเฉลี่ยสะสม โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมี
ตัวเลือกให้ เลือกตอบและเติมคําตอบ ดังนี ้
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. กําลังศึกษาอยูร่ ะดับชัน้

 ม.4

 ม.5

 ม.6

3. ระดับผลการเรี ยนเฉลีย่ (GPA) ……………….……….. (โปรดระบุ)
ตอนที่ 2 ลักษณะการเรี ยนรู้ อย่ างสร้ างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์
แบบสอบถามนี ้ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเพื่อวัดการเรี ยนรู้อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยลักษณะของข้ อคําถามเป็ นข้ อความ
เกี่ยวกับลักษณะการเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน คือ
ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ จริ ยธรรมในการเรี ยนรู้ การจัดการข้ อมูลความรู้ และการประยุกต์ใช้ พฒ
ั นาให้
เกิดประโยชน์
แบบสอบถามการเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ นี ้ ผู้วิจัยสร้ างขึ ้นเอง
ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 40 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามแบบให้ ผ้ ูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบ
เดียว ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ จริ งที่สดุ จริ ง ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ าง
ไม่จริ ง ไม่จริ ง ถึง ไม่จริ งเลย พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 40-240 คะแนน โดยมีคา่ อํานาจจําแนก
รายข้ ออยูร่ ะหว่าง .305 - .609 มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .880
ผู้วิจยั กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนลักษณะการเรี ยนรู้อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ไว้ ดงั นี ้ สําหรับข้ อความทางบวก คําตอบในช่อง “จริ งที่สดุ ” ให้ 6 คะแนน คําตอบในช่อง “จริ ง”
ให้ 5 คะแนน คําตอบในช่อง ”ค่อนข้ างจริ ง” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้ างไม่จริ ง” ให้
3 คะแนน คําตอบในช่อง“ไม่จริ ง” ให้ 2 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่จริ งเลย” ให้ 1 คะแนน ส่วน
ข้ อความทางลบให้ คะแนนตรงกันข้ าม โดย คําตอบในช่อง “จริ งที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน คําตอบในช่อง
“จริ ง” ให้ 2 คะแนน คําตอบในช่อง ”ค่อนข้ างจริ ง” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้ างไม่จริ ง”
ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง “ไม่จริ ง” ให้ 5 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่จริ งเลย” ให้ 6 คะแนน
ความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามีการเรี ยนรู้
อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สงู กว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบสอบถามน้ อยกว่า
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สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมทังฉบั
้ บของแบบสอบถาม
ลักษณะการเรี ยนรู้อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์การแปลความหมายของ
Anderson.(1981) โดยระดับคะแนนที่ได้ ใช้ ช่วงห่างของค่าคะแนนกลาง SE ซึง่ ตัวแปรลักษณะ
การเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนกลางเท่ากับ 1 4 0 และค่าความ
คลาดเคลื่อน มาตรฐานเท่ากับ 5.34 ระดับคะแนน มีดงั นี ้
ระดับคะแนนรวมทังฉบั
้ บ
145.35 – 240.00
134.66 – 145.34
40.00 – 134.65

ความหมาย
นักเรี ยนมีลกั ษณะการเรี ยนรู้อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
อยูใ่ นระดับสูง
นักเรี ยนมีลกั ษณะการเรี ยนรู้อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
อยูใ่ นระดับปานกลาง
นักเรี ยนมีลกั ษณะการเรี ยนรู้อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
อยูใ่ นระดับตํ่า

ตัวอย่ างแบบสอบถามลักษณะการเรียนรู้ อย่ างสร้ างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์
ด้ านความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้
(0) ข้ าพเจ้ ากระตือรื อร้ นที่จะติดตามความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ของต่างชาติ โดยใช้ วิธีการสืบค้ น
แหล่งข้ อมูลทางอินเทอร์ เนต
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

ด้ านจริยธรรมในการเรียนรู้
(00) ข้ าพเจ้ าจะบันทึกผลการทดลองที่สงั เกตได้ อย่างตรงไปตรงมาแม้ ผลการทดลองจะไม่เป็ นไป
ตามที่คาดหวังไว้
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

ด้ านการจัดการข้ อมูลความรู้
(000)ข้ าพเจ้ าใช้ ทกั ษะการจําแนกประเภทเพื่อพิจารณาแยกแยะความเหมือน ความแตกต่างของ
ข้ อมูลก่อนนําไปใช้
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย
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ด้ านการประยุกต์ ใช้ และพัฒนาให้ เกิดประโยชน์
(0000) ข้ าพเจ้ าสามารถนําความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์เพื่อสร้ างให้ เกิด
สิง่ ประดิษฐ์ ใหม่ได้
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

ตอนที่ 3 การสนับสนุนทางการเรียนรู้จากผู้ปกครอง
แบบสอบถามนี ้ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเพื่อวัดการสนับสนุนทางการเรี ยนรู้ จากผู้ปกครอง
ตามการรับรู้ของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมของบิดามารดาหรื อผู้ปกครองที่ปฏิบตั ิต่อนักเรี ยน ด้ วยการ
ช่วยเหลือนักเรี ยนในด้ านต่างๆ 3 ด้ าน ซึ่งจะมีผลต่อการเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยน ซึง่ ได้ แก่ การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ การสนับสนุนทางด้ านข้ อมูลข่าวสาร และการ
สนับสนุนทางด้ านสิง่ ของ
แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรี ยนรู้ จากผู้ปกครองนี ้ ผู้วิจัยสร้ างขึ ้นตาม
แนวคิดของ เชฟเฟอร์ และคณะ(Schaefer; et al. 1981: 381-406) ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน
15 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามแบบให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ จริ งที่สดุ จริ ง ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริ ง ถึง ไม่จริ งเลย พิสยั
ของคะแนนอยู่ระหว่าง 15-90 คะแนน โดยมีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .318 - .638 มีคา่
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .876
ผู้วิจยั กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสนับสนุนการเรี ยนรู้ จากผู้ปกครอง ไว้ ดงั นี ้
สําหรับข้ อความทางบวก คําตอบในช่อง “จริ งที่สดุ ” ให้ 6 คะแนน คําตอบในช่อง“จริ ง” ให้ 5 คะแนน
คําตอบในช่อง”ค่อนข้ างจริง” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง“ค่อนข้ างไม่จริ ง” ให้ 3 คะแนน คําตอบ
ในช่อง “ไม่จริ ง” ให้ 2 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่จริ งเลย” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้ อความทางลบ
ให้ คะแนนตรงกันข้ าม โดย คําตอบในช่อง “จริงที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน คําตอบในช่อง “จริง” ให้ 2 คะแนน
คําตอบในช่อง ”ค่อนข้ างจริง” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้ างไม่จริ ง” ให้ 4 คะแนน คําตอบ
ในช่อง “ไม่จริ ง” ให้ 5 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่จริงเลย” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน
คือ ผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่าได้ รับการสนับสนุนทางการเรี ยนรู้ จาก
ผู้ปกครองสูงกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนจากแบบสอบถามน้ อยกว่า
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สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมทังฉบั
้ บของแบบสอบถามการ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ จากผู้ปกครองนี ้ ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์การแปลความหมายของ Anderson.(1981)
โดยระดับคะแนนที่ได้ ใช้ ช่วงห่างของค่าคะแนนกลาง SE ซึง่ ตัวแปรการสนับสนุนการเรี ยนรู้จาก
ผู้ปกครองมีค่าคะแนนกลางเท่ากับ 52.50 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 3.01
ระดับคะแนน มีดงั นี ้
ระดับคะแนนรวมทังฉบั
้ บ
ความหมาย
55.52 – 90.00
นักเรี ยนมีการรับรู้วา่ ผู้ปกครองมีการสนับสนุนการเรี ยนรู้อยูใ่ น
ระดับสูง
49.49 – 55.51
นักเรี ยนมีการรับรู้วา่ ผู้ปกครองมีการสนับสนุนการเรี ยนรู้อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
15.00 – 49.48
นักเรี ยนมีการรับรู้วา่ ผู้ปกครองมีการสนับสนุนการเรี ยนรู้อยูใ่ น
ระดับตํ่า
ตัวอย่ างแบบสอบถามการสนับสนุนการเรี ยนรู้จากผู้ปกครอง
การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์
(0) เมื่อข้ าพเจ้ าท้ อแท้ กบั การเรี ยน ผู้ปกครองจะให้ กําลังใจข้ าพเจ้ าเสมอ
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

การสนับสนุนทางด้ านข้ อมูลข่ าวสาร
(00) ผู้ปกครองของข้ าพเจ้ าไม่สามารถให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้แก่ข้าพเจ้ า
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

การสนับสนุนทางด้ านสิ่งของ
(000) ผู้ปกครองของข้ าพเจ้ าจัดเตรี ยมสิง่ ที่จําเป็ นต่อการเรี ยนรู้ที่บ้านให้ แก่ข้าพเจ้ า
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย
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ตอนที่ 4 สัมพันธภาพระหว่ างนักเรียนกับผู้ปกครอง
แบบสอบถามนี ้ เป็ นแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครองตาม
การรั บรู้ ของนักเรี ยนที่ เกี่ ยวกับพฤติกรรมที่นักเรี ยนและผู้ปกครองปฏิบตั ิต่อกัน ที่ แสดงออกถึง
ความรักความผูกพันซึง่ กันและกัน มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน มีความสามัคคีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และมีการ
พักผ่อนหย่อนใจร่ วมกันในครอบครัว โดยสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครองแบ่งออกเป็ น
2 ด้ าน คือ พฤติกรรมที่ผ้ ปู กครองปฏิบตั ติ อ่ นักเรี ยน และพฤติกรรมที่นกั เรี ยนปฏิบตั ติ อ่ ผู้ปกครอง
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครองนี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งขึ ้นจาก
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครอง ของ สุธาสินี ใจเย็น(2545) และศศิธร
ลีบอ่ น้ อย(2547) ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 16 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามแบบให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบ
้ จริ งที่สดุ จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
เพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริ ง ถึง ไม่จริ งเลย พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 16-96 คะแนน โดยมีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง .416 - .723 มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .894
ผู้วิจยั กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครอง ไว้
ดังนี ้สําหรับข้ อความทางบวก คําตอบในช่อง “จริ งที่สดุ ” ให้ 6 คะแนน คําตอบในช่อง “จริ ง” ให้ 5 คะแนน
คําตอบในช่อง ”ค่อนข้ างจริ ง” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้ างไม่จริ ง” ให้ 3 คะแนน คําตอบ
ในช่อง “ไม่จริ ง” ให้ 2 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่จริ งเลย” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้ อความทางลบให้
คะแนนตรงกันข้ าม โดยคําตอบในช่อง “จริ งที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน คําตอบในช่อง “จริ ง” ให้ 2 คะแนน
คําตอบในช่อง ”ค่อนข้ างจริ ง” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้ างไม่จริ ง” ให้ 4 คะแนน คําตอบใน
ช่อง “ไม่จริ ง” ให้ 5 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่จริ งเลย” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน คือ
ผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามีสมั พันธภาพที่ดีสงู กว่าผู้ท่ีตอบได้ คะแนน
จากแบบสอบถามน้ อยกว่า
สําหรั บเกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนนรวมทัง้ ฉบับของแบบสอบถาม
สัม พัน ธภาพระหว่ า งนัก เรี ย นกับ ผู้ป กครองนี ้
ผู้วิ จัย ใช้ เ กณฑ์ ก ารแปลความหมายของ
Anderson.(1981) โดยระดับ คะแนนที่ ไ ด้ ใช้ ช่ ว งห่ า งของค่ า คะแนนกลาง SE ซึ่ ง ตัว แปร
สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครองมีคา่ คะแนนกลางเท่ากับ 56 และค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเท่ากับ 3.64 ระดับคะแนน มีดงั นี ้
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ระดับคะแนนรวมทังฉบั
้ บ
59.65 – 96.00

ความหมาย
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครอง
อยูใ่ นระดับสูง
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครอง
อยูใ่ นระดับปานกลาง
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครอง
อยูใ่ นระดับตํ่า

52.36 – 59.64
16.00 – 52.35

ตัวอย่ างแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่ างนักเรียนกับผู้ปกครอง
ด้ านพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัตติ ่ อผู้ปกครอง
(0) ข้ าพเจ้ าชอบเล่ากิจกรรมชีวิตประจําวันให้ ผ้ ปู กครองฟั ง
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

ด้ านพฤติกรรมที่ผ้ ูปกครองปฏิบัตติ ่ อนักเรียน
(00) ผู้ปกครองของข้ าพเจ้ ายินดีที่จะรับฟั งเหตุผลจากข้ าพเจ้ าเสมอเมื่อกระทําความผิด
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

ตอนที่ 5 การเป็ นแบบอย่ างทางการเรียนรู้ ของผู้ปกครอง
แบบสอบถามนี ้ ผู้วิ จัย สร้ างขึน้ เพื่ อ วัด การเป็ นแบบอย่ า งทางการเรี ย นรู้ ของ
ผู้ปกครองตามการรับรู้ ของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมของบิดามารดาหรื อผู้ปกครองที่แสดงออกให้
นักเรี ยนรับรู้ได้ ว่าเป็ นผู้ที่ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ อยู่เสมอ เมื่อมีความคิดริ เริ่ มอยากรู้สิ่งใด ก็จะใช้ ทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ เช่น การสังเกต การอ่าน การฟั ง ลงมือกระทําเพื่อแสวงหาความรู้ เป็ นต้ น โดยมี
บทบาทในการเป็ นผู้เรี ยนรู้ที่ดี เรี ยนรู้ในทางที่ถกู ที่ควร ที่ดีงาม มีความสามารถในการใช้ สงิ่ ที่ได้ จาก
การเรี ย นรู้ มาใช้ ให้ เ ป็ นประโยชน์ ใ นชี วิ ต ประจํ า วัน โดยการเป็ นแบบอย่า งทางการเรี ย นรู้ ของ
ผู้ปกครอง แบ่งได้ เป็ น 2 ด้ าน คือ ด้ านรักการเรี ยนรู้ และด้ านจริยธรรมในการเรี ยนรู้
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แบบสอบถามการเป็ นแบบอย่างทางการเรี ยนรู้ ของผู้ปกครองนี ้ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น
จากแนวคิดการเรี ยนรู้ จากตัวแบบของแบนดูรา(Bandura. 1986: 51-68) ประกอบด้ วยข้ อคําถาม
จํานวน 10 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามแบบให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตรา
ส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ จริ งที่สดุ จริง ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริ ง ถึง ไม่จริ งเลย
พิสยั ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 10-60 คะแนน โดยมีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .355 - .617
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .793
ผู้วิจยั กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการเป็ นแบบอย่างทางการเรี ยนรู้ของผู้ปกครอง
ไว้ ดงั นี ้ สําหรับข้ อความทางบวก คําตอบในช่อง “จริ งที่สดุ ” ให้ 6 คะแนน คําตอบในช่อง
“จริ ง” ให้ 5 คะแนน คําตอบในช่อง ”ค่อนข้ างจริ ง” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้ างไม่จริ ง”
ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “ไม่จริ ง” ให้ 2 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่จริ งเลย” ให้ 1คะแนน ส่วน
ข้ อความทางลบให้ คะแนนตรงกันข้ าม โดยคําตอบในช่อง“จริ งที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน คําตอบในช่อง“จริ ง”
ให้ 2 คะแนน คําตอบในช่อง”ค่อนข้ างจริ ง” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้ างไม่จริ ง” ให้ 4
คะแนน คําตอบในช่อง“ไม่จริ ง” ให้ 5 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่จริ งเลย” ให้ 6 คะแนน
ความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่าได้ รับการเป็ น
แบบอย่างทางการเรี ยนรู้จากผู้ปกครองสูงกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนจากแบบสอบถามน้ อยกว่า
สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมทังฉบั
้ บของแบบสอบถาม
การเป็ นแบบอย่างทางการเรี ยนรู้ ของผู้ปกครองนี ้ ผู้วิจัยใช้ เกณฑ์ การแปลความหมายของ
Anderson.(1981) โดยระดับคะแนนที่ได้ ใช้ ช่วงห่างของค่าคะแนนกลาง SE ซึง่ ตัวแปรการเป็ น
แบบอย่างทางการเรี ยนรู้ ของผู้ปกครองมีค่าคะแนนกลางเท่ากับ 35 และค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเท่ากับ 2.59 ระดับคะแนน มีดงั นี ้
ระดับคะแนนรวมทังฉบั
้ บ
37.60 – 60.00
32.41 – 37.59
10.00 – 32.40

ความหมาย
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงการเป็ นแบบอย่างทางการเรี ยนรู้ของ
ผู้ปกครองอยูใ่ นระดับสูง
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงการเป็ นแบบอย่างทางการเรี ยนรู้ของ
ผู้ปกครองอยูใ่ นระดับปานกลาง
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงการเป็ นแบบอย่างทางการเรี ยนรู้ของ
ผู้ปกครองอยูใ่ นระดับตํ่า
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ตัวอย่ างแบบสอบถามการเป็ นแบบอย่ างทางการเรียนรู้ ของผู้ปกครอง
ด้ านรั กการเรียนรู้
(0) ผู้ปกครองของข้ าพเจ้ าไม่ชอบอ่านหนังสือ
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

ด้ านจริยธรรมในการเรี ยนรู้
(00) ผู้ปกครองของข้ าพเจ้ าจะซื ้อแผ่นVCDหนัง/เพลงที่เป็ นแผ่นลิขสิทธิ์เท่านัน้
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

ตอนที่ 6 ความพร้ อมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
แบบสอบถามนี ้ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเพื่อวัดความพร้ อมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษตามการรับรู้ ของนักเรี ยนต่อความพร้ อมของโรงเรี ยน ในการจัดการศึกษา
ให้ กบั เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึง่ เป็ นสภาพการเตรี ยมตัวเพื่อตอบสนองกระบวนการต่างๆ ที่
โรงเรี ย นจัด ขึน้ อย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ ทํ า ให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ โดยเป็ นความพร้ อมในการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน ทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านหลักสูตร ด้ านผู้สอน ด้ านสื่อการเรี ยนการสอน และ
ด้ านการวัดและประเมินผล
แบบสอบถามความพร้ อมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
นี ้ ผู้วิจัย สร้ างขึน้ เอง ประกอบด้ ว ยข้ อคํา ถามจํ า นวน 25 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามแบบให้ ผ้ ูต อบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ จริ งที่สดุ จริ ง
ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริง ถึง ไม่จริ งเลย พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 25-150 คะแนน โดย
มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง .312 - .694 มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .895
ผู้วิจยั กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนความพร้ อมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ไว้ ดงั นี ้ สําหรับข้ อความทางบวก คําตอบในช่อง“จริ งที่สุด” ให้ 6 คะแนน
คําตอบในช่อง “จริ ง” ให้ 5 คะแนน คําตอบในช่อง ”ค่อนข้ างจริ ง” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง
“ค่อ นข้ า งไม่จ ริ ง ” ให้ 3 คะแนน คํา ตอบในช่อ ง“ไม่จ ริ ง ” ให้ 2 คะแนน และคํา ตอบในช่อ ง
“ไม่จริ งเลย” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนตรงกันข้ าม โดย คําตอบในช่อง “จริ งที่สดุ ”
ให้ 1 คะแนน คําตอบในช่อง“จริ ง” ให้ 2 คะแนน คําตอบในช่อง”ค่อนข้ างจริ ง” ให้ 3 คะแนน
คําตอบในช่อง“ค่อนข้ างไม่จริ ง”ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง“ไม่จริ ง”ให้ 5 คะแนน และคําตอบใน
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ช่อง “ไม่จริ งเลย” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบสอบถาม
มากกว่ า แสดงว่ า มี ก ารรั บ รู้ ถึ ง ความพร้ อมของโรงเรี ย นในการจัด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษสูงกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบสอบถามน้ อยกว่า
สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมทังฉบั
้ บของแบบสอบถาม
ความพร้ อมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษนี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ เกณฑ์การแปล
ความหมายของ Anderson.(1981) โดยระดับคะแนนที่ได้ ใช้ ช่วงห่างของค่าคะแนนกลาง SE ซึง่
ตัวแปรความพร้ อมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีคา่ คะแนนกลางเท่ากับ
87.50 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 4.19 ระดับคะแนน มีดงั นี ้
ระดับคะแนนรวมทังฉบั
้ บ
91.70 – 150.00
83.31 – 91.69
25.00 – 83.30

ความหมาย
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงความพร้ อมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับสูง
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงความพร้ อมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงความพร้ อมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับตํ่า

ตัวอย่ างแบบสอบถามความพร้ อมในการจัดการศึกษาสําหรั บเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ
ความพร้ อมด้ านหลักสูตร
(0) โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมการทําโครงงานทางวิทยาศาสตร์
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

ความพร้ อมด้ านผู้สอน
(00) ครูผ้ สู อนส่วนใหญ่ใช้ คําถามกระตุ้นให้ นกั เรี ยนกล้ าคิดกล้ าแสดงออก
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

ความพร้ อมด้ านสื่อการเรี ยนการสอน
(000) โรงเรี ยนมีอปุ กรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ทนั สมัย
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง
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ความพร้ อมด้ านการวัดและประเมินผล
(0000) ครูผ้ สู อนส่วนใหญ่มีการเสนอแนะและแก้ ไขข้ อบกพร่องของนักเรี ยน หลังจากประเมินผล
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

ตอนที่ 7 สัมพันธภาพระหว่ างครูกับนักเรี ยน
แบบสอบถามนี ้ เป็ นแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างครู กับนักเรี ยนตามการ
รับรู้ของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมที่นกั เรี ยนและครูปฏิบตั ิตอ่ กัน มีการส่งเสริ มให้ กําลังใจ การเอาใจใส่
ความเป็ นกันเอง ความยุตธิ รรม ให้ กําลังใจ ให้ โอกาสกับนักเรี ยนในการส่งเสริมให้ นกั เรี ยนได้ แสดง
ความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ โดยสัมพันธภาพระหว่างครู กบั นักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน คือ
พฤติกรรมที่ครูปฏิบตั ติ อ่ นักเรี ยน และพฤติกรรมที่นกั เรี ยนปฏิบตั ติ อ่ ครู
แบบสอบถามสัม พัน ธภาพระหว่ า งครู กับ นัก เรี ย นนี ้ ผู้ วิ จัย ปรั บ ปรุ ง ขึ น้ จาก
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างครูกบั นักเรี ยน ของ เยาว์ เป็ นสุข (2532) และแบบสอบถามสัมพัน
ภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ของ จิตรฐิ กานต์ สบายจิตร (2542) และพิศดี มินศิริ(2547)
ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 16 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามแบบให้ ผ้ ูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบ
เดียว ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ จริ งที่สดุ จริ ง ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ าง
ไม่จริ ง ไม่จริ ง ถึง ไม่จริ งเลย พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 16-96 คะแนน โดยมีคา่ อํานาจจําแนก
รายข้ ออยูร่ ะหว่าง .328 - .706 มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .887
ผู้วิจยั กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนสัมพันธภาพระหว่างครู กบั นักเรี ยน ไว้ ดงั นี ้
สําหรับข้ อความทางบวก คําตอบในช่อง “จริ งที่สดุ ” ให้ 6 คะแนน คําตอบในช่อง “จริ ง” ให้ 5 คะแนน
คําตอบในช่อง ”ค่อนข้ างจริ ง” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้ างไม่จริ ง” ให้ 3 คะแนน
คําตอบในช่อง “ไม่จริ ง” ให้ 2 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่จริ งเลย” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้ อความ
ทางลบให้ คะแนนตรงกันข้ าม โดย คําตอบในช่อง “จริ งที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน คําตอบในช่อง “จริ ง”
ให้ 2 คะแนน คําตอบในช่อง ”ค่อนข้ างจริ ง” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้ างไม่จริ ง” ให้
4 คะแนน คําตอบในช่อง “ไม่จริ ง” ให้ 5 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่จริ งเลย” ให้ 6 คะแนน
ความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามีสมั พันธภาพ
ที่ดีกบั ครูสงู กว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนจากแบบสอบถามน้ อยกว่า
สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมทังฉบั
้ บของแบบสอบถาม
สัมพันธภาพระหว่างครูกบั นักเรี ยนนี ้ ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์การแปลความหมายของ Anderson.(1981) โดย
ระดับคะแนนที่ได้ ใช้ ช่วงห่างของค่าคะแนนกลาง SE ซึง่ ตัวแปรสัมพันธภาพระหว่างครูกบั
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นักเรี ยน มีคา่ คะแนนกลางเท่ากับ 56 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 2.87 ระดับ
คะแนน มีดงั นี ้
ระดับคะแนนรวมทังฉบั
้ บ
58.88 – 96.00
53.13 – 58.87
16.00 – 53.12

ความหมาย
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงสัมพันธภาพระหว่างครูกบั นักเรี ยนอยูใ่ น
ระดับสูง
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงสัมพันธภาพระหว่างครูกบั นักเรี ยนอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงสัมพันธภาพระหว่างครูกบั นักเรี ยนอยูใ่ น
ระดับตํ่า

ตัวอย่ างแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่ างครูกับนักเรียน
ด้ านพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัตติ ่ อครู
(0) ข้ าพเจ้ าไม่กล้ าซักถามครู เมื่อไม่เข้ าใจเนื ้อหาวิชาที่เรี ยน
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

ด้ านพฤติกรรมที่ครูปฏิบัตติ ่ อนักเรียน
(00) ครูพดู คุยเล่นและให้ ความเป็ นกันเองแก่นกั เรี ยน
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

ตอนที่ 8 สัมพันธภาพระหว่ างนักเรียนกับเพื่อน
แบบสอบถามนี ้ เป็ นแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนตามการ
รับรู้ ของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมที่นกั เรี ยนและเพื่อนปฏิบตั ิต่อกันทังในและนอกห้
้
องเรี ยนในการอยู่
ร่ วมกันกับเพื่อนนักเรี ยนด้ วยกัน มีความห่วงใยซึ่งกันและกัน ให้ กําลังใจกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ทํากิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน การให้ ความช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยกันทังทางด้
้
านวิชาการและ
ด้ านทัว่ ๆ ไป โดยสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนแบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน คือ พฤติกรรมที่เพื่อน
ปฏิบตั ติ อ่ นักเรี ยน และพฤติกรรมที่นกั เรี ยนปฏิบตั ติ อ่ เพื่อน
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แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนนี ้ ผู้วิจัยปรั บปรุ งขึน้ จาก
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน ของ สุธาสินี ใจเย็น(2545) พิศดี มินศิริ(2547)
และพสชนัน นิรมิตไชยนนท์(2549) ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 16 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามแบบ
ให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ จริ งที่สดุ
จริง ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริ ง ถึง ไม่จริ งเลย พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 16-96 คะแนน
โดยมีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง .381 - .780 มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .880
ผู้วิจัยกํ าหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน ไว้ ดงั นี ้
สําหรับข้ อความทางบวก คําตอบในช่อง “จริ งที่สดุ ” ให้ 6 คะแนน คําตอบในช่อง“จริ ง” ให้ 5 คะแนน
คําตอบในช่อง ”ค่อนข้ างจริ ง” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง“ค่อนข้ างไม่จริ ง” ให้ 3 คะแนน คําตอบ
ในช่อง“ไม่จริ ง” ให้ 2 คะแนน และคําตอบในช่อง“ไม่จริ งเลย” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้ อความทางลบให้
คะแนนตรงกันข้ าม โดย คําตอบในช่อง“จริ งที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน คําตอบในช่อง “จริ ง” ให้ 2 คะแนน
คําตอบในช่อง”ค่อนข้ างจริ ง”ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง“ค่อนข้ างไม่จริ ง” ให้ 4 คะแนน คําตอบใน
ช่อง “ไม่จริ ง” ให้ 5 คะแนน และคําตอบในช่อง“ไม่จริ งเลย” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน คือ
ผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามีสมั พันธภาพที่ดีกบั เพื่อนสูงกว่าผู้ที่ตอบได้
คะแนนจากแบบสอบถามน้ อยกว่า
สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมทังฉบั
้ บของแบบสอบถาม
สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนนี ้ ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์การแปลความหมายของ Anderson.(1981)
โดยระดับคะแนนที่ได้ ใช้ ช่วงห่างของค่าคะแนนกลาง SE ซึง่ ตัวแปรสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยน
กับเพื่อน มีคา่ คะแนนกลางเท่ากับ 56 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 2.97 ระดับ
คะแนน มีดงั นี ้
ระดับคะแนนรวมทังฉบั
้ บ
58.98 – 96.00
53.03 – 58.97
16.00 – 53.02

ความหมาย
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนอยูใ่ น
ระดับสูง
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนอยูใ่ น
ระดับตํ่า
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ตัวอย่ างแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่ างนักเรียนกับเพื่อน
ด้ านพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัตติ ่ อเพื่อน
(0) ข้ าพเจ้ าชอบอยูค่ นเดียวตามลําพังมากกว่าอยูก่ บั เพื่อน
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

ด้ านพฤติกรรมที่เพื่อนปฏิบัตติ ่ อนักเรียน
(00) เพื่อนๆ ช่วยแนะนําอธิบายเนื ้อหาวิชา เมื่อข้ าพเจ้ าไม่เข้ าใจ
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

ตอนที่ 9 การรั บรู้ความสามารถของตนทางการเรียนรู้
แบบสอบถามนี ้ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเพื่อวัดการรับรู้ ความสามารถของนักเรี ยนในการ
เรี ยนรู้ เป็ นการวัดความเชื่อของนักเรี ยนเกี่ยวกับระดับความสามารถของตนเองที่จะใช้ ในการทํา
การเรี ย นรู้ ซึ่ง การรั บ รู้ ความสามารถของตนทางการเรี ย นรู้ นี ้ แบ่ง เป็ น 4 ด้ า น คือ การรั บ รู้
ความสามารถของนักเรี ยนด้ านการแสวงหาและรับความรู้ การรับรู้ความสามารถของนักเรี ยนด้ าน
จริ ยธรรมในการเรี ยนรู้ การรับรู้ ความสามารถของนักเรี ยนด้ านการจัดการข้ อมูลความรู้ และการ
รับรู้ความสามารถของนักเรี ยนด้ านการประยุกต์ใช้ และพัฒนาความรู้ให้ เกิดประโยชน์
แบบสอบถามการรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยนรู้ นี ้ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจาก
แนวคิดการรับรู้ ความสามารถของตนของแบนดูรา(Bandura.1999) และกระบวนการเรี ยนรู้ ของ
บรูเนอร์ (Bigge; & Shermis . 2004; citing Bruner. 1963), สมคิด อิสระวัฒน์(2538)และนํ ้าทิพย์
วิภาวิน(2547) ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 20 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามแบบให้ ผ้ ูตอบเลือกตอบ
้ ทําได้ และมัน่ ใจที่สดุ ทําได้
เพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
และมัน่ ใจมาก ค่อนข้ างมัน่ ใจ ค่อนข้ างไม่มนั่ ใจ ไม่มนั่ ใจ ถึง ไม่สามารถทําได้ พิสยั ของคะแนนอยู่
ระหว่าง 20-120 คะแนน โดยมีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .322 - .595 มีคา่ ความเชื่อมัน่
เท่ากับ .824
ผู้วิจยั กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการรับรู้ ความสามารถของตน ไว้ ดงั นี ้ คําตอบ
ในช่อง “ทําได้ และมัน่ ใจที่สดุ ” ให้ 6 คะแนน คําตอบในช่อง“ทําได้ และมัน่ ใจมาก” ให้ 5 คะแนน
คําตอบในช่อง ”ค่อนข้ างมัน่ ใจ” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้ างไม่มนั่ ใจ” ให้ 3 คะแนน
คําตอบในช่อง “ไม่มนั่ ใจ” ให้ 2 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่สามารถทําได้ ” ให้ 1 คะแนน
(แบบสอบถามการรับรู้ ความสามารถของตนมีเฉพาะข้ อความทางบวก) ความหมายของคะแนน
คือ ผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามีการรับรู้ ความสามารถของตนทางการ
เรี ยนรู้สงู กว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนจากแบบสอบถามน้ อยกว่า
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สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมทังฉบั
้ บของแบบสอบถาม
การรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยนรู้นี ้ ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์การแปลความหมายของ Anderson.(1981)
โดยระดับคะแนนที่ได้ ใช้ ช่วงห่างของค่าคะแนนกลาง SE ซึง่ ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน
ทางการเรี ยนรู้ มีคา่ คะแนนกลางเท่ากับ 70 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 3.10 ระดับ
คะแนน มีดงั นี ้
ระดับคะแนนรวมทังฉบั
้ บ
ความหมาย
73.11 – 120.00
นักเรี ยนมีการรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยนรู้อยูใ่ น
ระดับสูง
66.90 – 73.10
นักเรี ยนมีการรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยนรู้อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
20.00 – 66.89
นักเรี ยนมีการรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยนรู้อยูใ่ น
ระดับตํ่า
ตัวอย่ างแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยนรู้
ด้ านการแสวงหาและรับความรู้
(0) ข้ าพเจ้ าสามารถสืบค้ นข้ อมูลจากทางอินเตอร์ เนตเพื่อประกอบการจัดทํารายงานได้
…………..

…………..

ทําได้ และมัน่ ใจที่สดุ ทําได้ และมัน่ ใจมาก

…………..

…………..

…………..

…………..

ค่อนข้ างมัน่ ใจ

ค่อนข้ างไม่มนั่ ใจ

ไม่มนั่ ใจ

ไม่สามารถทําได้

ด้ านจริยธรรมในการเรี ยนรู้
(00) ข้ าพเจ้ าสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของแหล่งข้ อมูลก่อนนําไปอ้ างอิง
…………..

…………..

ทําได้ และมัน่ ใจที่สดุ ทําได้ และมัน่ ใจมาก

…………..

…………..

…………..

…………..

ค่อนข้ างมัน่ ใจ

ค่อนข้ างไม่มนั่ ใจ

ไม่มนั่ ใจ

ไม่สามารถทําได้

ด้ านการจัดการข้ อมูลความรู้
(000) ข้ าพเจ้ าสามารถจําแนกประเภทเพื่อพิจารณาแยกแยะความเหมือน ความแตกต่างของข้ อมูล
ก่อนนําไปใช้
…………..

…………..

ทําได้ และมัน่ ใจที่สดุ ทําได้ และมัน่ ใจมาก

…………..

…………..

…………..

…………..

ค่อนข้ างมัน่ ใจ

ค่อนข้ างไม่มนั่ ใจ

ไม่มนั่ ใจ

ไม่สามารถทําได้

ด้ านการประยุกต์ ใช้ และพัฒนาความรู้ให้ เกิดประโยชน์
(0000) ข้ าพเจ้ าสามารถนําความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์เพื่อสร้ างให้ เกิด
สิง่ ประดิษฐ์ ใหม่ได้
…………..

…………..

ทําได้ และมัน่ ใจที่สดุ ทําได้ และมัน่ ใจมาก

…………..

…………..

…………..

…………..

ค่อนข้ างมัน่ ใจ

ค่อนข้ างไม่มนั่ ใจ

ไม่มนั่ ใจ

ไม่สามารถทําได้
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ตอนที่ 10 การกํากับตนเองทางการเรี ยนรู้
แบบสอบถามนี ้ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเพื่อวัดการกํากับตนเองของนักเรี ยนในการเรี ยนรู้
เป็ นการดําเนิ นการกํ า กับการได้ มาซึ่งความรู้ และทักษะต่างๆ โดยมี การรู้ คิด มี แรงจูง ใจ และ
ดําเนินการกํ ากับการด้ วยตนเอง ซึ่งประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบด้ านกลวิธี
ทางการรู้คดิ และองค์ประกอบด้ านการกํากับตนเอง
แบบสอบถามการกํากับตนเองนี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งขึ ้นจากแบบสอบถามการกํากับ
ตนเองทางการเรี ยนรู้ ของ Pintrich; & De-Groot(1990) ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 22 ข้ อ
เป็ นแบบสอบถามแบบให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า
6 ระดับ ตังแต่
้ จริ งที่สดุ จริ ง ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริ ง ถึง ไม่จริ งเลย พิสยั ของคะแนน
อยู่ระหว่าง 22-132 คะแนน โดยมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .310 - .594 มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ .829
ผู้วิจยั กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการกํากับตนเอง ไว้ ดงั นี ้ สําหรับข้ อความ
ทางบวก คําตอบในช่อง“จริ งที่สดุ ” ให้ 6 คะแนน คําตอบในช่อง “จริ ง” ให้ 5 คะแนน คําตอบใน
ช่อง ”ค่อนข้ างจริ ง” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้ างไม่จริ ง” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง
“ไม่จริ ง” ให้ 2 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่จริ งเลย” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้ อความทางลบให้
คะแนนตรงกันข้ าม โดย คําตอบในช่อง “จริ งที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน คําตอบในช่อง “จริ ง” ให้ 2 คะแนน
คําตอบในช่อง ”ค่อนข้ างจริ ง” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้ างไม่จริ ง” ให้ 4 คะแนน
คําตอบในช่อง “ไม่จริ ง” ให้ 5 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่จริ งเลย”ให้ 6 คะแนน ความหมาย
ของคะแนน คือ ผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามีการกํากับตนเองทางการ
เรี ยนรู้สงู กว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนจากแบบสอบถามน้ อยกว่า
สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมทังฉบั
้ บของแบบสอบถาม
การกํากับตนเองทางการเรี ยนรู้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์การแปลความหมายของ Anderson.(1981) โดย
ระดับคะแนนที่ได้ ใช้ ช่วงห่างของค่าคะแนนกลาง SE ซึง่ ตัวแปรการกํากับตนเองทางการเรี ยนรู้ มี
ค่าคะแนนกลางเท่ากับ 77 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 3.21 ระดับคะแนน มีดงั นี ้
ระดับคะแนนรวมทังฉบั
้ บ
80.22 – 132.00
73.79 – 80.21
22.00 – 73.78

ความหมาย
นักเรี ยนมีการกํากับตนเองทางการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับสูง
นักเรี ยนมีการกํากับตนเองทางการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับปานกลาง
นักเรี ยนมีการกํากับตนเองทางการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับตํ่า
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ตัวอย่ างแบบสอบถามการกํากับตนเองทางการเรียนรู้
องค์ ประกอบด้ านกลวิธีทางการรู้คดิ
(0) เมื่อข้ าพเจ้ าเตรี ยมตัวสอบ ข้ าพเจ้ าพยายามจดจําเนื ้อหาต่างๆ เท่าที่สามารถทําได้
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

องค์ ประกอบด้ านการกํากับตนเอง
(00) ก่อนที่จะเริ่ มเรี ยนข้ าพเจ้ าคิดล่วงหน้ าเกี่ยวกับสิง่ ที่ต้องทําเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้
…………..
จริงที่สดุ

…………..
จริ ง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริง

…………..
ไม่จริงเลย

การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการสร้ างและตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. กําหนดจุดมุง่ หมายในการสร้ างแบบสอบถาม
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ ปั จจัยทางโรงเรี ยน ปั จจัยทาง
ครอบครั ว และปั จจัยภายในตัวนักเรี ยนที่ เกี่ ยวข้ องกับลักษณะการเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์ ทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อกําหนดนิยามปฏิบตั กิ ารและโครงสร้ างของตัวแปรที่ต้องการวัด
3. เขียนนิยามปฏิบตั ิการจากการศึกษาในข้ อ 2 แล้ วเขียนพฤติกรรมตามลักษณะที่วดั
เขียนข้ อคําถามในแบบสอบถามแต่ละด้ านให้ สอดคล้ องกับนิยามปฏิบตั กิ ารตามตัวแปรที่ศกึ ษา
4. เสนอแบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจยั ฉบับร่างต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องตามนิยามปฏิบตั กิ าร
5. ปรับปรุงแก้ ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
6. นําแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหา(Content Validity) ซึง่ ได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรนัน้ จํานวน
5 ท่ าน ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิง เนื อ้ หาของแบบสอบถามว่า มี เนื อ้ หาครบถ้ ว นตามนิย าม
ปฏิบตั กิ ารหรื อไม่ ภาษาและสํานวนของข้ อความเหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างหรื อไม่
7. นําข้ อมูลที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความสอดคล้ อง (Index of Consistency : IC)
โดยได้ คดั เลือกข้ อคําถามที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 ไว้ (อรพินทร์ ชูชม. 2545:
339-340) จากนันได้
้ ทําการปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้ แบบสอบถามสมบูรณ์และนําไปทดลองใช้
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8. นํ าแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และโรงเรี ยนศรัทธาสมุทร
จํานวน 96 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือ ดังนี ้
8.1 วิเคราะห์ ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้ อ โดยใช้ การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม(Item-total correlation) เพื่อคัดเลือกข้ อที่มีคณ
ุ ภาพ คือข้ อที่
ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เป็ นบวกและมีค่าตังแต่
้ 0.30 ขึ ้นไป (Aiken. 2003: 66-67) ไว้ ใช้ เป็ น
แบบสอบถาม
8.2 วิเคราะห์คา่ ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (- coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) (Aiken. 2003: 87-89; citing Cronbach. 1951)
9. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ กจากข้ อ 8 ไปเก็ บ ข้ อ มูล จริ ง กับ นัก เรี ย นใน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ผู้วิ จัย ได้ ติ ด ต่อ ทํ า หนัง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
2. ผู้วิจยั นําหนังสืออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ไปติดต่อขอความร่ วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากโรงเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง เมื่อได้ รับการอนุญาตให้ เก็บข้ อมูลจากผู้บริ หาร
โรงเรี ยนแล้ ว ผู้วิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง

การจัดกระทําข้ อมูล
การจัดกระทําข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้ วนของคําตอบของแบบสอบถามในแต่ละชุดข้ อมูลโดย
คัดเลือกข้ อมูลของกลุม่ ตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์มาใช้ ในการวิเคราะห์
2. ตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์การให้ คะแนนสําหรับเครื่ องมือการวิจยั แต่ละชุด
3. นําคะแนนที่ได้ ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เบื อ้ งต้ น ของกลุ่ม ตัว อย่ า งและตัว แปรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ได้ แ ก่
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ การกระจาย คะแนนค่าสูงสุด คะแนนค่าตํ่าสุด
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสถิตใิ นการหาคุณภาพเครื่ องมือ
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบ
ความกลมกลืนของโมเดลการวัดการเรี ยนรู้อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ตามสมมติฐานกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้ วยวิธีการประมาณค่าความเป็ นไปได้ สงู สุด
(Maximum Likelihood: ML) ซึง่ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) โดยมีค่าไค-สแควร์ ที่ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ หรื อสัดส่วนของค่าไค-สแควร์ กบั ค่าองศาความอิสระไม่เกิน 2.00 มีค่าดัชนีวดั
ระดับความกลมกลืน (GFI) และค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) มากกว่า
.90 ขึ ้นไป มีคา่ ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) และมีคา่ ดัชนี
รากของค่าเฉลี่ยกําลังสอง ของค่าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) น้ อยกว่า .05
(Bollen. 1989)
3. การวิ เ คราะห์ แ บบจํ า ลองโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุแ บบมี ตัว แปรแฝง
(Structural equation models for latent variable) เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจําลอง
สมมติฐานเชิงทฤษฎีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์
โดยในการวิเคราะห์ และตรวจสอบแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงเหตุแบบมี
ตัวแปรแฝงเพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจํ าลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
3.1 การกําหนดข้ อมูลจําเพาะของแบบจําลอง(Specification of the model) ผู้วิจยั
ได้ ส นใจศึก ษาว่ า ตัว แปรสาเหตุตัว ใดบ้ า งที่ ส่ ง ผลโดยตรงและโดยอ้ อ มต่ อ การเรี ย นรู้ อย่ า ง
สร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจยั ได้ ใช้
รู ปแบบการวิเคราะห์ แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ ประกอบด้ วยตัวแปรสังเกต
้
และตัวแปรแฝง โดยมีข้อตกลงเบื ้องต้ นของแบบจําลองว่าความสัมพันธ์ ของแบบจําลองทังหมด
เป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง(Linear) เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก(Additive) และเป็ นความสัมพันธ์
ทางเดียว(Recursive model) ระหว่างตัวแปรภายนอก(Exogenous Variables) และตัวแปร
ภายใน(Endogenous Variables)
3.2 การระบุความเป็ นไปได้ คา่ เดียวของแบบจําลอง(Identification of the model)
ผู้วิจยั ใช้ เงื่อนไขกฎที(t-rule) นัน่ คือ จํานวนพารามิเตอร์ ที่ไม่ทราบค่าจะต้ องน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
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จํานวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของกลุม่ ตัวอย่าง โดยกฎที กล่าวว่า
แบบจําลองจะระบุคา่ ได้ พอดีเมื่อ t  (½) (q+p) (q+p+1) และใช้ กฎความสัมพันธ์ทางเดียว
(Recursive rule) (Bollen. 1989: 103-104)
3.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ ของแบบจําลอง(Parameter estimation from the
model) ผู้วิจยั ใช้ การประมาณค่าโดยวิธี ML (Maximum Likelihood) ซึง่ เป็ นวิธีที่แพร่หลายที่สดุ
เนื่องจากมีความคงเส้ นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากมาตรวัด (Bollen. 1989: 107-108)
3.4 การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลอง(Goodness-of-fit measures) เพื่อศึกษา
ภาพรวมของแบบจําลองว่าสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เพียงใดซึง่ ผู้วิจยั ใช้ คา่ สถิติในการตรวจสอบ
ดังนี ้(JÖreskog; & SÖrbom. 1993: 120-131; Diamantopoulos; & Siguaw. 2000: 82-88)
3.4.1 ค่าสถติไค-สแควร์ (Chi-Squares statistics : 2 ) เป็ นค่าสถิติที่ใช้
ทดสอบว่าแบบจําลองที่สร้ างขึ ้นสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หรื อไม่ ถ้ าค่าสถิติไค-สแควร์ มีคา่
ตํ่ามากหรื อยิ่งเข้ าใกล้ ศนู ย์มากเท่าใดแสดงว่าข้ อมูลแบบจําลองลิสเรลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ แต่ทงนี
ั ้ ้ค่าไคสแควร์ เองก็มีความอ่อนไหวในเรื่ องของขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ เมื่อ
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ค่าไคสแควร์ ก็จะมีคา่ สูง ส่งผลให้ คา่ ไคสแควร์ มีนยั สําคัญได้ ทงที
ั้ ่
แบบจําลองที่ตรวจสอบมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ซึง่ คาร์ ไมน์ และแมคเวอร์ (Bollen.
1989: 278; citing Carmine; & Mclver. 1981) ได้ เสนอว่า สามารถพิจารณาได้ จากอัตราส่วน
ระหว่างค่าไค-สแควร์ กบั องศาอิสระ(2 / df)ว่ามีคา่ ไม่เกิน 3 หรื อ 2 เป็ นการแสดงว่าแบบจําลองมี
ความกลมกลืนดี ดังนันในการวิ
้
จยั นี ้ใช้ การพิจารณาอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์ กบั องศาอิสระ
(2 / df) ว่ามีคา่ ไม่เกิน 2 ถือว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และพิจารณา
ความกลมกลืนของแบบจําลองจากดัชนีความกลมกลืนหลายๆ ดัชนีร่วมกัน(Gerbing; & Anderson.
1993; Hoyle. 1995; Byrne. 1998; Kelloway. 1998; Diamantopoulos; & Siguaw. 2000;
Kline. 2005)
3.4.2 ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้ อง (Goodness of fit index : GFI) เป็ น
อัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟั งก์ชนั่ ความสอดคล้ องจากแบบจําลองก่อนและหลังปรับแบบจําลอง
กับฟั งก์ชนั่ ความสอดคล้ องก่อนปรับแบบจําลอง ค่า GFI มีคา่ มากกว่า .90 แสดงว่าแบบจําลองมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
3.4.3 ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้ องที่ปรับแล้ ว(Adapted goodness-of-fit
index : AGFI) ซึ่งนํา GFI มาปรับแก้ และคํานึงถึงขนาดตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง ถ้ าค่า AGFI
มากกว่า .90 แสดงว่าแบบจําลองมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
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3.4.4 ค่าดัชนีเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) เป็ นดัชนีเชิง
เปรี ย บเที ย บประเภทที่ 3 ที่ คํ า นวณขึน้ จากสถิ ติ ไ คสแควร์ ที่ มี ก ารแจกแจงแบบ non-central
distribution มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 ยิ่งค่าเข้ าใกล้ 1 ก็ยิ่งแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนดีกว่า
โมเดลฐาน เกณฑ์ที่นิยมใช้ ก็คือ โมเดลที่มีความกลมกลืนควรมีคา่ ดัชนี CFI ไม่ตํ่ากว่า .90
3.4.5 ค่ารากกําลังสองเฉลี่ยของเศษมาตรฐาน SRMR (Standardized Root
mean squared residual) เป็ นค่าเฉลี่ยของเศษที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรี ยบเทียบค่าความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมที่ได้ จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ประมาณจากค่าพารามิเตอร์ ถ้ า
โมเดลมีความกลมกลืนสูง SRMR ควรมีคา่ เล็กมาก โดยทัว่ ไปค่า SRMR ไม่ควรใหญ่กว่า .05
3.4.6 ค่ า รากกํ า ลัง สองเฉลี่ ย ของค่ า ความคลาดเคลื่ อ นในการประมาณ
RMSEA (Root mean square error of approximation) เป็ นค่าที่บง่ บอกถึงความไม่สอดคล้ อง
ของแบบจําลองที่สร้ างขึ ้นกับเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมของประชากร โดยค่า RMSEA ที่มีค่า
ตํ่ากว่า .10 แสดงว่าแบบจําลองมีความสอดคล้ องในระดับดี(good fit) ถ้ ามีคา่ ตํ่ากว่า .05 แสดงว่า
แบบจําลองมีความสอดคล้ องในระดับดีมาก(Very good fit) ถ้ ามีค่าตํ่ากว่า .01 แสดงว่า
แบบจําลองมีความสอดคล้ องในระดับดีเยี่ยม(Outstanding fit) และถ้ าค่า RMSEA มีคา่ เท่ากับ 0
แสดงว่าแบบจําลองมีความสอดคล้ องอย่างแท้ จริ ง(Exact fit) (Hair; et al. 1995: 662)
ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ ง ใช้ เ กณฑ์ ใ นการตรวจสอบความสอดคล้ อ งระหว่า งแบบจํ า ลองที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ ตามตารางต่อไปนี ้
ตาราง 5 สรุปเกณฑ์ที่ใช้ ในการตรวจสอบความสอดคล้ อง
ดัชนี
ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (2)
ค่า GFI
ค่า AGFI
ค่า CFI
ค่า SRMR
ค่า RMSEA

ระดับการยอมรับ
2 ไม่มีนยั สําคัญ หรื อ สัดส่วนของค่าไค-สแควร์ กับค่า
องศาความอิสระ ดังกล่าวไม่เกิน 2.00
มีคา่ ตังแต่
้ .90 ขึ ้นไป
มีคา่ ตังแต่
้ .90 ขึ ้นไป
มีคา่ ตังแต่
้ .90 ขึ ้นไป
มีคา่ น้ อยกว่า .05
มีคา่ น้ อยกว่า .05
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3.5 การตีความและการปรับแบบจําลอง (Interpreting and modifying the model)
ในการตรวจสอบการวิเคราะห์ สมการโครงสร้ างเชิงเส้ น เมื่อตรวจสอบแบบจําลองแล้ วพบว่า
แบบจําลองยังไม่กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หรื อกล่าวได้ ว่าแบบจําลองยังไม่มีความถูกต้ อง
ก็จะทําการปรับแบบจําลองโดยพิจารณาจาก (1) ความเป็ นไปได้ ในเชิงทฤษฎี และจากเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และ(2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาจากดัชนีการปรับ
แบบจําลอง (Modification indices-MI)
4. การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลอง(Test Invariance) โดยเปรี ยบเทียบ
กลุ่ม พหุเพื่ อทดสอบความไม่แปรเปลี่ย นของรู ปแบบ และทดสอบความแตกต่างของค่า เฉลี่ย
ระหว่างการเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยน ซึง่ มีขนตอน
ั้
ดังนี ้ (Bollen. 1989:
355-369; นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542: 238-245)
4.1 ทดสอบความไม่แ ปรเปลี่ ย นของรู ป แบบจํ า ลองโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง
สาเหตุของการเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในโรงเรี ยนที่มีจดั การศึกษาต่างกัน โดยพิจารณาจากค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลื น ของการทดสอบทุ ก กลุ่ ม เป็ นภาพรวม ดัช นี วัด ระดับ ความกลมกลื น รวม(overall
goodness of fit indices) จะได้ มาจากดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนจากกลุ่มแต่ละกลุม่ รวมกัน
ถ้ าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี ้ได้ ค่าไค-สแควร์ รวมไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ หรื อสัดส่วนของค่า
ไค-สแควร์ กับ ค่ า องศาความอิ ส ระ ดัง กล่ า วไม่ เ กิ น 2.00 แสดงว่ า รู ป แบบจํ า ลองโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้ ได้ กบั นักเรี ยน
กลุ่มที่ อยู่ในโรงเรี ยนที่มีจัดการศึกษาต่างกัน นอกจากการพิจารณาตีความหมายจากค่าไคสแควร์ รวมแล้ ว ยังมีค่าสถิติที่เป็ นดัชนีวดั ความกลมกลืนของโมเดลนํามาพิจารณาร่ วมด้ วย ซึ่ง
ได้ แก่ ดัชนี CFI, ดัชนีGFI, ดัชนี RMSEA และดัชนีSRMR
4.2 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง โดยเป็ นการทดสอบว่าค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรแฝงการรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยนรู้ การกํากับตนเองทางการเรี ยนรู้ และ
การเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ในโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาแบบเรี ยนร่วม และนักเรี ยนที่เรี ยนในโรงเรี ยนเฉพาะทางที่ม่งุ พัฒนาผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ นี ้ มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรื อไม่ จึงทําการทดสอบ
สมมติฐาน จากนันพิ
้ จารณาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงของนักเรี ยนสองกลุม่ ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิต.ิ 05

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลทางสังคมและปจจัยภายในตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”
โดยมีความมุงหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน มีดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรลักษณะการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
3.2 ผลการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
3.3 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
จําแนกตามประเภทโรงเรียน
3.4 ผลการเปรียบเทียบผลตางคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตน
ทางการเรียนรู การกํากับตนเองทางการเรียนรู และการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ จําแนกตามประเภท
โรงเรียน

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการแปลผลดังนี้
n
หมายถึง
จํานวนคนในกลุม
M
หมายถึง
คาเฉลี่ย
SD
หมายถึง
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
%CV
หมายถึง
คารอยละของสัมประสิทธิก์ ารกระจาย
Min
หมายถึง
คาต่ําสุด
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Max
Sk
Ku
SE
TE
IE
DE
χ2
∆χ2
p
df
∆df
GFI
AGFI
RMSEA
SRMR
CN
CFI
*
**
***
Lrefm
REFMCP
REFMPC
Lsup
SUPEM
SUPIN
SUPMA
Lmod
MODLO

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คาสูงสุด
คาความเบ (Skewness)
คาความโดง (Kurtosis)
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
อิทธิพลรวม
อิทธิพลทางออม
อิทธิพลทางตรง
คาสถิติไค-สแควร
ผลตางของคาสถิติไค-สแควร
คาความนาจะเปนทางสถิติ
องศาอิสระ
ผลตางขององศาอิสระ
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแกแลว
ดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร
ดัชนีรากมาตรฐานคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ
ดัชนีวัดความพอเพียงของกลุมตัวอยาง
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05
มีนัยสําคัญที่ระดับ .01
มีนัยสําคัญที่ระดับ .001
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง
พฤติกรรมทีน่ กั เรียนปฏิบัตติ อผูปกครอง
พฤติกรรมที่ผปู กครองปฏิบัติตอนักเรียน
การสนับสนุนทางการเรียนรูจ ากผูปกครอง
การสนับสนุนทางดานอารมณ
การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร
การสนับสนุนทางดานสิ่งของและบริการ
การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง
การเปนแบบอยางดานรักการเรียนรู
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MODMO
Lred
REDCU
REDTE
REDME
REDEV
Lrefr
REFRCF
REFRFC
Lret
RETCT
RETTC
Leff
EFFSE
EFFMR
EFFKM
EFFAP
Lreg
REGCO
REGRE
Llea
LEAAT
LEAMO
LEAKM
LEAAP

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การเปนแบบอยางดานจริยธรรมในการเรียนรู
ความพรอมในการจัดการศึกษาฯของโรงเรียน
ความพรอมดานหลักสูตร
ความพรอมดานผูสอน
ความพรอมดานสื่อการเรียนการสอน
ความพรอมดานการวัดและประเมินผล
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน
พฤติกรรมที่นกั เรียนปฏิบัตติ อเพื่อน
พฤติกรรมทีเ่ พือ่ นปฏิบัติตอนักเรียน
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู
พฤติกรรมทีน่ กั เรียนปฏิบัตติ อครู
พฤติกรรมที่ครูปฏิบัติตอนักเรียน
การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู
การรับรูความสามารถดานการแสวงหาความรู
การรับรูความสามารถดานจริยธรรมในการเรียนรู
การรับรูความสามารถดานการจัดการขอมูลความรู
การรับรูความสามารถดานการประยุกตใชความรู
การกํากับตนเองทางการเรียนรู
การกํากับตนเองดานกลวิธที างการรูคิด
การกํากับตนเองดานกํากับตนเอง
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
การเรียนรูดานการสนใจใฝเรียนรู
การเรียนรูดานจริยธรรมในการเรียนรู
การเรียนรูดานการจัดการขอมูลความรู
การเรียนรูดานการประยุกตใชและพัฒนาใหเกิด
ประโยชน
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ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ เปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2553 จํานวน 832 คน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
ตาราง 6 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จําแนกตามคุณลักษณะของกลุม
ตัวอยาง จํานวน 832 คน
ตัวแปร

โรงเรียนเฉพาะทาง โรงเรียนเรียนรวมฯ
กลุมรวม
(411 คน)
(421 คน)
(832 คน)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

เพศ
ชาย
หญิง
ไมระบุ

192
219
-

46.72
53.28
-

204
215
2

48.46
51.07
0.47

396
434
2

47.60
52.16
0.24

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6

130
137
144

31.63
33.33
35.04

145
138
138

34.44
32.78
32.78

275
275
282

33.05
33.05
33.90

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
3.51 – 4.00
3.01 – 3.50
2.50 – 3.00
ไมระบุ

215
154
19
23

52.31
37.47
4.62
5.60

309
57
5
50

73.40
13.54
1.19
11.87

524
211
24
73

62.98
25.36
2.88
8.78

จากตาราง 6 พบวา กลุมตัวอยางนักเรียนที่อยูในโรงเรียนเฉพาะทาง สวนใหญเปน
นักเรียนหญิงรอยละ 53.28 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ประมาณระดับชั้นละ
รอยละ 30 และนักเรียนสวนใหญ รอยละ 52.30 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 3.51 – 4.00
สวนกลุมตัวอยางนักเรียนที่อยูในโรงเรียนแบบเรียนรวม เปนนักเรียนหญิงรอยละ 51.07 กําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ประมาณระดับชั้นละ รอยละ 30 และนักเรียนสวนใหญ
รอยละ 73.40 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 3.51 – 4.00
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ตอนที่ 2 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ผลจากการศึกษาคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการศึกษาทั้งในกลุมรวม กลุมนักเรียน
โรงเรียนเฉพาะทางและกลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม โดยการคํานวณคาเฉลี่ย(M) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) คา รอ ยละของสัมประสิท ธิ์ก ารกระจาย(%CV) คา ต่ํา สุด(Min) คา สูง สุด(Max)
คาความเบ(Skewness) คาความโดง(Kurtosis) และคา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) โดยผูวิจัย
ไดแปลงคาตัวแปรใหกลายเปนคาคะแนนแบบปกติ(Normal Score) แลวทดสอบวาตัวแปรเหลานี้
มีการแจกแจงเปนโคงปกติหรือไม โดยพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของทั้งคาความเบ
และความโดง ถาไมมีนัยสําคัญแสดงวาตัวแปรมีการแจกแจงเปนโคงปกติ ซึ่งผลการวิเคราะห
ดังแสดงในตาราง 7-9 และการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ใชใน
การศึกษาทั้งในกลุมรวม กลุมนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะทาง และกลุมนักเรียนในโรงเรียนเรียนรวม
ผลการวิเคราะห ดังแสดงในตาราง 10-12
ตาราง 7 คาเฉลี่ย(M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) คารอยละของสัมประสิทธิ์การกระจาย(%CV)
ค า ต่ํ า สุ ด (Min) ค า สู ง สุ ด (Max) ค า ความเบ (Skewness) ค า ความโด ง (Kurtosis) และค า
P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) ของตัวแปรที่ใชในการศึกษา กลุมรวม

ตัวแปร

M

SD

%CV

Min

Max

Sk

Ku

การเรียนรูอยางสรางสรรค
-สนใจใฝเรียนรู
-จริยธรรมในการเรียนรู
-การจัดการความรู
-การนําไปใชประโยชน
สัมพันธภาพกับผูปกครอง
-นักเรียนปฏิบัติผปู กครอง
-ผูปกครองปฏิบัตนิ ักเรียน
การสนับสนุนทางการเรียนรู
-สนับสนุนอารมณ
-สนับสนุนขอมูลขาวสาร
-สนับสนุนสิ่งของบริการ

166.607
40.792
41.762
42.156
41.897
70.963
35.441
35.522
69.809
23.678
22.871
23.260

20.671
5.998
5.836
5.430
6.471
13.413
6.911
7.080
13.054
5.062
4.296
4.664

12.407
14.703
13.974
12.880
15.445
18.901
19.500
19.931
18.699
21.378
18.783
20.051

84.00
20.00
19.00
20.00
23.00
19.00
11.00
8.00
20.00
7.00
7.00
6.00

240.00
60.00
60.00
60.00
60.00
96.00
48.00
48.00
90.00
30.00
30.00
30.00

-0.001
0.000
-0.001
0.000
0.000
-0.004
-0.012
-0.010
-0.010
-0.112
-0.034
-0.057

-0.010
-0.012
-0.016
-0.016
-0.026
-0.024
-0.061
-0.051
-0.056
-0.335
-0.120
-0.208

P-value
Of χ 2
1.000
1.000
1.000
1.000
0.997
0.997
0.949
0.967
0.960
0.088
0.733
0.339
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ตาราง 7 (ตอ)
P-value
ตัวแปร

M

SD

%CV

Min

Max

Sk

Ku

การเปนแบบอยางการเรียนรู
-แบบอยางรักการเรียนรู
-แบบอยางจริยธรรมเรียนรู
ความพรอมในการจัดการศึกษาฯ
-ความพรอมหลักสูตร
-ความพรอมผูสอน
-ความพรอมสื่อการสอน
-ความพรอมวัดและประเมิน
สัมพันธภาพนักเรียนกับเพือ่ น
-นักเรียนปฏิบัติตอเพื่อน
-เพื่อนปฏิบัติตอนักเรียน
สัมพันธภาพนักเรียนกับครู
-นักเรียนปฏิบัติตอครู
-ครูปฏิบัติตอนักเรียน
การรับรูความสามารถของตนฯ
-การรับรูแสวงหา
-การรับรูจริยธรรม
-การรับรูการจัดการฯ
-การรับรูการนําไปใช
การกํากับตนเองทางการเรียนรู
-กลวิธีทางการรูคิด
-กํากับตนเอง

43.508
22.175
21.333
109.091
23.038
43.582
21.297
21.174
71.799
35.907
35.892
68.507
33.864
34.643
89.248
22.855
22.143
22.387
21.863
94.214
57.560
36.654

7.788
4.295
4.055
18.651
4.307
8.253
4.712
3.706
11.88
6.207
6.216
11.278
6.009
6.016
13.859
3.829
3.616
3.882
3.895
15.124
9.249
6.647

17.900
19.368
19.008
17.096
18.695
18.936
22.125
17.502
16.546
17.286
17.318
16.462
17.744
17.365
15.528
16.753
16.330
17.340
17.815
16.052
16.068
18.134

19.00
7.00
9.00
47.00
9.00
12.00
5.00
5.00
37.00
16.00
16.00
33.00
16.00
13.00
49.00
10.00
11.00
9.00
9.00
49.00
30.00
18.00

60.00
30.00
30.00
150.00
30.00
60.00
30.00
30.00
96.00
48.00
48.00
96.00
48.00
48.00
120.00
30.00
30.00
30.00
30.00
132.00
78.00
54.00

-0.005
-0.020
-0.010
-0.004
-0.037
-0.011
-0.044
-0.011
-0.004
-0.011
-0.016
0.000
-0.004
-0.009
-0.006
-0.020
-0.020
-0.039
-0.021
0.000
-0.002
-0.002

-0.026
-0.073
-0.054
-0.025
-0.140
-0.042
-0.167
-0.038
-0.022
-0.041
-0.066
-0.016
-0.028
-0.034
-0.036
-0.076
-0.069
-0.088
-0.068
-0.006
-0.017
-0.010

Of χ 2
0.995
0.907
0.961
0.996
0.651
0.977
0.528
0.980
0.998
0.978
0.932
1.000
0.995
0.987
0.988
0.900
0.916
0.803
0.916
0.999
0.999
1.000

จากตาราง 7 เมื่อพิจารณาคาสถิติในแตละตัวแปร จะพบวา กลุมตัวอยางรวมมีคุณลักษณะ
ของแตละตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากับ 166.607 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมรวม มีลักษณะ
การเรียนรูอยางสรางสรรคฯ อยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.001 และคาความโดงเทากับ
.-010 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียนในกลุมรวมสวนใหญมี
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คะแนนการเรียนรูอยางสรางสรรคฯสูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือมีการแจกแจงที่
โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคา
ความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ 1.00 แสดงวา ตัวแปรการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรมีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองมีคาเฉลี่ยเทากับ 70.963 ซึ่งเมื่อเทียบ
กับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมรวม มีการรับรูวา
ตนเองมีสัมพันธภาพกับผูปกครองอยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.004 และคาความ
โดงเทากับ -.024 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียนในกลุมรวม
สวนใหญมีคะแนนสัมพันธภาพกับผูปกครองสูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือ มีการ
แจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
ของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ 0.997 แสดงวา
ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองมีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรการสนับสนุนทางการเรียนรูของผูปกครองมีคาเฉลี่ยเทากับ 69.809 ซึ่งเมื่อเทียบ
กับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมรวม มีการรับรูวา
ตนเองไดรับการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองอยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ
-.001 และคาความโดงเทากับ -.056 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา
นักเรียนในกลุมรวมสวนใหญมีคะแนนการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองสูงกวาคาเฉลี่ย
และมีคา ความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจาก
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร
( χ 2 ) เทากับ 0.960 แสดงวา ตัวแปรการสนับสนุนทางการเรียนรูของผูปกครอง มีการแจกแจงเปน
โคงปกติ
ตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีคาเฉลี่ยเทากับ 43.508 ซึ่งเมื่อ
เทีย บกับเกณฑที่ ไดกํา หนดไวมี คาอยูในระดับสูง หมายความว า นัก เรียนในกลุมรวมไดเ ห็ น
พฤติกรรมของผูปกครองที่เกี่ยวกับการเรียนรูอยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.005 และ
คาความโดงเทากับ -.026 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียนใน
กลุมรวมสวนใหญมีคะแนนการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองสูงกวาคาเฉลี่ย และมี
คาความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผล
การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร
( χ 2 ) เทากับ 0.995
แจกแจงเปนโคงปกติ

แสดงวา ตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง มีการ

133
ตัวแปรความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯมีคาเฉลี่ยเทากับ 109.091 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมรวมมีการรับรูวา
โรงเรียนมีความพรอมในการจัดการศึกษาฯอยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ-.004 และ
คาความโดงเทากับ -.025 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียนใน
กลุมรวมสวนใหญมีคะแนนความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ สูงกวาคาเฉลี่ย และมี
คาความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผล
การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร
( χ 2 ) เทากับ 0.996 แสดงวา ตัวแปรความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ มีการแจกแจง
เปนโคงปกติ
ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน มีคาเฉลี่ยเทากับ 71.799 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมรวมมีการรับรูวาตนเองมี
สัมพันธภาพกับเพื่อนอยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.004 และคาความโดงเทากับ -.022
โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียนในกลุมรวมสวนใหญมีคะแนน
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนสูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจง
ที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคา
ความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ 0.998 แสดงวา ตัวแปร
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรสัม พันธภาพระหวางนั กเรียนกับครูมี คาเฉลี่ยเทากับ 68.507 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมรวมมีการรับรูวาตนเองมี
สัมพันธภาพกับครู อยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ .000 และคาความโดงเทากับ -.016
โดยมีคาความเบเปนศูนย หมายความวา นักเรียนในกลุมรวมสวนใหญมีคะแนนสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับครูใกลเคียงหรือเทากับคาเฉลี่ย มีคาความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดง
นอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความเบ
และความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ 1.000 แสดงวา ตัวแปรสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับครู มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 89.248 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมรวมมีการรับรูวา
ตนเองมีความสามารถในการเรียนรูอยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.006 และคาความ
โดงเทากับ -.036 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียนในกลุมรวม
สวนใหญมีคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรู สูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความ
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โดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ
0.988 แสดงวา ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรการกํากับตนเองทางการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 94.214 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ
ที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมรวมมีการรับรูวาตนเองมีการ
กํากับตนเองทางการเรียนรู อยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ .000 และคาความโดง
เทากับ -.006 โดยมีคาความเบเปนศูนย หมายความวา นักเรียนในกลุมรวมสวนใหญมีคะแนน
การกํากับตนเองทางการเรียนรู ใกลเคียงหรือเทากับคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือ มีการ
แจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
ของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ 0.999 แสดงวา
ตัวแปรการกํากับตนเองทางการเรียนรู มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
จากผลการวิเคราะหคาความเบ คาความโดง และผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของ
คาความเบและความโดง พบวา ตัวแปรที่ศึกษาทุกตัวมีการแจกแจงเปนโคงปกติ ผูวิจัยจึงทําการ
วิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุตอไป และเมื่อพิจารณาคารอยละของสัมประสิทธิ์การ
กระจาย พบวา ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง มีการกระจายของขอมูลสูงสูด
โดยมีคาเทากับ 18.901 ซึ่งหมายความวา นักเรียนในกลุมรวมมีคะแนนสัมพันธภาพระหวาง
นั ก เรี ย นกั บ ผู ป กครองแตกต า งกั น มากที่ สุ ด และตั ว แปรการเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท าง
วิทยาศาสตรมีการกระจายของขอมูลต่ําสุด โดยมีคาเทากับ 12.407 ซึ่งหมายความวา นักเรียนใน
กลุมรวมมีคะแนนการเรียนรูอยางสรางสรรคแตกตางกันนอยที่สุด
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ตาราง 8 คาเฉลี่ย(M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) คารอยละของสัมประสิทธิ์การกระจาย(%CV)
คาต่ําสุด(Min) คาสูงสุด(Max) คาความเบ(Skewness) คาความโดง(Kurtosis) และคา
P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) ของตัวแปรที่ใชในการศึกษากลุมนักเรียนโรงเรียนเฉพาะทาง

ตัวแปร

M

SD

การเรียนรูอยางสรางสรรค
-สนใจใฝเรียนรู
-จริยธรรมในการเรียนรู
-การจัดการความรู
-การนําไปใชประโยชน
สัมพันธภาพกับผูปกครอง
-นักเรียนปฏิบัติผปู กครอง
-ผูปกครองปฏิบัตนิ ักเรียน
การสนับสนุนทางการเรียนรู
-สนับสนุนอารมณ
-สนับสนุนขอมูลขาวสาร
-สนับสนุนสิ่งของบริการ
การเปนแบบอยางการเรียนรู
-แบบอยางรักการเรียนรู
-แบบอยางจริยธรรมเรียนรู
ความพรอมในการจัดการศึกษาฯ
-ความพรอมหลักสูตร
-ความพรอมผูสอน
-ความพรอมสื่อการสอน
-ความพรอมวัดและประเมิน
สัมพันธภาพนักเรียนกับเพือ่ น
-นักเรียนปฏิบัติตอเพื่อน
-เพื่อนปฏิบัติตอนักเรียน
สัมพันธภาพนักเรียนกับครู
-นักเรียนปฏิบัติตอครู
-ครูปฏิบัติตอนักเรียน

168.418
41.438
41.932
42.535
42.509
72.754
36.119
36.628
71.645
24.450
23.263
23.932
43.993
22.494
21.499
111.516
23.764
44.056
22.122
21.538
72.282
36.109
36.178
69.959
34.572
35.377

20.619
5.850
5.974
5.526
6.509
13.109
6.845
6.826
13.045
5.103
4.296
4.594
7.446
4.157
3.838
19.070
4.358
8.375
4.879
3.672
11.196
5.898
5.846
11.302
5.882
6.157

%CV

Min

Max

Sk

12.242 113.00 240.00 0.000
14.117 23.00 60.00 -0.004
14.246 19.00 60.00 -0.001
12.991 23.00 60.00 -0.001
15.312 23.00 60.00 -0.001
18.018 34.00 96.00 -0.004
18.951 18.00 48.00 -0.008
18.636 16.00 48.00 -0.015
18.207 37.00 90.00 -0.008
20.871 10.00 30.00 -0.163
18.467 10.00 30.00 -0.040
19.196 11.00 30.00 -0.079
16.925 23.00 60.00 -0.005
18.480 10.00 30.00 -0.017
17.851 10.00 30.00 -0.008
17.100 58.00 150.00 -0.004
18.338 9.00 30.00 -0.052
19.009 14.00 60.00 -0.013
22.054 5.00 30.00 -0.081
17.048 10.00 30.00 -0.011
15.489 38.00 96.00 -0.002
16.333 16.00 48.00 -0.012
16.158 17.00 48.00 -0.016
16.155 33.00 96.00 -0.003
17.013 16.00 48.00 -0.006
17.403 13.00 48.00 -0.015

Ku
-0.010
-0.040
-0.018
-0.022
-0.021
-0.028
-0.070
-0.076
-0.083
-0.436
-0.146
-0.281
-0.030
-0.081
-0.043
-0.029
-0.176
-0.055
-0.255
-0.051
-0.013
-0.037
-0.062
-0.019
-0.033
-0.063

P-value
Of χ 2
0.998
0.997
0.999
1.000
1.000
0.999
0.978
0.968
0.965
0.032
0.812
0.358
0.999
0.960
0.995
0.999
0.710
0.986
0.423
0.990
0.998
0.993
0.979
0.999
0.998
0.978
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ตาราง 8 (ตอ)

ตัวแปร
การรับรูความสามารถของตนฯ
-การรับรูแสวงหา
-การรับรูจริยธรรม
-การรับรูการจัดการฯ
-การรับรูการนําไปใช
การกํากับตนเองทางการเรียนรู
-กลวิธีทางการรูคิด
-กํากับตนเอง

M

SD

%CV

Min

Max

Sk

Ku

90.793
23.129
22.409
22.869
22.387
95.075
58.173
36.922

13.308
3.738
3.496
3.740
3.715
14.582
8.934
6.594

14.657
16.161
15.600
16.354
16.594
15.337
15.357
17.859

51.00 120.00 -0.003 -0.019
11.00 30.00 -0.017 -0.061
12.00 30.00 -0.020 -0.058
10.00 30.00 -0.047 -0.089
10.00 30.00 -0.023 -0.063
56.00 130.00 -0.001 -0.012
33.00 78.00 -0.001 -0.012
20.00 53.00 -0.002 -0.025

P-value
Of χ 2
0.999
0.978
0.976
0.891
0.969
0.998
0.998
1.000

จากตาราง 8 เมื่อพิจารณาคาสถิติในแตละตัวแปร จะพบวา กลุมตัวอยางนักเรียน
โรงเรียนเฉพาะทาง มีคุณลักษณะของแตละตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากับ 168.418 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะทางมี
ลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ อยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ .000 และคาความ
โดงเทากับ -.010 โดยมีคาความเบเปนศูนย หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะทาง
สวนใหญมีคะแนนการเรียนรูอยางสรางสรรคฯใกลเคียงหรือเทากับคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปน
ลบ คื อ มี ก ารแจกแจงที่ โ ด ง นอ ยกว า การแจกแจงปกติ และเมื่ อ พิจ ารณาจากผลการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ
0.998 แสดงวา ตัวแปรการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรมีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองมีคาเฉลี่ยเทากับ 72.754 ซึ่งเมื่อเทียบ
กับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะทาง มี
การรับรูวาตนเองมีสัมพันธภาพกับผูปกครองอยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.004 และคา
ความโดงเทากับ -.028 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียนในกลุม
โรงเรียนเฉพาะทางสวนใหญมีคะแนนสัมพันธภาพกับผูปกครองสูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดง
เปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ
0.999 แสดงวา ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองมีการแจกแจงเปนโคงปกติ
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ตัวแปรการสนับสนุนทางการเรียนรูของผูปกครองมีคาเฉลี่ยเทากับ 71.645 ซึ่งเมื่อเทียบ
กับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะทาง มี
การรับรูวาตนเองไดรับการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองอยูในระดับสูง และมีคาความเบ
เท า กั บ -.008 และค า ความโด ง เท า กั บ -.083 โดยมี ค า ความเบ เ ป น ลบ(เบ ซ า ยเล็ ก น อ ย)
หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะทางสวนใหญมีคะแนนการสนับสนุนทางการเรียนรู
จากผูปกครองสูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจก
แจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง
พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ 0.965 แสดงวา ตัวแปรการสนับสนุนทางการ
เรียนรูของผูปกครองมีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีคาเฉลี่ยเทากับ 43.993 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะ
ทางไดเห็นพฤติกรรมของผูปกครองที่เกี่ยวกับการเรียนรูอยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ
-.005 และคาความโดงเทากับ -.030 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา
นั ก เรี ย นในกลุ ม โรงเรี ย นเฉพาะทางส ว นใหญ มีค ะแนนการเป น แบบอยา งทางการเรี ย นรู ข อง
ผูปกครองสูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจง
ปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา
คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ 0.999 แสดงวา ตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรู
ของผูปกครองมีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯมีคาเฉลี่ยเทากับ 111.516 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะ
ทางมีการรับรูวาโรงเรียนมีความพรอมในการจัดการศึกษาฯอยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ
-.004 และคาความโดงเทากับ -.029 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา
นักเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะทางสวนใหญมีคะแนนความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ
สูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และ
เมื่ อพิ จ ารณาจากผลการทดสอบนัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติข องค า ความเบ แ ละความโดง พบว า ค า
P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ 0.999 แสดงวา ตัวแปรความพรอมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนฯ มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
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ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน มีคาเฉลี่ยเทากับ 72.282 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะทางมี
การรับรูวาตนเองมีสัมพันธภาพกับเพื่อนอยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.002 และคา
ความโดงเทากับ -.013 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียนในกลุม
โรงเรียนเฉพาะทางสวนใหญมีคะแนนสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนสูงกวาคาเฉลี่ย และมี
คาความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผล
การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร
( χ 2 ) เทากับ 0.998 แสดงวา ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน มีการแจกแจงเปน
โคงปกติ
ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูมีคาเฉลี่ยเทากับ 69.959 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะทางมีการ
รับรูวาตนเองมีสัมพันธภาพกับครู อยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.003 และคาความโดง
เทากับ -.019 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียน
เฉพาะทางสวนใหญมีคะแนนสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู สูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความ
โดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ
0.999 แสดงวา ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 90.793 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะ
ทางมีการรับรูวาตนเองมีความสามารถในการเรียนรู อยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.003
และคาความโดงเทากับ -.019 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียน
ในกลุมโรงเรียนเฉพาะทางสวนใหญมีคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรู สูง
กวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อ
พิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของ
ไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ 0.999 แสดงวา ตัวแปรการรับรูความสามารถทางการเรียนรู มีการแจกแจง
เปนโคงปกติ
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ตัวแปรการกํากับตนเองทางการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 95.075 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ
ที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะทางมีการรับรูวา
ตนเองมีการกํากับตนเองทางการเรียนรู อยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.001 และคา
ความโดงเทากับ -.012 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียนในกลุม
โรงเรียนเฉพาะทางสวนใหญมีคะแนนการกํากับตนเองทางการเรียนรู สูงกวาคาเฉลี่ย และมีคา
ความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 )
เทากับ 0.998 แสดงวา ตัวแปรการกํากับตนเองทางการเรียนรู มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
จากผลการวิเคราะหคาความเบ คาความโดง และผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของ
คาความเบและความโดง พบวา ตัวแปรที่ศึกษาทุกตัวมีการแจกแจงเปนโคงปกติ ผูวิจัยจึงทําการ
วิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุตอไป และเมื่อพิจารณาคารอยละของสัมประสิทธิ์
การกระจาย พบวา ตัวแปรการสนับสนุนการเรียนรูจากผูปกครอง มีการกระจายของขอมูลสูงสูด
โดยมี ค า เท า กั บ 18.207 ซึ่ ง หมายความว า นั ก เรี ย นในกลุ ม โรงเรี ย นเฉพาะทางมี ค ะแนนการ
สนับสนุนการเรียนรูจากผู ปกครองคอนขางแตกตางกันมากที่สุด และตัวแปรการเรียนรูอยา ง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรมีการกระจายของขอมูลต่ําสุด โดยมีคาเทากับ 12.242 ซึ่งหมายความ
วา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะทางมีคะแนนการเรียนรูอยางสรางสรรคแตกตางกันนอยที่สุด
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ตาราง 9 คาเฉลี่ย(M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) คารอยละของสัมประสิทธิ์การกระจาย(%CV)
คาต่ําสุด(Min) คาสูงสุด(Max) คาความเบ(Skewness) คาความโดง(Kurtosis) และคา Pvalue ของไค-สแควร( χ 2 ) ของตัวแปรที่ใชในการศึกษากลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม

ตัวแปร

M

การเรียนรูอยางสรางสรรค
164.838
-สนใจใฝเรียนรู
40.157
-จริยธรรมในการเรียนรู
41.596
-การจัดการความรู
41.786
-การนําไปใชประโยชน
41.299
สัมพันธภาพกับผูปกครอง
69.214
-นักเรียนปฏิบัติผปู กครอง
34.772
-ผูปกครองปฏิบัตนิ ักเรียน
34.442
การสนับสนุนทางการเรียนรู
68.017
-สนับสนุนอารมณ
22.924
-สนับสนุนขอมูลขาวสาร
22.489
-สนับสนุนสิ่งของบริการ
22.603
การเปนแบบอยางการเรียนรู
43.036
-แบบอยางรักการเรียนรู
21.865
-แบบอยางจริยธรรมเรียนรู
21.171
ความพรอมในการจัดการศึกษาฯ 106.724
-ความพรอมหลักสูตร
22.330
-ความพรอมผูสอน
43.097
-ความพรอมสื่อการสอน
20.487
-ความพรอมวัดและประเมิน 20.810
สัมพันธภาพนักเรียนกับเพือ่ น
71.328
-นักเรียนปฏิบัติตอเพื่อน
35.710
-เพื่อนปฏิบัติตอนักเรียน
35.618
สัมพันธภาพนักเรียนกับครู
67.090
-นักเรียนปฏิบัติตอครู
33.162
-ครูปฏิบัติตอนักเรียน
33.929

SD

%CV

Min

Max

Sk

Ku

20.592
6.065
5.701
5.316
6.385
13.491
6.907
7.164
12.828
4.912
4.266
4.644
8.090
4.407
4.255
17.941
4.141
8.085
4.398
3.693
12.507
6.495
6.560
11.085
6.036
5.798

12.492
15.103
13.705
12.721
15.460
19.491
19.863
20.800
18.859
21.427
18.969
20.545
18.798
20.155
20.098
16.810
18.544
18.760
21.467
17.746
17.534
18.188
18.417
16.522
18.201
17.088

84.00
20.00
20.00
20.00
23.00
19.00
11.00
8.00
20.00
7.00
700
6.00
19.00
7.00
9.00
47.00
11.00
12.00
5.00
5.00
37.00
18.00
16.00
37.00
16.00
13.00

240.00
60.00
60.00
60.00
60.00
96.00
48.00
48.00
90.00
30.00
30.00
30.00
60.00
30.00
30.00
150.00
30.00
60.00
30.00
30.00
95.00
48.00
48.00
96.00
48.00
47.00

0.000
0.001
0.002
0.001
0.001
-0.003
-0.011
-0.004
-0.006
-0.064
-0.027
-0.033
-0.003
-0.019
-0.012
-0.002
-0.024
-0.007
-0.013
-0.009
-0.004
-0.009
-0.016
0.001
-0.001
-0.011

-0.001
-0.010
-0.014
-0.010
-0.021
-0.022
-0.062
-0.033
-0.045
-0.223
-0.092
-0.140
-0.024
-0.073
-0.063
-0.020
-0.109
-0.032
-0.052
-0.030
-0.029
-0.069
-0.079
-0.020
-0.016
-0.037

P-value
Of χ 2
0.998
0.998
0.998
0.998
1.000
1.000
0.982
0.999
0.995
0.544
0.931
0.835
1.000
0.964
0.982
0.999
0.910
0.998
0.987
0.997
0.999
0.978
0.962
1.000
0.999
0.994
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ตาราง 9 (ตอ)
P-value
Max

Sk

Ku Of χ 2

ตัวแปร

M

SD

%CV

Min

การรับรูความสามารถของตนฯ
-การรับรูแสวงหา
-การรับรูจริยธรรม
-การรับรูการจัดการฯ
-การรับรูการนําไปใช
การกํากับตนเองทางการเรียนรู
-กลวิธีทางการรูคิด
-กํากับตนเอง

87.739
22.587
21.884
21.917
21.352
93.373
56.976
36.397

14.232
3.901
3.715
3.964
4.001
15.605
9.545
6.707

16.220
17.271
16.975
18.086
18.738
16.712
16.752
18.427

49.00 120.00 -0.008 -0.050
10.00 30.00 -0.022 -0.102
11.00 30.00 -0.015 -0.091
9.00 30.00 -0.030 -0.078
9.00 30.00 -0.017 -0.068
49.00 132.00 -0.001 -0.014
30.00 78.00 -0.001 -0.022
18.00 54.00 -0.002 -0.014

0.992
0.925
0.948
0.940
0.971
0.999
1.000
0.999

จากตาราง 9 เมื่อพิจารณาคาสถิติในแตละตัวแปร จะพบวา กลุมตัวอยางนักเรียน
โรงเรียนเรียนรวม มีคุณลักษณะของแตละตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากับ 164.838 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเรียนรวม
มีลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ อยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ .000 และคาความ
โดงเทากับ -.001 โดยมีคาความเบเปนศูนย หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเรียนรวมสวน
ใหญมีคะแนนการเรียนรูอยางสรางสรรคฯเทากับคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือ มีการแจก
แจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติเล็กนอย และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทาง
สถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ 0.998 แสดงวา
ตัวแปรลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองมีคาเฉลี่ยเทากับ 69.214 ซึ่งเมื่อเทียบ
กับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเรียนรวม มีการ
รับรูวาตนเองมีสัมพันธภาพกับผูปกครองอยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.003 และคา
ความโดงเทากับ -.022 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียนในกลุม
โรงเรียนเรียนรวมสวนใหญมีคะแนนสัมพันธภาพกับผูปกครองสูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดง
เปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ
1.000 แสดงวา ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
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ตัวแปรการสนับสนุนทางการเรียนรูของผูปกครองมีคาเฉลี่ยเทากับ 68.017 ซึ่งเมื่อเทียบ
กับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเรียนรวม มี
การรับรูวาตนเองไดรับการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองอยูในระดับสูง และมีคาความเบ
เท า กั บ -.006 และค า ความโด ง เท า กั บ -.045 โดยมี ค า ความเบ เ ป น ลบ(เบ ซ า ยเล็ ก น อ ย)
หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเรียนรวม สวนใหญมีคะแนนการสนับสนุนทางการเรียนรู
จากผูปกครองสูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจก
แจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง
พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ 0.995 แสดงวา ตัวแปรการสนับสนุนทางการ
เรียนรูของผูปกครอง มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีคาเฉลี่ยเทากับ 43.036 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเรียนรวม
ไดเห็นพฤติกรรมของผูปกครองที่เกี่ยวกับการเรียนรูอยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.003
และคาความโดงเทากับ -.024 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียน
ในกลุมโรงเรียนเรียนรวมสวนใหญมีคะแนนการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองสูงกวา
คาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อ
พิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value
ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ 1.000 แสดงวา ตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง
มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯมีคาเฉลี่ยเทากับ 106.724 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเรียนรวม
มีการรับรูวาโรงเรียนมีความพรอมในการจัดการศึกษาฯอยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ
-.002 และคาความโดงเทากับ -.002 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา
นักเรียนในกลุมโรงเรียนเรียนรวมสวนใหญมีคะแนนความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ
สูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และ
เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา Pvalue ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ 0.999 แสดงวา ตัวแปรความพรอมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนฯ มีการแจกแจงเปนโคงปกติ

143
ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน มีคาเฉลี่ยเทากับ 71.328 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเรียนรวมมีการรับรู
วาตนเองมีสัมพันธภาพกับเพื่อนอยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.004 และคาความโดง
เทากับ -.029 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียน
เรียนรวมสวนใหญมีคะแนนสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนสูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความ
โดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ
0.999 แสดงวา ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูมีคาเฉลี่ยเทากับ 67.090 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเรียนรวมมีการรับรู
วาตนเองมีสัมพันธภาพกับครู อยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ .001 และคาความโดง
เทากับ -.020 โดยมีคาความเบเปนบวก(เบขวาเล็กนอย) หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียน
เรียนรวมสวนใหญมีคะแนนสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู ต่ํากวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดง
เปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ
1.000 แสดงวา ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 87.739 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเรียนรวม
มีการรับรูวาตนเองมีความสามารถในการเรียนรู อยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.008
และคาความโดงเทากับ -.050 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียน
ในกลุม โรงเรี ย นเรี ย นรว มส วนใหญ มี ค ะแนนการรับรูค วามสามารถของตนเองทางการเรี ย นรู
สูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และ
เมื่ อพิ จ ารณาจากผลการทดสอบนัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติข องค า ความเบ แ ละความโด ง พบว า ค า
P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ 0.992 แสดงวา ตัวแปรการรับรูความสามารถทางการเรียนรู
มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
ตัวแปรการกํากับตนเองทางการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 93.373 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ
ที่ไดกําหนดไวมีคาอยูในระดับสูง หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเรียนรวมมีการรับรูวา
ตนเองมีการกํากับตนเองทางการเรียนรู อยูในระดับสูง และมีคาความเบเทากับ -.001 และคา
ความโดงเทากับ -.014 โดยมีคาความเบเปนลบ(เบซายเล็กนอย) หมายความวา นักเรียนในกลุม
โรงเรียนเรียนรวมสวนใหญมีคะแนนการกํากับตนเองทางการเรียนรู สูงกวาคาเฉลี่ย และมีคาความ
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โดงเปนลบ คือ มีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของคาความเบและความโดง พบวา คา P-value ของไค-สแควร( χ 2 ) เทากับ
0.999 แสดงวา ตัวแปรการกํากับตนเองทางการเรียนรู มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
จากผลการวิเคราะหคาความเบ คาความโดง และผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของ
คาความเบและความโดง พบวา ตัวแปรที่ศึกษาทุกตัวมีการแจกแจงเปนโคงปกติ ผูวิจัยจึงทําการ
วิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุตอไป และเมื่อพิจารณาคารอยละของสัมประสิทธิ์
การกระจาย พบวา ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง มีการกระจายของขอมูล
สูงสูด โดยมีคาเทากับ 19.491 ซึ่งหมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเรียนรวม มีคะแนน
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง คอนขางแตกตางกันมากที่สุด และตัวแปรการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรมีการกระจายของขอมูลต่ําสุด โดยมีคาเทากับ 12.492 ซึ่ง
หมายความวา นักเรียนในกลุมโรงเรียนเรียนรวมมีคะแนนการเรียนรูอยางสรางสรรคแตกตางกัน
นอยที่สุด
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ตาราง 10 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษาในกลุมรวม
ตัวแปร
สังเกต
LEAAT
LEAMO
LEAKM
LEAAP
REFMCP
REFMPC
SUPEM
SUPIN
SUPMA
MODLO
MODMO
REDCU
REDTE
REDME
REDEV
REFRCF
REFRFC
RETCT
RETTC
EFFSE
EFFMR
EFFKM
EFFAP
REGCO
REGRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1
.664**
.667**
.719**
.567**
.644**
.585**
.584**
.575**
.641**
.651**
.516**
.524**
.415**
.487**
.673**
.597**
.526**
.519**
.654**
.639**
.654**
.679**
.697**
.731**

1
.662**
.644**
.575**
.615**
.577**
.574**
.561**
.636**
.703**
.529**
.533**
.424**
.497**
.637**
.608**
.576**
.537**
.603**
.658**
.605**
.581**
.644**
.693**

1
.705**
.573**
.597**
.604**
.604**
.596**
.602**
.640**
.541**
.510**
.404**
.463**
.651**
.603**
.578**
.563**
.611**
.623**
.667**
.598**
.691**
.698**

1
.612**
.683**
.643**
.663**
.635**
.677**
.682**
.591**
.551**
.426**
.531**
.731**
.653**
.633**
.613**
.674**
.655**
.675**
.727**
.722**
.744**

1
.793**
.809**
.740**
.743**
.665**
.592**
.600**
.507**
.427**
.503**
.635**
.608**
.597**
.592**
.619**
.572**
.583**
.567**
.637**
.552**

1
.795**
.717**
.710**
.726**
.675**
.583**
.537**
.419**
.539**
.667**
.619**
.615**
.619**
.675**
.636**
.638**
.623**
.701**
.657**

1
.735**
.725**
.696**
.649**
.635**
.520**
.415**
.503**
.642**
.617**
.627**
.646**
.648**
.598**
.601**
.593**
.682**
.590**

1
.838**
.727**
.655**
.593**
.544**
.451**
.496**
.697**
.623**
.654**
.656**
.622**
.543**
.581**
.571**
.675**
.623**

1
.717**
.620**
.617**
.543**
.445**
.513**
.678**
.648**
.633**
.645**
.625**
.543**
.570**
.547**
.644**
.585**

1
.740**
.586**
.543**
.429**
.511**
.674**
.629**
.642**
.608**
.641**
.600**
.612**
.624**
.689**
.651**

1
.546**
.529**
.416**
.503**
.655**
.610**
.583**
.553**
.632**
.635**
.630**
.614**
.679**
.703**

1
.732**
.640**
.639**
.653**
.689**
.603**
.590**
.569**
.504**
.535**
.544**
.610**
.524**

1
.751**
.740**
.608**
.709**
.541**
.507**
.515**
.495**
.505**
.512**
.571**
.526**

1
.662**
.487**
.590**
.425**
.424**
.452**
.392**
.437**
.442**
.457**
.397**

1
.582**
.710**
.484**
.473**
.526**
.529**
.517**
.528**
.581**
.521**

1
.759**
.692**
.668**
.651**
.631**
.672**
.663**
.720**
.688**

1
.663**
.630**
.601**
.594**
.613**
.606**
.668**
.620**

1
.829**
.604**
.559**
.581**
.581**
.663**
.594**

1
.633**
.549**
.609**
.584**
.680**
.589**

1
.766**
.789**
.751**
.786**
.699**

1
.794**
.753**
.735**
.702**

1
.778**
.791**
.717**

1
.751**
.725**

1
.805**

25

1
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24

146
จากตาราง 10 พบวา ตัว แปรสัง เกตที่ใ ชใ นการศึก ษาในกลุม ตั ว อยา งรวม ทุก คูมี
ความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r)
อยูระหวาง .392 ถึง .838 แสดงใหเห็นวาลักษณะความสัมพันธของตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษา
เปนความสัมพันธเชิงเสนตรง และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรซึ่ง Kline
(2005: 56) ไดกลาวถึงวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่มีคาสูงกวา .85 จะเกิด
ปญหาการรวมเสนตรงพหุ(Multicollinearity) แตตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัแปรสังเกตไมเกิน .85 จึงอาจกลาวไดวาไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ
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ตาราง 11 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษาในกลุมนักเรียนโรงเรียนเฉพาะทาง
ตัวแปร
สังเกต
LEAAT
LEAMO
LEAKM
LEAAP
REFMCP
REFMPC
SUPEM
SUPIN
SUPMA
MODLO
MODMO
REDCU
REDTE
REDME
REDEV
REFRCF
REFRFC
RETCT
RETTC
EFFSE
EFFMR
EFFKM
EFFAP
REGCO
REGRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1
.664**
.659**
.700**
.562**
.635**
.616**
.593**
.585**
.637**
.649**
.514**
.506**
.385**
.458**
.637**
.553**
.523**
.511**
.655**
.623**
.636**
.669**
.693**
.721**

1
.644**
.612**
.558**
.579**
.557**
.551**
.580**
.638**
.698**
.497**
.512**
.394**
.501**
.611**
.597**
.568**
.526**
.596**
.648**
.595**
.572**
.625**
.689**

1
.685**
.561**
.571**
.589**
.560**
.585**
.606**
.647**
.531**
.505**
.379**
.444**
.622**
.605**
.589**
.578**
.594**
.611**
.659**
.573**
.673**
.668**

1
.597**
.644**
.633**
.636**
.613**
.651**
.665**
.552**
.522**
.390**
.500**
.702**
.632**
.600**
.590**
.631**
.618**
.640**
.709**
.681**
.695**

1
.787**
.818**
.730**
.752**
.671**
.568**
.607**
.500**
.436**
.499**
.618**
.607**
.545**
.556**
.645**
.591**
.615**
.579**
.626**
.530**

1
.804**
.693**
.706**
.715**
.635**
.553**
.497**
.384**
.505**
.647**
.596**
.559**
.560**
.652**
.639**
.611**
.595**
.671**
.610**

1
.716**
.706**
.717**
.628**
.658**
.526**
.435**
.538**
.658**
.642**
.611**
.621**
.663**
.617**
.624**
.612**
.686**
.580**

1
.836**
.734**
.608**
.580**
.530**
.448**
.471**
.688**
.621**
.603**
.625**
.616**
.533**
.581**
.563**
.652**
.592**

1
.722**
.584**
.636**
.585**
.469**
.536**
.680**
.665**
.626**
.640**
.631**
.561**
.588**
.551**
.653**
.567**

1
.734**
.559**
.507**
.385**
.497**
.660**
.613**
.630**
.580**
.633**
.626**
.602**
.611**
.692**
.629**

1
.482**
.490**
.358**
.496**
.627**
.579**
.572**
.529**
.592**
.660**
.627**
.610**
.679**
.712**

1
.731**
.699**
.663**
.637**
.687**
.607**
.604**
.593**
.516**
.552**
.542**
.605**
.483**

1
.768**
.733**
.608**
.682**
.538**
.517**
.517**
.489**
.519**
.485**
.575**
.469**

1
.658**
.514**
.585**
.469**
.497**
.490**
.406**
.476**
.419**
.490**
.345**

1
.578**
.674**
.517**
.505**
.536**
.538**
.521**
.512**
.577**
.471**

1
.758**
.696**
.688**
.648**
.594**
.652**
.654**
.702**
.652**

1
.698**
.655**
.597**
.589**
.617**
.605**
.656**
.581**

1
.821**
.593**
.525**
.575**
.567**
.653**
.576**

1
.643**
.523**
.605**
.586**
.677**
.562**

1
.768**
.779**
.743**
.789**
.648**

1
.786**
.734**
.726**
.655**

1
.755**
.758**
.637**

1
.744**
.671**

1
.767**

1
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จากตาราง 11 พบวา ตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษาในกลุมตัวอยางโรงเรียนเฉพาะทาง
ทุก คูมีความสัม พัน ธกัน ทางบวก อยา งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา สัม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ(r) อยูระหวาง .358 ถึง .836 แสดงใหเห็นวาลักษณะความสัมพันธของตัวแปรสังเกตที่
ใชในการศึกษาเปนความสัมพันธเชิงเสนตรง และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัว
แปรซึ่ง Kline (2005: 56) ไดกลาวถึงวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่มีคา
สูงกวา .85 จะเกิดปญหาการรวมเสนตรงพหุ(Multicollinearity) แตตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไมเกิน .85 จึงอาจกลาวไดวาไมมีปญหา
ภาวะรวมเสนตรงพหุ
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ตาราง 12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษาในกลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม
ตัวแปร
สังเกต
LEAAT
LEAMO
LEAKM
LEAAP
REFMCP
REFMPC
SUPEM
SUPIN
SUPMA
MODLO
MODMO
REDCU
REDTE
REDME
REDEV
REFRCF
REFRFC
RETCT
RETTC
EFFSE
EFFMR
EFFKM
EFFAP
REGCO
REGRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1
.666**
.672**
.732**
.559**
.646**
.544**
.566**
.555**
.640**
.654**
.504**
.538**
.426**
.504**
.699**
.631**
.530**
.524**
.650**
.649**
.661**
.679**
.697**
.742**

1
.680**
.679**
.599**
.654**
.602**
.598**
.549**
.636**
.711**
.570**
.555**
.463**
.494**
.667**
.623**
.586**
.550**
.610**
.670**
.619**
.594**
.664**
.698**

1
.722**
.581**
.619**
.615**
.643**
.603**
.595**
.636**
.545**
.510**
.422**
.477**
.676**
.596**
.568**
.551**
.624**
.632**
.672**
.620**
.706**
.727**

1
.618**
.716**
.645**
.683**
.650**
.698**
.700**
.622**
.578**
.449**
.552**
.753**
.668**
.665**
.634**
.711**
.687**
.703**
.739**
.758**
.793**

1
.797**
.793**
.745**
.723**
.658**
.619**
.572**
.509**
.385**
.493**
.640**
.594**
.651**
.628**
.591**
.550**
.539**
.540**
.647**
.577**

1
.784**
.736**
.709**
.734**
.711**
.605**
.574**
.442**
.564**
.679**
.636**
.666**
.672**
.694**
.629**
.656**
.642**
.726**
.702**

1
.748**
.731**
.674**
.672**
.595**
.510**
.366**
.455**
.616**
.580**
.645**
.670**
.631**
.576**
.567**
.562**
.678**
.602**

1
.838**
.717**
.697**
.596**
.554**
.438**
.510**
.698**
.617**
.701**
.684**
.624**
.547**
.573**
.569**
.694**
.651**

1
.712**
.653**
.579**
.500**
.391**
.479**
.665**
.620**
.645**
.653**
.617**
.520**
.540**
.526**
.634**
.605**

1
.744**
.609**
.575**
.466**
.518**
.684**
.643**
.651**
.630**
.645**
.574**
.616**
.630**
.683**
.669**

1
.610**
.565**
.477**
.509**
.681**
.643**
.592**
.570**
.665**
.614**
.633**
.619**
.677**
.696**

1
.736**
.550**
.606**
.658**
.680**
.609**
.584**
.541**
.486**
.502**
.528**
.616**
.569**

1
.738**
.747**
.605**
.736**
.545**
.499**
.510**
.498**
.488**
.533**
.565**
.581**

1
.660**
.440**
.580**
.388**
.356**
.405**
.368**
.376**
.442**
.421**
.454**

1
.577**
.741**
.455**
.445**
.510**
.515**
.502**
.532**
.580**
.567**

1
.755**
.691**
.653**
.650**
.659**
.680**
.662**
.734**
.723**

1
.637**
.612**
.601**
.595**
.600**
.597**
.679**
.661**

1
.835**
.613**
.585**
.588**
.595**
.671**
.609**

1
.624**
.568**
.612**
.582**
.682**
.611**

1
.762**
.797**
.757**
.782**
.746**

1
.800**
.767**
.740**
.743**

1
.790**
.819**
.792**

1
.756**
.776**

1
.839**

1
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จากตาราง 12 พบวา ตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษาในกลุมตัวอยางโรงเรียนเรียนรวม
ทุก คู มีค วามสั ม พั น ธ กัน ทางบวก อย า งมี นั ย สํ า คั ญทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .01 โดยมี คา สัม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ(r) อยูระหวาง .366 ถึง .839 แสดงใหเห็นวาลักษณะความสัมพันธของตัวแปรสังเกตที่
ใชในการศึกษาเปนความสัมพันธเชิงเสนตรง และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรซึ่ง Kline (2005: 56) ไดกลาวถึงวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่มีคา
สูงกวา .85 จะเกิดปญหาการรวมเสนตรงพหุ(Multicollinearity) ตอตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไมเกิน.85 จึงอาจกลาวไดวาไมมีปญหา
ภาวะรวมเสนตรงพหุ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน มีดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยทั้ง 11 ขอ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลออกเปน 4 สวน โดยสวนแรก : เปนผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด
ตัวแปรลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ผลการ
วิเคราะหดังแสดงในตาราง 13-14 สวนที่สอง : เปนผลการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุ ข องการเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร ข องเด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร ตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2-9 ผลการวิเคราะหดังแสดงในตาราง 15 และ
ภาพประกอบ 5
สวนที่สาม : เปนผลการเปรียบเทียบรูปแบบของแบบจําลองโครงสราง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร จําแนกตามประเภทโรงเรียน ตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 10 ผลการ
วิเคราะห ดังแสดงในตาราง 16 และสวนที่สี่ : เปนผลการเปรียบเทียบผลตางคาเฉลี่ยตัวแปรแฝง
การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู การกํากับตนเองทางการเรียนรู และการเรียนรู
อยางสรางสรรคฯ จําแนกตามประเภทโรงเรียน ตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 11 ผลการวิเคราะห
ดังแสดงในตาราง 17
3.1 ผลการวิ เคราะห องค ประกอบเชิ งยื นยั นของโมเดลการวั ดตั วแปรลั กษณะ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงองคประกอบใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
อั น ดั บ หนึ่ ง เพื่ อ แสดงความเที่ ย งตรงเชิ ง องค ป ระกอบว า ข อ ความทั้ ง 40 ข อ สามารถแบ ง
องคประกอบได 4 องค ประกอบที่ มีความเที่ยงตรงเชิง ลู เขา หรือไม นอกจากนี้มีการวิเคราะห
องคประกอบยืนยันอันดับสอง เพื่อแสดงความเที่ยงตรงเชิงอันดับสองวาองคประกอบอันดับหนึ่ง
ทั้ ง 4 องค ป ระกอบสามารถรวมกั น เป น องค ป ระกอบเดี ย วได อ ย า งมี ค วามเที่ ย งตรงหรื อ ไม
โดยคํานวณหาคาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(Standard Error: SE) ตลอดจนทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ(t-Values) ของคาน้ําหนักองคประกอบ
และคาความเชื่อมั่นของการวัดขอมูล (Coefficient of Determination: R2) ของคะแนนแตละ
ตัวชี้วัด และคาดัชนีความเหมาะสมพอดีของโมเดล ผลการวิเคราะหขอมูล ดังแสดงในตาราง 1314 และภาพประกอบ 3-4 ดังนี้
3.1.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง(A Confirmatory Factor
Analysis: The First Order)
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การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงองคประกอบใชการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันอันดับหนึ่ง เพื่อแสดงความเที่ยงตรงเชิงองคประกอบวาขอความทั้ง 40 ขอ สามารถแบง
องคประกอบได 4 องคประกอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงลูเขาหรือไม ดวยการวิเคราะหเพื่อยืนยัน
องคประกอบอันดับที่หนึ่งของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ โดยคํานวณหาคาน้ําหนัก
องคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE)
ตลอดจนทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ (t Values) ของคาน้ําหนักองคประกอบ พรอมทั้งคาความ
เชื่อมั่นของการวัดขอมูล(Coefficient of Determination: R2) ของคะแนนแตละตัวชี้วัด และหาคา
ดัชนีความเหมาะสมพอดีของโมเดล (Goodness of Fit Indices) แตละดานกับขอมูลเชิงประจักษ
ดังแสดงในตาราง 13 และภาพประกอบ 3 ดังนี้
ตาราง 13 คาน้าํ หนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(SE)
คาการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ(t) และคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

องคประกอบอันดับหนึ่ง
Learn1_1
Learn1_2
Learn1_3
Learn1_4
Learn1_5
Learn1_6
Learn1_7
Learn1_8
Learn1_9
Learn1_10
Learn2_11
Learn2_12
Learn2_13

น้ําหนัก
องคประกอบ
มาตรฐาน

0.58
0.58
0.55
0.49
0.58
0.51
0.33
0.56
0.54
0.57
0.50
0.56
0.58

SE
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.03
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

t
16.78**
16.97**
16.91**
13.98**
16.82**
14.62**
9.22**
16.25**
15.70**
16.61**
13.98**
16.17**
16.69**

R2
0.33
0.34
0.31
0.24
0.33
0.26
0.11
0.31
0.29
0.32
0.25
0.31
0.33
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ตาราง 13 (ตอ)
ขอ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

องคประกอบอันดับหนึ่ง
Learn2_14
Learn2_15
Learn2_16
Learn2_17
Learn2_18
Learn2_19
Learn2_20
Learn3_21
Learn3_22
Learn3_23
Learn3_24
Learn3_25
Learn3_26
Learn3_27
Learn3_28
Learn3_29
Learn3_30
Learn4_31
Learn4_32
Learn4_33
Learn4_34
Learn4_35
Learn4_36
Learn4_37
Learn4_38
Learn4_39
Learn4_40

น้ําหนัก
องคประกอบ
มาตรฐาน

0.48
0.59
0.57
0.41
0.33
0.58
0.52
0.57
0.64
0.40
0.66
0.66
0.67
0.68
0.66
0.33
0.30
0.63
0.60
0.60
0.63
0.58
0.42
0.57
0.48
0.58
0.60

SE
0.04
0.03
0.03
0.05
0.05
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.03
0.04
0.05
0.04

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

t
13.53**
17.14**
16.54**
11.31**
9.06**
16.80**
14.81**
16.73**
19.26**
11.04**
19.93**
19.34**
20.39**
20.92**
20.22**
9.04**
8.44**
19.29**
17.67**
17.96**
19.12**
17.29**
11.94**
17.11**
13.70**
17.15**
17.73**

R2
0.23
0.35
0.33
0.17
0.11
0.34
0.27
0.33
0.40
0.16
0.43
0.43
0.45
0.46
0.43
0.11
0.09
0.40
0.35
0.36
0.40
0.34
0.18
0.33
0.23
0.34
0.36
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จากตาราง 13 พบว า ผลการวิ เ คราะห ดั ช นี ค วามสอดคล อ งกลมกลื น ของโมเดล
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีคาไค-สแควร(χ2) มีคาเทากับ
1088.99 , df = 634 (p = 0.0), χ2/ df = 1.71, GFI = 0.94, AGFI = 0.92, RMSEA = 0.03,
SRMR = 0.04, CFI =.99 เมื่อพิจารณาคาดัชนีเหลานี้กับเกณฑความกลมกลืนของโมเดลกับ
ขอมูลเชิงประจักษ พบวา แมคาไค-สแควรมีนัยสําคัญทางสถิติ แตอัตราสวนระหวางคาไค-สแควร
กับองศาอิสระต่ํากวา 2.00 ซึ่งอยูในเกณฑที่รับได และเมื่อพิจารณาคาดัชนี GFI, AGFI, RMSEA,
SRMR และCFI ดัชนีทุกคาผานเกณฑที่บงบอกไดวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
สรุปไดวาโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร ประกอบดวยขอคําถาม 40 ขอ แบงไดเปน 4 องคประกอบ คือ การสนใจใฝเรียนรู
จริยธรรมในการเรียนรู การจัดการขอมูลความรู และการนําไปใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน
ผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ หนึ่ ง ของลั ก ษณะการเรี ย นรู อ ย า ง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร จากคาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน คาความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน(Standard Error: SE) การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ(t-Values) ของคาน้ําหนัก
องคประกอบ และคา R2 ของตัวชี้วัดของแตละองคประกอบ ทั้ง 40 ตัว ผลการวิเคราะห พบวา คา
น้ํา หนั ก องค ประกอบในรู ป คะแนนมาตรฐานของตัว ชี้ วัดทั้ง 40 ตัว มีคา น้ําหนัก องคประกอบ
ตั้งแต.30 - .68 โดยตัวชี้วัดทั้ง10 ตัว(Learn1_1 ถึง Learn1_10) ขององคประกอบที่1 คือ การ
สนใจใฝเรียนรู มีคาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน ตั้งแต .33 - .58 ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัว
(Learn2_11 ถึง Learn2_20) ขององคประกอบที่ 2 คือ จริยธรรมในการเรียนรู มีคาน้ําหนัก
องคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน ตั้งแต .33 - .58 ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัว(Learn3_21 ถึง Learn3_30)
ขององค ป ระกอบที่ 3 คื อ การจั ด การข อ มู ล ความรู มี ค า น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบในรู ป คะแนน
มาตรฐาน ตั้งแต .30 - .68 และตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัว(Learn4_31 ถึง Learn4_40) ขององคประกอบที่
4 คือ การนําความรูไปใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน มีคาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐาน ตั้งแต .42 - .63 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(Standard Error: SE) ของตัวชี้วัดทั้ง
40 ตัว ของ 4 องคประกอบ มีคาตั้งแต .03-.05 สวนผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคา
น้ําหนักองคประกอบของขอคําถามทั้ง 40 ขอ มีคา t ตั้งแต 8.44 - 20.92 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สวนคา R2 ชึ่งเปนคาที่บงบอกถึงความเชื่อมั่นของขอคําถาม พบวา ในองคประกอบที่ 1
การสนใจใฝเรียนรู มีคา R2 อยูระหวาง .11 - .34 องคประกอบที่ 2 จริยธรรมในการเรียนรู มีคา R2 อยู
ระหวาง .11 - .35 องคประกอบที่ 3 การจัดการขอมูลความรู มีคา R2 อยูระหวาง .09 - .46 และ
องคประกอบที่ 4 การนําความรูไปใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน มีคา R2อยูระหวาง .18 - .40
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การแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคประกอบลักษณะ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
ดังแสดงในภาพประกอบ 3
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Learn 1
Learn 2
Learn 3

.58
.58
.55

Learn 4

.49

Learn 5

.58

Learn 6

1.00

.33

Learn 7

.56

Learn 8

.54

Learn 9

สนใจใฝเรียนรู

.51

.57

.85

Learn 10
Learn 11
Learn 12
Learn 13

.50
.56

Learn 14

.58
.48

Learn 15

.59

Learn 16

.57

1.00

.85

.41

Learn 17

.33

Learn 18

.58

Learn 19

จริยธรรม
การเรียนรู

.52

.85

Learn 20
Learn 21
Learn 22
Learn 23

.57
.64
.40

Learn 24

.66

Learn 25

.66

Learn 26

.67

การจัดการ
ขอมูลความรู

1.00

.66

Learn 28

.33
.30

Learn 30

.85

Learn 31
Learn 32
Learn 33

.63
.60
.60

Learn 34

.63

Learn 35

.58

Learn 36

.42

การนําไปใช
พัฒนา

1.00

.57

Learn 37

.48

Learn 38

.58

Learn 39

.82

.68

Learn 27

Learn 29

.89

.60

Learn 40

ภาพประกอบ 3 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคประกอบลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ
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3.1.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง(A Confirmatory Factor Analysis:
The Second Order)
การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงองคประกอบใชการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง เพื่อแสดงความเที่ยงตรงเชิงอันดับสองวาองคประกอบอันดับหนึ่ง ทั้ง 4 องคประกอบ
สามารถรวมกันเปนองคประกอบเดียวไดอยางมีความเที่ยงตรงหรือไม โดยคํานวณหาคาน้ําหนัก
องคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) ตลอดจน
ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ (t Values) ของคาน้ําหนักองคประกอบ พรอมทั้งคาความเชื่อมั่นของ
การวัดขอมูล (Coefficient of Determination: R2) ของคะแนนแตละตัวชี้วัด และหาคาดัชนีความ
เหมาะสมพอดีของโมเดล (Goodness of Fit Indices) แตละดานกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการ
วิเคราะหขอมูล ดังแสดงในตาราง 14 และภาพประกอบ 4 ดังนี้
ตาราง 14 คาน้าํ หนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(SE)
คาการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ(t)และคาสัมประสิทธิค์ วามเชื่อมัน่ ของการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
องคประกอบการเรียนรู
อยางสรางสรรรคฯ

น้ําหนัก
องคประกอบ
มาตรฐาน

1
2
3
4

SE

การสนใจใฝเรียนรู
0.94
จริยธรรมในการเรียนรู
0.91
การจัดการขอมูลความรู
0.92
การนําความรูไปใชและพัฒนาใหเกิด
0.93
ประโยชน
คาไค-สแควร(χ2) =1093.44 , df = 636 , p = 0.00
GFI = 0.94, AGFI = 0.92, RMSEA = 0.03, SRMR = 0.04,

.06
.07
.06
.05

t

16.18**
13.46**
15.96**
18.20**

R2

.89
.82
.84
.86

CFI =.99

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 14 พบว า ผลการวิ เ คราะห ดั ช นี ค วามสอดคล อ งกลมกลื น ของโมเดล
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีคาไค-สแควร(χ2) มีคาเทากับ
1093.44, df = 636 (p = 0.0), χ2/ df = 1.71, GFI = 0.94, AGFI = 0.92, RMSEA = 0.03,
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SRMR = 0.04, CFI =.99 เมื่อพิจารณาคาดัชนีเหลานี้กับเกณฑความกลมกลืนของโมเดลกับ
ขอมูลเชิงประจักษ พบวา แมคาไค-สแควรมีนัยสําคัญทางสถิติ แตอัตราสวนระหวางคาไค-สแควร
กับองศาอิสระต่ํากวา 2.00 ซึ่งอยูในเกณฑที่รับได และเมื่อพิจารณาคาดัชนี GFI, AGFI, RMSEA,
SRMR และCFI ดัชนีทุกคาผานเกณฑที่บงบอกไดวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
สรุปไดวาโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร จากคาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน(Standard Error: SE) การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ(t-Values) ของคาน้ําหนัก
องคประกอบ และคา R2 ของตัวชี้วัดของแตละองคประกอบ ทั้ง 4 องคประกอบ ผลการวิเคราะห
พบวา คาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานขององคประกอบที่1 คือ การสนใจใฝเรียนรู
มีคาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน เทากับ .94 องคประกอบที่ 2 คือ จริยธรรมใน
การเรียนรู มีคาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน เทากับ .91 องคประกอบที่ 3 คือ การ
จัดการความรู มีคาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ .92 และองคประกอบที่ 4
คือการนําความรูไปใช มีคาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน เทากับ .93 คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน(Standard Error: SE) ของ 4 องคประกอบ มีคาตั้งแต .05-.07 สวนผลการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของคาน้ําหนักองคประกอบของ 4 องคประกอบ มีคา t ตั้งแต 13.46 - 18.20
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคา R2 ชึ่งเปนคาที่บงบอกถึงความเชื่อมั่นขององคประกอบ
พบวา ในองคประกอบที่ 1 การสนใจใฝเรียนรู มีคา R2 เทากับ .89 องคประกอบที่ 2 จริยธรรมใน
การเรียนรู มีคา R2 เทากับ .82 องคประกอบที่ 3 การจัดการความรู มีคา R2 เทากับ .84 และ
องคประกอบที่ 4 การนําความรูไปใช มีคา R2 เทากับ .86
การแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคประกอบลักษณะ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
ดังแสดงในภาพประกอบ 4
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Learn 1

สนใจใฝเรียนรู

.57

Learn 2

.58
.56

Learn 3

.49

Learn 4

.57

Learn 5

.51
.34

Learn 6

.56

Learn 7

.54

Learn 8

.56

Learn 9
Learn 10

.94

Learn 11
.50
.56
.58

จริยธรรม
การเรียนรู

Learn 13

.48

Learn 14

.59

Learn 15

.57
.41

.91

Learn 12

Learn 16

.33

Learn 17

.58

Learn 18

.52

Learn 19
Learn 20

การเรียนรูอยาง
สรางสรรคฯ

Learn 21
.57
.64

.92

การจัดการ
ขอมูลความรู

.39
.66
.65
.67
.68
.66
.33
.30

.93

Learn 22
Learn 23
Learn 24
Learn 25
Learn 26
Learn 27
Learn 28
Learn 29
Learn 30
Learn 31

.63
.60

การนําไปใชฯ

.60

Learn 32
Learn 33

.63

Learn 34

.58

Learn 35

.42
.57

Learn 36

.48

Learn 37

.48

Learn 38

.60

Learn 39
Learn 40

ภาพประกอบ 4 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคประกอบลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ
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3.2 ผลการวิเ คราะหแ บบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ เ ชิง สาเหตุ ข องการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
ผลการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนหรือการวิเคราะหโมเดล
ลิสเรล(Linear Structural Relationship Model : LISREL) เปนการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของตัวแปรในโมเดล โดยการหาขนาดอิทธิพลที่ปรากฎในความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนและทดสอบ
วาแบบจําลองที่พฒ
ั นาขึ้นมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม สําหรับการวิจัยนี้ ในการ
วิเคราะหแบบจําลองสมมติฐาน ถาพบวาแบบจําลองไมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ผูวิจัยจะดําเนินการปรับแบบจําลองใหมีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณาจากการรายงานคา
ดัชนีการปรับแก(Modification Index) และการคํานึงถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดใน
เชิงแนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและความเปนไปไดในการอภิปรายผลการวิจัย
จากการปรับแบบจําลองดวย ผลการวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา
คาสถิติไค-สแควร (χ2) มีคาเทากับ 1032.82, df = 246 (p = 0.0), χ2/ df = 4.19, GFI = 0.91,
AGFI = 0.88, RMSEA = 0.06, SRMR = 0.03, CFI = 0.99 เมื่อพิจารณาคาดัชนีเหลานี้กับ
เกณฑความกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา คาไค-สแควรมีนัยสําคัญทาง
สถิติ อัตราสวนระหวางคาไค-สแควรกับองศาอิสระสูงกวา 2.00 ดัชนี AGFI และ RMSEAไมถึง
เกณฑที่บงบอกวาแบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการ
ปรับแบบจําลอง ในการปรับแบบจําลองนี้ผูวิจัยไดดําเนินการโดยยอมใหความคลาดเคลื่อนในการ
วัดตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธกันได โดยไมไดทําการปรับเสนอิทธิพลในแบบจําลองที่เปนผล
เนื่องมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการตรวจสอบความกลมกลืน
ของแบบจําลอง ภายหลังจากการปรับแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีคาไค-สแควร(χ2)
มีคาเทากับ 357.11, df = 179 (p = 0.0), χ2/ df = 1.99, GFI = 0.97, AGFI = 0.94, RMSEA =
0.03, SRMR = 0.01, CFI = 1.00 เมื่อพิจารณาคาดัชนีเหลานี้กับเกณฑความกลมกลืนของ
แบบจํา ลองกั บขอมู ลเชิง ประจั ก ษ พบว า แมคาไค-สแควรมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ แตอัตราส ว น
ระหวางคาไค-สแควรกับองศาอิสระไมเกิน 2.00 ซึ่งอยูในเกณฑที่รับได และเมื่อพิจารณาคาดัชนี
GFI, AGFI, RMSEA, SRMR และCFI ดัชนีทุกคาผานเกณฑที่บงบอกไดวาแบบจําลองมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ทั้งนี้ผลการประมาณคาแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ของอิทธิพลทางสังคมและปจจัยภายในที่มีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษหลังปรับแบบจําลอง ดังภาพประกอบ 5
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การรับรูแสวงหา
.91

นักเรียนปฏิบัติ
ผูปกครองปฏิบัติ

.90

สิ่งของและบริการ
รักการเรียนรู

.92
.88

.13

.83

ผูสอน

.86

.89

การสนับสนุนฯ
.52
การเปน
แบบอยางฯ

.18

-.05
.27

.12

.82

การเรียนรูฯ

จริยธรรมการเรียนรู
หลักสูตร

.92
.89

.81
.86

.67
.05

-.10
.25

.84

วัดและประเมิน

.78

.05

ความพรอมของ
โรงเรียน

.70

สื่อการสอน

การรับรูการนําไปใช

การรับรู
ความสามารถฯ
.24

.86

การรับรูการจัดการฯ

.86

.87

สัมพันธภาพ
กับผูปกครอง

.82

อารมณ
ขอมูลขาวสาร

การรับรูจริยธรรม

.18

สัมพันธภาพกับเพือ่ น

ดานสนใจใฝเรียนรู
ดานจริยธรรมใน
การเรียนรู
ดานการจัดการขอมูลฯ
ดานการนําไปใชประโยชนฯ

.42

.91
นักเรียนปฏิบัติ
เพื่อนปฏิบัติ

สัมพันธภาพกับครู

.89

.91
นักเรียนปฏิบัติ

.83

.92
กลวิธีทางการรูคิด

.87
กํากับตนเอง

ภาพประกอบ 5 ผลการประมาณคาแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของอิทธิพลทางสังคมและปจจัยภายในที่มีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหลังปรับแบบจําลอง(คะแนนมาตรฐาน)
หมายเหตุ คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ขีดเสนใต เปนคาที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ครูปฏิบัติ

การกํากับตนเอง
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จากการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ โ ครงสร า งเชิ ง เส น จนได แ บบจํ า ลองความสั ม พั น ธ
โครงสรางเชิงเสนของอิทธิพลทางสังคมและปจจัยภายในที่มีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพประกอบ 5 ผูวิจัยจึงไดนําเสนอคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลและคาสัมประสิทธิ์การทํานายของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผล ดังตาราง 15
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง(Direct effect : DE) อิทธิพลทางออม(Indirect effects : IE) อิทธิพลรวม(Total effects : TE) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผล
ตอตัวแปรผลและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร(Squared Multiple Correlation : R2)
ตัวแปรสาเหตุ

- สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง

การรับรูความสามารถฯ
DE
IE
TE
-

ตัวแปรผล
การกํากับตนเองฯ
DE
IE
TE
-

DE
-.05

การเรียนรูฯ
IE
-

(-0.04)

- การสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครอง

.13

-

(0.11)*

- การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง

.52

-

(0.47)***

- ความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ

-

-

(-0.04)

.13

-.10

.09

-.01

.12

.02

.14

(0.11)*

(-0.21)

(0.19)

(-0.02)

(0.14)*

(0.03)

(0.16)*

.52

.42

.35

.77

.27

.29

.55

(0.47)***

(0.97)***

(0.81)***

(1.77)***

(0.35)*

(0.38)***

(0.73)***

-

-

-

-

.05

-

.05

(0.03)*

- สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน

.24

-

(0.14)***

- สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู

-

.24

-

(0.14)***

-

-

-

(0.03)*

.16

.16

.05

.09

.14

(0.25)***

(0.25)***

(0.05)

(0.07)***

(0.12)***

-

-

.18

-

.18

(0.16)*

- การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู

-

-

-

.67

-

(1.73)***

- การกํากับตนเองทางการเรียนรู

-

-

-

-

-

(0.16)*

.67

.18

.17

.35

(1.73)***

(0.27)*

(0.25)*

(0.52)***

-

.25

-

.25

(0.14)*
2

R

.71

TE
-.05

.92

.94
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* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 , *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
หมายเหตุ : คาที่นอกนอกวงเล็บเปนคะแนนมาตรฐาน สวนคาที่อยูในวงเล็บเปนคะแนนดิบ

(0.14)*
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จากภาพประกอบ 5 และตาราง 15

อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผล

เปนดังนี้
3.2.1 อิทธิพลของตัวแปรการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครอง การเปนแบบอยาง
ทางการเรี ย นรู ข องผู ป กครอง และสั ม พั น ธภาพระหว า งนั ก เรี ย นกั บ เพื่ อ น ที่ มี ต อ ตั ว แปรการรั บ รู
ความสามารถของตนเองทางการเรียนรูของนักเรียน
จากภาพประกอบ 5 และตาราง 15 พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอตัวแปร การรับรู
ความสามารถของตนทางการเรียนรูอยางเดนชัดที่สุด คือ ตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของ
ผูปกครอง มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .52 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 รองลงมาคือ
ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .24 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 และตัวแปรการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครอง มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .13 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลําดับ โดยตัวแปรการเปนแบบอยางทางการ
เรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของตนฯ ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .52 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมี
อิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของตนฯ ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .24 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และตั วแปรการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองมีอิทธิพ ล
ทางตรงตอการรับรูความสามารถของตนฯ ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .13 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
กลาวไดวา ในดานของการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง นักเรียนที่ไดเห็น
พฤติกรรมการเปนแบบอยางของผูปกครองในลักษณะที่รักการเรียนรู(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ
.86) และมีจริยธรรมในการเรียนรู(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .83) มากเพียงใดยอมสงผลให
นักเรียนเกิดการรับรูความสามารถของตนวาตนสามารถแสวงหาความรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มี
การจัดการความรู และการนําความรูไปใชไดมากขึ้นเทานั้น สวนในดานสัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับเพื่อน นักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีในการปฏิบัติตนกับเพื่อน(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .91)
และมีสัมพันธภาพที่ดีในการที่เพื่อนปฏิบัติตอนักเรียน (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .89) มาก
เพียงใด ยอมสงผลใหนักเรียนเกิดการรับรูความสามารถของตนวาตนสามารถแสวงหาความรู มี
จริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการความรู และการนําความรูไปใชไดมากขึ้นเทานั้น และในดานการ
สนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครอง นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองใน
ดานขอมูลขาวสาร(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .82) ไดรับการสนับสนุนดานสิ่งของและบริการ
(ค า น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ เท า กั บ .92) และได รั บ การสนั บ สนุ น ทางด า นอารมณ ( ค า น้ํ า หนั ก
องคประกอบ เทากับ .88) มากเพียงใด ยอมสงผลใหนักเรียนเกิดการรับรูความสามารถของตนวาตน
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สามารถแสวงหาความรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัด การความรู และการนํา ความรูไ ปใชไ ด
มากขึ้นเทานั้น แตการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองจะมีอิทธิพลคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับ
อิทธิพลของการเปนแบบอยางทางการเรียนรูจากผูปกครอง โดยการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของ
ผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน และการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของการรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรูของนักเรียนไดรอยละ 71
3.2.2 อิทธิพลของตัวแปรการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครอง การเปนแบบอยาง
ทางการเรียนรูของผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางเพื่อนและการรับรูความสามารถของตนเองทางการ
เรียนรูที่มีตอตัวแปรการกํากับตนเองทางการเรียนรูของนักเรียน
จากภาพประกอบ 5 และตาราง 15 พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอตัวแปรการกํากับ
ตนเองทางการเรียนรูอยางเดนชัดที่สุด คือ ตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .77 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 รองลงมาคือ ตัวแปรการรับรู
ความสามารถของตนทางการเรียนรู มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .67 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .16 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตามลําดับ โดยตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง
มีอิทธิพลทางตรงตอการกํากับตนเองทางการเรียนรู ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .42 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีอิทธิพลทางออมผานทางการรับรูความสามารถของตนฯ ซึ่งมี
ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท า กั บ .35 อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 ส ว นตั ว แปรการรั บ รู
ความสามารถของตนทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการกํากับตนเองทางการเรียนรู ซึ่งมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .67 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตัวแปรสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อนมีอิทธิพลทางออมตอการกํากับตนเองฯ ผานทางการรับรูความสามารถของตนฯ ซึ่งมี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .16 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และตัวแปรการสนับสนุน
ทางการเรียนรูจากผูปกครอง พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
กลาวไดวา ในดานของการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง นักเรียนที่ไดเห็น
พฤติกรรมการเปนแบบอยางของผูปกครองในลักษณะที่รักการเรียนรู(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ
.86) และมีจริยธรรมในการเรียนรู(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .83) มากเพียงใดยอมสงผลให
นักเรียนเกิดการกํากับตนเองในการเรียนรูทั้งกลวิธีทางการรูคิดและการกํากับตนเองมากขึ้นเทานั้น
และยังพบวาการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพลทางออมตอการกํากับตนเอง
ทางการเรียนรู ผานทางการรับรูความสามารถของตนฯ ซึ่งหมายความวา นักเรียนที่ไดเห็นพฤติกรรม
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การเปนแบบอยางของผูปกครองในลักษณะที่รักการเรียนรูและมีจริยธรรมในการเรียนรูมากเพียงใด
ยอมสงผลใหนักเรียนเกิดการรับรูความสามารถของตนวาตนสามารถแสวงหาความรู มีจริยธรรมใน
การเรี ย นรู มี ก ารจั ด การข อ มู ล ความรู และการนํ า ความรู ไ ปใช ไ ด ม ากขึ้ น เท า นั้ น แล ว การรั บ รู
ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรูจะชวยสงผลใหนักเรียนเกิดการกํากับตนเองในการเรียนรูทั้ง
กลวิธีทางการรูคิดและการกํากับตนเองมากขึ้นดวย สวนในดานของการรับรูความสามารถของตนฯ
นักเรียนที่มีการรับรูความสามารถของตน วาตนสามารถแสวงหาความรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มี
การจัดการความรู และการนําความรูไปใชไดมากเพียงใดยอมสงผลใหนักเรียนเกิดการกํากับตนเองใน
การเรียนรูทั้งกลวิธีทางการรูคิดและการกํากับตนเองมากขึ้นเทานั้น นอกจากนี้ยังพบวาในดานของ
สั ม พั น ธภาพระหว า งเพื่ อ นซึ่ ง ประกอบด ว ยการที่ นั ก เรี ย นมี ค วามสั ม พั น ธ ต อ เพื่ อ นทั้ ง ที่ เ ป น
ความสัมพันธแบบนักเรียนปฎิบัติตอเพื่อนและเพื่อนปฏิบัติตอนักเรียนอยูในระดับมากเพียงใดยอม
สงผลใหนักเรียนเกิดการรับรูความสามารถของตนวาตนสามารถแสวงหาความรู มีจริยธรรมในการ
เรียนรู มีการจัดการขอมูลความรู และการนําความรูไปใชไดมากขึ้นเทานั้น แลวการรับรูความสามารถ
ของนักเรียนในการเรียนรูจะชวยสงผลใหนักเรียนเกิดการกํากับตนเองในการเรียนรูทั้งกลวิธีทางการรู
คิดและการกํากับตนเองมากขึ้นเทานั้น โดยการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง การรับรู
ความสามารถของตนเองทางการเรียนรู และสัมพันธภาพระหวางเพื่อน รวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของการกํากับตนเองทางการเรียนรูของนักเรียนไดรอยละ 92
3.2.3 อิทธิพลของตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง การสนับสนุน
ทางการเรียนรูจากผูปกครอง การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง ความพรอมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู
การรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรูและการกํากับตนเองทางการเรียนรูที่มีตอตัวแปร
การเรียนรูอยางสรางสรรคฯของนักเรียน
จากภาพประกอบ 5 และตาราง 15 พบวา ตัวแปรที่มอี ิทธิพลรวมตอตัวแปรการเรียนรู
อยางสรางสรรคฯ อยางเดนชัดที่สุด คือ ตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .55 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 รองลงมาคือ ตัวแปรการรับรู
ความสามารถของตนทางการเรียนรู มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .35 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .001 ตั วแปรการกํา กั บ ตนเองทางการเรี ย นรู มีคา สัมประสิ ท ธิ์อิท ธิพ ลเทา กั บ .25 อยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .14 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรการสนับสนุนทางการ
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เรียนรูจากผูปกครอง มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .14 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
อันดับสุดทายตัวแปรความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ
.05 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง
พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอการ
เรียนรูอยางสรางสรรคฯ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .27 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .29 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีเสนทางอิทธิพล 2 เสนทาง ดังนี้ 1)ตัวแปรการเปนแบบอยาง
ทางการเรีย นรูข องผูปกครองมี อิท ธิ พ ลทางออมต อ การเรีย นรูอยา งสรางสรรค ฯ ผา นทางการรับ รู
ความสามารถของตนฯ และ2) ตั วแปรการเปน แบบอยา งทางการเรีย นรูข องผูปกครองมีอิท ธิพ ล
ทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคฯผานทางการกํากับตนเองทางการเรียนรู สวนตัวแปรการ
กํากับตนเองทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูมีอิทธิพล
ทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยาง
สรางสรรคฯ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพล
ทางออมผานทางการกํากับตนเองทางการเรียนรู ซึ่ง มีคาสัมประสิทธิ์อิท ธิพ ลเทา กับ.17 อยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอ
การเรียนรูอยางสรางสรรคฯ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .12 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ตัวแปรความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ มีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยาง
สรางสรรคฯ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .05 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปร
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ ผานทางการ
รับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .09 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
กลาวไดวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคฯอยางชัดเจนที่สุด ไดแก
การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง รองลงมาคือ การรับรูความสามารถของตนทางการ
เรียนรู การกํากับตนเองทางการเรียนรู สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู การสนับสนุนทางการเรียนรู
จากผูปกครอง และความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ ตามลําดับ โดยพบวา การเปน
แบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคฯของนักเรียน
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ซึ่งหมายความวา นักเรียนที่มีผูปกครองแสดงพฤติกรรมการเปนแบบอยางในลักษณะที่รักการเรียนรู
(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .86) และมีจริยธรรมในการเรียนรู(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ
.83) มากเพียงใดยอมสงผลใหนักเรียนเกิดลักษณะการเรียนรูที่มีความสนใจใฝเรียนรู มีจริยธรรมใน
การเรียนรู มีการจัดการความรูและนําความรูไปใชประโยชน มากขึ้นเทานั้น และพบวาการเปน
แบบอยา งทางการเรี ย นรูข องผูป กครองมีอิท ธิพ ลทางออมตอ การเรีย นรูอ ย า งสร า งสรรคฯ โดยมี
เสนทางอิทธิพล 2 เสนทาง ดังนี้ 1)ตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพล
ทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคฯผานทางการรับรูความสามารถของตนฯ ซึ่งหมายความวา
นักเรียนที่มีผูปกครองแสดงพฤติกรรมการเปนแบบอยางในลักษณะที่รักการเรียนรูและมีจริยธรรมใน
การเรียนรูมากเพียงใดยอมสงผลใหนักเรียนเกิดการรับรูความสามารถของตนในการเรียนรูวาตน
สามารถแสวงหาความรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการความรู และการนําความรูไปใชไดมาก
ขึ้นเทานั้น แลวการรับรูความสามารถของนักเรียนในการเรียนรูจะชวยสงผลใหนักเรียนมีลักษณะการ
เรี ย นรูที่มี ความสนใจใฝ เ รี ยนรู มี จริ ย ธรรมในการเรียนรู มีการจัดการความรูและนํา ความรู ไปใช
ประโยชน 2) ตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรู
อยางสรางสรรคฯผานทางการกํากับตนเองทางการเรียนรู ซึ่งหมายความวา นักเรียนที่มีผูปกครอง
แสดงพฤติกรรมการเปนแบบอยางในลักษณะที่รักการเรียนรูและมีจริยธรรมในการเรียนรูมากเพียงใด
ยอมสงผลใหนักเรียนเกิดการกํากับตนเองในการเรียนรูทั้งการใชกลวิธีทางการรูคิดและการกํากับ
ตนเองมากขึ้น เทา นั้น แล ว การกํา กั บ ตนเองในการเรีย นรู ข องนัก เรีย นจะชว ยสงผลใหนั ก เรีย นมี
ลักษณะการเรียนรูที่มีความสนใจใฝเรียนรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการความรูและนําความรู
ไปใชประโยชนมากขึ้นดวย สวนตัวแปรการกํากับตนเองทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรู
อยางสรางสรรคฯ ซึ่งหมายความวา นักเรียนที่มีการกํากับตนเองในการเรียนรูโดยใชกลวิธีทางการรูคิด
(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .92) และมีการกํากับตนเอง(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .87)
มากเพียงใดยอมสงผลใหนักเรียนเกิดลักษณะการเรียนรูท่ีมีความสนใจใฝเรียนรู มีจริยธรรมในการ
เรียนรู มีการจัดการความรูและนําความรูไปใชประโยชน มากขึ้นเทานั้น ตัวแปรการรับรูความสามารถ
ของตนทางการเรียนรู มีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ ซึ่งหมายความวา นักเรียนที่มี
การรับรูความสามารถของตนในการเรียนรูวาตนสามารถแสวงหาความรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มี
การจัดการความรู และการนําความรูไปใชไดมากเพียงใด ยอมสงผลใหนักเรียนมีลักษณะการเรียนรูที่
มีความสนใจใฝเรียนรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการความรูและนําความรูไปใชประโยชนมาก
ขึ้นเทานั้น และพบวาการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยาง
สร า งสรรค ฯ โดยผ า นการกํ า กั บ ตนเองทางการเรี ย นรู ซึ่ ง หมายความว า นั ก เรี ย นมี ก ารรั บ รู
ความสามารถของตนในการเรียนรูวาตนสามารถแสวงหาความรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการ

169
จัดการความรู และการนําความรูไปใชไดมากเพียงใด ยอมสงผลใหนักเรียนเกิดการกํากับตนเองใน
การเรียนรูทั้งการใชกลวิธีทางการรูคิดและการกํากับตนเองมากขึ้นเทานั้น แลวการกํากับตนเองในการ
เรียนรูของนักเรียนจะชวยสงผลใหนักเรียนมีลักษณะการเรียนรูที่มีความสนใจใฝเรียนรู มีจริยธรรมใน
การเรียนรู มีการจัดการความรูและนําความรูไปใชประโยชนมากขึ้นดวย
ตั ว แปรสั ม พั น ธภาพระหว า งนั ก เรี ย นกั บ ครู มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ การเรี ย นรู อ ย า ง
สร า งสรรค ฯ ซึ่ ง หมายความว า นั ก เรี ย นที่ มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ใ นการปฎิ บั ติ ต นกั บ ครู (ค า น้ํ า หนั ก
องคประกอบ เทากับ .91) และมีสัมพันธภาพที่ดีในการที่ครูปฏิบัติตอนักเรียน(คาน้ําหนักองคประกอบ
เท ากับ .83) มากเพียงใดยอมสง ผลใหนั กเรียนเกิดลักษณะการเรียนรูที่มีความสนใจใฝเ รียนรู มี
จริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการความรูและนําความรูไปใชประโยชน มากขึ้นเทานั้น สวนตัวแปร
การสนับ สนุน ทางการเรี ย นรูจ ากผู ป กครองมี อิท ธิ พ ลทางตรงต อ การเรี ย นรู อย า งสร า งสรรคฯ ซึ่ ง
หมายความวา นักเรียนที่รับรูไดวาผูปกครองมีการสนับสนุนทางการเรียนรูทั้งในเรื่องของการสนับสนุน
ทางดานอารมณ(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .82) สนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร(คาน้ําหนัก
องคประกอบ เทากับ .92) และมีการสนับสนุนทางดานสิ่งของและการบริการ(คาน้ําหนักองคประกอบ
เทากั บ .88) มากเพี ยงใดย อมสง ผลใหนักเรียนเกิ ดลักษณะการเรียนรูที่มี ความสนใจใฝเ รียนรู มี
จริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการความรูและนําความรูไปใชประโยชน มากขึ้นเทานั้น และตัวแปร
ความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ มีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ ซึ่ง
หมายความวา นักเรียนที่รับรูวาโรงเรียนมีความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษซึ่งเปนความพรอมในเรื่องของหลักสูตร(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .92) มีความพรอมใน
เรื่องของครูผูสอน(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .89) ความพรอมในเรื่องของสื่อการเรียนการสอน
(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .70) และมีความพรอมในเรื่องของการวัดและประเมินผลการเรียนรู
(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .84) มากเพียงใดยอมสงผลใหนักเรียนเกิดลักษณะการเรียนรูที่มี
ความสนใจใฝเรียนรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการความรูและนําความรูไปใชประโยชน มาก
ขึ้น เทานั้ น ส วนตั วแปรสัม พั นธภาพระหว างนักเรีย นกับเพื่อนมีอิท ธิพลทางออมผานทางการรับรู
ความสามารถของตนทางการเรียนรู ซึ่งหมายความวา การที่นักเรียนมีความสัมพันธตอ เพื่อนทั้งที่เปน
ความสัมพันธแบบนักเรียนปฎิบัติตอเพื่อนและเพื่อนปฏิบัติตอนักเรียนอยูในระดับมากเพียงใดยอม
สงผลใหนักเรียนเกิดการรับรูความสามารถของตนวาตนสามารถแสวงหาความรู มีจริยธรรมในการ
เรียนรู มีการจัดการขอมูลความรู และการนําความรูไปใชไดมากขึ้นเทานั้น แลวการรับรูความสามารถ
ของนักเรียนในการเรียนรูจะชวยสงผลใหนักเรียนเกิดลักษณะการเรียนรูที่มีความสนใจใฝเรียนรู มี
จริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการความรูและนําความรูไปใชประโยชน มากขึ้นดวย
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โดยการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง การรับรูความสามารถของตนเอง
ทางการเรียนรู การกํากับตนเองทางการเรียนรู สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู สัมพันธภาพ
ระหวางเพื่อน การสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครอง ความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ฯ และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการเรียนรูอยาง
สรางสรรคฯ ของนักเรียนได รอยละ 94
จากอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอแตละตัวแปรผล จากภาพประกอบ 5 และ
ตาราง 15 ผูวิจัยจึงสรุปผลการวิเคราะหตามสมมติฐานการวิจัยที่ 2-9 ดังนี้
จากสมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 2 “สั ม พั น ธภาพระหว า งนั ก เรี ย นกั บ ผู ป กครองมี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร” ผลการวิจัยไมพบวา สัมพันธภาพระหวาง
นั ก เรี ย นกั บ ผู ป กครองมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยนี้จึงไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 2
จากสมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 3 “การสนั บ สนุ น ทางการเรี ย นรู จ ากผู ป กครองมี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงและมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร ผ า นการรั บ รู
ความสามารถของตนทางการเรียนรูและการกํา กับตนเองทางการเรียนรู” ผลการวิจัยพบวา การ
สนั บ สนุ น ทางการเรี ย นรู จ ากผู ป กครองมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท าง
วิทยาศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .12 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ไมพบวาการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิ ท ยาศาสตร ผ า นการรั บ รู ค วามสามารถของตนทางการเรี ย นรู แ ละการกํ า กั บ ตนเองฯ
การสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของตนฯ โดยมี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .13 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 บางสวน
จากสมมติฐานการวิจัยที่ 4 “การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพล
ทางตรงและมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร ผ า นการรั บ รู
ความสามารถของตนทางการเรียนรูและการกํากับตนเองทางการเรียนรู” ผลการวิจัยพบวา การเปน
แบบอย า งทางการเรี ย นรู ข องผู ป กครองมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท าง
วิทยาศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .27 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการ
เป นแบบอยางทางการเรียนรู ของผูปกครองมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอย างสรางสรรคท าง
วิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูและการกํากับตนเองฯ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .29 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การเปนแบบอยางทาง
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การเรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของตนฯ โดยมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ .52 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของ
ผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอการกํากับตนเองฯ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .42 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผาน
การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .35 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 4
จากสมมติฐานการวิจัยที่ 5 “ความพรอมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษของโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร” ผลการวิจัยพบวา
ความพรอมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .05 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 5
จากสมมติฐานการวิจัยที่ 6 “สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงและ
มีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถของตน
ทางการเรียนรู” ผลการวิจัยไมพบวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงตอการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร แตสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีอิทธิพลทางออมตอ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .09 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูโดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .24 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมี
อิทธิพลทางออมตอการกํากับตนเองทางการเรียนรูผานการรับรูความสามารถของตนฯ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .16 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 6 บางสวน
จากสมมติฐานการวิจัยที่ 7 “สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูมีอิทธิพลทางตรงตอการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร” ผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูมี
อิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ
.18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 7
จากสมมติ ฐานการวิจัยที่ 8 “การรั บรูความสามารถของตนทางการเรี ยนรูมีอิท ธิพ ล
ทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการกํากับตนเอง
ทางการเรียนรู” ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอ
การเรีย นรูอ ยา งสรา งสรรคท างวิท ยาศาสตร โดยมีคา สัม ประสิท ธิ์อิท ธิพ ลเทา กับ .18 อยา งมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางออมตอ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการกํากับตนเองทางการเรียนรู โดยมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ .17 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับรูความสามารถของตนทางการ
เรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการกํากับตนเองฯ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .67 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 8
จากสมมติฐานการวิจัยที่ 9 “การกํากับตนเองทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร” ผลการวิจัยพบวา การกํากับตนเองทางการเรียนรูมีอิทธิพล
ทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .25 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 9
3.3 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
จําแนกตามประเภทโรงเรียน
การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความไม แ ปรเปลี่ ย นของรู ป แบบของแบบจํ า ลองโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร จําแนกตามประเภทโรงเรียน เพื่อศึกษาวารูปแบบโครงสรางความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรของทั้งสองกลุมเหมือนกันหรือไม ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของ
รูปแบบของแบบจําลอง ดังแสดงในตาราง 16
ตาราง 16 ผลการประมาณคาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบของแบบจําลองระหวางนักเรียนกลุม
โรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนเรียนรวม
สมมติฐาน

HForm

χ2

df

p

χ2 / df CFI

732.84

423

.00

1.73

.99

RMSEA

.04

กลุมโรงเรียน
เฉพาะทาง
GFI SRMR

กลุมโรงเรียน
เรียนรวม
GFI SRMR

.93

.93

.04

.04

จากตาราง 16 ผลการประมาณคาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบของแบบจําลองระหวาง
นักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม พบวา
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ในสมมติฐาน(HForm) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบของแบบจําลอง พบวา
ดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษเกือบทุกดัชนีบงบอกวาแบบจําลองมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ แมวาคาไค-สแควร(χ2) จะมีนัยสําคัญทางสถิติ แตอัตราสวนระหวาง
ค า ไค-สแควร กั บ องศาอิ ส ระมี ค า ไม เ กิ น 2 จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ ว า รู ป แบบของโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรระหวางนักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและนักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวมไม
แตกตางกัน หรือมีความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลอง
ดัง นั้น จากสมมติ ฐานการวิจัยที่ 10 ของการวิจัย ที่ไดก ลาววา “รูปแบบ(form)
ของ
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรในนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
และนั กเรียนที่เ รียนในโรงเรี ยนเฉพาะทางที่มุงพัฒนาผู ที่ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
ไมแตกตางกัน” ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 10
3.4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนทางการ
เรียนรู การกํากับตนเองทางการเรียนรู และการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ จําแนกตามประเภท
โรงเรียน
การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู
การกํากับตนเองทางการเรียนรู และการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ จําแนกตามประเภทโรงเรียน ผูวิจัย
ไดนําเสนอผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู การกํากับ
ตนเองทางการเรียนรู และการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ ของนักเรียนโรงเรียนเฉพาะทางและนักเรียน
โรงเรียนเรียนรวม ดังแสดงในตาราง 17
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ตาราง 17 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝง การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู
การกํากับตนเองทางการเรียนรู และการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ ระหวางนักเรียนกลุม โรงเรียน
เฉพาะทาง และนักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวม
ผลตางคาเฉลี่ยตัวแปรแฝง
ระหวางนักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและนักเรียนกลุม โรงเรียนเรียนรวม
การรับรูความสามารถฯ
การกํากับตนเองฯ
การเรียนรูอยางสรางสรรคฯ
-0.77**

-0.12

-0.19**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตน
ทางการเรียนรู การกํากับตนเองทางการเรียนรู และการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ ระหวางนักเรียนกลุม
โรงเรียนเฉพาะทาง และนักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวม ในการวิเคราะหนี้ ผูวิจัยไดกาํ หนดใหกลุม
นักเรียนโรงเรียนเฉพาะทางเปนกลุมฐานและใหกลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวมเปนกลุมเปรียบเทียบ
ดังนั้นถาผลตางเปนคาบวกแสดงวากลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวมมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงสูงกวากลุม
นักเรียนโรงเรียนเฉพาะทาง แตถาผลตางเปนคาลบแสดงวากลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวมมีคาเฉลี่ย
ตัวแปรแฝงต่ํากวากลุมนักเรียนโรงเรียนเฉพาะทาง ซึ่งผลการทดสอบ พบวา ผลตางคาเฉลี่ยตัวแปร
แฝงที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 2 ตัวแปร คือ คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรู
ความสามารถของตนในการเรียนรูของกลุมนักเรียนโรงเรียนเฉพาะทางสูงกวาคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการ
รับรูความสามารถของตนฯของกลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม และคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการเรียนรู
อยางสรางสรรคฯของกลุมนักเรียนโรงเรียนเฉพาะทางสูงกวาคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการเรียนรูอยาง
สรางสรรคฯของกลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม สวนคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการกํากับตนเองฯของกลุม
นักเรียนโรงเรียนเฉพาะทางกับกลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง อิทธิพลทางสังคมและปจจัยภายในตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีความมุงหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุข องการเรีย นรูอ ยา งสรา งสรรคท างวิท ยาศาสตรข องเด็ก ที่มีค วามสามารถพิเ ศษทาง
วิทยาศาสตร โดยมีความมุงหมายเฉพาะของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อยืนยันองคประกอบการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบไปดวย ตัวแปรความสนใจใฝเรียนรู ตัวแปรจริยธรรมใน
การเรียนรู ตัวแปรการจัดการขอมูลความรู และตัวแปรการประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน
2) เพื่อศึกษาอิทธิพลจากครอบครัวของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรตอปจจัย
ภายในตัวนักเรียนและการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาอิทธิพล
จากทางโรงเรียนของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ตอปจจัยภายในตัวนักเรียน
และการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลจากปจจัยภายใน
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียน 5) เพื่อเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรที่อยูใ นโรงเรียนทีจ่ ดั
การศึกษาตางกัน และ6) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตน
ทางการเรียนรู การกํากับตนเองทางการเรียนรูและการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรที่อยูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาตางกัน
โดยมีสมมติฐานการวิจัย 11 ขอ ไดแก 1) แบบจําลองการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 2) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง
มีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 3) การสนับสนุนทางการเรียนรู
จากผู ป กครองมี อิท ธิ พ ลทางตรงและมีอิ ท ธิพ ลทางออ มตอตอการเรีย นรูอย า งสรา งสรรคท าง
วิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูและการกํากับตนเองทางการเรียนรู
4) การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูและการ
กํากับตนเองทางการเรียนรู 5) ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิ เ ศษมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร
6) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรู
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อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู 7) สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับครูมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 8) การรับรู
ความสามารถของตนทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการกํากับตนเองทางการเรียนรู 9) การกํากับตนเองทางการเรียนรู
มีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 10) รูปแบบ(form) ของ
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรในนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม และนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเฉพาะทางที่มุงพัฒนาผูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร ไมแตกตางกัน และ11) คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนทางการ
เรียนรู การกํากับตนเองทางการเรียนรูและการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และนักเรียนที่
เรียนในโรงเรียนเฉพาะทางที่มุงพัฒนาผูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร แตกตางกัน
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษากับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรที่
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จําแนกเปน 2 กลุม ไดแก 1)กลุมโรงเรียนที่จัด
การศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งเปนโรงเรียนที่เขารวมโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร และ 2)
กลุมโรงเรียนเฉพาะทาง(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง ที่ใช
หลักสูตรเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ) โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้สุมดวยวิธีการ
สุมแบบสองขั้นตอน(Two-Stage Random Sampling)ซึ่งเปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 832 คน จําแนกเปน 2 กลุม ๆ
ไดแก 1)กลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งเปนโรงเรียนที่เขารวมโครงการหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร จํานวน 5 โรง นักเรียนจํานวน 421 คน และ 2)กลุมโรงเรียนเฉพาะทาง(โรงเรียน
มหิ ดลวิ ทยานุ สรณ และโรงเรี ยนจุ ฬาภรณราชวิ ทยาลั ยที่ ใช หลั กสู ตรเดี ยวกั บโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ) จํานวน 6 โรง นักเรียนจํานวน 411 คน
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในบางโรงเรียนและขอความอนุเคราะห
ใหครูผูประสานงานในบางโรงเรียนชวยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลให โดยเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 10 ตอน ไดแก ตอนที่ 1: แบบสอบถามคุณลักษณะ
ส ว นบุ ค คลของนั ก เรี ย น ตอนที่ 2:แบบสอบถามลั ก ษณะการเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท าง
วิทยาศาสตร ตอนที่ 3:การสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครอง ตอนที่ 4: สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับผูปกครอง ตอนที่ 5:การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง ตอนที่ 6:ความ
พรอมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตอนที่ 7: สัมพันธภาพระหวางครู
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กับนักเรียน ตอนที่ 8:สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ตอนที่ 9: การรับรูความสามารถของ
ตนเองทางการเรียนรู และตอนที่ 10:การกํากับตนเองทางการเรียนรู โดยแบบสอบถามตางๆ มีคา
อํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .305 ถึง .723 และมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความ
สอดคลองภายในแบบแอลฟาทั้งฉบับอยูระหวาง .79 ถึง .89
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่1
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 2 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการศึกษา และตอนที่ 3
การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน ซึ่งไดแก การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัว
แปรลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร การวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุ ข องการเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร ข องเด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร การวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร จําแนก
ตามประเภทโรงเรี ย น และการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บผลต า งค า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงการรั บ รู
ความสามารถของตนทางการเรียนรู
การกํากับตนเองทางการเรียนรู และการเรียนรูอยาง
สรางสรรคฯ จําแนกตามประเภทโรงเรียน

สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. จากวัตถุประสงคการวิจยั ขอที่ 1 ผลการวิจัยมีดงั นี้
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัดลักษณะการเรียนรู
อยางสรางสรรคฯ ที่ประกอบดวยขอความ 40 ขอ สามารถแบงองคประกอบได 4 องคประกอบ
ไดแก ความสนใจใฝเรียนรู จริยธรรมในการเรียนรู การจัดการขอมูลความรู และการประยุกตใช
และพัฒนาใหเกิดประโยชน ซึ่งพบวา โมเดลการวัดการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรมี
ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดย มีคาไค-สแควร(χ2) เทากับ 1088.99 , df = 634 (p = 0.0),
χ2/ df = 1.71, GFI = 0.94, AGFI = 0.92, RMSEA = 0.03, SRMR = 0.04, CFI =.99 สรุปไดวา
โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ประกอบดวยขอคําถาม 40 ขอ แบงไดเปน 4 องคประกอบ คือ การสนใจใฝเรียนรู จริยธรรมใน
การเรียนรู การจัดการขอมูลความรู และการนําไปใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดลักษณะการเรียนรู
อยางสร างสรรคฯ แสดงความเที่ยงตรงเชิง ยืน ยัน อั นดับสองว าองคประกอบอันดับหนึ่ง ทั้ง 4
องคประกอบ ไดแก ความสนใจใฝเรียนรู จริยธรรมในการเรียนรู การจัดการขอมูลความรู และการ
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ประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน สามารถรวมกันเปนองคประกอบเดียวไดอยางมีความ
เที่ยงตรง ซึ่งพบวา โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค-สแควร(χ2) มีคาเทากับ
1093.44, df = 636 (p = 0.0), χ2/ df = 1.71, GFI = 0.94, AGFI = 0.92, RMSEA = 0.03,
SRMR = 0.04, CFI =.99
2. จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2, 3 และ 4 ผลการวิจัยประกอบดวย
2.1 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสนของอิทธิพลทางสังคมและปจจัยภายในตอการเรียนรูอยางสรางสรรคของนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
ผลการวิเคราะหความกลมกลืนของแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ของอิทธิพลทางสังคมและปจจัยภายในที่มีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ
นั ก เรี ย นที่ มีค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย พบว า
แบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของอิทธิพลทางสังคมและปจจัยภายในที่มีผลตอการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรใน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี ค วามกลมกลื น กั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ห ลั ง จากการปรั บ
แบบจําลอง โดยมี คาไค-สแควร(χ2) เทากับ 357.11, df=179 (p = 0.0), χ2/ df=1.99,
GFI = 0.97, AGFI =0.94, RMSEA = 0.03, SRMR = 0.01, CFI = 1.00
2.2 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมตัว
แปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผลและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสองของตัว
แปร(Squared Multiple Correlation : R2)
พบวา แบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของอิทธิพลทางสังคมและ
ปจจัยภายในที่มีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
โดยที่
2.2.1 การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูไดรับอิทธิพลทางตรงจาก
การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน และการ
สนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครอง โดยตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน และการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครอง รวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูของนักเรียนไดรอยละ 71
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2.2.2 การกํากับตนเองทางการเรียนรูไดรับอิทธิพลทางตรงจากการเปนแบบอยาง
ทางการเรียนรูของผูปกครอง และการรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรู สวนอิทธิพล
ทางออม การกํากับตนเองทางการเรียนรูไดรับอิทธิพลทางออมจาก 1)การเปนแบบอยางทางการ
เรียนรูของผูปกครองผานการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู และ2) สัมพันธภาพระหวาง
เพื่อนผานการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู โดยตัวแปรการเปนแบบอยางทางการ
เรียนรูของผูปกครอง การรั บรู ความสามารถของตนทางการเรียนรู และสัม พันธภาพระหวา ง
นักเรียนกับเพื่อน รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการกํากับตนเองทางการเรียนรูของนักเรียนได
รอยละ 92
2.2.3 การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรไดรับอิทธิพลทางตรงจากการ
เป น แบบอย า งทางการเรี ย นรู ข องผู ป กครอง การกํ า กั บ ตนเองทางการเรี ย นรู
การรั บ รู
ความสามารถของตนทางการเรียนรู การสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครอง ความพรอมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู สวนอิทธิพลทางออม
พบวา การเรียนรูอยางสรางสรรคฯ ไดรับอิทธิพลทางออมจาก 1) การเปนแบบอยางทางการเรียนรู
ของผูปกครองผานทางการรับรูความสามารถของตนฯ 2)การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของ
ผูปกครองผานทางการกํากับตนเองทางการเรียนรู 3)การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู
ผานทางการกํากับตนเองทางการเรียนรู และ4)สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนผานการรับรู
ความสามารถของตนทางการเรียนรู โดยตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง
การกํากับตนเองทางการเรียนรู การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู การสนับสนุน
ทางการเรียนรูจากผูปกครอง ความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ และสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับครู และสัมพันธภาพระหวางเพื่อน รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการ
เรียนรูอยางสรางสรรคฯ ของนักเรียนได รอยละ 94
3. จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 5 ผลการวิจัยประกอบดวย
ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร
ระหวางนักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทาง และนักเรียนกลุมโรงเรียน
เรียนรวม
พบวา รูปแบบของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรระหวางนักเรียนกลุม
โรงเรียนเฉพาะทางและนักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวมไมแตกตางกัน หรือมีความไมแปรเปลี่ยน
ของรูปแบบของแบบจําลอง
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4. จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 6 ผลการวิจัยประกอบดวย
ผลการทดสอบผลต างคา เฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรู ความสามารถของตนทาง
การเรียนรู การกํากับตนเองทางการเรียนรู และการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ ระหวาง
นักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทาง และนักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวม
พบวา ผลตางคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู และการ
เรียนรูอยางสรางสรรคฯ ระหวางนักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและนักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวม
มีความแตกตางกัน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคาเฉลี่ยตัว แปรแฝงการกํากั บ
ตนเองทางการเรียนรู มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนักเรียนกลุมโรงเรียน
เฉพาะทางมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู และการเรียนรูอยาง
สรางสรรคฯ สูงกวา นักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวม

การอภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย โดยมีหัวขอดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 แบบจําลองการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิจัยพบวา องคประกอบเชิง ยืน ยัน อัน ดับหนึ่งของโมเดลการวัดลักษณะ
การเรียนรูอยางสรางสรรคฯ ที่ประกอบดวยขอความ 40 ขอ สามารถแบงองคประกอบได 4 องคประกอบ
ไดแก ความสนใจใฝเรียนรู จริยธรรมในการเรียนรู การจัดการขอมูลความรู และการประยุกตใช
พัฒนาใหเกิดประโยชน สวนผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัด
ลัก ษณะการเรี ย นรูอ ย า งสรา งสรรค ฯ พบว า องคป ระกอบอัน ดับ หนึ่ง ทั้ ง 4 องคป ระกอบ
สามารถรวมกันเปนองคประกอบเดียวไดอยางมีความเที่ยงตรง ซึ่งแสดงใหเห็นวา ตัวแปรลักษณะ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรประกอบไปดวย 4 องคประกอบ ไดแก ความสนใจใฝ
เรียนรู จริยธรรมในการเรียนรู การจัดการขอมูลความรู และการประยุกตใชพัฒนาใหเกิดประโยชน
ผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ บรูเนอร (1966) ขั้นตอนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
กระบวนการเรียนรูดวยตนเองของสมคิด อิสระวัฒน และขั้นตอนวิธีการเรียนรูของน้ําทิพย วิภาวิน
ในประเด็นที่วาการเรียนรูมีกระบวนการใหญๆ คือ ในขั้นแรกจะเปนการเปดรับขอมูลโดยใชทักษะ
ตางๆ ขั้นตอนตอมา เปนการใชทักษะตางๆ ทั้งการคิดวิเคราะห การจัดการกับขอมูลความรูที่ได
จากการเรียนรู และขั้นตอนที่สาม เปนขั้นของการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน โดยขั้นตอน
เหลานี้ ผูวิจัยนํามาเปนองคประกอบหลักของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร และ
สอดคลองกับผลการวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษาถึงองคประกอบของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรค
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ทางวิทยาศาสตร โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจเพื่อศึกษาองคประกอบของลักษณะ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิท ยาศาสตรวา มี
องคป ระกอบมากกวา 1 องคป ระกอบหรือ ไม ผลการวิจัย พบวา องคประกอบของลักษณะการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย 4 องคประกอบ โดยทั้ง4 องคประกอบรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนรวมไดรอยละ 43.97 (แสดงดังตาราง 27 ในภาคผนวก) จากนั้นผูวิจัยจึงตั้ง
ชื่อองคประกอบทั้ง 4 ตามลักษณะของขอคําถามภายใตองคประกอบนั้นๆ โดยมีองคประกอบของ
จริยธรรมในการเรียนรูเขารวมดวย เนื่องจากการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรนี้เปน
ลักษณะของการเรียนรู ที่หลากหลาย มีการใฝหาความรู มีการบูรณาการ มีการแลกเปลี่ยน มี
จริยธรรมในการเรียนรูซึ่งมีการแสดงออกถึงการเปนผูเรียนรูที่ดี คือมีสามัญสํานึกที่ดี มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตยตอความจริง มีใจเปนกลาง โดยผูเรียนรูสามารถใชทักษะความสามารถใน
แสวงหา คัดสรร คิดวิเคราะห สังเคราะห จัดการกับความรูที่ไดมา และนําไปใชใหเกิดประโยชนใน
เชิงสรางสรรค เปนการเรียนรูโดยมีการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเปนฐานในการเรียนรู เปนที่มาขององคประกอบของการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับผลการวิจัยที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาเพิ่มเติมถึงลักษณะ
ของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยมี
ความมุงหมายเพื่อศึกษาวานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรจะมีลักษณะหรือ
พฤติกรรมการเรียนรูฯ ในลักษณะใดบางและมีความสอดคลองกับนิยามของลักษณะการเรียนรู
อยางสรางสรรคฯที่ผูวิจัยไดทําการศึกษามากอนหนานี้หรือไม ผลพบวา ตามการรับรูของนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรเห็นวาลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจ
ใฝเรียนรู ประกอบไปดวย การตั้งใจเรียน การคนควาหาความรู ความกระตือรือรน การใฝเรียนใฝรู
การอยากรูอยากเห็น มุงมั่นพากเพียร เปนตน ซึ่งลักษณะดังกลาว สอดคลองกับนิยามของการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรในดานความสนใจใฝเรียนรูที่วาเปนการแสดงออกถึงการ
กระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ รักและใสใจการเรียนรูอยูเสมอ เปดกวางตอประสบการณใหมๆ
และสนใจแสวงหาแหลงทรัพยากรการเรียนรู โดยใชวิธีการเรียนรูไดอยางหลากหลายในการใหไดมาซึ่ง
ขอมูลความรู(แสดงดังตาราง 29 ในภาคผนวก ค) ในดานองคประกอบจริยธรรมในการเรียนรู
พบวา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรเห็นวาลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีจริยธรรมในการเรียนรู ประกอบไปดวย การไมลอกการบาน ไมลอกผลงานผูอื่น มีความ
ซื่อสัตย เรียนรูอยางมีกฎเกณฑและถูกตอง ไมนําความรูไปใชในทางที่ผิด และไมผิดตอศีลธรรม
จรรยา เป น ต น ลั ก ษณะดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ นิ ย ามของการเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท าง
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วิทยาศาสตรดานจริยรรมในการเรียนรูที่วาเปนการแสดงออกถึงการมีบทบาทในการเปนผูเรียนรูที่ดี
มีความซื่อสัตย มีสามัญสํานึกที่ดี เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี โดยคํานึงถึงความถูกตอง มีใจเปน
กลาง และมีการตรวจสอบความถูกตองจากแหลงที่ใชขอมูล(แสดงดังตาราง 30 ในภาคผนวก ค)
ดานองคประกอบการจัดการขอมูลความรู พบวา นักเรียนเห็นวาลักษณะหรือพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการจัดการขอมูลความรู ประกอบไปดวย การจัดระบบ จัดหมวดหมู การจัดเก็บขอมูล
ความรู การทํ า ผั ง ความคิ ด กั บ ความรู ที่ ไ ด ม า การตี ค วามข อ มู ล เป น ต น ลั ก ษณะดั ง กล า ว
สอดคลองกับนิยามของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรดานการจัดการขอมูลความรู
ที่วาเปนการแสดงออกถึงการนําขอมูลความรูที่มีอยูหรือที่เรียนรูมาจําแนก จัดลําดับ แปลความจาก
ข อ มู ล การทํ า ความเข า ใจกั บ ข อ มู ล ความรู และมี ทั ก ษะใน การสรุ ป ความ คิ ด วิ เ คราะห
คิดสังเคราะห ขอมูลที่ไดมา อยางมีระบบ กลั่นกรองออกมาเปนความรูที่ผานการจัดการจาก
ผูเรียนรู(แสดงดังตาราง 31 ในภาคผนวก ค) และองคประกอบสุดทายคือการประยุกตใชและ
พั ฒ นาให เ กิ ด ประโยชน พบว า นั ก เรี ย นเห็ น ว า ลั ก ษณะหรื อ พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง การ
ประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน ประกอบไปดวย การนําความรูไปถายทอดสูผูอื่น การนํา
ความรูไปประดิษฐสิ่งของ สรางสรรคสิ่งใหมๆ ประยุกตใชในการทํางานหรือในชีวิตประจําวัน
นําความรูมาตอยอดและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนตน ซึ่งลักษณะดังกลาว สอดคลองกับ
นิยามของการเรีย นรูอย างสรางสรรคทางวิทยาศาสตรดา นการจัดการขอมูลความรู ที่วาเป น
การแสดงออกถึงการนําความรูที่ผานการจัดการความรูมาประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน
ทั้ ง ในด า นการเรี ย นและในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น อาจเป น ในลั ก ษณะของการเผยแพร
การถายทอด การแบงปนและใชความรู การพัฒนาตอยอดของความรู หรือนําความรูที่มีอยู
ไปปฏิบัติในทางสรางสรรค (แสดงดังตาราง 32 ในภาคผนวก ค)
ผลจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แสดงให เ ห็ น ว า ลั ก ษณะการเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท าง
วิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบความสนใจใฝเรียนรู องคประกอบจริยธรรมในการเรียนรู องคประกอบการจัดการ
ขอมูลความรู และองคประกอบการประยุกตใชพัฒนาใหเกิดประโยชน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองมีอิทธิพลทางตรง
ตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ผลการวิจัยไมพบวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยนี้จึงไมสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 (ดังภาพประกอบ 6)
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สัมพันธภาพนักเรียน
กับผูปกครอง

NS

NS

การเรียนรู
อยางสรางสรรคฯ

แทน สมมติฐานการวิจัย
แทน ผลการวิจัยที่พบ
แทน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ภาพประกอบ 6 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
\

จากผลการวิจัยดังกลาว ไมพบวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองมี
อิทธิพลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร อาจเปนไปไดวา นักเรียนกลุมตัวอยาง
สวนหนึ่งเปนนักเรียนที่อยูโรงเรียนประจํา การแสดงออกในเรื่องของสัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับผูปกครองอาจเปนสิ่งที่ปฏิบัติไดไมบอยนัก ทั้งเรื่องของการแสดงความรัก ความหวงใย การมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือการพักผอนรวมกันภายในครอบครัว อาจถูกจํากัดดวย
บริบทของการเปนเด็กประจํา จึงทําใหไมพบวาสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองมีอิทธิพล
ตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร แตหากพิจารณาตัวแปรทางดานครอบครัวตัวอื่นๆ
เห็นไดวา การสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครอง ที่สนับสนุนทั้งเรื่องของวัสดุอุปกรณการเรียน
ของใชที่จําเปนตอการเรียนรู คําแนะนํา คําปรึกษา และการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของ
ผู ปกครองที่เ ปน ลัก ษณะการแสดงออกของผูป กครองในการสนใจใฝ ห าความรู อ า นหนั ง สื อ
ฟงขอมูลขาวสาร หรือเรียนรูในเรื่องที่ดี ตัวแปรทางดานครอบครัวทั้ง 2 ตัวนี้ สงผลทางตรงตอการ
เรียนรูอยางสรางสรรคฯ ของนักเรียน เปนไปไดวา ดวยลักษณะของการสนับสนุนของผูปกครองนี้
เปนสิ่งที่นักเรียนรับรูไดวาผูปกครองมีการใหสิ่งสนับสนุนที่เปนประโยชนตอการเรียนรู ซึ่งตางจาก
ลั ก ษณะของสั ม พั น ธภาพที่ ต อ งเป น การแสดงออกหรื อ การปฏิ บั ติ ต อ กั น ระหว า งนั ก เรี ย นกั บ
ผูปกครอง ทั้งในเรื่องของการแสดงความรักความผูกพันกัน หรือการพักผอนรวมกันในครอบครัว
นอกจากการแสดงออกถึงความรักความผูก พันซึ่ งกัน และกันแลว สิ่งหนึ่งที่เอื้อใหครอบครัว มี
ความสัมพันธกันดีขึ้น คือ การมีเวลาอยูรวมกัน การที่ทุกคนในครอบครัวไดรวมทํากิจกรรมหลาย
อยางรวมกัน เปนกิจกรรมที่ทุกคนพอใจที่จะกระทํารวมกัน มีการติดตอสื่อสารกันเปนอยางดี
มีเวลาสําหรับการพูดคุยกันเสมอ สิ่งเหลานี้จะทําใหความสัมพันธระหวางนักเรียนกับผูปครองมี
ความใกลชิดกันมากขึ้น(กิติพัฒน นนทปทมะดุลย. 2530: 5-7) ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ
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ผลงานวิจัยของ ชุลีกร ยิ้มสุด และคณะ (2547: 55-56) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของ
การใฝรูทางวิทยาศาสตรในนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 ซึ่งเปนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและนักเรียนปกติ พบวา สภาพแวดลอมภายในครอบครัว
เปนเรื่องของการใหกําลังใจของผูปครอง บรรยากาศในครอบครัว ไมมีอิทธิพลตอการใฝรูทาง
วิทยาศาสตร และความตั้งใจเปนนักวิทยาศาสตร ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ถึงแม
ผลการวิจัยครั้งนี้ไมพบวาสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองมีอิทธิพลตอการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร แตจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมายังพบวาความสัมพันธใกลชิดใน
ครอบครัว การแลกเปลี่ยน/อภิปรายระหวางกัน และบทบาทของผูปกครอง มีผลตอการพัฒนา
ความสามารถพิเศษ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Chan. 2005: 211-221; Davis. 2007: Abstract;
Shaw. 2000: Online) สะทอนใหเห็นวาพอแม ผูปกครองมีบทบาทสําคัญที่จะรวมสรางและรักษา
สัมพันธภาพในครอบครัวใหดีและมีความมั่นคง โดยอาจแสดงออกดวยความรัก ความเมตตา การมี
เวลาอยูรวมกัน พูดคุยกันและมีความเห็นอกเห็นใจกัน เพราะถานักเรียนไดรับการเลี้ยงดูอยูใน
สิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับความรัก ความเอาใจใส การสนับสนุน การสงเสริมพัฒนาการเรียนรูอยาง
เหมาะสม ก็จะทําใหนักเรียนเติบโตอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองมีอิทธิพลทางตรง
และมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถ
ของตนทางการเรียนรูและการกํากับตนเองทางการเรียนรู
ผลการวิจัยพบวา การสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .12 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองมีอิทธิพลทางตรง
ตอการรับรูความสามารถของตนฯ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .13 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แตไมพบอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการ
รับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูและการกํากับตนเองฯ จะเห็นไดวาผลการวิจัยนี้สนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 บางสวน (ดังภาพประกอบ 7)
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Sig

การสนับสนุนจาก
ผูปกครอง
NS

การรับรู
ความสามารถฯ

NS

การเรียนรู
อยางสรางสรรคฯ

Sig

การกํากับตนเอง
ทางการเรียนรู

NS

แทน สมมติฐานการวิจัย
แทน ผลการวิจัยที่พบ
Sig แทน มีนัยสําคัญทางสถิติ
NS แทน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ภาพประกอบ 7 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา นักเรียนที่รับรูวาผูปกครองมีการสนับสนุน
ทางการเรียนรูใหกับตน ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนทางดานอารมณ การสนับสนุนทางดานขอมูล
ขาวสารและการสนับสนุนทางดานสิ่งของและการบริการมากเพียงใดยอมสงผลใหนักเรียนเกิด
ลักษณะการเรียนรูที่มีความสนใจใฝเรียนรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการความรูและนํา
ความรูไปใชประโยชนมากขึ้นเทานั้น จากผลการวิจัยดังกลาว เปนไปไดวา ครอบครัวซึ่งเปนหนึ่งใน
ปจจัยทางสังคมที่ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู โดยครอบครัวเปนทั้งแหลงที่จะชวยปลูกฝง
พฤติกรรมและแบบแผนการดําเนินชีวิต พอแม ผูปกครองซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางการ
เรียนรูทั้งที่บาน และแหลงการเรียนรูตางๆ การที่บุตรมีความสามารถพิเศษ และพอแม ผูปกครองให
การสนับสนุนจะทําใหเด็กสามารถพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ เด็กมีกําลังใจ เกิดความรูสึก
วาตนเองมีคนรักและเอาใจใสทําใหเด็กพัฒนาคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดี ในขณะเดียวกันอาจมี
ผลเกี่ยวเนื่องไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกดวย ในทางตรงกันขาม ถาพอแม ผูปกครองไมรูวาบุตร
ของตนเองมีความสามารถพิเศษอะไร หรือไมสนับสนุน ไมสงเสริม อาจมีผลตอความรูสึกของเด็ก โดย
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เด็กอาจคิดวาพอแม ผูปกครองไมสนใจ เด็กก็ไมสามารถพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่
(สมคิด อิสระวัฒน. 2542: 219-220) เห็นไดวา การสงเสริม สนับสนุนทางการเรียนรู ของพอแม
ผูปกครอง จึงเปนสิ่ง สําคัญตอการการรเรียนรูของเด็ก พอแม หรือผูปกครอง ควรสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรูของลูก มีการเอาใจใส ใหความรัก ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนอุปกรณ
การเรียนรู
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไม พ บว า การสนั บ สนุ น ทางการเรี ย นรู จ ากผู ป กครองมี อิ ท ธิ พ ล
ทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถของตนทางการ
เรียนรูและการกํากับตนเองทางการเรียนรู อาจเปนไปไดวา ลักษณะของการสนับสนุนทางการ
เรียนรูของผูปกครองเปนการสนับสนุนในเรื่องของการใหคําปรึกษา คําแนะนํ าขอมูลขาวสาร
การจัดเตรียมเงิน เครื่องแตงกาย หนังสือ และอุปกรณการเรียนตางๆ ที่ใหความรูเพิ่มเติมใหแก
นักเรียน ดวยลักษณะของการสนับสนุนเหลานี้ จึงเอื้อตอการเรียนรูอยางสรางสรรคฯของนักเรียน
โดยตรงมากกว า ที่ จ ะไปผ า นการกํ า กั บ ตนเองที่ เ ป น ไปในลั ก ษณะของการควบคุ ม หรื อ การ
ดําเนินการกํากับตนเองเพื่อไดมาซึ่งความรู แตการสนับสนุนทางการเรียนรูของผูปกครองสงผล
ทางตรงตอการรับรูความสามารถทางการเรียนรูของนักเรียน แสดงใหเห็นวานักเรียนที่ไดรับการ
สนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองทั้งในเรื่องของข อมูลขาวสาร สิ่งของและบริการ การให
คําแนะนําหรือคําปรึกษาจากผูปกครองมากเพียงใด ยอมสงผลใหนักเรียนเกิดการรับรูวาตนมี
ความสามารถในการเรียนรูอยางสรางสรรคฯมากขึ้นเทานั้น
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชุลีกร ยิ้มสุด และคณะ(2547: 47-49)
ที่พบวา การสรางบรรยากาศภายในครอบครัวใหเอื้อตอการเรียนรู การสงเสริมใหหาความรู การจัด
ใหมีมุมหนังสือและสื่อการเรียนอื่นๆ ภายในบาน มีผลใหนักเรียนมีการใฝรูทางวิทยาศาสตร และ
สอดคล อ งกั บ ผลงานวิ จัย ที่ พ บว า การสนั บ สนุน ทางการเรี ย นของครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ
ทางบวกกับการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน(พสชนัน นิรมิตไชยนนท. 2549: 90-91; สุธาสินี
ใจเย็น. 2545: 73-74) และงานวิจัยของ ปทุมพร เปยถนอม (2543: 128-130) ที่ไดทําการศึกษา
รายกรณีในดานคุณลักษณะสภาพแวดลอมและปญหาของเด็กปญญาเลิศ พบวา ในดานบทบาท
ของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมเด็กปญญาเลิศ ผูปกครองจะใหคําปรึกษา เปดโอกาส
ให บุ ต รได แ สดงความคิ ด เห็ น แสดงความรั ก ความอบอุ น ให กํ า ลั ง ใจ ชมเชย จั ด หาหนั ง สื อ
เครื่องเลน และวัสดุอุปกรณใหกับบุตร
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แสดงใหเห็นวา การที่เด็กไดรับการสนับสนุนทางการเรียนรูจากพอแม ผูปกครอง
คือ ไดรับความเอาใจใส การใหกําลังใจ การใหความรูขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษาหรือแนะนํา
ความรูขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กตองการเรียนรู หรือแมแตการใหในดานสิ่งของและบริการโดยมีการ
จัดเตรียมเงิน หนังสือ และอุปกรณการเรียนที่ใหความรูเพิ่มเติมใหแกเด็กอยางเพียงพอตามความ
จําเปนทางการเรียนรูของเด็ก จะทําใหเด็กมีพฤติกรรมการเรียนรูไปในทางที่พึงปรารถนา เพราะ
การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่ไปสนับสนุนพฤติกรรมที่ตองการสงเสริม และพฤติกรรมที่
ตองการ การเรียนรูก็นับไดวาเปนพฤติกรรมที่พึงปรารถนาอยางหนึ่งในเด็ก อาจกลาวไดวา หาก
เด็กไดรับการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองในระดับสูง ก็จะมีลักษณะการเรียนรูอยาง
สรางสรรคฯสูงดวย
สมมติ ฐานการวิ จั ยที่ 4 การเปน แบบอยางทางการเรี ยนรู ของผูปกครองมีอิทธิ พ ล
ทางตรงและมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร ผ า นการรั บ รู
ความสามารถของตนทางการเรียนรูและการกํากับตนเองทางการเรียนรู
ผลการวิจัยพบวา การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพลทางตรง
ตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .27 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพลทางออม
ตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู
และการกํากับตนเองฯ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .29 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถ
ของตนฯ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .52 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และการ
เปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอ การกํา กับ ตนเองฯ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .42 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีอิทธิพลทางออมตอ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู
โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .35 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยนี้
จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 4 (ดังภาพประกอบ 8)
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การรับรู
ความสามารถฯ
Sig

การเปนแบบอยาง
ของผูปกครอง
Sig

Sig

การเรียนรู
อยางสรางสรรคฯ

Sig

การกํากับตนเอง
ทางการเรียนรู

Sig

แทน สมมติฐานการวิจัย
แทน ผลการวิจัยที่พบ
Sig แทน มีนัยสําคัญทางสถิติ
ภาพประกอบ 8 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา การที่ผูปกครองแสดงพฤติกรรมการเปน
แบบอยางในลักษณะที่รักการเรียนรูและมีจริยธรรมในการเรียนรูมากเพียงใดยอมสงผลใหนักเรียน
เกิดลักษณะการเรียนรูที่มีความสนใจใฝเรียนรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการขอมูลความรู
และนําความรูไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชนมากขึ้นเทานั้น และยังพบวาการเปนแบบอยางทางการ
เรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ โดยมีเสนทางอิทธิพล 2
เสนทาง ไดแก 1)ตัวแปรการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพลทางออมตอการ
เรียนรูอยางสรางสรรคฯผานทางการรับรูความสามารถของตนฯ ซึ่งหมายความวา นักเรียนที่มี
ผูปกครองแสดงพฤติกรรมการเปนแบบอยางในลักษณะที่รักการเรียนรูและมีจริยธรรมในการเรียนรู
มากเพียงใดยอมสงผลใหนักเรียนเกิดการรับรูความสามารถของตนในการเรียนรูวาตนสามารถ
แสวงหาความรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการขอมูลความรู และการนําความรูไปใชไดมาก
ขึ้นเทานั้น ซึ่งการรับรูความสามารถของนักเรียนในการเรียนรูจะชวยสงผลใหนักเรียนมีลักษณะ
การเรียนรูที่มีความสนใจใฝเรียนรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการขอมูลความรู และนํา
ความรู ไ ปใช พั ฒ นาใหเ กิ ด ประโยชน ม ากขึ้น 2) ตั ว แปรการเป น แบบอย า งทางการเรีย นรู ข อง
ผูปกครองมีอิทธิพลทางออมต อการเรียนรูอยางสรางสรรคฯผานทางการกํากับตนเองทางการ
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เรียนรู ซึ่งหมายความวา นักเรียนที่มีผูปกครองแสดงพฤติกรรมการเปนแบบอยางในลักษณะที่รัก
การเรียนรูและมีจริยธรรมในการเรียนรูมากเพียงใดยอมสงผลใหนักเรียนเกิดการกํากับตนเองใน
การเรียนรูทั้งการใชกลวิธีทางการรูคิดและการกํากับตนเองมากขึ้นเทานั้น และการกํากับตนเองใน
การเรียนรูของนักเรียนจะชวยสงผลใหนักเรียนมีลักษณะการเรียนรูที่มีความสนใจใฝเรียนรู มี
จริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการขอมูลความรูและนําความรูไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชนมากขึ้น
ผลการวิจัยขางตน เห็นไดวามีความสอดคลองกับทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social
Cognitive Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา(Albert Bandura) ในเรื่องของตัวแบบ ที่วา คนเรามี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวเราอยูเสมอ การเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
และสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน โดยการเรียนรูของบุคคล
สวนใหญเกิดจากการสังเกตตัวแบบ ทั้งนี้เพราะตัวแบบเปนสิ่งที่สามารถถายทอดความคิดและ
การแสดงออกไดพรอมๆ กัน โดยการเรียนรูจากตัวแบบจะเริ่มจากการที่บุคคลใสใจและสนใจใน
การรับรูพฤติก รรมของตัวแบบ จากนั้นจะเก็บจําพฤติก รรมของตัวแบบไว และนําเอาการเก็บ
จําเปนสัญลักษณมาแปลงเปนการกระทํา(Bandura. 1986: 51-68)
นอกจากการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองจะมีผลตอการเรียนรูของ
เด็กแลว ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบวาการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองยังมีผลตอการ
รับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูและการกํากับตนเองทางการเรียนรูอีกดวย ทั้งนี้เนื่องจาก
การรับรูความสามารถของตนเองและการกํากับตนเองมีพื้นฐานหรือพัฒนามาจากหลายปจจัย
ซึ่งหนึ่งในปจจัยเหลานั้น คือ ผลของแมแบบที่เปนอิทธิพลจากสภาพแวดลอม (Bandura. 1986)
สอดคลองกับแนวคิดของ ซิมเมอรแมน (Zimmerman. 1989: 329-339) ที่วา อิทธิพลดาน
สภาพแวดลอม(Environmental Influence) ในเรื่องผลของแมแบบ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
กํากับตนเองทางการเรียนรู
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชุลีกร ยิ้มสุด และคณะ (2547: 6466) ที่ศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของการใฝรูทางวิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 ของ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและนักเรียนปกติ พบวา การรับรูถึงการเปน
แบบอยางของพอแมในการเรียนรู และการสรางบรรยากาศในครอบครัวใหเอื้อตอการเรียนรู มีผล
ใหนักเรียนมีการใฝรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยของ โกวิทย เวชชศาสตร(2547: 132-135) ได
ทํ า การศึ ก ษากระบวนการเข า สู ค วามเป น นั ก ฟ สิ ก ส ในนั ก เรี ย นแผนการเรี ย นคณิ ต ศาสตร วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผลการวิจัยพบวา ครอบครัวเปนตัวแบบในการสราง
ความเชื่อมั่นศรัทธาตอการเรียนรูและความมุงมั่นตอความสําเร็จทางการเรียน ผลงานวิจัยของ
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พสชนัน นิรมิตไชยนนท(2549: 90-91) ไดทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผลการวิจัย พบวา การเปนแบบอยาง
ดานการเรียนรูของครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต และ
ผลงานวิจัยของสมคิด อิสระวัฒน(2538: 69-71) ไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพถึงลักษณะการเรียนรู
ด ว ยตนเองของคนไทย พบว า ครอบครั ว โดยเฉพาะบิ ด า มารดา เป น ป จ จัย สํ า คัญ ยิ่ ง ตอ การ
พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองในสังคมไทย กลาวคือ การเปนแบบอยางของบิดามารดาใหกับบุตร
ซึ่งผลการวิจัยนี้พบวา กลุมตัวอยางประทับใจในตัวของบิดา มารดามาก คือ ความขยัน อดทน มี
ความเพียร ความซื่อสัตย ความประหยัด และในป 2542 สมคิด อิสระวัฒน(2542: 211-212) ได
ทําการศึกษาถึงลักษณะการอบรมและเลี้ยงดูเด็กของคนไทยซึ่งมีผลตอการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา การเปนแบบอยางที่ดีกับบุตร เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาลักษณะการ
เรียนรูดวยตนเองของเด็กไทย
แสดงใหเห็นวา การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองเปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญ
ต อ การเรี ย นรู ข องเด็ ก การที่ พ อ แม ผู ป กครองมี คุ ณ ลั ก ษณะอย า งไรก็ จ ะมี ผ ลต อ การพั ฒ นา
คุณลักษณะของบุตร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งหากพอแมตองการจะใหลูกมีคุณลักษณะอยางไรตนเอง
ก็ตองสรางสิ่งแวดลอมที่ตองการใหเกิดขึ้น เห็นไดวาครอบครัวหรือพอแมเปนกลุมบุคคลที่จะเปน
ตัวแบบในการเรียนรูใหกับเด็กไดดี ทั้งนี้เพราะวาครอบครัวมีอิทธิพลตอความสามารถของนักเรียน
ในลัก ษณะของการเรี ย นรู โ ดยตรงจากสภาพการณ ใ นครอบครั ว ด ว ยการเลีย นแบบผู ใ หญ ใ น
ครอบครัว การเปนตัวแบบที่ดีของพอแมจะทําใหเด็กไดเรียนรูแบบอยางที่ดีตามไปดวย
สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ผลการวิ จั ย พบวา ความพรอ มของโรงเรี ย นในการจั ดการศึ ก ษาสํา หรับ เด็ก ที่ มี
ความสามารถพิ เ ศษมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงตอ การเรี ย นรูอ ยา งสร า งสรรคท างวิ ท ยาศาสตร โดยมี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .05 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 5 (ดังภาพประกอบ 9)
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ความพรอมในการ
จัดการศึกษาฯ

Sig

การเรียนรู
อยางสรางสรรคฯ

แทน สมมติฐานการวิจัย
แทน ผลการวิจัยที่พบ
Sig แทน มีนัยสําคัญทางสถิติ
ภาพประกอบ 9 สมมติฐานการวิจัยที่ 5 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความพรอมของโรงเรียนฯ ในการจัด
การศึกษา มีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ หมายความว า นักเรียนที่รับรูว า
โรงเรียนมีความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษซึ่งเปนความพรอมใน
เรื่องของหลักสูตร ครูผูสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนมากเพียงใด
ยอมสงผลใหนักเรียนเกิดลักษณะการเรียนรูที่มีความสนใจใฝเรียนรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการ
จัดการความรูและนําความรูไปใชประโยชนมากขึ้นเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนซึ่งเปนปจจัยทาง
สังคมอีกแหลงหนึ่ง ที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธดวยในฐานะสมาชิกของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงมีความสําคัญตอ
การเรียนรูของนักเรียน และเห็นไดวาการจัดสภาพแวดลอมและความพรอมของโรงเรียนมีผลตอ
การเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย น เพราะการเรี ย นรู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะเกิ ด ขึ้ น ได จํ า เป น ต อ งอาศั ย
องคประกอบสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมที่จะสนับสนุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ทั้งในเรื่อง
ของลักษณะหองเรียน ลักษณะของครูที่ดีและมีพฤติกรรมการสอนที่ดี การบริหารจัดการที่ดีของ
ผูบริหารในโรงเรียน (มาลี จุฑา.2544: 245-259) การจัดการศึกษาของโรงเรียนใหกับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ หลักสูตรตองมีเนื้อหายากและทาทายกวาหลักสูตรสําหรับเด็กทั่วไป มีความ
ยืดหยุนและตอบสนองความตองการของเด็ก มีกิจกรรมที่หลากหลายและเปนกิจกรรมที่สงเสริม
ศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก โดยโรงเรียนควรสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเต็มที่ในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถพิเศษของเขา เพราะเปนการพัฒนาที่เนนการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งจะไปกระตุนและทาทายใหเด็กไดคิด คนควา เรียนรู
ทํางานอยางมีความคิดสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สวนความพรอมในดานครูผูสอนซึ่ง
เปนสภาพความพรอมของโรงเรียนในการจัดเตรียมครูผูสอนที่มีความรูความสามารถ โดยมีการ
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จัดการเรียนการสอนที่เนนใหเด็กไดมีสวนรวม เนนทักษะกระบวนการคิดระดับสูงและการพัฒนา
ของสมอง ซึ่งสอดคลองกับผลจากการศึกษาของโสภณ แยมทองคํา(2545: 82) ที่พบวา คุณลักษณะ
ของครูผูสอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เปนผูมีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
และมีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ นอกจากครูจะตองเปนผูที่มีความรูในเนื้อหาวิชาแลว
วุฒิภาวะทางอารมณ ก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะเนื่องจากเด็กที่มีความสามารถพิเศษมักจะมีจิตใจจดจอ
ในการเสาะแสวงหาความรูและมักจะมองคําตอบที่ผิดพลาดและผิวเผินไดงาย ครูสอนเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษเหลานี้ จึงควรเปนผูที่มีเชาวนปญญาเปนเลิศที่จะคอยใหคําตอบหรือทิศทางที่
ถูกตองได และเปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณที่สามารถยอมรับเมื่อตนหาคําตอบใหเด็กไมได เพราะ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษมีความตองการที่จะเรียนรูในเนื้อหาที่ทาทายมีความซับซอน และ
ตองการแบบฝกที่พัฒนาทักษะความรู ความคิดสรางสรรค โดยครูจะเปนผูชี้แนะแนวทางในการ
เรียนรูใหเด็ก (Rooks; & Maker. 2009: 172-187)
ในสวนของความพรอมดานสื่อการเรียนการสอนนั้น เปนสภาพการเตรียมพรอม
ของโรงเรียนที่จะจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน ที่มีความทันสมัย และมีความเพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียน เห็นไดวาสื่อการเรียนการสอนเปนสิ่งที่จะชวยกระตุนใหเด็กฉลาดแสดงความ
เปนอัจฉริยะออกมา ในการจัดการเรียนการสอนแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางโรงเรียนจะตอง
เตรียมสื่อการเรียนการสอนใหพรอมในอันที่จะสนองความตองการ ความสนใจและความสามารถ
ของเด็ก เพราะสื่อการเรียนเหลานี้จะชวยสงเสริมเด็กใหเรียนรูไดดีที่สุด และสามารถเรียนไดเต็มที่
ตามความถนัดของตน (ผดุง อารยะวิญู. 2523: 18; ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา. 2537: 16) สื่อการ
เรี ย นการสอนนั้ น มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ และจาก
ผลงานวิจัยของ โสภณ แยมทองคํา(2545: 81-84) พบวา สื่อการเรียนการสอนสามารถกระตุนให
ผูเรียนเกิดความรู สนองตอการเรียนรูทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาวิชามากที่สุด สวนความพรอมใน
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู นั้ น ครู ค วรใช วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลายและ
สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอน โดยเปนกระบวนการวัดและประเมินผลที่มีขอมูลมาจาก
ผลงานว า สลับ ซับซ อน สรางสรรค ทา ทาย โดยคํ า นึง ถึง ธรรมชาติของแต ล ะสาขาวิช า ความ
ตองการของเด็กทั้งทางสติปญญาและทางจิตวิทยาประกอบกัน โดยการเปลี่ยนวิธีการประเมินผล
ใหหลากหลายเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหรูความสามารถที่แทจริงของผูเรียน คือมีการใชเทคนิคการวัด
และประเมินผลอยางหลากหลายโดยมีเกณฑในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรูของเด็ก
อยางชัดเจนโดยการใชรูปแบบการประเมินที่หลากหลายครูอาจจะไดรูความสามารถที่แทจริงของ
ผูเรียนมากกวา และการใหคะแนนมีอิทธิพลตอผลการเรียนรูของนักเรียน (Heller. 1999: 9-21;
Freeman. 2004: 19-20)
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นอกจากนี้ยังพบวาผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ เล็ทที่
และคณะ (Letty; et al. 2006: 104-118) ที่ไดศึกษาถึงสภาพแวดลอมหองเรียนตอรูปแบบการ
เรียนรูของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษซึ่งพบวา สภาพแวดลอมหองเรียนกับรูปแบบการเรียนรู
ของเด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ในเรื่ อ งการจู ง ใจจากครู ผูส อน มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่ทําการศึกษาการจัดระบบ
การศึกษาในโรงเรียนกับการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนงานวิจัยของ สมคิด อิสระวัฒน (2542: 227238) ที่พบวา ระบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน มีผลตอการพัฒนาลักษณะการเรียนรูดวย
ตนเองของเด็กไทย โดยอาจารยเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในระบบโรงเรียนที่มีสวนในการสรางสรรค
สนับสนุน สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
ผลการวิจัยครั้งนี้ สะทอนใหเห็นวา ความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษของโรงเรียนเปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญและเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก การที่เด็กรับรูวา
โรงเรียนของตนมีความพรอมในการจัดการศึกษาฯนั้น ยอมมีผลตอการพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู
ของเขา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งหากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษตองการใหเด็กมีคุณลักษณะการเรียนรูมากเทาใด ทางโรงเรียนก็ตองมีความพรอมในการ
จัดเตรียมทั้งหลักสูตร ครูผูสอน สื่อการเรียนการสอนใหเกิดขึ้น ซึ่งเห็นไดวาโรงเรียนเปนปจจัยทาง
สังคมหนึ่งที่มีผลตอการเรียนรูของเด็ก เพราะหากเด็กรับรูไดวาสิ่งแวดลอมรอบตัวเอื้อและสนับสนุน
ตอการเรียนรูของเขา ก็จะผลใหเขามีพฤติกรรมหรือลักษณะการเรียนรูนั้นๆ มากขึ้นดวย
สมมติฐานการวิจัยที่ 6 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงและมี
อิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถของตน
ทางการเรียนรู
จากสมมติ ฐานการวิจัย ที่ 6 “สัม พันธภาพระหวา งนักเรียนกับเพื่อ นมีอิทธิพ ล
ทางตรงและมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร ผ า นการรั บ รู
ความสามารถของตนทางการเรียนรู” ผลการวิจัยไมพบวาสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมี
อิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร แตสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อนมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการรับรูความสามารถ
ของตนทางการเรียนรู โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .09 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของตนทาง
การเรียนรูโดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .24 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีอิทธิพลทางออมตอการกํากับตนเองทางการเรียนรูผ า นการ
รับรูความสามารถของตนฯ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .16 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 6 บางสวน (ดังภาพประกอบ 10)
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การรับรู
ความสามารถฯ
Sig

Sig

สัมพันธภาพนักเรียน
กับเพื่อน

NS

การเรียนรู
อยางสรางสรรคฯ

แทน สมมติฐานการวิจัย
แทน ผลการวิจัยที่พบ
Sig แทน มีนัยสําคัญทางสถิติ
NS แทน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ภาพประกอบ 10 สมมติฐานการวิจยั ที่ 6 และผลการวิจัยที่พบ
จากผลการวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 6
ในสวนของอิทธิพลทางตรง ที่ไมพบวาสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงตอ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร แตมีอิทธิพลทางออมโดยผานการรับรูความสามารถ
ของตนทางการเรียนรู แสดงใหเห็นวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ประกอบดวย การที่
นักเรียนมีความสัมพันธตอเพื่อนทั้งที่ เปนความสัมพันธแบบนักเรียนปฎิบัติตอเพื่อนและเพื่อน
ปฏิบัติตอนักเรียนอยูในระดับมากเพียงใดยอมสงผลใหนักเรียนเกิดการรับรูความสามารถของตน
วาตนสามารถแสวงหาความรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการความรู และการนําความรูไป
ใชไดมากขึ้นเทานั้น แลวการรับรูความสามารถของนักเรียนในการเรียนรูจะชวยสงผลใหนักเรียนมี
ลักษณะการเรียนรูที่มีความสนใจใฝเรียนรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการความรูและนํา
ความรูไปใชประโยชนมากขึ้นดวย
ถึงแมผลจากการวิจัยนี้ ไมพบวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีอิทธิพล
ทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร แตพบวามีอิทธิพลทางออมโดยผานการรับรู
ความสามารถของตนทางการเรียนรู ซึ่งตามทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive Theory)
ของแบนดูรา ในเรื่องของพัฒนาการและบทบาทของการรับรูความสามารถของตน(Development
and exercise of self-efficacy) ในดานอิทธิพลจากเพื่อนไววา การรับรูความสามารถของเด็กจะ
เปลี่ยนแปลงตามการเขาสูสังคมกลุมใหญขึ้น โดยการรับรูความสามารถของตนเองเกิดขึ้นจาก
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ความสัมพันธระหวางเพื่อน เด็กจะเขาใจในความสามารถของตนเองมากขึ้นจากการเรียนรูทาง
สังคม โดยทั่วไปแลวเด็กที่มีอายุเทากันจะมีการเปรียบเทียบขอมูลระหวางตนเองกับเพื่อนมากขึ้น
เพื่อตัดสินและตรวจสอบความสามารถของตนเอง การเลือกพบปะปฏิสัมพันธกับเพื่อนที่มีความ
สนใจและเห็นคุณคาในสิ่งที่คลายคลึงกันนี้จะชวยสงเสริมการรับรูความสามารถในทิศทางและ
ความสนใจรวมกัน การขาดความสัมพันธกับเพื่อนหรือการมีความสัมพันธกับเพื่อนนอยลงจะมี
ผลเสียตอการพัฒนาการรับรูความสามารถของตน (Bandura. 1994a: 9-14) ผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุธาสินี ใจเย็น (2545: 73-74) ที่พบวา สัมพันธภาพระหวางเพื่อนไม
มีผลตอความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง เห็นไดวา สัมพันธภาพระหวางเพื่อนไมมีผลตอการ
เรียนรู แตจะมีผลผานการรับรูความสามารถของตนในการเรียนรูกอน แลวเมื่อนักเรียนเกิดการรับรู
วาตนมีความสามารถเรียนรูไดก็จะเอื้อใหเด็กมีลักษณะการเรียนรูมากขึ้น
ผลการวิจัยครั้งนี้ สนับสนุนทฤษฎีการรูคิดทางสังคมของแบนดูรา ในฐานะของ
อิทธิพลทางออม โดยการรับรูความสามารถของตนเองเกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวางเพื่อน เด็ก
จะเขาใจในความสามารถของตนเองมากขึ้นจากการเรียนรูทางสังคม การขาดความสัมพันธกับ
เพื่อนหรือการมีความสัมพันธกับเพื่อนนอยลงจะมีผลเสียตอการพัฒนาการรับรูความสามารถของตน
ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางนักเรียนกับเพื่อน มีความหวงใยซึ่งกันและกัน
ใหกําลังใจกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน จะ
ชวยสงเสริมใหนักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนในการเรียนรูมากขึ้น
สมมติฐานการวิจัยที่ 7 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูมีอิทธิพลทางตรงตอการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูมีอิทธิพลทางตรงตอการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .18 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 7 (ดังภาพประกอบ 11)
สัมพันธภาพนักเรียน
กับครู

Sig

การเรียนรู
อยางสรางสรรคฯ

แทน สมมติฐานการวิจัย
แทน ผลการวิจัยที่พบ
Sig แทน มีนัยสําคัญทางสถิติ
ภาพประกอบ 11 สมมติฐานการวิจยั ที่ 7 และผลการวิจัยที่พบ
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จากผลการวิจัย ดัง กลา วแสดงใหเ ห็น วา สัม พัน ธภาพระหวา งนัก เรีย นกับ ครู ซึ่ง
ประกอบดวย การที่นักเรียนมีความสัมพันธตอครูทั้งที่เปนความสัมพันธแบบนักเรียนปฎิบัติตอครู
และครูปฏิบัติตอนักเรียนอยูในระดับมากเพียงใดยอมสงผลใหนักเรียนเกิดลักษณะการเรียนรูที่มี
ความสนใจใฝเรียนรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการขอมูลความรูและนําความรูไปใชพัฒนา
ใหเกิดประโยชนมากขึ้นเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive Theory)
ของอัลเบิรต แบนดูรา(Albert Bandura) ที่วา พฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากปฏิสัมพันธระหวาง
ปจจัยภายในตัวบุคคล(Internal personal) ปจจัยสภาพแวดลอม(Environment) และปจจัยทางพฤติกรรม
(Behavioral) โดยป จจัยสภาพแวดลอมเป นปจจัยหนึ่งที่มีความสํ าคั ญตอการตัดสินใจที่จะกระทํา
พฤติกรรมของบุคคล (Bandura.1986) ทั้งนี้เนื่องจากครูเปนผูที่ใกลชิดและเกี่ยวของสัมพันธกับ
นักเรียนอยูตลอดเวลาและมีโอกาสที่จะทําความรูจักนักเรียนไดดี เปนผูที่นักเรียนเขาพบปะสัมพันธ
โดยตรงได เพราะธรรมชาติของงานที่ครูทําอยูเอื้ออํานวยใหบทบาทของครูมีตอนักเรียน สัมพันธภาพ
ระหวางครูกับนักเรียนมีผลตอการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน การใหนักเรียนไดมีโอกาสซักถาม
เขารวมกิจกรรมใหมาก จะทําใหบรรยากาศในชั้นเรียนมีความสนุก กระตือรือรน (ประดินันท อุปรมัย.
2523: 123-137) สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนในทางสรางสรรค มีผลตอการเรียนรูของนักเรียน
ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสงเสริมใหเกิดความสํานึกในการเปนสมาชิกของ
ชั้นเรียนและโรงเรียน เห็นไดวาความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนเปนเรื่องสําคัญที่จะชวยใหครูและ
นักเรียนมีความเขาใจตอกันเปนอยางดี ชวยใหการเรียนของผูเรียนไดผลดี เพราะเมื่อครูใหความ
เปนกันเองกับนักเรียนนักเรียนยอมรูสึกสบายใจในการที่จะรับความรูหรือทําความเขาใจในบทเรียน
ทั้งยังเกิดความรูสึกเชื่อถือและไววางใจผูสอน
นอกจากนี้ยังพบวาผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยที่ผานมาที่มี
การศึกษาเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู ดังงานวิจัยของสมคิด อิสระวัฒน (2542:
227-238) ที่พบวา ความสัมพันธระหวางครูกับลูกศิษยในโรงเรียน โดยครูมีความรักลูกศิษย ทุมเท
และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ เปนหนึ่งในปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และนอกจากนี้
ยังพบอีกวา ครูเปนบุคคลสําคัญที่สุดในระบบโรงเรียนที่มีสวนในการสรางสรรค สนับสนุน สงเสริม
หรือเปนอุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรูดวยตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิศดี มินศิริ
(2547: 87-88) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง
ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ชั้ น ป ที่ 1 ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
นักศึกษากับอาจารยสงผลตอความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง
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ผลการวิจัยครั้งนี้ จึงสนับสนุนทฤษฎีการรูคิดทางสังคม ของแบนดูราที่วา ปจจัย
สภาพแวดลอมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล
(Bandura. 1986) ซึ่งผลจากการวิจัยนี้สะทอนไดวาสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูเปนสิ่งที่
สําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน และเห็นไดวาคุณคาของสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู หาก
ไมพิจารณาอยางละเอียดแลวก็อาจถูกมองขามความสําคัญไป สิ่งหนึ่งอาจมาจากความคิดที่เรา
มักจะคิดกันวาครูมีหนาที่สอน นักเรียนมีหนาที่รับความรู แตสิ่งที่โยงใยใหเกิดคุณคาที่แทจริงใน
กระบวนการที่เกิดขึ้นระหวางตัวครูและนักเรียน นั้นก็คือ สัมพันธภาพ สัมพันธภาพระหวางครูกับ
นักเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน ครูซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญ โดยครูจะตองแสดง
ใหนักเรียนเห็นไดอยางชัดเจน ทั้งในเรื่องของการสงเสริมใหกําลังใจ การเอาใจใสนักเรียน ครู
จะตองยอมรับและเขาใจ มีความเปนกันเอง ความยุติธรรม ตลอดจนสงเสริมใหนั กเรียนรูจั ก
พึ่งตนเอง ใหกําลังใจ ใหโอกาสกับนักเรียนในการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถออกมา
อยางเต็มที่
สมมติฐานการวิจัยที่ 8 การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรง
และมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการกํากับตนเองทาง
การเรียนรู
ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรง
ตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .18 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางออม
ตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการกํากับตนเองทางการเรียนรู โดยมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ .17 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับรูความสามารถของตนทางการ
เรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการกํากับตนเองฯ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .67 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 8 (ดังภาพประกอบ 12)
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การกํากับตนเอง
ทางการเรียนรู
Sig

Sig

การรับรู
ความสามารถฯ

Sig

การเรียนรู
อยางสรางสรรคฯ

แทน สมมติฐานการวิจัย
แทน ผลการวิจัยที่พบ
Sig แทน มีนัยสําคัญทางสถิติ
ภาพประกอบ 12 สมมติฐานการวิจยั ที่ 8 และผลการวิจัยที่พบ
จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา นักเรียนมีการรับรูวาตนสามารถแสวงหา
ความรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการขอมูลความรู และสามารถนําความรูไปใชพัฒนาให
เกิดประโยชนไดมากขึ้นเทาใด จะชวยสงผลใหนักเรียนมีลักษณะการเรียนรูที่มีความสนใจใฝเรียนรู
มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการขอมูลความรู และนําความรูไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชนมาก
ขึ้นดวย นอกจากนี้ยังพบวา การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางออมตอการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานการกํากับตนเองทางการเรียนรู ซึ่งหมายความวา หาก
นักเรียนเกิดการรับรูความสามารถของตนในการเรียนรูวาตนสามารถแสวงหาความรู มีจริยธรรม
ในการเรียนรู มีการจัดการขอมูลความรู และการนําความรูไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชนไดมากขึ้น
เทาใดแลว ยอมสงผลใหนักเรียนเกิดการกํากับตนเองในการเรียนรูทั้งการใชกลวิธีทางการรูคิดและ
การกํากับตนเองมากขึ้นเทานั้น ซึ่งการกํากับตนเองในการเรียนรูของนักเรียนจะชวยสงผลให
นักเรียนมีลักษณะการเรียนรูที่มีความสนใจใฝเรียนรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการขอมูล
ความรู และนําความรูไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชนมากขึ้นดวย
จากผลการวิจัยพบวามีความสอดคลองกับทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive
Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา(Albert Bandura) ที่วาปจจัยภายในตัวบุคคลมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล หนึ่งในปจจัยภายในตัวบุคคลนั้นคือ การรับรูความสามารถ
ของตน ซึ่งแบนดูรา ใหความสําคัญแกการรับรูความสามารถของตนในฐานะเปนตัวแทนของ
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ปจจัยภายในบุคคล ในการอธิบายพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลที่อยูในสังคม (Bandura. 1993;
1997; 2001) ทั้งนี้เนื่องจาก การรับรูความสามารถของตนเองเปนปจจัยภายในตัวบุคคลที่มี
ความสําคัญและมีบทบาทโดยตรงตอการรูคิด แรงจูงใจ ความรูสึกและการเลือกแสดงพฤติกรรม
ของบุคคล และยังเปนตัวกําหนดถึงปริมาณและความยาวนานในการแสดงออกของความมุงมั่น
พยายามที่บุคคลใชในขณะที่ตองเผชิญกับอุปสรรคและประสบการณที่เลวรายตางๆ กลาวคือ การ
รับรูความสามารถของตนเองเปนการตัดสินวาเขาจะใชความพยายามในการกระทํามากนอย
เพียงไร และเขาจะอดทนตอการเผชิญกับอุปสรรคหรือประสบการณที่ไมพึงพอใจไดนานเทาไร
บุคคลที่รับรูความสามารถของตนเองสูงและคาดวาถากระทําพฤติกรรมนั้นแลวจะไดรับผลที่เกิด
จากการกระทําสูงดวย บุคคลก็จะมีแนวโนมที่จะใชความพยายามในการกระทําพฤติกรรมนั้นสูงดวย
การรับรูความสามารถของตนเปนกระบวนการสําคัญที่มีผลตอการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
(Schunk; & Zimmerman. 2007: 7) นอกจากนี้ผลการวิจัยนี้ยังสนับสนุนทฤษฎีของแบนดูรา ที่วา
การกํากับตนเองที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตนเองในการใชทักษะที่จะ
นําไปสูผลสําเร็จที่ตองการ กลาวคือ ถาผูเรียนรูสึกวาตนเองมีความสามารถเกี่ยวกับการเรียนรูและ
สามารถแสดงออกถึงผลการเรียนที่ดีก็จะทําใหเขานํากลยุทธในการกํากับตนเองในการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพมาใช(Bandura. 1993: 136-137)
ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พสชนัน นิรมิตไชยนนท(2549: 9091) ที่พบวา การรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของนิสิต งานวิจัยของ เดวิด (David. 2000: Online) ที่ศึกษาองคประกอบแรงจูงใจของการ
เรียนรูแบบนําตนเองในนักศึกษาฝกงาน พบวา การรับรูความสามารถของตนมีผลตอการเรียนรู
แบบนําตนเองของนักศึกษาฝกงาน และผลจากการสังเคราะหงานวิจัยการรับรูความสามารถของ
ตน ที่พบวา การรับรูความสามารถของตนสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอแรงจูงใจ สุขภาพจิต
และผลสัมฤทธิ์(Bandura. 2006b.171; citing Boyer; et al. 2000; Holden. 1991; Multon; et al.
1991; Sadri; & Robertson. 1993) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่สอดคลองกับผลการวิจัยที่วาการ
รับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูมีอิทธิพลตอการกํากับตนเองทางการเรียนรู งานวิจัยของ
กาเซียและพินทริก (Garcia; & Pintrich. 1991: 3-7) ที่ไดพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสรางของ
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจภายใน การรับรูความสามารถของตนเอง และการกํากับตนเองใน
การเรียน พบวา การรับรูความสามารถของตนเองเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกอนการกํากับตนเองในการ
เรียน การรับรูความสามารถของตนนั้นมีผลอยางมากตอการกํากับตนเองในการเรียน และความ
เชื่อในความสามารถของตนเองจะนําไปสูการกํากับตนเองในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น งานวิจัย
ของ ชุง ไม ยุง (Chung Mi Kyung. 2000: 55-66) ที่ไดศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของการ
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กํากับตนเองในการเรียน พบวา การรับรูความสามารถของตนเองสงผลทางตรงตอการกํากับ
ตนเองในการเรียน และงานวิจัยของ สชอมเมอร-ไอคินส(Neber; & Schommer-Aikins. 2002: 5974) ที่ได ศึกษาบทบาทของตัวแปรทางดานการรูคิด แรงจูงใจ และสิ่งแวดลอมทางการเรียนตอการ
กํากับตนเองในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษสูงทั้งระดับประถมและ
มัธยมศึกษาในบริบทการเรียนวิทยาศาสตร พบวา การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร
มีอิทธิพลตอการใชกลยุทธกํากับตนเอง
ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา การรับรูความสามารถของตนเองเปนสิ่งที่บุคคลนั้นมี
ความเชื่อมั่นตอความสามารถของตนเองที่มีอยูในการที่จะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งให
สําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไว หากเปรียบก็เหมือน นักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนทางการ
เรียนรูสูง ก็จะมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงดวย
ในทางตรงกันขามถานักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูต่ํา ก็จะมีแนวโนมที่จะ
กระทํ า พฤติ ก รรมการเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร นั้ น ต่ํ า ด ว ยหรื อ อาจไม ก ระทํ า
พฤติกรรมการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรเลยก็ได
สมมติฐานการวิจัยที่ 9 การกํากับตนเองทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ผลการวิจัยพบวา การกํากับตนเองทางการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .25 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (ดังภาพประกอบ 13)

การกํากับตนเอง
ทางการเรียนรู

Sig

การเรียนรู
อยางสรางสรรคฯ

แทน สมมติฐานการวิจัย
แทน ผลการวิจัยที่พบ
Sig แทน มีนัยสําคัญทางสถิติ
ภาพประกอบ 13 สมมติฐานการวิจยั ที่ 9 และผลการวิจัยที่พบ

201
จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา นักเรียนที่มีการกํากับตนเองในการ
เรียนรูโดยใชกลวิธีทางการรูคิด และมีการกํากับตนเองมากเพียงใดยอมสงผลใหนักเรียนเกิด
ลักษณะการเรียนรูที่มีความสนใจใฝเรียนรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการจัดการขอมูลความรู และ
นําความรูไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชนมากขึ้นเทานั้น จากผลการวิจัยพบวาสอดคลองกับทฤษฎี
การรูคิดทางสังคม ของอัลเบิรต แบนดูรา ที่วาปจจัยภายในตัวบุคคลมีความสําคัญตอการตัดสินใจที่
จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งหนึ่งในปจจัยภายในตัวบุคคลนั้นคือ การกํากับตนเอง แบนดูรา ให
ความสํ า คั ญ แก ก ารกํ า กั บ ตนเองในฐานะเป น ตัว แทนของป จจัย ภายในบุ ค คล ในการอธิ บาย
พฤติกรรมตางๆ ของบุคคลที่อยูในสังคม พฤติกรรมของบุคคลไมไดขึ้นอยูกับการเสริมแรงและ
ลงโทษเพียงอยางเดียว หากแตบุคคลสามารถกระทําบางอยางเพื่อควบคุมความคิด ความรูสึก
และการกระทําของตนเอง เปนการบังคับตนเองใหทํา แบนดูรา เรียกวา การกํากับตนเอง เปน
กระบวนการที่บุคคลวางแผนควบคุมและกํากับพฤติกรรมของตนเอง(Bandura. 1986, 1993,
1994b) การกํากับตนเองเปนพื้นฐานของการเรียนรูตลอดชีวิตและเปนกระบวนการในการควบคุม
จัดการกับตนเองในการเรียนรู เพื่อใหตนเองประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งการ
กํากับตนเองทางการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรู ผูเรียนที่รูจักการกํากับตนเอง ริเริ่มและ
กํากับความพยายามที่จะใฝหาความรู และทักษะตางๆ ดวยตัวเอง มีผลตอการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน เพราะการกํากับตนเองเปนลักษณะที่สําคัญตอการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน (Zimmerman. 1989; Smith. 2001:2; citing Zimmerman. 1986)
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ตนเอง
งานวิจัยของ กรีนและคณะ (Greene; et al. 2008: 1069-1083) ที่ไดทําการศึกษาความแตกตาง
ของการกํากับตนเองในการเรียนรูระหวางเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กทั่วไป พบวา เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษจะใชกลยุทธในการกํากับตนเองในการเรียนรู เชน การสรุปความ การเลือกหา
แหลงการเรียนรูใหมๆเปนตน มากกวาเด็กทั่วไป งานวิจัยของ ธาง และคณะ (Tang; et al. 2008:
103-116) ที่ไดทําการศึกษาแรงจูงใจและการกํากับตนเองในการเรียนวิทยาศาสตรกับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ พบวา นักเรียนหญิงจะมีทักษะการใชกลยุทธการกํากับตนเองในการเรียน
มากกวานักเรียนชาย นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางการกํากับตนเอง
ทางการเรียนกับผลที่เกิดจากการเรียนรู และงานวิจัยของ พินทริกและดีกรูท (Pintrich; & Groot.
1990: 33-40) ที่ไดทําการศึกษาองคประกอบของแรงจูงใจและการกํากับตนเองทางการเรียนรูกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา การกํากับตนเอง การรับรูความสามารถของตน และความวิตก
กังวลเปนตัวพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดีที่สุด
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ผลการวิจัยครั้งนี้ สนับสนุนทฤษฎีการรูคิดทางสังคม ของแบนดูรา และแนวคิด
ของซิมเมอรแมน (Zimmerman. 1989) ที่วา การกํากับตนเองเปนกระบวนการที่บุคคลวางแผนควบคุม
และกํากับพฤติกรรมของตนเอง การที่นักเรียนมีการกํากับตนเองเพื่อใหมีความรูและทักษะตางๆ
โดยมีการรูคิดของตนเองในสิ่งที่ตนเองเรียนรู มีการควบคุมการกระทํา และมีแรงจูงใจจัดการสิ่งตางๆ
ดวยตนเองและใชกลวิธีทางการรูคิดในการเรียนรู ผูเรียนที่รูจักการกํากับตนเองจึงริเริ่มและกํากับ
ความพยายามที่จะใฝหาความรู และทักษะตางๆ ดวยตัวเอง แสดงใหเห็นวายิ่งเด็กมีความสามารถ
พิเศษมากเพียงใด ก็จะสามารถกํากับตนเองไดมากขึ้นเทานั้น ทําใหเกิดสัมฤทธิผลที่สูงสุดได
การกํา กับตนเองทางการเรี ยนรูเ ปน พื้นฐานของการเรียนรู ตลอดชีวิ ตและเปนกระบวนการใน
การควบคุมจัดการกับตนเองในการเรียนรู เพื่อใหตนเองประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
ซึ่งการกํากับตนเองทางการเรียนรูเปนสิ่งที่สําคัญตอการเรียนรู
สมมติฐานการวิจัยที่ 10 รูปแบบ(form) ของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรที่เรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเฉพาะ
ทางที่มุงพัฒนาผูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ไมแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
ระหว า งนั ก เรี ย นกลุ ม โรงเรี ย นเฉพาะทางกั บ นั ก เรี ย นกลุ ม โรงเรี ย นเรี ย นร ว มไม แ ตกต า งกั น
ผลการวิ จั ย นี้ จึ ง สนั บ สนุ น สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 10 จากผลการวิ จั ย เห็ น ได ว า รู ป แบบจํ า ลอง
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ที่ประกอบไปดวย อิทธิพลทางสังคมทั้งที่มาจากทางครอบครัว
ทางโรงเรียนและปจจัยภายในตัวนักเรียนที่มีผลตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร สามารถ
อธิ บายสาเหตุของการเรียนรู อยางสรางสรรคฯ ไดทั้งนั กเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและ
นักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวม โดยรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรนี้ ใชแนวคิดทฤษฎีการรูคิดทางสังคม(Social Cognitive Theory)ของแบนดูรา
ที่วา พฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในตัวบุคคล(Internal personal)
ปจจัยสภาพแวดลอม(Environment) และปจจัยทางพฤติกรรม(Behavioral) โดยการเรียนรูเกิดจาก
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสังคม และแบนดูราไดเสนอตัวแปรปจจัยภายในตัว
บุคคล(Internal personal) ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล คือ การรับรู
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ความสามารถของตน(Self-Efficacy) และการกํากับตนเอง(Self-Regulation) (Bandura. 1986;
1997; 2001) ซึ่งหากพิจารณาถึงบริบทของครอบครัว เปนไปไดวา เมื่อผูปกครองมีการรับรูวาบุตร
ได เ ข า ศึ ก ษาต อ ในกลุ ม ของผู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทั้ ง ในกลุ ม โรงเรี ย นเฉพาะทางและกลุ ม
โรงเรียนเรียนรวม การสนับสนุนทางการเรียนรูจากทางผูปกครองยอมมีขึ้นดวย และหากพิจารณา
จากบริบททางโรงเรียน เปนไปไดวา ทั้งในกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและกลุมโรงเรียนเรียนรวม ตางก็
มีพื้นฐานความคิดในการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่คลายกัน คือ พยายามสรรหาคนเกง
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร เขามาพัฒนาศักยภาพทางดานวิทยาศาสตรใหสูงขึ้น มี
การจัดเตรียมครูผูสอน จัดเตรียมหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนตางๆ เพื่อเอื้อตอการเรียนรูของ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดังนั้นรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรทั้งในกลุม
โรงเรียนเฉพาะทางและกลุมโรงเรียนเรียนรวมจึงไมแตกตางกัน
นอกจากนี้ ยั ง พบว า ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส อดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ที่ ผ า นซึ่ ง เป น
งานวิจัยของ ชุลีกร ยิ้มสุด และคณะ (2547: 67) ที่พบวา รูปแบบของแบบจําลองความสัมพันธเชิง
เหตุและผลการใฝรูทางวิทยาศาสตรในนักเรียนโครงการ พสวท. นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณและนักเรียนปกติไมแตกตางกัน ผลจากการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวารูปแบบของแบบจําลอง
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร สามารถนําไปใชอธิบายลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ
ของนักเรียนทั้งในกลุมนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเฉพาะทางและนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเรียน
รวมที่เขารวมโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับปจจัยทางสังคมทางดาน
ครอบครัว โรงเรียน และปจจัยภายในคือการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูและการ
กํากับตนเองทางการเรียนรูได
สมมติฐานการวิจัยที่ 11 คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนทางการ
เรียนรู การกํากับตนเองทางการเรียนรูและการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และนักเรียนที่
เรียนในโรงเรียนเฉพาะทางที่มุงพัฒนาผูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร แตกตางกัน
ผลการวิ จั ย พบว า ผลต า งค า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงการรั บ รู ค วามสามารถของตน
ทางการเรียนรู และการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ ระหวางนักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและ
นักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวม มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สวนคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการกํากับตนเองทางการเรียนรู มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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จากผลการวิจัยเห็นไดวา กลุมนักเรียนโรงเรียนเฉพาะทางซึ่งเปนกลุมโรงเรียนที่
มุงพัฒนาผูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรโดยตรง(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) มีการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูและมีลักษณะ
การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร สู ง กว า กลุ ม นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษา
แบบเรียนรวม ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลตอลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรค ซึ่งไดแก
สิ่งแวดลอมทางครอบครัว และสิ่งแวดลอมทางโรงเรียน พบวา ทางดานสิ่งแวดลอมทางครอบครัว
กลุมนักเรียนโรงเรียนเฉพาะทางมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางการเรียนรูของผูปกครอง
สูงกวา กลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม(แสดงในตาราง 33 ภาคผนวก ค) ซึ่งเห็นไดวากลุมนักเรียน
โรงเรียนเฉพาะทางไดรับการสนับสนุนทางการเรียนรูจากผูปกครองทั้งในเรื่องของการใหคําปรึกษา
คําแนะนํา ขอมูลขาวสาร การจัดเตรียมสิ่งของที่จําเปนตอการเรียนรู เครื่องแตงกาย หนังสือ หรือ
อุปกรณการเรียนตางๆ ที่มากกวากลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม ทั้งนี้อาจเปนเพราะในบริบท
ทางดานความพรอมของผูปกครองของนักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางอาจมีความพรอมในการ
สนับสนุนทางการเรียนรูมากกวาผูปกครองกลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม ดวยเหตุนี้จึงทําให
นักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางมีการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรูและมีลักษณะการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงกวา อีกทั้งหากจะพิจารณาถึง สิ่งแวดลอมทางโรงเรียน
ก็พบวา กลุมนักเรียนโรงเรียนเฉพาะทางมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงความพรอมในการจัดการศึกษาฯ
และคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู สูงกวากลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม
(แสดงในตาราง 33 ภาคผนวก ค) อาจเปนเพราะระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
เฉพาะทางไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางเต็มที่ และไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.) รวมถึงมี
บุคลากรผูทรงคุณวุฒิที่เปนอาจารยพิเศษ(กฤษดา ดวงเปรม. 2543: 33-36) และเปนไปไดวา
เพราะกลุมโรงเรียนเฉพาะทางเปนโรงเรียนที่มุงพัฒนาผูที่มีความสามารถพิเศษโดยตรง จึงมีความ
เดนชัดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ มีหลักสูตรที่สรางขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน
อยางแทจริง อีกทั้งมีครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญและจบตรงกับสาขาวิชาที่สอน และมีบริบทการ
เรียนรูที่ชวยสงเสริมการเรียนรูที่สูงกวากลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และยังพบวา
ผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยที่ผาน ซึ่งเปนงานวิจัยของ ชุลีกร ยิ้มสุด และคณะ
(2547: 62) ที่พบวา นักเรียนโรงเรียนมหิดลฯ มีสภาพแวดลอมทางการเรียนวิทยาศาสตรฯ สูงกวา
กลุ ม นั ก เรี ย นโครงการ พสวท.และกลุ ม นั ก เรี ย นปกติ แสดงให เ ห็ น ว า ผลของรู ป แบบการจั ด
การศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 2 รูปแบบดังกลาวนี้ ทําใหนักเรียนมีระดับการรับรู
ความสามารถของตนทางการเรียนรู และการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษที่ตางกัน
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ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. สําหรับผูกําหนดนโยบาย
1.1 ผูที่มีสวนในการกําหนดนโยบาย หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรสามารถนําองคความรูของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรไปใชประกอบในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน ทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการ
พัฒนา หรือการจัดการเรียนการสอนใหกับกลุมเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร เพราะ
จากผลการวิจัยพบวา การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เปนลักษณะของการเรียนรูที่
ผูเรียนมีความสนใจใฝหาความรู มีจริยธรรมในการเรียนรู มีการแสวงหา คัดสรร คิดวิเคราะห
สังเคราะห จัดการกับขอมูลความรูที่ไดมา และนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงสรางสรรค โดยมีการ
ใช วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร แ ละทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร เ ป น ฐานในการเรี ย นรู
จากลักษณะของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เห็นไดวาหากเด็กกลุมนี้ไดรับการ
พัฒนาและสงเสริมใหมีลักษณะการเรียนรูฯ ดังกลาว เด็กกลุมนี้จะสามารถนําความรูที่ไดจากการ
เรียนรูออกมาใชประโยชนเชิงสรางสรรคในการพัฒนาทั้งตอตนเองและสังคมตอไป
1.2 ผู ที่ มี ส ว นในการกํ า หนดนโยบาย ควรมี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น โรงเรี ย นที่ จั ด
การศึกษาใหกับเด็ก ที่มีความสามารถพิเศษใหมีความพรอมเทียบเทา กับโรงเรียนเฉพาะทาง
(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ทั้งนี้เนื่องจากผลการวิจัยพบวา
กลุมนักเรียนโรงเรียนเฉพาะทางซึ่งเปนกลุมโรงเรียนที่มุงพัฒนาผูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรโดยตรง(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) มีการรับรู
ความสามารถของตนทางการเรียนรูและมีลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูง
กวากลุมนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และหากพิจารณาถึงสิ่งแวดลอมทาง
โรงเรี ย น ก็ ยั ง พบอี ก ว า กลุ ม นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเฉพาะทางมี ก ารรั บ รู ถึ ง ความพร อ มในการจั ด
การศึกษาฯของโรงเรียน และมีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู สูงกวากลุมนักเรียนโรงเรียน
เรียนรวม อีกดวย ผลการวิจัยนี้ สะทอนใหเห็นวา ดวยบริบทของโรงเรียนเฉพาะทางที่มุงพัฒนาผูที่
มีความสามารถพิ เศษโดยตรง มีก ารบริห ารจั ดการสิ่งแวดลอมที่เ อื้ อตอ การเรีย นรูของผูเ รีย น
มากกวา จึงทําใหนักเรียนในกลุมโรงเรียนเฉพาะทางมีลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมโรงเรียนแบบเรียนรวม และอาจเปนเพราะทางโรงเรียนเฉพาะทาง
มีความเดนชัดเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน อีกทั้งมีครูผูสอนที่จบเฉพาะทางและ
มีบริบทการเรียนรูที่ชวยสงเสริมการเรียนรูที่สูงกวากลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
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1.3 ผูที่มีสวนในการกําหนดนโยบาย ควรใหความสําคัญกับการสนับสนุนในเรื่องของ
การจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนตางๆ ทั้งในเรื่องของ งบประมาณ
การจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร สื่อการเรียนการสอน อุปกรณการทดลอง
และแหลงเรียนรูตางๆ เปนตน เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ความพรอมของโรงเรียนในการจัด
การศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร
ซึ่ ง หมายความวา โรงเรีย นมีค วามพร อมในการจัดการศึ กษาใหกับเด็ ก ที่มี
ความสามารถพิเศษ ซึ่งเปนความพรอมในเรื่องของหลักสูตร ครูผูสอน สื่อการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผลการเรียนมากเพียงใด จะชวยสงผลใหนักเรียนเกิดลักษณะการเรียนรูอยาง
สรางสรรคฯ มากขึ้นดวย ซึ่งความพรอมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนี้ เปนสภาพการเตรียมตัว
ของโรงเรียนที่จัดขึ้นอยางเพียงพอเพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไมวาจะเปนในเรื่องของความ
พรอมในดานตางๆ ดังนี้
- ดานหลักสูตร ควรเปนหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของเด็ก มีกิจกรรมที่
หลากหลาย ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็ก โดยโรงเรียนควร
สงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาสเต็มที่ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถพิเศษของเด็ก
เพราะการพัฒนาที่เนนการจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็กจะไปกระตุน
และทาทายใหเด็กไดคิด คนควา เรียนรู ทํางานอยางมีความคิดสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ดานครูผูสอน โรงเรียนควรจัดหาครูผูที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง มาดํา เนิน การจัด การเรีย นการสอนโดยเนน ใหนัก เรีย นไดมีสว นรว ม เนน ทัก ษะ
กระบวนการคิดระดับสูง และครูตองมีคุณลักษณะเปนผูมีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
นักเรียน มีมนุษยสัมพันธ และมีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ
- ดานสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนควรจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน ที่มีความ
ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน และเปนสื่อที่มีความยืดหยุน
ของแตละรายวิชาที่เปดสอนแตละระดับชั้น
- ดานการวัดและประเมินผลการเรียน ครูผูสอนควรใชวิธีการที่หลากหลาย และ
สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอน โดยเปนการวัดและประเมินผลที่มีขอมูลมาจากผลงานที่
สลับซับซอน มีการสรางสรรค ทาทาย และมีความยุติธรรม โดยคํานึงถึงธรรมชาติของแตละกลุม
สาระวิชาและความตองการของเด็กทั้งทางสติปญญาและทางจิตวิทยาประกอบกัน
นอกจากนี้ผูกํา หนดนโยบายควรมีการสนับสนุน ใหมีก ารจัดกิ จกรรมที่สงเสริมให
นักเรียน ไดมีปฏิสัมพันธหรือมีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรรวมกับบุคคลที่มีความสําคัญ
ไดแก บิดามารดาหรือผูปกครอง ครูผูสอน เพื่อนนักเรียน ที่เพิ่มมากขึ้น และตองเปนกิจกรรมที่
กอใหเกิดสัมพันธภาพทางบวก เปนกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดในตัวนักเรียน
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2. สําหรับครูผูสอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ครูผูสอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ควรมีการสรางหรือสงเสริมความสัมพันธอันดีกับ
นักเรียน โดยอาจมีการแสดงออกถึงความหวงใย มีการสงเสริมใหกําลังใจ การเอาใจใสนักเรียน
มีความเปนกันเอง และมีความยุติธรรม เนื่องจากผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับครูมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซึ่งหมายถึงวา การที่ครูและ
นักเรียนตางมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ทั้งในลักษณะของการดูแลเอาใจใส การใหคําแนะนํา ให
กําลังใจ หรือหวงใยนักเรียนมากเพียงใด จะชวยสงผลใหนักเรียนเกิดลักษณะการเรียนรูอยาง
สรางสรรคฯมากขึ้นดวย ดังนั้นความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน เปนเรื่องสําคัญที่จะชวยใหครู
และนักเรียนมีความเขาใจตอกันเปนอยางดี
3. สําหรับ บิดา มารดา หรือผูปกครอง
บิดา มารดา หรือผูปกครองควรใหการสนับสนุนทางการเรียนแกนักเรียน และควร
ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากผลการวิจัยพบวา การสนับสนุนทาง
การเรียนรูจากผูปกครอง และการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอ
การเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ซึ่งหมายถึงวา การที่ผูปกครองหมั่นดูแล
เอาใจใส ใหกําลังใจ ใหความรูขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา ใหขอมูลความรูเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียน
ตองการเรียนรู หรือแมแตการใหในดานสิ่งของและบริการ โดยมีการจัดเตรียมหนังสือ หรืออุปกรณ
การเรียนใหแกนักเรียนอยางเพียงพอมากเพียงไร ก็จะชวยใหนักเรียนมีระดับการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรมากขึ้นดวย ในลักษณะเดียวกันคือการที่ผูปกครองแสดงพฤติกรรมการเปน
แบบอยางในลักษณะที่รักการเรียนรูและมีจริยธรรมในการเรียนรูมากเพียงใดยอมสงผลใหนักเรียน
เกิดลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคมากขึ้น เห็นไดวาหากบิดา มาราดา หรือผูปกครอง ตองการ
จะใหลูกมีคุณลักษณะอยางไรตนเองก็ตองสรางสิ่งแวดลอมที่ตองการใหเกิดขึ้น การสนับสนุน
ทางการเรียนรูและการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของบิดา มารดา หรือผูปกครองจึงเปนสิ่งสําคัญ
ตอการเรียนรูของนักเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการทําการวิจัยเชิงทดลองโดยสรางโปรแกรมการพัฒนาลักษณะการเรียนรูอยาง
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร โดยอาจใชตัวแปร
ปจจัยภายในตัวนักเรียนพัฒนาควบคูไปดวย เพราะผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวาการที่นักเรียนจะมี
ลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรน้นั มีผลมาจากการรับรูความสามารถของตน
ทางการเรียนรู และการกํากับตนเองในการเรียนรูรวมดวย
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2. ควรมีการศึกษาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของลักษณะการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร อาจนําแบบจําลองที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นไปใชกับกลุมตัวอยางที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับเด็กกลุมนี้ หรืออาจศึกษากับเด็กทั่วไปที่เรียนสายวิทยาศาสตร โดยอาจ
ปรับเปลี่ยนตัวแปรใหเหมาะสมกับลักษณะของกลุมตัวอยาง
3. ควรทําการประมวลเอกสารเพิ่มเติมเพื่อนําตัวแปรทางจิตวิทยาที่สําคัญอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวของเขามาศึกษารวมกับการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู และการกํากับตนเอง
ทางการเรียนรูเพื่อทํานายลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา
ตั ว แปรป จ จั ย ภายในของนั ก เรี ย น ร ว มกั น อธิ บ ายลั ก ษณะการเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท าง
วิทยาศาสตรได ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปอาจเพิ่มตัวแปรปจจัยภายในตัวอื่นๆ เขามาศึกษารวมดวย
ในการอธิบายลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรไดมากขึ้น
4. เพื่อทราบถึงพัฒนาการของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร อาจมีการทําวิจัย
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง โดยการศึกษาระยะยาว (longitudinal study) ดวยการวัดซ้ํา(repeated
measure) ในกลุมตัวอยางนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรที่เขาเรียนมาตั้งแตชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 และติดตามไปจนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยเครื่องมือเดิม เพื่อดูพัฒนาการ
หรือดูคาสัมประสิทธิ์ถดถอยวามีความแปรเปลี่ยนหรือมีความคงที่ในการวัดแตละครั้งหรือไม
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ตาราง 18 คาอํานาจจําแนก(คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม)และคาความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คาอํานาจจําแนก
ขอ
.531
21
.511
22
.494
23
.450
24
.530
25
.468
26
.372
27
.489
28
.583
29
.517
30
.447
31
.503
32
.516
33
.427
34
.530
35
.531
36
.422
37
.316
38
.517
39
.465
40
คาความเชื่อมั่น = .880

คาอํานาจจําแนก
.526
.549
.426
.579
.584
.597
.609
.590
.395
.305
.555
.531
.550
.549
.521
.433
.521
.458
.512
.543
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ตาราง 19 คาอํานาจจําแนก(คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม)และคาความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนรูของผูปกครอง
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8

คาอํานาจจําแนก
ขอ
.596
9
.638
10
.551
11
.561
12
.510
13
.397
14
.638
15
.471
คาความเชื่อมั่น = .876

คาอํานาจจําแนก
.636
.558
.506
.514
.318
.611
.404

ตาราง 20 คาอํานาจจําแนก(คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม)และคาความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8

คาอํานาจจําแนก
ขอ
.700
9
.420
10
.487
11
.505
12
.572
13
.529
14
.723
15
.416
16
คาความเชื่อมั่น = .894

คาอํานาจจําแนก
.694
.617
.677
.670
.641
.698
.462
.700
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ตาราง 21 คาอํานาจจําแนก(คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม)และคาความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามการเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูป กครอง
ขอ
1
2
3
4
5

คาอํานาจจําแนก
ขอ
.355
6
.385
7
.493
8
.490
9
.471
10
คาความเชื่อมั่น = .793

คาอํานาจจําแนก
.356
.472
.617
.430
.369

ตาราง 22 คาอํานาจจําแนก(คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม)และคาความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามความพรอมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คาอํานาจจําแนก
.516
.564
.305
.382
.212
.556
.409
.560
.412
.614
.436
.653
.399
คาความเชื่อมั่น =

ขอ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
.895

คาอํานาจจําแนก
.459
.533
.467
.544
.521
.558
.615
.479
.613
.694
.450
.357
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ตาราง 23 คาอํานาจจําแนก(คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม)และคาความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8

คาอํานาจจําแนก
.496
.452
.511
.574
.478
.328
.555
.356
คาความเชื่อมั่น =

ขอ
9
10
11
12
13
14
15
16
.887

คาอํานาจจําแนก
.616
.602
.658
.706
.382
.581
.627
.660

ตาราง 24 คาอํานาจจําแนก(คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม)และคาความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8

คาอํานาจจําแนก
ขอ
.566
9
.387
10
.464
11
.479
12
.483
13
.381
14
.521
15
.521
16
คาความเชื่อมั่น = .880

คาอํานาจจําแนก
.738
.680
.493
.589
.780
.527
.443
.646
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ตาราง 24 คาอํานาจจําแนก(คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม)และคาความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียนรู
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาอํานาจจําแนก
ขอ
.422
11
.565
12
.455
13
.341
14
.407
15
.380
16
.399
17
.595
18
.502
19
.504
20
คาความเชื่อมั่น = .827

คาอํานาจจําแนก
.555
.447
.466
.433
.474
.408
.322
.389
.448
.418

ตาราง 25 คาอํานาจจําแนก(คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม)และคาความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามการกํากับตนเองทางการเรียนรู
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คาอํานาจจําแนก
ขอ
.573
12
.446
13
.615
14
.534
15
.570
16
.561
17
.491
18
.518
19
.529
20
.465
21
.400
22
คาความเชื่อมั่น =.889

คาอํานาจจําแนก
.509
.594
.552
.408
.530
.586
.438
.407
.423
.415
.527
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1. รองศาสตราจารยลัดดาวัลย เกษมเนตร

ขาราชการบํานาญ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. รองศาสตราจารยชูศรี วงศรัตนะ

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. อาจารย ดร.สุวพร เซ็มเฮง

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังศินันท อินทรกําแหง สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พาสนา จุลรัตน

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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“ผลการศึกษาความเที่ยงตรงของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร”
ผลการวิจัยสวนนี้ เปนการศึกษาความเที่ยงตรงของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
จํานวนทั้งสิ้น 250 คน โดยมีจุดมุงหมายการวิจัยหลักเพื่อศึกษาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของ
ลั ก ษณะการเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค ท างวิ ท ยาศาสตร ข องเด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร และเพื่อศึกษาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณของลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรที่มีตอความคิดสรางสรรค ซึ่งในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใชแบบวัดจํานวน 2 ฉบับ คือ
แบบวัดลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร และแบบวัดความคิดสรางสรรค และ
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบ(Factor
Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย(Simple Regression) ผลการวิจัย แสดงดัง
ตาราง 27-28

235
ตาราง 27 คาน้าํ หนักองคประกอบและคาการรวมของตัวแปรลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร
องคประกอบ
ลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
1. ขาพเจาสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนวิทยาศาสตรมาประยุกต
เพื่อสรางใหเกิดสิ่งประดิษฐใหมได (LEARN39)
2. ขาพเจานําความรูที่ไดจากการเรียนรู และวิธีการทางวิทยาศาสตร
มาจัดทําโครงงานในวิชาวิทยาศาสตรได (LEARN12)
3. ขาพเจาสนใจซักถามปญหาที่อยากรู กับผูรูอยูเสมอ (LEARN29)
4. ขาพเจาสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน
มาถายทอดแบงปนใหกับรุนนอง (LEARN28)
5. ขาพเจาสามารถสรางผลงานสิ่งประดิษฐเขาแขงขันในการแขงขัน
ทางวิทยาศาสตร (LEARN35)
6.ขาพเจาสนใจแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ดวยวิธีการคนควาขอมูล
จากแหลงการเรียนรู (LEARN17)
7. ขาพเจาและเพื่อนๆ มีการแลกเปลี่ยน แบงปนความรูทางวิทยาศาสตร
ใหกันเสมอ (LEARN20)
8. ขาพเจาใชทักษะการสังเกต ในการเรียนรูสิ่งใหมๆ (LEARN21)
9. ความรูทางวิทยาศาสตร สามารถนําไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนในทาง
สรางสรรคไดทุกเรื่อง (LEARN16)
10. การอางอิงที่มาของแหลงขอมูลอยางถูกตองครบถวน เปนสิ่งที่ขาพเจา
ปฏิบัติอยูเสมอ(LEARN26)
11. ขาพเจาสนใจและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมรอบตัว
(LEARN5)
12. ความรูใหมๆ ที่ขาพเจาไดเรียนรูมาจากการคนควา มีประโยชนตอ
การเรียนในวิชาวิทยาศาสตร(LEARN4)
13. ขาพเจาอานทําความเขาใจกับขอมูลความรูกอนที่จะนําไปจําแนก
ประเภทของขอมูล (LEARN7)
14. ขาพเจาทําความเขาใจ แปลความหมายของขอมูลความรู กอนที่จะ
นําไปใชเสมอ (LEARN19)
15. ขาพเจานําขอมูลที่ไดจากการสังเกต มาจัดแยกประเภทเพื่อใหเขาใจ
ความหมายของขอมูลดีขึ้น(LEARN23)

Communality

1

2

3

4

(h2)

.63

.00

.33

-.09

.51

.63

.09

.18

.04

.43

.59

.35

.01

.05

.48

.59

.26

-.11 -.08

.43

.56

.11

.28

-.25

.47

.54

.27

.42

.15

.56

.52

.28

.12

.09

.37

.50

.40

.02

.05

.41

.48

.11

.12

.22

.31

.42

.37

.29

.08

.41

.42

.32

.15

.25

.36

.40

.27

.32

.26

.40

-.09

.74

.04

.16

.58

.25

.70

.16

.12

.59

.11

.62

.34

-.10

.52
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ตาราง 27 (ตอ)
องคประกอบ
ลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
16. ขาพเจาใชทักษะการจําแนกประเภทเพื่อพิจารณาแยกแยะความ
เหมือน ความแตกตางของขอมูลกอนนําไปใช (LEARN15)
17. ขาพเจาใชทักษะการวิเคราะหประเด็นความรูหลัก กอนที่จะสรุปเปน
องคความรู (LEARN27)
18. เมื่อเผชิญกับปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน ขาพเจามั่นใจวาจะ
สามารถคิดวิเคราะหหาสาเหตุและหาทางแกไขได (LEARN8)
19. ขาพเจาทําการสังเกตหลายครั้งเพื่อใหเกิดความแนใจกอนที่จะ
สรุปผล (LEARN18)
20. ขาพเจาตรวจสอบความถูกตองของแหลงขอมูลกอนนําไปอางอิง
เสมอ (LEARN14)
21. ขาพเจาสามารถวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลความรู กอนที่จะ
นําไปสรุป (LEARN37)
22. ขาพเจารูสึกยินดีเมื่อมีการงดเรียนในชั่วโมงวิทยาศาสตร (LEARN38)
23. ขาพเจาขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากครู เพื่อเตรียมการเรียนวิทยาศาสตร
ครั้งตอไป (LEARN40)
24. หลังจากจบการเรียนวิทยาศาสตร ขาพเจาทําบันทึกยอสรุปไวเตือน
ความจําและอานกอนสอบ(LEARN11)
25. ความซื่อสัตยทางวิชาการเปนสิ่งที่ขาพเจายึดมั่น (LEARN10)
26. ขาพเจากระตือรือรนที่จะติดตามความรูใหมๆ ทางวิทยาศาสตรของ
ตางชาติ โดยใชวิธีการสืบคนแหลงขอมูลทางอินเทอรเนต (LEARN36)
27. ขาพเจารักการอานหนังสือ และจดบันทึกความรูที่ไดจากการอานทุก
ครั้ง (LEARN13)
28. ขาพเจากระตือรือรนที่จะติดตามขาวสารเกี่ยวกับขอคนพบใหมทาง
วิทยาศาสตรจากงานวิจัยทางสื่อมวลชนอยูเสมอ (LEARN1)
29. ขาพเจาจะบันทึกผลการทดลองที่สังเกตไดอยางตรงไปตรงมาแมผล
การทดลองจะไมเปนไปตามที่คาดหวังไว (LEARN2)
30. ขาพเจาสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูมาทุกครั้ง เพื่อสรางความเขาใจใหกับตนเอง
(LEARN3)
31. ความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรไมสามารถ
นํามาใชรวมกับวิชาอื่นได(LEARN24)

Communality

1

2

3

4

(h2)

.15

.60

.32

-.05

.49

.31

.60

.12

.06

.48

.20

.55

-.10

.14

.37

.45

.53

.12

.14

.52

.29

.50

.38

-.05

.48

.18

.50

.25

.14

.36

.07

.09

.59

.31

.46

.42

-.09

.56

-.24

.56

.05

.23

.56

-.01

.36

.22

.17

.54

.19

.40

.51

.05

.52

-.02

.54

.33

.25

.51

-.07

.44

.40

.12

.50

.06

.43

.11

.19

.47

.16

.07

.40

.43

.14

.36

.14

.10

-.10

.73

.57

.29
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ตาราง 27 (ตอ)
องคประกอบ
ลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
32. ขาพเจาเชื่อวาหลักการและทฤษฎีตางๆ ทางวิทยาศาสตรไมเหมาะ
กับโลกแหงความเปนจริง(LEARN32)
33. ขาพเจาไมเคยมีขอสงสัยใดๆ เลย ในวิชาวิทยาศาสตร(LEARN33)
34. บอยครั้งที่ขาพเจาทําการบาน โดยคัดลอกคําตอบจากเฉลย
(LEARN22)
35. ขาพเจานําขอมูลที่ไดจากการคนความาใชในรายงานทันที โดยไม
จําเปนตองมาวิเคราะหหรือระบบใหม (LEARN31)
36. ขาพเจาสรุปความคิดเห็นโดยอาศัยขอเท็จจริงบางประการมา
สนับสนุนเทานั้น (LEARN34)
37. บอยครั้งที่ขาพเจาเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ชอบ จนลืมทํางานสงเมื่อ
ถึงชั่วโมงวิทยาศาสตร(LEARN25)
38. ขาพเจาไมยอมเชื่อผลสรุปจากคําบอกเลา จนกวาจะมีกระบวนการ
พิสูจนทางวิทยาศาสตร(LEARN6)
39. ขาพเจาไมยอมพลาดโอกาสเขาฟงบรรยายในเรื่องที่ขาพเจาอยากจะ
เรียนรู (LEARN9)
40. การเสนอขอมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากขอมูลเดิมเปนเรื่องที่ใหอภัยกัน
ได (LEARN30)
คาไอเกน
รอยละของความแปรปรวน

Communality

1

2

3

4

(h2)

.12

.07

.04

.72

.54

.11

-.09 -.21

.69

.53

-.20

.13

.32

.66

.60

.14

.14

.20

.55

.38

-.03

.10

.11

.54

.31

-.21

.08

.43

.48

.46

.08

.37

.37

.06

.28

.25

.36

.24

.17

.27

-.31

.05

.26

.34

.28

4.99 4.79 4.23 3.57
12.48 11.97 10.59 8.93

จากตาราง 27 พบวา คาน้ําหนักองคประกอบและคาการรวมของตัวแปรที่เปนไปตาม
เกณฑโดยองคประกอบแรกมีคาไอเกนเทากับ 4.99 อธิบายความแปรปรวนรวมไดรอยละ 12.48
องค ป ระกอบที่ 2 มี ค า ไอเกนเท า กั บ 4.79 อธิ บ ายความแปรปรวนรวมได ร อ ยละ 11.97
องค ป ระกอบที่ 3 มี ค า ไอเกนเท า กั บ 4.23 อธิ บ ายความแปรปรวนได ร อ ยละ 10.59 และ
องค ป ระกอบที่ 4 มี ค า ไอเกนเท า กั บ 3.57 อธิ บ ายความแปรปรวนได ร อ ยละ 8.93 โดยทั้ ง 4
องคประกอบรวมกันอธิบายความแปรปรวนรวมไดรอยละ 43.97
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ตาราง 28 คาสัมประสิทธิก์ ารถดถอย คาอํานาจในการทํานาย ของตัวแปรลักษณะการเรียนรูฯ
ที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กทีม่ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
ทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย
กลุม
รวม
หญิง
ชาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

R2
.37
.42
.34
.38
.28
.51

F
146.61**
52.08**
89.33**
58.52**
37.38**
56.48**

a

1.94
1.47
2.15
2.32
2.11
1.20

b
.64
.77
.58
.57
.61
.79

β

.61
.65
.58
.62
.53
.72

t
12.11**
7.22**
9.45**
7.65**
6.11**
7.52**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
R2 คาอํานาจในการทํานาย
b คาสัมประสิทธิ์การถดถอย(คะแนนดิบ)
β คาสัมประสิทธิ์การถดถอย(คะแนนมาตรฐาน)
จากตาราง 28 พบวา ลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสามารถทํานาย
ความคิดสรางสรรคไดทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย เมื่อพิจารณาในกลุมรวมจะพบวา ลักษณะการ
เรียนรูฯสามารถอธิบายความแปรปรวนในความคิดสรางสรรคได 37 % โดยมีคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย(คะแนนมาตรฐาน) เทากับ .61 และเมื่อพิจารณาในกลุมเพศชายหญิง พบวา ในกลุมเพศ
หญิง ลักษณะการเรียนรู ฯสามารถอธิบายความแปรปรวนในความคิดสรางสรรคได 42% ซึ่ง
มากกวากลุมเพศชาย สวนในกลุมระดับชั้น พบวา ลักษณะการเรียนรูฯสามารถอธิบายความ
แปรปรวนในความคิดสรางสรรคไดถึง 51% ในกลุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์การถดถอย(คะแนนมาตรฐาน) เทากับ .72
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ผลการศึกษาเพิ่มเติม

240
“ผลการศึกษาลักษณะการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร”
ผลการวิจัยสวนนี้ เปนผลจากการศึกษาถึงลักษณะของการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
กับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาวานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรจะมีลักษณะหรือพฤติกรรมการเรียนรูอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร ในลักษณะใดบ างและมี ความสอดคลอ งกับนิยามของลักษณะการเรีย นรูอย า ง
สรางสรรคฯที่ผูวิจัยไดทําการศึกษามากอนหนานี้หรือไม ผลการวิจัย แสดงดังตาราง 29-32
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ตาราง 29 ลักษณะหรือพฤติกรรมที่นักเรียนเห็นวาเปนการแสดงออกถึงความสนใจใฝเรียนรู
และนิยามศัพท
ความสนใจใฝเรียนรู
นิยาม : คุณลักษณะและพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกถึงการกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ
รักและใสใจการเรียนรูอยูเสมอ เปดกวางตอประสบการณใหมๆ และสนใจแสวงหาแหลงทรัพยากร
การเรียนรู โดยใชวิธีการเรียนรูไดอยางหลากหลายในการใหไดมาซึ่งขอมูลความรู
ลักษณะหรือพฤติกรรมทีน่ ักเรียนเห็นวาเปนการแสดงออกถึง ความสนใจใฝเรียนรู
- ตั้งใจเรียน
- ทบทวนความรู/บทเรียน
- ถามคําถามอาจารยเมื่อสงสัยไมเขาใจ
- คนควาหาความรูเพิ่มเติม
- อานหนังสือ
- ศึกษาเรื่องทีอ่ ยากรูหรือฝกฝนทดลองทําดวยตนเอง
- การรูจักเขาหาผูมีความรู ถามความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- มีความกระตือรือรน ใฝหาความรู
- เขาหองสมุดสืบคนขอมูลความรูใหม
- มีความสนใจในเรื่องที่เรียนหรือเรื่องที่เปนประโยชน
- มีความสงสัย สนใจในสิ่งตางๆ รอบตัว
- ใฝเรียนใฝรู
- มีสวนรวมในการเรียนการสอน
- ติดตามขาวสารเปนประจํา
- อยากรูอยากเห็น
- แลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนหรือผูอื่น
- กลาแสดงออก
- มุงมัน่ พากเพียร
- หาขอมูลเพิม่ เติมพัฒนาความรู
- มีความขยันหมั่นเพียรและอดทน
- อานทบทวนความรู เนื้อหาบทเรียนบทตอไป
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ตาราง 30 ลักษณะหรือพฤติกรรมที่นักเรียนเห็นวาเปนการแสดงออกถึงจริยธรรมในการเรียนรู
และนิยามศัพท
จริยธรรมในการเรียนรู
นิยาม : คุณลักษณะและพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกถึงการมีบทบาทในการเปนผูเรียนรูที่ดี มี
ความซื่อสัตย มีสามัญสํานึกที่ดี เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี โดยคํานึงถึงความถูกตอง มีใจเปนกลาง
และมีการตรวจสอบความถูกตองจากแหลงที่ใชขอมูล
ลักษณะหรือพฤติกรรมทีน่ ักเรียนเห็นวาเปนการแสดงออกถึง จริยธรรมในการเรียนรู
- ใหเกียรติครูผูสอน ตั้งใจเรียน ไมแสดงกิริยาทาทางที่ไมเหมาะสม หรือขออนุญาตผูสอนใน
การจะทํากิจกรรมบางอยาง
- มีนา้ํ ใจใหกับผูอื่น แบงปนความรูใหผูอนื่ ไมเห็นแกตัว
- ไมลอก ไมโกงขอสอบ
- ไมลอกการบานเพื่อน ทําการบานดวยตนเอง
- ไมลอกผลงานของผูอื่น ทําดวยตนเอง / ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
- มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา
- ซื่อสัตย
- เรียนรู/ทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยตนเอง
- เรียนรูอยางมีกฎเกณฑและถูกตอง
- ไมนําความรูไ ปใชในทางทีผ่ ิดหรือทําใหเกิดโทษตอผูอนื่ หรือตอตนเอง
- มีความรอบคอบ
- เรียนรูในสิง่ ที่เหมาะที่ควรไมผิดตอศีลธรรมจรรยา
- ไมกาวกายเรือ่ งสวนตัวผูอนื่
- การไมนาํ ความรูที่ไดนนั้ ไปใชในทางที่ผิดหรือเอาเปรียบผูอื่น
- มีวนิ ัย
- ไมขีดเขียนสิง่ ที่ไมควรลงในหนังสือเรียนสวนรวม
- ยอมรับขอผิดพลาดของตนและนําไปแกไข
- ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาที่ได
- เปดใจรับขอมูลใหมๆนอกเหนือจากที่ตนเองเคยเรียนรูม า
- มีความรับผิดชอบ เชน สงงานตรงเวลา ทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จ
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ตาราง 31 ลักษณะหรือพฤติกรรมที่นักเรียนเห็นวาเปนการแสดงออกถึงการจัดการขอมูลความรู
และนิยามศัพท
การจัดการขอมูลความรู
นิยาม : คุณลักษณะและพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกถึงการนําขอมูลความรูที่มีอยูหรือที่เรียนรูมา
จําแนก จัดลําดับ แปลความจากขอมูล การทําความเขาใจกับขอมูลความรู และมีทักษะใน การสรุป
ความ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ขอมูลที่ไดมา อยางมีระบบ กลั่นกรองออกมาเปนความรูที่ผาน
การจัดการจากผูเรียนรู
ลักษณะหรือพฤติกรรมทีน่ ักเรียนเห็นวาเปนการแสดงออกถึง การจัดการขอมูลความรู
- การเขียนบันทึก/จดบันทึก ขอมูลทีไดอยางเปนระบบ
- เขียนสรุป/ทําสรุปความรู
- การทําผังความคิด
- จัดเก็บเนื้อหาที่ไดเขาแฟมตามรายวิชา
- เนนขอความ ความรูท ี่สําคัญ
- นําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงตามความเขาใจ จัดระบบการจํา
- ทําความเขาใจกับความรูท ไี่ ดมา
- จัดหมวดหมู
- คิดวิเคราะหเปรียบเทียบเนือ้ หา
- ถามรุน พีห่ รืออาจารยหลายๆคนแลวจดจําไวเพื่อนําไปจดบันทึกอีกที
- จัดเก็บขอมูลดิบ และขอมูลที่ผานการวิเคราะห
- อานความรูท ี่ไดซ้ําๆ จากสมุดจด
- ตีความขอมูลที่ไดมา
- นําสิง่ ทีเ่ คยจดบันทึกไวมารวบรวมแลวจัดเรียงเปนหมวดหมู
- พิจารณาวาขอมูลที่ไดเกี่ยวของกับเรื่องอื่นหรือไม เขียนเชื่อมโยงไวดว ยกัน
- รวบรวมขอมูลจากหลายๆแหลงนํามาเปรียบเทียบใหไดขอมูลที่แนนอน
- มีความคิดวิเคราะหแยกแยะ มีความคิดสรางสรรค
- จดบันทึกสิ่งที่ไดรับ
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ตาราง 32 ลักษณะหรือพฤติกรรมที่นักเรียนเห็นวาเปนการแสดงออกถึงการประยุกตใชและ
พัฒนาใหเกิดประโยชน และนิยามศัพท
การประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชน
นิยาม : คุณลักษณะและพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกถึงการนําความรูที่ผานการจัดการความรูมา
ประยุกตใชและพัฒนาใหเกิดประโยชนทั้งในดานการเรียนและในการดําเนินชีวิตประจําวัน อาจเปนใน
ลักษณะของการเผยแพร การถายทอด การแบงปนและใชความรู การพัฒนาตอยอดของความรู หรือ
นําความรูที่มีอยูไปปฏิบัติในทางสรางสรรค
ลักษณะหรือพฤติกรรมทีน่ ักเรียนเห็นวาเปนการแสดงออกถึง การประยุกตใชและพัฒนาให
เกิดประโยชน
- นําความรูท ี่ไดไปใชแกปญหา เชื่อมโยงในชีวิตประจําวัน
- นําความรูท ี่ไดไปถายทอดใหกับเพื่อน นอง คนอืน่ ๆ การเผยแพร
- ประดิษฐสิ่งของ สรางสรรคสิ่งใหม
- นําความรูท ี่ไดไปใชในการสอบ
- นําความรูไปใชประโยชน/เผยแพร
- ประยุกตใชในการทํางาน
- เชื่อมโยงการใชความรูได
- พัฒนาประเทศ/พัฒนาสังคม
- แขงขันประกวดทักษะ/วิชาการ
- นําความรูมาตอยอด
- การตอยอดการเรียนในอนาคต
- นําความรูท ี่ไดไปประยุกตใชกับสาขาอืน่ ๆ หรือเอาไปใชในชีวิตจริง
- สอนเพื่อนในเรื่องที่เราเขาใจแตเพื่อนไมเขาใจ
- นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสงู สุด
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ผลการวิเคราะหเพิ่มเติม
- ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรในโมเดลระหวาง
นักเรียนกลุม โรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนเรียนรวม
- ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝง
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ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของอิทธิพลระหวางตัวแปรแฝงภายในที่มีตอ
ตัวแปรแฝงภายใน และความไมแปรเปลี่ยนของอิทธิพลระหวางตัวแปรแฝงภายนอกที่มี
ตอตัวแปรแฝงภายใน ของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร จําแนก
ตามประเภทโรงเรียน
การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรู
อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร จําแนกตาม
ประเภทโรงเรียน ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของอิทธิพลระหวางตัวแปร
แฝงภายในที่มีตอตัวแปรแฝงภายใน และความไมแปรเปลี่ยนของอิทธิพลระหวางตัวแปรแฝง
ภายนอกที่มีตอตัวแปรแฝงภายใน ดังแสดงในตาราง 33
ตาราง 33 ผลการประมาณคาความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรในแบบจําลองระหวาง
นักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนเรียนรวม
สมมติฐาน
1. HForm
2. Hβ
3. HΓ

χ2

df

p

732.84 423 .00
738.26 426 .00
746.12 434 .00

สมมติฐาน
2 เทียบ 1
3 เทียบ 1

χ2 / df

CFI RMSEA

1.73
1.73
1.71

.99
.99
.99

∆ χ2

∆ df

5.41
13.28

3
11

p
.14
.27

.04
.04
.04

กลุมโรงเรียน
เฉพาะทาง

กลุมโรงเรียน
เรียนรวม

GFI

SRMR

GFI

SRMR

.93
.93
.93

.04
.04
.04

.93
.93
.93

.04
.04
.04

จาตาราง 33 ผลการประมาณคาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบขอบแบบจําลองและ
คาพารามิเตอรในโมเดลระหวางนักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม
พบวา
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ในสมมติ ฐ านแรก(HForm) ซึ่ ง เป น การทดสอบความไม แ ปรเปลี่ ย นของรู ป แบบของ
แบบจําลอง พบวา ดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษเกือบทุกดัชนีบงบอก
วาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ แมวาคาไค-สแควร(χ2) จะมีนัยสําคัญทางสถิติ
แตอัตราสวนระหวางคาไค-สแควรกับองศาอิสระมีคาไมเกิน 2 จึงยอมรับสมมติฐานที่วา รูปแบบ
ของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรระหวางนักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและนักเรียน
กลุมโรงเรียนเรียนรวมไมแตกตางกัน หรือมีความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบของแบบจําลอง
ในสมมติฐานที่ 2 เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรตามสมมติฐานที่
1 และเพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุ
ระหวางตัวแปรแฝงภายใน (Hβ) โดยการกําหนดใหเมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันทั้ง 2
กลุม พบวา แบบจําลองแตละกลุมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ แมวา คาไค-สแควร(χ2)
จะมีนัยสําคัญทางสถิติ แตอัตราสวนระหวางคาไค-สแควรกับองศาอิสระมีคาไมเกิน 2 และเมื่อ
พิจารณาความแตกตางของคา ไค-สแควรระหวางสมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 1 มีคาเทากับ
5.41, df=3 , p=.14 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการทดสอบนี้แสดงใหเห็นวา ภายใตความ
ไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบของแบบจําลองอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายในแบบจําลอง
ของนักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและนักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวมเทากัน
และในสมมติ ฐ านที่ 3 เป น การทดสอบความไม แ ปรเปลี่ ย นของค า พารามิ เ ตอร ต าม
สมมติฐานที่ 1 และเพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพล
เชิ ง สาเหตุ จ ากตั ว แปรแฝงภายนอกไปตั ว แปรแฝงภายใน(HΓ) โดยการกํ า หนดให เ มทริ ก ซ
พารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันทั้ง 2 กลุม พบวา แบบจําลองแตละกลุมมีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ แมวาคา ไค-สแควร(χ2) จะมีนัยสําคัญทางสถิติ แตอัตราสวนระหวางคาไค-สแควร
กับองศาอิสระมีคาไมเกิน 2 และเมื่อพิจารณาความแตกตางของคา ไค-สแควรระหวางสมมติฐาน
ที่ 3 และสมมติฐานที่ 1 มีคาเทากับ 13.28, df=11, p=.27 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการ
ทดสอบนี้แสดงใหเห็นวา ภายใตความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบของแบบจําลองอิทธิพลเชิงสาเหตุ
จากตัวแปรแฝงภายนอกที่มีตอตัวแปรแฝงภายใน ในแบบจําลองของนักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะ
ทางและนักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวมเทากัน
จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา รูปแบบของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของการเรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร สามารถใชอธิบายไดทั้งกับนักเรียนกลุมโรงเรียน
เฉพาะทางและนักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวม และยังพบความไมแปรเปลี่ยนของอิทธิพลระหวาง
ตัวแปรแฝงภายในที่มีตอตัวแปรแฝงภายใน และความไมแปรเปลี่ยนของอิทธิพลระหวางตัวแปร
แฝงภายนอกที่มีตอตัวแปรแฝงภายใน ของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการ
เรียนรูอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรระหวาง
นักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและนักเรียนกลุม โรงเรียนเรียนรวม
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ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝง
ตาราง 34 การเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงการสนั บ สนุน ทางการเรี ย นรู ข องผู ป กครอง
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง
ความพรอมในการจัดการศึกษาฯ สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อน การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู การกํากับตนเองทางการ
เรียนรู และการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ ระหวางนักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทาง และนักเรียน
กลุมโรงเรียนเรียนรวม

การสนับสนุนทางการเรียนรูข องผูปกครอง
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง
การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของผูปกครอง
ความพรอมในการจัดการศึกษาฯ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน
การรับรูความสามารถฯ
การกํากับตนเองฯ
การเรียนรูอยางสรางสรรคฯ

ผลตางคาเฉลี่ยตัวแปรแฝง
ระหวางนักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทาง
และนักเรียนกลุมโรงเรียนเรียนรวม
-0.29**
-0.28**
-0.14
-0.26**
-0.28**
-0.09
-0.77**
-0.12
-0.19**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางการเรียนรู
ของผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง การเปนแบบอยางทางการเรียนรูของ
ผูปกครอง ความพรอมในการจัดการศึกษาฯ สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อน การรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู การกํากับตนเองทางการ
เรียนรู และการเรียนรูอยางสรางสรรคฯ ระหวางนักเรียนกลุมโรงเรียนเฉพาะทางและนักเรียนกลุม
โรงเรียนเรียนรวม ในการวิเคราะหนี้ ผูวิจัยไดกําหนดใหกลุมนักเรียนโรงเรียนเฉพาะทางเปนกลุม
ฐานและใหกลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวมเปนกลุมเปรียบเทียบ ดังนั้นถาผลตางเปนคาบวกแสดง
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วากลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวมมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงสูงกวากลุมนักเรียนโรงเรียนเฉพาะทาง
แตถาผลตางเปนคาลบแสดงวากลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวมมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงต่ํากวากลุม
นักเรียนโรงเรียนเฉพาะทาง ซึ่งผลการทดสอบ พบวา คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 6 ตัวแปร คือ คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางการเรียนรู
ของผูปกครอง คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง คาเฉลี่ยตัวแปรแฝง
ความพร อ มในการจั ด การศึ ก ษาฯ ค า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงสั ม พั น ธภาพระหว า งนั ก เรี ย นกั บ ครู
คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนทางการเรียนรู และคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการ
เรียนรูอยางสรางสรรคฯ โดยกลุมนักเรียนโรงเรียนเฉพาะทางมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงทั้ง 6 ตัวแปรสูงกวา
คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงของกลุมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม สวนคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการเปนแบบอยาง
ทางการเรียนรูของผูปกครอง คาเฉลี่ยตัว แปรแฝงสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน และ
คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการกํากับตนเองฯของกลุมนักเรียนโรงเรียนเฉพาะทางกับกลุมนักเรียนโรงเรียน
เรียนรวมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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