
 

 
 

การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

 
โดย 

นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล 

 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 

การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

 
โดย 

นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล 

 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 

THE  READINESS  PREPARATION  FOR  STUDENTS  TO  OLYMPIAD  COMPETITION 

 
By 

Miss Somjai  Subwattanaphongkul 

 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Doctor of Philosophy Program in Education Administration 
Department of Educational Administration 

Graduate School, Sillapakorn Universjty 
Academic Year 2016 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “การเตรียมความพร้อม
เพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ” เสนอโดย นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
 
 ……………..……….……………………………………. 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 วันที่ ....... เดือน ............ พ.ศ. ............... 
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยาวิทยานิพนธ์ 
 

 ....................................................................... ประธานกรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว) 
......../...................../................. 
 

 .................................................. กรรมการ  ..............................................................กรรมการ 
(ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา) 
......../...................../................. ......../...................../................. 
 

 ................................................... กรรมการ  ...............................................................  กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร) 
......../...................../................. ......../...................../................. 



 

ง 

56252923: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ: การเตรียมความพร้อม, โอลิมปิกวิชาการ 

สมใจ  สืบวัฒนพงษกุล: การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ. 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.นุชนรา  รัตนศิระประภา, ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ และ
ผศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.นพดล  เจนอักษร.  252 หน้า. 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการกลุ่มตัวอย่าง เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ และโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 108 โรงเรียน ที่มีสถิติ
สอบผ่านโอลิมปิกวิชาการรอบแรกหรือเป็นตัวแทนศูนย์สอบโอลิมปิกวิชาการได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
ห้าปี ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมขององค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการ
วิเคราะห์องค์ประกอบโดยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ วิธีสกัดปัจจัยและวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างโอกาสการเรียนรู้ 2) การจัดกระบวนการสอนของครู  
3) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 4) การบริหารจัดการด้านอารมณ์และแรงจูงใจ 5) การ
เรียนรู้อย่างอิสระ 6) การบริหารจัดการด้านสติปัญญานักเรียน 7) การบริหารจัดการด้านวุฒิภาวะของ
นักเรียน และ 8) การบริหารจัดการของโรงเรียน 

2. องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ                   
8 องค์ประกอบ 90 ตัวแปร ซึ่งมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ และถูกต้อง
ครอบคลุม 

 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา.................................................  ปีการศึกษา 2559 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1.………….…..….……. 2…….…….….…….… 3……………..………… 



 

จ 

56252923: MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORDS: THE READINESS PREPARATION, OLYMPIAD COMPETITION. 

SOMJAI  SUBWATTANAPHONGKUL:  THE READINESS PREPARATION FOR 
STUDENTS TO OLYMPIAD COMPETITION.  THESIS ADVISORS: ASST. PROF. NUCHNARA 
RATTANASIRAPRAPA, Ph.D., ASST. PROF. PRASERT  INTARAK, Ed.D. AND ASST. PROF. 
MAJ. NOPADOL  CHENAKSARA, RTAR, Ph.D.  252  pp. 

 
The purposes of this research were to: 1) identify the components of the 

readiness preparation for students to Olympaid competition, 2) the confirmation of 
the components of the readiness preparation for students to Olympaid competition. 
The sample of this study included 1 0 8 secondary school sunder the Office of the 
Basic Education Commission, Demonstration school Under State Universities and 
secondary schools under the Office of Private education that have passed the first 
round of Olympaid competition or are representatives of the Olympaid competition 
more than five years. The respondents were school directors, academic deputy 
school director and the head of Enrichment Program of Science Mathematics 
Technology and Environment. The research instruments were unstructured interview 
and questionnaire. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and content analysis. 

The findings were as follows: 
1. The components of the readiness preparation for students to Olympiad 

Competition consisted of 8 components 1) creating learning opportunities 2) teaching 
process 3) atmospheric environment organizing 4) emotional and motivation management 
5) independence learning 6) students intellectual management 7) students maturity 
management and 8) school management. 

2. The 8 components and 90 guidelines of the readiness preparation for 
students to Olympaid competition were appropriate, possible, useful and accurate. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และเทคโนโลยีอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี  สารสนเทศ และการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลท าให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมี
ความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องพยายามปรับเปลี่ยนและด าเนินนโยบายให้
เท่าทันกระแสความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประเทศของตนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมโลกอย่างมี
ศักดิ์ศรี ดังเห็นได้จาก รายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พบว่า ความสามารถในการ
แข่งขันในภาพรวม พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับล่าสุดปี พ.ศ.2558 มี
จ านวน 61 ประเทศ แบ่งเป็น ประเทศในกลุ่มยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 38 ประเทศ 
เอเซียแปซิฟิก 14 ประเทศ และอเมริกา 9 ประเทศ มีประเทศอยู่ในกลุ่มสมาชิก อาเซียนเพียง 5 
ประเทศท่ีเข้าร่วมการจัดอันดับ IMD ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ประเทศไทย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 
ในภาพรวม (Overall) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 301 และจากรายงาน
ของห น่ วย งาน  International Institute for Management Development (IMD) ป ระ เท ศ
สวิสเซอร์แลนด์ได้เสนอผลการจัดอันดับสมรรถนะการแข่งขัน IMD World Competitiveness 
Yearbook ประจ าปี 2559 ความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม พ.ศ.2559 ส าหรับภูมิภาคเอเชีย 
นอกจากฮ่องกง (อันดับ 1) และสิงคโปร์ (อันดับ 4) ที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศสมาชิก 61 
ประเทศแล้ว มีเพียงญี่ปุ่น อินเดียและประเทศไทยเท่านั้นที่มีอันดับดีขึ้น ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น 2 
อันดับมาอยู่ที่อันดับ 28 แต่เมื่อพิจารณาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในส่วนกลุ่มที่
ฉุดรั้งอันดับให้สมรรถนะในภาพรวมของประเทศไทยตกต่ า ในรายงานสมรรถนะในรายปัจจัยย่อย 
พบว่า พ.ศ.2558 การศึกษาได้ล าดับที่ 48 และปี พ.ศ.2559 การศึกษา ล าดับที่ 52 จะเห็นได้ว่า 
อันดับในภาพรวมของประเทศไทยจะสามารถไต่ขึ้นจากอันดับ 30 เป็นอันดับ 28 แต่สมรรถนะ
การศึกษาของประเทศไทย พ.ศ.2559 (IMD2016) กลับมีอันดับตกลงถึง 4 อันดับ จากอันดับ 48 ลง
มาที่อันดับ 52 ในการนี้ท าให้เห็นว่า การศึกษาไทยควรได้รับการพัฒนา2 ซึ่งการศึกษาคือเครื่องบ่งชี้
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ 
และทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ และในการจัด การเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้นักเรียน มีกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนานักเรียน  เนื่องจากเด็กวัยเรียนนี้คือ 

                                                   
1 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สมรรถนะกำรศึกษำไทยในเวทีสำกล พ.ศ.2558 

(IMD 2015), พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2558), 15. 
2 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สมรรถนะกำรศึกษำไทยในเวทีสำกล พ.ศ.2559 

(IMD 2016), พิมพ์ครั้งที่ 1 (นนทบุรี: บริษัท 21 เซ็นจูรี จ ากัด, 2559), 35. 
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“ช่วงเวลาทองของการเรียนรู้” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงได้ใช้กลยุทธ์ส่งเสริม และพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ส าหรับนักเรียน โดยผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เป็นสื่อกลางสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ 
และมีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ซึ่งการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ความ สามารถ ความเข้าใจในการเรียนรู้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และมีการพัฒนานักเรียนที่
มีความ สามารถพิเศษที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทย สอดคล้องกับสถานการณ์
และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเพ่ือเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลก  ซ่ึงการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
(International Science Olympiads) เป็นการแข่งขันทางวิชาการเวทีหนึ่งในระดับนานาชาติที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเป็นเวที โอลิมปิกวิชาการ ที่เป็นกลุ่มของการแข่งขันระดับ
นานาชาติในสาขาต่างๆ ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนมัธยมปลายที่เก่งที่สุด 4-6 
คนในแต่ละประเทศ ผ่านกระบวนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับ ประเทศ ณ ปัจจุบันมี มี
ทั้งหมด 12 เวที แบ่งออกได้เป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น และรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โอลิมปิกวิชาการทั่วไป มีทั้งหมด 14 สาขา3 โดยการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนี้  เกิดจากกลุ่ม
นักวิชาการกลุ่มหนึ่งมีความคิดและความเชื่อว่าในทุกประเทศย่อมมีเยาวชนผู้มีอัจฉริยะทางปัญญาอยู่
เป็นจ านวนมากและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ หากจัดให้เยาวชน
เหล่านั้นมาแข่งขันกันในด้านวิชาการ เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก น่าจะเป็นการพัฒนา
ความสามารถพิเศษทางปัญญาของเยาวชน ให้มีความสามารถสูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะเป็นผลดีต่อการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้
ของนักเรียนด้วยความมุ่งม่ันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
ได้มีการเตรียมความพร้อมนักเรียน และค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเข้าแข่งขันทางวิชาการใน
ระดับโลกมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ได้รับการเตรียมความ
พร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศ
ได้อย่างมั่นใจ และประสบความส าเร็จในการแข่งขันได้มากขึ้นและได้รับรางวัลระดับสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีความเชื่อมโยงและพ่ึงพิง
กันสูงขึ้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพของคนนั้น มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนและ
สมดุล ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในหลายประเทศในโลกที่ต้องปรับเปลี่ยนและมีการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของประชากร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบาย ไปสู่ความส าเร็จและสามารถแข่งขันทางการศึกษากับนานาชาติและเข้าสู่เวทีระดับโลก
โดยเฉพาะโอลิมปิกวิชาการได้  ซึ่งการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นเวทีหนึ่งในการแข่งขันทาง

                                                   
3 “โอลิมปิกวิชาการ.” วิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี, เข้าถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2558, เข้าถึง

ได้จาก https://th.wikipedia.org /wiki/ โอลิมปิกวิชาการ 
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การศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาเป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี แล้ว เห็นได้จาก ในปี พ.ศ.
2502 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกขึ้น
เป็นครั้งแรก จากจุดเริ่มต้นนี้เอง ท าให้นานาประเทศเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการจัดการแข่งขัน 
จึงได้ส่งเยาวชนของตนเข้าร่วมการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้นทุกปี และได้มีการแข่งขันวิชาการต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
คือ ฟิสิกส์เริ่มในปี พ.ศ.2510 เคมีเริ่มในปี พ.ศ.2512 คอมพิวเตอร์เริ่มในปี พ.ศ.2532 ชีววิทยาเริ่มใน
ปี พ.ศ.2533 และดาราศาสตร์ เริ่มในปี พ.ศ.2540 ตามล าดับ และมีการจัดการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการจนกระทั่งปัจจุบัน  

ส าหรับประเทศไทยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากร มีการส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันทางวิชาการในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน 
โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ด าเนินการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนนักเรียนไทยไปร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  
เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2532 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นับเป็นการเริ่มต้นโครงการโอลิมปิก
วิชาการ4 ซ่ึงสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรง 
สนพระทัยโครงการและมีพระเมตตาพระราชทานเงินส่วนพระองค์  สนับสนุนการแข่งขัน และในปี
ต่อมาทรงเสด็จเป็นประธานในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมและนักเรียนที่
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันระหว่างประเทศ นับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่ีพระราชทานต่อโครงการฯ เป็นผลให้โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรและสื่อมวลชนทุกประเภท ปัจจุบันประเทศไทยได้ส่ งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขัน 8 วิชา คือ 
คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ และโลกและอวกาศ การด าเนิน
โครงการฯ ตั้งแต่เริ่มต้นในปี พ.ศ.2532-2543 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(สสวท.) เป็นผู้ด าเนินการในทุกขั้นตอน ต่อมาในปี พ.ศ.2544 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา 
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงโปรดให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจัดให้มีการสอบคัดเลือกและอบรมวิชาการแก่นักเรียนทั่วทุก
ภูมิภาค ดังนั้นนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ  จึงมีทางเลือกได้ 2 เส้นทาง คือ ผ่านการ
คัดเลือกของมูลนิธิ สอวน. และผ่านการคัดเลือกโดย สสวท. จนกระทั่งปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา การ
คัดเลือกนักเรียนของมูลนิธิ สอวน. ครอบคลุมนักเรียนทั่วประเทศแล้ว สสวท. และมูลนิธิ สอวน. จึง
ได้วางแผนร่วมกัน โดยมูลนิธิ สอวน. เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ ส่วน 

                                                   
4 คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, “เอกสารนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ส าหรับผู้แทนประเทศไทยไป
แข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ,” เข้าถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้
จาก http://gisonet.ipst.ac.th/Olympic/images/news/2014/scholarship%20manual.pdf. 
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สสวท. เป็นผู้รับผิดชอบในการอบรมและคัดเลือกให้ได้ผู้แทนประเทศไทย  แล้วด าเนินการส่งไป
แข่งขันยังประเทศเจ้าภาพที่จัดการแข่งขัน5 แต่จากผลการด าเนินงานของประเทศไทยในการส่ง
นักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ยังพบสภาพปัญหาของนักเรียนที่เข้าแข่งขันได้รับรางวัลในบาง
วิชาและการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เห็นได้จากรายงานผลการ
ด าเนินงานการเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ พบว่า ตั้งแต่ปี 2532 นักเรียนไทยท าได้ดีในวิชาชีววิทยา
และเคมี แต่อ่อนในวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ เนื่องจากพบว่าหลักสูตรการศึกษาของไทยต่ ากว่า
มาตรฐานสากลอยู่ 1-2 ปี มูลนิธิ สอวน. จึงได้จัดค่ายอบรมพิเศษ โดยให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ให้การอบรมนักเรียนด้วยหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ท าให้ระยะ
หลังนี้นักเรียนไทยได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทุกคน ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญเงิน
และเหรียญทอง ซึ่งการพัฒนานักเรียนไทยให้ประสบผลส าเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ควรน ามาใช้ในการวางแผนเพ่ือการเตรียมความพร้อม จึงควรน ากระบวนการที่สร้างความ 
ส าเร็จดังกล่าวไปขยายผลให้กับครูในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ให้ได้
ระดับมาตรฐานสากลต่อไป6 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อม
นักเรียนในการเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งควรให้ความส าคัญให้สอดคล้องกับ
หลักการ/แนวคิดการจัดการศึกษาตามกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574                      
ที่กล่าวถึง สถานศึกษาต้องบริหารและจัดการศึกษาที่แสดงความรับผิดชอบ (Accountability)                        
ต่อคุณภาพและมาตรฐานของบริการการศึกษาที่ให้แก่นักเรียน7 โดยที่สถานศึกษาทุกแห่งมีบทบาท
โดยตรงที่จะต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการ หาแนวทางการสร้างความพร้อมนักเรียนเพ่ือเข้าสู่การ
แข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
จากความจ าเป็นดังกล่าวสถานศึกษาในประเทศไทยเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ต้องด าเนินการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล สามารถพัฒนานักเรียนให้สามารถแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ และประสบความส าเร็จในการแข่งขันได้ทุกวิชา ผู้วิจัยจึงศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบ
การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
นักเรียนให้พร้อมรับต่อการเข้าแข่งขัน และได้มาตรฐานสากลต่อไป 
 
 
 
 
 
 

                                                   
5 พรชัย อินทร์ฉาย และวิภา สุนทรมีเสถียร, “จุดประกายรู้ให้รอบ,” นิตยสำร สสวท. 8, 

168 (กันยายน-ตุลาคม 2553): 10. 
6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), รำยงำนประจ ำปี 2555 

(กรุงเทพฯ: สยามศิลปะการพิมพ์ จ ากัด, 2555), 7. 
7 เรื่องเดียวกัน, 7. 
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ปัญหำของกำรวิจัย 
จากแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559): ฉบับสรุป ที่มีแนวนโยบายเพื่อด าเนินการ

พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพ่ึงพาตนเองและเพ่ิมสมรรถนะการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตครู คณาจารย์และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการและได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถเพ่ือประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอน ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพ มีสัดส่วนทัดเทียม
กับท่ีมีอยู่ในประเทศผู้น าในระดับนานาชาติ และผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถท าการ
วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างความรู้ การเรียนรู้และนวัตกรรมได้ โดยเริ่มจากการส่งเสริมสนับสนุน ผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เยาว์วัย8 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) ขึ้น เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการ
พัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเป็นก าลังส าคัญในการเพ่ิมผลิตภาพ สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต
โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยน าร่อง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการจัด
หลักสูตรส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ขึ้นในโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในก ากับของมหาวิทยาลัย  โดยใช้หลักสูตรของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาความ 
สามารถของนักเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านการสอนกระบวนการ
คิด หรือการสอนให้นักเรียนคิดเป็น เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านสติปัญญา คุณธรรมและการเป็น
พลเมืองดี อีกทั้งมีศักยภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นหนึ่งที่ได้มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 24 ซึ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านความรู้ ควบคู่ไปกับกระบวนการคิดโดยเน้นว่า จะต้องฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ตลอดจนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง บทบัญญัติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ารัฐได้
ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องความสามารถในการคิด ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์บุคคลที่
มีความสามารถพิเศษ เพ่ือให้ก้าวสู่ความเป็นผู้น าในการพัฒนาประเทศได้  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่าในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยต้องการนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยนับ
แสนคนในปัจจุบันเรายังมีศักยภาพในการสร้างบุคลากรในสาขานี้ต่ ากว่าความต้องการ    

                                                   
8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2545-

2559): ฉบับสรุป, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2545), 18-19. 
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ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน9 จากสภาพความ
เป็นจริงการด าเนินการจัดการศึกษา ด้านผู้ที่มีความสามารถพิเศษ พบว่า ประเทศไทยมีพัฒนาการที่
ช้า เนื่องด้วยมีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการการแก้ไขหลายประการ ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบและ
กลไกในการบริหารจัดการ10 ด้านองค์ความรู้ ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้อง ยังมีความเข้าใจผิดและไม่
ทราบแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมในด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งยัง
ขาดบุคลกรที่มีความรู้ มีประสบการณ์11 สอดคล้องกับงานวิจัยของ มลิวัลย์ ลับไพรี เรื่อง “สภาพ 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษของประเทศไทยปัจจุบัน” พบว่า มีปัญหาและ
อุปสรรคส าคัญเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ นโยบายของส่วนกลางไม่
ชัดเจน ขาดทรัพยากรอาคารสถานที่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการยังไม่ดีพอ 
หลักสูตรไม่ยืดหยุ่น การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองน้อย ไม่มีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดแยกเด็กและการ
วัดประเมินผลที่ดี ไม่มีกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 12 
สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้บริหารของ ทัศนีย์  จันทิวาสน์ ว่า “ถ้าจังหวะที่เค้าแข่งขันได้ เราก็
สนับสนุนซึ่งมันเป็นผลพลอยได้ แต่อันนั้นไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่นักเรียนต้องไปเอารางวัลมา อย่างเช่น 
มีการแข่งขัน นักเรียนส่ งใบสมัครเป็นร้อยๆ คน ตรงนั้นเป็นสิ่ งที่ เราดีใจว่านักเรี ยนมีความ
กระตือรือร้น แต่ไม่ใช่เป้าหมายที่จะไปเอารางวัล เป้าหมาย คือ ให้มีความเป็นเลิศในตัวของเขาเอง 
คือ ดึงศักยภาพของเขาออกมา”13 และจากรายงานประจ าปี 2554 ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รายงานการสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนตระหนักใน
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ กล่าวคือ ปี 2554 ประเทศไทย 
                                                   

9 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “ทิศทางของแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” (เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2558), 3. 

10 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รำยงำนสรุป สภำพปัจจุบันและยุทธศำสตร์
กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กและเยำวชนที่มีควำมสำมำรถพิเศษของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์, 2545), 39-40. 

11 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความ 
สามารถพิเศษ (พ.ศ. 2549-2559),” สิงหาคม 2548. 34-35. 

12 มลิวัลย์ ลับไพรี, “สรุปรายงานการวิจัยเรื่องสภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษของประเทศไทยในปัจจุบัน,” วำรสำรครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 31, 3 (2546): 9. 

13 ทัศนีย์ จันทิวาสน์, “รูปแบบการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่มี
ความสามารถพิเศษในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555), 129. 
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ได้รับความไว้วางใจและได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลก สองงาน คือ ฟิสิกส์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ และคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(มูลนิธิ สอวน.) และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ท าให้ทั้งสองงานในโครงการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ในปี 2554 ในประเทศไทย ประสบความส าเร็จด้วยดี นอกจากจะมี
ผู้เข้าร่วมแข่งขันจากนานาชาติแล้ว ยังเกิดความสนใจในหมู่นักเรียนไทยเพ่ิมขึ้น เห็นได้จากจ านวน
นักเรียนสนใจสมัครสอบในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ปี 2554 เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 18.714  

จากจ านวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้าโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534-2556 ที่เพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ปี 
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนไทยที่สนใจในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ยังมีอยู่มากและ
จ านวนเหรียญรางวัลที่ประเทศไทยได้รับยังสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษาไทย ที่ได้รับการ
พัฒนาให้สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติได้  15 การที่ประเทศไทยส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เป้าหมายหลักคือ เพ่ือจะวัดมาตรฐาน
การศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาของไทยกับมาตรฐานสากลและน า
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมและจากการแข่งขันมาพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศ จากการที่ประเทศไทยได้เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งระดับโลกและระดับเอเชีย ถึง 3 ครั้ง แต่มาตรฐานการเรียนการสอนด้าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของประเทศยังไม่ขยับเข้าใกล้มาตรฐานสากลเลย16 ส าหรับหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่ ากว่ามาตรฐานที่แข่งขันโอลิมปิก
วิชาการนานาชาติ 1-2 ป 17 นอกจากนี้จากวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน

                                                   
14 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), รำยงำนประจ ำปี 2554 

สสวท. (นนทบุรี, บ.สยามศิลปะการพิมพ์ จ ากัด, 2554), 18.  
15 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) , “การแข่งขัน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ,” นิตยสำร สสวท.41, 184 (กันยายน-ตุลาคม 
2556): 16. 

16 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระ 
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ผลงำนเชิงรุก
ในกำรพัฒนำศักยภำพของนักเรียนด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ของมูลนิธิ สอวน.                         
(พ.ศ.2543-2550) (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550), 1. 

17 เรื่องเดียวกัน, 11. 
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คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้าน
ปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการ
คัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ซึ่งการด าเนินการส่งเสริมเยาวชนไปแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย อาจเป็น
เพราะไม่ได้มีการน าความรู้ และวิธีการที่ได้จากการอบรมเข้ม รวมทั้งประโยชน์จากแนวข้อสอบ 
วิธีการสอบ และสูตรของความส าเร็จของประเทศที่ชนะการแข่งขัน มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของประเทศให้ขยับใกล้มาตรฐานสากลและวิทยากรที่
ช่วยในการอบรมเข้ม หัวหน้าทีมและผู้ช่วยหัวหน้าทีมที่ต้องไปถกเถียงปัญหาทางวิชาการกับ
นานาชาติ ยังคงเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย โดยที่อาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนมัธยมไม่ได้มีโอกาสเข้า
มามีส่วนร่วมในโครงการโอลิมปิกวิชาการเลย18 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ส าหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนภายในสถานศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมนักเรียนให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการได้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
1. เพ่ือทราบองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก

วิชาการ 
2. เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

โอลิมปิกวิชาการ  
 
ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 

1. การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการมีองค์ประกอบ
ใดบ้าง 

2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการเป็นอย่างไร 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1. โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน
สาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ และโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน มีองค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
เป็นพหุองค์ประกอบ 

                                                   
18 เรื่องเดียวกัน, 11. 
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2. องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ             
มีความเหมาะสม เป็นไปได้ เป็นประโยชน์และครอบคลุม   

 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

“สร้ำงนักวิทยำศำสตร์บริสุทธิ์” จุดเริ่มของไทยในเวทีโอลิมปิก 
การวิจัยนี้ เพ่ือทราบองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

โอลิมปิกวิชาการ ซึ่งผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยจากการศึกษาองค์ความรู้  การเตรียม
ความพร้อมนักเรียน การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  การบริหารงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การบริหารงานของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษาในพระอุปถัมป์  สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับสากลนั้นเริ่มขึ้น ใน พ.ศ.2502 โดยประเทศ
สาธารณรัฐ สังคมนิยมโรมาเนีย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกข้ึนครั้งแรก ภายใต้
แนวคิดของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าทุกประเทศย่อมมีเยาวชนอัจฉริยะทางปัญญาจ านวนมาก 
หากจัดให้แข่งขัน ด้านวิชาการเช่นแข่งขันกีฬาโอลิมปิก น่าจะช่วยพัฒนาสติปัญญาของเยาวชนให้สูง
ยิ่งขึ้น และจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว จากนั้นได้เพ่ิมวิชาส าหรับแข่งขัน คือ ฟิสิกส์ 
เคมี คอมพิวเตอร์ และชีววิทยาตามล าดับ และได้จัดให้มีการแข่งขันดาราศาสตร์เพ่ิมอีก 1 วิชา ใน 
พ.ศ.253819 

ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคง
และยั่งยืนของประเทศ และการเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นการ
ปลูกฝังและถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีส าหรับเยาวชนไทย จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะสร้างเสริมให้เยาวชนมีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทัดเทียมนานาชาติ และมีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ สามารถใช้ข้อมูล และ/หรือแก้ปัญหาโดยใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต หรือประกอบอาชีพ อีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานทาง
ปัญญาให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศ ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) อย่างแท้จริง สสวท. 
ซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศ ที่ พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทัดเทียมนานาชาติ และมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือเพ่ือพัฒนา

                                                   
19 เอ็มจีอาร์ ออนไลน์ (MGR Online), โอลิมปิกวิชำกำร: เส้นทำงประลองกึ๋นของ

เด็กไทยฝ่ำย “บุ๋น”, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/ 
Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000004756 

http://www.manager.co.th/Science
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นักเรียนไทยให้มีความรู้ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สูงขึ้นเป็นล าดับ
และทัดเทียมนานาชาติ20 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม  
นักการศึกษา กล่าวว่า ความพร้อมซึ่งเป็นขั้นหนึ่งของล าดับขั้นการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ

ส าคัญอีก 3 สิ่ง คือ วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม และแรงจูงใจ  
1. วุฒิภาวะ หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความสามารถในอันที่จะท าอะไรได้เองตาม

ธรรมชาติ โดยที่ความสามารถนั้นไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนหรือการเรียนรู้จาก  สิ่งแวดล้อม วุฒิภาวะ
ของบุคคล แสดงออกได้ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

2. ประสบการณ์เดิม การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องอาศัยประสบการณ์เดิม ครูจึงมักใช้เป็น
แนวทาง ในการเตรียมเนื้อหาบทเรียนให้เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก ให้เหมาะแก่การเรียนรู้ได้ การ
ที่ประสบการณ์เดิมมีผลต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางจิตวิทยา เรียกว่า เกิด “การถ่ายโยงการเรียนรู้” 
ทักษะเดิม ความรู้เดิม เป็นพื้นฐานท าให้เกิดความพร้อมในการเรียน  

3. แรงจูงใจ เป็นความเต็มใจหรือความใคร่ที่จะเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจที่ดี คือ        
การสนองความต้องการของผู้เรียน เช่น เด็กๆ มักต้องการให้คนอ่ืนยอมรับ ต้องการความเอาใจใส่
และต้องการความส าเร็จ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความพร้อม  

ความพร้อม จึงหมายถึง สภาพของบุคคลที่มีวุฒิภาวะ แรงจูงใจ และ ประสบการณ์เดิม
สูงพอที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวกเช่น ความพร้อมทางการเรียน หมายถึง สภาวะของเด็กที่
มีวุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิมและแรงจูงใจมาถึงจุดหนึ่งที่ สามารถรับรู้สิ่งใหม่เข้าไว้ได้หรือพร้อมที่จะ
รับการสอนจากครูนั่นเอง 21 

ดาวนิ่ง และเทคเครย์ (Downing and Thackrey) ได้แบ่งองค์ประกอบของความพร้อม
ไว้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Factors) ได้แก่ ความพร้อมทางด้านร่างกาย
ทั่วไป 

2. องค์ประกอบทางสติปัญญา (Intellectual Factors) ได้ แก่  ความพร้อมด้าน
สติปัญญา ความสามารถในการรับรู้และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 

3. องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) ได้แก่ประสบการณ์ด้าน
สังคม 

                                                   
20 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท), “ยุทธศาสตร์ 5 ปี 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557-2561,” 
เมษายน 2557. 

21 ธนกร ช่อไม้ทอง, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ.2558 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง” 
(รายงานการวิจัย, 2557), 33. 
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4. องค์ประกอบด้านอารมณ์ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ (Emotion Motivation and 
personality Factors) ได้แก่ ความม่ันคงทางอารมณ์และความต้องการที่จะเรียนรู้22 
 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกำรบริหำรสู่กำรแข่งขันโอลิมปิกวิชำกำร 

ขจรเดช บุตรพรม: ปัจจัยส าคัญส าหรับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ นั้นคือ “ผู้แข่งขัน”
ชาติไทยเรามีเยาวชนผู้มีอัจฉริยะทางปัญญาอยู่เป็นจ านวนมาก  ดูได้จากการคัดเลือกที่มีจ านวน        
ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ิมขึ้นทุกปี ทุกคนตั้งใจใช้ความสามารถ ความมุ่งมั่นและพรสวรรค์ที่ติดตัว     
มาอย่างเต็มที่ บางคนอาจใช้ความสามารถพิเศษหรือการฝึกฝนมาเพ่ือช่วงชิงการเป็น “ผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ” ซึ่งเป็นค าที่มีเกียรติ และเป็นประสบการณ์
สูงส่งน่าจดจ าครั้งหนึ่งในชีวิต 23 

รศ.ดร.วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล: หัวหน้าทีมเปรียบเสมือนโค้ชของนักกีฬา สมมติเป็นกีฬาวิ่ง 
โค้ชอาจไม่ต้องวิ่งได้เร็วเท่านักกีฬา แต่จะต้องมีการวางแผนและจัดโปรแกรมฝึกอบรม พัฒนาทักษะ 
ที่จะให้นักกีฬาสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาให้ได้มากท่ีสุดการติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนแข่งขันว่า
บทบาทหลักของหัวหน้าทีมจะอยู่ที่การเตรียมการสอน คัดสรรโจทย์คณิตศาสตร์ เพ่ือเตรียมมาให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ โดยเน้นให้นักเรียนได้ท าโจทย์มากที่สุด และมีการจัดสอบแบบจับเวลาเหมือน
การแข่งขันจริงทุกสัปดาห์ เป็นสถานการณ์จ าลองที่จะสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียน เมื่อลงสนามจริง
จะท าให้นักเรียนบริหารเวลาได้ดี มีความม่ันใจ และไม่ตื่นเต้นจนเกินไป ถือเป็นการฝึกท้ังด้านวิชาการ 
จิตใจ และสมาธิ24 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล: การจัดค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิกอย่าง
เป็นระบบถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างก้าวกระโดด เนื่องจาก
มีล าดับขั้นของการคัดเลือก และฝึกทักษะท าโจทย์ที่มีความยากและหลากหลาย ช่วยพัฒนาองค์
ความรู้ ให้แก่นักเรียนท าให้นักเรียนมีความสนใจในคณิตศาสตร์ เชื่อว่านักเรียนที่ผ่านระบบนี้ เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพ และคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของไทยต่อไป25 

 
 
 

                                                   
22 Downing and Thackrey, The Webster Dictionary of English Language 

(New York: Processing and Books Inc., 1952), 20. 
23 ขจรเดช บุตรพรม, “เปิดเล่ม” นิตยสำร สสวท. 41, 184 (กันยายน-ตุลาคม 2556). 
24 วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล, เข้าถึงเมื่อ พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จากhttp:/www.imo 

2015.org และ www.facebook.com /IMO2015ChiangMaiThailand 
25 มนตรี จุฬาวัฒนทล, เข้าถึงเมื่อ7 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.imo 

2015.org และ www.facebook.com/IMO2015ChiangMaiThailand 

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000004756
http://www.facebook.com/
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000004756
http://www.facebook.com/
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ความคิดเห็นของนักเรียนตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
รศ.ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์: การเรียนคณิตศาสตร์ สิ่งส าคัญคือการพัฒนาความคิด 

แม้ว่าจะไม่ได้ศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์โดยตรงแต่พ้ืนฐานการให้เหตุผลมีประโยชน์อย่างยิ่งในการคิด
วิเคราะห์ และสร้างข้อสรุป ส่วนประโยชน์โดยตรงของผู้แทนประเทศไทยที่ได้ไปแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศคือจะได้รับทุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึง
ปริญญาเอก ผมถือว่าเป็นโอกาสที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในชีวิต26 

นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย: หนึ่งในหกผู้แทนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก    
ปีนี้ “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่จะได้แข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกในบ้านตัวเองและสร้างชื่อเสียงให้
ประเทศไทย ส่วนเคล็ดลับในการเรียนคณิตศาสตร์ต้องมองว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาในห้องเรียน
เท่านั้น แต่เป็นการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ถ้าเรามองการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เหมือนเกม เช่น 
หมากล้อมหรือโซดูกุ (Sudoku) จะสนุกและสามารถพัฒนาตัวเองได้”27 

ปฐมพล แสงอุไรพร: หรือต้นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เจ้าของ
เหรียญเงินจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ประเทศโปแลนด์ ต้องท าโจทย์ 6 ข้อโดยสอบ 2 วัน 
วันละ 5 ชั่วโมงแต่สอบแบบวันเว้นวัน ซึ่ งก็จะเครียดเฉพาะวันสอบเพราะวันที่ไม่ได้สอบนั้นจะมี
เจ้าหน้าที่พาไปทัศนศึกษาโดยจะพยายามเกาะกลุ่มกับเพื่อนๆ ประเทศเดียวกัน ส าหรับความยากง่าย
ในการคัดเลือกผู้แทนของแต่ละวิชาไม่สามารถเปรียบเทียบได้เพราะเป็นข้อสอบคนละแนวกัน28 

นัฐพงษ์ ธรรมสาร: เป็นข้อสอบที่ยากเพราะเป็นความรู้ระดับมหาวิทยาลัย บางเนื้อหา
เป็นของชั้น ม.6 ซึ่งยังเรียนไม่ถึง แต่การได้เข้าร่วมโครงการท าให้ได้ความรู้และประสบการณ์ใน     
การทดลองซึ่งบางอย่างไม่ได้ท าในห้องเรียน และยังฝึกให้เป็นคนมีวินัยเพราะต้องฝึกท าโจทย์อย่าง
สม่ าเสมอจึงต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง ทั้งนี้การเรียนในห้องเน้นแค่การท าโจทย์ทั่วๆ ไป แต่ในค่าย
โอลิมปิกจะเน้นให้รู้จักคิดแก้ปัญหาเอง29 

                                                   
26 ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ เข้าถึงเมื่อ7 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จากhttp://www. 

imo2015.org และ www.facebook.com /IMO2015ChiangMaiThailand 
27 สุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย, เข้าถึงเมื่อ7 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จากhttp://www. 

imo2015.org และ www.facebook.com /IMO2015ChiangMaiThailand 
28 ปฐมพล แสงอุไรพร, โอลิมปิกวิชำกำร: เส้นทำงประลองกึ๋นของเด็กไทยฝ่ำย

“บุ๋น”..., เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Science/ 
ViewNews.aspx? NewsID=9490000004756 

29 นัฐพงษ์ ธรรมสาร, โอลิมปิกวิชำกำร: เส้นทำงประลองกึ๋นของเด็กไทยฝ่ำย,“บุ๋น”..,
เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 2558 เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Science/ ViewNews. 
aspx? NewsID=9490000004756 

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000004756
http://www.facebook.com/
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000004756
http://www.facebook.com/
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000004756
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000004756
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000004756
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000004756
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000004756
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดการบริหารงานโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

แนวคิดการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน 

ที่มีสถิติสอบผ่านโอลิมปิกวิชาการรอบแรกหรือเป็น
ตัวแทนศูนย์สอบโอลิมปิกวิชาการได้ต่อเนื่อง 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
การบริหารสู่การแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

-  โครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการก ากับดูแล 

   ของมหาวิทยาลัย 
-  คุณลักษณะนักเรียนที่มี 
   ความสามารถพิเศษและ 
   ความสามารถพิเศษทาง 
   ด้านวิทยาศาสตร์ 
-  ลักษณะความสามารถ

โดยทั่วไปของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 

-  วิธีพัฒนานักเรียนที่มี 
   ความสามารถพิเศษ 
-  การจัดการศึกษาส าหรับ

ผู้มีความสามารถพิเศษใน
ปัจจุบัน 

-  ประเทศไทยกับการ
แข่งขันโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ 

-ความหมายความพร้อม ของ 
อัมเรศ เนตาสิทธิ์, ธนกร ช่อไม้ทอง, 
ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ, อรุณพร 
เนียมสุวรรณ, ประชา  กุณาสิทธิ์,  
กมลวรรณ  ดีเลิศ, สุกัญญา                      
พวงกันยา, กุสุมา ยกชู, รักชนก                
โสภาพิศ, นิศา  อุบลทิพย์, อัจฉราพร 
กลิ่นเกสร, พระปุริปุญญวิทย์                  
ธมฺมโชโต, ธีรภรณ์  ผลกอง, Skinner, 
Thatcher, Good, Lefrancois, 
Barrow and Milburn, ไลเบอร์แมน 
-แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบความ
พร้อมของ ประยงค์ เต็มชวาลา, 
อัมเรศ เนตาสิทธิ์, กาเย่ (Gagne), 
ดาวนิ่งและเทคเครย์, อาภรณ์                   
ภู่วิทยพันธุ์, เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด 
-ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อมในการสอบ 
-งานวิจัยเกี่ยวกับความพร้อม         
ในประเทศ/ต่างประเทศ 

แนวคิดการ
บริหารงานของ
สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและ
มูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมป์  
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง
เธอเจ้าฟ้ากัลยา                  
ณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราช
นครินทร์ 

ความคิดเห็นของ
นักเรียนตัวแทนที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 
 

ความคิดเหน็ของ
บุคคลผู้บริหารครูที่มี
ประสบการณ์
เกี่ยวกับโอลิมปิก
วิชาการ 

 
 

กำรเตรียมควำมพร้อม 

เพื่อส่งนักเรียน 

เข้ำแข่งขันโอลิมปิกวิชำกำร 
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ที่มา  : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท), “ยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557-2561,” เมษายน 
2557. 
 : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระ อุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ผลงำนเชิงรุกในกำร
พัฒนำศักยภำพของนักเรียนด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ของมูลนิธิ สอวน. (พ.ศ.2543-
2550), (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550), 1.  
 : โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ , เข้าถึงได้จาก https://www.asdpst.wordpress 
.com/2010/12/16/  
 : ขจรเดช บุตรพรม, นิตยสำร สสวท., 41, 184 (กันยายน-ตุลาคม 2556). 
 : วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล, มนตรี จุฬาวัฒนทล, ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์, สุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย
, เข้าถึงเม่ือ 7 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.imo2015.org และ www.facebook. 
com/IMO2015ChiangMaiThailand. 
 :  ปฐมพล แสงอุไรพร, นัฐพงษ์ ธรรมสาร, โอลิมปิกวิชำกำร: เส้นทำงประลองกึ๋นของเด็กไทย
ฝ่ำย “บุ๋นม,” เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Science 
/View News.aspx 
 : Downing and Thackrey, The Webster Dictionary of English Language (New 
York: Processing and Books Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imo2015.org/
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000004756
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000004756
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. การเตรียมความพร้อม หมายถึง การด าเนินการเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมก่อนที่จะ

เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ โดยเป็นผู้ที่มีสภาวะสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา มีความสามารถที่จะเรียนรู้และท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยผ่านการฝึกฝน
และการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 

2. โอลิมปิกวิชาการ หมายถึง การการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติโดย
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้า
พ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  (มูลนิธิ สอวน.) ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) คัดเลือกนักเรียน ใน 5 สาขาวิชา คือ 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรมเข้มที สสวท. และคัดเลือก
ผู้แทนประเทศต่อไป และ สอวน. ได้จัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติเอง 

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ และโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   



16 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ”  
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการและ 2) เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ ผู้วิจัยศึกษา ค้นคว้าเอกสาร ต ารา บทความ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
ความพร้อม ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งงานวิจัยในประเทศ งานวิจัยต่างประเทศ ผู้วิจัยน าเสนอ
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

แนวคิด ทฤษฎี ความพร้อมและการเตรียมความพร้อม 
องค์ประกอบของความพร้อม 
ความส าคัญของการเตรียมความพร้อม 
ความเป็นมาของโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
หลักการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ 
ประเทศไทยกับการแข่งขันคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
แนวคิด ทฤษฎี ความพร้อมและการเตรียมความพร้อม 

ค าว่า “พร้อม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมาย        
ไว้ว่า เป็นค าวิเศษณ์ที่มีความหมายว่า ครบถ้วน ส่วนค าว่า “ความพร้อม” เป็นค านามซึ่งจะมี
ความหมายว่า ความครบครัน หรือมีทุกอย่างครบแล้ว “ความพร้อม” เป็นค าแสดงกิริยาร่วมหรือ    
ในเวลาเดียวกันหรือในท านองนั้น เช่น ไปพร้อมกัน ถึงพร้อมกันโดยปริยาย หมายความว่า ครบครัน 
หมายถึงพร้อมเพรียง ไม่ขาดเหลือ บริบูรณ์ 

ความพร้อม 
ความพร้อมของผู้เรียนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากในการจัดการเรียนการสอน หาก

ผู้เรียน มีความพร้อมสูง จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ แต่ในทางตรงกัน
ข้ามหากผู้เรียนไม่ค่อยมีความพร้อมหรือมีความพร้อมน้อยมาก การเรียนการสอนก็จะมีอุปสรรค ไม่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องรู้จักและเข้าใจธรรมชาติในเรื่องนี้ เพ่ือ
สามารถใช้ความพร้อมของผู้เรียนให้เป็นปัจจัยเสริมการเรียนการสอนของผู้สอน หรือเรียกว่าเป็นการ
สร้างโอกาสแก่ผู้สอน จะก่อให้เกิดวิกฤติแก่ผู้สอนขึ้นมาแทนความพร้อมในการเรียน หมายถึง สภาวะ
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาของผู้เรียนที่เอ้ือให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
ความพร้อมเกิดขึ้นได้สองทางคือ เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากพัฒนาการทางจิตวิทยาของบุคคลและ
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของบุคคลนั้นๆ อันเนื่องมาจากการกระท าของตนเองหรือสภาวะ
แวดล้อม มีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ความพร้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความพร้อมชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
พัฒนาการทางจิตวิทยา กล่าวคือ เมื่ออายุมากขึ้น คนก็จะมีสภาวะเปลี่ยนแปลงไปท าให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้มากขึ้น เช่น เด็กทารกที่อายุไม่เกินสองขวบ ยังพูดไม่ค่อยได้หรือพูดจาไม่ชัดเจน ย่อมไม่
สามารถอ่านหนังสือได้ เพียงแต่จะเริ่มจดจ าได้ว่า สิ่งใดเรียกว่าอะไร หรือเด็กวัยรุ่นอายุ  17-18 ปีที่
ต่อมเพศท างานเป็นปกติแล้ว ย่อมมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษามากกว่าเด็กอายุ 
10-11 ปี เป็นต้น 

2. ความพร้อมที่เปลี่ยนแปลงไปชั่วขณะ หมายถึง สภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สติปัญญาของบุคคลที่ไม่เป็นปกติ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เป็นไปตามสภาวะทาง
จิตวิทยาอันเป็นธรรมชาติ เช่น การอดนอนมาเกือบตลอดคืน ย่อมไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ในวันรุ่งขึ้น 
หรือบุคคลที่ทะเลาะหรือมีปัญหาขัดใจกับคนรักอย่างรุนแรง ก็ย่อมไม่มีจิตใจที่พร้อมจะเรียนรู้ทาง
วิชาการได้ เป็นต้น ความพร้อมในลักษณะนี้จึงเกิดขึ้นใหม่และหายไปได้อยู่ตลอดเวลา1 

ความพร้อมหมายถึง สภาพความพร้อมหรือวุฒิภาวะของผู้เรียนทั้งทางร่างกาย อวัยวะ
ต่างๆ ในการเรียนรู้และจิตใจ รวมทั้งพ้ืนฐานและประสบการณ์เดิม สภาพความพร้อมของหู ตา 
ประสาทสมองกล้ามเนื้อ ประสบการณ์เดิมที่จะเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่หรือสิ่งใหม่ ตลอดจนความ
สนใจ ความเข้าใจต่อสิ่งที่เห็น ถ้าผู้เรียนมีความพร้อมตามองค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าว ก็จะท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ ซึ่งนักจิตวิทยาที่สนใจเรื่องการเรียนรู้ จึงให้ความส าคัญกับเรื่องความพร้อม 
(Readiness) ว่าเป็นสิ่งสนับสนุนในเรื่องการเรียนรู้เป็นอย่างมาก จากการศึกษาเรื่อง" ความพร้อม" 

นักจิตวิทยาได้บ่งแนวความคิดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ความพร้อมเกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ  (Natural Readiness Approach) กลุ่ มนี้ มี

ความเห็นว่า ความพร้อมของบุคคลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อถึงวัยหรือเมื่อถึงระยะเวลา
ทีเ่หมาะสมที่จะท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดได้ ดังนั้นในกลุ่มนี้จึงเห็นว่าการท าอะไรก็ตาม ไม่ควรจะ
เป็น "การเร่ง" เพราะการเร่งจะไม่ท าให้เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ตรงกันข้าม อาจจะท าให้เกิดผลเสีย
ตามมาคือ ความท้อถอย และความเบื่อหน่าย เป็นต้น 

ความพร้อมเกิดจากการกระตุ้น (Guided Experience Approach) กลุ่มนี้มีความเห็น
ตรง ข้ามกับกลุ่มแรกคือ เห็นว่า ความพร้อมนั้นสามารถเร่งให้เกิดขึ้นได้ โดยการกระตุ้นการ แนะน า 
การจัดประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดเป็นความพร้อมได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในช่วงวัยเด็ก ซึ่ง
จะเป็นวัยที่มีช่วงวิกฤติ (Critical Period) ของการเรียนรู้และการปรับตัวเป็นอย่างมาก2 
 
 
 
 

                                                           
1 อัมเรศเนตาสิทธิ์, จิตวิทยาส าหรับครู, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จิตวิทยา

ส าหรับครู, พิมพ์ครั้งที่ 3 (ล าปาง: บริษัท ดีเซมเบอรี่ จ ากัด, 2559), 201-202. 
2 Readiness ความพร้อม, เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://kekz 

\\o.blogspot.com/2011/06/readiness.html (24 มิถุนายน พ.ศ. 2554) 

http://kekz/o.blogspot.com/2011/06/readiness.html%20(24%20มิถุนายน%20พ.ศ.%202554
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ความหมายของความพร้อม 
นักการศึกษา กล่าวว่า ความพร้อมซึ่งเป็นขั้นหนึ่งของล าดับขั้นการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ

ส าคัญอีก 3 สิ่ง คือ วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม และแรงจูงใจ 
1. วุฒิภาวะ หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความสามารถในอันที่จะท าอะไรได้เองตาม

ธรรมชาติ โดยที่ความสามารถนั้นไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนหรือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม วุฒิภาวะของ
บุคคล แสดงออกได้ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

2.  ประสบการณ์เดิม การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องอาศัยประสบการณ์เดิม ครูจึงมักใช้เป็น
แนวทาง ในการเตรียมเนื้อหาบทเรียนให้เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก ให้เหมาะแก่การเรียนรู้ได้การที่
ประสบการณ์เดิมมีผลต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางจิตวิทยา เรียกว่าเกิด “การถ่ายโยงการเรียนรู้”
ทักษะเดิม ความรู้เดิม เป็นพื้นฐานท าให้เกิดความพร้อมในการเรียน 

3. แรงจูงใจ เป็นความเต็มใจหรือความใคร่ที่จะเรียนรู้การสร้างแรงจูงใจที่ดี คือการสนอง
ความต้องการของผู้เรียน เช่น เด็กๆ มักต้องการให้คนอื่นยอมรับ ต้องการความเอาใจใส่และต้องการ
ความส าเร็จ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความพร้อม 

ความพร้อม จึงหมายถึง สภาพของบุคคลที่มีวุฒิภาวะ แรงจูงใจ และประสบการณ์เดิมสูง
พอที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวกเช่น ความพร้อมทางการเรียน หมายถึง สภาวะของเด็กที่มี
วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิมและแรงจูงใจมาถึงจุดหนึ่งที่สามารถรับรู้สิ่ งใหม่เข้าไว้ได้หรือพร้อม ที่จะ
รับการสอนจากครูนั่นเอง3 

ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ ให้ความหมาย การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
หมายถึง การด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความเต็มใจและยินยอมทุ่มเทพลังกายและพลังใจ 
เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งมีความพร้อมที่จะรับความเครียดและความยุ่งยากที่จะตามมา
ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อม คือ การเตรียมผู้แสดงหรือบุคลากรให้สามารถรับ
บทบาทใหม่ตามท่ีองค์กรต้องการได้4 

อรุณพร เนียมสุวรรณ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลในการเตรียมตัวเพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้หรือกระท าสิ่งต่างๆ โดยสามารถควบคุม
ตนเอง เพ่ือให้เกิดความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส าหรับการเรียนรู้หรือกระท าสิ่งต่างๆ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ5 

                                                           
3 ธนกร ช่อไม้ทอง,“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนพ.ศ. 2558 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามค าแหง” (รายงานการ
วิจัย, 2557), 33. 

4 ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ, “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” (เอกสารการสอนชุดวิชา การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), 12. 

5 อรุณพร เนียมสุวรรณ , “การเตรียมความพร้อมในการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาระบบกลางของนักศึกษามัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนราชวินิต บางเขน หลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2549), 11.  
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ประชา กุณาสิทธิ์ ให้ความหมายของความพร้อม ความพร้อมหมายถึง การด า เนิน
กิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ได้ถูกเตรียมพร้อมเพ่ือให้เกิดความมั่นใจและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม
นั้นๆ ให้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณสมบัติหรือสภาวะของบุคคลที่
พร้อมจะท างานหรือกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีแนวโน้มจะประสบผลส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์6 

กมลวรรณ ดีเลิศ การเตรียมความพร้อม คือการที่บุคคลมีการวางแผนให้กับตนเอง และ
ควบคุมตนเองเพ่ือให้พรอมที่จะกระท าในสิ่งต่างๆ แล้วบรรลุผลส าเร็จ7 

สุกัญญา พวงกันยา กล่าวถึง ความพร้อม ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ทุก
ชนิด ซึ่งได้แก่ วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม และขีดความสามารถขั้นพ้ืนฐานของแต่ละบุคคลและ
องค์กรในการวางแผนหรือในการท างานซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นมากท่ีสุดทั้ง
ในด้านบุคลากรและด้านงานอ่ืนๆ เพ่ือให้งานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์8 

กุสุมา ยกชู ให้ความหมายของการเตรียมความพร้อม หมายถึง การแสดงออกของบุคคล
ทางด้านของความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และการแสดงพฤติกรรมในการเตรียมตัวเพ่ือให้เกิดความ
พร้อมที่จะเรียนรู้ โดยสามารถควบคุมตนเองประกอบการวางแผนใช้เวลาที่เหมาะสม มีการเอาใจใส่
หมั่นฝึกฝน เพ่ือให้บรรลุในเป้าหมายที่ต้องการ9 

รักชนก โสภาพิศ สรุปว่า การเตรียมความพร้อม เป็นการเตรียมตัวนักศึกษาให้พร้อมก่อน
ออกไปเผชิญชีวิตภายนอกสถาบัน ในด้านทัศนคติ ลักษณะนิสัย ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะในการปฏิบัติงานบริการ โดยต้องมีสภาวะสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา รวมทัง้บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้งานท าเมื่อจบการศึกษา10 

                                                           
6 ประชา กุณาสิทธิ์ ,“การเตรียมความพร้อมของพนักงานในองค์กรเฉพาะกิจที่อยู่ใน

ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 13. 
7 กมลวรรณ ดีเลิศ, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดม 

ศึกษาในระบบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพ” 
(สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), 15. 

8 สุกัญญา พวงกันยา, “สภาพความพร้อมขององค์กรและความต้องการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามโครงการเปลี่ยนระบบบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS): กรณีศึกษาในเขตอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2552), 13. 

9 กุสุมา ยกชู, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT และPAT ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ”
(ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553), 25. 

10 รักชนก โสภาพิศ, “การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว” (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 54. 
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นิศา อุบลทิพย์ สถานการณ์ของการรองรับปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที มีความสะดวก 
คล่องตัวในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน 3 งานหลัก ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน 
งานด้านกิจการนิสิตและงานด้านการบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ11 

อัจฉราพร กลิ่นเกสร ให้ความหมาย ความพร้อม ไว้ว่าหมายถึง สภาพที่เตรียมพร้อมใน
การที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถลุล่วงและส าเร็จภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินกิจกรรม
ของการกระท าบางสิ่งบางอย่างได้ถูกเตรียมพร้อมเพ่ือให้เกิดความมั่นใจและตั้งใจในการที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมนั้นๆ ให้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนคุณสมบัติหรือภาวะของ
บุคคลที่พร้อมจะท างานหรือกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมีแนวโน้มจะประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์12 

พระปุริปุญญวิทย์ ธมฺมโชโต (ธนนาถ เชาวรินทร์) การเตรียมความพร้อมหมายถึงการ
เตรียมตัวนิสิตให้พร้อมก่อนที่จะไปเผชิญชีวิตภายนอกสถานศึกษาโดยมีสภาพสภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามีความสามารถที่จะเรียนรู้และท ากิจกรรมต่างๆ  ได้
อย่างสัมฤทธิ์ผลดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการมีงานท าหมายถึงการเตรียมในด้านความรู้และ
ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานรวมทั้งบุคลิกภาพที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้งานท า
และให้มีความพร้อมในการท างานโดยได้งานท ามีรายได้พอเลี้ยงชีพมีความม่ันคงในการท างานมีความ
พึงพอใจในการท างานส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการมีงานท าจะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์พิเศษ 2. ความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพ3. ความพร้อมในการท างาน13 

ธีรภรณ์ ผลกอง ให้ความหมาย ความพร้อม คือ การที่บุคคลมีสภาพความสมบูรณ์ทาง
ร่างกายและจิตใจ มีความมั่นใจและตั้งใจในการท ากิจกรรมนั้น โดยมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้
งานประสบผลส าเร็จไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยวุฒิภาวะ สติปัญญา ประสบการณ์ 
ความตั้งใจ ความกระตือรือร้นที่จะกระท าการนั้นๆ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครูนับเป็น
อาชีพหลักที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนทางการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชากรในประเทศ 

                                                           
11 นิศา อุบลทิพย์,  “สภาพความพร้อมการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” (ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554), 4. 

12 อัจฉราพร กลิ่นเกสร, “ความพร้อมของครูในการจัดการเรียนรู้เพ่ือก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 38-39. 

13 พระปุริปุญญวิทย์ ธมฺมโชโต (ธนนาถ เชาวรินทร์), “การเตรียมความพร้อมของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (ส่วนกลาง) ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนปี
พุทธศักราช 2558” (ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556), 15. 
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ดังนั้นครูควรมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ 
ด้านการสื่อสาร (ทางภาษา) และด้านสังคมและวัฒนธรรม14 

Skinner กล่าวถึงความพร้อมว่า เป็นรากฐานและแนวโน้มของบุคคลที่ท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จหรือล้มเหลว บุคคลที่มีความพร้อมที่ดีจะท างานด้วยความราบรื่นและประสบความส าเร็จ
อย่างน่าพอใจ ส่วนบุคคลที่ไม่พร้อมเปรียบเสมือนการถูกบังคับให้ท างาน งานที่ได้ออกมานั้นจึงไม่
ประสบความส าเร็จ15 

Thatcher ให้ความหมาย ความพร้อม หมายถึงสภาพหรือคุณภาพการเตรียมพร้อมอัน
เนื่องมาจากการเตรียมการ ความถนัด ความพอใจหรือความกระตือรือร้น16 

Good กล่าวว่า ความพร้อมเป็นความสามารถตกลงใจ ความปรารถนาและความ 
สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ความพร้อมเกิดจากลักษณะทางวุฒิภาวะ ประสบการณ์และอารมณ์ 
ความพร้อมจึงเป็นการพัฒนาคนให้มีความสามารถท่ีจะกระท ากิจกรรมต่าง ๆ17 

Lefrancois กล่าวว่า ความพร้อม คือวุฒิภาวะทางกายภาพ วุฒิภาวะทางปัญญา ความรู้
พ้ืนฐาน หรือประสบการณ์เดิมและสภาพจูงใจ18 

Barrow and Milburn กล่าวว่า ความพร้อมหมายถึงการที่บุคคลมีความสนใจและ
เริ่มต้นที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่าง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อม คือ สภาพจิตใจ กายวิภาคและ
สรีรวิทยา19 

ไลเบอร์แมน (Lieberman David A.) กล่าวถึง ความหมายของการเตรียมความพร้อม 
หมายถึง การที่บุคคลมีการวางแผนให้กับตนเองเพ่ือให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ท าให้บุคคลเกิด
ความพอใจและเกิดตามท่ีมุ่งหวังไว้20 

 

                                                           
14 ธีรภรณ์ ผลกอง, “ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2558), 19. 

15 Skinner, C. E., Educational Psychology (New York: Prentice Hall, Inc., 
1965), 11. 

16 Thatcher, V. S., The New Webster Dictionary the English Language (New 
York: Processing and Books Inc., 1970), 11. 

17 Good, C. V., Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill Book 
Company, 1973). 

18 Lefrancois,  G. R., Psychology for Teaching (California: Woods Worth 
publishing Company, 1988). 

19 Barrow, R., and Milburn, A Critical Dictionary of Education Concepts 
(New York: Teachers collage, 1990). 

20 Lieberman David A., Learning: behavior and cognition (Scotland: University 
of Stirling, 1992). 
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จากความหมายค าว่าความพร้อม ที่กล่าวมา อาจสรุปได้ว่า ความพร้อม หมายถึง สภาวะ
ของบุคคลที่มีความสามารถที่จะท าอะไรได้เองตามธรรมชาติ เป็นการแสดงออกของบุคคลทางด้าน
ของความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และการแสดงพฤติกรรมในการเตรียมตัวเพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ โดยที่ความสามารถนั้น ต้องมีสภาวะสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ซึ่งการด าเนินการต่างๆ บุคคลจะมีความพร้อมหรือเต็มใจและยินยอมทุ่มเทพลังกายและพลั งใจ เพ่ือ
มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะรับความเครียดและความ
ยุ่งยากที่จะตามมาและเมื่อมีความพร้อมในทุกด้าน การเรียนรู้หรือกระท าสิ่งต่างๆ จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่ต้องการ 

 
การเตรียมความพร้อมของบุคคล 

การเตรียมความพร้อมของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลได้มีการวางแผน และด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือให้ตนเองมีพัฒนาการทางด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา 
เพียงพอที่จะรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ หรือเข้าสู่สถานการณ์หนึ่งๆ ที่ตนก าหนดไว้ได้ โดยไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรค 
แต่กลับก่อให้เกิดผลดีหรือคุณประโยชน์ขึ้นต่อตนเอง ด้วยความรู้สึกท่ีตนเองพึงพอใจการเตรียมความ
พร้อมของบุคคลเพ่ือเข้าสู่สถานการณ์หนึ่งๆ นั้น อาจมีเหตุผลในหลายประการ เช่น อาจเนื่องจาก
ความจ าเป็น สถานการณ์บังคับ เนื่องจากได้เกณฑ์หรือครบก าหนดระยะเวลา หรืออาจเนื่องมาจาก
ความชอบ ความเกลียดชัง การมีสิ่งเร้าสิ่งจูงใจ มากเพียงพอที่จะท าให้บุคคลมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนเองเพ่ือเตรียมเข้าสู่สถานการณ์นั้นๆ โดยทั่วไปการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เข้าสู่
สถานการณ์หนึ่งๆ นั้นมักเริ่มจากกระบวนการศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ 

1. การต้องรู้เขา หมายถึง ต้องมีความรู้ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เท่าทันในสิ่งต่างๆ ที่
เราก าลังจะก้าวเข้าไปสู่สถานการณ์นั้นๆ 

2. การต้องรู้เรา หมายถึง ต้องมีการประเมินสภาวะของตัวเราเอง ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ ประเมินขีดความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ สถานภาพ ความมุ่งมั่น ตลอดจนความมีศักยภาพ
แห่งตน ว่ามีอยู่มากน้อยประการใดและเพียงพอจะด าเนินเข้าสู่สถานการณ์นั้นๆ หรือไม่  

3. การต้องรู้จักสภาวะแวดล้อมรายรอบ หมายถึง ต้องรับทราบและประเมินสิ่งแวดล้อม
รอบตัวเราให้ได้ว่า หากเราต้องก้าวสู่สถานการณ์นั้นๆ เราจะมีผู้คอยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ คอย
ผลักดันเราอยู่บ้างหรือไม่ เมื่อเวลาใด และด้วยวิธีการอย่างไรรายละเอียดทั้ง 3 ประการ จะถูกน ามา
แจกแจงเพ่ือวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็งอุปสรรค และโอกาส (SWOT Analysis) แล้วจึงน าข้อมูลที่
ได้ไปสังเคราะห์รวมกันขึ้นจัดท าให้เกิดเป็นแผนการเตรียมความพร้อม ในเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย
การจัดวางกลยุทธ์ประการต่างๆ เพ่ือตระเตรียมให้เกิดความพร้อมอย่างที่สุ ดในการก้าวเข้าสู่
สถานการณ์นั้นๆ หรือเรียกได้ว่า พยายามให้เกิดความส าเร็จมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้21 

                                                           
21 ธนกร ช่อไม้ทอง,“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพ.ศ. 2558 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามค าแหง” 
(รายงานการวิจัย, 2557), 34. 
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ความพร้อมซึ่งเป็นขั้นหนึ่งของล าดับขั้นการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญอีก 3 
สิ่ง คือ วุฒิภาวะ, ประสบการณ์เดิม, แรงจูงใจ 

1. วุฒิภาวะ หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความสามารถในอันที่จะท าอะไรได้เองตาม
ธรรมชาติ โดยที่ความสามารถ นั้นไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนหรือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม วุฒิภาวะ
ของบุคคล แสดงออกได้ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

2. ประสบการณ์เดิมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องอาศัยประสบการณ์เดิมครูจึงมักใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมเนื้อหาบทเรียนให้เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก ให้เหมาะแก่การเรียนรู้ได้ 
การที่ประสบการณ์เดิมมีผลต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางจิตวิทยาเรียกว่าเกิด“การถ่ายโยงการ
เรียนรู้” ทักษะเดิม ความรู้เดิม เป็นพื้นฐานท าให้เกิดความพร้อมในการเรียน 

3. แรงจูงใจเป็นความเต็มใจหรือความใคร่ที่จะเรียนรู้การสร้างแรงจูงใจที่ดีคือการ
สนองความต้องการของผู้เรียนเด็กๆ มักต้องการให้คนอ่ืนยอมรับ ต้องการความเอาใจใส่และ
ต้องการความ ส าเร็จ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความพร้อมจึงสรุปความหมายของ
ความพร้อมได้ดังนี้ 

ความพร้อมหมายถึงสภาพของบุคคลที่มีวุฒิภาวะ แรงจูงใจ และประสบการณ์เดิมสูง
พอที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวก 
 
องค์ประกอบของความพร้อม 

ความพร้อม หมายถึง สภาพการณ์ที่บุคคลมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ หรือท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งอย่างได้ผลดี ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ 

1. องค์ประกอบด้านตัวผู้เรียน 
 1.1 วุฒิภาวะ คือการเจริญเติบโตโดยธรรมชาติทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์สติปัญญา

และสังคม ที่เจริญถึงขีดสุด รวมถึงความสนใจ ความต้องการ ความอยากรู้อยากเห็น แรงจูงใจและ
แรงขับท่ีเกิดโดยธรรมชาติ แบ่งได้เป็น 

  1.1.1 ความพร้อมทางด้านร่างกาย หมายถึง ความพร้อมอันเกิดจากความเป็น
ปกติทางร่างกาย เช่น ไม่อดนอน ไม่หิวโหย ไม่เจ็บป่วย ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป เป็นต้น ความ
พร้อมของผู้เรียนด้านส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในความดูแลของผู้เรียนและผู้ปกครอง ส่วนผู้สอนจะมีส่วน
เกี่ยวข้อง ไม่มากนัก นอกเสียจากว่าผู้สอนจะสอนโดยไม่ให้ผู้เรียนได้พักรับประทานอาหารกลางวัน
หรือให้ผู้เรียนนั่งเรียนกลางสนามที่มีแดดจ้าและลมแรง เป็นต้น 

  1.1.2 ความพร้อมทางด้านจิตใจและด้านอารมณ์ เรื่องนี้ผู้สอนมีความเกี่ยวข้อง
มากขึ้น แต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังเป็นความรับผิดชอบของผู้เรียน เช่น อารมณ์แปรปรวนเนื่องจากความ
แปรปรวนของต่อมไร้ท่อในตนเอง อารมณ์เศร้าหมองรันทด เช่น การผิดหวังในความรัก อารมณ์
ซึมเศร้าเนื่องจากทะเลาะกับเพ่ือน ทั้งนี้ผู้สอนไม่ควรว่ากล่าวเกินความจ าเป็น การแสดงความไม่
ศรัทธาในตัวผู้ เรียน การดูแคลนผู้ เรียน หรือแสดงความไม่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน (Teacher 
Friendly) เพราะอาจส่งผลให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นและความสนใจในการเรียนได้ 

  1.1.3 ความพร้อมทางด้านสติปัญญา หมายถึง การมีพ้ืนฐานทางวิชาการ
เพียงพอ ที่จะเรียนรู้หรือรับรู้สิ่งใหม่ๆ ทางวิชาการได้ เช่น มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางแคลคูลัส
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ก่อนที่จะเรียนรู้การออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ มีความรู้ทางชีววิทยาและเคมีเพียงพอก่อนที่จะ
เกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร เรียนรู้วิธีคิด วิธีค้นคว้าและได้ฝึกทักษะการคิด การค้นคว้า 
ก่อนที่เรียนรู้แบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) เป็นต้น ซึ่งผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนใน
เรื่องนี้ได้ โดยมอบหมายงานให้ไปอ่านต าราหรือเอกสารมาก่อน จากนั้นจึงค่อยฟังการบรรยายหรือท า
การอภิปรายกันในโอกาสต่อไป หรือก่อนที่จะเริ่มต้นสอนเนื้อหาใหม่ก็ท าการทบทวนเนื้อหาหรือมโน
ทัศน์ (Concept) ของเนื้อหาเดิมก่อน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถปะติดปะต่อเนื้อหาและความคิดได้ 
หรือจัดล าดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก 

 1.2 ประสบการณ์ เดิม การเรียนรู้  คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ เกิดจาก
ประสบการณ์ซึ่งผู้เรียนมีประสบการเดิมหรือความรู้เดิมมากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ดีขึ้น
เท่านั้น ดังนั้นผู้สอนควรค านึงถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนก่อนเสมอ ควรสอนจากประสบการณ์
เดิมของเขา หากยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนควรให้ความรู้พื้นฐานก่อนสอนเรื่องใหม่ 

2. องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก หมายถึง สิ่งที่ เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผล
ส่งเสริมหรือเอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวก ได้แก่ หลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์
การเรียน การสอน วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน เป็นต้น 

เมื่อผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านวุฒิภาวะและประสบการณ์เดิมจะส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ดี และหากผู้สอนจัดสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จะยิ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ นักจิตวิทยามีความเห็นว่า หากผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วได้เรียน ย่อมเกิด
ความ พอใจและเกิดการเรียนรู้ แต่ถ้าผู้เรียนไม่พร้อมที่จะเรียนแล้วถูกบังคับให้เรียน ย่อมไม่เกิดการ
เรียนรู้22 

การที่ เด็กจะเรียนรู้ได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ที่จะช่วยให้ เกิดการเรียนรู้
โดยสะดวก ดังที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้  ดังนี้ 

ประยงค์ เต็มชวาลา ได้กล่าวสรุปถึงองค์ประกอบของความพร้อม ดังนี้ 
1. ความพร้อมของระบบองค์การ (Organization) องค์การ หมายถึง กลุ่มคนที่สร้างขึ้น

เพ่ือจุดมุ่งหมายที่จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ระบบองค์การ หมายถึง โครงสร้างทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือประกอบกิจกรรมของบุคคลเป็น การ
ก าหนดนโยบายเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนการด าเนินการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
ใช้ในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและน าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินการ ทั้งนี้ระบบ
องค์การ ประกอบด้วยการวางนโยบายเพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน และการจัดการเพ่ือ
ตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ความพร้อมของนโยบาย (Policy) หมายถึง แนวทาง ทิศทาง และกระบวนการที่จะ
น าไปสู่เป้าหมาย โดยมีการระบุถึงวิธีการที่จะน าไปสู่เป้าหมาย ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้ 

                                                           
22 อัมเรศ เนตาสิทธิ์, จิตวิทยาส าหรับครู, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จิตวิทยา

ส าหรับครู, พิมพ์ครั้งที่ 3 (ล าปาง: บริษัท ดีเซมเบอรี่ จ ากัด, 2559), 202-203. 
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 2.1 การวางแผน (Planning) การคิดการล่วงหน้า หรือก าหนดกิจกรรม และจะต้อง 
ท าหรือหากลวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยค านึงถึง ใคร หน่วยงานใด ท าเมื่อไร ที่ไหน และ
จะต้องมีปัจจัยอะไรในการสนับสนุนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้และได้ผลตามท่ีต้องการ 

 2.2 การเตรียมการหรือเตรียมแผนปฏิบั ติการ (Organizing and Preparing 
Operation Plan) คือ การเตรียมความพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีกับเวลาที่เริ่มต้นปฏิบัติ
เป็นเรื่องของการบริหารจัดการท าแผนสนับสนุนทรัพยากรให้แก่หน่วยปฏิบัติให้เพียงพอที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบ งบประมาณและเครื่องมือเข้าด้วยกัน หากเป็นงานประจ าก็ต้อง
ออกระเบียบปฏิบัติที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินการได้ 

 2.3 การมีแผนงานและระเบียบปฏิบัติงาน (Direct and Supervising) คือ การ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกบการปฏิบัติงานมาให้ผู้ร่วมงาน การออกค าสั่ง การชี้แจง และการอธิบายให้แก่
ทุกคนที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถท างานได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์และแผนที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้น
นักจัดการหรือนักบริหารยังมีหน้าที่ก ากับ ตรวจตรา ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติเป็ นระยะๆ 
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้ค าแนะน าช่วยเหลือและให้ก าลังใจแต่ผู้ปฏิบัติงาน 

 2.4  การประสานงาน (Coordination) คือ การแสวงหาความร่วมมือ และการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีวงจรเกี่ยวข้องกัน เพ่ือให้หน่วยงานของตนสามารถ
ท างานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน หรือชุมชนได้อย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตาม
เจตนารมณ์ 

 2.5 การประเมินผล (Evaluation) คือ การประเมินเพ่ือแก้ไขปรับปรุงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตนหรือหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ผลงานของหน่วยงาน ปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานสิ่งเหล่านี้จะ
มาจากระบวนการรายงานย้อนกลับ (Feedback) การรายงานบางอย่างมีความซับซ้อนที่ต้องมา
วิเคราะห์หาสมมติฐานที่แท้จริงก่อนที่จะคิดหาวิธีการที่ดีกว่ามาปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 

3. ความพร้อมของบุคลากร (Personnels) ความพร้อมของบุคลากร หมายถึงการเตรียม
ตัวเพ่ือจะเจริญงอกงามหรือการที่จะก้าวหน้าต่อไปและมีอีกความหมายว่า ความพร้อม คือ ลักษณะ
ทั้งหมดในตัวบุคคลที่สามารถรวบรวมขึ้นเป็นเครื่องมือ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตอบสนองสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งการจัดการที่ดีจ าเป็นต้องได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
คุณสมบัติที่จ าเป็นมาบรรจุในต าแหน่งหน้าที่ที่ก าหนดไว้ การเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะเข้า
ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที เรียกว่าการวางแผนก าลังคน ซึ่งหมายถึง การเตรียมบุคลากรทั้งในด้านจ านวน
และคุณภาพ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้การสร้างความ
พร้อมของบุคลากร ได้แก่ 

 3.1 การฝึกอบรม (Training) หมายถึง การพัฒนาบุคลกรในองค์กรให้ได้รับความรู้
เพ่ิมมากขึ้น ทั้งทางด้านสารสนเทศและทักษะที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างได้ผล 
โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมที่จัดไว้เป็นรูปแบบมีมาตรฐานและการประเมินผลที่เป็นที่ยอมรับ 

 3.2  การศึกษา (Education) หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับงานที่
ได้รับมอบหมายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน 
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 3.3 การพัฒนา (Development) หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างานความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีข้ึน 

การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่บุคคลที่
มีอยู่ในตัวเอง จะสังเกตเห็นได้และสามารถที่จะวัดได้น ามาพัฒนาได้ง่าย ได้แก่ ความรู้สาขาต่างๆ ที่
ได้เรียนมา (Knowledge) และส่วนของทักษะ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ ความช านาญพิเศษด้านต่างๆ 
(Skill) ส าหรับคุณลักษณะอ่ืนๆ (Other Characteristics) ของบุคคลนั้นๆ เป็นส่วนที่ไม่อาจสังเกตได้
ชัดเจนและวัดได้ยากกว่า และเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่า ได้แก่ บทบาทที่
แสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (Self image) คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive)23 

ดังนั้น องค์ประกอบที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานจะประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอ่ืนๆ (Other Characteristics) ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานความหมายแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้  

1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งที่ถูกสั่งสมมาจากการศึกษาทั้งใน
สถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้รู้ทั้งในสายวิชาชีพเดียวกันและต่างสายวิชาชีพ 

2. ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่ต้องพัฒนาและฝึกฝนให้เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระยะเวลา
เพ่ือฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะนั้นขึ้นมา ทั้งนี้ทักษะจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

 2.1 ทักษะด้านการบริหารงาน/จัดการงาน (Management Skills) หมายถึง ทักษะ
ในการบริหารควบคุมงานซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบความคิดและการจัดการในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ทักษะในการมีวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ ซึ่งทักษะดังกล่าวจะแสดงออกถึงการจัดระบบ
ความคิดเพ่ือมองไปที่เป้าหมายในอนาคตว่าอยากจะท าหรือมีความต้องการอะไรในอนาคต 

 2.2 ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน (Technical Skills) หมายถึง ทักษะที่จ าเป็นใน
การท างานตามสายงานหรือกลุ่มงานที่แตกต่างกนไป เช่น งานจัดซื้อจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่แตกต่างไปจากงานผลิต ดังนั้น ทักษะที่ต้องการของคนที่ท างานด้านจัดซื้อได้นั้นจะต้อง
แตกต่างไปจากงานผลิตเช่นเดียวกัน 

3. ความสามารถ (Ability) หมายถึง ความสามารถเชิงปัญญาที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน กล่าวคือ เป็นความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ไปในการปฏิบัติงาน เช่น
ความสามารถในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น 

4. คุณลักษณะอ่ืนๆ (Other Characteristics) ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน หมายถึง
ลักษณะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้นๆ เช่น อุปนิสัย ทัศนคติ แรงผลักดัน
เบื้องลึก ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ และคุณลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นและ
สอดคล้องกับความเหมาะสมขององค์การ  

                                                           
23 ประยงค์ เต็มชวาลา, การกระจายอ านาจ: ยุทธศาสตร์การปฏิรูปงานสาธารณสุขไทย 

(กรุงเทพฯ: ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง, 2540): 17-20. 
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5.  ความพร้อมด้านทรัพยากร (Resource) ทรัพยากร หมายถึง เงินและวัสดุอุปกรณ์ อัน
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารงานของทุกกิจกรรมเงิน เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินกิจกรรมตามที่
ก าหนดไว้ ทั้งในด้านจ านวนและเวลาที่ถูกต้องสอดคล้องกัน ดังนั้น การพิจารณาแหล่งเงิน การ
จัดสรรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องได้สัดส่วนการควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ขณะเดียวกันต้องสนับสนุนให้งานราบรื่นและบรรลุเป้าหมายได้วัสดุอุปกรณ์ 
เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการ ในที่นี้รวมถึงสถานที่ปฏิบัติ งาน สถานที่บริการที่เหมาะสม ทันสมัย
เพียงพอและมีประสิทธิภาพที่จะสามารถช่วยให้การด าเนินงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ อย่าง
ได้ผล 

6. ความพร้อมของชุมชน (Community) ความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ 
องค์กรจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากชุมชน เพราะหากชุมชนมีความพร้อมใน
การให้การสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ ก็จะมีประสิทธิภาพที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามที่ต้องการ
ลักษณะรูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมที่ส าคัญได้แก่ 

 6.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย ขั้นตอน 3 
ขั้นตอนคือ การริเริ่มตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติ 

 6.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุน
ด้านทรัพยากรการบริหารและการประสานขอความร่วมมือ 

 6.3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) คือ การได้รับผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หรือผลประโยชน์ทางสังคม 

 6.4  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนของการมี
ส่วนร่วมมีดังนี้ 

  6.4.1 ร่วมคิด คือ ร่วมในการประชุม ปรึกษาหารือในการวางโครงการวิธีการ
ด าเนินงานการติดตามตรวจสอบและการดูแลรักษา เพ่ือให้กิจกรรมโครงการได้ผลตามวัตถุประสงค์ 

  6.4.2 ร่วมตัดสินใจ คือ เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือแล้ว จะต้องร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางท่ีเห็นวาดีที่สุด เหมาะสมที่สุด  

  6.4.3 ร่วมปฏิบัติตามโครงการ คือ เข้าร่วมงานตามโครงการ เช่น ร่วมออกแรง 
ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นต้น 

  6.4.4 ร่วมติดตามและประเมินโครงการ เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจตรา ดูแลรักษาผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการ 24 

กาเย่ (Gagne) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญในการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
1. ความสนใจหรือความใส่ใจ (Attention Set) เป็นลักษณะทางจิตใจที่มีความสืบเนื่อง

กันเป็นชุด จึงมีชื่อเรียกว่า Attention Set หรือชุดที่ท าให้เกิดความใส่ใจ คือสิ่งแรกสุดจะต้องมีสิ่งเร้า
มาเร้า เช่น การที่ครูชี้ตัวอักษรให้นักเรียนดู เด็กจะเกิดความสนใจสิ่งที่ครูชี้ ความรู้สึกสนใจหรือใส่ใจ
มิได้เพียงแต่มองตามที่ครูชี้เท่านั้น แต่เด็กจะเกิดการตอบโต้ขึ้น โดยอาจฝึกตามไปหรือออกเสียงตาม

                                                           
24 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, ระบบการบริหารผลงาน (กรุงเทพมหานคร: เนชันบุ๊คส์, 2548). 
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ไปเบาๆในใจ หรือออกเสียงดังๆ ตามครู การตอบสนองนี้จะเกิดสืบเนื่องเป็นลูกโซ่ตลอดไปในขณะที่มี
ความใส่ใจอยู ่นอกจากนี้แล้ว เด็กยังมีความรู้สึกหรือความคิดต่างๆ ตามไปด้วย 

2. แรงจูงใจ (Motivation) ที่จะเรียน เป็นผลสืบเนื่องมาจากความใส่ใจในการเรียน คือ
เมื่อความใส่ใจในการเรียนมีมากขึ้น ก็จะมีผลให้เกิดความต้องการอยากรู้อยากเรียน โดยปกติ
แรงจูงใจในการเรียนของเด็กมี 2 ลักษณะ คือ แรงจูงใจที่ได้รับผลส าเร็จจากการท างาน (Task 
Motivation) และแรงจูงใจที่จะได้รับผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  

3. สภาพของพัฒนาการ (Developmental Status) เป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และสติปัญญา การเรียนรู้อย่างง่ายๆ จะเกิดขึ้นตั้งแต่ยัง
เด็กเล็กๆ การที่เด็กเรียนรู้อะไรมาก่อนเข้าโรงเรียน เป็นการสร้างประสบการณ์หรือความรู้พ้ืนฐาน 
ให้แก่เด็ก ท าให้เด็กสามารถรับรู้และดัดแปลงการเรียนรู้ของตนตามท่ีได้เรียนมาแล้ว ให้เข้ากับความรู้
ใหม่ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องกัน25 

ดาวนิ่ง และเทคเครย์ (Downing and Thackrey) ได้แบ่งองค์ประกอบของความพร้อม
ไว้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Factors) ได้แก่ ความพร้อมทางด้านร่างกาย
ทั่วไป 

2. องค์ประกอบทางสติปัญญา (Intellectual Factors) ได้ แก่  ความพร้อมด้าน
สติปัญญา ความสามารถในการรับรู้และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 

3. องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) ได้แก่ประสบการณ์ด้าน
สังคม 

4. องค์ประกอบด้านอารมณ์ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ (Emotion Motivation and 
Personality Factors) ได้แก่ ความม่ันคงทางอารมณ์และความต้องการที่จะเรียนรู้26 

เฮอร์เซย์ และ บลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ความพร้อมตามทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์  (Situational Leadership Theory) ไว้ว่า
องค์ประกอบของความพร้อมมี  2 ประการ คือ ความสามารถ (Ability) และความเต็มใจ 
(Willingness) ที่จะก าหนดพฤติกรรมในการท างานตามหน้าที่ให้ประสบผลส าเร็จ 

ความสามารถ (Ability) หรือความพร้อมในการท างาน ( job readiness) หมายถึง
ความสามารถท างานหรือกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จโดยอาศัยปัจจัยที่เก่ียวกับ 

1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้ความเข้าใจเนื้อหา รู้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การท างาน 

2. ความเข้าใจ (Understanding) คือ ความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบและวิธี
ปฏิบัติงาน 

                                                           
25 Robert Gagne M., The Condition of Learning (New York: Holt and Rinehart, 

1977). 
26 Downing and Thackrey, The Webster Dictionary of English Language 

(New York: Processing and Books Inc., 1977). 
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3. ทักษะ (Skill) คือ ทักษะปฏิบัติงาน การตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ การวางแผน
ปฏิบัติงาน การเลือกวิธีการท างานให้ประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพ 

4. ประสบการณ์ (Experience) คือ ประสบการณ์ในการวางแผน การจัดองค์กรการ
ตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การแจ้งข่าสารข้อมูล ตลอดจนการท าความเข้าใจอันเป็น พ้ืนฐานของการ
ท าให้พฤติกรรมของกลุ่มรวมกันเป็นหนึ่งเดียว 

ถ้าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีปัจจัยครบทั้ง 4 ด้าน ถือว่าบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้น
เป็นผู้มีความสามารถในการท างานหรือกระท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ส าเร็จตามเป้าหมายได้
โดยไม่มีการชี้น าจากผู้อ่ืน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะมีความสามารถในการท างานสูง สามารถ
ท างานให้ส าเร็จได้ด้วยตนเองถ้าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ทั้งหมด ถือได้ว่าบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้นไม่มีความสามารถในการท างานหรือกระท ากิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ปัจจัยทั้ง 4 ด้านนี้มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันจะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ 

ความเต็มใจ (Willingness) เป็นความพร้อมด้านจิตวิทยา (Psychological Readiness) 
คือ ความเต็มใจที่จะท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยปัจจัยที่เก่ียวกับ 

1. ความมุ่งมั่น (Commitment) คือ ความเสียสละเวลาให้กับงาน การไม่ละทิ้งงาน 
มานะบากบั่นจนส าเร็จ ทุ่มเทให้กับงานแม้มิใช่เวลาปฏิบัติงาน 

2. ความมั่นใจ (Confidence) คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง การเข้าสังคม ความเป็นผู้น า
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการบริหาร 

3. แรงจูงใจในความส าเร็จ (Achievement Motivation) คือ การกระตุ้นให้สมาชิกใน
กลุ่มท างาน ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ความสามารถ 

4. ความมั่นคง (Security) คือ ความมีวินัยในตนเอง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความ
จริงใจ ช่วยเหลือผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง 

ถ้าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีปัจจัยครบทั้ง 4 ด้าน ถือว่าบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้น
เป็นผู้มีความเต็มใจในการท างานหรือกระท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ส าเร็จตามเป้าหมายได้โดย
ปราศจากความช่วยเหลือและให้ก าลังใจจากบุคคลอ่ืน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นถือว่าเป็นผู้มี
ความเต็มใจในการท างานสูง มีความสุขกับการท างานถ้าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดขาดองค์ประกอบ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ถือได้ว่าบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้นไม่มีความเต็มใจที่จะในการท างาน
หรือกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นปัจจัย ทั้ง 4 
ด้านนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันจะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้27 

ดังนั้น องค์ประกอบที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานจะประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอ่ืนๆ (Other Characteristics) ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานความหมายแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้  

                                                           
27 Paul Hersey, and Kenneth H. B lanchard, Management of Organizational 

Behavior (New Jersey: A Simon & Schuster, 1993). 
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1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งที่ถูกสั่งสมมาจากการศึกษาทั้งใน
สถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้รู้ทั้งในสายวิชาชีพเดียวกันและต่างสายวิชาชีพ 

2. ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่ต้องพัฒนาและฝึกฝนให้เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระยะเวลา
เพ่ือฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะนั้นขึ้นมา ทั้งนี้ทักษะจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

 2.1 ทักษะด้านการบริหารงาน/จัดการงาน (Management Skills) หมายถึง ทักษะ
ในการบริหารควบคุมงานซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบความคิดและการจัดการในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ทักษะในการมีวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ ซึ่งทักษะดังกล่าวจะแสดงออกถึงการจัดระบบ
ความคิดเพ่ือมองไปที่เป้าหมายในอนาคตว่าอยากจะท าหรือมีความต้องการอะไรในอนาคต 

 2.2. ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน (Technical Skills) หมายถึง ทักษะที่จ าเป็นใน
การท างานตามสายงานหรือกลุ่มงานที่แตกต่างกนไป เช่น งานจัดซื้อจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่แตกต่างไปจากงานผลิต ดังนั้น ทักษะที่ต้องการของคนที่ท างานด้านจัดซื้อได้นั้นจะต้อง
แตกต่างไปจากงานผลิตเช่นเดียวกัน 

3. ความสามารถ (Ability) หมายถึง ความสามารถเชิงปัญญาที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานกล่าวคือ เป็นความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ไปในการปฏิบัติงาน เช่น
ความสามารถในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น 

4. คุณลักษณะอ่ืนๆ (Other Characteristics) ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน หมายถึง
ลักษณะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้นๆ เช่น อุปนิสัย ทัศนคติ แรงผลักดัน
เบื้องลึก ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ และคุณลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นและ
สอดคล้องกับความเหมาะสมขององค์การ28 

 
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการสอบ 

นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข (อ้างถึงใน กุสุมา ยกชู) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมไว้ ดังนี้ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางบ้าน ครอบครัว นับว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม สภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่ส าคัญต่อเด็ก มีดังนี้ 

1. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ได้แก่ อาชีพและรายได้ของครอบครัวซึ่งส่งผลต่อ
ขนาดของบ้าน จ านวนบุตร อาหาร การพักผ่อน การอบรมเลี้ยงดูบุตร เศรษฐกิจของครอบครัว จะ
เป็นตัวพยากรณ์ท่ีดีเกี่ยวกับการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก 

2. ฐานะทางสังคมของบุคคลในครอบครัว หมายถึง การจัดกลุ่มหรือการจัดขั้นของ
ครอบครัว มีการจัดต าแหน่งของสมาชิกในครอบครัว ว่าใครเป็นพวกใคร ใครเด่น ใครด้อย ซึ่งแสดง
ถึงความไม่เท่าเทียมกัน ในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ อ านาจ อิทธิพลและแบบแผนในการด าเนิน
ชีวิต 

                                                           
28 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, ระบบการบริหารผลงาน (กรุงเทพฯ: เนชันบุ๊คส์, 2548). 
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3. คุณภาพชีวิตของครอบครัว หมายถึง ความเป็นไปภายในครอบครัวของแต่ละ
ครอบครัว เช่น ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว ครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่อยู่ร่วมกัน หรือ
ครอบครัวที่มีพ่อ แม่และญาติผู้ใหญ่อยู่ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญต่อจิตใจ อารมณ์ สังคม
และบุคลิกภาพของเด็กมาก 

4. โภชนาการ ความส าคัญของโภชนาการเป็นการยอมรับกันทุกฝ่ายว่า อาหารมีความ 
ส าคัญต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตทั้งทางตรงและทางอ้อม อันตรายจากการขาดอาหารมี
ผลกระทบต่อพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาด้วย 

ปัจจัย สภาพแวดล้อมทางโรงเรียน โรงเรียนและครูจึงควรจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน การจัดสภาพแวดล้อมทั่วๆ ไปใน
โรงเรียน บุคลิกภาพของครู การจัดบทเรียนของครู รวมทั้งวิธีที่ครูใช้ในการสอน ถ้าเด็กมีความรู้สึกที่ดี
ต่อโรงเรียน ครูและเพ่ือนๆ ก็จะท าให้เกิดความสนใจ ความต้องการที่จะเรียน  
อยากเรียน อยากท า29 

มนัส สุวรรณ ได้กล่าวถึง ความพร้อมที่เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความตระหนักแก่ผู้ที่จะรับ
กิจกรรมใดๆ มี 2 ลักษณะ คือ 

1. ความพร้อมภายนอก หมายถึง ความพร้อมทางเศรษฐกิจ คือเป็นความสามารถที่จะ
รับภาระค่าใช้จ่าย อันอาจจะเกิดจากการมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

2. ความพร้อมภายใน มีหลายประการ คือ ความพร้อมของระดับความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของผู้รับกิจกรรม ส่วนความสามารถที่จะรับกิจกรรม กลับ
กลายเป็นความพร้อมทางด้านสติปัญญา ซึ่งในแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน ความพร้อมทางด้านร่างกาย 
เป็นความพร้อมทางกายภาพ และความพร้อมทางทัศนคติ หมายถึงความคิดเห็นของผู้ที่จะรับ
กิจกรรมใดๆ เป็นไปในทางที่ดี ก็ถือว่าพร้อมที่จะรับ30 

 
ความส าคัญของการเตรียมความพร้อม 

การเตรียมความพร้อม มีผลต่อต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ การศึกษาเพ่ิมเติม หรือการหา
งานท า หากนักศึกษาต้องการได้งานท า จึงควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการท างานโดย
การพัฒนาตนเองและฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงกับความต้องการของนายจ้าง เพ่ือให้
ได้เข้าท างาน 

                                                           
29 กุสุมา ยกชู, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT และPATของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร”
(ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553), 25. 

30 มนัส สุวรรณ , “ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวต่อการผลิตทาง
การเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมส าหรับการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการส่งออก ในอ าเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” อ้างถึงใน ศราวุธ เตละวาณิชย์ (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 5. 



32 

สรุปแล้วความพร้อมมีความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง ไม่ว่าท ากิจการงานใดก็ตาม
ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อม งานนั้นย่อมประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย หากแต่ในความพร้อมนั้น
จะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ทั้งในด้านความสามารถ (ability) ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์และความเต็มใจ (willingness) ที่ประกอบด้วยความมุ่งมั่น ความมั่นใจ
แรงจูงใจในความส าเร็จ และความมั่นคง31 

เฮนรี่ เคลย์ลินด์แกรนด์ (อ้างถึงใน นฤมล สุมรรคา) ได้เสนอแนวทฤษฎีความพร้อมใน
การเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิตมีความพร้อมที่จะเข้าไปศึกษาในวิชาต่างๆ เช่น จะศึกษา
เรขาคณิต ต้องศึกษาพีชคณิตมาก่อน หรือถ้าศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ตอนกลาง ต้องศึกษาวิชา
ประวัติศาสตร์โบราณก่อน นักจิตวิทยา มีความเห็นว่า ความพร้อมเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่
ซับซ้อนมาก ไม่เพียงแต่ความพร้อมเป็นเรื่องของประสบการณ์ มีแต่เฉพาะในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่
ความพร้อมยังรวมถึงการมีเจตคติ มีศีลธรรม มีความชอบธรรม มีความรับผิดชอบ ตลอดรวมถึง 
สติปัญญา ความสามารถและมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย ซึ่งองค์ประกอบความพร้อมดังกล่าว เป็นปัจจัย
ส าคัญของผู้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เช่นเดียวกับความคิด32 
 
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

จากความส าคัญของการเตรียมความพร้อม จึงน าไปสู่ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อม 
เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล ประกอบด้วยขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. การประเมินตนเอง ก่อนอื่นทุกคนควรจะได้มีโอกาสรู้จักตนเองให้ดีเสียก่อน อาจท าได้
โดยขอค าปรึกษา แนะน า หรือด้วยการทดสอบ เพ่ือที่แต่ละคนจะได้ประเมินความสามารถตลอดจน 
จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้บุคคลนั้นได้ตระหนักถึงตนเองในแง่ที่เป็นจริงมากขึ้น ก่อนที่
จะก าหนดแผนงานพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของตนต่อไป 

2. การเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพ ในขั้นนี้คือ ต้องรู้จักค้นคว้าและเสาะหาข้อมูล 
ต่างๆ ที่มีอยู่ที่เป็นโอกาสในปัจจุบัน ซึ่งสามารถช่วยให้เรามองเห็นว่าตนจะเติบโตไปในทางทิศทาง
ใดบ้าง 

3. การก าหนดเป้าหมาย ภายหลังที่ได้เก็บข้อมูลและได้ประเมินถึงโอกาสต่างๆ ใน
ความก้าวหน้า ก็ควรได้มีการก าหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์ในอาชีพของตนเองได้ 

                                                           
31 พิสมัย เจริญลักษณ์, “ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์ กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 21.  

32 นฤมล สุมรรคา,“ปัจจัยทีมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี” (ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554), 26.  



33 

4. การวางแผนความก้าวหน้าของอาชีพและการด าเนินการตามแผน หลังจากที่ได้มีการ
ก าหนดเป้าหมายแล้ว ขั้นต่อไปคือ การวางแผนให้มีแนวทางส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีการ
ด าเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบความส าเร็จนั้นๆ จนถึงเป้าหมายที่ต้องการ33 
 
การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นยอดปรารถนาของนักศึกษาทุกคน ผู้มีประสิทธิภาพใน
การเรียนย่อมจะได้รับความส าเร็จเป็นบัณฑิตที่มีศักดิ์ศรี คู่ควรแก่ปริญญาบัตรและยังจะช่วยน าพาให้
เป็นผู้มีความรุ่งเรืองในชีวิต ด้วยโลกในสหัสวรรษที่ 3 เป็นโลกของการเรียนรู้ ทุกคนต้องแสวงหา
ความรู้โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long-Learning) และการเรียนรู้ที่ส าคัญจะมาจากการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self-Study) ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านสื่อการศึกษาในรูปแบบของสื่อ
ประสม เช่น หนังสือ สิ่งพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทปเสียง เทปภาพวีดิ
ทัศน์ ฯลฯ เป็นวิธีการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการศึกษาทางไกล 

การจัดเตรียมตนเองเพ่ือการเรียนรู้ 
การจัดเตรียมตนเองให้พร้อมเพ่ือการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่นักศึกษาสามารถ 

ด าเนินการได้เองไม่ต้องขึ้นกับสิ่งใดเพียงแต่คอยก ากับควบคุมจิตใจและร่างกายของเราให้พร้อมที่จะ
เรียนมีจิตส านึกในตนว่าเราเป็นนักศึกษาด้วยการหมั่นนึกระลึกถึงเสมอๆ ว่าขณะนี้เราเป็นนักศึกษา
ต้องแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบในการเรียน รักการเรียน เห็นคุณค่าของการเรียน มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนมีใจมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการเรียนนักศึกษาต้องรู้จุดหมายที่แน่นอนว่าต้องการเรียน มสธ. 
เพ่ืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราต้องการ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นมีวินัยในตนเองการมีวินัยในตนเองที่จะ
เรียนรู้เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องพยายามฝึกฝนตน ให้สามารถบังคับควบคุมพฤติกรรมส่วนตัว รวมทั้ง
อารมณ์ของตนเองให้กระท า เพ่ือเกิดการเรียนรู้จนบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น อ่านเอกสารการ
สอนตามตารางเรียนที่ก าหนดไว้ทุกวัน ท าแบบฝึกหัด บันทึกย่อ และทบทวนสม่ าเสมอ ไม่ผลัดวัน 
ประกันพรุ่ง หลีกเลี่ยงหาสาเหตุอื่นมาอ้างที่จะไม่อ่าน ไม่เรียน 

มีการรักษาสุขภาพตนเอง 
นักศึกษาต้องสนใจห่วงใยระวังรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนหรือ

เจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน การดูแลตนเองด้วยการปฏิบัติตนตามสุขนิสัยที่ดี ควร
ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งมีท่าของการอ่านที่ถูกสุขลักษณะการอ่านที่ใช้กายภาพอย่าง
เหมาะสม ควรจะเป็นการนั่งให้หลังตรง จะท าให้เลือด ไปเลี้ยงสมองได้ดี ช่วยให้การเรียนรู้และการ
จดจ าดีมีความตื่นตัว จัดวางเอกสารการสอนที่อ่าน ให้อยู่ห่างจากนัยน์ตาของเรา ประมาณ 1-1.5 ฟุต 

การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการเรียน 
การเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นจริงอยู่ที่ว่าจะเรียนที่ไหนก็ได้ แต่ถ้าจะเรียนจะอ่านกันอย่าง

จริงจังให้ได้สาระความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ก็ควรจะจัดให้มีมุมเรียนเฉพาะ มีบรรยากาศและ

                                                           
33 รักชนก โสภาพิศ,“การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 57-58. 
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สิ่งแวดล้อมที่ดีมุมเรียนนักศึกษาควรเลือกสถานที่เฉพาะส าหรับการเรียนของเรา ที่ควรจะมีความ
เงียบ สงบ ไม่มีสิ่งรบกวนจากเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ เพจเจอร์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ 

อุปกรณ์การเรียน 
ควรจัดหาโต๊ะ เก้าอ้ีที่จะนั่งเรียน นั่งอ่านของเราให้มีขนาดความสูงพอเหมาะ เก้าอ้ีมีพนัก

พิงที่ตรงเบาะนั่งไม่แข็ง และไม่นุ่มสบายจนเกินไป มีเครื่องเขียน ดินสอ ปากกา กระดาษ สมุดฯ 
ต าราเรียน เอกสารการสอนที่จะวางไว้สะดวกในการใช้แสงสว่างการอ่านต้องอาศัยแสงสว่างที่
เพียงพอ จัดให้แสงไฟส่องมาจากด้านข้าง และเอียงไปทางด้านหลัง ควรใช้ไฟจากหลอดเรืองแสง 
(fluorescent) ที่มีสีขาวนวลอุณหภูมิจัดให้มีที่ระบายอากาศ ช่วยปรับอุณหภูมิ ณ มุมเรียนของเราให้
ไม่ร้อนจนเกินไป ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมช่วยให้มีการตื่นตัวต่อการเรียนรู้ที่ดี อยู่ที่ อุณหภูมิ 
ประมาณ 22 - 25 องศาเซลเซียส 

การจัดเตรียมเวลาเพื่อการเรียน 
นักศึกษาจะต้องจัดการเวลาของตนที่มีอยู่ส่วนหนึ่งมาใช้ในการเรียน โดยให้ความส าคัญ

กับเวลาเรียนที่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนต้องท าก่อนเวลาเรียนที่เหมาะสมในแต่ละวันจะต้องมีเวลา
เรียนที่จะอ่าน ศึกษา จดบันทึก โดยถือเป็นกิจวัตร เวลาที่เหมาะสมของการอ่านควรอยู่ในช่วงเวลา 
20.00-23.00 น. ในตอนกลางคืน และตอนเช้า 04.30-06.30 น. จัดท าเป็นตารางเรียน ก าหนดว่าจะ
เรียนวิชาใด 1-2 ชั่งโมงในแต่ละชุดวิชา/วันท ากิจกรรมการเรียนตรงเวลากิจกรรมการเรียนที่ก าหนด
ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องไม่ลืม ท าตามช่วงเวลา เช่น การลงทะเบียนในแต่
ละภาคเรียน ควรจะจดหรือท าเครื่องหมายในปฏิทิน ของตนเองให้เห็นชัดเจนว่าต้องท าอะไร เมื่อไร 
โดยเฉพาะตารางสอบไล่ประจ าภาคเรียน34 

โดยสรุป การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้
ต้องมีกระบวนการ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการประเมินตนเองการเสาะ
แสวงหาข้อมูลพ้ืนฐาน การก าหนดเป้าหมายการวางแผนการเรียนรู้การจัดเตรียมตนเองเพ่ือการ
เรียนรู้ซึ่งได้แก่ การดูแลและรักษาสุขภาพตนเองการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีการ
จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนจัดการเวลาของตนที่มีอยู่มาใช้ในการเรียนโดยไม่ต้องขึ้นกับสิ่งใด หากแต่
คอยก ากับควบคุมจิตใจและร่างกายให้พร้อมที่จะเรียนรู้มีจิตส านึกในการเรียนรู้ หมั่นนึกระลึกถึง
แผนการเรียนรู้ หมั่นทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
34 ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านักบริการการศึกษา มสธ., การเตรียมความพร้อมสู่การ

เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ, เข้าถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.stou.ac.th/   
Thai/Offices/Oes/Guide/article/learn_01.html 

http://www.stou.ac.th/
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ความเป็นมาโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศรัฐจึงจ าเป็นต้อง

สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรร
หาผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เหล่านี้ให้เต็มตามศักยภาพเพ่ือให้สามารถสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ
แนวหน้าและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอจึงจะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา
ประเทศให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ด าเนินการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนนักเรียนไทยไปร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ.2532 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนับเป็นการเริ่มต้น
โครงการโอลิมปิกวิชาการที่มุ่งหมายกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการเอ้ือให้เยาวชนไทยสนใจ
ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษรักและเลือก
อาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์มากขึ้นและมุ่งใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศในอนาคตโครงการนี้ท าให้
เยาวชนไทยมีเวทีส าหรับแสดงความสามารถด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติอีกท้ังท า
ให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยการ
ส่งผู้แทนนักเรียนไทยไปร่วมแข่งขันฯ 

ในระยะแรกโอลิมปิกวิชาการยังไม่เป็นที่รู้จักในสังคมไทยการเข้า ร่วมแต่ละครั้งมี
ค่าใช้จ่ายสูงในการคัดเลือกและจัดส่งนักเรียนไปแข่งขันแต่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
รัฐบาลยังไม่เพียงพอเมื่อสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ทรงทราบก็ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงพระกรุณารับ เป็นองค์
อุปถัมภ์โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ของ สสวท. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532เป็นต้นมาการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ เป็นการแข่งขันวิชาการของเยาวชนจากประเทศต่างๆ ใน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ สาเหตุที่จัดให้มีการแข่งขัน มาจากความเชื่อที่ว่า ผู้มีอัจฉริยะ
ทางปัญญามีอยู่ทั่วไปทุกๆ ประเทศ หากจัดให้มีการแข่งขันทางวิชาการ จะเป็นการช่วยพัฒนา
ความสามารถทางปัญญาของเยาวชนโลก ซึ่งได้จัดให้มีการแข่งขัน แต่ละวิชา ตามล าดับดังนี้วิชา
คณิตศาสตร์ จัดให้มีการแข่งขันเป็นวิชาแรก โดยเริ่มแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2502 ณ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมโรมาเนีย มี 6 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันวิชาฟิสิกส์ แข่งขันเป็นวิชาที่ 2 เริ่มแข่งขันครั้ง
แรกเม่ือปี พ.ศ.2510 ณ ประเทศโปแลนด์ มี 3 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน 

นอกจากนั้นทรงมีพระปรารภให้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศในสาขาวิชาอ่ืนๆ ด้วยทรงเห็นว่าการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติเช่นนี้               
จะส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติและยัง
ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่างๆ อีกด้วยในปี พ.ศ.2542 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระกรุณาก่อตั้ง  “มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า พ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยา 
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ณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)” และทรงเป็นองค์ประธานของมูลนิธิฯ ด้วยทรง
เล็งเห็นว่าการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยให้มี
มาตรฐานระดับสากลทั่วทั้งประเทศนั้นจะต้องใช้เวลาและต้องด าเนินการระยะยาวอย่างต่อเนื่องทรง
เห็นว่าเยาวชนไทยผู้มีความสามารถสูงที่ไปร่วมแข่งขันทางวิชาการในเวทีนานาชาติควรได้รับการ
พัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติในอนาคตดังนั้นเพ่ือสนองพระด าริใน
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อาศัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2540 ส านักงบประมาณจึงได้จัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาต่อ
ต่างประเทศให้แก่ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
จ านวน 20 ทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 และเพ่ิมเป็น 32 ทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 โดยให้ 
สสวท. ปรับแผนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(พสวท.) ซึ่งเป็นโครงการที่ สสวท. ได้ด าเนินการมาก่อนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
พ.ศ.2527 จึงเริ่มมีการจัดสรรทุนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกเพ่ิมเติมจากทุน พสวท. นับแต่ปี 
พ.ศ.2541 เป็นต้นมา สสวท. จึงได้บูรณาการโครงการสร้างนักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก
เยาวชนไทยที่ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุน  พสวท. 
และหากผู้แทนนักเรียนที่ไปแข่งขันโอลิมปิกรับทุนไม่เต็มจ านวนก็ได้ขยายโอกาสให้นักเรียนใน
โครงการโอลิมปิกวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้
รับทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศระดับปริญญาตรี-โท-เอกด้วยทั้งนี้ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์
เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ .ศ .2551 มูลนิธิสอวน . ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระปณิธานของสมเด็จป้าโดยทรงรับเป็นองค์ประธาน
มูลนิธิสอวน. ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา 

วันที่  23 มกราคม พ .ศ .2553 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระนามของ
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นชื่อทุนการศึกษา
ว่า “ทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์” จากการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตของมูลนิธิ สอวน. ทั้งนี้เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระ
เมตตาและพระกรุณาในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ที่ทรงสนพระทัยสนับสนุนและติดตามการพัฒนานักเรียนไทยในโครงการจัดส่งผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศมา ตั้งแต่เริ่มโครงการ 
รวมทั้งทรงมีพระด าริที่ก่อให้เกิดทุนโอลิมปิกวิชาการ นับเป็นเกียรติและก าลังใจสูงสุดแก่เยาวชนไทย
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโครงการเป็นการสร้างจิตส านึกแห่งการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม มุ่งน าความรู้ความสามารถมาช่วยยกระดับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และช่วยกันเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในเวทีโลกในโอกาสต่อไป ด้วยเหตุผลอัน
เกี่ยวเนื่องจากการได้รับพระบรมราชานุญาตชื่อทุน ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยา                    
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงเล็งเห็นความส าคัญและปัญหาของการพัฒนา
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การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศไทยให้ได้ระดับมาตรฐาน จึงได้ประทานเงินส่วน
พระองค์ให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ด าเนินการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยา                 
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ทั้งทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิในขณะนั้นด้วย
ซึ่งปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน.  
เพ่ือสนองพระด าริขององค์ประธานมูลนิธิและเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติในระยะยาว มูลนิธิสอ
วน. จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาขึ้น โดย
มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ก่อนรวมถึงการพัฒนาวิธีการสอนและพัฒนา
ทัศนคติของครูผู้สอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย แล้วจึงขยายผลต่อไป 

การจัดตั้งศูนย์ สอวน. ระดับภูมิภาคเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมโอลิมปิก
วิชาการ ค่ายที่ 1 ในเดือนตุลาคม และค่ายที่ 2 ในเดือนมีนาคม เพ่ือคัดเลือกให้ไปเข้าค่ายที่ 3, 4 
และ 5 ที่ศูนย์ส่วนกลางในกรุงเทพฯ และเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับนานาชาติ
ตามล าดับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์ 
สอวน.ระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบด าเนินโครงการใน 10 
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย เลย 
สกลนครหนองบัวล าภู ร้อยเอ็ด และบึงกาฬ โดยจะด าเนินการจัดอบรมใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ 
เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

ปัจจุบันศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโรงเรียนในเครือข่าย ดังนี้ 
1. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น 
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น 
3. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
4. โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม 
5. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 
6. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
7. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร 
8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 
9. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จังหวัดหนองบัวล าภู 
10. โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย 
11. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
และปัจจุบัน มูลนิธิ สอวน. สพฐ. และ สสวท. ได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการศูนย์โรงเรียน

ขยายผล ท าให้สามารถจัดอบรม ค่ายที่ 1 เพ่ิมได้อีกใน 4 สาขา ได้แก่ 
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น 
2. สาขาวิชาเคมี โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม 
3. สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
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คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายที่ 1 
กลุ่มท่ี 1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5 ในปีการศึกษานั้นๆ 
กลุ่มท่ี 2 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับ ม.4 - ม.5 ในสังกัด สพฐ. นักเรียนในกลุ่ม

นี้จะสามารถเลือกสถานที่ที่จะเข้ารับการอบรมได้ โดยจะต้องเลือกว่าจะเข้ารับการอบรมที่ใด ระหว่าง
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ศูนย์โรงเรียนขยายผล ในขั้นตอนการสมัครออนไลน์ ซึ่ง
ศูนย์โรงเรียนขยายผลที่จะร่วมจัดค่ายที่ 1 มีทั้งสิ้น 4 สาขาวิชา ได้แก่ 

1. สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น 
2. สาขาวิชาเคมี โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม 
3. สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบาย

การด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือดูแลทุนโอลิมปิกวิชาการฯเป็นการเฉพาะให้แยกจาก
คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในการประชุมครั้งท่ี 4 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2554 คณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯได้พิจารณาก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของทุนโอลิมปิกวิชาการฯ 
 1.1 เพ่ือให้ผู้แทนประเทศไทยที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง

ประเทศได้ต่อยอดโดยได้รับทุนการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก
ในสาขาวิชาที่ตนเองมีความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 

 1.2 เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถยอดเยี่ยมมาเป็นผู้น าวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

2. เป้าหมายของทุนโอลิมปิกวิชาการฯได้นักวิจัยและนักวิชาการระดับแนวหน้าในสาขา
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศปีละ 32 คน 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
แนวหน้าที่จะช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 3.1 หน่วยงานวิจัยและพัฒนาหรือหน่วยงานวิชาการขององค์การต่างๆ ในภาครัฐ 
และเอกชนมีความเข้มแข็งสามารถวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นสูงน าพาให้การวิจัยของไทยก้าวสู่ระดับแนวหน้า 

 3.2 การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับว่าเป็นกลไก
หลักในภาคการผลิตรวมทั้งในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก 

 3.3 เยาวชนไทยรุ่นหลังๆมีแบบอย่างนักวิจัยและนักพัฒนาที่ดีมีความสามารถระดับ
แนวหน้า 
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4. แนวทางหลักในการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ 
 4.1 การให้ทุนการศึกษาและการดูแลผู้รับทุนในระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการนี้

จะให้ทุนแก่นักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นไป
เพ่ือไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ต่างประเทศในสาขาวิชาที่ตนเป็นผู้แทนไปแข่งขันโดย
ระดับปริญญาตรีให้ศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและระดับปริญญาโท -เอก
สามารถศึกษาต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนรับทุน  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดนโยบาย การด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ  ทั้งนี้
การศึกษาต่อต่างประเทศดังกล่าวนั้น  จะจัดให้ผู้รับทุนไปศึกษาต่อในประเทศต่างๆ เพ่ือจะได้
ประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งประเทศในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย การให้ทุนการศึกษา
จะเป็นไปตามระเบียบนักเรียนทุนรัฐบาลของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผู้รับ
ทุนจะต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับสูงและส าเร็จการศึกษาในเวลาที่ก าหนด หลังส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ จะได้รับทุนต่อเนื่องเพ่ือศึกษาต่อต่างประเทศจนถึง
ระดับปริญญาเอกในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นน าที่คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุน
โอลิมปิกวิชาการฯ เห็นชอบในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเลือกเรียนสาขา
ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษของตน มุ่งศึกษาและท าวิจัยในเรื่องที่จะน าไปสู่
การสร้างความสามารถในการท างานวิจัย  และพัฒนาตามความต้องการของประเทศ ระหว่าง
การศึกษาในต่างประเทศนั้น อาจจะมีคณาจารย์อาวุโสจากประเทศไทยไปดูแลติดตามผลและให้
ค าปรึกษาเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม และตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม รวมถึงมี
การเชิญผู้รับทุนกลับมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศ และมีการ
สร้างความ สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาต่อและหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือความ
ต่อเนื่องของงานวิจัยที่ผู้รับทุนศึกษากับงานที่จะกลับมาท าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องมี
ผลการเรียนอยู่ในระดับสูงสามารถส าเร็จการศึกษาในเวลาที่ก าหนดตามระเบียบของส านักงาน ก.พ. 
และมีผลงานวิจัยที่ดีเยี่ยม ได้รับการยอมรับให้น าลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้ว หากประสงค์จะท าวิจัยหลังส าเร็จการศึกษาผู้รับทุนทุกคน
จะได้รับอนุญาตท าวิจัยในระดับหลังปริญญาเอกเป็นเวลาไม่เกิน  2 ปีเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์วิจัย 
ซึ่งงานวิจัยที่ท าจะต้องเป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับงานที่จะกลับมาท าเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 4.2 การสร้างโอกาสในการผูกพันเข้าท างานและการศึกษาดูงานก่อนส าเร็จการศึกษา 
ผู้รับทุนเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ผู้รับทุน
สนใจ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุน
โอลิมปิกวิชาการฯ ได้ประสานให้ปฏิบัติงานได้เพ่ือให้เห็นบรรยากาศการท างานในหน่วยงานนั้นได้
รู้จักเพ่ือนร่วมงานอาวุโสและคณาจารย์ รวมทั้งได้แนวทางที่ชัดเจนในการท าวิจัยขณะศึกษาอยู่  และ
หลังส าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งมีโอกาสได้เลือกท างานวิจัยที่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษของตน 
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วย โดย สสวท. จะประสานงานกับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างใกล้ชิดเพ่ือวางโครงการรองรับเมื่อผู้รับทุนส าเร็จการศึกษากลับมา 

 4.3 การท างานหลังส าเร็จการศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและหรือ
จบการวิจัยระดับหลังปริญญาเอกแล้วผู้รับทุนจะกลับมาเป็นนักวิจัยหรืออาจารย์ในหน่วยงานต้น
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สังกัดโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิจัยหรืออาจารย์สอนนิสิตนักศึกษาและท างานวิจัยในสาขาที่ตนมี
ประสบการณ์ตรงในเรื่องที่เป็นความต้องการของประเทศและหน่วยงานต้นสังกัดที่เตรียมพร้อม
รองรับแล้ว 

 4.4 การสร้างสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน เยาวชนที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งจบ
การศึกษาจากสถานศึกษาชั้นน าของโลกในสาขาที่เป็นไปตามความต้องการของประเทศเหล่านี้ ควรมี
สิ่งจูงใจอย่างเพียงพอเพ่ือรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่ในระบบ โดยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย 
ดังนั้น เมื่อเยาวชนเหล่านี้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาปฏิบัติงาน หน่วยงานต้นสังกัด
ควรจัดหาสิ่งตอบแทนเป็นพิเศษให้ด้วยเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน โดยสามารถขอทุนวิจัยจาก 
สสวท. ได้หลังส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก ทั้งนี้ สสวท. จะตั้งทุนสนับสนุนการวิจัย (Research 
Fund) เน้นการสนับสนุนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีหน่วยงานรองรับแล้ว  และใน
ช่วงแรกของการท างานยังไม่สามารถหาทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนได้  โดยให้ผู้รับทุนที่
ส าเร็จการศึกษาและมีหน่วยงานปฏิบัติงานตอบแทนทุนแล้วเขียนโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้น
สังกัดเสนอให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ พิจารณาการ
สนับสนุนทุนวิจัย จะพิจารณาตามโครงการวิจัยที่น าเสนอถัวเฉลี่ยโครงการละประมาณ  1 ล้านบาท
ภายในกรอบระยะเวลาท างานวิจัย 2–3 ปี งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องเป็นงานวิจัยที่มี
ผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาประเทศ มีมาตรฐานทางวิชาการสูง และสอดคล้องกับแผน
งานวิจัยของประเทศ เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการท างานวิจัยโครงการต่อๆ ไป 

5. เงื่อนไขและข้อผูกพันของทุนโอลิมปิกวิชาการฯ 
 5.1 เกณฑ์การตัดสินของผู้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ศึกษา ณ ต่างประเทศ 
  5.1.1 ระดับปริญญาตรี 
   5.1.1.1 ผู้รับทุนต้องผ่านเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   5.1.1.2 เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องได้คะแนนเฉลี่ย

สะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้จึงจะได้รับทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท 

  5.1.2 ระดับปริญญาโท 
   5.1.2.1 ผู้รับทุนต้องผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   5.1.2.2 เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องได้คะแนนเฉลี่ย

สะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้จึงจะได้รับทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก 

  5.1.3 ระดับปริญญาเอก 
   ผู้รับทุนต้องมีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ 

ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยจ านวนหน่วยกิตปกติ การยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าวอาจท าได้ถ้าได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ  ส าหรับกรณี
ลงทะเบียนเรียนแบบท าวิจัยเพียงอย่างเดียว ให้ใช้หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสถานศึกษา
เดิมและสถานศึกษาใหม่หรือหนังสือสนับสนุนของมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาให้ทุนศึกษาต่อ 
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 5.2 เมื่อผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานตอบแทนทุนในหน่วยงานของรัฐไม่
น้อยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ในกรณีนับเวลาการปฏิบัติงานตอบ
แทนทุนการศึกษารวมแล้วเกิน 10 ปี ให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปี 

 5.3 ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานอิสระ ในก ากับ
ของรัฐหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐ แต่หากปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัยของเอกชนหรือมหาวิทยาลัยของเอกชนที่คณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งหน่วยงานวิจัย
ของเอกชนหรือมหาวิทยาลัยของเอกชนนั้น ต้องตั้งกองทุนชดเชยเป็นจ านวนเงินตามท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯก าหนด 

 5.4 หากผู้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปทั้งสิ้นเป็น                     
1 เท่าของจ านวนเงินทั้งหมดที่รับไป 

6. การให้ทุนการศึกษา 
 คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ จะเริ่มพิจารณา

ด าเนินการให้ทุนและดูแลผู้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไปโดยผู้รับทุน
ต้องผ่านคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ก าหนด
ปีละ 32 ทุนในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 

 คณิตศาสตร์ปีละ 6 ทุน 
 คอมพิวเตอร์ปีละ 4 ทุน 
 เคมีปีละ 4 ทุน 
 ชีววิทยาปีละ 4 ทุน 
 ฟิสิกส์ปีละ 5 ทุน 
 ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ปีละ 5 ทุน 
 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศปีละ 4 ทุน 
 ผู้มีสิทธิ์รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ คือ ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ที่มีศีลธรรมและความประพฤติดี ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์รับทุนไม่
เต็มตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ 
จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนที่เหลือจากนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ในวิชาคณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ และนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือกวิชาชีววิทยาเข้ารับทุนจนครบตาม
จ านวนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ 
สามารถปรับเปลี่ยนจ านวนผู้รับทุนในแต่ละสาขาวิชาตามความเหมาะสมและความจ าเป็นได้ 

7. การยกเว้นหลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อผูกพันผู้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ต้องปฏิบัติตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับ ที่คณะกรรมการก าหนดนโยบาย
การด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ก าหนดไว้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีเหตุให้ไม่เป็นไปตามที่ได้
กล่าวไว้เบื้องต้น ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ เป็นผู้วินิจฉัย
เป็นกรณีๆ  ไปและผลการวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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8. หน่วยงานที่รับผิดชอบทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยา                
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย 

 8.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ปรึกษา 
 8.2 ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประธาน

กรรมการ 
 8.3 เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานรองประธาน

กรรมการวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ 

 8.4 คุณหญิงสุมณฑาพรหมบุญกรรมการ 
 8.5 นายก าจัดมงคลกุลกรรมการ 
 8.6 นางเย็นใจสมวิเชียรกรรมการ 
 8.7 ผู้แทนส านักงบประมาณกรรมการ 
 8.8 ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการและ

เลขานุการ 
 8.9  รองผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ 
 8.10 หัวหน้าสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์กรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการและคณิตศาสตร์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี35 
 

ประวัติมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมป์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 

สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์องค์
อุปถัมภ์โครงการจัดส่งเยาวชนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้
ทรงทราบถึงปัญหาของการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในระดับโรงเรียนของ
ประเทศไทย เมื่อเทียบกับระดับนานาประเทศมาโดยตลอดจากคณาจารย์ที่น าคณะนักเรียนไปแข่งขัน 
และจากนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและทรงเห็นว่าการจะพัฒนาความรู้ 
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนักเรียนทั่วประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล
นั้น กระท าได้ยากมากในระยะเวลาอันสั้น แต่สิ่งที่สามารถจะท าได้ก่อน คือการพัฒนานักเรียนที่มี

                                                           
35 คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้า      

พ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติส าหรับ
ผู้รับทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ศึกษาต่างประเทศ,” พฤษภาคม พ.ศ. 2555. 
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ศักยภาพสูงและองค์กรอิสระ ซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่า และไม่ยึดติดกับระบบราชการจะสามารถ
ช่วยรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้
ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ (นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ใน
ขณะนั้น) ไปด าเนินการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์                      
(สอวน.) ขึ้น และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น
พ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวงการศึกษาของประเทศไทยโดยรวม 

มูลนิธิ สอวน. มีจุดประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาส ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการระหว่างประเทศ 

2. เพ่ือช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับ
โรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล การด าเนินงานของมูลนิธิ สอวน. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ยิ่งจากกระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ 20 แห่ง และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และในส่วนของงบประมาณได้รับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล โดยตั้งผ่านสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชน36 

ศูนย์ สอวน. คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางปัญญาของนักเรียนที่มีความพร้อมทั่วประเทศ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถไปแข่งขัน    
ด้านวิชาการทั้งในระดับเอเชียและระดับโลกได้ ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.ประกอบด้วยศูนย์โรงเรียน
และศูนย์มหาวิทยาลัย แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ศูนย์ภูมิภาค มีทั้งหมด 17 ศูนย์ กระจายอยู่ตามส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศมีคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 13 แห่ง รับผิดชอบในการพัฒนานักเรียนและครูในจังหวัดต่างๆ                     
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีโรงเรียนเครือข่ายอย่างน้อยจังหวัดละ 1 โรง ช่วยในการด าเนินการมี 6 
สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ รับนักเรียนเข้าอบรม
ค่าย 1 จ านวน 35 คน และคัดเลือกเข้าค่าย 2 จ านวน 20 คน  

                                                           
36 คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้า       

พ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, “นโยบายการด าเนินงานทุนโอลิมปิก
วิชาการสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ส าหรับผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ,” พฤษภาคม 2555. 
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2. ศูนย์ กทม. เป็นศูนย์วิชาทั้งหมด 6 ศูนย์ มีโรงเรียนเป็นศูนย์หลัก ประกอบด้วย
โรงเรียนต่างๆ ในเครือข่าย โดยมีมหาวิทยาลัย 7 แห่ง เป็นศูนย์พ่ีเลี้ยงทางด้านวิชาการ แต่ละศูนย์
วิชารับนักเรียน จ านวน 175 คน สถานที่ติดต่อศูนย์ สอวน. ต่างๆ ทั่วประเทศ 

 ศูนย์ สอวน. (ส่วนภูมิภาค) 
 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (4 สาขาวิชา) 
 6. ศูนย์ สอวน.วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
 7. มหาวิทยาลัยบูรพา 
 8. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 10. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
 12 .มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 13. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 15. โรงเรียนเตรียมทหาร 
 16. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 17. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
 ศูนย์ สอวน.(ส่วน กทม.) 
 1. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
 2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 3. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
 4. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 6. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ศูนย์ สอวน. (ส่วน กทม.) มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 4. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

http://www.science.cmu.ac.th/webthai/index.php#ad-image-2
http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/
http://www.sc.kku.ac.th/olympic/
http://www.sci.ubu.ac.th/index.cfm
http://olympic.sut.ac.th/olympic/
http://posn.rajsima.ac.th/index.php
http://posn.rajsima.ac.th/index.php
http://www.sci.buu.ac.th/academic/olympic/
http://www.sc.su.ac.th/
http://www.sci.ku.ac.th:8000/251w/
http://www.sci.kmutnb.ac.th/web/index.php
http://www.sat.psu.ac.th/main/
http://www.sc.psu.ac.th/New/th/
http://www.tsu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.afaps.ac.th/
https://www.mwit.ac.th/
http://www.brr.ac.th/news.php
http://www.samsenwit.ac.th/
http://www.sk.ac.th/
http://www.debsirin.ac.th/index.php
http://www2.bodin.ac.th/home/
http://www.triamudom.ac.th/
http://web.phys.sc.chula.ac.th/?p=1357
http://web.sc.chula.ac.th/
http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm
http://science.swu.ac.th/
http://www.sci.ru.ac.th/scithai/
http://www2.tu.ac.th/index.php/th/academics2-th/faculties-colleges-institutes-th/science-th/education-faculties-science-th
http://science.kmutt.ac.th/thai/
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 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี37 
 
ประวัติความเป็นมา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ.2513 ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งอย่างเป็น
ทางการ โดยสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515 (ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
42) ในสถานะสถาบันของรัฐ เป็นนิติบุคคลแต่ไม่เป็นส่วนราชการในช่วงเริ่มแรกของการก่อตั้ง สสวท. 
ได้รับการอุดหนุนทางการเงินส่วนหนึ่งจากรัฐบาล และอีกส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ
พัฒนาการศึกษาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ทั้งด้านการเงิน ผู้ เชี่ยวชาญต่างประเทศ อุปกรณ์ การดูงาน และ
การศึกษาเพ่ิมเติมของบุคลากร เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัยรองรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนั้น
ยังมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงมาช่วยพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ประกอบด้วยอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู ผู้สอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ 

ต่อมาในปี พ.ศ.2535 รัฐบาลซึ่งขณะนั้นมีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีมีนโยบาย
ให้ปรับปรุงรูปแบบของกฎหมายที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นประกาศของคณะ
ปฏิวัติ หรือประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่ออกใช้บังคับในระหว่างที่มีการปกครองโดย
มิใช่ระบอบประชาธิปไตยให้เป็นพระราชบัญญัติเพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการตรากฎหมายในระบบปกติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2535 ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ                     
ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2541 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 สสวท. จึงมิได้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ให้สถาบันเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น  

มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1. ริเริ่ม ด าเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนา

หลักสูตร วิธีการเรียนรู้  วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษาโดยเน้นการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นหลัก 

2. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน 
นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 
                                                           

37 ประวัติมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา                   
ในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์             
(สอวน.), เข้าถึงเมื่อ 26 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก www.posn.or.th/index.php. 
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3. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดท าแบบเรียน
แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา 

5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

6. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษา
เฉพาะในเรื่องที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ตาม 1. ถึง 5.38 
 
เอกสารเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความหมายของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษคือเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะทางมีความโดดเด่นทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในที่นี้ขอกล่าวถึงความหมายของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษก่อนซึ่ง
ส่วนใหญ่ความหมายมักมีรากฐานตามค านิยามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Office of Education, 1972: 191-230) กล่าวถึงนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษว่าเป็น “เด็กและเยาวชนที่มีการแสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นหรือแสดงถึงศักยภาพ
ของความเก่งเป็นที่ประจักษ์และประสบความส าเร็จแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุหรือ
ประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมเดียวกันเด็กเหล่านี้แสดงออกถึงความสามารถและสมรรถภาพใน
เรื่องสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์และ/หรือความสามารถทางศิลปะหรือดนตรีมีลักษณะเป็นผู้น า
หรือเป็นเลิศทางวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งเด็กกลุ่มนี้ต้องการการบริการหรือกิจกรรมที่การศึกษาปกติ
ในโรงเรียนไม่ได้จัดไว้ให้” แม้แต่ในประเทศไทยก็มีการก าหนดค านิยามไว้เช่นกันโดยคณะอนุกรรมการ
แผนพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีปัญญาเลิศและมีความสามารถพิเศษส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความหมายของเด็กและเยาวชนผู้มี
ความสามารถพิเศษไปในแนวทางเดียวกันดังนี้ “เด็กที่มีความสามารถพิเศษหมายถึงเด็กที่แสดงออก
ซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านในด้านสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์การใช้
ภาษาการเป็นผู้น าการสร้างงานทางด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงความสามารถทางดนตรี

                                                           
38 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

ภารกิจตามกฎหมาย, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.ipst.ac.th/ 
index.php/ipst/about-ipst/history 
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ความสามารถทางกีฬาและความสามารถทางวิชาการในสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอย่าง เป็นที่
ประจักษ์เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กอ่ืนที่มีอายุระดับเดียวกันสภาพแวดล้อมเดียวกัน”39 

Marland (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) กล่าวว่าเด็กเก่งหรือ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษคือเด็กที่ผ่านการคัดแยกโดยผู้เชี่ยวชาญว่าคือคนที่มีความสามารถสูงซึ่ง
เด็กเหล่านี้ต้องการกระบวนการจัดการศึกษาที่แตกต่างหรือการบริการที่นอกเหนือไปจากโปรแกรม
ปกติในโรงเรียนเด็กที่มีความสามารถพิเศษอาจแสดงออกทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือจากด้าน
ต่างๆดังนี ้

1. ภูมิปัญญาทั่วไป 
2. ความสามารถทางวิชาการ 
3. ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดประดิษฐ์ 
4. ความเป็นผู้น า 
5. จินตนาการและศิลปะ 
6. ความสามารถทางกล้ามเนื้อและประสาทสัมผัส40 
เกรียงศักดิ์สังข์ชัย กล่าวว่า เด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กและ

เยาวชนที่แสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นหรือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะสามารถพัฒนา
ความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์  เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเด็กอ่ืนๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกันที่มี
สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์เดียวกัน ความสามารถในที่นี้ได้แก่ ความสามารถในด้านสติปัญญา 
ความคิดสร้างสรรค์  ศิลปะ และดนตรี ลักษณะความเป็นผู้น า ทักษะ กลไก และกีฬาและ
ความสามารถทางการเรียนหรือความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง41 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  กล่าวว่า เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
หมายถึง เด็กท่ีแสดงออกซ่ึงความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ในด้านสติปัญญา 
ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้น า การสร้างงานทางด้านทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง 
ความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางกีฬา และความสามารถทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่ง 

                                                           
39 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-

2559): ฉบับสรุป, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2545). 
40 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, “ลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ,” เข้าถึงเมื่อ 7 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/ 
detail.php?NewsID=17885&Key=news_research 

41 เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย, การจัดการศึกษาแนวใหม่: การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ, 
2542), 8. 
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หรือหลายสาขาอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุระดับเดียวกันสภาพแวดล้อม
เดียวกัน42 

ความหมายของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษพอจะสรุปได้ว่า นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษหมายถึงบุคคลที่แสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านในเรื่อง
สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์  ศิลปะ และดนตรี การเป็นผู้น าทักษะ กลไก และกีฬา และ
ความสามารถทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่อยู่ในอายุสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์
เดียวกัน 

จากความหมายหรือค านิยามของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดังกล่าวท าให้ได้แนวคิด
เกี่ยวกับความหมายของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าน่าจะ
มีความหมายในลักษณะเดียวกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วๆ ไป เพียงแต่นักเรียนเหล่านี้มี
ความ สนใจและความสามารถทางสติปัญญาและทางวิชาการโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
ลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

จากการศึกษาความหมายของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษท าให้เห็นลักษณะบางอย่าง
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดังลักษณะของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านสติปัญญา (การคิด) 
2. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
3.ด้านคณิตศาสตร์ 
4. ด้านวิทยาศาสตร์ 
5. ด้านภาษา 
6. ด้านผู้น า 
7. ด้านศิลปะ 
8. ด้านดนตรี 
9. ด้านกีฬา 
10. ด้านสติปัญญา (การคิด) มีลักษณะดังนี้ 
 10.1 มีความรู้สึกไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ รอบตัว 
 10.2 ช่างสังเกต สามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ได้ดี (มักมองเห็นอะไรได้

มากกว่าคนอ่ืน) 
 10.3 รับรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 10.4 ไม่ต้องการให้ใครมาขัดจังหวะในขณะจดจ่อกับกิจกรรมบางอย่าง 
 10.5 มีสมาธิในการท าสิ่งต่างๆ ได้นาน โดยเฉพาะเวลาสนใจอะไรจะลืม เวลา 

                                                           
42 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, “ลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ,”เข้าถึงเมื่อ 7 ธันวาคม 2558 เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/moe/ th/news/ 
detail.php?NewsID=17885&Key=news_research. 
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 10.6 จดจ าสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว (จ าเร็ว) 
 10.7 ระลึกข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นย า (จ าแม่น) 
 10.8 เบื่อหน่ายง่ายกับกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวันของโรงเรียน 
 10.9 ชอบคบคนท่ีมีอายุมากกว่า 
 10.10 ชอบท าอะไรด้วยตัวเอง (ไม่อยากให้ผู้ อ่ืนช่วยเหลือหรือถ้าช่วย ก็เพี ยง

เล็กน้อย) 
 10.11 ชอบท างานคนเดียวหรืองานเดี่ยวมากกว่างานกลุ่ม 
 10.12 ชอบท ากิจกรรมที่ยาก ท้าทายความสามารถ 
 10.13 สนใจอ่านหนังสือที่ยากเกินวัย (เช่น หนังสือของผู้ใหญ่ หนังสือ เกี่ยวกับ

ชีวประวัติของบุคคลส าคัญ และสารานุกรม เป็นต้น) 
 10.14 รู้หรือสนใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่เองก็ต้องประหลาดใจ (เพราะคาดไม่ถึงว่า วัยแค่นี้

จะรู้หรือสนใจ) 
 10.15 ท างานที่ชอบได้ดีเกินค าสั่งหรือความคาดหมาย 
 10.16 เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 10.17 ใช้ภาษา (เช่น ศัพท์หรือโครงสร้างประโยค) ที่สูงเกินวัย 
 10.18 เมื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมใดๆ กม็ีแนวโน้มจะท าได้ดี 
 10.19 ชอบตั้งค าถามท่ีกระตุ้นความคิด 
 10.20 สนใจเป็นพิเศษกับกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด 
 10.21 ชอบจัดระบบระเบียบหรือโครงสร้างให้กับเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ 
 10.22 สามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น สัญลักษณ์ ตัวเลข รวมทั้งค า

นามธรรม (เช่น ประชาธิปไตย วินัย ความซื่อสัตย์ เป็นต้น) ได้อย่างลึกซึ้งกว่าเด็กวัยเดียวกัน 
 10.23 อยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษ 43 
วิชัย วงษ์ใหญ่ กล่าวถึงลักษณะเด็กที่มีความสามารถพิเศษซึ่งเป็นลักษณะพหุปัญญาหรือ

ความสามารถพิเศษของเด็ก ตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ มี 9 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านภาษา (Linguistic Intelligence) คือ มีความสามารถสูงในการใช้ภาษา เข้าใจ

ค าสั่งและความหมายของค า ชอบอ่านเขียน เล่าเรื่อง อธิบายได้ชัดเจน ชอบสอน ชอบเรียนรู้ได้ดีถ้ามี
โอกาสได้พูด ฟังและเห็น มีอารมณ์ขัน ความจ าดี วัน เดือน ปี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะจะ
พัฒนาเป็นบุคคลที่มีความสามารถ เป็นนักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง นักเขียนบทละคร 
บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์นักประดิษฐ์ 

2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical–Mathematical Intelligence) คือมีความ 
สามารถสูงในการใช้ตัวเลข การเห็นความสัมพันธ์แบบแผนตรรกวิทยา การคิด เชิงนามธรรมและการ
คิดเป็นเหตุเป็นผล (cause-effect) การคิดคาดการณ์ (if-then) สามารถจ าสิ่งที่เป็นแบบแผนที่เป็น
นามธรรมได้ มีเหตุผลเชิงสรุปความ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆชอบท าการทดลอง
ค้นหาค าตอบด้านรูปแบบ และหาความสัมพันธ์เรียนรู้ได้ดีโดยการจัดหมวดหมู่แยกประเภท การจัด

                                                           
43 เรื่องเดียวกัน. 
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กิจกรรม ที่เหมาะสมจะมีลักษณะเด่นเป็นนักคิดนักตรรกศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์  นัก
สถิติและนักจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. ด้านดนตรี (Musical Intelligence) คือ มีความสามารถสูงด้านดนตรีชอบร้องเพลง 
ฟังเพลง ชอบเล่นดนตรีตอบสนองต่อเสียงเพลง แยกแยะ จ าท านอง เรียนรู้จังหวะดนตรี จังหวะเสียง
ได้ดี รู้จักโครงสร้างของดนตรี ไวต่อเสียง คิดท่วงท านอง จังหวะได้ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านนี้ จะพัฒนาเป็นนักดนตรี นักแต่งเพลง วาทยกร นักวิจารณ์ดนตรี 

4. ด้านร่างกาย–การเคลื่ อนไหว (Bodily–Kinesthetic Intelligence) คือมีความ 
สามารถสูงในการใช้ร่างกายของตนเองแสดงความคิด ความรู้สึกสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย รู้จักส่วนต่างๆ ของร่างกายและสามารถแสดงออกได้ ชอบการเคลื่อนไหวสัมผัส พูดและใช้
ภาษาทางกาย (Body Language) ท ากิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกาย เช่น กีฬา เต้นร าการแสดง และการ
ประดิษฐ์ได้ดีความสามารถในการแสดงท่าทาง เรียนรู้ได้ดี ถ้ามีโอกาสสัมผัสเคลื่อนไหวและมีการ
ปฏิบัติสัมพันธ์กับพ้ืนที่ว่างและการสัมผัส เช่น นักประดิษฐ์ นักเต้นร า นักกีฬาศัลยแพทย์ นักแสดง 

5. ด้านมิติ (Spatial Intelligence) คือ มีความสามารถสูงในการมองเห็นความสัมพันธ์ 
ของพ้ืนที่มองเห็นแง่มุมต่างๆ ได้สามารถแสดงออกด้วยภาพ มองเห็นรูปลักษณ์ของสิ่งต่างๆ สามารถ
หาทิศทางได้ จัดรูปฟอร์มต่างในสมองได้ดี มีจินตนาการดี มองเห็นการเปลี่ยนแปลง อ่านแผนที่
แผนภูมิได้ดี การเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ใช้จินตนาการ มีโอกาสคิดอย่างอิสระ ท างานด้วยสีและภาพ ชอบ
การวาดสร้างออกแบบ ภาพนิ่ง ภาพยนตร์และการทดลองกับเครื่องจักรกล การพัฒนาความสามารถ
ที่เหมาะสมจะเป็น นักเดินเรือ นักบิน ประติมากร ศิลปิน นักวาดภาพและสถาปนิก 

6. ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล – มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal) คือมีความสามารถ
สูงในการเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผู้อ่ืน ทั้งนี้รวมถึงความไวในการสังเกต
น้ าเสียง ใบหน้า ท่าทาง เข้าใจผู้อ่ืน น าผู้อ่ืน จัดกลุ่ม สื่อสาร การจัดการความขัดแย้งได้ดีท างานเป็น
กลุ่ม แยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสื่อสารได้ ไม่ใช้ค าพูด ชอบมีเพ่ือนมากชอบพูด
และสังสรรค์กับคนอ่ืน เรียนรู้ได้ดี ถ้ามีโอกาสแบ่งปัน ท างานร่วมกับบุคคลอื่น เปรียบเทียบสัมพันธ์ให้
ความร่วมมือ ทั้งยังมีความสามารถสูงในการรู้ถึงลักษณะต่างๆ ของการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล การเรียนรู้ ที่เหมาะจะพัฒนาเป็นครู นักสังคมสงเคราะห์ นักแสดง นักการเมืองนักจิตวิทยา 
พนักงานขายของ 

7. ด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ มีความสามารถสูงในการ
รู้จักตนเองและจะสามารถประพฤติตนได้ดี จากการรู้จักตนนี้ มีสมาธิดี เป็นคน มีจิตใจอ่อนโยนมี
ความเข้าใจตนเอง ชอบฝันและหมกมุ่นกับความรู้สึกความคิดของตนเอง ใช้สัญชาตญาณเป็นเครื่อง
น าทาง ตระหนักและแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง มีความคิดระดับสูง มีเหตุมีผล ชอบท างานคน
เดียว สนใจและติดตามสิ่งที่ตนสนใจเป็นพิเศษ จะเรียนรู้ได้ดีถ้ามีโอกาสใช้ ท างานตามล าพังท า
โครงการเดี่ยวๆ การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่เหมาะสมจะพัฒนาให้เป็นนักจิตวิทยา ผู้น าทางศาสนา 
นักปรัชญา 

8. ด้านธรรมชาติ  (Naturalist Intelligence) คือ มีความสามารถสูงการเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์ธรรมชาติเข้าใจความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อม 
ตระหนักถึงความสามารถของตนที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์
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และการด ารงชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนตาย จดจ า เข้าใจ จ าแนก หาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เหมือน
และต่างกัน เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมจะพัฒนาให้เป็น
นักวิทยาศาสตร์ นักธรรมชาติ นักสิ่งแวดล้อม 

9. ด้านจิตนิยมหรือการด ารงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence) คือ ความสามารถ
ไวเกี่ยวกับการจับประเด็นค าถามเกี่ยวกับการด ารงอยู่ของมนุษย์ เช่น ความหมายของชีวิต ระบบ
คุณค่าของชีวิต ท าไมคนเราจึงตาย เรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร เรียนรู้ บริบทของการด ารงอยู่ของมนุษย์
จะใช้ค าถามว่า ท าไมเราอยู่ที่นี่ เรามีบทบาทอะไรบ้างในโลกนี้ เข้าใจความสัมพันธ์ของโลกที่เป็น
กายภาพและโลกของจิตใจ มีความรักเมตตาให้ผู้ อ่ืน การตื่นตัวในการแสดงออกต่อสถานการณ์
บางอย่างการเข้าใจวัฒนธรรม แสดงออกในด้านอารมณ์สังคม วัฒนธรรม เข้าใจหลักปรัชญาหลักของ
ศาสนาต่างๆ เข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเอง ความเข้าใจความสัมพันธ์ของร่างกาย จิตใจและจิต
วิญญาณ เข้าใจสัจธรรมของโลกและชีวิต เป็นนักคิด นักมนุษยนิยม 

ลักษณะความสามารถพิเศษของผู้เรียนที่มีความหลากหลาย การจัดการศึกษาจะต้อง
ตระหนักและให้ความส าคัญเพ่ือการเสริมสร้างความสามารถหรือศักยภาพ ของผู้เรียนให้ปรากฏโดด
เด่นออกมาเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเด็กมีความ 
สามารถหรือศักยภาพ ของผู้เรียนให้ปรากฏโดดเด่นออกมาเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
สังคม44 
 
ลักษณะความสามารถโดยทั่วไปของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล กล่าวถึงการดเนอร์ (Gardner) ว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงในทฤษฎีพหุ
ปัญญา (Multiple Intelligence) เชื่อว่าความสามารถของมนุษย์เป็นสิ่งที่สลับซับซ้อน จึงไม่ควรให้
ความส าคัญเฉพาะความสามารถใด ความสามารถหนึ่ง แล้วละทิ้งความสามารถอ่ืนๆ ไป เขาจึงได้แบ่ง
ความสามารถของมนุษย์ออกเป็น 7 ด้าน  

1. ความสามารถทางภาษา (Linguistic Ability)  
2. ความสามารถทางดนตรี (Musical Ability)  
3. ความสามารถทางความคิดเหตุผลและแบบนักคณิตศาสตร์ (Logical – Mathematic 

Ability) 
4. ความสามารถในเรื่องเก่ียวกับทิศทาง (Spatial Ability)  
5. ความสามารถทางกีฬา และการใช้กล้ามเนื้อต่างๆ (Bodily Kinesthetic Ability)  
6. ความสามารถเรื่องมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Ability)  
7. ความสามารถเรื่องจิตและความคิด (Intrapersonal Ability) (Nicholas and Davis. 

2003: 100-102; Davis and Rim, 2004: 22-25; อารี สัณหฉวี มปพ; อุษณีย์ โพธิสุข, 2541: 35-
36; อ้างอิงจาก Gardner, 1983) 

                                                           
44 วิชัย วงษ์ใหญ่, “เด็กที่มีความสามารถพิเศษ,” สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (2550): 171 – 176. 
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จูนเมคเกอร และอุษณีย์ อนุรุทธวงศ์ อ้างถึงใน ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุลได้แบ่งความสามารถ
ของคนเป็น 10 ด้านซึ่งแนวทางการจัดกลุ่มนั้นออกแบบมาเพ่ือความเหมาะสมในการปฏิบัติทาง
การศึกษา โดยเฉพาะจูน เป็นผู้ที่ใช้แนวทางการจัดกลุ่มความสามารถของคนตามทฤษฎีของการ์ด
เนอร์ (Gardner) มาเป็นเวลากว่าสิบปี ประกอบด้วย 

1. ความสามารถทางสังคม (Social/Humanitarian Abilities) คือ ความสามารถในการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ติดต่อสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้อ่ืนได้ดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ เข้าใจภาษากาย เข้าใจทัศนะของผู้อื่นได้ดี มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง 

2. ความสามารถทางอารมณ์ (Sense-able/Emotional) คือ ผู้ที่มีความสามารถในเรื่อง
การบริหารจัดการอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง เข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกตนเอง มีความ
อดทนอดกลั้นทางอารมณ์ ได้ดี สามารถแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ เช่น ผู้น า
นักจิตวิทยาจิตแพทย์ นักบริหาร นักบวช คร ู

3. ความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Mathematical/Rembolic abilities) คือ ความ 
สามารถในการคิดค านวณ ความสามารถในการน าสัญลักษณ์มาสู่การคิดค านวณ การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ ของสิ่งต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เช่น นักคณิตศาสตร์นัก
ตรรกศาสตร์นักประดิษฐ์วิศวกร 

4. ความสามารถทางการใช้กล้ามเนื้อร่างกาย (Somatic/Bodily ability) คือ ความ 
สามารถ ในการควบคุมกล้ามเนื้อ ควบคุมการเคลื่อนไหว ความยืดหยุ่นทางกล้ามเนื้อเล็กและ
กล้ามเนื้อใหญ่ รวมถึงใช้กล้ามเนื้อร่างกายในการแสดงออกถึงความรู้สึก เช่น นักกีฬา นาฎศิลป์
นักแสดง นักปั้น   นักมายากล ช่างเย็บปักถักร้อย 

5. ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ (Spatial/Visual abilities) คือ ความสามารถในการ
สร้างมิติจากการเห็นในรูปแบบต่างๆ ในความคิด เช่น ความสามารถในการพลิกมุมภาพ ที่เห็นเป็นมุม
ต่างๆ อย่างทะลุปรุโปร่ง สามารถสร้างสรรค์ จากการเห็นเป็นผลงานที่เป็นนามธรรม รูปธรรม ความ
งาม หรือตัวแทนของความรู้สึกนึกคิด เช่น นักประดิษฐ์ จิตรกร สถาปนิก นักภูมิศาสตร์ 

6. ความสามารถทางเสียงและการได้ยิน (Sonance/Auditory abilities) คือ ความ 
สามารถในการรับรู้ทางการได้ยินที่ละเอียดอ่อน เฉียบไว ได้ยินลึกซึ้ง รับรู้อารมณ์ของดนตรีรับรู้ระดับ
เสียงสูงต่ าความถี่ของเสียงมีความสามารถเรื่องของจังหวะ เช่น นักดนตรี นักร้อง นักแต่งเพลง และผู้
ตัดสินการประกวดนกเขาชวา ฯลฯ 

7. ความสามารถทางภาษา (Verbal/Linguistic abilities) คือ ผู้มีความสามารถในการ
ท าความเข้าใจภาษามีความสามารถในการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆเพ่ือถ่ายทอดความคิด ความรู้ 
จินตนาการ อารมณ์เช่น นักเขียน นักแปล จินตกวี โฆษก นักพูด 

8. ความสามารถทางช่างเทคนิคและอิเลคทรอนิค (Mechanical/Technical abilities) 
คือความสามารถในเรื่องการรับรู้ เกี่ยวกับเครื่องจักรกล มีทักษะด้านกลไกในเรื่องอุปกรณ์และการ
ท างานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถมองเห็นองค์ประกอบหรือการท างานของ
อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย เช่น ช่างเทคนิค นักประดิษฐ์ 

9. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (Scientific/Realistic abilities) คือ ความสามารถใน
การสังเกต วิเคราะห์ พิสูจน์ ศึกษาและเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ เข้าใจระบบต่างๆ ของธรรมชาติ
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ได้ดีเข้าใจความสัมพันธ์ และผลกระทบที่จะเกิดได้ดี เช่น นักวิทยาศาสตร์นักธรรมชาติ นักวิจัย            
นักภูมิศาสตร์ เกษตรกร 

10. ความสามารถทางจิตและญาณปัญญา (Spiritual ability) เป็นความสามารถในการ
รับรู้ทางจิต ความสามารถทางความคิดโดยภาษาธรรมชาติ เช่น ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนความคิดที่    
คิดออกมาได้โดยที่อาจไม่รู้ที่มาที่ไปภาษาแห่งความเข้าใจ หรือภาวะรับรู้เหนือธรรมชาติต่างๆ      
การตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวตนในระดับลึก ซึ่งเป็นการสะท้อนตัวตนภายในที่แท้จริง รวมไปถึงความตั้ง
จิต ปรารถนาในสิ่งที่เป็นคุณค่าทางคุณธรรม หรือสัจธรรม ที่สูงกว่าเรื่องวัตถุธรรมทั่วไป คนกลุ่มที่มี
ความสามารถด้านนี้อยู่มักมีความรู้สึกว่าโลกทั้งผองเป็นเพ่ือนพ้องกันมีความอิสระที่หาขอบเขตไม่ได้
เกิดความงดงามทางจิต คนที่มักมีความสามารถด้านนี้อยู่ ได้แก่ นักปราชญ์ นักคิด นักปรัชญานักบวช
นักศาสนา ผู้ทรงศีลต่างๆ45 

จึงอาจสรุปได้ว่านักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีพฤติกรรมที่โดดเด่นใน  3 ด้านคือ
พฤติกรรมทั่วไปได้แก่ลักษณะความเป็นผู้น าต้องการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนที่มี
ความสามารถและความสนใจใกล้เคียงกันและมีทักษะพิเศษตามความถนัดและความสนใจของตน
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้แก่มีความสามารถเชิงวิชาการเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วสนใจสิ่งต่างๆอย่าง
กว้างขวางและล้ าลึกมีความอยากรู้อยากเห็นอย่างมากมีความสามารถแก้ปัญหาและมีความเข้าใจสิ่ง
ต่างๆในระดับสูงมีความจ าและสมาธิดีเยี่ยมและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้แก่มีความคิดยืดหยุ่น
ความคิดริเริ่มและมีความคิดละเอียดลออสามารถพูดหรือเขียนอธิบายความคิดของตนได้อย่างชัดเจน
และแสวงหาสิ่งที่ท้าทายความคิดทั้งนี้เด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษอาจจะไม่มีลักษณะนิสัย
ต่างๆดังกล่าวครบถ้วนทุกด้านแต่อาจจะมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายๆลักษณะเด่นเป็นพิเศษ
กว่าเด็กปกติในทางตรงกันข้ามเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษบางคนอาจเป็นบุคคลที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าความเป็นจริงทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางบ้านสิ่งแวดล้อม
ทางโรงเรียนและตัวเด็กดังนั้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษต้องตระหนักถึง
ปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน 

 
คุณลักษณะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

สิทธิชัย ชมพูพาทย์ สรุปความจากนักวิชาการหลายคน ว่านักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คือ เด็กผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือความสามารถทางสมองด้าน
วิทยาศาสตร์ จนสามารถแสดงผลจากความสามารถพิเศษออกมาเป็นรูปธรรม มีความสนใจและมีเจต
คติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์มากกว่าเด็กท่ีอยู่ในวัยหรือสภาพแวดล้อมเดียวกัน46 

                                                           
45 ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล, “เอกสารประกอบการสอนวิชา ED332 ผู้มีความสามารถพิเศษ,”

เข้าถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://rise.swu.ac.th/Portals/184/ 
documents/resource/ED_332.pdf. 

46 สิทธิชัย ชมพูพาทย์, “การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของครูและนักเรียน ในโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากย์” (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554), 32-33. 

http://rise.swu.ac.th/
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วสัน ปุ่นผล ศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
จากโรงเรียนที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการ พสวท. พบว่า นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะจ าแนกเป็น 7 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้ 
เรียงล าดับความส าคัญตามสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ(ในวงเล็บ) ได้แก่ ความสามารถทาง
สติปัญญาและใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ (0.45) จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ (0.39) จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ ความรับผิดชอบ (0.31) จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (0.27) จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ความมีเหตุผลและรอบคอบ (0.23) จ านวน 10 
ตัวบ่งชี้ ความอดทน (0.18) จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ความเชื่อมั่นในตนเอง (0.14) มี 9 ตัวบ่งชี้ โดยมี
รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ความสามารถทางสติปัญญาและความใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความเฉลียว
ฉลาด มีผลการเรียนดีโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ มีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะค้นหาความรู้จาก
แหล่งวิทยาการในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมีความช่างสังเกต ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ อ่ืน เพ่ือ
ตอบสนองความอยากรู้ของตนเอง ชอบที่จะท ากิจกรรมที่ท้าทายต่อความรู้ ความสามารถของตนเอง 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการใช้
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือคิดวิเคราะห์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือพลิก
แพลงได้อย่างเป็นระบบ สามารถคาดคะเนค าตอบที่ถูกต้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และประเมินผลการแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างถูกต้อง  

3. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ไม่โยนเป็น
ภาระของผู้อ่ืน พร้อมทั้งช่วยเหลือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม มีความตรงต่อเวลาและความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างลึกซ้ึงในปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ รู้จักยอมรับในสิ่งที่ตนเองกระท า 
โดยไม่ดัดแปลงหรือแก้ไขข้อมูลที่ค้นพบหรือการแอบอ้างผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง 

4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การใช้จินตนาการ ความคิดริเริ่มที่
แปลกใหม่และท้าทาย เพ่ือน าเสนอทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ๆ อย่างหลากหลายให้กับตนเองและ
ผู้อื่นในลักษณะของการคิดประดิษฐ์ ซ่อมแซม แก้ไขเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
สามารถประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองท าอยู่ได้อย่างเหมาะสม 

5. ความมีเหตุผลและรอบคอบ หมายถึง การใช้เหตุผลในการตัดสินใจท างาน โดย
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ซึ่งอาศัยการแสวงหาและการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ มาสนับสนุนอย่างรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วนจนเพียงพอต่อการตัดสินใจ มากกว่าที่จะเชื่อสิ่งที่
ปราศจากข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ที่ให้ความเคารพต่อระเบียบและกฎเกณฑ์ในการ
ท างาน มีการวางแผนการท างานอย่างมีขั้นตอน สามารถที่จะยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือพัฒนา
งานของตนเองให้ดีขึ้นได้ 

6. ความอดทน หมายถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการด าเนินงานทางวิทยาศาสตร์
จนกว่าจะได้ผลที่ถูกต้อง มีความคิดและการทุ่มเทเวลา ความอุตสาหะอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค    
แม้งานนั้นจะยากและใช้เวลานาน ท างานโดยมีสติและสมาธิ มีความอดทนต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ใน
เรื่องต่างๆ เพ่ือความส าเร็จของงานมนที่สุด 
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7. ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง การกระท าสิ่งต่างๆ ด้วยความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ชอบใช้ความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหา พร้อมที่จะกระท าในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้อง 
โดยไม่หวั่นเกรงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากกว่าการคล้อยตามความคิดเห็นของคนกลุ่มใหญ่ ตลอดจน
เป็นผู้ที่ชอบการแข่งขัน และการเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์ของตนเองแก่สาธารณชน อันเป็นการแสดง
ถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต47 

จากค านิยามและคุณลักษณะดังที่กล่าวถึงข้างต้นเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์จึงอาจกล่าวได้ว่า ลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีลักษณะพฤติกรรมทั่วๆ ไปพฤติกรรมด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์ร่วมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วไป แต่มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่น ในส่วนที่เป็น
พฤติกรรมทางด้านสติปัญญาและมีความสามารถพิเศษในเชิงวิชาการ มีความรู้ ความคิด ความจ า 
ความสนใจ โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ มีทักษะในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูง และมี
คุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งลักษณะพิเศษที่โดดเด่นนี้บางอย่างจะแตกต่างจากเด็กกลุ่มอ่ืน 

ดังนั้น ในการจัดการศึกษาหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจ าเป็นต้องศึกษาลักษณะเหล่านี้เพ่ือให้ได้
กลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะตรงตามลักษณะเฉพาะที่แท้จริง และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้สอดคล้องและเหมาะสมกับธรรมชาติและศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มท่ี 
 
วิธีพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษจะต้อง
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกพัฒนาศักยภาพตามความ
ต้องการความถนัดและความสนใจของแต่ละคน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกล่าวถึงหลักการและรูปแบบในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษมีการด าเนินการดังนี้ 

1. จัดเนื้อหายากและท้าทายกว่าหลักสูตรส าหรับเด็กท่ัวไป 
2. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกันในหลายๆวิชา 
3. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกสิ่งที่ตนเองจะเรียน 
4. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สลับซับซ้อนลึกซ้ึงกว่าหลักสูตรปกติ 
5. เน้นกระบวนการทางความคิดระดับสูง 
6. มีกิจกรรมที่ตอบสนองความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู้ 
7. ตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรู้ของเด็กให้ชัดเจน 
8. ให้ความสนใจกับความมุ่งมั่นในความส าเร็จความกระตือรือร้นและการเปลี่ยนแปลง

ภายในที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของเด็กที่ส่งผลดีต่อสังคม 

                                                           
47 วสัน ปุ่นผล, “การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์: การประยุกต์ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี” (วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การวิจัย
และประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.ถ่ายเอกสาร, 2551), 256-356. 
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9. เน้นพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นแกนน า 
10. เน้นการพัฒนาสมองทุกส่วน48 
 

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของหาวิทยาลัย 
หลักการและเหตุผล 
การสร้างก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพจ าเป็นต้อง

เริ่มต้นตั้งแต่ระดับเยาวชน โดยคัดสรรผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงเพ่ือน าเข้ากระบวนการพัฒนาอย่างถูก
ทางและเหมาะสม ส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีอยู่เบ่งบานอย่างเต็มที่และได้รับการพัฒนาเป็นนักวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ อันจะเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและ
บริการต่อไปในอนาคต 

ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการจ านวนมากพอสมควรที่รองรับการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน แต่โครงการที่ส่งเสริมให้เป็นนักวิจัยอย่างครบวงจร
ยังมีน้อยมาก มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพียงแห่งเดียวในประเทศคือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่รับ
นักเรียนได้เพียงปีละ 240 คน มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ยังท าได้ในปริมาณที่น้อยมากไม่เพียงพอต่อการสร้างฐานก าลังคน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพ่ิมขึ้นจนถึงระดับที่เป็นมวลวิกฤต (Critical Mass) ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องเร่งส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อรองรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย เริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ได้เล็งเห็นความจ าเป็นของการสร้างฐานก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการ
พัฒนาประเทศจึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นโดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการ
พัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 
1. สนับสนุนการสร้างฐานนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพโดยเริ่มบ่ม

เพาะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษาโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มี
ศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและขยายฐานการศึกษาส าหรับนักเรียนกลุ่ม
นี้ออกไปในวงกว้าง 

3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                                           
48 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , รายงานสรุป สภาพปัจจุบันและ

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษของประเทศไทย
(กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์, 2545), 15. 
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การด าเนินโครงการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยโดยคณะ/ภาควิชา

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดหลักสูตรส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายหรือ
โรงเรียนในก ากับของมหาวิทยาลัยโดยมีมหาวิทยาลัยน าร่องจ านวน 4 แห่งที่เข้าร่วมโครงการดังนี้ 

1. แผนงานในอนาคตจะขยายเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบ 
2. การขยายโครงการในระยะต่อไปจะพิจารณามหาวิทยาลัยอ่ืนเข้าร่วมโครงการด้วย

รวมทั้งขยายโครงการในมหาวิทยาลัยน าร่อง 4 แห่งแรก 
การบริหารจัดการและด้านวิชาการ 
1. มหาวิทยาลัย 
 1.1 ก าหนดนโยบายรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสนับสนุนสถานที่จัดการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม 

 1.2 ประสานกับโรงเรียนเครือข่าย/ในก ากับให้ด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ที่ได้ก าหนดไว้โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการเป็นผู้ดูแลในภาพรวม 

2  คณะ/ภาควิชา 
 คณะ/ภาควิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนด้านวิชาการเก่ียวกับ 
 2.1 จัดอบรมพัฒนาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรผู้สอนของโรงเรียน 
 2.2 ร่วมจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในวิชาใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(Emerging Science) 
 2.3 สนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นห้องปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ์ 
 2.4 พัฒนาหลักสูตรเกียรตินิยมเพ่ือรองรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

นักเรียนที่จบการศึกษาจากหลักสูตรของโครงการ 
 2.5 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งผู้เรียนและ

ผู้สอนภายในกลุ่มโรงเรียนที่มีหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

การคัดเลือกนักเรียน 
รับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนในโครงการ

จะพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจ า ทั้งนี้ ส าหรับปีแรกหรือ
ปีการศึกษา 2551 การสอบคัดเลือกรอบแรกจะมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ด าเนินการ                        
ซึ่งด าเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และนักเรียนห้อง
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) และการสอบคัดเลือก
รอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก 
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บุคลากรผู้สอน 
ประกอบด้วยบุคลากรประจ าของโรงเรียนที่คัดสรรจากผู้ที่มีความสามารถและบุคลากร

จากมหาวิทยาลัย 
จ านวนห้องเรียน/นักเรียน 
ในปีแรกก าหนดให้มี 1 ห้องเรียนที่จัดหลักสูตรส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ 1 โรงเรียนหลังจากนั้นจะทยอยเพ่ิม
จ านวนห้องจนครบ 3 ห้องภายใน 5 ปี 4 โดยมีจ านวนนักเรียนต่อห้อง 30 คน 

หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะที่ต่างจากห้องเรียนทั่วไป โดยจะน าหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ์มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน และ
เสริมด้วยวิชาที่เป็นความโดดเด่นทางวิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัย 

การเงิน 
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรเพื่อ

พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนโดยผ่านทาง
มหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการด าเนินงานทั่วไปของโรงเรียนตามความเหมาะสม
การศึกษาต่อ 

นักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการนี้จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้ศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ 23 แห่ง
ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดและอาจจะมีโอกาสศึกษาต่อในคณะอ่ืน ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับตรงเพ่ือ
พัฒนาไปเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจ านวน 960 คน (ภายใน 5 ปี) ได้รับการบ่มเพาะและส่งเสริมอัจฉริยภาพอย่างถูกทางและ
เหมาะสมเพื่อเป็นฐานก าลังคนที่จะพัฒนาไปเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต 

2. ขยายฐานการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกไปในวงกว้างและน าไปสู่ระบบการผลิตนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีความเข้มแข็ง 

3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการ 
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การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ต้องอาศัยปรัชญามาเป็นแนวคิด

พ้ืนฐานในการวางแผนการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษอย่างแท้จริง 

1. ปรัชญาในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนผู้ที่มีความสามารถพิเศษปรัชญา        
ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 

2. การศึกษาเป็นสิทธิขั้น พ้ืนฐานของมนุษย์ทุ กคนกา รศึกษาในที่ นี้  หมายถึ ง
กระบวนการพัฒนาของบุคคลซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รูปแบบของการศึกษาครอบคลุมทั้ง
การศึกษาตามแนวระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย อันเป็น
การเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการและสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบตัวคน 

3. เด็กและเยาวชนทุกคน มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับระดับและประเภท
ของความสามารถ ความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้
บรรลุขีดสูงสุด และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมในสังคมที่ทวีความซับซ้อนและมีความ
เป็นพลวัตมากขึ้น 

4. พ่อ แม่ ผู้ปกครองและครอบครัว ซึ่งเป็นบุคคลแรกๆ ในชีวิตของเด็กและเยาวชน มี
หน้าที่อบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีพัฒนาการที่รอบด้านทั้งร่างกายและจิตใจ 
อารมณ์และสังคม นอกจากนั้นส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ พ่อแม่ ผู้ปกครองและ
ครอบครัวกม็ีบทบาทพิเศษที่จะต้องเอาใจใส่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเหล่านี้ 

5. สังคมต้องให้การยอมรับในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และความหลากหลาย
ของเด็กและเยาวชน ทั้งทางด้านความคิด ความสนใจ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษเฉพาะทางของ
บุคคลและอ่ืนๆ 

6. รัฐและสังคมพึงพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถด้านอื่นๆ โดยรอบด้านด้วย เพื่อให้เป็น
คนที่มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งด้านสมอง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความสามารถพิเศษที่มีอยู่ ทั้งนี้พึงระมัดระวังว่า การพัฒนาบุคคลโดยองค์รวมนั้น จะต้องไม่ลดทอน
หรือสกัดก้ันความสามารถพิเศษของบุคคล 

7. รัฐต้องไม้สร้างระบบการศึกษาที่ปิดกั้น การพัฒนาความสามารถพิเศษในทุกด้านของ
เด็กและเยาวชนด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน
ใดด้านหนึ่งหรือเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องสร้างระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษได้แสดงความสามารถทุกด้านที่มี และได้รับการพัฒนาความสามารถ
เหล่านั้นไปพร้อมๆ กัน 

8. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก
และเยาวชนแสดงออกซึ่งความสามารถพิเศษได้ตลอดชีวิตของการเรียนรู้และกระบวนการเรี ยนรู้นั้น
ต้องเอ้ือต่อการสร้างสรรค์ คิดค้น ริเริ่ม การเป็นตัวของตัวเอง การสร้างจินตนาการที่แหวกแนว ฯลฯ 
โดยที่ผู้รับผิดชอบในการเรียนรู้จะต้องเข้าใจว่า ผู้เรียนรู้ที่มีความสามารถพิเศษนั้นจะมีลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้นค่อนข้างมาก 
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9. รูปแบบการบริการส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ ควรค านึงถึงการ
บริการพิเศษหลายรูปแบบ อาทิ การจัดการเรียนรู้พิเศษหรือการรีบรู้เฉพาะทาง การใช้หลักสูตร
เพ่ิมพูนประสบการณ์ (Enrichment) หลักสูตรขยายประสบการณ์  (Extension) หลักสูตรลด
ระยะเวลาเรียน (Acceleration) และการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Mentoring) ในระบบโรงเรียน
ปกติ ฯลฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รู้ศักยภาพ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่นั้น
ให้บรรลุถึงจุดสูงสุดให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นได้ 

ปรัชญาในการจัดการศึกษาส าหรับ เด็กและเยาวชนผู้ที่ มี ความสามารถพิ เศษ                        
ให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของเด็กและเยาวชนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ                      
ต้องได้รับการศึกษาในด้านที่ผู้เรียนสนใจ และมีความถนัดอย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือสามารถพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ต้องอาศัยความเข้าใจของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูและ
ต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมมือกันส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้ที่มีความสมารถพิเศษอย่างจริงจัง49 
 
หลักการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ 

หลักการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ ประกอบไปด้วย 
การคัดเลือกและเสาะหา หลักการและรูปแบบ การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มี
ความ สามารถพิเศษ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545ก : 12-13) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1. การคัดเลือกและเสาะหาผู้มีความสามารถพิเศษ ( Identification Process) ใน
กระบวนการส ารวจหรือเสาะหาต้องอาศัยการศึกษาและท าความเข้าใจกับธรรมชาติอันหลากหลาย
ของเด็กกลุ่มนี้ ตลอดจนปัจจัยที่อาจปิดกั้นความสามารถที่แท้จริงของเด็กได้ อาทิ การเลี้ยงดู ระบบ
การศึกษา ประสบการณ์ชีวิต ปัญหาทางครอบครัว ฯลฯ ในอดีตที่ผ่านมานั้น การส ารวจและเสาะหา
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ยึดอยู่กับการสอบแข่งขัน การใช้ข้อสอบคัดเลือก การใช้ผลคะแนนที่ได้มา
จากแบบทดสอบทางสติปัญญา หลังจากที่มีการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กกลุ่มนี้มานับสิบปี จึงได้
พบว่าความผิดพลาดในการคัดเลือกเด็กเข้าโครงการนั้น มาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ความไม่
กระจ่างชัดของเด็กแต่ละประเภทความเข้าใจผิดพลาดในเรื่องความสามารถทางสติปัญญาการยึดถือ
แบบทดสอบข้อเขียนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยไม่ใช้เกณฑ์อ่ืนเข้ามาร่วมตัดสิน ความไม่รอบคอบ
ระหว่างการด าเนินการคัดเลือก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเด็กหลายประเภทที่ต้องใช้วิธีหรือเครื่องมือ
พิเศษในการส ารวจ เช่น เด็กท่ีมีความสามารถต่ ากว่าความเป็นจริงหรือเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่าง 
ๆ ส่วนแนวทางในการเสาะหาอัจฉริยภาพของเด็กของเด็กท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ปัจจุบันคือ การใช้กระบวนการตรวจสอบอย่างมีขั้นตอน การใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับ

                                                           
49 อุษณีย์ โพธิสุข, “รายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2541,” ใน ประเด็นส าหรับการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (กรุงเทพฯ: 2541), 
191-193. 
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แววของเด็ก การตรวจสอบที่ไม่ล าเอียงกับเด็กกลุ่มใดเป็นพิเศษ การตรวจสอบจากข้อมูลหลายด้าน 
ประกอบกัน 

2. หลักการและรูปแบบในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษโดยทั่วไป การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ควรด าเนินการ คือ จัดเนื้อหา
ยากและท้าทายกว่าหลักสูตรส าหรับเด็กท่ัวไป มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกันในหลายๆ วิชาให้เด็ก
ได้มีส่วนร่วมในการเลือกสิ่งที่ตนเองจะเรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สลับซับซ้อน ลึกซึ้งกว่า
หลักสูตรปกติ เน้นกระบวนการทางความคิดระดับสูง มีกิจกรรมที่ตอบสนองความหลากหลายของ
กระบวนการเรียนรู้ ตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรู้ของเด็กให้ชัดเจน ให้ความ
สนใจกับความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ความกระตือรือร้นและการเปลี่ยนแปลงภายในที่มีคุณค่าต่อการ
เรียนรู้ของเด็กที่ส่งผลดีต่อสังคม เน้นการพัฒนาการทางคุณธรรม จริยธรรมเป็นแกนน าและเน้นการ
พัฒนาสมองทุกส่วน (Whole Brain Approach) 

3.  การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ การจัด
โปรแกรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีด้วยกันมากมาย เช่น การจัดสมาคม 
ชมรม หรือโครงการร่วมมือ (Consortium) การสอนทางไปรษณีย์ (Correspondence Study) การ
รับเด็กเข้าในโรงเรียนให้เร็วขึ้น (Early Admission to School) การข้ามชั้น (Grade Skipping) การ
สัมมนา (Seminar) โปรแกรมภาคฤดูร้อน (Summer Programs) ห้องเรียนแบบไม่มีชั้น (Ungraded 
Classroom) เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544ก : 74-80) ส่วนการจัดการ
เรียนการสอนที่ส าคัญๆ และมักจัดขึ้นในโรงเรียนที่มีโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรีย นที่มี
ความสามารถพิเศษมี 4 วิธี ดังรายละเอียดในแต่ละวิธีการ ดังนี้ 

 3.1 วิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์ (Enrichment Program) เป็นวิธีการจัดการศึกษาแบบ
ขยายกิจกรรมในหลักสูตรให้กว้างและลึกซึ้งกว่าที่มีอยู่ในหลักสูตรปกติ ที่เน้นคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาซึ่งเด็กอาจใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่เด็กอ่ืน
ใช้ในชั้นเรียนเดียวกันสามารถวางแผนในการจัดการศึกษาที่ให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับอายุ
ต่างกันแต่มีความสนใจและมีความสามารถด้านเดียวกันมาเรียนด้วยกันเป็นบางชั่วโมง โดยปรับ
เนื้อหาในหลักสูตรให้เข้มข้นและกว้างขวางขึ้น การสอนแบบเพ่ิมพูนประสบการณ์ช่วยให้เด็กพัฒนา
สิ่งที่สนใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการปูพื้นทักษะการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์สืบสวนสอบสวนหาความรู้ความ
จริง และสนับสนุนให้เด็กศึกษาหาความรู้ที่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายในการเรียนส าหรับเด็กปกติ
เหมาะส าหรับเด็กที่ก้าวหน้ากว่าเพ่ือนๆ และอาจเบื่อหน่ายการเรียน ในปัจจุบันวิธีนี้เป็นที่นิยม
แพร่หลายมาก สามารถจัดได้หลากหลายตามความสามารถพิเศษของเด็กโดยไม่จ ากัดเฉพาะวิชาใน
หลักสูตรเท่านั้น 

 3.2 วิธีการขยายหลักสูตร (Extension Program) เป็นการจัดโปรแกรมการศึกษา
นอกหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ตอบสนองความสนใจและความสามารถเป็น
รายบุคคล สามารถท าเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มได้ เด็กสามารถเรียนเกินกว่าหลักสูตร กิจกรรมและ
การด าเนินการจัดสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การท าโครงการพิเศษ การเรียนรู้ในห้องศูนย์
วิทยพัฒน การใช้โประแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ค่ายวิชาการจัดการ
แข่งขันฯล 
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 3.3 วิธีลดระยะเวลาการเรียน (Acceleration Program) การจัดการศึกษาแบบลด
ระยะเวลาการเรียน เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นทางการศึกษาได้มากขึ้นวิธีหนึ่ง แต่
ต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องรัดกุมจึงจะเป็นผลดีกับเด็กการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่สามารถเรียน
ร่วมกับผู้อื่นได้สูงกว่าวัยของตนเองเรียกว่าการสอนแบบลดระยะเวลาทั้งสิ้น วิธีนี้ใช้กันมานานในทุกๆ
ประเทศ ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดการมีมากมายหลากหลาย แต่ที่เรามักจะพบคือการให้เด็กข้ามชั้นเรียน 
โดยขาดกระบวนการที่ครบถ้วนท าให้เด็กมีผลเสียทางอ่ืนได้ภายหลัง 

 3.4 การใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้ให้ค าปรึกษาดูแล (Mentoring) การใช้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางมาช่วยเด็กที่มีความสามารถโดดเด่นมักจะท าในระดับมัธยมศึกษากับเด็กที่มีความสนใจ
อย่างเด่นชัดและมีทักษะพ้ืนฐานทางสังคมดีสามารถจัดระบบวิธีเรียนของตนเองได้ดีแล้วซึ่งเด็ก
สามารถท างานภายใต้ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยครูที่สนใจเรื่องเดียวกับเด็ก
บุคคลในละแวกบ้านทนายนักเคมีนักประวัติศาสตร์สถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 

รูปแบบในจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษไม่ควรยึดวิธีการ
เดียว เพราะท าให้เกิดสภาพการศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่นตามความต้องการ หรือสภาพความสามารถ 
ของเด็ก50 
 
การบริหารจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในประเทศต่างๆ 

1. ประเทศไทย เสนอหลักการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ                      
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ.2549 -2559) (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา) ไว้ดังนี้ 

1.1 การก าหนดนโยบาย  
1.2 บุคลากร 
1.3 การบริหารจัดการ 
1.4 ทรัพยากร 
1.5 จิตวิทยา 
1.6 หน่วยงานภายนอก 
1.7 การวิจัย 
1.8 กฎหมาย 

2. สหรัฐอเมริกา สมาคมเพ่ือเด็กที่มีความสามารถพิเศษแห่งชาติสหรัฐอเมริกา                            
ได้น าเสนอหลักการทางด้านการบริหารจัดการ ออกเป็น 5 ด้าน (National Association for Gifted 
Children, 2010: Online) คือ 

 2.1 ผู้บริหาร 
 2.2 คุณสมบัติของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 2.3 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
 2.4 ทรัพยากรและสื่ออุปกรณ ์

                                                           
50 เรื่องเดียวกัน, 191-193. 
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 2.5 นโยบาย 
3. สหราชอาณาจักรก าหนดมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (The National Quality 

Standards) ในการจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ไว้ดังนี้ 
 3.1  ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร 
 3.2  นโยบาย 
 3.3  จริยศาสตร์และการดูแลนักเรียน 
 3.4  การพัฒนาบุคลากร 
 3.5  ทรัพยากรเพ่ือประสิทธิภาพการสอนและการเรียนรู้ 
 3.6  การติดตามและประเมิน 
 3.7  ความสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
4. ออสเตรเลีย ในรัฐควีนส์แลนด์ มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการส่งเสริม

และพัฒนาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 3 ด้าน คือ 
 4.1 การส่งเสริมพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์ 
 4.2 ผู้รับผิดชอบ  
 4.3 การประเมิน  
5. ประเทศไต้หวันก าหนดมิติแห่งการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถ

พิเศษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 4 ด้าน 
 5.1 ด้านการบริหารและทรัพยากร 
 5.2 ด้านการจัดอบรมครู 
 5.3 ด้านการให้ค าปรึกษาและการติดตามผล 
 5.4 ด้านการประเมินและควบคุม 
6. ประเทศสิงคโปร์ ก าหนดนโยบายและรูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการโครงการจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านการคัดแยกหลักสูตรและครูซึ่ง
สามารถสรุปประเด็นในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารพิเศษ ดังนี้ 

 6.1 คร ู
 6.2 นโยบาย 
 6.3 งบประมาณ 
 6.4  กฎหมาย51 
ในปัจจุบันมีองค์กรระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือ 

World Council for the Gifted and Talented เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้น เพี่อให้การสนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งเน้นการด าเนินงานใน
รูปแบบแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันด้านวิชาการ โดยมีสมาชิกจากทั่วโลก ประมาณร้อยกว่าประเทศ 

                                                           
51 ทัศนีย์ จันทิวาสน์, “รูปแบบการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร” (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2555), 43-44.  
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และมีองค์ในระดับภูมิภาค คือ The Asia Pacific Federation for the Gifted and Talented 
(APFG) ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานแรก  

การด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ 
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 เป็นประเทศที่จุดชนวนความสนใจของโลกในเรื่องนี้และเป็นประเทศแรกที่ใช้ค าว่า  

Gift Education เป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางความคิดและถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านนี้มาตั้งแต่ปี  
ค.ศ.1957 รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ความสนใจและให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง มีโครงสร้างนโยบายและ
กฎหมายที่ชัดเจนมากที่ สุดนับได้ว่าเป็นประเทศที่ครองความเป็นหนึ่งในเรื่องการศึกษาของเด็กกลุ่ม
นี้นโยบายการจัดการศึกษาก าหนดให้มีการสร้างมาตรฐานหลักสูตร ทั้งด้านเนื้อหาและภาคปฏิบัติที่
ท้าทาย สร้างสรรค์โอกาสในการเรียนรู้ที่ท้าทายมากขึ้นให้เต็มศักยภาพที่เด็กมีอยู่ในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนขยายโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพมากข้ึน พัฒนาครูให้มีความสามารถ พัฒนาหลักสูตรที่ซับซ้อนและท้าทาย เด็ก
ให้เรียนรู้ได้ดีมีการช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ 
อย่างชัดเจน รัฐบาลกลางเป็นผู้ก าหนดนโยบายและกฎหมายเพ่ือให้มลรัฐต่างๆ น าไปปฏิบัติ โดยมล
รัฐจะเป็นผู้ระบุหรือก าหนดว่าเด็กมีความสามารถพิเศษในด้านใด เพ่ือให้ได้รับสิทธิสนับสนุนด้าน
งบประมาณ และก าหนดนโยบายการศึกษาของมลรัฐขึ้นเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนน าไป
ปฏิบัติ มีโปรแกรมการศึกษามากมายรวมทั้งโปรแกรมในระดับชาติส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
ที่แตกต่างจากโปรแกรมที่มีอยู่ในระบบการศึกษา ปกติโปรแกรมพิเศษเหล่านี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความ
เชื่อและแนวทางด าเนินการในลักษณะเดียวกัน คือ เด็กที่มีความสามารถพิเศษมีอยู่ในทุกกลุ่มชน ทุก
ระดับ ทุกสาขาวิชาชีพ ควรขยายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนสร้างโอกาสให้เด็ก
ได้ตัดสินใจวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ทั้งสถานการณ์และกับชีวิตจริง ใช้แบบทดสอบกับเด็กเท่าที่จ าเป็น 
สนับสนุนเด็กกลุ่มนี้ทั้งในรูปแบบชั้นเรียนปกติชั้นเรียนพิเศษรวมถึงจัดให้โรงเรียนมีการสอนที่มีความ
ยืดหยุ่นเพื่อให้เด็กได้เรียนอยู่ในกลุ่มที่มีความสนใจและความสามารถที่ใกล้เคียงกัน 

2. ประเทศอังกฤษ 
 โดยภาพรวมแล้วยังไม่มีการก าหนดนโยบายในเรื่องนี้ที่ชัดเจนเหมือนหลายๆ ประเทศ 

ด้วยอิทธิพลของระบบการปกครอง แต่ในทางปฏิบัติอังกฤษมีหลักสูตรที่มีโครงสร้างที่ดีในการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอังกฤษมีโครงการพิเศษ
มากมาย รวมทั้งมีการเผยแพร่เอกสารต ารางานวิจัยและความเคลื่อนไหวอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
โอกาสที่เอ้ือให้เด็กกลุ่มนี้ได้มีการพัฒนาและเรียนรู้มากขึ้นในปี ค.ศ.1987 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ส าหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษหลังจากที่ได้ด าเนินการอย่างไม่เป็นทางการมาเกือบ  10 ปี โดยท าหน้าที่
ประสานงานและเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยและสื่อให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและองค์กรที่จัด
การศึกษาแก่เด็กกลุ่มนี้ 

3. ประเทศแคนาดา 
 ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษโดยเน้นและให้ความส าคัญ

กับมิติด้านสติปัญญา (Intellectual Ability) เป็นพิเศษรัฐบาลมีนโยบายการจัดการศึกษาด้านนี้ที่
ชัดเจน การจัดบริการทางการศึกษาให้สิทธิกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่ที่จะรับบริการ                
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ในโรงเรียนทุกแห่ง แนวการจัดเน้นจัดในรูปการเรียนร่วมกับเด็กปกติ การด าเนินการต้องได้รับความ
เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและทางโรงเรียน แต่ถ้าชั้นเรียนปกติไม่เหมาะสมอาจจัดแยกเป็น
ชั้นเรียนพิเศษได้ การจัดเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติต้องค านึงถึงความแตกต่างทางสังคมระดับ
สติปัญญาและความต้องการของตัวเด็กที่แตกต่างกัน ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานหรือองค์กรที่มี
บทบาทโดยตรงกับเด็กกลุ่มนี้มีการจัดโปรแกรมการเรียนโดยบูรณาการหลักสูตรและแนวการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับเด็กปกติการแยกชั้นเรียนหรือจัดโปรแกรมเรียนพิเศษที่แยกชั้นเรียนมักเริ่มใน
ระดับเกรด 3 (ประถมศึกษาปีที่ 3) ในกรณีที่เด็กมีความสามารถสูงมาก (Highly Gifted) อาจใช้
แบบเรียนร่วมกับคนอ่ืนเฉพาะในบางเวลาหรือก าหนดให้ใช้แบบเรียนเฉพาะโดยตลอดแล้วแต่ความ
เหมาะสมกับศักยภาพของเด็กแต่ละคนได้ 

4. ประเทศออสเตรเลีย 
 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีลักษณะค่อนข้างก้าวหน้ามี

รูปแบบการจัดในลักษณะกระจายอ านาจ การด าเนินการก าหนดให้มีองค์กรกลางที่ไม่ใช่หน่วย
ราชการที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในเรื่องนี้โดยตรงผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหวระดับชาติชื่อว่า 
Association for Gifted and Talented  Children และการด าเนินงานในทางปฏิบัติ  เช่น เรื่อง
หลักสูตรให้อิสระกับรัฐต่างๆ เด็กที่มีความสามารถพิเศษทุกคนจะมีหลักสูตรเฉพาะบุคคลที่ต่างจาก
เด็กอ่ืนๆ โรงเรียนสามารถจัดให้มีการย่นระยะเวลาเรียนได้ตลอดทุกระดับชั้น มีการจ าแนกประเภท
ความสามารถของเด็กอย่างชัดเจน ครูผู้สอนต้องได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ ผู้ปกครองและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเด็กจะได้รับการแนะแนวและค าปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

5. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ในอดีตแม้ว่าสภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจีนจะต่ ากว่ามาตรฐานสากล แต่จีนก็

ให้ความส าคัญกับคนที่มีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน  การศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษในยุคใหม่ของจีนเริ่มเมื่อปี ค.ศ.1978 โดยการริเริ่มของ University of Science 
and Technology of China ด าเนินการโดยจัดให้มีชั้นเรียนพิเศษส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ที่อายุต่ ากว่า 15 ปีพร้อมกับท าวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถเหนือปกติโดยคณาจารย์จากสถาบัน
ต่างๆ มากกว่า 30 องค์กร(Research Group of Supernormal Children) ปัจจุบันมีนักวิจัยที่
ท างานให้กับสถาบันนี้ในทุกมณฑลทั้งประเทศประมาณ 8,000-10,000 คน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. 2549-2559) และมีการด าเนินงานที่แผ่ขยายไปทั่ว
ประเทศเพ่ือส ารวจหาเด็กท่ีมีแววความสามารถพิเศษ แม้ว่านโยบายด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษในปัจจุบันของจีนจะไม่ได้ระบุเรื่องนี้ไว้อย่างเปิดเผยชัดเจนแต่จีนก็มีการเน้น
การคัดเลือก โดยการแข่งขันเพ่ือค้นหาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ นอกจากนี้จีนยังมีความก้าวหน้าใน
การจัดกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และการสร้างพลังเยาวชน
เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถพิเศษอย่างหลากหลายทุกด้าน ปัจจุบันสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนก าลังจะกลายเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทางด้านเศรษฐกิจ  ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและอ่ืนๆ ด้วยพลังของกลุ่มคนที่มีความสามารถพิเศษซึ่งได้มีการเสาะหาและพัฒนามาเป็น
ระยะเวลาอันยาวนาน 
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6. ประเทศไต้หวัน 
 นับเป็นประเทศที่ให้ความสนใจกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มนี้มากประเทศ

หนึ่ง ไต้หวันเข้าไปเกี่ยวข้องและมีบทบาทกับวงการการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษของ
โลกอย่างใกล้ชิด มีการจัดประชุมระดับโลก การสร้างสายสัมพันธ์เครือข่ายจัดท าโครงการแลกเปลี่ยน
กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก สร้างองค์ความรู้และความสัมพันธ์ทางวิชาการการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ในประเทศไต้หวันได้มีการพัฒนาและขยายวงกว้างออกไปโดยการ
ด าเนินงานในรูปของแผนน าร่องต่างๆ มีนักเรียนพิเศษ โดยเฉพาะสาขาปัญญาเลิศเพ่ิมขึ้นมากอย่าง
รวดเร็ว มีการทุ่มทุนงบประมาณในด้านนี้อย่างเต็มที่  มีแผนการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษเรียกว่า Gate Program การด าเนินการอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการมีการ
ก าหนดหลักสูตรการอบรมครูและการท าวิจัย โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร
และพัฒนาโครงการเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีการพัฒนาครูในทุกระดับทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวในทุกรูปแบบ ก าหนดให้โรงเรียนจัดรูปแบบการสอนที่หลากหลาย มีกิจกรรม
พิเศษหรือให้มีการจัดชั้นเรียนพิเศษ มีการวิจัยด้านความสามารถให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของ
นานาชาติ การจัดชั้นเรียนส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยเด็กจะได้รับการทดสอบและ
ประเมินความสามารถเฉพาะทางของตน รูปแบบการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็นหลายระดับ โดยทั่วไป
แล้วรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนท าหน้าที่พัฒนาประยุกต์และท าการ
ทดลองในชั้นเรียนด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและครูเฉพาะสาขามีการประชุม
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินงานเป็นระยะๆ 

7. ประเทศฮ่องกง 
 แม้ว่าจะไม่ได้มีประกาศชัดเจนในเรื่องการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษใน

กฎหมายมาก่อน แต่ในทางปฏิบัติฮ่องกงได้มีการด าเนินการโดยเน้นความสามารถทางสติปัญญาและ
ความสามารถทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษของ
ฮ่องกงจะเน้นความสามารถทางวิชาการเป็นหลัก โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาด้านนี้ฮ่องกงได้เร่งสนับสนุนงานวิจัยจัดท าโครงการน าร่องจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการ ฮ่องกงใช้ระบบที่จัดในโรงเรียนปกติและจัดให้มีโครงการพิเศษที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ เป็นการเรียนร่วมกับกลุ่มเด็กปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  โดยฝึกให้
เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความสามารถต่างกัน และไม่เห็นด้วยกับการจัดโรงเรียนแยกออก
เฉพาะ ก าหนดให้มีรูปแบบการจัดการศึกษาโดยการจัดกลุ่มเด็กที่มีความสามารถคล้ายกันแล้วจัด
เวลาพิเศษให้จัดท าหลักสูตรเร่งรัด (Acceleration) รวมถึงการเข้าโรงเรียนก่อนวัยยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. 2549-2559) ให้ข้ามชั้นเรียนหรือให้เรียนชั้นสูง
ในบางวิชาได้ขยายหลักสูตรให้กว้างและลึกกว่าเด็กปกติพัฒนาหลักสูตรพิเศษตามความสนใจและ
ความถนัดของเด็ก 

8. ประเทศสิงคโปร์ 
 เป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง มีการพัฒนาคุณภาพ

และความเป็นเลิศทางการศึกษาอย่างจริงจัง ให้ความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างชัดเจน มีการด าเนินการและการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
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มาหลายปี จัดตั้งโครงการพิเศษชื่อ Gifted Education Branch ในปี ค.ศ.1983 ด าเนินการในรูปแบบ
โครงการน าร่องในปี ค.ศ.1984 ปัจจุบันได้ขยายผลไปได้มาก การจัดการศึกษาสิงคโปร์ได้ใช้วิธีการ
สอนแบบเพ่ิมพูนประสบการณ์ (Enrichment Program) ฝึกการคิดการเป็นผู้น า ฝึกการท าโครงงาน
ทุกวิชา มีกระบวนการด้านการแนะแนวและด้านจิตวิทยาที่ดี ปัจจุบันสิงคโปร์มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วจนขยายไปในทุกชั้นเรียนแทนการ “คัด” แล้ว “แยก” เป็นชั้นพิเศษเหมือนแต่ก่อนและ
ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงการพัฒนาเข้าสู่อาชีพตามความต้องการของประเทศและ
ความสามารถพิเศษของเยาวชนแต่ละบุคคล 

9. ประเทศเวียดนาม  
 ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่เห็นความส าคัญของการน าบุคคลที่มีความสามารถ

พิเศษมาช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา 1 ใน 3 ประการจึง
ได้ก าหนดไว้ว่า “ต้องสรรหาส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากกลุ่มอัจฉริยะเพ่ือเสริมสร้างความ ก้าวหน้า 
4 ประการคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศิลปะและวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจการผลิตและการ
จัดการชุมชน” โดยมุ่งเน้นอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส าคัญเนื่องจากความรู้
ที่กว้างขวางในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้าน
อุตสาหกรรมและความทันสมัยของประเทศชาติ รัฐได้มีนโยบายระดับชาติในการให้การศึกษาและ
ฝึกอบรมแก่เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษพร้อมทั้งจัดแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติเพ่ือค้นหาและสนับสนุน
เด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ประเทศเวียดนามจัดการแข่งขัน
ระดับชาติขึ้นทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 เป็นต้นมาและส่งเด็กนักเรียนเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ถึงปัจจุบันได้รับรางวัลสาขาคณิตศาสตร์ 19 เหรียญทอง 55 เหรียญเงินและ 44 
เหรียญทองแดงการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษของเวียดนามได้จัดขึ้นที่โรงเรียน  Hanoi 
Amsterdam High School โดยคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนระดับต าบลอ าเภอและจังหวัดทั่ว
ประเทศในระดับการศึกษาต่างๆ รวม 4,000 คนต่อปีโรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนให้เหลือเพียง 300
คนนักเรียนได้รับการคัดเลือกเรียนวิชาเฉพาะโดยเน้นพิเศษในวิชาใดวิชาหนึ่งใน 9 วิชาคือภาษาและ
วรรณคดีเวียดนามอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคอมพิวเตอร์ห้องเรียน
สอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษมี 27 ห้องเรียนในจ านวนทั้งหมด 60 ห้องเรียนตั้งแต่เกรด 10 เป็นต้น
ไปหลักสูตรที่ก าหนดขึ้นเพ่ือการเรียนการสอนนั้นมีความยากและซับซ้อนมากกว่าการเรียนปกติมาก
ครูผู้สอนคัดเลือกจากครูที่มีความรู้ความสามารถสูง52 

การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศจะเป็นการสร้างมาตรฐานและ
พัฒนาหลักสูตรทั้งด้านเนื้อหาและภาคปฏิบัติสร้างสรรค์โอกาสในการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพที่เด็กมี
อยู่ในรูปแบบที่หลากหลายโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนพัฒนาครูให้มีความสามารถ
ช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆมีการเผยแพร่เอกสาร
ต ารางานวิจัยพร้อมกับท าวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถเหนือปกติมีการจัดบริการทางการศึกษา

                                                           
52ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี

ความสามารถพิเศษ (พ.ศ. 2549-2559),” สิงหาคม2548. 
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และให้สิทธิกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่โดยมุ่งเน้นอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเนื่องจากความรู้ที่กว้างขวางในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมและความทันสมัยของประเทศชาติ 

 
การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษในปัจจุบัน 

ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันการด าเนินงานจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ของประเทศไทยได้ด าเนินการใน 3 รูปแบบคือ 1) จัดตั้งเป็นโรงเรียนเฉพาะทาง 2) การเรียนร่วมใน
โรงเรียนปกติและ 3) การสอนเสริมและจัดกิจกรรมพิเศษในโรงเรียน/หน่วยงานทั่วไป 

1. โรงเรียนเฉพาะทางจะคัดเด็กที่มีความสามารถพิเศษเข้าเรียนและเน้นการส่งเสริม
ความเป็นเลิศเฉพาะด้านขณะนี้มี 3 ด้านคือ 

 1.1 ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (13 แห่ง) ได้แก่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์       
1 แห่งและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง 

 1.2 ด้านกีฬา (13 แห่ง) ได้แก่โรงเรียนกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
13 แห่ง 

 1.3 ด้านดนตรี (2 แห่ง) ได้แก่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรมสามัญศึกษาและ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. การเรียนร่วมในโรงเรียนปกติเป็นการจัดการศึกษาในโรงเรียนทั่วไปที่เน้นกระบวนการ
ของ Gifted Education ในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้รูปแบบการลดระยะเวลาเรียน การเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ การขยายประสบการณ์ และการใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้ให้ค าปรึกษาดูแล โดย
จัดระบบเวลาเรียนส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในคาบเรียนปกติ ซึ่งการด าเนินงานลักษณะนี้
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ท าการวิจัยน าร่องและขยายผลทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลายรวม 33 แห่งโดยมีข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยดังนี้ 

 2.1 ต้องมีการสร้างความเชี่ยวชาญให้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการสังเกตแววการเสาะหา
การจัดการศึกษา (หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลและการสร้างเครื่องมือวัด
พัฒนาการของผู้เรียน 

 2.2 การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนสามารถด าเนินการได้หลากหลายรูปแบบโดย
เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ 6 ด้านคือวิชาการทักษะการคิดทักษะการท างานความฉลาดทาง
อารมณ ์(EQ) คุณภาพและผลงานโปรแกรมการเรียนการสอนที่จัดได้แก่ 

  2.2.1 การลดระยะเวลาเรียน (Acceleration Program) 
  2.2.2 การเพ่ิมพูนประสบการณ์ (Enrichment Program) 
  2.2.3 การขยายประสบการณ์ (Extension Program) 
  2.2.4 การเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) 
  2.2.5 การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ (Mentoring) 
 2.3 โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษไม่

เท่ากันโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมสูงเนื่องจากปัจจัยทางด้านงบประมาณอาคารสถานที่คุณภาพ
ของครูจ านวนผู้เรียน ครุภัณฑ์ การสนับสนุนจากผู้ปกครองและศิษย์เก่าทั้งทางด้านงบประมาณการ
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เป็นนักวิชาการอุปถัมภ์และการหาเวทีแสดงผลงานของนักเรียนดังนั้นโรงเรียนที่จะด าเนินโครงการ
ควรเริ่มต้นจากสาขาที่มีความพร้อมซึ่งเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับปกติสามารถพบได้ในทุก
โรงเรียนและทุกสาขาเพียงแต่พวกเขารอโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาเท่านั้นแต่เด็กที่มีศักยภาพสูงมาก 
(Highly Gifted) ซึ่งมีอยู่ 1:10,000 ของแต่ละสาขาจะไม่พบในทุกโรงเรียน 

 2.4 โรงเรียนเอกชนมีปัจจัยความพร้อมที่จะด าเนินการมากกว่าโรงเรียนของรัฐ 
 2.5 การด าเนินงานในแต่ละสาขาโรงเรียนเลือกเด็กที่เชื่อว่ามีศักยภาพสูงกว่าเด็ก

อ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 2-3 จากเด็กท้ังหมดซึ่งจากกรณีศึกษาท่ีโรงเรียนไผทอุดมศึกษาที่ท าการส ารวจ
และเสาะหา 5 สาขาพบเด็กที่มีความสามารถพิเศษร้อยละ  2.7 จากเด็กทั้ งหมดในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 28 โรงเรียนได้ค้นพบและพัฒนาเด็กที่
มีความสามารถพิเศษด้านภาษา (ไทยและอังกฤษ) ประมาณร้อยละ 2.8 (920 คน) ด้านคณิตศาสตร์
ประมาณร้อยละ 3 (1,015 คน) ด้านวิทยาศาสตร์ร้อยละ 2.2 (164 คน) จากเด็กทั้งหมดในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกสาขามีความรู้ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาลักษณะเรียนร่วมในโรงเรียนปกติประมาณ  300 คนดังนั้นหากมีการเสาะหาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษของแต่ละสาขาและโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้หลายสาขาเมื่อรวมหลายๆ 
สาขาก็จะต้องพบเด็กมากข้ึน 

 2.6 จากการประเมินทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมที่นักเรียนท าพบว่า 
  2.6.1 ทุกกลุ่มวิชานักเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวหน้าและตอบสนองต่อ

กิจกรรมที่ยากกว่าหลักสูตรปกติได้เป็นอย่างดี 
  2.6.2 มีการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติความสนใจการแสดงออกการแสดงความ

คิดเห็นและความเชื่อม่ันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด 
 2.7 งบประมาณที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยงบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

จากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษางบปกติของโรงเรียนและงบสนับสนุนจากสมาคมครูและ
ผู้ปกครองโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,055 บาทต่อนักเรียน (ด้านภาษา) 1 คน/ภาคการศึกษา 

 2.8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ 
  2.8.1 การพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศการสอนส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา 
  2.8.2 วิสัยทัศน์และความร่วมมือ 3 ฝ่ายคือฝ่ายนโยบาย (ผู้อ านวยการผู้ช่วยฯ 

และหัวหน้าหมวด) ครูผู้สอนผู้ปกครองและศิษย์เก่า 
 2.9 เมื่อสิ้นสุดงานวิจัย โรงเรียนในโครงการสามารถที่จะด าเนินการจัดการศึกษา

ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษต่อได้ด้วยตนเอง เพียงแต่ยังต้องการนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร
ความช่วยเหลือและค าปรึกษาจากนักวิจัยไปอีกระยะหนึ่ง  โรงเรียนเหล่านี้ก็จะสามารถเป็นต้นแบบ
หรือแกนน าในการขยายผลให้กับโรงเรียนอ่ืนต่อไปได้เป็นอย่างดี 

3. การสอนเสริมและจัดกิจกรรม/โครงการพิเศษส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษใน
โรงเรียน/หน่วยงานต่างๆ 

 การด าเนินงานในลักษณะนี้เป็นการท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ในรูปแบบที่หลากหลายโดยมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องนี้ดังเช่นตัวอย่างโครงการ พสวท., 
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สควค., JSTP, เพชรยอดมงกุฎ, สอวน., โอลิมปิกวิชาการ ฯลฯ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) อย่างไรก็
ตามปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านการจัดการศึกษาได้พยายามพัฒนารูปแบบของการจัด
การศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามปรัชญาและหลักการมาก
ยิ่งขึ้นโดยเริ่มตั้ งแต่การวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือให้มีการค้นหาและพัฒนา
ความสามารถพิเศษตั้งแต่เยาว์วัยและเชื่อมโยง/ต่อเนื่องไปจนถึงระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยให้มีการ
คัดแยกด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็กแต่ละกลุ่มการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการ
สอนการปรับหลักสูตรการพัฒนาสื่อการวัดผลประเมินผลการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและอ่ืนๆ
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษที่บางส่วนอยู่ในโรงเรียนเฉพาะทางและส่วนใหญ่อยู่ใน
โรงเรียนปกติทั่วไปได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสูงสุดของผู้เรียนแต่ละคนที่มีอยู่อันเป็นหลักการ
ส าคัญของแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 254253 
 
ประเทศไทยกับการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

พ.ศ.2532 ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนประเทศไทย จ านวน 6 คน ไปร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิก ครั้งที่ 30 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นครั้งแรก 

พ.ศ.2533 เข้าร่วมแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 31 เคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 22 และ
ฟิสิกส์โอลิมปิกครั้งที่ 21 

พ.ศ.2534-2556 เข้าร่วมแข่งขัน 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 32 คอมพิวเตอร์
โอลิมปิก ครั้งที่ 3 เคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 23 ชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 2 และฟิสิกส์โอลิมปิก ครั้งที่ 2254 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้และเป็นข้อมูลในงานวิจัย 

 
งานวิจัยในประเทศ 
เกสร สุขจินดา ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรกับความพร้อมในการจัดการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  ดังนี้ ออกแบบ
วิธีการพัฒนาบุคลากรการประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากรการด าเนินการพัฒนาบุคลากร
และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 2) ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้แผนการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาการจัดการศึกษาการจัดสรรรายได้เพ่ือการศึกษา

                                                           
53 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี

ความสามารถพิเศษ (พ.ศ.2549-2559) (กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีจ ากัด, 2548) 
54 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , “การแข่งขันคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ” นิตยสาร สสวท 41, 184 (กันยายน-ตุลาคม 2556): 13-14. 
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ความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นวิธีการบริหารและการจัดการศึกษาระดับและประเภทการศึกษาที่สอดคลบ้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนและประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือมี
ส่วนร่วมจัดการศึกษาและ 3) ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมและรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
การประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากรการด าเนินการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรและการออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากร55 

ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และจิระศักดิ์ สุวรรณโณ ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการเรียนการสอน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมปลาย: กรณีศึกษาจากโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบผ่านรอบ
คัดเลือกโอลิมปิกวิชาการรอบแรกได้ต่อเนื่อง พบว่า ถ้าท าให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายและประโยชน์ที่
ตนเองจะได้รับ ผู้เรียนจะตั้งใจเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจที่คงทนมากกว่าการเรียนรู้
ด้วยการท่องจ าหรือบอกจากครู นอกจากนั้นยังใช้หลักการเสริมแรงและแรงจูงใจตามทฤษฎีทาง
จิตวิทยา นอกจากนี้ ควรมีการน าแบบทดสอบและข้อสอบที่หลากหลายและเป็นแนวสากล มา
ดัดแปลง ผสมผสานกับการเรียนการสอนให้นักเรียนทดลองคิดและแก้ปัญหา เพ่ือสร้างเสริมทักษะ
และประสบการณ์ระดับสากลและสนับสนุนให้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน เข้าค่ายอบรมและกิจกรรม
อ่ืนๆ อย่างสม่ าเสมอ เพราะเป็นแรงกระตุ้นส าคัญและท าให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แต่
ต้องให้นักเรียนมีทัศนคติว่า การแข่งขันไม่ใช่เพ่ือชื่อเสียงและรางวัลแต่เพ่ือพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะ
การสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ56 

ธีรภัทร์ ดงยางวัน ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดเชิงอนาคตทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการคิดเชิงอนาคตทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0157 

                                                           
55 เกสร สุขจินดา, “การพัฒนาบุคลากรกับความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 
บทคัดย่อ. 

56 ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และจิระศักดิ์ สุวรรณโณ, “ระบบการเรียนการสอนการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมปลาย: กรณีศึกษาจากโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบผ่านรอบคัดเลือก
โอลิมปิกวิชาการรอบแรกได้ต่อเนื่อง,” วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ6, 11(มกราคม-มิถุนายน 
2553): 25-30. 

57 ธีรภัทร์ ดงยางวัน, “การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดเชิง
อนาคตทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” (สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2551), 54. 
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นราทิพย์ ศรีจันทร์อินทร์ และสุริย เดวทรีปาตี ศึกษาวิจัย “ต้นทุนชีวิตในนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิชาการ: กรณีศึกษานักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจ าปี 2556”
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีต้นทุนชีวิตด้านพลังตัวตนและครอบครัวอยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นว่านักเรียน
กลุ่มนี้ได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากครอบครัว อันส่งผลให้นักเรียนมีความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเอง ยึดมั่นในพฤติกรรมที่ดีและสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นได้ถึงแม้ผลการศึกษา 
พบว่านักเรียนที่มีครอบครัวสมบูรณ์จะมีต้นทุนชีวิตมากกว่านักเรียนที่อยู่กับบิดา/มารดาตามล าพังใน
เกือบทุกพลัง แต่อย่างไรก็ตามพลังครอบครัวก็ยังคงเป็นต้นทุนชีวิตที่เข้มแข็งที่สุดในทั้งสองกลุ่ม ส่วน
พลังสร้างปัญญา พลังเพ่ือนและกิจกรรม และพลังชุมชนยังคงมีบางเรื่องที่ควรได้ รับการพัฒนา
ส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนร่วมหรือจิตอาสา หรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ทั้งนี้จ าต้องอาศัยการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
ครอบครัวโรงเรียน และชุมชนให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือช่วยเติมเต็มให้เยาวชนกลุ่มนี้พัฒนาตนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพต่อไป58 

บุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการบริหารจัดการการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถจากการจัดสัมมนากลุ่มโดยฝ่ายบริหารและอาจารย์ผู้สอนมีแนวทาง
ดังนี้ 

1. ด้านหลักสูตรจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพความต้องการของนักเรียนจัด
เนื้อหาให้ยากและท้าทายมีการเชื่อมโยงบูรณาการหลายๆ วิชาเข้าด้วยกันโรงเรียนเปิดวิชาเลือกที่
หลากหลายเน้นกระบวนการคิดระดับสูงเปิดกิจกรรมที่หลากหลายเน้นการพัฒนาสมองทุกส่วน 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอนเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือวิทยากรในท้องถิ่นมีการ
จัดการเพ่ิมประสบการณ์ขยายกิจกรรมในหลักสูตรให้กว้างและลึกซึ้งขึ้นการขยายหลักสูตรจัด
โปรแกรมการศึกษานอกหลักสูตร การลดระยะเวลาเรียนการจัดตารางสอนเอ้ือให้มีชั่วโมงว่าง 

3. ด้านบุคลากรผู้บริหารและผู้สอนผู้บริหารและอาจารย์ให้ความสนใจกับความมุ่งมั่นใน
ความส าเร็จผู้บริหารส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้มีการพัฒนาตนเองอาจารย์ผู้สอนมีกระบวนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเรียนรู้เป็นกลุ่มคณะครู -อาจารย์ให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

                                                           
58 นราทิพย์ ศรีจันทร์อินทร์ และสุริย เดวทรีปาตี, “ต้นทุนชีวิตในนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางวิชาการ: กรณีศึกษานักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจ าปี 2556,” วารสารสมาคม
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย (2557): 151-162. 
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4. ด้านสื่ออุปกรณ์งบประมาณจัดหาเงินทุนจากเงินงบประมาณท้องถิ่นสมาคมผู้ปกครอง
ครูและนักเรียนเก่ากาญจนานุ เคราะห์ เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ในการค้นคว้าเครือข่ายอินเต อร์เน็ต   
(Internet)59 

สมพร ขุนพิลึก ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดโรงเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการจัดโรงเรียน
ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ที่เหมาะสม
ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านบริหาร ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่
และด้านงบประมาณ60 

เกวลิน ไชยสวัสดิ์ เรชา ชูสุวรรณ วุฒิชัย เนียมเทศ และบุญญิสา แซ่หล่อ ศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาและเพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการ  SME ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการ  SME                    
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วย  Exploratory Factor Analysis Model: EFA เพ่ือส ารวจและระบุ
องค์ประกอบร่วมผลปรากฏว่าได้จ านวนองค์ประกอบ  4 องค์ประกอบคือองค์ประกอบที่ 1 ด้าน
สภาวะแวดล้อมภายนอกและความพร้อมของบุคลากรองค์ประกอบที่  2 ด้านการบริหารจัดการและ
ศักยภาพของสถานศึกษาองค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน61 

อนุสรณ์ ธรรมใจ ในบทความเรื่อง “เตรียมความพร้อมนักศึกษาไทยสู่การเป็นบัณฑิตใน
ฐานะสมาชิกอาเซียน” ระบุว่าในแง่ของการศึกษานักศึกษาต้องมีความกระตือรือร้นทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ตัวเองเรียนมากขึ้นกว่าเดิม หากไม่ต้องการเสียโอกาสจากการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจและ
โอกาสการท างานที่เพ่ิมขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เรียนในสาขาวิชาชีพที่จะมี
การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาสากลโดยเฉพาะอังกฤษเป็น
คุณสมบัติพ้ืนฐานที่จะประกันความก้าวหน้าในการท างานในอนาคต หรืออาจจะหมายถึงโอกาสใน
การมีงานท าหรือไม่มีงานท าได้ หากเราไม่เก่งจริงไม่มีคุณภาพจริงจบการศึกษาไปนายจ้างอาจไม่จ้าง
เรา นายจ้างมีทางเลือกมากขึ้นในการจ้างแรงงานในอาเซียนได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น หากเรามี

                                                           
59 บุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ , “การบริหารจัดการการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความ 

สามารถพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), บทคัดย่อ. 

60 สมพร ขุนพิลึก, “รูปแบบการจัดโรงเรียนส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547), บทคัดย่อ. 

61 เกวลิน ไชยสวัสดิ์ และคณะ, “การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัด
การศึกษาห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา,” วารสารหาดใหญ่วิชาการ 12, 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2557): 136. 
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คุณภาพจริงเราสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  โอกาสของเราก็มากกว่าเดิมเพราะเราสามารถ
เดินทางไปท างานทั่วทั้งอาเซียนโดยไม่มีข้อกีดกั้น  ส าหรับผู้จบสาขาวิชาชีพที่มีการเปิดเสรีก่อน
นักศึกษาก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดสนุกกับสิ่งที่เราท ามีเป้าหมายให้ชัดเจนจริงจังแต่อย่าเครียดเรียนรู้
ให้มากที่สุดผิดพลาดล้มเหลวถือเป็นบทเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้พยายามคิดในทางบวก”62 

อุษณีย์ โพธิสุข, พริ้มพราย สุพโปฎก และผลิกา เศวตศิลา ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัด
การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ : กรณีศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษาสรุปวิเคราะห์และ
ข้อเสนอแนะโดยภาพรวมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้นปัจจัยที่ส าคัญ
เบื้องต้นคือ 

1.  ความตั้งใจและนโยบายของผู้บริหารโรงเรียน 
2.  ผู้ประสานงาน 
3.  การพัฒนาบุคลากร 
4.  การปรับกลไกการด าเนินงาน 
5.  การจัดเตรียมงบประมาณ 
6.  การปรับสภาพแวดล้อม 
7.  การปรับระบบทางการวัดและประเมินผล 
8.  การแนะแนวและจิตวิทยา 
9.  การจัดการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในรูปแบบที่หลากหลาย 
ผลการด าเนินงานการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  พบว่า โดยส่วนใหญ่เด็ก

สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว มีทัศนคติที่ดีขึ้น ครูรู้สึกว่าตนเองได้เรียนรู้มากขึ้น ผู้บริหารเห็นว่าเป็น
โครงการที่มีคุณค่า อย่างไรก็ตามจากประมวลข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า เด็กบางคนที่ถูกคัดเลือกเข้า
โครงการหลายโครงการมีภาวะเครียดอยู่บ้าง เนื่องจากต้องมีภาระเพ่ิมขึ้นจากโครงการปกติมากกว่า
เพ่ือนที่ไม่ได้รับเลือกเข้าโครงการ และบางคนไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองหรืออยากเลือกเข้า
โครงการที่ผู้ปกครองไม่อยากให้เข้า เช่น ศิลปะและดนตรี และพบว่าผู้ปกครองบางคนมีความวิตกว่า
ลูกจะถูกเป็นเป้าสายตาอาจสร้างความแปลกแยกให้เด็กหรือมีภาวะเครียดเพราะความคาดหวัง 
รวมทั้งเป็นกังวลในเรื่องคุณภาพและจริยธรรมนอกเหนือไปจากความรู้สึกว่าลูกต้องท างานมากขึ้น
กว่าเดิม ผลที่เกิดจากการพัฒนาโครงการท าให้ผู้บริหารโรงเรียน นักการศึกษา ครู และผู้สนใจเห็น
ภาพชัดเจนว่าการพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษนั้นช่วยยกระดับเด็กทั้งหมดให้มี
ความสามารถมากขึ้น มีความสุขมากขึ้นมิใช่เป็นการศึกษาที่แยกเด็กเก่งออกจากระบบ นอกจากนั้น
แล้วความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่สนใจจากสถานศึกษาอ่ืนๆ เป็นจ านวนมากมีการเยี่ยม
ชมโรงเรียนจ านวนมากมายตลอดทุกอาทิตย์ผลจากการวิจัยครั้งนี้คณะผู้ด าเนินการวิจัยได้พบข้อมูลที่
ชัดเจนหลายประเด็นที่สามารถน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษดังนี้คือ 

                                                           
62 อนุสรณ์ ธรรมใจ, “เตรียมความพร้อมนักศึกษาไทยสู่การเป็นบัณฑิตในฐานะสมาชิก

อาเซียน” (2555), เข้าถึงเมื่อ พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/.blog/ 
keaw-k/2013/09/02/entry-1. 

http://www.oknation.net/.blog/%20keaw-k/2013/09/02/entry-1
http://www.oknation.net/.blog/%20keaw-k/2013/09/02/entry-1
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. หน่วยงานของรัฐต้องเร่งส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบในเชิงการปฏิรูปการ

เรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนตามเจตนารมณ์ของรัฐที่ต้องการให้การศึกษาช่วยเด็ก
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ระบบการศึกษาจ าเป็นต้องมีกลไกในการรู้จักและเข้าใจความ
แตกต่างและหลากหลาย นั่นหมายถึงว่ากระบวนการตรวจสอบในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากการทดสอบ
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญครูผู้ปกครองและข้อมูลต่างๆ จะต้องถูกน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนทั้งนี้ถ้าการปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึงก็จะ
เอ้ืออ านวยให้การคัดเลือกและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษเป็นไปอย่างธรรมชาติมีความเชื่อมั่น
และถูกต้องตามกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก 

2. สถาบันผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอน
และท าความเข้าใจเด็กที่มีความสามารถพิเศษรวมทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านอ่ืนๆ เนื่องจาก
ครูทุกคนเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กที่มีความแตกต่าง
จากเด็กปกติดังนั้นครูจึงควรมีแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งจากการด าเนินงานในโครงการวิจัยนี้
พบว่า ครูมีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังจากที่ได้รับการฝึกปฏิบัติท าให้ครูเริ่มเสาะหาเด็กที่
อาจไม่มีพฤติกรรมเป็น "เด็กด"ี ในสายตาของคนทั่วไปว่าเขาอาจมีพรสวรรค์ต่างๆ แฝงอยู่ก็เป็นได ้

3. หน่วยงานของรัฐให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเนื่องจากผู้ปกครองคือผู้ที่มีความส าคัญที่สุด
ในการสังเกตและให้ข้อมูลแก่สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องซึ่งในการด าเนินการวิจัยพบว่าผู้ปกครองให้
ความส าคัญในการร่วมมือและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กแต่ขาดความรู้และการสนับสนุน
จากองค์กรต่างๆ อย่างเป็นระบบรวมทั้งการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่มีเด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษสนับสนุนให้โรงเรียนต่างๆ ให้โอกาสแก่ผู้ปกครองร่วมมือกันอย่างมีทิศทาง 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนการท าวิจัยอย่างมีทิศทางและเป็นระบบร่วมกัน
เพ่ือเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 

5. โรงเรียนต่างๆ ที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษควรมีการด าเนินการที่
พัฒนาเด็กทุกด้านที่ชัดเจนไม่เน้นเฉพาะด้านความสามารถพิเศษ แต่ควรให้ความส าคัญต่อพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านสังคม และร่างกาย ซึ่งในโครงการวิจัยครั้งนี้พบว่า เด็กส่วน
ใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกมักเป็นเด็กเรียนดีแต่เมื่อตรวจสอบทางบุคลิกภาพพบว่าเด็กกลุ่มนี้ร้อยละ 76.67 
ขาดความเชื่อมั่นตนเองและมีน้อยรายที่มีความเชื่อมั่นตนเองนอกเหนือจากนี้ยังมีลักษณะของปัญหา
ทางการปรับตัวอ่ืนๆ อีกหลากหลายซึ่งสวนทางกับความเชื่อของคนทั่วไปว่าเด็กเรียนดีควรจะดีไปทุก
อย่างเมื่อเด็กกลุ่มนี้ได้รับการแก้ไขก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วท าให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเป็น
ผู้ที่มีทั้งความเก่งและน าความเก่งนั้นไปช่วยสังคมได้อย่างจริงจังได้ 

6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งด าเนินการสร้างความชัดเจนด้านสิทธิทางกฎหมายและ
เผยแพร่ไปยังโรงเรียนผู้ปกครอง 

7. ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ดนตรีกีฬาศิลปะการแสดงฯลฯ ที่มีความสนใจที่จะให้การ
สนับสนุนผู้ที่มีความสามารถพิเศษควรได้มีโอกาสได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของเด็ก
กลุ่มนี้ ปัญหาความต้องการแนวทางในการด าเนินการที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือให้สามารถสนับสนุน
หรือร่วมจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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8. รัฐควรวางมาตรการที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสร้างความเป็นเลิศและมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างมีเอกลักษณ์ของสถาบันตนเองโดยอยู่ในนโยบายที่จะได้รับการสนับสนุน
พิเศษ 

9. รัฐต้องวางนโยบายและแผนปฏิบัติงานที่จะให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการจาก
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับสูงสุดของการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษโดยที่ต้องค านึงถึงชีวิต
การท างานในอนาคตของคนกลุ่มนี้ให้ชัดเจนด้วย63 

วรนุช แหยมแสง ศึกษาวิจัย เรื่องศึกษาความพรอมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง (SDLR) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงจ านวน 7 คณะผลการวิจัย พบว่าความพร้อมใน
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (SDLR) โดยภาพรวมของนักศึกษา
ทั้ง 7 คณะ มีค่าไม่ถึงเกณฑ์ 4.00 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงทุกคณะจะมี SDLR ด้านมีปณิธานตนเอง และด้านรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตไมแตกต่างจาก
เกณฑ์หรือไมก็สูงกว่าเกณฑ์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงทุกคณะส่วนมากมุ่งเรียน
ให้จบหลักสูตรและได้งานท า เรียนเพ่ือครอบครัว มีความตระหนักอยู่เสมอว่าต้องพ่ึงพาตนเอง มี
เป้าหมายที่ชัดเจน มองโลกในแง่ดีและยังรู้สึกว่าตนเองมีความรู้น้อย เห็นความจ าเป็นของการศึกษา
ตลอดชีวิต เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง และเข้าใจนิสัยการเรียนรู้ของ
ตนเอง64 

ศิริรัตน์ สุดใจ ศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเตรียมทหารเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและ
ความต้องการการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหาร เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ือศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเตรียมทหาร เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า สภาพและความ
ต้องการการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารอยู่ในระดับมาก ทั้งใน
ส่วนของสภาพความเป็นจริงของการเตรียมความพร้อมและสภาพความต้องการที่คาดหวัง ส่วนแนว
ทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนมีดังนี้ 1. พัฒนาเทคนิควิธีสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน 2. สร้างบริบทความ
เป็นอาเซียนในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  3. เน้นการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นภาษา 
ต่างประเทศและก าหนดให้มีการประเมินการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  4. พัฒนา
ศักยภาพของครูให้มีองค์ความรู้ด้านทักษะการจัดล าดับความคิดในระดับสูง 5. พัฒนาครูให้มีองค์

                                                           
63 อุษณีย์ โพธิสุข, พริ้มพราย สุพโปฎก และผลิกา เศวตศิลา, รายงานเรื่องรูปแบบการ

จัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ : กรณีศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา , (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544), 124-126. 

64 วรนุช แหยมแสง, “การศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง,” วารสารวิจัยรามค าแหง (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 19, 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2559): 56-57. 
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ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมและประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับท้องถิ่น 6.สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
วิชาชีพก าหนดให้ร่วมกันวิเคราะห์หลักเกณฑ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ระยะ 7. พัฒนาศักยภาพครูให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างถ่องแท้เน้นการบูรณาการ
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านการเมืองความมั่นคงอาเซียนกับโรงเรียนเหล่าทัพและ
กระทรวงกลาโหม 8. สร้างและใช้เครื่องมือในการวัดประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 9. จัดหาเวลาให้ครูได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 10. จัดและ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์  11.จัดและเข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับสังคม65 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 
บรู๊คส์  และ เฮอร์แมน (Brooks and Herman, อ้างถึงใน กัลยา บุญยืน) กล่าวว่า 

โปรแกรมการเรียนของเด็กระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียนแอลเอส์เบสท์ (LA’sBest) ในลอสแอง
เจลลิส ได้มีการวางแผนจัดการและได้รับการส่งเสริมจากชุมชน ท้องถิ่น ผู้น าชุมชนระหว่างปี 1990-
1991 โปรแกรมจัดการศึกษาแบบเพ่ิมพูนประสบการณ์เอ้ือในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เป็น
กิจกรรมด้านการสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะทางสังคมและความเข้าใจผู้อ่ืนและการมองเห็น66  

มิเชลพอล (Michael Paul) ได้ศึกษาความพร้อมในการเป็นผู้น าของผู้บริหาร พบว่า 
ผู้บริหารหน้าใหม่มีความพร้อมด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ และการจัดการบริหาร
ของหน่วยงานจะใช้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับมาใช้ส่วนผู้บริหารที่มีประสบการณ์จะมีความ
พร้อมด้านประสบการณ์การจัดการบริหารของหน่วยงานจะใช้67 

กลุ่มผู้วิจัยนอร์ดแองเกลีย (The Nord Anglia Team; Online) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งผลการวิจัยกล่าวว่า การให้การสนับสนุนและให้
การศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้ผลลัพธ์กลับมาคุ้มค่าเกินกว่าที่โรงเรียนจะ

                                                           
65 ศิริรัตน์ สุดใจ, “แนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

เตรียมทหารเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน,” สุทธิปริทัศน์ 28, 86 (เมษายน - มิถุนายน 
2557): บทคัดย่อ. 

66 กัลยา บุญยืน, “การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนเสริมแบบเพ่ิมพูน
ประสบการณ์” (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2547). 

67 Michael Paul. Williams, Michael Paul, “An Evolving Professional Discipline” 
(Dissertation Abstracts International, 2003), 4. 
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คาดคิด สิ่งแรกที่โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือ การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนของครูที่จะต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการและการเรียนรู้ของเด็ก68 

คยง มี ชเว (Kyong Mi Choi) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อ
ผู้ชนะการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติจากเกาหลี พบว่า การบริหารงานของโรงเรียน 
ครู เพื่อน กิจกรรมนอกหลักสูตร มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนและมีอิทธิพลต่อความสามารถ
ด้านวิชาการ69 

เอ็มเคอสาด ออสเลน (M. Kursad Ozlen) และ เมเม็ทออสกัน (Mehmet Ozgun) 
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของนักเรียนวิทยาศาสตร์โอลิมปิก โดยศึกษาวิจัยกับนักเรียน
136 คน จากโรงเรียน 6 โรงเรียน ในเมือง 4 เมืองในบอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนวิทยาศาสตร์โอลิมปิก มีหลายด้าน แต่ที่ส่งผลน้อยได้แก่ การใช้เทคโนโลยี
การให้ค าปรึกษา การประเมินผลและประสิทธิภาพของตัวนักเรียนเอง70 

กูกลิ เอลมิ โน (Goglielmino, อ้างถึงใน แสงเดือน เจริญฉิม ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
Development of the Self –Directed Learning Readiness Scale โดยศึกษาความพร้อมของ
การเรียนรู้แบบน าตนเองที่เรียกว่า SDLRS ซึ่งผลงานจากงานวิจัยนี้ชี้ชัดว่าบุคคลจะมีความพร้อมใน
การเรียนรู้แบบน าตนเองได้นั้นจะต้องมีลักษณะความพร้อมของการเรียนรู้  8 ด้าน คือ 1. การเปิด
โอกาสต่อการเรียนรู้ (openness to learning opportunities) ความสนใจในการเรียน ความพอใจ
ในความริเริ่มของตน ความรักการเรียน และความคาดหวังว่าจะเรียนอย่างต่อเนื่อง ความสนใจหา
แหล่งความรู้การมีความอดทนต่อข้อสงสัย การมีความสามารถในการยอมรับค าวิจารณ์และการมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้2. การมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ (self 
concept as an effective learner) ได้แก่ความมั่นใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองความสามารถในการ
จัดแบ่งเวลาให้การเรียน การมีวินัยการมีความรู้เกี่ยวกับความต้องการการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากร
ทางความรู้และการมีทัศนะต่อตนเองว่าเป็นผู้กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 3. การมีความคิดริเริ่มและมี
อิสระในการเรียนรู้  (initiative and independence in learning) ได้แก่การแสวงหาค าตอบจาก
ค าถามต่างๆชอบแสวงหาความรู้ชอบมีส่วนร่วมในการก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้มีความมั่นใจใน
ความสามารถที่จะท างานด้วยตนเองได้ดีรักการเรียนรู้พอใจในทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ รู้แหล่ง
ทรัพยากรทางความรู้มีความสามารถในการพัฒนาแผนการท างานของตนเอง และมีความริเริ่มในการ
เริ่มโครงการใหม่ๆ 4. การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง ( informed acceptance 

                                                           
68 The Nord Anglia team, An Evaluation of the Gifted &Talented Strand 

of Excellence in Cities During Its Pilot Year, assessed September 12, 2009, available 
from http://www.standards.dfes.gov.uk/.../summeryreportfornordanglia.doc. 

69 Kyong Mi Choi, “Influences of Formal Schooling on International Mathematical 
Olmpiad Winners From Korea” (Roepaper Review, The Roeper Institute ISSN, 2013), 
187-196. 

70 M. Kursad Ozlen and Mehmet Ozgun, “Influencing Factors of Science 
Olympiad Students’success” (European Researcher, 2013), 4. 

http://www.standards.dfes.gov.uk/.../summery
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of responsibility for one’s own learning) ได้แก่  การยอมรับจากผลการเรียนว่าตนเองมี
สติปัญญาปานกลาง ความเต็มใจเรียนในสิ่งที่ยากหากเป็นเรื่องที่สนใจ และมีความเชื่อมั่นในวิธีการ
เรียนและสืบสวนสอบสวนทางการศึกษา 5. ความรักในการเรียน (love of learning) ได้แก่การชื่น
ชมบุคคลที่ค้นคว้าอยู่เสมอ การมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียน และสนุกกับการสืบสอบ
ค้นคว้า 6.ความคิดสร้างสรรค์(creativity) ได้แก่การมีความกล้าเสี่ยงกล้าลอง มีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา และความสามารถคิดวิธีการเรียนในเรื่องหนึ่งๆ ได้หลายวิธี  7. การมองอนาคตในแง่ดี
(positive orientation to the future) ได้แก่ การมองตนเองว่าเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ชอบคิดถึง
อนาคต เห็นปัญหาว่าเป็นสิ่งท้าทาย และไม่ใช่เครื่องหมายที่จะให้หยุดท า 8. ความสามารถในการใช้
ทักษะทางการศึกษา การเรียนรู้ ในการแก้ปัญหา (ability to use basic study skills and 
problem – solving skills) ได้แก่การมีความสามารถในการใช้ทักษะการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา คิด
ว่าการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทาย71 

Jennifer L. Wirt ศึกษาวิจัย “การวิเคราะห์การรับรู้ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก” การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การรับรู้ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกในส่วนของการ
เรียนรู้ความสนใจทางวิทยาศาสตร์ ทักษะและความสามารถศตวรรษที่ 21 ที่มีอิทธิพลต่ออาชีพและ
ผลประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ผลการวิจัยพบว่า โอลิมปิกวิทยาศาสตร์มี
ผลกระทบต่อการเลือกอาชีพของผู้เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกผู้เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกมีระดับการรับรู้เพ่ิมขึ้นและมีความสนใจวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น
รวมถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการแข่งขัน72 

Ogunshola และ Adewale ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ผู้ปกครองและพ้ืนฐานการศึกษาผู้ปกครองพบว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่มีผลความสามารถทางวิชาการ
ประสิทธิภาพของนักเรียน แต่คุณสมบัติการศึกษาผู้ปกครองและสุขอนามัยของนักเรียนมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถทางวิชาการของนักเรียน73 

                                                           
71 แสงเดือน เจริญฉิม และคณะ, ความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เข้าถึงเมื่อ 
26 เมษายน 2560 เข้าถึงจาก www.edu.kps.ku.ac.th/DBresearch/document/DB_RESEARCH 
/Research30.pdf  

72 Wirt, Jennifer L., "An Analysis of Science Olympiad Participants' Perceptions 
Regarding Their Experience with the Science and Engineering Academic Competition" 
Seton Hall University Dissertations and Theses (ETDs), (2011), 26. 

73 Ogunshola, F. and Adewale, A.M., “The Effects of Parental Socio-Economic 
Statuson Academic Performance of Students in Selected Schools in EduLga of Kwara 
State Nigeria,” International Journal of Academic Research in Business and Social 
Sciences 2, 7 (July 2012). 
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Eristi อ้างถึงใน เอ็มเคอสาด ออสเลน (M. Kursad Ozlen) และ เมเม็ทออสกัน (Mehmet 
Ozgun) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับการเรียนการสอนและความ
เข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะครูและการสอน พบว่า นักเรียนคาดหวังครูที่มีความรู้ความเข้าใจและ
เป็นธรรม74 

Tiantong และ Teemuangsai อ้างถึงใน เอ็มเคอสาด ออสเลน (M. Kursad Ozlen) 
และ เมเม็ทออสกัน (Mehmet Ozgun) ศึกษาการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน จะเป็นประโยชน์ในการ
เพ่ิมพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท างานเป็นกลุ่มมี
ความเข้าใจ ความคงทนและมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตัวเองและเพ่ือนมากขึ้น Tiantong และ 
Teemuangsai เสนอแนะว่าการท างานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่ท างานร่วมกันส่งเสริมความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของนักเรียน75 

Wirt, Jennifer L. ที่ศึกษา การรับรู้ด้านประสบการณ์ในการแข่งขันทางวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกพบว่า วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
มีผลกระทบต่อการเลือกอาชีพของผู้เข้าร่วมแข่งขันและข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันมี
การเรียนรู้และความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และ STEM ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น และได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมการแข่งขัน76 

Jerald อ้างถึงใน Jennifer L. Wirt ที่ศึกษา การรับรู้ด้านประสบการณ์ในการแข่งขันทาง
วิชาการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกกล่าวว่า พ้ืน
ฐานความรู้ในเนื้อหามีความส าคัญมาก ซึ่งในความเป็นจริงบุคคลไม่มีความจ าเป็นต้องรู้เนื้อหาที่เป็น
ข้อเท็จจริงเพราะสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเครือข่ายออนไลน์หรือจากหนังสือ พบว่า  การมีพ้ืน
ฐานความรู้ในเนื้อหามากจะสามารวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมได้ บุคคลไม่สามารถแก้ปัญหาหรือคิด
วิเคราะห์ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้หากไม่มี พ้ืนฐานความรู้ที่มากพอ หรือการมีทักษะทาง
คณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์มีความส าคัญกว่าการมีนิสัยการท างานที่ดี ทักษะการเป็นผู้น าหรือการท างาน
เป็นทีม 
 
 
 

                                                           
74 Eristi, B., “Gifted Students' Perceptions about Learning, Teaching, Teacher 

Characteristics and Teaching as a Profession,” Turkish Journal of Giftedness and 
Education 2 (2012). 

75 Tiantongand Teemuangsai S., “Student Team Achievement Divisions 
(STAD) Technique through the Moodle to Enhance Learning Achievement', 
International Education Studies, (2013) vol. 6, no. 4, Available: 19139020 19139039. 

76 Wirt, Jennifer L., "An Analysis of Science Olympiad Participants' 
Perceptions Regarding Their Experience with the Science and Engineering Academic 
Competition" Seton Hall University Dissertations and Theses (ETDs), (2011), 26. 
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สรุป 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ”  
ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพร้อม จากเอกสาร 
ต ารา บทความ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งงานวิจัยในประเทศ งานวิจัยต่างประเทศเพ่ือทราบ
องค์ประกอบและยืนยันองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการเพราะหากนักเรียนมีความพร้อมสูง จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ 
แต่ในทางตรงกันข้ามหากนักเรียนไม่ค่อยมีความพร้อมหรือมีความพร้อมน้อยมาก การเรียนการสอนก็
จะมีอุปสรรค ไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องรู้จักและเข้าใจ
ธรรมชาติในเรื่องนี้ เพ่ือสามารถใช้ความพร้อมของนักเรียนให้เป็นปัจจัยเสริมการเรียนการสอนของ
ผู้สอน หรือเรียกว่าเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้สอน จะก่อให้เกิดวิกฤติแก่ผู้สอนขึ้นมาแทนความพร้อม
ในการเรียน นอกจากนี้การ ได้ทราบคุณลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ องค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมนักเรียน ทั้งองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Factors)  
องค์ประกอบทางสติปัญญา (Intellectual Factors) องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Factors) องค์ประกอบด้านอารมณ์ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ (Emotion Motivation and Personality 
Factors) และองค์ประกอบอ่ืน จะท าให้การเตรียมความพร้อมนักเรียน การพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้ของนักเรียน ตามความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางการเตรียมความพร้อม
นักเรียนเพ่ือให้ส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ได้รับการเตรียมความ
พร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศ
ได้อย่างมั่นใจ และประสบความส าเร็จในการแข่งขันได้มากขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ”                    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการและ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐและ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ ปี 2555-2559 จ านวน 150 โรงเรียน เป็นประชากร โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก าหนด
โดยใช้ตารางเลขสุ่มของเครซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)1 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 108 
โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน และหัวหน้า
งานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 คน รวมผู้ให้
ข้อมูล จ านวน 324 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
เพ่ือให้การวิจัยด าเนินการไปตามขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และตามระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย  
การจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัยเป็นขั้นตอนการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัยตามระเบียบ

วิธีการด าเนินการวิจัย โดยศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ความพร้อม
และการเตรียมความพร้อม แนวคิด ความเป็นมาโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประวัติมูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ (สอวน.) ประวัติความเป็นมาสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เอกสารเกี่ยวกับโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ
ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยการบริหารจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษใน
ประเทศต่างประเทศ จากเอกสาร ต ารา ข้อมูล สถิติ การวิจัยของบุคคล และหน่วยงานต่างๆ รวมถึง 

                                                   
1 Krejcie. R. V., and Morgan, D. W. 1970: 608 อ้างถึงใน มาเรียม นิลพันธุ์, วิธีวิจัย

ทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 8 (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 120. 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  
เพ่ือจัดท าโครงร่างงานวิจัยโดยขอค าแนะน าและความเหนนในการจัดท าโครงร่างงานวิจัยจากอาจารย์ที่
ปรึกษา และน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย  
การด าเนินการวิจัย เพ่ือตอบข้อค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

              ขั้นที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
1. น าตัวแปรเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพ่ือส่งเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

จากการศึกษาวิเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี และสรุปวรรณกรรมมาพัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัยใน
ลักษณะแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. น าแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ไปสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพ่ือส่งเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ จ านวน 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ผู้บริหารของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 หัวหน้าโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มที่  3 นักเรียนตัวแทนที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทองจากการเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ จ านวน 19 โรงเรียน วิเคราะห์และสังเคราะห์
เนื้อหา ตัวแปรเพื่อน าไปสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเหนน (Opinionnaire)  
              ขั้นที่ 2 การวิเคราะหอ์งค์ประกอบ ก าหนดวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

    1. น าตัวแปรเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
มาพัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถามความคิดเหนน(Opinionnaire) ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ของแบบสอบถามความคิดเหนนด้วยดัชนีความสอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 

3. น าแบบสอบถามจ านวน 145 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 10 โรงเรียน จ านวน 30 คน น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเหนนทั้งฉบับ  

4. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเกนบข้อมูลกับหน่วยวิเคราะห์ จ านวน 108 โรงเรียน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน และหัวหน้าโครงการ
ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 คน รวมทั้งสิ้น 324 คน น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal 
Component Analysis: PCA) 
 ขั้นที่ 3 การยืนยันองค์ประกอบ ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 ผู้วิจัยน าร่างองค์ประกอบ มาตรวจสอบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พิจารณาจาก
ความคิดเหนนและประสบการณ์ ตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบ ในประเดนนความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ความถูกต้อง และความเป็นประโยชน์  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงให้ได้
องค์ประกอบที่เหมาะสมยิ่งขึ้น  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย สามารถสรุปได้ดังภาพท่ี 2  
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แผนภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 
 

การด าเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 3 
สรุปผลการวิจัย 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
- ความคิดเหนนนักเรียน ผู้เกี่ยวข้องกับการ  
 แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ โดยใช้แบบ 
 สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
- สร้างแบบสอบถาม/หาคุณภาพเครื่องมือ 

ได้เครื่องมือทีมีคุณภาพเพื่อ
ใช้ในการศึกษาการเตรียม
ความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้า
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
 

การเกนบรวบรวมข้อมูลส่งแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการจ านวน 108 โรงเรียน ผู้ให้
ข้อมูล(ผู้อ านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษฯ) 

วิเคราะห์ข้อมูล 
1.วิเคราะห์องค์ประกอบการเตรียมความพร้อม
เพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
(exploratory factor Analysis )                 
2.ยืนยันองค์ประกอบการเตรียมความพร้อม
เพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ไดข้้อมูล/แนวทางเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมเพื่อ
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 
 

สรุปผลการวิจัย ยืนยันองค์ประกอบการเตรียม
ความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 
 

1. ไดอ้งค์ประกอบการเตรียม
ความพร้อมเพื่อส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบ
การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 
 

ได้ผลยืนยันองค์ประกอบการ
เตรียมความพร้อมเพื่อส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ กระบวนการ ผลที่ได้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 

การจัดเตรียมโครงร่าง
งานวิจยั 

 

- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ การ
เตรียมความพร้อม 
-ศึกษาแนวคิดของนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
- ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ความเป็นมา
โครงการโอลิมปิกวิชาการ  มูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ และประวัติความเป็นมา 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
- ศึกษาแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ/ผูท่ี้เกี่ยวข้อง
กับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
 

 
ได้แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน
เพื่อเข้าแข่งขัน 
โอลิมปิกวิชาการ 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย   
การรายงานผลการวิจัย  เป็นขั้นตอนการรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อค้นพบจาก

การวิจัยและข้อเสนอแนะ จัดท าร่างรายงานผลการวิจัย เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ จัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
เพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยก าหนด

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษาการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการเกนบรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
ในลักษณะการศึกษาแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, 
non-experimental case study design) สามารถแสดงเป็นแผนผัง (Diagram) ดังนี้ 
 

 
 
 เมื่อ R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยที่ได้จากการสุ่ม 

    X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของ  
        ผู้ตอบแบบสอบถามและตัวแปรเกี่ยวกับแนวทางการ 
        เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

   O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐและโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการปี 
2555-2559 จ านวน 150 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่มีสถิติสอบผ่านโอลิมปิกวิชาการรอบแรกหรือเป็นตัวแทนศูนย์สอบโอลิมปิกวิชาการได้
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าห้าปี ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครนชซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 108 โรงเรียน ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) โดยแบ่งตามประเภทของสถานศึกษา 
ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐและโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
ผู้ให้ข้อมูล   

ผู้ให้ข้อมูล คือ บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน
พ้ืนฐาน บุคลากรของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ บุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีสถิติสอบผ่านโอลิมปิกวิชาการรอบแรก
หรือเป็นตัวแทนศูนย์สอบโอลิมปิกวิชาการได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าห้าปีจ านวนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน
โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน และ
หัวหน้าโครงการห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 324 คน แสดงได้ ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

ประเภทสถานศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

ครูหัวหน้า
โครงการฯ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

118 92 92 92 92 

โรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐ 

15 
 

8 8 8 8 

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

17 
 

8 8 8 8 

รวม 150 108 108 108 108 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษาซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลได้แก่เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ และโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีสถิติสอบผ่านโอลิมปิกวิชาการรอบแรกหรือเป็นตัวแทน
ศูนย์สอบโอลิมปิกวิชาการอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าห้าปี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศ และองค์ประกอบของการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการจากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการและวิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเหนนของผู้ที่ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน และหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 คน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นแบบฟอร์มที่ใช้

ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ    

2. แบบสอบถามความคิดเหนน (Opinionnaire) เป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยค าถาม
ที่แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความ
คิดเหนน ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
ปัจจุบันซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเหนนเกี่ยวกับองค์ประกอบการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคริท์ (Likert  Scale)2 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามความคิดเหนนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ มีดังนี ้

ระดับ  5  หมายถึง เหนนด้วยกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนมากที่สุดมีค่า
เท่ากับ  5  คะแนน 

ระดับ  4  หมายถึง เหนนด้วยกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนมาก มีค่า
เท่ากับ  4  คะแนน 

ระดับ  3  หมายถึง เหนนด้วยกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนปานกลาง                   
มีค่าเท่ากับ  3  คะแนน  

ระดับ  2  หมายถึง เหนนด้วยกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนน้อยมีค่า
เท่ากับ  2  คะแนน 

ระดับ  1  หมายถึง เหนนด้วยกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนน้อยที่สุด                     
มีค่าเท่ากับ  1  คะแนน 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์
หลักการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โครงการ สอวน. สสวท.
แนวคิด ทฤษฎีและองค์ประกอบการเตรียมความพร้อม เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อม
เพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ แล้วสร้างประเดนนค าถามเพ่ือน าไปสัมภาษณ์ความคิดเหนน
ผู้ทรงคุณวุฒินักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ จ านวน 19 โรงเรียน ซึ่งใช้เทคนิคการ
สัมภาษณ์ที่ไม่ถามค าถามชี้น าและมีวิธีสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Interview) จากนั้น

                                                   
2 Rensis Likert, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 114-115. 
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น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาสรุปร่วมกับผลสรุปของหลักการ แนวคิด งานวิจัย เพ่ือสร้างเครื่องมือ
วิจัยฉบับร่างภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการ ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ให้สอดคล้องและเหมาะสมตามขอบเขตท่ีก าหนด 

2. แบบสอบถามความคิดเหนน (Opinionnaire) ใช้ เ พ่ือศึกษาวิเคราะห์เ พ่ือทราบ
องค์ประกอบและแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ โดย
ผู้วิจัยน าข้อสรุปที่ได้จากการสังเคราะห์หลักการ แนวคดิ และสรุปความคิดเหนนจากการสัมภาษณ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและนักเรียนที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สรุปเป็นตัวแปรแล้วสร้างกระทง
ค าถามของแบบสอบถาม เพ่ือน าไปสอบถามความคิดเหนนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ที่มีสถิตินักเรียนสอบผ่านโอลิมปิกวิชาการรอบแรกหรือเป็นตัวแทนศูนย์สอบ
โอลิมปิกวิชาการได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าห้าปี โดยมีขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้  

 1. ศึกษาวิเคราะห์ประเดนนเกี่ยวกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ จากเอกสารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งความคิดเหนน
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักเรียนที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  

 2. สร้างข้อกระทงค าถามจากตัวแปรที่ได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์หลักการ  
แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ให้สอดคล้องและเหมาะสม 

 3. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยการน าเครื่องมือที่สร้าง
เสรนจเรียบร้อยแล้ว จ านวน 148 ข้อ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือทั้งด้านความตรงเชิงเนื้อหา และส านวนภาษา แล้วหาค่าความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยคัดเลือกค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ที่มีค่า ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ มีค่าความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และมีจ านวน 145 ข้อ  

 4. ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (try out) กับสถานศกึษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 
30 คนแล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.984 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเกนบรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเกนบข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถามความคิดเหนน ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ขอหนังสือน าจากภาควิชาการบริหารการศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือขอ
ความอนุเคราะห์เพื่อทดลองเครื่องมือ (try out) และเกนบข้อมูลงานวิจัย 
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2. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยประสานงานกับผู้ทรง 
คุณวุฒิ เพ่ือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์และนัดหมาย วัน เวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ 

3. การเกนบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 324 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีสถิติสอบผ่านโอลิมปิก
วิชาการหรือเป็นตัวแทนศูนย์สอบโอลิมปิกวิชาการได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนทั้งสิ้น  108 
โรงเรียน โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามความคิดเหนนเกี่ยวกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการด้วยตนเองทางไปรษณีย์ (Ordinary Mails) และแบบสอบถาม
บางส่วนผู้วิจัยไปรวบรวมด้วยตนเองได้รับแบบสอบถามความคิดเหนนฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา  91 
โรงเรียน รวม 273 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85 

4. ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาตรวจสอบแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งปัจจุบัน และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งปัจจุบันด้วยการค านวณความถี่ (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรนจรูป 

2. การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเหนนเกี่ยวกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต                  
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จาก
การตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลตกอยู่ในช่วงใดกนแสดงว่าค่าระดับความความคิดเหนนต่อ
องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการที่เป็นจริงแบบนั้น โดย
น าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีค่าระดับความคิดเหนนว่าเป็นองค์ประกอบในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีค่าระดับความคิดเหนนว่าเป็นองค์ประกอบในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีค่าระดับความคิดเหนนว่าเป็นองค์ประกอบในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

                                                   
3 John W. Best,Research in Education (Education Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall Inc., 2001), 190. 
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 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีค่าระดับความคิดเหนนว่าเป็นองค์ประกอบในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีค่าระดับความคิดเหนนว่าเป็นองค์ประกอบในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์แบบปัจจัยเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบด้วยค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ซึ่งค่า 
KMO มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่า KMO มีค่าเท่ากับ .80 ขึ้นไป แสดงว่าข้อมูลเหมาะสมดีมากที่จะ
วิเคราะห์องค์ประกอบ และค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่าไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบและ
ทดสอบสมมุติฐานด้วยค่า Bartlett’s Test of Sphericity ที่ต้องมีนัยส าคัญทางสถิติจึงเหมาะสมที่
จะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ได้4 การสกัดปัจจัย 
(Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์ปัจจัยหลัก (Principal Component Analysis: PCA) วิเคราะห์
ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) และการหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax Rotation)5 เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญซึ่งถือเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้าอยู่ในปัจจัยตัวใดตัว
หนึ่ง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) เท่ากับ 1 และถือเอาค่าน้ าหนัก
ปัจจัย (Factor Loading) ของตัวแปรแต่ละตัวของปัจจัยนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ที่บรรยายด้วยตัว
แปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)6 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
1. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
2. สถิติพ้ืนฐานส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) มัชฌิมเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 

(Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis: PCA) 
 
 

                                                   
4 Joseph F. Hair,Jr., and others, Multivariate Data Analysis, 5thed. (New 

Jersey: Pearson Education Inc,1998),111,quoted in Brian Habing, Exploratory Factor 
Analysis (University of South Carolina, 2013), 6, accessed February 14, 2016, 
available from http://www.people.stat.sc.edu 

5 ยุทธไกย วรรณ์, การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปร ส าหรับงานวิจัย , พิมพ์ครั้งที่ 1 
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 79. 

6 Kaiser, quoted in Barbara G. Tabachnik, and Linda S.Fidell, Using 
Multivariate Statistics (New York: Harper & Row, 1983), 411. 

http://www.people.stat.sc.edu/
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สรุป 
 

การวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ”               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการและ 2) ยืนยันองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐและ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ ปี 2555-2559 จ านวน 150 โรงเรียนและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 108 โรงเรียน ผู้ให้
ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน และหัวหน้างาน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 คน  เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (unit of analysis) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview) แบบสอบถามความคิดเหนน (Opinionnaire) และแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ สถิติ พ้ืนฐานส าหรับวิ เคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยความถี่  ( Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) มัชฌิมเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis: PCA) และสถิติการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  การยืนยันองค์ประกอบ  ด าเนินการโดยน าร่างองค์ประกอบ
การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  ให้ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน 
พิจารณา ตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบตรวจสอบรายการเพ่ือการยืนยันองค์ประกอบโดยวิเคราะห์ความถี่ 
ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา จากนั้นน ามาสรุปเป็นองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล และจัดท ารายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป  



  

93 

 
บทที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการและ 2) ผลการยืนยันการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ และโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ปี 2555-
2559 ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน และ
หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 คน รวม
ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 324 คน สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จริง 91 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล 273 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85 ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิและนักเรียนที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

โอลิมปิกวิชาการ 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียน

เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิจัยนี้ใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) โดยส่งแบบสอบถามที่มี
ข้อค าถามจ านวน 145 ข้อ ไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 108 โรงเรียนสถานศึกษาละ                     
3 ฉบับ รวมจ านวน 324 ฉบับ ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 91 โรงเรียน จ านวน 273 ฉบับ คิดเป็น                   
ร้อยละ 85 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษารองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการและครูหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 91 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 273 คน เมื่อแยกพิจารณาเพศ อายุ วุฒิการศึกษาต าแหน่งปัจจุบัน 
และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งปัจจุบันโดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ 
(percentage) รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
136 
137 

 
49.81 
50.19 

รวม 273 100 
อายุ 
     35-45 ปี 
     46-50 ปี 
     สูงกว่า 51 ป ี

 
106 
46 
121 

 
38.83 
16.85 
44.32 

รวม 273 100 
วุฒิการศึกษา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

 
34 
224 
15 

 
12.45 
82.06 
5.49 

รวม 273 100 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     ครูหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
             คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 
91 
91 
91 

 
33.33 
33.33 
33.33 

รวม 273 100 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
     1-5  ป ี
     6-10 ป ี
     มากกว่า 10 ปี 

 
  64 
  73 
136 

 
23.44 
26.74 
49.82 

รวม 273 100 
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จากตารางที่ 2 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 273 คน เป็นเพศหญิง 137 คน               
คิดเป็นร้อยละ 50.19 และเพศชาย 136 คน คิดเป็นร้อยละ 49.81 ด้านอายุพบว่า ส่วนใหญ่อายุสูง
กว่า 51 ปี มากที่สุดจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 44.32 น้อยที่สุดอายุระหว่าง 46-50 ปี จ านวน           
46 คน คิดเป็นร้อยละ 16.85 

ด้านระดับการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ปริญญาโท มากที่สุดจ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ
82.06 รองลงมาคือระดับปริญญาตรีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.45 และระดับปริญญาเอก 
น้อยที่สุดจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.49 ด้านต าแหน่งปัจจุบันพบว่า ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ ต าแหน่งละ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ครูหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ด้านระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งปัจจุบันพบว่า ส่วนใหญ่มากกว่า 10 ปี มากที่สุดจ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 49.82 
น้อยที่สุด 1-5 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 23.44 
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ตอนที ่ 2 การวิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์บทสัมภาษณ์และการ
สัมภาษณ์ผู้เทรงคุณวุฒิและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

 
1. ผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม                   

ของนักวิชาการต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมชองกาเย่ (Gagne) ดาวนิ่ง
และเทคเครย์ (Downing and Thackrey) เฮอร์เซย์ และ บลันชาร์ด (Hersey and Blanchard)                
การบริหารสู่การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ หลักการในการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการและนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้วิจัยสรุปสาระส าคัญแนวคิด 
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม องค์ประกอบการเตรียมความพร้อม มีจ านวน                  
83 ตัวแปร รายละเอียดดังตารางที่ 3 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์อักษรภาษาอังกฤษแทนเอกสารและใช้
เครื่องหมาย√ แสดงสาระส าคัญ จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

A = แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม ของนักวิชาการต่างๆ 
B = แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมชองกาเย่ (Gagne)    
C = แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมชองดาวนิ่งและเทคเครย์

(Downing and Thackrey)  
D = แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมของเฮอร์เซย์และบลัน

ชาร์ด (Hersey and Blanchard)  
E = การบริหารสู่การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
F = หลักการในการด าเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการ  
G = แนวคิดของที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี 
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ตารางที ่3 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับความพร้อม 
องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

 

ข้อที่ ประเด็นขององค์ประกอบ 
A B C D E F G 

1 การเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ และมีความถนัด จะส่งดีผล
ต่อการเรียนของนักเรียน 

       

2 นักเรียนต้องมีความรอบรู้ในรายวิชาที่สอบ        
3 การทบทวนบทเรียนของนักเรียนก่อนเรียนสามารถเพ่ิม

ความพร้อมให้นักเรียนในการเรียน 
       

4 การทบทวนบทเรียนหลังเรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นการสร้าง
ความเข้าใจในการเรียน 

       

5 การฝึกฝนนักเรียนด้านทักษะการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้
โดยการคิดวิเคราะห์ เป็นพื้นฐานสู่การลงมือปฏิบัติ 

       

6 การได้รับการฝึกฝนเนื้อหาและข้อสอบตามแนวข้อสอบ
โอลิมปิกวิชาการ จะพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ 

       

7 ความรอบรู้เนื้อหาในหลักสูตรหรือสาขาที่เข้าแข่งขันส่งผล
ต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

       

8 การฝึกฝนทักษะปฏิบัติการเป็นการสร้างความเข้าใจในการ
เรียน 

       

9 นิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม
ความพร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

       

10 การซักถามข้อสงสัยระหว่างเรียน/หลังเรียนเป็นการสร้าง
ความเข้าใจให้กับนักเรียน 

       

11 ความรอบคอบและระมัดระวัง ในการท าข้อสอบเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียน 

       

13 การที่ครูที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา และดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิดส่งผลต่อการแข่งขันของนักเรียน 

       

14 การทุ่มเทกับการเรียนอย่างเต็มที่ และไม่กังวลกับภาระของ
ครอบครัวจะช่วยให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันได้ 

       

15 การเรียนในสิ่งที่อยากเรียน ต้องเรียนเพื่ออยากรู้ ไม่ใช่เรียน
เพ่ือการสอบ 
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ข้อที่ ประเด็นขององค์ประกอบ A B C D E F G 
16 การเตรียมความพร้อมของนักเรียนคือ การต้ังใจเรียนใน

ห้องเรียน และอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง  
       

17 การฝึกหัดท าโจทย์ในรูปแบบพิเศษต่างๆ ที่ยังไม่ได้ฝึกหัด  
สามารถ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น  

       

18 การไม่กดดันตัวเอง หากต้องมีการสอบแข่งขันจะช่วยให้มี
ประสิทธิภาพในการท าข้อสอบ 

       

19 การไม่ดูถูกตนเองว่าท าข้อสอบไม่ได้ เป็นการสร้างพลัง 
ก าลังใจในการท าข้อสอบ  

       

20 การเตรียมพร้อมเพ่ือการแข่งขัน ไม่ควรกวดวิชาหรืออ่าน
หนังสือ หักโหมเกินไป  

       

21 การได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติจริง
อย่างเต็มที่เป็นการพัฒนาทักษะสู่การแข่งขัน 

       

22 การใช้เวลาว่างท างานอดิเรก เป็นการผ่อนคลายความ 
ตรึงเครียด 

       

23 ภาระงานของนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการเป็นสิ่งที่ครูค านึงถึง 

       

24 การตระหนักและเห็นคุณค่าของตัวเองของนักเรียนจะช่วย
ให้นักเรียนมีความม่ันใจในการท าข้อสอบ 

       

25 ความเชื่อมั่นในตนเองและความอดทน ส่งผลต่อการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

       

26 สร้างความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน จะช่วย
ประหยัดเวลาในการทบทวนเนื้อหา 

       

27 การสอนภาคทฤษฎีเพ่ือให้เข้าใจหลักการ และครอบคลุม
เนื้อหาท าให้นักเรียนสามารถท าข้อสอบได้  

       

28 แนวคิดใหม่และประสบการณ์ ด้านทฤษฎีมีผลต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 

       

29 การมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อการแก้
โจทย์ปัญหา 
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ข้อที่ ประเด็นขององค์ประกอบ A B C D E F G 
30 การกระตุ้นความรู้สึกให้ชอบการแข่งขันกับตัวเองและ 

คนอ่ืนๆ เป็นแรงบันดาลใจในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
       

31 การจัดระเบียบความคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์ และมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอนสามารถสร้างความเข้าใจในการเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

       

32 นักเรียนที่สนใจเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการต้องมคีวาม
กระตือรือร้นและขยันมากกว่าปกติ 

       

33 ความไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากและอุปสรรคต่างๆ ส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน  

       

34 การเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการพ้ืนฐานต่างๆ เป็นพ้ืนฐาน แล้ว
ศึกษารายละเอียดต่างๆ เพ่ิมเติมในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

35 การอ่านหนังสือ การทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

36 การมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ยากขึ้นเป็นล าดับต่อไป 
เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

37 การใช้หลักอิทธิบาทสี่ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

38 การหากิจกรรมอ่ืนมาทดแทน หากเหนื่อยหรือท้อถอยเป็น
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

39 การเข้าใจธรรมชาติกับอารมณ์ของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน   

       

40 การฝึกสติให้นิ่ง ใช้ชีวิตให้มีความสุขเป็นส่วนหนึ่งของการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

41 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เริ่มจากการฝึกฝนการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง พยายามไม่ถามผู้อื่น หรือเปิดเฉลย   
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ข้อที่ ประเด็นขององค์ประกอบ A B C D E F G 
42 การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลาเป็นสิ่งส าคัญ ที่ส่งผล

ต่อการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 
       

43 การที่มีความช านาญรายวิชาใด วิชาหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งในการ
ตัดสินใจเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

       

44 ความซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียน 

       

45 การรู้จักประยุกต์ความรู้ที่มีเพ่ือแก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน 

       

46 การกระตุ้นตัวนักเรียนเองให้เรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา
จัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

47 การฝึกฝนการวิเคราะห์ปัญหาโดยการน าความรู้เดิมมา
ประกอบการเรียนเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

48 การให้ความสนใจเนื้อหาที่ครูสอน ประกอบกับการเริ่มฝึกท า
ข้อสอบย้อนหลังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 

       

49 การเตรียมความพร้อมนักเรียนควรมีการฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 

       

50 การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการเป็นหน้าที่ของครู บุคลากรในสถานศึกษา 

       

51 การทบทวน และน าตัวอย่างข้อสอบโอลิมปิกวิชาการมาฝึกฝน
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

       

52 ครเูป็นผู้แนะน าเพ่ือให้นักเรียนแนวทางให้นักเรียนเป็นอิสระ
ไม่ถูกกีดกันทางความคิด 

       

53 การน างานวิจัยมาบูรณาการในการสอนกระทั่งนักเรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

54 การฝึกฝนให้นักเรียนท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ
อย่างหลากหลาย สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
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ข้อที่ ประเด็นขององค์ประกอบ A B C D E F G 
55 การศึกษาเนื้อหา/บทเรียนล่วงหน้า สามารถสร้างความเข้าใจ

ให้กับนักเรียน 
       

56 การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และสอนความรู้ที่มากกว่า
ความรู้พื้นฐานในห้องเรียนเป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

       

57 การเอาใจใส่นักเรียน พร้อมที่จะให้ความรู้อย่างเต็มที่ โดย
ไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับ
นักเรียนเมื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

       

58 การโน้มน้าวและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้
นักเรียนสนใจการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นสิ่งจ าเป็นใน
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

59 การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน  เป็นการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน  

       

60 ความตั้งใจ เสียสละและทุ่มเทของครูผู้สอนส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

61 ความพร้อมของครอบครัวของส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
ของนักเรียน 

       

62 การให้ทุนการศึกษาของโรงเรียนส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

       

63 ครอบครัวมีส่วนสนับสนุนในการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน
เรียนดี 

       

64 บทเรียนที่สามารถจูงใจนักเรียนให้สนใจเรียน จัดเป็นการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

65 การสนับสนุนความคิดของนักเรียนหากเป็นสิ่งที่ถูกต้องของ
ผู้ปกครองจัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน  

       

66 การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่เป็นหน้าที่
ของครอบครัว 
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ข้อที่ ประเด็นขององค์ประกอบ A B C D E F G 
67 การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่เป็นหน้าที่

ของโรงเรียน 
       

68 การจัดการทบทวนบทเรียน สอนเพ่ิมเติมโดยศิษย์เก่าที่เป็น
ตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียนเป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

       

69 การชื่นชมและยกย่องนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป  

       

70 ความมั่นคงทางอารมณ์และความต้องการที่จะเรียนรู้ส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

71 ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน
ได้ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

72 การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

73 การจัดท าคูมืออบรมคณาจารยในศูนย สอวน. เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

       

74 การให้โอกาสครูที่สนใจเขารวมสังเกตการณ์ค่ายโอลิมปิก
วิชาการ ส่งผลให้ครู นักเรียนเขาใจถึงแนวทางขอสอบและ
วิธีการใหคะแนนที่ถูกตอง 

       

75 การสร้างโอกาสในการผูกพันเข้าท างานหากชนะเลิศการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

       

76 การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการควรมีการประเมินทัศนคติ สถานภาพ ความมุ่งมั่นว่ามี
อยู่มากน้อยเพียงใด 
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ตารางที ่3 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับความพร้อม 
องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ ประเด็นขององค์ประกอบ A B C D E F G 
77 การรับทราบและประเมินวุฒิภาวะนักเรียน เป็นการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 

       

78 การที่ครูผู้สอนมอบหมายงานให้นักเรียนไปอ่านต าราหรือ
เอกสารมาก่อน การอภิปรายในห้องเรียนเป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

       

79 ก่อนการสอนเนื้อหาใหม่  ให้มีการทบทวนเนื้อหาหรือ
มโนทัศน์(Concept) ของเนื้อหาเดิมก่อน เป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

       

80 การเสียสละเวลาให้กับภาระงาน การไม่ละทิ้งงาน มานะ
บากบั่นจนส าเร็จ เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

       

81 การส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันทักษะ
วิชาการอย่างต่อเนื่องจัดเป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

       

82 การการส่งเสริมการดูแลและปฏิบัติตนตามสุขนิสัยที่ดี
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

       

83 การใช้เหตุผลและการท าความเข้าใจในสิ่งที่เรียน ไม่ใช้
การท่องจ า เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม 
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2. ผลการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมทั้ง งานวิจัย

ภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งผู้วิจัยสรุปสาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม 
องค์ประกอบการเตรียมความพร้อม งานวิจัยของเกสร สุขจินดา,ประชา กุณาสิทธิ์, กมลวรรณ ดีเลิศ, 
สุกัญญา พวงกันยา, ธนกร ช่อไม้ทอง, อรุณพร เนียมสุวรรณ, กุสุมา ยกชู, รักชนก โสภาพิศ, นฤมล                
สุมรรคา, บุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์, ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และจิระศักดิ์ สุวรรณโณ, ธีรภัทร์ ดงยางวัน, 
นราทิพย์ ศรีจันทร์อินทร์ และสุริย เดวทรีปาตี, สมพร ขุนพิลึก, เกวลิน ไชยสวัสดิ์, เรชา ชูสุวรรณ,                  
วุฒิชัย เนียมเทศ และบุญญิสา แซ่หล่อ, อนุสรณ์ ธรรมใจ, อุษณีย์ โพธิสุข, พริ้มพราย สุพโปฎก และ
ผลิกา เศวตศิลา, วรนุช แหยมแสง, ศิริรัตน์ สุดใจ, กลุ่มผู้วิจัยนอร์ดแองเกลีย, บรู๊คส์ และเฮอร์แมน, 
มิเชลพอล, คยง มี ชเว, เอ็มเคอสาด ออสเลน, กูกลิเอลมิโน, Jennifer L. Wirt, Ogunshola and 
Adewale, Eristi, Tiantong และ Teemuangsai, Jerald ซึ่งผู้วิจัยสรุปเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเตรียมความพร้อมมีจ านวน 33 ตัวแปร รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์อักษรภาษาอังกฤษแทนเอกสารและใช้
เครื่องหมาย√แสดงสาระส าคัญ จากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม
ดังนี้ 

A = งานวิจัย เกสร สุขจินดา 
B = งานวิจัย ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และจิระศักดิ์ สุวรรณโณ 
C = งานวิจัย ธีรภัทร์ ดงยางวัน 
D = งานวิจัย นราทิพย์ ศรีจันทร์อินทร์ และสุริย เดวทรีปาตี 
E = งานวิจัย บุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ 
F = งานวิจัย สมพร ขุนพิลึก 
G = งานวิจัย เกวลิน ไชยสวสัดิ์ เรชา ชูสุวรรณ วุฒชิัย เนยีมเทศ และบุญญิสา แซ่หล่อ 
H = งานวิจัย อนุสรณ์ ธรรมใจ 
I = งานวิจัย นฤมล สุมรรคา 
J = งานวิจัย อุษณีย์ โพธิสุข, พริ้มพราย สุพโปฎก และผลิกา เศวตศิลา 
K = งานวิจัย วรนุช แหยมแสง  
L = งานวิจัย ศิริรัตน สุดใจ 
M = งานวิจัย บรู๊คส์ และเฮอร์แมน 
N = งานวิจัย มิเชลพอล 
O = งานวิจัย กลุ่มผู้วิจัยนอร์ดแองเกลีย 
P = งานวิจัย คยง มี ชเว 
Q = งานวิจัย เอ็มเคอสาด ออสเลน 
R = งานวิจัย กูกลิเอลมิโน 
S = งานวิจัย Jennifer L. Wirt 
T = งานวิจัย Ogunshola และ Adewale 
U = งานวิจัย Eristi 
V = งานวิจัย Tiantong และ Teemuangsai 
W = งานวิจัย Jerald  
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ตารางที่ 4 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม  
 

ข้อ
ที่ 

ประเด็นขององค์ประกอบ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

1 องค์ประกอบด้านแรงจูงใจส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

                       

2 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาและวิจัยโดยภาครัฐและ
เอกชนให้มากขึ้นส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

                       

3 แรงจูงใจที่เกิดจากการได้เห็นตัวอย่างของนักเรียน
ศิษย์ เก่าที่ เป็นรุ่น พ่ี เป็นแรงจูงใจที่ดี เหนือกว่า
แรงจูงใจใดใด 

                       

4 การวางแผนพัฒนาและสนับสนุนนักเรียนเป็นสิ่ง
ส าคัญในการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

                       

5 การก าหนดเป้าหมายในการเรียนของนักเรียนเป็น
การเพ่ิมศักยภาพทางการเรียน 

                       

6 การรู้จักข้อดีข้อด้อยของตนเองท าให้นักเรียน
สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียน 
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ตารางที่ 4 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อม (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ประเด็นขององค์ประกอบ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

7 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีโอกาสชนะการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการมากกว่านักเรียนปกติ 

                       

8 สภาพสถานะทางเศรษฐกิจครอบครัวของนักเรียน
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

                       

9 การสร้างความอบอุ่นและสนับสนุนทางการเรียนของ
ครอบครัว ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

                       

10 ครอบครัวมีส่วนช่วยในการปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคน
ที่มีวินัยในตนเอง รู้เวลา เช่น เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียน 
เวลาว่างก็ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนที่ตนสนใจ 

                       

11 การส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 

                       

12 การบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้าน
อาคารสถานที่และด้านงบประมาณส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 
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ตารางที่ 4 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อม (ต่อ) 
 
 

ข้อ
ที่ 

ประเด็นขององค์ประกอบ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

13 ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

                       

14 การส่งเสริม  สนับสนุนโดยองค์กรต่างๆ  ในการ
พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน  

                       

15 การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ ควรฝึกทั้งด้านวิชาการจิตใจและ
สมาธิควบคู่กันไป 

                       

16 การรู้จักตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกเรียน
รายวิชาที่ตนสนใจ 

                       

17 องค์ประกอบด้านสติปัญญาส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

                       

18 องค์ประกอบด้านอารมณ์ส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 
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ตารางที่ 4 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อม (ต่อ) 
 
 

ข้อ
ที่ 

ประเด็นขององค์ประกอบ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

19 การสนับสนุนการฝกอบรม สรางกลุมครูใหเกิดความ
สนใจหลักสูตรและวิธีการแขงขันโอลิมปก วิชาการ
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

                       

20 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แลกเปลี่ยนความคิดระหว่าง
นักเรียนกับครอบครัวส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

                       

21 การได้รับทุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ(ระดับ
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก) ส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

                       

22 สภาพห้องเรียนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียน 

                       

23 การปรับกระบวนการสอน/วิธีการสอนอย่างต่อเนื่อง
ตามข้อสังเกตและประเด็นต่าง ๆ ที่พบเป็นการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 
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ตารางที่ 4 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อม (ต่อ) 
 
 

ข้อ
ที่ 

ประเด็นขององค์ประกอบ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

24 การบริหารจัดการเวลาของตัวเองทั้งเวลาเรียนและ
เวลาส่วนตัวได้ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรยีน 

                       

25 ความมีวินัยในการเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียน 

                       

26 การรู้จักข้อดีและข้อด้อยของตนเองท าให้นักเรียน
สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียน 

                       

27 การจัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือและพักผ่อนให้
เหมาะสมขณะที่มีภาระงานมากส่งผลต่อการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

                       

28 ความมีวินัยในการเรียนเป็นส่วนหนึ่งการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียน 

                       

29 การฝึกฝนนักเรียนให้รู้จักใช้แนวคิดอย่างหลากหลาย
ในการแก้โจทย์ปัญหาเป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

                       

 
 



   
111 

 

 
  

 

ตารางที่ 4 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อม (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ประเด็นขององค์ประกอบ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

30 การให้ความใส่ใจ และรักในวิชาที่เรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ความส าเร็จ เพราะท าให้เรียนด้วยความสุข 

                       

31 การสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

                       

32 การศึกษา ค้นคว้า ช่างสังเกต ช่างสงสัย และรู้จักคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

                       

33 การมีความพยายามกับใช้ความคิดในการแก้โจทย์
ปัญหา เป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมนักเรียน 
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3. ผลการวิเคราะห์เอกสารบทสัมภาษณ์และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ผู้บริหารของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มที่ 3 นักเรียนตัวแทนที่ได้รับรางวัล
เหรียญทองจากการเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการโดยแต่ละสถานศึกษามีสถิติสอบผ่านโอลิมปิกวิชาการ
รอบแรกหรือเป็นตัวแทนศูนย์สอบโอลิมปิกวิชาการได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าห้าปีจ านวน 19 โรงเรียน  

ผู้วิจัยสามารถสรุปสาระส าคัญจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการมีจ านวน 32 ตัวแปร 
รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
ตารางที ่5 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารบทสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

 
 
 
 

ข้อที่ ประเด็นขององค์ประกอบ กลุ่มที่
1 

กลุ่มที่
2 

กลุ่มที่ 
3 

1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
ต้องมีการประเมินสภาวะของนักเรียน ทั้งทางร่างกายและจิตใจว่า 
พร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่  

   

2 ความรู้ด้านทฤษฎีสูงๆ ไม่ใช่สิ่งจ าเป็นเสมอในการแก้โจทย์ปัญหา    
3 การส่งเสริมความมั่นใจ (Confidence)ให้กับนักเรียนเป็นการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
   

4 การควบคุมสติ สมาธิในการสอบเป็นส่วนหนึ่ งของการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

   

5 การประเมินความรู้ ความสามารถ ว่ามีอยู่มากน้อยพร้อมเข้าแข่งขัน
หรือไม่ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 

   

6 การบริหารเวลาส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน    
7 การจัดสรรเวลาส าหรับการเตรียมตัวเพ่ือการแข่งขัน/การสอบ    

เป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักเรียน 
   

8 เวลาส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน    
9 การปรับกระบวนการสอน/วิธีการสอนอย่างต่อเนื่องตามข้อสังเกต

และประเด็นต่างๆ ที่พบเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 
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ตารางที ่5 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารบทสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

 

 
 
 
 

ข้อที่ ประเด็นขององค์ประกอบ กลุ่มที่
1 

กลุ่มที่
2 

กลุ่มที่
3 

10 การน าความรู้และประสบการณ์เดิม ไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหาจัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

   

11 ความแตกต่างของวัย เพศ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน    
12 ความรู้เดิม ทักษะเดิม เป็นพ้ืนฐานท าให้นักเรียนมีความพร้อมในการ

เรียน 
   

13 การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน/วิชาที่มีการสอบโอลิมปิกวิชาการ มีผล
ต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

   

14 ความรับผิดชอบด้านการเรียนเป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับนักเรียน    
15 เทคนิคการสอนของครูส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน    
16 ความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์การสอนของครูผู้สอนส่งผลต่อการเตรียม

ความพร้อมนักเรียน 
   

17 การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหลังการเรียน เป็นการเพ่ิมความพร้อม
ให้กับนักเรียน 

   

18 การสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

   

19 การให้ความใส่ใจ และรักในวิชาที่เรียนเป็นส่วนหนึ่งความส าเร็จ 
เพราะท าให้เรียนด้วยความสุข 

  
 

20 การจัดสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

   

21 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

   

22 สภาพแวดล้อม บรรยากาศในสถานศึกษาที่สะอาด  ปลอดภัยเป็น
ส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

   

23 การพัฒนาวิธีการสืบค้นหาความรู้ที่เหมาะสมกับตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

   

24 ความสามารถในการสืบค้นหาความรู้หลายวิธี ส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อม 
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ตารางที ่5 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารบทสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

 

ข้อ
ที ่

ประเด็นขององค์ประกอบ กลุ่มที่
1 

กลุ่มที่
2 

กลุ่มที่
3 

25 การสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นส่วน
หนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

   

26 การเล่นกีฬาสามารถช่วยลดความเครียดจากการอ่านต ารา    
27 การมีความพยายามกับใช้ความคิดในการแก้โจทย์ปัญหา เป็นส่วนหนึ่ง

การเตรียมความพร้อมนักเรียน 
   

28 การก าหนดเป้าหมายในการเรียนของนักเรียนเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ทางการเรียน 

   

29 การฝึกให้นักเรียนจับเวลาในการท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิก
วิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

   

30 การฝึกฝนท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการอย่างหลากหลาย 
สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

   

31 การทบทวนบทเรียนที่เรียนในแต่ละชั่วโมงให้กับนักเรียนทุกวันส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

   

32 การทบทวน และน าตัวอย่างข้อสอบโอลิมปิกวิชาการมาฝึกฝนนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้ 

   

         
จากตารางที่ 3 – 5 สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารบทสัมภาษณ์ การ

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เพ่ือน ามาสร้างเป็นตัวแปร
เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ มีความสอดคล้องกันผู้วิจัยจึง
น ามาบูรณาการด้วยกันและน ามาจัดท าเป็นข้อกระทงค าถาม จ านวน 148 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (index of item – objective congruence : IOC) ของเครื่องมือวิจัย  
0.60 ขึ้นไปและผู้เชี่ยวชาญได้เสนอให้ปรับแก้ไขข้อค าถามบางข้อ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับแก้
จนกระท่ังได้ข้อค าถามรวมทั้งสิ้นจ านวน 145 ข้อ ซึ่งหลังจากน าไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน  1 คน                        
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน และครูหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
(reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า 
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .984 ดังนั้นแบบสอบถามดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

132 
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ตอนที ่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

โอลิมปิกวิชาการ โดยวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าค่า
มัชฌิมเลขคณิตที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) รายละเอียดดังตารางที่ 6 

 
ตารางที ่6 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง

นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
 n = 273 

 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม  S.D 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1 การรู้จักตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกเรียนรายวิชาท่ีตนสนใจ 4.39 .710 มาก 
2 การเลือกเรียนรายวิชาท่ีสนใจ และมีความถนัด ส่งผลดีต่อการ

เรียนของนักเรียน 
4.34 .696 มาก 

3 การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหลังการเรียน เป็นการเพิ่มความพร้อม
ใหก้ับนักเรียน 

4.47 .732 มาก 

4 นักเรียนต้องมีความรอบรู้ในรายวิชาท่ีสอน 4.48 .728 มาก 
5 การทบทวนบทเรียนของนักเรียนก่อนเรียนสามารถเพิ่มความ

พร้อมให้นักเรียนในการเรียน 
4.41 .771 มาก 

6 การส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ความส าคัญต่อการเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

4.42 .666 มาก 

7 การทบทวนบทเรียนหลังเรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นการสร้าง 
ความเข้าใจในการเรียน 

4.39 .672 มาก 

8 ความรับผิดชอบด้านการเรียนเป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับนักเรียน 4.29 .732 มาก 
9 การฝึกฝนนักเรียนด้านทักษะการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้โดยการ

คิดวิเคราะห์ เป็นพื้นฐานสู่การลงมือปฏิบัติ 
4.42 .758 มาก 

10 การได้รับการฝึกฝนเนื้อหาและข้อสอบตามแนวข้อสอบโอลิมปิก
วิชาการ จะพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ 

4.36 .774 มาก 

11 ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเตรียม
ความพร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

4.33 .757 มาก 

12 การมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียน/วิชาท่ีมีการสอบโอลิมปิกวิชาการ     
มีผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

4.40 .705 มาก 
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ตารางที ่6 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

 n = 273 

ข้อที ่ ข้อค าถาม  S.D 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

13 ความรอบรู้เนื้อหาในหลักสูตรหรือสาขาท่ีเข้าแข่งขันส่งผลต่อการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

4.31 .703 มาก 

14 การฝึกฝนทักษะปฏิบัติการเป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียน 4.37 .737 มาก 
15 นิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความ

พร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
4.36 .740 มาก 

16 การซักถามข้อสงสัยระหว่างเรียน/หลังเรียนเป็นการสร้างความเข้าใจ
ให้กับนักเรียน 

4.44 .616 มาก 

17 การจัดสรรเวลาส าหรับการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขัน/การสอบ เป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับนักเรียน 

4.45 .696 มาก 

18 ความรอบคอบและระมัดระวัง ในการท าข้อสอบเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
นักเรียน 

4.35 .737 มาก 

19 การสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.32 .771 มาก 

20 การควบคุมสติ สมาธิในการสอบส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 4.27 .703 มาก 
21 การท่ีครูท่ีท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา และดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดส่งผล

ต่อการแข่งขันของนักเรียน 
4.26 .681 มาก 

22 การทุ่มเทกับการเรียนอย่างเต็มท่ี และไม่กังวลกับภาระของครอบครัว
จะช่วยให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันได้ 

4.45 .669 มาก 

23 การเรียนในสิ่งท่ีอยากเรียน ต้องเรียนเพื่ออยากรู้ ไม่ใช่เรียนเพื่อการ
สอบ 

4.40 .674 มาก 

24 การเตรียมความพร้อมของนักเรียนคือ การต้ังใจเรียนในห้องเรียน 
และอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง  

4.33 .397 มาก 

25 การฝึกหัดท าโจทย์ในรูปแบบพิเศษต่างๆ ท่ียังไม่ได้ฝึกหัด สามารถ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น  

4.43 .689 มาก 

26 การไม่กดดันตัวเอง หากต้องมีการสอบแข่ งขันจะช่ วยให้มี
ประสิทธิภาพในการท าข้อสอบ 

4.42 .644 มาก 

27 การไม่ดูถูกตนเองว่าท าข้อสอบไม่ได้ เป็นการสร้างพลัง ก าลังใจในการ
ท าข้อสอบ  

4.43 .725 มาก 

28 การเตรียมพร้อมเพื่อการแข่งขัน ไม่ควรกวดวิชาหรืออ่านหนังสือ  หัก
โหมเกินไป  

4.31 .719 มาก 
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ตารางที ่6 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

 n = 273 

ข้อที ่ ข้อค าถาม  S.D 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

29 การได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติจริงอย่างเต็มท่ีเป็นการพัฒนาทักษะ
สู่การแข่งขัน 

4.33 .670 มาก 

30 การใช้เวลาว่างท างานอดิเรก เป็นการผ่อนคลายความตรึงเครียด 4.32 .685 มาก 
31 ภาระงานของนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นสิ่ง

ท่ีครูค านึงถึง 
4.24 .718 มาก 

32 การตระหนักและเห็นคุณค่าของตัวเองของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียน
มีความมั่นใจในการท าข้อสอบ 

4.27 .691 มาก 

33 ความเชื่อมั่นในตนเองและความอดทน ส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 

4.38 .631 มาก 

34 สร้างความเข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนในห้องเรียน จะช่วยประหยัดเวลาใน
การทบทวนเนื้อหา 

4.36 .602 มาก 

35 การสอนภาคทฤษฎีเพื่อให้เข้าใจหลักการ และครอบคลุมเนื้อหาท าให้
นักเรียนสามารถท าข้อสอบได้ 

4.38 .613 มาก 

36 แนวคิดใหม่และประสบการณ์ ด้านทฤษฎีมีผลต่อความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหา 

4.34 .641 มาก 

37 การมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อการแก้โจทย์ปัญหา 4.24 .659 มาก 
38 การกระตุ้นความรู้สึกให้ชอบการแข่งขันกับตัวเองและคนอื่น ๆ เป็น

แรงบันดาลใจในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
4.32 .616 มาก 

39 การจัดสรรเวลาอ่านหนังสือและพักผ่อนท่ีเหมาะสม ขณะท่ีมีภาระ
งานมาก ส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

4.30 .641 มาก 

40 การจัดระเบียบความคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์ และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
สามารถสร้างความเข้าใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 

4.25 .689 มาก 

41 นักเรียนท่ีสนใจเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการต้องมีความกระตือรือร้น
และขยันมากกว่าปกติ 

4.08 .751 มาก 

42 การพัฒนาวิธีการสืบค้นหาความรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

4.35 .691 มาก 

43 ความสามารถในการสืบค้นหาความรู้หลายวิธี สามารถช่วยพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 

4.05 .773 มาก 

44 ความไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากและอุปสรรคต่างๆ เป็นสิ่งจ าเป็นใน
การเตรียมความพร้อมนักเรียน  

4.02 .707 มาก 
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ตารางที ่6 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

 n = 273 

ข้อที ่ ข้อค าถาม  S.D 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

45 การเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการพื้นฐานต่างๆ เป็นพื้นฐาน แล้วศึกษา
รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

4.11 .737 มาก 

46 การเรียนรู้ที่ถูกต้องไม่ควรใช้การท่องจ า  4.25 .724 มาก 
47 นักเรียนควรมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในสิ่งท่ียากขึ้นเป็นล าดับต่อไป 4.24 .839 มาก 
48 การใช้หลักอิทธิบาทสี่ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาช่วยให้เรียนดี

อย่างมีความสุข 
4.32 .701 มาก 

49 หากเหนื่อยหรือท้อในการเรียนควรหากิจกรรมอื่นมาท าทดแทน 4.16 .875 มาก 
50 การเตรียมเนื้อหาให้กว้างๆ เข้าใจธรรมชาติ กับอารมณ์เป็นส่วนหนึ่ ง

ของการเตรียมความพร้อมนักเรียน  
4.14 .861 มาก 

51 การฝึกสติให้นิ่ง ใช้ชีวิตให้มีความสุขเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

3.74 .985 มาก 

52 การศึกษา ค้นคว้า ช่างสังเกต ช่างสงสัย และรู้จักคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นเหตุเป็นผลหากสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการเตรียมความ
พร้อม 

4.03 1.03
9 

มาก 

53 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เริ่มจากการฝึกฝนการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง พยายามไม่ถามผู้อื่น หรือเปิดเฉลย  

3.97 1.05
3 

มาก 

54 การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาเป็นสิ่งส าคัญ ท่ีส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน  

3.85 1.05
6 

มาก 

55 การให้ความใส่ใจ และรักในวิชาท่ีเรียนเป็นส่วนหนึ่งความส าเร็จ 
เพราะท าให้เรียนด้วยความสุข 

4.16 .771 มาก 

56 การรู้จักข้อดีและข้อด้อยของตนเองท าให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ศักยภาพในการเรียน 

4.05 .767 มาก 

57 การท่ีมีความช านาญรายวิชาใด วิชาหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

4.11 .709 มาก 

58 การเล่นกีฬาสามารถช่วยลดความเครียดจากการอ่านต ารา 4.12 .823 มาก 
59 ความมีวินัยในการเรียนเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมของ

นักเรียน 
4.10 .882 มาก 

60 ความซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียน 

4.19 .852 มาก 
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ตารางที ่6 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

 n = 273 

ข้อที ่ ข้อค าถาม  S.D 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

61 การรู้จักประยุกต์ความรู้ท่ีมีเพื่อแก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียน 

4.21 .711 มาก 

62 การกระตุ้นตัวเองนักเรียนเองให้เรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาจัดเป็น
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.12 .717 มาก 

63 การมีความพยายามกับใช้ความคิดในการแก้โจทย์ปัญหา เป็นส่วนหนึ่ง
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.36 .632 มาก 

64 การฝึกฝนการวิเคราะห์ปัญหาโดยการน าความรู้เดิมมาประกอบการ
เรียนเป็นส่วนหน่ึงการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.26 .715 มาก 

65 การน าความรู้และประสบการณ์เดิม ไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหาจัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.36 .709 มาก 

66 การฝึกให้นักเรียนบริหารจัดการเวลาท้ังเวลาเรียนและเวลาส่วนตัว
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.33 .717 มาก 

67 การให้ความสนใจเนื้อหาท่ีครูสอน ประกอบกับการเริ่มฝึกท าข้อสอบ
ย้อนหลังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 

4.28 .673 มาก 

68 การก าหนดเป้าหมายในการเรียนของนักเรียนเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ทางการเรียน 

4.17 .740 มาก 

69 การเตรียมความพร้อมนักเรียนควรมีการฝึกฝนท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

4.29 .714 มาก 

70 การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็น
หน้าท่ีของครู บุคลากรในสถานศึกษา 

4.21 .703 มาก 

71 การฝึกฝนให้นักเรียนจับเวลาในการท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิก
วิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.18 .725 มาก 

72 การต้ังเป้าหมายและจุดประสงค์ในการแข่งขันท่ีชัดเจนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.25 .710 มาก 

73 การฝึกฝนให้นักเรียนท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการอย่าง
หลากหลาย สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

4.23 .767 มาก 

74 การวางแผนพัฒนาและสนับสนุนนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

4.28 .705 มาก 

75 ความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์การสอนของครูผู้สอนส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

4.17 .793 มาก 
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ตารางที ่6 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

 n = 273 

ข้อที ่ ข้อค าถาม  S.D 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

76 การทบทวน และน าตัวอย่างข้อสอบโอลิมปิกวิชาการมาฝึกฝนนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้ 

4.21 .873 มาก 

77 การทบทวนบทเรียนท่ีเรียนในแต่ละชั่วโมงให้กับนักเรียนทุกวันส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.03 .802 มาก 

78 ครูเป็นผู้แนะน าแนวทางให้นักเรียนเป็นอิสระไม่ถูกกีดกันทางความคิด 4.21 .722 มาก 
79 การน างานวิจัยมาบูรณาการในการสอนกระท่ังนักเรียนสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 
4.33 .636 มาก 

80 การฝึกฝนท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการจ านวนมาก 
สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

4.19 .731 มาก 

81 การศึกษาเนื้อหา/บทเรียนล่วงหน้า สามารถสร้างความเข้าใจให้กับ
นักเรียน 

4.03 .801 มาก 

82 การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสอนความรู้ท่ีมากกว่าความรู้พื้นฐาน
ในห้องเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.27 .737 มาก 

83 การเอาใจใส่นักเรียน พร้อมท่ีจะให้ความรู้อย่างเต็มท่ี โดยไม่ได้หวัง
ผลตอบแทนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนเมื่อเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

4.34 .737 มาก 

84 การโน้มน้าว และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้นักเรียน
สนใจการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นสิ่งจ าเป็นในการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

4.30 .679 มาก 

85 การฝึกฝนนักเรียนให้รู้จักใช้แนวคิดอย่างหลากหลายในการแก้โจทย์
ปัญหาเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.18 .815 มาก 

86 การปรับกระบวนการสอน/วิธีการสอนอย่างต่อเนื่องตามข้อสังเกต
และประเด็นต่างๆ ท่ีพบเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.41 .648 มาก 

87 การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน  

4.36 .672 มาก 

88 การเตรียมความพร้อมนักเรียนโดยฝึกท าข้อสอบในปีท่ีผ่านมาเป็นการ
สร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบให้กับนักเรียนก่อนแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 

4.37 .680 มาก 
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ตารางที ่6 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

 n = 273 

ข้อที ่ ข้อค าถาม  S.D 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

89 ความต้ังใจ เสียสละและทุ่มเทของครูผู้สอนส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

4.32 .727 มาก 

90 ความพร้อมของครอบครัวของส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียน 

4.31 .744 มาก 

91 การให้ทุนการศึกษาของโรงเรียนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

4.23 .790 มาก 

92 ความแตกต่างขององค์ประกอบประเภทวัย เพศ ส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

4.27 .736 มาก 

93 สภาพห้องเรียนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 4.23 .696 มาก 
94 การบริหารจัดการเวลาเหมาะสมส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม

นักเรียน 
4.33 .708 มาก 

95 ครอบครัวมีส่วนสนับสนุนในการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเรียนดี 4.29 .692 มาก 
96 สภาพครอบครัวมีส่วนช่วยในการปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนท่ีมีวินัยใน

ตนเอง รู้เวลา เช่น เวลาเรียนก็ต้ังใจเรียน เวลาว่างก็ท ากิจกรรมอย่าง
อื่นท่ีตนสนใจ 

4.36 .698 มาก 

97 การจัดสภาพแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้จัดเป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

4.32 .710 มาก 

98 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

4.24 .728 มาก 

99 สภาพ บรรยากาศในสถานศึกษาท่ีสะอาด ปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.18 .711 มาก 

100 บทเรียนท่ีกระตุ้นความสนใจและจูงใจนักเรียนให้สนใจเรียน จัดเป็น
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.46 .600 มาก 

101 ความรู้ ความสามารถและสติปัญญาส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

4.33 .638 มาก 

102 องค์ประกอบด้านอารมณ์ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 4.26 .703 มาก 
103 องค์ประกอบด้านแรงจูงใจส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 4.22 .684 มาก 
104 เทคนิคการสอนของครูส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 4.25 .698 มาก 
105 เวลาส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 4.09 .752 มาก 
106 การสนับสนุนความคิดของนักเรียนหากเป็นสิ่งท่ีถูกต้องของผู้ปกครอง

จัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน  
4.15 .759 มาก 
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ตารางที ่6 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

 n = 273 

ข้อที ่ ข้อค าถาม  S.D 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

107 การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนหนังสืออย่างเต็มท่ีเป็นหน้าท่ีของ
ครอบครัว 

4.17 .740 มาก 

108 ครูผู้สอนและเพื่อนๆ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 4.12 .776 มาก 
109 การส่งเสริม สนับสนุนโดยองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาความรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน  
4.30 .691 มาก 

110 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาและวิจัยโดยภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้น
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.23 .749 มาก 

111 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักเรียนกับ
ครอบครัวส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.25 .693 มาก 

112 การสร้างความอบอุ่นและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว ส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.36 .708 มาก 

113 การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนหนังสืออย่างเต็มท่ีเป็นหน้าท่ีของ
โรงเรียน 

4.36 .687 มาก 

114 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
โอกาสชนะการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการมากกว่านักเรียนปกติ 

4.40 .651 มาก 

115 การจัดการทบทวนบทเรียน สอนเพิ่มเติมโดยศิษย์เก่าท่ีเป็นตัวแทน
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียนเป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

4.11 .762 มาก 

116 แรงจูงใจท่ีเกิดจากการได้เห็นตัวอย่างของนักเรียนศิษย์เก่าท่ีเป็นรุ่นพี
เป็นแรงจูงใจท่ีดีเหนือกว่าแรงจูงใจใดใด 

3.94 .931 มาก 

117 การชื่นชมและยกย่องนักเรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป  

4.35 .718 มาก 

118 การสร้างให้นักเรียนน าความรู้เดิม ทักษะเดิมมาใช้ท าให้นักเรียนมี
ความพร้อมในการเรียน 

4.56 .526 มาก 

119 การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.39 .678 มาก 

120 ความมั่นคงทางอารมณ์และความต้องการท่ีจะเรียนรู้ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.51 .543 มาก
ท่ีสุด 

121 ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.55 .567 มาก
ท่ีสุด 
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ตารางที ่6 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

 n = 273 

ข้อที ่ ข้อค าถาม  S.D 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

122 การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

4.52 .636 มาก
ท่ีสุด 

123 การสนับสนุนการฝึกอบรม  สร้างกลุ่มครูให้เกิดความสนใจหลักสูตร
และวิธีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

4.57 .572 มาก
ท่ีสุด 

124 การจัดท าคูมืออบรมคณาจารย์ในศูนย ์สอวน. เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

4.51 .607 มาก
ท่ีสุด 

125 การให้โอกาสครูท่ีสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ค่ายโอลิมปิกวิชาการ เป็น
การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

4.56 .628 มาก
ท่ีสุด 

126 การวางแผนและจัดโปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะนักเรียนท่ีดี
สามารถดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาได้ 

4.56 .559 มาก
ท่ีสุด 

127 การสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนโดยการจัดสอบแบบจับเวลาเหมือน
การแข่งขันจริงทุกสัปดาห์เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.41 .670 มาก 

128 การฝึกฝนด้านวิชาการจิตใจและสมาธิให้กับนักเรียนเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

4.53 .618 มาก
ท่ีสุด 

129 การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการอย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การพัฒนาความสามารถของนักเรียนได้ 

4.53 .535 มาก
ท่ีสุด 

130 การได้รับทุนศึกษาต่อท้ังในและต่างประเทศ (ระดับปริญญาตรี 
ถึงปริญญาเอก) ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.34 .711 มาก 

131 การมองการแก้โจทย์ปัญหาเหมือนเกม  สามารถพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนได้ 

4.26 .748 มาก 

132 การสร้างความเข้าใจ รู้เท่าทันท่ีจะก้าวเข้าไปสู่สถานการณ์นั้นๆ เป็น
การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

4.54 .568 ม า ก
ท่ีสุด 

133 การเสนอโอกาสในการท างานให้นักเรียนหากชนะเลิศการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.47 .653 มาก 

134 การประเมินสภาวะของนักเรียน ด้านร่างกายจิตใจว่า พร้อมเข้า
แข่งขันหรือไม่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

4.35 .767 มาก 
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 n = 273 

ข้อที ่ ข้อค าถาม  S.D 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

135 การประเมินความรู้ ความสามารถ ว่ามีอยู่มากน้อยพร้อมเข้าแข่งขัน
หรือไม่ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 

4.41 .556 มาก 

136 การประเมินทัศนคติ สถานภาพ ความมุ่ งมั่นของนักเรียนเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

4.49 .589 มาก 

137 
 

การรับทราบและประเมินวุฒิภาวะของนักเรียน เป็นการเตรียมความ
พร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

4.30 .784 มาก 

138 การมอบหมายภาระงาน/ศึกษาเอกสารก่อนเรียน เป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

4.44 .646 มาก 

139 การทบทวนเนื้อหาหรือมโนทัศน์ (Concept) ของเนื้อหาเดิมก่อนการ
สอนเนื้อหาใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.60 .520 มาก
ท่ีสุด 

140 การฝึกฝนให้รู้จักเสียสละเวลากับภาระงาน ไม่ละท้ิงงาน มานะบาก
บั่น เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.56 .533 มาก
ท่ีสุด 

141 การส่งเสริมความมั่นใจ (Confidence) ให้กับนักเรียน เป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

4.55 .574 มาก
ท่ีสุด 

142 สภาพ สถานะทางเศรษฐกิจครอบครัวของนักเรียนส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

4.33 .833 มาก 

143 การส่งเสริมการดูแลและปฏิบัติตนตามสุขนิสัยท่ีดีส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

4.53 .549 มาก
ท่ีสุด 

144 การบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ีและ
ด้านงบประมาณส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.55 .587 มาก
ท่ีสุด 

145 นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ
อย่างต่อเนื่องจัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

4.49 .728 มาก 

 
จากตารางที่  6 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร

องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ทั้งหมด 145 ตัวแปร 
อยู่ระหว่าง 3.74 - 4.60 แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย ( ) ของตัวแปรที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือตัวแปรที่ 139 ก่อนการสอนเนื้อหาใหม่ ให้มีการทบทวนเนื้อหาหรือมโนทัศน์
(Concept) ของเนื้อหาเดิมก่อน เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน (  = 4.60, S.D. = 0.520 ) 
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รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 คือตัวแปรที่ 123 การสนับสนุนการฝึกอบรม สร้างกลุ่มครูให้เกิดความสนใจ
หลักสูตรและวิธีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน ( = 4.57,                      
S.D. = 0.572) ส่วนตัวแปรที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่ ตัวแปรที่ 51 การฝึกสติให้นิ่ง                      
ใช้ชีวิตให้มีความสุขเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน (  = 3.74, S.D. = 0.985)                   
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.397-1.056 แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ขององค์ประกอบ
แต่ละตัวแปรมีลักษณะสอดคล้องกัน 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ จากแบบสอบถามความคิดเห็นใช้การวิเคราะห์เชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor  Analysis: EFA) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis: PCA) พิจารณาจาก
ข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญ คือ ตัวแปรต้องมีความสัมพันธ์กันและพิจารณาจากค่า KMO( Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และทดสอบสมมุติฐานด้วย
ค่า Bartlett’s Test of Sphericity ที่ต้องมีนัยส าคัญทางสถิติจึงเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยได้1รายละเอียดดังตารางที่ 7 

 
ตารางที ่7 แสดงค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) และวิเคราะห์

ค่าสถิติทดสอบBartlett's Test of Sphericity 
 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 

มีค่าเท่ากับ .906 แสดงว่าตัวแปรจ านวน 145 ข้อ ที่เป็นกระทงค าถามของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         
มีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมสามารถใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้ ในระดับดีมากเพราะค่า KMO             
มีค่าสูง และเข้าใกล้  1 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้  Bartlett’s Test of 
Sphericity ค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig= 0.00<.05) 
ส าหรับค่า Sig น้อยกว่า .05 แสดงว่า เมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น
ข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์ปัจจัยต่อไป 

                                                           
1Joseph F. Hair,  Jr., and others,  Multivariate Data Analysis,  5thed. (New 

Jersey: Pearson Education Inc, 1998) , 111, quoted in Brian Habing,  Exploratory Factor 
Analysis (University of South Carolina, 2013), 6, accessed February 14, 2016, available 
from http://www.people.stat.sc.edu 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .906 
Bartlett’s Testof Sphericity Approx. Chi-Square 48199.479 
 Df 10440 
 Sig. .000 

http://www.people.stat.sc.edu/
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การวิเคราะห์องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการโดยการสกัดปัจจัย (Factor Analysis) ซึ่งใช้การวิเคราะห์เชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis: PCA) โดยการหมุนแกนแบบ
ตั้งฉากหรือออโธกอนอล (orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (varimax rotation) โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การเลือกองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 
มากกว่า หรือเท่ากับ1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser,s Criterion) 2) แต่ละองค์ประกอบมีตัวแปร             
ที่สังเกตได้ (observed variable) ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป และ 3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
loading) ของแต่ละตัวแปร ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์ โดยการสกัดปัจจัย เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์ ได้จ านวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 แสดงองค์ประกอบ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) ค่าร้อยละของความ

แปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบการเตรียมความพร้อม
เพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  

 

องค์ 
ประกอบ 

Initial eigenvalues Rotation sums of squared loadings 
ค่าความ

แปรปรวน 
ของตัวแปร 

(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของ 
ความ

แปรปรวน 
ของตัวแปร 

(% of variance) 

ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน

สะสม 
(cumulative %) 

ค่าความ
แปรปรวน 
ของตัวแปร 

(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของ 
ความ

แปรปรวน 
ของตัวแปร 

(% of variance) 

ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน

สะสม 
(cumulative %) 

1 53.914 37.182 37.182 19.582 13.505 13.505 
2 13.801 9.518 46.700 14.310 9.869 23.374 
3 5.676 3.915 50.615 13.611 9.387 32.761 
4 5.210 3.593 54.208 13.055 9.004 41.764 
5 4.495 3.100 57.308 8.932 6.160 47.924 
6 3.330 2.296 59.604 8.066 5.563 53.487 
7 3.165 2.183 61.787 5.556 3.832 57.319 
8 2.701 1.863 63.650 3.489 2.406 59.725 
9 2.501 1.725 65.375 3.263 2.250 61.975 
10 2.145 1.479 66.854 2.744 1.892 63.867 
11 2.000 1.379 68.233 2.546 1.756 65.623 
12 1.823 1.257 69.491 2.344 1.617 67.240 
13 1.608 1.109 70.599 1.881 1.298 68.538 
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ตารางที่ 8 แสดงองค์ประกอบ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) ค่าร้อยละของความ
แปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบการเตรียมความพร้อม
เพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

 

องค์ 
ประกอบ 

Initial eigenvalues Rotation sums of squared loadings 
ค่าความ

แปรปรวน 
ของตัวแปร 

(eigenvalues
) 

ค่าร้อยละของ 
ความแปรปรวน 

ของตัวแปร 
(% of variance) 

ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน

สะสม 
(cumulative %) 

ค่าความ
แปรปรวน 
ของตัวแปร 

(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของ 
ความ

แปรปรวน 
ของตัวแปร 

(% of variance) 

ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน

สะสม 
(cumulative %) 

14 1.580 1.090 71.689 1.866 1.287 69.825 
15 1.453 1.002 72.691 1.855 1.279 71.104 
16 1.324 .913 73.604 1.789 1.234 72.338 
17 1.259 .868 74.473 1.686 1.163 73.501 
18 1.200 .828 75.300 1.495 1.031 74.532 
19 1.162 .801 76.102 1.443 .995 75.527 
20 1.095 .755 76.857 1.427 .984 76.511 
21 1.011 .697 77.554 1.284 .886 77.397 
22 1.006 .694 78.248 1.234 .851 78.248 
 
* ค่าน้ าหนักตัวแปร (Factors Loading) เท่ากับ 0.60 ขึ้นไป 
 

จากตารางที่ 8 แสดงองค์ประกอบ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของ
องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ พบว่า องค์ประกอบที่
มีค่าแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) มากกว่า 1 มี 22 องค์ประกอบ และองค์ประกอบทั้งหมด
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้เท่ากับร้อยละ 78.248 และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การ
คัดเลือกองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของแต่ละตัวแปร ตั้งแต่ 0.60 
ขึ้นไป และมีค่าแปรปรวนของตัวแปร มากกว่า 1 แต่ละองค์ประกอบมีตัวแปรที่สังเกตได้ (observed 
variable) ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป พบว่ามีเพียง 8 องค์ประกอบ จ านวน 90 ตัวแปร ที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนอีก 14 องค์ประกอบ ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์จึงไม่เข้าข่ายการวิจัย 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ องค์ประกอบที่ 1-8 
พบว่า ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) มากกว่า 1.00 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้ทั้งหมด 59.725 นอกจากนี้ น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบ  
น าเสนอข้อมูลดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรที่สังเกตได้ แต่ละองค์ประกอบ 
 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรที่สังเกตได้  

แต่ละองค์ประกอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ตัวแปรที่ 9 .794        
ตัวแปรที่ 12 .788        
ตัวแปรที่ 4 .786        
ตัวแปรที่ 11 .780        
ตัวแปรที่ 10 .772        
ตัวแปรที่ 1 .763        
ตัวแปรที่ 14 .753        
ตัวแปรที่ 3 .745        
ตัวแปรที่ 17 .739        
ตัวแปรที่ 15 .733        
ตัวแปรที่ 5 .726        
ตัวแปรที่ 7 .722        
ตัวแปรที่ 2 .721        
ตัวแปรที่ 6 .717        
ตัวแปรที่ 13 .716        
ตัวแปรที่ 8 .708        
ตัวแปรที่ 18 .673        
ตัวแปรที่ 19 .673        
ตัวแปรที่ 16 .673        
ตัวแปรที่ 20 .636        
ตัวแปรที่ 76  .759       
ตัวแปรที่ 72  .715       
ตัวแปรที่ 73  .699       
ตัวแปรที่ 74  .698       
ตัวแปรที่ 79  .623       
ตัวแปรที่ 77  .621       
ตัวแปรที่ 75  .619       
ตัวแปรที่ 70  .616       
ตัวแปรที่ 78  .613       
ตัวแปรที่ 66  .607       
ตัวแปรที่ 71  .601       
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ตารางที ่9 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรที่สังเกตได้ แต่ละองค์ประกอบ (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรที่สังเกตได้ 

แต่ละองค์ประกอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ตัวแปรที่ 98   .844      
ตัวแปรที่ 97   .824      
ตัวแปรที่ 95   .801      
ตัวแปรที่ 96   .764      
ตัวแปรที่ 99   .706      
ตัวแปรที่ 92   .672      
ตัวแปรที่ 100   .620      
ตัวแปรที่ 101   .618      
ตัวแปรที่ 94   .608      
ตัวแปรที่ 121    .819     
ตัวแปรที่ 120    .811     
ตัวแปรที่ 127    .801     
ตัวแปรที่ 134    .800     
ตัวแปรที่ 129    .799     
ตัวแปรที่ 137    .798     
ตัวแปรที่ 128    .790     
ตัวแปรที่ 123    .775     
ตัวแปรที่ 125    .775     
ตัวแปรที่ 126    .764     
ตัวแปรที่ 118    .761     
ตัวแปรที่ 133    .757     
ตัวแปรที่ 138    .757     
ตัวแปรที่ 140    .756     
ตัวแปรที่ 119    .748     
ตัวแปรที่ 136    .743     
ตัวแปรที่ 124    .726     
ตัวแปรที่ 139    .722     
ตัวแปรที่ 135    .718     
ตัวแปรที่ 122    .704     
ตัวแปรที่ 132    .701     
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ตารางที่ 9 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรที่สังเกตได้ แต่ละองค์ประกอบ (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรที่สังเกตได้ 

แต่ละองค์ประกอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ตัวแปรที่ 52     .859    
ตัวแปรที่ 47     .835    
ตัวแปรที่ 49     .827    
ตัวแปรที่ 50     .804    
ตัวแปรที่ 53     .798    
ตัวแปรที่ 54     .749    
ตัวแปรที่ 48     .721    
ตัวแปรที่ 46     .719    
ตัวแปรที่ 44     .658    
ตัวแปรที่ 45     .653    
ตัวแปรที่ 43     .633    
ตัวแปรที่ 35      .749   
ตัวแปรที่ 34      .733   
ตัวแปรที่ 36      .726   
ตัวแปรที่ 37      .714   
ตัวแปรที่ 39      .695   
ตัวแปรที่ 38      .693   
ตัวแปรที่ 33      .679   
ตัวแปรที่ 58       .804  
ตัวแปรที่ 60       .792  
ตัวแปรที่ 59       .779  
ตัวแปรที่ 56       .700  
ตัวแปรที่ 55       .673  
ตัวแปรที่ 57       .614  
ตัวแปรที่ 143        .825 
ตัวแปรที่ 141        .798 
ตัวแปรที่ 145        .772 
ตัวแปรที่ 142        .771 
ตัวแปรที่ 144        .769 

รวม 90 
ตัวแปร 

20 
ตัวแปร 

11 
ตัวแปร 

9 
ตัวแปร 

21 
ตัวแปร 

11 
ตัวแปร 

7 
ตัวแปร 

6 
ตัวแปร 

5 
ตัวแปร 

 



131 

 

จากตารางที่ 9 พบว่า องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด มี 8 องค์ประกอบ จ านวน 90 ตัวแปร ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 20 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 จ านวน 11 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3  จ านวน 
9 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 จ านวน 21 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 จ านวน 11 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 
6 จ านวน 7 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 7 จ านวน 6 ตัวแปร และองค์ประกอบที่ 8 จ านวน 5 ตัวแปร 
 
ตารางที่ 10 แสดงองค์ประกอบและจ านวนตัวแปรที่สังเกตได้ ขององค์ประกอบการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  
 

ล าดับ
ที ่

องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
ของตัวแปรที่สังเกตได ้

1 องค์ประกอบที่ 1 20 0.636 - 0.788 
2 องค์ประกอบที่ 2 11 0.601 – 0.759 
3 องค์ประกอบที่ 3 9 0.608 – 0.844 
4 องค์ประกอบที่ 4 21 0.701 – 0.819 
5 องค์ประกอบที่ 5 11 0.633 – 0.859 
6 องค์ประกอบที่ 6 7 0.679 – 0.749 
7 องค์ประกอบที่ 7 6 0.614 – 0.804 
8 องค์ประกอบที่ 8 5 0.769 – 0.825 

รวม 90  
 

จากตารางที่ 10 พบว่า องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ มี 8 องค์ประกอบ โดยที่องค์ประกอบที่ 1 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรอยู่
ระหว่าง 0.636 ถึง 0.788 จ านวน 20 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
อยู่ระหว่าง 0.601 ถึง 0.759 จ านวน 11 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัว
แปรอยู่ระหว่าง 0.608 ถึง 0.844 จ านวน 9 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.701 ถึง 0.819 จ านวน 21 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.633 ถึง 0.859 จ านวน 11 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.679 ถึง 0.749 จ านวน 7 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 7 มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.614 ถึง 0.804 จ านวน 6 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 8                  
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.769 ถึง 0.825 จ านวน 5 ตัวแปร รวมมีจ านวนตัว
แปรทั้งหมด 90 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.601 - 0.859  

องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนัก เรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ                         
มีรายละเอียด ดังตารางที่ 11-18 
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ตารางที่ 11 องค์ประกอบที่ 1 
 n = 273 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
009 การฝึกฝนนักเรียนด้านทักษะการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้โดยการคิด

วิเคราะห์ เป็นพื้นฐานสู่การลงมือปฏิบัติ 
0.794 

012 การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน/วิชาที่มีการสอบโอลิมปิกวิชาการมีผลต่อ
การเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

0.788 

004 นักเรียนต้องมีความรอบรู้ในรายวิชาที่สอน 0.786 
011 ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเตรียมความ

พร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
0.780 

010 การได้รับการฝึกฝนเนื้อหาและข้อสอบตามแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ  
จะพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ 

0.772 

001 การรู้จักตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกเรียนรายวิชาที่ตนสนใจ 0.763 
014 การฝึกฝนทักษะปฏิบัติการเป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียน 0.753 
003 การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหลังการเรียน เป็นการเพ่ิมความพร้อมให้กับ

นักเรียน 
0.745 

017 การจัดสรรเวลาส าหรับการเตรียมตัวเพ่ือการแข่งขัน/การสอบเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับนักเรียน 

0.739 

015 นิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

0.733 

005 การทบทวนบทเรียนของนักเรียนก่อนเรียนจะเพ่ิมความพร้อมให้นักเรียน
ในการเรียน 

0.726 

007 การทบทวนบทเรียนหลังเรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นการสร้างความเข้าใจใน 
การเรียน 

0.722 

002 การเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ และมีความถนัด จะส่งผลดีต่อการเรียน
ของนักเรียน 

0.721 

006 การส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ความส าคัญต่อการเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

0.717 

013 ความรอบรู้เนื้อหาในหลักสูตรหรือสาขาที่เข้าแข่งขันมีผลต่อการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

0.716 

 
 
 
 



133 

 

ตารางที่ 11 องค์ประกอบที่ 1 (ต่อ) 
 n = 273 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
008 ความรับผิดชอบด้านการเรียนเป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับนักเรียน 0.708 
016 การซักถามข้อสงสัยระหว่างเรียน/หลังเรียนเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับ

นักเรียน 
0.673 

019 การสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.673 

018 ความรอบคอบและระมัดระวัง ในการท าข้อสอบเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
นักเรียน 

0.673 

020 การควบคุมสติ สมาธิในการสอบส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 0.636 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 19.582 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 13.505 

 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of 
variance ) 

13.505 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 อธิบายด้วยตัวแปรจ านวน 20 ตัวแปรหลัง

หมุนแกนเรียงล าดับตามค่าน้ าหนักปัจจัยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปรที่ 9, 12, 4, 11, 10,1, 14, 
3, 17, 15, 5, 7, 2, 13, 8, 16, 19, 18, 20 มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่
ระหว่าง 0.636 ถึง 0.794 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 19.582 และค่า
ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 13.505 แสดงว่าตัวแปร 20 ตัวแปร 
เป็นตัวแปรที่อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 13.505 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน องค์ประกอบนี้มีความส าคัญอยู่ในอันดับที่ 
1 แสดงว่าตัวแปร 20 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณา 
ลักษณะแต่ละตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่ 9 การฝึกฝนนักเรียนด้านทักษะการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้
โดยการคิดวิเคราะห์ เป็นพื้นฐานสู่การลงมือปฏิบัติมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ 0.794 และ
ตัวแปรที่ 20 การควบคุมสติ สมาธิในการสอบเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 0.636 ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 1 นี้ว่า “การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ (Create learning opportunities)” 
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ตารางที่ 12 องค์ประกอบที่ 2 
 n = 273 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
076 การทบทวน และน าตัวอย่างข้อสอบโอลิมปิกวิชาการมาใช้ฝึกฝนนักเรียน

อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
0.759 

072 การตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ในการแข่งขันที่ชัดเจนเป็นส่วนหนึ่งของ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.715 

073 การฝึกฝนท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการอย่างหลากหลาย 
สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

0.699 

074 การวางแผนพัฒนาและสนับสนุนนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

0.698 

079 การน างานวิจัยมาบูรณาการในการสอนกระทั่งนักเรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.623 

077 การทบทวนบทเรียนที่เรียนในแต่ละชั่วโมงให้กับนักเรียนทุกวันส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.621 

070 การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็น
หน้าที่ของครู บุคลากรในสถานศึกษา 

0.616 

075 ความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์การสอนของครูผู้สอนส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

0.619 

078 ครูเปน็ผู้แนะน าแนวทางให้นักเรียนเป็นอิสระไม่ถูกกีดกันทางความคิด 0.613 

066 การฝึกให้นักเรียนบริหารจัดการเวลาทั้งเวลาเรียนและเวลาส่วนตัวจะ
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.607 

071 การฝึกให้นักเรียนจับเวลาในการท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ 
เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.601 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 14.310 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 9.869 
 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of 

variance ) 
23.374 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 อธิบายด้วยตัวแปรจ านวน 11 ตัวแปร              

หลังหมุนแกน และเรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปรที่ 76, 72, 
73, 74, 79, 77, 70, 75, 78, 66, 71 ซึ่ งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ  (factor loading)                
อยู่ระหว่าง0.601 ถึง 0.759 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 14.310 และค่า
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 9.869 (Percent of variance) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวน
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ของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน องค์ประกอบนี้มีความส าคัญอยู่ในอันดับที่ 2                    
แสดงว่าตัวแปร 11 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุดและเป็นตัวแปรที่อธิบาย
ความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 9.869 และเมื่อพิจารณา ลักษณะแต่ละตัวแปร พบว่า             
ตัวแปรที่ 76 การทบทวน และน าตัวอย่างข้อสอบโอลิมปิกวิชาการมาใช้ฝึกฝนนักเรียนอย่างต่อเนื่ อง 
สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ 0.759 และตัวแปรที่  71          
การจับเวลาในการท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน                     
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 0.601 ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 2 นี้ว่า “การจัด
กระบวนการสอนของครู (Teaching process)” 
 
ตารางที่ 13 องค์ประกอบที่ 3 
 n = 273 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
098 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบการเตรียมความพร้อม

นักเรียน 
0.844 

097 การจัดสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จัดเป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

0.824 

095 สภาพครอบครัวมีส่วนสนับสนุนในการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเรียนดี 0.801 
096 สมาชิกในครอบครัวช่วยในการปลูกฝังนักเรียนให้มีวินัยในตนเอง รู้เวลา 

เช่น เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียน เวลาว่างก็ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนที่ตนสนใจ 
0.764 

099 สภาพแวดล้อม บรรยากาศในสถานศึกษาที่สะอาด  ปลอดภัยเป็นส่วน
หนึ่งการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.706 

092 ความแตกต่างของวัย เพศ ของนักเรียนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

0.672 

100 บทเรียนที่กระตุ้นความสนใจและจูงใจนักเรียนให้สนใจเรียน จัดเป็นการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.620 

101 ความรู้ ความสามารถและสติปัญญาส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

0.618 

094 การบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสมส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

0.608 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 13.611 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 9.387 
 ค่ า ร้ อยละสะสมของความแปรปรวน ( Cumulative percent of 

variance) 
32.761 
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จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบที่3อธิบายด้วยตัวแปรจ านวน 9 ตัวแปรหลังหมุน
แกน และเรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปรที่ 98, 97, 95, 96, 
99, 92, 100, 101, 94 มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.608 ถึง 
0.844 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 13.611 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 9.387 แสดงว่าตัวแปร 9 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วม
อธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุดและสามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 9.387
ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน องค์ประกอบนี้มี
ความส าคัญอยู่ในอันดับที่ 3 และเมื่อพิจารณา ลักษณะแต่ละตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่  98 การจัด
บรรยากาศการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียน  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด คือ 0.844 และตัวแปรที่ 94 การบริหารเวลาส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 0.608 ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 3 นี้ว่า “การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (Atmospheric environment organizing)” 
 
ตารางที่ 14 องค์ประกอบที่ 4 
 n = 273 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
121 ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ส่งผลต่อ

การเตรียมความพร้อมนักเรียน 
0.819 

120 ความมั่นคงทางอารมณ์และความต้องการที่จะเรียนรู้ส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

0.811 

127 การสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนโดยการจัดสอบแบบจับเวลาเหมือนการ
แข่งขันจริงทุกสัปดาห์เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.801 

134 การประเมินสภาวะของนักเรียน ด้านร่างกายจิตใจว่า พร้อมเข้าแข่งขัน
หรือไม่เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 

0.800 

129 การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการอย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาความสามารถของนักเรียนได้ 

0.799 

137 การรับทราบและประเมินวุฒิภาวะของนักเรียน เป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

0.798 

128 การฝึกฝนด้านวิชาการจิตใจและสมาธิให้กับนักเรียนเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

0.790 

123 การสนับสนุนการฝึกอบรม สร้างกลุ่มครูให้ เกิดความสนใจหลักสูตรและ
วิธีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.775 
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ตารางที ่14 องค์ประกอบที่ 4 (ต่อ) 
 n = 273 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
125 การให้โอกาสครูที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ค่ายโอลิมปิกวิชาการ เป็นการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
0.775 

126 การวางแผนและจัดโปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะนักเรียนที่ดีสามารถดึง
ศักยภาพของนักเรียนออกมาได้ 

0.764 

118 การสร้างให้นักเรียนน าความรู้เดิม ทักษะเดิมมาใช้ท าให้นักเรียนมีความ
พร้อมในการเรียน 

0.761 

133 การเสนอโอกาสในการท างานให้นักเรียนหากชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.757 

138 การมอบหมายภาระงาน/ศึกษาเอกสารก่อนเรียน เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

0.757 

140 การฝึกฝนให้รู้จักเสียสละเวลากับภาระงาน ไม่ละทิ้งงาน มานะบากบั่น 
เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.756 

119 การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.748 

136 การประเมินทัศนคติ สถานภาพ ความมุ่งมั่นของนักเรียนเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

0.743 

124 การจัดท าคูมืออบรมคณาจารย์ในศูนย์ สอวน. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.726 

139 การทบทวนเนื้อหาหรือมโนทัศน์(Concept) ของเนื้อหาเดิมก่อนการสอน
เนื้อหาใหม ่เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.722 

135 การประเมินความรู้ ความสามารถ ว่ามีอยู่มากน้อยพร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่ 
เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

0.718 

122 การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

0.704 

132 การสร้างความเข้าใจ รู้เท่าทันที่จะก้าวเข้าไปสู่สถานการณ์นั้นๆ เป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

0.701 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 13.005 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 9.004 
 ค่ า ร้ อยละสะสมของคว ามแปรปรวน  ( Cumulative percent of 

variance) 
41.764 
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จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 อธิบายด้วยตัวแปรจ านวน 21 ตัวแปรหลังหมุน
แกน และเรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปรที่ 121, 120, 127, 
134, 129, 137, 128, 123, 125, 126, 118, 133, 138, 140, 119, 136, 124, 139, 135, 122, 132
มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ  (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.819 ถึง 0.701 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 13.055 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent 
of variance) เท่ากับ 9.004 แสดงว่าตัวแปร 21 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดี
ที่สุดและสามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 9.004 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน องค์ประกอบนี้มีความส าคัญอยู่ในอันดับที่ 
4 และเมื่อพิจารณา ลักษณะแต่ละตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่ 120 ความมั่นคงทางอารมณ์และความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ 
0.811 และตัวแปรที่ 132 การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการควรมี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เท่าทันในสิ่งต่างๆ ที่ก าลังจะก้าวเข้าไปสู่สถานการณ์นั้นๆ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 0.701 ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 4 นี้ว่า “การบริหารจัดการ
ด้านอารมณ์และแรงจูงใจ (Emotional and motivation management)” 

 
ตารางที่ 15 องค์ประกอบที่ 5 
 n = 273 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
052 การศึกษา ค้นคว้า ช่างสังเกต ช่างสงสัย และรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

เหตุเป็นผลหากสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการเตรียมความพร้อม 
0.859 

047 การมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ยากข้ึนเป็นล าดับต่อไป เป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน  

0.835 

049 การหากิจกรรมอ่ืนมาทดแทน หากเหนื่อยหรือท้อถอยในการเรียนเป็นการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน 

0.827 

050 การเข้าใจธรรมชาติ กับอารมณ์ของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

0.804 

053 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เริ่มจากการฝึกฝนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
พยายามไม่ถามผู้อื่น หรือเปิดเฉลย   

0.798 

054 การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลาเป็นสิ่งส าคัญ  ที่ส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียน  

0.749 

048 การใช้หลักอิทธิบาทสี่ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาอาจส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน  

0.721 

046 การอ่านหนังสือ  การทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

0.719 
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ตารางที่ 15 องค์ประกอบที่ 5 (ต่อ) 
 n = 273 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
044 ความไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากและอุปสรรคต่าง ๆ ส่งผลต่อการเตรียม

ความพร้อมนักเรียน 
0.658 

045 การเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการพ้ืนฐานต่าง ๆ เป็นพื้นฐาน แล้วศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

0.653 

043 ความสามารถในการสืบค้นหาความรู้หลายวิธี ส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียน 

0.633 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 8.932 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 6.160 
 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of 

variance) 
47.924 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 อธิบายด้วยตัวแปรจ านวน 11 ตัวแปรหลังหมุน

แกน และเรียงล าดับตามค่าน้ าหนักปัจจัยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปรที่ 52, 47, 49, 50,53, 54, 
48, 46, 44, 45, 43 มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ  (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.633 ถึง 
0.859 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 8.932 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 6.160 แสดงว่าตัวแปร 11 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่อธิบาย
ความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 6.160 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร
(Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน องค์ประกอบนี้มีความส าคัญอยู่ในอันดับที่ 5 แสดงว่าตัวแปร          
11 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณา ลักษณะแต่ละตัวแปร 
พบว่า ตัวแปรที่ 52 หากสนใจเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนควรศึกษา ค้นคว้า ช่าง
สังเกต ช่างสงสัย และต้องรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 
คือ 0.859 และตัวแปรที่ 43 ความสามารถในการสืบค้นหาความรู้หลายวิธี สามารถช่วยพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 0.633 ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้ง
ชื่อองค์ประกอบที่ 5 นี้ว่า “การเรียนรู้อย่างอิสระ (Independence Learning)” 
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ตารางที่ 16 องค์ประกอบที่ 6  
 n = 273 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
035 การสอนภาคทฤษฎีเพ่ือให้เข้าใจหลักการต่าง ๆ และครอบคลุมเนื้อหา

ท าให้นักเรียนสามารถท าข้อสอบได้ 
0.749 

034 สร้างความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน จะช่วยประหยัดเวลาในการ
ทบทวนเนื้อหา 

0.733 

036 แนวคิดใหม่และประสบการณ์ ด้านทฤษฎีมีผลต่อความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหา 

0.726 

037 การมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อการแก้โจทย์ปัญหา 0.714 
039 การจัดสรรเวลาอ่านหนังสือและพักผ่อนที่เหมาะสม ขณะที่มีภาระงาน

มาก ส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
0.695 

038 การกระตุ้นให้รู้สึกชอบการแข่งขันกับตัวเองและคนอ่ืน ๆ เป็นแรง
บันดาลใจให้ต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน 

0.693 

033 ความเชื่อมั่นในตนเองและความอดทน ส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 

0.679 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 8.066 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 5.563 
 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of 

variance ) 
53.487 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า องค์ประกอบที่ 6 อธิบายด้วยตัวแปรจ านวน 7 ตัวแปรหลังหมุน

แกน และเรียงล าดับตามค่าน้ าหนักปัจจัยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปรที่ 35, 34, 36, 37, 39, 
38, 33 มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.679 ถึง 0.749 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 8.066 และค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(Percent of variance) เท่ากับ 5.563 แสดงว่าตัวแปร 7 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่อธิบายความ
แปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 5.563 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน องค์ประกอบนี้มีความส าคัญอยู่ในอันดับที่ 6 แสดงว่าตัวแปร                   
7 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณา ลักษณะแต่ละตัวแปร  
พบว่า ตัวแปรที่ 35 การสอนภาคทฤษฎีเพ่ือให้เข้าใจหลักการต่างๆ และครอบคลุมเนื้อหาท าให้
นักเรียนสามารถท าข้อสอบได้ มีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ 0.749 และตัวแปรที่ 33 ความ
อดทน และความเชื่อมั่นในตนเองเป็นผลดีต่อการท าข้อสอบ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 
0.679 ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 6 นี้ว่า “การบริหารจัดการด้านสติปัญญานักเรียน 
(Students Intellectual management) 
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ตารางที่ 17 องค์ประกอบที่ 7  
 n = 273 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
058 การเล่นกีฬาสามารถช่วยลดความเครียดจากการอ่านต ารา 0.804 
060 ความซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 0.792 
059 ความมีวินัยในการเรียนเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 0.779 
056 การรู้จักข้อดีและข้อด้อยของตนเองท าให้นักเรียนสามารถพัฒนา

ศักยภาพในการเรียน 
0.700 

055 การให้ความใส่ใจ และรักในวิชาที่เรียนเป็นส่วนหนึ่งความส าเร็จ เพราะ
ท าให้เรียนด้วยความสุข 

0.673 

057 การที่มีความช านาญรายวิชาใด วิชาหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเข้า
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

0.614 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 5.556 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.832 
 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of 

variance) 
57.319 

 
จากตารางที่ 17 พบว่า องค์ประกอบที่ 7 อธิบายด้วยตัวแปรจ านวน 6 ตัวแปรหลัง

หมุนแกน และเรียงล าดับตามค่าน้ าหนักปัจจัยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปรที่ 58, 60, 59, 56, 
55, 57 มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง0.614 ถึง 0.804  มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 5.556 และค่าร้อยละของความแปรปรวน
(Percent of variance) เท่ากับ 3.832 แสดงว่าตัวแปร 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่อธิบายความ
แปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 3.832 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร
(Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน องค์ประกอบนี้มีความส าคัญอยู่ในอันดับที่ 7 แสดงว่าตัวแปร 6
ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาลักษณะแต่ละตัวแปร 
พบว่า ตัวแปรที่ 58 การเล่นกีฬาสามารถช่วยลดความเครียดจากการอ่านต ารา มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด คือ 0.804 และตัวแปรที่ 57 การที่มีความช านาญรายวิชาใด วิชาหนึ่ง เป็น
ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 0.614 
ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 7 นี้ว่า “การบริหารจัดการด้านวุฒิภาวะของนักเรียน 
(Students maturity management)”  
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ตารางที ่18 องค์ประกอบที่ 8 
 n = 273 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
143 การส่งเสริมการดูแลและปฏิบัติตนตามสุขนิสัยที่ดีส่งผลต่อการเตรียม

ความพร้อมนักเรียน 
0.825 

141 การส่งเสริมความมั่นใจ (Confidence) ให้กับนักเรียน เป็นการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

0.798 

145 นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องจัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.772 

142 สภาพฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวของนักเรียนส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

0.771 

144 การบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และ
ด้านงบประมาณส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

0.769 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 3.489 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 2.406 
 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of 

variance) 
59.725 

 
จากตารางที่ 18 พบว่า องค์ประกอบที่ 8 อธิบายด้วยตัวแปรจ านวน 5 ตัวแปรหลัง

หมุนแกน และเรียงล าดับตามค่าน้ าหนักปัจจัยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปรที่ 143, 141, 145, 
142, 144 มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.769 ถึง 0.825 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 3.489 และค่าร้อยละของความแปรปรวน
(Percent of variance) เท่ากับ 2.406 แสดงว่าตัวแปร 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่อธิบายความ
แปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 2.406 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร
(Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน องค์ประกอบนี้มีความส าคัญอยู่ในอันดับที่ 8 แสดงว่าตัวแปร               
5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาลักษณะแต่ละตัวแปร  
พบว่า ตัวแปรที่ 143 การดูแลตนเองด้วยการปฏิบัติตนตามสุขนิสัยที่ดีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ 0.825 และตัวแปรที่ 144 องค์ประกอบด้านการ
บริหาร ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และด้านงบประมาณส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 0.769 ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 
8นี้ว่า “การบริหารจัดการของโรงเรียน (School management)” 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ จากกลุ่มตัวอย่าง มี 8 องค์ประกอบ สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 



 
143 

 

   

 

      

การสร้างโอกาส 
การเรียนรู ้
20 ตัวแปร 

การจัด
กระบวนการสอน

ของคร ู
11 ตัวแปร 

การจัด
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 

9 ตัวแปร 

การบริหารจัดการ
ด้านอารมณ์และ

แรงจูงใจ 

21 ตัวแปร 

การเรียนรู้อย่าง
อิสระ 

11 ตัวแปร 

การบริหารจัดการ
ด้านสติปัญญา

นักเรียน 
7 ตัวแปร 

การบริหารจัดการ
ด้านวุฒิภาวะของ

นักเรียน 

6 ตัวแปร 
 

การบริหาร
จัดการของ
โรงเรียน 

5 ตัวแปร    องค์ประกอบการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

โอลิมปิกวิชาการ 

แผนภาพที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 



144 

144 
 

   

 

จากแผนภาพที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ มี 8 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างโอกาสการเรียนรู้ 2) การจัด
กระบวนการสอนของครู 3) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 4) การบริหารจัดการด้านอารมณ์
และแรงจูงใจ 5) การเรียนรู้อย่างอิสระ 6) การบริหารจัดการด้านสติปัญญานักเรียน 7) การบริหาร
จัดการด้านวุฒิภาวะของนักเรียน และ 8) การบริหารจัดการของโรงเรียน 
 

ตอนที ่ 4 การวิเคราะห์เพื่อยืนยันองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 
การวิเคราะห์เพ่ือยืนยันองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

โอลิมปิกวิชาการ ใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน โดยน าเสนอ
องค์ประกอบ จ านวน 8 องค์ประกอบ 90 ตัวแปร ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาประเด็นความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงให้ได้องค์ประกอบการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการที่เหมาะสม 

ผู้วิจัยน าองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
มาตรวจสอบ และน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อมูลจากความคิดเห็นและประสบการณ์ จ านวน
ทั้งหมด 5 คน โดยด าเนินเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1. ก าหนดผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยท าการเลือกผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ                
ที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน ที่มีสถิตินักเรียนสอบผ่านโอลิมปิกวิชาการรอบแรกหรือเป็นตัวแทนศูนย์สอบ
โอลิมปิกวิชาการได้ต่อเนื่อง และมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 5 คน 

2. ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบความเหมาะสมความเป็นไปได้ ความถูกต้องและความเป็น
ประโยชน์ขององค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ พร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงให้ได้องค์ประกอบและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

3. ผู้วิจัยสังเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญน า
ข้อเสนอแนะมาพิจารณาแล้วแก้ไขและสรุปผลการวิจัย 
 

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบการเตรียมความ
พร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

 การวิเคราะห์ความถี่  (Frequency: f) ตามความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญที่มีต่อ
องค์ประกอบและแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ                      
ดังตารางที ่19 
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ตารางที ่19 แสดงค่าความถี่และร้อยละของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อองค์ประกอบและ
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ถูกต้อง

ครอบคลมุ 
เป็นไปได ้

ใช้
ประโยชน ์

f % f % f % f % 

1. ด้านการสร้างโอกาสการเรียนรู้         

1.การฝึกฝนนักเรียนด้านทักษะการน า
ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้โดยการคิดวิเคราะห์ 
เป็นพื้นฐานสู่การลงมือปฏิบัติ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

2.การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน/วิชาที่มีการ
สอบโอลิมปิกวิชาการ มีผลต่อการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

3.นักเรียนต้องมีความรอบรู้ในรายวิชาที่สอบ 5 100 5 100 5 100 5 100 

4.ความพร้อมด้านร่ างกาย จิตใจ เป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการเตรียมความพร้อมเข้า
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

5.การได้รับการฝึกฝนเนื้อหาและข้อสอบ
ตามแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ  จะพัฒนา
ทักษะของนักเรียนได้ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

6.การรู้จักตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเลือก
เรียนรายวิชาที่ตนสนใจ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

7.การฝึกฝนทักษะปฏิบัติการเป็นการสร้าง
ความเข้าใจในการเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

8.การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหลังการเรียน 
เป็นการเพ่ิมความพร้อมให้กับนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

9.การจัดสรรเวลาส าหรับการเตรียมตัวเพ่ือ
การแข่งขัน/การสอบ เป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

10.นิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเป็นส่วน
หนึ่งของการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 
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ตารางที ่19 แสดงค่าความถี่และร้อยละของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อองค์ประกอบและ
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ถูกต้อง

ครอบคลมุ 
เป็นไปได ้

ใช้
ประโยชน ์

f % f % f % f % 

11.การทบทวนบทเรียนของนักเรียนก่อน
เรียนสามารถเพ่ิมความพร้อมให้นักเรียนใน
การเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

12.การทบทวนบทเรียนหลังเรียนอย่าง
สม่ าเสมอเป็นการสร้างความเข้าใจในการ
เรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

13.การเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ และมี
ความถนัด จะส่งผลดีต่อการเรียนของ
นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

14.การส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อ
การเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

15.ความรอบรู้เนื้อหาในหลักสูตรหรือสาขา
ที่เข้าแข่งขันส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

16.ความรับผิดชอบด้านการเรียนเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดส าหรับนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

17.การซักถามข้อสงสัยระหว่างเรียน/หลัง
เรียนเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

18.การสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

19.ความรอบคอบและระมัดระวัง ในการท า
ข้อสอบเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

20.การควบคุมสติ สมาธิในการสอบส่งผล
ต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 
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ตารางที ่19 แสดงค่าความถี่และร้อยละของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อองค์ประกอบและ
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ถูกต้อง

ครอบคลมุ 
เป็นไปได ้

ใช้
ประโยชน ์

f % f % f % f % 
2.ด้านการจัดกระบวนการสอนของครู         
1.การทบทวน และน าตัวอย่างข้อสอบโอลิมปิก
วิชาการมาใช้ฝึกฝนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

2.การตั้ งเป้าหมายและจุดประสงค์ในการ
แข่งขันที่ชัดเจนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

3.การฝึกฝนให้นักเรียนท าข้อสอบแนวข้อสอบ
โอลิมปิกวิชาการอย่างหลากหลาย สามารถ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

4.การวางแผนพัฒนาและสนับสนุนนักเรียนเป็น
สิ่งส าคัญในการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

5.การน างานวิจัยมาบูรณาการในการสอน
กระทั่งนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ เป็น
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

6.การทบทวนบทเรียนที่เรียนในแต่ละชั่วโมง
ให้กับนักเรียนทุกวันส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

7.การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้เข้า
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นหน้าที่ของครู 
บุคลากรในสถานศึกษา 

5 100 5 100 5 100 5 100 

8.ความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์การสอนของ
ครูผู้สอนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

9.ครูเป็นผู้แนะน าแนวทางให้นักเรียนเป็นอิสระ
ไม่ถูกกีดกันทางความคิด 

5 100 5 100 5 100 5 100 
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ตารางที ่19 แสดงค่าความถี่และร้อยละของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อองค์ประกอบและ
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ถูกต้อง

ครอบคลมุ 
เป็นไปได ้

ใช้
ประโยชน ์

f % f % f % f % 
2.ด้านการจัดกระบวนการสอนของครู         
10.การฝึกให้นักเรียนบริหารจัดการเวลาทั้ง
เวลาเรียนและเวลาส่วนตัวจะส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

11.การฝึกให้นักเรียนจับเวลาในการท า
ข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ เป็นการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

3.ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม         

1.การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เป็น
องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

2.การจัดสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

3.สภาพครอบครัวมีส่วนสนับสนุนในการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

4.สมาชิกในครอบครัวช่วยในการปลูกฝัง
นักเรียนให้มีวินัยในตนเอง รู้เวลา เช่น เวลา
เรียนก็ตั้งใจเรียน เวลาว่างก็ท ากิจกรรมอย่าง
อ่ืนที่ตนสนใจ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

5.สภาพแวดล้อม บรรยากาศในสถานศึกษาท่ี
สะอาด ปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

6.ความแตกต่างของวัย เพศ ของนักเรียน
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

7.บทเรียนที่กระตุ้นความสนใจและจูงใจ
นักเรียนให้สนใจเรียน จัดเป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 
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ตารางที ่19 แสดงค่าความถี่และร้อยละของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อองค์ประกอบและ
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ถูกต้อง

ครอบคลมุ 
เป็นไปได ้

ใช้
ประโยชน ์

f % f % f % f % 
3.ด้านการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 

        

8.ความรู้ ความสามารถและสติปัญญาส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

9.การบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสมส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

4.ด้านการบริหารจัดการด้านอารมณ์และ
แรงจูงใจ 

        

1.ความมั่นคงทางอารมณ์และความต้องการ
ที่จะเรียนรู้ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

2 .ความสามารถในการวิ เคราะห์และ
สังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

3.การสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนโดยการ
จัดสอบแบบจับเวลาเหมือนการแข่งขันจริง
ทุกสัปดาห์ เป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

4.การประเมินสภาวะของนักเรียน ด้าน
ร่างกายจิตใจว่า พร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่
เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

5.การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการอย่างเป็น
ระบบจัดเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนได้ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

6.การรับทราบและประเมินวุฒิภาวะของ
นักเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 
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ตารางที ่19 แสดงค่าความถี่และร้อยละของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อองค์ประกอบและ
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ถูกต้อง

ครอบคลมุ 
เป็นไปได ้

ใช้
ประโยชน ์

f % f % f % f % 
4.ด้านการบริหารจัดการด้านอารมณ์และ
แรงจูงใจ 

        

7.การฝึกฝนด้านวิชาการจิตใจและสมาธิ
ให้กับนักเรียนเป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  

5 100 5 100 5 100 5 100 

8.การสนับสนุนการฝกอบรม  สรางกลุมครู
ใหเกิดความสนใจหลักสูตรและวิธีการแข
งขันโอลิมปิกวิชาการส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

9.การให้โอกาสครูที่สนใจเขารวม
สังเกตการณ์ค่ายโอลิมปิกวิชาการ เป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

10.การวางแผนและจัดโปรแกรมฝึกอบรม
พัฒนาทักษะนักเรียนที่ดีสามารถดึง
ศักยภาพของนักเรียนออกมาได้ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

11.การสร้างให้นักเรียนน าความรู้เดิม 
ทักษะเดิมมาใช้ท าให้นักเรียนมีความพร้อม
ในการเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

12.การเสนอโอกาสในการท างานให้นักเรียน
หากชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

13.การมอบหมายภาระงาน/ศึกษาเอกสาร
ก่อนเรียน เป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

14.การฝึกฝนให้รู้จักเสียสละเวลากับภาระ
งาน ไม่ละทิ้งงาน มานะบากบั่น เป็นส่วน
หนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 
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ตารางที ่19 แสดงค่าความถี่และร้อยละของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อองค์ประกอบและ
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ถูกต้อง

ครอบคลมุ 
เป็นไปได ้

ใช้
ประโยชน ์

f % f % f % f % 
4.ด้านการบริหารจัดการด้านอารมณ์และ
แรงจูงใจ 

        

15.การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เป็น
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

16.การประเมินทัศนคติ สถานภาพ ความ
มุ่งม่ันของนักเรียนเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

17.การจัดท าคมูืออบรมคณาจารยในศูนย  
สอวน. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดค่าย
โอลิมปิกวิชาการส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

18.การทบทวนเนื้อหาหรือมโนทัศน์
(Concept) ของเนื้อหาเดิมก่อนการสอน
เนื้อหาใหม่  เป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

19.การประเมินความรู้ ความสามารถ ว่ามี
อยู่มากน้อยพร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่ เป็น
การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

20.การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐและสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

21. การสร้างความเข้าใจ รู้เท่าทันที่จะก้าว
เข้าไปสู่สถานการณ์นั้นๆ เป็นการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 
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ตารางที ่19 แสดงค่าความถี่และร้อยละของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อองค์ประกอบและ
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ถูกต้อง

ครอบคลมุ 
เป็นไปได ้

ใช้
ประโยชน ์

f % f % f % f % 
5.ด้านการเรียนรู้อย่างอิสระ         

1.การศึกษา ค้นคว้า ช่างสังเกต ช่างสงสัย 
และรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
หากสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการเตรียม
ความพร้อม 

5 100 5 100 5 100 5 100 

2.การมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ยาก
ขึ้นเป็นล าดับต่อไป เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน  

5 100 5 100 5 100 5 100 

3.การหากิจกรรมอ่ืนมาทดแทน หากเหนื่อย
หรือท้อถอยในการเรียนเป็นการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

4.การเข้าใจธรรมชาติ กับอารมณ์ของ
นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน   

5 100 5 100 5 100 5 100 

5.การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เริ่มจาก
การฝึกฝนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
พยายามไม่ถามผู้อื่น หรือเปิดเฉลย   

5 100 5 100 5 100 5 100 

6.การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา
เป็นสิ่งส าคัญ  ที่ส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียน  

5 100 5 100 5 100 5 100 

7.การใช้หลักอิทธิบาทสี่ ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาอาจส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียน  

5 100 5 100 5 100 5 100 

8.การอ่านหนังสือ  การทบทวนบทเรียน
อย่างสม่ าเสมอเป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 
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ตารางที ่19 แสดงค่าความถี่และร้อยละของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อองค์ประกอบและ
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ถูกต้อง

ครอบคลมุ 
เป็นไปได ้

ใช้
ประโยชน ์

f % f % f % f % 
5.ด้านการเรียนรู้อย่างอิสระ         
9.ความไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากและ
อุปสรรคต่าง ๆ ส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

10.การเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการพื้นฐานต่าง 
ๆ เป็นพ้ืนฐาน แล้วศึกษารายละเอียดต่าง ๆ 
เพ่ิมเติมในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

11.ความสามารถในการสืบค้นหาความรู้
หลายวิธี ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
ของนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

6.ด้านการบริหารจัดการด้านสติปัญญา
นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

1.การสอนภาคทฤษฎีเพ่ือให้เข้าใจหลักการ
และครอบคลุมเนื้อหาท าให้นักเรียนสามารถ
ท าข้อสอบได้ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

2.สร้างความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนใน
ห้องเรียน จะช่วยประหยัดเวลาในการ
ทบทวนเนื้อหา 

5 100 5 100 5 100 5 100 

3.แนวคิดใหม่และประสบการณ์ ด้านทฤษฎี
มีผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 

5 100 5 100 5 100 5 100 

4.การมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ส่งผลต่อการแก้โจทย์ปัญหา 

5 100 5 100 5 100 5 100 

5.การจัดสรรเวลาอ่านหนังสือและพักผ่อนที่
เหมาะสม ขณะที่มีภาระงานมาก ส่งผลต่อ
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 
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ตารางที ่19 แสดงค่าความถี่และร้อยละของความคิดเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญ ที่มีต่อองค์ประกอบและ
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ถูกต้อง

ครอบคลมุ 
เป็นไปได ้

ใช้
ประโยชน ์

f % f % f % f % 
6.ด้านการบริหารจัดการด้านสติปัญญา
นักเรียน 

        

6.การกระตุ้นความรู้สึกให้ชอบการแข่งขัน
กับตัวเองและคนอ่ืน ๆ เป็นแรงบันดาลใจใน
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

7.ความเชื่อม่ันในตนเองและความอดทน 
ส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

7.ด้านการบริหารจัดการด้านวุฒิภาวะของ
นักเรียน 

        

1.การเล่นกีฬาสามารถช่วยลดความเครียด
จากการอ่านต ารา 

5 100 5 100 5 100 5 100 

2.ความซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

3.ความมีวินัยในการเรียนเป็นส่วนหนึ่งการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

4.การรู้จักข้อดีและข้อด้อยของตนเองท าให้
นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการ
เรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

5.การให้ความใส่ใจ และรักในวิชาที่เรียน
เป็นส่วนหนึ่งความส าเร็จ เพราะท าให้เรียน
ด้วยความสุข 

5 100 5 100 5 100 5 100 

6.การที่มีความช านาญรายวิชาใด วิชาหนึ่ง 
เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 
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ตารางที ่19 แสดงค่าความถี่และร้อยละของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อองค์ประกอบและ
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (ต่อ) 

องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ถูกต้อง

ครอบคลมุ 
เป็นไปได ้

ใช้
ประโยชน ์

f % f % f % f % 
8.ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน         
1.การส่งเสริมการดูแลและปฏิบัติตนตามสุข
นิสัยที่ดีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

2.การส่งเสริมความม่ันใจ 
(Confidence)ให้กับนักเรียน เป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

3.นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้
เข้าแข่งขันทักษะวิชาการอย่างต่อเนื่อง
จัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

4.สภาพ สถานะทางเศรษฐกิจครอบครัว
ของนักเรียนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

5.การบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้ านอาคารสถานที่ และด้าน
งบประมาณส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

 
จากตารางที่ 19 พบว่า ในด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบและแนวปฏิบัติในการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน มีความคิดเห็นว่า 
มีความเหมาะสม จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 

ด้านความถูกต้องครอบคลุมขององค์ประกอบและแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม
เพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน มีความคิดเห็นว่า มีความถูกต้อง
ครอบคลุม จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 

ด้านความเป็นไปได้ขององค์ประกอบและแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน มีความคิดเห็นว่า มีความเป็นไปได้ 
จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ด้านการใช้ประโยชน์ขององค์ประกอบและแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน มีความคิดเห็นว่า มีความเป็นไปได้ 
จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 

จากข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบและแนวปฏิบัติในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญ มีความ
คิดเห็นว่าองค์ประกอบและแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ จ านวน 8 องค์ประกอบ 90 แนวปฏิบัติที่ประกอบด้วย 1) การสร้างโอกาสการเรียนรู้                   
1.การฝึกฝนนักเรียนด้านทักษะการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้โดยการคิดวิเคราะห์ เป็นพื้นฐานสู่การลงมือ
ปฏิบัติ 2.การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน/วิชาที่มีการสอบโอลิมปิกวิชาการ มีผลต่อการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 3.นักเรียนต้องมีความรอบรู้ในรายวิชาที่สอน 4.ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ เป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 5.การได้รับการฝึกฝนเนื้อหาและข้อสอบ
ตามแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ จะพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ 6.การรู้จักตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
การเลือกเรียนรายวิชาที่ตนสนใจ 7.การฝึกฝนทักษะปฏิบัติการเป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียน 
8.การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหลังการเรียน เป็นการเพ่ิมความพร้อมให้กับนักเรียน 9.การจัดสรรเวลา
ส าหรับการเตรียมตัวเพ่ือการแข่งขัน/การสอบ เป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักเรียน 10.นิสัยรักการอ่านและ
การค้นคว้าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 11.การทบทวน
บทเรียนของนักเรียนก่อนเรียนจะเพ่ิมความพร้อมให้นักเรียนในการเรียน  12.การทบทวนบทเรียน
หลังเรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียน 13.การเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ และ
มีความถนัด จะส่งผลดีต่อการเรียนของนักเรียน 14.การส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  15.ความรอบรู้เนื้อหาในหลักสูตร
หรือสาขาที่เข้าแข่งขันมีผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 16.ความรับผิดชอบด้านการเรียนเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดส าหรับนักเรียน 17.การซักถามข้อสงสัยระหว่างเรียน/หลังเรียนเป็นการสร้างความเข้าใจ
ให้กับนักเรียน 18.การสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 19.ความรอบคอบและระมัดระวัง ในการท าข้อสอบเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
นักเรียน 20.การควบคุมสติ สมาธิในการสอบส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 2) การจัด
กระบวนการสอนของครู 1. การทบทวน และน าตัวอย่างข้อสอบโอลิมปิกวิชาการมาใช้ฝึกฝนนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน 2.การตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ในการแข่งขันที่
ชัดเจนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 3.การฝึกฝนท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิก
วิชาการอย่างหลากหลาย สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน  4.การวางแผนพัฒนาและสนับสนุน
นักเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการเตรียมความพร้อมนักเรียน 5.การน างานวิจัยมาบูรณาการในการสอน
กระทั่งนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 6.การทบทวนบทเรียนที่
เรียนในแต่ละชั่วโมงให้กับนักเรียนทุกวันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน  7.การส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นหน้าที่ของครู บุคลากรในสถานศึกษา  8.ความ
พร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์การสอนของครูผู้สอนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 9.ครูเป็นผู้
แนะน าแนวทางให้นักเรียนเป็นอิสระไม่ถูกกีดกันทางความคิด 10.การฝึกให้นักเรียนบริหารจัดการ
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เวลาทั้งเวลาเรียนและเวลาส่วนตัวจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 11.การฝึกให้นักเรียน
จับเวลาในการท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 3) การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 1.การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 2.การจัดสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน                
3.สภาพครอบครัวมีส่วนสนับสนุนในการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเรียนดี 4.สมาชิกในครอบครัวช่วย
ในการปลูกฝังนักเรียนให้มีวินัยในตนเอง รู้เวลา เช่น เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียน เวลาว่างก็ท ากิจกรรม
อย่างอ่ืนที่ตนสนใจ 5.สภาพแวดล้อม บรรยากาศในสถานศึกษาที่สะอาด ปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 6.ความแตกต่างของวัย เพศ ของนักเรียนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 7.บทเรียนที่กระตุ้นความสนใจและจูงใจนักเรียนให้สนใจเรียน จัดเป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 8.ความรู้ ความสามารถและสติปัญญาส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 9.การบริหาร
จัดการเวลาที่เหมาะสมส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 4) การบริหารจัดการด้านอารมณ์และ
แรงจูงใจ 1.ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 2.ความมั่นคงทางอารมณ์และความต้องการที่จะเรียนรู้ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 3.การสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนโดยการจัดสอบแบบจับเวลาเหมือนการแข่งขันจริงทุก
สัปดาห์เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 4.การประเมินสภาวะของนักเรียน ด้านร่างกายจิตใจว่า 
พร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ                 
5.การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการอย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนได้ 6.การรับทราบและประเมินวุฒิภาวะของนักเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 7.การฝึกฝนด้านวิชาการจิตใจและสมาธิให้กับนักเรียนเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 8.การสนับสนุนการฝกอบรม สรางกลุ
มครูใหเกิดความสนใจหลักสูตรและวิธีการแขงขันโอลิมปกวิชาการส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 9.การให้โอกาสครูที่สนใจเขารวมสังเกตการณ์ค่าโอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 10.การวางแผนและจัดโปรแกรมฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะนักเรียนที่ดีสามารถดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาได้ 11.การสร้างให้นักเรียนน าความรู้เดิม 
ทักษะเดิมมาใช้ท าให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน 12.การเสนอโอกาสในการท างานให้นักเรียน
หากชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 13.การมอบหมาย
ภาระงาน/ศึกษาเอกสารก่อนเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 14.การฝึกฝนให้รู้จักเสียสละ
เวลากับภาระงาน ไม่ละทิ้งงาน มานะบากบั่น เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเ รียน                 
15.การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 16.การประเมินทัศนคติ สถานภาพ ความมุ่งมั่นของนักเรียนเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 17.การจัดท าคูมืออบรมคณาจารย์ในศูนย์ สอวน. 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน  18.การ
ทบทวนเนื้อหาหรือมโนทัศน์ (Concept) ของเนื้อหาเดิมก่อนการสอนเนื้อหาใหม่ เป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 19.การประเมินความรู้ ความสามารถ ว่ามีอยู่มากน้อยพร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่ 
เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 20.การได้รับการสนับสนุนจาก
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มหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 21.การสร้างความเข้าใจ รู้เท่าทันที่จะก้าวเข้าไปสู่สถานการณ์นั้นๆ เป็น
การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  5) การเรียนรู้อย่างอิสระ                      
1.การศึกษา ค้นคว้า ช่างสังเกต ช่างสงสัย และรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลหากสนใจเข้า
ร่วมการแข่งขันเป็นการเตรียมความพร้อม 2.การมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ยากขึ้นเป็นล าดับ
ต่อไป เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 3.การหากิจกรรมอื่นมาทดแทน หากเหนื่อยหรือท้อถอยใน
การเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 4.การเข้าใจธรรมชาติ กับอารมณ์ของนักเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 5.การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เริ่มจากการฝึกฝนการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง พยายามไม่ถามผู้อ่ืน หรือเปิดเฉลย 6.การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา
เป็นสิ่งส าคัญ ที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 7.การใช้หลักอิทธิบาทสี่ ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาอาจส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 8. การอ่านหนังสือ การทบทวน
บทเรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 9.ความไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากและ
อุปสรรคต่างๆ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 10.การเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการพ้ืนฐานต่างๆ 
เป็นพ้ืนฐาน แล้วศึกษารายละเอียดต่างๆ เพ่ิมเติมในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 11.ความสามารถในการสืบค้นหาความรู้หลายวิธี ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียน 6) การบริหารจัดการด้านสติปัญญานักเรียน 1.การสอนภาคทฤษฎีเพ่ือให้เข้าใจหลักการต่าง 
ๆ และครอบคลุมเนื้อหาท าให้นักเรียนสามารถท าข้อสอบได้  2.สร้างความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนใน
ห้องเรียน จะช่วยประหยัดเวลาในการทบทวนเนื้อหา 3.แนวคิดใหม่และประสบการณ์ ด้านทฤษฎีมี
ผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 4.การมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อการแก้
โจทย์ปัญหา 5.การจัดสรรเวลาอ่านหนังสือและพักผ่อนที่เหมาะสม ขณะที่มีภาระงานมาก ส่งผลต่อ
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 6.การกระตุ้นให้รู้สึกชอบการแข่งขันกับตัวเองและคนอ่ืนๆ เป็นแรง
บันดาลใจให้ต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน 7.ความเชื่อมั่นในตนเองและความอดทน ส่งผลต่อการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 7) การบริหารจัดการด้านวุฒิภาวะของนักเรียน 1.การเล่นกีฬาสามารถช่วย
ลดความเครียดจากการอ่านต ารา 2.ความซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียน 3. ความมีวินัยในการเรียนเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 4.การรู้จักข้อดี
และข้อด้อยของตนเองท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียน 5.การให้ความใส่ใจ และรัก
ในวิชาที่เรียนเป็นส่วนหนึ่งความส าเร็จ เพราะท าให้เรียนด้วยความสุข 6.การที่มีความช านาญรายวิชา
ใดวิชาหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการและ  8) การบริหารจัดการของ
โรงเรียน 1.การส่งเสริมการดูแลและปฏิบัติตนตามสุขนิสัยที่ดีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 
2.การส่งเสริมความมั่นใจ (Confidence) ให้กับนักเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 3.นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ
อย่างต่อเนื่องจัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 4.สภาพฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวของ
นักเรียนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 5.การบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านบุคลากร                 
ด้านอาคารสถานที่และด้านงบประมาณส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ และ 2) ยืนยันองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ และโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ปี 2555-2559 ผู้ให้ข้อมูล 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน และหัวหน้างาน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 273 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 
Interview) แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) และแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ วิธีสกัดปัจจัย และสถิติการ
วิเคราะห์เนื้อหา  
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
1. องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 90 ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 
0.601-0.859 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) มากกว่า 1.00 สามารถอธิบายค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้เท่ากับร้อยละ 59.725 ล าดับน้ าหนักขององค์ประกอบที่ได้จากมาก
ไปน้อย คือ 1) การสร้างโอกาสการเรียนรู้ 2) การจัดกระบวนการสอนของครู 3) การจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม 4) การบริหารจัดการด้านอารมณ์และแรงจูงใจ 5) การเรียนรู้อย่างอิสระ                        
6) การบริหารจัดการด้านสติปัญญานักเรียน 7) การบริหารจัดการด้านวุฒิภาวะของนักเรียน และ                       
8) การบริหารจัดการของโรงเรียน จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการมีลักษณะเป็นพหุองค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 

 1.1 องค์ประกอบที่ 1 “การสร้างโอกาสการเรียนรู้ ” มีตัวแปรจ านวน 20 ตัวแปร คือ 
1) การฝึกฝนนักเรียนด้านทักษะการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้โดยการคิดวิเคราะห์ เป็นพื้นฐานสู่การลง
มือปฏิบัติ 2) การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน/วิชาที่มีการสอบโอลิมปิกวิชาการ มีผลต่อการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 3) นักเรียนต้องมีความรอบรู้ในรายวิชาที่สอบ 4) ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ 
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เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 5) การได้รับการฝึกฝนเนื้อหา
และข้อสอบตามแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ จะพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ 6) การรู้จักตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของการเลือกเรียนรายวิชาที่ตนสนใจ 7) การฝึกฝนทักษะปฏิบัติการเป็นการสร้างความ
เข้าใจในการเรียน 8) การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหลังการเรียน เป็นการเพ่ิมความพร้อมให้กับ
นักเรียน 9) การจัดสรรเวลาส าหรับการเตรียมตัวเพ่ือการแข่งขัน/การสอบเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
นักเรียน 10) นิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 11) การทบทวนบทเรียนของนักเรียนก่อนเรียนสามารถเพ่ิมความพร้อมให้นักเรียน
ในการเรียน 12) การทบทวนบทเรียนหลังเรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียน 
13) การเลือกเรียนรายวิชาที่ สนใจ และมีความถนัด จะส่งผลดีต่อการเรียนของนักเรียน                         
14) การส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 15) ความรอบรู้เนื้อหาในหลักสูตรหรือสาขาที่เข้าแข่งขันส่งผลต่อการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 16) ความรับผิดชอบด้านการเรียน เป็นสิ่ งส าคัญที่ สุ ดส าหรับนักเรียน                          
17) การซักถามข้อสงสัยระหว่างเรียน/หลังเรียนเป็นก ารสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน                     
18) การสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 19) ความรอบคอบและระมัดระวัง ในการท าข้อสอบเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียน                   
20) การควบคุมสติ สมาธิในการสอบส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

 1.2 องค์ประกอบที่  2 “การจัดกระบวนการสอนของครู” มีตัวแปร จ านวน                    
11 ตัวแปร คือ 1) การทบทวน และน าตัวอย่างข้อสอบโอลิมปิกวิชาการมาใช้ฝึกฝนนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน 2) การตั้งเป้าหมาย และจุดประสงค์ในการแข่งขันที่ชัดเจน
เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 3) การฝึกฝนท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิก
วิชาการอย่างหลากหลาย สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน 4) การวางแผนพัฒนาและสนับสนุน
นักเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการเตรียมความพร้อมนักเรียน 5) การน างานวิจัยมาบูรณาการในการสอน
กระทั่งนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 6) การทบทวนบทเรียน
ที่เรียนในแต่ละชั่วโมงให้กับนักเรียนทุกวันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 7) การส่งเสริม
และสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นหน้าที่ของครู บุคลากรในสถานศึกษา                    
8) ความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์การสอนของครูผู้สอนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน                 
9) ครูเป็นผู้แนะน าแนวทางให้นักเรียนเป็นอิสระไม่ถูกกีดกันทางความคิด 10) การฝึกให้นักเรียน
บริหารจัดการเวลาทั้งเวลาเรียนและเวลาส่วนตัวจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน                     
11) การฝึกให้นักเรียนจับเวลาในการท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

 1.3 องค์ประกอบที่ 3 “การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ” มีตัวแปร จ านวน              
9 ตัวแปร คือ 1) การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียน                    
2) การจัดสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 3) สภาพ
ครอบครัวมีส่วนสนับสนุนในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียน 4) สมาชิกในครอบครัวช่วยใน
การปลูกฝังนักเรียนให้มีวินัยในตนเอง รู้เวลา เช่น เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียน เวลาว่างก็ท ากิจกรรมอย่าง
อ่ืนที่ตนสนใจ 5) สภาพแวดล้อม บรรยากาศในสถานศึกษาที่สะอาด ปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งการ
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เตรียมความพร้อมนักเรียน 6) ความแตกต่างของวัย เพศ ของนักเรียนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 7) บทเรียนที่กระตุ้นความสนใจและจูงใจนักเรียนให้สนใจเรียน จัดเป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 8) ความรู้ ความสามารถและสติปัญญาส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน                    
9) การบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสมส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

 1.4 องค์ประกอบที่ 4 “การบริหารจัดการด้านอารมณ์และแรงจูงใจ ” มีตัวแปร
จ านวน 21 ตัวแปร คือ 1) ความมั่นคงทางอารมณ์และความต้องการที่จะเรียนรู้ส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 2) ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 3) การสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนโดยการจัดสอบแบบจับเวลาเหมือน
การแข่งขันจริงทุกสัปดาห์ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 4) การประเมินสภาวะของนักเรียน 
ด้านร่างกาย จิตใจว่า พร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 5) การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการอย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนได้ 6) การรับทราบและประเมินวุฒิภาวะของนักเรียน เป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 7) การฝึกฝนด้านวิชาการ จิตใจ และสมาธิให้กับ
นักเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 8) การสนับสนุนการ
ฝึกอบรม สร้างกลุ่มครูให้เกิดความสนใจหลักสูตรและวิธีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 9) การให้โอกาสครูที่สนใจเขาร่วมสังเกตการณ์ค่ายโอลิมปิกวิชาการ เป็น
การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 10) การวางแผนและจัดโปรแกรม
ฝึกอบรม พัฒนาทักษะนักเรียนที่ดีสามารถดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาได้ 11) การสร้างให้
นักเรียนน าความรู้เดิม ทักษะเดิมมาใช้ท าให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน 12) การเสนอโอกาสใน
การท างานให้นักเรียนหากชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 13) การมอบหมายภาระงาน/ศึกษาเอกสารก่อนเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 
14) การฝึกฝนให้รู้จักเสียสละเวลากับภาระงาน ไม่ละทิ้งงาน มานะบากบั่น เป็นส่วนหนึ่งของการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 15) การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 16) การประเมินทัศนคติ สถานภาพ ความมุ่งมั่นของ
นักเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 17) การจัดท าคูมือ
อบรมคณาจารย์ในศูนย์ สอวน. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 18) การทบทวนเนื้อหาหรือมโนทัศน์ (Concept) ของเนื้อหาเดิมก่อนการ
สอนเนื้อหาใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 19) การประเมินความรู้ ความสามารถ ว่ามีอยู่
มากน้อย พร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 20) การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน  21) การสร้างความ
เข้าใจ รู้เท่าทันที่จะก้าวเข้าไปสู่สถานการณ์นั้นๆ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ   
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1.5 องค์ประกอบที่ 5 “การเรียนรู้อย่างอิสระ” มีตัวแปรจ านวน 11 ตัวแปร คือ                
1) การศึกษา ค้นคว้า ช่างสังเกต ช่างสงสัย และรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 2) การมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ยากขึ้นเป็นล าดับต่อไป เป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 3) การหากิจกรรมอ่ืนมาทดแทน หากเหนื่อยหรือท้อถอยในการเรียนเป็นการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน 4) การเข้าใจธรรมชาติ กับอารมณ์ของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 5) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เริ่มจากการฝึกฝนการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง พยายามไม่ถามผู้อ่ืน หรือเปิดเฉลย 6) การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลาเป็นสิ่งส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 7) การใช้หลักอิทธิบาทสี่ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
อาจส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 8) การอ่านหนังสือ การทบทวนบทเรียนอย่าง
สม่ าเสมอเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 9) ความไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากและอุปสรรคต่าง 
ๆ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 10) การเรียนรู้ให้ เข้าใจหลักการพ้ืนฐานต่าง ๆ                       
เป็นพ้ืนฐาน แล้วศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เพ่ิมเติมในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 11) ความสามารถในการสืบค้นหาความรู้หลายวิธี ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
ของนักเรียน   

1.6 องค์ประกอบที่ 6 “การบริหารจัดการด้านสติปัญญานักเรียน” มีตัวแปร จ านวน 
7 ตัวแปร คือ 1) การสอนภาคทฤษฎีเพ่ือให้เข้าใจหลักการ และครอบคลุมเนื้อหาท าให้นักเรียน
สามารถท าข้อสอบได้ 2) สร้างความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน จะช่วยประหยัดเวลาในการ
ทบทวนเนื้อหา 3) แนวคิดใหม่และประสบการณ์  ด้านทฤษฎีมีผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหา 4) การมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อการแก้โจทย์ปัญหา 5) การจัดสรรเวลา
อ่านหนังสือและพักผ่อนที่เหมาะสม ขณะที่มีภาระงานมาก ส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ                 
6) การกระตุ้นให้รู้สึกชอบการแข่งขันกับตัวเองและคนอ่ืน ๆ เป็นแรงบันดาลใจในการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 7) ความเชื่อมั่นในตนเองและความอดทน ส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

1.7 องค์ประกอบที่ 7 “การบริหารจัดการด้านวุฒิภาวะของนักเรียน” มีตัวแปร 
จ านวน 6 ตัวแปร คือ 1) การเล่นกีฬาสามารถช่วยลดความเครียดจากการอ่านต ารา 2) ความ
ซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 3) ความมีวินัยในการเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 4) การรู้จักข้อดีและข้อด้อยของตนเองท าให้นักเรียน
สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียน 5) การให้ความใส่ใจ และรักในวิชาที่เรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ความส าเร็จ เพราะท าให้เรียนด้วยความสุข 6) การที่มีความช านาญรายวิชาใด วิชาหนึ่ง เป็นส่วน
หนึ่งในการตัดสินใจเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

1.8 องค์ประกอบที่ 8 “การบริหารจัดการของโรงเรียน” มีตัวแปร จ านวน 5 ตัวแปร 
คือ 1) การส่งเสริมการดูแลและปฏิบัติตนตามสุขนิสัยที่ดีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน             
2) การส่งเสริมความมั่นใจ (Confidence) ให้กับนักเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 3) นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ
อย่างต่อเนื่องจัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 4) สภาพ สถานะทางเศรษฐกิจครอบครัวของ
นักเรียนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 5) การบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร 
ด้านอาคารสถานที่และด้านงบประมาณส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 
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2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ พบว่าผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน มีความเห็นสอดคล้องกันโดยมีความเห็นว่า องค์ประกอบ
การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 8 องค์ประกอบ 1) การสร้างโอกาส
การเรียนรู้  2) การจัดกระบวนการสอนของครู  3) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม                   
4) การบริหารจัดการด้านอารมณ์และแรงจูงใจ 5) การเรียนรู้อย่างอิสระ  6) การบริหารจัดการด้าน
สติปัญญานักเรียน 7) การบริหารจัดการด้านวุฒิภาวะของนักเรียน และ 8) การบริหารจัดการของ
โรงเรียน จ านวน 90 ตัวแปร เป็นแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ ดังต่อไปนี้ 1) การฝึกฝนนักเรียนด้านทักษะการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้โดยการคิด
วิเคราะห์ เป็นพ้ืนฐานสู่การลงมือปฏิบัติ 2) การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน/วิชาที่มีการสอบโอลิมปิก
วิชาการ มีผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 3) นักเรียนต้องมีความรอบรู้ในรายวิชาที่สอบ 4) ความ
พร้อมด้านร่างกาย จิตใจ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ                          
5) การได้รับการฝึกฝนเนื้อหาและข้อสอบตามแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ จะพัฒนาทักษะของ
นักเรียนได้ 6) การรู้จักตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกเรียนรายวิชาที่ตนสนใจ 7) การฝึกฝนทักษะ
ปฏิบัติการเป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียน 8) การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหลังการเรียน เป็น
การเพ่ิมความพร้อมให้กับนักเรียน 9) การจัดสรรเวลาส าหรับการเตรียมตัวเพ่ือการแข่งขัน/การสอบ
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักเรียน 10) นิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความ
พร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 11) การทบทวนบทเรียนของนักเรียนก่อนเรียนสามารถเพ่ิมความ
พร้อมให้นักเรียนในการเรียน 12) การทบทวนบทเรียนหลังเรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นการสร้างความ
เข้าใจในการเรียน 13) การเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ และมีความถนัด จะส่งผลดีต่อการเรียนของ
นักเรียน 14) การส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการเข้า
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 15) ความรอบรู้เนื้อหาในหลักสูตรหรือสาขาที่เข้าแข่งขันส่งผลต่อการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 16) ความรับผิดชอบด้านการเรียน เป็นสิ่ งส าคัญที่ สุ ดส าหรับนักเรียน                   
17) การซักถามข้อสงสัยระหว่างเรียน/หลังเรียนเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน                       
18) การสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 19) ความรอบคอบและระมัดระวัง ในการท าข้อสอบเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียน                       
20) การควบคุมสติ สมาธิในการสอบส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 21) การทบทวน และน า
ตัวอย่างข้อสอบโอลิมปิกวิชาการมาใช้ฝึกฝนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
22) การตั้งเป้าหมาย และจุดประสงค์ในการแข่งขันที่ชัดเจนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 23) การฝึกฝนท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการอย่างหลากหลาย สามารถพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 24) การวางแผนพัฒนาและสนับสนุนนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 25) การน างานวิจัยมาบูรณาการในการสอนกระทั่งนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้  
เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 26) การทบทวนบทเรียนที่เรียนในแต่ละชั่วโมงให้กับนักเรียนทุก
วันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 27) การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการเป็นหน้าที่ของครู บุคลากรในสถานศึกษา 28) ความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์การสอน
ของครูผู้สอนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 29) ครูเป็นผู้แนะน าแนวทางให้นักเรียนเป็น
อิสระไม่ถูกกีดกันทางความคิด 30) การฝึกให้นักเรียนบริหารจัดการเวลาทั้งเวลาเรียนและเวลา
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ส่วนตัวจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 31) การฝึกให้นักเรียนจับเวลาในการท าข้อสอบ
แนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 32) การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
เป็นองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียน 33) การจัดสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 34) สภาพครอบครัวมีส่วนสนับสนุนในการสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนให้นักเรียน 35) สมาชิกในครอบครัวช่วยในการปลูกฝังนักเรียนให้มีวินัยในตนเอง รู้เวลา เช่น 
เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียน เวลาว่างก็ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนที่ตนสนใจ 36) สภาพแวดล้อม บรรยากาศใน
สถานศึกษาที่สะอาด ปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมนักเรียน 37) ความแตกต่างของวัย 
เพศ ของนักเรียนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 38) บทเรียนที่กระตุ้นความสนใจและจูงใจ
นักเรียนให้สนใจเรียน จัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 39) ความรู้ ความสามารถและ
สติปัญญาส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 40) การบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสมส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 41) ความมั่นคงทางอารมณ์และความต้องการที่จะเรียนรู้ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 42) ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 43) การสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนโดยการจัดสอบแบบจับ
เวลาเหมือนการแข่งขันจริงทุกสัปดาห์ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 44) การประเมินสภาวะ
ของนักเรียน ด้านร่างกาย จิตใจว่า พร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 45) การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการอย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนได้ 46) การรับทราบและประเมินวุฒิภาวะของนักเรียน เป็น
การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 47) การฝึกฝนด้านวิชาการ จิตใจ 
และสมาธิให้กับนักเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ                     
48) การสนับสนุนการฝึกอบรม สร้างกลุ่มครูให้เกิดความสนใจหลักสูตรและวิธีการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 49) การให้โอกาสครูที่สนใจเขาร่วมสังเกตการณ์ค่าย
โอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรี ยนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ                          
50) การวางแผนและจัดโปรแกรมฝึกอบรม พัฒนาทักษะนักเรียนที่ดีสามารถดึงศักยภาพของนักเรียน
ออกมาได้ 51) การสร้างให้นักเรียนน าความรู้เดิม ทักษะเดิมมาใช้ท าให้นักเรียนมีความพร้อมในการ
เรียน 52) การเสนอโอกาสในการท างานให้นักเรียนหากชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  ส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 53) การมอบหมายภาระงาน/ศึกษาเอกสารก่อนเรียน เป็นการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 54) การฝึกฝนให้รู้จักเสียสละเวลากับภาระงาน ไม่ละทิ้งงาน มานะบาก
บั่น เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 55) การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 56) การประเมินทัศนคติ 
สถานภาพ ความมุ่งมั่นของนักเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 57) การจัดท าคู่มืออบรมคณาจารย์ในศูนย์ สอวน. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดค่าย
โอลิมปิกวิชาการส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 58) การทบทวนเนื้อหาหรือมโนทัศน์
(Concept) ของเนื้ อหาเดิมก่อนการสอนเนื้ อหาใหม่  เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน                        
59) การประเมินความรู้ ความสามารถ ว่ามีอยู่มากน้อย พร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่ เป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 60) การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
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นักเรียน 61) การสร้างความเข้าใจ รู้เท่าทันที่จะก้าวเข้าไปสู่สถานการณ์นั้นๆ เป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 62) การศึกษา ค้นคว้า ช่างสังเกต ช่างสงสัย และ
รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 63) การมีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ในสิ่งที่ยากขึ้นเป็นล าดับต่อไป เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน  64) การหากิจกรรมอ่ืนมา
ทดแทน หากเหนื่อยหรือท้อถอยในการเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน  65) การเข้าใจ
ธรรมชาติ กับอารมณ์ของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 66) การพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้เริ่มจากการฝึกฝนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง พยายามไม่ถามผู้อ่ืน หรือเปิดเฉลย  
67) การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลาเป็นสิ่งส าคัญ ที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียน 68) การใช้หลักอิทธิบาทสี่ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาอาจส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
ของนักเรียน 69) การอ่านหนังสือ การทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 70) ความไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากและอุปสรรคต่าง ๆ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 71) การเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการพ้ืนฐานต่าง ๆ เป็นพ้ืนฐาน แล้วศึกษารายละเอียดต่าง ๆ 
เพ่ิมเติมในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 72) ความสามารถในการสืบ
ค้นหาความรู้หลายวิธี ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของนักเรียน  73) การสอนภาคทฤษฎีเพ่ือให้
เข้าใจหลักการ และครอบคลุมเนื้อหาท าให้นักเรียนสามารถท าข้อสอบได้ 74) สร้างความเข้าใจ
เนื้อหาที่ เรียนในห้องเรียน จะช่วยประหยัดเวลาในการทบทวนเนื้อหา 75) แนวคิดใหม่และ
ประสบการณ์ ด้านทฤษฎีมีผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 76) การมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อการแก้โจทย์ปัญหา 77) การจัดสรรเวลาอ่านหนังสือและพักผ่อนที่
เหมาะสม ขณะที่มีภาระงานมาก ส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 78) การกระตุ้นให้รู้สึกชอบ
การแข่งขันกับตัวเองและคนอ่ืน ๆ เป็นแรงบันดาลใจในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 79) ความเชื่อมั่น
ในตนเองและความอดทน ส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 80) การเล่นกีฬาสามารถช่วยลด
ความเครียดจากการอ่านต ารา 81) ความซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียน 82) ความมีวินัยในการเรียนเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 83) การรู้จัก
ข้อดีและข้อด้อยของตนเองท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียน 84) การให้ความใส่ใจ 
และรักในวิชาที่เรียนเป็นส่วนหนึ่งความส าเร็จ เพราะท าให้เรียนด้วยความสุข 85) การที่มีความ
ช านาญรายวิชาใด วิชาหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 86) การส่งเสริม
การดูแลและปฏิบัติตนตามสุขนิสัยที่ดีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 87) การส่งเสริมความ
มั่นใจ (Confidence)ให้กับนักเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 88) นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการอย่างต่อเนื่องจัดเป็น
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 89) สภาพ สถานะทางเศรษฐกิจครอบครัวของนักเรียนส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 90) การบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และ
ด้านงบประมาณส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าองค์ประกอบ 8 
องค์ประกอบ และ 90 ตัวแปร เป็นองค์ประกอบและแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ทีม่ีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และมีความ
เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย   
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อภิปรายผล 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีประเด็นที่ส าคัญที่ค้นพบจากองค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ และสามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ดังนี้ 

1. องค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ล าดับน้ าหนักขององค์ประกอบที่ได้ จากมากไปน้อย คือ 1) การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ 2) การจัดกระบวนการสอนของครู 3) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม                        
4) การบริหารจัดการด้านอารมณ์และแรงจูงใจ 5) การเรียนรู้อย่างอิสระ 6) การบริหารจัดการด้าน
สติปัญญานักเรียน 7) การบริหารจัดการด้านวุฒิภาวะของนักเรียน และ 8) การบริหารจัดการของ
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยว่าโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐ และโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีองค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นพหุองค์ประกอบ ซึ่งการด าเนินงานหรือกิจกรรมใด ๆ ต้องมี
การวางแผน ทั้งการเตรียมตนเอง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับธนกร ช่อไม้ทอง                    
ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พ.ศ.2558 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งกล่าวถึงการเตรียม
ความพร้อมของบุคคล ว่าบุคคลต้องมีการวางแผน และด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้ตนเองมีพัฒนาการ
ทางด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพียงพอที่จะรับรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ 
หรือเข้าสู่สถานการณ์ หนึ่ง ๆ ที่ตนก าหนดไว้ได้ โดยไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรค แต่กลับก่อให้เกิดผลดีหรือ
คุณประโยชน์ขึ้นต่อตนเอง ด้วยความรู้สึกที่ตนเองพึงพอใจ การเตรียมความพร้อมของบุคคลเพ่ือเข้าสู่
สถานการณ์หนึ่ง ๆ นั้น อาจมีเหตุผล ในหลายประการ เช่น อาจเนื่องจากความจ าเป็น สถานการณ์
บังคับ เนื่องจากได้เกณฑ์ หรือครบก าหนดระยะเวลา หรืออาจเนื่องมาจากความชอบ ความเกลียดชัง 
การมีสิ่งเร้า สิ่งจูงใจ มากเพียงพอที่จะท าให้บุคคลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพ่ือเตรียมเข้าสู่ 
สถานการณ์นั้น ๆ โดยทั่วไปการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เข้าสู่สถานการณ์หนึ่ ง ๆ นั้น มักเริ่มจาก
กระบวนการศึกษาเรียนรู้ เช่นเดียวกับ กาเย่ (Gagne) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญในการเตรียมความ
พร้อม ว่าประกอบด้วย ความสนใจหรือความใส่ใจ (Attention Set) แรงจูงใจ (Motivation) สภาพ
ของพัฒนาการ และดาวนิ่ง และเทคเครย์ (Downing and Thackrey) แบ่งองค์ประกอบของความ
พร้อมไว้ 4 กลุ่ม ได้แก่ องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Factors) องค์ประกอบทางสติปัญญา 
(Intellectual Factors) องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) และ องค์ประกอบ
ด้านอารมณ์ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ (Emotion Motivation and Personality Factors) เฮอร์เซย์ 
และบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของความพร้อมตามทฤษฎี
ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situational Leadership Theory) ไว้ว่าองค์ประกอบ ของความพร้อมมี 2 
ประการ คือ ความสามารถ (Ability) และความเต็มใจ (Willingness) ที่จะก าหนด พฤติกรรมในการ
ท างานตามหน้าที่ให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งเป็นไปตามผลการวิจัย ของวสัน ปุ่นผล  ที่ ศึกษาการพัฒนา
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนที่ส่งเสริม
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นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะจ าแนกเป็น 7 องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ความมีเหตุผลและรอบคอบ 
ความอดทน และความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งผลการวิจัยของสมพร ขุนพิลึก ซึ่งศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบ
การจัดโรงเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย 
พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการจัดโรงเรียนส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ที่เหมาะสมควรประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านบริหาร 
ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และด้านงบประมาณ เช่นเดียวกับอุษณีย์ โพธิสุข, พริ้ม
พราย สุพโปฎก และผลิกา เศวตศิลา ที่ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ : กรณีศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา สรุปวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะโดย
ภาพรวมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้น ปัจจัยที่ส าคัญเบื้องต้น คือ ความ
ตั้งใจ และนโยบายของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ประสานงาน การพัฒนาบุคลากร การปรับกลไกการ
ด าเนินงาน การจัดเตรียมงบประมาณ การปรับสภาพแวดล้อม การปรับระบบทางการวัดและ
ประเมินผล การแนะแนวและจิตวิทยาและ การจัดการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ในรูปแบบที่หลากหลาย และจากข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย พบว่าโรงเรียนต่าง ๆ ที่จัดการศึกษา
ส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ควรมีการด าเนินการที่พัฒนาเด็กทุกด้านที่ชัดเจน ไม่เน้นเฉพาะด้าน
ความสามารถพิเศษ แต่ควรให้ความส าคัญต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ ด้านคุณ ธรรมจริยธรรม ด้าน
สังคม และร่างกาย  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลเรียงล าดับแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้  

 1.1 องค์ประกอบที่ 1 การสร้างโอกาสต่อการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ
ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ในล าดับที่ 1 เมื่อพิจารณาข้อ
ค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 1) การฝึกฝนนักเรียนด้าน
ทักษะการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้โดยการคิดวิเคราะห์ เป็นพ้ืนฐานสู่การลงมือปฏิบัติ 2) การมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาที่เรียน/วิชาที่มีการสอบโอลิมปิกวิชาการ มีผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 3) นักเรียน
ต้องมีความรอบรู้ในรายวิชาที่สอบ 4) ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเตรียม
ความพร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 5) การได้รับการฝึกฝนเนื้อหาและข้อสอบตามแนวข้อสอบ
โอลิมปิกวิชาการ จะพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ 6) การรู้จักตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกเรียน
รายวิชาที่ตนสนใจ 7) การฝึกฝนทักษะปฏิบัติการเป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียน 8) การศึกษา
หาความรู้เพ่ิมเติมหลังการเรียน เป็นการเพ่ิมความพร้อมให้กับนักเรียน 9) การจัดสรรเวลาส าหรับ
การเตรียมตัวเพ่ือการแข่งขัน/การสอบเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักเรียน 10) นิสัยรักการอ่านและการ
ค้นคว้าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 11) การทบทวนบทเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนสามารถเพ่ิมความพร้อมให้นักเรียนในการเรียน 12) การทบทวนบทเรียนหลัง
เรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียน 13) การเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ และมี
ความถนัด จะส่งผลดีต่อการเรียนของนักเรียน 14) การส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 15) ความรอบรู้เนื้อหาในหลักสูตร
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หรือสาขาที่เข้าแข่งขันส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 16) ความรับผิดชอบด้านการเรียนเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดส าหรับนักเรียน 17) การซักถามข้อสงสัยระหว่างเรียน/หลังเรียนเป็นการสร้างความเข้าใจ
ให้กับนักเรียน 18) การสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 19) ความรอบคอบและระมัดระวัง ในการท าข้อสอบเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
นักเรียน 20) การควบคุมสติ สมาธิในการสอบเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

  องค์ประกอบนี้ ประกอบด้วยตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ .636 ถึง 0.794 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 19.582 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent 
of variance) เท่ากับ 13.505 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 20 ตัวแปร
ในองค์ประกอบที่ 1 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ตัวแปรทั้ง 20 ตัวแปร สามารถ
จัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 1 คือ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นไปตามผลการวิจัยของ กูกลิเอลมิโน 
(Goglielmino) ที่ศึกษาความพร้อมของการเรียนรู้แบบน าตนเองที่เรียกว่า SDLRS พบว่า ลักษณะ
ความพร้อมของการเรียนรู้ด้านที่  1 คือ การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้(openness to learning 
opportunities) ได้แก่ ความสนใจในการเรียน ความพอใจในความริเริ่มของตน ความรักการเรียน 
และความคาดหวังว่าจะเรียนอย่างต่อเนื่อง ความสนใจหาแหล่งความรู้ การมีความอดทนต่อข้อสงสัย 
การมีความสามารถในการยอมรับค าวิจารณ์และการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้  สอดคล้องกับ
อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ที่กล่าวถึงความพร้อมว่า หมายถึง สภาพการณ์ที่บุคคลมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ 
หรือท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างได้ผลดี ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ  
องค์ประกอบด้านตัวผู้เรียน ที่หมายถึงความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านจิตใจและอารมณ์  
ความพร้อมด้านสติปัญญาและองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งได้แก่ สิ่งที่เป็นปัจจัย
ภายนอกที่มีผลส่งเสริมหรือเอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวก เช่นเดียวกับ งานวิจัยของ 
ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และจิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการเรียนการสอนการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมปลาย : กรณีศึกษาจากโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบผ่านรอบคัดเลือก
โอลิมปิกวิชาการรอบแรกได้ต่อเนื่อง พบว่า ถ้าท าให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายและประโยชน์ที่ตนเอง
จะได้รับ ผู้เรียนจะตั้งใจเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจที่คงทนมากกว่าการเรียนรู้ด้วย
การท่องจ าหรือบอกจากครู สอดคล้องกับธีรภรณ์ ผลกอง ที่กล่าวว่าการที่บุคคลมีสภาพความสมบูรณ์
ทางร่างกายและจิตใจ มีความมั่นใจและตั้งใจในการท ากิจกรรมโดยอาศัยวุฒิภาวะ สติปัญญา 
ประสบการณ์ ความตั้งใจ ความกระตือรือร้นที่จะกระท าการนั้น ๆ โดยมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า
เพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับ Wirt, Jennifer L.                    
ที่ศึกษา การรับรู้ด้านประสบการณ์ในการแข่งขันทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของ
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก พบว่า วิทยาศาสตร์โอลิมปิกมีผลกระทบต่อการเลือก
อาชีพของผู้เข้าร่วมแข่งขันและข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีการเรียนรู้และความ
สนใจด้านวิทยาศาสตร์และ STEM ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน  
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 1.2 องค์ประกอบที่  2 การจัดกระบวนการสอนของครู เป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ในล าดับที่ 2 เมื่อ
พิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถความคิดเห็น ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  1. การทบทวน 
และน าตัวอย่างข้อสอบโอลิมปิกวิชาการมาใช้ฝึกฝนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 2. การตั้งเป้าหมาย และจุดประสงค์ในการแข่งขันที่ชัดเจนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 3. การฝึกฝนท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการอย่างหลากหลาย สามารถพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 4. การวางแผนพัฒนาและสนับสนุนนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 5. การน างานวิจัยมาบูรณาการในการสอนกระทั่งนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ เป็นการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 6. การทบทวนบทเรียนที่เรียนในแต่ละชั่วโมงให้กับนักเรียนทุกวันส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 7.การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
เป็นหน้าที่ของครู บุคลากรในสถานศึกษา 8. ความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์การสอนของครูผู้สอนส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 9. ครูเป็นผู้แนะน าแนวทางให้นักเรียนเป็นอิสระไม่ถูกกีดกันทาง
ความคิด 10.การฝึกให้นักเรียนบริหารจัดการเวลาทั้งเวลาเรียนและเวลาส่วนตัวจะส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 11. การฝึกให้นักเรียนจับเวลาในการท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิก
วิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

  องค์ประกอบนี้ ประกอบด้วยตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.601 ถึง 0.759         
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 14.310 และค่าร้อยละของความแปรปรวน
(Percent of variance) เท่ากับ 9.869 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 
11 ตัวแปร ในองค์ประกอบที่ 2 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 2 คือ 
การจัดกระบวนการสอนของครู  ซึ่งองค์ประกอบด้านกระบวนการสอนของครู สอดคล้องกับ
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก ของอัมเรศ เนตาสิทธิ์ ที่หมายถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผล
ส่งเสริมหรือเอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวก ได้แก่ หลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์
การเรียน การสอน วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน  เช่นเดียวกับกุสุมา ยกชู ที่กล่าว
ว่าการเตรียมความพร้อม หมายถึงการแสดงออกของบุคคลทางด้านของความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ 
และการแสดงพฤติกรรมในการเตรียมตัวเพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยสามารถควบคุมตนเอง
ประกอบการวางแผนใช้เวลาที่เหมาะสม มีการเอาใจใส่ หมั่นฝึกฝน เพ่ือให้บรรลุในเป้าหมายที่ต้องการ 
และ ไลเบอร์แมน (Lieberman David A.) ที่กล่าวว่าการที่บุคคลมีการวางแผนให้กับตนเองเพ่ือให้
พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ท าให้บุคคลเกิดความพอใจและเกิดตามที่มุ่งหวังไว้  สอดคล้องกับธนกร 
ช่อไม้ทอง ซึ่งศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ.2558 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่พบว่า
นักศึกษาต้องรู้จักสภาวะแวดล้อมรายรอบ หมายถึง ต้องรับทราบและประเมิน สิ่งแวดล้อมรอบตัวให้
ได้ว่า หากต้องก้าวสู่สถานการณ์นั้น ๆ จะมีผู้คอยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ คอยผลักดันอยู่บ้าง
หรือไม่ เมื่อเวลาใด และด้วยวิธีการอย่างไร และนงเยาว์ แข่งเพ็ญแข ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
เตรียมความพร้อมในการสอบ ซึ่งพบว่ามีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน เป็นปั จจัยที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน การจัดสภาพแวดล้อมทั่วๆ 
ไปในโรงเรียน บุคลิกภาพของครู การจัดบทเรียนของครู รวมทั้งวิธีที่ครูใช้ในการสอน ถ้าเด็กมี
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ความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน ครูและเพ่ือน ๆ ก็จะท าให้เกิดความสนใจ ความต้องการที่จะเรียน อยาก
เรียน อยากท า สอดคล้องกับฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านักบริการการศึกษา มสธ. “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพการจัดเตรียมเวลาเพ่ือการเรียน” ที่พบว่า นักศึกษาจะต้องจัดการ
เวลาของตนที่มีอยู่ส่วนหนึ่งมาใช้ในการเรียน โดยให้ความส าคัญกับเวลาเรียนที่เป็นความจ าเป็น
เร่งด่วนต้องท าก่อนเวลาเรียนที่เหมาะสมในแต่ละวัน จะต้องมีเวลาเรียนที่จะอ่าน ศึกษา จดบันทึก 
โดยถือเป็นกิจวัตร เวลาที่เหมาะสมของการอ่าน กิจกรรมการเรียนที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น กล่าวโดยสรุป การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการเรียนรู้ต้องมีกระบวนการ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการประเมิน
ตนเอง การเสาะแสวงหาข้อมูลพื้นฐาน การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนการเรียนรู้ การจัดเตรียม
ตนเองเพ่ือการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ การดูแลและรักษาสุขภาพตนเอง การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ที่ดี การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน จัดการเวลาของตนที่มีอยู่มาใช้ในการเรียนโดยไม่ต้องขึ้นกับสิ่งใด 
หากแต่คอยก ากับ ควบคุมจิตใจและร่างกายให้พร้อมที่จะเรียนรู้  มีจิตส านึกในการเรียนรู้ หมั่นนึก 
ระลึกถึงแผนการเรียนรู้ หมั่นทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และจากข้อมูลการบริหาร
จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในประเทศต่าง ๆ พบว่าหลักการบริหารจัด
การศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ มักมีประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ ครูผู้สอน การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรและสื่ออุปกรณ์เพ่ือประสิทธิภาพการสอนและการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร การติดตาม
และประเมิน ซึ่งจากการรายงานการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไต้หวัน ประเทศฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม 
ที่มีการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา ให้มีการสร้างมาตรฐานหลักสูตรทั้งด้านเนื้อหาและ
ภาคปฏิบัติที่ท้าทาย สร้างสรรค์โอกาสในการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพที่เด็กมีอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย 
มีการตั้งเป้าหมาย การวางแผนพัฒนา ช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณให้เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษประเภทต่าง ๆ อย่างชัดเจน สร้างโอกาสให้เด็กได้ตัดสินใจ วิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ทั้งสถานการณ์
และกับชีวิตจริง ใช้แบบทดสอบกับเด็กเท่าท่ีจ าเป็นสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้ทั้งในรูปแบบชั้นเรียนปกติ ชั้น
เรียนพิเศษ รวมถึงจัดให้โรงเรียนมีการสอนที่มีความยืดหยุ่นเพ่ือให้เด็กได้เรียนอยู่ในกลุ่มที่มีความ
สนใจ และความสามารถที่ใกล้เคียงกัน มีการก าหนดหลักสูตร การอบรมครู และการท าวิจัย โดย
ก าหนดให้มีคณะกรรมการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและพัฒนาโครงการ  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ                    
ซึ่งจะมุ่งเน้นอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากความรู้ที่กว้างขวางใน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมและ
ความทันสมัยของประเทศชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และจิระศักดิ์          
สุวรรณโณ ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมปลาย: 
กรณีศึกษาจากโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบผ่านรอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการรอบแรกได้ต่อเนื่อง พบว่า 
ถ้าท าให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายและประโยชน์ที่ ตนเองจะได้รับ ผู้เรียนจะตั้งใจเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจที่คงทนมากกว่าการเรียนรู้ด้วยการท่องจ าหรือบอกจากครู นอกจากนั้น
ยังใช้หลักการเสริมแรงและแรงจูงใจตามทฤษฎีทางจิตวิทยา นอกจากนี้ ควรมีการน าแบบทดสอบ
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และข้อสอบที่หลากหลายและเป็นแนวสากล มาดัดแปลง ผสมผสานกับการเรียนการสอนให้นักเรียน
ทดลองคิดและแก้ปัญหา เพ่ือสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ระดับสากลและสนับสนุนให้เข้าร่วม
ประกวด แข่งขัน เข้าค่ายอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพราะเป็นแรงกระตุ้นส าคัญและ  
ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ ศิริรัตน สุดใจ ที่ศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการ
เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน พบว่ามีแนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ 1. พัฒนาเทคนิควิธีสอนเพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน                
2. สร้างบริบทความเป็นอาเซียนในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 3. เน้นการใช้สื่อการเรียนการสอน
ที่เป็นภาษาต่างประเทศและก าหนดให้มีการประเมินการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ           
4. พัฒนาศักยภาพของครูให้มีองค์ความรู้ด้านทักษะการจัดล าดับความคิดในระดับสูง 5. พัฒนาครูให้
มีองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมและประสานความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับท้องถิ่น  6. สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของคุณธรรมและ
จริยธรรมวิชาชีพ ก าหนดให้ร่วมกันวิเคราะห์หลักเกณฑ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นระยะ 7. พัฒนาศักยภาพครูให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างถ่องแท้ 
เน้นการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านการเมือง ความม่ันคง อาเซียนกับโรงเรียน
เหล่าทัพ และกระทรวงกลาโหม 8. สร้างและใช้เครื่องมือในการวัด ประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 9. จัดหาเวลาให้ครูได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 
10. จัดและเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์  11. จัดและ
เขา้ร่วมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับสังคม 

 1.3 องค์ประกอบที่ 3 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม เป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ในล าดับที่ 3 เมื่อ
พิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  1.การจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียน  2.การจัดสภาพแวดล้อม ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้จัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน  3.สภาพครอบครัวมีส่วนสนับสนุนในการ
สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเรียนดี 4. สมาชิกในครอบครัวช่วยในการปลูกฝังนักเรียนให้มีวินัยในตนเอง 
รู้เวลา เช่น เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียน เวลาว่างก็ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนที่ตนสนใจ  5. สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศในสถานศึกษาที่สะอาด ปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมนักเรียน 6. ความ
แตกต่างของวัย เพศ ของนักเรียนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 7.บทเรียนที่กระตุ้นความ
สนใจและจูงใจนักเรียนให้สนใจเรียน จัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 8.ความรู้ ความสามารถ
และสติปัญญาส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 9.การบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสมส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

  องค์ประกอบนี้ ประกอบด้วยตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.608 ถึง 0.844           
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 13.611 และค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(Percent of variance) เท่ากับ 9.387 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง       
9 ตัวแปร ในองค์ประกอบที่ 3 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง                    
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9 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 3 คือ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า หากผู้สอนจัดสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จะยิ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ได้ดียิ่ งขึ้น  สอดคล้องกับ  ดาวนิ่ ง และเทคเครย์  (Downing and Thackrey) ซึ่ งแบ่ ง
องค์ประกอบของความพร้อมไว้ดังนี้ องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Factors) องค์ประกอบ
ทางสติปัญญา (Intellectual Factors) องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) 
และองค์ประกอบด้านอารมณ์ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ (Emotion Motivation and Personality 
Factors) ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียนจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนท าให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกที่อยากเรียนและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  สอดคล้องกับนงเยาว์ แข่ง
เพ็ญแข กล่าวถึง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมไว้คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางบ้าน 
ครอบครัว นับว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อม สภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่ส าคัญ
ต่อเด็ก ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ฐานะทางสังคมของบุคคลในครอบครัว คุณภาพชีวิต
ของครอบครัว และโภชนาการ เช่นเดียวกับนราทิพย์ ศรีจันทร์อินทร์ และสุริยเดว ทรีปาตี ศึกษาวิจัย 
“ต้นทุนชีวิตในนักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษทางวิชาการ: กรณีศึกษานักเรียนใน โครงการโอลิมปิก
วิชาการ ประจ าปี 2556” พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีต้นทุนชีวิตด้านพลังตัวตนและครอบครัวอยู่ใน
ระดับสูง สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มนี้ได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่  เป็นอย่างดีจากครอบครัว 
อันส่งผลให้นักเรียนมีความ รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ยึดมั่นในพฤติกรรมที่ดีและสามารถสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อ่ืนได้ ถึงแม้ผลการศึกษา พบว่านักเรียนที่มีครอบครัวสมบูรณ์จะมีต้นทุนชีวิต
มากกว่านักเรียนที่อยู่กับบิดา/มารดาตามล าพังในเกือบทุกพลัง แต่อย่างไรก็ตามพลังครอบครัวก็ยังคง
เป็นต้นทุนชีวิตที่เข้มแข็งที่สุดในทั้งสองกลุ่ม เช่นเดียวกับอุษณีย์ โพธิสุข, พริ้มพราย สุพโปฎก และ  
ผลิกา เศวตศิลา ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ : กรณีศึกษา
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  พบว่าปัจจัยที่ส าคัญเบื้องต้นมีเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อม สอดคล้อง
กับบรู๊คส์ และเฮอร์แมน (Brooks and Herman) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนของเด็กระดับ
ประถมศึกษาที่ โรงเรียนแอลเอส์ เบสท์ (LA’s Best) ในลอสแองเจลลิส ที่มีโปรแกรมจัดการศึกษา
แบบเพ่ิมพูนประสบการณ์ เอ้ือในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กนักเรียน สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมด้านการสร้างสรรค์ 
พัฒนาทักษะทางสังคมและความเข้าใจผู้อ่ืนและการมองเห็น 

 1.4 องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการด้านอารมณ์และแรงจูงใจ เป็นองค์ประกอบ
ที่มีความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ในล าดับที่ 4     
เมื่ อ พิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถความคิด เห็ น  ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดั งนี้                               
1.ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 2. ความมั่นคงทางอารมณ์และความต้องการที่จะเรียนรู้ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 3. การสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนโดยการจัดสอบแบบจับเวลาเหมือนการแข่งขันจริงทุก
สัปดาห์ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 4. การประเมินสภาวะของนักเรียน ด้านร่างกาย จิตใจว่า 
พร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ                    
5. การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการอย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนได้ 6. การรับทราบและประเมินวุฒิภาวะของนักเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
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นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 7. การฝึกฝนด้านวิชาการ จิตใจ และสมาธิให้กับนักเรียนเป็น
การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ   8.การสนับสนุนการฝึก อบรม    
สร้างกลุ่มครูให้เกิดความสนใจหลักสูตรและวิธีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 9. การให้โอกาสครูที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ค่าโอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 10.การวางแผนและจัดโปรแกรมฝึกอบรม 
พัฒนาทักษะนักเรียนที่ดีสามารถดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาได้ 11.การสร้างให้นักเรียนน าความรู้
เดิม ทักษะเดิมมาใช้ท าให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน 12.การเสนอโอกาสในการท างานให้
นักเรียนหากชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน                      
13.การมอบหมายภาระงาน/ศึกษาเอกสารก่อนเรียน  เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน                      
14.การฝึกฝนให้รู้จักเสียสละเวลากับภาระงาน ไม่ละทิ้งงาน มานะบากบั่น เป็นส่วนหนึ่ งของการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 15.การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 16.การประเมินทัศนคติ สถานภาพ ความมุ่งมั่นของ
นักเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 17.การจัดท าคูมือ
อบรมคณาจารย์ในศูนย์ สอวน. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 18.การทบทวนเนื้อหาหรือมโนทัศน์(Concept) ของเนื้อหาเดิมก่อนการ
สอนเนื้อหาใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 19.การประเมินความรู้ ความสามารถ ว่ามีอยู่
มากน้อย พร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 20.การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 21.การสร้างความเข้าใจ รู้เท่าทันที่
จะก้าวเข้าไปสู่สถานการณ์นั้นๆ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชากา 

  องค์ประกอบนี้ ประกอบด้วยตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.819 ถึง 0.701       
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ  13.055  และค่าร้อยละของความแปรปรวน
(Percent of variance) เท่ากับ 9.004 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 
21 ตัวแปร ในองค์ประกอบที่ 4 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 21 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 4 คือ 
การบริหารจัดการด้านอารมณ์และแรงจูงใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าความพร้อมในการเรียน หมายถึง 
สภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาของผู้เรียนที่เอ้ือให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้
ได้ดี ความพร้อมเกิดขึ้นได้สองทางคือ เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากพัฒนาการทางจิตวิทยาของบุคคล
และเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของบุคคลนั้น ๆ อันเนื่องมาจากการกระท าของตนเองหรือ
สภาวะแวดล้อม สอดคล้องกับธนกร ช่อไม้ทอง ที่กล่าวถึงความพร้อม ว่าหมายถึงสภาพของบุคคลที่มี
วุฒิภาวะ แรงจูงใจ และประสบการณ์เดิมสูงพอที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวก เช่น ความ
พร้อมทางการ เรียน หมายถึง สภาวะของเด็กที่มีวุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิมและแรงจูงใจมาถึงจุด
หนึ่ งที่  สามารถรับรู้สิ่ งใหม่ เข้าไว้ ได้หรือพร้อมที่จะรับการสอนจากครูนั่น เอง เช่นเดี ยวกับ                        
พระปุริปุญญวิทย์ ธมฺมโชโต (ธนนาถ เชาวรินทร์) การเตรียมความพร้อม หมายถึง การเตรียมตัวนิสิต
ให้พร้อมก่อน ที่จะไปเผชิญชีวิตภายนอกสถานศึกษา โดยมีสภาพสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความสามารถที่จะเรียนรู้และท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์
ผล สอดคล้องกับอัมเรศ เนตาสิทธิ์ ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของความพร้อมด้านผู้เรียนที่ต้องมีความ
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พร้อมทางด้านจิตใจและด้านอารมณ์ เพราะเป็นความรับผิดชอบของผู้เรียน หากผู้เรียนมีอารมณ์
แปรปรวน เนื ่องจากความแปรปรวนของต่อมไร้ท่อในตนเอง อารมณ์ เศร้าหมองรันทด เช่น                    
การผิดหวังในความรัก อารมณ์ซึมเศร้าเนื่องจากทะเลาะกับเพ่ือน ทั้งนี้ผู้สอนไม่ควรว่ากล่าวเกินความ
จ าเป็น การแสดงความไม่ศรัทธา ในตัวผู้เรียน การดูแคลนผู้เรียน หรือแสดงความไม่มีสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกัน (Teacher Friendly) อาจส่งผลให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นและความสนใจในการ
เรียนได้ เช่นเดียวกับ กาเย่ (Gagne) ที่กล่าวว่านักเรียนต้องมีแรงจูงใจ (Motivation) ที่จะเรียน เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากความใส่ใจในการเรียน คือเมื่อความใส่ใจในการเรียนมีมากขึ้น ก็จะมีผลให้เกิด
ความต้องการอยากรู้อยากเรียน โดยปกติแรงจูงใจในการเรียนของเด็กมี 2 ลักษณะ คือ แรงจูงใจที่
ได้รับผลส าเร็จจากการท างาน (Task Motivation) และแรงจูงใจที่จะได้รับผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) เป็นองค์ประกอบส าคัญในการเตรียมความพร้อม สอดคล้องกับดาวนิ่ง และเทคเครย์ 
(Downing and Thackrey) องค์ประกอบของความพร้อมด้านอารมณ์ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ 
(Emotion Motivation and Personality Factors) ได้แก่  ความมั่นคงทางอารมณ์ และความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ และเฮอร์เซย์ และ บลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) กล่าวถึงองค์ประกอบ
ที่ส าคัญของความพร้อมตามทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situational Leadership Theory)                    
มี 2 ประการ คือ ความสามารถ (Ability) และความเต็มใจ (Willingness) ที่จะก าหนดพฤติกรรมใน
การท างานตามหน้าที่ ให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งความเต็มใจ (Willingness) เป็นความพร้อมด้าน
จิตวิทยา (Psychological Readiness) คือ ความเต็มใจที่จะท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยปัจจัยที่
เกี่ยวกับแรงจูงใจในความส าเร็จ (Achievement Motivation) คือ การกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่ม
ท างาน ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับวิชัย วงษ์ใหญ่ ที่กล่าวถึงลักษณะเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ซึ่งเป็นลักษณะพหุปัญญาหรือความสามารถพิเศษของเด็ก ตามแนวคิดของ   
การ์ดเนอร์ ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล – มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal) คือ มีความสามารถสูงใน
การเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผู้อ่ืน ทั้งนี้รวมถึงความไวในการสังเกตน้ าเสียง 
ใบหน้า ท่าทาง เข้าใจผู้อ่ืน น าผู้อ่ืน จัดกลุ่ม สื่อสาร การจัดการความขัดแย้งได้ดี  ท างานเป็นกลุ่ม 
แยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสื่อสารได้ ไม่ใช้ค าพูด ชอบมีเพ่ือนมาก  ชอบพูดและ
สังสรรค์กับคนอ่ืน เรียนรู้ได้ดี ถ้ามีโอกาสแบ่งปัน ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน เปรียบเทียบ สัมพันธ์ให้
ความร่วมมือ ทั้งยังมีความสามารถสูงในการรู้ถึงลักษณะต่างๆ ของการสร้างสัมพันธภาพ  ระหว่าง
บุคคล การเรียนรู้ ที่เหมาะจะพัฒนาเป็นครู นักสังคมสงเคราะห์ นักแสดง นักการเมือง  นักจิตวิทยา 
พนักงานขายของ เป็นต้น เช่นเดียวกับจูน เมคเกอรและอุษณีย์ อนุรุทธวงศ์ แบ่งความสามารถของคน
เป็น 10 ด้านตามทฤษฎีของการ์ดเนอร์ โดยด้านที่  2 เป็นความสามารถทางอารมณ์ (Sense-
able/Emotional) จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องการ บริหารจัดการอารมณ์  สามารถควบคุม
อารมณ์ตนเอง เข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกตนเอง มีความอดทน อดกลั้นทางอารมณ์ได้ดี สามารถ
แสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ สอดคล้องกับฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และจิระศักดิ์ 
สุวรรณโณ ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมปลาย: 
กรณีศึกษาจากโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบผ่านรอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการรอบแรกได้ต่อเนื่อง พบว่า 
ถ้าท าให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายและประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ ผู้เรียนจะตั้งใจเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจที่คงทนมากกว่าการเรียนรู้ด้วยการท่องจ าหรือบอกจากครู นอกจากนั้น
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ยังใช้หลักการเสริมแรงและแรงจูงใจตามทฤษฎีทางจิตวิทยาเป็นแรงกระตุ้นส าคัญและท าให้เกิดการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องให้นักเรียนมีทัศนคติว่า การแข่งขันไม่ใช่เพ่ือชื่อเสียงและรางวัลแต่
เพ่ือพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ 

 1.5 องค์ประกอบที่ 5 การเรียนรู้อย่างอิสระ เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ในล าดับที่ 5 เมื่อพิจารณาข้อค าถาม
ของแบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  1.การศึกษา ค้นคว้า ช่างสังเกต 
ช่างสงสัย และรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลหากสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการเตรียมความ
พร้อม 2. การมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ยากขึ้นเป็นล าดับต่อไป เป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 3. การหากิจกรรมอ่ืนมาทดแทน หากเหนื่อยหรือท้อถอยในการเรียนเป็นการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียน 4.การเข้าใจธรรมชาติ กับอารมณ์ของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 5.การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เริ่มจากการฝึกฝนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง พยายาม
ไม่ถามผู้อ่ืน หรือเปิดเฉลย 6.การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลาเป็นสิ่งส าคัญ ที่ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน 7.การใช้หลักอิทธิบาทสี่ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาอาจส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมของนักเรียน 8. การอ่านหนังสือ การทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 9.ความไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากและอุปสรรคต่าง ๆ ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 10.การเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการพ้ืนฐานต่าง ๆ เป็นพ้ืนฐาน แล้วศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ิมเติมในภายหลังเป็นส่วนหนึ่ งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน               
11.ความสามารถในการสืบค้นหาความรู้หลายวิธี ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของนักเรียน   

  องค์ประกอบนี้ ประกอบด้วยตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.633 ถึง 0.859  
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 8.932 และค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(Percent of variance) เท่ากับ  6.160 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 
11 ตัวแปร ในองค์ประกอบที่ 5 ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที่  5 คือ 
การเรียนรู้อย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับ กูกลิเอลมิโน (Goglielmino) ที่ศึกษาความพร้อมของการ
เรียนรู้แบบน าตนเองที่เรียกว่า SDLRS พบว่า บุคคลจะมีความพร้อมในการเรียนรู้แบบน าตนเองได้
นั้น  จะต้องมีลักษณะความพร้อมของการเรียนรู้ 8 ด้าน โดยด้านที่ 3 เป็นด้านที่มีความคิดริเริ่มและมี
อิสระในการเรียนรู้(initiative and independence in learning) ได้แก่ การแสวงหาค าตอบจาก
ค าถามต่าง ๆ ชอบแสวงหาความรู้ ชอบมีส่วนร่วมในการก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้ มีความ
มั่นใจในความสามารถที่จะท างานด้วยตนเองได้ดี รักการเรียนรู้  พอใจในทักษะการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ รู้แหล่งทรัพยากรทางความรู้ มีความสามารถในการพัฒนาแผนการท างานของตนเอง และมี
ความริเริ่มในการเริ่มโครงการใหม่ ๆ เช่นเดียวกับ Jerald อ้างถึงใน Jennifer L. Wirt ที่ศึกษา การ
รับรู้ด้านประสบการณ์ในการแข่งขันทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก กล่าวว่า พื้นฐานความรู้ในเนื้อหามีความส าคัญมาก ซึ่งในความเป็นจริง
บุคคลไม่มีความจ าเป็นต้องรู้เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเครือข่าย
ออนไลน์หรือจากหนังสือ พบว่าการมีพ้ืนฐานความรู้ในเนื้อหามากจะสามารวิเคราะห์และสร้าง
นวัตกรรมได้ บุคคลไม่สามารถแก้ปัญหาหรือคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้หากไม่มี พ้ืน
ฐานความรู้ที่มากพอ  
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 1.6 องค์ประกอบที่ 6 บริหารจัดการด้านสติปัญญานักเรียน เป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ในล าดับที่ 6                 
เมื่อพิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถความคิดเห็น ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  1.การสอน
ภาคทฤษฎีเพ่ือให้เข้าใจหลักการต่าง ๆ และครอบคลุมเนื้อหาท าให้นักเรียนสามารถท าข้อสอบได้     
2. สร้างความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน จะช่วยประหยัดเวลาในการทบทวนเนื้อหา 3. แนวคิด
ใหม่และประสบการณ์ ด้านทฤษฎีมีผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 4. การมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อการแก้โจทย์ปัญหา 5. การจัดสรรเวลาอ่านหนังสือและพักผ่อนที่
เหมาะสม ขณะที่มีภาระงานมาก ส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 6. การกระตุ้นให้รู้สึกชอบการ
แข่งขันกับตัวเองและคนอ่ืน ๆ เป็นแรงบันดาลใจให้ต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน  7.ความเชื่อมั่นใน
ตนเองและความอดทน ส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

  องค์ประกอบนี้  ประกอบด้วยตั วแปร  มีค่ าน้ าหนักอยู่  0.679 ถึง 0.749                  
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 8.066 และค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(Percent of variance) เท่ากับ 5.563  ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง         
7 ตัวแปร ในองค์ประกอบที่ 6 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง       
7 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 6 คือ การบริหารจัดการด้านสติปัญญานักเรียน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า สติปัญญาเป็นองค์ประกอบของความพร้อมด้านตัวผู้เรียน เพราะหากสภาพการณ์ที่
บุคคลมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ หรือท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างได้ผลดี สอดคล้องกับ  อัมเรศ             
เนตาสิทธิ์ ว่านอกจากความพร้อมความพร้อมทางด้านร่างกาย ความพร้อมทางด้านจิตใจและด้าน
อารมณ์ นักเรียนต้องมีความพร้อมทางด้านสติปัญญา ซึ่งความพร้อมทางด้านสติปัญญา หมายถึง การมี
พ้ืนฐานทางวิชาการเพียงพอ ที่จะเรียนรู้หรือรับรู้สิ่งใหม่ ๆ ทางวิชาการได้ เช่น มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาทางแคลคูลัสก่อนที่จะเรียนรู้การออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ มีความรู้ทางชีววิทยาและเคมี
เพียงพอก่อนที่จะเกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร เรียนรู้วิธีคิด วิธีค้นคว้าและได้ฝึกทักษะการคิด 
การค้นคว้า ก่อนที่เรียนรู้แบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) เป็นต้น ซึ่งผู้สอนสามารถ
ช่วยผู้เรียนในเรื่องนี้ได้ โดยมอบหมายงานให้ไปอ่านต าราหรือเอกสารมาก่อน จากนั้นจึงค่อยฟังการ
บรรยายหรือท าการอภิปรายกันในโอกาสต่อไป หรือก่อนที่จะเริ่มต้นสอนเนื้อหาใหม่ก็ท าการทบทวน
เนื้อหาหรือมโนทัศน์(Concept) ของเนื้อหาเดิมก่อน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถปะติดปะต่อเนื้อหา
และความคิดได้ หรือจัดล าดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก สอดคล้องกับกาเย่ 
(Gagne) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญในการเตรียมความพร้อม ว่าสภาพของพัฒนาการ 
(Developmental Status) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ ระบบประสาท 
และสติปัญญา การเรียนรู้อย่างง่าย ๆ จะเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเด็กเล็ก ๆ การที่เด็กเรียนรู้อะไรมาก่อนเข้า
โรงเรียน เป็นการสร้างประสบการณ์หรือความรู้พ้ืนฐาน ให้แก่เด็ก ท าให้เด็กสามารถรับรู้และ
ดัดแปลงการเรียนรู้ของตนตามที่ได้เรียนมาแล้ว ให้เข้ากับความรู้ใหม่ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องกัน 
เช่นเดียวกับดาวนิ่ง และเทคเครย์ (Downing and Thackrey) ที่จัดองค์ประกอบของความพร้อมไว้   
4 กลุ่ม โดยที่องค์ประกอบทางสติปัญญา อันได้แก่ ความพร้อมด้านสติปัญญา ความสามารถในการ
รับรู้และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นองค์ประกอบของความพร้อม สอดคล้องกับ เฮนรี่ 
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เคลย์ ลินด์แกรนด์ ที่กล่าวว่าความพร้อมเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ซับซ้อนมาก ไม่เพียงแต่ความ
พร้อมเป็นเรื่องของประสบการณ์ มีแต่เฉพาะในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ความพร้อมยังรวมถึงการมี
เจตคติ มีศีลธรรม มีความชอบธรรม มีความรับผิดชอบ ตลอดรวมถึง สติปัญญา ความสามารถและมี
สุขภาพจิตที่ดีด้วย ซึ่งองค์ประกอบความพร้อมดังกล่าว เป็นปัจจัยส าคัญของผู้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 
เช่นเดียวกับความคิด สอดคล้องกับ วสัน ปุ่นผล ที่ศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ พบว่า
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะจ าแนกเป็น 7 องค์ประกอบ 62 ตัว
บ่งชี้ และองค์ประกอบที่มีล าดับความส าคัญอันดับแรก คือ ความสามารถทางสติปัญญาและใฝ่รู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งหมายถึง ความเฉลียวฉลาด มีผลการเรียนดีโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ มีความสนใจ 
กระตือรือร้นที่จะค้นหาความรู้จากแหล่งวิทยาการในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมีความช่างสังเกต ชอบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน เพ่ือตอบสนองความอยากรู้ของตนเอง ชอบที่จะท ากิจกรรมที่ท้าทายต่อ
ความรู้ ความสามารถของตนเอง 

 1.7 องค์ประกอบที่ 7 บริหารจัดการด้านวุฒิภาวะของนักเรียน เป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ในล าดับที่ 7                   
เมื่อพิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถความคิดเห็น ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 1. การเล่นกีฬา
สามารถช่วยลดความเครียดจากการอ่านต ารา 2. ความซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียน 3. ความมีวินัยในการเรียนเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมของนักเรียน  
4. การรู้จักข้อดีและข้อด้อยของตนเองท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียน  5. การให้
ความใส่ใจ และรักในวิชาที่เรียนเป็นส่วนหนึ่งความส าเร็จ เพราะท าให้เรียนด้วยความสุข 6. การที่มี
ความช านาญรายวิชาใด วิชาหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

  องค์ประกอบนี้ ประกอบด้วยตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.614 ถึง 0.804  
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 5.556 และค่าร้อยละของความแปรปรวน
(Percent of variance) เท่ากับ 3.832 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปร                   
ทั้ง 6 ตัวแปร ในองค์ประกอบที่ 7 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง          
6 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 7 คือ การบริหารจัดการด้านวุฒิภาวะของนักเรียน                  
ซึ่งมีนักการศึกษากล่าวว่า ความพร้อมซึ่งเป็นขั้นหนึ่งของล าดับขั้นการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ ส าคัญ
อีก 3 สิ่ง คือ วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม และแรงจูงใจ ซึ่งวุฒิภาวะ หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มี
ความสามารถในอันที่จะท าอะไรได้เองตามธรรมชาติ โดยที่ความสามารถนั้นไม่ได้เกิดจากการฝึกฝน
หรือการเรียนรู้จาก สิ่งแวดล้อม วุฒิภาวะของบุคคล แสดงออกได้ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณพร เนียมสุวรรณ การเตรียมความพร้อม หมายถึง การแสดง
พฤติกรรม ของบุคคลในการเตรียมตัวเพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้หรือกระท าสิ่งต่าง  ๆ                 
โดยสามารถควบคุมตนเอง เพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส าหรับการเรียนรู้
หรือกระท าสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เช่นเดียวกับ กัญญา พวงกันยา กล่าวถึง ความ
พร้อม ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ ทุกชนิด ซึ่งได้แก่ วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม และขีด
ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของแต่ละบุคคลและองค์กรในการวางแผนหรือในการท างานซึ่งผู้บริหาร



178 

จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นมากที่สุดทั้งในด้านบุคลากรและด้านงานอ่ืนๆเพ่ือให้งานนั้น
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่นเดียวกับ Good กล่าวถึงความพร้อมว่าเป็นความสามารถตกลงใจ 
ความปรารถนาและความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ความพร้อมเกิดจากลักษณะทางวุฒิภาวะ 
ประสบการณ์และอารมณ์ ความพร้อมจึงเป็นการพัฒนาคนให้มีความสามารถที่จะกระท ากิจกรรม  
ต่าง ๆ สอดคล้องกับ อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ที่กล่าวว่าเมื่อผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านวุฒิภาวะและ
ประสบการณ์เดิมจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี และหากผู้สอนจัดสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ จะยิ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ นักจิตวิทยามีความเห็นว่า หากผู้เรียน
พร้อมที่จะเรียนแล้วได้เรียน ย่อมเกิดความพอใจและเกิดการเรียนรู้ แต่ถ้าผู้เรียนไม่พร้อมที่จะเรียน
แล้วถูกบังคับให้เรียน ย่อมไม่เกิดการเรียนรู้ 

 1.8 องค์ประกอบที่  8 การบริหารจัดการของโรงเรียน  เป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ในล าดับที่ 8                    
เมื่อพิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถความคิดเห็น ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  1.การส่งเสริม
การดูแลและปฏิบัติตนตามสุขนิสัยที่ดีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน  2.การส่งเสริมความ
มั่นใจ (Confidence) ให้กับนักเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 3. นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการอย่างต่อเนื่องจัดเป็น
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 4. สภาพฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวของนักเรียนส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 5. การบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และ
ด้านงบประมาณส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน  

  องค์ประกอบนี้ ประกอบด้วยตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง .769 ถึง 0.825                 
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 3.489 และค่าร้อยละของความแปรปรวน
(Percent of variance) เท่ากับ 2.406 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง                
5 ตัวแปร ในองค์ประกอบที่ 8 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ พิจารณาว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร สามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 
8 คือ การบริหารจัดการของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ประยงค์ เต็มชวาลา ซึ่งสรุปถึงองค์ประกอบ
ของความพร้อม ไว้ดังนี้ ความพร้อมของระบบองค์การ (Organization) ความพร้อมของนโยบาย 
(Policy) ความพร้อมของบุคลากร (Personnels) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการ เช่นเดียวกับ
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ที่กล่าวถึงองค์ประกอบที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานจะประกอบด้วย ทักษะ (Skills) 
ที่หมายถึง สิ่งที่ต้องพัฒนาและฝึกฝนให้เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระยะเวลา เพ่ือฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะนั้น
ขึ้นมา โดยมีทักษะด้านการบริหารงาน/จัดการงาน (Management Skills) คือทักษะในการบริหาร
ควบคุมงานซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบความคิดและการจัดการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของความพร้อมตามทฤษฎีภาวะ
ผู้น าตามสถานการณ์ (Situational Leadership Theory) ว่าความสามารถ (Ability) หรือความ
พร้อมในการท างาน (job readiness) หมายถึงความสามารถท างานหรือกระท ากิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งให้ส าเร็จโดยอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวกับทักษะ (Skill) คือ ทักษะปฏิบัติงาน การตัดสินใจ วินิจฉัย 
สั่งการ การวางแผนปฏิบัติงาน การเลือกวิธีการท างานให้ประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพ  
เช่นเดียวกันกับการบริหารจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในประเทศไทย โดย
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่เสนอหลักการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษ ไว้คือ การก าหนดนโยบาย บุคลากร การบริหารจัดการ ทรัพยากร จิตวิทยา หน่วยงาน
ภายนอก การวิจัยและกฎหมาย ส าหรับสมาคมเพ่ือเด็กที่มีความสามารถพิเศษแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
ได้น าเสนอหลักการทางด้านการบริหารจัดการ ออกเป็น 5 ด้าน คือ ผู้บริหาร คุณสมบัติของครูผู้สอน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ทรัพยากรและสื่ออุปกรณ์และ
นโยบาย ประเทศออสเตรเลีย ในรัฐควีนส์แลนด์ มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านสังคมและ
อารมณ์ผู้รับผิดชอบและการประเมิน ประเทศสิงคโปร์ มีประเด็นในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้
มีความสามารพิเศษ  คือครู นโยบาย งบประมาณ กฎหมาย โดยที่แต่ละประเทศจะมีประเด็นในการ
บริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารพิเศษที่เป็นไปในทิศทางใกล้เคียงกัน 

 กล่าวโดยสรุปจากผลการวิจัยปรากฏว่า ได้องค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 8 องค์ประกอบ 90 แนวปฏิบัติ คือ 1) การสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ 2) การจัดกระบวนการสอนของครู 3) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 4) การบริหาร
จัดการด้านอารมณ์และแรงจูงใจ 5) การเรียนรู้อย่างอิสระ 6) การบริหารจัดการด้านสติปัญญา
นักเรียน 7) การบริหารจัดการด้านวุฒิภาวะของนักเรียน และ 8) การบริหารจัดการของโรงเรียน  ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญยืนยัน ว่า องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ 90 แนวปฏิบัติ มีความเหมาะสม มีความเป็นไป
ได้  มีความถูกต้อง และมีความเป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การ
ที่จะเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เป็นสิ่งที่โรงเรียน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดและพัฒนาการจัดการศึกษาควรให้ความสนใจที่จะพัฒนาและร่วมมือกันเพ่ือ
ด าเนินการตามแนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความพร้อมที่จะ
เรียนให้มากที่สุด เพราะความพร้อมของเด็กช่วยให้เด็กมีพัฒนาการเจริญ  ตามวัยทุกด้านและเต็ม
ศักยภาพ ถ้าเด็กเริ่มต้นชีวิตการเรียนรู้ด้วยดี จะลดความล้มเหลวของการเรียนและการด ารงชีวิต   
ท าให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนซึ่งสอดคล้องกับ ศิริรัตน์ สุดใจ ศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเตรียม
ความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
พบว่า สภาพและความต้องการการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน       
เตรียมทหาร อยู่ในระดับมากและเป็นไปตามแนวคิดของเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด (Hersey and 
Blanchard)  ที่กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของความพร้อมตามทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 
(Situational Leadership Theory) ไว้ว่าองค์ประกอบ ของความพร้อมมี 2 ประการ คือ ความสามารถ 
(Ability) และความเต็มใจ (Willingness) ที่จะก าหนด พฤติกรรมในการท างานตามหน้าที่ให้ประสบ
ผลส าเร็จ โดยที่ความสามารถ (Ability) หรือความพร้อมในการท างาน ( job readiness) 
หมายถึง ความสามารถท างานหรือกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จโดยอาศัยปัจจัย        
ที่เกี่ยวกับความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้ความเข้าใจเนื้อหา รู้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ท างาน ความเข้าใจ (Understanding) คือ ความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติงาน ทักษะ 
(Skill) คือ ทักษะปฏิบัติงาน การตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ การวางแผนปฏิบัติงาน หากถ้าบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใด มีปัจจัยครบทั้ง 4 ด้าน ถือว่าบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสามารถใน
การท างานหรือกระท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ส าเร็จตามเป้าหมายได้โดยไม่มีการชี้น าจากผู้ อ่ืน 
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บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะมีความสามารถในการท างานสูง สามารถท างานให้ส าเร็จได้ด้วย
ตนเอง ถ้าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ถือได้ว่าบุคคลนั้น
หรือกลุ่มบุคคลนั้นไม่มีความสามารถในการท างานหรือกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุผล
ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ คือกฎแห่ง
ความพร้อม (Law of readiness) ที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้าผู้ เรียนมี ความพร้อมทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ  

2. ผลการยืนยันองค์ประกอบและแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 8  องค์ประกอบ 90 แนวปฏิบัติ ซึ่งพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน คือ องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ 90 แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม
เพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้  ถูกต้อง และเป็น
ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย  
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ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นเพ่ือให้ระบบการจัด
การศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน ตามความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ได้มีการเตรียมความพร้อมนักเรียน และ
ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ได้รับการ
เตรียมความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมแข่งขันกับเยาวชนจาก
นานาประเทศได้อย่างมั่นใจ และประสบความส าเร็จในการแข่งขันได้มากขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาน าข้อค้นพบนี้
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับนโยบายและการน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบท  ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้บริหารโรงเรียน ที่สนใจและมีนโยบายสนับสนุนให้นักเรียนเข้ าร่วมการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ ควรค านึงถึงองค์ประกอบและแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้  ไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมนักเรียนสู่การแข่งขัน
ทักษะวิชาการอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมทั้ง 8 องค์ประกอบ คือ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ การจัด
กระบวนการสอนของครู การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการด้านอารมณ์และ
แรงจูงใจ การเรียนรู้อย่างอิสระ การบริหารจัดการด้านสติปัญญานักเรียน การบริหารจัดการด้านวุฒิ
ภาวะของนักเรียน และการบริหารจัดการของโรงเรียน เป็นต้น 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารของหน่วยงานต้นสังกัด ควรให้ความส าคัญและ
สนับสนุน ส่งเสริมงบประมาณในการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เข้าสู่การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศและระดับชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

3. บุคลากรในโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ ควรน าแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ ที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์และเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาวิจัยการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับโรงเรียนต่อไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
จากการศึกษาวิจัย การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ                

ท าให้ทราบว่าการที่จะเตรียมความพร้อมนักเรียนเพ่ือส่งเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ มีองค์ประกอบ
หลายองค์ประกอบและมีแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับ
การวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ควรศึกษาวิจัยการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ               
กับโรงเรียนในระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิต
ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ และโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบและแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันเกี่ยวกับทักษะวิชาการอ่ืนๆ และเปรียบเทียบความแตกต่างที่ค้นพบในการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในแต่ละสังกัด 

3. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
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รายชื่อโรงเรียนขอสัมภาษณ์งานวิจัย 

งานวิจัย "การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ" 
THE  READINESS  PREPARATION  FOR  STUDENTS   TO   OLYMPIAD  COMPETITION 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด สังกัด 
1 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

2 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

5 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เอกชน 

7 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย 

8 สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย 

9 สาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย 

10 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สพฐ. 

11 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สพฐ. 

12 นครสวรรค์ นครสวรรค์ สพฐ. 

13 ชลราษฏรอ ารุง ชลบุร ี สพฐ. 

14 ระยองวิทยาคม ระยอง สพฐ. 

15 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สพฐ. 

16 สาธิต ม.ขอนแก่น ขอนแก่น มหาวิทยาลัย 

17 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต สพฐ. 

18 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สพฐ. 

19 สาธิต ม.เชียงใหม่ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

งานวิจัย "การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ" 
THE  READINESS  PREPARATION  FOR  STUDENTS   TO   OLYMPIAD  COMPETITION 

 

ที ่ รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 ผอ. ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ขอนแก่น 

2 ผอ. ดร.สุปราณี     ไกรวัตนุสสรณ์    โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 

3 ผอ. ดร.สวัสดิ์       เพชรบูรณ์ โรงเรียนหอวัง   กรุงเทพมหานคร 

4 ผอ. ดร.กล้าศักดิ์   จิตต์สงวน โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)    กรุงเทพมหานคร 

5 ผอ. ดร.ธวชั   ชุมชอบ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   เชียงราย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

(THE  READINESS  PREPARATION  FOR  STUDENTS  TO  OLYMPIAD  COMPETITION) 

....................................................................................... 
ค าชี้แจง  
  1. แบบสอบถามฉบับนี้  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและครูผู้รับผิดชอบโครงการห้อง เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ  
  2. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ทราบองค์ประกอบการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ และ 2) ทราบแนวปฏิบัติในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับ
นี้ จะน าไปใช้เพ่ือการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด จึงขอความ
กรุณาจากท่านได้โปรดให้ความคิดเห็นตรงตามสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 
  3. แบบสอบถามฉบับนี้  มี  2  ตอน  ดังนี้ คือ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  ในการอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยและการพิจารณาแนวปฏิบัติในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ในโอกาสต่อไป 

 
           นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล 
               นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                          บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (  ) หน้าข้อความท่ีบอกถึงสถานภาพปัจจุบันของท่าน 

1. เพศ 
(  ) ชาย    (  ) หญิง 
 

2. อายุ 
(  ) 35-45  ปี   (  ) 46-50  ปี 
(  ) สูงกว่า 51  ปี 
 

3. วุฒิการศึกษา 
(  ) ปริญญาตรี   (  ) ปริญญาโท 
(  ) ปริญญาเอก 
 

4. ต าแหน่งปัจจุบัน 
(  ) ผู้อ านวยการโรงเรียน (  ) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
(  ) ครู หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
     และสิ่งแวดล้อม   
 

5. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
(  ) 1-5  ปี    (  ) 6-10  ปี 
(  ) มากกว่า  10  ปี 
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ตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
ค าชี้แจง แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง 
           นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  
 ขอความกรุณาให้ท่านพิจารณา ว่าหน่วยงานของท่านมีการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพ่ือ 
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ อยู่ในระดับใด แล้วท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับการ 
ปฏิบัติที่เป็นจริงที่สุด ตามความคิดเห็นของท่าน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ คือ 
          ระดับ  5  หมายถึง  เห็นด้วยกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนมากท่ีสุด  
          ระดับ  4  หมายถึง  เห็นด้วยกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนมาก 
          ระดับ  3  หมายถึง  เห็นด้วยกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนปานกลาง        
          ระดบั  2  หมายถึง  เห็นด้วยกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนน้อย  
          ระดับ  1  หมายถึง  เห็นด้วยกับองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนน้อยที่สุด    
 

 
ข้อ 
ที ่

 
 

ประเด็นขององค์ประกอบ 

ระดับความคิดเห็น 
 
 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
1 การรู้จักตนเองเป็นส่วนหนึ่ งของการเลือกเรียน

รายวิชาที่ตนสนใจ 
      

2 การเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ และมีความถนัด จะ
ส่งผลดีต่อการเรียนของนักเรียน 

      
 

3 การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหลังการเรียน เป็นการ
เพ่ิมความพร้อมให้กับนักเรียน 

      
 

4 นักเรียนต้องมีความรอบรู้ในรายวิชาที่สอบ       
5 การทบทวนบทเรียนของนักเรียนก่อนเรียนจะเพ่ิม

ความพร้อมให้นักเรียนในการเรียน 
      

 
6 การส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 
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5 4 3 2 1 
7 การทบทวนบทเรียนหลังเรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นการ

สร้างความเข้าใจในการเรียน 
      

 
8 ความรับผิดชอบด้านการเรียนเป็นสิ่งส าคัญที่สุด

ส าหรับนักเรียน 
      

9 การฝึกฝนนักเรียนด้านทักษะการน าทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้โดยการคิดวิเคราะห์ เป็นพื้นฐานสู่การลง
มือปฏิบัติ 

      
 

10 การได้รับการฝึกฝนเนื้อหาและข้อสอบตามแนว
ข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ  จะพัฒนาทักษะของ
นักเรียนได้ 

      
 

11 ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

      

12 การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน/วิชาที่มีการสอบ
โอลิมปิกวิชาการ     มีผลต่อการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 

      
 

13 ความรอบรู้เนื้อหาในหลักสูตรหรือสาขาที่เข้าแข่งขัน
ส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

      
 

14 การฝึกฝนทักษะปฏิบัติการเป็นการสร้างความเข้าใจ
ในการเรียน 

      

15 นิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเป็นส่วนหนึ่งของการ
เตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

      
 

16 การซักถามข้อสงสัยระหว่างเรียน/หลังเรียนเป็นการ
สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน 

      
 

17 การจัดสรรเวลาส าหรับการเตรียมตัวเพ่ือการแข่งขัน/
การสอบ    เป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักเรียน 
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5 4 3 2 1 
18 ความรอบคอบและระมัดระวัง ในการท าข้อสอบเป็น

สิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียน 
      

 
19 การสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 
      

 
20 การควบคุมสติ สมาธิในการสอบส่งผลต่อการแข่งขัน

โอลิมปิกวิชาการ 
      

21 การที่ครูที่ปรึกษา ท าหน้าที่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
ส่งผลต่อการแข่งขันของนักเรียน 

      
 

22 การทุ่มเทกับการเรียนอย่างเต็มที่ และไม่กังวลกับ
ภาระของครอบครัวจะช่วยให้นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันได้ 

      
 

23 การเรียนในสิ่งที่อยากเรียน ต้องเรียนเพื่ออยากรู้ ไม่ใช่
เรียนเพ่ือการสอบ 

      
 

24 การเตรียมความพร้อมของนักเรียนคือ การตั้งใจเรียน
ในห้องเรียน และอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง  

      
 

25 การฝึกหัดท าโจทย์ในรูปแบบพิเศษต่างๆ ที่ยังไม่ได้
ฝึกหัด  สามารถ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียน
มากยิ่งขึ้น  

      
 

26 การไม่กดดันตัวเอง  หากต้องมีการสอบแข่งขันจะช่วย
ให้มีประสิทธิภาพในการท าข้อสอบ 

      
 

27 การไม่ดูถูกตนเองว่าท าข้อสอบไม่ได้ เป็นการสร้างพลัง 
ก าลังใจในการท าข้อสอบ  

      
 

28 การเตรียมพร้อมเพ่ือการแข่งขัน ไม่ควรกวดวิชาหรือ
อ่านหนังสือ    หักโหมเกินไป  
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5 4 3 2 1 
29 การได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติ
จริงอย่างเต็มที่เป็นการพัฒนาทักษะสู่การแข่งขัน 

      
 

30 การใช้เวลาว่างท างานอดิเรก เป็นการผ่อนคลายความ
ตรึงเครียด 

      

31 ภาระงานของนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการเป็นสิ่งที่ครูค านึงถึง 

      
 

32 การตระหนักและเห็นคุณค่าของตัวเองของนักเรียนจะ
ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการท าข้อสอบ 

      
 

33 ความเชื่อมั่นในตนเองและความอดทน ส่งผลต่อการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

      

34 สร้างความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน จะช่วย
ประหยัดเวลาในการทบทวนเนื้อหา 

      
 

35 การสอนภาคทฤษฎีเพ่ือให้เข้าใจหลักการ และ
ครอบคลุมเนื้อหาท าให้นักเรียนสามารถท าข้อสอบได้  

      
 

36 แนวคิดใหม่และประสบการณ์  ด้านทฤษฎีมีผลต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 

      
 

37 การมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อการ
แก้โจทย์ปัญหา 

      

38 การกระตุ้นให้รู้สึกชอบการแข่งขันกับตัวเองและคนอ่ืน 
ๆ เป็นแรงบันดาลใจในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

      

39 การจัดสรรเวลาอ่านหนังสือและพักผ่อนที่เหมาะสม 
ขณะที่มีภาระงานมาก ส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ 
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5 4 3 2 1 
40 การจัดระเบียบความคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์ และมี

เหตุผลเป็นขั้นตอน  สามารถสร้างความเข้าใจในการ
เรียนเพ่ิมมากข้ึน 

      
 

41 นักเรียนที่สนใจเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการต้องมี
ความกระตือรือร้นและขยันมากกว่าปกติ 

      
 

42 การพัฒนาวิธีการสืบค้นหาความรู้ที่เหมาะสมกับ
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

      
 

43 ความสามารถในการสืบค้นหาความรู้หลายวิธี ส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

44 ความไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากและอุปสรรคต่าง ๆ 
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน  

      
 

45 การเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการพ้ืนฐานต่าง ๆ เป็นพื้นฐาน 
แล้วศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เพ่ิมเติมในภายหลังเป็น
ส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

46 การอ่านหนังสือ  การทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอ
เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      

47 การมคีวามพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ยากขึ้นเป็นล าดับ
ต่อไป เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      

48 การใช้หลักอิทธิบาทสี่ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
อาจส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 

      

49 การหากิจกรรมอ่ืนมาทดแทน   หากเหนื่อยหรือ
ท้อถอยในการเรียน   เป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 
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50 การเข้าใจธรรมชาติ กับอารมณ์ของนักเรียนเป็นส่วน

หนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน   
      

51 การฝึกสติให้�นิ่ง�  ใช้ชีวิตให้มีความสุขเป็นส่วนหนึ่งของ

การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

52 การศึกษา ค้นคว้า ช่างสังเกต ช่างสงสัย และต้องรู้จัก
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล  หากสนใจเข้าร่วม
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน  

      
 

53 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เริ่มจากการฝึกฝนการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง  พยายามไม่ถามผู้อื่น หรือเปิด
เฉลย   

      
 

54 การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลาเป็นสิ่งส าคัญ  
ที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      

55 การให้ความใส่ใจ และรักในวิชาที่เรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ความส าเร็จ เพราะท าให้เรียนด้วยความสุข 

      
 

56 การรู้จักข้อดีและข้อด้อยของตนเองท าให้นักเรียน
สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียน 

      
 

57 การที่มีความช านาญรายวิชาใด วิชาหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่ง
ในการตัดสินใจเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

      
 

58 การเล่นกีฬาสามารถช่วยลดความเครียดจากการอ่าน
ต ารา 

      

59 ความมีวินัยในการเรียนเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียน 

      
 

60 ความซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียน 
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61 การรู้จักประยุกต์ความรู้ที่มีเพ่ือแก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ่ง

การเตรียมความพร้อมของนักเรียน 
      

62 การกระตุ้นตัวเองนักเรียนเองให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ อยู่
ตลอดเวลาจัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

63 การมีความพยายามกับใช้ความคิดในการแก้โจทย์
ปัญหา เป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      

64 การฝึกฝนการวิเคราะห์ปัญหาโดยการน าความรู้เดิม
มาประกอบการเรียนเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

      
 

65 การน าความรู้และประสบการณ์เดิม  ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้โจทย์ปัญหาจัดเป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

      
 

66 การฝึกฝนให้นักเรียนบริหารจัดการเวลาทั้งเวลาเรียน
และเวลาส่วนตัวจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

      
 

67 การให้ความสนใจเนื้อหาที่ครูสอน ประกอบกับการ
เริ่มฝึกท าข้อสอบย้อนหลังเป็นการเตรียมความพร้อม
ของนักเรียน 

      
 

68 การก าหนดเป้าหมายในการเรียนของนักเรียนเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพทางการเรียน 

      
 

69 การเตรียมความพร้อมนักเรียนควรมีการฝึกฝนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

      
 

70 การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการเป็นหน้าที่ของครู บุคลากรใน
สถานศึกษา 
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71 การฝึกให้นักเรียนจับเวลาในการท าข้อสอบแนว

ข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

      
 

72 การตั้งเป้าหมาย และจุดประสงค์ในการแข่งขันที่
ชัดเจนเป็นส่วนหนึ่ งของการเตรียมความพร้อม
นักเรียน  

      
 

73 การฝึกฝนท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ
อย่างหลากหลาย สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

      
 

74 การวางแผนพัฒนาและสนับสนุนนักเรียนเป็นสิ่ง
ส าคัญในการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

75 ความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์การสอนของครูผู้สอน
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

76 การทบทวน และน าตัวอย่างข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ
มาฝึกฝนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนได้ 

      
 

77 การทบทวนบทเรียนที่เรียนในแต่ละชั่วโมงให้กับ
นักเรียนทุกวันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

78 ครเูป็นผู้แนะน าแนวทางให้นักเรียนเป็นอิสระไม่ถูกกีด
กันทางความคิด 

      

79 การน างานวิจัยมาบูรณาการในการสอนกระทั่ง
นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ เป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

      
 

80 การฝึกฝนท าข้อสอบแนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ
จ านวนมาก สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

      
 

81 การศึกษาเนื้อหา/บทเรียนล่วงหน้า สามารถสร้าง
ความเข้าใจให้กับนักเรียน 
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82 การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และสอนความรู้ที่

มากกว่าความรู้พื้นฐานในห้องเรียนเป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

      
 

83 การเอาใจใส่นักเรียน พร้อมที่จะให้ความรู้อย่างเต็มที่ 
โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักเรียนเมื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

      
 

84 การโน้มน้าว  และความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ ให้นักเรียนสนใจการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
เป็นสิ่งจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

85 การฝึกฝนนักเรียนให้รู้จักใช้แนวคิดอย่างหลากหลาย
ในการแก้โจทย์ปัญหาเป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

      
 

86 การปรับกระบวนการสอน/วิธีการสอนอย่างต่อเนื่อง
ตามข้อสังเกตและประเด็นต่าง ๆ ที่พบเป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 

      
 

87 การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน  เป็น
การเตรียมความพร้อมนักเรียน  

      
 

88 การเตรียมความพร้อมนักเรียนโดยฝึกท าข้อสอบในปีที่
ผ่านมาเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบให้กับ
นักเรียนก่อนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

      
 

89 ความตั้งใจ เสียสละและทุ่มเทของครูผู้สอนส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

90 ความพร้อมของครอบครัวของส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียน 
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91 การให้ทุนการศึกษาของโรงเรียนส่งผลต่อการเตรียม

ความพร้อมนักเรียน 
      

92 ความแตกต่างของวัย เพศ ของนักเรียน ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

93 สภาพห้องเรียนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียน 

      

94 การบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสมส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

      

95 สภาพครอบครัวมีส่วนสนับสนุนในการสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนให้นักเรียน 

      

96 สมาชิกในครอบครัวช่วยในการปลูกฝังนักเรียนให้มี
วินัยในตนเอง  รู้เวลา เช่น เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียน 
เวลาว่างก็ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนที่ตนสนใจ 

      

97 การจัดสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      

98 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

99 สภาพแวดล้อม บรรยากาศในสถานศึกษาที่สะอาด  
ปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

100 บทเรียนที่กระตุ้นความสนใจและจูงใจนักเรียนให้
สนใจเรียน จัดเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

101 ความรู้ ความสามารถและสติปัญญา ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

      

102 องค์ประกอบด้านอารมณ์ส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 
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103 องค์ประกอบด้านแรงจูงใจส่งผลต่อการเตรียมความ

พร้อมนักเรียน 
      

104 เทคนิคการสอนของครูส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

      

105 เวลาส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน       
106 การสนับสนุนความคิดของนักเรียนหากเป็นสิ่งที่

ถูกต้องของผู้ปกครองจัดเป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน  

      

107 การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่เป็น
หน้าที่ของครอบครัว 

      

108 ครูผู้สอนและเพ่ือนๆ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

      

109 การส่งเสริม  สนับสนุนโดยองค์กรต่างๆ  ในการ
พัฒนาความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      

110 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาและวิจัยโดยภาครัฐและ
เอกชนให้มากขึ้นส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

      

111 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แลกเปลี่ยนความคิดระหว่าง
นักเรียนกับครอบครัวส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

      
 

112 การสร้างความอบอุ่นและสนับสนุนทางการเรียนของ
ครอบครัว ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

113 การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่เป็น
หน้าที่ของโรงเรียน 
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114 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีโอกาสชนะการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
มากกว่านักเรียนปกติ 

      

115 การจัดการทบทวนบทเรียน สอนเพิ่มเติมโดยศิษย์เก่า
ที่เป็นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียน
เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      

116 แรงจูงใจที่เกิดจากการได้เห็นตัวอย่างของนักเรียน
ศิษย์ เก่ าที่ เป็นรุ่น พี เป็ นแรงจู งใจที่ ดี เหนื อกว่ า
แรงจูงใจใดใด 

      

117 การชื่นชมและยกย่องนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ
นักเรียนรุ่นต่อไป  

      

118 การสร้างให้นักเรียนน าความรู้เดิม ทักษะเดิม มาใช้
ท าให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน 

      
 

119 การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้นักเรียนเข้า
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 

      

120 ความมั่นคงทางอารมณ์และความต้องการที่จะเรียนรู้
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      

121 ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่
ซับซ้อนได้ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      

122 การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของรัฐและ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 
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123 การสนับสนุนการฝกอบรม  สรางกลุมครูใหเกิดความ

สนใจหลักสูตรและวิธีการแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

124 การจัดท าคูมืออบรมคณาจารยในศูนย สอวน. เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

125 การให้โอกาสครูที่สนใจเขารวมสังเกตการณ์ค่าย
โอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

      

126 การวางแผนและจัดโปรแกรมฝึกอบรม พัฒนาทักษะ
นักเรียนที่ดีสามารถดึงศักยภาพของนักเรียนออกมา
ได ้

      

127 การจัดสอบแบบจับเวลาเหมือนการแข่งขันจริงทุก
สั ป ด าห์  เป็ น ส ถ าน ก ารณ์ จ า ล อ งที่ จ ะส ร้ า ง
ความคุ้นเคยให้นักเรียน 

      

128 การฝึกฝนด้านวิชาการ จิตใจ และสมาธิให้กับ
นักเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  

      

129 การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการอย่างเป็นระบบจัดเป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนได้ 

      

130 การได้รับทุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ (ระดับ
ปริญญาตรี 
ถึงปริญญาเอก) ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน 
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131 การมองการแก้โจทย์ปัญหาเหมือนเกม  สามารถ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนได ้
      

 
132 การสร้างความเข้าใจ รู้ เท่าทันที่จะก้าวเข้าไปสู่

สถานการณ์นั้นๆ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

      
 

133 การเสนอโอกาสในการท างาน ให้นั ก เรียนหาก
ชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

134 การประเมินสภาวะของนักเรียน ด้านร่างกาย จิตใจ
ว่า พร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่  เป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  

      

135 การประเมินความรู้ ความสามารถ ว่ามีอยู่มากน้อย
พร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่  เป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  

      

136 การประเมินทัศนคติ สถานภาพ ความมุ่งมั่นของ
นักเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

      

137 การรับทราบและประเมินวุฒิภาวะของนักเรียน เป็น
การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ 

      

138 การมอบหมายงานภาระงาน/ศึกษาเอกสารก่อนเรียน
เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      

139 การทบทวนเนื้อหาหรือมโนทัศน์(Concept) ของ
เนื้อหาเดิมก่อนการสอนเนื้อหาใหม่ เป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน 
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140 การฝึกฝนให้รู้จักเสียสละเวลากับภาระงาน ไม่ละทิ้ง

งาน มานะบากบั่น เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

      

141 การส่งเสริมความมั่นใจ (Confidence) ให้กับ
นักเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

      
 

142 สภาพ สถานะทางเศรษฐกิจครอบครัวของนักเรียน
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

143 การส่งเสริมการดูแลและปฏิบัติตนตามสุขนิสัยที่ดี
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน 

      
 

144 การบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้าน
อาคารสถานที่และด้านงบประมาณส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน 

      

145 นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการอย่างต่อเนื่องจัดเป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 

      

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก  ง 

หนังสอืขอทดลองเครือ่งมอื 
รายชือ่โรงเรียน 
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รายชื่อโรงเรียนมธัยมศึกษาทีเ่ปน็กลุม่ทดลองเครื่องมือ 

งานวจิยั "การเตรยีมความพรอ้มเพื่อสง่นักเรยีนเขา้แข่งขนัโอลมิปิกวชิาการ" 
THE  READINESS  PREPARATION  FOR  STUDENTS   TO   OLYMPIAD  COMPETITION 

 

ที ่ ชื่อโรงเรยีน จงัหวัด หมายเหต ุ
1 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 054-227603 

2 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-411104 
Fax.055-414074 

3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา 038-511249 
Fax.038-513815 

4 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 055-711212 
Fax.055-711012 

5 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 02-5838311 
Fax.02-5837029 

6 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 02-9049803-5/Fax.029049273 
02-9048809 

7 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 043-511795 
Fax043-511180 

8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร 042-660442/042-660444-5 
Fax.042-660444ต่อ 104  

9 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 032-425070 
Fax.032-425809 

10 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 074-243599/074-220404 
Fax.074-245288 

    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก  จ 
ผลวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
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Reliability 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.984 .985 145 
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Item Statistics 
 Mean Std. 

Deviation 
N 

VAR00001 4.4000 .49827 30 
VAR00002 4.4000 .56324 30 
VAR00003 4.3333 .75810 30 
VAR00004 4.7000 .46609 30 
VAR00005 4.6000 .49827 30 
VAR00006 4.7333 .44978 30 
VAR00007 4.5667 .50401 30 
VAR00008 4.4000 .77013 30 
VAR00009 4.5333 .57135 30 
VAR00010 4.5333 .50742 30 
VAR00011 4.6000 .56324 30 
VAR00012 4.7333 .44978 30 
VAR00013 4.6667 .54667 30 
VAR00014 4.5667 .50401 30 
VAR00015 4.5667 .50401 30 
VAR00016 4.5333 .62881 30 
VAR00017 4.5667 .56832 30 
VAR00018 4.5667 .56832 30 
VAR00019 4.3667 .66868 30 
VAR00020 4.4667 .62881 30 
VAR00021 4.4000 .81368 30 
VAR00022 4.1667 .83391 30 
VAR00023 4.2667 .52083 30 
VAR00024 4.5000 .57235 30 
VAR00025 4.3333 .54667 30 
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Item Statistics 
 Mean Std. 

Deviation 
N 

VAR00026 4.4000 .56324 30 
VAR00027 4.2667 .69149 30 
VAR00028 4.1000 .66176 30 
VAR00029 4.5333 .57135 30 
VAR00030 4.3333 .60648 30 
VAR00031 4.2000 .66436 30 
VAR00032 4.3333 .54667 30 
VAR00033 4.2667 .52083 30 
VAR00034 4.6333 .49013 30 
VAR00035 4.3667 .61495 30 
VAR00036 4.4667 .68145 30 
VAR00037 4.2333 .62606 30 
VAR00038 4.1333 .89955 30 
VAR00039 4.3667 .55605 30 
VAR00040 4.5333 .57135 30 
VAR00041 4.3000 .74971 30 
VAR00042 4.4333 .56832 30 
VAR00043 4.3333 .47946 30 
VAR00044 4.3667 .55605 30 
VAR00045 4.6000 .49827 30 
VAR00046 4.4667 .50742 30 
VAR00047 4.4667 .68145 30 
VAR00048 4.4333 .56832 30 
VAR00049 4.3667 .80872 30 
VAR00050 4.2333 .72793 30 
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Item Statistics 
 Mean Std. 

Deviation 
N 

VAR00051 4.3000 .59596 30 
VAR00052 4.3667 .66868 30 
VAR00053 4.2667 .63968 30 
VAR00054 4.5333 .57135 30 
VAR00055 4.5000 .57235 30 
VAR00056 4.4667 .50742 30 
VAR00057 4.2667 .82768 30 
VAR00058 4.3000 .65126 30 
VAR00059 4.5333 .50742 30 
VAR00060 4.5000 .50855 30 
VAR00061 4.3333 .54667 30 
VAR00062 4.2667 .63968 30 
VAR00063 4.3667 .49013 30 
VAR00064 4.5667 .50401 30 
VAR00065 4.3333 .71116 30 
VAR00066 4.4667 .50742 30 
VAR00067 4.4333 .50401 30 
VAR00068 4.4333 .56832 30 
VAR00069 4.5000 .50855 30 
VAR00070 4.2667 .44978 30 
VAR00071 4.0667 .73968 30 
VAR00072 4.4000 .56324 30 
VAR00073 4.4333 .50401 30 
VAR00074 4.3667 .55605 30 
VAR00075 4.4000 .56324 30 
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Item Statistics 
 Mean Std. 

Deviation 
N 

VAR00076 4.5000 .62972 30 
VAR00077 4.4000 .72397 30 
VAR00078 4.4000 .56324 30 
VAR00079 4.2000 .80516 30 
VAR00080 4.4000 .72397 30 
VAR00081 4.4667 .73030 30 
VAR00082 4.3000 .65126 30 
VAR00083 4.4333 .56832 30 
VAR00084 4.3667 .55605 30 
VAR00085 4.5000 .50855 30 
VAR00086 4.1667 .64772 30 
VAR00087 4.3000 .46609 30 
VAR00088 4.5333 .57135 30 
VAR00089 4.3667 .55605 30 
VAR00090 4.3333 .47946 30 
VAR00091 3.8667 .89955 30 
VAR00092 3.7333 .82768 30 
VAR00093 3.8667 .93710 30 
VAR00094 4.4000 .62146 30 
VAR00095 4.4667 .57135 30 
VAR00096 4.5333 .50742 30 
VAR00097 4.4667 .57135 30 
VAR00098 4.5000 .50855 30 
VAR00099 4.5333 .57135 30 
VAR00100 4.5333 .68145 30 
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Item Statistics 
 Mean Std. 

Deviation 
N 

VAR00101 4.4000 .67466 30 
VAR00102 4.4667 .57135 30 
VAR00103 4.4333 .50401 30 
VAR00104 4.4667 .62881 30 
VAR00105 4.4000 .72397 30 
VAR00106 4.2000 .48423 30 
VAR00107 4.3000 .65126 30 
VAR00108 4.2333 .56832 30 
VAR00109 4.4333 .56832 30 
VAR00110 4.2333 .62606 30 
VAR00111 4.2667 .58329 30 
VAR00112 4.5000 .50855 30 
VAR00113 4.4333 .56832 30 
VAR00114 4.3667 .80872 30 
VAR00115 4.3000 .46609 30 
VAR00116 4.4667 .57135 30 
VAR00117 4.5667 .50401 30 
VAR00118 4.4000 .72397 30 
VAR00119 4.4333 .67891 30 
VAR00120 4.4000 .72397 30 
VAR00121 4.5000 .68229 30 
VAR00122 4.4000 .62146 30 
VAR00123 4.2667 .63968 30 
VAR00124 4.4333 .50401 30 
VAR00125 4.3000 .65126 30 
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Item Statistics 
 Mean Std. 

Deviation 
N 

VAR00126 4.3333 .66089 30 
VAR00127 4.2000 .61026 30 
VAR00128 4.2333 .62606 30 
VAR00129 4.3667 .66868 30 
VAR00130 4.3667 .66868 30 
VAR00131 4.3667 .61495 30 
VAR00132 4.3333 .60648 30 
VAR00133 4.1000 .80301 30 
VAR00134 4.2333 .85836 30 
VAR00135 4.4333 .56832 30 
VAR00136 4.2667 .82768 30 
VAR00137 4.2000 .71438 30 
VAR00138 4.2333 .67891 30 
VAR00139 4.3333 .47946 30 
VAR00140 4.4000 .67466 30 
VAR00141 4.3667 .55605 30 
VAR00142 4.2667 .69149 30 
VAR00143 4.4667 .50742 30 
VAR00144 4.4333 .56832 30 
VAR00145 4.4667 .57135 30 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .906 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 48199.479 
df 10440 
Sig. .000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก  ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลงานวิจัย 
รายชื่อโรงเรียน 
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รายช่ือโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานวิจัย "การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ" 

  
  THE  READINESS  PREPARATION  FOR  STUDENTS   TO   OLYMPIAD  COMPETITION 

  
ที ่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ 
1 สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร สพม. 1 
2 โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร สพม. 1 
3 สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. 1 
4 บดินทรเดชา(สิงห์เสนี) กรุงเทพมหานคร สพม. 2 
5 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร สพม. 2 
6 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร สพม. 2 
7 วัดเขมาภิตารามนนทบุรี นนทบุรี สพม. 3 
8 ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี สพม. 3 
9 คณะราษฎรบ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี สพม. 4 
10 จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี สพม. 4 
11 ปทุมวิไล ปทุมธานี สพม. 4 
12 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สพม. 4 
13 จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี ลพบุรี สพม. 5 
14 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สพม. 5 
15 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท สพม. 5 
16 สิงห์บุรี สิงห์บุรี สพม. 5 
17 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง สพม. 5 
18 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม. 6 
19 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ สพม. 6 

20 ปราจีนราษฎรอ ารุง(ปราจีน) ปราจีนบุรี สพม. 7 

21 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพม. 9 
22 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี สพม. 9 

23 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม สพม. 9 

24 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สพม. 9 

25 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม สพม. 9 

26 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี สพม. 10 
27 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม สพม. 10 
28 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม สพม. 10 
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รายช่ือโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานวิจัย "การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ" 

  
  THE  READINESS  PREPARATION  FOR  STUDENTS   TO   OLYMPIAD  COMPETITION 

  
ที ่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ 
29 ตะพานหิน ประจวบคีรีขันธ์ สพม. 10 
30 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ สพม. 10 
31 สุราษฎร์ธานี สุราษฎรธานี สพม. 11 
32 กัลยณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม. 12 
33 เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม. 12 
34 ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง สพม. 12 
35 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง สพม. 13 
36 ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา สพม. 14 
37 พิชัยรัตนาคาร ระนอง สพม. 14 
38 พิมานพิทยาสรรค์ สตูล สพม. 16 
39 มหาวชิราวุธ สงขลา สพม. 16 
40 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา สพม. 16 
41 ศรียานุสรณ์ จันทบุรี สพม. 17 
42 เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี จันทบุรี สพม. 17 
43 สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด สพม. 17 
44 พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี สพม. 18 
45 จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี ชลบุร ี สพม. 18 

46 ชลกันยานุกูล ชลบุร ี สพม. 18 

47 ศรีราชา ชลบุร ี สพม. 18 
48 จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย เลย สพม. 19 

49 เลยพิทยาคม เลย สพม. 19 
50 อุดรพิทยานุกูล อุดร สพม.20 
51 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย สพม.21 
52 ปิยมหาราชาลัยนครพนม นครพนม สพม.22 
53 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สพม.23 
54 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สพม.23 
55 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น สพม.25 
56 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สพม.25 
57 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม สพม.26 
58 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด สพม.27 
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รายช่ือโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานวิจัย "การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ" 

  
  THE  READINESS  PREPARATION  FOR  STUDENTS   TO   OLYMPIAD  COMPETITION 

  
ที ่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ 
59 สตรีศึกษาจ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สพม.27 
60 สุวรรณภูมิพิทย์ไพศาล ร้อยเอ็ด สพม.27 
61 โพนทองพัฒนาวิทยายน ร้อยเอ็ด สพม.27 
62 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีษะเกษ สพม.28 

63 กันทรารมณ์ ศรีษะเกษ สพม.28 

64 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร สพม.28 

65 ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี สพม. 29 
66 เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี สพม. 29 
67 เบญจมะมหาราช(อุบล) อุบลราชธานี สพม. 29 
68 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพม. 29 
69 ภูเขียว ชัยภูมิ สพม. 30 
70 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ สพม. 30 
71 แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ สพม. 30 
72 สุรนารีวิทยา    นครราชสีมา สพม. 31 
73 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สพม. 33 
74 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ สพม. 34 
75 จักรค าคณาทร ล าพูน สพม. 35 
76 จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย เชียงราย สพม. 36 
77 ภูซางวิทยาคม พะเยา สพม. 36 
78 พะเยาพิทยาคม พะเยา สพม. 36 
79 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน สพม. 37 
80 สตรีศรีน่าน น่าน สพม. 37 
81 ปัว น่าน สพม. 37 
82 สา น่าน สพม. 37 
83 พิริยาลัยแพร่ แพร่ สพม. 37 
84 สรรพวิทยาคม ตาก สพม. 38 
85 ตากพิทยาคม ตาก สพม. 38 
86 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย สพม. 38 
87 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก สพม. 39 
88 จ่านกร้อง พิษณุโลก สพม. 39 
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รายช่ือโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานวิจัย "การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ" 

  
  THE  READINESS  PREPARATION  FOR  STUDENTS   TO   OLYMPIAD  COMPETITION 

  
ที ่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ 
89 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สพม. 39 
90    อุตรดิตถ์   อุตรดิตถ์ สพม. 39 
91 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สพม. 41 
92 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สพม. 42 
    

 

รายช่ือโรงเรียนมัธยมศึกษาส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

งานวิจัย "การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ" 

  
  THE  READINESS  PREPARATION  FOR  STUDENTS   TO   OLYMPIAD  COMPETITION 

  

ที ่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ 

93 นาคประสิทธิ์ นครปฐม  

94 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม  

95 ดาราสมุทร ชลบุร ี  

96 มัธยมวิทยา ล าปาง  

97 ธิดานุเคราะห์ สงขลา  

98 ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต  

99 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช  

100 พัฒนาวิทยา ปทุมธานี  
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รายช่ือโรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ 

งานวิจัย "การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ" 

  
  THE  READINESS  PREPARATION  FOR  STUDENTS   TO   OLYMPIAD  COMPETITION 

  

ที ่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ 

101 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร  

102 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม  

103 สาธิตม.เกษตร ก าแพงแสน นครปฐม  

104 สาธิตม.ราชภัฎนครปฐม นครปฐม  

105 สาธิต ม.ราชภัฎเทพสตร ี ลพบุรี  

106 สาธิตม.ราชภัฎอยุธยา พระนครศรีอยุธยา  

107 สาธิตม.เกษตร ศรีราชา ชลบุร ี  

108 สาธิตม.นเรศวร จ.พิษณุโลก พิษณุโลก  

    
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญยืนยันองค์ประกอบและแนวปฏิบัต ิ

การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญยืนยันองค์ประกอบและแนวปฏิบัติ 

งานวิจัย "การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ" 
THE  READINESS  PREPARATION  FOR  STUDENTS   TO   OLYMPIAD  COMPETITION 

 

ที ่ รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 ผอ.ดร.วิทยา  ศรีชมภู         สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

2 ผอ.ดร.ธีรัช    ไชยยศ สตรีวิทยา 2  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี   

กรุงเทพมหานคร 

3 ผอ.ดร.สุริสา บุญโชติหิรัญ    ระยองวิทยาคม   ระยอง 

4 ผอ.ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ  ศรีพรหม เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

สกลนคร 

5 ผอ.ดร.มานพ เกตุเมฆ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ   
แบบสอบถามเพ่ือยืนยันองค์ประกอบและแนวปฏิบตัิ 

การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
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แบบยืนยันองค์ประกอบและแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียน 

เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

 
ค าชี้แจง 

แบบยืนยันองค์ประกอบและแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการเป็นแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบและแนวปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ    

1. แบบยืนยันองค์ประกอบและแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ เป็นแบบแสดงความคิดเห็นที่มีผลต่อการสรุปงานวิจัย กล่าวคือ เป็นขั้นตอนของ
การยืนยันองค์ประกอบและแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดการยืนยันไว้ 4 ด้าน คือ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง 
และการน าไปใช้ประโยชน์  

2. เมื่อท่านได้ศึกษารายละเอียดองค์ประกอบและแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ประกอบการพิจารณาแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 
 
 
 
 นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล 
 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาการบริหารการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อองค์ประกอบและแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 
เพื่อสง่นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้  

ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

องค์ประกอบและแนวปฏิบัติ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียน 

เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น 
ความ

เหมาะสม 
ความ

เป็นไปได ้
ความ
ถูกต้อง 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

เห
มา
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ม 

ไม
่เห

มา
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ม 

เป
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ปไ
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เป
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ต้อ
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ใช
้ปร
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น์ไ
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น์
ไม
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องค์ประกอบที ่1  การสร้างโอกาสการเรียนรู้ 
                    (Learning Opportunities) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย จ านวน  20  ตัวแปร           

 

1.การฝึกฝนนักเรียนด้านทักษะการน าทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้โดยการคิดวิเคราะห์ เป็นพ้ืนฐานสู่
การลงมือปฏิบัติ        

 

2.การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน/วิชาที่มีการ
สอบโอลิมปิกวิชาการ มีผลต่อการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ        

 

3.นักเรียนต้องมีความรอบรู้ในรายวิชาที่สอบ         
4.ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ เป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการเตรียมความพร้อม เข้ าแข่ งขัน
โอลิมปิกวิชาการ        

 

5.การได้รับการฝึกฝนเนื้อหาและข้อสอบตาม
แนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ  จะพัฒนาทักษะ
ของนักเรียนได ้        

 

6.การรู้จักตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเลือก
เรียนรายวิชาที่ตนสนใจ        

 

7.การฝึกฝนทักษะปฏิบัติการเป็นการสร้างความ
เข้าใจในการเรียน        

 

8.การศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติมหลังการเรียน 
เป็นการเพ่ิมความพร้อมให้กับนักเรียน        
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องค์ประกอบและแนวปฏิบัติ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียน 

เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น 
ความ

เหมาะสม 
ความ

เป็นไปได ้
ความ
ถูกต้อง 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

เห
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องค์ประกอบที ่1  การสร้างโอกาสการเรียนรู้ 
                    (Learning Opportunities) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย จ านวน  20  ตัวแปร           

 

9.การจัดสรรเวลาส าหรับการเตรียมตัวเพ่ือการ
แข่งขัน/การสอบ เป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักเรียน        

 

10.นิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ        

 

11.การทบทวนบทเรียนของนักเรียนก่อนเรียน
จะเพ่ิมความพร้อมให้นักเรียนในการเรียน        

 

12.การทบทวนบทเรียนหลังเรียนอย่างสม่ าเสมอ
เป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียน        

 

13.การเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ และมีความ
ถนัด จะส่งผลดีต่อการเรียนของนักเรียน        

 
14.การส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการ
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ        

 

15.ความรอบรู้เนื้อหาในหลักสูตรหรือสาขาที่
เข้าแข่งขันส่งผลต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ        

 

16.ความรับผิดชอบด้านการเรียนเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุดส าหรับนักเรียน        

 

17.การซักถามข้อสงสัยระหว่างเรียน/หลังเรียน
เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน        

 

18.การสนับสนุนนักเรียนให้เข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม
นักเรยีน        
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องค์ประกอบและแนวปฏิบัติ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียน 
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องค์ประกอบที ่1  การสร้างโอกาสการเรียนรู้ 
                    (Learning Opportunities) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย จ านวน  20  ตัวแปร           

 

19.ความรอบคอบและระมัดระวัง ในการท า
ข้อสอบเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียน        

 

20.การควบคุมสติ สมาธิในการสอบส่งผลต่อ
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ        

 

องค์ประกอบที ่2  การจัดกระบวนการสอนของ 
                        คร ู(Teacher Process) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย จ านวน  11  ตัวแปร           

 

1.การทบทวน และน าตัวอย่างข้อสอบโอลิมปิก
วิชาการมาฝึกฝนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนได ้        

 

2.การตั้ งเป้าหมาย  และจุดประสงค์ ในการ
แข่งขันที่ชัดเจนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน        

 

3.การฝึกฝนให้นักเรียนท าข้อสอบแนวข้อสอบ
โอลิมปิกวิชาการอย่างหลากหลาย สามารถ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน        

 

4.การวางแผนพัฒนาและสนับสนุนนักเรียนเป็น
สิ่งส าคัญในการเตรียมความพร้อมนักเรียน        

 

5.การน างานวิจัยมาบูรณาการในการสอนกระทั่ง
นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ เป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน        

 

6.การทบทวนบทเรียนที่เรียนในแต่ละชั่วโมง
ให้กับนักเรียนทุกวันส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน        
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องค์ประกอบและแนวปฏิบัติ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียน 
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องค์ประกอบที ่2  การจัดกระบวนการสอนของ 
                        ครู (Teacher Process) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย จ านวน  11  ตัวแปร           

 

7.การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้เข้า
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นหน้าที่ของครู 
บุคลากรในสถานศึกษา        

 

8.ความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์การสอนของ
ครูผู้สอนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน        

 

9.ครเูป็นผู้แนะน าแนวทางให้นักเรียนเป็นอิสระ
ไม่ถูกกีดกันทางความคิด        

 

10.การฝึกให้นักเรียนบริหารจัดการเวลาทั้งเวลา
เรียนและเวลาส่วนตัวจะส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน        

 

11.การฝึกให้นักเรียนจับเวลาในการท าข้อสอบ
แนวข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน        

 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดบรรยากาศและ 
                  สภาพแวดล้อม  (Atmospheric  
                  Environment Management) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย จ านวน  9  ตัวแปร           

 

1.การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน        

 

2.การจัดสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน        

 

3.สภาพครอบครัวมีส่วนสนับสนุนในการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียน        

 

 
 



244 

องค์ประกอบและแนวปฏิบัติ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียน 

เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 3 การจัดบรรยากาศและ 
                  สภาพแวดล้อม  (Atmospheric  
                  Environment Management) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย จ านวน  9  ตัวแปร           

 

4.สมาชิกในครอบครัวช่วยในการปลูกฝัง
นักเรียนให้มีวินัยในตนเอง รู้เวลา เช่น เวลา
เรียนก็ตั้งใจเรียน เวลาว่างก็ท ากิจกรรมอย่างอ่ืน
ที่ตนสนใจ        

 

5.สภาพแวดล้อม บรรยากาศในสถานศึกษาที่
สะอาด  ปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน        

 

6.ความแตกต่างของวัย เพศ ของนักเรียนส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน        

 

7.บทเรียนที่ กระตุ้ นความสนใจและจู งใจ
นักเรียนให้สนใจเรียน จัดเป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน        

 
8.ความรู้ ความสามารถและสติปัญญาส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน        

 

9.การบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสมส่งผลต่อ
การเตรยีมความพร้อมนักเรียน        

 

องค์ประกอบที ่ 4  การบริหารจัดการด้าน  
                      อารมณ์และแรงจูงใจ 
(Emotional and Motivation Management) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย  จ านวน  21  ตัวแปร         

 

1.ความม่ันคงทางอารมณ์และความต้องการที่จะ
เรียนรู้ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน        

 

2.ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน        
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องค์ประกอบและแนวปฏิบัติ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียน 
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องค์ประกอบที ่ 4  การบริหารจัดการด้าน  
                      อารมณ์และแรงจูงใจ 
(Emotional and Motivation Management) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย  จ านวน  21  ตัวแปร         

 

3.การสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนโดยการจัด
สอบแบบจับเวลาเหมือนการแข่งขันจริงทุก
สัปดาห์ เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน        

 

4.การประเมินสภาวะของนักเรียน ด้านร่างกาย 
จิตใจว่า พร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่เป็นการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ        

 

5.การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการอย่างเป็นระบบ
จั ด เป็ น เค รื่ อ ง มื อ ส า คั ญ ใน ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถของนักเรียนได ้        

 
6.การรับทราบและประเมิน วุฒิ ภาวะของ
นักเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ        

 

7.การฝึกฝนด้านวิชาการ จิตใจ และสมาธิให้กับ
นักเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ         

 

8.การสนับสนุนการฝึกอบรม  สร้างกลุ่มครูให้
เกิดความสนใจหลักสูตรและวิธีการแข่ งขัน     
โอลิมปิกวิชาการ ส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน        

 

9.การให้โอกาสครูที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียมความ
พร้อม เพ่ือส่ งนั ก เรียน เข้ าแข่ งขัน โอลิมปิ ก
วิชาการ        
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องค์ประกอบและแนวปฏิบัติ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียน 
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องค์ประกอบที ่ 4  การบริหารจัดการด้าน  
                      อารมณ์และแรงจูงใจ 
(Emotional and Motivation Management) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย  จ านวน  21  ตัวแปร         

 

10.การวางแผนและจัดโปรแกรมฝึกอบรม 
พัฒนาทักษะนักเรียนที่ดีสามารถดึงศักยภาพ
ของนักเรียนออกมาได้        

 

11.การสร้างให้นักเรียนน าความรู้เดิม ทักษะ
เดิมมาใช้ท าให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน        

 

12.การเสนอโอกาสในการท างานให้นักเรียน
หากชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  ส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน          

 

13.การมอบหมายภาระงาน/ศึกษาเอกสารก่อน
เรียน เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน        

 
14.การฝึกฝนให้รู้จักเสียสละเวลากับภาระงาน 
ไม่ละทิ้งงาน มานะบากบั่น เป็นส่วนหนึ่งของ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน        

 

15.การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้นักเรียน
เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน        

 

16.การประเมินทัศนคติ สถานภาพ ความมุ่งมั่น
ของนักเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ        

 

17.การจัดท าคูมืออบรมคณาจารย์ในศูนย์  
สอวน. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดค่าย
โอลิมปิกวิชาการส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน        
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องค์ประกอบและแนวปฏิบัติ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียน 
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องค์ประกอบที ่ 4  การบริหารจัดการด้าน  
                      อารมณ์และแรงจูงใจ 
(Emotional and Motivation Management) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย  จ านวน  21  ตัวแปร         

 

18.การทบทวนเนื้อหาหรือมโนทัศน์(Concept) 
ของเนื้อหาเดิมก่อนการสอนเนื้อหาใหม่  เป็น
การเตรียมความพร้อมนักเรียน        

 

19.การประเมินความรู้ ความสามารถ ว่ามีอยู่
มากน้อย  พร้อมเข้าแข่งขันหรือไม่ เป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ         

 

20.การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน        

 
21. การสร้างความเข้าใจ รู้เท่าทันที่จะก้าวเข้า
ไปสู่สถานการณ์นั้นๆ เป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือส่ งนั ก เรียน เข้ าแข่ งขัน โอลิมปิ ก
วิชาการ        

 

องค์ประกอบที ่ 5    การเรียนรู้อย่างอิสระ 
                      (Independence Learning) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย  จ านวน  11  ตัวแปร         

 

1.การศึกษา ค้นคว้า ช่างสังเกต ช่างสงสัย และ
รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล  หาก
สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการเตรียมความ
พร้อม         
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องค์ประกอบที ่ 5    การเรียนรู้อย่างอิสระ 
                      (Independence Learning) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย  จ านวน  11  ตัวแปร         

 

2.การมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ยากขึ้น
เป็นล าดับต่อไป เป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน         

 

3.การหากิจกรรมอ่ืนมาทดแทน หากเหนื่อย
หรือท้อถอยในการเรียนเป็นการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียน           

 

4.การเข้าใจธรรมชาติ กับอารมณ์ของนักเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักเรียน          

 

5.การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ เริ่มจากการ
ฝึกฝนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  พยายามไม่ถาม
ผู้อื่น หรือเปิดเฉลย          

 

6.การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลาเป็นสิ่ง
ส าคัญ ที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียน         

 

7 .ก าร ใช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท สี่  ต าม แ น วท าง
พระพุทธศาสนาอาจส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียน         

 

8.การอ่านหนังสือ การทบทวนบทเรียนอย่าง
สม่ าเสมอเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน        

 

9.ความไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากและ
อุปสรรคต่าง ๆ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
นักเรียน        

 

10.การเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการพ้ืนฐานต่าง ๆ 
เป็น พ้ืนฐาน แล้วศึกษารายละเอียดต่าง ๆ 
เพ่ิมเติมในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน        
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องค์ประกอบที ่ 5 การเรียนรู้อย่างอิสระ 
                      (Independence Learning) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย  จ านวน  11  ตัวแปร         

 

11.ความสามารถในการสืบค้นหาความรู้หลาย
วิธี ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของนักเรียน        

 

องค์ประกอบที ่ 6 การบริหารจัดการด้าน 
                        สติปัญญานักเรียน   
       (Student Intellectual Management) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย  จ านวน  7  ตัวแปร         

 

1.การสอนภาคทฤษฎีเพื่อให้เข้าใจหลักการ และ
ครอบคลุมเนื้อหาท าให้นักเรียนสามารถท า
ข้อสอบได้        

 

2.สร้างความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน 
จะช่วยประหยัดเวลาในการทบทวนเนื้อหา        

 
3.แนวคิดใหม่และประสบการณ์  ด้านทฤษฎีมี
ผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา        

 

4.การมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ส่งผลต่อการแก้โจทย์ปัญหา        

 

5.การจัดสรรเวลาอ่านหนังสือและพักผ่อนที่
เหมาะสม ขณะที่มีภาระงานมาก ส่งผลต่อการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ        

 

6.การกระตุ้นความรู้สึกให้ชอบการแข่งขันกับ
ตัวเองและคนอ่ืน ๆ เป็นแรงบันดาลใจในการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ        

 

7.ความเชื่อมั่นในตนเองและความอดทน ส่งผล
ต่อการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ        
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องค์ประกอบที่  7  การบริหารจัดการด้านวุฒิ
ภ า ว ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น  (Student Maturity 
Management) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย  จ านวน  6  ตัวแปร         

 

1.การเล่นกีฬาสามารถช่วยลดความเครียดจาก
การอ่านต ารา        

 

2.ความซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นส่วนหนึ่ งการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน        

 

3.ความมีวินัยในการเรียนเป็นส่วนหนึ่งการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน        

 

4.การรู้จักข้อดีและข้อด้อยของตนเองท าให้
นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียน        

 

5.การให้ความใส่ใจ และรักในวิชาที่เรียนเป็น
ส่วนหนึ่งความส าเร็จ เพราะท าให้เรียนด้วย
ความสุข        

 
6.การที่มีความช านาญรายวิชาใด วิชาหนึ่ง เป็น
ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ        

 

องค์ประกอบที่ 8 การบริหารจัดการของโรงเรียน   
                       (School Management) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย  จ านวน  5  ตัวแปร         

 

1.การส่งเสริมการดูแลและปฏิบัติตนตามสุข
นิสัยที่ดีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน        

 

2.การส่งเสริมความมั่นใจ (Confidence)ให้กับ
นักเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ        

 

3.นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้า
แข่งขันทักษะวิชาการอย่างต่อเนื่องจัดเป็นการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน        
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องค์ประกอบที่ 8 การบริหารจัดการของโรงเรียน   
                       (School Management) 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย  จ านวน  5  ตัวแปร         

 

4.สภาพ สถานะทางเศรษฐกิจครอบครัวของ
นักเรียนส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน        

 

5.การบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร 
ด้านอาคารสถานที่และด้านงบประมาณส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมนักเรียน        

 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  ........................................................................................................................ 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ ..................................................ผู้ให้ข้อมูล 
                     (                                  ) 
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