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เอกสารประกอบการสอน วิชา ED 332 ภาคเรียนที่ 1/2556
“ผูม้ ีความสามารถพิเศษ”
อ.ธิดารัตน์ ศักดิ ์วีระกุล
สถาบันวิจยั และพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คนโดยทัวไปมั
่
กจะเข้าใจ และมองว่าคนเก่งหรือคนที่มคี วามสามารถพิเศษต้องเป็ นคนที่
สามารถแสดงออกถึงความสามารถเหล่านัน้ ออกมาอย่างเด่นชัดเป็ นทีป่ ระจักษ์ว่ามีความสามารถในด้าน
ใด เก่งด้านใด อย่างไร และหากไม่แสดงออกหรือแสดงออกมาไม่ได้กจ็ ะไม่ใช่คนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
จากการศึกษาเกีย่ วกับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ พบว่าความเก่งหรือความสามารถพิเศษเป็ นสภาวะ
ทางปญั ญา ถ้าปราศจากสิง่ ต่างๆทีเ่ อือ้ ต่อการแสดงออกซึง่ ความสามารถแล้ว อาจทําให้ความสามารถ
เหล่านัน้ หายไปได้ ด้วยเหตุน้ีในเชิงปฏิบตั ิ การทีจ่ ะบอกหรือระบุว่าใครเป็ นผูม้ คี วามสามารถพิเศษก็ทาํ
ได้ยาก นักวิชาการจํานวนมากจึงได้นําเสนอเกี่ยวกับความหมายของเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษไว้
แตกต่ า งกัน ตามบริบ ทของสัง คม ดัง เช่ น บางสัง คมให้ค วามสํ า คัญ กับ กีฬ าบาสเก็ต บอล ผู้ท่ีมี
ความสามารถในการเล่นบาสเก็ตบอลโดดเด่นจะถูกจัดว่าเป็ นผู้มคี วามสามารถพิเศษ บางสังคมให้
ความสําคัญกับการเรียน ผูท้ เ่ี รียนเก่ง มีผลการเรียนดีเลิศ จะถูกเรียกว่าเป็ นเด็กปญั ญาเลิศหรือเด็กทีม่ ี
ความสามารถพิเศษ
ในเอกสารนี้ จะกล่ า วถึ ง ความหมายคํ า จํ า กัด ความของผู้ มีค วามสามารถพิเ ศษ ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ซึง่ เป็ นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย และ
ลักษณะความสามารถโดยทัวไปของผู
่
้มคี วามสามารถพิเศษ องค์ประกอบของความสามารถพิเศษ
ลักษณะทางจิต วิท ยา ขัน้ ตอนกระบวนการค้น หาผู้มีความสามารถพิเ ศษ รวมไปถึงรูปแบบการจัด
การศึกษา ซึ่งจะเป็ นการกล่าวโดยสรุปเพื่อให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นที่ถูกต้อง เพื่อให้นิสติ สามารถ
นําไปใช้เป็ นพืน้ ฐานในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทัวไปและเด็
่
กทีม่ คี วามสามารถพิเศษในอนาคต
1. ความหมายของเด็กที่มีความสามารถพิ เศษ
ความหมายของผู้มีความสามารถพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
แก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 “ผู้มีค วามสามารถพิเ ศษ หมายถึ ง บุ ค คลทีแ่ สดงออกซึง่
ั ญา (ทัก ษะการคิด )
ความสามารถอัน โดดเด่ น ด้ า นใดด้ า นหนึ ่ง หรือ หลายด้ า น เช่ น ด้า นสติ ป ญ
ความสามารถทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึง่ หรือหลายสาขา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การ
เป็ นผูน้ ํา การสร้างงานทางทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางกีฬา
เมือ่ เปรียบเทียบกับบุคคลอืน่ ทีม่ รี ะดับอายุ สภาพสิง่ แวดล้อม หรือประสบการณ์ใกล้เคียงกัน”
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2. ลักษณะความสามารถโดยทัวไปของเด็
่
กที่มีความสามารถพิ เศษ
การ์ดเนอร์ (Gardner) ผูม้ ชี ่อื เสียงในทฤษฎีพหุปญั ญา (Multiple Intelligence) เชื่อว่า
ความสามารถของมนุ ษย์เป็ นสิง่ ที่สลับซับซ้อน
จึงไม่ควรให้ความสําคัญเฉพาะความสามารถใด
ความสามารถหนึ่ง แล้วละทิง้ ความสามารถอื่นๆ ไป เขาจึงได้แบ่งความสามารถของมนุ ษย์ออกเป็ น 7
ด้าน ประกอบด้วย
1. ความสามารถทางภาษา (Linguistic Ability)
2. ความสามารถทางดนตรี (Musical Ability)
3. ความสามารถทางความคิดเหตุผลและแบบนักคณิตศาสตร์ (Logical – Mathematic Ability)
4. ความสามารถในเรือ่ งเกีย่ วกับทิศทาง (Spatial Ability)
5. ความสามารถทางกีฬา และการใช้กล้ามเนื้อต่างๆ (Bodily Kinesthetic Ability)
6. มีความสามารถเรือ่ งมนุ ษยสัมพันธ์ (Interpersonal Ability)
7. ความสามารถเรือ่ งจิตและความคิด (Intrapersonal Ability) (Nicholas and Davis. 2003 :
100-102 ; Davis and Rim. 2004 : 22-25 ; อารี สัณหฉวี มปพ ; อุษณีย์ โพธิสขุ . 2541 : 35
- 36 ; อ้างอิงจาก Gardner. 1983)
จูน เมคเกอร์และอุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2548 : 75-80) ได้แบ่งความสามารถของคนเป็ น 10
ด้านซึง่ แนวทางการจัดกลุ่มนัน้ ออกแบบมาเพือ่ ความเหมาะสมในการปฏิบตั ทิ างการศึกษา โดยเฉพาะ
จูน เป็ นผูท้ ใ่ี ช้แนวทางการจัดกลุ่มความสามารถของคนตามทฤษฎีของการ์ดเนอร์ (Gardner) มาเป็ น
เวลากว่าสิบปี ประกอบด้วย
1. ความสามารถทางสังคม (Social/Humanitarian Abilities) คือ ความสามารถในการอยู่
ร่วมกับผูอ้ ่นื ติดต่อสือ่ สารทําความเข้าใจกับผูอ้ ่นื ได้ดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ เข้าใจภาษากาย เข้าใจทัศนะของผูอ้ ่นื ได้ดี มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง
2. ความสามารถทางอารมณ์ (Sense-able/Emotional) คือ ผูท้ ม่ี คี วามสามารถในเรือ่ งการ
บริหารจัดการอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง เข้าใจเกีย่ วกับความรูส้ กึ ตนเอง มีความอดทนอด
กลัน้ ทางอารมณ์ได้ดี สามารถแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ เช่น ผูน้ ํา นักจิตวิทยา
จิตแพทย์ นักบริหาร นักบวช ครู
3. ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical/Rembolic abilities) คือ ความสามารถ
ในการคิดคํานวณ ความสามารถในการนําสัญลักษณ์มาสูก่ ารคิดคํานวณ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
สิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ทงั ้ รูปธรรมและนามธรรม เช่น นักคณิตศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นักประดิษฐ์
วิศวกร
4. ความสามารถทางการใช้ กล้ามเนื้ อร่างกาย (Somatic/Bodily ability) คือ
ความสามารถในการควบคุ มกล้ามเนื้ อ ควบคุ มการเคลื่อนไหว ความยืดหยุ่นทัง้ กล้ามเนื้อเล็ก และ
กล้า มเนื้ อ ใหญ่ รวมถึง ใช้ก ล้า มเนื้ อ ร่า งกายในการแสดงออกถึง ความรู้ส ึก เช่น นัก กีฬ า นาฎศิล ป์
นักแสดง นักปนั ้ นักมายากล ช่างเย็บปกั ถักร้อย
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5. ความสามารถทางมิ ติสมั พันธ์ (Spatial/Visual abilities) คือ ความสามารถในการสร้าง
มิตจิ ากการเห็นในรูปแบบต่างๆ ในความคิด เช่น ความสามารถในการพลิกมุมภาพทีเ่ ห็นเป็ นมุมต่างๆ
อย่างทะลุปรุโปร่ง สามารถสร้างสรรค์จากการเห็นเป็ นผลงานทีเ่ ป็ นนามธรรม รูปธรรม ความงาม หรือ
ตัวแทนของความรูส้ กึ นึกคิด เช่น นักประดิษฐ์ จิตรกร สถาปนิก นักภูมศิ าสตร์
6. ความสามารถทางเสียงและการได้ยิน (Sonance/Auditory abilities ) คือความสามารถ
ในการรับรูท้ างการได้ยนิ ทีล่ ะเอียดอ่อน เฉียบไว ได้ยนิ ลึกซึง้ รับรูอ้ ารมณ์ของดนตรี รับรูร้ ะดับเสียงสูงตํ่า
ความถีข่ องเสียง มีความสามารถเรือ่ งของจังหวะ เช่น นักดนตรี นักร้อง นักแต่งเพลง และผูต้ ดั สินการ
ประกวดนกเขาชวา ฯลฯ
7. ความสามารถทางภาษา (Verbal/Linguistic abilities) คือ ผูม้ คี วามสามารถในการทํา
ความเข้า ใจภาษา มีค วามสามารถในการใช้ภ าษาในรูป แบบต่ า งๆ เพื่อ ถ่ า ยทอดความคิด ความรู้
จินตนาการ อารมณ์ เช่น นักเขียน นักแปล จินตกวี โฆษก นักพูด
8. ความสามารถทางช่างเทคนิ คและอิ เลคโทรนิ ค (Mechanical/Technical abilities) คือ
ความสามารถในเรื่องการรับรูเ้ กี่ยวกับเครื่องจักรกล มีทกั ษะด้านกลไกในเรื่องอุปกรณ์และการทํางาน
ของเครื่องจักร เครื่องยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถมองเห็นองค์ประกอบหรือการทํางานของอุปกรณ์
สิง่ ประดิษฐ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย เช่น ช่างเทคนิค นักประดิษฐ์
9. ความสามารถทางวิ ทยาศาสตร์ (Scientific/Realistic abilities) คือ ความสามารถในการ
สังเกต วิเคราะห์ พิสูจน์ ศึกษาและเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ เข้าใจระบบต่างๆ ของธรรมชาติได้ดี
เข้า ใจความสัม พัน ธ์แ ละผลกระทบที่จ ะเกิด ได้ดี เช่ น นั ก วิท ยาศาสตร์ นั ก ธรรมชาติ นั ก วิจ ัย นั ก
ภูมศิ าสตร์ เกษตรกร
10. ความสามารถทางจิ ตและญาณปัญญา (Spiritual ability) เป็ นความสามารถในการ
รับรูท้ างจิต ความสามารถทางความคิดโดยภาษาธรรมชาติ เช่น ความรูส้ กึ ทีล่ ะเอียดอ่อน ความคิดทีค่ ดิ
ออกมาได้โ ดยที่อาจไม่รู้ท่ีม าที่ไ ป ภาษาแห่งความเข้า ใจ หรือ ภาวะรับ รู้เหนื อ ธรรมชาติต่ างๆ การ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวตนในระดับลึก ซึ่งเป็ นการสะท้อนตัวตนภายในที่แท้จริง รวมไปถึงความตัง้ จิต
ปรารถนาในสิง่ ที่เป็ นคุณค่าทางคุณธรรม หรือสัจธรรมที่สูงส่งกว่าเรื่องวัตถุธรรมทัวไป
่ คนกลุ่มที่มี
ความสามารถด้านนี้อยู่มกั มีความรูส้ กึ ว่าโลกทัง้ ผองเป็ นเพื่อนพ้องกัน มีความอิสระทีห่ าขอบเขตไม่ได้
เกิดความงดงามทางจิต คนทีม่ กั มีความสามารถด้านนี้อยู่ได้แก่ นักปราชญ์ นักคิด นักปรัชญา นักบวช
นักศาสนา ผูท้ รงศีลต่างๆ (อุษณีย์ อนุ รทุ ธ์วงศ์. 2543 : 68-70)
3. องค์ประกอบของความสามารถพิ เศษ
ความสามารถพิเศษของบุคคลถือว่าเป็ นพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่ทุกคนปรารถนา และต้องอาศัย
สภาพการณ์หรือองค์ประกอบต่างๆ ที่เอื้อต่อการแสดงออกให้เป็ นที่ประจักษ์ ซึ่งนักวิชาการได้ศกึ ษา
องค์ประกอบของความสามารถพิเศษ ดังทฤษฎีสามห่วงของเรนซุลลี่ (Renzulli)
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สติ ปัญญา
เด็กที่มีความสามารถพิ เศษ
ความมานะ
มุ่งมัน่

ความคิ ด
สร้างสรรค์

จากรูปภาพสามห่วงของเรนซุลลี่ จะเห็นว่า เด็กที่มคี วามสามารถพิเศษจะเป็ นกลุ่มที่อยู่ตรง
กลางของห่ ว งทัง้ สามที่ม าประสานกัน นั น่ แสดงให้เ ห็น ว่ า เด็ก ที่มีค วามสามารถพิเ ศษนั น้ ต้อ งมี
องค์ประกอบหลัก 3 อย่าง คือ 1) มีสติปญั ญาดี 2) มีความมานะมุง่ มัน่ และ 3) มีความคิดสร้างสรรค์ ซึง่
หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถทําให้เกิดการพัฒนาความสามารถ คุณลักษณะของผูท้ ม่ี ี
ความสามารถพิเศษได้
4. ลักษณะทางด้านจิ ตวิ ทยาของเด็กที่มีความสามารถพิ เศษ
คุณลักษณะทางจิตวิทยาเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ าํ คัญของการศึกษาในส่วนของผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
ซึ่งควรให้ความสําคัญและสนใจ เนื่องจากคุณลักษณะทางจิตวิทยาเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ ําคัญทีจ่ ะทําให้เด็ก
แสดงออกถึงความสามารถทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างเต็มศักยภาพ อาทิ
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) คือ การประเมินตนเองว่าตัวเองเป็ นคนที่มี
คุณค่า มีความสามารถ มีความสําคัญ ตลอดจนมีเจตคติทด่ี ตี ่อตนเอง มีความเชื่อมันในตนเอง
่
2. ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว (Loneliness) คือ เด็กมักจะมีความรูส้ กึ โดดเดี่ยว บางครัง้ ดู
เหมือนเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษมักจะเป็ นเด็กทีช่ อบอยู่คนเดียว เข้ากับเพื่อนไม่ได้เนื่องจากมีความ
สนใจ ศึกษาค้นคว้าอย่างถี่ถ้วน ทําให้ดูเหมือนไม่สนใจเหตุการณ์รอบตัว มักจะใช้คําศัพท์ทเ่ี กินกว่าวัย
ทําให้เพือ่ นในวัยเดียวกันไม่เข้าใจ จนก่อให้เกิดความรูส้ กึ อ้างว้าง
3. ทักษะทางสังคม (Social Skills) คือ ความสามารถทีจ่ ะรูจ้ กั เข้าใจความรูส้ กึ ความต้องการ
ทางจิตใจของคนทีเ่ ราเกีย่ วข้องด้วยได้ รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ทม่ี นคง
ั ่ การขาดทักษะทาง
สังคมเป็ นปญั หาทีพ่ บได้บ่อยในเด็กกลุ่มทีม่ คี วามสามารถพิเศษ เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มกั จะมีความสนใจ
เฉพาะทางทีล่ กึ ซึง้ ทําให้รสู้ กึ ตัวเองแปลกแยกจากกลุ่มเพือ่ น รูส้ กึ ว่าตนเองไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
เพือ่ น บางรายตอบสนองด้วยการถดถอยออกจากกลุ่ม บางรายมีพฤติกรรมต่อต้านกลุ่ม และแสดงออก
อย่างไม่ถูกต้องกับกาละเทศะ
4. ความคับข้องใจ (Frustration) ความคับข้องใจเกิดจากการทีไ่ ม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองได้อย่างทีต่ อ้ งการ สาเหตุจากอุปสรรคหรือความไม่สมดุลบางอย่างเช่น การสร้าง
ผลงานตามความคิดและจินตนาการแต่ไม่สามารถลงมือทําได้เนื่องจากความไม่พร้อมด้านพัฒนาการ
เช่น กล้ามเนื้อมือ การควบคุมกล้ามเนื้อ การใช้แรงหรือแม้กระทังการพู
่
ดทีไ่ ม่เร็วพอกับความคิด สิง่
เหล่านี้สง่ ผลให้เกิดความรูส้ กึ คับข้องใจและส่งผลให้เกิดความเครียดตามมา
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5. กระทําทุกอย่างให้ สมบูรณ์ ไม่มีที่ติ (Perfectionism) เด็กที่มคี วามสามารถพิเศษมักจะ
คาดหวังในผลงานและการทํางานของตนเองให้มคี วามสมบูรณ์อย่างไม่มที ่ตี ิ ชอบการแข่งขัน มักจะมี
ความหงุดหงิดโมโหอยูต่ ลอดเวลา เนื่องจากมีความคาดหวังทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ
6. ความเชื่อมันในตนเอง
่
(Self Confident) เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ มักจะมีความเชื่อมัน่
ในตนเองสูง เพราะเชื่อว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถทีส่ งู กว่าคนอื่นทัวไป
่ ทําให้บางครัง้ ไม่ยอมรับฟงั
ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื และเมือ่ เกิดความผิดพลาดเด็กกลุ่มนี้จะมีความรูส้ กึ ผิดหวังและเสียใจรุนแรง
ปัญหาหลักในด้านอารมณ์และจิ ตใจของเด็กที่มีความสามารถพิ เศษ จากทีไ่ ด้กล่าวถึง
ลักษณะทางจิตวิทยาของผูม้ คี วามสามารถพิเศษนัน้ สามารถ แบ่งออกเป็ นประเด็นปญั หาหลักๆ ได้ดงั นี้
1. ความรูส้ กึ โดดเดีย่ วอ้างว้าง
2. รูส้ กึ ว่าตนเองตํ่าต้อยด้อยค่า
3. รูส้ กึ ว่ามีปญั หาในการปรับตัว 4. มีความเครียดสูง
5. กลัวความล้มเหลว
6. ขาดความมันใจในตนเอง
่
7. ขาดสมาธิ
8. ทํางานไม่คอ่ ยเสร็จ
5. การเสาะหาผูท้ ี่มีความสามารถพิ เศษ
การสํารวจ การคัดเลือกผูท้ แ่ี สดงออกซึง่ ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้าน ทัง้ ในด้านสติปญั ญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็ นผูน้ ํา การสร้างงานทางทัศนศิลป์และ
ศิลปะการแสดงความสามารถด้านดนตรี ความสามารถทางกีฬา ความสามารถทางวิชาการในสาขาใด
สาขาหนึ่งหรือหลายสาขา พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทีจ่ ะพัฒนา ความสามารถได้อย่าง
เป็ นทีป่ ระจักษ์ เมื่อนํ ามาเปรียบเทียบกับเด็กและเยาวชนอื่นทีม่ อี ายุระดับเดียวกัน สภาพแวดล้อมหรือ
ประสบการณ์ ระดับ เดียวกัน
คลาก (Clark) ได้นําเสนอวิธีการและขัน้ ตอนการคัดแยกเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษไว้ 3 ขัน้ ตอน ดังภาพประกอบ คือ
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ขัน้ ที่ 1

ขัน้ ที่ 2

ขัน้ ที่ 3

ภาพประกอบ 3 แผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนในการเสาะหาเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ทีม่ า: อุษณีย์ อนุ รุทธ์วงศ์. (2544). รายงานการวิจยั รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ. หน้า 38.
จากภาพประกอบขัน้ ตอนในการเสาะหาเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษจะเห็นได้วา่ การเสาะหา
เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษมีขนั ้ ตอน 3 ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ขัน้ การสํารวจอย่างคร่าวๆ (Screening)
จะสามารถกระทําได้โดยวิธกี ารดังนี้คอื
การเสนอชื่อโดยผูป้ กครอง ครูแนะแนว เพือ่ น นักจิตวิทยา เป็ นต้น การศึกษาจากประวัติ และรายงาน
ของครูเกี่ยวกับตัวเด็ก เช่น ความสามารถทางสติปญั ญา ผลการเรียน ผลงานความกระตือรือร้น
สไตล์การเรียน พัฒนาการทางอารมณ์ สังคม ฯลฯ และการใช้แบบสํารวจ แบบทดสอบประเภท
ต่างๆ เช่น แบบสํารวจความสามารถเด็กด้านต่างๆ หลายๆ ด้านแบบคร่าวๆ แบบสํารวจความสนใจ
แบบทดสอบสติปญั ญาแบบกลุ่ม ฯลฯ เมื่อได้คะแนนคร่าวๆ อาจจะใช้เกณฑ์คดั เลือกเด็กทีอ่ ยู่ในเกณฑ์
10 - 20% แล้วแต่ความเหมาะสมจากจํานวนเด็กทัง้ หมดในแแต่ละวิชาหรือความสามารถพิเศษแต่ละ
ด้าน
2.
ขัน้ เจาะลึกเพื่อหาความถูกต้ องแม่นยํา โดยศึกษาจากข้อมูลขัน้ ต้นหรืออาจจะ
สัมภาษณ์ พร้อมทัง้ ทําการทดสอบเพิม่ เติม โดยใช้การทดสอบเฉพาะสาขา การทดสอบด้วยแบบทดสอบ
สติปญั ญาแบบเดีย่ วหรือการทดสอบความคิดสร้างสรรค์** (** หมายถึงอาจจะไม่จําเป็ นสําหรับบาง
สาขา)
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3. ขัน้ คัดเลือกสุดท้าย โดยใช้ขอ้ มูลทัง้ หมดจากขัน้ ที่ 2 แล้วพิจารณาลดจํานวนเหลือตาม
ความเหมาะสมที่สามารถจัดโปรแกรมให้เด็กได้ ตามศักยภาพของผู้ดําเนินการด้วยอาจเหลือเด็ก
ประมาณ 1 - 5% ควรใช้ผเู้ ชีย่ วชาญร่วมในการตัดสิน
ความผิดพลาดเกี่ยวกับการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถพิ เศษ
 เด็ก บางคนที่ไ ด้ร บั คัด เลือ กเข้า ไปในโครงการ เมื่อ โตขึ้น อาจไม่ไ ด้ใ ช้ศ ัก ยภาพที่มีไ ปสร้า ง
คุณประโยชน์ใด ๆ ให้เกิดขึน้
 เด็กทีไ่ ด้รบั คัดเลือกว่ามีศกั ยภาพในบางสาขา แต่ไม่ได้มคี วามรัก ความสนใจในสิง่ นัน้ จึงทําให้
เข้าสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตามที่สงิ่ ที่สนใจ เพราะต้องมุ่งเน้ นไปพัฒนาศักยภาพที่ถูก
ค้นพบเพียงด้านเดียว
 เมื่อการคัดเลือกผิดพลาดส่งผลต่อการจัดระบบการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กกลุ่มนี้ เช่น มีความ
แตกต่างและหลากหลายในกลุ่มทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ามา ทําให้ไม่สามารถจัดการศึกษาทีม่ คี วามเหมาะสม
ได้อย่างเต็มรูปแบบ
6. การจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิ เศษ
การจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ มีหลายลักษณะแต่จะยกตัวอย่าง
วิธกี ารจัดโปรแกรมทีส่ าํ คัญๆ 4 วิธี คือ
1. วิธเี พิม่ พูนประสบการณ์ (Enrichment)
2. วิธขี ยายหลักสูตร (Extension)
3. วิธลี ดระยะเวลาการเรียน (Acceleration)
4. การใช้ผเู้ ชีย่ วชาญพิเศษเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาดูแล (Mentoring)
1. การสอนแบบเพิ่ มพูนประสบการณ์ (Enrichment)
เป็ นวิธกี ารจัดการศึกษาแบบขยายกิจกรรมในหลักสูตรให้กว้างและลึกซึง้ กว่าทีม่ อี ยู่ใน
หลักสูตรปรกติ เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เน้นกระบวนการเรียนรูม้ ากกว่าเนื้อหา ซึง่ เด็กอาจใช้เวลา
มากกว่าหรือน้ อยกว่า เวลาที่เ ด็ก อื่นในชัน้ เรีย นเดีย วกัน ใช้ก็ได้ การสอนแบบเพิ่มพูน ประสบการณ์
สามารถวางแผนในการจัดการศึกษาทีใ่ ห้เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษระดับอายุต่างกัน แต่มคี วามสนใจ
และมีความสามารถด้านเดียวกันมาเรียนด้วยกันบ้างเป็ นบางชัวโมง
่
โดยปรับเนื้ อหาในหลักสูตรให้
เข้ ม ข้ น และกว้ า งขวางขึ้ น กิ จ กรรมเพิ่ ม เติ ม ในการเรี ย นแบบเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ได้ แ ก่
ทัศนศึกษา โครงงาน ชุดการสอนแบบรายบุคคล
2. วิ ธีขยายหลักสูตร (Extension)
เป็ นการจัดโปรแกรมการศึกษานอกหลักสูต รสําหรับเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษ ที่
สามารถตอบสนองความสนใจและความสามารถเป็ นรายบุคคลได้ดขี น้ึ ทัง้ ยังสามารถทําเป็ นงานเดีย่ ว
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หรือ งานกลุ่ ม ได้ท งั ้ สิ้น เด็ก สามารถเรีย นรู้เ กิน กว่า หลัก สูต ร กิจ กรรมที่ส ามารถทํา ได้ เช่ น การทํา
โครงการพิเศษ การเรียนในห้องศูนย์วทิ ยาการ แคมป์วชิ าการ หรือแคมป์ตามความสนใจของเด็ก เข้า
ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร
3. วิ ธีลดระยะเวลาการเรียน (Acceleration)
การจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาการเรียน (Acceleration) เป็ นหนทางหนึ่งทีจ่ ะช่วย
ให้เกิดความยืดหยุน่ ทางการศึกษาได้มากขึน้ วิธหี นึ่ง แต่ตอ้ งมีกระบวนการทีถ่ ูกต้องรัดกุมจึงจะเป็ นผลดี
กับเด็ก กลยุทธ์ทางการศึกษาใดๆทีเ่ ด็กสามารถเรียนกับผูอ้ ่นื ได้สงู กว่าวัยของตนเอง เรียกว่าการสอน
แบบลดระยะเวลาทัง้ สิน้ วิธนี ้ีใช้กนั มานานในทุกๆประเทศ ความจริงแล้วมีกลยุทธ์ในการจัดการมากมาย
หลายแบบ แต่ท่เี รามักจะพบคือการให้เด็กข้ามชัน้ เรียน โดยขาดกระบวนการที่ครบถ้วนทําให้เด็กมี
ผลเสียทางด้านอื่นได้ในภายหลัง
4. การใช้ผเู้ ชี่ยวชาญพิ เศษเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาดูแล (Mentoring)
เป็ นการใช้ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางมาช่วยเด็กทีม่ คี วามสามารถโดดเด่น โดยมากมักจะ
ทําในระดับมัธยมที่เด็กมีความสนใจอย่างเด่นชัด และมีทกั ษะพืน้ ฐานทางสังคมดี ทางการจัดระบบวิธี
เรีย นของตนเองได้ดีแ ล้ว ซึ่ง เด็ก สามารถทํ า งานภายใต้ คํ า แนะนํ า ของผู้เ ชี่ย วชาญ เช่ น อาจารย์
มหาวิทยาลัย ครูทส่ี นใจเรือ่ งเดียวกับเด็ก คนในละแวกบ้าน นักเคมี นักโบราณคดี ทนาย สถาปนิก ฯลฯ
หลักในการจัดการศึกษาสําหรับผูม้ ีความสามารถพิ เศษ
1. จัดเนื้อหายาก และท้าทายกว่าหลักสูตรสําหรับเด็กทัวไป
่
2. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการในหลายๆ สาระการเรียนรู้
3. เด็กมีสว่ นร่วมในการเลือกเรียนรูใ้ นสิง่ ทีต่ นเองสนใจ
4. จัดกระบวนการเรียนรูท้ ส่ี ลับซับซ้อนลึกซึง้ กว่าหลักสูตรปกติ โดยเน้นกระบวนการคิดระดับสูง
5. จัดกิจกรรมเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
6. กําหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานและผลการเรียนรูข้ องเด็กให้ชดั เจน
7. ให้ความสนใจกับความมุง่ มันในความสํ
่
าเร็จ ความกระตือรือร้น และการเปลีย่ นแปลงภายในทีม่ ี
คุณค่าต่อการเรียนรูข้ องเด็กทีส่ ง่ ผลดีต่อสังคม
8. เน้นพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมเป็ นแกนนํา
9. เน้นการพัฒนาสมองทุกส่วน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544))
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เด็กที่ มีความสามารถพิเศษ คื อ เด็กที่ มีความสามารถด้ านใดด้ านหนึ่ งหรือ
หลายด้านที่ สูงกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน ซึ่ งควรได้รบั การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อพัฒนาความสามารถที่ มีให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมให้มาก
ที่สดุ แต่อย่างไรก็ตามเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ยังต้องการการช่วยเหลือ ดูแลและ
ความใส่ใจเหมือนกับเด็กอื่นๆ ทัวไป
่ ดังนัน้ ผูท้ ี่ เกี่ยวข้องจึงควรให้การดูแลและความ
เอาใจใส่ ให้คาํ ปรึกษา เช่นเดียวกับเด็กปกติอื่นๆ

เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
1.
2.
3.
4.

หนังสือชุด “สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริยะ” โดย ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรทุ ธ์วงศ์
หนังสือ “การเสาะหาคัดเลือกผูม้ คี วามสามารถพิเศษ”. โดย ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุ รทุ ธ์วงศ์
หนังสือ “ทักษะความคิดพัฒนาอย่างไร” โดย ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุ รทุ ธ์วงศ์
สอบถามเพิม่ เติมได้ทาง facebook: swu gifted center
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