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ชื่องานวิจัย: การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้รูปแบบ 
MAHA GENIUS  

ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ท าวิจัย: นางสาวจิรสุดา  เรืองเพ็ง 
ปีการศึกษาที่ท าวิจัย: 2563-2564 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นในการ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน (2) พัฒนารูปแบบ MAHA GENIUS 
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศฯ (3) น ารูปแบบ MAHA GENIUS ไปใช้ และ (4) 
ประเมินผลการใช้รูปแบบ MAHA GENIUS ในปีการศึกษา 2563-2564 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ประกอบด้วย (1) ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน (2) นักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ 966 และ 1,383 คน (3) ครู 179 
คน และ 181 คน (4) ผู้ปกครอง 276 คน และ 302 คน และ (5) ภาคีเครือข่าย 15 คน และ 15 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) แบบประเมินคุณภาพรูปแบบ 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.899 (2) แบบประเมินพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และสังคมของนักเรียน มี
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.946 (3) แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.870 และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.952 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. โรงเรียนยังมีรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่ไม่ชัดเจน ขาดแนวทางในการวัดแวว
อัจฉริยภาพของนักเรียนและการด าเนินงานการพัฒนาอย่างเป็นระบบขั้นตอน ท าให้มีนักเรียนจ านวน
มากที่ยังไม่ได้รับการค้นหาแววอัจฉริยภาพ จึงต้องมีการพัฒนารูปแบบขึ้นส าหรับใช้ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน 
 2. รูปแบบ MAHA GENIUS ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สามารถน าไปใช้
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตนภายในโรงเรียนได้ 
 3. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย รางวัลการแข่งขัน และพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และสังคม 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับมาก 
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยและพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และสังคมของนักเรียน หลังได้รับการ
ส่งเสริมปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 2563 และสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 และทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ MAHA GENIUS ในการ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในระดับมาก  
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 The study aimed to (1) analyze current conditions and needs towards 
promotion of students’ potential promotion towards excellence based on genius, (2) 
develop MAHA GENIUS model for the promotion, (3) implement the model, and (4) 
evaluate the use of MAHA GENIUS model for promoting the students’ potential in the 
academic year 2020-2021. The research samples were: (1) 5 experts, (2) 966 and 1,383 
genius students, (3) 179 and 181 teachers, (4) 276 and 302 parents of genius students, and 
(5) 15 and 15 network partners. 
 The research instruments were: (1) the model quality assessment form with the 
reliability of 0.899, (2) emotional and social behavior assessment form with the reliability 
of 0.946, (3) questionnaire on participation of stakeholders with the reliability of 0.870, 
and (4) questionnaire on satisfaction of the stakeholders with the reliability of 0.952. The 
data were analyzed by frequencies, percentages, arithmetic means, standard deviations, 
and one-way ANOVA.  
 The research revealed that  
 1. the school had an unclear model for promoting the students’ potential, no 
guidelines for measuring students’ genius, and no systematic development operations; 
therefore, they were not assessed for the promotion. The model has to be developed.  
 2. The model was appropriate at a high level and can be used to promote the 
students' potential in the school. 
 3. the student's grade point average (GPA), competition award, and emotional 
and social behavior were higher than the school’s criteria, and stakeholders’ participation 
was at a high level. 
 4. students’ GPA and emotional and social behaviors after using the model in 
the academic year 2021 were higher than 2020 and before the promotion at the 
significance level of .001, and all stakeholders were satisfied by the use of MAHA 
GENIOUS Model at a high level.  


