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การวิจัยครัง้ นีม้ ีความมุ่งหมายการวิจัย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสาย
อาชีพ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพ3) เพื่อศึกษาผลของ
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู เ้ ชิงจิต วิทยาเพื่อเสริมสร้า ง Grit ของนักเรียนสายอาชีพ กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในงานวิจัย
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบคุณ ลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบัน
อาชี วศึ ก ษาภาคเหนื อ 1 จัง หวัด เชี ย งใหม่ จ านวน 400 คน และกลุ่ มที่ 2 เป็ นนัก เรีย นสายอาชี พ ในสัง กั ด สถาบั น
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ที่มีคะแนนคุณลักษณะ Grit ต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา จานวน 32 คน
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จานวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัด Grit
ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่มคี ่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และ 2)
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
จังหวัดเชียงใหม่มคี ่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบไม่มอี ิสระจากกันและการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
แบบที่มีอิสระจากกัน ผลการวิจัยสรุ ปได้ดังนี ้ 1. โมเดลการวัดคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบัน
อาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ 1 จัง หวัด เชี ย งใหม่มีค วามสอดคล้อ งกลมกลื น กั บ ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ( =1.90 df=5 p=.86
GFI=1.00 AGFI=0.99 CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.00) 2. รู ปแบบการเรียนรู เ้ ชิงจิ ต วิ ทยาเพื่อ เสริมสร้า ง Grit
ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ประยุกต์ใช้แนวทฤษฏีการเรียนรู ท้ าง
สังคม เทคนิ คทางจิ ตวิ ทยา และการจัด การเรีย นรู แ้ บบเน้น ประสบการณ์ ประกอบด้วย 4 ขั้น ตอน ประกอบด้วย 1)
ประสบการณ์รูปธรรม 2) การสังเกตอย่างไตร่ตรอง 3) การสรุ ปเป็ นหลักการนามธรรม และ 4) การทดดลองปฏิบัติจริง
3. การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพมีดังนี ้ 3.1
หลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ Grit เพิ่มสูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.01 3.2 หลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ Grit สูงกว่ากว่านักเรียนสายอาชีพกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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The purposes of this research were as follows : 1) to study the characteristic of grit among
students at a vocational college in northern1 Chiangmai students ; 2) to development a psychological
education model to enhance the grit of the vocational college in the northern 1 Chiangmai students and 3) to
study the effectiveness of the psychological education model for enhancing the grit of vocational students.
The sample of the study included two groups. The first group of the study of grit consisted of four hundred
students at a vocational college in northern 1 Chiangmai. The second group In this study was thirty
students at a vocational college in northern 1 Chiangmai. They were purposively selected from the first group
and were randomly assigned in two groups, classified as an experimental group and a control group. Each
group consisted of sixteen students. The research instruments were (1) a grit scale with a reliability
coefficient (alpha) of 0.96 and (2) the psychological education model to enhance the grit of vocational
students with an IOC ranging from 0.66-1.00. The statistical analyses employed were confirmatory factor
analysis t-test for dependent samples and a t-test for independent samples.The research results were as
follows: 1. The measure of the characteristic of grit in vocational colleges in northern1 Chiangmai students
were in accordance with the empirical data ( =1.90 df=5 p=.86 GFI=1.00 AGFI=0.99 CFI=1.00
RMSEA=0.00 SRMR=0.00) 2. The development of a psychological education model to enhance the grit of
vocational colleges in northern 1 Chiangmai used social learning theory, psychological techniques and
experiential learning had four processes: (1) concrete experience; (2) reflective observation; (3) abs tract
conceptualization; and (4) active experimentation.3. The effectiveness of the study of the psychological
education model to enhance the grit of the vocational students: 3.1 After the psychological education model
to enhance the grit were significantly increased at a level of .01 3.2 The student experimental groups had
more of the characteristic of grit rather than the student control group significantly increased to a level of
.01

Keyword : Psychological Learning Model Grit Vocational College Chiangmai.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ ย วกับ ความส าเร็จ ในการงาน แก่ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร วันที่ 21 มิถุนายน ปี 2522 ว่า “...การ
ทางานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว ยากทีจ่ ะให้สาเร็จเรียบร้อย
ทันเวลาได้ การฝึ กฝนความเพียร ถึงหากแรกๆจะรู ส้ กึ เหน็ดเหนือ่ ยลาบาก แต่พอได้เพียรจนเป็ น
นิสยั แล้ว ก็จะกลับมาเป็ นพลังอย่างสาคัญ ทีค่ อยกระตุน้ เตือนให้ทางานอย่างจริงจังด้วยใจร่าเริง
และเมือ่ ใดพลังของความเพียรนีเ้ กิดขึน้ เมือ่ นัน้ การงานทัง้ หลายก็สาเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว
...” (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, 2522)
จากพระบรมราโชวาท ที่ได้อญ
ั เชิญมาเกี่ยวกับความสาเร็จของการทางาน แสดงให้เห็น
ถึงความสาคัญของการปลูกฝังลักษณะนิสยั (Traits) ของความเพียร ซึ่งเป็ นลักษณะนิสยั ที่สาคัญ
ของบุคคลที่ช่วยส่งผลให้บุคคลสามารถดาเนินชีวิตให้ประสบความสาเร็จทั้งในการเรียนและการ
งาน
ปั จจุบัน กรอบแนวทางการปฏิรูป การศึก ษาในทศวรรษที่ สามของประเทศไทย (พ.ศ.
2558-2564) ก าหนดสิ่งที่ต อ้ งปฏิรูป คือ การพัฒนาคุณ ภาพคนไทยยุคใหม่ ให้มีนิ สัยใฝ่ เรีย นรู ้
สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง แสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสาร มีความคิด
วิเคราะห์ คิ ด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิ ตสาธารณะ มีวินัย มีศีลธรรม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ค่านิ ย ม มี
จิตสานึก ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุท ธศัก ราช 2542 มาตราที่ 24 ได้ร ะบุ การจัด การกระบวนการเรี ย นรู ้ ให้ส ถานศึก ษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ และ
การประยุก ต์ค วามรูม้ าใช้ เพื่ อป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หา (สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
แห่งชาติ, 2545) กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ตอ้ งมีการส่งเสริมให้คน
ไทยมี ค ุณ ลัก ษณะนิ สัย เชิ งบวกเพิ่ ม มากขึน้ โดยเฉพาะลัก ษณะนิ สัย ที่ น ามาสู่ความส าเร็จ
(Success Skill) หนึ่งในลัก ษณะนิ สัยที่ น ามาซึ่งความสาเร็จ ที่ กาลังเป็ น ที่ สนใจอย่างมาก ของ
นักจิตวิทยาทางการศึกษา คือ Grit โดยมีผแู้ ปลเป็ นภาษาไทยอย่างหลากหลาย อาทิ ความเพียร
ความเพียรพยายาม ความแกร่ง และความมั่นหมาย
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ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่สาคัญของบุคคลที่ชว่ ยส่งผลให้บคุ คล
ประสบความส าเร็จ พบว่า Angela L. Duckworth (2016) นั ก จิ ต วิ ท ยาจากมหาวิ ท ยาลั ย
เพนซิลวาเนีย ซึ่งเคยประกอบอาชี พครูสอนคณิ ตศาสตร์ ได้เก็บข้อมูลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรีย นที่ สอน พบว่า มีนัก เรีย นที่ มีผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นสูง หลายคนมีผลการวัด ระดับ
สติปั ญ ญา (IQ : Intelligence Quotient) อยู่ในระดับ ปานกลาง และมี นัก เรีย นที่ มีผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนต่า หลายคนมีผลการวัดระดับสติปัญญา(IQ) อยู่ในระดับสูง จึงได้สนใจศึกษาปัจจัย
บางอย่างที่นอกเหนือจากระดับสติปัญญาที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าปัจจัยหนึ่ง
คือ ลัก ษณะนิสยั (Traits) ของนักเรียน จึงทาให้ Angela L. Duckworth สนใจศึกษาในประเด็น
ของ Grit ซึ่งมีความหมายของความมานะบากบั่นและความรักทุ่มเทในเป้าหมายระยะยาว จาก
การศึกษางานวิจยั ของแองเจลา ลี ดักเวิรธ์ (e. a. Angela L. Duckworth, 2007) Grit มีจานวน 2
องค์ประกอบ ประกอบด้วย ความปรารถนาอย่างแรงกล้า (Passion) และความขยัน หมั่น เพี ย ร
(Perseverance) จากประสบการณ์ในการสอนนักเรียน แองเจลา ลี ดักเวิรธ์ ค้นพบว่า สิ่งที่ควรทา
ในการให้การศึกษา คือ การทาความเข้าใจในตัวนักเรียน และระบบการเรียนรูใ้ นแง่ของการสร้าง
แรงจูงใจ (Motivation) และแง่มมุ ของจิตวิทยาการศึกษา การที่นกั เรียนจะประสบความสาเร็จใน
ชีวิตได้ตอ้ งมีสองสิ่งคูก่ ัน คือ ความฉลาดทางสติปัญญา ซึ่งส่งผลให้นกั เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้เร็ว
และเข้าใจเนือ้ หาต่าง ๆ ได้ง่าย และลักษณะนิสยั ดังนัน้ แองเจลา ลี ดักเวิรธ์ จึงได้ทาการศึกษา
เด็ก และผูใ้ หญ่ โดยมีคาถามของการวิจัยว่า ใครประสบความสาเร็จและประสบความสาเร็ จ ได้
อย่างไร จากการศึกษาในหลายแหล่งข้อมูล การเก็บข้อมูลในวิทยาลัยทหารเวสท์พอยท์ การศึกษา
ผูป้ ระกอบอาชี พครูในแหล่งกันดารและห่างไกล ตลอดจนศึก ษาพนักงานขายในบริษั ท เอกชน
พบว่าผลงานวิจยั บ่งชีว้ า่ คุณลักษณะที่สามารถพยากรณ์ ความสาเร็จของประชากรในทุกกลุม่ คือ
Grit (Angela L. Duckworth, 2016)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทัง้ ในประเทศไทย มีพบว่า เบญจรัตน์ จงจารัสพันธ์
(2559) ได้ทาการศึกษา Grit ของนักเรียนสายอาชีพในภาคกลาง โดยศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความหวัง ความเพียร(Grit) ความเครียด ต่อสุขภาวะองค์รวมของนักเรียนสายอาชีพ งานวิจยั นี ้ ได้
ด าเนิ นการศึ ก ษา โดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นนั ก เรี ย นสายอาชี พ ของโรงเรี ย นอาชี ว ะ ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 2 โรงเรียน จานวนกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา 141 คน ผลการวิจยั พบว่า
นักเรียนสายอาชีพที่มีสขุ ภาวะองค์รวมที่ดี จะเป็ นผูท้ ี่มีความหวังในชีวิตและมีความเพียรระดับสูง
และมีการรับรูค้ วามเครียดในระดับต่า และ อันซอรี่ ช่างเหล็กและธัญภา พลานุกลู วงศ์ (2558) ได้
ทาการศึกษา แรงจูงใจ และความเพียร(Grit) ปัจจัยพยากรณ์ความสาเร็จในการเรียนภาษา กลุ่ม
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ตัวอย่างของการวิจัยเป็ นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 180 คน ของโรงเรียน มอ.วิทยา
นุสรณ์ จังหวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจและความเพียรในการเรียนภาษามีความสัมพันธ์
กันในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญ ในขณะที่ความวิตกกังวลและความเพียรมีความสัมพันธ์กนั ในเชิง
ลบอย่างมีนยั สาคัญในกลุม่ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูง 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจและความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์กันในเชิงลบ อย่างมีนัยสาคัญในกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่า และ 3) ความวิตกกังวลในการถูกประเมินผลเชิงลบ ความวิตกกังวล
ในการสอบ และแรงจูง ใจภายในเป็ น ตัว แปรที่ ส ามารถพยากรณ์ ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น
ภาษาอังกฤษของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
ส่วน จิราวัฒน์ เหลาสุภาพ (2561) ได้ทาการศึกษาความตรงและความเชื่อมั่นของมาตร
วัด Grit ฉบับสัน้ ฉบับภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีความสอดคล้องทุกข้อผ่านเกณฑ์ มาตร
วัดความมั่นหมายฉบับสัน้ ฉบับภาษาไทย มีระดับความตรง ตามเนือ้ หาการวิเคราะห์รายข้อ และ
ความเชื่อมั่นเพียงพอ ในการประเมินGrit ในกลุม่ บุคคลทั่วไป เมื่อผูว้ ิจยั ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการ
พัฒ นา Grit ของผู้เ รีย นในต่า งประเทศ และประเทศไทยพบว่า ในประเทศไทยปั จ จุบั น มี ผู้
ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Grit ของผูเ้ รียน โดย สรียา โชติธรรม (2561) ทาการศึกษาความเพียร
(Grit) ของนิสิต นักศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีในเขตภาคเหนื อที่ มีภูมิห ลังต่างกัน และเพื่ อพัฒ นา
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุ ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาใน
เขตภาคเหนือ โดยมีความเพียรเป็ น ตัวแปรส่งผ่านโดยมีก ลุ่มตัวอย่าง เป็ น นิสิตนักศึกษา ระดับ
ปริญ ญาตรีใ นเขตภาคเหนื อ ที่ มี ภูมิ ห ลังต่างกัน จ านวน 506 คน ผลการวิจัย นี ้พ บว่า นิ สิ ต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตภาคเหนือที่เรียนอยู่ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มีความ
เพี ย รสูงกว่ากลุ่มวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษ ย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นิ สิต
นักศึกษาที่เรียนชั้นปี ที่ตา่ งกัน มีระดับความเพียรไม่ต่างกัน และ โมเดลเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรีในเขตภาคเหนือ โดยมีความเพียรเป็ นตัวแปร
ส่งผ่าน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ Grit ดังกล่าวในข้างต้น กล่าวสรุปได้วา่
Grit เป็ นตัวแปรทางจิตวิทยาที่มีความสาคัญต่อการที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตทัง้ ในด้านการ
เรียน การทางานและการดารงชีวิต และเริ่มมีนักวิจยั ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ Grit เพิ่มมากขึน้ และ
เริ่มขยายการศึกษา Grit ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนในแต่ละระดับ โดยเฉพาะในกลุ่มผูเ้ รียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ที่กาลังประสบปั ญหาเรื่องนักเรียนลาออกกลางคันที่มีจานวน
เพิ่ มขึน้ เรื่อยๆ จากการศึก ษา ของ เพชรพะเยาว์ แย้มยิ น ดี (2556) พบว่า นัก เรีย นในสถาบัน
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อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีอตั รานักเรียนที่ออกกลางคันอยู่ระดับสูง เมื่อพิจารณา
สาเหตุการออกกลางคันของผูเ้ รียน พบว่า การขาดเรียนจานวนมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า มี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ เป็ นสาเหตุสงู สุด และรองลงมาคือ ปั ญหาครอบครัว สภาพ
เศรษฐกิ จ ในครอบครัว นอกจากนี ้ จากการศึกษาของ สุดารัตน์ พิ มลรัตนาการ (2558) พบว่า
นักเรียนสายอาชีพไม่มีเป้าหมายที่ชดั เจนในการประกอบอาชีพในอนาคต และขาดความศรัทธาใน
การเรียนสายอาชีพ โดยผูเ้ รียนสายอาชีพที่ออกกลางคันโดยส่วนใหญ่จะเป็ นนักเรียนในระดับชั้น
ปวช 1 และลดลงตามระดับชัน้ ปี ที่สงู ขึน้ ไป
จากสาคัญดังกล่าวผูว้ ิจยั เล็งเห็นความสาคัญในการศึกษาตัวแปร “Grit” ในกลุม่ นักเรียน
สายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดาเนินการสารวจข้อมูล
เชิงประจักษ์เบือ้ งต้นกับกลุม่ ครูที่สอนในวิทยาลัยอาชีวะ จานวน 5 ท่าน ในเบือ้ งต้น โดยตัง้ คาถาม
ปลายเปิ ดถามว่า “นักเรียนอาชีวะที่ประสบความสาเร็จในการเรียนมีลกั ษณะอย่างไร” ได้ขอ้ มูล
โดยสรุปได้วา่ นักเรียนอาชีวะที่ประสบความสาเร็จในการเรียนมีลกั ษณะ ดังนี ้ แสดงออกถึงความ
สนใจที่จะเรียนรูจ้ ากแหล่งความรูต้ า่ ง ๆ เมื่อมีโอกาส แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นกับผูอ้ ื่น ยอมรับ
ข้อผิดพลาดของตนเอง ยอมรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผูอ้ ื่นและนาไปปรับปรุงให้ดีขนึ ้
เอาใจใส่ต่อการเรียนทั้งในและนอกชัน้ เรียน มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถเรียนรูไ้ ด้ทุกวิชา
เป็ นผูท้ ี่มีความกระตือรือร้นและอยากรูอ้ ยากเห็น สามารถแบ่งเวลาในการเรียนได้เหมาะสม มี
ความคิดริเริ่มในการเรียนรูซ้ กั ถามเพื่อให้ได้ความรูต้ ามที่ตอ้ งการ ค้นหาความรูเ้ พิ่มเติมจากแหล่ง
ต่าง ๆ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนและแสดงความคิดเห็น สามารถวางแผนการทางานและคิด
ริเริ่มสร้างงานใหม่ๆ ได้ มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรูข้ องตนเองเข้าเรียนตรงเวลาและสม่าเสมอ
เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนเข้าเรียน ตัง้ ใจทางานที่ได้รบั มอบหมายและส่งงานตรงตาม
เวลาที่กาหนด มีความตัง้ ใจจริงที่จะศึกษาหาความรูอ้ ยู่เสมอ มีความรูส้ กึ ยินดีที่ได้เรียนรูส้ ิ่งต่าง ๆ
มีความสุขกับการแสวงหาความรูต้ ลอดเวลา ชอบคิดค้นสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนใหม่
รวมทั้งวิธีการเรีย นที่ไม่เหมือนใครและมีป ระโยชน์ต่อการเรียนรู ้ นาสิ่งที่ เรียนไปปฏิบัติให้เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ตนเองและผูอ้ ื่นได้มองปัญหาในการเรียนเป็ นสิ่งท้าทายไม่ใช้อปุ สรรคแสวงหาความรู ้
และวิธีการแก้ไขปัญหา
นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ได้สารวจข้อมูลเชิงประจักษ์เบือ้ งต้นกับกลุ่มศิษย์เก่าอาชีวะโดยให้ครูที่
สอนในวิทยาลัยอาชี วะเป็ นผูร้ ะบุชื่อศิษย์เก่ าที่ประสบความสาเร็จในอาชีพจานวน 3 ท่าน โดย
ผูว้ ิจัยตัง้ คาถามปลายเปิ ดถามว่า “ท่านคิดว่าลักษณะนิสยั ที่ทาให้ท่านประสบความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพประกอบด้วยอะไรบ้าง” ได้ขอ้ มูลโดยสรุปว่าต้อง มีความขยันหมั่นเพียร มีความ
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กระตือรือร้น มีความสงสัยใคร่รูม้ ีเป้าหมายในการทางาน มีการตัง้ เป้าหมายในชีวิต มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง แสวงหาความรูแ้ ละประสบการณ์ มี ความคิดสร้างสรรค์และการเริ่ม ใหม่ มีค วาม
พยายามและอดทนต่อการทางานหนัก และการมีจุดยืนของตนเอง เมื่อเริ่มต้นแล้วต้องเสร็จสิน้
ฝึ กฝนทักษะในการทางานใช้เกิดความเชี่ยวชาญ และต้องรักในการเรียนรูใ้ นสิ่งใหม่ที่ทนั สมัย
จากผลการศึกษามูลเชิงประจักษ์เบือ้ งต้นที่ได้จากครูและศิษย์เก่าอาชีวะ พบว่า มีขอ้ มูล
ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวกับ Grit และยังไม่พบองค์ประกอบของคุณลักษณะ Grit ที่
ชัดเจนดังนั้นผูว้ ิจัยมีความต้องการที่จะศึกษาคุณ ลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ ในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ว่าประกอบด้วยคุณลักษณะอะไรบ้าง เพื่อจะได้
นาผลที่ไปเป็ นแนวทางในการส่งเสริมคุณ ลักษณะGrit ของนักเรียนสายอาชี พ ในสังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
ส่วนรูปแบบการเสริมสร้างคุณ ลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ นั้นจากการศึกษา
เอกสารที่ เกี่ยวข้องยังไม่พบรูปแบบที่เสริมสร้า งคุณลักษณะ Grit ที่ชัดเจน ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษา
แนวคิ ด แนวคิ ด ทางจิ ต วิท ยาการศึก ษา พบว่า ทฤษฎีก ารเรีย นรู ท้ างสังคม (Social Learning
Theory) เชื่อว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ถา้ บุคคลมีการสังเกตและการเลียนแบบ ด้วยความใสใจ
การจดจา การแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ และมีแรงจูงใจ (Bandura, 1997 อ้างถึงใน เติม
ศักดิ์ คทวนิช (2546) นอกจากนี ค้ วามเชื่อและการรับ รูค้ วามสามารถของตนเป็ นแรงผลักดันให้
แสดงพฤติกรรม การได้เห็นตัวแบบ การใช้คาพูดชักจูงใจ และ แบนดูรา (Bandura, 1971 อ้างถึง
ใน นพมาศ อุง้ พระ (2551) ส่วนการจัดการเรียนรูจ้ ัดการเรียนรูน้ ั้น ทิศนา แขมมณี (2555) กล่าว
ว่า ลักษณะของการจัดการเรียนรู ้ ต้องครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญ ซึ่งได้รบั การจัดไว้อย่างเป็ น
ระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการแนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ ประกอบด้วย กระบวนการ
หรื อ ขั้น ตอนส าคัญ ในการจัด การเรีย นรู ้ มี วิ ธี แ ละเทคนิ ค การสอนต่า งๆ ที่ ส ามารถช่ ว ยให้
สภาพการณ์จดั การเรียนรูน้ นั้ เป็ นไปตามทฤษฎี ส่วน Joyce, Weil, and Calhoun (2009) กล่าวว่า
การจัด การเรียนรูเ้ ชิ งประสบการณ์ (Experiential Learning) จะช่วยท าให้ผเู้ รีย นมีความรู แ้ ละ
ความตระหนัก ถึงสถานการณ์ในชี วิตจริง นอกจากนี ้ ชัย รัตน์ สุท ธิรตั น์ (2558) กล่าวว่า การ
เรีย นรู โ้ ดยใช้กิ จ กรรมทางจิ ต วิท ยาจะช่วยให้บุคคลเกิ ดการเชื่อมโยงความคิด ความรู ส้ ึก และ
ประสบการณ์ที่ ก่ อให้เกิ ด การเรีย นรู ด้ า้ นความคิ ดและการกระท าเข้าด้วยกัน โดยมี ก ารสร้าง
ประสบการณ์ที่น่าสนใจให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการกระท าของตนเอง การแบ่ งปั นประสบการณ์
ร่วมกัน โดยการวิเคราะห์และอภิปรายประสบการณ์รว่ มกัน เพื่อหาข้อสรุปแนวทางที่สามารถนาไป
ประยุก ต์ใ ช้ได้ใ นสถานการณ์จ ริง นอกจากนี ้ผวู้ ิจัย ได้ศึก ษางานวิจัย ของ ธนพจน์ โพสมัค ร
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(2561a) ที่พฒ
ั นารูปแบบการเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มี 5 ขัน้ ตอน คือ การรับรูใ้ ส่ใจ การลงมือปฏิบัติขจัดข้อสงสัย ประเมิน
ก้าวไปสะท้อนย้อนกลับ มา การจัดระเบี ยบพบค่านิ ยมเหมาะสม และบันทึก พฤติก รรมตอกย ้า
ความเข้าใจ ผลใช้รูป แบบ พบว่านัก เรีย นมีก ริท หลังการเข้าร่วมกิ จ กรรมสูงกว่า ก่ อนเข้าร่วม
กิจกรรมตามรูปแบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
จากการศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะ Grit ดังกล่าว ผูว้ ิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชี พฯ โดยมี
แนวคิ ด ทฤษฏีก ารเรีย นรู ท้ างสังคม (Social Learning Theory) และการจัดการเรีย นรูแ้ บบเน้น
ประสบการณ์ (Experiential Learning) และการใช้เทคนิ คทางจิ ตวิท ยา มาเป็ น ฐานคิดในการ
ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพฯ
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยแบ่งการวิจัยออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ
ของ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชี วศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และ
ระยะที่ 2 เพื่อสร้างและศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit
ของนักเรียนสายอาชีพ ฯ เพื่อให้ผลการวิจยั ครัง้ นีก้ ่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สายอาชีพต่อไป
คาถามการวิจัย
1. คุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชีพในสังกัดสถาบัน อาชี วศึก ษาภาคเหนื อ 1
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นอย่างไร
3. รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาสามารถเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพ
ในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ได้มากน้อยเพียงใด
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อศึก ษาคุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พในสังกัด สถาบัน อาชี วศึก ษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
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3. เพื่ อศึกษาผลการใช้รูป แบบการจัดการเรีย นรูเ้ ชิ งจิ ตวิท ยาเพื่ อเสริมสร้าง Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ความสาคัญของการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จังหวัดเชียงใหม่ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ดงั นี ้
1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
การวิจยั ครัง้ นีท้ าให้ได้องค์ความรูใ้ หม่เกี่ยวกับคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งในประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษาในเรื่องนี ้ และได้รูปแบบ
การจัด การเรีย นรูเ้ ชิ งจิ ต วิท ยาเพื่ อเสริมสร้าง Grit ของนัก เรีย นสายอาชีพในสังกัดสถาบัน การ
อาชี วศึก ษา ซึ่งเป็ น ประโยชน์ต่อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในการพัฒ นานัก เรีย นสายอาชี พในสังกัดสถาบัน
อาชี วศึก ษาที่ ส ามารถน าไปเป็ น แนวทางในการพั ฒ นานั ก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัด สถาบั น
อาชีวศึกษาได้
2.ประโยชน์เชิงปฏิบตั ิ
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้แบบวัดคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาที่มีการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและได้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา
เพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งครู และบุคลากร
ทางการศึก ษาที่ เกี่ ยวข้องกับ งานพัฒนานัก เรีย นสายอาชีพ สามารถศึกษาและนาแบบวัดและ
รูปแบบฯ ไปใช้ในพัฒนาคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาได้
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั กาหนดขอบเขตการวิจยั เป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึก ษาคุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรี ย นสายอาชี พ ในสัง กัด สถาบั น
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อ
เสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ประชากรในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2562 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเชียงใหม่
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วิทยาลัย อาชี วศึกษาจังหวัด เชี ยงใหม่ และวิท ยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดเชีย งใหม่
มีจานวนนักเรียนทัง้ สิน้ 4,872 คน
กลุ่มเป้ าหมายทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. กลุ่ม เป้ าหมายในการศึก ษาเกี่ ย วกับ คุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ
ผู้วิ จั ย เลื อ กกลุ่ม ผู้ใ ห้ข ้อ มูล หลัก (Key Informants) ที่ ส ามารถสะท้อ นเล่า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพได้ โดยผูว้ ิจยั ใช้การเลือกแบบอิงจุดมุง่ หมาย (Purposeful
Sampling) จากคุณสมบัติผใู้ ห้ขอ้ มูล ดังนี ้ เป็ นครูผสู้ อนที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จังหวัดเชียงใหม่ ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
จานวน 5 คน
2. กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาองค์ประกอบเพื่อสร้างโมเดลการวัด คุณลักษณะ Grit
ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ คือ นักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2561 ซึ่งจานวนกลุม่
ตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
คือ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 10 เท่าของตัวแปรบ่งชี ้ (สมบูรณ์ สุริยวงศ์, 2544) ซึ่งในการวิจัย
ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน ที่ได้มาจากการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน
3. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อ
เสริม สร้าง Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ คื อ นัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัด สถาบัน อาชี ว ศึก ษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะ Grit ต่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลง
มา และมีความสมัครใจเข้าร่วมการใช้รูปแบบฯ จานวน 32 คน หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั สุม่ กลุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) เข้ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 16 คน โดยกลุม่
ทดลองเข้าร่วมการใช้รูปแบบฯ ส่วนกลุม่ ควบคุมไม่ได้เข้าร่วมการใช้รูปแบบฯ
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรที่ศกึ ษาคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ ประกอบด้วยตัวแปรบ่งชี ้
ดังนี ้
1.1 ความปรารถนาอย่างแรงกล้า (Passion)
1.2 ความขยันหมั่นเพียร (Perseverance)
2. ตัวแปรที่ใช้ศกึ ษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
Grit ของนักเรียนสายอาชีพ ได้แก่
2.1 ตัวแปรจัดกระทา คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา
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2.2 ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ
นิยามศัพท์
1. Grit หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนสายอาชีพที่มีความจดจ่อกับการเรียนโดยมี
เป้าหมายเพื่อความสาเร็จในการเรียนสายอาชีพ มีความตัง้ ใจ เพียรพยายาม อดทน แม้จะประสบ
ความล้มเหลวความทุกข์ยากในการเรียนก็ไม่ย่อท้อ มุง่ มั่นในการเรียนอาชีวะให้เกิดผลความสาเร็จ
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี ้
1.1 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า (Passion) หมายถึ ง การที่นัก เรียนอาชี วะมี
ความรูส้ ึก เชื่อมั่น รักและศรัท ธาต่อการเรียนอาชีวะ มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และมีความจดจ่อต่อ
เป้าหมายในการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จ
1.2 ด้านความขยัน หมั่น เพี ย ร (Perseverance) หมายถึ ง การกระท าของนัก เรีย น
อาชีวะที่แสดงออกถึงความ ตัง้ ใจเอาใจใส่ตอ่ การเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ มีความอดทน
ต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อท้อ และเชื่อในความสามารถ
ของตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะ
2. รู ป แบบการจัด การเรีย นรูเ้ ชิ งจิตวิท ยาเพื่ อเสริม สร้าง Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ
หมายถึ ง แบบแผนการจัด กระบวนการเรีย นรู ้ที่ มี วัต ถุป ระสงค์เ ฉพาะเพื่ อ เสริม สร้า ง Grit
ประกอบด้วย แนวคิด ของทฤษฏีการเรียนรูท้ างสังคม (Social Learning Theory) ที่เชื่อว่าบุคคล
สามารถเรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่ได้จากการมีประสบการณ์ตรงหรือจากการสังเกตจากผูอ้ ื่น และการ
เรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เมื่อบุคคลได้เรียนรูถ้ งึ เงื่อนไขของการกระทาว่าพฤติกรรม
ใดกระทาแล้วได้รบั การการเสริมแรงทางบวก ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์
(Experiential Learning) ที่ เชื่ อว่า ประสบการณ์เป็ น แหล่งที่ มาของการเรีย นรู ้และเป็ น พื ้น ฐาน
สาคัญของการเกิดความคิด ความรู ้ และการกระทาต่างๆ รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา
เพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพและใช้เทคนิคทางจิตวิทยา คือ กิจกรรมกลุ่ม การเล่ม
เกม การระดมสมอง การเขียนแผนผังความคิด การเล่าเรื่อง บทบาทสมมติ การจิ นตนาการ การ
วาดภาพอนาคต การวางแผนและตัง้ เป้าหมาย ที่เป็ นไปได้ การแสดงความชื่นชม และการสะท้อน
คิด โดยรู ป แบบการจัด การเรีย นรู เ้ ชิ งจิ ตวิท ยาฯ มีขั้น การเรีย นรู ้ ดังนี ้ 1) สร้างประสบการณ์
รู ป ธรรม (Concrete Experiencing) เป็ นการเรี ย นรู ้โ ดยผู้เ รี ย นเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มแ ละรับ รู ้
ประสบการณ์ต่างๆ ของตนที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาอย่างแรงกล้าและความขยันหมั่นเพียร
ในการเรียนสานอาชีพ ขัน้ ที่ 2 การสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective Observation) เป็ นขัน้ ตอน
ที่ผเู้ รียนมุ่งทาความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ต่างๆ ที่ ได้รบั โดยผ่านการสั งเกตอย่ าง
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รอบคอบและมี ก ารไตร่ต รองเกี่ ย วข้องกับ คุณ ลัก ษณะ Grit ของตนเอง ขั้น ที่ 3 การสรุป เป็ น
หลักการนามธรรม (Abstract Conceptualization) เป็ น ขั้นที่ ผเู้ รียนน าสิ่งที่ สงั เกตและไตร่ตรอง
แล้วจากเหตุและความคิด แล้วนามาสรุป รวบยอดเป็ นหลัก การต่างๆ ที่จ ะนาไปใช้เป็ น แนวทาง
พัฒนาคุณลักษณะ Grit ให้เกิดขึน้ กับตนเอง ขัน้ ที่ 4 การทดลองปฏิบตั ิจริง (Active Experiment)
เป็ นขัน้ ที่ผเู้ รียนนาสิ่งที่สรุปไว้เป็ นหลักในขัน้ ที่แล้วไปนาเสนอและทดลองใช้ปฏิบัติจริงขณะที่เข้า
ร่วมการใช้รูปแบบฯ เพื่อทดสอบว่าหลักคิดใหม่นนั้ ใช้ได้จริงหรือไม่ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในการพัฒนา
ตนเองให้มีคณ
ุ ลักษณะ Grit เพิ่มมากขึน้
กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ตามระยะของการวิจยั ดังนี ้
การวิจัย ระยะที่ 1 การศึก ษาคุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาฯ ผูว้ ิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ Grit
ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา พบว่า ส่วนใหญ่ศกึ ษาแนวคิด Grit ของ ดักเวิรด์ และคณะ ที่ยืนยันว่า Grit
ประกอบด้ว ย 2 องค์ป ระกอบ คื อ ความปรารถนาอย่ า งแรงกล้า (Passion) และความ
ขยันหมั่นเพียร (Perseverance) ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึงนาแนวคิด Grit ของ ดักเวิรด์ และคณะ มาเป็ น
ฐานคิดในการศึกษาคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัด นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ได้ขอ้ มูล
เชิงประจักษ์กบั ครูผสู้ อนที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสายอาชีพมากกว่า
10 ปี จานวน 5 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพใน
สังกัด สถาบัน อาชี วศึก ษาภาคเหนื อ 1 จังหวัด เชี ย งใหม่ หลังจากนั้น ผูว้ ิจัย น าข้อมูลมาสรุ ป
องค์ป ระกอบของคุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย น สายอาชี พ ฯ และน าไปสร้างเครื่อ งมื อ วัด
คุณ ลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพฯ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบของคุณลักษณะ Grit
การวิจัย ระยะที่ 2 การพัฒ นาและศึก ษาผลการใช้รูป แบบการจัดการเรีย นรู เ้ ชิ ง
จิตวิท ยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพฯ ผูว้ ิจัยศึก ษาแนวคิดทฤษฏีก ารเรีย นรูท้ าง
สังคม (Social Learning Theory) และการจัด การเรีย นรู แ้ บบเน้น ประสบการณ์ (Experiential
Learning) และการใช้เทคนิคทางจิตวิทยา มาเป็ นฐานคิดในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
เชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพฯ ดังภาพประกอบ 2

รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา

คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ
1.ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
2. ความขยันหมั่นเพียร

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
1. โมเดลการวัด องค์ป ระกอบของคุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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2. คุณ ลัก ษณะ Grit ของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมการใช้รูปแบบการจัดการเรีย นรูเ้ ชิ ง
จิตวิทยา สูงกว่าก่อนเข้าร่วมการใช้รูปแบบเชิงจิตวิทยา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. คุณ ลัก ษณะ Grit ของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมการใช้รูปแบบการจัดการเรีย นรูเ้ ชิ ง
จิตวิทยา สูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
Grit ของนักเรียนสายอาชีพ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1จังหวัดเชียงใหม่” ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาเอกสาร ตาราวิชาการ ทัง้ ต่างประเทศ ในประเทศ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ Grit
1.1 ความหมายของ Grit
1.2 ความสาคัญของ Grit
1.3 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ Grit
1.4 แนวทางการวัดคุณลักษณะ Grit
1.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ Grit ในประเทศไทยและต่างประเทศ
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
Grit
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้
2.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้
2.3 ทฤษฏีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อ
เสริมสร้าง Grit
3. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูข้ องนักเรียนสายอาชีพ
3.1 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาในประเทศไทย
3.2 การศึกษาสายอาชีพในประเทศไทย
1. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับ Grit
1.1 ความหมายของ Grit
Grit เป็ นลักษณะนิสยั ในด้านบวกของมนุษย์ที่ขนึ ้ อยู่กับเป้า หมายระยะยาว (longterm goal) ของตัว มนุ ษ ย์เ อง จากการค้น คว้า ข้อ มูล ต าราทางวิ ช าการต่า ง ๆ พบว่า มี ผู้รู ้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา ให้คาแปลภาษาไทย ของ Grit อย่างหลากหลาย อาทิ ความเพี ยร
พยายาม ความเพี ย ร ความมั่น หมายและความแกร่ง ในที่ นี ้ ผู้วิ จัย ใช้ค าว่า Grit ตามศัพ ท์
ภาษาต่างประเทศเพื่ อให้เกิ ดความชัดเจนในฐานะลัก ษณะนิ สัย (Trait) ซึ่งมีนัก วิชาการได้ใ ห้
ความหมายของ Grit ดังต่อไปนี ้
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ดักเวิรธ์ และคณะe. a. Angela L. Duckworth (2007) กล่าวว่า Grit หมายถึง ความ
รัก อย่างทุ่มเท ความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งจะบรรลุเป้ าหมายในระยะยาว เป็ นความฝัก ใฝ่
ทุ่มเท บากบั่น และมุ่งมั่น แม้จ ะล้มเหลว ก็ความอดทนต่อความลาบาก เพื่ อไปให้ถึ งเป้ าหมาย
ระยะยาวที่ วางไว้ ไม่ละทิ ้งเป้ าหมายจนกว่าจะท าได้สาเร็จ เป็ น ปั จ จัย สาคัญ ที่ ท าให้บุคคลน า
ตนเองไปสูเ่ ป้าหมายได้
ดักเวิรธ์ Angela L. Duckworth (2016) ได้กล่าวใน รายการ TED Talks Education
ว่า Grit เป็ นความรัก อย่างฝักใฝ่ ทุ่มเท และมีความมานะบากบั่น Grit คือความอดทน การมุ่งมั่น
กับสิ่งที่ม่นั หมาย
คาเรน Caren Baruch-Feldman (2017) กล่าวว่า Grit เป็ นความสามารถ ที่ม่งุ เน้น
ไปที่เป้าหมายระยะยาว เมื่อบุคคลมีความปรารถนาอันแรงกล้า บุคคลจะสามารถทาในสิ่งที่ยาก
และน่าเบื่อได้อย่างไม่ทอ้ ถอย
เช็ค แมนและคณะ Shechtman (2013) กล่าวว่า Grit หมายถึ ง การท างานอย่ าง
แข็งแกร่งภายใต้สถานการณ์ที่ทา้ ทาย มีความเกี่ยวข้องกับความพยายามและความสนใจในระยะ
ยาวหลายปี แม้วา่ จะล้มเหลวก็ไม่ยอมแพ้ มีความสามารถเผชิญปัญหา
เบญจรัต น์ จงจ ารัสพัน ธ์ (2559) กล่าวว่า Grit หมายถึ งบุคลิก ภาพของบุคคลที่ มี
ความเพียรในด้านของความคิด ซึ่งยึดติดกับเป้าหมาย และความเพียรในด้านพฤติกรรมที่มีความ
พยายามไม่ย่อท้อ
ธนพจน์ โพสมั ค ร (2561b) กล่ า วว่ า Grit หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะส าคั ญ ที่
นอกเหนือจากความสามารถทางปัญญา ที่ทาให้ประสบความสาเร็จในการเรียน การทางาน และ
การใช้ชีวิตโดยทั่วไป เป็ นลักษณะนิสยั อย่างหนึ่งของมนุษย์ เป็ นพฤติกรรมที่ แสดงออกถึงความชื่น
ชอบหลงใหล ในงานหรือการเรียน มีความเพียรพยายาม มานะ และมุง่ มั่นในเป้าหมาย
จิราวัฒน์ เหลาสุภาพ (2561) กล่าวว่า Grit หรือ ความมั่น หมาย เป็ นบุคลิกภาพที่
บอกถึง ความเข้มแข็งทางจิตใจของบุคคล ที่ทาให้บุคคล สามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคที่เผชิญ เพื่อทา
ตามเป้ า หมายระยะยาวของตนเอง ประสบความส าเร็จ โดยสามารถท านายการประสบ
ความสาเร็จได้ ความสาเร็จ ที่เกิ ดขึน้ นี ้ ไม่ได้มาจาก ทัก ษะ ความสามารถ หรือสติปั ญ ญา โดย
ประกอบด้วยองค์ประกอบสององค์ประกอบ คือ 1) ความรักในสิ่งที่ท า (Passion) และ 2) ความ
อดทนพยายาม(Perseverance)
สรุป Grit หมายถึง การแสดงออกถึงความชื่นชอบหลงใหล ในงาน หรือการเรียน มี
ความเพี ย รพยายาม มานะ มุ่งมั่น ในเป้ าหมาย แสดงออกโดยมีความพยายามอย่ างไม่ย่ อท้อ
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เพื่ อให้บ รรลุเป้ าหมายในระยะยาว เป็ น ความฝั ก ใฝ่ ทุ่มเท บากบั่น มุ่งมั่น ถึ งแม้จ ะอยู่ภายใต้
สถานการณ์ที่ ท ้าทาย หรือล้ม เหลวก็ ไม่ย อมแพ้ ยังคงอดทนต่อการฟั น ฝ่ าอุป สรรคผ่านความ
ลาบาก เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตงั้ ใจ ไม่ละทิง้ เป้าหมายจนกว่าจะทาได้สาเร็จ
1.2 ความสาคัญของ Grit
Grit เป็ นคุณ ลักษณะด้านบวกของมนุษย์ ที่มีความสาคัญมาก เป็ นที่ยอมรับกันว่า
Grit เป็ นลักษณะนิสยั ที่ทาให้ประสบความสาเร็จ เนื่องจากผูท้ ี่มี Grit จะมีพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย
และมีค วามมานะบากบั่น ที่ จ ะท าให้สาเร็จ ตามเป้ าหมายของตนเอง (Angela L. Duckworth,
2016) ผูเ้ รียนที่มี Grit จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรม ความทุ่มเทในสิ่งที่ตนสนใจ ใส่ใจ มีจุดยืน ไม่
เปลี่ยนแปลงง่าย มีความอดทน อดกลั้น ในการแก้ปัญ หาอุป สรรคที่ เกิ ดขึน้ และไม่ย อมแพ้ ต่อ
ความล้มเหลว ความสาคัญของกริท Grit สามารถอธิบายได้ดงั นี ้
1. ความสาคัญต่อตนเอง บุคคลที่มีGrit สูงมีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จใน
ชีวิตสูง
2.ความส าคัญ ต่อ สัง คม บุค คลที่ มี Grit จะเป็ น ผูม้ ี ม านะ บากบั่น และสร้า ง
ประโยชน์ให้เกิดแก่สงั คมในหลายๆด้าน
3. บุคคลที่มี Grit จะเป็ นผูท้ ี่มีความอดทน อดกลัน้ ต่ออุปสรรคไม่ทอ้ ถอย จนกว่า
จะสาเร็จ ทาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.ประเทศมีบคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
สิ่งสาคัญสาหรับการศึกษาในปั จจุบัน ต้องช่วยให้นักเรียนประสบความสาเร็จ โดย
การปรับให้นกั เรียน เป็ นคนที่ ปรับตัวได้ ยืดหยุ่นได้ มีความคล่องตัว สิ่งสาคัญที่สดุ ในการพัฒนา
เด็ก(Paul Tough,2012 อ้างถึงใน ประเสริฐ ตันสกุล (2560) ไม่ได้มีเพียงความรู ้ แต่อยู่ที่การสร้าง
คุณลักษณะพิเศษ กลุม่ หนึ่งให้กบั นักเรียน คุณลักษณะเหล่านัน้ ประกอบด้วย Grit, Persistence,
self-control, Conscientiousess และ Self Confidence สิ่ ง เหล่ า นี ้ จะท าให้นั ก เรี ย นประสบ
ความสาเร็จ ทั้งในการเรีย นและชี วิต เป็ น การเน้นการพัฒ นา สิ่งที่ เป็ น Non Cognitive เรีย กว่า
Success Skill ประกอบด้ว ย ทั ก ษะ Empathy Self – control Integrity, Embracing diversity
and grit ทักษะย่อยทัง้ ห้าตัว ถูกแบ่งเป็ นสองกลุม่ กลุม่ แรก ประกอบด้วย Empathy, Embracing
diversity เป็ นทักษะที่เกี่ยวกับความสัมพัน ธ์ภายนอก และ กลุ่มที่สอง ประกอบด้วยสามทักษะ
Self – control Integrity and Grit เป็ นความสัมพันธ์ภายใน โดยผูว้ ิจัยเลือกที่ จะพัฒนา Grit ซึ่ง
เป็ นคุณลักษณะที่นาไปสูค่ วามสาเร็จตามแนวคิดของแองเจลา ลี ดักเวิรธ์ ที่ มีผลการศึกษาว่า Grit
เป็ นคุณลักษณะสาคัญที่นาไปสูค่ วามสาเร็จของผูเ้ รียน
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แองเจลา ลี ดัก เวิ ร ์ธ Angela L. Duckworth (2016) กล่ า วว่า ความฉลาดทาง
ปัญญาที่แสดงออกมาให้เห็นโดยระดับของการวัดไอคิวนัน้ ไม่เป็ นสิ่งเดียวที่ทาให้ผเู้ รียนแตกต่าง
กัน ระหว่างผูเ้ รียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด กับผูเ้ รียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าสุด
ผูเ้ รียนที่ผลการเรีย นดี บางคนนั้น ไม่ได้เป็ นผูท้ ี่มีระดับ ของความฉลาดทางสติปั ญ ญาสูงสุด ใน
ขณะเดียวกันผูเ้ รียนที่มีระดับความฉลาดทางปัญญาสูงที่สดุ บางคนก็ไม่ได้มีผลการเรียนที่ดี ดังนัน้
ผูเ้ รียนจะประสบความสาเร็จในการเรียนได้ ถ้าผูเ้ รียนมีความมานะพยายาม จากงานวิจัยของแอง
เจลา ลี ดักเวิรธ์ ที่มีการศึกษาทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ โดยมีคาถามการวิจยั ว่า ใครประสบความสาเร็จ
และท าไมเขาจึ งประสบความส าเร็จ และค้น พบว่า จากบริ บ ทของประชากรที่ แ ตกต่า งกั น
คุณลักษณะที่โดดเด่น ที่ช่วยพยากรณ์ความสาเร็จได้อย่างชัดเจน คือ Grit ด้วยเหตุนี ้ Grit จึงมี
ความสาคัญอย่างมากต่อผูเ้ รียน และเหมาะสมในการปลูกฝัง ให้เกิดแก่ผเู้ รียนทุกระดับชัน้
คาเรน Caren Baruch-Feldman (2017) ได้ก ล่าวว่า กริต(Grit)มีค วามส าคัญ ต่อ
บุคคล Gritทาให้บุคคลแปลง ความรักอย่างแรงกล้า กับความมานะบากบั่น ให้กลายเป็ นทักษะ
Grit คือความอดทนมานะบากบั่น เมื่อความท้าทาย มาประกอบกับความมานะอดทนจะกลายเป็ น
ทักษะ (Skill) และทักษะรวมกับความมานะบากบั่น จะกลายเป็ น ความสาเร็จ
โดยสรุปแล้ว ความสาคัญของการมี Grit ทาให้บคุ คล มีความรัก ทุ่มเท ในสิงที่ทา มี
เป้าหมาย และสูเ้ พื่อไปให้ถึงเป้าหมายอย่างไม่ทอ้ ถอย แม้จะมีอปุ สรรคมากมายมหาศาล ล้มเหลว
กี่ครัง้ บุคคลที่มี Grit จะไม่ทอ้ ถอย และลุกมาเริ่มใหม่ ในเป้าหมายเดิมที่วางไว้
1.3 แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กี่ยวข้องกับ Grit
1.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งเป้ าหมาย
Grit มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายในระยะยาวของมนุษย์ (Long – term goal)
จากงานวิจัยพบว่า ผูท้ ี่มีพฤติกรรม Grit นัน้ จะตัง้ มั่นที่เป้าหมาย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความ
ล้มเหลว ไม่ว่าจะมีอปุ สรรคมากมายหรือล้มเหลวกี่ครัง้ แองเจลา ลี ดักเวิรธ์ ได้กล่าวถึงในการให้
สัม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ งานวิ จั ย ของเธอว่ า Grit ขึ ้น อยู่ กั บ เป้ า หมายระยะยาว ผู้มี ก ริ ต Grit
เปรียบเสมือนนักวิ่งมาราธอน พวกเขาจะไม่ทอ้ ถอย แม้วา่ จะหกล้มกี่ครัง้ จนกว่าจะเข้าเส้นชัยได้
สาเร็จ (e. a. Angela L. Duckworth, 2007)
การตัง้ เป้าหมาย เป็ นสิ่งสาคัญ ของบุคคล ในการเรีย นและการงาน เป้าหมาย
เปรียบเสมือนเข็มทิศ ชีท้ ิศทาง ในการดาเนินชีวิตของบุคคลเป้าหมายของบุคล สามารถกาหนดได้
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่งจะเป็ นตัวบ่งชี ้ ความสาเร็จของบุคคล ทฤษฎีที่สาคัญเกี่ยวกับการ
กาหนดเป้าหมาย เสนอโดยล็อค และอีแธม (The Goal Setting Theory) ล็อคกล่าวถึงการกาหนด
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เป้ าหมายของบุค คลว่า การกาหนดเป้ าหมายของบุคคล เป็ น กระบวนการกระตุน้ บุคคลให้เกิ ด
พฤติกรรม โดยคุณสมบัติของเป้าหมายที่ดี (Locke & Latham, 1990) มีดงั นี ้
1. เป้ าหมายต้องมีระดับ ความท้าทาย ที่ไม่ยากหรือง่ายจนเกิ น ไป ถ้ายาก
เกินไป จะทาให้บคุ คลท้อถอย แต่ง่ายจนเกินไป จะไม่เกิดแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม
2. เป้าหมายต้องมีความเฉพาะเจาะลง เป้าหมายที่ดี จะระบุอย่างชัดเจน ไม่
กว้างหรือหลากหลายเกินไป
3. การยอมรับเป้าหมาย เป้าหมายควรเป็ นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับได้ และไม่
ขัดกับศีลธรรมอันดีงาม
4. ความมุง่ มั่นต่อเป้าหมาย บุคคล จะมุง่ มันต่อเป้าหมาย แต่ความมุง่ มั่นนั้น
ขึน้ อยู่กับ ความแตกต่างระหว่างบุคคล บางคนมี น ้อย บางคนมีม าก ถ้าคนที่ ยึ ดติด ยึ ด มั่น ใน
เป้าหมาย ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย จะเป็ นตัวบ่งชีว้ า่ คนคนนัน้ มีแนวโน้ม เป็ นผูท้ ี่มี Grit สูง
เบรชท์ (Brecht, 1996) กล่าวว่า ความสาคัญของเป้าหมาย คือ เป้าหมาย ทาให้
บุคคล มีจดุ หมายในชีวิต เมื่อบุคคล ทราบว่า เขาต้องการอะไรในชีวิตของเขา เขาจะพยายามทา
สิ่งนัน้ ให้บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายทาให้บคุ คลทราบว่า ตนมาถูกเส้นทางหรือไม่ ทาให้ เกิดความ
เชื่อมั่นในตนเองสูงขึน้ และเป็ นสิ่งชีร้ ะดับวุฒิภาวะ ซึ่งคนที่มี Gritสูง จะเป็ นผูท้ ี่ มีเป้าหมาย และ
ตั้งเป้ าหมายไว้ล่วงหน้า แตกต่างจากคนที่ มี Grit ต่า ซึ่งมัก ไม่บ รรลุเป้ าหมาย ทั้งนี ้เนื่ องจาก
อุปสรรคหลายประการ โดย ประการแรก คือ การไม่ตงั้ เป้าหมาย ทาให้ไม่มีหลักยึด ไม่มีทิศทาง ไม่
ทราบวิธีการของการตัง้ เป้าหมาย ประสบการณ์ของการล้มเหลวในเป้าหมาย ผูท้ ี่มี Grit ต่า จะไม่
อดทนต่อสภาวะความล้มเหลว และจะยกเลิก หรือเปลี่ยนไปท าเป้าหมายใหม่ แตกต่างจากผูม้ ี
Gritสูง ที่จะอดทนอดกลัน้ ทาต่อไปจนกว่า จะบรรลุความสาเร็จในเป้าหมายเดิม
สรุป Grit เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย โดยคนที่มีกริต(Grit)สูง จะเป็ นผูท้ ี่มีเป้าหมาย
และสามารถตัง้ เป้าหมายได้ เป้ าหมาย ทาให้บุคคล มีจุดหมายในชีวิต เมื่อบุคคล ทราบว่า เขา
ต้องการอะไรในชีวิตของเขา เขาจะพยายามทาสิ่งนัน้ เพื่อให้บรรลุเกิดความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึน้
1.3.2 แนวคิดทฤษฎีทางบุคลิกภาพของแมคคลีแลนด์
Grit มีความเกี่ยวพันกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ (Personality trait) ของแมคคลีแลนด์ (McClelland) มีนักจิตวิทยาที่กล่าวถึง
บุคลิกภาพของมนุษย์ และลักษณะนิสยั หลายท่าน หนึ่งในนั้น คือ แมคคลีแลนด์ (McClelland,
1961)แมคคลีแลนด์ ได้กล่าวถึง ความต้องการสามสิ่งที่ทาให้เกิดแรงจูงใจ คือแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ และแรงจูงใจใฝ่ อานาจ ว่ามีส่วนทาให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน เมื่อ
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วิเคราะห์แล้ว จะพบว่า ผูม้ ี Grit สูง คือผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู และมีมานะอดทน มุง่ มั่นไปให้
ถึงเป้าหมายระยะยาวของตนเอง
แมคคลีแลนด์ (McClelland, 1961) ได้เสนอทฤษฎีความต้องการพืน้ ฐานของ
มนุษย์ ว่าความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์ถูกแบ่งออกเป็ นสามประเภท โดยเกิดจากการเรียนรู ้
ดังต่อไปนี ้
1. ความต้อ งการความส าเร็จ (Need for Achievement) ความต้อ งการ
ความสาเร็จ ก่อให้เกิ ด แรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์ บุค คล ต้องการความสาเร็จ และมุ่งมั่น ท าสิ่ง ต่างๆ
เพื่อให้ถึงความสาเร็จนัน้ เป็ นความต้องการ (ชูศกั ดิ์ เจนประโคน, 2543) บรรลุเป้าหมายตามที่ตน
ปรารถนา มีค วามปรารถนา จะท าให้เป้าหมายใดเป้ าหมายหนึ่งสาเร็จ ลุล่ วงไปด้วยดี โดยการ
พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึน้ ให้ได้ มีความสบายใจเมื่อประสบผลสาเร็จและมีความ
กังวล เมื่อล้มเหลว
2. ความต้อ งการความสัม พั น ธ์ (Need for affiliation) บุ ค คลบางคน มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์สงู บุคคลประเภทนี ้ จะให้ความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมเรียน เพื่อร่วมงาน ใฝ่ หา
ความรัก ความเอาใจใส่ และการยอมรับจากสังคมรอบข้าง เป็ นความต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับผูอ้ ื่น มีความต้องการผูกพันกับผูอ้ ื่น เป็ นความต้องการที่จะทาให้ผูอ้ ื่นเกิดความรักใคร่ในตนเอง
3. ความต้องการอ านาจ (Need for Power) บุคคลมีความต้องการที่ จ ะมี
อิทธิพลเหนือผูอ้ ื่น เป็ นความต้องการอยู่เหนือผูอ้ ื่นและครอบงาผูอ้ ื่นได้ ต้องการควบคุมผูอ้ ื่นให้อยู่
ในอานาจของตนเอง บุคคลที่มีความต้องการในอานาจอย่างแรงกล้า จะพยายามมีอิทธิพลเหนือ
ผูอ้ ื่น โดยการพยายามให้ขอ้ แนะนา ให้ความคิด สนทนากับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว บุคคล
ที่มีความต้องการอานาจสูงมักมีตาแหน่งเป็ นหัวหน้ากลุม่ กิจกรรมทัง้ หลาย
1.3.3 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกริต (Grit) กับสติปัญญา
หนึ่ งในตัว แปรที่ ส ามารถท านายและพยากรณ์ ความส าเร็จ ของผู้เรีย น คื อ
ความสามารถเชาว์ปัญญา ผูท้ ี่มีเชาว์ปัญญาสูงจะเรียนรูไ้ ด้เร็ว (Cognitive) แต่เมื่อมีการศึกษาใน
เวลาต่อมาพบว่า ลัก ษณะนิ สัย กริต Grit ซึ่งเป็ น Non- Cognitive เป็ น ตัวท านายและพยากรณ์
ความสาเร็จของผูเ้ รียนได้ แม้ว่าผูเ้ รียนนั้นจะมีเชาว์ปัญญาไม่สงู จากการวัดไอคิว แต่หากเขามีก
ริต(Grit)สูง เขาก็จะประสบความสาเร็จได้ และ Grit นี ้ เป็ นลักษณะนิสยั ที่ไม่ขนึ ้ กับเชาว์ปัญ ญา
ของผูเ้ รียน ผูเ้ รียนที่มีเชาว์ปัญญาสูงหรือต่า จากคะแนนการวัด IQ ไม่สมั พันธ์กับระดับของกริต
(Grit) กล่าวคื อ ความสามารถทางเชาว์ปั ญญานั้นเปรียบเป็ นพรสวรรค์ของผูเ้ รียน หากแต่ Grit
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ของผูเ้ รียน คือพรแสวง พรสวรรค์กับพรแสวงไม่สมั พันธ์กนั และพรสวรรค์ไม่ได้มีส่วนทาให้เกิดพร
แสวงขึน้ มา (e. a. Angela L. Duckworth, 2007)
ในบริบ ทสังคมไทยในอดีต เชื่อว่า ผูท้ ี่ มีเชาว์ปั ญ ญาสูง มีแนวโน้มที่จะประสบ
ความสาเร็จในชีวิต แต่ในสังคมตะวันตก เชื่อในเรื่องของความสาเร็จอันเกิดจากพรแสวงมากกว่า
พรสวรรค์ จึงมีงานวิจยั ต่างประเทศ จานวนมาก ที่เกี่ยวกันกับกริต(Grit) และปัจจุบนั แพร่หลายเข้า
มาในประเทศไทย และมี ผสู้ นใจศึก ษา อาทิ เบญจรัตน์ จงจรัสพัน ธุ์, จิ ราวัฒ น์ เหลาสุภ าพ
นักวิจยั จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันซอรี่ ช่างเหล็ก จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี และ ธนพจน์ โพสมัคร จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต่ในจานวนนักวิจัย ที่วิจัย
เกี่ยวกับกริต(Grit) ในประเทศไทย มีเพียง ธนพจน์ โพสมัคร ที่ทาวิจยั ในรูปแบบการพัฒนา โดยทา
วิจยั กับประชากรนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยสรุป แล้ว เชาว์ปัญ ญา เป็ น พุท ธิพิสัย (Cognitive) มีความแตกต่างกับกริต
(Grit) ที่ เป็ น ลัก ษณะนิ สัย (Non cognitive) และไม่มีความสัมพัน ธ์กัน ผูท้ ี่ มี ก ริต สูง อาจมี เชาว์
ปัญ ญาสูงหรือต่าก็ได้ ในทางกลับกัน ผูท้ ี่มีเชาว์ปัญ ญาสูง อาจมีกริต(Grit) ต่า แสดงให้เห็นจาก
การขาดเป้าหมาย ขาดความมานะพยายาม
1.3.4 แนวคิดการตระหนักรู้ในคุณค่าแห่งตน (Self-Esteem)
การตระหนักรูใ้ นคุณค่าแห่งตน มีความเกี่ยวพันกับ Grit โดยผูท้ ี่มี Grit สูง จะเป็ น
ผู้ที่ มี ก ารตระหนัก รู ้ใ นคุณ ค่า แห่ งตนสูง เชื่ อ ว่า ตนเองสามารถที่ จ ะท าให้เป้ า หมายประสบ
ความสาเร็จได้ มีผกู้ ล่าวเกี่ยวกับการตระหนักรูใ้ นคุณค่าแห่งตน ไว้ดงั นี ้
เมธาสิท ธิ์ มีสวยสิน ธุ์ วีรเทพ ปทุมเจริญ พัฒนา และพรรณี บุญ ประกอบ
(2560) กล่าวถึง การตระหนักรูใ้ นคุณค่าแห่งตน เป็ นความคิดและความรูส้ กึ เชิงประเมินค่า ที่มีต่อ
ตนเอง เกี่ยวกับการรับรูค้ วามสามารถ และความมีคณ
ุ ค่า ซึ่งเกิดจากการเรียนรูท้ ี่เป็ นแรงขับในตัว
ของบุคคล ให้ตดั สินใจและกระทาสิ่งต่างๆ โดยผลการกระทาจะเป็ นเชิงลบหรือบวกขึน้ กับผลของ
การเรียนรูน้ นั้
โรเซ็นต์เบิ รค์ (Rosenberg, 1965) ได้กล่าวถึง การตระหนักรูใ้ นคุณ ค่าแห่ง
ตน เป็ นความเชื่อ มุมมอง ความคิด ที่บุคคลมองตัวเอง ถ้าบุคคลคนนัน้ เป็ นบุคคลที่เห็นคุณค่า
แห่งตนสูง บุคคลคนนั้น จะยอมรับตนเอง เคารพตนเอง และรูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า เป็ นบุคคลที่มี
ความสามารถเป็ นที่ยอมรับในสังคม ในทางกลับกัน ถ้าบุคคลคนนั้น เป็ นผูท้ ี่มีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองต่า เขาจะคิดว่า ตนเองเองไม่มีความสามารถ หวั่นไหว วิตกกังวลกับคาวิจารณ์ของสังคม
ซึ่งจะส่งผลให้บคุ คลคนนัน้ เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว มีปัญหาสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น
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แบรนเดน (Branden, 2001) ได้กล่าวถึง การตระหนักรูใ้ นคุณค่าแห่งตน เป็ น
ความรูส้ ึก ที่ มีต่อตนเอง ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพหรือพฤติ กรรมของบุคคล บุคคลที่ เห็น คุณ ค่าใน
ตนเองสูง จะมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเอง
1.3.5 แนวคิดความยืดหยุ่นทางจิตใจ (Resilience)
ความยืดหยุ่นทางจิ ตใจ (Resilience) เป็ นที่มาของ Grit โดยความยืดหยุ่นทาง
จิตใจในทางจิตวิทยา หมายถึง ความสามารถเฉพาะบุคคล เข้ากับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
ของชีวิต (Robertson, 2012) ซึ่งความยืดหยุ่นทางจิตใจ เรียกได้หลายแบบ อาจเรียกว่า ความฟื ้ น
สภาพได้ ทางด้านจิตใจ หรือการฟื ้ นตัวได้ ความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็ นความสามารถของบุคคลใน
การ ปรับตัวเข้ากับสิ่งที่ตอ้ งทาในชีวิต เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่มีอปุ สรรค โดยอุปสรรคนัน้ อาจ
มีที่มาที่ห ลากหลาย อาทิ อุปสรรคในการทางาน ปั ญ หาครอบครัว ปั ญ หาทางการเงินเศรษฐกิจ
ปั ญ หาสุข ภาพกายและสุข ภาพจิ ต ของบุ ค คล ซึ่ ง ผู้มี ค วามยื ด หยุ่ น ทางจิ ต ใจดี เป็ นผู้ที่ มี
ความสามารถในการพัฒนาเทคนิคในการรับมือกับความเครียด สถานการณ์ที่มีอปุ สรรคมากได้
เป็ นอย่างดี ทาให้ผ่านวิกฤตไปได้ มักเป็ นผูท้ ี่มองโลกในแง่บวก มีเจตคติในทางบวก และสามารถ
ควบคุมอารมณ์ท างลบได้ Grit มีที่ มาจากความยืดหยุ่น ทางจิตใจ ซึ่งผูท้ ี่ มีความเพี ย ร คือผูท้ ี่ มี
ความยืดหยุ่นทางจิตใจสูง สามารถรับมือกับปัญหาอุปสรรคในชีวิตได้ดี และมีอารมณ์ในทางบวก
มีความอดทนสูง และตัง้ มั่นในเป้าหมายระยะยาว
ความยืดหยุ่นทางจิตใจ จึงเป็ นตัวแปรที่มีความหมายใกล้เคียงกับ Grit ความ
ยืดหยุ่นทางจิตใจ เรียกอีกอย่างหนึ่งได้วา่ การฟื ้ นคืนพลัง ตัวแปรทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันที่ใช้
อธิบาย บุคคลที่มีความอดทนไม่ยอมแพ้ตอ่ อุปสรรคง่ายๆ แต่อย่างไรก็ตาม ตัวแปรทัง้ สองมีความ
แตกต่างกันโดย ความยืดหยุ่นทางจิตใจหรือการฟื ้ นคืนพลัง จะให้ความสาคัญต่อการต่อสู้ การลุก
ขึน้ มาหลังจากความล้มเหลว แต่กริต ให้ความสาคัญกับ ความผูกพันในเป้าหมายที่ม่งุ หวังมานาน
(Perkins-Gough. 2013 อ้างใน เบญจรัตน์ จงจารัสพันธ์ (2559)
1.3.6 แนวคิดเกี่ยวกับความอดทน (Tolerance)
ผูท้ ี่มีกริต(Grit)สูง เป็ นผูท้ ี่มีความอดทนสูง ความอดทน หมายถึง ความเข้มแข็ง
มั่นคง หนักแน่นของจิตใจ จากการศึกษาค้นคว้า ความอดทน มีผใู้ ห้ความหมายจานวนมาก อาทิ
จันทร์ดี ถนอมคล้าย (2539) กล่าว่าความอดทนหมายถึง การทางานอย่าง
เต็มความสามารถ เพื่ อให้งานสาเร็จ ตามเป้าหมาย ไม่ย่อท้อต่ออุป สรรค สามารถควบคุมการ
กระทาของตน ให้อยู่มรขอบเขตที่สงั รับได้
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มารศรี กลางประพันธ์ (2548) กล่าวว่า ความอดทน หมายถึงลักษณะ ของ
ความเข้มแข็งมั่นคง หนักนานของจิตใจ สามารถรักษาความสงบของจิตใจ ไว้ได้ เพื่อนาพาตนเอง
ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ
โดยสรุป ความอดทน คือ ความหนักแน่นมั่นคงเข้มแข็งของจิตใจ โดยสามา
รารักษาสภาพของจิตใจเอาไว้ได้ นาพาตนเองผ่านุอปุ สรรคต่างๆไปได้ดว้ ยดี
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับความอดทน ที่น่าสนใจ จากการศึกษาค้นคว้า มีดงั นี ้
มารศรี กลางประพันธ์ (2548) ได้ศกึ ษา การพัฒนาคุณธรรมด้านความอดทน
(ขัน ติ ) ของนัก ศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีชั้น ปี ที่ 1 ท าการศึก ษากับ กลุ่มตัวอย่าง นัก ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่มีระดับความวิตกกังวลสูง โดยการสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุม่ ละ 20 และ18 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความอดทนสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญที่ ระดับ
.05
1.4 แนวทางการวัดคุณลักษณะ Grit
เครื่องมือที่ใช้วดั กริต Grit ผูว้ ิจัยทาการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็ นแนวทางการวัด Grit มีรายละเอียดดังนี ้
ทางการวัดคุณลักษณะภายในของมนุษย์
เนื่ องจาก Grit เป็ น คุณ ลัก ษณะภายในของมนุษ ย์ ผูว้ ิจัย จึงท าการศึก ษา
ค้นคว้า ตาราทางวิชาการ งานวิจัยต่างๆ เพื่อการสร้างแบบวัด Grit ที่มีประสิทธิภาพ การวัดทาง
จิ ต วิท ยา (Psychological measurement) เป็ น การวัด ลัก ษณะภายในของมนุษ ย์ การวัดทาง
จิ ต วิท ยาและการศึก ษา จึ งต้อ งใช้วิธี ก ารวัด โดยอ้อ ม ซึ่ งช่ วยอธิ บ ายความสัม พัน ธ์ระหว่า ง
คุณ ลัก ษณะภายในที่ ต ้องการวัด กับ พฤติก รรมที่ มนุษ ย์แสดงออกมา แล้วด าเนิ น การสังเกต
รวบรวมข้อมูล จากตัวอย่างของพฤติกรรมที่สงั เกตได้ ไปสรุปเป็ นค่าของคุณลักษณะภายใน (ศิริ
ชัย กาญจนวาสี, 2544)
ศิริชยั กาญจนวาสี (2544) ได้กล่าวถึง ธรรมชาติของการวัดทางจิตวิทยาและ
การศึก ษาว่า การวัด ทางจิ ต วิ ท ยาและการศึก ษาเป็ นการวัด หรือ สัง เกตทางอ้อ ม (Indirect
observation) การวัดต้องใช้สิ่งเร้า กระตุน้ อาจใช้ขอ้ คาถาม เพื่อให้บคุ คลเขียนตอบ หรือ ตอบเป็ น
คาพูด หรือ พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ เพื่อแปลความหมายสิ่งที่ตอ้ งการวัดออกมา การวัดแต่
ละครัง้ เป็ นการรวบรวมข้อมูลบางส่วนของพฤติก รรม เครื่องมือที่ใช้ จะใช้ในการรวบรวมข้อมูล
พฤติ ก รรมที่ เ ป็ นตัวแทน(Representative) ของสิ่ ง ที่ ต ้อ งการวัด โดยผลที่ ไ ด้จ ากการวัด เป็ น
คุณ ลัก ษณะใน เชิงสัมพัทธ์( Relative)เป็ น การเปรียบเที ยบ ค่าตัวเลขที่ ต้องน าไปเปรีย บเที ย บ
ตีความหมายกับผลการวัดของผูอ้ ื่น หรือตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีการกาหนดไว้
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การวัดคุณลักษณะภายในของบุคคล ผูว้ ดั ต้องคานึงถึง สิ่งเหล่านี ้ คือ
1. สิ่งที่ตอ้ งการวัดคืออะไร ต้องใช้ ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งที่
ต้องการวัด เพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่ตอ้ งการวัด ให้เป็ นรูปธรรม บ่งชีค้ ณ
ุ ลักษณะที่ตอ้ งการวัด
2. ควรวัดอย่างไร ควรใช้เครื่องมืออะไร คาถามแบบใด ที่จะสอดคล้อง
กับ คุณลักษณะที่ตอ้ งการวัด และเหมาะสมกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือ
ความเป็ นมาของการศึกษาเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวัด Grit
ความเป็ นมาของการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการวัด Grit มีการศึกษาโดยดักเวิรธ์
และควิน (Duckworth & Quinn, 2009) ได้ท าการศึกษา เกี่ย วกับการพัฒนาแบบวัด Grit Scale
ในปี 2008 โดยมีการสร้างข้อคาถามเกี่ ยวกับ ความ Grit จานวนข้อค าถาม 12 ข้อ ให้ผทู้ ดสอบ
ประเมินตนเอง ตัวอย่างข้อคาถาม เช่นบางครัง้ ความคิดเรื่องอื่น ทาให้ฉนั เสียสมาธิ จากสิ่งที่ทา
โดยใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 3 นาที โดยมีเนือ้ หาที่ครอบคลุมดังนี ้
1. ความคิดใหม่ๆ และโครงการใหม่ (New Idea and Project)
2. ความไม่ทอ้ แท้ และการเริ่มใหม่ (Setbacks don’t discourage)
3. การหมดความสนใจ (Lost interests)
4. การทางานหนัก (Hard worker)
5. การตัง้ เป้าหมาย (Set a goal)
6. การมีจดุ ยืนของตนเอง (Maintaining my focus)
7. เมื่อเริ่มต้นแล้วต้องเสร็จสิน้ (Finish whatever I begin)
8. เป็ นคนขยันหมั่นเพียร (I am diligent)
1.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับลักษณะ Grit ในประเทศไทยและต่างประเทศ
1.5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับ Grit ในประเทศไทย
นักวิชาการในประเทศไทยได้ทาการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับ Grit ไว้ดงั นี ้
อรนุช ธาราเวชรักษ์ (2539) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติทาง
วิท ยาศาสตร์ในด้านความเพี ย รพยายามกับ ทัก ษะกระบวนการวิท ยาศาสตร์ของนัก เรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 440 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรียนมีคา่ เฉลี่ยเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ในด้านความเพี ยรพยายามอยู่ในระดับมาก และ 2) เจตคติทางวิทยาศาสตร์ในด้านความเพีย ร
พยายามมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
อันซอรี่ ช่างเหล็กและธัญภา พลานุกลู วงศ์ (2558) ได้ทาการศึกษา แรงจูงใจ
และความเพียร ปั จจัยพยากรณ์ความสาเร็จในการเรียนภาษา มีจุดมุง่ หมายของงานวิจัย 1) เพื่อ
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ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ความวิตกกังวล และความเพียรของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงและต่า และ 2) เพื่อศึกษาตัวพยากรณ์ดา้ นแรงจูงใจ ความวิตกกังวล
และความเพียรต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ กลุม่ เป้าหมายของการวิจัยเป็ นนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 180 คน ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียน แบบสอบถามความวิตกกังวลในการ
เรียนภาษาต่างประเทศ แบบสอบถามความเพียรในการเรียน ผลการศึกษาพบว่า 1) แรงจูงใจและ
ความเพียรในการเรียนภาษามีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ในขณะที่ความวิตกกังวลและความเพียรมีความสัมพันธ์กันในเชิงลบอย่างมีนัยสาคัญในกลุม่ ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูง 2) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความวิตกกังวลมี
ความสัมพันธ์กันในเชิงลบ อย่างมีนัยสาคัญในกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่า
และ 3) ความวิต กกังวลในการถูกประเมินผลเชิงลบ ความวิตกกังวลในการสอบ และแรงจูงใจ
ภายในเป็ น ตัวแปรที่ สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอัง กฤษของกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมด ข้อแนะนาจากผลการวิจัย คือ อาจารย์ผสู้ อนภาษาต่างประเทศควรจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ ส่งเสริมบุคลิกนิสยั ด้านความเพี ยรและลดความวิตกกังวลในตัวผูเ้ รียน
เบญจรัต น์ จงจ ารัสพัน ธ์ (2559) ได้ท าการศึก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่า ง
ความหวัง ความเพียร ความเครียด ต่อสุขภาวะองค์รวมของนักเรียนสายอาชีพโรงเรียนอาชีวะใน
กรุ งเทพมหานคร จ านวน 141 คน ผลการศึก ษาพบว่า ตัว แปร ความหวัง ความเพี ย ร และ
ความเครียด ร่วมกันอธิบาย ความแปรปรวนของสุขภาวะองค์รวมได้รอ้ ยละ 43 และพิจารณาแต่
ละตัวแปร พบว่า ความเพียรด้านพฤติกรรมและความหวังและความหวังด้านการมุง่ กระทามีผลต่อ
สุขภาวะองค์รวม และความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบกับสุขภาวะองค์รวม ผลการวิจัยนีบ้ ่งชี ้
ว่า นักเรียนสายอาชีพที่มีสขุ ภาวะองค์รวมที่ดี เป็ นผูท้ ี่มีความหวังในชีวิตและมีความเพียรระดับสูง
และมีการรับรูค้ วามเครียดในระดับต่า
จิราวัฒน์ เหลาสุภาพ (2561) ได้ทาการศึกษาความตรงและความเชื่อมั่นของ
มาตรวัด Gritฉบับสัน้ ฉบับภาษาไทย โดยงานวิจยั มี 2 ระยะ งานวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการแปลมาตร
วัด Grit ฉบับสัน้ จากภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาไทย และดาเนินการแปลย้อนกลับ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
2 ท่าน งานวิจัยระยะที่ 2 ตรวจสอบความตรง ด้วยดัชนี ความสอดคล้อง ระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ โดยผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 60 คน ในช่วง
ธัน วาคม 2559 ถึ งมกราคม 2560 โดยเป็ น ชายร้อยละ 33.3 เป็ น หญิ งร้อยละ 66.7 มีอายุเฉลี่ย
26.7 มีก ารหาเครื่อ งมื อคุณ ภาพวิจัย โดยการวิ เคราะห์อานาจจ าแนก รายข้อ ของข้อ กระทง
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ตรวจสอบความสอดคล้อง ของข้อคาถามโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างข้อคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม (CITC) และการตรวจสอบความเชื่อมั่นด้วยการวิเคราะห์ หาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ผลการศึก ษาพบว่า ดัช นี ความสอดคล้องทุก ข้อผ่านเกณฑ์ พบค่าระหว่าง .67-1 การ
วิเคราะห์อานาจจาแนก ด้วยการทดสอบค่า T-test พบว่า ทุกข้อสามารถ จาแนกกลุ่มสูงและกลุ่ม
ต่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างข้อคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวมของทุก ข้อ ผ่านเกณฑ์
วิเคราะห์ค่าความเชื่ อมั่น แบบความสอดคล้องภายใน ค่าสัมประสิท ธิ์แอลฟา ของครอนบาค
เท่ากับ .79 มาตรวัดความมั่นหมาย มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.09 โดยสรุป มาตรวัดความมั่นหมายฉบับ
สัน้ ฉบับภาษาไทย มีระดับความตรง ตามเนือ้ หาการวิเคราะห์รายข้อ และความเชื่อมั่นเพียงพอ
ในการประเมินGrit ในกลุม่ บุคคลทั่วไป
ธนพจน์ โพสมั ค ร (2561a) ได้ท าการศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการ
เสริมสร้างกริท(Grit) ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
โดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเสริม สร้า งกริท และศึก ษาผลการใช้รูป แบบการ
เสริมสร้างกริท ของนักเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป์ สถาบันพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยงานวิจัย
นี ้ มีการพัฒนาสองระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษารูปแบบการเสริมสร้างกริทของนักเรียน ระยะที่สอง
ทดลองใช้รูปแบบที่พฒ
ั นาแล้วกับกลุม่ เป้าหมาย รูปแบบการเสริมสร้างกริต ของนักเรียนวิทยาลัย
นาฏศิ ลป์ มีหา้ ขั้นตอนคือการรับ รูแ้ ละใส่ใจ การลงมื อปฏิบัติ ขจัดข้อสงสัย การประเมินก้าวไป
สะท้อนกลับมา การจัดระเบียบค่านิยม บันทึกพฤติก รรมตอกย ้าความเชี่ยวชาญ ผลการศึกษา
พบว่านัก เรีย นมีก ริท หลังการเข้าร่วมกิ จ กรรมสูงกว่า ก่อนเข้าร่วมกิ จ กรรมตามรู ป แบบอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
สรียา โชติธรรม (2561) ทาการศึกษาเปรียบเทียบระดับความเพียร ของนิสิต
นักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีในเขตภาคเหนื อที่ มีภมู ิหลังต่างกัน และเพื่ อพัฒนาตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุ ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาในเขตภาคเหนือ
โดยมีความเพียรเป็ นตัวแปรส่งผ่านโดยมีกลุม่ ตัวอย่าง เป็ นนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรีในเขต
ภาคเหนือ ที่มีภมู ิหลังต่างกัน และเพื่อพัฒนาความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุ ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาในเขตภาคเหนือโดยมีความเพียร เป็ นตัวแปรส่งผ่านกลุ่มตัวอย่าง
คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคเหนือ จานวน 506 คน โดยได้กลุม่ ตัวอย่างมาจาก
การสุ่มหลายขัน้ ตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม มีก ารวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว และมีการวิเคราะห์สมการโครงการ ผลการวิจัยพบว่ า
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตภาคเหนือที่เรียนอยู่ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มี
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ความเพียรสูงกว่ากลุม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นิสิต
นักศึกษาที่เรียนชั้นปี ที่ตา่ งกัน มีระดับความเพียรไม่ต่างกัน และ โมเดลเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรีในเขตภาคเหนือ โดยมีความเพียรเป็ นตัวแปร
ส่ ง ผ่ า น มี ความ สอดคล้ อ งกั บ ข้อ มู ล เชิ งป ระจั ก ษ์
(chi-square = 29.616, df
=21,p=0.100,Gfi=0.987,AGFI=0.973, RMR=0.00987) โดยการเลีย้ งดูบุตรหลานอย่างฉลาด
ทางจิตวิทยา มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีความเพียรเป็ นตัว
แปรงส่งผ่าน ในขณะที่ การสอนอย่างฉลาดทางจิตวิทยา มีเพียงอิทธิพ ลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเท่านัน้
สาราญ เพ็ญภักดี (2549) ได้ศกึ ษาวิจัย เพื่อสร้างคูม่ ือความขยันหมั่นเพียร
ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1 เพื่อหาประสิทธิภาพของคูม่ ือพัฒนาความขยันหมั่นเพียร ของนักเรียนช่วง
ชัน้ ที่ 1 ที่สร้างขึน้ เพื่อเปรียบเทียบ ความขยันหมั่นเพี ยร ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ก่อนและหลังการ
ใช้เครื่องมือพัฒ นาความขยัน หมั่น เพี ยร โดยศึก ษาจากกลุ่มตัวอย่าง นัก เรีย นช่วงชั้น ที่ 1 ของ
โรงเรียนบ้านผือ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปี การศึกษา 2548 จานวน 70 คน ประกอบด้วย
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 24 คน นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 33 คน
กล่ าวโดยสรุ ป ได้ว่า งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ Grit ในประเทศพบว่า มี
การศึกษากับ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูเ้ รียน ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึก ษา และ
งานวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ การวิจัยเชิงความสัมพัน ธ์ เป็ นส่วนใหญ่ ส่วนงานวิจยั ใน
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง Grit มีเพียง 1 เรื่อง และไม่พบงานวิจยั ที่ศกึ ษาองค์ประกอบเชิง
ยืนยันของคุณลักษณะ Grit
1.5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับกริตในต่างประเทศ
ดัก เวิรธ์ (e. a. Angela L. Duckworth, 2007)ได้ท าการศึก ษาความเพี ย ร
พยายาม โดยศึกษา จากแหล่งข้อมูล 6 แห่ง คือ การศึกษาที่ 1 ศึกษากับผูใ้ หญ่ อายุ 25 ปี และ
มากกว่า การศึกษาที่ 2 ทาการศึกษากับ ผูใ้ หญ่ อายุ 25 ปี หรือมากกว่า การศึกษาที่ 3 ศึกษากับ
นักเรียนมัธยมศึกษา Ivy league การศึกษาที่ 4 ศึกษากับนักศึกษาทหารวิทยาลัยเวสท์พอยท์ ในปี
2008 การศึก ษาที่ 5 ศึก ษากับ นัก ศึก ษาทหารวิท ยาลัย เวสท์พ อยท์ ในปี 2010 การศึก ษากับ
นักศึกษานานาชาติปีสดุ ท้าย จากการศึกษาพบว่า ความเพียรพยายามไม่ได้มีความสัมพันธ์กบั IQ
ในขณะเดียวกันมีความสัมพันธ์กับบุคลิ กภาพห้าด้าน และความเพียรพยายามสามารถทานาย
พยากรณ์การสาเร็จการศึกษาได้
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ดักเวิรธ์ และควิน (Duckworth & Quinn, 2009) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การ
พัฒนาสเกลการวัด ความเพียรพยายาม (Grit-S) จากการทดสอบกับประชากร นักศึกษาทหาร
เวสท์พ อยท์ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษา Ivy league และนัก ศึก ษานานาชาติ พบว่า Grit – S มี
ศักยภาพในการทานายและพยากรณ์ ความเพียรพยายาม
อาบูฮัสซัน (Abuhassan, 2015) ได้ศึกษาการปลูกฝัง Grit โดยใช้โปรแกรม
การบริหาร และโครงสร้างบุค ลิก ภาพเชิงลึก วัตถุป ระสงค์ของการน าเสนองานวิจัย เพื่ ออธิบ าย
องค์ป ระกอบเชิ งโครงสร้าง ของบุค ลิ ก ภาพทางบวก ที่ เ รีย กว่า Grit และใช้ใ นการพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ความเพียร ได้มีการนิยามโดยประกอบไปด้วยสององค์ประกอบ คือ ความสนใจอย่าง
มุ่งมั่น และความพยายามที่ จ ะไปให้ถึ งเป้ าหมายระยะยาว โดยความเพี ย รมีความสัมพันธ์กับ
ความคิ ด ในทางบวกและมุ่งไปที่ เครื่องมือในการลบความคิดในทางร้าย จากการศึกษาพบว่า
ความเพียร มีสององค์ประกอบที่แตกต่างกัน และความเพียรสามารถพยากรณ์ระดับ ผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนได้
กล่าวโดยสรุป ได้ว่า งานวิจัย ในต่างประเทศที่ เกี่ ย วข้องกับ Grit พบว่า มี
งานวิจัยของ ดักเวิรธ์ (Duckworth) กลุ่มตัวอย่ าง ผูใ้ หญ่ นักเรียนมัธยมศึกษา นัก ศึก ษาทหาร
วิทยาลัยเวสท์พอยท์ นักศึกษานานาชาติปีสดุ ท้าย ผลการวิจยั พบว่า Grit ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ
IQ และ Grit สามารถทานายพยากรณ์การสาเร็จการศึกษาได้ มีการศึกษาพัฒนาแบบวัด Grit-S
และ Grit เป็ นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ และ Grit มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดในทางบวกและการตัง้ เป้าหมาย
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2 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพือ่ เสริมสร้าง Grit
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้
การเรีย นรู ้ (Learning) เป็ น สิ่งสาคัญ มากในชีวิตของมนุษ ย์ มีผใู้ ห้นิ ย ามของการ
เรียนรูไ้ ว้จานวนมาก โดยสรุปแล้ว การเรียนรู ้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของบุคคล ที่เป็ นไป
อย่างถาวร ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมการเรียนรู ้ ที่สามารถสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงได้ เช่นจาก
ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่คล่อง มาเป็ นพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว จากใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่
ดี เป็ นใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี การเรียนรู ้ ไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะ ทักษะความสามารถของบุคคลในการทา
สิ่งต่างๆ เท่านั้น ยังสามารถเปลี่ยนแปลง ลักษณะนิสยั ของบุคคล ให้เป็ นไปในทางที่พึงประสงค์
โดยการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ตอ้ งการให้เกิดการเรียนรูน้ ั้น รูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้ ป็ นสิ่งที่สาคัญมาก ในกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู ้ รูปแบบการจัดการเรียนรู ้
หรือเรียกได้วา่ รูปแบบการสอน ( Model of Teaching /Teaching Model) มีผเู้ ชี่ยวชาญหลาย
ท่านให้ความหมาย เกี่ยวกับรูปแบบ (Model) ดังนี ้
ทิ ศ นา แขมมณี (2552) กล่าวถึ ง รู ป แบบ (Model) ว่ารู ป แบบเป็ น เครื่อ งมือ ทาง
ความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหาคาตอบ ความรูค้ วามเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึน้ รอบตัว เป็ นสภาพ
หรือลักษณะการเรียนการสอน ที่จัดขึน้ อย่างเป็ นระบบตามหลักทฤษฎี หลักการแนวคิดความเชื่อ
ต่างๆ โดยมีการจัดกระบวนการ หรือขัน้ ตอนในกรเรียนการสอน โดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิคการ
สอนต่างๆ เข้าไปช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนัน้ เป็ นไปตามหลักการที่ยึดถือ
เติมศักดิ์ คทวนิช (2555) กล่าวถึง รูปแบบว่า รูปแบบหมายถึงลักษณะที่เป็ นรูปธรรม
ของความคิ ด ที่ เป็ น นามธรรม ซึ่ง บุค คล แสดงออกมาในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง เช่น เป็ น
คาอธิบายเป็ นแผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่น สามารถเข้าใจได้
ชัดเจนขึน้
Joyce and Weil (1996) กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูว้ า่ เป็ นการอธิบายสภาพ
การเรียนรูข้ องสิ่งแวดล้อมการเรียนรูต้ ่างๆ ตัง้ แต่การวางแผนสิ่งที่จะให้เกิดการเรียนรู ้ ไปจนถึง การ
ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู ้ ตารา โปรแกรมการเรียนรูต้ า่ งๆ เพื่อเป็ นเครื่องมือในการเรียนรู ้
ของผูเ้ รียน
โดยสรุปแล้ว รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ หมายถึง แบบแผนในการจัดการเรียนรูท้ ี่ มี
จุดเน้นให้ผเู้ รียนได้เรียนเฉพาะเจาะจง มีแนวคิด ขัน้ ตอน และกิจกรรมที่ เหมาะสมกับบริบทของ
เนือ้ หาและธรรมชาติของผูเ้ รียน
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2.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
รูป แบบการเรียนรู ้ มีความหมายใกล้เคียงกับ รูป แบบการเรียนการสอน ระบบ
การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน แต่นิยมใช้ตา่ งกันในแง่ของระบบใหญ่และระบบย่อย
โดยนิ ย มใช้คาว่าระบบกับ การจั ดการเรียนการสอน ในระบบใหญ่ ที่ ครอบคลุมองค์ป ระกอบที่
สาคัญในภาพรวม ส่วนคาว่ารูปแบบ จะใช้กับระบบที่ย่อยกว่าโดยเฉพาะกับวิธีสอน (ทิศนา แขม
มณี , 2555)รูป แบบการเรีย นรู ้ สอดคล้องกับ การปฏิ รูป การศึก ษาที่ เน้น การเรีย นรูข้ องผูเ้ รีย น
มากกว่าการสอน เน้น กระบวนการพัฒ นาร่างกาย จิตใจ สติปั ญ ญา ความรูแ้ ละคุณ ธรรมของ
นักเรียนให้เจริญ งอกงาม โดยสร้างให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมรู ้ ร่วมคิด ร่วมกระทาตามความต้องการ
ความสนใจและเต็มศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
2.2.2 ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้
นัก จิต วิท ยาการศึก ษาและนักวิช าการได้กล่าวถึ งความหมายของรูป แบบการ
เรียนรูไ้ ว้ดงั นี ้
กุลยา ตันติผลชีวะ (2543) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู ้ หมายถึงลักษณะหรือ
ขัน้ ตอนการจัดการให้ผเู้ รียนมีก ารจัดระบบข้อเท็จจริง กฎที่ ได้รบั จากประสบการณ์ก ารเรียนไป
ขยายโครงสร้า งทางปั ญ ญาให้ก ระจ่ า งจนเกิ ด ความเข้า ใจและสู่ก ารประยุ ก ต์แ ล ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็ นผลจากประสบการณ์การเรียน
ทิ ศ นา แขมมณี (2555) กล่าวว่า รู ป แบบการเรีย นรู ้ หมายถึ ง สภาพหรือ
ลักษณะของการเรียนการสอนที่จัดขึน้ ตามปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่างๆ
โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็ นไปตาม
หลักการหรือจุดประสงค์ที่ยึดถือ
Joyce and Weil (1996) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู ้ คือ แผนหรือแบบแผนที่
สามารถใช้เพื่อการสอนในห้องเรียนหรือการสอนเป็ นกลุม่ ย่อย โดยรูปแบบการเรียนรูแ้ ต่ละรูปแบบ
จะให้แนวทางในการออกแบบการเรีย นการสอนที่ มีเ ป้ าหมายให้ผเู้ รีย นบรรลุวัตถุป ระสงค์ที่
แตกต่างกัน
แอนเดอร์สัน (Anderson, 1997) กล่า วว่า รู ป แบบการเรี ย นรู ้ หมายถึ ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึน้ เพื่อทาให้เกิดผลการเรียนรูท้ ี่ตอ้ งการ
จากความหมายของรูปแบบการเรียนรู ้ สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนรู ้
เป็ นสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนรูท้ ี่ครอบคลุมองค์ประกอบที่สาคัญที่จัดไว้เป็ นระบบ
ตามหลัก ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ ประกอบด้วย กระบวนการหรือขั้นตอน
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สาคัญในการเรียนรู ้ รวมถึงวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรูต้ ่างๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการ
เรียนรูน้ นั้ เป็ นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือมากที่สดุ ซึ่งได้รบั การพิสจู น์ ทดสอบหรือ
ยอมรับ แล้ว ว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถใช้เป็ นแบบแผนในการจัด การเรี ย นรู ้ใ ห้บ รรลุต าม
วัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนัน้ ได้
2.2.3 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้
นักวิชาการทัง้ ด้านจิตวิทยาการศึกษา และนักการศึกษา ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของรูปแบบการเรียนรูไ้ ว้ดงั นี ้
ทิศนา แขมมณี (2552) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู ้ มีจานวน 4 องค์ประกอบ
ดังนี ้
1. ปรัช ญา ทฤษฎี หลัก การ แนวคิดหรือความเชื่ อที่ เ ป็ น พื ้น ฐานของ
รูปแบบนัน้
2. การบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ
3. การจั ด ระบบ เป็ นการจั ด องค์ป ระกอบและความสัม พั น ธ์ข อง
องค์ประกอบของระบบให้สามารถนาผูเ้ รียนสูเ่ ป้าหมายของกระบวนการนัน้
4. การอธิบายหรือให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ
ที่ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนัน้ ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จอยและเวล (Joyce & Weil, 1996) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู ้ มีจานวน 3
องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ทฤษฎีหรือการจัดการที่เป็ นพืน้ ฐานของรูปแบบ
2. แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อม
3. วิธีการสอนและวิธีเรียนที่ช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
ต้องการ
แอนเดอร์สนั (Anderson, 1997) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู ้ ประกอบด้วย
หลักการ วัตถุประสงค์ และหลักฐานที่แสดงการยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบนัน้
เอเรน (Arends, 1997) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู ้ ประกอบด้วย หลักการ
ตามทฤษฎีที่ใช้เป็ นแนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบ ผลการจัดการเรียนรูท้ ี่ตอ้ งการ วิธีสอนที่
จะทาให้การเรียนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ของรูปแบบ และสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนที่จะ
นาไปสูผ่ ลการเรียนที่ตอ้ งการ
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จากข้อ มูล ข้า งต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า รู ป แบบการเรีย นรู ้ ประกอบด้ว ย
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผล
2.2.4 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
การเรีย นรูเ้ กิ ด ขึน้ ได้จ ากกระบวนการและวิธีก ารที่ ห ลากหลาย ผูส้ อนจ าเป็ น
จะต้องคานึงถึงพัฒนาการทุกด้านของผูเ้ รียน ดังนัน้ การจัดการเรียนรูจ้ ึงควรใช้รูปแบบและวิธีการ
ที่หลากหลาย สามารถพัฒนาองค์รวมของความเป็ นมนุษย์ให้ครบทุกด้านทั้งร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ และสังคม เพื่อความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การจัดการเรียนรูเ้ หมือนกับ การสอน เพราะ
เป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูม้ ีการปฏิบตั ิในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู ้ โดยมีผสู้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกแก่ผเู้ รียน โดยจอยและเวล (Joyce & Weil, 1996) ได้
สรุปสาระสาคัญของรูปแบบการเรียนรูไ้ ว้ดงั นี ้
1. รูปแบบการเรียนรูต้ อ้ งมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีดา้ นจิตวิทยาการเรียนรู ้
เป็ นต้น
2. เมื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูแ้ ล้ว ก่อนนาไปใช้อย่างแพร่หลาย จะต้องมี
การวิจยั เพื่อตรวจสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนาไปใช้ในสถานการณ์จริง และนา
ข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข
3. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้ อาจออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวางหรือ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
4. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้ จะมี จุดมุ่งหมายหลักที่ ถือเป็ นหลักในการ
พิจารณาเลือกรูปแบบไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผูใ้ ช้นารูปแบบการสอนไปใช้ตรงกับจุดมุง่ หมายหลักก็จะ
เกิดผลสูงสุด แต่ก็สามารถนามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นได้
การพัฒ นารูป แบบการเรีย นรู ท้ ี่ ได้ก ล่าวในข้างต้น นั้น สามารถสรุป ได้ว่า การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูเ้ ป็ นลักษณะการจัดการเรียนรูท้ ี่จดั ไว้อย่างเป็นระบบ ตามปรัชญา แนวคิด
ทฤษฎี หลักการ และความเชื่อต่างๆ ซึ่งมีกระบวนการหรือขัน้ ตอนและเทคนิคหรือวิธีการที่จะช่วย
ให้การจัดการเรียนรูส้ ามารถบรรลุวตั ถุป ระสงค์ตามที่กาหนดไว้ โดยมีองค์ป ระกอบที่สาคัญ คือ
หลักการหรือแนวคิดของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการเรียนการสอน และการวัด
และประเมิน ผล ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการเรียนรูจ้ ึงควรใช้กิจ กรรมการเรียนรูท้ ี่ห ลากหลาย
สอดคล้องกับพัฒนาการ ความสนใจ ความต้องการและศักยภาพของผูเ้ รียน โดยที่การพัฒนาและ
นารูปแบบที่สร้างขึน้ ไปใช้จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างชัดเจนหรืออาจมีการสรุปเป็ น
ขัน้ ตอนของการพัฒนารูป แบบการเรียนรูม้ ี 3 ขัน้ ตอนใหญ่ ประกอบด้วย 1) ขัน้ ตอนการพัฒนา
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รูปแบบ เป็ นขัน้ ตอนการศึกษาแนวคิดวิเคราะห์ประเด็นสาคัญและกาหนดหลักการ เป้าหมาย และ
องค์ป ระกอบ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการน ารู ป แบบไปใช้ 2) ขั้น ตอนการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบ เป็ นขัน้ ตอนการหาข้อมูลมายืนยันว่ารูปแบบที่สร้างขึน้ มีคณ
ุ ภาพจริงเป็ น
การประเมินความเป็ นไปได้ในเชิงทฤษฎีและประเมิน ความไปได้เชิงปฏิบัติก าร และ 3) ขั้นการ
ปรับปรุงรูปแบบ เป็ นขัน้ ตอนการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูใ้ ห้มีประสิทธิภาพมากขึน้
รูป แบบการจัด การเรียนรู ้ เป็ น แบบแผนการจัดการเรีย นการสอนที่ มีลัก ษณะ
แตกต่างจาก การเรียนรูท้ ่วั ไปอยู่ 4 ประการคือ
1.รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ได้รบั การออกแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญ ใน
การให้ผเู้ รียน มีผลการเรียนรูต้ ามจุดมุงหมายเฉพาะของรูป แบบนั้น ผูว้ ิจัยมีจุดมุ่งหมายในการ
เสริมสร้างกริต
2.รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วยขัน้ ตอนเฉพาะ ที่กาหนดขึน้ เพื่อช่วย
ให้ผเู้ รียน บรรลุวตั ถุประสงค์ การเรียนรูข้ องรูปแบบนัน้
3.รูปแบบการเรียนรู ้ มีพืน้ ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู ้
4.รู ป แบบการจัด การเรีย นรู ้ ได้รับ การส่ งเสริม ด้ว ยทฤษฎี แ รงจู งใจทาง
จิตวิทยา ผูว้ ิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ อาทิ แรงจูงใจของแมคลีแลนด์ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของผูเ้ รียน
องค์ประกอบสาคัญที่ รูปแบบการเรียนรู ้ จาเป็ นต้องมี (ทิศนา แขมมณี, 2555) มี
ดังนี ้
1.มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ความเชื่อ ที่เป็ นพืน้ ฐาน เป็ นหลัก การ
ของรูปแบบการเรียนรูน้ นั้
2.มีก ารบรรยาย และอธิ บ ายสภาพ หรือลัก ษณะของการจัดการเรีย นรู ้ ที่
สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ
3.มี ก ารจั ด ระบบ คื อ มี ก ารจั ด องค์ป ระกอบ และความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบ ของระบบ ให้สามารถนาผูเ้ รียน ไปสูเ่ ป้าหมายของระบบ หรือกระบวนการนัน้ ๆ
4.มีการอธิบาย หรือให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีสอน หรือเทคนิคการสอน ที่ช่วยให้
กระบวนการเรียนรูน้ นั้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากลักษณะสาคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ จะ
เห็น ได้ว่ารูป แบบการจัด การเรีย นรู ้ ผ่านการออกแบบมาเป็ น อย่างดี เพื่ อใช้เป็ นแบบแผน หรือ
แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
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ประเภทของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
นัก การศึก ษา ได้จัด ประเภทของรู ป แบบการจัดการเรีย นรู ไ้ ว้ แตกต่างกัน
ผูว้ ิจยั ได้ทาการค้นคว้าหาข้อมูล จากตาราวิชาการ ได้ดงั นี ้
Joyce and Weil (1996) ได้จัด ประเภทของรู ป แบบการจัดการเรีย นรู ้
โดยแบ่งเป็ น 4 กลุม่ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย
1.รูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ นกลุม่ ที่ใช้ปฏิสมั พันธ์ทาสังคม
2.รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ในกลุ่ม กระบวนการประมวลผล
สารสนเทศ
3.รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ในกลุม่ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาตน
4.รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ในกลุม่ ที่เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม
ในการจัดการเรียนรู ้ ยังมีรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่ มีการจัดหมวดหมู่
เพื่อความสะดวกทางการศึกษา ดังนี ้ (ทิศนา แขมมณี, 2555)
1.รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ที่ เ น้ น การพั ฒ นาด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย
(Cognitive Domain)
2.รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นพัฒนาจิตพิสยั (Affective Domain)
3.รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ที่ เ น้ น การพั ฒ นาด้า นทั ก ษะพิ สั ย
(Psycho-motor Domain)
4.รูป แบบการจัดการเรีย นรู ้ ที่ เน้น การพัฒ นาทัก ษะกระบวนการ
(Process Skill)
5.รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นการบูรณาการ (Integration)
6.รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ที่นาเสนอนี ้ เป็ นรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
ที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
2.2.4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ เสริมสร้างลักษณะนิสัย
การจัด รูป แบบการจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ เสริม สร้าง Grit เป็ น การจัด รู ป แบบการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างลักษณะนิสยั ซึ่งกริตเป็ นคุณลักษณะทางบวกของบุคคล ที่แสดงออก
ซึ่งความมานะพยายามและความแข็งแกร่ง (Singh & Jha, 2008) งานวิจยั ทางจิตวิทยาการศึกษา
ในประเทศไทย จ านวนมาก มุ่งเน้นการศึกษา เกี่ยวกับ จิตวิทยาการรูค้ ิด ความคิด ที่ มีที่มาจาก
สติปัญญา แต่เป็ นที่ยอมรับว่า ลักษณะนิสยั ของมนุษย์ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวพันกับระดับสติปัญญา
นั้น มีความสาคัญ ไม่ยิ่งหย่อนกว่าในการแสดงออกซึ่งพฤติก รรมของมนุษย์ทั้งในทางบวกและ
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ในทางลบ ลัก ษณะนิ สัย สามารถฝึ ก ฝน ปลูก ฝั งได้ โดยการพัฒ นารูป แบบการจัดการเรีย นรู ท้ ี่
เหมาะสมเช่นเดียวกับการฝึ กการคิดในรูปแบบต่างๆ การศึกษาแต่เดิมมีความเชื่อว่า ลักษณะนิสยั
ของผูเ้ รียนเป็ นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และติดตัวมาแต่กาเนิด เป็ นนิยามตัวตนของแต่ละคน แต่ใน
ยุคปัจจุบัน เชื่อว่าลักษณะนิสยั ของผูเ้ รียน สามารถเปลี่ยนแปลงและฝึ กฝนได้โดยการจัดการเรียน
การสอนในรู ป แบบที่ เหมาะสม (ดลพร รุ จิ รวงค์, 2557) ถ้าผูเ้ รีย นได้รบั การจัด การเรีย นรู โ้ ดย
รูปแบบการจัด การเรีย นรูเ้ พื่ อพัฒนาลักษณะนิสัยอย่างถูกต้อง ผูเ้ รียนจะเกิ ดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสยั ที่ เป็ นไปอย่างถาวรชั่วชีวิต ซึ่งลักษณะนิสยั ของ
มนุษย์ มีผลทาให้มนุษ ย์มีค วามแตกต่างกัน และมีพฤติกรรมการแสดงออกภายใต้สถานการณ์
ต่างๆ แตกต่างกัน มีผใู้ ห้ความหมายของ ลักษณะนิสยั ของมนุษย์เป็ นจานวนมาก และผูว้ ิจยั ได้ทา
การรวบรวมมาดังนี ้
แองเจลา ลี ดักเวิรธ์ (e. a. Angela L. Duckworth, 2007)กล่าวถึง ลักษณะ
นิสยั มีความสาคัญเท่ากับสติปัญญา ดักเวิรธ์ ทาการศึกษาลักษณะนิสยั ของมนุษย์ในหลายด้าน
และลักษณะนิสยั มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ดอ้ ยกว่าระดับสติปัญญา
ปี เตอร์ และเซดิกแมน (เซลิกแมนแอนด์ ปี เตอร์สนั อ้างใน (ดลพร รุจิรวงค์,
2557) ทาการศึกษาลักษณะนิสยั ของมนุษ ย์ โดยการค้น คว้าแหล่งข้อมูลจากต าราวิชาการทาง
ศาสนาและแหล่งข้อมูลอื่น เพื่อหาคานิยามที่สามารถระบุคณ
ุ สมบัติที่ปรับใช้ในสังคมได้ทุกยุค
สมัย ทุกท้องถิ่น โดยเซลิกแมน และปี เตอร์สนั ได้ให้คาจากัดความลักษณะนิสยั ไว้วา่ ลักษณะนิสยั
เป็ น กลุ่ม ความสามารถ หรือคุณ ลัก ษณะที่ ป รับ เปลี่ ย น และยื ด หยุ่น ได้ตามสิ่งที่ เป็ น ต้น แบบ
ลัก ษณะนิ สัย เป็ น ทักษะที่ เรีย นรูไ้ ด้ฝึกฝนได้และสอนได้ เซลิก แมน และปี เตอร์สัน ได้ก ล่าวถึ ง
ลักษณะนิสยั 24 ข้อ ซึ่งพวกเขาเชื่ อว่า การปลูกฝั งลัก ษณะนิ สยั ทั้ง 24 ข้อนี ้ จะส่งผลให้ผเู้ รีย น
ได้รับ ประโยชน์ และน าไปสู่เส้น ทางชี วิตที่ ป ระสบความสาเร็จ ในอนาคต นอกจากความเชื่ อ
เกี่ยวกับการปลูกฝังแล้ว พวกเขายังเชื่อว่า ลักษณะนิสยั เป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ ได้ดว้ ยการฝึ กฝน เป็ นสิ่งที่
ฝึ กฝนได้ และสอนได้ เซลิกแมน และปี เตอร์สนั เขียนตาราทางวิชาการ เรื่อง คุณลักษณะเด่นและ
คุณ ธรรม: คู่ มื อ และการจั ด ประเภท (Character Strengths and Virtuer; A Handbook and
classification) โดยพวกเขาได้ศึกษาลักษณะนิสยั ที่ได้รบั การยอมรับ อย่างเป็ นสากล ทั้งหมด 24
ลักษณะนิสยั
เจมส์ เฮกเมน (เจมส์ เฮกเมน อ้างใน ดลพร รุจิรวงค์ (2557)นักวิชาการทาง
เศรษฐศาสตร์ ผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์ และให้ความสนใจกับงานวิ จัยทางการ
ศึก ษา ให้ค วามเห็นเกี่ ยวกับ ลัก ษณะนิ สัย (Character) กับ สติปั ญ ญา (IQ) ว่าความสาเร็จ ของ
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มนุษย์นั้น มิได้ขนึ ้ อยู่กับสติปัญญาเพียงอย่างเดียว เจมส์ เฮกเมนคัดค้านสมมติฐานทางปั ญญา
(cognitive hypothesis) ที่ มีต่อความสาเร็จ ในชีวิต และโน้มน้าวให้นักวิชาการทางการศึกษาให้
ความใส่ใจกับ การพัฒนาลัก ษณะนิ สยั (Character)แก่ผเู้ รียน การเลีย้ งดูเด็ก การให้การศึกษา
ต้องปลูกฝังลักษณะนิสยั ไปพร้อม ๆ กับการเรียน บนแนวทางความเชื่อที่ว่า สติปัญญาลักษณะ
นิสยั และชะตาชีวิต เป็ นสิ่งที่พฒ
ั นาได้ หากแต่ตอ้ งอยู่บนแนวทางที่เหมาะสม
พอลทัฟ (Paul Tough) อ้างใน (ดลพร รุจิรวงค์, 2557)ได้กล่าวว่า มีงานวิจัย
จานวนมาก ที่ บ่ งชี ้ว่าการเรีย นไม่จ บมหาวิท ยาลัย เป็ น ตัวบ่ งชี ้ทัก ษะทางพฤติก รรม ที่ ต่ากว่า
มาตรฐานผูเ้ รียนมีความย่อท้อและขาดทักษะทางด้านการวางแผนการเรียน หากแต่ในความเป็ น
จริงนัน้ มีคนจานวนมากที่เรียนไม่จบมหาวิทยาลัย แต่ประสบความสาเร็จในชีวิตลักษณะนิสยั เป็ น
สิ่งสาคัญที่ทาให้คน ประสบความสาเร็จในชีวิตนอกเหนือไปจากการมีสติปัญญาในระดับสูง หาก
ว่า มนุษย์มีสติปัญญาสูง แต่ขาดลักษณะนิสยั ห้าด้าน คือ ขาดสานึกผิดชอบชั่วดี ขาดความเพียร
พยายาม ขาดความยื ดหยุ่นในชี วิต ย่อท้อ และมองโลกในแง่รา้ ยมนุษย์คนนั้นยากที่จะประสบ
ความสาเร็จในชีวิตได้
นอกจากที่ กล่าวมาแล้ว ลักษณะนิสัย มีการศึ ก ษากัน มาเป็ น ระยะเวลาที่
ยาวนาน และมีผรู้ ูใ้ ห้ความหมายของลักษณะนิสยั ที่แตกต่างกัน นักวิชาการบางท่านในอดีต ให้
ความเห็ น ว่า ลัก ษณะนิ สัย เป็ นสิ่ ง ที่ ใ ช้แ ทนค่ า นิ ย มบางประการ ซึ่ ง การกล่ า วถึ ง ค่ า นิ ย ม
หมายความว่า นิยามของลักษณะนิสยั จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และพืน้ ที่ กล่าวคือ ในแต่
ละพื ้น ที่ และแต่ละกาลเวลา ความเชื่อและการรับรู ้ ลักษณะนิ สยั ที่ดีและลักษณะนิ สยั ที่ ไม่ดี มี
ความแตกต่า งกัน ยกตัว อย่ า งเช่ น ในสัง คมของชาวพุ ท ธ ลัก ษณะนิ สัย ที่ ดี และก่ อ ให้เกิ ด
ความสาเร็จ เรียกกันว่า อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจในสิ่งที่ตนมี วิ ริยะความขัน
หมั่นเพียร จิตตะ ความตัง้ ใจ และวิมงั สา การทบทวน สอดส่องในเหตุผล ในขณะที่ ในสังคมยุค
วิค ตอเรียในประเทศอังกฤษ ลัก ษณะนิสัย ที่ดีคือ มีความประหยัด บริสุทธิ์ เคร่งศาสนา และมี
กาลเทศะ แต่ในอเมริกา ลักษณะนิสยั ที่ดี คือการมีความกล้าหาญ อดทน การให้ความหมายของ
ลักษณะนิสยั ในลักษณะที่แตกต่างกันตามบริบทของวัฒนธรรมท้องถิ่นนี ้ ทาให้เกิดความยากใน
การศึกษา และการให้คณ
ุ ค่า
สรุ ป จากการศึก ษาค้น คว้าข้อมูล จากต าราทางวิ ช าการ งานวิจัย ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ลักษณะนิสยั (Personality trait) ของมนุษย์ หมายถึง ลักษณะหนึ่งของ
มนุษย์ ที่มีความเกี่ยวพันกับสติปัญญาน้อยมาก มีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ทงั้ ใน

35
ด้านบวกและลบ ลักษณะนิสัยที่ดี และไม่ดี ขึน้ กับบริบทของสังคม ที่มนุษย์อาศัยอยู่ ลักษณะ
นิสยั สามารถฝึ กฝนและปลูกฝังได้จาก รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 ทฤษฎีทางจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงจิตวิทยาเพือ่
เสริมสร้างกริต
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างกริต(Grit)
ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกั ด สถาบัน อาชี ว ศึก ษาภาคเหนื อ 1 จังหวัด เชี ย งใหม่ โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาหลายทฤษฎี ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ใช้ อาทิ ทฤษฎีการวางเงื่อนไข
การกระทา ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมของแบนดูรา
2.3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงือ่ นไขการกระทา
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้โดยการวางเงื่ อ นไขการกระท า (Operant-Conditioning
Learning) นักจิตวิทยา ที่ เป็ นเจ้าของทฤษฎีนีค้ ือ เบอร์ฮสั เอฟสกินเนอร์ (Burhus F. Skinner) ใน
ปี 1935 สกินเนอร์ ได้ทาการทดลอง ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทา หลังจากการเผยแพร่ งาน
ทดลองของเขา ก็ได้รบั ความนิยมอย่างกว้างขวาง ทฤษฎีของสกินเนอร์ มีแนวคิดว่าพฤติกรรมการ
เรียนรูข้ องมนุษย์ เกิดจากร่างกายสั่งกระทา เพื่ อตอบสนองต่อสิ่งเร้าสถานการณ์ทั้งหลาย ไม่ได้
เกิดจากสิ่งเร้าเป็ นตัวกระตุน้ ให้กระทา สกินเนอร์มีแนวคิดสอดคล้องกับนักจิตวิทยา ธอร์นไดร์ ซึ่ง
กล่าวว่าการเสริมแรง เป็ นปัจจัยสาคัญในการเรียนรู ้ สกินเนอร์ กล่าวว่า พฤติกรรมใดๆ ที่ได้รบั การ
เสริมแรงพฤติกรรมนัน้ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้ ซา้ อีก ส่วนพฤติกรรมใดก็ตาม ที่ไม่ได้รบั การเสริมแรง
พฤติกรรมนัน้ มีแนวโน้มที่จะลดลง และหายไปในที่สดุ ดังนั้นการเสริมแรง เป็ นปัจจัยที่สาคัญ ที่จะ
ทาให้พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เกิดขึน้ เรื่อยๆ พฤติกรรมที่กล่าวนี ้ คือพฤติกรรมที่เกิดจาก
การเรียนรูข้ องบุคคล หลักสาคัญของทฤษฎีการเรียนรูข้ องสกินเนอร์ คือ เมื่อใดก็ตาม ที่ตอ้ งการให้
ผูเ้ รียน เกิดการเรียนรูส้ ิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่ง ควรให้บคุ คลคนนั้น เลือกแสดงพฤติกรรมต่างๆเอง โดย
ไม่มีก ารบอกหรือบังคับ เมื่ อใดก็ ตามที่ บุคคล แสดงพฤติก รรมการเรีย นรู ต้ ามที่ ตอ้ งการ ต้อ ง
เสริมแรงพฤติกรรมนั้นๆ โดยทันที การนาทฤษฎีสกินเนอร์มาใช้เช่น การให้รางวัล เมื่อผูเ้ รียนเล่ม
เกมชนะ (เติมศักดิ์ คทวนิช, 2546)
ทฤษ ฏี ก ารวางเงื่ อ นไขผลกรรม (operant conditioning ห รื อ บางครั้ ง ใช้
instrumental conditioning) เป็ นทฤษฎีที่พัฒนาขึน้ จากการศึกษาวิจยั ของ บี เอฟ (B.F.Skinner)
นักจิตวิทยาแนวพฤติกรรมนิยมสกินเนอร์เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการเรียนรูโ้ ดยการ
วางเงื่ อนไขสิ่งเร้านั้น ใช้ได้กับ พฤติกรรมที่ ก ระตุน้ ได้ดว้ ยสิ่งเร้าเท่านั้น เช่น น ้าลายไหลเมื่อเห็น
อาหาร กระพริบตาเมื่อถูกลมเป่ า เป็ นต้น เรียกว่าพฤติกรรมที่กระตุน้ ได้ (respondent behavior)
ยังมีพฤติกรรมอีกมากมายที่เกิดขึน้ โดยไม่ถกู กระตุน้ หรือหาตัวกระตุน้ ที่แน่ชดั ไม่ได้ เช่นชอบนั่งบน
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ชิงช้าคนเดียวการซือ้ ของฝากคนรักทั้งๆที่เขามิได้บอกการเข้าชั้นเรียนช้าทั้งๆที่ว่างอยู่เป็ นต้น ซึ่ง
เรียกว่าพฤติก รรมที่ทาออกมา (operant behavior) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในประเภทหลังนี ้ไม่
สามารถท าให้เ กิ ด ขึน้ หรือเปลี่ ย นแปลงไปโดยการวางเงื่ อนไขสิ่งเร้าได้ แต่พ ฤติ ก รรมเหล่า นี ้
เปลี่ยนไปหรือเกิดการเรียนรูไ้ ด้เพราะผลที่ได้รบั จากการกระทาหรือผลกรรม (consequence หรือ
effect) เช่นชอบนั่งชิงช้าคนเดียวเพราะเคยนั่งกับเพื่อนแล้วถูกเพื่อนแกล้งจนตกชิงช้าซือ้ ของมา
ฝากคนรักเพราะได้รบั ความรักความเห็น ใจมากขึน้ เข้าห้องเรียนช้าเพราะเคยเข้าตรงเวลาแล้ว
อาจารย์ไม่มาสักทีเป็ นต้น
สกิ น เนอร์ได้ท ดลองกับ หนูและนกพิ ราบพบว่าสามารถวางเงื่ อนไขให้ห นูห รือ
นกพิราบทาพฤติกรรมที่ตอ้ งการโดยการควบคุมการได้รบั อาหารกล่าวคือ ถ้าหนูหรือนกพิราบทา
พฤติกรรมที่กาหนดไว้จะได้รบั อาหารถ้าทาพฤติก รรมอื่นจะไม่ได้รบั อาหารการศึกษาทดลองใน
ทานองนี ้ ได้ทากับสัตว์อื่นรวมทั้งมนุษย์มากมายหลายครัง้ ในที่สดุ พบว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
หรือเกิ ดการเรียนรูไ้ ด้เพราะผลกรรม กล่าวคือ เมื่อทาพฤติกรรมออกมาแล้วได้รบั ผลกรรมที่ พึง
พอใจพฤติกรรมนัน้ จะแข็งขึน้ หรือมีความกระตือรือร้นเพิ่มขึน้ ทาบ่อยขึน้ นานขึน้ ตรงกันข้ามถ้าทา
พฤติกรรมใดออกมาแล้วได้รบั ผลกรรมที่ไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมนั้นจะอ่อนลงหรือเฉื่ อยชาลง ทา
น้อยลง หรือเลิกทาไปเลย นอกจากนีย้ งั พบว่าอินทรียท์ าพฤติกรรมใดออกมาไม่ได้รบั ผลกรรมใด
เลย พฤติกรรมนั้นจะค่อยๆลดลงเป็ น ลาดับ และหายไปในที่สุด เรียกว่าเกิดการดับ (extinction)
ของพฤติกรรม
ด้วยแนวคิดดังกล่าวเราจะเห็นว่าในทัศนะของสกินเนอร์นั้น การเรียนรูห้ รือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็ นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับพฤติกรรมหรือการตอบสนองเช่นกับ แต่
ต่างกับ ธอร์นไดค์และพาฟลอฟตรงที่ ว่าสกินเนอร์เน้นการเชื่อมโยงพฤติกรรมหรือการตอบสนอง
กับสิ่งเร้าที่เป็ นผลกรรมมากกว่าสิ่งเร้ามากระตุน้ พฤติกรรม ดังนัน้ การเรียนรูห้ รือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทัศนะของสกินเนอร์ จึงเกิดขึน้ จากการวางเงื่อนไขผลกรรม
ผลการที่ทาให้เกิดการเรียนรูห้ รือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมี 2 ประเภทคือ ผลกรรม
ที่ได้รบั และเกิดความพึงพอใจ จะทาให้พฤติกรรมแข็งขึน้ เรียกว่า การเสริมแรง (reinforcement)
ส่วนผลการที่ได้รบั แล้วไม่พึงพอใจ และทาให้พฤติกรรมอ่อนลงเรียกว่า การทาโทษ (punishment)
การเสริมแรงทาได้ 2 แบบคือ การเสริมแรงด้วยการจัดหาสิ่งที่บคุ คลต้องการให้กับบุคคล เรียกว่า
การเสริมแรงเชิ งบวก (positive reinforcement) และการเสริม แรงด้วยการขจัด สิ่งที่ บุคคลไม่
ต้อ งการหรื อ ไม่ ป รารถนาออกไปจากตัว บุ ค คล เรี ย กว่ า การเสริ ม แรงเชิ ง ลบ (negative
reinforcement) การท าโทษก็ทาได้ 2 แบบเช่น เดียวกัน กล่าวคือ การทาโทษด้วยการจัดหาสิ่งที่
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บุคคลไม่ตอ้ งการ ไม่ปรารถนาให้กับบุคคล เรียกว่า การทาโทษเชิงบวก (positive punishment)
และการทาโทษด้วยการขจัดสิ่งที่บคุ คลต้องการหรือปรารถนาออกจากบุคคล เรียกว่า การทาโทษ
เชิงลบ (negative punishment) การเสริมแรงด้วยการทาโทษทั้ง 2 แบบ นีอ้ าจสรุ ปได้ดงั แผนภูมิ
ดังต่อไปนี ้
สิง่ ทีป่ รารถนา

สิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา

การเสริ ม แรงเชิ ง

การทาโทษเชิงบวก

การทาโทษเชิงลบ

การเสริมแรงเชิงลบ

บวก

จัดหาให้
ขจัดออก

ภาพประกอบ 3 การเสริมแรงทางลบ
การศึก ษาวิจัย เกี่ ย วข้องกับ ผลการเสริมแรงและท าโทษที่ ผ่านมาพบว่า การ
เสริมแรงเชิงลบส่งผลให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ แต่การทาโทษมีผลเพียงระงับหรือลด
พฤติกรรมเท่านัน้ ไม่เอือ้ ต่อการเรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่ๆ มากนัก และยังมีผลข้างเคียง (sice effect)
สิ่งไม่ดีหลายประการเช่น การทาโทษที่ทาให้คนมีไหว้หลังหลอก มีความก้าวร้าวสูงขึน้ มีพฤติกรรม
ต่อต้านผูท้ าโทษ และจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่มีผทู้ าโทษเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
ด้วย ดังนั้น การฝึ ก อบรมการปกครองควรควรเน้น การเสริมแรงให้ มาก ควรใช้ก ารท าโทษเมื่อ
จาเป็ นเท่านัน้
สิ่งที่เราน าไปใช้ในการเสริมแรงจะเรียกว่า ตัวเสริมแรง (reinforce) หรือรางวัล
(reward) ตัวเสริมแรงนั้น มีมากมาย อาจจะได้เป็ น 5 ประเภทคือ ประเภทคือเสริม แรง ที่ เป็ น
สิ่งของ ได้แก่ของกินของใช้และของเล่นที่คนชอบ ตัวเสริมแรงที่เป็ นสื่อในการแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่น
เช่น เงินคูป องหรือเบี ้ยอรรถกร (token economy) เป็ น ต้น ตัวเสริมแรงทางสังคม เช่น ความรัก
ความอบอุ่น การยอมรับ คาชม เกียรติบัตร เหรียญรางวัล การให้ดาว ต้น ตัวเสริมแรงที่เป็ นการ
ป้อนผลกับทางบวก (positive feedback) คือ การแจ้งให้เจ้าตัวรูว้ า่ ที่เขากระทาออกมานัน้ ถูกต้อง
แล้วดีแล้วเช่น การให้เครื่องหมายถูก () ในการตรวจแบบฝึ กหัดของนักเรียน เป็ นต้น และการใช้
กิจกรรมที่คนชอบเป็ นตัวเสริมแรงตามหลักของ พรีแมค (premack) ตัวเสริมแรงเหล่านีบ้ างชนิด
เป็ นสิ่งที่มนุษย์ตอ้ งการ เพราะคุณสมบัติในตัวของมันเอง เช่น ของกิน ของใช้ และของเล่นที่คน
ชอบ ความรักความอบอุน่ การยอมรับเรียกว่า ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ (primary reinfoecer) ส่วนตัว
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เสริมแรงชนิดที่เราต้องการมัน เพราะการวางเงื่อนไขเช่น เงิน คูปอง เบีย้ อรรถกร เหรียญรางวัล
เป็ นต้น เรี ย กว่า ตั ว เสริม แรงทุติ ย ภูมิ (secondary reinforcement) ผู้วิ จัย ได้ป ระยุก ต์ใ ช้ก าร
เสริมแรง โดยใช้ตวั เสริมแรงทุติยภูมิใน บางกิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมมีความท้าทายมากขึน้
ผูว้ ิจยั ใช้การเสริมแรงเพื่อให้เกิดการเรียนรูห้ รือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและให้
ทัน ที ห ลังพฤติ ก รรมเป้ าหมายเกิ ดขึน้ และต้องท าหลายครั้งจึงจะท าให้เกิ ดการเปลี่ย นแปลง
พฤติ ก รรมไปตามที่ ก าหนดไว้ ท าให้ มี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ ง แผนการเสริ ม แรง ( schedule of
reinforcement) กันอย่างกว้างขวาง แผนการเสริมแรงมี 2 แบบ คือ
1. การเสริมแรงแบบต่อเนื่อง (continuous reinforcement) เป็ น การให้การ
เสริมแรงแก่พฤติกรรมเป้าหมายทุกครัง้ ที่พฤติกรรมนัน้ เกิดขึน้
2. การเสริมแรงแบบเว้นระยะ (intermittent reinforcement) เป็ นการให้การ
เสริม แรงแก่ พ ฤติ ก รรมเป้ า หมายเพี ย งบางครั้ง เท่ านั้ น มิ ได้ใ ห้ทุ ก ครั้ง เหมื อ นการเสริ ม แรง
แบบต่อเนื่องการเสริมแรงแบบนีม้ ีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า การเสริมแรงบางส่วน แผนการเสริมแรงแบบ
นีม้ ากมายหลายแบบ แต่มีแบบที่เป็ นพืน้ ฐานอยู่ 4 แบบ ดังนี ้
2.1 การเสริมแรงแบบช่วงเวลาคงที่ (fixed interval reinforcement: FI)
เป็ น การเสริมแรงที่ ใ ช้เวลาเป็ น เกณฑ์ในการเสริมแรง และช่วงเวลาที่ กาหนดไว้สาหรับ ให้ก าร
เสริ ม แรงแต่ ล ะครั้ง เท่ ากัน ตลอดแผนการเสริม แรง เช่ น ให้รางวัล แต่ง กายสะอาดทุก 5 วัน
หมายความว่าเมื่อให้รางวัลครัง้ หนึ่งแล้วต้องให้ครบ 5 วัน ตรวจสอบเพื่ อให้รางวัลครัง้ ต่อไปใน
ช่วงเวลาที่ยงั ไม่ครบ 5 วัน หากมีการแต่งกายสะอาดก็จะไม่ให้รางวัล เป็ นต้น
2.2 ก า ร เส ริ ม แ ร ง แ บ บ ช่ ว ง เว ล า แ ป ร ผั น (Variable interval
reinforcement :VI) เป็ นการเสริมแรงที่ใช้เวลาเป็ น เกณฑ์การเสริมแรงเช่นเดียวกัน แต่ช่วงเวลาที่
กาหนดไว้สาหรับ ให้ก ารเสริมแรงแต่ละครัง้ ไม่ค งที่เปลี่ย นแปลงได้ เช่น การให้รางวัลแต่งกาย
สะอาด อาจก าหนดเวลาให้รางวัลแต่ละครัง้ เป็ น 5,3,6,4 หรือ 7 วัน จึงมีการตรวจสอบเพื่อให้
รางวัล เป็ นต้น
2.3 การเสริมแรงแบบอัตราส่วนคงที่ (fixed ratio reinforcement) เป็ น
การเสริมแรงที่ใช้จานวนพฤติกรรม (หรือผลงาน) เป็ นเกณฑ์ให้การเสริมแรงและจานวนพฤติกรรม
ที่กาหนดไว้สาหรับการเสริมแรงแต่ละครัง้ มี จานวนเท่ากันตลอดแผนการเสริมแรง เช่น ให้รางวัล
แต่งกายสะอาดทุก 3 ครัง้ เราต้องตรวจการแต่งกายอยู่ตลอดเวลา ถ้าตรวจพบว่า แต่งกายสะอาด
ครบ 3 ครัง้ ก็ให้รางวัลเป็ นอย่างนีเ้ รื่อยไป เป็ นต้น
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2.4 การเสริมแรงแบบอัตราส่วนแปรผัน (variable ratio reinforcement)
เป็ นการเสริมแรงที่ใช้จานวนพฤติกรรมเป็ นเกณฑ์ในการเสริมแรงเช่นเดียวกัน แต่จานวนพฤติกรรม
ที่กาหนดไว้ลาดับให้การเสริมแรงแต่ละครัง้ ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การให้รางวัลแต่งกาย
สะอาด อาจกาหนดเป็ นตรวจพบ 3,4,2,1 หรือ 5 ครัง้ ก็ให้รางวัล เป็ นต้น
โดยสรุ ป แล้ว ผู้วิ จัย ได้ป ระยุก ต์ใ ช้ท ฤษฎี ก ารวางเงื่ อนไขการกระท า ใน
กิจกรรมต่างๆ ในโปรแกรมการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างกริต(Grit) ของนักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จังหวัดเชียงใหม่
2.3.2 ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ท างสั ง คมเชิ ง พุ ท ธิ ปั ญญาของแบนดู ร า (Social
Cognitive Learning Theory)
ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม ผูต้ งั้ ทฤษฎีนีค้ ือ อัลเบิรต์ แบนดูรา ซึ่งเชื่อว่า บุคคล
เกิดการเรียนรูโ้ ดยการเลียนแบบ ต้นแบบในสังคม(model) แบนดูราเชื่อว่าการเรียนรู ข้ องมนุษ ย์
โดยส่วนใหญ่ เป็ นการเรียนรูโ้ ดยใช้การสังเกตหรือการเลียนแบบ (Bandura, 1963) โดยปกติ ตัว
แบบที่มีอิทธิพล ต่อการเลียนแบบ มักเริ่มต้นจากครอบครัว บิดา มารดา พี่ ครู แล้วไปสู่บคุ คลที่มี
ชื่อเสียงที่ตนเองชื่นชอบ การเรียนรูจ้ ากตัวแบบในแนวคิดของแบนดูรา ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ
โดยตรง แต่เป็ น การเปลี่ย นภาพตัวแบบที่ เกิ ดจากการรับ รู ใ้ ห้เป็ น รหัส ภาพ แม้ไม่มี ตัวแบบ ก็
สามารถเรียกสิ่งที่เก็บในสมองออกมาได้ เช่นครูสาธิตทาอาหารให้ดู เด็กเก็บภาพไว้ แล้วดึงมาใช้
ในเวลาที่เขาทาอาหาร ดังนั้น ตามแนวคิดนี ้ การเรี ยนรูเ้ ป็ นผลมาจากการที่ บุคคลเลี ยนแบบตัว
แบบต่างๆ ในสังคมนั่นเอง
แบนดู ร า (Bandura, 1963)กล่ า วว่ า บุ ค คลจะสั่ ง สม การเรี ย น รู ้จ ากการ
ปฏิสมั พันธ์กับตัวแบบ เพื่อเป็ นต้นแบบชีน้ าพฤติกรรม โดยใช้ความเชื่อและการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเป็ นแรงผลักดัน ให้แสดงพฤติกรรม การสนับสนุนความสามารถ ของตนคือประสบการณ์
ตรง การได้เ ห็ น ตัว แบบ การใช้ค าพู ด ชัก จู ง ใจ สิ่ ง เร้า ทางกายภาพและจิ ต วิ ท ยา แบนดูร า
(Bandura, 1971 อ้างถึงใน นพมาศ อุง้ พระ (2551) มีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมเกิดขึน้ เพราะ
มนุษ ย์และสิ่งแวดล้อมมีป ฏิสัมพัน ธ์กัน อย่างซับ ซ้อน ความคิดเป็ น เหตุของการเกิดพฤติก รรม
ทฤษฎีก ารเรีย นรูท้ างสังคม(Social Learning Theory) ท าให้พฤติก รรมเกิดการเปลี่ย นแปลงได้
โดยผูเ้ รียนมีการสังเกตและการเลียนแบบ แบนดูรา อธิบายเกี่ยวกับการสังเกตและการเลียนแบบ
ไว้ว่า การสังเกตและการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ สามารถอธิบายได้ 4 อย่างคือ ความใส
ใจ (Attention) การจดจา (Retention) การแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ (Reproduction) และ
แรงจูงใจ (Motivation) (Schunk, 2002; เติมศักดิ์ คทวนิช, 2546)
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สมโภชน์ เอี่ย มสุภ าษิ ต (2556)กล่าวว่า ทฤษฎี ก ารเรีย นรูท้ างปั ญ ญาสังคม
(Social Cognitive Theory) มีแนวคิดสาคัญที่สาคัญ ดังนี ้
สิ่งที่ สาคัญ ประการแรกที่ จ ะต้องท าความเข้าใจก่อน คือ การพิ จ ารณาถึ ง
ความหมายของการเรียนรู ้ แบนดูร่าให้ความหมายของการเรียนรูไ้ ม่แตกต่างไปจากความหมาย
ของการเรียนรูข้ องนักจิ ตวิท ยาคนอื่นๆ นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงของพฤติก รรม หากทว่าการให้
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนัน้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงในแง่การแสดงออก คือ บุคคล
จะต้องแสดงออกในพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงจะเกิดการเรียนรู ้ แต่แบนดูรา่ กลับมองว่าการ
เรียนรูน้ ั้น ไม่จ าเป็ น จะต้องพิ จารณาในแง่ของการแสดงออก หากว่าได้ความรูใ้ หม่ๆ ถื อว่าการ
เรียนรูไ้ ด้เกิดขึน้ แล้วแม้วา่ จะยังไม่มีการแสดงออกก็ตาม ดังนัน้ การเรี ยนรูจ้ ึงเป็ นการเปลี่ยนแปลง
พฤติก รรมภายใน โดยไม่จาเป็ น ต้องมีก ารแสดงออก และแน่น อนการแสดงออกของพฤติกรรม
สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู ้ ตัวอย่างเช่นการที่คนชอบตีเทนนิส ได้ดกู ารแข่งขันเทนนิส และสนใจ
ท่าตีเทนนิสที่แข่งขันพร้อมทัง้ จาวิธีการตีในท่าต่างๆ เอาไว้ในความจาของตนเอง กระบวนการนี ้
ก่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ล้ว และเมื่อบุคคลนัน้ มีโอกาสที่เหมาะสม เช่น ไปตีเทนนิสกับเพื่อนเขาก็อาจ
แสดงท่าทางการตีเทนนิสในลักษณะของนักเทนนิสที่เขาเคยดูก็ได้ นั่นเป็ นการพิสจู น์แล้วว่าการ
เรียนรูไ้ ด้เกิดขึน้ แล้วจริง
ตามแนวคิดพืน้ ฐานการเรียนรูท้ างปั ญญาสังคมนัน้ มีความเชื่อว่าพฤติกรรม
ของคนเรานั้น ไม่ได้เกิดขึน้ และเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปั จจัยทางสภาพแวดล้อมแต่เพียงอย่าง
เดียว หากแต่วา่ จะต้องมีปัจจัยส่วนบุคคล (ปัญญา ชีวภาพ และสิ่งภายในอื่นๆ ) ร่วมด้วย และการ
ร่วมของปั จจัยส่วนบุคคลนั้นจะต้องร่วมกันในลักษณะซึ่งกันและกัน (Reciprocal Determinism)
กับทางปัจจัยทางด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม ดังภาพประกอบ
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ภาพประกอบ 4 ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม
การแสดงการกาหนดซึ่งกันและกันของปัจจัยทางพฤติกรรม (B) สภาพแวดล้อม
(E) และส่วนบุคคล (P) ซึ่งได้แก่ ปั ญญา ชีวภาพ และสิ่งภายในอื่นๆ ที่มีผลต่อการเรียนรูแ้ ละการ
กระทา
การที่ปัจจัยทัง้ 3 ทาหน้าที่กาหนดซึ่งกันและกันนัน้ ก็ไม่ได้หมายความว่าทัง้ สาม
ปั จ จัย นั้นจะมีอิท ธิ พลในการก าหนดซึ่งกัน และกัน อย่ างเท่าเที ย มกัน บางปั จ จัยอาจมีอิท ธิพ ล
มากกว่าอีกบางปัจจัย และอิทธิพลของปัจจัยทัง้ 3 นัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ พร้อมกัน แต่ตอ้ งอาศัยเวลาใน
การที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะมีผลต่อการกาหนดปัจจัยอื่นๆ ดังนี ้
คู่แ รกระหว่าง P กับ B แสดงให้เห็ น ถึ งการปฏิ สัม พัน ธ์ระหว่างความคิ ด
ความรูส้ กึ และการกระทา ความคาดหวัง ความเชื่อ การรับรูเ้ กี่ยวกับตนเอง เป้าหมาย และความ
ตัง้ ใจ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวกาหนดลักษณะและทิศทางของพฤติกรรมสิ่งที่บคุ คลคิด เชื่อ และรูส้ ึก จะ
กาหนดว่าบุคคลแสดงพฤติกรรมเช่นใด ในขณะเดียวกันการกระทาของบุคคลเป็ นส่วนหนึ่งในการ
กาหนดลักษณะการคิดและการสนองตอบทางอารมณ์ของเขา ลักษณะของร่างกาย และระบบการ
รับ รูแ้ ละระบบประสามที่มีผลต่อพฤติกรรม และศัก ยภาพของบุคคล เช่นเดียวกับระบบการรับ รู ้
และโครงสร้างของสมองก็ปรับเปลี่ยนได้โดยประสบการณ์ทางพฤติกรรมเช่นกัน
คูท่ ี่สองระหว่าง E กับ P เป็ นการปฏิสมั พันธ์ระหว่างลักษณะของบุคคลและ
สภาพแวดล้อม ความคาดหวัง ความเชื่อ อารมณ์ และความสามารถทางปัญญาของบุคคลนั้นจะ
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พัฒนาและเปลี่ยนแปลง โดยอิทธิพลทางสังคมที่ให้ขอ้ มูลและกระตุน้ การสนองตอบทางอารมณ์
โดยการผ่านตัวแบบ การสอนและการชักจูงทางสังคม ขณะเดีย วกัน บุคคลจะกระตุน้ ปฏิกิ ริย า
สนองตอบที่แตกต่างกันจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่อาศัยอยู่ จากลักษณะทางกายภาพของ
เขา เช่น อายุ ขนาดของร่างกาย เชือ้ ชาติ เพศ และความน่าสนใจของร่างกายที่ค่อนข้างจะแยก
ออกจากสิ่งที่เขาพูดและกระทา นอกจากนี ้ การสนองตอบนั้นยังขึน้ อยู่กับบทบาทและสถานภาพ
ทางสังคมของเขาอีกด้วย เช่น เด็กที่ถูกมองว่าก้าวร้าวจะกระตุน้ ให้เพื่อนมีปฏิกิริยาตอบสนองที่
แตกต่างไปจากเด็กที่ถูกมองว่าไม่กล้าแสดงออก เป็ นต้น ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าสถานภาพทาง
สังคมของเขาและลักษณะที่ปรากฏนัน้ สามารถมีผลต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมก่อนที่เขาจะพูด
หรือกระทาสิ่งใดนั่นเอง
คูท่ ี่สาม B กับ E เป็ นการปฏิสมั พันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมใน
ชีวิตประจาวันของคนเรา พฤติก รรมเปลี่ยนเงื่อนไขสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกัน เงื่อนไขของ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้น ก็ทาให้พฤติกรรมถูกเปลี่ยนไปด้วยสภาพแวดล้อมจะไม่มีอิทธิพล
ใดๆ ต่อบุคคล จนกว่าจะมีพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึน้ เช่น ครูผสู้ อนอาชีวะ จะไม่มีอิทธิพลต่อเด็ก
จนกว่าเด็กจะเข้าเรียน เป็ นต้น เนื่องจากทัง้ พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน
ดังนัน้ บุคคลจึงเป็ นทัง้ ผูก้ ่อให้เกิดและเป็ นทั้งผลิตผลของสภาพแวดล้อม การมีผลซึ่งกันและกันนี ้
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม จากเดิมมองว่าผูป้ กครองมี
อิทธิพลต่อเด็กเช่นใดมาเป็ นผูป้ กครอง และเด็กมีอิทธิพลต่อกันและกันเช่นใดแทน
นอกจากจะเสนอปั จ จัย ทั้ง 3 ที่ ก าหนดซึ่ งกัน และกัน แล้ว ยังกล่าวอีก ว่า การ
เสริมแรงมิได้ทาหน้าที่เพียงแต่ทาให้พฤติกรรมเพิ่มมากขึน้ หากยังมีหน้าที่อื่นๆ อีก ซึ่งการเสริมแรง
มีหน้าที่ 3 ประการ ดังนี ้
1. ท าหน้ า ที่ เ ป็ นข้อ มู ล ให้บุ ค คลรู ้ว่ า ควรจะกระท าพฤติ ก รรมอะไรใน
สถานการณ์ใดในอนาคต เพราะ การเสริมแรงด้วยตัวของมันเองจะไม่ทาให้พฤติกรรมของบุคคล
เพิ่มขึน้ ถึงแม้วา่ บุคคลนัน้ จะเคยได้รบั การเสริมแรงมาก่อนแล้วก็ตาม ถ้าเขามีความเชื่อจากข้อมูล
อื่นๆ ว่าการแสดงพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันนัน้ จะไม่ได้รบั การเสริมแรงในอนาคต
2. ทาหน้าที่เป็ นสิ่งจูงใจเนื่องจากประสบการณ์ในอดีตทาให้บคุ คลเกิดความ
คาดหวังว่าการกระทาบางอย่างทาให้ได้รบั การเสริมแรง การที่บคุ คลคาดหวังถึงผลกรรมที่เกิดขึน้
ในอนาคตนีก้ ็จะกลายเป็ นแรงจงใจต่อพฤติกรรมที่จะกระทาในปัจจุบนั ทาให้บคุ คลเพิ่มโอกาสที่จะ
แสดงพฤติกรรมดังกล่าวนัน้ ในเวลาต่อมา
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3. ท าหน้าที่เป็ นตัวเสริมแรงเป็ นการเพิ่มความถี่ของพฤติกรรม แต่ท ว่าการ
เพิ่มความถี่ของพฤติกรรมได้ดีนนั้ บุคคลจะต้องตระหนักถึงการที่จะได้รบั การเสริมแรงนัน้ ด้วย
การเสริมแรงอาจมีประสิทธิภาพในการกากับพฤติกรรมของบุคคลที่เคยเรียนรู ้
มาแล้ว แต่คอ่ นข้างจะไม่มีประสิทธิภาพในการทาให้บคุ คลเกิดการเรียนรู ้ เป็ นการยากที่บคุ คลจะ
เกิ ดการเรียนรูใ้ นธรรมชาติ โดยไม่เห็น ผูอ้ ื่น แสดงพฤติก รรมมาก่อน ด้วยเหตุนี ้จึงมีความเชื่ อว่า
คนเราส่วนใหญ่นนั้ จะต้องผ่านการเรียนรูโ้ ดยการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตพฤติกรรมจากผูอ้ ื่นมาทัง้ สิน้
จากแนวคิ ด พื ้น ฐานต่า งๆ ทฤษฎี ก ารเรีย นรู ท้ างสังคมปั ญ ญา มี แ นวคิ ด 3
ประการ ดังนี ้
1. แนวคิดการเรียนรูโ้ ดยการสังเกต (Observational Learning)
แบนดูรา่ มีความเชื่อว่าการเรียนรูส้ ว่ นใหญ่ของคนเรานัน้ เกิดขึน้ จากการ
สังเกตตัวแบบ ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรงที่ตอ้ งอาศัยการลองผิ ดลองถูก
นอกจากจะสูญเสียเวลาแล้ว ยังมีอนั ตรายได้ในบางพฤติกรรม ในการเรียนรูผ้ ่านตัวแบบนั้น ตัว
แบบเพียงคนเดียวสามารถที่จะถ่ายทอดทัง้ ความคิดและการแสดงออกได้พร้อมกัน และเนื่องจาก
คนเรานั้น ใช้ชีวิตในแต่ละวันในสภาพแวดล้อมที่แคบ ดังนั้น การรับรูเ้ กี่ยวกับสภาพการณ์ ต่างๆ
ของสังคมจึงผ่านมาจากประสบการณ์ของผูอ้ ื่น โดยการได้ยินและได้เห็นโดยไม่มีประสบการณ์ตรง
มาเกี่ยวข้อง คนส่วนใหญ่รบั รูเ้ รื่องราวของสังคมโดยผ่านทางสื่อทัง้ สิน้ ซึ่งการทาหน้าที่ของตัวแบบ
มี 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. ทาหน้าที่สร้างพฤติกรรมใหม่ เป็ นกรณีที่ผสู้ งั เกตตัวแบบนั้นยังไม่
เคยเรียนรูพ้ ฤติกรรมดังกล่าวมาก่อนเลยในอดีต เช่น พฤติกรรมการพูดของเด็กหรือพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับทักษะการช่วยตนเอง เป็ นต้น
2. ทาหน้าที่เสริมพฤติกรรมที่มีอยู่แล้วให้ดีขนึ ้ เป็ นกรณีที่ผสู้ งั เกตตัว
แบบเคยเรียนรูพ้ ฤติกรรมดังกล่าวมาแล้วบ้างในอดีต ตัวแบบจะทาหน้าที่เป็ นแรงจูงใจให้ผทู้ ี่เคย
เรียนรูพ้ ฤติกรรมดังกล่าวพยายามพัฒนาให้ดียิ่งขัน้ เช่น การดูนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกแข่งขัน
อาจเป็ นแรงจูงใจให้อยากทาให้ดีเหมือนนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกบ้าง จึงทาการจดจาวิธีของการ
ตีของนักเทนนิสคนนี ้ แล้วนามาพัฒนาทักษะการตีเทนนิสของตนให้ดีขนึ ้
3. ท าหน้ า ที่ ยั บ ยั้ ง การเกิ ด ของพฤติ ก รรม ในกรณี ที่ ผู้สัง เกตมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือยังไม่เคยมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มาก่อน ตัวแบบนัน้ ก็จะช่วยทา
ให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นลดลงหรือไม่เกิดขึน้ เช่น การเห็นคนข้ามถนนตรงบริเวณที่ไ ม่ใช่
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ทางม้าลายหรือสะพานลอย แล้วถูก รถชนตายก็ จ ะท าให้เกิ ด การยับ ยั้งไม่ให้บุคคลที่ สังเกต
พฤติกรรมดังกล่าวทาตาม เป็ นต้น
ตัวแบบแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ตัวแบบที่ เป็ น บุคคลจริงๆ (Live Model) คือ ตัวแบบที่ บุคคลได้มีโอกาส
สังเกตและปฏิสมั พันธ์โดยตรง
2. ตัวแบบที่เ ป็ นสัญลักษณ์ (Symbolic Model) คือ ตัวแบบที่เสนอผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ การ์ตนู หรือหนังสือนวนิยาย เป็ นต้น
การเรียนรูโ้ ดยการสังเกตนี ้ มี 4 กระบวนการ ดังนี ้
1. กระบวนการตั้งใจ (Attentional Processes) บุค คลไม่ส ามารถเรีย นรู ้
ได้มาจากการสังเกต ถ้าเขาไม่มีความตัง้ ใจ และรับรูไ้ ด้อย่างแม่ยาถึงพฤติกรรมที่ตวั แบบแสดงออก
กระบวนการตัง้ ใจจะเป็ นตัวกาหนดว่าบุคคลจะสังเกตอะไรจากตัวแบบนัน้ องค์ประกอบที่มีผลต่อ
กระบวนการตัง้ ใจแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบของตัวแบบ เป็ นตัวแบบที่
ทาให้บคุ คลมีความตัง้ ใจจะสังเกตเป็ นตัวแบบที่มีลกั ษณะที่เด่นชัด เป็ นตัวแบบที่ทาให้ผสู้ งั เกตเกิด
ความพึงพอใจ พฤติกรรมที่แสดงออกไม่สลับซับซ้อนมากนัก จิตใจรวมทัง้ พฤติกรรมของตัวแบบที่
แสดงออกนั้นควรมีคณ
ุ ค่าในการใช้ประโยชน์อีกด้วย นอกจากองค์ประกอบของตัวแบบแล้ว ยังมี
องค์ประกอบของผูส้ งั เกตอีกด้วย ซึ่งได้แก่ ความสามารถในการรับรู ้ ซึ่งรวมทัง้ การเห็น การได้ยิน
การรับรูร้ ส กลิ่น และสัมผัส จุดของการรับรู ้ ความสามารถทางปั ญญา ระดับของการตื่นตัว และ
ความชอบที่เคยได้เรียนรูม้ าก่อนแล้ว
2. กระบวนการเก็ บ จ า (Retention Processes) บุคคลจะไม่ได้รับ อิท ธิ พ ล
มากนักจากตัวแบบถ้าเขาไม่สามารถจะจดจาได้ถึงลักษณะของตัวแบบ บุคคลจะต้องแปลงข้อมูล
จากตัวแบบเป็ นรูปแบบของสัญลักษณ์ และจัดโครงสร้างเพื่อให้จาได้ง่ายขึน้ ซึ่งแน่นอนปัจจัยที่จะ
ส่งผลต่อกระบวนการเก็บจา คือ การเก็บรหัสเป็ นสัญลักษณ์ เพื่อให้ง่ายต่อการจา การจัดระบบ
โครงสร้างทางปัญญา การซักซ้อมลักษณะของตัวแบบที่สงั เกตในความคิดของตนเอง และซักซ้อม
ด้วยการกระทา นอกจากนีย้ งั ขึน้ อยู่กับวามสามารถทางปัญ ญา และโครงสร้างทางปั ญญาของผู้
สังเกตอีกด้วย
3. กระบวนการกระทา (Production Processes) เป็ นกระบวนการที่ผสู้ งั เกต
แปลงสัญลักษณ์ที่เก็บจาไว้มาเป็ นการกระทา ซึ่งจะกระทาได้ดีหรือไม่นนั้ ย่อมขึน้ อยู่กบั สิ่งที่จาได้
ในการสังเกตการกระท าของตนเอง การได้รบั ข้อมูลย้อนกลับ จากการกระท าของตนเอง และ
เทียบเคียงการกระทากับภาพที่จาได้ นอกจากนีย้ งั ขึน้ อยู่กับลักษณะของผูส้ งั เกตอีกด้วย ซึ่งได้แก่

45
ความสามารถทางกาย และทักษะในพฤติกรรมย่อยๆ ต่างๆ ที่จะทาให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้
ตามตัวแบบ
4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Processes) การที่บุคคลเกิดการเรียนรู ้
แล้วจะแสดงพฤติกรรมหรือไม่นนั้ ย่อมขึน้ อยู่กบั กระบวนการจูงใจ กระบวนการจูงใจย่อมขึน้ อยู่กบั
องค์ป ระกอบของสิ่ งล่อ ใจจากภายนอก สิ่ งนั้น ต้อ งกระตุ้น การรับ รู ้ เป็ นสิ่ งของที่ จับ ต้อ งได้
นอกจากนีย้ ังขึน้ อยู่กับสิ่งล่อใจที่เห็นผูอ้ ื่น ได้รบั ตลอดจนสิ่งล่อใจของตนเอง ซึ่งอาจจะเป็ นวัตถุ
สิ่งของ และการประเมินตนเอง นอกจากนี ้ ในแง่ของผูส้ งั เกตนั้น ขึน้ อยู่กับความพึงพอใจในสิ่งล่อ
ใจ ความลาเอียงจากการเปรียบเทียบทางสังคม และมาตรฐานภายในตนเอง
2.3.3 การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ เ ชิงประสบการณ์ (Experiential
Learning) (ชัยรัตน์ สุทธิรัตน์, 2558)
โคล์ป (Kolb. 1984 อ้างถึ งใน (ลัก ขณา สริวัฒ น์, 2557) ได้มีแนวคิดเกี่ ย วกับ
รูปแบบการเรีย น โดยแบ่ งออกเป็ น 4 รูป แบบ โดยเป็ น การเรียนอิงประสบการณ์ ประกอบด้วย
รู ป แ บ บ ก า รเรี ย น แ บ บ ป รั บ ป รุ ง ( Accommodating) รู ป แ บ บ ก ารเรี ย น แบ บ อเน ก นั ย
(Diverging)รูปแบบการเรียนแบบซึมซับ (Assimilating) และรูปแบบการเรียนแบบการคิดเอกนัย
(Converging)
การเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์เป็ น การเรียนรูท้ ี่ จะเกิ ดขึน้ กั บ ผูเ้ รียน โดยผูเ้ รียนน า
ความรูต้ า่ งๆ ที่ได้รบั เข้ามาก่อนมาทาการเชื่อมโยงกับความรูใ้ หม่เพื่อทาให้เกิดความหมายขึน้ โดย
การรวบรวมเชื่อมโยงและจัดระเบียบประสบการณ์ตา่ งๆ ให้เป็ นรูปแบบที่สมบูรณ์เพื่อที่จะช่วยให้
สามารถเข้าใจประสบการณ์ที่ จ ะเกิ ดขึน้ ในอนาคตได้เป็ น อย่ างดี (John Dewey. 1974) และ
David Kolb (1984) ดั ง นั้ น การเรี ย นรู ้เ ชิ ง ประสบการณ์ จึ ง เป็ นกลยุ ท ธ์ ใ นการเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์ในห้องเรียนและการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียน ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่ าง
ลึกซึง้ เป็ นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ามาเป็ นประสบการณ์ใหม่ทงั้ ในและนอกห้องเรียน จน
เกิดองค์ความรูท้ ี่ชดั เจน
แนวคิดสาคัญ
จุดเริ่มต้นของการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ เริ่มในทศวรรษที่ 1930 เมื่อ John
Dewey (1974) ได้เขียนหนังสือ "Experience and Education" ตีพิมพ์ในปี 1938 ซึ่งทาให้เกิดการ
ตื่นตัวเรื่องการเรียนรูท้ ี่เชื่อมโยงกับชีวิ ตจริง โดยเฉพาะสถานการณ์การทางานและในทศวรรษที่
1960 ผลจากการปฏิวตั ิการศึกษา คือ การเพิ่มการใช้ประสบการณ์ภาคสนามมาเป็ นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
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จุดมุ่งหมายของการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ คือ การทาให้ผเู้ รียนได้ตระหนัก
ในปรากฏการณ์ในชีวิต จริง ซึ่งจะนาไปสู่ก ารเรีย นที่ มีชี วิตชีวา โดยให้ประสบการณ์ภาคสนาม
เชื่อมโยงการเรียนรูค้ วามคิดและการกระทาเข้าด้วยกัน การเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์จึงสัมพันธ์กับ
การเรียนรูจ้ ากการกระทา วิธีการเรียนการสอนจะเชื่อมโยงทักษะการเรียนรูก้ บั สถานการณ์จริงใน
โลกของการทางานจริง ซึ่งเป็ นวิธีสอนที่ม่งุ เน้นให้ผเู้ รียนสร้างความรูจ้ ากประสบการณ์เดิม โดยมี
ลักษณะสาคัญ 5 ประการ ดังนี ้
1. การเรียนรูโ้ ดยอาศัยประสบการณ์ของผูเ้ รียน
2. ก่อให้เกิดการเรียนรูใ้ หม่ๆ ที่ทา้ ทายอย่างต่อเนื่องและเป็ นการเรียนรู ้
อย่างมีชีวิตชีวาในการเรียน ผูเ้ รียนต้องทากิจกรรมตลอดเวลา ไม่ได้น่งั ฟังการบรรยายอย่างเดียว
3. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนด้วยกันเอง และระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน
4. ปฏิสัมพันธ์ทาให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรูอ้ อกไปอย่าง
กว้างขวาง
5. อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น การพูด การเขียน การวาดภาพ การ
แสดงบทบาทสมมติ ซึ่งจะเอือ้ อานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์การ
เรียนรู ้ รูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์ที่นามาปฏิบตั ิอย่างแพร่หลาย คือ รูปแบบการ
สอนแบบฝึ ก ปฏิ บัติ (Laboratory teaching หรือ Direct Experience หรือ Experience-Based
Instruction) ซึ่ ง การสอนแบบฝึ กปฏิ บั ติ เป็ นการสอนที่ ใ ห้ ผู้เ รี ย นมี ป ระสบการณ์ ต รงหรื อ มี
ประสบการณ์จาลองในเรื่องที่เรียนเพื่อทาความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ และสร้างสิ่งใหม่ขนึ ้ คลอบคลุม
ถึงการฝึ กปฏิบตั ิทงั้ ในห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องสมมติ และสภาพจริง
แนวทางการจัดการเรียนรู้
(Kolb 1984) ได้อธิ บ ายไว้ว่า ผูเ้ รียนแต่ละคนจะเรีย นรูส้ ิ่งใหม่ๆ อย่ างเป็ น
กระบวนการที่ดาเนินไปเป็ นวงจร ซึ่งแต่ละขัน้ การเรียนรูจ้ ะส่งเสริมการเรียนรูข้ องขัน้ ต่อไปด้วย ซึ่ง
วงจรแห่งการเรียนรูซ้ ึ่งประสบการณ์ นาเสนอด้วยภาพดังนี ้
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1. ประสบการณ์รปู ธรรม
(Concrete Experience: CE)

4. การทดลองปฏิบตั จิ ริง
อย่างไตร่ตรอง
(Active Experiment: AE)

2. การสังเกต
(Reflective Observation:
RO)

3. การสรุปเป็ นหลักการนามธรรม
(Abstract Conceptualization: AC)
ภาพประกอบ 5 วงจรการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ของ Kolb (The Kolb Learning Cycle)
จากภาพประกอบ สามารถอธิบายวงจรการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ของ Kolb
ได้ดงั นี ้
1. ประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experiencing) เป็ นการเรียนรูจ้ าก
การที่ผเู้ รียนเข้าไปมีสว่ นร่วมและรับรูป้ ระสบการณ์ต่างๆ เน้นการใช้ความรูส้ ึกและยึดถือสิ่งที่เกิด
จากประสบการณ์เดิม
2. การสังเกตอย่ างไตร่ตรอง (Reflective Observation) เป็ น ขั้น ตอนที่
ผูเ้ รีย นมุ่งทาความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ต่างๆ ที่ ได้รบั โดยผ่านการสังเกตอย่ าง
รอบคอบและมีการไตร่ตรองพิจารณาอย่างดี
3. การสรุปเป็ นหลักการนามธรรม (Abstract Conceptualization) เป็ นขัน้ ที่
ผูเ้ รียนนาสิ่งที่สงั เกตและไตร่ตรองแล้วจากเหตุและความคิดแล้วนามาสรุปรวบยอดเป็ นหลักการ
ต่างๆ ที่จะนาไปใช้ได้
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4. การทดดลองปฏิบตั ิจริง (Active Experiment) เป็ นขัน้ ที่ผเู้ รียนนาสิ่งที่
สรุปไว้เป็ นหลักในขัน้ ที่แล้วไปทดลองใช้ปฏิบตั ิจริง เพื่อทดสอบว่าใช้ได้จริงหรือไม่ ช่วยให้เข้าใจใน
สิ่งใหม่และสามารถทานายได้วา่ จะเกิดอะไรขึน้ ต่อไป
ตามทัศนะของ Kolb ผูเ้ รียนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์เชิงรูปธรรม โดยผ่านการ
สะท้อนประสบการณ์ในด้านต่างๆ และปรับประสบการณ์เหล่านัน้ มาสูก่ ารทดลอง และการปฏิบัติ
กับปัญหาจริง โดยผูเ้ รียนแต่ละคนจะเน้นการเรียนในขัน้ ต่างๆ แตกต่างกัน ทาให้ผเู้ รียนมีการใช้ขนั้
การเรียนรูต้ ่างๆ ไม่เท่ากัน บางคนเน้น ที่ ขนั้ ที่ 1 บางคนเน้น ที่ขั้นที่ 2 หรือบางคนเน้น ขัน้ อื่น ๆ ที่
แตกต่างกันไป จากการที่การเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์เน้นที่การแก้ปัญหา การสะท้อนคิด และการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ทฤษฎีของ Kolb จึงเข้ากับหลักการเรียนรูต้ ลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่ มี
ประโยชน์ต่อการเรีย นรูท้ ี่ยึ ดงานเป็ นหลัก (Work-Based Learning) และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การพั ฒ นาการคิ ด ที่ ซั บ ซ้อ น (Cognitive Complexity) ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้า งสรรค์ (Critical
Thinking) ความเข้าใจในเนือ้ หาความรู ้ (Content Knowledge) แรงจูงใจในการเรียน (Motivation
to Learn) ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving Ability) และสามารถนาสิ่งที่เรียนรู ้
ไปใช้ในการทางานได้ง่ายขึน้
การเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์เป็ นการประสานระหว่างการนาประสบการณ์เดิม
ของผูเ้ รียนมาเป็ นส่วนที่สาคัญของการเรียนรู ้ และเป็ นการศึกษาที่เพิ่มประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รียน
ดังนัน้ การเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์จึงรวมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทกุ รูปแบบ ไม่วา่ จะ
เป็ นการฝึ กงานในโรงพยาบาลของนิสิตนักศึกษาต่างๆ การออกภาคสนาม การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และการเรียนของพนักงานในสถานปฏิบัติงานจริง รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลไม่วา่ จะ
ได้จ ากงานอดิเรก การมีป ฏิสัมพัน ธ์กับ บุคคลอื่น การดูละครภาพยนตร์ เป็ นต้น การเรียนรูเ้ ชิ ง
ประสบการณ์จึงมีความสัมพันธ์กบั การเรียนรูโ้ ดยยึดงานเป็ นหลัก การเรียนรูแ้ บบบริหาร เช่น การ
บริก ารผูโ้ ดยสารบนเครื่องบิ น การบริก ารลูกค้าในโรงแรม นอกจากนี ้ ยังสัมพัน ธ์กับการศึก ษา
ผูใ้ หญ่และการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ขัน้ ตอนการสอนเชิงประสบการณ์
จากวงจรการเรียนรู เ้ ชิ งประสบการณ์ของ Kolb ซึ่งมี 4 ส่วนสาคัญ น ามา
กาหนดขัน้ ตอนการสอนเชิงประสบการณ์ได้ 5 ขัน้ ดังนี ้
1. การสร้างประสบการณ์ (Do) โดยการสร้างความสนใจให้กับนักเรียน
กระตุน้ ให้นักเรียนได้เรียนรู จ้ ากการกระทามากกว่าการบรรยายหรือแสดงให้ดู ครูผสู้ อนมีหน้าที่
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เป็ น เพี ยงผูอ้ านวยความสะดวก ช่วยแนะน า เตรียมข้อมูล และช่วยตอบค าถามที่ ผเู้ รียนสงสัย
ระหว่างทากิจกรรม
2. แบ่ ง ปั น (Share) โดยผู้เ รีย นได้แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กัน เช่ น
ผูเ้ รียนเล่าหรืออธิบายให้เพื่อนในห้องฟังว่าเกิดอะไรขึน้ บ้าง
3. กระบวนการ (Process) โดยผู้ เ รี ย นได้ อ ภิ ป รายและวิ เ คราะห์
ประสบการณ์เพื่อการนาประสบการณ์ที่ได้รบั มากาหนดออกมาเป็ นกฎ หลักการ หรือแนวทางที่
สามารถใช้ได้ในสถานการณ์จริง
4. การสรุป (Generalize) โดยผูเ้ รียนได้รว่ มกันสรุปองค์ความรูท้ ี่ได้รบั ที่
สามารถนาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
5. การประยุกต์ (Apply) โดยผูเ้ รียนได้มีกิจกรรมในการประยุกต์ความรูท้ ี่
ได้รบั ในสถานการณ์อื่นๆ ทาให้ผเู้ รียนมีประสบการณ์ตอ่ ไป
ผู้วิ จั ย ใช้ แ นวคิ ด ของโคล์ป (Kolb, 1984; 1985; Kolb, Robin, and Osland,
1991. อ้างอิงจาก (ประสาท อิศรปรีดา, 2538) เป็ นฐานในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
เชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit โดยกระบวนการเรียนรูน้ นั้ ถูกกาหนดเป็ น 4 ขัน้ ตอน คือ
1. จากประสบการณ์จริงเชิงรูปธรรม (Concrete Experience) เป็ นลักษณะ
การเรีย นที่ ผเู้ รีย นจะน าตัวเองเข้าไปเกี่ ย วข้องกับ ผูค้ น มัก เอาความรู ส้ ึกของตัวเองเข้าร่วมกับ
ความรูส้ ึกของคนอื่น จึงได้ชื่อว่าเป็ นนักสัมผัส หรือ เป็ นผูเ้ รียนที่เรีย นจากความรูส้ ึก (Learning
form Feeling) มากกว่าจะเรียนด้วยเชิงทฤษฏีที่เป็ นนามธรรม
2. จากการสังเกต และไตร่ตรอง (Retlective Observation) เป็ นลักษณะการ
เรียนที่ผเู้ รียนจะใช้การสังเกต และคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ
3. การเรียนรูจ้ ากการคิดเชิ งนามธรรม (Abstract Conceptualization) เป็ น
การเรีย นที่ ผเู้ รีย นจะใช้ก ารคิ ด อย่ างมีเหตุผลมากกว่าความรูส้ ึก โดยทั่วไปการแก้ปั ญ หาต่างๆ
ผูเ้ รียนจะดาเนินการอย่างมีระบบและมักพัฒนาทฤษฏีหรือการคิดค้นหลักการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา
4. การเรีย นรู จ้ ากการทดลองและปฏิ บัติ (Active Experimentation) เป็ น
ลัก ษณะการเรีย นรูท้ ี่ ผู้เรีย นจะชอบการปฏิบัติ ห รือ การกระท าเป็ น พิ เ ศษ (learning by doing)
บุคคลที่มีลกั ษณะการเรียนเช่นนีม้ กั ชอบแสดงตัว ชอบอภิปรายร่วมกับกลุม่ มากกว่าการเฝ้าดูหรือ
สังเกต
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3. เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนสายอาชีพ
3.1 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาในประเทศไทย
กริ ต เป็ นลัก ษณะนิ สัย ในด้า นบวกของมนุ ษ ย์ ในบริ บ ทของสัง คมไทย ความ
ขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความมีเป้าหมาย เป็ นคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็ นปัจจัยผลักดัน ที่มีการ
สอนและปลูกฝังจากรุน่ สู่รุ่น จากครอบครัวสู่ สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น ซึ่งในสภาพปั จจุบัน
ปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา นักเรียนสายอาชีพ ที่กาลังจะไปประกอบอาชีพ
ค่อนข้างเป็ นความหนักใจของผูบ้ ริหารการศึกษาในระดับต่างๆ ตลอดจน ครู ผูป้ กครอง และผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง พฤติกรรที่สร้างความหนักใจ มี ตงั้ แต่สิ่งเล็กน้อยไปจนถึงสิ่งใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น
การไม่มีเป้าหมายในการเรียน ผลการเรียนต่า การไม่สภุ าพ การแต่งกายไม่เรียบร้อย การรวมกลุ่ม
แสดงท่าทีไม่สภุ าพในชุมชน การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การชกต่อย พกพาอาวุธ สภาพปั ญหา
เหล่านี ้ เป็ นสิ่งที่สถาบัน การศึกษาระดับต่างๆให้ความสนใจในการหาทางแก้ปั ญหาด้วยวิธีก าร
ต่างๆ เช่นการจัดการอบรม การปลูกฝังลักษณะนิสยั ของการมีเป้าหมาย การพัฒนาทักษะชีวิต
ผูเ้ รียน
ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ (2531) ได้กล่าวถึงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมว่า คุณธรรม
ระดับ บุค คล เพื่ อมุ่งความส าเร็จ ของส่วนรวม ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หวั ปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แบ่งออกเป็ น 4 มิติ คือ
1. คุณ ธรรมที่ เป็ น ปั จ จัย ผลัก ดัน คุณ ธรรมเหล่านี ้ได้แก่ ความขยัน หมั่น เพี ย ร
ความอดทน การมีวินยั ในตนเอง การพึ่งตนเอง ความรับผิดชอบในตนเอง
2. คุณ ธรรมที่ เป็ น ปั จ จัย หล่อเลีย้ ง คุณ ธรรมเหล่านี ้ได้แก่ ฉัน ทะ สัจ จะ ความ
รับผิดชอบ ความสานึกในหน้าที่ตนเอง และความกตัญญูรูค้ ณ
ุ
3. คุณธรรมที่เป็ นปั จจัยเหนี่ยวรัง้ ได้แก่ ความมีสติ ความรอบคอบ และการตั้ง
จิตให้ดี
4. คุณ ธรรมที่ เป็ นปั จ จัยสนับสนุน ได้แก่ ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกัน
ความเอือ้ เฟื ้ อ ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอาเปรียบและความอลุม้ อล่วยกันและกัน
แนวทางการปลูก ฝั ง Grit ซึ่งจัดอยู่ใน คุณ ธรรม และจริย ธรรม ที่ พึ งประสงค์ของ
ผูเ้ รียน การปลูกฝังนีป้ ลูกฝังผ่านสถาบันการศึกษาจะให้ผลดีที่สดุ เนื่องจากสถาบันการศึกษามี
ความใกล้ชิดกับผูเ้ รียน (รุง่ นภา ตัง้ จิตรเจริญกุล, 2560) การปลูกฝังทาได้หลายแนวทาง เช่นการ
จัดกิจกรรมโครงการเพื่อเสริมสร้างการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม การใช้ตน้ แบบในการสอน
ดังนั้นผูบ้ ริหารสถาบัน การศึกษาในระดับต่างๆ จึงควรมีการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้
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เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสยั ของผูเ้ รียน ในด้านคุณธรรม ควบคูก่ ับความสามารถทางวิชาการ เพื่อให้
ได้ผเู้ รียน ที่เป็ นคนเก่ง และคนดี มาช่วยพัฒนาสังคม ประเทศชาติในอนาคต
การศึก ษาในระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทย คณะกรรมการการอุดมศึกษามีก าร
กาหนดมาตรฐานการศึก ษาการอุดมศึกษา เกี่ ย วกับ มาตรฐานคุณ ภาพบัณ ฑิ ต ว่า บัณ ฑิ ตใน
ระดับอุดมศึกษา ควรเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเอง (สานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556)ด้วยเหตุนี ้ สถาบัน ระดับ อุดมศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จึงเน้นการให้ความรู ้ ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กบั นักศึกษา
ไปพร้อมกัน การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย (สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2556)ได้มีการจัดทา แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) เพื่ อเป็ น แนวทางในการพัฒ นาสถาบัน อุดมศึก ษาในประเทศไทย แผนพัฒนาการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีการเน้นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จิ ต วิ ท ยาในการเรี ย นการสอนส าหรับ การสอนผู้เ รี ย นในระดับ อุด มศึ ก ษานั้ น
(knowies, 1998 อ้างใน (สมชาย รัตนทองค า, 2547)) ได้กล่าวถึงผูเ้ รียนในระดับ อุดมศึกษาว่า
ผูเ้ รีย นในระดับ อุด มศึก ษาส่วนใหญ่ อยู่ใ นช่วงวัย 18-22 ปี เป็ น วัย ที่ ก าลังก้าวเข้าสู่ความเป็ น
ผูใ้ หญ่ตามพัฒนาการของมนุษย์ ธรรมชาติของผูเ้ รียน จะต้องการการยอมรับ ต้องให้ผเู้ รียนมีการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ผูเ้ รียน มีวฒ
ุ ิภาวะ และมีประสบการณ์มากกว่าผูเ้ รี ยนที่เป็ นนักเรียน พร้อมที่จะ
เปิ ดรับสิ่งใหม่ๆ ความรูใ้ หม่ ดังนั้นการจัดการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในระดับนี ้ จึงควรเน้นการแก้ปัญหา
การเรียนรูเ้ พื่อการนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานัน้ มีหลากหลายวิธีการ วิธีการสอนต้อง
ขึน้ กับสถานการณ์ เนือ้ หา ลักษณะของนักศึกษา การเลือกวิธีการขึน้ อยู่กบั การวางแผนของผูส้ อน
มีการวางเป้าหมายของการสอน (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2551)
3.2 การศึกษาสายอาชีพในประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ในปี 2560 ภาครัฐให้ความสาคัญกับการศึกษาสายอาชีพอย่างมาก เนื่องจากผูเ้ รียนสายอาชีพ มี
ความต้องการจากสถานประกอบการต่างๆจ านวนมาก ซึ่งการผลิต บุคลากรสายอาชี พยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ และยังอยู่ในสภาพของการขาดแคลน สาเหตุที่บุคลากรสายอาชีพไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานนี ้ เนื่องมาจาก เจตคติของนักเรียน ในการตัดสินใจ
ศึก ษาต่อ มีเจตคติ ที่ดี ต่อการศึกษาสายสามัญ มากกว่าสายอาชี พ จึงสมั ครเรีย นน้อยกว่าสาย
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สามัญ อีก ทั้ง สภาพปั ญ หาการออกกลางคัน ของนักเรียนสายอาชีพ จากรายงานผลการศึกษา
พบว่า ในปี 2557 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รบั รายงาน ข้อมูลการออกกลางคัน
ว่า มีนกั เรียนอาชีวศึกษาจากสถานศึกษา 421 แห่ง มีผอู้ อกกลางคันจานวน 33,109 คน ส่วนใหญ่
สาเหตุมาจากผลการเรียนต่า ขาดเรียนบ่อย และปั ญหาอื่นๆ เช่นปั ญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน ปั ญ หาทะเลาะวิวาท ปั ญ หาครอบครัวยากจน หย่ าร้าง การคบเพื่อนกลุ่มเสี่ยง ในการนี ้
สานักงานการอาชีวศึกษาจึงมีการแก้ปัญหา โดยตัง้ เป้าให้มีนกั เรียนออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 5
ต่อปี (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)
การศึก ษาขั้น พื ้น ฐานของประเทศไทยในปั จ จุบัน ได้จัดการเรีย นการสอนใน 2
ประเภทวิช า คือ การจัดการศึก ษาสายสามัญ และการศึกษาสายอาชี วศึก ษา การจัดการสาย
อาชีวศึกษา มีทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนการศึกษาสายอาชีพในประเทศไทย อยู่ใน
การดูแลของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็ นองค์กรที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อจัดการศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษา โดยมุง่ เสริมสร้างความรู ้ ความสามารถประสบการณ์ และสมรรถภาพในการ
ประกอบอาชีพ ที่มีทักษะฝี มือออกสูต่ ลาดแรงงาน(ปริญญา มีสขุ , 2559)ในยุคปัจจุบนั การจัดการ
เกี่ ย วกับ อาชี ว ศึก ษายัง ประสบปั ญ หาหลายด้าน เช่ น ด้า นหลัก สูต รการเรี ย นการสอน ด้า น
งบประมาณ ด้านส่วนตัวนักเรียน ลักษณะนิสยั ของผูเ้ รียนส่วนใหญ่ ที่ไม่ตงั้ ใจเรียน ขาดเป้าหมาย
ในชี วิต ก่อให้เกิดปั ญ หาการออกกลางคัน ส่งผลให้การผลิตบุคคลากรสายอาชีพไม่ เพียงพอต่อ
ความต้องการตลาดแรงงานในประเทศ สานักงานคณะกรรมการอาชี วศึก ษา มีสถานศึก ษาใน
สังกัด มากกว่า 400 แห่ง โดยสามารถจาแนกเป็ นวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัย
สารพัด ช่าง วิท ยาลัย การอาชีพ วิท ยาลัย การเกษตรและเทคโนโลยี รวมทั้งวิทยาลัยที่ เปิ ดสอน
เฉพาะสาขาวิชา ซึ่งเรียกชื่อตามประเภทวิชาที่เปิ ดสอน (ปริญญา มีสขุ , 2559)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ Grit ดังกล่าว ในข้างต้น ผูว้ จิ ยั
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่า Grit เป็ นลัก ษณะของบุ ค คลที่ มี ค วามจดจ่ อ อย่ า งมี เ ป้ า หมายเพื่ อ
ความสาเร็จไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก ซึ่งเป็ น ลัก ษณะที่ สามารถเสริมสร้างให้เกิดขึน้ ได้ใน
บุคคล
ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit เป็ นแบบแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู ท้ ี่มีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อเสริมสร้าง Grit ประกอบด้วย แนวคิด ของทฤษฏี
การเรียนรูท้ างสังคม (Social Learning Theory) ที่เชื่อว่าบุคคลสามารถเรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่ได้
จากการมีประสบการณ์ตรงหรือจากการสังเกตจากผูอ้ ื่น และการเรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่จะมีแนวโน้ม
เพิ่ มขึน้ เมื่อบุค คลได้เรีย นรูถ้ ึ ง เงื่อนไขของการกระท าว่าพฤติก รรมใดกระท าแล้วได้รับ การการ
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เสริมแรงทางบวก ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) ที่
เชื่ อว่าประสบการณ์เป็ น แหล่งที่ มาของการเรียนรูแ้ ละเป็ น พื ้นฐานสาคัญ ของการเกิดความคิด
ความรู ้ และการกระท าต่างๆ รูป แบบการจัดการเรีย นรู เ้ ชิ งจิ ตวิท ยาเพื่ อ เสริม สร้าง Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพและใช้เทคนิคทางจิตวิทยา คือ กิจกรรมกลุม่ การเล่มเกม การระดมสมอง การ
เขีย นแผนผังความคิ ด การเล่าเรื่อง บทบาทสมมติ การจิน ตนาการ การวาดภาพอนาคต การ
วางแผนและตัง้ เป้าหมาย ที่เป็ นไปได้ การแสดงความชื่นชม และการสะท้อนคิด เป็ นต้น
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจัยเรื่อง การศึก ษาและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรีย นรูเ้ พื่ อเสริมสร้าง Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพ ในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ในครัง้ นี ้ ดาเนินการ
วิจยั แบ่งงานวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดในการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
งานวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วจิ ัยดาเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผูว้ ิจัย ศึก ษาเอกสารต าราทางวิช าการทั้งต่างประเทศ และในประเทศ ตลอดจน
งานวิจยั ต่างประเทศ และในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ Grit เพื่อกาหนดกรอบการศึกษาองค์ประกอบ
ของคุณลักษณ์ Grit และเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
1.2 ผูว้ ิจัย ท าการสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้างเพื่ อศึก ษาองค์ป ระกอบ Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยทาการสร้างข้อ
คาถามให้สอดคล้องกับคาถามการวิจยั และความมุง่ หมายการวิจยั ตัว อย่ า งข้อ ค าถามในแบบ
สัมภาษณ์ ดังนี ้
00. ในฐานะที่ท่านเป็ นอาจารย์ผจู้ ดั การเรียนการสอนในสถาบันอาชีวศึกษา ท่านคิด
ว่าGrit มีความหมายว่าอย่างไร และมีความสาคัญต่อนักเรียนสายอาชีพอย่างไรบ้าง
00. ท่านคิดว่านักเรียนควรมีคณ
ุ ลักษณะหรือองค์ประกอบของ Grit อะไรบ้าง
1.3 ผูว้ ิจัยนาแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อศึกษาองค์ประกอบ Grit ของนักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ไปสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมาย คือ
ครูผสู้ อนในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 5 คน ตามเกณฑ์ที่ตงั้ ไว้
คือ เป็ นครูผสู้ อนที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสายอาชีพในสั งกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จังหวัดเชียงใหม่ ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
1.4 ผูว้ ิจัย ท าการวิเคราะห์เ นื ้อหา (Content Analysis) ข้อมูลที่ ได้จ ากการสัมภาษณ์
กลุม่ เป้าหมาย
1.5 ผู้วิจัย สรุป องค์ป ระกอบของคุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ฯ ที่ ได้จ าก
การศึกษาเอกสารตาราทางวิชาการทัง้ ต่างประเทศ และในประเทศ ในข้อ 1 และข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ก ลุ่มเป้าหมาย ในข้อ 3 เพื่ อ
กาหนดกรอบการวัด Grit
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1.6 ผูว้ ิจัย สร้างแบบวัด คุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ฯ แบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ จานวนทัง้ สิน้ 30 ข้อ
ตั ว อย่ า งแบบวั ด คุ ณ ลั ก ษณ ะ Grit ของนั ก เรี ย นสายอาชี พ สั ง กั ด สถาบั น
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
คาชีแ้ จง ขอให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี ้ โดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่
ตรงกับระดับการปฏิบตั ิหรือระดับพฤติกรรมที่เป็ นจริงของท่านมากที่สดุ โดนสัญลักษณ์แต่ละช่อง
มีการแปลความหมายดังนี ้
5 หมายถึง มีก ารปฏิบัติ/พฤติก รรมที่ สอดคล้องกับ ข้อความในระดับ มาก
ที่สดุ
4 หมายถึง มีก ารปฏิบัติ/พฤติก รรมที่ สอดคล้องกับ ข้อความในระดับ มาก
3 หมายถึง

มีก ารปฏิบัติ/พฤติกรรมที่สอดคล้องกับ ข้อความในระดับ ปาน

2 หมายถึง

มีก ารปฏิบัติ/พฤติก รรมที่สอดคล้องกับ ข้อความในระดับ น้อย

1 หมายถึง

มีก ารปฏิบัติ/พฤติก รรมที่สอดคล้องกับ ข้อความในระดับ น้อย

กลาง

ที่สดุ
ตาราง 1 ตัวอย่างแบบวัดคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัด
เชียงใหม่
ข้อ

00
00

00

ข้อคาถาม
ความปรารถนาอย่างแรงกล้า (Passion)
ความรู้ สึกเชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียน
อาชีวะ
ฉันเลือกเรียนสายอาชีวะเพราะมั่นใจว่าเมื่อเรีย น
จบออกไปแล้วไม่ตกงาน
การมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการอาชีวะ
ฉั น ต้ อ งก า รเป็ น นั ก เรี ย น อ า ชี วะ ที่ ป ระ ส บ
ความสาเร็จในการเรียนและเป็ นที่ยอมรับในสังคม

มาก
ทีส่ ุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยทีส่ ุด
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ตาราง 1 (ต่อ)

ข้อ

ข้อคาถาม

มาก
ทีส่ ุด

00

การมี เ ป้ าหมายในก ารเรี ย นอาชี ว ะให้
ประสบความสาเร็จ
ฉั น มุ่ ง พั ฒ นาตนเองให้เ กิ ด ทั ก ษะในวิ ช าชี พ
เฉพาะ
ความขยันหมั่นเพียร (Perseverance)

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ทีส่ ุด

ตั้งใจเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ
00

00

00

ฉันวางแผนการอ่านและสรุปเนือ้ หาเพื่อทาความ
เข้าใจในการเรียนวิชาพืน้ ฐาน
มีค วามอดทนต่ อ ความยากล าบากฟั นฝ่ า
อุปสรรคในการฝึ กปฏิบตั ิงานอย่างไม่ยอ่ ท้อ
ฉันไม่ยอมจานนต่ ออุป สรรคที่เกิ ด ขึน้ ในชั่วโมง
การเรียนภาคปฏิบตั ิ
ความเชื่ อ ในความสามารถของตนเองที่ จ ะ
แสวงหาความรู ใ้ หม่ที่ มีป ระโยชน์ต่ อ การเรีย น
อาชีวะ
ฉันสามารถเรียนรู ก้ ารใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนอาชีวะได้

ตาราง 2 เกณฑ์การให้ค ะแนนแบบวัด คุ ณ ลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชี พ สังกัด สถาบัน อาชี วศึ กษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ข้อคาถามทางบวก
ข้อคาถามทางลบ

5
1

4
2

3
3

2
4

1
5

เกณฑ์ก ารแปลความหมายแบบวัด Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ สังกัด สถาบั น
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51–5.00 หมายความว่า มี Grit อยู่ในระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51–4.50 หมายความว่า มี Grit อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51–3.50 หมายความว่า มี Grit อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51–2.50 หมายความว่า มี Grit อยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.50 หมายความว่า มี Grit อยู่ในระดับน้อยที่สดุ
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1.7 ผูว้ ิจัยน าแบบวัด คุณ ลักษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชีพ ฯ ไปตรวจความตรงเชิ ง
เนือ้ หา (Content Validity) โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ตรวจสอบและให้คะแนนค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) และให้ขอ้ เสนอแนะการใช้ภาษาให้มี
ความชัดเจนตามนิยามศัพท์ โดยแบบวัดคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพฯมีคา่ IOC อยู่
ในช่วง 0.66-1.00
1.8 ผู้วิ จั ย น าแบบวัด คุ ณ ลั ก ษณ ะ Grit ของนั ก เรี ย นสายอาชี พ ฯ ที่ ป รับ แก้ ต าม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณ วุฒิ แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ นักเรียนสายอาชีพ สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวนทัง้ สิน้ 40 คน แล้ววิเคราะห์
หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ และค่าความเชื่อมั่นโดยรวมและรายด้าน ผลดังตารางที่ 3
ตาราง 3 แสดงค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่นของคุณลักษณะ Grit (n=40)
คุณลักษณะ Grit
ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ความรูส้ ึกเชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ
การมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการอาชีวะ
การมีเป้าหมายในการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จ
ความขยันหมั่นเพียร
ความตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
ความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อ
ท้อ
ความเชื่ อในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ต่อ
การเรียนอาชีวะ
คุณลักษณะ Grit โดยรวม

ค่าอานาจจาแนก
0.38-0.83
0.39-0.73
0.57-0.80
0.69-0.78
0.52-0.84
0.72-0.79
0.51-0.80

ค่าความเชื่อมั่น
0.93
0.76
0.89
0.90
0.94
0.90
0.88

0.50-0.79

0.86

0.38-0.84

0.96

1.9 ผูว้ ิจัย น าแบบวัด คุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ฯ ฉบับ สมบูรณ์ไปเก็ บ
ข้อมูลกับ กลุ่มตัวอย่าง คื อ นักเรียนสายอาชี พในสังกัดสถาบัน อาชี วศึกษาภาคเหนื อ 1 จังหวัด
เชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวนทัง้ สิน้ 400 คน เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) องค์ประกอบของ Grit และนาผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปเป็ น
แนวทางในการเสริมสร้างคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพฯ ในการวิจยั ระยะที่ 2 ต่อไป
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งานวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา
เพือ่ เสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วจิ ยั ดาเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผูว้ ิจัยศึกษาเอกสารเกี่ยวแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา การจัดการเรียนรู ้ และเทคนิค
ทางจิตวิทยา เพื่อให้ได้องค์ความที่เป็ นฐานคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา
เพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ1จังหวัดเชียงใหม่
2.2 ผูว้ ิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียน
สายอาชี พ ในสัง กัด สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ 1จัง หวัด เชี ย งใหม่ ได้แ บบแผนการจั ด
กระบวนการเรียนรู ท้ ี่มีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อเสริมสร้าง Grit ประกอบด้วย แนวคิด ของทฤษฏี
การเรี ย นรู ้ท างสัง คม (Social Learning Theory) การจั ด การเรี ย นรู ้แ บบเน้น ประสบการณ์
(Experiential Learning) เทคนิคทางจิตวิทยา คือ กิจกรรมกลุ่ม การเล่มเกม การระดมสมอง การ
เขีย นแผนผังความคิ ด การเล่าเรื่อง บทบาทสมมติ การจิน ตนาการ การวาดภาพอนาคต การ
วางแผนและตัง้ เป้าหมาย ที่เป็ นไปได้ การแสดงความชื่นชม และการสะท้อนคิด โดยรูปแบบการ
จัด การเรีย นรู เ้ ชิ งจิ ต วิ ท ยาฯ มี ขั้น การเรีย นรู ้ ดังนี ้ 1) สร้างประสบการณ์รูป ธรรม (Concrete
Experiencing) ขัน้ ที่ 2 การสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective Observation) ขัน้ ที่ 3 การสรุปเป็ น
หลัก การนามธรรม (Abstract Conceptualization) และ ขั้น ที่ 4 การทดลองปฏิบัติจ ริง (Active
Experiment) โดยมีรายละเอียดของรูปแบบฯ (ภาคผนวก ง)
2.3 ผูว้ ิจยั นารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ1จังหวัดเชียงใหม่ ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความเหมาะสมและคะแนนค่าดัชนีความสอดคล้อง (Items objective congruence:
IOC) ของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพฯ ได้ค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (IOC) เท่ า กั บ 0.60-1.00 หลัง จากนั้ น ผู้วิ จั ย ปรับ แก้รู ป แบบฯ ตาม
ข้อเสนอแนะในเรื่องเวลาในการทากิจกรรม ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ 4 ขัน้ ตอน ให้มีความกระชับ
ร่วมทั้งการจัดบรรยากาศในการดาเนินกิจกรรม และการพิจารณาเลือกคลิปที่ใช้ในการเสริมสร้าง
Grit ของนักเรียนสายอาชีพฯ ให้มีบริบทที่ใกล้เคียงกับนักเรียนสายอาชีพ
2.4 ผูว้ ิจัยนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ1จังหวัดเชียงใหม่ ไปทดลองใช้กับนักเรียนสายอาชีพ
ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 7 คน เพื่อตรวจสอบปรับ ขัน้ ตอน กระบวนการ ระยะเวลา ร่วมทัง้ การ
เตรียมความพร้อมในการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาให้มีความคล่องตัวในการทาลองใช้รูปแบบฯ กับ
กลุม่ ทดลองจริง
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2.5 ผูว้ ิจยั นาเนินการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
Grit ของนักเรียนสายอาชีพฯ กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะ Grit ต่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลง
มา และมีความสมัครใจเข้าร่วมการใช้รูปแบบฯ จานวน 32 คน หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั สุม่ กลุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) เข้ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 16 คน โดยกลุม่
ทดลองเข้าร่วมการใช้รูปแบบฯ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมการใช้รูปแบบฯ เป็ น การวิจัยกึ่ ง
ทดลอง (Quasi - Experimental Research) ด าเนิ น การทดลองตามแบบแผนการ วิ จั ย Tow
Group Pretest - Posttest Design (ชูศรี วงศ์รตั นะ และองอาจ นัยพัฒน์, 2551) ดังตาราง 4

ตาราง 4 แบบแผนการวิจยั Tow Group Pretest-Posttest Design

กลุ่ม
E
C

วัดก่อน
O1
O1

ทดลอง
X
-

วัดหลัง
O2
O2

ความหมายของสัญลักษณ์ มีดงั นี ้
E
แทน กลุม่ ทดลอง (Experimental group)
C
แทน กลุม่ ควบคุม (Control group)
O1
แทน การวัดคุณลักษณะ Grit ก่อนการใช้รูปแบบฯ (Pre-Test)
O2
แทน การวัดคุณลักษณะ Grit หลังการใช้รูปแบบฯ (Post-Test)
X
แทน การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา
แทน การไม่ได้ใช้รบั รูปแบบการเรียนรูใ้ ดๆ
2.6 ผูว้ ิจยั วิธีดาเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพ ฯ กับกลุม่ ทดลองจานวน 9 ครัง้ ครัง้ ละ 3 ชั่วโมง เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ ติดต่อกัน
ส่วนกลุม่ ควบคุมจะไม่มีรูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ ดๆ
2.7 หลังจากผูว้ ิจยั ดาเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit
ของนักเรียนสายอาชีพ ฯ กับกลุม่ ทดลอง เสร็จสิน้ ผูว้ ิจยั ให้กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมตอบแบบ
วัดคุณลักษณะ Grit เพื่อเป็ นคะแนนหลังการทดลอง
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2.8 ผูว้ ิจัยน าคะแนนคุณ ลักษณะ Grit ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม มาวิเคราะห์สถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ Grit ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ผู้วิ จัย น าหนัง สื อ ขอความร่ว มมื อ เพื่ อ การวิ จัย จากทางบั ณ ฑิ ต วิท ยาลัย ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะ
Grit ของนักเรียนสายอาชีพ ฯ และรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิท ยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพฯ
2. ผู้วิจัย น าหนั งสื อ ขอความร่ว มมื อเพื่ อการวิ จัย จากทางบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอ้ านวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเก็บข้อมูลในการวิจยั ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าสถิ ติ พื้น ฐาน (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
2.1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะ Grit ของกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
จัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา ผูว้ ิจยั ใช้สถิติ t-test for dependent samples
2.2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะ Grit ของกลุ่มทดลองกับกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา ผูว้ ิจยั ใช้สถิติ t-test for dependent samples
3. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.1 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสาย
อาชี พฯ และรู ปแบบการจัด การเรีย นรู เ้ ชิ งจิตวิท ยาเพื่ อเสริมสร้าง Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ฯ
(Index of Item-Objective Congruence: IOC)
3.2 วิเคราะห์คา่ อานาจจาแนกรายข้อของแบบวัดคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสาย
อาชีพฯ โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับภาพรวม (Item-Total Correlation)
ซึ่ง หาได้จ ากสูต รสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ของเพี ย ร์สัน (Pearson Product-Moment Coefficient
Correlation)
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3.3 วิเคราะห์คา่ ความเชื่อมั่นของแบบวัด คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพฯ
จากสูตรสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาค (Coefficient Cronbach ‘s Alpha)
3.4 วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระก อบ เชิ งยื น ยั น (Confirmatory Factor Analysis) ของ
คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพฯ
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึ ก ษาครั้ง นี ้ผู้วิ จัย มี ค วามมุ่ง หมายในการศึ ก ษาเพื่ อ 1) ศึก ษาองค์ป ระกอบ
คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพใน
สังกัด สถาบัน อาชี วศึก ษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชี ยงใหม่ และ 3) เพื่ อศึก ษาผลของรู ป แบบการ
จัด การเรีย นรู เ้ ชิ ง จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ เสริม สร้า ง Grit ของนัก เรี ย นสายอาชี พ ในสัง กัด สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 5 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากการสั ม ภาษณ์ ค รู อ าชี ว ะที มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนมากกว่า10 ปี ขนึ ้ ไป
ตอนที่ 2 การศึกษาองค์ประกอบคุณ ลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 3 การพัฒนารูป แบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิ งจิตวิท ยาเพื่ อเสริมสร้างGrit ของ
นักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 4 การศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรีย นรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างGrit
ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ครูอาชีวะทีมี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนมากกว่า10 ปี ขึน้ ไป
ผูว้ ิจัย ท าการสัม ภาษณ์ค รู อ าชี วะที มี ป ระสบการณ์ใ นการจัด การเรีย นการสอน
นักเรียนสายอาชีพมากกว่า10 ปี ขนึ ้ ไป จานวน 5 คน โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการสรุปข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้ดงั นี ้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1 ครูเสก (นามสมมุติ) ครูเสก อายุ 56 ปี มีประสบการณ์ในการ
จัด การเรี ย นการสอนนั ก เรี ย นสายอาชี พ 26 ปี ครู เ สก จบการศึ ก ษาด้า นศิ ล ปกรรม จาก
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ เป็ นครูสอนสาขาศิลปกรรม ที่มีความรูค้ วามสามารถและความเชี่ยวชาญ
ด้านการวาดภาพสีนา้ และได้รบั รางวัลทางด้านศิลปกรรมระดับชาติจานวนมาก

63
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 ครูพัฒน์ (นามสมมุติ) ครูพัฒน์ อายุ 45 ปี มีประสบการณ์ใน
การจัด การเรีย นการสอนนัก เรีย นสายอาชี พ 22 ปี ครูพัฒ น์จ บการศึก ษาด้านศิล ปกรรมจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูพัฒน์ มีความรักและศรัทธาในศิลปะล้านนา
ทาให้ครูพัฒน์เดินทางมาสอนที่ภาคเหนือตอนบน และครูพัฒน์มีธรุ กิจส่วนตัว โดยเปิ ดแกลเลอรี่
วาดภาพ และสอนวาดภาพ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 ครูรุ่ง (นามสมมุติ) อายุ 48 ปี มีป ระสบการณ์ในการจัดการ
เรีย นการสอนนัก เรีย นสายอาชี พ 15 ปี ครูรุ่งสอนทางด้านเทคนิ คช่างยนต์ จบการศึก ษาจาก
สถาบันราชมงคล และจบการศึกษาจากวิท ยาลัยเทคนิ คในสาขาช่างยนต์ มีความรูแ้ ละความ
เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4 ครูพงษ์ (นามสมมุติ) อายุ 52 ปี มีประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนนักเรียนสายอาชีพ 19 ปี ครูพงษ์ เรียนจบสาขาช่างเทคนิค จากวิทยาลัยเทคนิค และ
จบจากสถาบันราชมงคล มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5 ครูณัฐ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี มีประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนนักเรียนสายอาชีพ 12 ปี ครูณฐั เรียนจบจากวิทยาลัยเทคนิคและจบจากสถาบันราช
มงคลในภาคเหนือ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องยนต์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ครูอาชีวะทีมีประสบการณ์ในการ
จัด การเรีย นการสอนมากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป เพื่ อ ท าการศึ ก ษาองค์ป ระกอบและตัว บ่ งชี ้ข อง
คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ ในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จังหวัดเชียงใหม่
ดังตาราง 5
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ตาราง 5 การวิเคราะห์คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัด
เชียงใหม่ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1
เด็กที่มาเรียนอาชีวะ จะเข้ากลุม่ ศิลปะ กลุ่มวิจิตรศิลป์ ก็คือ ประเภท
ตัง้ ใจมา กับประเภทไม่รูว้ ่าจะเรียนอะไร อยู่บา้ นไปสมัครอันอื่นก็เข้า
ไม่ ได้ เรียนไม่ ไ ด้ ก็ ม าลงศิ ล ป์ ไว้ แต่ พ อเรียนไม่ ได้ ก็ ถู กรีไ ทร์ไ ป ก็
ลาออกเองไปเป็ น ส่วนใหญ่ เป็ นอย่ างนี ้อ ยู่เรื่อ ยๆ ทุกวัน นี ้ก็มี ที่ ม า
เรียนติดศูนย์เจ็ดแปดคนก็มี ... คนที่จะสาเร็จ นั่น เค้าเก่ง เค้ารักเค้า
เข้าใจเค้า มี ใจรักในงานศิ ลปะจริงๆ ถ้าไม่ มี ใจรักนี่ ยากที่จ ะประสบ
ความสาเร็จ นอกนัน้ สิ่งที่เป็ นอุปสรรค จะไม่เป็ นอุปสรรคเลยครับ เด็ก
บางคน ผมส่งผลงานไปประกวดแล้ว ได้รางวัลมา ก็ คิดเหมื อ นผม
สมั ย ก่ อ น คื อ คิ ด ว่ า เอ๊ ะ มั น ขายได้ รวยได้ ส าเร็ จ ได้ เค้า ก็ จ ะมี
เป้ าหมาย แล้วมุ่งมั่น ท างานตลอดเวลา จะส่งไปประกวด บางคน
ประกวดเรื่อยๆ เกือบทุกงาน มีเป้าหมายในการเรียนการทางานของ
เขา
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2
แล้วทาไมเราขยัน ทาไมเรามี พลังงานท างานได้ขนาดนี ้ เพราะเรามี
ศรัทธาอย่างแรงกล้าไง เราสอนนักเรียนไง ศรัทธามันสาคัญ เราต้อง
ค้นหาชีวิตว่าเราศรัทธาอะไรมากที่สดุ เราต้องมีหัวใจที่ย่ิงใหญ่ มาก
ศรัท ธาที่ มี ค วามยิ่ ง ใหญ่ ต่ อ สั ง คม ต่ อ เพื่ อนมนุ ษ ย์ ด้ว ยกั น กั บ
ประเทศชาติ เราภาคภู มิ ใจในสิ่งที่ เราทา ... ซึ่ง สมัยของผมนี่ ตอน
เรียนชอบศิลปะ ชอบเขียนหนังสือ ... ซึ่งตัวอักษรล้า นนา ภาพสาว
ล้านนาเนี่ย เราได้ไปเห็น ตามวัดตามวานี่ มันเป็ นสิ่งที่ เราชอบ สิ่ง ที่
เรารักนี่ ก็เลยเอามาสร้างงานศิลปะ สร้างโน่นสร้างนี่ มันเป็ นฐานให้
เรา ... สิ่งที่เราสร้างขึน้ มาด้วยความรัก มันก็มีคนสนใจนะ แต่เราก็ทา
ด้วยความจริงใจ เราก็สร้างขึน้ มา ได้รางวัลสี่ปีติดต่อกัน

การเรียนสายอาชีพนั้น ถ้าไม่มีความรัก
ในวิ ช าชี พ ที่ เ รีย น ย่ อ มจะเรีย นไม่ ไ ด้
นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่า จน
ลาออกจากสถาบั น อาชี ว ะศึ ก ษาใน
ที่ สุ ด แต่ ใ นทางกลั บ กั น ถ้ า นั ก เรี ย น
อาชี วะมี ความรักและความศรัท ธาต่ อ
วิชาชีพที่เรียนนั้น ทาให้นักเรียนอาชีวะ
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการสร้างผลงาน
เพื่ อเข้าประกวด และเมื่อ ประกวดแล้ว
ได้ร างวัล มา ท าให้ นั ก เรี ย นอาชี ว ะมี
แรงจูง ใจและมี เ ป้ า หมายในการเรีย น
สายอาชีพมากขึน้
การที่นักเรียนอาชีพได้ทาในสิ่งที่ตนเอง
รัก และศรัท ธา ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เชื่อมั่น ว่าสิ่งที่ตนเองทาอยู่นั้นมี คุณค่ า
เป็ นประโยชน์ ต่ อ ตนเอง ผู้ อ่ื น และ
สังคม ทาให้นักเรียนอาชีวะมีเป้าหมาย
ต่อการสร้างผลงานที่ตนเองรักให้สาเร็จ
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ตาราง 6 การวิเคราะห์คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัด
เชียงใหม่ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3
ลูกศิ ษ ย์ท่ี มี นิ สยั ที่ ท าให้ป ระสบความสาเร็จ ผมมีท่ี เห็ น ชัดเจน
ไม่ ก่ี คน แต่ นิ สัยที่ ชัดเจนมาก คื อ ชอบงานช่ า ง ชอบเรียนรู ้ มี
ความอยากเรียนรู อ้ ย่างเห็นชัด อีกอย่างคือ เป็ นคนมีเป้าหมาย
ที่ ชัด เจน ถ้า ผมถามว่ า มี เป้ า หมายอะไร จะตอบได้ว่ า เขามี
เป้าหมายอะไร แล้วจะเดินไปทางไหน ... ถ้าพูดถึงองค์ประกอบ
ของลักษณะนิ สยั ที่ทาให้นักเรียนอาชีวะ มีความสาเร็จ ผมคิ ด
ว่า สาคัญสุดต้อง มีเป้าหมายชัดเจนมาเรียนทาไม จบมาจะทา
อะไร ต้องบอกได้ แล้วอีกอย่างคือใจรักทางช่าง ไม่มีใจก็สาเร็จ
ไปไม่ได้ งานพวกนีม้ ันงานปฏิ บัติ จะมานั่งท่อง มันก็ไม่ ใช่ เป็ น
งานปฏิบตั ิ เป็ นงานเหนื่อย
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4
คนเรียนที่จะประสบความสาเร็จ ต้องมีเป้ าหมายของชีวิ ต......
จะมีความเชื่อมั่น ในตนเอง และมีเป้าหมายชัดเจน คนคนนี ้ จะ
มีเป้าหมายในการเรียนและการดาเนินชีวิต และมีความเชื่อมั่น
ในตนเองควบคู่กันไป การมีเป้าหมายคือมองแล้วว่า ตนเองท า
ไปแล้ว จะประสบความส าเร็ จ มุ่ ง มั่ นให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ความสาเร็จ
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5
คนที่ มาเรียนสายอาชี พ เรียนอาชีวะ เป็ น การเรียนที่ ตอ้ งเพี ยร
ต้อ งฝึ ก ฝนเอา มี นั กเรีย นที่ เราส่ง ไปแข่ ง ขั น ฝี มื อ ช่ า ง แล้ว ได้
รางวัลมา จากไม่มีเป้าหมาย ก็มีเป้ าหมายชัดเจน พอได้รางวัล
มาครัง้ หนึ่ง เด็กเค้าได้กาลังใจเลยครับ แล้วทีนี ้ เค้าเกิดมันได้เงิน
จริงๆ มัน เป็ น อาชีพ มัน เลีย้ งตัว เองได้จ ริงๆ เค้าก็ มี กาลัง ใจ มี
ความมุ่งมั่นจริงจัง ทาจนสาเร็จ เลีย้ งชีวิตเค้า ครอบครัวเค้าได้
จริง ๆ ก็ มี เป้ า หมาย มี แ รงจู ง ใจที่ จ ะท าให้ส าเร็จ เด็ ก พวกนี ้
ประสบความสาเร็จ ได้ทางานดี เงินเดือนสูงๆ กัน แต่อย่างหนึ่ง
งานพวกนี ้ มันต้องคนรักคนชอบจริงๆ คนไม่ชอบ ให้มาขันน็อต
มือมีแต่นา้ มัน เหงื่อไหลใคลย้อย บางคนเค้าก็ไม่ชอบ ก็ออกไป
ทาอย่างอื่น

การที่ นั ก เรี ย นอาชี พ มี ค วามชื่ น ชอบและ
ความรั ก ใน การเรี ย นสายอาชี พ ท าให้
นักเรียนมีใฝ่ รู ใ้ ฝ่ เรียน เพื่ อนาไปสู่เป้าหมาย
ต่อ ความสาเร็จ ในการเรียนและการทางาน
ในอนาคต แต่ ใ นทางกลั บ กั น ถ้า นั ก เรีย น
อาชีวะไม่มีใจรักในการเรียนสายอาชีพ ก็จะ
ไม่ ส ามารถเรี ย นได้ ส าเร็ จ เนื่ อ งจากสาย
อาชีพ เป็ นการเรียนที่ ตอ้ งอาศัยความอดทน
และฝึกปฏิบตั ิอยู่ตลอดเวลา

การที่นักเรียนสายอาชีพต้อ งมี ความเชื่อมั่น
ในตนเองและมี เ ป้ า หมายในการเรียนและ
การดาเนินชีวิตให้ประสบความสาเร็จ

การที่ นั ก เรีย นสายอาชี พ ต้อ งมี ค วามชอบ
แ ล ะ ค วาม รั ก ใน ก ารเรี ย น ส าย อ าชี พ
เนื่ องจากการเรี ย นสายวิ ช าชี พ มี ค วาม
ยากล าบ าก ถ้ า ใจไม่ รัก ไม่ ช อบ ก็ จ ะไม่
สามารถเรียนสายอาชีพ ได้ ซึ่งนักเรียนสาย
อาชีวะที่มีความรักในการเรียน ย่อมมี ความ
เชื่ อ มั่น ว่ า การเรียนอาชี ว ะจะท าให้ต นเอง
ประสบความสาเร็จในอนาคต ทาให้นกั เรียน
สายอาชีวะมี เป้าหมายในการเรียนอาชีวะที่
ชัดเจน
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ตาราง 5 (ต่อ)
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5
คนที่มาเรียนสายอาชีพ เรียนอาชีวะ เป็ นการเรียนที่ตอ้ งเพียร
ต้อ งฝึ กฝนเอา มี นักเรียนที่ เราส่งไปแข่ งขัน ฝี มื อ ช่ าง แล้วได้
รางวั ล มา จากไม่ มี เป้ า หมาย ก็ มี เป้ า หมายชั ด เจน พอได้
รางวัลมาครัง้ หนึ่ง เด็กเค้าได้กาลังใจเลยครับ เด็กพวกนี ้ พวก
ศิษย์เก่าที่ จบไปแล้ว ก็เคยได้ร างวัลกันเยอะนะครับ แล้วที นี ้
เค้าเกิดมันได้เงินจริงๆ มันเป็ น อาชีพ มัน เลีย้ งตัวเองได้จริงๆ
เค้าก็ มี กาลัง ใจ มี ความมุ่งมั่น จริง จัง ท าจนสาเร็จ เลีย้ งชีวิ ต
เค้า ครอบครัวเค้าได้จริงๆ ก็มีเป้าหมาย มีแรงจูงใจที่จะทาให้
สาเร็จ เด็กพวกนี ้ ประสบความสาเร็จ ได้ทางานดี เงิ น เดือ น
สูงๆ กันทั้งนัน้ ครับ แต่อย่างหนึ่ง งานพวกนี ้ มันต้องคนรักคน
ชอบจริงๆ คนไม่ชอบ ให้มาขันน็อต มือมีแต่นา้ มัน เหงื่อไหล
ใคลย้อย บางคนเค้าก็ไม่ชอบ ก็ออกไปทาอย่างอื่น

คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ
การที่ นักเรียนสายอาชีพ ต้อ งมีความชอบและ
ความรักในการเรียนสายอาชีพ เนื่อ งจากการ
เรียนสายวิช าชีพ มี ความยากลาบาก ถ้า ใจไม่
รักไม่ชอบก็จะไม่สามารถเรียนสายอาชีพได้ ซึ่ง
นัก เรีย นสายอาชี ว ะที่ มี ค วามรักในการเรีย น
ย่อมมีความเชื่อมั่น ว่าการเรียนอาชีวะจะทาให้
ตนเองประสบความส าเร็จ ในอนาคต ท าให้
นัก เรีย นสายอาชี ว ะมี เป้ า หมายในการเรีย น
อาชีวะที่ชดั เจน

จากตาราง 5 พบว่า คุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัด สถาบั น
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า เป็ น ความรูส้ ึกเชื่อมั่น
รักและศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ การมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ตอ่ การเรียนอาชีวะ และการมีเป้าหมาย
ต่อการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จ
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ตาราง 7 การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัด
เชียงใหม่ ด้านความขยันหมั่นเพียร
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1
การเรียนอาชี วะ ด้านศิลปะ จะแปลงเป็ นตัว เงิน มัน
ยาก มันถึงเป็ นอาชีพที่ทา้ ทายมาก ผมว่า ไม่เหมือน
ขายนา้ ไม่ เหมื อ นขายอาหาร ไม่ เหมื อนขายเสือ้ ผ้า
ไม่ เหมื อนขายโทรศัพ ท์ ผมว่า อาหารคนกิน แน่นอน
ทาออกมามีคนซือ้ แน่นอน แต่งานศิลปะชิน้ นึง จะให้
คนควักเงินพันนึงหมื่นนึงมาซือ้ มันยากมาก บางรุ ่น
อาจมีเล็ดลอดออกไป บางรุ ่นมีแค่คนเดียวเท่านั้น ที่
สามารถมานะบากบั่น ยืนหยัด และทางานศิลปะอยู่
ได้ครับ บางคนที่ประสบความสาเร็จนี่คือเขาตัง้ ใจ มี
ความตั้ ง ใจดี จะตั้ ง ใจเรีย นรู ้ เป็ นเด็ ก ตั้ ง ใจเรีย นรู ้
ฝึ ก ฝน แสวงหาข้อ มู ล ใหม่ มุ่ ง มั่ น เพื่ อ ให้ป ระสบ
ความสาเร็จ
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2
สมัยที่ผมเรียนอาชีวะนะผมก็ได้ภาพแบบนีล้ ะ่ มาวาด
ผมก็วาดไปตลอด ผมเรียนไปทางานไป ก็วาดรู ป ไป
ผมเอาภาพไปฝากขาย หาเงินมาเรียน ผมรบกวนพ่อ
แม่แค่ค่าเทอม ส่วนค่าครองชีพ ผมหาเอง ผมก็วาด
ภาพไปฝากไนท์บาร์ซ่า เงินเดือนไม่มาก รอขายก็จะ
นาน มีคนแนะนาให้คิดเป็ นราคาส่งได้เลย วาดภาพ
เสร็จ ก็ จ่ า ยตั ง ค์ ได้ตั ง ค์แ ล้ว ก็ เ ลยวาดส่ ง พี่ เ ขามา
เรื่อ ยๆ นั่น คือ ผูใ้ หญ่ เมตตาให้โอกาสเรา ตรงนั้นจึง
เป็ น จุดหนึ่ง ให้เรามีรายได้ แล้วส่วนนึงก็รับ ออเดอร์
เพื่ อ นมา เราเรียนออกแบบมา มี โปรเจ็ ค มี โมเดล
เยอะ เพื่อที่จะหารายได้ทุกอย่าง เรียนมาสี่ปีกว่าจะ
จบ เรียนมาปวส 2 ปี ปริญ ญาตรี 2 ปี เราต้อ งขยัน
อดทน แล้ว เชื่ อ ว่ า เราท าได้ เรามี สองมื อ สองเท้า
เหมือนคนอื่นเขา

คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ
นักเรียนสายอาชีพ ต้องมี การแสวงหาความรู ้ มี ความ
มุ่ง มั่ น ตั้ ง ใจในการเรียนและการฝึ กฝนตนเองอย่ า ง
สม่ าเสมอ และมี ความอดทนต่อ การเรียนสายอาชี พ
โดยมองว่าการเรียนสายอาชีพ เป็ น เรื่องที่ท ้าทาย จะ
ทาให้นักเรียนสายอาชีวะไม่ย่อท้อและสามารถเรียน
สายอาชีพได้ประสบความสาเร็จ

นักเรียนสายอาชีพ ต้องมี ความเชื่ อว่าตนเองมีความรู ้
ความสามารถเหมือนผูอ้ ่ืน ย่อมที่จะสามารถเรียนสาย
อาชีวะได้ โดยการฝึ กงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ย่อท้อ
ต่อความยากลาบากที่เกิดขึน้
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ตาราง 6 (ต่อ)
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3
มี เด็ กเทคนิ ค กลุ่ม หนึ่ ง ที่ ดีทั้ ง ไอคิ ว และความเพี ย ร
พยายาม เป็ นคนสูช้ ีวิต ตั้งแต่ผมสอนมา นักเรียนที่ สู้
ไม่ถอยเท่าที่ผมเห็น มีหนึ่งคน ที่สทู้ ุกอย่าง ตั้งใจเรียน
คนนี ้ฐ านะทางบ้า นไม่ ค่ อ ยดี แต่ สู้ทุก อย่ า ง ผมได้มี
โอกาสไปเยี่ ย มบ้ า นเขา แม่ เ ขาเล่ า ว่ า ลู ก มี ค วาม
ประพฤติ ดี มี ความพยายาม และมี ความรับ ผิ ดชอบ
มาก ไปฝึกงาน สถานประกอบการชื่นชมมา และน่าจะ
ได้โอกาส ในการทางานกับสถานประกอบการที่ฝึกงาน
สาหรับ ผม นั กเรียน ต้อ งมี ความประพฤติ ดี มี ความ
ขยัน อดทน เป็ นฐาน ต้อ งไม่ ม าสาย ซึ่งมั น แสดงถึ ง
ค ว า ม มี วิ นั ย ใน ต น เอ งแ ล ะ ก ารเรี ย น ดั งนั้ น
องค์ประกอบของความสาเร็จของนักเรียนอาชีวศึกษา
ในความคิดของผม คือ ความขยัน ความอดทน
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4
นักเรียนสายอาชี พ ที่จ ะประสบความสาเร็จ ต้อ ง ขยัน
เรียนทั้งทฤษฎี และปฏิ บัติ มีความอดทนมีอุตสาหะ มี
ความพากเพี ยรใส่ใ จ ... เค้าจะมี ความเพี ยร มี ความ
ขับ เคลื่อ นวิ ริยะอุตสาหะจะอยู่ในนั้น หมด เค้าจะไม่
กล้าเผางาน เค้าจะไม่กล้าสุกเอาเผากิน เค้าจะไม่กล้า
ทาลวกๆ ถ้าเค้าเข้าใจคุณค่าในสิ่งที่เค้าทานี่

คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ
นักเรียนสายอาชีพต้องมีความประพฤติท่ีเหมาะสม มี
ความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียน มี ความอดทนต่อการฝึ กปฏิ บัติงานอย่าง
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึน้

นัก เรีย นสายอาชี พ ต้อ งมี ความตั้ง ใจในการเรีย นใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ รวมถึง การฝึ กงาน ต้องมี
ความ พ ากเพี ยรใส่ ใ จ ย่ อ มจะสามารถป ระสบ
ความสาเร็จได้
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ตาราง 6 (ต่อ)
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5
พวกเด็กช่างไม่ค่อยพูด จะถนัดท า พวกเด็กพวกนี ้ ไม่
ค่อยกลัวงานหนัก อะไรทาได้ก็ท า ไม่ค่อยบอกว่า อัน
นัน้ ทาไม่ได้ อันนีไ้ ม่ได้ จะลงมือลองดูก่อน ทาไม่ได้ถึง
มาถาม ว่าครู มันบ่ได้ จะยะจะได ไม่พดู กลางครับ คา
เมื อ งล้ว นๆ อูป้ ่ อด คื อพูดสัน้ ๆ ... ถ้า ในความรู ส้ กึ ผม
ผมว่ า นิ สั ย ที่ นั ก เรี ย นสายอาชี พ ที เ รี ย นวิ ท ยาลั ย
อาชีวะ จะประสบความสาเร็จได้ และองค์ประกอบของ
นิสัยที่ จะประสบความสาเร็จ ต้อ งอดทนครับ อดทน
มากๆ งานมั น หนั ก แล้ว ต้อ งขยัน สาคั ญ มาก ถ้า ขี ้
คร้า น กิ น เหล้า เมายา มั น ไปไม่ ร อด ไปบ่ ไ หว มี
เป้าหมาย แล้ว ต้องบ่ขีแ้ อ่ หมายความว่า หนักเอาเบา
สู้ ไม่ ป ฏิ เสธงาน ต้อ งคิ ดว่ า ตัว เองท าได้ไ ว้ก่อ น หา
ความรู ไ้ ด้ ฝึ กได้ จะมาไม่ไหว ทาไม่ได้ ทาไม่เป็ น ก็คง
ไม่ไปถึงไหนหรอกครับ

คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ
นั ก เรี ย นสายอาชี พ มี ค วามเชื่ อ ว่ า ตนเองสามารถ
แสวงหาความรู ไ้ ด้ จึง มีความอดทน มีความหนักเอา
เบาสูใ้ นทุก สถานการณ์ โดยไม่ ย่อ ท้อ ต่ อ อุป สรรคที่
เกิดขึน้ จึงทาให้ตนเองสามารถประสบความสาเร็จได้

จากตาราง 6 พบว่า คุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัด สถาบั น
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ด้านความขยันหมั่นเพียร ประกอบด้วย การตัง้ ใจเรียนใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ความอดทนต่อความยากลาบากฟันฝ่ าอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานอย่าง
ไม่ย่อท้อ เชื่อในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะ
ตอนที่ 2 การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพใน
สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
จากการสัมภาษณ์ค รูอาชี วะที่ มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนนัก เรีย น
สายอาชีพมากกว่า 10 ปี ในข้างต้นนัน้ สามารถสรุปได้วา่ คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ
ในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน 2 องค์ประกอบ ดังนี ้
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1. ความปรารถนาอย่างแรงกล้า มีจ านวน 3 ตัวบ่ งชี ้ ประกอบด้วย ความรูส้ ึก
เชื่อมั่น รักและศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ การมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเรียนอาชีวะ และการมี
เป้าหมายในการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จ
2. ความขยัน หมั่นเพี ยร มีจ านวน 3 ตัวบ่งชี ้ ประกอบด้วย ความตัง้ ใจเรียนใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิบตั ิงาน
อย่างไม่ย่อท้อ และความเชื่อในความสามารถของตนเอง ที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ ที่เป็ นประโยชน์
ต่อการเรียนอาชีวะ

ภาพประกอบ 6 องค์ประกอบของคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อได้องค์ประกอบและตัวบ่งชีข้ องคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ผูว้ ิจยั ทาการสร้างแบบวัด คุณลักษณะ Grit
ของนัก เรีย นสายอาชี พในสัง กัด สถาบัน อาชีวศึก ษาภาคเหนื อ 1 จังหวัดเชีย งใหม่ และท าการ
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วิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยมี ก ารน าเสนอข้อ มูล
ตามลาดับดังนี ้
2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลความหมายของผลการวิเ คราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
n
แทน จานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง
𝑋̅
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D.
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
p
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p-value)
𝑥2
แทน ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square)
GFI
แทน ค่ า ดัช นี วัด ระดับ ความกลมกลื น (Goodness of Fit
Index)
AGFI
แทน ค่ า ดั ช นี วั ด ระดั บ ค วาม ก ล ม กลื น ที่ ป รั บ แก้ แ ล้ ว
(Adjusted Goodness of Fit Index)
CFI
แทน ดั ช นี วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง เป รี ย บ เที ย บ
(Comparative Fit Index)
RMSEA แทน ค่ าดั ช นี ราก ข อ งค่ าเฉ ลี่ ย ก า ลั ง ส อ งข องค ว าม
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation)
SRMR แทน ค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่
เหลือ (Standard Root Mean Square Residual)
b
แทน ค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading)
SE
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
t
แทน ค่าสถิติที (t-test)
FS
แทน ค่านา้ หนักองค์ประกอบโดยการวิเคราะห์ความถดถอย
(Factor Score Regression)
SC
แทน ค่ า น ้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ มาตรฐาน (Completely
Standardize Solution)
CR
แทน ค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability)
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MD

แทน

ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference)

2.2 ตัวอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การนาเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดตัวอักษรย่อที่ใช้
แทนองค์ประกอบย่อย ดังนี ้
LOVE
แทน ความรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ
ACHI
แทน การมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในการอาชีวะ
GOAL
แทน ก ารมี เป้ าห ม าย ใน ก ารเรี ย น อาชี วะให้ ป ระส บ
ความสาเร็จ
INTE
แทน ความตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ
TORR
แทน ความอดทนต่อความยากลาบากฟันฝ่ าอุปสรรคในการ
ฝึ กปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อท้อ
TRUS
แทน ความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการ
ฝึ กปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อท้อ
2.3 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
จังหวัดเชียงใหม่
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยการหาจานวนและร้อยละ ดังตาราง 7
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ตาราง 8 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (n=400)

ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ชั้นปี
ชัน้ ปี ที่ 1
ชัน้ ปี ที่ 2
ชัน้ ปี ที่ 3
รวม
3. วิทยาลัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
รวม

จานวน
(คน)

ร้อยละ

201
199
400

50.20
49.80
100.00

151
167
82
400

37.80
41.80
20.40
100.00

25
230
145
400

6.30
57.50
36.20
100.00

จากตาราง 7 พบว่า นักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 50.20 และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ
49.80 โดยนักเรียนส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่ชั้นปี ที่ 2 คิดเป็ น ร้อยละ 41.80 รองลงมาคือ ชั้นปี ที่ 1 คิด
เป็ นร้อ ยละ 37.80 และชั้ น ปี ที่ 3 คิ ด เป็ นร้อ ยละ 20.40 และนั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษาอยู่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คิด
เป็ นร้อยละ 36.20 และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี คิดเป็ นร้อยละ 6.30 ตามลาดับ
2.4 ค่าสถิติพืน้ ฐานของคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ผูว้ ิจัยได้นาองค์ประกอบคุณ ลักษณะ Grit ของนัก เรียนสายอาชี พในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มาทาการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน เพื่อนามาเป็ นสถิติพืน้ ฐานในการศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ดังตาราง 8
ตาราง 9 ค่ าเฉลี่ยและส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ ในสังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (n=400)
คุณลักษณะ Grit
ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ความรูส้ ึกเชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ
การมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิใ์ นการอาชีวะ
การมีเป้าหมายในการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จ
ความขยันหมั่นเพียร
ความตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ
ความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อท้อ
ความเชื่อ ในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรู ใ้ หม่ที่มีประโยชน์ต่อการ
เรียนอาชีวะ
คุณลักษณะ Grit โดยรวม

̅
𝑿
3.79
3.79
3.93
3.80
3.83
3.81
3.82
3.88

S.D.
0.65
0.65
0.63
0.70
0.68
0.73
0.74
0.72

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.81

0.61

มาก

จากตาราง 8 พบว่ า นั ก เรี ย นสายอาชี พ ในสัง กั ด สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชี ยงใหม่ มีค่าเฉลี่ยคุณ ลักษณะ Grit โดยรวมเท่ากับ 3.81 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.61 อยู่ในระดับมาก โดยความขยันหมั่นเพียร มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.83 มี
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ส่วนความปรารถนาอย่างแรงกล้า มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ
3.79 มี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.65 ตามล าดั บ และสามารถพิ จ ารณาเป็ นราย
องค์ประกอบได้ดงั นี ้
ความปรารถนาอย่ างแรงกล้าการมี แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ใ นการอาชี วะ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.93 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 รองลงมาคือ การมีเป้าหมายใน
การเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 มีส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.70 ส่วนความรูส้ ึกเชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.79 มีสว่ น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ตามลาดับ
ความขยัน หมั่น เพี ย ร ความเชื่ อในความสามารถของตนเองที่ จ ะแสวงหา
ความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.88 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เท่ากับ 0.72 รองลงมาคือ ความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุป สรรคในการฝึ กปฏิบัติงาน
อย่างไม่ย่อท้อ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ส่วนความตัง้ ใจเรียน
ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.81 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73
ตามลาดับ
2.5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น ของตัวบ่ง ชี ้
คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ผูว้ ิจัยน าตัวบ่ งชีค้ ุณ ลักษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชีพในสังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่มาทาการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และ
ท าการตรวจสอบเมทริ ก ซ์เ อกลัก ษณ์ โดยใช้ส ถิ ติ ท ดสอบของบาร์ท เลท (Bartlett’s Test of
Sphericity) และหาค่า ความเพี ย งพอของกลุ่ม การเลื อ กกลุ่ม ตั ว อย่ า งโดยรวม (Measure of
Sampling Adequacy: MSA) เพื่ อ ตรวจสอบความสัม พั น ธ์กัน ระหว่างตัวบ่ งชี ้ว่ามี ม ากเพี ย ง
พอที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป ดังตาราง 9
ตาราง 10 ค่ า สัม ประสิท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ข องตั วบ่ งชี ้คุ ณ ลัก ษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชี พ ในสัง กัดสถาบั น
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (n=400)
ตัวบ่งชี้
LOVE
ACHI
GOAL
INTE
TORR
TRUS

LOVE
1.00
0.67**
0.64**
0.64**
0.66**
0.60**

ACHI

GOAL

INTE

TORR

1.00
0.81**
1.00
0.72**
0.76**
1.00
0.71**
0.77**
0.83**
1.00
0.68**
0.72**
0.75**
0.79**
Bartlett’s Test: 𝑥 2 =2060.93 df=15 p=.00 KMO=0.90
Measure of Sampling Adequacy (MSA) รายตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.88-0.95
**p<.01

TRUS

1.00

จากตาราง 9 พบว่า ตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัด
สถาบันอาชี วศึกษาภาคเหนื อ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์อยู่ระหว่าง 0.600.83 ซึ่งตัวบ่งชีท้ ั้ง 15 คู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความตัง้ ใจ
เรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ (INTE) กับความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคใน
การฝึ ก ปฏิบัติ งานอย่ างไม่ย่ อท้อ (TORR) มีค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพัน ธ์สูงสุด เท่ากับ 0.83 ส่วน
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ความรูส้ ึกเชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ (LOVE) กับความอดทนต่อความยากลาบาก
ฟั นฝ่ าอุป สรรคในการฝึ ก ปฏิบัติ งานอย่างไม่ย่ อท้อ (TRUS) มีค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพัน ธ์ต่าสุด
เท่ากับ 0.60 ตามลาดับและสามารถพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบได้ดงั นี ้
ความปรารถนาอย่างแรงกล้ามีค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพัน ธ์อยู่ระหว่าง
0.64-0.81 โดยการมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการอาชี วะ (ACHI) กับ การมีเป้ าหมายในการเรีย น
อาชี วะให้ป ระสบความสาเร็จ (GOAL) มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์สูง สุด เท่ ากับ 0.81 ส่ว น
ความรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ (LOVE) กับการมีเป้าหมายในการเรียนอาชีวะ
ให้ประสบความสาเร็จ (GOAL) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่าสุดเท่ากับ 0.64
ความขยันหมั่นเพียร มีค่าสัม ประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.75-0.83
โดยความตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ (INTE) กับความอดทนต่อความยากลาบากฟั น
ฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อ (TORR) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สงู สุดเท่ากับ
0.83 ส่ว นความตั้ง ใจเรี ย นในภาคทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ (INTE) กั บ ความอดทนต่ อ ความ
ยากลาบากฟันฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อท้อ (TRUS) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ต่าสุดเท่ากับ 0.75
ส่วนผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ลักษณะ Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวะศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ไม่เป็ นเมท
ริกซ์เอกลักษณ์ แสดงว่า องค์ประกอบย่อยมีความสัมพันธ์กนั เพียงพอที่จะสามารถนามาวิเคราะห์
องค์ ป ระก อบ ต่ อไป ได้ (Bartlett’s Test: 𝑥 2 =2060.93df=15 p=.00) เมื่ อพิ จ า รณ าราย
องค์ป ระกอบย่ อ ยมี ค่าไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิ น (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy:KMO) เท่ า กับ 0.90 และความเพี ย งพอของกลุ่ม การเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ างโดยรวม
(Measure of Sampling Adequacy: MSA) มี ค่ า อยู่ ระห ว่ า ง 0.88-0.95 แ ส ด งว่ า ตั ว บ่ งชี ้
คุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัด สถาบั น อาชี วะศึก ษาภาคเหนื อ 1 จัง หวัด
เชียงใหม่ มีความสัมพันธ์กนั เพียงพอที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไปได้
2.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบคุณลักษณะ Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ผูว้ ิจัยได้นาองค์ประกอบคุณ ลักษณะ Grit ของนัก เรียนสายอาชี พในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่มาทาการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตาราง 10
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ตาราง 11 ค่ า ดัชนี ความความสอดคล้อ งและดัช นี เปรียบเที ยบของโมเดลการวัดของคุณ ลักษณะ Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (n=400)
ดัชนี

𝑥2

เกณฑ์
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
หรือสัดส่วน 𝑥 2 / df ไม่เกิน 2.00

GFI
AGFI
CFI
RMSEA
SRMR

มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.95
น้อยกว่า 0.05
น้อยกว่า 0.05

ค่าสถิติในโมเดล

𝑥 2 =1.90 df=5 p=.86
1.90/5=0.38
1.00
0.99
1.00
0.00
0.00

จากตาราง 10 ผลการตรวจสอบความสอดคล้อ งของโมเดลการวัด ของ
คุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัด สถาบัน อาชี วะศึก ษาภาคเหนื อ 1 จัง หวัด
เชี ย งใหม่กับ ข้อมูลเชิ งประจัก ษ์ ในดัช นี ก ลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ (𝑥 2 ) เท่ากับ 1.90
df=5, p=.86, ค่า GFI=1.00, ค่า AGFI=1.00, ค่า RMSEA=0.00, ค่า SRMR=0.00 ส่วนในดัช นี
กลุ่มเปรีย บเที ยบ พบว่า ค่า CFI=1.00 เมื่อพิ จ ารณาตามเกณฑ์ตามสอดคล้อง พบว่า ค่า ไคสแควร์ ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และดัชนีอื่น ๆ ยังชีใ้ ห้เห็นว่า โมเดลการวัดของคุณลักษณะ Grit
ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัด สถาบัน อาชี วะศึก ษาภาคเหนื อ 1 จังหวัด เชี ย งใหม่ มี ค วาม
สอดคล้องกลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งคุณ ลัก ษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัด
สถาบันอาชีวะศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้า และความขยันหมั่นเพียร ดังตาราง 11
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ตาราง 12 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืน ยัน ของโมเดลการวัดคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชี พใน
สังกัดสถาบันอาชีวะศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (n=400)
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ

คุณลักษณะ Grit

CR

b

SE

t

FS

SC

ความปรารถนาอย่างแรงกล้า

0.72

0.04

0.78

1.00
1.12

0.06

0.82
0.92

0.67
0.85

การมี เ ป้ า หมายในการเรี ย นอาชี ว ะให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ
ความขยันหมั่นเพียร
ความตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ
ความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคใน
การฝึกปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อท้อ
ความเชื่อในความสามารถของตนเองที่ จะแสวงหา
ความรูใ้ หม่ท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนอาชีวะ

1.17

0.07

17.56**
17.19**

0.23
0.25

0.88

ความรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ
การมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในการอาชีวะ

16.17**
-

0.47

0.96

0.93

0.88
1.00
1.03

0.04
0.04

22.09**
28.50**

0.23
0.34

0.99
0.89
0.92

0.97
0.80
0.86

0.95

0.04

23.97**

0.16

0.85

0.72

𝑥 2 =1.90 df=5 p=.86 GFI=1.00 AGFI=0.99 CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.00
**p<.01
จากตาราง 11 พบว่า คุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัด
สถาบันอาชีวะศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีคา่ นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง
0.88-0.99 ซึ่ ง ทุ ก องค์ป ระกอบและทุ ก ตัว บ่ งชี ้มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 โดยความ
ขยัน หมั่น เพี ยร มีค่าน ้าหนัก องค์ป ระกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.99 มีความแปรผัน ร่วมกับ
คุณ ลัก ษณะ Grit อยู่ในระดับ สูง (ร้อยละ 97) ส่วนความปรารถนาอย่ างแรงกล้า มีค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานต่าสุดเท่ากับ 0.88 มีความแปรผันร่วมกับคุณลักษณะ Grit อยู่ในระดับสูง
(ร้อยละ 78) และสามารถพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบได้ดงั นี ้
ความปรารถนาอย่ างแรงกล้า มีค่านา้ หนัก องค์ป ระกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.82-0.96 โดยการมีเป้ าหมายในการเรีย นอาชีวะให้ป ระสบความสาเร็จ มีค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.96 มีความแปรผันร่วมกับความปรารถนาอย่างแรงกล้าอยู่
ในระดับ สูง (ร้อยละ 93) รองลงมาคื อ การมี แรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ในการอาชี วะ มี ค่า น ้า หนัก
องค์ป ระกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.92 มีความแปรผันร่วมกับ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าอยู่ใน
ระดับสูง (ร้อยละ 0.85) และความรูส้ ึก เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรีย นอาชี วะ มีค่าน ้าหนัก
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องค์ประกอบมาตรฐานต่าสุดเท่ากับ 0.82 มีความแปรผันร่วมกับความปรารถนาอย่างแรงกล้าอยู่
ในระดับสูง (ร้อยละ 67) ตามลาดับ
ความขยัน หมั่น เพี ย ร มีค่าน ้าหนัก องค์ป ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง
0.85-0.92 โดยความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อท้อ
มีคา่ นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.92 มีความแปรผันร่วมกับความขยันหมั่นเพียร
อยู่ใ นระดับ สูง (ร้อยละ 86) รองลงมาคือ ความตั้งใจเรีย นในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ มีค่า
นา้ หนัก องค์ป ระกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.89 มีความแปรผันร่วมกับ ความขยันหมั่น เพี ย รอยู่ใ น
ระดับ สูง (ร้อยละ 80) และความเชื่ อในความสามารถของตนเองที่ จ ะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่ มี
ประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะ มีคา่ นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานต่าสุดเท่ากับ 0.85 มีความแปร
ผันร่วมกับความขยันหมั่นเพียรอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 72) ตามลาดับ

𝑥 2 =1.90 df=5 p=.86 GFI=1.00 AGFI=0.99 CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.00
ภาพประกอบ 7 โมเดลการวัดคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวะ
ศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (ค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน)
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ตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพือ่ เสริมสร้างGrit
ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรีย นรูเ้ ชิงจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้าง Grit ของนัก เรีย น
สายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. ขั้น เริ่มต้น ผูว้ ิจัย สร้างสัมพัน ธภาพและชี ้แจงวัตถุป ระสงค์ของรูป แบบกลุ่ม
วิธีการปฏิบัติตน ข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในกลุ่ม กฎระเบียบ การมีส่วนร่วมของสมาชิก
กลุม่ โดยผูว้ ิจยั มีบทบาทในการเป็ นผูเ้ อือ้ อานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกกลุม่ มุง่ เน้น ให้สมาชิก
แต่ละคนมีการสร้างสัมพันธภาพที่อยู่บนพืน้ ฐานของการเอาใจใส่ ดูแลและเคารพ นับถือซึ่งกันและ
กัน สมาชิ ก กลุ่มทราบวัต ถุป ระสงค์ของการเข้าร่วมการทดลองและให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองเห็น ถึ ง
ความสาคัญเกี่ยวกับGrit ของนักเรียนสายอาชีพ
2. ขัน้ ดาเนินการ ผูว้ ิจัยนาแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การเรียนรูเ้ ชิง
ประสบการณ์ (Experiential Learning)(Kolb. 1984) โดยมุ่งเน้น ให้ผเู้ รียนแต่ละคนจะเรียนรูส้ ิ่ง
ใหม่ๆ อย่างเป็ นกระบวนการที่ดาเนินไปเป็ นวงจร ซึ่งแต่ละขัน้ การเรียนรูจ้ ะส่งเสริมการเรียนรูข้ อง
ขัน้ ต่อไปด้วย ซึ่งวงจรแห่งการเรียนรูซ้ ึ่งประสบการณ์ วงจรการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ของ Kolb มี
4 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย1) ประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experiencing) 2) การสังเกตอย่าง
ไต ร่ ต ร อ ง (Reflective Observation) 3) ก า ร ส รุ ป เป็ น ห ลั ก ก า ร น า ม ธ ร ร ม ( Abstract
Conceptualization) และ 4) การทดลองปฏิบตั ิจริง (Active Experiment) รวมถึงเทคนิคจากแบบ
อื่น ๆ ที่สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์เพื่อเพื่ อเสริมสร้าง Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ดงั ต่อไปนี ้
2.1 ด้านความปรารถนาอย่ างแรงกล้า ได้แ ก่ ความรูส้ ึก เชื่ อมั่น รัก และ
ศรัท ธาต่อการเรียนอาชีวะ การมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการอาชีวะ การมีเป้าหมายในการเรีย น
อาชีวะให้ประสบความสาเร็จ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ของ Kolb ทฤษฎี
การเรียนรูแ้ บบวางเงื่อนไขการกระทา และทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุทธิปัญญาของแบนดูรา
(Social Cognitive Learning Theory)มาประยุกต์ม่งุ เน้น ให้นักเรียนสายอาชีพมี Gritสูง นักเรียน
สายอาชีพสามารถเป็ นตัง้ เป้าหมายระยะสัน้ เป้าหมายระยะยาวได้ เพราะเป้าหมายเป็ นสิ่งที่วาง
ทิศทางในการดาเนินชีวิต โดยผูว้ ิจัยให้นักเรียนสายอาชีพเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ โดยนาทฤษฎี
ของ Kolb มี 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้ 1) ประสบการณ์รูป ธรรม (Concrete Experiencing) 2) การสังเกต
อย่ า งไตร่ ต รอง (Reflective Observation) 3) การสรุ ป เป็ นหลั ก การนามธรรม (Abstract
Conceptualization) 4) การทดดลองปฏิบัติจริง (Active Experiment) มาฝึ กฝน โดยให้นักเรีย น
สายอาชี พมีค วามรู ส้ ึก เชื่อมั่น รัก และศรัท ธาต่อการเรียนอาชี วะ ซึ่งอัน ดับ แรกให้นักเรีย นสาย
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อาชีพการตระหนักรูแ้ ละยอมรับความแตกต่างของอาชีวะในอดีตกับปัจจุบนั ให้นกั เรียนสายอาชีพ
มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเรียนเพิ่ มมากขึน้ และมีการวางแผนเกี่ย วกับ เป้าหมายในการเรีย น
ระยะสั้น และตั้งเป้ าหมายระยะยาวในการเรีย นอาชี วะให้ป ระสบความส าเร็จ จากนั้น ผูว้ ิจัย
ประยุกต์ใช้เทคนิ คทางจิตวิทยาโดยมีการตัง้ คาถาม แผนผังความคิด การสะท้อนความคิด การ
อภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ การเรียนรูแ้ บบการใช้ปัญ หาเป็ นฐาน การระดมความคิด การ
แยกแยะตนเอง การเสริมแรงทางบวกแบบวัดความเชื่อ
2.2 ด้านความขยัน หมั่น เพี ย ร ได้แก่ ความตั้งใจเรีย นในภาคทฤษฏี และ
ภาคปฏิบัติ ความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุป สรรคในการฝึ กปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อ
ความเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะโดย
ใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ของ Kolb ทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบวางเงื่อนไขการกระทา
และทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ท างสัง คมเชิ ง พุ ท ธิ ปั ญ ญาของแบนดูร า (Social Cognitive Learning
Theory) มาประยุกต์มงุ่ เน้นนักเรียนสายอาชีพมีความตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิเพิ่ม
มากขึน้ จากการสะท้อนตัวแบบให้เห็น โดยผูอ้ าสาสมัครผูเ้ ข้าร่วมการทดลองมาเล่าประสบการณ์
ในการเรีย นที่ เคยผ่านอุป สรรคต่างๆ ในการเรีย น ส่งผลต่อชี วิตอย่างไร แล้วผ่านอุป สรรคมาได้
อย่างไร เขาได้ใช้ความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อ
ท้อด้วยความตัง้ ใจที่จะให้บรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ใจ โดยมีความเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะ
แสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะ เพราะปัจจุบนั มีเทคโนโลยีเข้ามามีสว่ นสาคัญ
ในการเรียนรู ้ นักเรียนสายอาชีพจึงสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างรวดเร็วจากเครื่องมือที่
ทันสมัย จากการสอนของครูที่มีประสบการณ์สงู จากนัน้ ผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้เทคนิคทางจิตวิทยา โดย
มีการตัง้ คาถาม แผนผังความคิด การสะท้อนความคิด การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ การ
เรียนรูแ้ บบการใช้ปัญหาเป็ นฐาน การระดมความคิด การแยกแยะตนเอง การเสริมแรงทางบวก
การพิจารณาอารมณ์ เหตุผล และพฤติกรรม ตัวแบบ การเล่าเรื่อง
3. ขัน้ สรุปรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียน
สายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้น ให้กาลังใจสมาชิ ก
กลุม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยผูว้ ิจยั สรุปสิ่งต่าง ๆ ในการดาเนิน กิจกรรม โดย
ใช้เทคนิ ค การฟั ง การถาม การสะท้อนความรูส้ ึก การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การทวนความ การให้
กาลังใจการสรุปความการอภิปรายการเสริมแรงทางบวก เพื่อให้นกั เรียนสายอาชีพเกิดการเรียนรูท้ ี่
มั่น คง สามารถน าไปประยุก ต์ใช้ในชี วิตประจ าวัน และยุติก ารให้เข้าร่วมกิ จกรรมรู ป แบบการ
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จัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้าง Gritของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 4 การศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพือ่ เสริมสร้าง
Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
การศึก ษาผลของรู ป แบบการจัดการเรีย นรู เ้ ชิ ง จิ ต วิท ยาเพื่ อเสริม สร้างGrit ของ
นัก เรีย นสายอาชี พในสังกัด สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนื อ 1 จังหวัดเชี ยงใหม่ ผูว้ ิจัยมีก าร
ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นด้วยการวิเคราะห์การแจกแจงเป็ นโค้งปกติ (Normality Test) ด้วยสถิติ
Shapiro-Wilk มีค่า p อยู่ระหว่าง .06-.81 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของการศึกษาผลของรูปแบบ
การจัด การเรีย นรู เ้ ชิ งจิ ต วิท ยาเพื่ อเสริมสร้างGrit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัดสถาบัน การ
อาชีวศึก ษาภาคเหนือ 1 จังหวัด เชี ยงใหม่ มีก ารแจกแจงเป็ นโค้งปกติ ผูว้ ิจัยจึงทาการวิเคราะห์
ค่าสถิติพืน้ ฐาน เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระจากกัน
(t-test for Dependent Samples) และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบไม่มีอิสระ
จากกัน (t-test for independent Samples)
4.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนและหลังการทดลองของ
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ผูว้ ิจัยท าการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานของคุณ ลักษณะ Grit
ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนและหลัง
การทดลองของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ดังตาราง 12
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนและหลังการทดลองของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (n=32)
คุณลักษณะ Grit

กลุ่ม

ความปรารถนาอย่าง
แรงกล้า
ความรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และ
ศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ
การมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ใน
การอาชีวะ
การมีเป้าหมายในการเรียน
อาชีวะให้ประสบความสาเร็จ
ความขยันหมั่นเพียร

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ก่อนการทดลอง
̅ S.D.
ระดับ
𝑿
2.34 0.52
น้อย
2.45 0.44
น้อย
2.36 0.63
น้อย
2.48 0.55
น้อย
2.46 0.66
น้อย
2.51 0.48 ปานกลาง
2.19 0.51
น้อย
2.35 0.55
น้อย
2.48 0.53
น้อย
2.64 0.41 ปานกลาง

หลังการทดลอง
̅ S.D.
ระดับ
𝑿
3.84 0.35
มาก
2.44 0.33
น้อย
3.80 0.44
มาก
2.51 0.44 ปานกลาง
3.84 0.37
มาก
2.49 0.47
น้อย
3.88 0.40
มาก
2.33 0.51
น้อย
3.65 0.47
มาก
2.55 0.30 ปานกลาง

ความตัง้ ใจเรียนในภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ
ความอดทนต่อความ
ยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการ
ฝึกปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อท้อ
ความเชื่อในความสามารถ
ของตนเองที่ จ ะแสวงหาความรู ้
ใหม่ ท่ี มี ป ระโยชน์ ต่ อ การเรี ย น
อาชีวะ
คุณลักษณะ Grit โดยรวม

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

2.48
2.59
2.39
2.78

0.61
0.49
0.55
0.41

น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

3.46
2.36
3.81
2.76

0.48
0.39
0.68
0.28

ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

2.58 0.79
2.55 0.60

ปานกลาง
ปานกลาง

3.68
2.53

0.76
0.60

มาก
ปานกลาง

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

2.37 0.45
2.49 0.41

น้อย
น้อย

3.80
2.46

0.31
0.30

มาก
น้อย

จากตาราง พบว่า ก่ อนการทดลองนัก เรีย นสายอาชี พ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ ย
คุณ ลัก ษณะ Grit โดยรวมเท่ากับ 2.37 มีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 อยู่ในระดับ น้อย
หลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยคุณลักษณะ Grit โดยรวมเท่ากับ 3.80 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 อยู่ในระดับมาก ส่วนก่อนการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุ่ม
ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยคุณลักษณะ Grit โดยรวมเท่ากับ 2.49 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 อยู่
ในระดับน้อย หลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุม่ ควบคุมมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ Grit โดยรวม
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เท่ากับ 2.46 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 อยู่ในระดับน้อย และสามารถพิจารณาเป็ น
รายองค์ประกอบได้ดงั นี ้
องค์ป ระกอบความปรารถนาอย่ างแรงกล้า ก่อนการทดลองนัก เรีย นสาย
อาชีพกลุม่ ทดลองมีค่าเฉลี่ยความปรารถนาอย่างแรงกล้า เท่ากับ 2.34 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.52 อยู่ในระดับ น้อย หลังการทดลองนัก เรีย นสายอาชี พกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย ความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้า เท่ากับ 3.84 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 อยู่ในระดับมาก ส่วน
ก่อนการทดลองนักเรีย นสายอาชีพกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย ความปรารถนาอย่ างแรงกล้าเท่ากับ
2.45 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 อยู่ในระดับน้อย หลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพ
กลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความปรารถนาอย่างแรงกล้า เท่ากับ 2.44 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.33 อยู่ในระดับน้อย และสามารถพิจารณาเป็ นรายตัวบ่งชีไ้ ด้ดงั นี ้
ความรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ ก่อนการทดลองนักเรียน
สายอาชีพกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยความรูส้ ึกเชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะเท่ากับ 2.36
มีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 อยู่ในระดับน้อย หลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุ่ม
ทดลองมีคา่ เฉลี่ยความรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะเท่ากับ 3.80 มีสว่ นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.44 อยู่ในระดับ มาก ส่วนก่ อนการทดลองนักเรีย นสายอาชีพกลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยความรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะเท่ากับ 2.48 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับน้อย หลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุม่ ควบคุมมีค่าเฉลี่ยความรูส้ ึก
เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะเท่ากับ 2.51 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 อยู่
ในระดับปานกลาง
การมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการอาชีวะ ก่อนการทดลองนักเรียนสายอาชี พ
กลุ่ม ทดลองมี ค่าเฉลี่ ย การมี แ รงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ใ นการอาชี วะเท่ ากับ 2.46 มี ส่วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.66 อยู่ในระดับน้อยหลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
การมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในการอาชีวะเท่ากับ 3.84 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนก่อนการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยการมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ในการอาชีวะเท่ากับ 2.51 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 อยู่ในระดับปานกลาง หลังการ
ทดลองนักเรีย นสายอาชีพกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยการมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการอาชีวะเท่ากับ
2.49 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 อยู่ในระดับน้อย
การมีเป้าหมายในการเรีย นอาชี วะให้ป ระสบความสาเร็จ ก่อนการทดลอง
นักเรียนสายอาชีพกลุม่ ทดลองมีค่าเฉลี่ยการมีเป้าหมายในการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จ
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เท่ากับ 2.19 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับน้อย หลังการทดลองนักเรียนสาย
อาชีพกลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยการมีเป้าหมายในการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จเท่ากับ 3.88
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 อยู่ในระดับ มาก ส่วนก่อนการทดลองนัก เรียนสายอาชี พ
กลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยการมีเป้าหมายในการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จเท่ากับ 2.35 มีสว่ น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับน้อย หลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุม่ ควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยการมีเป้าหมายในการเรียนอาชี วะให้ป ระสบความสาเร็จ เท่ากับ 2.33 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับน้อย
องค์ประกอบความขยันหมั่น เพีย ร ก่อนการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยความขยันหมั่นเพียร เท่ากับ 2.48 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 อยู่ใน
ระดับน้อย หลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความขยันหมั่นเพียร เท่ากับ
3.65 มีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 อยู่ในระดับมาก ส่วนก่อนการทดลองนักเรียนสาย
อาชีพกลุม่ ควบคุมมีค่าเฉลี่ยความขยันหมั่นเพียร เท่ากับ 2.64 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.41 อยู่ใ นระดับ ปานกลาง หลังการทดลองนัก เรีย นสายอาชี พ กลุ่ม ควบคุม มีค่าเฉลี่ ย ความ
ขยันหมั่น เพี ยรเท่ากับ 2.55 มีส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 อยู่ในระดับ ปานกลางและ
สามารถพิจารณาเป็ นรายตัวบ่งชีไ้ ด้ดงั นี ้
ความตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ ก่อนการทดลองนักเรียนสาย
อาชี พกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความตัง้ ใจเรีย นในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเท่ากับ 2.48 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61อยู่ในระดับน้อย หลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุม่ ทดลองมี
ค่าเฉลี่ย ความตัง้ ใจเรีย นในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเท่ากับ 3.46 มีส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.48 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนก่อนการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ย
ความตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิเท่ากับ 2.59 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49
อยู่ในระดับปานกลาง หลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความตัง้ ใจเรียนใน
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิเท่ากับ 2.36 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 อยู่ในระดับน้อย
ความอดทนต่อความยากลาบากฟันฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิบตั ิงานอย่างไม่
ย่อท้อ ก่อนการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยความอดทนต่อความยากลาบาก
ฟันฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อเท่ากับ 2.39 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.55 อยู่ในระดับ น้อย หลังการทดลองนักเรีย นสายอาชีพกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความอดทนต่อ
ความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อเท่ากับ 3.81 มีสว่ นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.68 อยู่ในระดับ มาก ส่วนก่ อนการทดลองนักเรีย นสายอาชีพกลุ่มควบคุมมี
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ค่าเฉลี่ยความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อท้อเท่ากับ
2.78 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 อยู่ในระดับปานกลาง หลังการทดลองนักเรียนสาย
อาชีพกลุม่ ควบคุมมีค่าเฉลี่ยความอดทนต่อความยากลาบากฟันฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิบตั ิงาน
อย่างไม่ย่อท้อเท่ากับ 2.76 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 อยู่ในระดับปานกลาง
ความเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์
ต่อ การเรีย นอาชี ว ะก่ อ นการทดลองนั ก เรี ย นสายอาชี พ กลุ่ม ทดลองมี ค่า เฉลี่ ย ความเชื่ อ ใน
ความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะเท่ากับ 2.58 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 อยู่ในระดับปานกลาง หลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุม่
ทดลองมีค่าเฉลี่ยความเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ต่อ
การเรียนอาชีวะเท่ากับ 3.68 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 อยู่ในระดับมาก ส่วนก่อนการ
ทดลองนัก เรีย นสายอาชี พ กลุ่ม ควบคุม มีค่าเฉลี่ ย ความเชื่ อในความสามารถของตนเองที่ จ ะ
แสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะเท่ากับ 2.55 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.60 อยู่ในระดับปานกลาง หลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุม่ ควบคุมมีค่าเฉลี่ยความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะเท่ากับ 2.53 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 อยู่ในระดับปานกลาง
4.2 การเปรียบเทียบคุณ ลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่กลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง
ผูว้ ิจัย ท าการการเปรียบเที ย บคุณ ลัก ษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพใน
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง
โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระจากกัน (t-test for Dependent
Samples) ดังตาราง 13
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
จังหวัดเชียงใหม่กลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง (n=16)
คุณลักษณะ Grit
ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ความรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อ
การเรียนอาชีวะ
การมี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นการ
อาชีวะ
การมี เป้ า หมายในการเรียนอาชี ว ะ
ให้ประสบความสาเร็จ
ความขยันหมั่นเพียร
ความตั้งใจเรียนในภาคทฤษฏี แ ละ
ภาคปฏิบตั ิ
ความอดทนต่อความยากลาบากฟั น
ฝ่ าอุ ป สรรคในการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน
อย่างไม่ย่อท้อ
ความเชื่ อในความสามารถของ
ตนเองที่ จะแสวงหาความรู ใ้ หม่ ท่ี มี
ประโยชน์ต่อการเรียนอาชีวะ
คุณลักษณะ Grit โดยรวม

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

MD

t

p

̅
𝑿
2.34
2.36

S.D.
0.52
0.63

̅
𝑿
3.84
3.80

S.D.
0.35
0.44

1.50
1.44

10.22**
7.90**

.00
.00

2.46

0.66

3.84

0.37

1.38

7.15**

.00

2.19

0.51

3.88

0.40

1.69

11.29**

.00

2.48
2.48

0.53
0.61

3.65
3.46

0.47
0.48

1.17
0.98

6.86**
5.51**

.00
.00

2.39

0.55

3.81

0.68

1.42

7.19**

.00

2.58

0.79

3.68

0.76

1.10

4.18**

.00

2.37

0.45
**p<.01

3.80

0.31

1.43

11.02**

.00

จากตาราง 13 การเปรียบเทียบคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ
ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่กลุม่ ทดลองก่อนและหลังการทดลอง
พบว่า หลังการทดลองนักเรียนสายอาชีพกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยคุณลักษณะ Grit โดยรวมและราย
องค์ประกอบ ประกอบด้วย ความปรารถนาอย่างแรงกล้า และความขยันหมั่นเพียรเพิ่มสูงขึน้ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

ภาพประกอบ 8 ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่กลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง
4.3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะGrit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ผูว้ ิจัยทาการเปรียบเทียบคุณ ลักษณะGrit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ก่อนการทดลองและหลังการทดลองระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบไม่มีอิสระจาก
กัน (t-test for independent Samples) ดังตาราง 14
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ตาราง 15 การเปรียบเทียบคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
จังหวัดเชียงใหม่ก่อนการทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (n=32)
คุณลักษณะ Grit
ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ความรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อ
การเรียนอาชีวะ
การมี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นการ
อาชีวะ
การมี เป้ า หมายในการเรียนอาชี ว ะ
ให้ประสบความสาเร็จ
ความขยันหมั่นเพียร
ความตั้งใจเรียนในภาคทฤษฏี แ ละ
ภาคปฏิบตั ิ
ความอดทนต่อความยากลาบากฟั น
ฝ่ าอุ ป สรรคในการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน
อย่างไม่ย่อท้อ
ความเชื่ อในความสามารถของ
ตนเองที่ จะแสวงหาความรู ใ้ หม่ ท่ี มี
ประโยชน์ต่อการเรียนอาชีวะ
คุณลักษณะ Grit โดยรวม

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

MD

t

p

̅
𝑿
2.34
2.36

S.D.
0.52
0.63

̅
𝑿
2.45
2.48

S.D.
0.44
0.55

0.01
-0.03

-0.64
-0.54

.52
.59

2.46

0.66

2.51

0.48

0.02

-0.24

.81

2.19

0.51

2.35

0.55

0.02

-0.86

.39

2.48
2.48

0.53
0.61

2.64
2.59

0.41
0.49

0.09
0.23

-0.94
-0.58

.35
.57

2.39

0.55

2.78

0.41

0.02

-2.26

.03

2.58

0.79

2.55

0.60

0.02

0.10

.92

2.37

0.45

2.49

0.41

0.03

-0.79

.44

จากตาราง 14 พบว่า การเปรีย บเทีย บคุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า ในระก่อนการทดลองนัก เรียนสายอาชีพกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คุณ ลักษณะ Grit และรายองค์ป ระกอบ ประกอบด้วย ความปรารถนาอย่างแรงกล้า และความ
ขยันหมั่นเพียรต่ากว่านักเรียนสายอาชีพกลุม่ ควบคุมอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ภาพประกอบ 9 ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ก่อนการทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตาราง 16 การเปรียบเทียบคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
จังหวัดเชียงใหม่หลังการทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (n=32)
คุณลักษณะ Grit
ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ความรู ส้ ึก เชื่ อ มั่น รัก และศรัท ธาต่ อ การ
เรียนอาชีวะ
การมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในการอาชีวะ
การมี เ ป้ า หมายในการเรี ย นอาชี ว ะให้
ประสบความสาเร็จ
ความขยันหมั่นเพียร
ค วาม ตั้ ง ใจเรี ย นใน ภาค ท ฤษ ฏี แ ละ
ภาคปฏิบตั ิ
ความอดทนต่ อ ความยากล าบากฟั น ฝ่ า
อุปสรรคในการฝึ ก ปฏิบ ัติงานอย่างไม่ย่ อ
ท้อ
ความเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะ
แสวงหาความรู ใ้ หม่ที่มี ประโยชน์ต่อ การ
เรียนอาชีวะ
คุณลักษณะ Grit โดยรวม

กลุ่มทดลอง
̅
S.D.
𝑿

กลุ่มควบคุม
̅
S.D.
𝑿

MD

t

p

3.84
3.80

0.35
0.44

2.44
2.51

0.33
0.44

1.40
1.29

11.57**
8.20**

.00
.00

3.84
3.88

0.37
0.40

2.49
2.33

0.47
0.51

1.35
1.55

9.02**
9.57**

.00
.00

3.65
3.46

0.47
0.48

2.55
2.36

0.30
0.39

1.10
1.10

7.82**
7.10**

.00
.00

3.81

0.68

2.76

0.28

1.05

5.76**

.00

3.68

0.76

2.53

0.60

1.15

4.75**

.00

3.80

0.31
**p<.01

2.46

0.30

1.34

12.42**

.00
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จากตาราง 15 พบว่า การเปรีย บเทีย บคุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่หลังการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า ในระหลังการทดลองนัก เรียนสายอาชี พกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คุณ ลักษณะ Grit และรายองค์ป ระกอบ ประกอบด้วย ความปรารถนาอย่างแรงกล้า และความ
ขยันหมั่นเพียรสูงกว่ากว่านักเรียนสายอาชีพกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

ภาพประกอบ 10 ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่หลังการทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
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บทที5่
สรุ ปการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จังหวัดเชียงใหม่ ผูว้ ิจยั เสนอ
การสรุปผลการวิจยั การอภิปราย และข้อเสนอแนะ ตามลาดับ ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อศึก ษาคุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พในสังกัด สถาบัน อาชี วศึก ษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่ อศึกษาผลการใช้รูป แบบการจัดการเรีย นรูเ้ ชิ งจิ ตวิท ยาเพื่ อเสริมสร้าง Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
สมมติฐานการวิจัย
1. โมเดลการวัด องค์ป ระกอบของคุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. คุณ ลัก ษณะ Grit ของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมการใช้รูปแบบการจัดการเรีย นรูเ้ ชิ ง
จิตวิทยาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการใช้รูปแบบเชิงจิตวิทยา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. คุณ ลัก ษณะ Grit ของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมการใช้รูปแบบการจัดการเรีย นรูเ้ ชิ ง
จิตวิทยา สูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั กาหนดขอบเขตการวิจยั เป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึก ษาคุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรี ย นสายอาชี พ ในสัง กัด สถาบั น
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อ
เสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
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ประชากรในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2562 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเชียงใหม่ มี
จานวนนักเรียนทัง้ สิน้ 4,872 คน (สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ, 2561)
กลุ่มเป้ าหมายทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. กลุ่ม เป้ าหมายในการศึก ษาเกี่ ย วกับ คุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ
ผู้วิ จั ย เลื อ กกลุ่ม ผู้ใ ห้ข ้อ มูล หลัก (Key Informants) ที่ ส ามารถสะท้อ นเล่า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพได้ โดยผูว้ ิจยั ใช้การเลือกแบบอิงจุดมุง่ หมาย (Purposeful
Sampling) จากคุณสมบัติผใู้ ห้ขอ้ มูล ดังนี ้ เป็ นครูผสู้ อนที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จังหวัดเชียงใหม่ ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
จานวน 5 คน
2. กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาองค์ประกอบเพื่อสร้างโมเดลการวัด คุณลักษณะ Grit
ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ คือ นักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2561 ซึ่งจานวนกลุม่
ตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
คือ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 10 เท่าของตัวแปรบ่งชี ้ (สมบูรณ์ สุริยวงศ์, 2544) ซึ่งในการวิจัย
ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน ที่ได้มาจากการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน
3. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อ
เสริม สร้าง Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ คื อ นัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัด สถาบัน อาชี ว ศึก ษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะ Grit ต่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลง
มา และมีความสมัครใจเข้าร่วมการใช้รูปแบบฯ จานวน 32 คน หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั สุม่ กลุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) เข้ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 16 คน โดยกลุม่
ทดลองเข้าร่วมการใช้รูปแบบฯ ส่วนกลุม่ ควบคุมไม่ได้เข้าร่วมการใช้รูปแบบฯ
สรุปผลการวิจัย
1. การศึก ษาองค์ป ระกอบคุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พในสังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พบว่า โมเดลการวัดคุณ ลัก ษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(𝑥 2 =1.90 df=5 p=.86 GFI=1.00 AGFI=0.99 CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.00) โดย

94
คุณลักษณะ Grit มีจานวน 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ความปรารถนาอย่างแรงกล้า และความ
ขยันหมั่นเพียร
2. รูป แบบการจัด การเรียนรูเ้ ชิงจิตวิท ยาเพื่ อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพใน
สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ขัน้ เริ่มต้น ขัน้ ดาเนินการ
เสริมสร้าง Grit ของนัก เรียนสายอาชีพ ฯ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีก ารเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ของ
Kolb ทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบวางเงื่อนไขการกระทา และทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุทธิปัญญา
ของแบนดูรา (Social Cognitive Learning Theory) ผูว้ ิจัย ใช้เทคนิ คทางจิ ตวิท ยาโดยมี ก ารตั้ง
คาถาม แผนผังความคิด การสะท้อนความคิด การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ การเรียนรู ้
แบบการใช้ปั ญ หาเป็ น ฐาน การระดมความคิด การแยกแยะตนเอง การเสริมแรงทางบวก การ
พิจารณาอารมณ์ เหตุผล และพฤติกรรม ตัวแบบ และการเล่าเรื่อง ขัน้ สรุป มุ่งเน้น ให้กาลังใจ
สมาชิก กลุ่ม เพื่ อให้เกิ ด การเปลี่ย นแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยสรุป สิ่งต่าง ๆ ในการดาเนิ น
กิจกรรม โดยใช้เทคนิค การฟั ง การถาม การสะท้อนความรูส้ ึก การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การทวน
ความ การให้กาลังใจการสรุปความการอภิปรายการเสริมแรงทางบวก เพื่อให้นักเรียนสายอาชีพ
เกิดการเรียนรูท้ ี่ม่นั คง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และยุติการให้เข้าร่วมกิจกรรม
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้าง Gritของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดงั นี ้
3.1 การเสริมสร้าง Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในกลุ่ม ทดลอง หลังการทดลอง
นัก เรีย นสายอาชี พมี Grit เพิ่ มขึน้ มากกว่าก่ อนได้รบั รูป แบบการจัดการเรีย นรู เ้ ชิ งจิ ตวิท ยาเพื่ อ
เสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2 การเสริมสร้าง Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในกลุ่ม ทดลอง หลังการทดลอง
เพิ่มขึน้ มากกว่านักเรียนสายอาชีพในกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัดสถาบัน อาชี วศึก ษาภาคเหนื อ 1 จังหวัดเชี ย งใหม่ผวู้ ิจัย
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจยั ดังนี ้
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1. การศึกษาคุณ ลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชี พในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคเหนื อ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีค วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าไคสแควร์
(𝑥 2 ) มีคา่ เท่ากับ 1.90 ค่า df มีคา่ เท่ากับ 5 ค่านัยสาคัญทางสถิติ (p) มีค่าเท่ากับ .86 จะเห็นได้
ว่า ค่า ไคสแควร์ (𝑥 2 ) ไม่มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ซึ่ งสามารถแปลความหมายได้ว่า ข้อ มูลเชิ ง
ประจักษ์มีความสอดคล้องกับโมเดลการวัดของผูว้ ิจยั ดังที่ พูลพงศ์ สุขสว่าง (2556) ได้กล่าวไว้ว่า
ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าต่ามาก ยิ่งมีค่าใกล้ศูน ย์มากเท่าไหร่ แสดงว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาค่าค่า ไค-สแควร์สมั พัทธ์ (Relative ChiSquare) เท่ากับ 0.38 ซึ่งมีคา่ น้อยกว่า 2.00 แสดงว่า โมเดลการวัดมีลกั ษณะสอดคล้องกับข้อมูล
เชิ ง ประจัก ษ์ ใ นระดับ ที่ น่ า พึ งพอใจ และค่า ดัช นี วัด ระดับ ความกลมกลื น (GFI) เป็ น ดัช นี ที่
เปรียบเทียบระดับความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครัง้ นี ้ พบว่า ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่า
เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 และค่าดัชนี
วัดความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ยิ่งค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (GFI)
ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องเปรียบเทียบ
(CFI) มีคา่ เข้าใกล้หนึ่ง แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (พูลพงศ์ สุขสว่าง,
2556) รวมถึงการพิจารณาค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
(RMSEA) และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) มีคา่ เท่ากับ
0.00 ซึ่งมีค่าที่ ต่ามากใกล้ศนู ย์ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจัก ษ์ ดังคา
กล่าวของ พูลพงศ์ สุขสว่าง (2556) ที่ ก ล่าวว่า ค่าดัช นี รากของค่าเฉลี่ย ก าลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่
เหลือ (SRMR) ยิ่งมีคา่ เข้าใกล้ศนู ย์ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดง
ให้เห็น ว่า โมเดลการวัด คุณ ลักษณะ Grit ของนักเรีย นสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวะศึก ษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้เป็ นไปตามสมมติขอ้ ที่ 1 เป็ นไปได้วา่ โมเดลการ
วัดคุณลัก ษณะ Grit มีจานวน 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ความปรารถนาอย่างแรงกล้า และ
ความขยันหมั่นเพียร และสอดคล้องกับแนวคิดของ e. a. Angela L. Duckworth (2007) ที่ระบุ
ว่า คุณลักษณะ Grit มีจานวน 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ความปรารถนาอย่างแรงกล้า และ
ความขยัน หมั่นเพีย ร ทั้งนีอ้ าจเป็ น เพราะนักเรียนสายอาชีพเป็ นนักเรียนชั้นปี ที่ 1 มีความตั้งใจ
อยากที่จะจบการศึกษา เพื่อหารายได้เลีย้ งชีพ โดยทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้มีการรับรองว่า
ถ้าจบไปมีงานทาอย่างแน่นอน ซึ่งเป็ นแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิ ค
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เชียงใหม่ในปั จจุบัน มีความทันสมัย มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเพิ่มมากขึน้ ในสายตาของคน
ทั่วไป จึงมองว่าเป็ นสถานศึกษาที่น่าสนใจเพิ่มมากขึน้ ซึ่งได้ผนั แปรไปตามยุคสมัย ทาให้นักเรียน
สายอาชี พ ต้องมีก ารปรับ ตัว ในเรื่อ งการเรีย น การใช้ชี วิ ต ในวิ ท ยาลัย เทคนิ ค เพื่ อให้ป ระสบ
ความสาเร็จตามที่ตงั้ เป้าหมายไว้ ทัง้ ยังทาให้ตนเองมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ดังนัน้ การตัง้ เป้าหมาย เป็ น
สิ่งสาคัญของนักเรียนสายอาชีพ ในการเรียนและการงาน เป้าหมายเปรียบเสมือนเข็มทิศ ชีท้ ิศทาง
ในการดาเนินชีวิตของนักเรียนสายอาชีพ สามารถกาหนดได้ทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่งจะ
เป็ นตัวบ่งชี ้ ความสาเร็จของนักเรียนสายอาชีพ (Locke & Latham, 1990) ซึ่งสอดคล้องกับแมค
คลีแลนด์ (McClelland, 1961)กล่าวว่า ความต้องการ 3 สิ่งที่ทาให้เกิดแรงจูงใจ คือ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์ และแรงจูงใจใฝ่ อานาจ เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่า ผูม้ ี Grit สูง คือ ผูท้ ี่มี
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์สงู และมีมานะอดทน มุง่ มั่นไปให้ถึงเป้าหมายระยะยาวของตนเอง และโรเซ็นต์
เบิ รค์ (Rosenberg, 1965)ยังกล่าวว่า การเห็นคุณ ค่าแห่งตนว่า การเห็น คุณ ค่าแห่งตนนั้น เป็ น
ความเชื่อ มุมมอง ความคิด ที่บคุ คลมองตัวเอง ถ้าบุคคลคนนัน้ เป็ นบุคคลที่เห็นคุณค่าแห่งตนสูง
บุ ค คลคนนั้ น จะยอมรับ ตนเอง เคารพตนเอง และรู ้สึ ก ว่า ตนเองมี คุณ ค่ า เป็ นบุ ค คลที่ มี
ความสามารถเป็ นที่ยอมรับในสังคม การตระหนักรูใ้ นคุณค่าแห่งตน มีความเกี่ยวพันกับ Grit โดย
ผูท้ ี่ มี Grit สูง จะเป็ น ผูท้ ี่ มีก ารตระหนัก รูใ้ นคุณ ค่าแห่งตนสูง เชื่ อว่าตนเองสามารถที่ จ ะท าให้
เป้าหมายประสบความสาเร็จได้ มีผกู้ ล่าวเกี่ยวกับ การเห็นคุณค่าในตนเองของบุคคลเป็ นจานวน
มาก และผลการวิจยั ครัง้ นีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของอันซอรี่ ช่างเหล็กและธัญภา พลานุกลู วงศ์
(2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ และความเพี ยร ปั จจัยพยากรณ์ความสาเร็จในการเรีย น
ภาษา พบว่า แรงจูงใจและความเพียรในการเรียนภาษามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัย
สาคัญ ในขณะที่ความวิตกกังวลและความเพียรมีความสัมพันธ์กันในเชิงลบอย่างมีนัยสาคัญใน
กลุม่ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูง ซึ่งสอดคล้องกับเบญจรัตน์ จงจารัสพันธ์ (2559)
ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง ความหวัง ความเพียร ความเครียด ต่อสุขภาวะองค์
รวมของนักเรียนสายอาชีพ พบว่า ความเพียรด้านพฤติกรรมและความหวังและความหวังด้านการ
มุง่ กระทามีผลต่อสุขภาวะองค์รวม นักเรียนสายอาชีพที่มีสขุ ภาวะองค์รวมที่ดี เป็ นผูท้ ี่มีความหวัง
ในชีวิตและมีความเพียรระดับสูง และมีการรับรูค้ วามเครียดในระดับต่า
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียน
สายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยผูว้ ิจยั พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีรูปแบบการการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การเรียนรู ้
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เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ของโคล์ป (Kolb) ซึ่งการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์เป็ น
การเรียนรูท้ ี่จะเกิดขึน้ กับผูเ้ รียน โดยผูเ้ รียนนาความรูต้ า่ งๆ ที่ได้รบั เข้ามาก่อนมาทาการเชื่อมโยง
กับความรูใ้ หม่เพื่อทาให้เกิดความหมายขึน้ โดยการรวบรวมเชื่อมโยงและจัดระเบียบประสบการณ์
ต่างๆ ให้เป็ นรูปแบบที่สมบูรณ์เพื่อที่จะช่วยให้สามารถเข้าใจประสบการณ์ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตได้
เป็ น อย่ า งดี (Kolb, 1984) ดังนั้น การเรีย นรู เ้ ชิ ง ประสบการณ์จึ งเป็ น กลยุท ธ์ใ นการเชื่ อมโยง
ประสบการณ์ในห้องเรียนและการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียน ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่ าง
ลึกซึง้ เป็ นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ามาเป็ นประสบการณ์ใหม่ทงั้ ในและนอกห้องเรียน จน
เกิดองค์ความรูท้ ี่ชดั เจน ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ที่ 1 ประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experiencing) เป็ นการเรียนรูจ้ ากการ
ที่ผเู้ รียนเข้าไปมีส่วนร่วมและรับรูป้ ระสบการณ์ตา่ งๆ เน้นการใช้ความรูส้ กึ และยึดถือสิ่งที่เกิดจาก
ประสบการณ์เดิมของตน
ขัน้ ที่ 2 การสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective Observation) เป็ นขัน้ ตอนที่ผเู้ รียน
มุง่ ทาความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รบั โดยผ่านการสังเกตอย่างรอบคอบ
และมีการไตร่ตรองพิจารณาอย่างดี
ขัน้ ที่ 3 การสรุปเป็ นหลักการนามธรรม (Abstract Conceptualization) เป็ นขัน้ ที่
ผูเ้ รียนนาสิ่งที่สงั เกตและไตร่ตรองแล้วจากเหตุและความคิดแล้วนามาสรุปรวบยอดเป็ นหลักการ
ต่างๆ ที่จะนาไปใช้ได้
ขัน้ ที่ 4 การทดดลองปฏิบัติจ ริง (Active Experiment) เป็ น ขัน้ ที่ ผเู้ รียนน าสิ่งที่
สรุปไว้เป็ นหลักในขัน้ ที่แล้วไปทดลองใช้ปฏิบตั ิจริง เพื่อทดสอบว่าใช้ได้จริงหรือไม่ ช่วยให้เข้าใจใน
สิ่งใหม่และสามารถทานายได้วา่ จะเกิดอะไรขึน้ ต่อไป
นอกจากนี ้ Kolb เชื่อว่า ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูจ้ ากประสบการณ์เชิงรูปธรรมได้ โดย
ผ่านการสะท้อนประสบการณ์ในด้านต่างๆ และปรับประสบการณ์เหล่านั้นมาสูก่ ารทดลอง และ
การปฏิบตั ิกบั ปัญหาจริง โดยผูเ้ รียนแต่ละคนจะเน้นการเรียนในขัน้ ต่างๆ แตกต่างกัน ทาให้ผเู้ รียน
มีการใช้ขนั้ การเรียนรูต้ า่ งๆ ไม่เท่ากัน บางคนเน้นที่ขนั้ ที่ 1 บางคนเน้นที่ขนั้ ที่ 2 หรือบางคนเน้นขัน้
อื่นๆ ที่แตกต่างกันไป จากการที่การเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์เน้น ที่การแก้ปัญ หา การสะท้อนคิด
และการเรีย นรู ้ด ้ว ยตนเอง ทฤษฎี ข อง Kolb จึ งเข้า กับ หลัก การเรี ย นรู ้ต ลอดชี วิ ต (Lifelong
Learning) ที่มีประโยชน์ต่อการเรีย นรูท้ ี่ยึ ดงานเป็ นหลัก (Work-Based Learning) และสามารถ
ประยุก ต์ใ ช้ในการพัฒ นาการคิ ด ที่ ซับ ซ้อ น (Cognitive Complexity) ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
(Critical Thinking) ความเข้าใจในเนื ้อหาความรู ้ (Content Knowledge) แรงจูงใจในการเรีย น
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(Motivation to Learn) ความสามารถในการแก้ปั ญ หา (Problem Solving Ability) และสามารถ
นาสิ่งที่เรียนรูไ้ ปใช้ในการทางานได้ง่ายขึน้
ดังนั้น การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรีย นรู เ้ ชิ งจิ ตวิท ยาเพื่ อ เสริม สร้าง Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็ นวิธีการหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนพจน์ โพสมัคร (2561a) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การ
พัฒ นารู ป แบบการเสริมสร้าง Grit ของนัก เรีย นวิท ยาลัย นาฏศิ ลป์ สถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ นศิล ป์
กระทรวงวัฒนธรรม พบว่า นักเรียนมี Grit หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามรูปแบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียน
สายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดงั นี ้
3.1 เปรีย บเที ย บคุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัด สถาบั น
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง
พบว่านักเรียนสายอาชีพกลุ่มทดลองมีคณ
ุ ลักษณะ Grit หลังการทดลองสูงขึน้ จากช่วงก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2 แสดงให้เห็น
ว่า รู ป แบบการจัด การเรีย นรูเ้ ชิ งจิ ตวิท ยาเพื่ อเสริม สร้าง Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่มีประสิทธิผลในการพัฒนาคุณลักษณะ Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชีย งใหม่ ที่เป็ นเช่นนีเ้ พราะ
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาได้นาเทคนิคอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึน้ ซึ่งในรูป แบบการจัด การเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาที่ ผวู้ ิจัยได้พัฒนาขึน้ นี ้ มีการให้นัก เรียนสาย
อาชีพได้ฝึกหัดกิจกรรมหลายอย่างที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพอาทิ
การสร้าง Mind-map การแสดงบทบาทสมมติ คิ ด แก้ปั ญ หา การระดมสมอง ไม่เ พี ย งเท่ า นี ้
ประสิทธิผลดังกล่าวยังแสดงให้เห็นได้จากการสนทนากลุม่ กับนักเรียนสายอาชีพกลุ่มทดลองโดย
นักเรียนสายอาชีพกล่าวว่าพวกเขาตระหนักถึงประโยชน์ของการวางแผน การตัง้ เป้าหมาย การมี
ความเชื่อมั่นในจนเองนัน้ ทาให้พวกเขากล้าที่จะแสดงออกเพิ่มมากขึน้ และกระบวนการเรียนรูผ้ า่ น
ประสบการณ์ตรงนั้นสามารถช่ว ยให้เขาวางแผนเป้าหมายชีวิตได้เป็ นอย่างดี โดยแผนเหล่านีจ้ ะ
ช่วยให้พวกเขาบรรลุถึงความต้องการของตนเอง ทัง้ นีเ้ นื่องจากแผนเหล่านีถ้ กู วางไว้เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของตนเอง ดังนัน้ พวกเขาจึงรูส้ ึกได้ว่าตนเองมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินชีวิตตาม
แผนเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของตนเอง
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3.2 การเปรียบเทียบคุณ ลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุม พบว่า หลังการทดลอง คุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ กลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัย ข้อ 3
ทั้งนี ้เป็ น เพราะว่า นัก เรีย นกลุ่มทดลองให้คุณ ค่าในการตั้งเป้ าหมายในการเรียนเพื่ อให้ตนเอง
ประสบความสาเร็จในการเรียนสายอาชีพให้จบด้วยความปรารถนาที่วา่ ถ้าเรียนจบจะสามารถหา
งานทาได้ มีความรู ส้ กึ เชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึน้ เห็นข้อมูลจากการเขียนเป้าหมายให้ตนเองทา
ให้สะท้อนความคิด การเรียนสายอาชีพนั้นเป็ นการเรียนที่เน้นการฝึ กทักษะในการปฏิบัติได้จริง
นอกจากนีก้ ารตัง้ เป้าหมายและเขียนแผนผังความคิด และตารางปฏิบัติตนให้เป็ นไปตามแผนที่ตงั้
ไว้นนั้ เป็ นวิธีการกระตุน้ วินยั ในตนเอง เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง และการใช้ชีวิตประจาวันของ
ตนเองปฏิบัติในสิ่งที่วางแผนไว้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดความขยันหมั่นเพียร สอดคล้องกับที่
Locke and Latham (1990) กล่าวไว้ว่า การตัง้ เป้าหมายเป็ นสิ่งสาคัญของบุคคลเพราะเป้าหมาย
เปรียบเสมือนเข็มทิศ ชีท้ ิศทาง ในการดาเนินชีวิตของบุคคล เป้าหมายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
เป็ นตัวบ่งชี ้ ความสาเร็จของบุคคล ดังนัน้ การกาหนดเป้าหมายทางบวกจึงเป็ นกระบวนการกระตุน้
บุคคลให้เกิดพฤติกรรมเพิ่มมากขึน้
นอกจากนี ้ห ลังเสร็จ สิน้ การใช้รูป แบบฯ ผู้วิจัย ได้ด าการสนทนากลุ่มเฉพาะ
(Focus Group) กับนักเรียนสายอาชีพกลุ่มทดลองในประเด็นเกี่ยวความพึงพอใจในการเข้าร่วม
การใช้รูปแบบฯ และสิ่งที่ได้เรียนรู ้ พบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลองมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
การจัด การเรีย นรู เ้ ชิ งจิ ต วิท ยาเพื่ อ เสริมสร้าง Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พ ฯ อยู่ใ นระดับ มาก
เนื่องจากนักเรียนกลุ่มทดลองได้ความรู ผ้ า่ นการทากิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดความตระหนักถึง
คุณ ค่าในการเรีย นสายอาชี พและกระตุน้ ความศรัท ธาในการเรีย นสายอาชี พ และสามารถน า
ความรู ้แ ละวิธี ก ารคิ ด ไปปรับ ใช้ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน ของตนเอง และได้เ รี ย นรู ก้ าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับตนเองในทางที่ดีขนึ ้ มีการวางแผนระยะสัน้ ในการสร้างเป้าหมาย นักเรียน
สายอาชีพรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อสถาบันอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึน้ จากเมื่อก่อนผูป้ กครองจะ
ไม่อยากให้เรีย นในโรงเรีย นเทคนิ ค เนื่ องจากตีกัน เป็ น ภาพลัก ษณ์ที่ ไม่ดี แต่ใ นปั จจุบัน มีก าร
พัฒ นาทางด้านการเรีย นเพิ่ ม มากขึน้ มี คุณ ครู ฝ่ายปกครองดูแ ลความเป็ น ระเบี ย นเรีย บร้อ ย
นักเรียนสายอาชีพจึงรูส้ ึกมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ตอ่ การเรียนอาชีวะมากขึน้ และยังมีกาลังใจในการ
สร้างเป้าหมายต่อการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จ เพื่อจะนาความรูไ้ ปประกอบวิชาชีพต่อไป
โดยมีความขยันหมั่นเพียรเพิ่มมากขึน้ ตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมากขึน้ จะพยายาม
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อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง อดทนต่อความยากลาบากฟันฝ่ าอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อ
ท้อทาตามขัน้ ตอนที่เคยได้เรียนได้ฝึกปฏิบัติมา และเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหา
ความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะต่อไป ทุกอย่างที่ทาอยากหารายได้เลีย้ งชีพ และเลีย้ งดู
พ่อแม่ยามแก่เฒ่า ที่สาคัญทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้มีการรับรองว่าจบไปแล้วมีงานทา เป็ น
แรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทาให้นักเรียนสายอาชีพตัง้ ใจเพิ่มมากขึน้ โดยมีการพัฒนาเพิ่มมากขึน้ และ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลที่ได้ดงั กล่าวในข้างต้น เป็ นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้
เชิงจิตวิท ยาเพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
จังหวัดเชียงใหม่ เกิดประสิทธิผลและเป็ นที่พึงพอใจของนักเรียนกลุม่ ทดลอง
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนาเอาผลการวิจัยไปใช้
1.1 แบบวัด Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
จังหวัดเชียงใหม่ นาไปใช้กับนักเรียนสายอาชีพที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันกับกลุม่ ตัวอย่าง และก่อน
ไปใช้ควรศึกษาในรายละเอียดของแบบวัด วิธีการและการแปลความหมายก่อนนาไปใช้
1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้าง Grit ของนักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ กลุ่มตัวอย่าง และก่อนนาไปใช้ควรศึกษาท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคต่าง ๆ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนในทุกระดับเพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาคุณลักษณะ Grit เพื่อนาไปสูค่ วามสาเร็จของชีวิตในอนาคต
2.2 ควรมีพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง Grit โดยใช้ฐานคิดทางจิตวิทยา โดยใช้
กิจกรรมค่ายเพื่อขยายรูปแบบการเสริมสร้าง Grit ที่มีความหลายหลายเพิ่มมากขึน้
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
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จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวิจยั

1.ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของแบบวัดคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสาย
อาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จังหวัดเชียงใหม่
3. ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่น ของคุณลักษณะ Grit ของนักเรียน
สายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
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ตาราง 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามคุณลักษณะ Grit จานวน 53 ข้อ
ข้อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คนที่ 1
0
-1
0
-1
1
1
-1
-1
0
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
-1
1
1
-1
1
1
1
0

ผลพิจารณาของผู้เชีย่ วชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
-1
0
1
-1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
-1
1
1
-1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
คนที่ 5
1
0
-1
-1
0
1
-1
-1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0
1
1
1

4
2
1
-1
3
4
-2
-2
3
3
4
5
1
5
5
5
5
4
3
4
1
4
1
2
1
0
4
5
5
4

ค่า
IOC
0.80
0.40
0.20
-0.20
0.60
0.80
-0.40
-0.40
0.60
0.60
0.80
1.00
0.20
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.60
0.80
0.20
0.80
0.20
0.40
0.20
0.00
0.80
1.00
1.00
0.80

หมายเหตุ

ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 16 (ต่อ)
ข้อ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

คนที่ 1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
-1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
-1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
-1
1
1
-1
1
1
-1
1
1
-1
1
1
-1

หมายเหตุ

รวม
คนที่ 5
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
-1
1
1
1
1
1
0
1
-1
0
0
0

5
5
5
5
5
4
2
1
2
1
3
-2
5
4
4
5
3
2
3
1
2
2
2

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.40
0.20
0.40
0.20
0.60
-0.40
1.00
0.80
0.80
1.00
0.60
0.40
0.60
0.20
0.40
0.40
0.40

หมายเหตุ
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

เกณฑ์การพิจารณาใช้คา่ ดัชนีสอดคล้องตัง้ แต่ 0.60 ขึน้ ไป
ข้อคาถาม
จานวน
53
ข้อ
ผ่านเกณฑ์
จานวน
30
ข้อ
ไม่ผา่ นเกณฑ์
จานวน
23
ข้อ
รวมข้อคาถามที่ใช้ได้ จานวน
30
ข้อ

112
ตาราง 18 ค่าอานาจจาแนกของข้อคาถามคุณลักษณะ Grit โดยรวม (n=40)

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ค่าอานาจจาแนก
0.38
0.66
0.38
0.52
0.42
0.57
0.80
0.82
0.76
0.83
0.67
0.78
0.81
0.69
0.83

ข้อ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ค่าอานาจจาแนก
0.77
0.82
0.76
0.77
0.84
0.84
0.77
0.80
0.69
0.56
0.50
0.73
0.69
0.72
0.72

ข้อคาถามคุณลักษณะ Grit โดยรวม มีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
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ตาราง 19 ค่าอานาจจาแนกของข้อคาถามความปรารถนาอย่างแรงกล้า (n=40)

ข้อ
ค่าอานาจจาแนก
ข้อ
ค่าอานาจจาแนก
1
0.42
9
0.77
2
0.65
10
0.82
3
0.38
11
0.67
4
0.59
12
0.79
5
0.46
13
0.81
6
0.60
14
0.68
7
0.76
15
0.79
8
0.83
ข้อคาถามความปรารถนาอย่างแรงกล้า มีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93
ตาราง 20 ค่าอานาจจาแนกของข้อคาถามความรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ (n=40)

ข้อ
ค่าอานาจจาแนก
ข้อ
ค่าอานาจจาแนก
1
0.46
4
0.73
2
0.68
5
0.39
3
0.40
ข้อคาถามความรูส้ ึกเชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ มีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.76
ตาราง 21 ค่าอานาจจาแนกของข้อคาถามการมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการอาชีวะ (n=40)

ข้อ
6
7
8

ค่าอานาจจาแนก
ข้อ
ค่าอานาจจาแนก
0.57
9
0.77
0.74
10
0.77
0.80
ข้อคาถามการมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในการอาชีวะ มีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
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ตาราง 22 ค่าอานาจจาแนกของข้อคาถามการมีเป้าหมายในการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จ (n=40)

ข้อ
ค่าอานาจจาแนก
ข้อ
ค่าอานาจจาแนก
11
0.74
14
0.69
12
0.78
15
0.72
13
0.82
ข้อคาถามการมีเป้าหมายในการเรียนอาชีวะให้ป ระสบความสาเร็จ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.90
ตาราง 23 ค่าอานาจจาแนกของข้อคาถามความขยันหมั่นเพียร (n=40)

ข้อ
16
17
18
19
20
21
22
23

ค่าอานาจจาแนก
0.68
0.80
0.73
0.74
0.84
0.75
0.75
0.77

ข้อ
24
25
26
27
28
29
30

ค่าอานาจจาแนก
0.68
0.57
0.52
0.74
0.69
0.70
0.68

ข้อคาถามความขยันหมั่นเพียร มีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94
ตาราง 24 ค่าอานาจจาแนกของข้อคาถามความตั้งใจเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ (n=40)

ข้อ
ค่าอานาจจาแนก
ข้อ
ค่าอานาจจาแนก
16
0.74
19
0.77
17
0.78
20
0.79
18
0.72
ข้อคาถามความตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ มีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90
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ตาราง 25 ค่าอานาจจาแนกของข้อคาถามความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิ บัติงาน
อย่างไม่ย่อท้อ (n=40)

ข้อ
ค่าอานาจจาแนก
ข้อ
ค่าอานาจจาแนก
21
0.80
24
0.74
22
0.77
25
0.51
23
0.73
ข้อคาถามความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการฝึ กปฏิบัติงานอย่างไม่
ย่อท้อ มีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
ตาราง 26 ค่าอ านาจจาแนกของข้อค าถามความเชื่อ ในความสามารถของตนเองที่จ ะแสวงหาความรู ใ้ หม่ท่ี มี
ประโยชน์ต่อการเรียนอาชีวะ (n=40)

ข้อ
ค่าอานาจจาแนก
ข้อ
ค่าอานาจจาแนก
26
0.50
29
0.75
27
0.74
30
0.62
28
0.79
ข้อคาถามความเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ต่อ
การเรียนอาชีวะ มีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86
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ตาราง 27 ค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่นของคุณลักษณะ Grit (n=40)

คุณลักษณะ Grit
ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชือ่ มั่น
ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
0.38-0.83
0.93
ความรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ
0.39-0.73
0.76
การมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในการอาชีวะ
0.57-0.80
0.89
การมี เป้ าห ม าย ใน ก ารเรี ย น อาชี วะให้ ป ระส บ
0.69-0.78
0.90
ความสาเร็จ
ความขยันหมั่นเพียร
0.52-0.84
0.94
ความตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ
0.72-0.79
0.90
ความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการ
0.51-0.80
0.88
ฝึ กปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อท้อ
ความเชื่ อ ในความสามารถของตนเองที่ จ ะแสวงหา
0.50-0.79
0.86
ความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะ
คุณลักษณะ Grit โดยรวม
0.38-0.84
0.96
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ภาคผนวก ค
แบบวัดคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ1
จังหวัดเชียงใหม่
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แบบวัด คุณ ลั ก ษณะ Grit ของนั ก เรีย นสายอาชีพ ในสั งกั ด สถาบั นอาชีว ศึก ษา
ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
คาชีแ้ จง
1. แบบวัด ฉบับ นี ้มีจุด มุ่งหมายเพื่ อ การศึก ษาเท่านั้น ซึ่งเป็ น ส่วนหนึ่งของหลัก สูต ร
ปรัช ญาดุษ ฎีบัณ ฑิ ต สาขาการวิจัย และพัฒ นาศัก ยภาพมนุษ ย์ แขนงวิชาจิ ตวิท ยาการศึก ษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. แบบวัดนีม้ ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบบวัดแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อ มูล ส่ว นตัว ของนัก เรีย นสายอาชี พ ในสังกัด สถาบั น
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบวัด คุณ ลัก ษณะ Grit ของนั ก เรี ย นสายอาชี พ ในสัง กั ด สถาบั น
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 30 ข้อ
3. ข้อมูลที่ได้จากนักเรียนจะเป็ นประโยชน์อ ย่างยิ่งต่อการศึกษาคุณลักษณะ Grit ของ
นัก เรีย นสายอาชี พในสังกัด สถาบัน อาชี ว ศึก ษาภาคเหนื อ 1 จังหวัดเชี ย งใหม่ ผูว้ ิจัย จึงขอให้
นักเรียนได้ตอบแบบวัดให้ครบทุกข้อตามความเป็ นจริง โดยการตอบแบบวัดนีจ้ ะไม่มีผลกระทบต่อ
การเรียนและการดาเนิน ชี วิต ของนักเรีย นแต่ป ระการใด แต่จ ะน าเสนอผลการวิจัย ในภาพรวม
เท่านัน้
ขอขอบคุณ นัก เรีย นที่ ต อบแบบวัดคุณ ลัก ษณะ Grit ของนัก เรีย นสายอาชี พในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ในครัง้ นี ้

มนทกานต์ เมฆรา
นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จานวน 4 ข้อ
คาชีแ้ จง จงทาเครื่องหมาย  ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริงของนัก เรียน และ
เติมคาลงในช่องว่างที่กาหนดให้
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. ชัน้ ปี

ชัน้ ปี ที่ 1

ชัน้ ปี ที่ 2

ชัน้ ปี ที่ 3

3. แผนก
..............................................................................................................................................
4. สถาบันอาชีวะศึกษา
.........................................................................................................................................
ตอนที่ 2 แบบวัด คุ ณ ลั ก ษณะ Grit ของนั ก เรีย นสายอาชีพ ในสั งกั ด สถาบั น
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 30 ข้อ
คาชีแ้ จง จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อ และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องคาตอบที่สอดคล้อง
กับ ความคิ ด เห็น ของนัก เรีย นมากที่ สุดเพี ย งช่อ งเดี ย ว โดยพิ จ ารณาเกณฑ์ใ นการเลื อกตอบ
ดังต่อไปนี ้
มากที่สดุ หมายถึง ข้อความตรงกับความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมนักเรียนมาก
ที่สดุ
มาก
หมายถึง ข้อความตรงกับความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมนักเรียนมาก
ปานกลาง หมายถึง ข้อความตรงกับความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมนักเรียนปาน
กลาง
น้อย
หมายถึง ข้อความตรงกับความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมนักเรียนน้อย
น้อยที่สดุ หมายถึง ข้อความตรงกับความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมนักเรียนน้อย
ที่สดุ
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ตาราง 28 แบบวัดคุณลักษณะ Grit ของนักเรียนสายอาชีพ ในสังกัดสถาบันอาชีว ศึกษาภาคเหนื อ 1 จังหวัด
เชียงใหม่

ข้อ
1

ข้อความ

ฉัน เลือ กเรีย นสายอาชี วะเพราะมั่น ใจว่าเมื่ อ
เรียนจบออกไปแล้วไม่ตกงาน
2 ฉันชื่นชอบการเรียนอาชีวะเพราะเป็ นการเรียน
ที่เน้นให้ผเู้ รีย นเกิดทัก ษะในการปฏิบัติงานได้
จริง
3 ถึงแม้จะมีขา่ วในด้านลบของนักเรียนอาชีวะแต่
ฉั น ก็ ยั ง เลื่ อ มใสต่ อ การเรี ย นในหลั ก สู ต ร
อาชีวศึกษา
4 ฉันเห็นคุณค่าของการเรียนสายอาชีวะเพราะมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
5 ฉัน มุ่ง มั่น ในการเรีย นระดับ ปวช ปวส และ
ปริญญาตรี ให้สาเร็จในการประกอบอาชีพ
6 ฉั น ต้อ งการเป็ นนั ก เรี ย นอาชี ว ะที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ ในการเรีย นและเป็ น ที่ ย อมรับ ใน
สังคม
7 ฉัน ฝึ ก ฝนในสิ่งที่ ต นเองชอบและถนัด เพื่ อให้
เกิ ด ความช านาญในการประกอบอาชี พ ใน
อนาคต
8 ฉันทาการบ้านของแต่ละวิชาที่ครูมอบหมายให้
เสร็จด้วยตนเอง
9 ฉันต้องการทาโครงงานที่ครูมอบหมายให้สาเร็จ
10 ฉัน ตั้งเป้ าหมายว่าต้องได้เกรดเฉลี่ย มากกว่า
3.00 เมื่อจบการศึกษา

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
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ตาราง 27 (ต่อ)

ข้อ

ข้อความ

11 ฉัน มุ่ง พัฒ นาตนเองให้เ กิ ด ทั ก ษะในวิ ช าชี พ
เฉพาะ
12 ฉันใส่ใจกับการเรียนวิช าชีพพื ้นฐานเพื่ อให้ได้
คะแนนอยู่ในระดับดี
13 ฉัน กาหนดผลลัพธ์ในการเรียนในวิชาพืน้ ฐาน
และวิชาชีพเฉพาะในแต่ละภาคเรียน
14 ฉันบันทึกเนือ้ หาสาระและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อให้
เกิดความเข้าใจและจาได้อย่างแม่นยา
15 ฉันเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนสอบวิชาพืน้ ฐาน
และวิ ช าชี พ เฉพาะเพื่ อ ให้ผ ลการสอบอยู่ใ น
เกณฑ์ที่ดี
16 ฉัน วางแผนการอ่า นและสรุ ป เนื ้อ หาเพื่ อ ท า
ความเข้าใจในการเรียนวิชาพืน้ ฐาน
17 ฉันพากเพียรฝึ กทักษะวิชาชีพเฉพาะด้วยความ
อดทน
18 เมื่อไม่เข้าใจเนือ้ หาที่เรียน ฉันจะศึกษาค้นคว้า
และฝึ กปฏิบตั ิเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจมากขึน้
19 ฉัน ให้ค วามสาคัญ กับ การสอบ มาเป็ น อัน ดับ
แรก
20 ฉัน ใฝ่ หาความรู แ้ ละวิธี ก ารฝึ ก ทัก ษาวิช าชี พ
เฉพาะที่ทนั สมัยจากสื่อการเรียนออนไลน์
21 ฉันไม่ยอมจานนต่ออุปสรรคที่เกิดขึน้ ในชั่วโมง
การเรียนภาคปฏิบตั ิ

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
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ตาราง 27 (ต่อ)

ข้อ

ข้อความ

22 ฉัน พร้อ มที่ จ ะเผชิ ญ กับ ความล าบากในการ
ฝึ กงานของสถานประกอบการ
23 ถึ ง แม้ก ารเรีย นอาชี ว ะจะเป็ นการเรีย นวิ ช า
พื ้น ฐานกับ วิช าชี พ เฉพาะควบคู่กัน แต่ฉัน ก็
สามารถผ่านไปได้ดว้ ยดี
24 ถึ ง แ ม้ ก ารฝึ กป ระสบ การณ์ วิ ช าชี พ จ ะมี
สถานการณ์ความกดดันอย่างไร ฉันพร้อมที่จะ
เรียนรูส้ ิ่งใหม่จากสถานการณ์นนั้
25 ฉันพยายามคิดหาวิธีการแก้ไขปั ญ หาที่เกิดขึน้
ขณะฝึ ก ปฏิบัติ งานวิช าชี พให้ผ่านไปได้อย่ าง
ถูกต้อง
26 ฉันสามารถเรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนอาชีวะได้
27 ฉั น สาม ารถ สร้า งนวั ต กรรม ใหม่ ๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะ
28 ฉันเชื่อว่าตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ ห้
เป็ นประโยชน์ตอ่ งานในสายวิชาชีพได้
29 ฉันสามารถนาความเรียนรูแ้ ละทักษะที่เกิดจาก
การเรี ย นอาชี ว ะไปเรี ย นในสาขาที่ มี ค วาม
ใกล้เคียงได้
30 ฉัน เชื่ อ ว่าความตั้งใจและพยายามสร้างองค์
ความรูใ้ หม่ๆ เป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือของ
การเรียนอาชีวะ

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
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ภาคผนวก ง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพือ่ เสริมสร้างGrit ของนักเรียนสายอาชีพ
ในสังกัดสภาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จังหวัดเชียงใหม่
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ส่วนที1่ แนวคิดและหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่ เสริมสร้าง
กริต(Grit) ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสานักงานการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จังหวัดเชียงใหม่

แนวคิด พื้นฐานของรู ป แบบการจัด การเรีย นรู้เชิงจิตวิทยาเพื่อเสริม สร้างกริต
(Grit)
รูปแบบการจัดการเรีย นรูเ้ ชิงจิ ตวิทยา เพื่ อเสริมสร้างกริต (Grit) ของนักเรีย นสาย
อาชีพในสังกัดสานักงานการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวคิด พืน้ ฐานดังนี ้
กริต(Grit) เป็ นลักษณะนิสยั ของผูเ้ รียน ที่ควรเสริมสร้างให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน เพราะ
ผูเ้ รียนที่มี กริต (Grit)สูง จะสามารถอดทน ต่ออุปสรรค เพื่อไปถึ งเป้าหมายที่วางไว้และประสบ
ความสาเร็จได้ กริต(Grit)เป็ นลักษณะนิสยั ของบุคคล ที่ประกอบไปด้วย ความหลงใหลทุ่มเทใน
เป้าหมายและ ความมานะพยายามในเป้าหมาย ดังนัน้ ผูเ้ รียน ที่มีกริต(Grit)สูง จะสามารถอดทน
ต่อปั ญหาและอุปสรรค มีความมุ่งมั่นในเป้ าหมาย และประสบความสาเร็จในการนาพาตนเอง
ไปสูเ่ ป้าหมาย
คุณลักษณะของกริต(Grit) ประกอบด้วย 1) ความปรารถนาอย่างแรงกล้า 2) ความ
ขยันหมั่นเพียร โดยทัง้ สององค์ประกอบใหญ่ สามารถแยกย่อยได้อีก 6 องค์ประกอบย่อย ดังนี ้
1.องค์ประกอบความปรารถนาอย่างแรงกล้า แบ่งออกเป็ น
1.ความรูส้ กึ เชื่อมั่นรักและศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ
2. การมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ตอ่ การเรียนอาชีวะ
3. การมีเป้าหมายต่อการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จ
2.องค์ประกอบความขยันหมั่นเพียร
1.การตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2.ความอดทนต่อความยากลาบากฝ่ าฟั นอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานอย่างไม่
ย่อท้อ
3.ความเชื่ อในตนเองที่ จะแสวงหาความรู ใ้ หม่ ที่ มีป ระโยชน์ ต่อการเรีย น
อาชีวะ
หลักการจัดการเรียนรู้
1.จัดการเรียนรูท้ ี่ เน้น ให้ผเู้ รียนได้เรีย นรูจ้ ากการสร้างประสบการณ์ที่เป็ นรูป ธรรม
สถานการณ์จริงของการมานะพยายาม เพื่อไปถึงเป้าหมายจนประสบความสาเร็จนาไปสูก่ ารตอบ
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คาถาม เช่น ประสบการณ์ในการหลงใหลทุม่ เทไปกับเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง ความพยายามใน
สิ่งที่ยากลาบาก
2 จัด การเรีย นรูท้ ี่ เน้นให้ผเู้ รียนได้ขบคิด และเพี ยรพยายามในการแก้ปั ญ หา เพื่ อ
นาไปสูเ่ ป้าหมายที่วางไว้
3. จัดการเรียนรูท้ ี่เน้นให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์และวิธีการที่หลากหลาย
ท้าทาย ความคิด ส่งเสริมให้มีโอกาสได้พัฒ นาการเรีย นรู ้และการคิดอย่ างรอบด้านและความ
พยายามในเป้าหมายที่ตอ้ งใช้ความมานะอดทน
4. จัด การเรีย นรูท้ ี่ เน้น ให้ผเู้ รียนได้เข้าไปเผชิญ ปั ญ หาสถานการณ์จริงที่ เกิดขึน้ ใน
สังคมและ การดาเนินชี วิตประจาวันหรือการจัดกิจ กรรมในห้องเรีย นที่สะท้อนความเป็ น จริงให้
ผูเ้ รียนได้รว่ มกัน คิดแก้ปัญหาและลงมือจริง
5.รูปแบบการจัดการเรียนรูผ้ เู้ รียนควรได้รบั ข้อมูลย้อนกลับจากการปฏิบัติและมีการ
ประเมินผล
6.รูปแบบการจัดการเรียนรูค้ วรส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจให้ผเู้ รียนมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย
ที่ตงั้ ไว้
7. รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ควรนาไปสูค่ วามมานะพยายามเพื่ อไปให้ถึงเป้าหมายที่
วางไว้
8.รูปแบบการจัดการเรียนรูค้ วรส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้มีโอกาสทางานร่วมกับผูอ้ ื่น รับฟัง
ความคิดเห็นรวมทัง้ การ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ ื่น
9.รูปแบบการจัดการเรียนรูค้ วรส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรูท้ ี่สนับสนุนการยอมรับ
ความแตกต่างของผูเ้ รียน การยอมรับ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น การทางานร่วมกันกับผูอ้ ื่น
จุด มุ่ งหมายของการจัด การเรีย นรู้ เ ชิงจิต วิท ยาเพื่อเสริม สร้ า งกริต (Grit)ของ
นักเรียนสายอาชีพในสังกัดสานักงานการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จังหวัดเชียงใหม่
1. ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นากริต (Grit) ที่มีอยู่เดิม ให้มีระดับที่สงู ขึน้ กว่าเดิม
2.ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ทงั้ ทางตรง และทางอ้อม ก่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การทาเป้าหมายให้ประสบความสาเร็จ
3. เพื่ อให้ผเู้ รีย นได้เรีย นรูก้ ารตั้งเป้ าหมาย การมีความมานะพยายาม เพื่ อบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
4. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถจัดการกับปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ และพาตนเองไปสู่
เป้าหมายได้
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5. เพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรูก้ ารแก้ปัญ หาอุปสรรค ที่ หลากหลาย แปลกใหม่ และท้า
ทายเพื่อไปสูเ่ ป้าหมายที่วางไว้
6. เพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับการมีจดุ ยืนในตนเอง ไม่เ ปลี่ยนแปลงง่าย
7. ให้ผู้เรีย นได้รับ ข้อมูลย้อ นกลับ จากการปฏิ บัติ และมี ก ารประเมิ น ผลจากการ
เสริมสร้างพัฒนากริต (Grit)
8.เพื่ อให้ผเู้ รีย นได้มีโอกาสท างานร่วมกับ ผูอ้ ื่น แลกเปลี่ย นความ คิดเห็น กับ ผูอ้ ื่น
เรียนรูใ้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
9.เพื่อให้ผเู้ รียนได้ทากิจ กรรมที่มีการแสดงออกทางความคิด ที่หลากหลาย ภายใต้
บรรยากาศของความสนุกสนาน ท้าทาย และก่อให้เกิดความอยากเรียนรูใ้ นประสบการณ์ที่แปลก
ใหม่
เนือ้ หาของการจัดการเรียนรู้
เนือ้ หาที่ใช้ในการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่อพัฒนากริต(Grit) เป็ น
เนื ้อหาที่ เกี่ ย วข้องกับ ชี วิต ประจาวัน ของนัก เรียนสายอาชี พในสังกัดสานักงานการอาชี วศึก ษา
ภาคเหนือ1 จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนีเ้ พราะนักเรียนสายอาชีพ จะเรียนรูไ้ ด้ดีในสถานการณ์ที่อยู่ใน
ชีวิตประจาวัน และพบเห็นโดยทั่วไป
ลาดับขั้นตอน
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่ อเสริมสร้างกริต(Grit) ประกอบด้วย ขัน้ ตอนการเรียนรู ้
ทัง้ หมด 4 ขัน้ ตอนตามทฤษฎีของโคล์บ (Kolb, 1974, p.27) ซึ่งผูเ้ รียนจะต้องเรียงตามลาดับ ใน
แต่ ละขัน้ ตอนจะมีจดุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ชดั เจน
ทั้งนี ้ใ นแต่ล ะขั้น ตอนของกระบวนการได้บูรณาการทฤษฎีของ ของ โคล์บ และ
เทคนิควิธีการทางจิตวิทยาเพื่อช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนสามารถแสดงออกซึ่งความคิด ความมุ่งมั่น
ทุ่มเท ความเพียรพยายาม โดย สามารถเรียงลาดับของขัน้ ตอนได้ดงั นี ้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างประสบการณ์ทเี่ ป็ นรูปธรรม
เป็ นขัน้ ตอนเริ่มต้นที่มีจดุ ประสงค์เพื่อให้ผเู้ รียนได้ศึกษาข้อมูลจากประสบการณ์ของ
ผูอ้ ื่นในสังคม ที่มีความหลงใหลในเป้าหมาย และมุ่งมั่นในเป้ าหมายอย่างทุ่มเทไม่ย่อท้อ แม้จะ
ประสบความผิด หวัง และอุป สรรคมากมาย ก็ สามารถปฏิบัติจ นน าไปสู่ การบรรลุเป้ าหมาย
ประสบความสาเร็จได้ ผูว้ ิจัยได้มีสถานการณ์จากสิ่งที่เกิดขึน้ จริง มากระตุน้ ให้ผเู้ รีย นได้ฝึกคิด
อย่างรอบด้าน เพื่อกระตุน้ ความคิด แรงจูงใจในการไปสูเ่ ป้าหมายให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน ในขัน้ ตอนนี ้
ผูว้ ิจยั ใช้การตัง้ คาถาม เพื่อให้ผเู้ รียน สามารถใช้ความคิดได้อย่างหลากหลาย โดยผู้วิจยั กระตุน้
ผูเ้ รียนด้วยคาถามที่มีความเกี่ยวข้องกับกริต (Grit) เป็ นคาถาม ในการฝึ กคิด เร้าให้เกิดแรงจูงใจ
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ในทางจิตวิทยา ความสนใจอยากมุง่ มั่นทุ่มเท เช่น นักเรียนเคยทาอะไรด้วยความชอบ ความทุ่มเท
หลงใหลหรือไม่ และเคยประสบความยากลาบากในการทาสิ่งนัน้ หรือไม่ ก้าวผ่านมาได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 2 การสะท้อนการเรียนรู้ การทบทวนการเรียนรู้
เป็ นขัน้ ตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถบอกเป้าหมายความรักความทุ่มเท
ของตนเองได้ และการมุง่ มั่น มานะพยายามปฏิบตั ิเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ม่งุ มั่นทุ่มเทได้ โดยผูว้ ิจัย
กระตุน้ ให้นักเรียน ได้พิจารณาตนเอง ถึงเป้าหมาย ความทุ่มเทในเป้าหมาย และความพยายาม
แนวคิดของโคล์ป ที่นามาบูรณาการกับแนวคิดเชิงจิตวิทยา ในขัน้ ตอนนี ้ การสะท้อนการเรียนรู ้
หาก ผูว้ ิจัยพบว่าผูเ้ รียนยังไม่สามารถตัง้ เป้าหมายได้อย่างชัดเจนเหมาะสมยังไม่รูว้ ่าตนเองรักใน
การท าอะไร อาจ กระตุน้ ผูเ้ รียนด้วยค าถาม เช่น เป้ าหมายคืออะไร อะไรเป็ น สาเหตุ ให้เกิ ด
เป้าหมายนั้น ให้อธิบายถึงเป้าหมายที่กาหนด เราสามารถไปถึงเป้าหมายตามกาหนดเวลานั้นได้
หรือไม่ เราต้องทาอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 การสรุปองค์ความรู้
เป็ น ขั้น ตอนที่ มีจุด ประสงค์เพื่ อให้ผู้เรีย นฝึ ก ใช้ความคิดเกี่ ย วกับ สิ่งที่ รกั และเป็ น
เป้าหมาย และสิ่งที่ ตอ้ งทุ่มเทเพื่อไปสู่เป้ าหมายนั้น โดยผูส้ อนกระตุน้ ให้ผเู้ รียนคิดถึงเป้าหมาย
และความพยายามเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่กาหนดไว้

เทคนิคการเรียนรู ้เชิงจิตวิทยา

แนวคิดของทฤษฎี การเรียนรู เ้ ชิงจิตวิท ยา ทฤษฎี ทาง
สัง คม และทฤษฎี ก ารเสริ ม แรงทางบวก มุ่ ง เน้ น ให้
ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองแต่ละคนมีการสร้างสัมพันธภาพที่อยู่
วัตถุประสงค์
บนพืน้ ฐานของการเอาใจใส่ ดูแลและเคารพ นับถือซึ่งกัน
1. เพื่ อ สร้า งสัม พัน ธภาพระหว่า งผู้วิ จัยกับ ผู้เข้า ร่ว ม และกัน และให้ความสนใจกับพฤติกรรมความเพียร (Grit)
ทดลอง
โดยมีขนั้ ตอน ดังต่อไปนี ้
2. เพื่ อให้ผเู้ ข้า ร่วมทดลองเข้าร่ว มรู ป แบบการเรียนรู ้ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การรับประสบการณ์รูปธรรม
เชิ งจิตวิทยา เพื่อ ทราบวัตถุป ระสงค์ ระยะเวลา สถานที่ ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สังเกตอย่างไตร่ตรอง
และประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ สร้างแนวคิดเชิงนามธรรม

ครัง้ ที่ 1
เรื่อง ปฐมนิเทศ

ครัง้ ที่/วัตถุประสงค์/ระยะเวลา
และสื่อ/อุปกรณ์

ตาราง 29 ขัน้ ตอนที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู ้

ขัน้ เริ่มต้นการเรียนรู ้เชิงจิตวิทยา
1. ผู้วิ จั ยเชิ ญ ผู้เข้า ร่ว มการทดลองทุก คนเข้า ห้อ งที่
จัดเตรียมไว้สาหรับ การเรียนรูเ้ ชิงจิตวิ ทยา เมื่อ ผูเ้ ข้าร่ว ม
การทดลองเข้ามาแล้ว ผูว้ ิจัยเชิญให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลอง
แต่ ละคนนั่งบนเก้าอี ้ท่ี จัดเรียงไว้เป็ น วงกลม และผูว้ ิ จัย
เริ่มทาการเปิ ดกลุ่มด้วยการแนะนาตนเอง พร้อมกับกล่าว
ต้อ นรับ ผู้เข้าร่ว มการทดลองทุ กคนด้ว ยความรู ส้ ึกยิ น ดี
หลังจากนั้น ผูว้ ิจัยขอให้ผเู้ ข้า ร่วมทดลองแนะน าตนเอง
ผูว้ ิจยั พูดคุยสนทนาเบือ้ งต้น ก่อนเริ่มเกมละลาย

วิธีดาเนินการ

เป็ นขัน้ ตอนที่มจี ดุ ประสงค์เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนาความรูไ้ ปปฏิบตั ิได้ ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง ในสิง่ ที่ตนอยากทา และแสดงออกถึง
ความมุง่ มั่นทุ่มเท

ขั้นตอนที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู้
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ครัง้ ที่/วัตถุประสงค์/ระยะเวลา
เทคนิคการเรียนรู ้เชิง
วิธีดาเนินการ
และสื่อ/อุปกรณ์
จิตวิทยา
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว ม ท ด ล อ งเห็ น ถึ ง
พฤติกรรม เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองรูส้ กึ ผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่รูส้ กึ เป็ นกันเอง ทา
ขัน้ ที่ 4 ขั้นการทดลองประยุกต์ ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองรูส้ กึ ไว้วางใจ รู ส้ กึ อบอุ่น และยอมรับในตัวของผูว้ ิจยั สร้างสัมพันธภาพ
ความสาคัญเกี่ยวกับ Grit
หลักการไปใช้ใ นสภาพการณ์ ระหว่างผูว้ ิจยั กับผูเ้ ข้าร่วมทดลองในการเข้าร่วมรูปแบบการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา
ใหม่
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
2. ผูว้ ิจยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรียนรู เ้ ชิ งจิตวิทยา ระยะเวลา สถานที่ และ
ประโยชน์ข องการเข้าร่ว มกิจ กรรม ข้อ ควรปฏิ บัติติ และไม่ ควรปฏิ บัติติในการเรียนรู เ้ ชิ ง
สื่อ/อุปกรณ์
จิ ต วิ ท ยา และผู้วิ จัย สรุ ป เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ สิ่ง ที่ ค วรปฏิ บั ติติ ใ นการร่ว มกิ จ กรรม มี ดัง นี ้
1. กระดาษ A4
ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองทุกคนต้อ งมีความจริงใจต่อ กัน มี ความไว้วางใจกัน ช่ วยเหลือกัน มี
2. ปากกา
สัมพันธภาพที่แสดงถึงความอบอุ่นใจ การรักษาความลับ การให้กาลังใจกันและกัน และ
3. กระดาษโพสอิท
ความกระตือ รือ ร้น ไม่ไปตัดสินความคิดของผู้เข้าร่วมการทดลอง ไม่ตาหนิ กัน หรือแสดง
4. ป้ายชื่อห้อยคอ
กิรยิ าที่ไม่เหมาะสมต่อกัน ในระหว่างการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา
5. สมุดจดพฤติกรรม
6. กระดาษบรูฟ
7. สีเมจิก สาหรับเขียนกระดาษ

ตาราง 28 (ต่อ)
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และสื่อ/อุปกรณ์

ครั้งที/่ วัตถุประสงค์/ระยะเวลา

ตาราง 28 (ต่อ)

เทคนิคการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยา

การฝึ กปฏิบตั ิผเู้ ข้าร่วมทดลองมีความสนใจ ให้ความร่วมมือและมีความกระตือรือร้นมากน้อยเพียงใด

ขั้นดาเนินการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา
1. ผูว้ จิ ยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองเล่นเกม “สุดโหดกระโดดตีเป็ ด”
2. ผู้วิ จั ย ให้ผู้เ ข้า ร่ว มทดลองแบ่ ง กลุ่ ม เป็ น 3 กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 5 คน ให้แ ต่ ล ะกลุ่ ม ร่ว มกั น หา
ความหมายของคาว่า “ความเพียร (Grit)” ภายในระยะเวลา 15 นาที
3. เมื่ อ ผู้เข้า ร่ว มทดลองได้ค วามหมายของ “ความเพี ย ร (Grit)” แล้ว ให้ผู้เข้าร่ว มทดลองคิ ด
สัญ ลัก ษณ์ เกี่ ย วกับ “ความเพี ย ร (Grit)” โดยให้แ ต่ ล ะคนภายในกลุ่ม รวมตัวกัน แสดงเป็ น
สัญลักษณ์ และอธิบายว่า “เพราะอะไรสัญลักษณ์นจี ้ ึงเป็ นความเพียร”
4. ผูว้ จิ ยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองคุยกันภายในกลุม่ ว่า “จากการทากิจกรรม นักเรียนได้รบั ประสบการณ์
ในการเข้าร่วมนีอ้ ย่างไร และคิด หรือรู ส้ กึ อย่างไร” และผูว้ จิ ยั สรุ ปเพิม่ เติม
้ขันยุตกิ ารเรียนรู้เชิงจิตวิทยา
1. ผูว้ จิ ยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองสรุ ปสิง่ ที่ได้จากการให้การปรึกษาครัง้ นี ้ และผูว้ จิ ัยสรุ ปเพิม่ เติม
2. ผูว้ จิ ยั เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองซักถามข้อสงสัย
3. ผูว้ จิ ยั นัดหมาย วันเวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมในครัง้ ต่อไป
ผูว้ จิ ยั สังเกตผูเ้ ข้าร่วมทดลองที่รว่ มอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู เ้ ชิงจิตวิทยา และ

วิธีดาเนินการ
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เทคนิคการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยา

ตาราง 28 (ต่อ)

แนวคิ ด ของทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้
เชิ ง จิต วิ ท ยา ทฤษฎี ท างสัง คม
แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ก า รเส ริ ม แ ร ง
ทางบวก มุ่ ง เน้น ให้ผู้เ ข้า ร่ว ม
การทดลองแต่ละคนมีการสร้าง
สัม พั น ธภาพที่ อ ยู่บ นพื ้น ฐาน
ขอ งการเอาใจใส่ ดู แ ลและ
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
เคารพ นั บ ถื อ ซึ่ ง กั น และกั น
แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ กั บ
วัตถุประสงค์
พฤติ ก รรมความเพี ย ร (Grit)
1. เพื่ อ เสริม สร้าง Grit ด้า นความ โดยมีขนั้ ตอน ดังต่อไปนี ้
อดทนต่อความยากลาบากฟั น
ฝ่ าอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง าน
อย่างไม่ย่อท้อ

ครัง้ ที่ 6
เรื่ อ ง ก ารเสริ ม สร้ า ง Grit ด้ าน
ความขยัน หมั่ นเพี ยร (Perseverance)
ได้แ ก่ ความอดทนต่อ ความยากลาบาก
ฟั นฝ่ าอุปสรรคในการปฏิ บัติงานอย่างไม่
ย่อท้อ

ครั้งที/่ วัตถุประสงค์/ระยะเวลา
และสื่อ/อุปกรณ์

ตาราง 28 (ต่อ)

2.1 ขัน้ การรับประสบการณ์รูปธรรม
2.1.2 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองแต่ละกลุม่ คัดเรื่องราวจากคาถามที่ว่า “จากประสบการณ์ท่ี
ผ่า นมานักเรียน การเรียนในวิ ทยาลัยอาชี วะนักเรียน เคยประสบปั ญหาใดบ้า ง ที่ ท าให้
นักเรียนท้อ ถอยในการเรียน” และ “อะไรเป็ น สิ่ง ที่ ท าให้นักเรียนอยากเรียนในวิ ท ยาลัย
อาชีวะมากที่สดุ ” เลือกมาเพียง 1 เรื่องที่คิดว่าโดนใจมากที่สดุ
2.2 ขัน้ สังเกตอย่างไตร่ตรอง
2.2.1 ผู้วิ จัยให้ผู้เข้าร่วมทดลองแต่ละกลุ่ม ออกแบบเรื่อ งราว จากความอดทนต่ อ
ความยากลาบากฟั น ฝ่ าอุปสรรคในการปฏิ บัติง านอย่า งไม่ ย่อ ท้อ โดยสร้า งสถานการณ์
จาลองในการเรียนในวิทยาลัยอาชีวะจากเรื่องราวที่เลือกมาประยุกต์

ผูว้ ิจัยกล่า วทักทายผู้เข้าร่วมการทดลอง และผู้วิจัยทบทวนถึงกิจ กรรมในครัง้ ที่ 6 ที่ ได้
จากการเข้า ร่วม เกี่ ยวกับ การเสริมสร้า ง Grit ด้า นความขยันหมั่น เพี ยร (Perseverance)
ได้แก่ การตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2. ขัน้ ดาเนินการ

1. ขัน้ เริ่มต้น
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เทคนิคการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยา

วัตถุประสงค์
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การรับประสบการณ์
2. เพื่ อเสริมสร้าง Grit ด้านความ รูปธรรม
อดทนต่อความยากลาบากฟั น ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สังเกตอย่าง
ฝ่ าอุป สรรคในการปฏิ บัติ ง าน ไตร่ตรอง
อย่างไม่ย่อท้อ
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ สร้างแนวคิดเชิง
นามธรรม
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ การทดลองประยุกต์
หลักการไปใช้ในสภาพการณ์
ใหม่

และสื่อ/อุปกรณ์

ครั้งที/่ วัตถุประสงค์/ระยะเวลา

2.3ขัน้ สร้างแนวคิดเชิงนามธรรม
2.3.1 ผูเ้ ข้าร่วมทดลองแสดงบทบาทสมมุติ
2.3.2 ผูว้ ิจยั ถามผูเ้ ข้าร่วมทดลองในแต่ละกลุม่ ว่า “หากนักเรียน อยู่ในสถานการณ์ท่ี
ยากละบากในการเรียนแบบนี ้ นักเรียนจะทาอย่างไร” ผูเ้ ข้าร่วมทดลองสรุป และผูว้ ิจัยสรุป
เพิ่มเติม
2.4ขัน้ การทดลองประยุกต์หลักการไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่
2.4.1 ผูว้ ิจัยให้ผู้เข้าร่วมทดลองผูว้ ิจัยให้ผู้เข้า ร่วมทดลองอภิ ป รายร่ว มกัน เกี่ ยวกับ
บทบาทสมมุ ติ ข องแต่ ล ะกลุ่ม ที่ ถ่า ยทอดเรื่ อ งราวออกมาจากประสบการณ์ ตรง โดย
ผูเ้ ข้าร่วมทดลองสามารถอภิ ปรายร่วมกันเกี่ยวกับ “วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายต่อการเรียน
ในวิ ท ยาลัย อาชี ว ะในมุ ม มองใหม่ ๆ มี อ ะไรบ้า ง เพื่ อ ให้นั กเรียนเกิ ดการตั้ ง ใจเรีย นใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ ทัง้ ยังมีความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อ และยังเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ท่ี
มีประโยชน์ต่อการเรียนอาชีวะในชีวิต”
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ครัง้ ที่ 7
เรื่อง การเสริมสร้าง Grit ด้าน
ความขยันหมั่นเพียร (Perseverance)
ได้แก่ เชื่อในความสามารถของตนเองที่
จะแสวงหาความรูใ้ หม่ท่มี ีประโยชน์ต่อ
การเรียนอาชีวะ

และสื่อ/อุปกรณ์

ครั้งที/่ วัตถุประสงค์/ระยะเวลา

ตาราง 28 (ต่อ)

แนวคิดของทฤษฎี การเรียนรู เ้ ชิง
จิตวิทยา ทฤษฎี ทางสังคม และ
ทฤษฎี ก ารเสริม แรงทางบวก
มุ่งเน้น ให้ผเู้ ข้า ร่วมการทดลอง
แต่ละคนมีการสร้าง

เทคนิคการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยา

2.4.1 ผูว้ ิจยั ซักถามผูเ้ ข้าร่วมทดลอง ว่า “สิ่งที่จะทาให้นอ้ ยลงคืออะไร และสิ่งที่จะทา
เพิ่มขึน้ คืออะไร” ผูว้ ิจัยสรุปเพิ่มเติม โดยการสะท้อนความรู ส้ กึ และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
3. ขัน้ สรุ ปผล
ผูว้ ิจัยและผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง ช่วยกันสรุปผลในการเรียนรู ้ เกี่ยวกับกิจกรรมครัง้ ที่ 6 ผูว้ ิจัย
เปิ ดโอกาสให้ผู้เข้า ร่วมการทดลองได้ซักถามในสิ่งที่ สงสัยหรือ ไม่ เข้า ใจ และท าการนั ด
หมาย วัน เวลา สถานที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ ที่ 7
1. ขัน้ เริ่มต้น
ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง และผูว้ ิจยั ทบทวนถึงกิจกรรมในครัง้ ที่ 7 ที่ได้
จากการเข้าร่วม เกี่ยวกับการเสริมสร้าง Grit ด้านความขยันหมั่นเพียร (Perseverance)
ได้แก่ ความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อท้อ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ขัน้ การรับประสบการณ์รูปธรรม
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สื่อ/อุปกรณ์
กระดาษ / ปากกา

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เสริม สร้าง Grit ด้านเชื่ อใน
ความสามารถของตนเองที่ จ ะ
แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู ้ ใ ห ม่ ที่ มี
ประโยชน์ต่อการเรียนอาชีวะ
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

และสื่อ/อุปกรณ์

ครั้งที/่ วัตถุประสงค์/ระยะเวลา

ตาราง 28 (ต่อ)

สัม พั น ธภาพที่ อ ยู่ บ นพื ้ น ฐาน
ขอ งการเอ าใจใส่ ดู แลแ ละ
เคารพ นับถือซึ่งกันและกัน และ
ให้ ค วามสนใจกั บ พฤติ ก รรม
ความเพียร (Grit) โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้
ขั้นที่ 1 ขั้น การรับประสบการณ์
รูปธรรม
ขั้ น ที่ 2 ขั้ น สั ง เก ต อ ย่ า ง
ไตร่ตรอง
ขั้ น ที่ 3 ขั้ น สร้า งแนวคิ ด เชิ ง
นามธรรม
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ การทดลองประยุกต์
หลัก การไปใช้ใ นสภาพการณ์
ใหม่

เทคนิคการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยา

2.1.1 ผูว้ ิ จัยให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองจิ น ตนาการ (Imaginative Engagement) เกี่ ยวกับ
“ความเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรู ใ้ หม่ท่ีมีป ระโยชน์ต่อการเรียน
อาชีวะ”
2.1.2 ผู้วิจัยให้ผู้เข้า ร่วมทดลองวาดภาพในอุดมคติเกี่ ยวกับ “ความสามารถที่ตนเองมี
เพื่อนไม่เคยรู ว้ ่ามี” วาดภาพ (Drawing) คนละ 1 ภาพ และให้ผเู้ ข้าร่วมคิดถึงความรู ใ้ หม่ๆ
เกี่ยวกับการเรียนในวิทยาลัยในความเป็ นจริงว่าเป็ นอย่างไร แล้ววาดภาพเพิ่มอีก 1 ภาพ
2.1.3 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองทางานเป็ นทีม โดยแบ่งเป็ น 2 กลุม่ แต่ละกลุม่ นาภาพทัง้ 2
ภาพมาเปรี ย บเที ย บกั น และบรรยายความแตกต่ า งทั้ ง 2 ภาพ ระหว่ า ง ความรู ้
ความสามารถในอุดมคติ และความรู ค้ วามสามารถในความเป็ น จริง ผูเ้ ข้าร่วมทดลองใน
กลุม่ เลือกเรื่องที่ประทับใจมา 1 เรื่องแล้วนามาอภิปรายในกลุม่ ใหญ่
2.1.4 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองในแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอภาพความรู ้
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และสื่อ/อุปกรณ์

ครั้งที/่ วัตถุประสงค์/ระยะเวลา

ตาราง 28 (ต่อ)

เทคนิคการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยา

ความสามารถในอุดมคติ และความรูค้ วามสามารถในความเป็ นจริง
2.1.5 ให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลอง วิเคราะห์ความรู ส้ กึ ความคิด ความเชื่อของตนเองเกี่ยวกับ
แนวทางที่คาดว่า จะประสบความสาเร็จในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของตนเอง
2.2 ขัน้ สังเกตอย่างไตร่ตรอง
2.2.1 ผูว้ ิจัยให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองมาวิพากษ์เกี่ยวกับข้อดีขอ้ เสียของความรูค้ วามสามารถ
ในอุ ด มคติ และความรู ค้ วามสามารถในความเป็ นจริ ง ว่ า สามารถน าความเชื่ อ ใน
ความสามารถของตนเองมาเป็ นแรงขับเคลื่อนในการแสวงหาความรูใ้ หม่ท่ีมีประโยชน์ต่อ
การเรียนอาชีวะได้อย่างไร โดยถามว่า “นักเรียนสามารถสร้างความเชื่อในความสามารถ
ของตนเองได้อย่างไรบ้าง พร้อมทัง้ ให้อธิบายเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรถึงเชื่อแบบนัน้ ”
2.3 ขัน้ สร้างแนวคิดเชิงนามธรรม
2.3.1 ผู้วิ จัย สะท้อ นความคิ ด ความเชื่ อ เดิ ม ของผู้เข้า ร่ว มการทดลอง พร้อ มทั้ ง
นาเสนอตัวแบบของคนที่ประสบความสาเร็จจากการเรียนในสายอาชีวะ ที่เขาใช้ความเชื่อ
ว่า ตนเองมีความสามารถในการแสวงหาความรูใ้ หม่ท่มี ีประโยชน์มาเป็ นแรงใจในการเรียน
อาชีวะจนจบการศึกษา เพื่ อให้ผู้เข้าร่วมทดลองเกิดให้แรงบัน ดาลใจ และมีความคิดเชิ ง
บวกสามารถพั ฒ นาความคิ ดความเชื่ อ ใหม่ และทั ศ นคติ ท่ี ดี ต่อ ตนเองมาใช้เป็ นแนว
ทางการพัฒนาการแสวงหาความรูใ้ หม่ท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนอาชีวะ
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และสื่อ/อุปกรณ์

ครั้งที/่ วัตถุประสงค์/ระยะเวลา

ตาราง 28 (ต่อ)

เทคนิคการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยา

2.4 ขัน้ การทดลองประยุกต์หลักการไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่
2.4.1 ผูว้ ิจัยให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองนาสิ่งที่ได้เรียนรู จ้ ากการทากิจกรรมข้อ 2.1-2.3 มา
วางแผนประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองที่ จ ะแสวงหาความรู ใ้ หม่ ท่ี มี ป ระโยชน์ต่อ การเรียนอาชี ว ะต่ อ ไปในอนาคต และ
เพื่อนๆ ในห้องร่วมทัง้ ผูว้ ิจยั ให้กาลังใจ และเป็ นกาลังใจให้
3. ขัน้ สรุ ปผล
ผูว้ ิจยั และผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง ช่วยกันสรุ ปผลในการเรียนรู ้ เกี่ยวกับกิจกรรมครัง้ ที่ 7
ผูว้ ิจัยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองได้ซักถามในสิ่งที่สงสัยหรือไม่ เข้าใจ และทาการ
นัดหมาย วัน เวลา สถานที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ ที่ 8
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ครัง้ ที่ 8 เรื่อง การเสริมสร้างกริตด้าน
ความขยันหมั่นเพียร โดยรวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มท ดลอ งได้
ศึ ก ษ าต้ น แ บ บ ขอ งผู้ มี ก ริ ต
(Grit)
2. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ท ด ล อ งเห็ น
ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง ค ว า ม
ขยั น หมั่ น เพี ย ร และเชื่ อใน
ความสามารถแห่งตน

และสื่อ/อุปกรณ์

ครั้งที/่ วัตถุประสงค์/ระยะเวลา

ตาราง 28 (ต่อ)

แนวคิ ด ของทฤษฎี ก ารเรีย นรู ้
เชิงจิตวิทยา ทฤษฎีทางสังคม
โดยมีขนั้ ตอน ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การรับประสบการณ์
รูปธรรม
ขั้ น ที่ 2 ขั้ น สั ง เก ต อ ย่ า ง
ไตร่ตรอง
ขั้ น ที่ 3 ขั้ น สร้า งแนวคิ ด เชิ ง
นามธรรม
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ การทดลองประยุกต์
หลัก การไปใช้ใ นสภาพการณ์
ใหม่

เทคนิคการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยา

1. ขัน้ เริ่มต้น
ผูว้ ิจัยกล่าวทักทายผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง และผูว้ ิจัยทบทวนถึงกิจกรรมในครัง้ ที่ 7 ที่ ได้
จากการเข้าร่ว ม เกี่ยวกับ การเสริมสร้า ง Grit ด้านความขยัน หมั่นเพี ยร (Perseverance)
ได้แก่ เชื่อ ในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรู ใ้ หม่ท่ี มีป ระโยชน์ต่อการเรียน
อาชีวะ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ขัน้ การรับประสบการณ์รูปธรรม
2.1.1 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองชมวีดีทัศน์ ชีวิตต้องสูข้ อง ดร.จากกองขยะ ดร.
กุลชาติ จันทร์เพ็ญ และให้จดบันทึกแนวคิดที่ได้จากวีดีทศั น์
2.2 ขัน้ สังเกตอย่างไตร่ตรอง
2.2.1 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองอภิปราย ระดมสมองว่า สาเหตุของความสาเร็จของ
ดร.จากกองขยะ คืออะไร มีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จ และลักษณะนิสยั ของ
ดร.กุลชาติ จันทร์เพ็ญ เป็ นอย่างไร
2.2.2 ผูว้ ิจยั ให้ผรู้ ว่ มทดลองเขียนปั จจัยของความสาเร็จของ ดร.จุลชาติ จันทร์เพ็ญ
จากในวีดีทศั น์ โดยการระดมสมอง แล้วนาเสนอหน้าห้องเรียน

วิธีดาเนินการ
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และสื่อ/อุปกรณ์

ครั้งที/่ วัตถุประสงค์/ระยะเวลา

ตาราง 28 (ต่อ)

เทคนิคการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยา

หมาย วัน เวลา สถานที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ ที่ 9

ผูว้ ิจยั เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองได้ซกั ถามในสิ่งที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ และทาการนัด

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. ขัน้ สรุ ปผล
ผูว้ ิจัยและผู้เข้าร่วมการทดลอง ช่วยกันสรุ ปผลในการเรียนรู ้ เกี่ยวกับกิจกรรมครัง้ ที่ 8

ผู้วิ จั ย ให้ ผู้เ ข้ า ร่ ว มทดลอง น าเสนอ การน าแนวคิ ด จากการระดมสมองไป

ต้นแบบ
2. 4 ขัน้ การทดลองประยุกต์หลักการไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่

ประสบความสาเร็จจากการเรียนในสายอาชี วะ หลายๆคน โดยการบรรยายยกตัวอย่า ง

2.3 ขัน้ สร้างแนวคิดเชิงนามธรรม
ผูว้ ิจัยสะท้อนความคิด ของผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง พร้อมทั้งนาเสนอตัวแบบของคนที่

วิธีดาเนินการ
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เทคนิคการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยา

แนวคิ ด ของทฤษฎี ก ารเรีย นรู ้
เชิงจิตวิทยา ทฤษฎีทางสังคม
วัตถุประสงค์
โดยมีขนั้ ตอน ดังต่อไปนี ้
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองได้ทบทวนสิ่งที่ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การรับประสบการณ์
ตนเองได้รบั จากการรับ จากการเข้าร่ว ม รูปธรรม
การทดลอง
ขั้ น ที่ 2 ขั้ น สั ง เก ต อ ย่ า ง
2. การเสริมสร้าง Grit
ไตร่ตรอง
ขั้ น ที่ 3 ขั้ น สร้า งแนวคิ ด เชิ ง
นามธรรม
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ การทดลองประยุกต์
หลัก การไปใช้ใ นสภาพการณ์
ใหม่

ตาราง 28 (ต่อ)

ครัง้ ที่ 9

เรื่อง ปั จฉิมนิเทศ

และสื่อ/อุปกรณ์

ครั้งที/่ วัตถุประสงค์/ระยะเวลา

ตาราง 28 (ต่อ)

1. ขัน้ เริ่มต้น
ผูว้ ิจัยกล่าวทักทายผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง และผูว้ ิจยั ทบทวนถึงกิจกรรมในครัง้ ที่ 7 ที่
ได้จากการเข้าร่วม เกี่ยวกับความเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรู ใ้ หม่
ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนอาชีวะ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผูว้ ิจยั ทบทวนถึงกิจกรรมในครัง้ ที่ 1-7 ที่ได้จากการเข้าร่วม เกี่ยวกับความสาคัญ
ของ Grit การเสริมสร้าง Grit ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า (Passion) ได้แก่ ความรูส้ กึ
เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ การมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ต่อการเรียนอาชีวะ การ
มี เป้ า หมายต่ อ การเรียนอาชี ว ะให้ป ระสบความสาเร็จ การเสริม สร้า ง Grit ด้า นความ
ขยันหมั่นเพียร (Perseverance) ได้แก่ การตั้งใจเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ความ
อดทนต่ อ ความยากลาบากฟั น ฝ่ าอุป สรรคในการปฏิ บั ติง านอย่ า งไม่ ย่อ ท้อ ด้า นเชื่อ ใน
ความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนอาชีวะ
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และสื่อ/อุปกรณ์

ครั้งที/่ วัตถุประสงค์/ระยะเวลา
เทคนิคการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยา

ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
2. ผู้วิ จัย ให้ผู้เข้า ร่ว มการทดลองตอบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ กริต (Grit) ของ

สรุป ผลจากการเรียนรู เ้ พื่อเป็ นแนวทางในศึกษาและพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรียนรู เ้ ชิ ง
จิตวิ ทยาเพื่ อเสริม สร้าง กริต (Grit) ของนักเรียนสายอาชี พในสัง กัดสถาบันอาชีว ศึกษา

เสริม สร้าง กริต (Grit) ของนักเรียนสายอาชี พ ในสัง กัดสถาบันอาชีว ศึกษาภาคเหนื อ 1
จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 7 ครัง้ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผูว้ ิจัยยุติการเข้าร่ว มการทดลอง และ

มาร่วมกิจกรรม และประโยชน์ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ หลังสิน้ สุดการทดลอง
3. ขัน้ สรุ ปผล
1. ผู้วิ จั ยสรุ ป การศึก ษาและพั ฒ นารู ป แบบการจัด การเรียนรู เ้ ชิ ง จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่
2.4 ผู้วิ จัย สัม ภาษณ์ ผู้เข้า ร่ว มการทดลอง (Focus group) ถึ ง ความรู ส้ ึกที่ ไ ด้เ ข้า

เรียนรู เ้ ชิ งจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ เสริม สร้า ง กริต (Grit) ของนักเรียนสายอาชี พ ในสังกัด สถาบั น

ร่วมการเรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลงเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการ

ที่ได้รบั ก่อนและหลังการสิน้ สุดโปรแกรมการเรียนรูว้ ่ามีความรู ส้ กึ แตกต่างกันอย่างไร
2.3 ผูว้ ิจยั และผูเ้ ข้าร่วมการทดลองร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อความรู ท้ ่ีได้จากการเข้า

2.2 ผูว้ ิจัยให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลอง แสดงความรูส้ กึ เปรียบเทียบความรูส้ กึ และความรู ้
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และสื่อ/อุปกรณ์

ครั้งที/่ วัตถุประสงค์/ระยะเวลา
เทคนิคการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยา
ทดลอง

นักเรียนสายอาชีพ ในสัง กัดสถาบัน อาชีว ศึกษาภาคเหนื อ 1 จังหวัดเชี ยงใหม่ หลังการ
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การปฐมนิเทศ
การทาความรู้จักกับกริต(Grit)
สาระสาคัญ
การปฐมนิเทศ เป็ น การเริ่มต้นของการทาความรูจ้ ัก และเป็ นกัน เอง ระหว่างผูว้ ิจัย
ผูเ้ รียน และระหว่างผูเ้ รียน เนื่องจาก ผูว้ ิจยั และผูเ้ รียนยังไม่คนุ้ เคยกัน และ ผูเ้ รียนบางคนมาจาก
ต่างสถาบัน การปฐมนิเทศ จะทาให้เกิดบรรยากาศการเริ่มต้นของการเรียนรูท้ ี่ดี สร้างความเป็ น
กันเองและคุน้ เคยกันระหว่างผูเ้ รียน ผูว้ ิจัย และผูเ้ รียนจากต่างสถาบัน ในการจัดการเรียนรู ้ การ
เตรียมผูเ้ รียนให้พร้อมเป็ นสิ่งสาคัญที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้ ผูว้ ิจัยจะแจ้ง
ผูเ้ รียนให้ทราบถึง เป้าหมายของการจัดการเรียนรู ้ ระเบียบของการจัดการเรียนรู ้ และกฎ กติกา ใน
การเรียนรู ้ และอยู่รว่ มกัน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผเู้ รียนได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กัน
2.เพื่อให้ผเู้ รียนทราบถึงวัตถุประสงค์ ข้อตกลงต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้
3.เพื่อให้ผเู้ รียนทราบถึงข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับกริต (Grit) ในด้านของความสาคัญ
และความหมาย
4. เพื่ อให้ ผู้ วิ จั ย ทราบถึ ง ข้อ มู ล เบื ้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ความรู ้ ความเข้า ใจ และ
ประสบการณ์ของ ผูเ้ รียน เกี่ยวกริต(Grit) ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของกริต (Grit) ผูเ้ รียนทราบถึงความหมายของกริต (Grit)
2. บุคลิกภาพทางบวก คุณลักษณะกริต (Grit)
3. ความสาคัญของกริต (Grit)
สื่อ/อุปกรณ์
1. กระดาษ A4
2. ปากกา
3. กระดาษโพสอิท
4. ป้ายชื่อห้อยคอ
5. กระดาษบรูฟ
6. สีเมจิก สาหรับเขียนกระดาษ
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เวลาทีใ่ ช้ 180 นาที (3 ชั่วโมง)
ขั้นเริ่มต้นการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา
1. ผูว้ ิจัยเชิญผูเ้ ข้าร่วมการทดลองทุกคนเข้าห้องที่จดั เตรียมไว้สาหรับการเรียนรูเ้ ชิง
จิตวิทยา เมื่อผูเ้ ข้าร่วมการทดลองเข้ามาแล้ว ผูว้ ิจัย เชิญ ให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองแต่ละคนนั่งบน
เก้าอีท้ ี่จดั เรียงไว้เป็ นวงกลม และผูว้ ิจัยเริ่มทาการเปิ ดกลุ่มด้วยการแนะนาตนเอง พร้อมกับกล่าว
ต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมการทดลองทุกคนด้วยความรูส้ ึกยินดี หลังจากนั้น ผูว้ ิจัยขอให้ผเู้ ข้าร่วมทดลอง
แนะนาตนเอง ผูว้ ิจยั พูดคุยสนทนาเบือ้ งต้น ก่อนเริ่มเกมละลายพฤติกรรม เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมทดลอง
รูส้ ึก ผ่อนคลาย เพื่ อสร้างบรรยากาศที่ รูส้ ึกเป็ น กันเอง ทาให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองรูส้ ึก ไว้วางใจ รูส้ ึก
อบอุ่น และยอมรับในตัวของผูว้ ิจยั สร้างสัมพันธภาพระหว่างผูว้ ิจัยกับผูเ้ ข้าร่วมทดลองในการเข้า
ร่วมรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา
2. ผูว้ ิจัยชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนรูเ้ ชิงจิ ตวิ ท ยา ระยะเวลา สถานที่
และประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม ข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยา
และผูว้ ิจยั สรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบตั ิติในการร่วมกิจกรรม มีดงั นี ้ ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองทุก
คนต้องมีความจริงใจต่อกัน มีความไว้วางใจกัน ช่วยเหลือกัน มีสมั พันธภาพที่แสดงถึงความอบอุน่
ใจ การรักษาความลับ การให้กาลังใจกันและกัน และความกระตือรือร้น ไม่ไปตัดสินความคิดของ
ผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง ไม่ตาหนิกัน หรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อกัน ในระหว่างการเรียนรูเ้ ชิง
จิตวิทยา
ขั้นสรุปกิจกรรม
1.ผู้วิ จั ย และผู้ เ รี ย นร่ว มกั น สรุ ป ถึ ง ความรู ้ ความหมาย ของกริ ต (Grit) และ
ความสาคัญของกริต(Grit) ต่อนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จังหวัด
เชียงใหม่
2.ผูส้ อนสรุปกิจกรรมและนัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ ต่อไป
3.ผูส้ อนแจกสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รียน จากการถามเกี่ยวกับกริต(Grit)
2. สังเกตจากพฤติกรรมการตอบคาถามเกี่ยวกับกริต(Grit)
3. สังเกตจากการให้ความร่วมมือของผูเ้ รียนในการร่วมกิจกรรม
4. สังเกตจากการทาใบงาน เรื่อง ปฐมนิเทศและความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับกริต(Grit)
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กิจกรรมที่ 2
เรื่อง การเสริมสร้าง Grit ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า (Passion)
ความรู้สกึ เชือ่ มั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ
สาระสาคัญ
ความรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ เป็ นความรักอย่างแรงกล้าใน
การที่ จ ะเรีย นอาชี ว ะ มี ค วามเชื่ อ มั่น ว่า การเรีย นอาชี ว ะเป็ นสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุด และจะน าพาไปสู่
ความสาเร็จในชีวิต มีมมุ มองต่อการเรียนอาชีวะในทางที่ดี มีความรักในสถาบันและวิชาชีพที่ตน
เรียนอย่างแรงกล้า โดยไม่เปลี่ยนใจ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างGrit ด้านความรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ
2.เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความรูส้ กึ เชื่อมั่น ต่อการเรียนอาชีวะ
3.เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความรัก และศรัทธาในการเรียนอาชีวะ
4.เพื่อให้ผเู้ รียนมีมมุ มองที่ดีในการเรียนอาชีวะ
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
1.กระดาษ A4
2.ปากกา
3.กระดาษโพสอิท
4.ป้ายชื่อห้อยคอ
5.กระดาษบรูฟ
6.สีเมจิก สาหรับเขียนกระดาษ
เวลาทีใ่ ช้ 180 นาที (3 ชั่วโมง)
1. ขั้นเริ่มต้น
ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง และผูว้ ิจยั ทบทวนถึงกิจกรรมในครัง้ ที่ 1
ที่ได้จากการเข้าร่วม เกี่ยวกับความสาคัญของ Grit
2. ขั้นดาเนินการ
ขั้นการรับประสบการณ์รูปธรรม
ในขัน้ ตอนนีผ้ วู้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองทาแบบวัดประเมินความวิตกกังวล เพื่อ
สังเกตอารมณ์ความรูส้ กึ ของตนเองก่อนเริ่มกิจกรรม
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ขั้นสังเกตอย่างไตร่ตรอง
ในขัน้ ตอนนีผ้ วู้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองแต่ละคนวาดภาพเกี่ยวกับการเรียนใน
วิทยาลัยอาชีวะในอดีต ในกระดาษใบที่ 1 การเรียนในวิทยาลัยอาชีวะในปัจจุบัน ในกระดาษใบที่
2 ภายในเวลา 30 นาที ผูว้ ิจัยให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองแบ่งกลุ่มเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ให้แต่ละคน
สนทนา แลกเปลี่ยน ความคิด ความรูส้ กึ เกี่ยวกับ “ข้อดี ข้อเสียของการเรียนในวิทยาลัยอาชีวะใน
อดีต และการเรียนในวิทยาลัยอาชีวะในปัจจุบนั ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด” และให้
แต่ละกลุ่มนาเสนอความคิด ความรูส้ กึ ตัวเองเกี่ยวกับข้อดีขอ้ เสียของการเรียนในวิทยาลัยอาชีวะ
ในอดีต และการเรียนในวิทยาลัยอาชีวะในปัจจุบนั และผูว้ ิจยั สรุปเพิ่มเติม
ขั้นสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม
ในขัน้ ตอนนี ้ผวู้ ิจัย ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองจิ น ตนาการถึ งการเรียนในวิท ยาลัย
อาชีวะในอนาคตว่าเป็ นอย่างไร ฝันอยากให้เป็ นรูปแบบไหน แล้ววาดภาพลงในกระดาษ ผูเ้ ข้าร่วม
ทดลองสรุปเกี่ยวกับการเรียนในวิทยาลัยอาชีวะในควรเป็ นอย่างไร และผูเ้ ข้าร่วมทดลองต้องทา
ตัวอย่างไร ถึงจะสามารถปรับตัวกับการเรียนอาชีวะในอนาคตได้
ผูว้ ิจัยให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองระดมความคิดเกี่ยวกับ “ถ้านักเรียนรูส้ ึกเชื่อมั่น รัก
และศรัท ธาต่อการเรี ย นอาชี วะ พฤติก รรมที่ นัก เรีย นจะต้องแสดงออก นัก เรีย นจะแสดงออก
อย่างไร” และผูว้ ิจยั สรุปเพิ่มเติม
ขั้นการทดลองประยุกต์หลักการไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่
ในขั้น ตอนนี ้ผู้วิจัย ให้ผเู้ ข้า น าการระดมความคิ ด มาน าเสนอ โดยมี ก าร
วางแผนที่จะนาสิ่งที่ได้เรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันต่อไป
3. ขั้นสรุปผล
ผูว้ ิจยั และผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง ช่วยกันสรุปผลในการเรียนรู ้ เกี่ยวกับกิจกรรมครัง้
ที่ 2 ผูว้ ิจยั ให้การบ้านผูเ้ ข้าร่วมทดลองไปถ่ายรูปรุน่ พี่ที่นกั เรียนชื่นชอบที่สดุ มา 1 คน และบรรยาย
ว่าทาไมถึงชอบรุน่ พี่ที่นกั เรียนถ่ายรูปมา ผูว้ ิจยั เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองได้ซกั ถามในสิ่งที่
สงสัยหรือไม่เข้าใจ และทาการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ ที่ 3
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กิจกรรมที่ 3
เรื่อง การเสริมสร้าง Grit ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า (Passion)
การมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิต์ ่อการเรียนอาชีวะ
สาระสาคัญ
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ เป็ นแรงจูงใจที่ม่งุ เน้นความต้องการความสาเร็จ ผูท้ ี่มีกริตสูง จะ
เป็ นผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ ความสาเร็จสูง คิดถึงความสาเร็จ และมีความมุง่ มั่น
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเสริมสร้าง Grit ด้านการมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ตอ่ การเรียนอาชีวะ
2. เพื่อให้ผเู้ รียนมีความมุง่ มั่นสูค่ วามสาเร็จในการเรียนอาชีวะ
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษ
2. ปากกา
3. กระดาษบรู๊ฟ
4. สีเมจิก
5. สีเทียน
6. กระดาษโพสอิท
7. เทปกาวสองหน้าแบบบาง
เวลาทีใ่ ช้ 180 นาที
1. ขั้นเริ่มต้น
ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง และผูว้ ิจยั ทบทวนถึงกิจกรรมในครัง้ ที่ 2
ที่ได้จากการเข้าร่วม เกี่ ยวกับ การเสริมสร้าง Grit ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า (Passion)
ได้แก่ ความรูส้ กึ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ขั้นการรับประสบการณ์รูปธรรม
2.1.1 ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามว่า “นักเรียนคิดว่า ตัวนักเรียนเองมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ต่อการเรียนอาชีวะมาก หรือน้อย เพราะอะไร”
2.1.2 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองแบ่งกลุม่ เป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ผูว้ ิจยั ตัง้
คาถามว่า “จากประสบการณ์ที่ผ่านมานักเรี ยน การเรียนในวิทยาลัยอาชีวะนักเรียนเคยประสบ
ปัญหาใดบ้าง ที่ทาให้นกั เรียนท้อถอยในการเรียน” ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองวาด mind map
2.2 ขั้นสังเกตอย่างไตร่ตรอง
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2.2.1 ผูว้ ิ จัย ให้ผู้เ ข้า ร่วมทดลองช่ว ยกัน ระดมความคิ ด โดยสังเกตอย่ า ง
ไตร่ตรองเกี่ยวกับ “อะไรเป็ นสิ่งที่ทาให้นักเรียนอยากเรียนในวิทยาลัยอาชีวะมากที่สดุ ” ผูว้ ิจัยให้
ผูเ้ ข้าร่วมทดลองวาด mind map และนาเสนอ
2.2.3 ผูว้ ิจัย ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองน าภาพถ่ายรุ่น พี่ ที่ ชื่ น ชอบออกมาแบ่ งปั น
เรื่องราวกับเพื่อนในกลุม่ โดยเล่าว่า “ชื่อชอบรุน่ พี่คนนีเ้ พราะอะไร เขาเก่งเรื่องอะไร เขาทาให้เรามี
แรงจูงใจยังไงที่อยากจะเรียนในอาชีวะนี ”้
2.3 ขั้นสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม
2.3.1 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองได้อภิปราย และวิเคราะห์ประสบการณ์เพื่ อ
การนาประสบการณ์ที่ได้รบั มากาหนดออกมาเป็ นกฎ หลักการ หรือแนวทางที่สามารถใช้ได้ใน
สถานการณ์จริง และผูว้ ิจัยชื่นชมนักเรียนที่นารุ่นพี่มาเป็ นตัวแบบ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน
ภายในวิทยาลัยอาชีวะ
2.4 ขั้นการทดลองประยุกต์หลักการไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่
2.4.1 ผู้วิ จั ย ให้ผู้เ ข้า ร่ว มทดลองร่ว มกัน สนทนา แลกเปลี่ ย น ความคิ ด
ความรูส้ กึ จากข้อ 5 และข้อ 6 เพื่อได้เห็นแนวคิดใหม่ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ ต่อการเรียนในวิทยาลัย
อาชี วะ และผูว้ ิจัย ให้ผู้เข้าร่วมทดลองคิ ดว่า ผู้ท ดลองสามารถการประยุก ต์ห ลัก การไปใช้ใ น
สภาพการณ์ใหม่ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร และผูว้ ิจยั สรุปเพิ่มเติม
3. ขั้นสรุปผล
ผูว้ ิจยั และผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง ช่วยกันสรุปผลในการเรียนรู ้ เกี่ยวกับกิจกรรมครัง้
ที่ 3 ผูว้ ิจัยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองได้ซักถามในสิ่งที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ และทาการนัด
หมาย วัน เวลา สถานที่เพื่อเข้าร่วม
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กิจกรรมที่ 4
เรื่อง การเสริมสร้าง Grit ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า (Passion)
การมีเป้ าหมายต่อการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จ
สาระสาคัญ
กริต(Grit) มีค วามเกี่ยวพัน กับ เป้าหมายของผูเ้ รีย น ผูเ้ รียนที่มีกริตสูง จะเป็ น ผูท้ ี่ มี
เป้าหมายในการเรียนของตนเอง ทั้งระยะสัน้ และระยะยาว ยึดมั่นในเป้าหมาย อย่างมีจุดยืน โดย
ไม่มีการเปลี่ยนใจไปมีเป้าหมายอื่น การปลูกฝังผูเ้ รียนให้มีกริต จาเป็ นต้องปลูกฝังการตัง้ เป้าหมาย
และการมีเป้าหมายในตนเอง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้าง Grit ด้านการมีเป้าหมายต่อการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จ
2.เพื่อให้นกั เรียนระบุเป้าหมายในการเรียนของตนเองได้
3.เพื่อให้นกั เรียนสามารถตัง้ เป้าหมายของตนเองในการเรียนอาชีวะได้ทงั้ ในระยะสัน้
และระยะยาว
สื่อ/อุปกรณ์
1.กระดาษ
2.ปากกา
3.กระดาษบรู๊ฟ
4.สีเมจิก
5.สีเทียน
ระยะเวลา 180 นาที (3 ชั่วโมง)
การดาเนินการ
1. ขั้นเริ่มต้น
ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง และผูว้ ิจยั ทบทวนถึงกิจกรรมในครัง้
ที่ 3 ที่ได้จากการเข้าร่วม เกี่ยวกับการเสริมสร้าง Grit ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า (Passion)
ได้แก่ การมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ตอ่ การเรียนอาชีวะ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ขั้นการรับประสบการณ์รูปธรรม
2.1.2 ผู้วิจัย ตั้งค าถามว่า “ในชี วิต เคยตั้งเป้ า หมายอะไรในชี วิ ตแล้ว
ประสบความสาเร็จบ้าง” ให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองเขียนลงในกระดาษ
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2.1.2 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลอง แบ่งกลุ่มเล่าเรื่องราวให้เพื่อนในกลุ่มฟั ง
และให้เพื่อนในกลุม่ ชื่นชม ให้กาลังใจ
2.1.3 ผูว้ ิจัย ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองลองจิตนาการเกี่ยวกับ วันที่ นัก เรียนได้
เรียนจบสมความตัง้ ใจ ว่าเป็ นอย่างไร โดยวาดภาพระบายสีให้สวยงาม แล้วแต่ละกลุ่มนาภาพมา
ประกอบกัน เพื่อเล่าเรื่องราวให้เพื่อนกลุม่ อื่นฟัง
2.2ขั้นสังเกตอย่างไตร่ตรอง
2.2.1 ผู้เข้า ร่ว มทดลองเข้า กลุ่ม น าเสนอเรื่อ งราวของภาพ สนทนา
แลกเปลี่ย นความคิ ด ความรูส้ ึก ที่ มีต่อภาพเกี่ย วกับ “ฉัน จะมีเป้ าหมายในการเรีย นอย่ างไรให้
ประสบความสาเร็จ และมีความสุขกับเป้าหมาย” และผูว้ ิจยั สรุป
2.3 ขั้นสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม
2.3.1 ผู้วิ จั ย แจกกระดาษให้ผู้เข้า ร่ว มทดลองเขี ย นแส ดงความคิ ด
ความรูส้ ึกเกี่ยวกับ “สิ่งที่ฉันจะทาเพิ่มขึน้ และสิ่งที่ฉันจะทาให้นอ้ ยลงในการที่จะแสวงหาความรู ้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จ ” ผูเ้ ข้าร่วมทดลองสรุป และผูว้ ิจัย
สรุปเพิ่มเติม
2.4 ขั้นการทดลองประยุกต์หลักการไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่
2.4.1 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี ้ “การมี
เป้าหมายที่มีความเป็ นไปได้ นักเรียนสามารถวางแผนชีวิตของตนเองเกี่ยวกับการเรียนอาชีวะให้
ประสบความสาเร็จ ได้อย่างไร และต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้างที่จะต้องทาให้ได้” โดยผูว้ ิจยั ให้
ผูเ้ ข้าร่วมทดลองใช้ก รอบ WDEP ซึ่งแต่ละตัวจะมีความหมายดังนี ้ W = Want D = Doing E =
Evaluation P = Plan
2.4.2 ผู้วิจัย ให้ผเู้ ข้า ร่วมทดลองร่วมกัน สรุ ป และผูว้ ิ จัย สรุ ป เพิ่ ม เติ ม
เพื่อให้นกั เรียนนาแผนที่เขียนขึน้ มานัน้ นาไปฝึ กปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน
2.4.3 ผูว้ ิจยั เสริมสร้างแนวคิดเชิงบวกให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองรูส้ กึ มีความหวัง
พัฒนาความรู ้ ความสามารถของตนเอง เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
3. ขั้นสรุปผล
ผูว้ ิจยั และผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง ช่วยกันสรุปผลในการเรียนรู ้ เกี่ยวกับกิจกรรม
ครัง้ ที่ 4 ผูว้ ิจัยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองได้ซักถามในสิ่งที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ และทาการ
นัดหมาย วัน เวลา สถานที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ ที่ 5
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การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รียนในด้านการให้ความร่วมมือ ในการเรียนรู ้ ทั้ง
แบบรายบุคคล และแบบกลุม่
2. สังเกตจากการระดมความคิด และการนาเสนอความคิดของกลุม่
3. ผลคะแนนจากใบกิจกรรม เรื่อง การตัง้ เป้าหมาย
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กิจกรรมที่ 5
การเสริมสร้าง Grit ด้านความขยันหมั่นเพียร (Perseverance)
การตั้งใจเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สาระสาคัญ
ผูเ้ รีย นที่ มี ก ริต (Grit) จะแสดงออกถึ งความขยัน และตั้งใจเรีย นในรายวิช าทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีการแสดงออกถึงความมุง่ มั่นและตัง้ ใจ ไม่วา่ จะยากหรือง่าย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้าง Grit การตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2.เพื่อให้ผเู้ รียนมีความมุง่ มั่นตัง้ ใจในการเรียน
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษขาว A4
2. ใบงานกิจกรรม
3. กระดาษบรูฟ
4. เครื่องเขียน
5.สมุดบันทึกกิจกรรม
6. Power Point
เวลาทีใ่ ช้ 180 นาที (3 ชั่วโมง)
1. ขั้นเริ่มต้น
ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง และผูว้ ิจยั ทบทวนถึงกิจกรรมในครัง้ ที่ 5
ที่ได้จากการเข้าร่วม เกี่ ยวกับ การเสริมสร้าง Grit ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า (Passion)
ได้แก่ การมีเป้าหมายต่อการเรียนอาชีวะให้ประสบความสาเร็จ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ขั้นการรับประสบการณ์รูปธรรม
2.1.2 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองจินตนาการว่า “หากเกิดอุบตั ิเหตุขณะลงมือ
ท างานขึน้ กับ ตนเองจะท าอย่ างไร และจะมี แนวทางการป้ องกัน ได้อย่ างไร” แล้วให้แต่ละคน
นาเสนอสิ่งที่จินตนาการให้กลุม่ ทราบ
2.2 ขั้นสังเกตอย่างไตร่ตรอง
2.2.1 ผูว้ ิจัยให้ผเู้ ข้าร่วมทดลอง วิเคราะห์ความรูส้ ึก ความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองแต่ละกลุ่มช่ วยกัน คิด ระบุใ นแผนผังมโนทัศน์ แล้วน ามาอภิป ราย
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ร่วมกัน โดยให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองคิด วิเคราะห์ถึง จุดอ่อน อุปสรรค และจุดที่ตอ้ งปรับปรุงแก้ไข
รวมถึงแนวทางการปฏิบตั ิในการป้องกันการเรียนในภาคปฏิบตั ิ
2.3 ขั้นสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม
2.3.1 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองแต่ละกลุม่ ระดมความคิดเกี่ยวกับ “การตัง้ ใจ
เรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ผูป้ ฏิบัติงานต้องให้กาลังใจกันและกัน และต้องคิดบวกในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างไร”
2.3.2 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองพิจารณาว่า ในการปฏิบตั ิงาน “นักเรียน
จะป้องกันตัวเองได้อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุระหว่างการทางาน” ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องมีความรู ้
ในเรื่องใดบ้าง และเมื่อมีความรูแ้ ล้วจะนาไปประยุกต์ใช้อย่างไรจึงจะเกิดทักษะในการปฏิบตั ิงาน
2.3.3 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองสารวจว่า “ถ้านักเรียนเป็ นผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงาน
ขาดความรู ้ ทักษะ และแนวทางการป้องกันฯจะเกิดอะไรขึน้ ” และ “นักเรียนควรจะต้องวางแผน
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และทักษะการเรียนและการฝึ กปฏิบตั ิอย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรูเ้ พิ่มมากขึน้
สามารถป้องกันการทางานที่ผิดพลาดได้”
2.3.4 ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองสรุป ความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นที่ตอ้ งเสริมสร้า ง
เพิ่ ม เติ ม ให้แ ก่ ต นเองเกี่ ย วกับ “สิ่ งที่ ตั้งใจจะเรีย นในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ ให้ป ระสบ
ความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สดุ ”
2.4 ขั้นการทดลองประยุกต์หลักการไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่
2.4.1 ผูว้ ิจัยให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองแต่ละกลุ่มนาข้อความรู ้ ทักษะเกี่ยวกับสิ่งที่
ตัง้ ใจจะเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ประสบความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้
เกิ ดความผิด พลาดน้อยที่ สุด 2.4.1 มา 1) วางแผนการปฏิบัติ (Planning) ร่วมกัน 2) ก าหนด
ทิ ศทาง (Direction) และแนวการปฏิ บัติ (Doing) ให้สอดคล้องกับ “แผน” ร่วมกัน 3) ประเมิ น
(Evaluation) หรือตรวจสอบ (Check) ทิศทาง และแนวปฏิบตั ิวา่ มีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด
และ 4) หากประเมิ น แล้วว่า มี ท างเป็ น ไปได้ก็ น าแผนและแนวทางปฏิ บัติ นั้น ไปลงมื อ ปฏิ บัติ
(Action)
2.4.2 ผูว้ ิจัยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองร่วมกัน อภิปราย และแสดง
ความคิดเห็น และผูว้ ิจยั สรุปเพิ่มเติม
3. ขั้นสรุปผล
ผูว้ ิจยั และผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง ช่วยกันสรุปผลในการเรียนรู ้ เกี่ยวกับกิจกรรมครัง้
ที่ 5 ผูว้ ิจัยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองได้ซักถามในสิ่งที่สงสัยหรือไม่ เข้าใจ และทาการนัด
หมาย วัน เวลา สถานที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ ที่ 6
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กิจกรรมที่ 6
การเสริมสร้าง Grit ด้านความขยันหมั่นเพียร (Perseverance)
ความอดทนต่อความยากลาบากฟั นฝ่ าอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อ
สาระสาคัญ
ผูเ้ รียนที่มีกริต(Grit) จะเป็ นบุคคลที่อดทนต่อความลาบากอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ความอดทน เป็ นความหนักแน่นของสภาพจิตใจ ในการจะรับกับอุปสรรคต่างๆ และฟันฝ่ าอุปสรรค
ได้อย่างไม่ทอ้ ถอย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเสริมสร้าง Grit ด้านความอดทนต่อความยากลาบากฟั น ฝ่ าอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
2. เพื่อให้ผเู้ รียนได้ฝึกความอดทน ความหนักแน่นของจิตใจ
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
1. ใบงานกิจกรรม
2. กระดาษบรูฟ
3. ปากกา
4. ปากกาเมจิก
เวลาทีใ่ ช้ 180 นาที
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรม
ขั้นนากิจกรรม
การสร้างประสบการณ์ที่เป็ นรูปธรรม
1.ผูว้ ิจัย กล่าวทัก ทายผูเ้ รีย น และให้ผเู้ รียนจับ กลุ่ม กลุ่มละ7 คน และ
กลุม่ ละ 8 คน แจกใบกิจกรรม ให้กบั ทุกกลุม่
2.ผูว้ ิจัย มอบหมายให้ทั้งสองกลุ่ม แสดงบทบาทสมมุติในหัวข้อ ความ
ตัง้ ใจเรียน และความมุง่ มั่นทุ่มเทในการเรียนสายอาชีพ โดยมีอิสระในการออกแบบ บทบาทสมมุติ
ตามหัวข้อ “ความตัง้ ใจในการเรียนสายอาชีพ และการฟันฝ่ าอุปสรรค” ที่วางไว้
ขั้นที่ 2 ขั้นสะท้อนการเรียนรู้
3.ให้ผเู้ รียนสรุปสิ่งที่ได้ชมจากบทบาทสมมุติ ลงในกระดาษ ใบกิจกรรมที่
มอบหมาย วิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละคร ว่าความตัง้ ใจ ก่อให้เกิดความสาเร็จ และความไม่
ตัง้ ใจก่อให้เกิดการล้มเหลวอย่างไร
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4.ให้ผู้เรีย นหาสาเหตุของการประสบความสาเร็จ ให้ได้มากที่ สุด และ
สาเหตุของความล้มเหลวให้ได้มากที่สดุ
ขั้นดาเนินกิจกรรม
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปองค์ความรู้
5. ผูว้ ิจัยให้ผเู้ รียนนาเสนอว่า บุคคลที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ มี
ลักษณะบุคลิกภาพอย่างไร จึงเป็ นคนที่จะประสบความสาเร็จในชีวิต โดยนาเสนอในกระดาษบรูฟ
ที่แจกให้แต่ละกลุม่ ระดมความคิด
6.ผูว้ ิจยั สรุปให้ผเู้ รียนฟังว่า บุคคลที่มีความตัง้ ใจ มุง่ มั่น ทุ่มเท ไม่ยอมแพ้
เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะอย่างไร และประสบความสาเร็จได้อย่างไร
ขั้นสรุปกิจกรรม
ขั้นที่ 4 ขั้นการประยุกต์ใช้
7. ผูเ้ รียนระดมความคิด และนาเสนอว่า จะปรับตนเองให้เป็ นผูท้ ี่มีความ
ตัง้ ใจ มุง่ มั่น ทุ่มเท ไม่ยอมแพ้ได้อย่างไร
8. ผูว้ ิจยั สรุปให้ผเู้ รียนฟั งว่า จะปรับตนเองให้เป็ นผูท้ ี่มีความตัง้ ใจ มุง่ มั่น
ทุ่มเท ไม่ยอมแพ้ได้อย่างไร
9. ผูว้ ิจยั สรุปกิจกรรมและนัดหมายครัง้ ต่อไป
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รียนในด้านการให้ความร่วมมือ ในการเรียนรู ้ ทั้ง
แบบรายบุคคล และแบบกลุม่
2. สังเกตจากการระดมความคิด และการนาเสนอความคิดของกลุม่
3. ผลคะแนนจากใบกิจกรรม เรื่อง ความอดทนต่ออุปสรรค
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กิจกรรมครั้งที่ 7
เรื่อง การเสริมสร้าง Grit ด้านความขยันหมั่นเพียร (Perseverance) ได้แก่ เชือ่ ใน
ความสามารถของตนเองทีจ่ ะแสวงหาความรู้ใหม่ทมี่ ปี ระโยชน์ต่อการเรียนอาชีวะ
สาระสาคัญ
ความเชื่อในความสามารถของตนเอง เป็ นสิ่งสาคัญที่ผเู้ รียนที่มีกริตต้องมีอย่างโดด
เด่น ผูเ้ รียนที่เชื่อในความสามารถของตนเอง จะนาพามาซึ่งความนับถือในตนเอง และแสดงออก
ซึ่งความมั่นใจในตนเองว่าจะทาตามเป้าหมายได้สาเร็จ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้าง Grit ด้านเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่
มีประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะ
2.เพื่ อเสริมสร้างให้ผเู้ รีย นและคนที่ เชื่ อมั่น ในตนเอง และเชื่ อในความสามารถที่
ตนเองมี
3.เพื่อเสริมสร้างให้ผเู้ รียนมีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถและจะสามารถทา
สิ่งต่างๆได้สาเร็จ
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
1. ใบงานกิจกรรม
2. กระดาษบรูฟ
3. ปากกา
4. ปากกาเมจิก
เวลาทีใ่ ช้ 180 นาที (3 ชั่วโมง)
1. ขั้นเริ่มต้น
ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง และผูว้ ิจยั ทบทวนถึงกิจกรรมในครัง้ ที่ 6
ที่ได้จากการเข้าร่วม เกี่ยวกับการเสริมสร้าง Grit ด้านความขยันหมั่นเพียร (Perseverance) ได้แก่
ความอดทนต่อความยากลาบากฟันฝ่ าอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อท้อ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ขั้นการรับประสบการณ์รูปธรรม
2.1.1 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองจินตนาการ (Imaginative Engagement)
เกี่ยวกับ “ความเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียน
อาชีวะ”
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2.1.2 ผูว้ ิจยั ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองวาดภาพในอุดมคติเกี่ยวกับ “ความสามารถที่
ตนเองมี เพื่ อนไม่เคยรู ว้ ่ามี ” วาดภาพ (Drawing) คนละ 1 ภาพ และให้ผเู้ ข้าร่วมคิดถึ งความรู ้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรียนในวิทยาลัยในความเป็ นจริงว่าเป็ นอย่างไร แล้ววาดภาพเพิ่มอีก 1 ภาพ
2.1.3 ผูว้ ิจัยให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองท างานเป็ น ที ม โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละ
กลุ่มนาภาพทัง้ 2 ภาพมาเปรียบเทียบกัน และบรรยายความแตกต่างทั้ง 2 ภาพ ระหว่าง ความรู ้
ความสามารถในอุดมคติ และความรูค้ วามสามารถในความเป็ นจริง ผูเ้ ข้าร่วมทดลองในกลุม่ เลือก
เรื่องที่ประทับใจมา 1 เรื่องแล้วนามาอภิปรายในกลุม่ ใหญ่
2.1.4 ผูว้ ิจัยให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองในแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอภาพความรู ้
ความสามารถในอุดมคติ และความรูค้ วามสามารถในความเป็ นจริง
2.1.5 ให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลอง วิเคราะห์ความรูส้ ึก ความคิด ความเชื่ อของ
ตนเองเกี่ยวกับแนวทางที่คาดว่า จะประสบความสาเร็จในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง
2.2 ขั้นสังเกตอย่างไตร่ตรอง
2.2.1 ผูว้ ิจัย ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองมาวิพากษ์ เกี่ย วกับ ข้อดีขอ้ เสีย ของความรู ้
ความสามารถในอุดมคติ และความรูค้ วามสามารถในความเป็ นจริง ว่าสามารถน าความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองมาเป็ นแรงขับเคลื่อนในการแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียน
อาชีวะได้อย่ างไร โดยถามว่า “นัก เรีย นสามารถสร้างความเชื่อในความสามารถของตนเองได้
อย่างไรบ้าง พร้อมทัง้ ให้อธิบายเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรถึงเชื่อแบบนัน้ ”
2.3 ขั้นสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม
2.3.1 ผูว้ ิจัยสะท้อนความคิด ความเชื่อเดิมของผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง พร้อม
ทัง้ นาเสนอตัวแบบของคนที่ประสบความสาเร็จจากการเรียนในสายอาชีวะ ที่เขาใช้ความเชื่อ ว่า
ตนเองมีความสามารถในการแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์มาเป็ นแรงใจในการเรียนอาชีวะจน
จบการศึกษา เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองเกิดให้แรงบันดาลใจ และมีความคิดเชิงบวกสามารถพัฒนา
ความคิดความเชื่อใหม่ และทัศนคติที่ดีต่อตนเองมาใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาการแสวงหาความรู ้
ใหม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะ
2.4 ขั้นการทดลองประยุกต์หลักการไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่
2.4.1 ผูว้ ิจัยให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองนาสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ ากการทากิจกรรมข้อ 2.12.3 มาวางแผนประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้นกั เรียนเกิดความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนอาชีวะต่อไปในอนาคต และเพื่อนๆ ใน
ห้องร่วมทัง้ ผูว้ ิจยั ให้กาลังใจ และเป็ นกาลังใจให้

157
3. ขั้นสรุปผล
ผูว้ ิจยั และผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง ช่วยกันสรุปผลในการเรียนรู ้ เกี่ยวกับกิจกรรมครัง้
ที่ 7 ผูว้ ิจัยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองได้ซักถามในสิ่งที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ และทาการนัด
หมาย วัน เวลา สถานที่เพื่อเข้าร่วม
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กิจกรรมที่ 8
การเสริมสร้างกริตด้านความขยันหมั่นเพียร
สาระสาคัญ
ความเชื่อในความสามารถของตนเอง เป็ นสิ่งสาคัญที่ผเู้ รียนที่มีกริตต้องมีอย่าง
โดดเด่น ผูเ้ รีย นที่ เ ชื่ อในความสามารถของตนเอง จะน าพามาซึ่งความนับ ถื อในตนเอง และ
แสดงออกซึ่งความมั่นใจในตนเองว่าจะทาตามเป้าหมายได้สาเร็จ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองได้ศกึ ษาต้นแบบของผูม้ ีกริต(Grit)
2.เพื่อให้ผเู้ ข้าทดลองเห็นตัวอย่างของความขยันหมั่นเพียร และเชื่อในความสามารถ
แห่งตน
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
1. แผ่นป้ายกิจกรรม
2. ใบงานกิจกรรม
3. กระดาษบรูฟ
4. เครื่องเขียน
5. วีดีทศั น์ เรื่อง ดร.จากกองขยะ ดร.กุลชาติ จันทร์เพ็ญ
6. Power Point
เวลาทีใ่ ช้ 180 นาที
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรม
1. ขั้นเริ่มต้น
ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง และผูว้ ิจยั ทบทวนถึงกิจกรรมในครัง้
ที่ 7 ที่ได้จากการเข้าร่วม เกี่ยวกับการเสริมสร้าง Grit ด้านความขยันหมั่นเพียร (Perseverance)
ได้แก่ เชื่อในความสามารถของตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ขั้นการรับประสบการณ์รูปธรรม
2.1.1 ผูว้ ิจัยให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองชมวีดีทัศน์ ชีวิตต้องสูข้ อง ดร.จาก
กองขยะ ดร.กุลชาติ จันทร์เพ็ญ และให้จดบันทึกแนวคิดที่ได้จากวีดีทศั น์
2.2 ขั้นสังเกตอย่างไตร่ตรอง
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2.2.1 ผู้วิจัย ให้ผเู้ ข้าร่ว มทดลองอภิ ป ราย ระดมสมองว่า สาเหตุข อง
ความสาเร็จของ ดร.จากกองขยะ คืออะไร มีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จ และลักษณะ
นิสยั ของ ดร.กุลชาติ จันทร์เพ็ญ เป็ นอย่างไร
2.2.2 ผูว้ ิจยั ให้ผรู้ ่วมทดลองเขียนปั จจัยของความสาเร็จของ ดร.จุลชาติ
จันทร์เพ็ญ จากในวีดีทศั น์ โดยการระดมสมอง แล้วนาเสนอหน้าห้องเรียน
2.3 ขั้นสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม
ผูว้ ิจัย สะท้อนความคิด ของผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง พร้อมทั้งนาเสนอตัว
แบบของคนที่ ป ระสบความส าเร็จ จากการเรี ย นในสายอาชี ว ะ หลายๆคน โดยการบรรยาย
ยกตัวอย่างต้นแบบ
2. 4 ขั้นการทดลองประยุกต์หลักการไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่
ผูว้ ิจัยให้ผเู้ ข้าร่วมทดลอง นาเสนอ การนาแนวคิดจากการระดมสมองไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ว่าสามารถสอดแทรกในชีวิตประจาวันช่วงใดบ้าง
3. ขั้นสรุปผล
ผูว้ ิจยั และผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง ช่วยกันสรุปผลในการเรียนรู ้ เกี่ยวกับกิจกรรม
ครัง้ ที่ 8 ผูว้ ิจัยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองได้ซักถามในสิ่งที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ และทาการ
นัดหมาย วัน เวลา สถานที่เพื่อเข้าร่วม
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กิจกรรมที่ 9
การปั จฉิมนิเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองได้ทบทวนสิ่งที่ตนเองได้รบั จากการรับจากการเข้าร่วมการ
ทดลอง
2. การเสริมสร้าง Grit
ระยะเวลา 180 นาที 3 ชั่วโมง
1. ขั้นเริ่มต้น
ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง และผูว้ ิจยั ทบทวนถึงกิจกรรมในครัง้ ที่ 7
ที่ได้จากการเข้าร่วม เกี่ยวกับ ความเชื่อในความสามารถของตนเองที่จ ะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่ มี
ประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ผู้วิ จั ย ทบทวนถึ ง กิ จ กรรมในครั้ง ที่ 1-8 ที่ ไ ด้จ ากการเข้า ร่ว ม เกี่ ย วกั บ
ความสาคัญ ของ Grit การเสริมสร้าง Grit ด้านความปรารถนาอย่ างแรงกล้า (Passion) ได้แก่
ความรูส้ ึกเชื่อมั่น รัก และศรัทธาต่อการเรียนอาชีวะ การมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ตอ่ การเรียนอาชีวะ
การมี เ ป้ า หมายต่ อ การเรี ย นอาชี ว ะให้ป ระสบความส าเร็จ การเสริ ม สร้า ง Grit ด้า นความ
ขยันหมั่นเพียร (Perseverance) ได้แก่ การตัง้ ใจเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ความอดทน
ต่อความยากลาบากฟันฝ่ าอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานอย่างไม่ย่อท้อ ด้านเชื่อในความสามารถของ
ตนเองที่จะแสวงหาความรูใ้ หม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การเรียนอาชีวะ
2.2 ผูว้ ิจัยให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลอง แสดงความรูส้ ึกเปรีย บเทียบความรูส้ ึก และ
ความรูท้ ี่ได้รบั ก่อนและหลังการสิน้ สุดโปรแกรมการเรียนรูว้ า่ มีความรูส้ กึ แตกต่างกันอย่างไร
2.3 ผูว้ ิจัย และผูเ้ ข้าร่วมการทดลองร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ข้อความรูท้ ี่ได้จาก
การเข้าร่วมการเรีย นรูส้ ู่ก ารเปลี่ย นแปลงเพื่ อ ศึก ษาและพัฒ นารู ป แบบการจัดการเรีย นรู เ้ ชิ ง
จิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง กริต (Grit) ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
จังหวัดเชียงใหม่
2.4 ผูว้ ิจัยสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมการทดลอง (Focus group) ถึงความรูส้ ึกที่ได้เข้า
มาร่วมกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ หลังสิน้ สุดการทดลอง
3. ขั้นสรุปผล
1. ผูว้ ิจัย สรุ ป การศึก ษาและพัฒนารูป แบบการจัดการเรีย นรูเ้ ชิ งจิ ตวิท ยาเพื่ อ
เสริมสร้าง กริต (Grit) ของนัก เรียนสายอาชี พในสังกัดสถาบันอาชี วศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัด

161
เชียงใหม่ทั้ง 7 ครัง้ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผูว้ ิจัยยุติการเข้าร่วมการทดลอง และสรุปผลจากการ
เรียนรูเ้ พื่อเป็ นแนวทางในศึกษาและพัฒนารูป แบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงจิตวิทยาเพื่ อเสริมสร้าง
กริต (Grit) ของนักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ตอ่ ไป
2. ผู้วิจัย ให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองตอบแบบสอบถามเกี่ ย วกับ กริต (Grit) ของ
นักเรียนสายอาชีพในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ หลังการทดลอง
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รียนในด้านการให้ความร่วมมือ ในการเรียนรู ้ ทั้ง
แบบรายบุคคล และแบบกลุม่
2. สังเกตจากการระดมความคิด และการนาเสนอความคิดของกลุม่
3. ผลคะแนนจากใบกิจกรรม เรื่อง กริต ความหมายและความสาคัญ

ประวัติ ผู้ เขี ยน

ประวัตผิ ู้เขียน
ชือ่ -สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นางสาวมนทกานต์ เมฆรา
24 กันยายน 2517
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2536
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2540
บริหารธุรกิจ (การจัดการ-การตลาด)
(บธ.บ.)คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2546
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(วท.ม)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3/2 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

