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การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือศึกษาความหมายของกรอบคิดงอกงามของครูในบริบท

สงัคมไทย 2) เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของครูท่ีมีกรอบคิดงอกงามในบริบทสงัคมไทย  ซึ่งใชก้ารวิจัยเชิง
คุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา โดยมีผูใ้หข้อ้มูลหลัก 10 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง โดยมี
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งเพ่ือเก็บขอ้มลูการสมัภาษณเ์ชิงลกึ และใชก้าร
วิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา ผลการวิจยัพบว่า กรอบคิดงอกงามของครูในบริบทสงัคมไทย แบ่งออกเป็น 2 
ด้าน  คือ  ด้านความเช่ือในศักยภาพทางปัญญาและความสามารถของตนเอง  ประกอบด้วย  5 
คุณลักษณะ  ไดแ้ก่ 1) การเข้าใจและยอมรับในตนเอง 2) ความเช่ือในศักยภาพของตนเอง 3) การ
ก าหนดเป้าหมายเพ่ือผูเ้รียน 4) การแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค  ์5) คุณลกัษณะความเป็นครู ดา้นความ
เช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของผูเ้รียน  ประกอบดว้ย 2 คุณลกัษณะได ้แก่ 1) ความ
เช่ือในคุณค่าของมนุษย์ และ 2) ความเช่ือในศักยภาพของผู้เรียน  และการวิจัยในระยะท่ี  2 มี
วตัถุประสงค  ์1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีไดจ้าก
การศกึษาในระยะท่ี 1 โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.80-1.00  และวตัถุประสงคท่ี์ 2) เพ่ือ
ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
นกัศึกษาคณะครุศาสตร  ์ชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม ท่ีมีกรอบคิดงอกงามของครูอยู่ใน
ระดบัต ่ากว่าเปอรเ์ซนไทลดท่ี์ 25 ไดน้ักศึกษาเขา้ร่วมโปรแกรมจ านวน 12 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 
ไดแ้ก่ 1) แบบวดักรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู 2) โปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงาม
ของนกัศกึษาวิชาชีพครู 3) แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง ผลการวิจยัพบว่า 1) หลงัการทดลองนกัศกึษาท่ี
เขา้ร่วมโปรแกรม มีคะแนนกรอบคิดงอกงามสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และ 2) ระยะติดตามผล นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมมีคะแนนกรอบคิดงอกงามสูงกว่าก่อน
เขา้รว่มโปรแกรม อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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The research were to objective in phase 1: (1) to study the meaning of growth 

mindset of teachers in the Thai social context; and (2) was to study characteristics of them 
and based on qualitative research and the phenomenology process. The data was collected 
from ten informants and used purposive sampling. The research instrument was a semi-
structured interview and using content analysis for the interview. The results found that: the 
Thai social context and divided into 2 sections: believing in an intelligent performance and 
self-competency that included the following (1) self-understanding and self-acceptance; (2) 
believing in self-performance; (3) setting goals for learners; (4) creative solving -problems (5) 
teacher characteristics, such as believing an intelligent performance and learner competency 
including with believing in human values and learner performance. The objectives of this 
research in Phrase 2 were (1) develop a growth mindset among of pre-service teachers 
complied with the results of phase one and Honey and Mumford’s Learning Styles, integrated 
with Formative Assessment using among an IOC of between 0.80-1.00; and (2) to study the 
results of growth mindset Program. The samples included 37 senior students in the of Faculty 
of Education in PSRU with growth mindset in below the 25 of percentile and twelve students 
using simple random sampling and asking for volunteers. The research instruments were 1) a 
questionnaire for growth mindset; (2) growth mindset program; and (3) a semi-structured 
interview. The data was analyzed by using mean, standard deviation, One-Way Repeated 
Measures and content analysis. The results found the following: In the post-experimentation, 
students received higher scores more than pre-experimentation at a statistical level of .05; and 
(2) In follow up, phase students received higher scores s more than pre-use program with a 
statistical level of .05. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
 การพฒันาประเทศใหมี้ความเจรญิกา้วหนา้นัน้ตอ้งอาศยัการพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์ห้
มีคณุภาพ โดยตอ้งใชก้ระบวนการท่ีมีความต่อเน่ือง ซึ่งการจดัการศกึษาเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมี
ความส าคญัในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์ดงัเช่นประเทศญ่ีปุ่ นท่ีใหค้วามส าคญัในการพัฒนา
ประชากรให้มีคุณภาพโดยการอาศัยครูท่ีมีประสิทธิภาพในการหล่อหลอมผู้เรียนเติบโตเป็น
ประชากรท่ี มีคุณภาพของประเทศ (มนตรี แย้มกสิกร , 2550, น. 41) เม่ือการศึกษาเป็น
กระบวนการหนึ่งท่ีจะช่วยใหเ้กิดการพัฒนาทรพัยากรมนุษยไ์ดด้ังนัน้ จึงจ  าเป็นตอ้งอาศยัความ
รว่มมือจากทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการศกึษาของประเทศ โดยพระราชบญัญัติการศกึษา
แห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทยไว้ว่า 
กระบวนการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและสามารถพัฒนา
ตนเองใหเ้ต็มตามศกัยภาพไดน้ัน้ จะส่งผลอย่างยิ่งตอ่การพฒันาประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, น. 7) จากตวัอย่างหลักฐานเชิงประจักษ์ของประเทศฟินแลนดท่ี์เนน้การจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือสรา้งใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้ส่งเสริม สนบัสนุน และเหมาะสมสอดคลอ้งกับความตอ้งการท่ี
แตกตา่งระหว่างบคุคลของผูเ้รียน ตลอดจนการหาวิธีการชว่ยเหลือผูเ้รียนใหส้ามารถพฒันาตนได้
เต็มตามศักยภาพท่ีมี โดยอยู่บนฐานความเช่ือท่ีว่าการท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการ
เรียนรูจ้ะเป็นการลงทุนท่ีมีความเหมาะสมคุม้ค่า และสามารถช่วยพัฒนาประเทศได ้จึงท า ให้
ประเทศฟินแลนดส์ามารถพฒันาระบบเศรษฐกิจแบบดัง้เดมิใหก้ลายเป็นระบบเศรษฐกิจสมยัใหม่
ไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ จากผลของนโยบายการปฏิรูปการศกึษาภายในประเทศ (Sahlberg, 2009, 
online) จึงกล่าวไดว้่ากุญแจส าคญัของการพัฒนาประเทศเป็นผลมาจากกระบวนการศึกษาเพ่ือ
พฒันาการเรียนรูข้องมนษุย ์
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีบทบาทหน้าท่ีจัดการศึกษาตามนโยบายพัฒนา
ทรพัยากรของประเทศ การปลูกฝังความคิด ขัดเกลาคุณธรรม และถ่ายทอดความรูด้า้นต่างๆ 
ใหก้บัคนในสงัคมผา่นกระบวนการท่ีถกูจดัขึน้โดยครู เพ่ือใหค้นในสงัคมไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาตนเอง
อย่างเต็มศกัยภาพ กลายเป็นมนุษยท่ี์มีคณุภาพ มีความรู ้มีความสามารถ น าสิ่งท่ีไดเ้รียนรูม้าใช้
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครวัใหดี้ขึน้ ดงันัน้สังคมจึงตัง้ความคาดหวงัไวว้่า 
“ครู” ท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพดา้นต่างๆ ให้กับบุตรหลานของตนได ้โดยเฉพาะความสามารถ
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ทางดา้นวิชาการ เพ่ือว่าเม่ือจบการศึกษาไปแล้วจะกลายเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต  
(วลัยา ภมูิภกัดีพรรณ, 2547, น. 3; Ansari & Malik, 2013, pp. 61-62)  
 ผู้ท่ีจะประกอบอาชีพครูได้นั้นจะต้องมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยผ่านการฝึกอบรมหรือส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิชาชีพ หรือจาก
สถาบนัท่ีผ่านการรบัรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการรบัรองคณุสมบตัิ
ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีส าคญัในการพัฒนามนุษยใ์ห้มีคณุภาพ (Good, 1973, p. 586) ซึ่งนอกจาก
คณุสมบตัิดา้นคณุวฒุิทางการศกึษา ผูท่ี้จะเป็นครูยงัตอ้งถูกปลกูฝังความคิดใหมี้ความรกัในการ
เรียนรู ้ตลอดจนพยายามหาความรูแ้ละวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เกิดประโยชนต์่อการ
พฒันาตนเองและผูเ้รียน (Gunn, 2018, Online) ดงันัน้ในกระบวนการผลิตครูจงึตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการสรา้งบคุคลใหมี้คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มีความรูใ้นดา้นวิชาการ และกระบวนการจดัการ
เรียนรูใ้นชัน้เรียน รวมถึงการพัฒนาให้บุคคลมีมุมมองความคิด ความเช่ือและความศรทัธาใน
วิชาชีพ ก่อนท่ีจะออกไปปฏิบตัหินา้ท่ีส าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
 วิธีการพฒันาทรพัยากรมนุษยถ์กูคิดคน้และพฒันามาอย่างตอ่เน่ืองจนกระทั่ง Carol S. 
Dweck นกัจิตวิทยาและนกัวิจยัแห่งมหาวิทยาลยัสแตนฟอรด์มีความสนใจศกึษาและท างานวิจยั
เก่ียวกับวิ ธีการท่ีจะพัฒ นาความสิ ้นหวังอัน เกิดจากการเรียน รู้ของผู้ เรียน  ( Learned 
Helplessness) ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้ามาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ Dweck ค้นพบว่าสิ่งท่ี
ควบคมุความคิด เจตคติ ความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล เป็นผล
มาจากสิ่งท่ีเรียกว่า กรอบคิด (Mindset) ซึ่งเป็นความเช่ือเก่ียวกับตนเองและคุณสมบตัิพืน้ฐาน
ส่วนใหญ่ของบคุคลในดา้นตา่งๆ เช่น ความคิดเก่ียวกบัความสามารถ สติปัญญา พรสวรรค ์หรือ
บุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งมีอิทธิพลมาจากการเลีย้งดูของครอบครวั ความดาดหวังของสังคม 
ประสบการณค์วามส าเร็จของบุคคล รวมถึงการเรียนรูใ้นสถาบนัการศึกษา ท่ีจะท าใหบุ้คคลรบัรู ้
เก่ียวกับศักยภาพของตนเองผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัตนเอง และหล่อหลอมจนกลายเป็นกรอบคิดท่ีบคุคลยึดถือ (Dweck, 2006, pp. 6-7) โดย 
Dweck ไดแ้บ่งกรอบคิดของบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ กรอบคิดจ ากัด (Fixed mindset) และ
กรอบคดิงอกงาม (Growth mindset)  
 กรอบคิดจ ากัด (Dweck, 2006, pp. 10-12) เป็นความเช่ือ ความคิด และเจตคติของ
บคุคลเก่ียวกบัคณุลกัษณะและคณุสมบตัิพืน้ฐานท่ีตนมี เป็นสิ่งท่ีถกูก าหนดมาอย่างตายตวั หรือ
สามารถเปล่ียนแปลงไดเ้ล็กนอ้ย ซึ่งบุคคลท่ีมีกรอบคิดแบบจ ากัดนีจ้ะมีลกัษณะไม่ชอบความทา้
ทาย กลัวความเส่ียง เช่ือว่าการประสบความส าเร็จไม่จ  าเป็นตอ้งอาศัยความพยายาม และให้
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ความส าคญักับภาพลักษณ์ชองตนเอง ซึ่งจากการศึกษาของ Mercer and Ryan (2009, pp. 6-
10) ท่ีได้ท าการศึกษาอาสาสมัครท่ีก าลังเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศของ
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 จากมหาวิทยาลยัในประเทศออสเตรเลียและประเทศญ่ีปุ่ น พบว่าผูเ้รียนภาษาท่ี
มีกรอบคิดแบบจ ากัด จะมีมุมมองต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาว่าเป็นผลมาจากพรสวรรคท่ี์
ตดิตวัมาแตก่ าเนิด จึงไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัความพยายามในการเรียนรู ้ท าใหผู้เ้รียนในกลุ่มนีแ้สดง
ลกัษณะหลีกเล่ียงความทา้ทาย เพิกเฉยต่อการปรบัปรุงตนเองเม่ือไดข้อ้มูลยอ้นกลบัในทางลบ 
รูส้ึกหมดก าลงัใจยอมแพไ้ดง้่ายเม่ือตอ้งพบอุปสรรคหรือเกิดความผิดพลาด ขณะท่ีกรอบคิดแบบ
งอกงาม เป็นความเช่ือ ความคิด และเจตคติของบุคคลเก่ียวกับคุณลักษณะ และคุณสมบัติ
พืน้ฐานดา้นความสามารถ สติปัญญา พรสวรรค ์และบคุลิกภาพว่าเป็นสิ่งท่ีพฒันา ปรบัปรุง และ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ซึ่งบุคคลท่ีมีกรอบคิดแบบงอกงามจะมีลกัษณะชอบความทา้ทาย มี
ความมุ่งมั่นท่ีจะเผชิญหนา้กบัอปุสรรคอย่างไม่ย่อทอ้ และพรอ้มยืนหยดัทุ่มเทความพยายามเพ่ือ
เอาชนะอปุสรรคโดยไม่กลวัความลม้เหลว ท าใหม้องเห็นประโยชนข์องการน าขอ้มลูยอ้นกลบัจาก
ผูอ่ื้นมาใชค้วบคูก่บัการเรียนรูใ้นความส าเร็จของบคุคลตา่งๆ เพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจในการพฒันา
ตนเอง ถึงแม้จะตั้งความคาดหวังไว้สูงและเส่ียงท่ีจะล้มเหลว แต่ก็พรอ้มจะเรียนรูจ้ากความ
ลม้เหลวนัน้ จึงไม่สนใจกบัภาพลกัษณท่ี์ผูอ่ื้นจะมองตนเอง แต่จะสนใจในสิ่งท่ีตนอยากจะเรียนรู ้
ท าใหช้อบรว่มงานกบัผูท่ี้มีความสามารถสงูเพราะจะมองเห็นแบบอย่างในการเรียนรูแ้ละวิธีการท่ี
จะพัฒนาตัวเองไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ (Dweck, 2006, p. 11; Murphy & 
Thomas, 2008, p. 273) แสดงใหเ้ห็นว่าบุคคลท่ีมีกรอบคิดงอกงามจะสามารถพัฒนาตนเองได้
อยา่งเตม็ศกัยภาพและมีโอกาสประสบความส าเรจ็มากกวา่บคุคลท่ีมีกรอบคดิจ ากดั  
 กรอบคิดท่ีแต่ละบุคคลยึดถือมิไดส้่งผลต่อชีวิตตนเองเพียงคนเดียว แตจ่ะส่งผลตอ่ผูอ่ื้น
ดว้ยเช่นกนั จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัพบวา่ กรอบคิดของครูนอกจากจะมีอิทธิพลตอ่การ
แสดงพฤติกรรมในการพฒันาตนเองของครูแลว้ ยงัส่งผลไปถึงมมุมองและการสนบัสนนุการเรียนรู้
ใหเ้กิดขึน้กับผูเ้รียนดว้ย สังเกตไดจ้ากพฤติกรรมการสอนของครูในชัน้เรียนท่ีครูบางคนทุ่มเทใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาผูเ้รียนอย่างเต็มท่ีเพราะเช่ือว่าผู้ เรียนของตนจะสามารถ
พฒันาศกัยภาพได ้หากผูเ้รียนเหล่านัน้ไดร้บัการสนับสนุนท่ีเหมาะสมและมีความพยายามท่ีจะ
เรียนรู ้โดยไม่ค  านึงถึงความเหน็ดเหน่ือย ขณะท่ีครูบางคนเช่ือว่าศกัยภาพหรือความสามารถของ
ผูเ้รียนเป็นสิ่งท่ีผูเ้รียนมีมาตัง้แต่เกิด ดงันัน้ถึงแมว้่าจะหาวิธีการสนับสนุนการเรียนรูต้่างๆ ใหแ้ก่
ผูเ้รียนก็ไมส่ามารถชว่ยใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดเ้พิ่มขึน้ ท าใหเ้ห็นวา่กรอบคิดท่ีแตกตา่งของครูส่งผลตอ่
พฤติกรรมการพัฒนาผู้เรียนอย่างยิ่ง (Gutshall, 2013, p. 1074) สอดคล้องกับการศึกษาของ 
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Rheinberg (2001, online) นกัจิตวิทยาชาวเยอรมนั ท่ีไดท้  าการศึกษาครูใหม่ท่ีพึ่งเริ่มปฏิบตัิการ
สอนในโรงเรียนเป็นปีแรกพบว่า ครูท่ีมีกรอบคิดงอกงามจะทุ่มเทในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาใหผู้้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู ้ท าให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ได ้ 
 ปัจจุบนัประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษา กีรส์ต ิ
เวสตฟ์าเลน (Kirsti Westphalen) เอกอคัรราชทตูฟินแลนดป์ระจ าประเทศไทย ไดก้ล่าวว่า กญุแจ
ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาคือ การพัฒนากระบวนการผลิตครู ให้มีคุณภาพในความรูด้า้น
วิชาการ ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู ้มีความพรอ้มท่ีจะพฒันาตนเองและพฒันา
ผูเ้รียนใหส้ามารถพัฒนาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพ ซึ่งการพัฒนาครูใหมี้คุณภาพท าใหเ้ยาวชนของ
ฟินแลนดมี์ความสขุท่ีจะเรียนรู ้และกลายเป็นทรพัยากรบคุคลท่ีมีคณุภาพ ท าใหป้ระเทศฟินแลนด์
สามารถพฒันาไดอ้ย่างรวดเร็ว (Kirsti Westphalen, 2559, สมัภาษณ)์ จะเห็นไดว้่าการพฒันาให้
ครูท่ีมีกรอบคิดงอกงาม จะสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดกรอบคิดในการเรียนรู้ (Learning 
Mindset) และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ  
 จากการศึกษาคน้ควา้การพฒันากรอบคิดของครูในประเทศไทย ผูว้จัยพบว่ามีงานวิจยั
เพียงหนึ่งเรื่อง ท่ีศึกษาและพัฒนากรอบคิดของนกัศึกษาวิชาชีพครู โดย ธนะดี สุริยะจนัทรห์อม 
(2561) ไดท้  าการพฒันารูปแบบการเสริมสรา้งโกรธ์ว มายดเ์ซต ส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรวิชาชีพ
ครู ซึ่งไดท้  าการทดลองกบันกัศกึษาวิชาชีพครูท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลงโกรธ์ว มายดเ์ซตเพิ่มมากขึน้ 
แต่จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยท่ีศึกษาและพัฒนากรอบคิดงอกงามของ
นกัศกึษาวิชาชีพครูท่ีก าลงัจะออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในบรบิทสงัคมไทย ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึได้
ศกึษาขอ้มูลเชิงประจกัษณเ์บือ้งตน้โดยสมัภาษณอ์าจารยแ์ละอาจารยน์ิเทศก ์5 ท่านท่ีท าหนา้ท่ี
เป็นผูจ้ัดกระบวนการเรียนรู ้และนิเทศก์การสอนใหก้ับนักศึกษาวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จงัหวดัพิษณุโลก เก่ียวกบัการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูของ
นักศึกษา พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีวิธีการจัดการชั้นเรียนท่ีไม่เหมาะสม 
นักศึกษาดุผู้เรียนในชั้นเรียนมากเกินไป ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
นกัศึกษาบางคนไม่สามารถแก้ไขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ขณะปฏิบตัิการสอนได ้นักศึกษาบางคน
ขาดการเตรียมความพรอ้มในการสอน แลเม่ืออาจารยน์ิเทศกไ์ปนิเทศการสอน นกัศกึษาส่วนใหญ่
จะเกิดความกลวัและวิตกกงัวลท าใหก้ารปฏิบตัิการสอนไมเ่ป็นไปอยา่งราบรื่น  
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 นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดท้  าการสมัภาษณค์วามรูส้ึกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูท่ี
ก าลงัออกฝึกสอน จ านวน 5 คน พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลในเรื่องการจดัการชัน้
เรียน รูส้ึกไม่มั่นใจกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนของตนเองแตก็่ไม่กลา้ท่ีจะสอบถามวิธีการ
จากอาจารยพ่ี์เลีย้งหรืออาจารยน์ิเทศกเ์พราะกลวัถกูด ุแตจ่ะใชก้ารพดูคยุและหาวิธีการแกปั้ญหา
กับเพ่ือนนกัศึกษาดว้ยกันแทน ซึ่งการเผชิญความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม หนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบ และบทบาทใหม่ในฐานะครูฝึกสอน ย่อมส่งผลต่ออารมณ์ ความรูส้ึก และการแสดง
พฤติกรรมของนกัศึกษา เป็นเพราะความรบัผิดชอบท่ีเพิ่มมากขึน้แปรผนัผกผันกับประสบการณ์
สอน ท าใหก้ารรบัผิดชอบชัน้เรียนเช่นเดียวกับครูในโรงเรียน ส่งผลต่อระดบัความวิตกกังวล และ
ความกลัวท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าท่ี  (Kiggundu & Nayimuli, 2009, p. 346) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีอาจารยพ่ี์เลีย้งหรืออาจารยน์ิเทศกม์าสังเกตหรือนิเทศการสอน ท าให้
นกัศกึษาไมส่ามารถปฏิบตักิารสอนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
 จากความส าคญัของกรอบคิดงอกงามและสภาพปัญหาจากขอ้มูลเชิงประจกัษณ์จาก
การสมัภาษณเ์บือ้งตน้กบัอาจารยแ์ละอาจารยน์ิเทศก ์และนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ท่ี
ผูว้ิจยักล่าวไวข้า้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศกึษาวิธีการท่ีจะพฒันาใหน้กัศกึษาวิชาชีพครู เกิดการ
เปล่ียนแปลงกรอบคิดโดยใชแ้นวคิดการพฒันา Dweck เป็นแนวทางในการพฒันากรอบคิดงอก
งาม เน่ืองจาก Dweck (2006, p. 211) ไดท้  าการจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพฒันากรอบคิดงอก
งาม โดยเนน้การสอนใหผู้เ้รียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับกรอบคิด และสามารถน าความรูท่ี้
ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรียน ซึ่งผลการฝึกอบรมพบว่านกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงความคิด ความ
เช่ือ และเกิดแรงจงูใจในการเรียนรูใ้หป้ระสบความส าเร็จได ้ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะออกแบบ
โปรแกรมเพ่ือเสรมิสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู โดยโปรแกรมจะประกอบไปดว้ย
ขัน้ตอนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ซึ่งผูว้ิจยัใชท้ฤษฎีรูปแบบการเรียนของ Honey และ Mumford (1992) 
ผสานกบัแนวคิดการประเมินเพ่ือการเรียนรู ้มาพฒันาเป็นขัน้ตอนหลกัท่ีใชใ้นโปรแกรมแต่ละครัง้ 
อีกทั้งยังไดท้  าการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนากรอบคิดงอกงาม ไดแ้ก่ 
ทฤษฎีแห่งตน (Self-Theories) ของ Dweck ทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social 
Cognitive learning Theory) ทฤษฎีการเรียนอย่างมีความหมาย (Meaningful Learning Theory) 
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว (Maslow's Hierarchical Theory of 
Motivation) และทฤษฎี Client Centered ของโรเจอร ์(Carl Rogers) ร่วมกับการใช้เทคนิคทาง
จิตวิทยา ไดแ้ก่ การใหต้วัแบบ (Modeling) การเสริมแรง (Reinforcement) การชมเชย (Praise) 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback) การบรรยาย  (Lecture) การประเมิ นตน เอง  (Self-
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Assessment) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) การสร้างสถานการณ์ (Simulation) 
กรณีศึกษา (Case Study) การอภิปราย (Group discussion) การระดมสมอง (Brain Stroming) 
และเกม (Game) มาพฒันากิจกรรมท่ีใชใ้นโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษา
วิชาชีพครู ใหเ้กิดความเหมาะสมกบันกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือช่วยใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงความคิด ความเช่ือในศกัยภาพของตนเอง และความคิดความเช่ือในศกัยภาพของ
ผูเ้รียน อนัจะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการพฒันาตนเองของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัจึงเลือกใชก้ารศกึษาแบบผสานวิธี (Mix Method) โดยใชว้ิจยัเชิง
คณุภาพน าวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือท่ีน าไปสู่การการท าความเขา้ใจท่ีชดัเจน โดยเริ่มจากการศึกษา
ปรากฏการณ์วิทยาเก่ียวกับความหมายและคุณลักษณะกรอบคิดงอกงามของครูในบริบท
สงัคมไทย โดยน าผลการวิจยัในระยะท่ี 1 มาพฒันาแบบวดัและออกแบบโปรแกรมการเสริมสรา้ง
กรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูซึ่งขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยันีจ้ะเป็นขอ้มลูท่ีมีประโยชน์
ตอ่การพฒันานกัศกึษาวิชาชีพครูตอ่ไปในอนาคต 

ค าถามการวิจัย 
 1) กรอบคดิงอกงามของครูในการพฒันาผูเ้รียนในบรบิทสงัคมไทยมีความหมายอยา่งไร 
 2) คณุลกัษณะของครูท่ีมีกรอบคดิงอกงามในการพฒันาผูเ้รียนเป็นอยา่งไร 
 3) โปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของครูในการพัฒนาผูเ้รียนควรมีลักษณะ
อยา่งไร 
 4) โปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคดิงอกงามของครูในการพฒันาผูเ้รียนท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้
สามารถเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของครูในการพฒันาผูเ้รียนของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีเขา้รว่ม
กิจกรรมการเรียนรูไ้ดห้รือไม่ 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้วตัถปุระสงคข์องการวิจยัแบง่ตามระยะดงันี ้
  1) เพ่ือศึกษาความหมายของกรอบคิดงอกงามของครูในการพฒันาผูเ้รียนในบริบท
สงัคมไทย 
   2) เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของครูท่ีมีกรอบคิดงอกงามในบริบทสงัคมไทย 
   3) เพ่ือพฒันาโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
   4) เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพ
ครู 



  7 

ความส าคัญของการวิจัย 
 การศึกษาและการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู  ก่อให้เกิด
ประโยชน ์2 ประการ ดงันี ้ 
  1) ประโยชนเ์ชิงวิชาการ 
   แนวคิดเก่ียวกับกรอบคิด ท่ีผู้วิจัยศึกษาเป็นฐานแนวความคิด ท่ีมาจาก
ตา่งประเทศ ซึ่งอาจมีมมุมอง ความคิด ความเช่ือบางสิ่งท่ีแตกตา่งกบัสงัคมไทย ดงันัน้ในงานวิจยั
นีจ้ะท าใหไ้ดค้วามหมายและองคป์ระกอบของกรอบคิดท่ีมีความชดัเจนท่ีอยู่บนฐานคิด ความเช่ือ
ในบริบทสงัคมไทย ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาแบบวดัและออกแบบโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิด
งอกงามของครูในการพัฒนาผูเ้รียนท่ีมีการประยุกต ์ทฤษฎีการเรียนรู ้แนวคิดเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้และการใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยามาสรา้งกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กบันกัศกึษาวิชาชีพครูในประเทศไทย  
  2) ประโยชนเ์ชิงการปฏิบตั ิ
   ครู เป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญและมีหน้าท่ีมีหน้าท่ีในการพัฒนาทรพัยากร
มนษุยใ์นประเทศ ดงันัน้การสรา้งบคุลากรท่ีมีหนา้ท่ีส าคญัจึงจ าเป็นตอ้งไดร้บัการบม่เพาะและขดั
เกลาจากสถาบันการศึกษา ซึ่งในงานวิจัยชิน้นีจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์กับสถาบันการศึกษาท่ีมี
หลกัสตูรการผลิตครู และคณาจารย ์ซึ่งสามารถน าโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู ไปพฒันาใชก้บันกัศกึษาครูท่ีก าลงัจะออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ซึ่งกิจกรรม
ตา่งๆ ในโปรแกรมจะช่วยเสริมสรา้ง ความคิด ความเช่ือ เจตคติ ท่ีจะน าไปสู่การพฒันากรอบคิด
งอกงามของนกัศกึษาครูใหส้ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีครูในการพฒันาผูเ้รียนไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจยัแบ่งระยะของการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาความหมายและคณุลกัษณะกรอบคิดงอกงามของครู
ในบรบิทสงัคมไทย 

   ผูว้ิจยัศกึษาปรากฏการณว์ิทยาเพ่ือหาความหมายกรอบคิดงอกงามของครูและ
คณุลกัษณะของครูท่ีมีกรอบคิดงอกงามในบริบทสงัคมไทย ซึ่งเป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ โดยผูว้ิจยั
ศกึษาแนวคิดเบือ้งตน้ของกรอบคิดงอกงามเพ่ือเป็นฐานคิดในการสมัภาษณเ์ชิงลึกเก่ียวกบักรอบ
คดิงอกงามกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั ซึ่งขอ้มลูท่ีไดจ้ากผลการวิจยัระยะท่ี 1 จะน าไปพฒันาแบบวดักรอบ
คดิงอกงาม และพฒันาโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูงานตอ่ไป
ในการวิจยัระยะท่ี 2 โดยผูว้ิจยัน าเสนอขอบเขต ดงันี ้ 
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   สนามการวิจัย หรือ พืน้ทีก่ารศึกษา /ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย  
   สนามการวิจัย  
    ส าหรบัการศึกษาปรากฏการณ์ของกรอบคิดงอกงามของครู ผูว้ิจัยก าหนด
สนามการวิจัยท่ีใชใ้นการศึกษาเก่ียวกับความหมายและคุณลักษณะของกรอบคิดงอกงาม คือ 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิ
ยวุสถิรคณุ และมหาวิทยาลยัท่ีผลิตครู 
   ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
    ผูว้ิจยัไดก้ าหนดผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key informants) ท่ีใชส้มัภาษณเ์ชิงลึก เพ่ือ
ศึกษาท าความเข้าใจ ความหมายและคุณลักษณะของครูท่ีมีกรอบคิดงอกงาม ท่ีท าหน้าท่ี
ปฏิบตักิารสอนและอยูใ่นแวดวงการศกึษาท่ีเป็นครูในระบบ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีปฏิบตักิารสอนนอกระบบ 
รวมไปถึงหน่วยงานระดบัอุดมศกึษาและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีท าหนา้ท่ีในการพฒันาบุคคลต่างๆและ
สามารถใหข้อ้มลู มุมมองเก่ียวกบักระบวนการคิดเก่ียวกบัตนเองและการพฒันาผูเ้รียนได ้ซึ่งเป็น
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposeful sampling) โดยเนน้เลือกบุคคลท่ีมีความเขา้ใจและมี
คณุลกัษณะตามวตัถปุระสงคข์องการศกึษา 
   ตัวแปรทีศ่ึกษา 
     ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาปรากฏการณ์ คือ กรอบคิดงอกงามของครูในการ
พฒันาผูเ้รียนในบรบิทสงัคมไทย 
   การวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู 
    ผู้วิจัยศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนักศึกษา
วิชาชีพครู ซึ่งในการวิจยัในระยะนีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัไดพ้ัฒนาแบบวดักรอบคิด
งอกงาม พฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งกรอบคดิงอกงามของครูส าหรบันกัศกึษาวิชาชีพครู และศกึษา
ผลของโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยผู้วิจัยน าเสนอ
ขอบเขต ดงันี ้ 
     ประชากร 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัย
ราชภฏัพิบลูสงคราม ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 จ  านวน 358 คน 
    กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัศกึษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏั  พิบลูสงคราม ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ท่ีมีกรอบคิดงอกงามของครูอยู่ใน
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ระดบัต ่ากว่าเปอรเ์ซนไทลดท่ี์ 25 จ  านวน 37 คน จากนัน้ผูว้ิจยัไดท้  าการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับ
สลากไดน้กัศกึษาเขา้รว่มโปรแกรมจ านวน 12 คน ท่ีสมคัรใจเขา้รว่มโปรแกรม 
    ตัวแปรทีศ่ึกษา 
     ตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษาผลของโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคดิงอกงามของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู ไดแ้ก่ 
      1) ตวัแปรจัดกระท า คือ โปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู 
      2) ตวัแปรตาม คือ กรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
  1. กรอบคิดงอกงามของครูในการพัฒนาผู้เรียน หมายถึง ระบบความคิด ความ
เขา้ใจ และความเช่ือมั่นของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ท่ีก าหนดพฤติกรรมใหน้กัศึกษา
พรอ้มท่ีจะพฒันาตนเอง และพรอ้มท่ีจะพฒันาผูเ้รียน ภายใตบ้ทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีเช่ือว่าตนเอง
และผูเ้รียนสามารถพัฒนาได ้แบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือ 1) ความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและ
ความสามารถของตน และ 2) ความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของผูเ้รียน โดย
แตล่ะดา้นมีรายละเอียดดงันี ้
   1.1 ดา้นความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของตนเอง หมายถึง 
การเขา้ใจและยอมรบัของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูท่ีมีตอ่ตนเองทัง้ในดา้นบวกและดา้น
ลบ มีความเช่ือว่าศกัยภาพของตนเองพฒันาได ้สามารถก าหนดเปา้หมายเพ่ือพฒันาผูเ้รียน และ
มีคณุลกัษณะของความเป็นครู ประกอบดว้ย  
    1) การเข้าใจและยอมรบัในตนเอง หมายถึง การท่ีนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีความเข้าใจและยอมรบัคุณลักษณะภายในของตนเองทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากัด ท่ีอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู ้ไดแ้ก่ การเปิดใจรบัฟังค าวิพากษ์จากอาจารยน์ิเทศ 
การน าค าแนะน าของครูพ่ีเลีย้งมาปรบัใชใ้นการจดัการเรียนรู ้การทบทวนขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดขึน้ใน
การจดัการเรียนรู ้และสามารถควบคมุอารมณข์องตนเองและจดัการอารมณด์า้นลบของตวัเองได ้
     2) ความเช่ือในศกัยภาพของตนเอง หมายถึง ความคิด ความเขา้ใจ ความมั่นใจ
ของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ท่ีคิดวา่ตนเองสามารถพฒันาสติปัญญาใหส้งูขึน้ได ้และ
มั่นใจว่าสามารถพฒันาทกัษะการจดัการชัน้เรียนของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพสงูขึน้ไดเ้ช่นกัน ซึ่ง
ความเช่ือนีเ้ป็นตวัก าหนดการแสดงพฤติกรรมท่ีท าใหน้กัศกึษาคน้ควา้หาความรู ้แสวงหาขอ้มลู ท่ี
เป็นประโยชนต์อ่การพฒันาตนเองมีความพยายาม ทุ่มเท คดิคน้กลวิธีในการเรียนรูต้า่งๆ มาใชใ้น
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การพัฒนาทักษะการจดัการชัน้เรียนของตนเองโดยไม่ยึดติดกับวิธีการแบบเดิม และเม่ือพบกับ
อุปสรรคหรือเผชิญกับปัญหาในการจัดการเรียนรูก็้จะพยายามทบทวนหาขอ้ผิดพลาดของการ
จดัการเรียนรูแ้ละหาวิธีการแกไ้ขปรบัปรุงการจดัการเรียนรูน้ัน้ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 
     3) การก าหนดเปา้หมายเพ่ือผูเ้รียน หมายถึง การตัง้เป้าหมายของนกัศกึษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูส าหรบัพัฒนาตนเองในการฝึกปฏิบตัิการสอนตามบทบาทหนา้ท่ีของครู 
ไดแ้ก่ การท าความเขา้ใจในเนือ้หาอย่างลึกซึง้ การศึกษาท าความเขา้ใจในธรรมชาติของผูเ้รียน 
การวางแผนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมให้ผูเ้รี ยนไดรู้จ้ักวิธีการคน้ควา้
ขอ้มลู การท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
    4) การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการแปลกใหม่ เม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
ชั้นเรียน โดยท าความเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึน้ คิดวิธีการในการแก้ปัญหาท่ียืดหยุ่นมีความ
หลากหลายและตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมกบับรบิทและสถานการณ ์
    5) คุณลักษณะความเป็นครู หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูท่ีเหมาะสมและเป็นแบบอย่างตอ่ผูเ้รียนในการประพฤติตน ไดแ้ก่ การแตง่
กายสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ การใชค้  าพดูส่ือสารดว้ยถอ้ยค าสุภาพและเหมาะสมกบับุคคล 
การรบัผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนเอง การตรงตอ่เวลาในการสอน การมีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี
กบับคุคลอ่ืน และการมีจิตอาสา 
   1.2 ความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของผูเ้รียน หมายถึงความ
เช่ือของนกัศกึษาฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครูท่ีมีตอ่ผูเ้รียนว่ามีคณุคา่และมีศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์
ท่ีเท่าเทียมกัน โดยเช่ือว่าศกัยภาพของผูเ้รียนทุกคนสามารถเติบโตและพัฒนาได ้ประกอบดว้ย
คณุลกัษณะดงันี ้ 
     1) ความเช่ือในคุณค่าความเป็นมนุษย์ หมายถึง ความคิดของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูท่ีเขา้ใจและยอมรบัในความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถรบัรูอ้ารมณ์
และค านึงถึงความตอ้งการของผูเ้รียนในฐานะมนษุย ์ไดแ้ก่ การเคารพในความแตกตา่งของผูเ้รียน 
การปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนอย่างเท่าเทียม การใหก้ารเสริมแรงในชัน้เรียนอย่างทั่วถึ ง การคน้หาขอ้ดีของ
ผูเ้รียน การใหก้ าลงัใจเม่ือผูเ้รียนท าในสิ่งท่ีเหมาะสม การไม่ตีตราตดัสินผูเ้รียนเม่ือกระท าผิด เปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคดิเห็น ซกัถามขอ้มลู การใชก้ารส่ือสารเชิงบวก ฯลฯ 
     2) ความเช่ือในศกัยภาพของผูเ้รียน หมายถึง ความคดิ ความเขา้ใจ ความเช่ือมั่น
ของนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูท่ีมีต่อผูเ้รียนว่าสามารถพฒันาสติปัญญาและทกัษะใน
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การเรียน ซึ่งน าไปสู่การออกแบบการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียน ไดแ้ก่ การออกแบบ
การเรียนรูท่ี้หลากหลาย การพัฒนาส่ือการเรียนรู ้การจูงใจผูเ้รียน การใช้การเสริมแรง การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้พิ่มเตมิใหก้บัผูเ้รียน ฯลฯ 
 2. โปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู หมายถึง 
กระบวนการท่ีถูกออกแบบเพ่ือท าใหน้ักศึกษาวิชาชีพครูเกิดกรอบคิดงอกงาม ก่อนท่ีจะออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน แบ่งเป็น 2 ประการ คือ 1) เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการ
เปล่ียนแปลงความคิด ความเช่ือเก่ียวกบัศกัยภาพภายในตนเอง และ 2) เพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการ
เปล่ียนแปลงความคิด ความเช่ือเก่ียวกับศกัยภาพภายในของผูเ้รียน ซึ่งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
จะส่งผลต่อแนวปฏิบตัิส  าหรบัการพฒันาตนเองของนกัศึกษาครู และแนวปฏิบตัิของนกัศึกษาครู
ตอ่การพฒันาผูเ้รียน โดยหลกัในการออกแบบโปรแกรมเป็นการน าทฤษฎีรูปแบบการเรียนของฮนั
น่ีและมมัฟอรด์ (Honey and Mumford, 1992 ) และแนวคิดการประเมินเพ่ือการเรียนรูป้ระยกุตใ์ช้
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีก าลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศกึษา 
 ส าหรบักิจกรรมท่ีใชใ้นการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของครูในการพฒันาผูเ้รียน ผูว้ิจยั
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีแหง่ตนของ Dweck (Self-Theories) ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคมเชิงพทุธิปัญญา 
(Social Cognitive learning Theory) ทฤษฎีการเรียนอย่างมีความหมาย (Meaningful Learning 
Theory) ทฤษฎีล าดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษยข์องมาสโลว (Maslow's Hierarchical Theory 
of Motivation) และทฤษฎี client centered ของโรเจอร์ (Carl Rogers) ร่วมกับการใช้การใช้
เทคนิคทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ การใหต้วัแบบ (Modeling) การเสริมแรง (Reinforcement) การชมเชย 
(Praise) การให้ขอ้มูลยอ้นกลับ (Feedback) การบรรยาย (Lecture) การประเมินตนเอง (Self-
Assessment) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) การสร้างสถานการณ์ (Simulation) 
กรณีศึกษา (Case Study) การอภิปราย (Group discussion) การระดมสมอง (Brain Stroming) 
และเกม (Game) มาใชใ้นการออกแบบกิจกรรมเพ่ือท าใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูท่ีเป็นกลุ่มเปา้หมาย 
เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู ้เกิดการเปล่ียนแปลงความเช่ือในศักยภาพทางปัญญาและ
ความสามารถของตน และความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของผูเ้รียน เพ่ือเป็น
การเตรียมความพรอ้มก่อนออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
  2.1) ข้ันการได้รับประสบการณ ์(Having an Experience) เป็นขัน้ตอนท่ีผูว้ิจยัท า
ให้นักศึกษาเกิดการรบัรู ้ผ่านประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อความรูส้ึกของนักศึกษาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น เกมส ์คลิปวิดิทัศน ์กรณีศึกษา การเล่าเรื่อง บทบาทสมมต ิ
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สถานการณ์จ าลอง ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริบทของโรงเรียนซึ่งมีความใกล้เคียงกับสิ่งท่ีนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูตอ้งเผชิญเม่ือออกปฏิบตัิการสอน ซึ่งจะช่วยกระตุน้ใหน้กัศกึษาเกิดความ
เช่ือมโยงประสบการณที์ไดร้บักบัชีวิตของตนเองอย่างมีความหมาย 
  2.2) ข้ันการทบทวนประสบการณ์ (Reviewing the Experience) เป็นขัน้ตอนท่ี
ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษา คิดวิเคราะหผ์ลกระทบของประสบการณท่ี์มีตอ่ตนเอง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรูส้ึก 
ความเช่ือ โดยส่งเสริมใหน้กัศกึษาไดแ้สดงความคิดเห็น ความรูส้ึก และเหตผุลเฉพาะบุคคล โดย
ใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การประเมินตนเอง การจบัคูแ่ลกเปล่ียนความคิด การแสดงความเห็น
ของแตล่ะคนในกลุม่ใหญ่ การบนัทกึความคดิ ความรูส้กึลงในสมดุบนัทกึการเรียนรูข้องตนเอง 
  2.3) ข้ันการสรุปจากประสบการณ ์(Concluding) เป็นขัน้ตอนท่ีผูว้ิจยัใหน้กัศกึษา
เช่ือมโยงการรบัรูใ้นขัน้ท่ีผ่านมา เพ่ือร่วมกันสรา้งขอ้สรุปท่ีเป็นความคิดรวบยอด หรือหลกัการท่ี
เกิดขึน้จากประสบการณ์ท่ีไดร้บั โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การระดมสมอง การน าเสนอ mind 
mapping การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปรายรว่มกนัในกลุ่มใหญ่ การเติมขอ้มลูลงในกระดาษ
ชารท์ โดยผูว้ิจยัและนกัศกึษารว่มกนัสรุป หลกัการและแนวทางการน าความรูท่ี้ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตของนกัศกึษาเม่ือตอ้งออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
  2.4) ข้ันการวางแผนปฏิบัติตน (Planning) เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้วางแผนในการปฏิบัติตนหลังจากท่ีได้รับรูเ้ก่ียวกับความคิดรวบยอด หลักกการ 
แนวคิดในประเด็นก าหนดตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน โดยผู้วิ จัยจะกระตุ้นให้
นกัศึกษาไดอ้ธิบายถึงแนวปฏิบตัิท่ีแต่ละคนไดว้างไว ้โดยใชว้ิธีการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูใ้น
กลุ่มใหญ่ การเขียนจดหมายถึงตนเองในอนาคต และการบนัทึกลงในสมุดบนัทึกการเรียนรู ้และ
เปิดโอกาสใหน้กัศกึษา 
  2.5) ข้ันการประเมินเพื่อการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยใช้กระบวนการถอด
บทเรียนหลังการสิน้สุดกิจกรรมในแต่ละครัง้ (After Action Review: AAR) เพ่ือท าให้เกิดความ
ชดัเจนในประเด็นตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม เพ่ือใหเ้ห็นความเช่ือมโยงและปัจจยัตา่งๆท่ีเกิดขึน้ 
ซึ่งกระบวนการ AAR จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ประเมินผลกิจกรรมระหว่างการด าเนินการ สามารถ
มองเห็นปัญหาและหาวิธีการปรบัปรุงการท ากิจกรรมในครัง้ตอ่ไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผูว้ิจยัก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 กรอบแนวคิดตามระยะของการ
วิจยั ดงันัน้ 

กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที ่1 
  การวิจยัระยะท่ี 1 ศึกษาปรากฏการณ ์(Phenomenology) กรอบคิดงอกงามของครู
เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิด ความรูส้ึก และพฤติกรรมท่ีแสดงออกในลกัษณะเฉพาะของ
บคุคลท่ีท าหนา้ท่ีในการปฏิบตักิารสอน และการพฒันาบคุลกรทางการศกึษา เพ่ือช่วยใหเ้กิดความ
เขา้ใจความหมายกรอบคิดงอกงามของครูในบริบทสงัคมไทยท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และแสดงใหเ้ห็น
ถึงกระบวนการพัฒนากรอบคิดงอกงาม ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของครูและบุคลากรท่ี
ปฏิบตัิหนา้ท่ีในการจดักระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาผูเ้รียน โดยผูว้ิจยัอาศยัทฤษฎีแห่งตน (Self-
Theories) ของ Dweck เป็นฐานการคิดและกระบวนการท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการท าความเขา้ใจ
กระบวนการคิด ความเช่ือ และการแสดงพฤติกรรมของครูและบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีในการจัด
กระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาผู้เรียน ทั้งนีเ้ป็นเพราะความคิดและความเช่ือของบุคคล ท่ีมีต่อ
ความสามารถทางสติปัญญาของตนเอง ส่งผลตอ่วิธีคิดมุมองตอ่การเผชิญปัญหา และพฤติกรรม
ตอ่การพฒันาตนของบคุคลใหมี้ความแตกตา่งกนั โดยในเบือ้งตน้นีผู้ว้ิจยัไดท้  าการทบทวนเอกสาร
เก่ียวกบักรอบคิดงอกงามของครู เพ่ือเป็นแนวทางในการคน้หาความหมายและคณุลกัษณะของครู
ท่ีมีกรอบคิดงอกงาม ไดแ้ก่ ความเช่ือในศกัยภาพในตนเองของครูว่าสามารถพฒันาได ้และความ
เช่ือของครูในศกัยภาพของผูเ้รียนว่าสามารถพฒันาไดเ้ช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตามแนวคิดเก่ียวกับ
กรอบคิดงอกงามของครูในบริบทสังคมไทยนั้น มีคุณลักษณะท่ีแตกต่างเพิ่มเติมจากบริบทใน
ตา่งประเทศ ดงันัน้ในการศกึษาตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยัในครัง้นี ้จะน าไปสู่การวิเคราะหท่ี์แสดง
ให้เห็นความหมาย คุณลักษณะ และความส าคัญของกรอบคิดงอกงามของครู ซึ่งท าให้ครูมี
ความคิดความเช่ือต่อการพฒันาตนเองและผูเ้รียนท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทสงัคมไทย ซึ่งจาก
ผลท่ีไดใ้นการระยะท่ี 1 จะถกูน าไปใชใ้นการวิจยัระยะท่ี 2 

กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที ่2  
  การวิจัยระยะท่ี 2 ผูว้ิจัยผลท่ีไดจ้ากการวิจัยระยะท่ี 1 มาเป็นตวัแปรตามท่ีใชก้าร
พฒันา โดยผูว้ิจยัออกแบบโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู ใน
ครัง้นีโ้ดยผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีรูปแบบการเรียนของ Honey and Mumford (1992) ผสานกับการ
ประเมินเพ่ือการเรียนรู ้(Formative Assessment) ทฤษฎี /แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนากิจกรรม 
ได้ แ ก่  Self Theories, Social Cognitive Theory, A Theory of Meaningful Verbal Learning, 
Maslow's Hierarchy of Need, Theory Client Centered โดยใช้ เทคนิคทางจิ ตวิทยา ดัง นี ้
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Modeling, Reinforcement, Praise, Feedback , Lecture Self-Assessment, Role playing , 
Simulation , Case Study , Game, Brain Stroming, Group discussion มาใช้ในแต่ละขั้นตอน
การพัฒนากรอบคิดงอกงาม 5 ขั้นตอน ดังนี ้ ขั้นการได้รับประสบการณ์ ขั้นการทบทวน
ประสบการณ ์. ขัน้การสรุปจากประสบการณ ์ขัน้การวางแผนปฏิบตัิตน และขัน้การประเมินเพ่ือ
การเรียนรู ้การวิจยัระยะท่ี 2 มีกรอบการวิจยั ดงัภาพประกอบ 1 
 

ตัวแปรจัดกระท า  ตัวแปรตาม 

โปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคิด
งอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู  

 
กรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู 

1. ความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและ
ความสามารถของตน 

2. ความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและ
ความสามารถของผูเ้รียน 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการศกึษาและเสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู 

  สมมตฐิานในการวิจัยในระยะที ่2 
   1) นักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 4 ท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอก
งามของนกัศกึษาวิชาชีพครู มีระดบักรอบคิดงอกงามหลงัการเขา้รว่มโปรแกรมสงูกว่าก่อนการเขา้
รว่มโปรแกรม  
  2) นักศึกษาครูชั้นปีท่ี 4 ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู มีระดบักรอบคดิงอกงามในระยะติดตามผลสงูกวา่ก่อนการเขา้รว่มโปรแกรม  
 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและน าเสนอเนือ้หา
สาระส าคญัตามล าดบั ดงันี ้
 ตอนที ่1 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับกรอบคิดงอกงามของครู (Mindset) 
  1.1 ความเป็นมาของกรอบคดิ 
  1.2 ความหมายของกรอบคดิ 
  1.3 ประเภทของกรอบคดิ 
  1.4 แนวทางการวดักรอบคดิ 
  1.5 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบคดิ 
  1.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบคดิ 
 ตอนที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนากรอบคิดงอกงาม 
(Growth Mindset) ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
  2.1 แนวคดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมการพฒันากรอบคิดงอกงาม 
  2.2 แนวทางการพฒันากรอบคดิงอกงาม 
  2.3 ทฤษฎี และแนวคดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสรมิสรา้งกรอบคิดงอกงาม 
   2.4 เทคนิคทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากรอบคิดงอกงาม 
   2.5 แนวทางส าหรบัการจดักิจกรรมส าหรบัพฒันากรอบคดิงอกงาม 
 วิชาชีพครู 
 ตอนที ่3 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับนักศึกษาวิชาชีพครู 
  3.1 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
   3.2 บทบาทของนกัศกึษาวิชาชีพครูกบัการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
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ตอนที ่1 แนวคิดเกี่ยวกับกรอบคิดงอกงามของครู (Mindset) 
1.1 ความเป็นมาของกรอบคิด 

  ศาสตราจารย์ Dweck (2006, p. 277) ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเป็น
นักจิตวิทยาและนักวิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาจิตวิทยาสังคม บุคลิกภาพ และจิตวิทยา
พฒันาการ ไดท้  าการศกึษาเก่ียวกบัทฤษฎีตวัตน (Self-Theories) ท่ีเป็นการเช่ือมโยงของจิตวิทยา
พฒันาการ จิตวิทยาสงัคม และจิตวิทยาบุคลิกภาพ โดยสนใจพิจารณาเก่ียวกับการรบัรูห้รือการ
เข้าใจในตนเอง (self–conception / Mindset) ท่ีบุคคลใช้ในการสรา้งความเป็นตัวตน (อัตตา) 
และใชค้วามเขา้ใจและการรบัรูนี้น้  าไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมของตนเอง (Dweck, n.d.) 
ในช่วงปี ค.ศ.1973-1982  Dweck (2004, online) ไดส้นใจศึกษาและท างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วิธีการท่ีจะพฒันาความสิน้หวงัอนัเกิดจากการเรียนรู ้(Learned Helplessness) โดยมุ่งศึกษาใน
มิติท่ีมีความหลากหลาย เช่น เรื่องของความคาดหวัง (Expectation) ขนบธรรมเนียมประเพณี 
(Social Cues) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) การประเมินผลการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Evaluative Feedback) ความแตกต่างทางเพศ (Sex Difference) เป็นต้น โดยในปี 
ค.ศ. 1977 เริ่มสนใจศึกษาเก่ียวกบัแรงจงูใจ (Motivation) และการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ 
(Achievement Orientation) และในปีค.ศ.1993-1998 Dweck ได้สนใจศึกษาเก่ียวกับทฤษฎี
โดยนัย (Implicit Theories) จนกระทั่ งปี ค.ศ.1999 ได้มีการพัฒนาเป็นทฤษฎีแห่งตน (Self-
Theories) ท่ีมีบทบาทในแรงจงูใจ บคุลิกภาพและการพฒันาตนเอง โดยมุ่งสนใจคน้ควา้ว่าบคุคล
สามารถพัฒนาความเช่ือเก่ียวกับตนเองไดอ้ย่างไร และการใชจ้ิตวิทยาในการชมเชย (Praise) ท่ี
สามารถปรบัเปล่ียนความคดิ ความรูส้กึและพฤตกิรรมของบคุคล โดยในการศกึษาทฤษฎีท่ีมีความ
หลากหลายเพ่ือหาค าตอบว่าเหตใุดผูเ้รียนบางคนถูกจูงใจใหท้  างานมากขึน้ได ้ขณะท่ีบางคนตก
อยู่ในสภาวะสิน้หวงัในการเรียนรู(้learning-theories.com, 2015, online) จนกระทั่งปี ค.ศ. 2006 
จึงเขียนหนังสือเรื่อง Mindset : The New Psychology of Success. ซึ่งได้รับการยอมรับและ
น าไปปรบัใชใ้นการเรียน การประกอบธุรกิจ กีฬา ฯลฯ ทั่วโลก 
  กล่าวโดยสรุปเก่ียวกับความเป็นมาของกรอบคิดงอกงาม พบว่า จุดเริ่มต้นของ
การศึกษากรอบคิดงอกงาม เริ่มจากการศกึษาเพ่ือแกปั้ญหาความสิน้หวงัในการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
โดยพยายามท่ีจะศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหลายมิตเิพ่ือใหเ้กิดความครอบคลมุ จนสามารถเขา้ใจ
สาเหตคุวามสมัพนัธ ์และคน้พบว่าสิ่งท่ีส  าคญัในการพฒันามนุษยมี์ความเก่ียวขอ้งกับกรอบคิด
งอกงาม 
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1.2 ความหมายของกรอบคิด 
  จากการศึกษาค้นคว้าความหมายของกรอบคิด มีนักวิชาการ นักการศึกษาและ
องคก์รตา่ง ๆ ใหน้ิยาม ความหมายของกรอบคดิไวด้งันี ้
   ส านักพิมพแ์ห่งมหาวิทยาลัยออกซฟ์อรด์ (2015 , Online). ใหค้วามหมายของ
กรอบคิด ไวว้่าเป็นชุดของเจตคติ หรือความคิดท่ีตายตวัท่ีแต่ละคนมีซึ่งเป็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงได้
ยาก 
   Dweck (2006, p.6) กล่าววา่ความเช่ือเก่ียวกบัตวัเองและคณุสมบตัิพืน้ฐานสว่น
ใหญ่ของตนเอง ความคิดเก่ียวกับความฉลาด พรสวรรค ์บุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งคณุลกัษณะท่ี
กล่าวมานีมี้ความคงท่ีเหมือนกับการสลักภาพลงบนหิน หรืออาจเป็นสิ่งท่ีสามารถฝึกฝนและ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดชีวิต 
   Mercer and Ryan (2009 , p.436) ให้ความหมายของกรอบคิดว่าเป็นการ
สนันิษฐานเบือ้งตน้บางอย่างของมนุษยเ์ก่ียวกับความสามารถของตนเอง เช่น สติปัญญา หรือ 
บคุลิกภาพเบือ้งตน้ 
   Ricci (2013, p.4) อธิบายว่า กรอบคิด เป็นกรอบและวิธีคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการแสดงออกของบคุคล รวมถึงเจตคตติอ่ตนเองและผูอ่ื้น 
   Zimbardo et al. (2013, online) กล่าวว่ากรอบคิด (Mindset) เป็นความเช่ือ
พืน้ฐานของบุคคลเก่ียวกับความสามารถของตนเองท่ีเติบโตขึน้อย่างมีความหมายจากความ
พยายามท่ีจะท าให้ดีขึน้ บางคนเช่ือว่าบางสิ่งเช่นความฉลาดอาจเปล่ียนแปลงไดบ้า้งหรืออาจ
เปล่ียนแปลงไมไ่ดเ้ลย 
   ศนูยจ์ิตวิทยาการศึกษา (2557, online) ไดใ้หค้วามหมายของกรอบความคิดว่า 
คือ ความเช่ือ หรือความคิดท่ีส่งผลถึงพฤติกรรม และเจตคติ เป็นผลจากประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ี
ไดร้บัซึ่งจะสง่ผลตอ่กรอบคดิของบคุคล และท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงมมุมองตา่ง ๆ ของตนเอง 
  กล่าวโดยสรุปไดว้่าความหมายของกรอบคิดเป็นสิ่งท่ีมนุษยท์ุกคนสรา้งขึน้จากการ
รบัรูข้องตนเอง ผ่านประสบการณ ์การเรียนรู ้และสภาพแวดลอ้ม ท าใหแ้ต่ละบุคคลเกิดมุมมอง
ความคิด ความเช่ือ และเจตคติตอ่ศกัยภาพภายในตนเองแตกตา่งกนั ดงันัน้เม่ือบคุคลตอ้งพบเจอ
กับสถานการณ์หรือสิ่งเรา้ชนิดเดียวกัน อาจท าให้บุคคลมีความคิด อารมณ์ ความรูส้ึก และ
พฤติกรรมการตอบสนองท่ีแตกต่างกัน โดยความแตกต่างนีแ้บ่งไดเ้ป็น 2 ประเด็น ท่ีเป็นผลจาก
ความเช่ือเก่ียวกบัศกัยภาพภายในของตนเอง ประเด็นท่ี 1 คือบุคคลมีความเช่ือว่าศกัยภาพ หรือ
คุณสมบัติภายในตนเองเป็นสิ่ งท่ีติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ หรือ
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เปล่ียนแปลงไดเ้พียงเล็กนอ้ย และประเด็นท่ี 2 คือบุคคลมีความเช่ือว่า ศกัยภาพ หรือคณุสมบตัิ
ภายในตนเองสามารถพฒันาและเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 

1.3 ประเภทของกรอบคิด 
  กรอบคิดของบุคคลเกิดจากการไดร้บัประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม (ศูนย์
จิตวิทยาการศึกษา, 2556, online) โดยเริ่มตัง้แต่การปลูกฝังเลีย้งดูภายในครอบครวั การไดร้บั
การศึกษาในสถาบันการศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเป็นต้นซึ่งจากการศึกษาของ 
Dweck, (2006, p. 6) พบว่า เม่ือบุคคลยอมรบักรอบคิดส าหรบัตนเองแลว้จะเป็นเสมือนการวาง
กรอบในการคิด มุมมอง เจตคติ และความเช่ือ ท่ีมีต่อตนเองและผูอ่ื้น ซึ่งจะมีอิทธิพลในการชีน้  า
การแสดงออกทางพฤติกรรมและการด าเนินชีวิตของบุคคลนัน้ๆ โดยไดมี้การแบ่งกรอบคิดเป็น 2 
ประเภทคือ กรอบคดิจ ากดั (Fixed Mindset) และกรอบคดิงอกงาม (Growth Mindset)  
    1.3.1 กรอบคิดจ ากัด (Fixed Mindset) 
   Dweck (2006, p.6) ไดใ้ห้ความหมายของกรอบคิดติดยึดว่า เป็นความเช่ือว่า
คณุสมบตัิของตนเอง เป็นเหมือนภาพท่ีถูกสลกัลงบนหิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้โดยระบบ
ความเช่ือนีจ้ะชีน้  าใหบุ้คคลก าหนดความคิดเก่ียวกับสติปัญญา ทักษะ และพรสวรรคข์องตนไว้
ลว่งหนา้ (Ricci, 2013, p. 3) ผูท่ี้มีกรอบคดิจ ากดัจะตัง้เปา้หมายเพ่ือตอ้งการพิสจูนค์วามสามารถ
ตนเองในทกุดา้นเช่น ดา้นการเรียน ดา้นการงานอาชีพ หรือดา้นความสมัพนัธ ์โดยมีความคิดและ
มมุมองท่ีวดัจากค าตดัสินทางสงัคมว่าตนเองจะประสบความส าเรจ็หรือลม้เหลว โดยคนท่ีมีกรอบ
คิดจ ากัดจะไม่ตอ้งการเกิดความผิดพลาดเพราะมองว่าความผิดพลาดจะเป็นการตดัสินระดับ
สติปัญญาของบคุคล ตอ้งการการยอมรบัจากสงัคม กลวัการถกูปฏิเสธ มกัจะรูส้ึกว่าตนเองเป็นผู้
ชนะหรือผูแ้พ ้และไม่เห็นคณุค่าของความพยายาม ซึ่ง  Dweck ไดอ้ธิบายลกัษณะของบุคคลท่ีมี
กรอบคดิจ ากดั ไวด้งันี(้ Dweck, 2010, p. 27)   
    1) เช่ือวา่ความลม้เหลวคือขอ้จ ากดัของสติปัญญาของตน  
    2) ตัง้เปา้หมายมุง่ท่ีจะแสดงผลงาน 
    3) ป้องกันตนเองจากความลม้เหลว โดยหลีกเล่ียงท่ีจะท าสิ่งท่ีมีความเส่ียง
และทา้ทาย 
    4) เม่ือตอ้งเผชิญความลม้เหลวจะท้อแทแ้ละหมดก าลังใจในการท าสิ่งนั้น 
และจะเปล่ียนเปา้หมายไปยงัสิ่งอ่ืนท่ีตนจะสามารถประสบความส าเรจ็ได ้
    5) รูส้กึวา่ค าวิจารณเ์ปรียบเสมือนการโจมตีท่ีท าใหต้นเองรูส้กึว่าเป็นคนโง่ 
    6) หวาดกลวัตอ่ความส าเรจ็ของผูอ่ื้นเพราะจะรูส้ึกวา่ตนเองไมฉ่ลาด 
    7) ความพยายามแสดงถึงการไรค้วามสามารถ 
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   โดยลกัษณะดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Murphy and Thomas 
(2008, p. 271) ท่ีได้น าแนวคิดของ Dweck มาท าการศึกษาว่าความเช่ือในสติปัญญาของตนมี
อิทธิพลท่ีส าคัญต่อพัฒนาการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาอย่างไร โดยเลือก
นกัศกึษาวิทยาศาสตรค์อมพิวเตอร ์2 คนท่ีมีลกัษณะของกรอบคิดจ ากัดและมีลกัษณะของกรอบ
คิดงอกงาม เพ่ือสมัภาษณเ์ชิงลึก และส ารวจพฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีมีความเช่ือแบบจ ากัด ซึ่ง
ผลการวิจยัพบว่านกัศกึษาท่ีมีกรอบคิดจ ากดั จะส่งผลตอ่พฒันาการในการเรียนรู ้และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ซึ่งนักศึกษาท่ีมีกรอบคิดจ ากัดจะมีนิสัยท่ีไม่ตอบสนองต่อความท้าทาย เกิด
ความรูส้ึกท้อแท้ไม่พอใจเม่ือต้องพบกับอุปสรรค และรูส้ึกคับข้องใจเม่ือต้องร่วมงานกับผู้ท่ีมี
ความสามารถสูงกว่า และไม่พยายามท่ีจะเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาตนเอง แต่เลือกท่ีจะให้ผู้ร่วมงาน
ท างานส่วนใหญ่และตนเองลงมือช่วยเพียงเล็กนอ้ยเพ่ือใหง้านส าเร็จ โดยไม่สนใจกระบวนการ
เรียนรูร้ะหวา่งการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น จงึท าใหเ้กิดการเรียนรูใ้นกระบวนการไดเ้พียงเล็กนอ้ย 
  1.3.2 กรอบคิดงอกงาม (Growth Mindset) 
   Dweck (2006, p.7) ไดใ้หค้วามหมายของกรอบคิดงอกงามว่า เป็นระบบความ
เช่ือเก่ียวกับศักยภาพภายในตนเอง สามารถปรบัเปล่ียนให้มีคุณภาพและสามารถพัฒนาได ้
ถึงแมว้่าบคุคลจะมีความแตกต่างกันทุกดา้น สอดคล้องกับการใหค้วามหมายของ Ricci ( 2013, 
p. 3) ท่ีได้ให้ความหมายของกรอบคิดงอกงามว่า ระบบความคิดท่ีจะน าให้บุคคลเช่ือว่า 
สติปัญญายงัคงสามารถเติบโต และพฒันาไดด้ว้ยความพยายาม โดยใหค้วามสนใจกบัการเรียนรู้
ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการ และการสาธิตท่ีชาญฉลาด ซึ่งท าใหเ้ห็นถึงความความคิดท่ีเติบโต 
อนัเป็นผลมาจากความวิริยะพากเพียร เรียนรูจ้ากความผิดพลาด น าความทา้ทายมาใช ้และใส่
ความพยายามในการท าสิ่งท่ีตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมายแห่งความส าเร็จ (Giamportone, 2012, 
online) โดยมีเป้าหมายจากแรงปรารถนาท่ีจะเรียนรูแ้ละพยายามท่ีจะแสวงหาความรูใ้นสิ่งท่ี
ตนเองความตอ้งการ โดยมิไดส้นใจเรื่องการใหค้ณุค่าหรือค าตดัสินจากสงัคม (Dweck, 2006, p. 
6) ดงัเช่นในงานวิจยัของของ Murphy and Thomas (2008, p. 272 )พบว่านกัศึกษาท่ีมีกรอบคิด
งอกงาม จะตัง้ความคาดหวงัไวส้งูโดยไม่กลวัความลม้เหลว ถึงแมว้่าจะตอ้งพบกับความลม้เหลว
ในการสอบหรือพบกับอุปสรรคในการท างาน ก็จะตัง้ตวัไดอ้ย่างรวดเร็ว และมองหาวิธีการใหม่ๆ
เพ่ือกา้วขา้มอุปสรรคหรือปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู่ไปสู่ความส าเร็จ รูส้ึกสนุกกบัท างานรว่มกบัผูท่ี้มี
ความสามารถสูงเพราะมองเห็นแบบอย่างในการเรียนรู้และวิธีการท่ีจะพัฒนาตั วเองไปสู่
ความส าเรจ็ ซึ่ง Dweck (2010, p. 26) ไดอ้ธิบายลกัษณะของบคุคลท่ีมีกรอบคดิงอกงามไวด้งันี ้
    1) เช่ือวา่ศกัยภาพภายในตนเองสามารถเปล่ียนแปลงและพฒันาได ้
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    2) การตัง้เปา้หมายจะมุง่ไปท่ีการเรียนรู ้
    3) สามารถฟ้ืนตวัจากความลม้เหลวไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
    4) ชอบความทา้ทายและกลา้ท่ีจะเผชิญหนา้กบัความลม้เหลว 
    5) น าค าวิจารณจ์ากบคุคลอ่ืนมาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาตนเอง 
    6) เรียนรูจ้ากความส าเรจ็ของผูอ่ื้นและน าความส าเรจ็นัน้มาเป็นแรงบนัดาลใจ 
    7) ความพยายามและทุม่เทจะท าใหบ้คุคลประสบความส าเรจ็ 
   กล่าวโดยสรุปไดว้่าประเภทของกรอบคิดท่ีบคุคลยึดถือ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
ประกอบดว้ย กรอบคิดจ ากัด และกรอบคิดงอกงาม ซึ่งกรอบคิดทั้ง 2 ประเภทนี ้เป็นความเช่ือ
เฉพาะของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณสมบตัิของตนเองดา้นศกัยภาพ ความสามารถ สติปัญญาท่ี
บุคคลมีอยู่ในตนเองอนัเป็นผลจากประสบการณ์ และการเรียนรูท่ี้ผ่านมาในอดีตท่ีส่งผลต่อการ
รบัรูเ้ก่ียวกับตนเอง เจตคติ ความคิดต่อตนเองท่ีจะชีน้  าการแสดงออกทางพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิต และความส าเรจ็ของบคุคลโดยบคุคลท่ีมีความแตกตา่งกนั 
   บุคคลท่ีมีกรอบคิดจ ากัด จะมีความเช่ือเก่ียวกับคุณสมบัติหรือศักยภาพของ
ตนเองว่าเป็นสิ่งท่ีติดตัวมาตัง้แต่เกิดไม่สามารถพัฒนาได ้หรืออาจจะสามารถพัฒนาไดเ้พียง
เล็กนอ้ย ขณะท่ีบุคคลท่ีมีกรอบคิดงอกงามจะมีความเช่ือเก่ียวกับคุณสมบตัิหรือศกัยภาพของ
ตนเองว่าเป็นสิ่งท่ีสามารถเปล่ียนแปลงและพัฒนาไดต้ลอดเวลาโดยอาศยัความพยายามของ
ตนเอง ซึ่งความแตกต่างของความเช่ือทัง้สองแบบจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลในดา้น
ต่าง ๆ เช่น วิธีการตัง้เป้าหมายในชีวิต มุมมองต่อความส าเร็จ การใหค้วามส าคญัในการพัฒนา
ตนเอง เป็นตน้ ซึ่งจะแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกตา่งระหวา่งกรอบคดิทัง้สองแบบในตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงความแตกตา่งระหวา่งกรอบคิด 2 แบบ 

กรอบคดิจ ากดั ลักษณะ กรอบคดิงอกงาม 
ศกัยภาพเป็นสิง่ที่ติดตวัมา
เปลีย่นแปลงไดย้ากหรอืเปลีย่น
ไมไ่ดเ้ลย 

ความเช่ือเก่ียวกบัศกัยภาพใน
ตนเอง 

ศกัยภาพสามารถเปลีย่นแปลงและ
พฒันาไดต้ลอดเวลา 

ตัง้เปา้หมายเพื่อแสดงผลงานและ
ใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณข์อง
ตนเองในสายตาผูอ้ื่น 

การตัง้เปา้หมายในการเรยีนหรอื
การท างาน 

ตัง้เปา้หมายเพื่อการเรยีนรู ้ 
โดยใหค้วามส าคญักบัการเรยีนรู ้
และไมส่นใจภาพลกัษณข์องตนเอง
ในสายตาผูอ้ื่น 

ไมเ่ลอืกงานท่ีมีทา้ทายหรอืเสีย่งที่
จะลม้เหลว  

การตดัสนิใจเลอืกท าสิง่ใดสิง่หนึง่ ชอบงานท่ีมีความทา้ทาย 
และไมก่ลวัที่จะตอ้งเสีย่งกบั 
ความลม้เหลว 

มองค าวจิารณว์า่เป็นค าต าหนิท า
ใหต้นเองเหมือนคนไร้
ความสามารถ 

มมุมองตอ่ค าวจิารณ ์ มองค าวจิารณเ์หมือนค าแนะน า 
ที่จะน ามาใชใ้นการพฒันาตนเอง 

รูส้กึทอ้แทแ้ละไรค้า่ หมดก าลงัใจ 
ฟ้ืนตวัจากความลม้เหลวไดช้า้ 

เมื่อตอ้งเผชิญกบัความลม้เหลว ไมรู่ส้กึหมดหวงัหรอืไรค้า่  
มองความลม้เหลววา่เป็น 
การเรยีนรูอ้ยา่งหนึง่ฟ้ืนตวัไดเ้รว็ 

ความส าเรจ็ของผูอ้ื่นท าใหรู้ส้กึถกู
คกุคาม 

การยอมรบัความส าเรจ็ของผูอ้ื่น ยินดีและยอมรบัในความส าเรจ็ของ
ผูอ้ื่นและน ามาเป็น 
แรงบนัดาลใจ 

หากเป็นคนที่มีความสามารถก็ไม่
จ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายาม 

มมุมองตอ่ความพยายาม ความพยายามทุม่เทจะท าใหเ้รา
พฒันาตนเองไปสูค่วามส าเรจ็ได ้

  
    จากตารางกล่าวโดยสรุปไดว้่าบุคคลท่ีมีกรอบคิดแตกต่างจะส่งผลต่อวิธีการคิด 
ความรูส้ึก การปรบัตวั และการด าเนินชีวิต ซึ่งผูท่ี้มีกรอบคิดงอกงาม จะพยายามพฒันาตนเองอยู่
ตลอดเวลา สามารถปรบัตวัและกา้วผ่านอุปสรรคเพ่ือท าตามเป้าหมายจนประสบความส าเร็จใน
ชีวิตได ้ซึ่งต่างจากผู้ท่ีมีกรอบคิดจ ากัดท่ีจะให้ความส าคญักับภาพลักษณ์ของตนเอง ใส่ใจกับ
ความคิดของบคุคลอ่ืน ขาดความมั่นใจในศกัยภาพของตนเองจงึไมก่ลา้ท่ีลงมือท าหรือเรียนรูใ้นสิ่ง
ใหม่ เพราะไม่เห็นถึงความส าคญัของการพฒันาตนเอง ท าใหเ้ม่ือตอ้งเผชิญกับอุปสรรคหรือการ
เปล่ียนแปลงจะไมส่ามารถกา้วผา่นไปสูค่วามส าเรจ็ได ้
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1.4. แนวทางการวัดกรอบคิด 
  จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้นกัวิจยัท่ีสรา้งเครื่องมือท่ีใชว้ดั
ในการวดักรอบคดิ ไวด้งันี ้
   1.4.1 Handerson and Dweck, (1990) ไดส้รา้งแบบสอบถามท่ีมีค าถาม 3 ขอ้โดย
แตล่ะขอ้ค าถามถกูแบง่ออกเป็น 2 ตอน  
    ตอนท่ี 1 เป็นค าถามแบบเลือกตอบโดยผู้ตอบจะเลือกข้อความท่ีตรงกับ
ลกัษณะของตนเอง ซึ่งขอ้ความหนึ่งจะแสดงถึงความมั่นใจในระดบัความฉลาดของตนเอง เช่น 
“ฉนัมกัจะคิดวา่ฉนัฉลาด” และอีกขอ้ความหนึ่งจะแสดงถึงความไม่มั่นใจในความฉลาดของตนเอง
เชน่ “ฉนัจะแปลกใจถา้พบวา่จรงิๆแลว้ฉนัก็ฉลาดเหมือนกนั” 
    ตอนท่ี 2 จะถามระดบัความสอดคลอ้งของขอ้ความดงักล่าวซึ่งแบ่งออกเป็น  
3 ระดบัคือ จริงท่ีสุด จริง และค่อนขา้งจริง โดยขอ้ค าถามจะมีการระบุถึงบริบทของระดบัความ
ฉลาดไวอ้ย่างดัเจนเช่นเดียวกบัความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของบคุคล ซึ่งแบบวดัความมั่นใจใน
ความฉลาดนีไ้ม่มีการรายงานถึงค่าคณุภาพเครื่องมือ และสามารถใชว้ดัไดเ้ฉพาะบุคคลท่ีอยู่ใน
กลุม่ Incremental Theory 
   1.4.2 Faria and Fontaine (อ้างถึงใน สุรวิทย ์อัสสพันธุ์, 2556, น. 49) ไดส้รา้ง
แบบวัดการรบัรูเ้ก่ียวกับความฉลาด (Personal Perceptions of Intellignece) เพ่ือวัดความเช่ือ
เก่ียวกบัความฉลาดเชน่กนัโดยแบง่ออกเป็น 2 มาตร ไดแ้ก่  
    มาตรสถิตย ์(Static) ซึ่งตรงกบัการมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวั
มา (Entity Theory) โดยมีข้อค าถาม ท่ี ใช้ได้จ  านวน  12 ข้อ  เช่น  “You can’t change your 
intelligence.”  
    มาตรพลวัตร (Dynamic) ซึ่งตรงกับการมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ี
เพิ่มขึน้ได ้(Incremental Theory) มีขอ้ค าถามท่ีใชไ้ดจ้  านวน 9 ขอ้ เช่น “You can become more 
intelligence, if you wish” โดยผูต้อบจะเลือกระดบัความคิดเห็นผ่านมาตรประมาณค่า 6 ระดบั 
เช่นเดียวกบัของ Dweck โดยมาตรสถิตยมี์คา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั .80 และมาตรพลวตั มีคา่ความ
เช่ือมั่นเทา่กบั .77 
   1.4.3 Dweck (2006 , online) กล่าวถึงแบบประเมินเก่ียวกับความเช่ือใน
ความสามารถของตนแบง่ออกเป็น 2 ดา้นคือ  
    ดา้น Entity Theory ท่ีเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา แบ่งออกเป็น 4 ขอ้
ดงันี ้
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     1) You have a certain amount of intelligence, and you can’t really 
do much to change it. 
     2) Your intelligence is something about you that you can’t change 
very much. 
     3)  You can learn new things, but you can’ t really change your 
basic intelligence. 
     4) To be honest, you can’t really change how intelligent you are. 
    ด้าน Incremental Theory ท่ี เช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่ ง ท่ี เพิ่ มขึ ้นได้ แบ่ง
ออกเป็น 4 ขอ้ดงันี ้
     1)  No matter who you are, you can significantly change your 
intelligence level. 
     2) You can always substantially change how intelligent you are. 
     3)  You can change even your basic intelligence level 
considerably 
     4)  No matter how much intelligence you have, you can always 
change it quite a bit. 
   ซึ่งการประเมินความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของบคุคลใชก้ารประเมินโดยการใช้
แบบรายงานตนเองท่ีประกอบด้วยมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิรท์ (Likert) โดยจะแยก
ออกเป็น 2 มาตรคือ ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมากับมาตรความเช่ือท่ีว่า สติปัญญา
สามารถพฒันาและเพิ่มขึน้ไดโ้ดยผูต้อบจะตอบรายงานเป็นแบบประมาณคา่ 6 ระดบั ซึ่งฮองและ
คณะ (Hong el at, 1999) ไดร้ายงานผลการใช้แบบวัดฉบับนีว้่าแต่ละมาตรมีความเช่ือมั่นใน
ระดบัสูง โดยมีสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าอยู่ระหว่าง .94 ถึง.98 และเม่ือท าการทดสอบดว้ยวิธีการวดัซ า้
พบวา่คา่สหสมัพนัธร์ะหวา่งการวดัครัง้ท่ี 2 ท่ีใชร้ะยะเวลาหา่งกนั 2 สปัดาหเ์ทา่กบั .80 
     มีนกัวิจยัหลายท่านไดท้  าการศึกษาและพฒันาการวดักรอบคิดเพ่ือพิสจูนท์ฤษฎี
ของ Dweck ท่ีเก่ียวกับการรบัรูค้วามฉลาดของตนเอง (Implicit Theory of Intelligence) ว่าเป็น
สิ่งท่ีสามารถพัฒนาไดห้รือพัฒนาไม่ไดน้ั้น เป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะ Abd-El-Fattah and 
Yates (2006, pp. 1-14) ไดท้  าการศึกษามาตรวดัการรบัรูค้วามฉลาดของตน: การทดสอบความ
ไม่ผันแปรของโม เดลการวัด  ( Implicit Theory of Intelligence Scale: Testing for factorial 
invariance and mean structure)โดยใช้แบบสอบถามของ  Faria and Fontaine ( อ้างถึ งใน  
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สรุวิทย ์อสัสพนัธุ,์ 2556, น. 49) ในการศึกษาครัง้นี ้โดย Abd-El-Fattah and Yates, ตอ้งการท่ีจะ
น าเสนอ 14 มาตรวัดตวัใหม่ท่ีช่ือว่า มาตรวัดการรบัรูค้วามฉลาดของตนเอง ( ITIS) โดยใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 โดยน าไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาจากออสเตรเลีย 
162 คน และนกัศกึษาจากอียิปต ์940 คนตามล าดบั จากการท าวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
(EFA) ของแตล่ะกลุม่พบวา่สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 องคป์ระกอบ entity และ incremental  
    โดย Entity จะกล่าวถึงลกัษณะการรบัรูต้่อความฉลาดของตนเองว่าเป็นสิ่งท่ีถูก
จ ากัด ควบคมุไม่ได ้ถึงแมจ้ะใชค้วามพยายามก็ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้แต่ Incremental จะ
กล่าวถึงลกัษณะการรบัรูต้่อความฉลาดของตนเองว่าเป็นสิ่งท่ีสามารถปรบัเปล่ียน ควบคมุและ
สามารถเพิ่มขึน้ได ้โดยการใชค้วามพยายามและการทุ่มเทโดยแต่ละลกัษณะจะประกอบดว้ย 7 
ขอ้ค าถาม โดยมีสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่าง 2 องคป์ระกอบอยู่ท่ีประมาณ .33 ในแตล่ะกลุ่ม
ตวัอย่างการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงพห ุแสดงใหเ้ห็นวา่ การวิเคราะหค์า่คงท่ีของโครงสรา้งแบบ
วดั ITIS ขา้มวัฒนธรรมและขา้มเพศแบบพหุ: การศึกษาในบริบทของชาวออสเตรเลียและชาว
อียิปต ์โดยองคป์ระกอบของการคน้พบนีจ้ะถกูอภิปรายในบรบิทของอียิปตแ์ละออสเตรเลียโดยคา่
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ีใชใ้นออสเตรเลียของการมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีตดิตวั
มา เท่ากับ .78 และการมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพิ่มขึน้ได ้ เท่ากับ .76 ส่วนในกลุ่ม
อียิปตพ์บว่าความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา เท่ากับ.83 และการมีความเช่ือว่าความ
ฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพิ่มขึน้ได ้เท่ากับ.75 สอดคล้องกับงานวิจัยของการเรียนรูภ้าษาขา้มบริบททาง
วัฒนธรรม: ในผู้เรียนภาษาอังกฤษของชาวออสเตรเลียและชาวญ่ีปุ่ น ( Language Learning 
Mindsets Across Cultural Setting:  English Learners in Australia and Japan)  ข อ ง  Ryan 
and Mercer (2012) ท่ีไดต้อ้งการศึกษาว่าความคิดรวบยอดของกรอบคิดในบริบทของการเรียน
ภาษา 2 บริบทท่ีแตกตา่งกนัมาก ๆ นัน้ปรากฏออกมาในลกัษณะเดียวกนัไดอ้ย่างไรและศึกษาว่า
โครงสรา้งของกรอบคิดสามารถประยกุตใ์ชใ้นบรบิทการศึกษาในสงัคมอ่ืนไดม้ากนอ้ยแคไ่หน โดย
ท าการศึกษาในนักศึกษาปี 1 เอกภาษา ในมหาวิทยาลยัจากประเทศออสเตรเลียและญ่ีปุ่ น จ  านวน 
81 คน แบง่เป็นประเทศออสเตรเลีย 40 คน และประเทศญ่ีปุ่ น 41 คนโดยใชแ้บบสอบถาม แบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ ค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิดค าถามปลายปิดนั้นปรบัปรุงมาจาก Implicit 
Theories of Intelligence scale ของ Dweck เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ 
โดยค าถามปลายเปิดมี 3 ค  าถาม ซึ่งถูกสรา้งขึน้เพ่ือวดัว่านักเรียนมีกรอบคิดจ ากัดหรือกรอบคิด
งอกงามอยูใ่นระดบัใด 



  25 

    ส าหรบัในประเทศไทย สตรีเอวา  จ  าปารตัน ์(2556, น. 67-84) ไดศ้ึกษารูปแบบ
กรอบคิดใฝ่เรียนรูต้ลอดชีวิตของนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยการวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) ศกึษาองคป์ระกอบกรอบคิดใฝ่เรียนรูต้ลอดชีวิตของนกัศกึษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) สรา้งรูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรูต้ลอด
ชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรูต้ลอดชีวิตของนกัศกึษาปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาองคป์ระกอบกรอบคิดใฝ่เรียนรูต้ลอดชีวิต 
ไดแ้ก่ นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง จ  านวน 600 คน 
และกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ไดแ้ก่ อาสาสมคัรนกัศึกษาปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ท่ีมีคะแนนกรอบคิดใฝ่เรียนรูต้ลอดชีวิตต ่าสุด จ านวน 40 คน 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย1) แบบวดักรอบคิดใฝ่เรียนรูต้ลอดชีวิต โดยแบบวดักรอบคิด
ใฝ่เรียนรูต้ลอดชีวิตในลกัษณะสถานการณรู์ปภาพ จ านวน 42 ขอ้ลกัษณค์ าถามเป็นการใหศ้กึษา
สถานการณรู์ปภาพ ท่ีก าหนดไวแ้ลว้เปรียบเทียบกับความคิด ความเช่ือหรือพฤติกรรมของตนเอง
ว่าเป็นอย่างไร ลกัษณะค าตอบเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบบ Likert 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
เป็นจริงอย่างยิ่ง เป็นจริงไม่แน่ใจ ไม่เป็นจริง ไม่เป็นจริงอย่างยิ่ง มีค่าความเท่ียงโดยรวมเท่ากับ 
0.862 วิเคราะหค์วามตรงเชิง โครงสรา้งดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ (EFA) พิจารณา
จาก KMO=.957, Communalities=.424–.724, สกัดได้ 9 องค์ประกอบ และการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยัน พิจารณาจาก (p=0.0), df=1.77, GFI=0.90, AGFI=0.89, CFI=0.99, 
RMR=0.016, RMSEA=0.036 และ 2) รูปแบบกรอบคดิใฝ่เรียนรูต้ลอดชีวิตมีคา่ IOC=1.00 
    จากการศึกษางานวิจัยในการพัฒนาเครื่องมือวัดกรอบคิด พบว่างานวิจัยส่วน
ใหญ่ใชแ้บบวดัจาก Dweck (1999) ซึ่งวดักรอบคิดออกมาได ้2 ดา้นคือ กรอบคิดจ ากดั และกรอบ
คิดงอกงาม โดยการประเมินจากการใชแ้บบรายงานตนเองท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิ
เคิรท์ ซึ่งจะแยกออกเป็น 2 มาตร คือความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา กับมาตรความเช่ือ
ท่ีว่า สติปัญญาสามารถพฒันาและเพิ่มขึน้ได ้โดยผูต้อบจะตอบรายงานเป็นแบบประมาณค่า 6 
ระดบั ซึ่งส่วนใหญ่นกัวิจยัน าไปใชโ้ดยการน าไปปรบัเปล่ียนและพฒันาเพิ่มเติม เช่นการใส่รูปภาพ
หรือใชส้ถานการณเ์พ่ือใหเ้หมาะกับกลุ่มเป้าหมายของตน ท่ีเป็นนกัศกึษาในระดบัอุดมศึกษา ซึ่ง
จากการศกึษาและพฒันาแบบวดักรอบคดิท่ีกลา่วมาขา้งตน้สรุปใหเ้ห็นในตาราง 2 
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ตาราง 2 สรุปเครื่องมือท่ีใชว้ดักรอบคดิ 

ผู้สร้างและเคร่ืองมือ 
จ านวน
ข้อ 

ลักษณะแบบวัด สิ่งที่วดั 

Handerson and Dweck. (1990) 
แบบวดัความมั่นใจในความฉลาด 

3 แบบมาตราสว่น
ประมาณคา่ 
แบบ Likert 

ระดบัความมั่นใจ 
ในสติปัญญาของตน 

 Faria and Fontaine. (1997)(อา้ง
ถึงใน สรุวิทย ์อสัสพนัธุ.์ 2556: 49) 
 

แบบวดัความเช่ือเก่ียวกบั 
ความฉลาด 

21 แบบมาตราสว่น
ประมาณคา่ 
แบบ Likert 

 

ระดบัความเช่ือเก่ียวกบั 
ความฉลาด 

Dweck (1999) กลา่วถงึแบบ
ประเมินเก่ียวกบัความเช่ือใน
ความสามารถของตนเอง 

16 มาตราสว่นประมาณคา่
แบบ 
Likert 

 

ความเช่ือ แบบ Fixed 
Mindset 

ความเช่ือแบบ Growth 
Mindset 

Abd-El-Fattah and Yates. (2006, 
pp.1-14) 
มาตรวดัการรบัรูค้วามฉลาดของตน: 
การทดสอบความไมผ่นัแปรของ
โมเดลการวดั 

14 มาตราสว่นประมาณคา่
แบบ Likert 

 

ลกัษณะการรบัรูค้วามฉลาด 
ของตนอง 

 

แบบวดักรอบคดิใฝ่เรยีนรูต้ลอดชีวิต
ในลกัษณะสถานการณรู์ปภาพ สตรี
เอวา จ าปารตัน ์(2556: 67-84) 

42 มาตราสว่นประมาณคา่
แบบ Likert 

 

วดักรอบคดิใฝ่เรยีนรูต้ลอดชีวิต 

Ryan and Mercer. (2012: Online) 
แบบสอบถามวดัความเช่ือมั่นใน
สติปัญญาของตนที่พฒันามาจาก 
(Dweck) 

6 มาตราสว่นประมาณคา่
แบบ Likert 

 

วดัระยะหา่งของนกัเรยีนวา่อยู่
หา่งจาก Fixed Mindset หรอื 

Growth Mindset เพียงใด 
 

 
   กล่าวโดยสรุปไดว้่าแนวทางในการวดักรอบคิดงอกงามส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามตามทฤษฎีของ Dweck ดงันัน้ในการพฒันาแบบวดักรอบคิดงอกงามของนกัศกึษา
วิชาชีพครูในงานวิจยัชิน้นี ้จงึใชก้ารสรา้งแบบวดัท่ีเป็นมาตราสว่นประมาณคา่แบบลิเคิรท์ 6 ระดบั
ท่ีใชแ้นวคิดของ Dweck (1999) เป็นฐานคิดในการพฒันาแบบวดั รว่มกบัการน าผลจากการศกึษา
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ความหมายและคุณลักษณะกรอบคิดงอกงามของครูท่ีไดจ้ากการศึกษาปรากฏการณ์จากผูใ้ห้
ขอ้มูลหลักท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษาในบริบทสังคมไทยมาใชใ้นการพัฒนาแบบวัดท่ีในการเก็บ
ขอ้มลู 

1.5 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับกรอบคิด 
  ทฤษฎีแห่งตน / ทฤษฎีความเช่ือเก่ียวกับความฉลาด(Self-Theories / Implicited 
Theories) Dweck (1999, pp. 1-4) ไดน้  าเสนอแนวคิดท่ีอธิบายถึงผลอันเกิดจากการท่ีบุคคลมี
กรอบคิดเก่ียวกบัลกัษณะตา่งๆ ของตนเองเช่น ความฉลาด ความสามารถ บคุลิกภาพ เป็นตน้โดย
ความเช่ือเหล่านีจ้ะส่งผลต่อแรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการพฒันาตนเองของบุคคลนัน้ (Dweck, 
2012: online) โดยเช่ือว่าลักษณะเหล่านัน้จะสามารถพัฒนาใหเ้พิ่มขึน้ไดห้รือเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา
และไมส่ามารถพฒันาไดโ้ดยจะแบง่ออกเป็น 2 แบบ คือ 
   Entity Theory of Ability (Fixed Mindset)  เป็ น ค วาม เ ช่ื อ ข อ งบุ ค ค ลต่ อ
ความสามารถของตนเองว่าเป็นสิ่งท่ีถูกจ ากัดไม่สามารถพัฒนาได ้โดยเขา้ใจว่าบุคคลสามารถ
เรียนรูส้ิ่งตา่งๆ แตไ่ม่สามารถเปล่ียนแปลงความสามารถ พรสวรรคห์รือสติปัญญาของตนเอง โดย
บุคคลท่ีมีความเช่ือแบบ Entity จะมีลักษณะการตัง้เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน (Performance 
Goal) ทัง้นีเ้พราะตอ้งการพิสจูนค์วามสามารถและพรสวรรคข์องตนเองของตนเองจากค าชมเชยท่ี
สามารถท างานไดป้ระสบผลส าเร็จ ซึ่งจะท าใหบ้คุคลปฏิเสธคณุคา่ของโอกาสในการเรียนรูแ้ละไม่
กลา้เส่ียงท่ีจะตอ้งพบเจอกับความลม้เหลวซึ่งจะแสดงว่าเขาเหล่านัน้ขาดความสามารถ เพราะ
ความเช่ือท่ีวา่หากบคุคลใดมีความสามารถ ก็ไมจ่  าเป็นตอ้งมีความพยายาม ดงัสรุปในภาพท่ี 2 
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ภาพประกอบ 2 แสดง Entity Theory (Fixed Mindset) 

 ท่ีมา : Miller, (2007 , online) 
 
    Incremental Theory of Ability (Growth Mindset) เป็นความเช่ือของบุคคลต่อ
ความสามารถของตนเองว่าเป็นสิ่งท่ีสามารถเปล่ียนแปลง ฝึกฝนและพัฒนาไดต้ลอดชีวิตโดย
อาศยัความพยายามและการเรียนรู ้โดยบุคคลเช่ือว่าตนเองจะสามารถมีสติปัญญาท่ีสูงขึน้หรือมี
พรสวรรคท่ี์มากขึน้ได ้บคุคลท่ีมีความเช่ือแบบ Incremental จะมีลกัษณะการตัง้เปา้หมายเพ่ือการ
เรียนรู ้(Learning Goal) ทัง้นีเ้พราะมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพในดา้นต่างของตนเอง ท าให้
บคุคลกลา้ท่ีจะเส่ียงและเผชิญกบัความลม้เหลว เพราะเช่ือว่าความลม้เหลวเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนรูแ้ละความผิดพลาดไม่ไดเ้ป็นการตดัสินว่าตนเองไม่มีคณุภาพ รวมถึงเช่ือว่าความพยายาม
เป็นหนทางไปสู่การพัฒนาความสามารถของตนเองได ้ซึ่งตรงกับทรรศนะของ  Dweck ท่ีเช่ือว่า 
ตราสญัลกัษณท่ี์แสดงความส าเร็จของบุคคล คือการท่ีบุคคลรกัในการเรียนรู ้เห็นคณุค่าในความ
พยายามและมีความกล้าท่ีจะเผชิญหน้ากับอุปสรรค (Dweck, 1999, p.1) ซึ่งจากงานวิจัยของ 
Dweck ท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าในสภาพแวดล้อมทางการเรียนท่ีเหมาะสมจะท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรูท่ี้จะท าใหต้นเองกลายเป็นผูเ้รียนท่ีมีความคิดงอกงามได ้ดงัสรุปในภาพท่ี 3 

เช่ือวา่สติปัญญาเป็นสิง่ที่
มีจ ากดั โดยคนเราเกิดมา
ถกูก าหนดใหฉ้ลาด/โง ่

ไมช่อบความทา้ทาย ไมอ่ยาก
เสีย่งเพราะจะท าใหด้โูง่และ
รูส้กึวา่ตนเองมีจดุออ่น 

ชอบตัง้เปา้หมายแสดง
ความส าเรจ็แบบงา่ยและ
บอกตนเองวา่ท าไดด้ี 

จะมีปฏิกิรยิาตอ่ความลม้เหลว 

โดยปิดกัน้และหลกีเลีย่งประเด็นนัน้ 

Entity Theory 
(Fixed Mindset) 
ชุดความเชือ่ 
แบบจ ากัด 

มีแนวโนม้ที่จะเห็นพอ้ง
ไปกบัเพื่อนท่ีมีความ
ทะเยอทะยานต ่า 
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ภาพประกอบ 3 แสดง Incremental Theory (Growth Mindset) 

 ท่ีมา : Miller, (2007, online) 
 
   กล่าวโดยสรุปไดว้่า ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบคิด มีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีความ
เช่ือเก่ียวกับความฉลาด ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ โดยกรอบคิดงอกงามสามารถแทนด้วย 
Incremental ขณะท่ีกรอบคดิแบบจ ากดั สามารถแทนดว้ย Entity ไดเ้ชน่กนั  

1.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับกรอบคิด 
   จากการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยเก่ียวกับกรอบคิดพบว่ามีผู้วิจัยท่ีสนใจน ามา
ศกึษาใชใ้นวงการศกึษาอยา่งแพรห่ลาย ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 
  Blackwell et al (2007, pp. 258-259) ได้ท าการวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
กรอบคิดแบบจ ากดั ใหเ้ป็นกรอบคิดงอกงามของนกัเรียนชายขอบของสหรฐัอเมรกิา (ชาวอเมริกนั
ผิวด าและชาวละติน) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนเกรด 7 ซึ่งส่วนใหญ่มีผลการเรียนตกต ่า กลุ่ม

เช่ือวา่ความฉลาดของมนษุย ์
มิไดถ้กูจ ากดัและสติปัญญาสามารถ
ท าใหเ้พิม่ขึน้ไดโ้ดยผา่นการเรยีนรู ้

มีเปา้หมายในการเรยีนรูแ้ละชอบ 
การใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสมรรถนะของตนและ

เช่ือวา่ตนเองสามารถพฒันาได ้

สามารถวางเฉยตอ่เพื่อนท่ีมี
ความทะเยอทะยานต ่าได ้

จะแสดงปฏิกิรยิาตอบสนองตอ่
ความลม้เหลวดว้ยความ

พยายามและการสงัเกตตนเอง 

Incremental Theory 
(Growth Mindset) 
ชุดความเชือ่ 
แบบงอกงาม 

กระหายในความทา้ทาย พยายาม 
พาตนเองเขา้ไปสูง่านท่ียาก 

และมีความรูส้กึมั่นใจในตนเอง 
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ตวัอย่างถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มควบคมุนัน้จะไดร้บัการฝึกฝนทกัษะการเรียน 8 ทักษะ 
ส่วนกลุ่มทดลองนัน้นอกจากจะไดร้บัการฝึกฝนทักษะการเรียน 8 ทักษะแลว้ยงัไดร้บัการฝึกฝน
เก่ียวกับกรอบคิดแบบงอกงามโดยส่งผ่านข้อความในท านองท่ีว่าความพยายามนั้นสามารถ
เปล่ียนแปลงความสามารถทางสมองได ้ซึ่งอยู่ท่ีตวัเราเองว่าจะพยายามหรือไม่ ผลปรากฏว่าผล
การเรียนของกลุ่มทดลองไม่ตกต ่าลง และท าใหน้ักเรียนเริ่มตน้ท่ีจะพัฒนาการเรียนของตนใหมี้
ผลสมัฤทธ์ิท่ีดีขึน้ 
  Mercer and  Ryan (2009 , pp. 436-444) ได้ศึกษากรอบคิดส าหรับการเรียน
ภาษาต่างประเทศ : ความเช่ือของผู้เรียนเก่ียวกับบทบาทของพรสวรรค์ท่ีมีมาแต่ก าเนิด ของ
อาสาสมคัรท่ีก าลงัเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL) ปีท่ี 1 จากมหาวิทยาลยัใน
ประเทศออสเตรเลียและญ่ีปุ่ นในฤดูใบไม้ร่วงของปี 2008 จ  านวน 9 คน แบ่งเป็นจากประเทศ
ออสเตรเลีย 5 คน และญ่ีปุ่ น  4 คน เพ่ือสร้างกรอบความคิดของกรอบคิดของผู้ ท่ี เรียน
ภาษาต่างประเทศ บนฐานของความเช่ือในตัวเองเก่ียวกับบทบาทของพรสวรรคแ์ละความ
พยายามในกระบวนการเรียนภาษาของแต่ละคน โดยการสมัภาษณเ์ชิงลึก ( in-depth interview) 
โดยใชค้  าถามปลายเปิดท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ซึ่งมีการบนัทึกการสัมภาษณ์ไวท้ัง้หมด แลว้น าขอ้มูล
ทัง้หมดมาแปล (code) บรรทดัต่อบรรทดัโดยใชซ้อฟทแ์วรเ์ก่ียวกับการจดัการขอ้มูลเชิงคณุภาพ 
(Atlas.ti) พบประเดน็ท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
  ดา้นแก่นความเช่ือเก่ียวกับการเรียนภาษา ผูท่ี้มีกรอบคิดจ ากัดเช่ือว่า 1) ผูท่ี้เรียน
ภาษาแล้วประสบความส าเร็จนั้นมีพรสวรรคม์าแต่ก าเนิด ( innate talent) 2)การเรียนภาษาให้
ประสบความส าเร็จนัน้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ตอ้งใชค้วามมานะพยายาม 3) ผู้ เรียนคือภาชนะ
ส าหรบัรบัความรู ้ขณะท่ี ผูท่ี้มีกรอบคิดงอกงามเช่ือว่า 1) ไม่ว่าใครก็สามารถเรียนภาษาไดถ้า้เขา
ทุ่มเทกับมัน 2)การเรียนภาษาตอ้งการความพยายามท่ียาวนาน ซึ่งตอ้งมีเป้าหมายและยุทธวิธี
ดว้ย 3) ผูเ้รียนคือผูท่ี้มีบทบาทเชิงรุกในการเรียนของเขา 
  ดา้นพฤตกิรรมการเรียนภาษา ผูท่ี้มีกรอบคดิจ ากดัจะมีพฤติกรรม 1) หลีกเล่ียงความ
ทา้ทาย 2) ยอมแพอ้ย่างง่ายดาย 3)มองว่าความพยายามนัน้ไรจ้ดุหมาย 4)เพิกเฉยหรือหลีกเล่ียง
ตอ่ขอ้มลูยอ้นกลบัท่ีเป็นลบ และ 5)หมดก าลงัใจไดง้่ายๆ เม่ือเจอขอ้ผิดพลาด ขณะท่ีผูท่ี้มีกรอบคิด
งอกงามจะมีพฤติกรรม 1) แสวงหาความทา้ทาย 2) แมจ้ะเจอกบัสิ่งท่ียากก็ยงัคงจะเผชิญกับมนั 
3) มองเห็นความพยายามในฐานะท่ีเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าท่ีแทจ้ริง 4)ยินดีท่ีไดร้บัขอ้มูลยอ้นกลบัและ
เรียนรูจ้ากขอ้มลูนัน้ 5)ยอมรบัในความผิดพลาดและทุม่เทเพ่ือจะกา้วขา้มความผิดพลาดนัน้ 
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  Kenneth & Daniel (2011, online) มีเป้าหมายของการวิจัยเพ่ือท่ีจะเทียบเกณฑ์
มาตรฐานของ กรอบคิดหรือเจตคติตอ่สติปัญญาและความสามารถในการเรียนรูใ้นนกัศึกษาเขา้
ใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร ์และเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจวา่การเปล่ียนเจตคติตอ่การเรียนในคณะ
วิศวกรรมศาสตรใ์นปีท่ี 1กรอบคิดท่ีศกึษาในงานชิน้นีถ้กูก าหนดการตัง้เปา้หมายกรอบคดิ ทัง้แบบ
จ ากัดและแบบงอกงาม ความสัมพันธร์ะหว่างกรอบคิดกับความเช่ือของนักศึกษาวิศวกรรมเขา้
ใหมท่ัง้หมดในการเรียนรู ้ความพงึพอใจตอ่ สติปัญญา หรือการเรียนรูเ้ป็นกญุแจขององคป์ระกอบ
ทัง้หมด ในนิยามงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการชิน้นีไ้ดเ้พิ่มเติมการประเมินเครื่องมือในการวดั กรอบคิดท่ี
ถูกพัฒนาโดย Dweck ผลเบื ้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือวัดกรอบคิดของ Dweck 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 27 ขอ้ ซึ่งออกแบบมาเพ่ือแยกระหว่าง กรอบคิดงอกงาม กับ กรอบคิด
จ ากัด ซึ่งจากการท า การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ (EFA) พบว่าสองโครงสรา้งนีต้่างกัน
อย่างชดัเจน สอดคลอ้งกับคา่ความเท่ียงตรงของเครื่องมือวดัเคยท่ีใชก้บันกัเรียน K-12 จากแหล่ง
อ่ืน การออกแบบปัญหาปลายเปิดถูกมอบหมายเป็นโครงการให้เวลาท า 8 -12 สัปดาหใ์นวิชา
วิศวกรรมเบือ้งตน้ 2 ใน Ohio Northern University โดยนกัศกึษาเขา้ใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมั่นของการออกแบบประสบการณป์ลายเปิดอาจมีนยัส าคญัท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงใน นกัศกึษาใหม่ ความเขา้ใจในประสบการณก์ารมีส่วนรว่มในการเปล่ียนกรอบ
คิดเป็นการก าหนดสู่เป้าหมายระยาวของหลกัสูตรประสบการณว์ิศวกรรมศาสตรผ์ลต่อกรอบคิด
ของผูเ้รียนทัง้ทิศทางและขนาดของอิทธิพลนัน้ 
  จากงานวิจยัขา้งตน้กล่าวโดยสรุปไดว้่าการศึกษากรอบคิด สามารถศึกษาไดใ้นทุก
ชว่งอาย ุขึน้อยู่กบัการตัง้เปา้หมายและการออกแบบงานวิจยั รวมถึงในการศกึษาท่ีขา้มบริบททาง
วฒันธรรมก็ไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบกบังานวิจยัหรือเกิดความขดัแยง้กบัทฤษฎีท่ีกลา่วไวเ้ชน่กนั 
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ตอนที ่2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนากรอบคิดงอกงาม (Growth 
Mindset) ของนักศึกษาวิชาชีพครู 

2.1 แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับโปรแกรมการพัฒนากรอบคิดงอกงาม 
   ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของ
นกัศกึษาวิชาชีพครูภายใตบ้รบิทของการสรา้งชดุฝึกซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
   2.1.1 ความหมายของโปรแกรม 
    จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับโปรแกรมและการ
พัฒนาโปรแกรมในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยจะใช้ค  าว่า "โปรแกรม" ซึ่งมีความหมายเดียวกับค าว่า 
หลกัสตูร ซึ่งโปรแกรมท่ีผูว้ิจยัพฒันาจะมีลกัษณะเป็นการจดัเตรียมประสบการณก์ารเรียนรูเ้พ่ือให้
ผูเ้รียนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามความมุ่งหมายทางการศึกษาอย่างกวา้งๆ และจุดมุ่งหมายเฉพาะท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งมีแบบแผน  
     ราชบัณฑิตยสถาน (2554, ออนไลน)์ ไดบ้ญัญัติค  าว่า โปรแกรม หมายถึง
ก าหนดการ หรือ รายการ ซึ่ง กรมวิชาการ (2527, น. 115) ไดบ้ญัญัติศพัทค์  าว่า โปรแกรม ไวว้่า
เป็นก าหนดการ หรือการด าเนินไปตามล าดบัขัน้ ส่วนโปรแกรมการสอน คือ การสอนท่ีมีการจดัท า
บทเรียนไวล้ว่งหนา้ ใหผู้เ้รียนปฏิบตัติามเป็นขัน้ ๆ  
     พจนานกุรมศพัทศ์กึษาศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2555, น. 423-424) 
ใหค้วามหมายของโปรแกรมการสอนไวว้่า หมายถึง การสอนโดยใชบ้ทเรียนแบบโปรแกรมท่ีเป็น
ชุดเบ็ดเสร็จ ประกอบดว้ย วัตถุประสงค ์เนือ้หา สาระ ส่ือการสอน กิจกรรมการเรียนรู ้และการ
ประเมินผล ซึ่งผูส้อนอาจพฒันาขึน้เอง หรือมีผูพ้ฒันาขึน้ โดยไดร้บัการทดสอบแลว้ว่ามีคณุภาพ  
    เกริก ท่วมกลาง และจินตนา  ท่วมกลาง (2555 น. 21) ไดค้วามหมายของ
บทเรียนโปรแกรมว่าเป็นโปรแกรมบทเรียนท่ีสรา้งขึน้โดยมีองค์ประกอบการเรียนรูค้รบถ้วน
สมบูรณ ์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาความรู ้ความเขา้ใจของผูเ้รียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยจดัสรร
เนือ้หาสาระส าคญัเรียนรูเ้ป็นประเด็นย่อยท่ีมีการเรียงล าดบัจากง่ายไปยาก เพ่ือใหผู้เ้รียนประสบ
ความส าเรจ็ในการเรียนรู ้
   กล่าวโดยสรุปไดว้า่โปรแกรม หมายถึง รายละเอียดแนวทางการจดัประสบการณ์
เรียนการสอน เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาผูเ้รียนโดยทั่วไปหรือผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ เช่น เด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เด็กท่ีมีผลการเรียนต ่า ให้ผู้เรียนนั้นได้รับการพัฒนาไปตาม
จุดมุ่งหมายหรือลักษณะของโปรแกรมท่ีวางไว้ ซึ่งส่วนใหญ่รายละเอียดของโปรแกรมจะ
ประกอบดว้ย จดุมุ่งหมาย ลกัษณะของโปรแกรม การคดัเลือกนกัเรียนเขา้รว่มโปรแกรม วิธีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลโปรแกรม 
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   2.1.2 ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม 
    เกริก ท่วมกลางและจินตนา  ท่วมกลาง (2555 น. 21-22) ไดเ้สนอขัน้ตอน
การพฒันาโปรแกรมไวด้งัตอ่ไปนี ้

      1) การศึกษาเนื ้อหาสาระหลักการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีผู้สร้าง
โปรแกรมตอ้งการใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมไดร้บัการศึกษา หรือการพฒันาใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจซึ่ง
โดยทั่วไปก าหนดขึน้โดยครูผูส้อน หรือก าหนดขึน้ตามวัตถุประสงคข์องเรื่องท่ีตอ้งการจะสรา้ง
บทเรียนนัน้  
      2) การพิจารณาแบ่งเนือ้หาสาระหลักเป็นเนือ้หาย่อย แล้วน ามาเรียง
ตามล าดบัเนือ้หาตามความยากง่าย เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูต้ามพัฒนาการความรูท่ี้จะส่งผลต่อ
การเรียนรูใ้นล าดบัตอ่ไป 
      3) ต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์ในเนื ้อหาย่อย และเลือกใช้กิจกรรมท่ี
หลากหลายมาใชใ้นการพฒันาใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมบรรลวุตัถปุระสงคน์ัน้ๆ 
      4) ใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมไดร้บัการเสริมแรงจากการศกึษาและท ากิจกรรม
โดยวิธีการท่ีหลากหลายเช่นเสริมแรงดว้ยประโยคหรือขอ้ความสัน้ๆเพ่ือกระตุน้ใหก้ าลงัใจในการ
เรียนรู ้
       5) การเรียงล าดับเนือ้หาสาระตอ้งเรียนอย่างต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน โดย
เรียงจากง่ายไปหายาก เพ่ือใหง้่ายตอ่การเรียนรูแ้ละเขา้ใจในระยะเวลาอนัสัน้  
      6) ใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมมีสว่นรว่มในการเรียนรูด้ว้ยตวัเอง  
      7) ให้ผู้ เข้า ร่วม โป รแกรม ได้ เรียน รู้ต ามความสามารถ  โดยผู้ มี
ความสามารถสูง อาจจะใชเ้วลานอ้ยกว่าผู้เรียนท่ีมีความสามารถต ่า โดยท าใหทุ้กคนสามารถ
เรียนรูไ้ดอ้ยา่งเทา่เทียมและบรรลวุตัถปุระสงค ์
      8) ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  
      9) โปรแกรมท่ีสรา้งขึน้ตอ้งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะท่ีตอ้งการให้ผู้เขา้ร่วม
โปรแกรมบรรลเุปา้หมาย 
      10) โปรแกรมเน้นการเรียนรูท่ี้ยึดผู้เข้ารวมโปรแกรมเป็นส าคัญ โดย
สามารถตรวจสอบผลการเรียนรู ้บนัทกึผลการเรียนรู ้และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งหรือปรบัปรุงการเรียนรู้
ดว้ยตนเองได ้
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    กล่าวโดยสรุปไดว้่า การพฒันาโปรแกรมตอ้งมีการศกึษาเนือ้หาท่ีจะใชอ้ย่าง
ละเอียด เพ่ือจะได้ก าหนดวัตถุประสงคใ์ห้ครอบคลุมสาระส าคัญ และต้องมีการจัดสรรและ
เรียงล าดบัเนือ้หาท่ีจะใชใ้หเ้หมาะสมโดยมีการมีการตัง้วตัถุประสงคย์่อยตามเนือ้หาท่ีแบ่ง และ
เลือกกิจกรรมท่ีใชใ้หเ้หมาะสมโดยค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคลของผูเ้ขา้รว่โปรแกรมเป็น
ส าคญั 
   2.1.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม 
    ทิศนา แขมมณี (2559, น. 378) ไดอ้ธิบายการสอนโดยใชโ้ปรแกรมไวว้่าเป็น
กระบวนการท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมบรรลผุลการเรียนรูต้ามวตัถปุระสงท่ีก าหนด ซึ่งเกริก ท่วม
กลาง และ จินตนา ท่วมกลาง (2555 น.36-37) ได้อธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โปรแกรมประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนดงันี ้
      1) การเตรียมการเรียนรูก้่อนใชโ้ปรแกรม โดยการน าเขา้สู่โปรแกรมตอ้งมี
การอธิบายวตัถปุระสงคแ์ละแนวทางการเรียนรูจ้ากโปรแกรมท่ีสรา้งขึน้ 
     2) ขัน้การใชโ้ปรแกรม ตอ้งมีการศกึษาส่วนประกอบของโปรแกรม อาจมี
การทดสอบก่อนการเขา้รว่มโปรแกรม ศึกษาเนือ้หาสาระการเรียนรูที้ละประเด็น ด าเนินกิจกรรม
ตามท่ีก าหนด ทดสอบหลงัเรียน และบนัทกึการเรียนรู ้
     3) ขัน้การสรุปองคค์วามรู ้ควรมีการจดักิจกรรมท่ีทบทวนความรูท่ี้เกิดขึน้
โดยใชก้ารอภิปราย สรุปหรือบนัทกึ 
     4) ขั้นการขยายและแลกเปล่ียนความรู ้ควรมีการน าเสนอผลการสรุป
และแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหวา่งบคุคล 
     5) ขัน้น าความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้เป็นการมอบหมายงานใหผู้เ้รียนท านอก
เวลาเพ่ือเพิ่มทกัษะการเรียนรูแ้ละประสบการณใ์นเรื่องนัน้ๆมากขึน้ 
    กล่าวโดยสรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้โปรแกรม ต้องมีการ
ชีแ้จงวัตถุประสงคก์่อนเริ่มโปรแกรม และเริ่มด าเนินโปรแกรมตามล าดับท่ีก าหนดไว ้ซึ่งควรให้
ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมมีการสรุปองคค์วามรู ้แลกเปล่ียนเรียนรู ้และมีโอกาสน าความรูท่ี้ไดป้ระยกุตใ์ช้
เพ่ือเพิ่มทกัษะท่ีไดเ้รียนรู ้

2.2 แนวทางการพัฒนากรอบคิดงอกงาม 
  จากการศกึษาท่ีมาของการเกิดกรอบคิดของบคุคลพบวา่ กรอบคิดของบคุคลเป็นผล
มาจากการท่ีบุคคลมีปฏิสมัพนัธก์ับสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งผลของการมีปฏิสมัพนัธนี์ท้  าใหบุ้คคลเกิดการ
รบัรูแ้ละมีมมุมองตอ่ตนเองในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้การพฒันาโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบ
คิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัจึงใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้
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แบบเนน้ประสบการณ์ร่วมกับแนวคิดการประเมินเพ่ือการเรียนรู ้มาพัฒนาเป็นขัน้ตอนท่ีใชใ้น
โปรแกรม 
    2.2.1 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ ์(Experiential Learning) 
      การเรียนรูผ้่านประสบการณ์ คือการเรียนรูท่ี้เกิดจากการกระท าหรือลงมือ
ปฏิบตัิจริง เริ่มจากบคุคลรบัรูปั้ญหาและพยายามหาทางท่ีจะแกปั้ญหานัน้ โดยการลองหาวิธีการ
ต่างๆมาใช ้จนเกิดเป็นประสบการณ์จากผลของการลงมือปฏิบตัิและสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ดว้ย
ตนเอง ซึ่งอาจเป็นผลของการยืนยนัความรูเ้ดมิ หรืออาจเป็นผลจากการปรบัเปล่ียนความรูเ้ดมิเป็น
ความรูใ้หม่ ดงันัน้ดว้ยขัน้ตอนในการจดัการเรียนรูท่ี้เอือ้ใหบุ้คคลไดค้น้ควา้และแสวงหาค าตอบ
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย จึงน ามาซึ่งโอกาสใหบ้คุลไดพ้ฒันาตนเองในดา้น ความคิด เจตคติ และ
ค่านิยมภายในตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของบุคคล (บุญเลีย้ง ทุมทอง, 2556 น. 25-
26) 
     ดงันั้นเพ่ือให้นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมเกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
กรอบคิดงอกงามของตนเองในฐานะครู ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาผูเ้รียน ผู้วิจัยจึงใชแ้นวคิดของ 
Honey and Mumford (1992)  เป็นหลักในการพัฒนาขั้นตอนในโปรแกรมการศึกษาและ
เสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของครู โดยเน้นความส าคญักับการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ ท่ีเป็น
กระบวนการขั้นพื ้นฐานท่ีมีความส าคัญต่อการแสวงหาความรูข้องมนุษย์ ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู ้และฝึกฝนทักษะต่างๆในการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไดมี้การก าหนด
ขัน้ตอนในการจดักระบวนการเรียนรูไ้ว ้4 ขัน้ตอนดงันี ้(เสาวภา วิชาดี, 2554. น. 175-178) 
       ขัน้ตอนท่ี 1 การไดร้บัประสบการณ ์(Having an Experience)  เป็น
ขัน้ตอนการรบัรูด้ว้ยการมีความรูส้กึตอ่ประสบการณ ์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ในกระบวนการเรียน
การสอน ครูตอ้งท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสสงัเกตไตรต่รอง เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัหรือความจ าเป็น
ท่ีตอ้งเรียนรูใ้นประเด็นนัน้ๆ โดยครูควรใหผู้เ้รียนเห็นถึงความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงสิ่งท่ีก าลงัเรียน เขา้
กับสถานการณ์ในชีวิตของผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือรน้และตอ้งการท่ีจะแสวงหา
ความรู ้และเกิดทกัษะจากการเรียนในมมุมองท่ีตนไดค้น้พบ  
      ขั้นตอนท่ี 2 การทบทวนประสบการณ์ (Reviewing the Experience) 
เป็นขัน้ตอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนคดิวิเคราะหเ์พ่ือหาสาเหต ุเก่ียวกบัประสบการณท่ี์ไดร้บัในขัน้การไดร้บั
ประสบการณ ์ว่าประสบการณท่ี์ไดร้บัมีผลตอ่ตนเองอยา่งไร เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ ความรูส้กึ และ
ความคิดเห็นของตนเองอย่างไร กระบวนการเรียนการสอนในขัน้ตอนนี ้โดยใหผู้เ้รียนไดอ้ธิบาย
เหตผุลตามความคดิของตนเอง  
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      ขั้นตอนท่ี 3 การสรุปจากประสบการณ์ (Concluding) เป็นขั้นตอนท่ี
ผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้มูลการรบัรูใ้นขัน้ตอนท่ี 1และ2 อย่างไตรต่รอง เพ่ือสรุปเป็นความคิดรวบยอด 
หลักการ หรือทฤษฎี ซึ่งหากผูเ้รียนไดร้บัการส่งเสริมใหรู้จ้กัการประยุกตใ์ชห้ลักการ ทฤษฎีก็จะ
สง่ผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ยิ่งขึน้ 
      ขัน้ตอนท่ี 4 การวางแผนการปฏิบตัิตน (Planning) เป็นขัน้ตอนท่ีเกิดจาก
การพฒันาความคิดรวบยอด มาสู่การลงมือปฏิบตัิทดลอง ตามความคิดของผูเ้รียน ซึ่งในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนในขัน้ตอนควรเปิดโอกาสผูเ้รียนไดเ้ลือกท างานตามความสนใจและ
ความถนัด ซึ่งครูควรจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกและอธิบายแนว
ทางการท างานหรือใหต้วัอย่าง เพ่ือใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษารายละเอียด หรือขัน้ตอนการท างาน และ
สามารถพฒันาเป็นแนวทางตามลกัษณะเฉพาะของตวัเองตอ่ไป 
    จากทฤษฎีรูปแบบการเรียนของ Honey และ Mumford ยังได้มีการแบ่ง
รูปแบบการเรียนรูข้องผูเ้รียนออกเป็น 4 แบบ ดงันี ้(เสาวภา วิชาดี, 2554. น 178-179) 
      1) Activist หมายถึง ผูเ้รียนท่ีช่ืนชอบในการเรียนรูป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ 
ชอบการลองผิดลองถูก มีความกระตือรือรน้ท่ีจะท ากิจกรรมหรือการแก้ปัญหาดว้ยการระดม
ความคิด มีความสุขกับการท างานผูก้บัผูอ่ื้น วิธีสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนแบบ Activist เรียนรูไ้ดดี้ท่ีสุด
คือการแข่งขัน การท างานเป็นทีม การเล่นเกมเป็นตน้ ในทางกลับกันผูเ้รียนแบบ Activist จะไม่
ถนัดหรือสนใจในการจัดการเรียนรูท่ี้เน้นให้อ่านหนังสือหรือฟังบรรยายเก่ียวกับทฤษฎี เพราะ
ผูเ้รียนแบบ Activist ไมช่อบท่ีจะท างานตามล าพงั หรือท างานท่ีตอ้งอาศยัการเตรียมตวั 
      2) Reflector หมายถึง ผู้เรียนท่ีช่ืนชอบการคิดพิจารณาไตร่ตรองให้
ครอบคลุมหลากหลายมิติ โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลและการวิเคราะหอ์ย่างละเอียดก่อนท่ีจะสรุปเป็น
หลกัการของตนเอง โดยผูเ้รียนแบบ Reflector จะชอบสงัเกตการท างานของผูอ่ื้น ซึ่งผูเ้รียนแบบนี ้
จะเรียนรูไ้ดดี้ถ้ามีโอกาสฟังและสังเกตการณ์ เน่ืองจากตอ้งการท่ีจะเก็บขอ้มูลและรายละเอียด
ต่างๆ มาเพ่ือใช้ในการประมวลความคิดก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติ ในทางกลับกันหากการจัดการ
เรียนรูไ้ม่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแบบ Reflector ไดใ้ชเ้วลาในการเก็บและประมวลขอ้มูล ก็อาจจะ
ส่งผลต่อผลการเรียนรู ้ดังนั้นควรท่ีจะใช้กิจกรรมในการเรียนรูท่ี้เป็นการให้แบบฝึกหัดท่ีผูเ้รียน
สามารถประเมินตนเอง ใบงาน หรือแบบฝึกหดัประเภทงานเขียนท่ีใชเ้วลาในการปฏิบตัไิด ้
      3) Theorist หมายถึง ผูเ้รียนท่ีช่ืนชอบการวิเคราะหแ์ละการสังเคราะห ์
ผูเ้รียนลกัษณะนี ้จะสามารถเช่ือมโยงและผสมผสานขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ากขอ้เท็จจริงและจากการ
สงัเกต ใหมี้ความตอ่เน่ืองเป็นเหตเุป็นผลซึ่งกนัและกนัได ้ผูเ้รียนแบบ Theorist มกัจะมีวิธีคดิอย่าง



  37 

เป็นขั้นตอนและมักยึดถือทฤษฎีและหลักการเป็นส าคัญ ดังนั้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนท่ีมีลักษณะ 
Theorist ใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ควรมอบหมายงานท่ีมีลกัษณะตามท่ีระบบแนวคิด
และทฤษฎีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน เนน้ท่ีการวิเคราะหค์วามสมัพันธข์องขอ้มูลไวอ้ย่างชดัเจน ซึ่ง
ในทางกลับกันผู้เรียนแบบ Theorist จะเรียนรู้ได้น้อยหากมอบหมายงานท่ีขาดการก าหนด
วตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน และขาดขอ้มลูท่ีสมบรูณม์าใชใ้นการก าหนดทิศทางในการท างาน 
      4) Pragmatist หมายถึง ผูเ้รียนท่ีชอบกิจกรรมท่ีทา้ทายการตดัสินใจและ
การแกปั้ญหา และชอบทดลองน าแนวคิดทฤษฎี และเทคนิคตา่งๆท่ีไดเ้รียนรูไ้ปลองใช้ในชีวิตจริง 
เพ่ือสงัเกตว่าสามารถน าไปใชแ้ละเกิดผลดีหรือไม่ ผูเ้รียนแบบ Pragmatist จะเรียนรูไ้ดดี้ถา้ไดท้  า
กิจกรรมการเรียน ท่ีเป็นการเช่ือมโยงระหว่างวิชาการและการท างานอาชีพท่ีตนคาดหวงัหรือก าลงั
กระท าอยู่ เน่ืองจากผู้เรียนแบบ Pragmatist  นีเ้ป็นนักวางแผน จึงชอบท่ีจะได้มีโอกาสน าเอา
เทคนิคหรือกระบวนการตา่งๆ ท่ีน าไปใชไ้ดผ้ลจรงิ แตใ่นทางกลบักนัพวกเขาจะเรียนรูไ้ดน้อ้ย หาก
มอบหมายใหท้ างานท่ีไม่สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง ผูเ้รียนแบบนีค้วรไดร้บัการฝึกสอนหรือ
ค าแนะน าท่ีเป็นขอ้มลูปอ้นกลบัจากผูเ้ช่ียวชาญ 
    กล่าวโดยสรุปได้ว่ารูปแบบทฤษฎีการเรียนรูข้อง Honey และ Mumford 
ประกอบดว้ยการจดัการเรียนรู ้4 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 1) การไดร้บัประสบการณ ์ขัน้ตอนการรบัรูด้ว้ยการ
มีความรูส้ึกต่อประสบการณ ์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 2) การทบทวนประสบการณเ์ป็นขัน้ตอนท่ี
ช่วยให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เพ่ือหาสา เหตุ เก่ียวกับประสบการณ์ ท่ีได้รับ 3) การสรุปจาก
ประสบการณ ์เป็นขัน้ตอนท่ีผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้มูลเพ่ือสรุปความคิดรวบยอด และ4) เป็นการวาง
แผนการปฏิบัติตนเกิดจากการพัฒนาความคิดรวบยอด มาสู่การลงมือปฏิบัติทดลอง ตาม
ความคิดของผู้เรียน ซึ่ง Honey และ Mumford ยังได้มีการแบ่งรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
ออกเป็น 4 แบบ ไดแ้ก่ 1) ผูเ้รียนท่ีช่ืนชอบในการเรียนรูป้ระสบการณใ์หม่ ๆ ชอบการลองผิดลอง
ถกู 2)หมายถึง ผูเ้รียนท่ีช่ืนชอบการคดิพิจารณาไตรต่รอง 3) ผูเ้รียนท่ีช่ืนชอบการวิเคราะหแ์ละการ
สงัเคราะห ์และ4)ผูเ้รียนท่ีชอบกิจกรรมท่ีทา้ทายการตดัสินใจและการแกปั้ญหา และชอบทดลอง
น าแนวคิดทฤษฎี และเทคนิคต่างๆท่ีไดเ้รียนรูไ้ปลองใชใ้นชีวิตจริง ซึ่งลกัษณะท่ีแตกต่างกันของ
ผูเ้รียนมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการจดัการะบวนการเรียนรูท่ี้ครูจ  าเป็นตอ้งมีการศึกษาใหเ้ชา้ใจ
ก่อนออกแบบกระบวนการเรียนรูท่ี้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกบัผูเ้รียน 
   2.2.2 แนวคิดการประเมินเพือ่การเรียนรู้ (Formative Assessment) 
     การประเมินเพ่ือพัฒนา เป็นการประเมินเก่ียวกับความก้าวหนา้และความ
เขา้ใจของผูเ้รียนท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลาอย่างมีปฏิสมัพันธ ์เพ่ือคน้หาสิ่งท่ีจ  าเป็นส าหรบัการเรียนรู้
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ของผูเ้รียน และสิ่งท่ีจ  าเป็นส าหรบัการปรบัเปล่ียนการสอนใหเ้หมาะสม  เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคใ์นการเรียนรูภ้ายใต้กรอบเวลาท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ 
(Woodward, 2009 , p.1) ซึ่งจะมีประโยชนใ์นการท าให ้ 
      1) ผูส้อนสามารถปรบัเปล่ียนการเรียนการสอนทัง้อย่างทันทีทนัใดและ
ปรบัในอนาคตโดยใชห้ลกัฐานจากการประเมิน  
      2) ผู้เรียนไดร้บัขอ้มูลย้อนกลับเก่ียวกับการเรียนรูข้องตนเองพรอ้มกับ
ค าแนะน าวา่ควรท าอะไรถึงจะสามารถปรบัปรุงการเรียนรูข้องตนได ้  
      3) ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรูแ้ละประเมินมากขึน้ผ่านการ
ประเมินตนเอง (self-assessment) (Black and William, 1998, p. 7) 
   กล่าวโดยสรุปไดว้่า ในโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนักศึกษา
วิชาชีพครู จะเป็นการผสานระหวา่งแนวคดิของ Honey and Mumford รว่มกบัแนวคิดการประเมิน
เพ่ือการพัฒนา มาก าหนดเป็นขั้นของโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนักศึกษา
วิชาชีพครู ซึ่งประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนดงันี ้1) การไดร้บัประสบการณ ์2) การทบทวนประสบการณ ์
3) การสรุปจากประสบการณ ์4) การวางแผนการปฏิบตัิตน และ 5) ขัน้การประเมินเพ่ือการเรียนรู ้
โดยผูว้ิจยัจะใช ้5 ขัน้ตอนนีใ้นการด าเนินกิจกรรมในโปรแกรมทัง้ 14 ครัง้ 
   2.2.3 แนวทางการพัฒนากรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู 
    การพัฒนารอบคิดงอกงามของครู สามารถท าได้หลายวิ ธี  ดังท่ีได้มี
นกัจิตวิทยาและการศกึษาไดเ้สนอไวด้งันี ้
  แนวทางการพัฒนากรอบคิดแบบงอกงามของ Dweck 
   Dweck (2006, pp. 205-206) ไดใ้หแ้นวทางกวา้ง ๆ ไวส้  าหรบัครูหรือผูป้กครอง
ท่ีใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไวด้งันี ้
     1) ในการส่ือสารกบัผูเ้รียนครูควรเลือกและพิจารณาสาร วิธีการส่งสารหรือ
ขอ้ความไปใหผู้เ้รียน เพราะทุกขอ้ความท่ีเป็นค าพูด รวมถึงการแสดงพฤติกรรมของครู เป็นการ
ส่ือสารท่ีอาจมีการแนบขอ้ความท่ีเป็นนยัแฝง ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนตีความและรบัรูน้ยัแฝงนัน้ ดงันัน้ใน
การส่งสารทุกครัง้ให้พิจารณาเลือกใชข้อ้ความท่ีเป็นการส่งเสริมการพัฒนาของตวัผู้เรียน เช่น 
“คณุเป็นคนท่ีพฒันาได ้และครูสนใจการพฒันาของคณุ” 
     2) ครูตอ้งเลือกใชก้ารชมเชยในความส าเร็จอย่างเหมาะสม หมายความว่า
เม่ือต้องการท่ีจะชมเชยผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จ ให้มุ่งไปท่ีกระบวนการวิธีการหรือ ความ
พยายามของผูเ้รียนท่ีเป็นเหตใุหป้ระสบผลส าเรจ็ 



  39 

     3) ครูตอ้งระวงัตนเองในการใชค้  าวิพากษว์ิจารณ ์และการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั
แก่ผู้เรียน ไม่ควรใช้การต าหนิท่ีเป็นการตีตราผู้เรียน แต่ให้เน้นท่ีการให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีหรือ
วิจารณอ์ยา่งสรา้งสรรคโ์ดยมุง่เนน้ท่ีกระบวนการและความพยายาม 
    4) ครูไม่ควรตัง้เปา้หมายเพ่ือแสดงผลงานใหผู้เ้รียนมุ่งเขา้หา แตเ่ปา้หมายท่ี
แทจ้รงิคือการเพิ่มทกัษะและการเรียนรู ้ดงันัน้ในการตัง้เปา้ความส าเรจ็ใหแ้ก่ผูเ้รียนจงึเป็นสิ่งท่ีตอ้ง
ระมดัระวงั 
    5) ในการจดัการเรียนการสอนครูไม่จ  าเป็นตอ้งลดมาตรฐานการรู ้เพราะการ
ท าเช่นนัน้มิไดช้่วยใหค้วามรูส้ึกนบัถือตนเองของผูเ้รียนเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งถึงแมว้่าการตัง้มาตรฐานจะ
สงูหากแตผู่ส้อนหรือครูพยายามคดิหาแนวทางเพ่ือใหน้กัเรียนไปถึงระดบัมาตรฐานท่ีก าหนด โดย
ใชก้ระบวนการในการสะทอ้นกลบัท่ีเหมาะสมเป็นตวักระตุน้และสนบัสนนุผูเ้รียนใหไ้ปถึงเปา้หมาย
ได ้
    6) ครูควรเช่ือวา่ผูเ้รียนสามารถเตบิโตและพฒันาความสามารถของตนเองได ้
ดงันัน้ครูควรเลือกใชก้ระบวนการเรียนรูต้า่งๆมาพฒันาผูเ้รียนใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
    7) ครูควรสังเกตตนเองว่าเป็นผู้ท่ี มีกรอบคิดแบบใด สังเกตว่าสิ่ งท่ีให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกคือการยดึติดความส าเร็จในอดีตท่ีผา่นมา ช่ือเสียง หรือการยอมรบัจาก
บคุคลรอบขา้ง วิธีการท่ีครูผูส้อนพยามจะใชใ้นการสรา้งแรงจงูใจแก่ผูเ้รียนผา่นการวิพากษว์ิจารณ์
พวกเขาหรือไม ่เพราะนั่นอาจเป็นสิ่งเหน่ียวรัง้การพฒันาของผูเ้รียนได ้
   นอกจากนี ้Dweck (2006, p.  210) ใชว้ิธีการสอนเรื่องกรอบคิดงอกงาม เพ่ือ
เป็นการพัฒนานักศึกษา โดยสรา้งเป็นวิชาเรียนท่ีเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนรูภ้ายใน
สถาบนั ซึ่งสามารถสรา้งการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดขึน้กับวิธีคิดของผูเ้รียนท่ีเก่ียวกับตนเองและการ
ด าเนินชีวิตได ้จากนัน้มีสรา้งวิธีการพฒันากรอบคิดงอกงามโดยใช ้การฝึกอบรม การสรา้งเว็บไซต์
ท่ีช่ือว่า “Mindsetonline.com” และการสรา้งโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ช่ือว่า “Brainology” เพ่ือใช้
ในการพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดกรอบคดิท่ีเหมาะสม  
   กล่าวโดยสรุปว่าแนวทางในการพฒันากรอบคิดของ Dweck ใหข้อ้เสนอแนะไว้
ว่าการพฒันากรอบคิดของผูเ้รียน ครูตอ้งใช้การส่ือสารท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความเช่ือว่าสติปัญญา
สามารถพฒันาได ้ โดยเลือกใชก้ารชมเชยท่ีเหมาะสมในชัน้เรียน และตัง้เปา้หมายในการสอนเพ่ือ
การเรียนรู ้ รวมถึงหาวิธีการสนบัสนนุใหผู้เ้รียนเกิดกรอบคิดแบบงอกงาม 
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  แนวทางการพัฒนากรอบคิดแบบงอกงามของกลุ่ม Thoughtful Learning  
   Thoughtful Learning (2012, online) คือ กลุ่มสงัคมออนไลนท่ี์เป็นการรวมกลุ่ม
ของครู นกัเขียน และคณะกรรมการออกแบบการเรียนรู ้เพ่ือน าไปสูก่ารสรา้งส่ือท่ีมีคณุภาพในการ
สอน ท่ีท างานในการช่วยเหลือครูและผูเ้รียนมาเป็นเวลากว่า 40 ปีไดเ้สนอแนวทางส าหรบัครูใน 
การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดกรอบคดิงอกงามไว ้5 ขัน้ ดงันี ้
    1) ครูตอ้งมีกรอบคิดงอกงาม เพราะกรอบคิดของครูจะเป็นสิ่งท่ีใชใ้นการ
ก าหนดเสน้ทางการแปลความโดยประสบการณข์องครูท่ีอาจจะมีผลต่อผูเ้รียน คือ ถา้ครูมีกรอบ
คิดจ ากัดจะมุ่งเป้าไปท่ีการตัดสิน โดยจะตีความประสบการณ์ทางบวกว่าหมายถึง การเป็นคน
ฉลาด มีพรสวรรค ์หรือมีทัง้ 2 สิ่ง ประสบการณท์างลบ (ความผิดพลาด) หมายถึง การเป็นคนโง่ 
ไม่มีพรสวรรค ์หรือขาดทัง้ 2 สิ่ง และถา้ครูกรอบคิดงอกงามจะตีความประสบการณ์ทางบวกว่า
หมายถึง การเลือกทางท่ีเหมาะสมทาง ประสบการณ์ทางลบ (ความผิดพลาด) หมายถึง การมี
โอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงใหเ้ติบโตขึน้ โดยการปรบัเปล่ียนกรอบคิดตอ้งมีการตัง้หลักท่ีชัดเจนว่า
ตอ้งการเปล่ียนแปลง ซึ่งอาจใชว้ิธีการพูดคยุกับตนเอง (Self- Talk) หากมีความคิดว่าตนเองไม่ดี
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใหแ้ทนท่ีความคดิวา่ตนเองจะท าสิ่งนัน้ใหดี้ขึน้ 
    2) ขณะท่ีครูท าการปรบัแต่งกรอบคิดของตนเองใหก้ลายเป็นกรอบคิดงอก
งามก็สามารถสอนใหผู้เ้รียนปฏิบตัติามไปพรอ้มกนัไดซ้ึ่งใหค้รูเป็นตวัแบบ โดยอธิบายใหผู้เ้รียนฟัง
ว่าพวกเขาสามารถพฒันาระดบัสติปัญญาและพรสวรรคข์องตนเองได ้โดยการหาหลกัฐานจาก
แหล่งขอ้มูลตา่งๆเช่น บทความ งานวิจยั มาสนบัสนุนสิ่งท่ีไดอ้ธิบายไว ้และท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจว่า
ความรูเ้ป็นสิ่งท่ีพวกตอ้งไขวค่วา้ดว้ยตนเอง 
    3) ครูแสดงใหผู้เ้รียนเห็นถึงวิธีการท่ีจะหยดุความคดิท่ีจะตดัสิน โดยจะใชก้าร
แทนท่ีดว้ยกรอบคดิงอกงาม บางครัง้ครูอาจจะแสดงลกัษณะทางกรอบคดิจ ากดั ผ่านการพดูในชัน้
เรียนโดยไมรู่ต้วั ดงันัน้ครูควรเปล่ียนค าพดูนัน้ใหก้ลายเป็นกรอบคิดงอกงามซึ่งการท าเช่นนีจ้ะชว่ย
ใหผู้เ้รียนเห็นกระบวนการท่ีจะเปล่ียนแปลงจากกรอบคิดจ ากดั นัน้ใหก้ลายเป็นกรอบคิดงอกงาม
ไดช้ดัเจนขึน้ 
    4) การสรา้งใหก้รอบคิดงอกงามเกิดเป็นวฒันธรรมในหอ้งเรียน โดยเปล่ียน
เป้าหมายในการเรียนจากการเรียนเพ่ือการพิสูจนค์วามสามารถเป็นการพฒันาใหดี้ขึน้ จากการ
ตัง้เป้าหมายในการสรา้งผลงานเปล่ียนเป็นมุ่งเน้นท่ีกระบวนการพัฒนาผลงานจนส าเร็จ โดย
พยายามคน้หาวิธีการท่ีจะเป็นพืน้ฐานการเรียนรูใ้นการอ านวยความสะดวกท่ีจะพัฒนาใหเ้กิด
กรอบคิดแบบงอกงามผลักดันให้ผู้ เรียนเข้าหาความท้าทาย เผชิญอุปสรรค และการ
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วิพากษ์วิจารณ์ผลจากการเรียนรู้ ครูต้องให้ผู้เรียนเผชิญหน้ากับความล้มเหลวโดยไม่ใช้
กระบวนการตัดสินหรือตีตรา แต่เปล่ียนเป็นการให้โอกาสแทน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด การ
เปล่ียนแปลงไปสูก่รอบคดิงอกงาม ได ้
    5) หอ้งเรียนท่ีมีการมุ่งเปา้หมายไปท่ีการประเมินผลการเรียนรูจ้ะเป็นการจดั
สภาพแวดลอ้มใหเ้กิดกรอบคิดจ ากดัเพราะทกุการประเมินคือการตดัสิน ดงันัน้ควรมุง่เปา้หมายไป
ท่ีการประเมินเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูซ้ึ่งจะเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีช่วยใหเ้กิดกรอบคิดงอกงาม 
ไดแ้ตท่ัง้นีม้ิไดห้มายความตอ้งยกเลิกการประเมินผลการเรียนรู ้แตค่รูตอ้งมีการตัง้เปา้หมายในการ
ประเมินเพ่ือใหเ้กิดความรู ้ซึ่งการประเมินผลการเรียนรูจ้ะเป็นแค่เพียงใบรบัรองการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนเทา่นัน้ 
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนากรอบคิดแบบงอกงามของกลุ่ม 
Thoughtful Learning ได้เสนอแนวทางการพัฒนากรอบคิดงอกงามของครูไว้ว่า ครูควรท่ีจะ
เปล่ียนแปลงกรอบคดิของตนเองไปพรอ้มกบัการเปล่ียนแปลงกรอบคิดของผูเ้รียน โดยครูพยายาม
เป็นตัวแบบและท าผู้เรียนเห็นถึงวิ ธีการเปล่ียนแปลงกรอบคิดจากครู ได้ รวมถึงพยายาม
ตัง้เปา้หมายเพ่ือการเรียนรูใ้หก้ลายเป็นวฒันธรรมท่ีใชใ้นชัน้เรียน 
  แนวทางการพัฒนากรอบคิดแบบงอกงามของ Matt Bromley (2014, online) 
   Matt Bromley ชาวอังกฤษเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นการศึกษาซึ่งมีประสบการณ์
เป็นผูน้  าทางการศึกษาในโรงเรียนและวิทยาลยั นกัเขียน นกัพดู นกัฝึกอบรมผูแ้ต่งหนงัสือส าหรบั
ครูไว้หลายเล่มรวมถึงแต่งหนังสือเก่ียวกับการพัฒนากรอบคิดงอกงามในโรงเรียน ไดใ้ห้แนว
ทางการพฒันากรอบคดิงอกงามไวด้งันี ้ 
    1) ค รูต้องเลือกใช้การประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ จากงานของดเวค 
(Dweck,2006) พบว่าคนท่ีมีกรอบคิดจ ากัดจะมีการประเมินสมรรถนะและความสามารถของตน
ผิดจากความจรงิอยา่งมากขณะท่ี ขณะท่ีคนท่ีมี กรอบคิดงอกงามจะประเมินตนเองไดใ้กลเ้คียงกบั
ความเป็นจริงไดอ้ย่างน่าประหลาดใจ ทัง้นีเ้ป็นเพราะเม่ือมีความเช่ือว่าตนเองสามารถพฒันาได ้
จะท าใหบ้คุคลพรอ้มท่ีจะเปิดรบัขอ้มลูความสามารถของตนเองท่ีมี ณ ขณะนัน้อย่างตรงไปตรงมา
ตามความเป็นจริงเพ่ือสามารถประเมินตนเองและหาวิธีเพ่ือพฒันาหรือเรียนรูม้าช่วยในการพฒันา
ตนเอง ดงันัน้ควรใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัถึงจดุแข็งและพืน้ท่ีในการพฒันาตนเอง ดงันัน้ครูควรใชก้าร
ประเมินกระบวนการพรอ้มทัง้ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในการท างานของผูเ้รียนเพ่ือสรา้งความเขา้ใจว่า
สิ่งท่ีก าลงัท าอยูเ่ป็นอยา่งไร และจะสามารถพฒันาใหดี้ขึน้ไดอ้ยา่งไร 
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    2) เพิ่มระดับความท้าทายให้กับนักเรียนทุกคน  Dweck ยืนยันว่าทุกคน
สามารถพัฒนาได้ดว้ยการฝึกฝน เพราะความพยายามมีความส าคัญมากกว่าพรสวรรค์หรือ
ความสามารถท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด  ดงันัน้ผูส้อนควรทา้ทายใหผู้เ้รียนท าใหดี้ท่ีสุด การตัง้ความ
คาดหวงัสงูและสนบัสนนุใหผู้เ้รียนขา้มผ่านความยากล าบากนัน้แมว้่าจะตอ้งลม้ก่ีครัง้ก็ตาม และ
สิ่งส าคญัอีกอย่างคือเจตคติของครูส่งผลทางตรงต่อการเรียนรูแ้ละเกรดของผูเ้รียน ครูท่ีตัง้ความ
คาดหวังเก่ียวกับผู้เรียนในชัน้เรียนไวสู้งจะไดร้บัสิ่งท่ีเหมือนกับเป็นรางวัลคือผูเ้รียนกลา้เผชิญ
ความทา้ทายและประสบความส าเรจ็ ขณะท่ีผูส้อนท่ีคิดว่าการตัง้มาตรฐานต ่าจะช่วยใหผู้เ้รียนได้
ลิม้รสความส าเร็จ เสริมสรา้งการเห็นคณุคา่ในตนเองแตห่ลกัฐานท่ีพบแสดงใหเ้ห็นว่าคณุภาพใน
การศึกษาของเด็กต ่าลง ดังนั้นเม่ือเราเช่ือว่าความสามารถ สติปัญญา และพรสวรรคเ์ป็นสิ่งท่ี
พัฒนาไดก็้ควรตัง้ความคาดหวังให้สูงกับผูเ้รียนทั้งหมด ไม่ใช่กับผู้เรียนบางคนท่ีน่าจะประสบ
ความส าเรจ็ 
    3) ยอมรบัในความผิดพลาด ครูตอ้งกระตือรือรน้สนับสนุนใหผู้้เรียนไดท้  า
ผิดพลาด ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความปลอดภยัและมั่นคงถึงแมจ้ะผิดพลาดก็ไดร้บัการยอมรบั ไม่
ถกูวิจารณห์รือตีตรา การท่ีผูเ้รียนไมก่ลา้ยกมือตอบค าถามในหอ้งเพราะกลวัการถกูต าหนิและรูส้ึก
ขายหน้าเม่ือตอบผิด หรือการยกมือของผู้เรียนเพ่ือบอกครูว่าตนเองไม่เข้าใจในเนื ้อหาไม่ใช่
สญัญาณของการมีสติปัญญาต ่าแต่หมายความไดว้่าจะมีคนท่ีมีความสามารถทางสติปัญญาท่ี
เพิ่มขึน้ ดงันัน้ผูเ้รียนควรยกมือเพ่ือตอบถึงแมว้า่จะไมถ่กูตอ้ง แตจ่ะท าใหต้นเองไดเ้รียนรูจ้ากความ
ผิดพลาดท่ีน ามาสู่ค  าตอบท่ีถูกตอ้ง ซึ่งในการผิดพลาด แมว้่าจะมีกรอบคิดทางบวกก็อาจพบกับ
ประสบการณ์ท่ีเจ็บปวดได ้เพราะความผิดพลาดไม่ไดเ้ป็นสิ่งก าหนดตัวตนของผู้เรียนแต่เป็น
ปัญหาท่ีผู้เรียนต้องเผชิญและเรียนรู้จากปัญหาเฉพาะหน้านั้น ดังนั้นผู้สอนควรสอนความ
ผิดพลาดผ่านตวัแบบ ท่ีการผิดพลาดสามารถเปิดเผยซึ่งจะท าใหเ้กิดกระบวนการเรียนรูข้ึน้ภายใน
ใจของผูเ้รียนได ้
    4) การมีสว่นรว่มในการฝึกฝนอย่างตัง้ใจ ในสงัคมปกติมกัจะแสดงใหเ้ห็นถึง
การใหค้ณุคา่กบัความส าเรจ็ท่ีไมต่อ้งอาศยัความพยายาม ใหก้ารยกย่องกบัผูท่ี้มีความสามารถมา
แตก่ าเนิด ขณะท่ีผูท่ี้มีกรอบคิดงอกงามจะมีความเห็นต่างคือเช่ือว่า ทกุความอจัฉริยะเป็นผลจาก
ความพยายามหรือฝึกฝนอยา่งหนกัจนประสบความส าเรจ็ 
    5) การใหร้างวลักบัความพยายาม การใหค้  าชมเชยผูเ้รียน ผูส้อนสามารถให้
ไดม้ากเท่าท่ีตอ้งการส าหรบัในกระบวนการมุง่เนน้การงอกงาม ท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบตัิ ฝึกฝน ศกึษา ยืน
หยัดอดทน และใชก้ลวิธีท่ีเหมาะสม แต่ควรหลีกเล่ียงค าชมเชยท่ีเป็นการตดัสินสติปัญญาหรือ



  43 

พรสวรรคข์องผู้เรียน รวมถึงการชมเชยในเช่น รูส้ึกภูมิใจในความส าเร็จจากผลงานท่ีผู้เรียน
สรา้งสรรคข์ึน้ดว้ยสตปัิญญาพรสวรรค ์
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนากรอบคิดงอกงามของ Matt Bromley (2014, 
online) มีแนวคิดพืน้ฐานมาจาก Dweck คือเช่ือว่า ในการจัดกระบวนการเรียนรูใ้นชัน้เรียนครู
จะตอ้งตัง้เป้าหมายเพ่ือการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการสรา้งบรรยากาศในชัน้เรียนใหเ้ป็นพืน้ท่ีแห่ง
ความเคารพและปลอดภัย เพ่ือใหผู้เ้รียนกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรือตอบค าถามไดอ้ย่างไม่
ตอ้งกังวลใจกับความคิดของครูหรือเพ่ือนร่วมชัน้ ถึงแมว้่าจะตอบค าถามผิดหรือถามในสิ่งท่ียัง
สงสัยผูเ้รียนก็จะเปิดใจและเกิดการเรียนรูจ้ากความผิดพลาดของตนเอง ส่งผลต่อการประเมิน
ความสามารถของตนเองไดอ้ย่างถกูตอ้ง และเม่ือรว่มกบักระบวนการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัของผูส้อน 
ก็จะสง่ผลใหผู้เ้รียนเกิดแรงจงูใจท่ีจะพยายามปรบัปรุงและพฒันาตนเองไดเ้ตม็ความสามารถ 
  แนวทางการพัฒนากรอบคิดแบบงอกงามของ Saga Brugges (2015, online) 
   Brugges นักการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียได้เสนอแนะแนวทางในการ
พฒันากรอบคดิงอกงามส าหรบับคุคลทั่วไปท่ีสามารถท าไดด้ว้ยตนเองไว ้25 วิธีดงันี ้
    1) ยอมรบัขอ้บกพรอ่งของตนเอง  
    2) มองความทา้ทายใหเ้ป็นโอกาส 
    3) พยายามท่ีจะเรียนรูด้ว้ยวิธีใหม่ 
    4) ติดตามงานวิจยัท่ีเก่ียวกับความยืดหยุ่นของสมองเพราะถ้าสมองไม่ถูก
จ ากดั ความคดิของมนษุยจ์ะไมถ่กูจ ากดัเชน่กนั 
    5)  แทนท่ีค าวา่ "การลม้เหลว" ใหเ้ป็นค าวา่ "การเรียนรู"้ 
    6) เลิกมองหาการยอมรบัเพราะจะเป็นการลดทอนศกัยภาพในการเรียนรู ้
    7) มองคณุคา่ของกระบวนการใหเ้หนือกวา่ผลของงาน 
    8) สรา้งภาพใหญ่ไวใ้นใจเพื่อเป็นเปา้หมาย 
    9) ยินดีกบัความส าเรจ็ของผูอ่ื้น 
    10) การเรียนรูเ้นน้การเตบิโตมากกวา่ความเร็ว 
    11) ใหร้างวลักบัการกระท ามิใชค่ณุลกัษณะ 
    12) ให้นิยามค าว่าอัจฉริยะว่าเป็นผลมาจากความพยายามในการท างาน
อยา่งหนกัมิใชพ่รสวรรค ์
    13) มองค าวิจารณเ์ป็นบวก ท่ีจะชว่ยในการพฒันาตนเอง 
    14) หยดุเช่ือมโยงความคดิท่ีวา่การปรบัปรุงคือความลม้เหลว 
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    15) ฝึกใหน้กัเรียนสะทอ้นความคดิเก่ียวกบัการเรียนรูข้องพวกเขา 
    16) ใหร้างวลักบัความพยายามก่อนพรสวรรค ์
    17) เนน้เรื่องความสมัพนัธร์ะหวา่งการเรียนรูแ้ละการฝึกสมอง 
    18) เห็นคณุคา่ของความเพียร 
    19) ละทิง้การท างานเพ่ือสรา้งภาพ 
    20) ใชค้  าวา่ "ยงั" ในสิ่งท่ีไมเ่ขา้ใจในงาน  
    21) เรียนรูจ้ากความผิดพลาดของบคุคลอ่ืน 
    22) สรา้งเปา้หมายใหมเ่พ่ือกระตุน้ในตวัเองท าเปา้หมายใหบ้รรลผุลส าเรจ็ 
    23) กลา้เผชิญกบัความเส่ียง 
    24) คดิถึงความเป็นจรงิของความสมัพนัธข์องเวลาและความพยายาม 
    25) ภมูิใจกบัความคดิท่ีเตบิโตของตนเอง 
   กล่าวโดยสรุปไดว้่า การพฒันากรอบคิดของ Brugges (2015, online) จะเนน้ท่ี
การกรอบคิดงอกงามโดยเริ่มจากการพฒันาและเปล่ียนแปลงกระบวนการคิด ความรูส้ึกภายใน
ตนเองก่อนท่ีจะแสดงพฤตกิรรม 
  แนวทางการพัฒนากรอบคิดแบบงอกงามของกลุ่ม iRIS 
   กลุ่ม iRIS เป็นการรวมตวัของนกัวิจยัและนกัการศกึษาหลายท่าน (รวมถึงดเว็ค) 
ไดก้่อตัง้สงัคมออนไลนท่ี์ช่ือว่า “iRIS” (2015) เพ่ือน าเทคโนโลยีมาใชเ้ป็นช่องทางเพ่ือการพฒันา
กรอบคิดงอกงามใหเ้กิดขึน้กบัครูเพ่ือเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามและพฒันาการสอนใหมี้คณุภาพ
มากขึน้โดยการใชช้่องทางในการสรา้งชมุชนออนไลนข์องครู เพ่ือสรา้งความเขา้ใจ และใหค้วามรู ้
โดยมีการอพัโหลดขอ้มลูงานวิจยั ส่ือวิดิทศันใ์นกระบวนการสอนของครูท่ีเป็นสมาชิกภายในกลุ่ม 
ไดแ้ลกเปล่ียนแบ่งปันวิธีการต่างๆ ในการจดักระบวนการเรียนรูใ้หมี้ประสิทธิภาพในชัน้เรียนของ
ตน ซึ่ง iRIS ไดเ้สนอแนะแนวทางในการพฒันากรอบคดิงอกงามของครูไว ้8 วิธีดงันี ้ 
    1) การปรบัปรุงพฒันาการฝึกฝนการสอนถือเป็นภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
ของครูในการพัฒนาตนเองเพ่ือผูเ้รียน ครูตอ้งเช่ือว่าตนเองมีความสามารถ และพยายามเรียนรู้
แนวคิดใหม่ๆเพ่ือน ามาปรบัปรุงและพฒันาการสอนและการจดักระบวนการเรียนรู ้โดยครูสามารถ
ประเมินตนเอง และไตรต่รองการสอนของตนเองผ่านความกา้วหนา้ของผูเ้รียน ซึ่งในการประเมิน
อยา่งเท่ียงตรงนีจ้ะท าใหท้ราบวา่ครูตอ้งปรบัปรุงสิ่งใด และคน้หาวิธีการแกไ้ขสิ่งนัน้  
     2) ครูตอ้งส ารวจกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีสรา้งโอกาสและความทา้ทายใหม่ๆ 
ทัง้นีค้รูควรพยายามท่ีจะเรียนรูแ้นวคิดใหม่ ๆ และอภิปรายความส าเร็จควบคูไ่ปกบัความลม้เหลว 
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โดยครูตอ้งคน้หาขอ้มลูท่ีสอนโดยเลือกสิ่งท่ีอยู่ใกลต้วัท่ีเป็นบริบทรอบตวัของครูและผูเ้รียน หรือสิ่ง
ท่ีเป็นความต้องการในตัวเอง มีการจัดตั้งเป้าหมายท่ีเป็นอุปลักษณะของการเรียนรูเ้พ่ือเป็น
ตวักระตุน้จิตใจ ไม่ตดัสิน แตพ่ยายามใชก้ารสงัเกตและใชวี้ดีทศันใ์นการแบง่ปันการปฏิบตัิฝึกฝน
เพ่ือลดการใช้เวลาในการเรียนรูข้องครู และเพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง การใช้วิธีการแบ่งปัน
ตวัอย่างคลิปวิดิโอเพ่ือมาศกึษารว่มกนัของบคุลากรเมาอภิปรายแลกเปล่ียนกนัประมาณ 15 นาที
ในกลุ่มเพ่ือนร่วมงานจะช่วยใหค้รูสามารถพัฒนาศกัยภาพของตนเองได ้และเพ่ือใหก้ารจดัการ
เรียนรูป้ระสบผลส าเร็จ ครูควรเขา้รว่มใชโ้ปรแกรม (Social) ทวิสเตอรเ์พ่ือท่ีจะไดง้่ายตอ่การเขา้ถึง
แนวความคิดของผูเ้รียนในชัน้เรียน (เขา้ไปรว่มสงัคมของลกูศิษยอ์าจเป็น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร)์ เริ่ม
ดว้ยการตดิตามในทวิสเตอรค์วามชอบของผูท่ี้อยูใ่นกลุม่รวมถึงหอ้งท่ีคนในกลุม่สนใจดว้ย 
    3) ครูควรขอรบัขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือน ามาพฒันาการฝึกฝนตนเองโดยแสดง
ใหผู้อ่ื้นเห็นวิธีการของครูวา่ท าอะไร เชิญชวนใหมี้ผูส้งัเกตและอภิปรายบทเรียนของคณุ โดยเฉพาะ
เม่ือมีการสาธิตกลวิธีการสอนใหม่ๆ โดยใช้สิ่งเหล่านีช้่วยในการประเมินและปรบัปรุงตนเอง 
ศาสตราจารย ์Hattie ไดส้าธิตการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัท่ีมีผลกับครูมืออาชีพและความส าเร็จของผูเ้รียน ดังนั้นสิ่งส าคญัท่ีท าใหแ้น่ใจว่าตวัเอง
สามารถใหแ้ละรบัขอ้มูลยอ้นกลบัอย่างมีความหมายเพ่ือพฒันา บุคลิกภาพของตนมากกว่าท่ีจะ
เพ่ือตดัสิน 
     4) แบ่งปันความส าเร็จของคุณ  ความท้าทาย และอุปสรรคแบ่งบัน
ความส าเร็จและความทา้ทายเพ่ือช่วยในการออกแบบสงัคมแห่งการเรียนรูแ้ละผลกัดนัใหเ้กิดการ
รว่มมือ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งท่ีเป็นส่วนประกอบของกญุแจของระบบการศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงตามการ
ส ารวจการสอนและการเรียนรูแ้บบสากลของ (TALIS) ซึ่งยงัมีอะไรอีกท่ีสามารถเรียนรูจ้ากระบบ
การศกึษาท่ีมีสมรรถนะสงู เชน่ การใชว้ิดีโอเพ่ือสรา้งเป็นคลงัส าหรบัการแบง่ปันบทเรียนท่ีมีการฝึก
ปฏิบตักิารสอนท่ีดีเหมาะท่ีจะท ามาใชใ้นโรงเรียนของตนเอง หรือน ามาใชก้บักลุม่โรงเรียนท่ีท างาน
ร่วมกับโรงเรียนของตนเอง ซึ่งสิ่งส  าคญัท่ีจะแน่ใจว่าวิดิโอเหล่านีไ้ดร้บัการอนุญาตจากครูและ
ฐานขอ้มลูท่ีเก็บรกัษาก่อนจะน ามาใชไ้ด ้
    5) ยอมรบัเก่ียวกับความผิดพลาดของตนเองกับนกัเรียนและเพ่ือนรว่มงาน 
บางคนเช่ือว่าครูเป็นแหล่งความรูด้งันัน้ความรูจ้ากครูจะถกูตอ้งเสมอ ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีผิ ด ซึ่งสิ่ง
ส  าคัญท่ีจะต้องตระหนักว่าครูเป็นแค่กุญแจแห่งเครื่องมือในการเรียนรู ้ซึ่งการแบ่งปันความ
ผิดพลาดและวิธีการแกปั้ญหาของครูแก่ผูเ้รียน จะท าใหค้รูกลายเป็นตน้แบบกรอบคิดงอกงามและ
ตวัแบบในการสอนการแกปั้ญหาแก่ผูเ้รียน 
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    6) ครูควรยกยอ่งความพยายามของตนเองและผูอ่ื้น โดยตอ้งระลกึไวเ้สมอว่า
ความส าเร็จตอ้งอาศยัความพยายาม ซึ่งการยกย่องความพยายามและเช่ือว่าความส าเร็จมาจาก
ความพยายามและทกุคนสามารถพฒันาไดจ้ะช่วยเสริมสรา้งบรรยากาศท่ีสนบัสนนุการเกิดกรอบ
คิดงอกงาม ดังนั้นเม่ือเราต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จก็ควร ท่ีจะเข้าไป
สอบถามวิธีการเพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนา โดยไม่คิดว่าตนเองไรค้วามสามารถหรือ
รูส้กึดอ้ยคา่หาตอ้งถามกบัผูท่ี้ประสบความส าเรจ็ 
    7) ครูควรมีความคิดทางบวกและความคาดหวังสูงกับนักเรียนของตนเอง 
Professor Hattie กล่าวว่า การท่ีครูหรือครอบครวับอกนักเรียนหรือเด็กๆว่า "ท าตวัเองใหดี้ท่ีสุด" 
เป็นสิ่งท่ีเลวรา้ยท่ีสดุ เพราะจะท าใหน้กัเรียนเรียนรูเ้พ่ือใหไ้ดร้บัการยกย่อง ทัง้ท่ีความจริงแลว้พวก
เขาต้องได้รับการท้าทายงความส าเร็จ ซึ่งการตั้งความคาดหวังของครูต่อตัวนักเรียนตาม
ความสามารถของพวกเขา และสนบัสนนุใหพ้วกเค้าสามารถท าไดเ้กินความคาดหวงันัน้ จะส่งผล
ใหผู้เ้รียนมีกรอบคิดงอกงามและเช่ือว่าเองสามารถประสบความส าเร็จไดห้ากมีความพยายาม 
ดงันัน้การตัง้ความหวงัใหช้ดัเจน จงึเป็นสิ่งท่ีครูควรท าเห็นในชัน้เรียน 
    8) ครูตอ้งเลือกใชภ้าษาท่ีจะชว่ยใหเ้กิดกรอบคิดงอกงามกบันกัเรียน ขณะท า
การสอนและใชภ้าษานัน้กับตนเองดว้ย การเลือกใชภ้าษาในการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัสามารถปรบั
กรอบคิดของนักเรียนได ้เพราะค าพูดของครูสามารถสะท้อนอุปลักษณะภายใน (เช่นคุณตอ้ง
ฉลาดและตอ้งท าใหดี้) จะชีน้  าใหน้กัเรียนพฒันากรอบคิดจ ากดั ดงันัน้เพ่ือท่ีจะสนบัสนุนความให้
เกิดการพฒันากรอบคิดงอกงามในนกัเรียน ควรใหค้วามส าคญักบัการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน
ในดา้นของความพยายามและกระบวนการ "คณุท าคะแนนไดดี้ในการสอบนั่นแสดงว่าคณุตอ้ง
ขยนัและท างานหนกัแน ่ๆ" อธิบายวา่คณุเขา้ใจเนือ้หาไดอ้ย่างไร 
   กล่าวโดยสรุปไดว้่า แนวทางการพฒันากรอบคิดงอกงามของ iRIS (2015) เป็น
การพฒันากรอบคิดงอกงามใหเ้กิดขึน้กบัครู โดยการใชเ้ทคโนโลยีและช่องทางในการสรา้งชมุชน
ออนไลนข์องครูท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดจ้ากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในฐานขอ้มูลของ iRIS จะมีขอ้มูล
หลากหลายชนิดท่ีจะช่วยพัฒนาการสอนของครูใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยขอ้มูลท่ีเขา้ถึง
และสามารถเข้าใจไดง้่ายคือการศึกษาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูรู้ปแบบต่างๆผ่านวิดีโอท่ี
สมาชิกครูไดบ้นัทึกการสอนของตนเองไวเ้พ่ืออพัโหลดเก็บไวใ้นระบบ และเปิดโอกาสใหส้มาชิกคน
อ่ืนไดเ้ขา้มาดูเพ่ือเป็นตวัอย่างไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดกระบวนการเรียนรูข้องตนเอง รวมถึงให้
สมาชิกคนอ่ืนๆ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะหรือขอ้มลูยอ้นกลบัแก่เจา้ของวิดีโอท าใหเ้ห็นขอ้ผิดพลาดหรือสิ่ง
ท่ีตอ้งปรบัปรุงในการสอนของตนเองและสามารถน าขอ้มูลเหล่านีม้าพฒันาและปรบัปรุงการสอน
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ของตนเองใหดี้ขึน้  ซึ่งกระบวนการเหล่านีจ้ะช่วยใหค้รูและสมาชิกในกลุ่มไดเ้ห็นแบบอย่างในการ
สอนท่ีมีคณุภาพ  ไดเ้รียนรูจ้ากขอ้ผิดพลาดในการสอนของตนเองและพยายามคน้หาวิธีการในการ
แกปั้ญหาหรือขอ้ผิดพลาดนัน้ดว้ยวิธีต่างๆอย่างไม่ย่อทอ้ รวมถึงสามารถคน้หาขอ้มูลหรือวิธีการ
จัดกระบวนการเรียนรูรู้ปแบบต่าง ๆ งานวิจัยทางการศึกษาท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาครู 
ผู้ปกครองและผู้เรียน ท าให้ครูไดร้บัการกระตุน้ และถูกท้าทายให้เรียนรูท่ี้จะพัฒนาตนเองให้
กลายเป็นครูมืออาชีพท่ีมีคณุภาพในยคุแหง่ขอ้มลูและการเปล่ียนแปลง 
   จากการศกึษาแนวทางการพฒันากรอบคิดแบบงอกงามทัง้ 5 แนวทางท่ีไดก้ล่าว
ไวข้า้งตน้ สามารถวิเคราะหแ์นวทางในการพฒันากรอบคิดแบบงอกงามไดด้งัตาราง 3 

ตาราง 3 การวิเคราะหแ์นวทางการพฒันากรอบคดิงอกงามของครูในการพฒันาผูเ้รียน 

แนวทางการพัฒนา 
 

Dweck 
(2006) 

Thoughtful 
Learning 
(2012) 

Matt 
Bromley 
(2014) 

Sega 
Brugges 
(2015) 

 
iRIS 
(2015) 

การตัง้เปา้หมายเพื่อการเรยีนรู ้      

การชมเชย       

การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั      

การเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่ผูเ้รยีน      

การประเมินเพื่อการเรยีนรู ้      

การสรา้งความทา้ทายแก่ผูเ้รยีน      

การเตรยีมความลม้เหลว/ความผดิพลาด 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ผชิญ 

     

การใช้วิธีการที่หลากหลายสนับสนุนให้ผู้เรียน 
ไปถึงเปา้หมาย 

     

การใหคุ้ณค่ากับความพยายามในกระบวนการ
ท างาน 

     

การประเมินตนเองตามความจรงิ      

มีความเช่ือวา่ตนเองสามารถพฒันาได ้      

เช่ือวา่ผูเ้รยีนทกุคนสามารถพฒันาได ้      

ความระมดัระวงัในการคดัเลือกสารท่ีมีนยัแฝงถึง
ผูเ้รยีน 

     

การสรา้งพืน้ท่ีการยอมรบัในชัน้เรยีน      
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   จากตาราง 3 แสดงถึงการวิเคราะหแ์นวทางการพัฒนากรอบคิดงอกงามทั้ง 5 
แนวทาง พบว่าทุกประเด็นมีค่าเฉล่ียมากกว่ารอ้ยละ 50 ซึ่งบางประเด็นสามารถจดัใหอ้ยู่ในกลุ่ม
เดียวกนัไดผู้ว้ิจยัจึงจดัหมวดหมู่ของแนวทางการพฒันากรอบคิดงอกงามของครูในการพฒันาผูเ้รียน
ดงัตาราง 4 

ตาราง 4 การจดัหมวดหมูแ่นวทางในการพฒันากรอบคดิงอกงามของครูในการพฒันาผูเ้รียน 

แนวทางการพัฒนา 
 

Dweck 
(2006) 

Thoughtful 
Learning 
(2012) 

Matt 
Bromley 
(2014) 

Sega 
Brugges 
(2015) 

 
iRIS 
(2015) 

กลุม่ที่ 1 การตัง้เปา้หมาย 
-การตัง้เปา้หมายเพื่อการเรยีนรู ้      

กลุม่ที่ 2 การประเมิน 
-การประเมินเพื่อการเรยีนรู ้      

-การใหคุ้ณค่ากับความพยายามในกระบวนการ
ท างาน 

     

-การประเมินตนเองตามความจรงิ      

-การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั      

กลุม่ที่ 3 การเป็นตวัแบบ 
-การเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่ผูเ้รยีน      

กลุม่ที่ 4 กระบวนการออกแบบการเรยีนรู ้
-การสรา้งความทา้ทายแก่ผูเ้รยีน      

-การเตรียมความลม้เหลว/ความผิดพลาดเพื่อให้
ผูเ้รยีนไดเ้ผชิญ 

     

-ใช้วิธีการที่หลากหลายสนับสนุนใหผู้้เรียนไปถึง
เปา้หมาย 

     

-การสรา้งพืน้ท่ีการยอมรบัในชัน้เรยีน      

กลุม่ที่ 5 ความเช่ือในศกัยภาพของมนษุย ์
-มีความเช่ือวา่ตนเองสามารถพฒันาได ้      

-เช่ือวา่ผูเ้รยีนทกุคนสามารถพฒันาได ้      

กลุม่ที่ 6 การเสรมิแรง 
การชมเชย       
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ตาราง 4 (ตอ่) 

แนวทางการพัฒนา 
 

Dweck 
(2006) 

Thoughtful 
Learning 
(2012) 

Matt 
Bromley 
(2014) 

Sega 
Brugges 
(2015) 

 
iRIS 
(2015) 

กลุม่ที่ 7 นยัแฝงของการสือ่สาร 
ความระมดัระวงัในการคดัเลือกสารที่มีนยัแฝงถึง
ผูเ้รยีน 

     

 
   ประเดน็ท่ี 1 การตัง้เปา้หมาย ประกอบดว้ย การตัง้เปา้หมายเพ่ือการเรียนรู ้
   ประเดน็ท่ี 2 การประเมิน ประกอบดว้ย การประเมินเพ่ือการเรียนรู,้ การใหค้ณุคา่
กับความพยายามในกระบวนการท างาน , การประเมินตนเองตามความจริง , การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ซึ่งการท่ีผู้วิจัยจัดให้การให้ข้อมูลย้อนกลับอยู่ในการประเมินทั้งนีเ้ป็นเพราะในการ
ประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (Formative Assessment) ต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Formative 
Feedback) เพ่ือเรียนรูแ้ละไดข้อ้มลูกลบัไปพฒันาขอ้ผิดพลาดของตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
   ประเดน็ท่ี 3 ตวัแบบ ประกอบดว้ย การเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่ผูเ้รียน 
   ประเด็นท่ี 4 กระบวนการออกแบบการเรียนรู ้ประกอบดว้ย การเตรียมความ
ลม้เหลว/ความผิดพลาดเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญ , ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายสนับสนุนใหผู้เ้รียนไปถึง
เปา้หมาย, การสรา้งความทา้ทายแก่ผูเ้รียน, การสรา้งพืน้ท่ีการยอมรบัในชัน้เรียน 
   ประเด็นท่ีท่ี 5 ความเช่ือในศักยภาพของมนุษย ์ประกอบดว้ย มีความเช่ือว่า
ตนเองสามารถพฒันาได,้ เช่ือวา่ผูเ้รียนทกุคนสามารถพฒันาได ้
   ประเดน็ท่ี 6 การเสรมิแรง ประกอบดว้ย การชมเชย 
   ประเด็นท่ี 7 นยัแฝงของการส่ือสาร ประกอบดว้ย ระมดัระวงัในการคดัเลือกสาร
ท่ีตอ้งการจะส่ือถึงผูเ้รียน 
  สรุปได้ว่าจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการกรอบคิดงอกงามสรุปทั้ง 5 
แนวทางสามารถสรุปไดว้่า แนวทางส่วนใหญ่เป็นแนวทางในการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้
เพ่ือใหเ้กิดการพฒันากรอบคิดงอกงามแก่ผูเ้รียนโดยแบง่ เป็นกระบวนการภายในชัน้เรียนท่ีผูส้อน
จดัใหแ้ก่ผูเ้รียนดงัท่ี Dweck (2006) และ Matt Bromley (2014) ไดใ้หแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้
ท่ีสอดแทรกกระบวนการตัง้เป้าหมายในการเรียนรู ้การเสริมแรงโดยการชมเชย การประเมินโดย
การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ฯลฯ ซึ่งกระบวนการตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะเป็นเสมือนเทคนิคและกิจกรรมท่ีจดัขึน้
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ในการเรียนในรูว้ิชาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได ้ขณะท่ี Brugges (2015) จะเสนอแนวทางการพฒันา
กรอบคิดงอกงามเพ่ือการน าไปพัฒนาตนเอง เช่น ความเช่ือว่าตนเองสามารถพัฒนาได ้ความ
ภูมิใจกับความคิดท่ีเติบโตของตนเอง การยอมรบัขอ้บกพร่องของตนเอง เป็นตน้ ซึ่งแนวทางการ
พัฒนากรอบคิดงอกงามของ Thoughtful Learning (2012) จะมีลักษณะผสมผสานของการ
พฒันาตนเองของผูส้อนใหมี้กรอบคิดงอกงามควบคู่ไปกับการพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดกรอบคิดงอก
งามไปพรอ้มกัน โดยจะเนน้ใหผู้เ้รียนเห็นตน้แบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงวิธีการคิด การปฏิบตัิ และ
ความเช่ือจากผูส้อน ซึ่งจะส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรูใ้นชัน้เรียนใหดี้ขึน้ได ้ขณะท่ีกลุ่มของ 
iRIS (2015) จะเนน้การพฒันากรอบคิดงอกงามใหเ้กิดขึน้กบัครู โดยมีเปา้หมายเพ่ือการพฒันาให้
ครูมีความเป็นมืออาชีพเช่ียวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ละเป็นแบบอย่างการพัฒนา
ตนเองไปสู่ผูเ้รียน โดย iRIS จะอาศยัเทคโนโลยีเป็นช่องทางในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองของครู 
โดยสรา้งเป็นสงัคมออนไลนแ์ห่งการเรียนรูท่ี้สามารถแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละพฒันาไปพรอ้ม ๆ กัน
ไดใ้นหลายพืน้ท่ีทั่วโลก 
  ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนากรอบคิดงอกงามของนักศึก
วิชาชีพครู พบว่า Auten (2013) ไดท้  าการออกแบบโปรแกรมเพ่ือฝึกอบรมดา้นความรู ้ทกัษะ และ
กลวิธีในการปลูกฝังกรอบคิดงอกงาม ท่ีเกิดขึน้ในหอ้งเรียนใหก้ับนกัการศึกษาในวิทยาลยัชมุชน 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือสรา้งผลกระทบท่ีคงอยู่นานและยั่งยืน โดยการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีช่วยให้
ตระหนกัถึงความส าเรจ็ท่ีจะตามมาจากความพยายาม และประสิทธิภาพของกลวิธี มากกว่าความ
ฉลาดและความสามารถท่ีมีอยู่ในตวั ซึ่งมีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมาจากหลากหลายสาขา ผูบ้ริหาร 
และนกัศกึษาวิชาชีพ โดยในโปรแกรมประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรูท้ัง้สิน้ 12 ครัง้ โดยมีหวัขอ้ใน
การฝึกอบรม ดงัแสดงรายละเอียดในตาราง 
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ตาราง 5.แสดงหวัขอ้การฝึกอบรมโปรแกรมเพ่ือฝึกอบรมดา้นความรู ้ทกัษะ และกลวิธีในการ
ปลกูฝังกรอบคดิงอกงาม ท่ีเกิดขึน้ในหอ้งเรียนใหก้บันกัการศกึษาในวิทยาลยัชมุชน  

สัปดาห ์ หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรม 
1 หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 1     ก าหนดฐาน : กรอบคิด คืออะไร  

หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 2     กรอบคิด มาจากที่ไหน 
2 หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 3     กรอบคิด และศกัยภาพทางวชิาการ 

หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 4    ความสามารถของสมองในการเปลีย่นแปลงตลอดอายุ
ไขของบคุคล (Brain Plasticity) : การฝึกปฏิบตัิ และ
การเรยีนรู ้

3 หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 5    ประสทิธิผล กรอบคิดของครู 

หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 6     ผลสะทอ้นกลบัของประสทิธิผลในการเรยีนรู ้

4 หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 7     ความลม้เหลว ไมใ่ช่สิง่ที่ถกูก าหนดไวแ้ลว้ 
หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 8     การพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จ คงอยู่ และ ความ

พยายาม 
5 หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 9     วิถีความคิด และผลสมัฤทธ์ิเชิงเปา้หมาย 

หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 10 บรบิทของหอ้งเรยีนที่ปลกูฝังกรอบคิดงอกงาม 
6 หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 11 กรอบคิดเชิงวิชาการ แบบแทรกซ้อน – ทฤษฎีเชิง

ปฏิบตัิ 1 
หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 12    วิถีความคิดเชิงวิชาการ แบบแทรกซอ้น – ทฤษฎีเชิง

ปฏิบตัิ 2 

 
   ซึ่งในประเทศไทยได้มีงานวิจัยของ ธนดี สุริยะจันทรห์อม  (2561)  ท่ีได้พัฒนา
รูปแบบการเสรมิสรา้งโกรวธ์ มายดเ์ซตส าหรบั นกัศกึษาหลกัสตูร วิชาชีพครู มี 5 ขัน้ตอน  ไดแ้ก่ 1.  
การวิเคราะหต์นเอง (Self-Analysis) 2.  วางแผนก าหนดเป้าหมาย (Plan for Goal) 3. ปฏิบตัิการ
และขจัดอุปสรรค (Action and remove barriers) 4.  สะทอ้นดว้ยตนเอง (Self– Reflection)  5. 
ประยกุตส์ูชี่วิตจรงิ (Apply to real life) 
  กล่าวโดยสรุปไดว้่าจากงานวิจยัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ เป็นการพัฒนากรอบคิดงอก
งามโดยใชฐ้านคิดตามแนวคิดของชาติตะวันตก ซึ่งมีความแตกต่างกับบริบทสังคมไทย ท าให้
ผูว้ิจัยสนใจพัฒนาโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู ท่ีมาจาก
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การศึกษากรอบคิดงอกงามในบริบทสังคมไทย ซึ่งมีควาเหมาะสม และช่วยให้นักศึกษาไทย
สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงกรอบคดิได ้

2.3 ทฤษฎี และแนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับการเสริมสร้างกรอบคิดงอกงาม 
  2.3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning 
Theory)  
    แนวคิดพืน้ฐานของการเรียนรูต้ามทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคมเชิงพุทธิปัญญา 
(social Cognitive Learning Theory) นักจิตวิทยาทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคมเชิงพุทธิปัญญา ได้
ก าหนดขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเรียนรูไ้วด้งันี ้ (Ormrod. 1995: 271-273) 
     1) ทุกคนสามารถเรียนรูจ้ากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนหรือเรียนรู้
จากตวัแบบโดยไมจ่  าเป็นตอ้งลงมือกระท าดว้ยตนเองเสมอไป  
     2) การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการภายในตวับคุคล อาจท าใหบ้คุคลเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมหรือไมก็่ได ้
      3) กระบวนการคิดมีบทบาทส าคญัในการก าหนดว่าบุคคลและมีการเรียนรู้
เกิดขึน้แลว้  
     4) บคุคลแสดงพฤตกิรรมเพ่ือมุง่ไปสูเ่ปา้หมายท่ีตนเป็นผูก้  าหนดขึน้  
     5) บคุคลจะเป็นผูก้  ากบัพฤตกิรรมของตนเองและ 
     6) การเสริมแรงและการลงโทษมีผลต่อพฤติกรรมและการเรียนรูข้องบุคคล
ทางออ้มมากกวา่ทางตรง 
     การเรียน รู้โดยการสัง เกต  (Observational Learning) หรือการเลียนแบบ 
(Modeling) เกิดจากการมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งทัง้ผูเ้รียนและสิ่งแวดลอ้มมี
อิทธิพลซึ่งกันและกนั พฤติกรรมของผูค้นส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรูโ้ดยการสงัเกตหรือเลียนแบบ
จากตัวแบบอาจจะเป็นตัวแบบท่ีมีชีวิตหรือตัวแบบท่ีเป็นสัญลักษณ์เช่นตัวแบบท่ีปรากฏใน
ภาพยนตรโ์ทรทศัน ์และหนงัสือเป็นตน้ 
    กระบวนการเรียนรูโ้ดยการสงัเกตจากตวัแบบมี 4 กระบวนการคือ  
     1) กระบวนการใส่ใจ (Attentional Process) ความใส่ใจของผู้เรียนเป็นสิ่ง
ส าคญัเพราะจะชว่ยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนแบบไดจ้ากการสงัเกต 
      2) กระบวนการจดจ า  (Retention Process) การท่ีผู้เรียนหรือผู้สังเกต
สามารถเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบไดเ้พราะผูเ้รียนบนัทึกสิ่งท่ีตนไดส้งัเกตจาก
ตวัแบบไวใ้นความทรงจ าในระยะยาวและผูส้งัเกตหรือผูเ้รียนสามารถเลือกถึงสิ่งท่ีสงัเกตไดใ้นรูป
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รหสัภาพในจินตนาการและรูปภาษา ท าใหผู้เ้รียนสามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจากตวัแบบ
ไดแ้มเ้วลาจะผา่นไป 
     3) กระบวนการแสดงพฤตกิรรมเหมือนกบัตวัแบบ (Reproduction Process) 
กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบเป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนแปลรหัสภาพใน
จินตนาการท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นสมอง ซึ่งตอ้งอาศยักระบวนการทางความคิดในการเปรียบเทียบการ
กระท าของตนเองกบัตวัแบบท่ีเคยสงัเกตมา สิ่งท่ีช่วยใหก้ระบวนการนี ้สามารถเกิดขึน้และประสบ
ความส าเร็จไดก็้ต่อเม่ือผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมไปแลว้ไดร้บัขอ้มูลยอ้นกลับในการกระท าของตน 
เพราะขอ้มูลนีจ้ะช่วยใหผู้เ้รียนหรือผูส้งัเกต มีโอกาสทบทวนการแสดงพฤติกรรมของตวัแบบว่ามี
อะไรบา้งและพยายามแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
     4) กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรูจ้าก
การสังเกตแลว้ บุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมาหรือไม่ขึน้ อยู่กับการจูงใจ กล่าวคือถ้าผูเ้รียน
คาดหวงัว่าการเรียนแบบจะน ามาซึ่งประโยชนเ์ช่น การไดร้บัแรงเสริมไดร้บัรางวลัการไดร้บัการ
ยอมรบั เช่นเดียวกับตวัแบบไดร้บัภายหลังการแสดงพฤติกรรม ย่อมจะจูงใจใหผู้เ้รียน มีความ
สนใจ ใสใ่จ จดจ า และพยายามแสดงพฤตกิรรมใหเ้หมือนกบัตวัแบบมากขึน้ 
   กล่าวโดยสรุปไดว้่า ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคมเชิงพุทธิปัญญาใหค้วามส าคญั
กบัเรียนรูจ้ากกระบวนการสงัเกตของมนษุย ์ท่ีเกิดจากการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุล พฤตกิรรมและ
สิ่งแวดลอ้มท่ีสง่ผลซึ่งกนัและกนั 
  2.3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal 
Learning) 
    หลกัการสอนและวิธีการเรียนรูอ้ย่างมีความหมายของ Ausubel  เป็นการสอนท่ี
มีครูเป็นศนูยก์ลาง คือครูเป็นผูส้อนและใหน้กัเรียนเป็นผูร้บัแตก่ารรบัตอ้งเป็นไปดว้ยความเขา้ใจ
และมีความหมาย (Meaningful- Reception Learning) ซึ่งถือว่าการเรียนรูโ้ดยการรับอย่างมี
ความหมาย มีความส าคญัมากกว่าการเรียนรูโ้ดยการคน้พบ เพราะการเรียนรูโ้ดยการคน้พบเป็น
วิธีการท่ีใชเ้วลามากและบางครัง้ก็ไม่สามารถท าไดใ้นหอ้งเรียนปกติ ส  าหรบัผูท่ี้อยู่ในระดบัชั้น
มัธยมตลอดจนมหาวิทยาลัยการเรียนรู้ โดยการรับอย่างมีความหมายเป็นการเรียนรู้ท่ี มี
ประสิทธิภาพมากกว่าโดยการเรียนรูอ้ย่างมีความหมายสามารถท าไดด้งันี ้(สุรางค ์โคว้ตระกูล, 
2554, น. 324-326) 
     1) ก่อนท่ีจะท าการสอน ครูตอ้งหาวิธีการรวบรวมเรียบเรียงสิ่งท่ีตอ้งการให้
นกัเรียนเรียนรูไ้วอ้ย่างเป็นหมวดหมู่มีหัวขอ้ชีเ้ด่นชดัและง่ายต่อการเขา้ใจและมีความหมายต่อ
ผูเ้รียนเพ่ือเตรียมผูเ้รียนใหเ้ขา้กับโครงสรา้งพุทธิปัญญาท่ีมีแลว้สามารถเช่ือมโยงไดห้รือรวบรวม
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ความรูใ้หม่ท่ีเรียนอย่างมีความหมายใหเ้ขา้กบัโครงสรา้งพทุธิปัญญาท่ีมีอยูแ่ลว้ นอกจากนีจ้ะชว่ย
ผูเ้รียนใหน้กึยอ้นหรือระลกึถึงสิ่งท่ีเคยเรียนรูม้าแลว้และมีความเก่ียวขอ้งกบัสิ่งท่ีจะเรียนรูใ้หม่ 
     2) บอกใหน้กัเรียนทราบถึงวตัถปุระสงคข์องบทเรียนหรือสิ่งท่ีตอ้งการจะเนน้
ใหผู้เ้รียนเรียนรูพ้รอ้มกบับอกผูเ้รียนถึงค าจ ากดัความของความคิดรวบยอดท่ีส าคญัเพ่ือผูเ้รียนจะ
ไดใ้ชเ้ป็นพืน้ฐานในการเรียนรูค้วามรูใ้หม่ 
      3) แบ่งบทเรียนออกเป็นขัน้ ๆ เพ่ือผูเ้รียนจะไดเ้ขา้ใจและเม่ือตอนจบแต่ละ
ขัน้ควรถามผูเ้รียนใหแ้นใ่จวา่ไดเ้รียนรูด้ว้ยความเขา้ใจก่อนจะเพิ่มการสอนในขัน้ตอ่ไป 
     4) ชิน้ใหผู้เ้รียนเห็นความแตกตา่งและความคลา้ยคลึงของสิ่งท่ีเรียนใหม่กับ
ความรูเ้ดมิท่ีมีอยูเ่พ่ือใหเ้กิดความจ าไดน้าน 
     5) เม่ือสอนแต่ละหน่วยบทเรียนจบผูส้อนควรจะสรุปและทบทวนตัง้แต่ตน้
พรอ้มกบัเนน้ใจความส าคญัของสิ่งท่ีเรียนรูใ้หม่เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนรวมหรือเช่ือมโยงความรูใ้หม่ให้
เขา้กบัความรูเ้ดมิหรือภมูิปัญญาท่ีมีอยูแ่ลว้ 
     6) ให้การบา้นแบบฝึกหัดเพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสทบทวนความรูใ้หม่ดว้ย
ตนเองและน าไปประยกุต ์ 
   กล่าวโดยสรุปไดว้่า การเรียนรูอ้ย่างมีความหมายจะเกิดขึน้ไดต้อ้งอาศยัผูส้อน
เป็นศนูยก์ลางในการเรียนรู ้ท่ีจะจดัเรียงเนือ้หาและจดัประสบการณเ์รียนรูท่ี้ชว่ยใหผู้เ้รียนสามารถ
เห็นถึงการเช่ือมโยงการเรียนรูท่ี้เหมาะสมได ้
  2.3.3 ทฤษฎีของ Roger (Rogers’ Theory)   
   แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม นักจิตวิทยากลุ่มนีม้องมนุษยว์่ามี
คณุค่ามีความดีงามมีความสามารถ มีความตอ้งการและมีแรงจงูใจภายในท่ีจะพฒันาศกัยภาพ
ของตนเอง หากบคุคลไดร้บัอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษยจ์ะพยายามพฒันาตนเองไปสู่ความเป็น
มนษุยท่ี์สมบรูณ ์ 
     Roger เช่ือว่ามนุษยจ์ะสามารถพัฒนาตนเองไดดี้หากอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ี
ผ่อนคลายและเป็นอิสระ ไม่หวาดกลวัน่าไวว้างใจ ดงันัน้ผูส้อนตอ้งจดับรรยากาศการเรียนรู ้หรือ
สภาพแวดลอ้มในการเรียนท่ีผ่อนคลาย และเอือ้ตอ่การเรียนรูโ้ดยเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และ
ใหผู้เ้รียนสามารถน าทางในการเรียนรูข้องตนเองได ้โดยผูส้อนมีหนา้ท่ีช่วยเหลือใหผู้เ้รียน เรียนรู้
อย่างสะดวกจนบรรลวุตัถปุระสงคด์งันัน้วิธีการสอนท่ีใชจ้ึงไม่เนน้การชีน้  าแตเ่ป็นการอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรูใ้หเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียนเป็นส าคญั (ฆนทั ธาตทุอง, 2558, น. 76) 
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   Roger ไดเ้สนอหลกัการของการเรียนรูแ้บบมนษุยนิยมไวว้่า (สรุางค ์โคว้ตระกลู , 
น. 360-361; อา้งถึงใน Roger,1969) 
     1) ตามธรรมชาตแิลว้มนษุยท์กุคนมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู ้  
     2) การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือผูเ้รียนรบัรูว้่าวิชาท่ีเรียนมีความหมายและมี
ความสมัพนัธต์อ่จดุมุง่หมายของชีวิตของผูเ้รียน 
     3) ผูเ้รียนจะตอ่ตา้นการเรียนรู ้ท่ีตนรูส้ึกว่าเป็นการกระท าท่ีกระทบกระเทือน
ขูเ่ข็ญความรูส้กึเก่ียวกบัตน (Self) ของผูเ้รียน  
     4) ในกรณีท่ีการขู่เข็ญจากภายนอกลดลงผู้เรียนอาจจะค่อยๆยอมรบัการ
เรียนรูท่ี้ผูเ้รียนรูส้กึวา่เป็นการกระทบกระเทือนตอ่ตนเองไดบ้า้ง 
     5) ผูเ้รียนอาจจะยอมรบัรูป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ และเริ่มเรียนรูถ้้าหากการขู่
เข็ญจากสิ่งเรา้ภายนอกท่ีมีตอ่ตนเองต ่าลง 
     6) การเรียนรูท่ี้ส  าคญัมกัจะเกิดหลงัจากการลงมือกระท าของผูเ้รียนเองหรือ 
learning by doing  
     7) ถา้นกัเรียนมีส่วนรว่มและมีความรบัผิดชอบในกระบวนการเรียนรูจ้ะช่วย
ในการเรียนรูข้องนกัเรียนมากขึน้ 
     8) ถา้นกัเรียนเป็นผูร้เิริ่มการเรียนรูด้ว้ยตนเองโดยทุม่เททัง้ดา้นความรูส้ึกและ
สตปัิญญาจะเป็นผลใหน้กัเรียนอยากเรียนรูม้าก 
     9) การส่งเสริมใหผู้เ้รียนประเมินผลสิ่งท่ีเรียนรูด้ว้ยตนเองจะช่วยใหผู้เ้รียนมี
ความคดิอิสระเป็นตวัของตวัเอง มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีความคดิสรา้งสรรค ์  
      10) การเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ (process of Learning) หรือ
เรียนรูอ้ยา่งไรโดยผูเ้รียนจะตอ้งกลา้ท่ีจะเปิดโอกาสใหต้นเองมีประสบการณใ์หม่และพยายามท่ีจะ
รบัการเปล่ียนแปลงท่ีเขา้มาในชีวิตเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งของชีวิต 
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Roger ให้
ความส าคญักับการจัดบรรยากาศในการเรียนรูท่ี้เน้นใหผู้เ้รียนเกิดอิสระท่ีจะการเรียนรู ้ภายใต้
บรรยากาศท่ีอบอุ่นและยอมรบัซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2.3.4 ทฤษฎีล าดับ ข้ันความต้องการของ (Maslow's Hierarchy of Need 
Theory)  
    Maslow มองว่าบคุคลทกุคนลว้นแตมี่ความตอ้งการท่ีจะสนองความตอ้งการของ
ตนเองทัง้สิน้ โดยความตอ้งการของบุคคลจะเรียงกนัเป็นล าดบัขัน้ตามความส าคญั เม่ือไดร้บัการ
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ตอบสนองในแต่ละขัน้แลว้ จึงจะพัฒนาไปยังขัน้อ่ืนท่ีสูงขึน้ (อรรควิช จารึกจารีต, 2561 น.242-
245) 
     1) ความต้องการทางด้านร่างกาย หมายถึงความต้องการพื ้นฐานของ
รา่งกายท่ีมีแรงผลกัดนัและส าคญัท่ีสดุ ซึ่งเป็นสิ่งจ  าเป็นตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย ์
     2) ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภัย หมายถึงความตอ้งการท่ีจะมีความ
ปลอดภยัทัง้ทางดา้นรา่งกายและจิตใจในการด ารงชีวิต 
     3) ความตอ้งการความรกัและไดเ้ป็นท่ีรกั หมายถึงความตอ้งการความรกัการ
ไดร้บัการยอมรบัจากบคุคลอนัเป็นท่ีรกัและการตอ้งการมีความสมัพนัธภ์าพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน 
      4) ความตอ้งการช่ือเสียงเกียรติยศและการยกย่อง หมายถึงความตอ้งการท่ี
จะให้ผู้อ่ืนมองว่าตนเองมีประโยชน์มีความสามารถมีคุณค่าสมควรแก่การไดร้ับเกียรติได้รับ
ต าแหนง่ 
     5) ความตอ้งการท่ีจะรูจ้กัตนเองและพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพท่ีแทจ้ริง 
หมายถึงความตอ้งการท่ีจะรูจ้ัก ความสามารถและศักยภาพท่ีตนเองมีอยู่อย่างแท้จริงและหา
วิธีการใชศ้กัยภาพและความสามารถท่ีตนมีอยูน่ัน้ใหเ้กิดประโยชนก์บับคุคลในสงัคมอ่ืนได ้
    Maslow ไดแ้บ่งความตอ้งการของมนุษย ์ออกเป็น 5 ประเภทจากต ่าไปหาสูง 
และเป็น 2 กลุ่มคือ 1 ความตอ้งการ ท่ีจะตอ้งซ่อมหรือท่ีขาดไม่ได ้ซึ่งประกอบดว้ยความตอ้งการ
ทางสรีระ ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการความรกัและเป็นสว่นหนึ่งของหมู ่และความ
ตอ้งการท่ีจะรูจ้กัวา่ตนเองมีคา่ 2 ความตอ้งการเพ่ือพฒันาตน (Growth Need) คือความตอ้งการท่ี
จะเจริญเติบโตหรือพฒันาเต็มท่ีตามศกัยภาพของตนทัง้ทางดา้นพุทธิปัญญา ทกัษะ และเจตคต ิ
ซึ่ง Maslow มีความคิดพืน้ฐานเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษยด์งันี ้(สุรางค ์โคว้ตระกูล , 2554, น. 
258-259) 
     1) มนุษ ย์ทุ กคน มี ธ รรม ชาติ ภ าย ในซึ่ งต่ อต้านการ เป ล่ี ยนแปล ง  
     2) แมว้า่มนษุยท์กุคนจะมีธรรมชาตเิฉพาะ แต ่จะมีลกัษณะพิเศษซึ่งท าใหแ้ต่
ละบคุคลเป็นปัจเจกบคุคล 
     3) ธรรมชาติภายในของแตล่ะบคุคลจะยงัคงอยู่ในตวัเราตลอดชีวิต เป็นส่วน
หนึ่งท่ีท าใหค้นเรายืนหยดัตอ่สูเ้พ่ือการมีชีวิต และเพ่ือการพฒันาตนตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล 
การรูจ้กัวา่ตนคือใครและแตกตา่งจากคนอ่ืนอยา่งไร จงึมีความส าคญัมาก  
     4) ธรรมชาติภายในของแตล่ะบคุคลเป็นพลงัส าคญัท่ีจะตอ้งรูจ้กัตนเอง และ
เป็นนายของตนเอง ท่ีจะพฒันาตนเองใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของตน  
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     5) การพฒันาตนเองเป็นกระบวนการธรรมชาติ ผูใ้หญ่ควรท่ีจะเป็นเพียงแตผู่้
คอยช่วยเหลือส่งเสริม ไม่ควรบงัคบัใหเ้ด็กอยู่ในกรอบหรือไม่มีโอกาสจะตดัสินใจ เลือกทางเดิน
ของตนเอง  
     6) การพัฒนาตนเองของแต่ละคนจะเป็นผลส าเร็จหรือล้ม เหลว  ก็
เน่ืองมาจากปฏิสัมพันธร์ะหว่างแรงท่ีจะเสริมใหมี้การพัฒนาการและแรงท่ีจะฉุดการพัฒนาตน 
แลว้แตว่า่อยา่งไหนมีมากกวา่กนั 
     7) ชีวิตมนุษยเ์ราทุกคนมีอนาคต คนเราทุกคนตอ้งอยู่ดว้ยอุดมการณ์และ
ความหวงัรวมถึงมีเป้าหมายของชีวิต และต่อสูท่ี้จะพฒันาตนตามสถานภาพของตนทั้งทางดา้น
พทุธิปัญญาทกัษะ และเจตคติ 
   กล่าวโดยสรุปว่า ทฤษฎีล าดบัขัน้ความตอ้งการของมุษย ์ใหค้วามส าคญักบัการ
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลท่ีเป็นไปตามล าดบั เพ่ือท่ีจะด ารงชีวิตอยู่และสามารถพฒันา
ตนเองไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพ  

2.4 เทคนิคทางจิตวิทยาทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนากรอบคิดงอกงาม 
  จากการศึกษาค้นคว้าและท าการวิจัยมาอย่างยาวนานของ  Dweck (2006, pp. 
210-218) พบว่า Dweck  ไดใ้ชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการพฒันากรอบคิดงอกงาม เช่น การสรา้ง
รายวิชาเพ่ือสอนเรื่องชดุความเช่ือ การพฒันากรอบคิดงอกงามโดยสอดแทรกเขา้ไปในการจดัการ
เรียนการสอนวิชาตา่งๆในชัน้เรียน โดยน ากระบวนการส่ือสารรว่มกบัการใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยามา
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน การอบรมเชิงปฏิบตักิารเก่ียวกบัชดุความเช่ือ (Mindset workshop) 
การสรา้งโปรแกรมออนไลนเ์พ่ือพฒันากรอบคิดงอกงาม (Brainology) ซึ่งในปัจจบุนั Dweck และ
ศนูยก์ารพฒันาเกมสท์างวิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลยัวอชิงตนั  ไดร้่วมมือกันพฒันาเกมสเ์พ่ือ
การเรียนรู้ทางคณิตศาสตรท่ี์สนับสนุนให้ผู้เล่นเกิดแรงจูงใจในการเล่นเกมส์ ได้ความรูท้าง
คณิตศาสตร ์และสนบัสนนุใหเ้กิดกรอบคดิงอกงามแก่ผูเ้ลน่อีกดว้ย (Liz Logan, 2016, online) 
   จากการศึกษาแนวทางการพัฒนากรอบคิดงอกงามพบว่า กระบวนการท่ีใชใ้นการ
จดัการเรียนรูแ้ละการส่ือสารในชัน้เรียนของผูส้อน มีผลตอ่บรรยากาศในการเรียนรูข้องผูเ้รียนและ
สมัพันธภาพระหว่างกันในชัน้เรียน (ประกอบดว้ยผูส้อนกับผูเ้รียน และผูเ้รียนกับผูเ้รียน) อนัจะ
ส่งผลต่อคุณภาพในการสอนของผูส้อน พฤติกรรมในการเรียน และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรูท่ี้เก่ียวข้องกับการ
สนบัสนนุ และพฒันากรอบคดิงอกงามซึ่งประกอบไปประเดน็ ตา่ง ๆ ดงันี ้
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   2.4.1 การเสนอตัวแบบ (Modeling) 
   Bandura มีความเช่ือว่าการเรียนรูส้่วนใหญ่ของคนเรานัน้เกิดขึน้จากการสงัเกต
จากตัวแบบ ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรงท่ีตอ้งอาศยัการลองผิดลองถูก 
เพราะนอกจากจะสูญเสียเวลาแลว้ ยังอาจมีอันตรายไดใ้นบางพฤติกรรม ในการเรียน รูโ้ดยการ
ผ่านตวัแบบนัน้ ตวัแบบเพียงคนเดียวสามารถท่ีจะถ่ายทอดทัง้ความคิด และการแสดงออกได้
พรอ้ม ๆ กัน และเน่ืองจากคนเรานัน้ใชชี้วิตในแต่ละวนัในสภาพแวดลอ้มท่ีแคบ ๆ  ดงันัน้การรบัรู ้
เก่ียวกับสภาพการณต์่าง ๆ ของสงัคมจึงผ่านมาจากประสบการณข์องผูอ่ื้นโดยการไดย้ินและได้
เห็นโดยไม่มีประสบการณต์รงมาเก่ียวขอ้ง คนส่วนมากรบัรูเ้รื่องราวตา่ง ๆ ของสงัคมโดยการผ่าน
ทางส่ือแทบทัง้สิน้การเสนอตวัแบบ ซึ่งตวัแบบนัน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดว้ยกัน คือ 
ตัวแบบท่ีเป็นบุคคลจริง ๆ (Live Model) คือตัวแบบท่ีบุคคลไดมี้โอกาสสังเกตและปฏิสัมพันธ์
โดยตรง และตวัแบบท่ีเป็นสัญลกัษณ์ (Symbolic Model) เป็นตวัแบบท่ีเสนอผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น 
วิทย ุโทรทศันก์ารต์นู หรือหนงัสือนวนิยาย (สมโภชณ ์เอ่ียมสภุาษิต, 2555, น. 255) 
   กล่าวโดยสรุปว่าการเสนอตวัแบบในโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงาม
ของนักศึกษาวิชาชีพครู จึงใชต้วัแบบท่ีมีความใกลเ้คียงกับนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีเป็นตวัแบบท่ีมี
ชีวิต และตวัแบบท่ีเป็นสญัลกัษณ ์โดยเลือกใชก้ารเสนอตวัแบบท่ีอยู่บริบทการท างานของครู และ
การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
   2.4.2 การเสริมแรง (Reinforcement)   
   การเสริมแรงคือ เทคนิคหรือกลวิธีท่ีครูใช้เพ่ือปรับหรือเปล่ียนพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนไปในทิศทางท่ีพึงประสงคต์ามหลักการส าคญัว่าการกระท าใดๆท่ีไดร้บัการเสริมแรงจะมี
แนวโนม้ใหค้วามถ่ีในการกระท านัน้เพิ่มขึน้ส่วนการกระท าท่ีไม่ไดร้บัการเสริมแรงจะมีแนวโนม้ให้
ความถ่ีในการกระท านัน้ลดลงและหายไปในท่ีสุด ซึ่งรญัจวน ค าวชิรพิทักษ์ (2538, น.77-78) ได้
เสนอแนะวิธีการเสรมิแรงในชัน้เรียนไวด้งันี ้
     1) การเสริมแรงทางวาจา ไดแ้ก่การชมเชยการใหก้ าลงัใจ การสนบัสนุนโดย
ใชค้  าพดูการกลา่วถึง  
     2) การเสริมแรงดว้ยกริยาท่าทาง เช่นการพยกัหนา้ การยิม้การปรบมือ การ
ยกนิว้  
     3) การเสริมแรงดว้ยการแสดงความเอาใจใส่อย่างใกลช้ิด ไดแ้ก่ การเขา้ไป
ใกล ้ๆ การใหค้วามเป็นกนัเอง  
     4) การเสริมแรงดว้ยการสมัผสั การลบูหวั การจบัไหล่ การจบัมือ หรืออ่ืน ๆ ท่ี
เหมาะสมตามเพศวยัและวฒันธรรม 



  59 

     5) การเสริมแรงดว้ยกิจกรรมไดแ้ก่การจดักิจกรรมท่ีใหเ้ด็กมีส่วนรว่มและการ
เสรมิสรา้งก าลงัใจใหน้กัเรียนรูส้กึวา่ตนสามารถท าได ้  
     6) การเสริมแรงดว้ยการใหร้างวลัไดแ้ก่การใหค้ะแนนการใหร้างวลั การเขียน
ชมเชยในสมดุแบบฝึกหดั เป็นตน้ 
   กลา่วโดยสรุปไดว้า่ การเสริมแรง เป็นการใสส่ิ่งกระตุน้แก่บคุคลเพื่อใหเ้ขากระท า
ในสิ่งท่ีเราตอ้งการ ซึ่งสิ่งท่ีใชใ้นการเสริมแรงอาจจะเปน้สิ่งท่ีเขาตอ้งการปรารถนาท่ีจะไดท่ี้เพ่ือเป็น
รางวลัหรือสิ่งท่ีเขาเกรงกลวัท่ีจะประสบเพ่ือเป็นการขู่ การเสริมแรงอาจจะใชเ้ป็นสิ่งท่ีมีตวัตน เช่น 
เงินของขวญั เป็นตน้ หรือสิ่งท่ีไม่มีตวัตนก็ได ้เช่น การชมเชย การว่ากล่าวตกัเตือน เป็นตน้ การ
เสริมแรงอาจจะท าอย่างเต็มท่ี โดยการใหข้อ้มลูทัง้หมดในคราวเดียวหรือเพียงบางสว่น โดยการให้
ขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการเพียงบางสว่น เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดการติดตามขอ้มลูอ่ืน ๆ ตอ่ไป ซึ่ง
การเสรมิแรงสามารถใชไ้ดก้บัทัง้การกระตุน้ใหเ้กิดการกระท าและการรกัษาระดบัของพฤตกิรรม 
  2.4.2 การชมเชย (Praise)  
   กรอบคิดงอกงาม ถูกเช่ือมให้เข้ากับความเช่ือท่ีว่า เราสามารถพัฒนา
ความสามารถทางสติปัญญาได ้คณุจะสามารถชีแ้นะแนวทางใหน้กัเรียนไปสู่ความงอกงามเม่ือ
คุณใชก้ารช่ืนชม ชมเชย ท่ีมีลักษณะเฉพาะ ดงัการศึกษาของ  Mueller and Dweck (1998, pp. 
33-44) พบว่า ผลของการชมเชยและการให้ขอ้มูลย้อนกลับท่ีครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
สามารถก าหนด กรอบคิดของนกัเรียนไดอ้ย่างน่าประหลาดใจ ตวัอย่างเช่น ขณะท่ีเราก าลงัชมเชย
เก่ียวกับสติปัญญาเช่น "เธอฉลาดมาก" นกัเรียนบางคนจะถกูจูงใจโดยขอ้ความนี ้จากการสาธิต
แสดงใหเ้ห็นถึงผลลบต่อแรงจูงใจและความส าเร็จของนักเรียน จากการศึกษาในนกัเรียนเกรด 5 
โดยพบว่าเม่ือแยกนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มและถามเก่ียวกับ puzzle task กลุ่มท่ี 1 หลังจาก
ประสบความส าเร็จของงานในขัน้แรกจะไดร้บัการชมเชยในความฉลาดและความสามารถ กลุ่มท่ี 
2 หลงัจากประสบความส าเร็จของงานในขัน้แรกจะไดร้บัการชมเชยในความพยายามมากกวา่ท่ีจะ
ชมเชยความฉลาดท่ีมาจากพนัธุก์รรม 
   เม่ือกิจกรรมในขัน้ตน้ท่ีเคยง่ายเปล่ียนเป็นยากขึน้ ปฏิกิริยาท่ีทัง้ 2 กลุ่มแสดง
ออกมามีทิศทางท่ีแตกต่างกัน  นักเรียนกลุ่มแรกท่ีได้รับการชมเชยในความฉลาดและ
ความสามารถชอบท่ีจะท างานท่ีง่ายมากกว่า ขณะท่ีนกัเรียนกลุ่มท่ีสองท่ีไดร้บัการชมเชยในความ
พยายาม เม่ือกรอบคิดงอกงามถูกเช่ือมใหเ้ขา้กับความเช่ือท่ีว่า เราสามารถพฒันาความสามารถ
ทางสตปัิญญาได ้ คณุจะสามารถชีแ้นะแนวทางใหน้กัเรียนไปสูค่วามงอกงามเม่ือคณุใชก้ารช่ืนชม 
ชมเชย ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
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   การท่ีครูใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนสามารถก าหนดกรอบบคิดของนกัเรียนได้
อย่างน่าประหลาดใจ ตวัอย่างเช่น ขณะท่ีเราก าลงัชมเชยเก่ียวกับสติปัญญาเช่น "เธอฉลาดมาก" 
นักเรียนบางคนจะถูกจูงใจโดยขอ้ความนี ้จากการสาธิตแสดงใหเ้ห็นถึงผลลบต่อแรงจูงใจและ
ความส าเร็จของนักเรียน จากการศึกษาในนักเรียนเกรด 5 Mueller and Dweck โดยพบว่าเม่ือ
แยกนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่มและถามเก่ียวกบั puzzle task กลุ่มท่ี 1 หลงัจากประสบความส าเร็จ
ของงานในขัน้แรกจะไดร้บัการชมเชยในความฉลาดและความสามารถ กลุ่มท่ี 2 หลงัจากประสบ
ความส าเร็จของงานในขัน้แรกจะไดร้บัการชมเชยในความพยายามมากกว่าท่ีจะชมเชยความ
ฉลาดท่ีมาจากพนัธุก์รรม เม่ือกิจกรรมในขัน้ตน้ท่ีเคยง่ายเปล่ียนเป็นยากขึน้ ปฎิกริยาท่ีทัง้ 2 กลุ่ม
แสดงออกมามีทิศทางท่ีแตกต่างกัน นักเรียนกลุ่มแรกท่ีได้รับการชมเชยในความฉลาด  
และความสามารถชอบท่ีจะเลือกในการท างานท่ีง่ายมากกว่า ขณะท่ีนักเรียนกลุ่มท่ีสองท่ีไดร้บั  
การชมเชยในความพยายามเลือกกระบวนการในการท างานท่ีมีความทา้ทาย ซึ่งจะเห็นไดว้่ากลุม่ท่ี
ไดร้บัการชมเชยในความพยายามจะแสดงใหเ้ห็นถึงพฤตกิรรมการคน้หาในสิ่งท่ีมีความทา้ทายและ
อา้งเป้าหมายในการเรียนรูเ้ช่นเดียวกับแรงจูงใจสูงสุด ขณะท่ีกลุ่มท่ีไดร้บัการชมเชยเก่ียวกับ
สติปัญญาในกลุ่มนีมี้แนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียงความท้าทายและเห็นดว้ยกับงานท่ีมั่นใจว่าจะมี
ความส าเร็จและอา้งถึงสมรรถนะ เช่นการดฉูลาด เป็นเป้าหมายเบือ้งตน้ จากทัง้หมดท่ีกล่าวมา
แสดงให้เห็นว่าการชมเชยเก่ียวกับความสามารถทางสติปัญญาท่ีแทจ้ริง จะท าให้ความอดทน
นอ้ยลง และสมรรถนะแย่ลงมากกว่าการชมเชยนกัเรียนในความพยายาม ท่ีไดร้บัการชมเชยแลว้
จะมีความสามารถสงูขึน้ โดยพวกเขาจะอา้งว่าความส าเร็จของพวกเขาไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้
เป็นสิ่งท่ีติดตวัมา ขณะท่ีนกัเรียนท่ีไดร้บัค าชมเชยเก่ียวกบัความพยายามเช่ือว่าสมรรถนะของเขา
เป็นสิ่งท่ีสามารถพฒันาได ้ 
   Brophy (1981,pp.5-32) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะการใหค้  าชมเชยท่ีเกิดประสิทธิผลไว้
ดงันี ้
     1) ใหโ้ดยมีเหตผุลประกอบ  
     2) ระบเุหตผุลเฉพาะของความส าเรจ็  
     3) เป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้เองโดยธรรมชาติมีความหลากหลายน่าเช่ือถือ
หรือความ ตัง้ใจอยา่งชดัเจนตอ่ผลส าเรจ็ของผูเ้รียน  
     4) ใหร้างวลัเม่ือปฏิบตัติามเกณฑท่ี์ก าหนดไดเ้ป็นผลส าเรจ็  
     5) ใหน้กัเรียนรูค้วามสามารถหรือคณุคา่ของผลส าเรจ็ของตน 
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       6) ท าให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้คุณค่าของพฤติกรรมท่ีมุ่งงานหรือการคิด
แกปั้ญหา  
      7) ใชผ้ลส าเรจ็เดมิของผูเ้รียนเป็นประโยชนอ์ธิบายผลส าเรจ็ปัจจบุนั 
     8) ใหเ้พ่ือยอมรบัความเพียรพยายามท่ีน่ายกย่องหรือผลส าเร็จ ของงานท่ีมี
ความยาก  
     9) โยงผลส าเร็จเท่ากบัความเพียรพยายามและความสามารถแสดงใหเ้ห็นว่า
ผลส าเรจ็ลกัษณะท่ีเหมือนกนันีจ้ะเกิดขึน้อีกในอนาคต 
     10) สรา้งการรบัรูท่ี้เกิดขึน้จากเหตุผลภายในตนเอง เช่นนักเรียนเกิดความ
เพียรเพราะสนกุกบังานท่ีท าและการพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวกบังาน  
     11) ความสนใจของผูเ้รียนไปอยา่งพฤตกิรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน  
     12) การสรา้งการรูคุ้ณค่า และการให้เหตุผลในทางท่ีควรของพฤติกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานหลงัจากเสรจ็สิน้กระบวนการ 
   กล่าวโดยสรุปไดว้่า การเลือกใชค้  าชมเชย ควรเนน้ไปท่ีการแสดงพฤตกิรรมความ
พยายามของบคุคล เพ่ือใหบ้คุคลเหล่านัน้เกิดการรบัรูแ้ละเขา้ใจว่าความส าเร็จท่ีเกิดขึน้เป็นผลมา
จากความพยายาม ความทุม่เท และเกิดการเรียนรูแ้ละเกิดกรอบคิดแบบงอกงาม 
   2.4.3 การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
   การให้ขอ้มูลย้อนกลับ หมายถึง ปฏิกริยาท่ีครูแสดงออกให้ผูเ้รียนไดรู้ว้่า การ
ตอบสนองของนกัเรียนท่ียอมรบัไดห้รือไม่ ถา้การตอบสนองหรือพฤตกิรรมใดท่ีนกัเรียนกระท าแลว้
ไดร้บัผลกรรมคือ ขอ้มูลยอ้นกลับท่ีตนพึงพอใจ นักเรียนก็มีแนวโนม้ท่ีจะตอบสนองหรือกระท า
พฤตกิรรมนัน้ซ  า้อีก (รญัจวน ค าวชิรพิทกัษ,์ 2538, น.57) 
   ลักษณะของการให้ข้อมูลย้อนกลับ  
    Formative feedback เป็นรูปแบบหนึ่งของ การใหข้อ้มูลยอ้นกลับ เป็นการ
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัสู่ผูเ้รียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันา/ปรบัปรุงใหง้านหรือศกัยภาพของผูเ้รียน
เขา้ใกลห้รือบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้formative feedback จึงมีเป้าหมายเพ่ือลดช่องว่างระหว่าง
ศกัยภาพในการเรียนรูใ้นปัจจุบนั กับศกัยภาพในการเรียนรูท่ี้ตอ้งการ Juwah; et a, 2004, pp.2-
6) ไดก้ลา่วถึง ประโยชนแ์ละลกัษณะของ formative feedback ไวด้งันี ้
     1) ช่วยเหลือผูเ้รียนใหส้ามารถพฒันาการประเมินการเรียนรูข้องตนเอง  
โดยครูอนญุาต/ชกัชวนใหผู้เ้รียนวิพากษแ์ละตดัสินงานของตนเองได ้
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     2) ส่งเสริมการเรียนรูแ้บบ peer learning โดยการสนทนากับคู่เรียนรูจ้ะ
ท าใหก้ารประเมินการเรียนรูมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ เขา้ใจไดม้ากกว่า สรา้งแรงจงูใจมากกวา่ และ
ยอมรบัไดม้ากกวา่ เม่ือเทียบกบัการไดร้บัการชีแ้นะจากครู 
     3) ท าให้เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพในการเรียนรูท่ี้ดีชัดเจนยิ่งขึน้  
โดยระหว่างการสนทนาเก่ียวกับการเรียนรู ้ครูจะสะทอ้นสิ่งท่ีผูเ้รียนเป็นอยู่และเสนอสิ่งท่ีควรจะ
เป็นใหแ้ก่ผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจประเดน็ในการพฒันาตนเองไปสู่การมีศกัยภาพในการเรียนรูท่ี้ดี 
     4) ท าให้ศกัยภาพในการเรียนรูข้องผูเ้รียน เขา้ใกลศ้ักยภาพท่ีตอ้งการ 
(ท่ีตัง้ใจไว)้ มากขึน้ โดยครูจะตอ้งอนุญาตใหผู้้เรียนสามารถส่งงานไดอี้กหลังจากท่ีไดร้บัขอ้มูล
ยอ้นกลบัไป โดยขอ้มูลยอ้นกลับดงักล่าวประกอบดว้ยเกณฑท่ี์ผูเ้รียนตอ้งบรรลุ และวิธีการหรือ 
action ท่ีจ  าเป็นในการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหส้ามารถบรรลเุกณฑด์งักลา่ว 
     5) ชดุขอ้มลูท่ีมีประโยชนใ์นการพฒันาศกัยภาพในการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
ทัง้ในดา้นปริมาณ (ไม่มีมากเกินไปจนจบัประเด็นไดย้าก) ดา้นเนือ้หา (เป็นเนือ้หาท่ีมีเป้าหมาย
เพ่ือท าใหผู้เ้รียนพรอ้มพฒันาตนเอง ไม่ใชก่ารตดัสิน) และดา้นความชดัเจนในการส่ือสาร (ส่ือสาร
อยา่งตรงไปตรงมา และเหมาะกบัลกัษณะการรบัรูข้องผูเ้รียนแตล่ะบคุคล) 
     6) ท าใหเ้กิดวฒันธรรมการเรียนรูท่ี้ดี โดยบรรยากาศการเรียนรูท่ี้ใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบักนัไดต้ลอดเวลาจะสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีความมั่นใจท่ีจะไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบั และจะท าให้
ขอ้มลูยอ้นกลบันัน้มีประโยชนอ์ยา่งเตม็ท่ี 
      7) ท าใหเ้กิดขอ้มูลท่ีมีค่าในการปรบัเปล่ียนการสอนของครู โดยการให้
ขอ้มูลยอ้นกลับแก่ผูเ้รียนเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีจะท าให้ครูเขา้ใจความก้าวหน้าในการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน อนัจะเป็นขอ้มลูในการปรบักระบวนการสอนของตนดว้ย   
    กล่าวโดยสรุปไดว้่า การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเกิดประสิทธิผลจึงควรใหใ้นเวลาท่ี
เหมาะสมโดยช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั มีความส าคญัตอ่ประสิทธิภาพในการ
เรียนรูซ้ึ่งในการใหผ้ลยอ้นกลบัควรใหท้นัทีหลงัจากมีการทดสอบจะถือว่าเป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
และควรเลือกใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาตนเองของผู้เรียนโดยครูตอ้งสะทอ้นใหผู้เ้รียน
ไดร้บัรูข้อ้มลูตามความเป็นจรงิเพ่ือท่ีจะไดห้าวิธีการในการพนัาตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   2.4.5 การบรรยาย (Lecture) 
   ทวีป อภิสิทธ์ิ (2553, น. 44) ไดอ้ธิบายเก่ียวกับการบรรยายไวว้่า การบรรยาย
เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมส าหรบัการใหค้วามรู้พืน้ฐาน ส าหรบัคนจ านวนมาก โดยวิทยากรหรือครู 
เป็นผูมี้บทบาทส าคญัท่ีสดุในการเตรียมเนือ้หา วิชาความรูต้า่ง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ผูท้  า
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หนา้ท่ีครูหรือวิทยากรนัน้จะตอ้งพูดบรรยายเรื่องท่ีซบัซอ้นใหฟั้งแลว้เขา้ใจง่ายการพูดบรรยายจึง
มิใชแ่ตเ่พียงพดูไดเ้ทา่นัน้ตอ้งพดูเป็นอีกดว้ยการพดูบรรยายไดดี้จะตอ้งมีการเตรียมการโดยเฉพาะ
เนือ้หาท่ีจะใช ้โดยการเตรียมเนือ้หาท่ีจะบรรยาย ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นวิทยากรหรือครู ตอ้งรวบรวม
เนือ้หาความรูใ้นหวัขอ้ท่ีจะบรรยายไวใ้หม้ากท่ีสดุทัง้เนือ้หาเชิงลึกและเนือ้หาเชิงกวา้งหากยงัไม่มี
ความรูช้ดัเจนในเรื่องใดก็ตอ้งไปศกึษาหาความรูเ้รื่องนัน้จากต าราจากผูรู้ห้รือจากแหล่งความรูใ้น
เรื่องนัน้ๆ แลว้น ามาพิจารณาคดัเลือกเนือ้หา ก่อนวางแผนและเตรียมการพดูใหเ้หมาะสมกบัเวลา 
และกลุ่มเป้าหมายผูฟั้ง ซึ่งเนือ้หาท่ีจะบรรยายจะประกอบดว้ย 3 ส่วนส าคญัดงันี ้(ทวีป อภิสิทธ์ิ, 
2553, น. 45) 
     1) เนือ้หาส่วนท่ีผู้ฟังตอ้งรู ้คืนนีห้าส่วนส าคัญท่ีสุดในการพูดบรรยาย ถ้า
ผูบ้รรยายไมพ่ดูเนือ้หาสาระส าคญัในสว่นนีใ้หช้ดัเจนผูฟั้งจะไม่มีความรูค้วามเขา้ใจชดัเจนว่าเรื่อง
ท่ีผูบ้รรยายนัน้เป็นเรื่องอะไรเนือ้หาส่วนนีจ้งึเป็นหวัใจส าคญัอันดบัแรกท่ีผูบ้รรยายจากขาดเนือ้หา
สาระในสว่นนีไ้มไ่ด ้
     2) เนือ้หาส่วนท่ีผูฟั้งควรรู ้เป็นเนือ้หาส่วนท่ีผูฟั้งควรรูเ้พิ่มเติมจากเนือ้หาใน
ส่วนแรกเม่ือผูบ้รรยายไดพู้ดเนือ้หาในส่วนท่ี 1 ไปแลว้ จะขยายเพิ่มเติมความรูใ้นส่วนท่ี 2 เขา้ไป
เพ่ือให้ผูฟั้งไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจท่ีชัดเจนในเนือ้หาส่วนแรกเพิ่มมากขึน้ซึ่งความส าคญัของ
เนือ้หาในสว่นนีเ้ป็นอนัดบัสองรองลงมาจากเนือ้หาในสว่นแรก 
      3) เนื ้อหาส่วนท่ีผู้ฟังน่ารู ้ เนื ้อหาในส่วนนี ้เป็นเนื ้อหาส่วนท่ีผู้ฟังจะได้
เกร็ดความรูห้รือตวัอย่างความรูเ้พิ่มเติมท่ีเก่ียวเน่ืองและขยายความรูค้วามเขา้ใจเพิ่มเติมจาก
ความรูใ้นสว่นท่ีตอ้งรูแ้ละสว่นท่ีควรรูม้ากยิ่งขึน้ (ทวีป อภิสิทธ์ิ, 2553, น. 46) 
   กล่าวโดยสรุปว่า ก่อนท่ีจะท าการบรรยาย ผูส้อนหรือวิทยากรตอ้งท าความเขา้ใจ
ในเนือ้หา ขอ้มลูท่ีจะใชอ้ยา่งลึกซึง้ โดยท าการแบง่เนือ้หา เรียงล าดบัสาระส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งผูฟั้ง 
ทัง้นีเ้พ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของการบรรยายท่ีจดัขึน้ 
   2.4.6 การประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
   การประเมินตนเอง เป็นการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายในการรับรู ้ตนเองของ
นกัศกึษา ท่ีจะชว่ยใหน้กัศกึษาเกิดการรบัรูข้อ้มลูเก่ียวกบัตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ (ประ
ยทุธ ไทยธานี , 2560,น. 250) เป็นผลมาจากการท่ีนกัศกึษาเรียนรูแ้ละมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม
โดยเกิดจาก 1) เป็นอัตมโนทัศน์ท่ีเกิดจากการรบัรูต้นเอง โดยรูว้่าตนเองเป็นใคร มีความรูส้ึก
อยา่งไรทัง้นีอ้าจมาจากการรบัรูป้ฏิกรยิาของผูอ่ื้น และ2) การท่ีนกัศกึษามีอตัมโนทศันท่ี์ตอ้งการจะ
เป็น (สรุางค ์โคว้ตระกลู, 2554, น.458) 
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   อรนุช ศรีสะอาด (2554, ออนไลน)์ ไดอ้ธิบายไวว้่า การประเมินตนเอง หมายถึง 
กระบวนการประเมินหรือตดัสินใจของผูเ้รียนท่ีมีตอ่ตนเองเก่ียวกบัการปฏิบตัตินไดต้ามเกณฑแ์ละ
มาตรฐานท่ีถกูก าหนดไวห้รือไม่ ทัง้นีก้ารประเมินตนเองมีเพ่ือการปรบัปรุงและพฒันาจดุอ่อนของ
ตนเองใหดี้ขึน้ ดงันัน้การประเมินตนเองจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการเรียนรู ้ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียน
ก าหนดเป้าหมายการติดตาม และประเมินการเรียนรูข้องตนเอง ไดอ้ย่างเหมาะสมและเป็นการ
สง่เสรมินกัเรียนสามารถตรวจสอบตนเองได ้
   กล่าวโดยสรุปไดว้่า การประเมินตนเอง เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีบคุคลใชใ้นการ
ตัดสินตนเอง จากการรบัรู ้ความเช่ือ และผลจากการมีปฎิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ซึ่งการ
ประเมินท่ีถกูตอ้งจะชว่ยใหบ้คุคลสามารถพฒันาตนเอง และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ีมีได ้
  2.4.7 การเป็นพีเ่ลีย้ง (Coaching and mentoring)  
   การเป็นพ่ีเลีย้งคือกระบวนการท่ีให้ผู้ท่ีมีประสบการณ์สูงมาช่วยเหลือผู้อ่ืนให้
สามารถสรา้งเป้าหมายและพัฒนาทักษะของตนเองผ่านกิจกรรมในการเรียนรูท่ี้หลากหลาย 
(Center for health leadership & practice. 2 0 03 , p.1 )  ก า ร เป็ น พ่ี เลี ้ ย ง  เป็ น ก า รส ร้า ง
ความสมัพันธร์ะหว่างผูเ้ป็นพ่ีเลีย้ง (ผูท่ี้มีประสบการณแ์ละมีคณุสมบตัิมากกว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้
อาวุโสในองคก์รท่ีมีความรูสู้งท่ีผ่านประสบการณม์ามากและเปิดโอกาสในการพัฒนาผูอ่ื้น) กับ
ผูร้บัการดแูล มกัเป็นการพบเจอและพูดคยุท่ีไม่เป็นทางการเพ่ือการพฒันาทัง้ดา้นอาชีพและดา้น
บคุคล โดยผูร้บัการดแูลเป็นผูก้  าหนดจดุมุ่งหมายของการพฒันา และผูเ้ป็นพ่ีเลีย้งใหก้ารสนบัสนนุ
และแนะแนวทาง (Rachel Lofthouse, et al. 2010: 17) 
   การเป็นพ่ีเลีย้งท่ีดีมีลกัษณะอยู่ 6 ประการ ดงันี ้(Center for health leadership 
& practice. 2003: 3-5) 
    1) ฟังอย่างตัง้ใจ (Listen Actively) เป็นพืน้ฐานท่ีสุดในการสรา้งความสมัพนัธ ์
เพ่ือสรา้งความจรงิใจและสรา้งบรรยากาศในการสนทนาท่ีเป็นบวก โดยการตัง้ใจฟัง ตอบสนองตอ่
สิ่งท่ีไดย้ิน และใชภ้าษากาย โดยเฉพาะการสบตา เพ่ือแสดงวา่ผูเ้ป็นพ่ีเลีย้งใสใ่จสิ่งท่ีผูร้บัการดแูล
พดูออกมา 
    2) สรา้งความไวว้างใจ โดยสรา้งการสนทนาและการส่ือสารใหเ้ป็นพืน้ท่ีแห่ง
ความลบั แสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ป็นพ่ีเลีย้งใหค้วามส าคญักบัการนดัหมายของผูร้บัการดแูล และแสดง
ความสนใจและสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ือง 
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    3) คน้หาเปา้หมาย โดยใชป้ระสบการณข์องตนเป็นกรณีศกึษาใหแ้ก่ผูร้บัการ
ดแูล ทัง้การวางเปา้หมายในอาชีพและเป้าหมายส่วนตวัและการไปสู่เป้าหมายดงักล่าว เพ่ือช่วย
ใหผู้ร้บัการดแูลไดค้น้พบและไปสูเ่ปา้หมายของตนเอง 
    4) ขยายวิสยัสามารถ โดยการช่วยเหลือผูร้บัการดแูลในการเขา้ถึงทรพัยากร
ท่ีจ าเป็น เช่น ผูค้น หนังสือ บทความ ฯลฯ ใชค้  าถามท่ีปลุกความสงสัยในการคน้หาความรูแ้ละ
ฝึกฝนทกัษะ ใชก้ารสาธิตรวมทัง้ยกตวัอย่างท่ีสอดคลอ้งกับบริบทจริง เพ่ือช่วยขยายมุมมองและ
วิสยัสามารถของผูร้บัการดแูลใหก้วา้งขึน้ 
    5) ใหก้ าลงัใจ โดยการใหค้วามเห็น/วิพากษด์ว้ยความปรารถนาดีกบังานท่ีท า
ส าเร็จ แสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ป็นพ่ีเลีย้งเช่ือว่าผูร้บัการดแูลสามารถขยายวิสยัสามารถใหเ้ติบโตในทัง้
ด้านวิชาชีพและด้านส่วนตัวและไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ ส่ือสารด้วยค าพูดท่ีแสดงถึงการ
สนบัสนนุ การเขา้อกเขา้ใจ การใหก้ าลงัใจ และการช่ืนชม 
    6) สรา้งแรงบนัดาลใจ โดยแบง่ปันวิสยัทศันท์ัง้ของผูเ้ป็นพ่ีเลีย้งและของผูน้  า
ท่ีช่ืนชอบ เล่าประสบการณท์ัง้ความผิดพลาดและความส าเร็จรวมทัง้หนทางการบรรลุเป้าหมาย 
เล่าถึงคนหรือเหตุการณ์ท่ีสรา้งแรงบันดาลใจให้แก่ตน และแนะน าผู้รบัการดูแลให้รูจ้ักกับผู้ท่ี
สามารถเป็นแบบอยา่งในการสรา้งแรงบนัดาลใจ 
   กล่าวโดยสรุปไดว้่า นอกเหนือจากการปฏิบัติหนา้ท่ีในการจดัการเรียนรูใ้หก้ับ
ผูเ้รียน ครูยงัสามารถท าหนา้ท่ีในการเป็นพ่ีเลีย้งใหก้บัผูเ้รียนไดด้ว้ย ทัง้นีค้ณุลกัษณะท่ีส าคญัของ
การเป็นพ่ีเลีย้ง สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี้สามารถส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดอี้กดว้ย 
   2.4.8 การก าหนดเป้าหมาย  
   การตัง้เป้าหมายคือกระบวนการก าหนดทิศทางของการเรียนรูซ้ึ่งเป็นทกัษะของ
บคุคลท่ีประสบความส าเร็จน ามาใชเ้พ่ือใหบ้รรลุจดุมุ่งหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวสามารถ
สรุปได ้3 ประการดงันี ้
     1) เปา้หมายของการสอนควรเนน้สิ่งท่ีผูเ้รียนสนใจ  
     2) เปา้หมายการสอนไม่ควรเจาะจงมากเกินไป ควรก าหนดเป็นวตัถปุระสงค์
ของการกระท าท่ีคาดหวงัว่าจะท าไดโ้ดยระบุผลของการกระท า มีการวางเง่ือนไขวตัถปุระสงคซ์ึ่ง
จะโยงไปสู่การกระท าท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดขึน้และมีเกณฑว์ตัถปุระสงคท่ี์ยอมรบัไดโ้ดยระบไุดว้่าผูเ้รียน
ตอ้งกระท าในระดบัใดจงึจะเป็นท่ียอมรบั  
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     3) ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าเปา้หมายของครูมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัตนเอง
การก าหนดเป้าหมายการเรียนรูค้รูควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าเป้าหมายนัน้มาปรบัใหเ้ขา้กับความ
ตอ้งการของผูเ้รียนดงันัน้การก าหนดเปา้หมายไม่ควรมีความเฉพาะเจาะจงจนเกินไป เพราะถา้มี
การเจาะจงเกินไปแลว้จะไมส่ามารถน ามาปรบัใชไ้ด ้
    การใชก้ลวิธีการก าหนดเป้าหมายในชัน้เรียน ควรเป็นการก าหนดเป้าหมายท่ี
เจาะจงแต่ยืดหยุ่นครูตอ้งก าหนดเป้าหมายใหผู้เ้รียนและเป้าหมายตอ้งเปิดกวา้งพอท่ีจะยืดหยุ่น
ใหก้ับผูเ้รียนตอ้งมีการท าขอ้ตกลงในการก าหนดเป้าหมายการท าข้อตกลงกับผูเ้รียนเพ่ือบรรลุ
เปา้หมายท่ีก าหนดไวว้ิธีการนีจ้ะชว่ยใหผู้เ้รียนควบคมุการเรียนรูข้องตนเองได ้
   จากแนวคิดของ Dweck (2000,p. 15) ในหนงัสือ Self-Theories ไดก้ล่าวถึงการ
ตัง้เป้าหมายไวว้่ามีวัตถุประสงค ์2 แบบ คือการตัง้เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน  (Performance 
Goal)  โดยเป้าหมายนีจ้ะเก่ียวขอ้งกับความรูส้ึกชนะ เม่ือไดร้บัการประเมินเพ่ือตดัสินในเชิงบวก
เด่ียวกับความสามารถ สมรรถนะของตนเอง โดยจะหลีกเล่ียงการถูกตัดสินในทางลบ (การ
วิพากษ)์ เชน่ เม่ือผูเ้รียนแน่ใจเก่ียวกบัเปา้หมาย ท่ีมุง่แสดงศกัยภาพของสตปัิญญา ก็จะหลีกเล่ียง
ในสิ่งท่ีจะท าใหต้นเองดูไม่ฉลาด หากท าสิ่งใดไม่ส  าเร็จ หลีกเล่ียงการท างานท่ียากเพราะคิดว่า
สามารถท าไดแ้ตมี่จดุมุ่งหมายของการแสดงผลงานเพ่ือใหต้นเองมีภาพลกัษณท่ี์ดี การตัง้เปา้หาย
เพ่ือการเรียนรู ้(Learning Goal) ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการเพิ่มสมรรถนะของตนท่ีแสดงถึงความ
ปรารถนาท่ีจะเรียนรูใ้นสิ่งใหม่ เช่นภาษา งานหรืออะไรใหม่ ๆ เพราะปรารถนาท่ีจะเพิ่มศกัยภาพ
ในตนเองมากขึน้ ซึ่งทัง้ 2 ลกัษณะของการตัง้เปา้หมายเป็นท่ียอมรบัของทั่วโลกวา่สามารถเตมิเต็ม
ความส าเรจ็ของบคุคล 
   กล่าวโดยสรุปไดว้่า การตัง้เปา้หมายเปรียบเสมือนการการก าหนดเสน้ชยัในการ
เรียนรูร้ว่มกนัระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน โดยลกัษระการตัง้เป้าหมายท่ีเหมาะสมตอ้งมีการประเมิน
และตั้งเป้าหมายเพ่ือการเรียนรู ้ ทั้งนีเ้ป้าหมายท่ีตั้งควรมีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถน า
เปา้หมายนัน้มาพฒันาตนเองได ้

2.5 แนวทางส าหรับการจัดกิจกรรมส าหรับพัฒนากรอบคิดงอกงาม 
   ส  าหรบัแนวทางในการการจดักิจกรรมส าหรบักรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพ
ครู ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาและสรุปออกมาดงันี ้
   สถานการณ ์(Simulation)  
    การใช้สถานการณ์จ าลอง เป็นกระบวนการท่ีใช้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการ
เรียนรูต้ามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดล้งไปอยู่ในสถานการณท่ี์มีบทบาท
ขอ้มูล และกติกาการเล่นท่ีสะทอ้นความเป็นจริง ท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีปฏิสัมพันธก์ับสิ่ง
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ต่างๆท่ีอยู่ในสถานการณท่ี์ก าหนดและมีสภาพคลา้ยกับความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยใหผู้้ เขา้ร่วมกิจ
กรมไดฝึ้กการตดัสินใจ และไดเ้ห็นถึงผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ (ทิศนา แขมมณี , 2559, น. 370) 
   กรณีศึกษา (Case Study)  
   กรณีศึกษา เป็นการใช้เรื่องราวสมมติ หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้อาจท าเป็นวีดีทัศน์ เทปเสียงสรา้งขึน้ให้เหมือนจริง น ามาให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม คิดวิเคราะห์ตัดสินใจทางเลือกตามประเด็นส าคัญท้ายกรณีศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่
กรณีศึกษาท่ีใชอ้าจก่อนหรือหลงัท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัความรู ้หรือทราบหลกัการแนวคิด
ทฤษฎีไปแลว้ เพ่ือสงัเกตว่าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จะน าความรูห้ลักการ แนวคิด ทฤษฎี ไปใชใ้น
การคดิวิเคราะห ์และตดัสินใจ จากกรณีศกึษาเพ่ือคน้หาค าตอบท่ีเหมาะสม  
(ทวีป อภิสิทธ์ิ, 2553, น.53-54) 
   เกม (Game) 
   เกม เป็นกระบวนการท่ีถกูออกแบบขึน้มาอย่างมีวตัถุประสงค ์โดยมีการก าหนด
กติกาเพ่ือผูร้ว่มกิจกรรมไดมี้ส่วนรว่มในการเรียนรู ้และอภิปรายสิ่งท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมรว่มกนั
มาสรุปเป็นองคค์วามรูท่ี้ก าหนด โดยผูน้  ากิจกรรมตอ้งมีการเตรียมการและมีทกัษะในการอธิบายท่ี
ชดัเจนเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั (ทิศนา แขมมณี , 2559, น. 365-369) 
   บทบาทสมมต ิ (Role Model) 
   การแสดงบทบาทสมมต ิเป็นการจดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมแสดงบทบาทในเรื่อง
ตา่ง ๆ ตามท่ีผูน้  ากิจกรรมเป็นคนก าหนด หรือจะใหผู้แ้สดงก าหนดเองก็ได ้เริ่มจากการใหผู้เ้ขา้รบั
การฝึกอบรม ทราบถึงวัตถุประสงคข์องการแสดงบทบาท ว่ามีอะไรบา้ง ตอ้งการให้ผูช้มหรือผู้
แสดงบทบาทสมมติไดร้บัอะไรจากการแสดง โดยผูน้  ากิจกรรมอาจบอกเคา้โครงเรื่องโดยสงัเขป 
เพ่ือผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทราบว่าสถานท่ี ซึ่งสมมตินัน้เป็นอะไร อยู่ท่ีไหน และผูแ้สดงเป็นใครท า
หนา้ท่ีหรือแสดงเป็นอะไร หลงัจากนัน้จงึเริ่มแสดง ซึ่งถา้มีการซกัซอ้มหรือเตรียมการลว่งหนา้ ก็จะ
แสดงไดส้มจรงิตามสถานการณท่ี์ถกูจดัเกิดขึน้จรงิ (ทวีป อภิสิทธ์ิ, 2553,น.53) 
  การระดมพลังสมอง (Brain Storming) 
    เป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกทกุคนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยไม่ตดัสิน
และคัดคา้นความคิดเห็นจากสมาชิกคนอ่ืน ท าให้เปรียบได้กับความคิดของสมาชิกท่ีพรั่งพรู
ออกมาเหมือนพายพุดั ในการระดมพลงัสมองจะตอ้งมีผูด้  าเนินการ 1 คน ซึ่งท าหนา้ท่ีเป็นผูน้  าใน
การระดมพลังสมอง และอธิบายใหส้มาชิกในกลุ่มทราบความมุ่งหมาย หวัขอ้เรื่อง สาระส าคญั 
กติกา และเง่ือนไขต่าง ๆ ในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งค  าตอบท่ีได้จากสมาชิกทุกคน จะถูก
รวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่โดยไม่ประเมินวา่ผิดหรือถกู โดยขณะท่ีทกุคนแสดงความคิดเห็นจะตอ้งมี
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การจดบนัทึกความคิดของทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐานในกระดานด าหรือกระดาษดว้ย (ทวีป อภิสิทธ์ิ, 
2553,น.52) 
  การอภปิรายกลุ่ม 
    เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม จ  านวน 5 -15 คน ไดแ้สดง
ความคิดเห็นกนัอย่างกวา้งขวาง โดยมีหวัหนา้กลุ่มท าหนา้ท่ีเป็นน าการอภิปราย และคอยกระตุน้
ใหส้มาชิกในกลุม่แตล่ะ คนไดอ้ภิปรายแสดงความคิดเห็น ในประเดน็ท่ีก าหนดไว ้โดยมีผูท้  าหนา้ท่ี
เลขานุการของกลุ่ม ท าหน้าท่ีจดบันทึก สรุปสาระส าคัญ หรือข้อยุติ ในเรื่องท่ีอภิปรายไว้เป็น
หลกัฐาน (ทวีป อภิสิทธ์ิ ,2553 ,น.51) 
  กลา่วโดยสรุปวา่ ในโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
ท่ีผูว้ิจัยออกแบบ จึงใชแ้นวทางท่ีหลากหลายท่ีสามารถพัฒนาใหน้กัศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลง
ดา้นความรู ้กระบวนการคิด และเจตคติ ท่ีท าให้กิจกรรมเกิดความน่าสนใจและส่งผลต่อการ
ปรบัเปล่ียนกระบวนการคดิ ความเช่ือของนกัศกึษาวิชาชีพครูได ้

ตอนที ่3 นักศึกษาวิชาชีพครู 
 3.1 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั ส าหรบัผูท่ี้จะเลือกประกอบ
อาชีพครูในอนาคต ซึ่งประสบการณ์ในการเรียนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของนักศึกษาระหว่างท่ีท า
การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ จะเอือ้ใหน้กัศกึษาไดร้บัโอกาสในการใชศ้ิลปะการสอนท่ีไดศ้กึษามา
ก่อนท่ีจะจบการศึกษาและเลือกประกอบวิชาชีพครูในโลกของการท างาน โดยนักศึกษาจะเห็น
คณุคา่ของการฝึกประสบการณผ์่านครูพ่ีเลีย้ง นกัเรียนในชัน้เรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโรงเรียน 
โดยการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูเป็นรูปแบบการเรียนรูท่ี้บรูณาการการท างาน และการเรียนรูเ้ขา้
ดว้ยกนั จงึถกูจดัไวใ้นช่วงเวลาท่ียงัมีสถานะเป็นนกัศกึษาในสถาบนัการศกึษา เพ่ือจะไดเ้รียนรูใ้น
การปฏิบตัิงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะทางวิชาชีพ อนัจะช่วยใหน้กัศกึษาเกิดความเขา้ใจในบริบทและ
สถานการณจ์รงิของการประกอบอาชีพ (Kiggundu & Nayimuli, 2009, pp. 345-347) 
  ในประเทศไทยหน่วยงานท่ีควบคมุดแูลคณุภาพทางการศกึษาเป็นหนา้ท่ีของ ครุุสภา 
(2555, ออนไลน)์ ซึ่งเป็นสภาครูและบคุลากรทางการศกึษา ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปีพุทธศักราช 2546 มีบทบาทในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออก
และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ ของวิชาชีพ รวมทัง้การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นการยกระดับวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงดังนั้นหากสถาบันการศึกษาใด ท่ีเปิดหลักสูตรหลักสูตรครุ
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ศาสตรบ์ัณฑิต (คบ.) และการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะตอ้งจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งและตรงตามมาตรฐานท่ีครุุสภาก าหนด เพ่ือใหบ้ณัฑิตท่ี
จบการศกึษามีคณุภาพและมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูเชน่เดียวกนัทั่วประเทศ  
  จากประกาศคณะกรรมการครุุสภา เรื่อง สาระความรู ้สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศกึษา ผูบ้ริหารการศกึษา และศึกษานิเทศก ์ตาม
ขอ้บังคับคุรุสภา ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ ปีพุทธศักราช 2556 ไดก้ าหนดเก่ียวกับหน้าท่ี ความ
รบัผิดชอบส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการจะประกอบอาชีพครู จะตอ้งมีตอ้งมีคณุวฒุิไม่ต  ่ากว่าปริญญาตรีทาง
การศกึษา หรือเทียบเท่าหรือมีคณุวฒุิอ่ืนท่ีครุุสภารบัรอง โดยมีมาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์
วิชาชีพ ดงัตอ่ไปนี ้(ครุุสภา, 2556, ออนไลน)์ 
   (ก) มาตรฐานความรู ้ประกอบดว้ยความรู ้ดงันี ้
    1) ความเป็นครู 
    2) ปรชัญาการศกึษา 
    3) ภาษาและวฒันธรรม 
    4) จิตวิทยาส าหรบัครู 
    5) หลกัสตูร 
    6) การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการชัน้เรียน 
    7) การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู ้
    8) นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
    9) การวดัและการประเมินผลการเรียนรู ้
    10) การประกนัคณุภาพการศกึษา 
    11) คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 
   (ข) มาตรฐานประสบการณว์ิชาชีพ ผ่านการปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาตาม
หลกัสตูรปริญญาทางการศกึษา เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หนึ่งปี และผา่นเกณฑก์ารประเมินปฏิบตัิการ
สอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดงัต่อไปนี(้ราชกิจจา
นเุบกษา. 2556, น. 43-47) 
    1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
ประกอบดว้ย 2 ดา้นคือ ดา้นสาระการฝึกทักษะ ไดแ้ก่ การสังเกตการจัดการเรียนรู ้การจัดท า
แผนการจดัการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเองการทดลองสอนในสถานการณจ์ าลองและ
สถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้
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คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหา
ผูเ้รียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ สาระดา้นสมรรถนะ ไดแ้ก่ สามารถจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู ้เพ่ือจดุประสงคก์ารสอนท่ีหลากหลาย สามารถปฏิบตัิการสอน ออกแบบทดสอบ วดั
และประเมินผลผูเ้รียน 
    2) การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะ การปฏิบตักิารสอน
ในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดว้ย2 ดา้นคือ การฝึกทกัษะ ไดแ้ก่ การปฏิบตัิการสอน
วิชาเอก การวดัและประเมินผล และน าผลไปใชใ้นการพัฒนาผูเ้รียน การแลกเปล่ียนเรียนรู ้หรือ
แบง่ปันความรูใ้นการสมัมนาสถานศกึษา ดา้นสมรรถนะ คือสามารถจดัการเรียนรูใ้นสาขาวิชาเอก 
สามารถประเมิน ปรบัปรุง และศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียนรวมถึงปฏิบตังิานอ่ืนท่ีไดร้บัมอบหมาย  
    กล่าวโดยสรุปไดว้่า ทุกมหาวิทยาลัยท่ีมีหลกัสูตรครุศาสตรบ์ณัฑิต (คบ.) และ
การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) จะตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกับมาตรฐาน
วิชาชีพครู หมวดมาตรฐานความรู ้(ก) ซึ่งทุกมาตรฐานความรูจ้ะถูกบรรจุอยู่ในรายวิชาของ
หลกัสตูร เชน่รายวิชาจิตวิทยาส าหรบัครู วิชาหลกัสตูรและการสอน วิชาการวดัและประเมินผลเป็น
ตน้ รวมไปถึงการจัดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะใน
สถานศึกษาท่ีผ่านมาตรฐานการรับรองตามท่ีครุสภาก าหนด โดยในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เช่นหากนิสิต/นักศึกษาเลือกเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก็
จะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลาทั้งสิ ้น 1 ปี
การศกึษาแบง่เป็นการปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา 1 และการปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา 2 

3.2 บทบาทของนักศึกษาวชิาชีพครูกับการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
  จากวตัถปุระสงคก์ารฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูท่ีแตกตา่งกนัของสถาบนัการผลิตครู
ตา่ง ๆ ท าใหก้ารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูแตล่ะมหาวิทยาลยั
แตกต่างกัน ซึ่งในงานวิจยันีผู้ว้ิจยัเลือกท่ีจะทดลองโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของ
ครูนกัศกึษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม ดงันัน้ในหวัขอ้นี ้จึงเป็น
การน าเสนอบทบาทและหนา้ท่ีของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูตามวตัถปุระสงคท่ี์คณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงครามก าหนด 
    3.2.1 วัตถุประสงคข์องการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา  
   ในภาคเรียนท่ี 1 ของคณะครุศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรูค้วามสามารถสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิตน และมาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์
วิชาชีพ โดยในรายวิชาการปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา 1 มีวตัถปุระสงคด์งันีด้งันี ้
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    1) รูแ้ละเขา้ใจในหนา้ท่ีครูและมีทกัษะในการจดัการเรียนรู ้
    2) จดักิจกรรมและมีสว่นรว่มในการพฒันาผูเ้รียนได ้
    3) ปฏิบตัิการจดัการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถวิเคราะหผ์ลจาก
การจดัการเรียนรู ้เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันานกัเรียน 
   3.2.2 กระบวนการในการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 
   การจดักระบวนการในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  ตลอดหลกัสตูรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรบัปรุง พุทธศักราช 2555 ก าหนดระยะเวลาในการฝึก ใน
รายวิชาการปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 1 และการปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2 เป็นการฝึก
ประสบการณเ์ต็มเวลาในสถานศกึษา ซึ่งชุดวิชาการปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 1 (Internship 
I) ใช้เวลาในการฝึกไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง คิดเป็น 6 หน่วยกิต โดยมีกระบวนการในการฝึกท่ี
อาศยัความรว่มมือกบัสถานศกึษาและอาจารยน์ิเทศกข์องคณะครุศาสตร ์ท่ีจะตอ้งจดัใหน้กัศกึษา
ไดป้ฏิบตัิกาiสอนในสถานศกึษาตามระดบัชว่งชัน้และสาระท่ีตนศกึษาอยา่งนอ้ย 1 ช่วงชัน้ 1 สาระ
การเรียนรูจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรว่มกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างนอ้ย 1 โครงการ 
รูจ้กัการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ผลการเรียนรูแ้ละปัญหามาวางแผนพฒันาอยา่งเป็นระบบ 
   3.3.3 แนวทางการจัดการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 
    คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดมี้การวางแผนเตรียมการ
ในการจัดระบบการบริหารจัดการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู เพ่ือท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและแนวทางใน
การบริหารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การคัดเลือกสถานศึกษาท่ีจะเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา
วิชาชีพครู ตลอดจนการก าหนดกรอบแนวทางในการนิเทศนักศึกษา ภายใตค้วามร่วมมือจาก
สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและคณาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัย
ราชภฏัพิบลูสงคราม ท่ีรว่มกนัพฒันากระบวนการนิเทศและก ากบัการปฏิบตักิารสอนใหมี้คณุภาพ
มาตรฐาน และเพ่ือใหน้กัศกึษาไดร้บัประสบการณก์ารสอน 1 ภาคเรียนเต็มเวลา อนัเป็นเง่ือนไขใน
การออกใบประกอบวิชาชีพครูใหก้บันกัศกึษาภายใตเ้ง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้
     1) นกัศกึษาจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีในวิชาชีพครู เช่น งานธุรการในชัน้เรียนและ
งานโครงการพฒันานกัเรียนอยา่งนอ้ย 1 โครงการ 
     2) นักศึกษาจะตอ้งปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา โดยจดัใหมี้การวิเคราะห์
หลักสูตร และจัดท าแผนการจัดการเรียนรูต้ลอดภาคเรียน แล้วน าไปทดลองสอนในช่วง 14 
สปัดาห ์ทัง้นีต้อ้งสอนในสาขาวิชาเอกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้โดยมีเวลาในการสอนประมาณ 8-
12 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์
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     3) นักศึกษาจะต้องบันทึกผลการปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ ทั้งในส่วนงาน  
ท่ีรบัผิดชอบในงานธุรการ งานโครงการพฒันานกัเรียน และงานปฏิบตักิารสอนในชัน้เรียน 
   3.4.3 บทบาทหน้าทีแ่ละแนวปฏิบัตขิองนักศึกษา 
     1) เขา้รว่มการปฐมนิเทศทัง้ท่ีมหาวิทยาลยัและสถานศกึษาก าหนดไว ้
    2) ท าความเข้าใจ ศึกษารายละเอียดในคู่ มือการปฏิบัติการสอนใน
สถานศกึษา 1 เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการฝึก รวมถึงการทบทวนความรูภ้าคทฤษฎี 
    3) พบอาจารย์นิเทศก์ตามสาขาวิชา เพ่ือวางแผนการปฏิบัติการสอนใน
สถานศกึษา 1 
    4) วางแผนกระบวนการฝึกรว่มกบัครูนิเทศกแ์ละครูพ่ีเลีย้งในสถานศกึษา 
    5) ปฏิบัติงานตามขอบข่ายท่ีก าหนดไว้ในโครงการสอนของชุดวิชาการ
ปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา 1 
    6) มีสว่นรว่มกบัสถานศกึษาในการปฏิบตังิานตามโอกาส 
    7) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือสะท้อนผลท่ีเป็นองคค์วามรู ้ประสบการณ ์ 
และสภาพปัญหาท่ีพบจากการฝึกปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา 1 
    8) ทบทวนรวบรวมผลงาน และจดัท าแฟ้มสะสมงาน เพ่ือน าเสนอในรูปของ
นิทรรศการ แลว้แสดงผลการฝึกปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา 1 
   3.5.3 แนวปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษา 
    1) แตง่กายถกูตอ้งตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
    2) มีความประพฤตเิรียบรอ้ย 
    3) ใหค้วามเคารพนบัถือ  และใหเ้กียรตติอ่บคุลากรในสถานศกึษา 
    4) สรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนนกัศกึษาและผูเ้รียน 
    5) ปฏิบตัิตามค าแนะน าของผูบ้ริหาร ครูนิเทศกข์องสถานศึกษา ครูพ่ีเลีย้ง  
และอาจารยน์ิเทศกข์องคณะครุศาสตร ์
    6) รบัผิดชอบในการปฏิบตังิานตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้  
    7) ให้ความร่วมมือกับบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือมีส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบตังิาน 
    8) ขอค าแนะน าปรึกษากับบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบตังิานไดต้ามวตัถปุระสงค ์
    9) กรณีนักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถมาปฏิบตัิงานท่ีโรงเรียนได ้และ
จ าเป็นตอ้งลาใหป้ฏิบตั ิดงันี ้
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     9.1) กรณีลากิจ ไม่อนญุาตใหล้าในวนัท่ีมีการเรียนการสอน ยกเวน้กรณี
ท่ีจ  าเป็นจรงิๆ และตอ้งสง่ใบลาลว่งหนา้อย่างนอ้ย 3 วนั โดยตอ้งไดร้บัอนญุาตจากผูบ้รหิารก่อนจึง
จะลาได ้
     9.2) กรณีลาป่วย อนุญาตให้ลาได้ตามความจริง ให้ส่งใบลาในวันท่ี
สามารถมาปฏิบตังิานท่ีโรงเรียนไดท้นัทีและถา้เกิน 3 วนั ตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์  
     หมายเหตุ การลาทุกชนิดนักศึกษาจะต้องปฏิบัติการสอนชดเชยให้
เทา่กบัจ านวน วนัท่ีลา แตท่ัง้นีมี้สิทธ์ิในการลาไดไ้ม่เกิน 3 ครัง้ตอ่ภาคเรียน และรวมกนัแลว้ไม่เกิน 
7 วนั โดยบนัทกึ วนัท่ีสอนชดเชยไวใ้นสมดุบนัทกึการปฏิบตัิงานฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู และลง
ช่ือรบัรองโดยครูพ่ีเลีย้งโดยใชใ้บลาของสถานศกึษา 
    10) ระเบียบปฏิบตัริะหวา่งท าการสอน 
     10.1) ตอ้งคอยดแูลควบคมุการเขา้แถวของนกัเรียน 
     10.2) ในระหว่างเวลาราชการไม่อนุญาตให้กลับท่ีพัก หรือออกนอก
บริเวณสถานศึกษา หากมีกิจจ าเป็นจริงๆ ให้ขออนุญาตผู้บริหารหรือผู้ท่ีไดร้บัมอบหมายจาก
ผูบ้รหิาร และตอ้งลงช่ือ ในสมดุออกนอกบรเิวณสถานศกึษา 
     10.3) นักศึกษาจะตอ้งลงเวลาท างานทั้งไปและกลบัในสมุดลงเวลามา
ท างานท่ีมหาวิทยาลยัจดัให ้
     10.4) นกัศึกษาท่ีมาลงเวลาท างานสาย จะตอ้งชีแ้จงตอ่ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้
ไดร้บัมอบหมายอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร และมาสายไดไ้มเ่กินระเบียบขา้ราชการ 
    11)ใหน้ักศึกษามาเขา้ร่วมประชุมสัมมนาท่ีมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง ไดแ้ก่การ
ประชุมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
   จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศกึษาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัสรุป
ไดว้่า การฝึกปฏิบตัิการสอนเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการเตรียมความพรอ้มใหน้ิสิต/นกัศึกษา
ก่อนท่ีจะไปเป็นครูวิชาชีพทัง้นีเ้พ่ือใหน้ิสิต/นกัศึกษาไดร้บัโอกาสในการเรียนรูผ้่านประสบการณ์
ตรง โดยน าความรูด้า้นทฤษฎีท่ีไดเ้รียนรูจ้ากสถาบนัการศึกษามาใชใ้นสถานการณจ์ริง ไดฝึ้กฝน
ทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่วิชาชีพ เช่นการควบคมุชัน้เรียน การออกแบบการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล
ผูเ้รียนในรายวิชาเฉพาะท่ีตนรบัผิดชอบ ใชท้กัษะการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมี
ความแตกตา่งกนัในชัน้เรียนไดอ้ย่างเหมาะสม และปฏิบตัิหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในโรงเรียนตามท่ี
ไดร้บัมอบหมายเช่นเดียวกบัครูในโรงเรียนเพ่ือเสริมสรา้งเจตคติทางบวกและเห็นคณุคา่ในวิชาชีพ
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ครู โดยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะมีครูพ่ีเลีย้งภายในโรงเรียน และอาจารยน์ิเทศจาก
มหาวิทยาลยัเป็นผูชี้แ้นะและใหค้  าปรกึษาตลอดการฝึกปฏิบตัิการสอนเพ่ือใหน้ิสิต/นกัศกึษาบรรลุ
ตามวตัถปุระสงคข์องแตล่ะสถาบนัการศกึษาท่ีก าหนดไว ้
 



 
 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาและเสริมสร้างกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ประยุกตใ์ช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการวิจัย
แบง่ออกเป็น 2 ระยะโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 จากวตัถปุระสงคข์องการวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
   การวิ จัยระยะที่  1 เป็นการศึกษาความหมายกรอบคิดงอกงามของครูและ
คุณลักษณะของครูท่ีมีกรอบคิดงอกงามในบริบทสังคมไทย ซึ่งงานวิจัยระยะนีเ้ป็นการวิจัยเชิง
คณุภาพแบบปรากฏการณว์ิทยา โดยผูว้ิจยัท าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบ
คิดงอกงามรว่มกบัการสมัภาษณเ์ชิงลึกเก่ียวกบักรอบคิดงอกงามกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั ซึ่งขอ้มลูท่ีได้
จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยน ามาเป็นแนวทางการในการพัฒนาแบบวัดกรอบคิดงอกงามใน
งานวิจยัระยะท่ี 2 
   การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการศกึษาผลของโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงาม
ของนกัศกึษาวิชาชีพครู งานวิจยัระยะนีเ้ป็นการศกึษาเชิงปริมาณ ซึ่งผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบวดักรอบ
คิดงอกงามจากผลการวิจัยระยะท่ี 1 และพัฒนาโปรแกรมเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของครู
ส าหรบันักศึกษาวิชาชีพครูโดยผูว้ิจัยศึกษาและวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยต่างๆ จากนั้นจึง
ด าเนินการการศกึษาผลของโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู 

การวิจัยระยะที ่1 : การศึกษาความหมายและคุณลักษณะของกรอบคิดงอกงามของครูใน
บริบทสังคมไทย 
 การก าหนดสนามการวิจัยและผู้ให้ข้อมูลหลัก  
  สนามการวิจัย  
   ในการศึกษาปรากฏการณข์องกรอบคิดงอกงามของครู ผูว้ิจยัก าหนดสนามการ
วิจยัท่ีใชใ้นการศกึษาเก่ียวกบัความหมายและคณุลกัษณะของกรอบคิดงอกงาม คือ หน่วยงานใน
สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิยุวสถิรคณุ และ
มหาวิทยาลยัท่ีผลิตครู เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีบคุลากรท่ีมีคณุลกัษณะและประสบการณใ์นการจดั
กระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาผูเ้รียนเป็นไปตามท่ีผูว้ิจยัก าหนด ซึ่งมีความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถ
ตอบค าถามใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องการศกึษาได ้
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  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)  
   การเลือกผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี ้เป็นแบบเฉพาะเจาะจง (Purposeful 
sampling) โดยเนน้เลือกบุคคลท่ีมีความเขา้ใจและมีคณุลกัษณะตามวตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
(Streubert; & Carpenter, 2007) ท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ความหมายและคณุลกัษณะของครูท่ีมีกรอบคิดงอกงาม แตเ่น่ืองจากเปา้หมายในการผลิตครู มิได้
มุ่งหวังท่ีจะสร้างครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนเท่านั้น ด้วยเหตุนี ้ เพ่ือให้ได้ความหมายและ
คณุลกัษณะกรอบคิดงอกงามของครูในบริบทสงัคมไทยท่ีครอบคลุมและชดัเจน ผูว้ิจยัจึงก าหนด
ขอบเขตผูใ้ห้ขอ้มูลหลักเป็นผู้ท่ีท  าหน้าท่ีปฏิบัติการสอนและอยู่ในแวดวงการศึกษาท่ีเป็นครูใน
ระบบ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีปฏิบตัิการสอนนอกระบบ รวมไปถึงหน่วยงานระดบัอดุมศกึษาและหน่วยงาน
อ่ืนๆท่ีท าหนา้ท่ีในการพฒันาบคุคลตา่งๆ โดยมีคณุสมบตัดิงันี ้

     1. ครูท่ีจดัการศกึษาในระบบ ไดแ้ก่ ครูท่ีมีความพยายาม ทุ่มเท คิดคน้นวตัร
กรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างไม่ย่อท้อจนประสบความส าเร็จ ซึ่งในกลุ่มนี ้
ประกอบด้วย ครูท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูด้านการสอนและการสรา้งนวัตกรรมการศึกษาใน
ระดบัประเทศ 1 ท่าน ครูท่ีไดร้บัรางวลัชนะเลิศในดา้นกระบวนการพฒันาผูเ้รียนระดบัประเทศ 1 
ทา่น และครูท่ีมีประสบการณก์ารท างานเพ่ือสงัคมและไดร้บัรางวลัพระปกเกลา้ทองค า 1 ทา่น 
    2. ครูท่ีจัดการศึกษานอกระบบ ไดแ้ก่ ครูท่ีมีความพยายาม มุ่งมั่น ฝ่าฟัน
อุปสรรค เพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสม และมุมมองใหม่ๆ เพ่ือใชใ้นการพัฒนาผูเ้รียน ประกอบดว้ย 
ผู้ปกครองท่ีจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน (Home School) ท่ีท าหน้าท่ีในการจัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐานใหก้บัลกูในระดบัประถมศกึษา จ านวน 1 คน และระดบัมธัยม จ านวน 1 คน และประธาน
ผูก้่อตัง้มลูนิธิชว่ยเหลือเดก็บา้นลกูรกั 1 คน 
    3. กลุม่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการผลิตและพฒันาครู ไดแ้ก่ อาจารยใ์นสถาบนั
การผลิตครูท่ีปฏิบัติการสอนมาอย่างน้อย 8 ปี และผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับ
กรอบคิด ประกอบดว้ยอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีสอนในคณะครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์ท่ีเคยท างาน
เป็นผูบ้ริหารในระดบัมหาวิทยาลัยและคณะ 2 คน และผูอ้  านวยการศูนย ์รองผูอ้  านวยการศูนย์
จิตวิทยาการศกึษาท่ีจดัฝึกอบรมและพฒันาครู 2 คน 
  การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษาปรากฏการณข์องกรอบแนวคิดงอกงาม ผูว้ิจยัไดส้รา้ง
แนวค าถาม (Guideline) ท่ีใชใ้นการสัมภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (Semi-structure Interview) ส าหรบั
การศกึษาความหมายและคณุลกัษณะของกรอบคดิงอกงาม เพ่ือเป็นแนวทางในการสมัภาษณเ์ชิง
ลกึ โดยแนวค าถามถกูสรา้งขึน้ 
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จากวตัถปุระสงค ์ปัญหาการวิจยั และกรอบแนวคดิส าหรบังานวิจยันี ้โดยแนวค าถามจะเปิดกวา้ง

และสามารถปรบัเปล่ียนค าถามใหส้อดคลอ้งกับการใหข้อ้มูลของผู้ใหข้อ้มูลหลักไดข้ณะท าการ

สมัภาษณ ์ซึ่งการสรา้งขอ้ค าถามด าเนินการดงันี ้

    1. ผูว้ิจยัทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับกรอบคิดงอกงาม และ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณเ์พ่ือศึกษา
ความหมายและคณุลกัษณะของกรอบคิดงอกงามตามวตัถปุระสงคแ์ละปัญหาการวิจยัท่ีก าหนด
ไว ้
    2. ผู้วิจัยน าแนวข้อค าถามท่ีสรา้งขึน้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความ
เหมาะสมของค าถามและภาษาท่ีใชใ้หก้ับสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์ปัญหาการวิจยั ตลอดจน
กรอบแนวคิดในการวิจยั จากนัน้จึงน าขอ้ค าถามท่ีไดร้บัค าแนะน ามาปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะท่ี
อาจารยท่ี์ปรกึษางานปรญิญานิพนธ ์
    3. ผู้วิจัยน าแนวค าถามไปทดลองเก็บข้อมูลกับครู 1 คน เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบวา่แนวค าถามท่ีสรา้งขึน้สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูไดต้รงกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
    4. ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบขอ้ค าถามมาปรบัปรุงแนวขอ้ค าถามอีก
ครัง้ก่อนน าไปใชจ้รงิในการวิจยั โดยในท่ีนีผู้ว้ิจยัเสนอตวัอย่างแนวขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์
เชิงลกึกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการวิจยัครัง้นี ้ตวัอยา่งเชน่ 
     1) ทา่นคดิวา่กรอบคดิคืออะไร 
     2) ทา่นคดิวา่กรอบคดิมีความส าคญัตอ่วิชาชีพครู/งานของทา่นอยา่งไร 
     3) ทา่นคดิวา่ครูท่ีกรอบคิดงอกงามควรมีลกัษณะอยา่งไร 
    ทัง้นี ้ผูว้ิจยัเสนอแนวขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึไวใ้นภาคผนวก ง 
  การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ผูว้ิจยัด าเนินการติดตอ่ท าหนงัสือขอความรว่มมือในการเก็บขอ้มลูจากบณัฑิต
วิทยาลยั พรอ้มกบัการตดิตอ่ประสานงานกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้ 10 ทา่น เป็นการสว่นตวั 
   2. เม่ือไดร้บัการอนญุาตใหเ้ก็บขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูหลกัแลว้ ผูว้ิจยัจงึเดินทางไป
สมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกัตามท่ีนดัหมายไว ้
  การวิเคราะหข้์อมูล 
   การวิจัยนี ้เป็นการศึกษาเชิ งปรากฏการณ์วิทยา เพ่ือท าความเข้าใจต่อ
ปรากฏการณข์องกรอบคิดงอกงามอนัเกิดจากประสบการณชี์วิตของครูท่ีจดัการศกึษาในระบบ ครู
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ท่ีจดัการศกึษานอกระบบ รวมถึงกลุม่ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งในการผลิตและพฒันาครูท่ีมีประสบการณ์
ในการพฒันาผูเ้รียน ซึ่งผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้ 
     1. ผูว้ิจัยถอดเทปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์อย่างละเอียดแบบค าต่อค า 
เรียงล าดบั และไม ่ตดัขอ้ความใดขอ้ความหนึ่งทิง้ไป หรือไมต่ดัสินวา่ขอ้ความนัน้ไมมี่ความส าคญั 
เพราะอาจน ามาใชป้ระโยชนใ์นภายหลงัได ้โดยบนัทึกรายละเอียด กรองขอ้มูลในทุกช่วงเวลา ท่ี
สิน้สดุการใหส้มัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูหลกัในแตล่ะครัง้ โดยผูว้ิจยัจะทบทวนเนือ้หาหรือตรวจทาน
ขอ้มลู และอาจเก็บขอ้มลูเพิ่มเตมิเพ่ือใหไ้ดเ้นือ้หาครอบคลมุในทกุมิตท่ีิศกึษา 
     2. ผู้วิจัยจัดเตรียมข้อมูล (data management) ด้วยการลงรหัส แล้วจัด
ระเบียบขอ้มลู โดยจ าแนกเป็นหมวดหมู ่หรือการท าดชันีขอ้มลู ซึ่งอาจเป็นค า ประโยค หรือแนวคดิ  
     3. ผูว้ิจัยถอดรหัส ตีความ วิเคราะห ์และใหค้วามหมายกับขอ้มูล (making 
interpretation and conceptualized) เพ่ือก าหนดแนวคิด concept ต่าง ๆ และคัดสรรเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีมีความหมาย ต่อการตอบค าถามการวิจยัเพ่ือท าเป็นขอ้สรุปชั่วคราวและตดัทอนขอ้มูลท่ี
ไมต่อ้งการออกไป จากนัน้น าขอ้สรุปยอ่ยมาประมวลเช่ือมโยงกนั  
     4. ผูว้ิจยัท าความเขา้ใจ และวิเคราะหข์อ้สรุปทัง้หมดท่ีเป็นประสบการณชี์วิต
ของผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีสะทอ้นออกมาเป็นความคิด ความรูส้ึก ความเช่ือ เจตคติ และพฤติกรรม ของ
ครูท่ีจดัการศกึษาในระบบ ครูท่ีจดัการศึกษานอกระบบ รวมถึงกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการผลิต
และพฒันาครู ซึ่งจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ป็นขอ้มลูตามบรบิทของปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้
ในสงัคมไทย อนัเป็นประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาเพ่ือน าไปสู่ขอ้เสนอเชิงมโนทศันต์ามเป้าหมายของ
การวิจยัท่ีก าหหนดไว ้
     5. ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลโดยใช้กระบวนการ
ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ด้านข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวงการศกึษาเพ่ือยืนยนัความนา่เช่ือถือ (เอือ้มพร หลินเจรญิ, 2554, ออนไลน)์  
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การวิจัยระยะที ่2 : การศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคิดงอกงามของ
นักศึกษาวิชาชีพครู 
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร  
   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศกึษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบลูสงคราม ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 จ  านวน 358 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัศกึษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราช
ภัฏ  พิบูลสงคราม ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ท่ีมีกรอบคิดงอกงามของครูอยู่ใน
ระดบัต ่ากว่าเปอรเ์ซนไทลดท่ี์ 25 จ านวน 37 คน จากนัน้ผูว้ิจยัไดท้  าการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับ
สลากไดน้กัศกึษาเขา้รว่มโปรแกรมจ านวน 12 คน ท่ีสมคัรใจเขา้รว่มโปรแกรม  
 การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  1. แบบวัดกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู 
   1.1 ผูว้ิจยัศกึษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบคิดงอกงาม เพ่ือท า
ความเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎี นิยาม และองคป์ระกอบของกรอบคิดงอกงาม 
   1.2 ผูว้ิจัยน าผลจากการศึกษาปรากฏการณ์ของกรอบคิดงอกงามในการวิจัย
ระยะท่ี 1 ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลหลัก ซึ่งท าใหไ้ดค้วามหมายและคุณลกัษณะของ
กรอบคิดงอกงาม มาพิจารณาประกอบกับข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและ งานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรอบคิดงอกงามเพ่ือก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะและนิยามเชิงปฏิบตัิการของกรอบคิด
งอกงามของครู รวมทัง้ศึกษาแบบวดักรอบคิดของ Dweck (2006) เป็นแนวทางการสรา้งแบบวดั
กรอบคดิงอกงาม  
   1.3ผูว้ิจยัสรา้งขอ้ค าถามส าหรบัแบบวดักรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
เป็นแบบวดัลกัษณะมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคริท์ (Likert) 6 ระดบั 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีมีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทข์องกรอบคิดงอกงาม จ านวนทัง้สิน้ 86 
ขอ้ 
   1.4 ผูว้ิจัยน าแบบวดัท่ีสรา้งขึน้เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ ์
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ขอ้ค าถามและการใชภ้าษา เพ่ือคดัเลือกขอ้ค าถามและ
ปรบัปรุงแกไ้ข 
   1.5 น าแบบวัดกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีสรา้งเสร็จแล้ว ให้
ผูท้รงคณุวฒุิหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา เป็นผูพ้ิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยาม
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ศพัทเ์ฉพาะในแตล่ะดา้นเป็นรายขอ้ และใหค้ะแนนความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content validity) 
ของแบบวดัท่ีสรา้งขึน้  
   1.6 ผูว้ิจยัน าคะแนนท่ีไดจ้ากการพิจารณาของผูท้รงคณุวฒุิมาหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิ ง
ปฏิบัติการ โดยขอ้ค าถามท่ีผ่านเกณฑ์มีค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0. 80-1. 00 ไดข้้อ
ค าถามท่ีผ่านเกณฑจ์ านวน 69 ขอ้ ดงัแสดงผลในภาคผนวก ค จากนัน้ผูว้ิจัยน ามาขอ้ค าถามท่ี
ผา่นเกณฑม์าปรบัปรุงขอ้ความตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ 
   1.7 น าแบบวัดท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างแต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 91 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยการหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยการวิเคราะหค์่าความสมัพันธร์ะหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม (Item - Total Correlation) อยู่ระหว่าง 0.20-0.71 และการหาค่าความ
เช่ือมั่ น (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับด้วยสูตรสัมประสิท ธ์ิของแอลฟาของครอนบาค 
(Coefficient Cronbach‘s Alpha) มีคา่เท่ากบั 0.93 (ดงัแสดงในภาคผนวก ค) ซึ่งแบบวดัหลงัผ่าน
การตรวจสอบคณุภาพแลว้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทัง้สิน้ 60 ขอ้ 
   1.8 ผูว้ิจยัน าแบบวดัไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบันกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 
2 ท่ีก าลงัจะออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูซึ่งเป็นกลุม่ตวัอยา่งของงานวิจยันี ้  
 

ตัวอย่างแบบวัดกรอบคิดของครูในการพัฒนาผู้เรียน 
 

 ค าชีแ้จง: ค าชีแ้จง แบบวดันีเ้ป็นการสอบถามความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบักรอบ
คดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู ขอใหน้กัศกึษาพิจารณาขอ้ความแตล่ะขอ้วา่มีความสอดคลอ้ง
กบัความคิดความเช่ือของนกัศึกาษามากนอ้ยเพียงใด แลว้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับ
ความคดิเห็นของนกัศกึษา  
       จรงิท่ีสดุ   หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคิดความเช่ือของนกัศกึษามากท่ีสดุ 
       คอ่นขา้งจรงิ  หมายถึง ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคิดความเช่ือของนกัศกึษามา 
       คอ่นขา้งจรงิ  หมายถึง ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคิดความเช่ือของนกัศกึษาคอ่นขา้งมาก 
       คอ่นขา้งไมจ่รงิ หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคิดความเช่ือของนกัศกึษาคอ่นขา้งนอ้ย 
       ไมจ่รงิ   หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคิดความเช่ือของนกัศกึษานอ้ย 
       ไมจ่รงิท่ีสดุ  หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคิดความเช่ือของนกัศกึษานอ้ยท่ีสดุ 
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 เกณฑใ์นการตรวจให้คะแนน 
 

ข้อความ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

จริงที่สุด จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

ขอ้ความทางบวก 6 5 4 3 2 1 
ขอ้ความทางลบ 1 2 3 4 5 6 

 

  เกณฑก์ารแปลความหมาย 
  การแปลความหมายของคะแนนแบบวดักรอบคิกงอกงามของนกัศึกษาวิชาชีพครูมี
ความหมายดงันี ้  
  คะแนนเฉล่ีย   ความหมายของคะแนน 
   1.00-1.83    นกัศกึษามีกรอบคดิงอกงามระดบัต ่ามาก 
   1.84-2.67    นกัศกึษามีกรอบคดิงอกงามระดบัต ่า 
   2.68-3.51    นกัศกึษามีกรอบคดิงอกงามระดบัคอ่นขา้งต ่า 
   3.52-4.35    นกัศกึษามีกรอบคดิงอกงามระดบัคอ่นขา้งสงู 
   4.36-5.19    นกัศกึษามีกรอบคดิงอกงามระดบัสงู 
   5.20-6.00    นกัศกึษามีกรอบคดิงอกงามระดบัสงูมาก 
 
 

ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับ 
จริง
ที่สุด 
 (1)  

จริง 
 

 (2)  

ค่อน 
ข้างจริง 
 (3)  

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 
 (4)  

ไม่จริง 
 

 (5)  

ไม่จริง
ที่สุด 
 (6)  

0 ฉนัไมส่ามารถสอนใหน้กัเรยีนทกุ
คนฉลาดได ้

      

00 ฉนัพยายามออกแบบกระบวนการ
เรยีนรูใ้หม่ๆ  เพื่อใหน้กัเรยีนได้
เรยีนรูอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั 
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   2. การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคิดงอกงามของครูในนักศึกษา
วิชาชีพครู  
   การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ผูว้ิจยัน าผลการวิจัยในระยะท่ี 1 และผลการศึกษาเอกสารและงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสริมสรา้ง
กรอบคดิงอกงาม มาบรูณาการรว่มกนัเพ่ือสรา้งโปรแกรม ซึ่งมีขึน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
   2.1 ผูว้ิจัยศึกษาและประยุกตใ์ชรู้ปแบบการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ของฮันน่ี
และมมัฟอรด์ (Honey and Mumford, 1992) ท่ีใหค้วามส าคญักบัการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์ซึ่ง
ไดก้ าหนดแนวทาง การจัดกระบวนการเรียนรู ้4 ขั้นตอน มาผสมผสานกับแนวคิดเก่ียวกับการ
ประเมินเพ่ือการเรียนรู ้(Formative Assessment) เพ่ือก าหนดขัน้ตอนของโปรแกรมการเสริมสรา้ง
กรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู ดังนั้นในการด าเนินกิจกรรมของโปรแกรมจะ
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้การไดร้บัประสบการณ ์2) ขัน้การทบทวนประสบการณ์ 3) ขัน้
การสรุปจากประสบการณ ์4) ขัน้การวางแผนปฏิบตัติน และ 5) ขัน้การประเมินเพื่อการเรียนรู ้ 
    2.2 ผูว้ิจยัศกึษาและประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางจิตวิทยาตา่ง ๆ เช่น ทฤษฎีแห่งตนขอ
งดเว็ค (Self-Theories) ทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive learning 
Theory) ทฤษฎี การเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย (Meaningful Learning Theory) ทฤษฎีล าดบัขั้น
ความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchical Theory of Motivation) และ
ทฤษฎี Client Centered ของโรเจอร ์(Carl Rogers) ร่วมกับการใช้การใช้เทคนิคทางจิตวิทยา 
ได้แก่ การให้ตัวแบบ (Modeling) การเสริมแรง (Reinforcement) การชมเชย (Praise) การให้
ขอ้มูลยอ้นกลับ (Feedback) การสอน (Teaching) การประเมินตนเอง (Self-Assessment) การ
แสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) การสร้างสถานการณ์ (Simulation) กรณีศึกษา (Case 
Study) และเกม (Game) มาใชใ้นการออกแบบกิจกรรมเพ่ือพฒันาคณุลกัษณะของกรอบคิดงอก
งาม ซึ่งผลการวิจยัในระยะท่ี 1 สะทอ้นใหเ้ห็นว่าคุณลักษณะกรอบคิด งอกงาม ประกอบดว้ย 2 
ดา้น คือ ดา้นความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถในตนเอง ประกอบดว้ย 5 คณุลกัษณะย่อย 
คือ 1) การเข้าใจและยอมรับในตนเอง  2) ความเช่ือในศักยภาพของตนเอง  3) การก าหนด
เปา้หมายเพ่ือผูเ้รียน 4) การแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์และ 5) คณุลกัษณะความเป็นครู และดา้น
ความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 2 คณุลกัษณะย่อย 
คือ 1) ความเช่ือในคณุคา่ความเป็นมนษุย ์และ 2) ความเช่ือในศกัยภาพของผูเ้รียน 
   2.3 ผูว้ิจยัน าโปรแกรมท่ีสรา้งขึน้เสนอต่อกรรมการท่ีปรกึษาปริญญานิพนธเ์พ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมของวตัถปุระสงคข์องโปรแกรม เนือ้หา กิจกรรม และระยะเวลาท่ีใช ้แลว้
ด าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
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   2.4 ผูว้ิจยัน าโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูไป
ใหผู้ท้รงคณุวฒุิดา้นการฝึกอบรม ดา้นการพฒันากรอบคิด และดา้นจิตวิทยาการศกึษา จ านวน 5 
ท่าน (ดังภาคผนวก ค) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา เพ่ือพิจารณาถึงความสอดคล้อง
เหมาะสมกับวัตถุประสงค ์การเลือกใช้แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคทางจิตวิทยา รวมทั้งล าดับ
ขัน้ตอนของโปรแกรม จากนัน้ผูว้ิจยัน าคะแนนท่ีไดจ้ากการพิจารณาของผูท้รงคณุวฒุิมาหาคา่ดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item–Objective Congruence: IOC) พบว่า โปรแกรมการเสริมสรา้ง
กรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูมีคา่ดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0. 80-1. 00  
   2.5 ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุิมาปรบัปรุงแกไ้ข และน าโปรแกรมไป
ทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 5 คน เพ่ือดูความเหมาะสมของเวลา กิจกรรม และความเขา้ใจของผู้เขา้ร่วมโปรแกรม 
จากนัน้จงึน าโปรแกรมมาปรบัปรุงใหมี้ความสมบรูณ ์และก่อนไปใชจ้รงิกบักลุม่ตวัอยา่ง 
   ส าหรบัโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของครูในนักศึกษาวิชาชีพครู 
เป็นโปรแกรมท่ีจดัขึน้นอกหลกัสูตร โดยผูว้ิจยัด  าเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 6 สปัดาห ์ๆ ละ 3 
ครัง้ ๆ ละ 60 ถึง 90 นาที รวมทัง้สิน้ 14 ครัง้ ดงัรายละเอียดในตาราง 6  

ตาราง 6 กิจกรรมในโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู 

คร้ังที ่ กิจกรรม คุณลักษณะของกรอบคิดงอกงามที่พัฒนา 
1 ปฐมนิเทศ  
2 ภาพของฉนั 

การเขา้ใจและยอมรบัในตนเอง 
3 อารมณน์ัน้ส าคญัอยา่งไร 
4 รูจ้กั Mindset 

ความเช่ือในศกัยภาพของตนเอง 
5 เปลีย่น Mindset 
6 การวางแผนพฒันาผูเ้รยีน การก าหนดเปา้หมายเพื่อผูเ้รยีน 
7 การสรา้งสือ่ สือ่สรา้งสรรค ์

การแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์
8 หอ้งเรยีนอลเวง 
9 ครูที่ฉนัอยากเป็น คณุลกัษณะความเป็นครู 
10 มนษุยท์กุคนมีคณุคา่ 

ความเช่ือในคณุคา่ความเป็นมนษุย ์
11 หอ้งเรยีนแสนสขุ 
12 Believe 

ความเช่ือในศกัยภาพของผูเ้รยีน 
13 นกัเรยีนใหม ่
14 ปัจฉิมนิเทศ   
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 การก าหนดแบบแผนและการด าเนินการทดลอง 
  แบบแผนการทดลอง 
   การวิจัยในระยะท่ี 2 ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-
posttest design (องอาจ นยัพฒัน,์ 2551, น. 124-126) แบบแผนการทดลองดงักล่าวขา้งตน้เป็น
แบบแผนท่ีมีการวดัหรือการทดสอบเพียง 2 ครัง้ ไดแ้ก่ การวดัก่อนการทดลอง (Pretest) และการ
วดัหลงัการทดลอง (Posttest) แตใ่นการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัตอ้งการทดสอบความคงทนของกรอบคิด
งอกงามของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีเขา้รว่มโปรแกรมเพิ่มเติม จึงเพิ่มการวดัภายหลงัการทดลองใน
ครัง้สดุทา้ย เม่ือสิน้สดุการใหโ้ปรแกรมโดยเวน้ระยะเวลา 4 สปัดาห ์เป็นลการติดตามผล (Follow 
up) แบบแผนการทดลองดังกล่าวจึงเป็นแบบแผนท่ีออกแบบให้มีการวัดซ ้า (Repeated 
Measures Design) โดยมีการวัดทัง้หมด 3 ครัง้ ไดแ้ก่ การวัดก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และการวดัในตดิตามผลดงัในตาราง 7  

ตาราง 7 แบบแผนการทดลอง One Group Pretest-posttest design 

Experimental group Pretest Treatment Posttest 1 Follow up 
E O1 X O2 O3 

 
  ความหมายของสญัลกัษณ ์มีดงันี ้ 
  E  แทน กลุม่ทดลอง (Experimental group)  
  O1  แทน การวดัก่อนการทดลอง (Pretest)  
   O2  แทน การวดัหลงัการทดลองครัง้ท่ี (Posttest 1)  
   O3  แทน การตดิตามผลหลงัการทดลอง (Follow up)  

   X   แทน โปแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของครูในการพฒันาผูเ้รียน 
       (Treatment)  
 
 การด าเนินการทดลอง 
  ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองโดยแบง่ออกเป็น 3 ระยะดงันี ้
   1. ระยะก่อนการทดลอง ผูว้ิจยัคดัเลือกนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีคะแนนกรอบคิด
งอกงามต ่ากว่าเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25 จ  านวน 37 คน แลว้ท าการสุ่มอย่างง่าย ไดน้ักศึกษาเขา้ร่วม
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โปรแกรมจ านวน 12 คน ท่ีมีความสมัครใจในการเขา้ร่วมการวิจัย จากนั้นท าการนัดหมายเพ่ือ
ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของครู  
   2. ระยะทดลอง ผูว้ิจยัด าเนินการใชโ้ปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคิดงอกงามของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู จ  านวน 14 ครัง้ ครัง้ละ 60-90 นาที เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห ์
   3. ระยะหลงัการทดลอง หลงัการใชโ้ปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัท าการวดักรอบคดิงอกงามกบันกัศกึษากลุม่ทดลอง  
   4. ระยะติดตามผล หลงัเสร็จลิน้การทดลองเป็นระยะเวลา 4 สปัดาหแ์ลว้ ผูว้ิจยั
ท าการวดักรอบคิดงอกงามกับนกัศึกษากลุ่มทดลองอีกครัง้ โดยท าการเรียงล าดบัคะแนนแบบวดั
กรอบคิดงอกงามนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีเขา้รว่มโปรแกรมท่ีไดค้ะแนนสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก เพ่ือท า
การสมัภาษณน์กัศกึษา ครูพ่ีเลีย้ง และนกัเรียนในชัน้เรียนของนกัศกึษาท่ีเขา้รว่มโปรแกรม รว่มกบั
การสงัเกตการเปล่ียนแปลงในการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียนของนกัศกึษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผูว้ิจยัติดตอ่ขอหนงัสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยั จาก
บณัฑิตวิทยาลยัถึงคณบดีคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม  
  2. น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยส่งถึงคณบดีคณะครุศาสตรแ์ละชีแ้จงวิธีการ
ด าเนินงานวิจยั และระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการเก็บขอ้มลู 
  3. ด  าเนินการวดักรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาคณะครุศาสตร ์ชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 
2 และก าลงัจะเริ่มฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
  4. น าแบบวดัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลมาตรวจให้คะแนน และเรียงล าดบัคะแนนจาก
มากไปนอ้ย เพ่ือคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีคะแนนกรอบคิดงอกงามต ่ากว่าเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท่ี์ 25 ลงมา 
แลว้ท าการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือคดัเลือกนกัศึกษาเขา้ร่วมโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงาม
ของนกัศกึษาวิชาชีพครูและสอบถามความสมคัรใจในการเขา้รว่มการวิจยั 
  5. เม่ือไดน้กัศึกษาเขา้ร่วมโปรแกรมแลว้ ผูว้ิจยันดัหมายและด าเนินการทดลองโดย
การใชโ้ปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
  6. เม่ือสิน้สดุการทดลอง ผูว้ิจยัท าการวดักรอบคิดงอกงามหลงัการเขา้รว่มโปรแกรม
อีกครัง้ 
  7. หลงัจากสิน้สดุการทดลองเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห ์ผูว้ิจยัท าการวดักรอบคิดงอก
งามของนกัศกึษาวิชาชีพครูท่ีเขา้รว่มโปรแกรมอีกครัง้ และคดัเลือกนกัศกึษาท่ีมีระดบักรอบคิดงอก
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งามท่ีอยู่ในระดบัสูง 3 อนัดบัแรก เพ่ือสมัภาษณแ์ละการเก็บขอ้มลูเชิงประจกัษ์ในชัน้เรียน พรอ้ม
ทัง้สมัภาษณค์รูพ่ีเลีย้ง และนกัเรียนของนกัศกึษาท่ีฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  
 การวิเคราะหข้์อมูล 
  1. การวิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐานของกรอบคิดงอกงามของนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยใช้
คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. การวิเคราะหท์างสถิตเิพ่ือการหาคณุภาพเครื่องมือ  
   2.1 วิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของขอ้ค าถามในแบบ
วดั โดยการหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  
   2.2 การวิเคราะหค์่าความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (Item - 
Total Correlation)  
   2.3 วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่ น (Reliability) โดยการหาค่าเช่ือมั่ นแบบความ
สอดคลอ้งภายในของแบบวดัโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient: α)  
  3. การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกรอบคิดงอกงามของ
กลุ่มทดลองในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล โดยการใชส้ถิติ
การวิ เค ราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้าทางเดียว  (One-Way ANOVA with Repeated 
Measures)  
  4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้ Bonferroni Method ของ
ค่าเฉล่ียของกรอบคิดงอกงามโดยรวม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะ
ตดิตามผล 
 การพทิักษส์ิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
   ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัน าเสนอโครงการวิจยัเรื่อง การศกึษาและเสรมิสรา้งกรอบคดิงอก
งามของนักศึกษาวิชาชีพครู เพ่ือขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณา
โครงการวิจยัท่ีท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคผนวก ข) โดยผลการพิจารณามี
ความเห็นสมควรให้ด  าเนินการวิจัยตามข้อเสนอได้รับหมายเลขข้อเสนอการวิจัย SWUEC-
201/60E 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษาความหมายและคุณลักษณะกรอบคิดงอกงาม 

ของครูในบริบทสังคมไทย 

  การวิจยัระยะท่ี 1 ผูว้ิจยัไดศ้กึษาความหมายและคณุลกัษณะกรอบคิดงอกงามของครูใน
บริบทสังคมไทย โดยใช้วิธีการศึกษาปรากฏการณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (ภาคผนวก ก ) ผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูแบง่เป็น 2 สว่น สรุปผลการวิเคราะหค์วามหมายและคณุลกัษณะกรอบคดิงอกงาม
ของครูในบรบิทสงัคมไทย ดงันี ้

1. ความหมายของกรอบคิดงอกงามของครู 
  จากการวิเคราะหข์้อมูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 10 ท่าน มีความ
คิดเห็นสอดคลอ้งกันว่า กรอบคิดงอกงามของครู หมายถึง ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับศกัยภาพทาง
ปัญญาท่ีตนมีวา่ สามารถพฒันาไดท้ัง้นีข้ึน้อยูก่บัระดบัความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองซึ่งจะสง่ผล
ใหบ้คุคลแสดงความพยามมุ่งมั่นท่ีจะคน้ควา้หาความรูท่ี้เป็นประโยชนเ์พ่ือน ามาใชใ้นการพฒันา
ตนเอง อย่างไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก ซึ่งความหมายท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์
จากเอกสาร ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูกลา่วไวว้า่ 

กรอบคิดงอกงามว่าดว้ยเรือ่งของความเชื่อแต่ในความเชื่อนีม้นัจะตอ้งรวมไป
ถงึกระบวนการคิดดว้ย มนัเป็นความเชือ่ทีม่าจากการบ่ม บ่มใหเ้กิดความคดิ แลว้น ามาสู่
กระบวนการของความเชื่อ เกีย่วกบัศกัยภาพของตนเอง โดยเฉพาะศกัยภาพทางปัญญา 
และความสามารถดา้นต่างๆ 

เราคิดว่าความสามารถของตวัเราพฒันาต่อไปไดเ้รือ่ย ๆ นะ แค่ตอนนีม้นัอยู่
ทีว่่าตอ้งการพฒันามากหรอืนอ้ย 

 การวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลายท่าน ยงัพบความเห็นท่ีสอดคลอ้ง
กนัว่า กรอบคิดงอกงามของครูประกอบดว้ยความเช่ือของครูท่ีสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ดา้น
ความเช่ือในศักยภาพและความสามารถของตนอง และด้านความเช่ือในศักยภาพและ
ความสามารถของผูเ้รียน ซึ่งความเห็นดงักลา่วท่ีพบมีความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะหจ์ากเอกสาร 
โดยเห็นไดจ้ากการสมัภาษณท่ี์ผูใ้หข้อ้มลูไดก้ลา่วไวว้า่ 
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ครูที่เชื่อว่ามนษุย์ทุกคนสามารถพฒันาและเติบโตได ้โดยจะมองปัญหาเป็น
โอกาสในการเรียนรูท้ี่จะใชพ้ฒันาตนเอง ใหค้วามส าคญักบัความพยายาม และเนน้การ
เรียนรูร้ะหว่างกระบวนการมากกว่าความส าเร็จ โดยเชื่อว่าผูเ้รียนสามารถพฒันาได ้มนั
มาจากระบบทีบ่่มเพาะ 

1.1 ด้านความเชื่อในศักยภาพและความสามารถของตนเอง 
  จากการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ ์ยงัพบประเดน็ท่ีน่าสนใจเพิ่มเตมิจาก
การวิเคราะหเ์อกสาร ท่ีช่วยขยายใหค้วามหมายของความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถของ
ครูมีความชดัเจนยิ่งขึน้ โดยผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกนัในประเด็นนีว้่า ครูตอ้งมี
ความเขา้ใจ และยอมรบัตนเองตามความเป็นจริง ซึ่งความเขา้ใจและการยอมรบันีเ้ป็นจดุเริ่มตน้ท่ี
จะช่วยให้ครูสามารถหาวิธีการท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนาและปรบัปรุงขอ้บกพร่องของตนเอง 
ภายใตบ้ทบาทของครูท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีในการพฒันาผูเ้รียน ดงัแสดงใหเ้ห็นจากท่ีผูใ้หข้อ้มูล ไดใ้ห้
ขอ้มูลสนับสนุนไวว้่า การเขา้ใจและยอมรบัตนเองมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วยใหก้ารจัดการ
เรียนรูเ้ป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 

ช่วงท าโฮมสคูลใหม่ๆเวลาลูกมีปัญหา พีก่็จะเป็นสไตลใ์หค้ าตอบ สมมตุวิ่าเขา
ว่าอย่างนี ้พีก่็ไม่ใช่หรอกพีก่็จะพยายามพูดพูดเพือ่ทีจ่ะหกัลา้งสิ่งทีเ่ขาคดิเนีย่มนัไม่ดยีงัไง 
มนัแย่ยงัไงอะไรอย่างนีเ้นอะ มนัก็เลยมีผลกบัอารมณค์วามรูส้กึของลูก เลยท าใหพ้ีต่อ้งมา
คดิใหม่ท าใหม่ พีจ่ะพยายามท าความเขา้ใจ และพยายามทีจ่ะรบัฟังลูกๆ ใหม้ากขึน้ ก็พูด
เท่าทีจ่ าเป็น แลว้มนัก็ช่วยใหพ้ีส่ือ่สารกบัลูกไดด้ขีึน้  

  ประเด็นเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ความหมายของความเช่ือในศักยภาพและ
ความสามารถของครู พบว่ามีความเก่ียวขอ้งกับการก าหนดเป้าหมายเพ่ือผูเ้รียน ซึ่งการก าหนด
เป้าหมายของครูเปรียบเสมือนการก าหนดทิศทางในการเรียนรู ้และกระบวนการพฒันาท่ีจะช่วย
ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดเ้ต็มศกัยภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกับการใหข้อ้มูลส่วนใหญ่ของผูใ้หข้อ้มูลท่ี
กลา่วไวว้า่ 

ตอ้งท ายงัไงใหไ้ดเ้ด็กรกัทีจ่ะมาเรยีนคณิตศาสตร์คือประเด็นหลกัคือตัง้เป้าให้
เด็กรกัคณิตศาสตร์ ค าว่ารกัตรงนีค้ือไม่จ าเป็นตอ้งเก่งเลิศแบบท าขอ้สอบโอลิมปิกอะไร
ไม่ใช่ แต่จากทีเ่คา้ไม่เคยเขา้เรียนหรือเคา้รูส้ึกคณิตศาสตร์มนัน่าเบือ่มากใหก้ลบัมองว่า
ตอ้งเขา้เรยีน มาเรียนแลว้มีความสขุมากขึน้จากทีไ่ม่เคยท าไดแ้มก้ระทั่งขอ้เดียวใน10ขอ้
ใหท้ าไดซ้กัหนึ่งหรอืสองขอ้ก่อนไม่ไดห้วงัว่าตอ้งท าทัง้10 ขอ้ได ้
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  นอกจากนีใ้นการวิเคราะหค์วามหมายของความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถ
ของครู ยังพบว่า มีความเก่ียวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน ดว้ย
วิธีการท่ีแตกต่างหลากหลาย โดยใชว้ิธีการใหม่ ๆ ท่ีมีความยืดหยุ่นและสรา้งสรรค ์ซึ่งผูใ้หข้อ้มูล
สว่นใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดก้ลา่วไวว้า่ 

ล่าสดุพวกเราท าโปรเจ็ค บูรณาการมากกว่าขา้ว แต่มนัไม่สนกุ เพราะว่าเด็ก
ไม่ไดย้ิน สองเด็กบ่นว่าแดดรอ้นนู่นนีน่ ั่น ครูก็ตอ้งมาคยุกนั ว่ามีปัญหาแลว้เพราะถา้เกิด
เราจะฝืนก็จะไม่สนกุแลว้ คอืส่วนนงึเดก็ไม่สนกุ สองครูก็เริ่มเหน็อาการว่า เดก็เริ่มอดิออด 
ครูก็ตอ้งมาเซ็ทกนัใหม่ แสดงว่ามนัอาจจะยากไป หรือมนัอาจจะเยอะไป ก็ใชว้ิธีการขอ
ตวัแทนเด็กร่วม reflection หน่อย เอาแบบคนที่มองแบบตรงไปตรงมา เขาก็... ครู มัน
น่าจะมีแบบนี ้ๆ ไหม คือ เราก็เอาเสียงเขาแหละมาปรบัใหม้นัตรงกบัความตอ้งการเขา้
และความรูท้ีเ่ราอยากใหเ้ขาได ้

  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลบางท่านยังเสนอความคิดเห็น
เพิ่มเติมเก่ียวกับความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถในตนเองของครู ว่ามีความเก่ียวขอ้งกับ
การประพฤติตนของครูท่ีตอ้งเป็นแบบอย่างใหก้ับผูเ้รียน ทั้งการปฎิบัติตนในโรงเรียน และการ
ด าเนินชีวิตในสงัคม เพราะครูเปรียบเสมือนสภาพแวดลอ้มทางในการเรียนรูข้องผูเ้รียน ดงันัน้ใน
การจัดการเรียนการสอนครูจึงเป็นตัวแบบท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้งให้ความสนใจ และอาจส่งผลให้
ผูเ้รียนเลียนแบบพฤติกรรมของครูในด้านท่ีตนสนใจ ดงัเห็นไดจ้ากค าพูดของผูใ้หข้อ้มลูท่ีไดแ้สดง
ทศันะเก่ีวกบัความหมายไวว้า่ 

การเป็นตวัแบบ เป็นตวัแบบใหเ้ด็กไดเ้ห็นว่า ทุกอุปสรรค ถา้ใชส้ติมันก็ขา้ม
ผ่านพน้ได ้เป็นตัวแบบว่าดว้ยเรื่องของการใฝ่เรียนรู ้ว่าดว้ยเรื่องของการไม่ย่อทอ้ต่อ
อปุสรรค 
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1.2 ด้านความเชื่อในศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน 
    จากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลพบว่ามีความสอดคล้อง และมี
ความหมายท่ีเพิ่มเติมจากการวิเคราะหเ์อกสาร โดยผูใ้หข้อ้มูลทุกท่านมีความเห็นสอดคลอ้งว่ามี
ความเก่ียวขอ้งกับมุมมองของครูท่ีมีต่อผูเ้รียน ซึ่งสามารถสังเกตไดจ้ากการปฏิบตัิตนของครูต่อ
ผูเ้รียนอย่างเท่าเทียม การสรา้งบรรยากาศท่ีปลอดภัยใหเ้กิดขึน้ในกระบวนการจดัการเรียนรู ้โดย
เขา้ใจในพืน้ฐานความตอ้งการของมนุษย ์และยอมรบัในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน 
ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดก้ลา่วไวว้า่ 

พี่ใช้กระบวนการโฮมรูมโฮมใจนี่แหละค่อยๆช่วยเขาคือ ใหเ้ขาแบบรูจ้ักกับ
เพือ่นทีย่อมรบัและเขา้ใจเขา พอเขารูส้กึว่าพืน้ที่มนัปลอดภยั ฉนัรูส้ึกเป็นส่วนนงึของวง
ป๊ับเนีย่ เขากบัเราก็จะรูส้กึว่าเราเริ่มเป็นพวกเดยีวกนั 

   นอกจากนีจ้ากการวิเคราะหก์ารสมัภาษณย์งัพบว่าผู้ใหข้อ้มูลทุกท่าน มีความเห็นท่ี
สอดคลอ้งกันว่า ครูท่ีมุ่งมั่นหาวิธีการการสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้หลากหลายใหก้ับ
ผูเ้รียน เป็นผลมาจากความเช่ือมั่นของครูท่ีมีต่อผูเ้รียนว่า ลูกศิษยข์องตนสามารถพัฒนาและ
เตบิโตได ้ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะหท่ี์ไดจ้ากเอกสาร ดงัเห็นไดจ้ากผูใ้หข้อ้มลูไดก้ล่าวไว้
วา่ 

โรงเรียน... เป็นโรงเรียนรอบนอกคือเด็กที่อยู่ทีน่ีค่ือเด็กที่อ่อนกว่าเด็กในเมือง 
แต่สิ่งทีพ่ีค่ิดคอืจะท าอย่างไรใหเ้ดก็พฒันาตวัเองขึน้มาเทียบเท่ากบัเคา้ได ้ฉะนัน้มนัก็เป็น
ความทา้ทายอย่างนงึทีเ่ราจะท าใหเ้คา้สนกุและรกัในการเรียนคณติ... ถา้มองโดยพืน้ฐาน
เด็กทกุคนไม่เท่ากนัแต่ถา้มองในเรือ่งของการพฒันาทกุคนเท่ากนัและไม่จ าเป็นว่าเด็กใน
เมืองจะตอ้งเก่งกว่า 

  ดงันัน้ ในงานวิจยันี ้ความหมายของกรอบคิดงอกงามของครูในบริบทสงัคมไทย ท่ีได้
จากการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชิงลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัแวดวงการศกึษาจ านวน 10 ท่าน 
จึงสรุปไดว้่า “เป็นระบบความคิด ความเขา้ใจ และความเช่ือมั่นของครู ท่ีก าหนดพฤติกรรมใหค้รู
พรอ้มท่ีจะพฒันาตนเอง และพรอ้มท่ีจะพฒันาผูเ้รียนภายใตบ้ทบาทหนา้ท่ีของครู ท่ีเช่ือว่าตนเอง
และผูเ้รียนสามารถพัฒนาได ้แบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือ 1) ความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและ
ความสามารถของตน และ 2) ความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของผูเ้รียน” 
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2. คุณลักษณะของครูทีม่ีกรอบคิดงอกงามในบริบทสังคมไทย 
 จากการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูท่ีอยู่ในแวดวงการศกึษาไทย เก่ียวกับคณุลกัษณะของครูท่ี
มีกรอบคิดงอกงาม จ านวน 10 ท่าน พบว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห ์ท าให้ความหมายของ
คณุลกัษณะมีความชดัเจนมากขึน้ โดยภาพรวมของผลการวิเคราะหค์วามหมายกรอบคดิงอกงาม
ของครูในบริบทสังคมไทย พบคุณลักษณะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของความเช่ือในศักยภาพและ
ความสามารถของตนเองท่ีสามารถจัดกลุ่มออกมาได้ 5 คุณลักษณะ และด้านความเช่ือใน
ศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียน สามารถจดักลุ่มออกมาได ้2 คณุลกัษณะ ซึ่งรายละเอียด
แตค่ณุลกัษณะมีดงันี ้

2.1 คุณลักษณะด้านความเชื่อในศักยภาพและความสามารถของตนเอง 
  2.1.1 การเข้าใจและยอมรับในตนเอง 
   จากการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ ์เก่ียวกับคณุลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้ง
กับความเช่ือของครูท่ีมีกรอบคิดงอกงาม ดา้นของความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถของ
ตนเอง พบวา่ ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่เช่ือว่า “การเขา้ใจและยอมรบัในตนเอง” เป็นคณุลกัษณะส าคญั
ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองของครู ทัง้นีเ้ป็นเพราะครูท่ีรูจ้กัตนเองตามความเป็นจริง จะเขา้ใจ
ขอ้ดี และขอ้จ ากดัของตนเองท่ีมีผลตอ่การจดัการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียน ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดก้ลา่วไวว้า่ 

แรกๆจบมาใหม่ๆเราก็รูส้ึกว่าอยากจะเอาวิชาเราถ่ายทอดไปสู่ตัวเด็กแบบ
ทางตรงเลย ปรากฎว่าเป็นปัญหามากเพราะว่าเด็กไม่ไดร้บั สิ่งที่เราเอาไปใหม้ันมาก
เกินไป มนัยากไป  

    โดยผูใ้หข้อ้มลู 7 ใน 10 ท่านยงัมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกันว่า ครูท่ีมีกรอบคิด
งอกงามจะสามารถประเมินตนเองไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจรงิ โดยเป็นผลมาจากการท่ีครูยอมรบั
และตระหนกัวา่ตนเองเป็นมนษุยท่ี์ไมไ่ดส้มบรูณแ์บบ ดงันัน้ในมนษุยท์กุคนจึงมีทัง้ขอ้ดีและขอ้เสีย
อยูใ่นภายตนเอง แตป่ระเดน็ส าคญัอยูท่ี่วา่เม่ือตระหนกัไดว้า่ตนเองมีขอ้ดีอยูแ่ลว้ จะสามารถหาวิธี
ในการพัฒนาขอ้ดีท่ีตนเองมีใหเ้พิ่มขึน้ไดอ้ย่างไร และในทางกลับกันเม่ือตระหนักไดว้่าตนเองมี
ขอ้เสียหรือขอ้จ ากัด จะพยายามหาวิธีการใดเพ่ือน ามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาตนเอง ดงัท่ี
ผูใ้หข้อ้มลูไดก้ลา่วไวว้า่  
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เราชอบไหมคะแนนสูงชอบได ้แต่ถา้ไดค้ะแนนไม่สูงอย่างที่เราตอ้งการ ถาม
ตวัเองว่าท าไม แลว้เราจะพฒันาใหด้ไีดอ้ย่างไร ถงึแมก้ระทั่งว่าไดค้ะแนนสูงอย่างทีต่วัเอง
ตอ้งการ ก็ตอ้งถามกลบัมายงัตวัเองอีกว่า ฉนัท าไดด้มีากกว่านีไ้ดไ้หม ฉนัเรียนรูอ้ะไรจาก
คะแนน จากเกรด A ฉนัเรียนรูอ้ะไรบา้งแลว้ถา้ฉนัจะพฒันาอีก ฉนัจะพฒันาเพิ่มขึ้นได้
ไหม นีแ่หละตวัองคป์ระกอบส าคญั  

    จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การท่ีครูจะยอมรบัตนเองไดน้ัน้ ตอ้งอาศยัการการเปิดใจรบัฟัง
ค าแนะน า ตลอดจนค าวิพากษว์ิจารณจ์ากผูรู้ ้ตลอดจนการรบัฟังเสียงของผูเ้รียน โดยครูตอ้งเลือก
รบัขอ้มูลและใหค้วามสนใจกับสิ่งท่ีเป็นประโยชนต์่อการพฒันาตนเอง และการจดัการเรียนรู ้ซึ่ง
ตอ้งอาศยัการทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้โดยใชว้ิจารณญาณ และปราศจากอคต ิซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชน์
ตอ่การน าขอ้มลูมาใชพ้ฒันาตนเองของครู และการจดัการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาผูเ้รียน ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลู
ไดอ้ธิบายประสบการณข์องตนเองไวว้า่ 

บางครัง้มีคนมาดูงานเขาก็รูว้่า ครู S สอนสงัคมแบบ Active learning เขาก็มา 
observe เราก็บอกว่า observe ไดน้ะ แต่ตอ้งมาแนะน าพี่ดว้ย เพราะว่าพี่ไม่ไดจ้บมา
โดยตรง พีอ่อกแบบตามมมุมองของครูศลิปะออกแบบใหเ้ขา้ถึงเนือ้หา ซ่ึงคนทีม่าเขาก็มา
ช่วยเติมนะว่าควรเพิ่มเติมอะไร ซ่ึงพี่มองว่าเราก็ไดป้ระโยชน์ดว้ย แลว้เขาก็อาจจะได้
ไอเดยีวธีิการออกแบบของเราไปปรบัใชด้ว้ย 

   ส าหรบัประเด็นสุดทา้ยท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขา้ใจและยอมรบัตนเอง ท่ีผูใ้หข้อ้มูล
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน คือ ครูตอ้งสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได ้ในการ
วิเคราะหก์ารสมัภาษณพ์บว่า ความสามารถในการจดัการอารมณข์องครูมีอิทธิพลตอ่การจดัการ
จัดการเรียนรู ้ซึ่งหากครูเกิดความรูส้ึกหรือมีอารมณ์ในดา้นลบ ย่อมจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีครูจะกระท าต่อผู้เรียน ดังนั้นครูต้องมีการปรับและจัดระบบควบคุมความคิด 
ความรูส้กึของตนเองใหม้ั่นคงอยูเ่สมอ ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดแ้สดงทศันะไวว้า่ 

เคยมีเหตกุารณท์ีท่  ากิจกรรมในหอ้งแลว้เราก าลงัอธิบาย แต่เคา้จบักลุ่มคยุ ซ่ึง
เราโกรธก็ยอมรบัว่าเราเองก็ขาดสติ เราก็ดุไปเลยไม่ไดถ้ามเหตุผล ซ่ึงที่เคา้คุยกันก็คือ
โจทย์ที่เราใหน้ั่นแหละ มันเลยเกิดเป็นช่องว่าง จนมีโอกาสได้คุยกันจริงๆจังๆนั่นล่ะ 
ความสมัพนัธ์มนัก็ค่อยๆกลบัมา เราเองก็ไดบ้ทเรยีนดว้ยว่าควรจะมีเหตผุลมากกว่านี ้
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    จากการศึกษาขอ้มูลผ่านการสัมภาษณ์ของครูท่ีมีกรอบคิดอกงาม ท่ีกล่าวมา
ทัง้หมดสามารถสรุปไดว้่า “ การเขา้ใจและยอมรบัในตนเอง เป็นคณุลกัษณะส าคญัท่ีน าไปสู่การ
พฒันาตนเอง ครูท่ีมีการเขา้ใจและยอมรบัตนเองจะเป็นผูท่ี้มีการเปิดใจรบัฟังค าวิพากษจ์ากเพ่ือน
ร่วมงาน การน าค าแนะน าของเพ่ือนหรือผู้รูต้่าง ๆ มาปรบัใช้ในการจัดการเรียนรู ้การทบทวน
ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ในการจัดการเรียนรู ้และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองและจัดการ
อารมณ์ดา้นลบของตวัเองได ้” ซึ่งจากการขอ้คน้พบนีเ้ป็นสิ่งท่ีคน้พบเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์
ขอ้มลูจากเอกสาร ซึ่งเป็นการเติมเต็มความหมายของความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถของ
ครูใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
  2.1.2 ความเชื่อในศักยภาพของตนเอง  
   จากการศกึษากรอบคดิงอกงามของครู พบวา่ “ความเช่ือในศกัยภาพของตนเอง” 
เป็นคณุลกัษณท่ีส าคญัท่ีมีแนวโนม้จะปรากฏใหเ้ห็นในครูท่ีมีกรอบคิดงอกงาม จากการวิเคราะห์
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ ์ผูใ้หข้อ้มลูทกุท่านมีความคิดเห็นตรงกนัเก่ียวกบัคณุลกัษณะของครู 
ท่ีมีความเช่ือในศักยภาพของตนเองว่า ครูตอ้งมีความเช่ือมั่นในคุณสมบัติพืน้ฐานของตนเอง 
โดยเฉพาะในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสติปัญญา และทกัษะการจดัการเรียนรูต้า่ง ๆ ของครู ว่าเป็นสิ่งท่ี
สามารถพัฒนาไดต้ลอดเวลา ซึ่งความคิดความเช่ือนีจ้ะเป็นแนวทางการก าหนดพฤติกรรมการ
แสดงออกของครูในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ครูทุ่มเทและขวนขวาย คน้หาขอ้มลูท่ีมีประโยชน ์หรือองค์
ความรูใ้หม่ ดว้ยความรูส้ึกท่ีมีความสขุท่ีไดเ้รียนรู ้ซึ่งคณุลกัษณะท่ีแสดงออกนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นจาก
ค ากลา่วของผูใ้หข้อ้มลูท่ีวา่ “ครูตอ้งรกัในความรู ้ความจรงิ และมีความใฝ่เรียนรูอ้ยูต่ลอดเวลา”  
   นอกจากนีใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณย์งัพบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์
ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมท่ีสอดคลอ้งกบัเอกสารเก่ียวคณุลกัษณะท่ีแสดงออกผ่านความเช่ือ
ในศกัยภาพของครูว่า ครูตอ้งพรอ้มท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีคิด วิธีการจดัการเรียนรูแ้บบเดิมท่ีมี ไปสู่
วิธีการคิดหรือวิธีการจดัการเรียนรูใ้หม่ท่ีเหมาะสม ท่ีจะใชพ้ฒันาตนเองและพฒันาผูเ้รียนได ้โดย
ไม่กลัวหรือกังวลต่อความยากล าบาก แต่จะให้คุณค่ากับประโชน์และสิ่งท่ีจะได้เรียนรูจ้าก
กระบวนการพฒันาตนเองท่ีเกิดขึน้ ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดก้ลา่วไวว้า่ 

ครูที่มี growth mindset ควรจะพยายามปรับ จะต้องหาวิธี การปรับองค์
ความรูข้องตนเองของเด็กใหม่ว่า ไม่ใหย้ึดติดว่าเกรดไดเ้ท่าไหร่ เช่นในวิชาภาษาองักฤษ
จะให้ยึดติดว่า ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีความส าคัญกับตัวเขาอย่างไร คือให้เห็น
ความส าคญัใหเ้หน็คณุค่าในสิ่งทีไ่ดเ้รยีนรู ้
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   ประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูส่วน
ใหญ่ ยังมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันว่าครูท่ีมีความเช่ือในศักยภาพของตนเองจะไม่ย่อท้อต่อ
อปุสรรคและความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ในการท างาน หรือการจดัการกระบวนการเรียนรูข้องตนเอง 
แต่หากเม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ ก็จะพยายามคิดทบทวนถึงเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้อย่างมีเหตผุล โดยจะ
มุง่เนน้ไปท่ีการคน้หาวิธีการท่ีจะใชใ้นการแกปั้ญหา หรือปอ้งกนัการเกิดปัญหานีใ้นอนาคต โดยครู
มีมมุมองตอ่การมองปัญหาว่าเป็นเหมือนบททดสอบใหค้รูไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาตนเองใหดี้ขึน้ ดงัท่ี
ผูใ้หข้อ้มลูไดก้ลา่ววา่ 

ปัญหาหรอืความผดิพลาดถอืเป็นโอกาสทีจ่ะเรยีนรู ้เป็นสิ่งทีน่า่สนใจ ไม่ใช่สิ่งที่
จะบอกเราว่าเราไม่ไดเ้รือ่ง แต่มองว่ามนัเป็นโอกาสทีจ่ะท าใหเ้ราไดพ้ฒันาตวัเอง ซ่ึงมนัก็
เป็นสิ่งด ี

   จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในประเด็น “ความเช่ือในศักยภาพของตนเอง” 
พบว่าผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั ซึ่งขอ้คน้พบท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุลกัษณะของ
ครูท่ีมีกรอบคิดงอกงาม ดา้นความเช่ือในศกัยภาพของตนเอง ไมมี่ความแตกตา่งกบัคณุลกัษณะท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะหเ์อกสาร จึงสรุปไดว้่า ความเช่ือในศกัยภาพของตน เป็นคณุลักษณะของครูท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ครูเป็นผูท่ี้มีความเช่ือมั่นในสตปัิญญาของตนเองวา่สามารถพฒันาได ้มีความทุม่เท
และขวนขวายในการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พรอ้มท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดเม่ือได้
เรียนรูใ้นสิ่งใหม่ และไม่ย่อทอ้ตอ่อปุสรรคท่ีเกิดขึน้จากการท างานพยายามทบทวนหาขอ้ผิดพลาด
ของการจดัการเรียนรูแ้ละหาวิธีการแกไ้ขปรบัปรุงการจดัการเรียนรูน้ัน้ใหมี้ประสิทธิภาพ 
  2.1.3 การก าหนดเป้าหมายเพือ่ผู้เรียน 
   คณุลกัษณะท่ีไดจ้ากการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ มีความเห็น
สอดคลอ้งกันว่า การก าหนดเป้าหมายเป็นกระบวนการท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วยใหค้รูสามารถ
พฒันาศกัยภาพของตนเองในดา้นการจดัการเรียนรู ้รวมถึงจะสามารถเพิ่มพูนทกัษะท่ีจะน ามาใช้
ในการจดักระบวนการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับผูเ้รียนได ้นอกจากนีผู้ใ้หข้อ้มูลยงัอธิบายถึงลกัษณะ
ของการตัง้เปา้หมายไวว้่าตอ้งมีความชดัเจนและตอ้งมีการวางแผนอย่างเป็นระบบจึงจะสามารถ
บรรลตุามเปา้หมายท่ีตัง้ไวไ้ด ้ซึ่งสอดคลอ้งกบัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดก้ลา่วไวว้า่ 

โจทยใ์หม่ทีเ่ราตัง้คอื เรยีนสงัคมยงัไงใหรู้ส้กึว่าตวัเองไม่ไดเ้รยีน ซ่ึงเราเองก็ เรา
ก็ตอ้งท าการบา้น ไปดูซิว่าเขาสอนยงัไง ไปดู concept คนนัน้คนนี ้หาความรูแ้ลว้ก็มา
ประยกุต ์ 
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   นอกจากการก าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาตนเองของครูแลว้ ผูใ้หข้อ้มูลทุกท่าน
ยงัใหค้วามส าคญักับการก าหนดเป้าหมายของครูเพ่ือพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียนอีกดว้ย ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้วการพัฒนาผู้เรียนถือเป็นหน้า ท่ีหลัก และเป็นหน้าท่ีส าคัญท่ีครูทุกคนต้อง
รับผิดชอบตลอดอายุการท างาน หรือตลอดชีวิต ดังนั้นครูจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือจะไดมี้ความรูแ้ละทกัษะท่ีจะสามารถถ่ายทอดใหก้ับผูเ้รียนของตนเองได ้และใน
ขณะเดียวกันจากการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล 8 ท่าน จากผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด มีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมว่าสิ่งท่ีครูควรค านึงอยู่เสมอ คือประเด็นของการท าความเขา้ใจในธรรมชาติของ
ผูเ้รียน ทัง้นีใ้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาผูเ้รียน ครูตอ้งท าความเขา้ใจเนือ้หา 
หลกัสูตร ตลอดจนกระบวนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
วิธีการหาความรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเอง และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงคใ์นการเรียนรูท่ี้ครูตัง้ไว้ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้แสดงให้เห็นถึงการก าหนด
เปา้หมายในการพฒันาผูเ้รียน ไวว้า่ 

ผมพานักเรียนไปดูชุมชนแลว้มาเลือกศึกษาเรื่องที่สนใจ ซ่ึงผมก็ศึกษาไป
พร้อมๆกันอะไรเป็นยังไงมาน าเสนอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เป็นกระบวนการ และ
กระบวนการทัง้หมดนีก้็เอามาเขียนในลักษณะของ Model หรือ MesukModel ก็เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่น  าพานกัเรียนไปเรียนรูภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น อาชีพ ผูป้กครอง
หรอืสิ่งทีอ่ยู่ในชีวิตประจ าวนัโดยน าเอาความรูไ้ปใชเ้พือ่ใหน้กัเรียนรูส้กึว่าคณิตศาสตรน์ัน้
อยู่ในชีวติจรงิเคา้จะไดรู้ส้กึสนกุและเรยีนอย่างมีความสขุ 

    ขอ้มูลวิเคราะหท่ี์ไดจ้ากการสมัภาษณ ์คณุลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกับกรอบคิดงอก
งามของครู ในดา้นความเช่ือในศกัยภาพของตนเอง พบว่าครูท่ีมีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือผูเ้รียน
จะมีการตัง้เปา้หมายในการพฒันาตนเองดว้ยความมุ่งมั่นเพ่ือท่ีจะเพิ่มศกัยภาพภายในตนเอง ซึ่ง
มีความสอดคลอ้งกับคุณลักษณะท่ีไดจ้ากการวิเคราะหเ์อกสาร และมีส่วนท่ีขยายเพิ่มเติมจาก
การศึกษาในบริบทสังคมไทย ในประเด็นท่ีครูจะใชศ้กัยภาพท่ีตนมีมาวางในแผนการพัฒนาให้
ผูเ้รียน เกิดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสมกบัความตอ้งการและความแตกตา่งระหว่างบคุคล จึงสรุป
ไดว้่า การก าหนดเป้าหมายเพ่ือผูเ้รียน เป็นการตัง้เป้าหมายของครูส าหรบัพัฒนาตนเองในการ
ปฏิบตักิารสอนตามบทบาทหนา้ท่ีของครู ไดแ้ก่ การตัง้เปา้หมายในการเรียนรูท่ี้ชดัเจนใหก้บัผูเ้รียน 
คน้หาวิธีการท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาตนเองอยู่เสมอ และพยายามท าความเขา้ใจในธรรมชาติ
ความแตกตา่งระหวง่บคุคลของผูเ้รียน 
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  2.1.4 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
   จากการวิเคราะหก์ารสมัภาษณ ์พบวา่ผูใ้หข้อ้มลูสว่นใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้ง
กนัวา่ คณุลกัษณะของครูท่ีมีกรอบคิดงอกงามในดา้นความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถของ
ตน มีความเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ทัง้นีเ้ป็นเพราะการปฏิบตัิหนา้ท่ีของครู ตอ้ง
ท างานเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนตลอดเวลา ซึ่งบางครัง้อาจเกิดเป็นปัญหาและอปุสรรคท่ีอาจจะขดัขวาง
การเรียนรูข้องผู้เรียนได้ ดังนั้นแล้วเม่ือครูเผชิญปัญหาในชั้นเรียน ครูต้องสามารถประเมิน
สถานการณข์องปัญหา โดยพิจารณาดว้ยความคิดท่ียืดหยุ่น ในการเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมกับ
บรบิทและสถานการณท่ี์เกิดขึน้ได ้ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดก้ลา่วไวว้า่ 

ทีเ่ราพูดว่า ใหเ้อาถูกหรือผดิออกมาก่อน อย่างทีลู่กเราเขียนหนงัสอืนะ ตอนที่
เขาฝึกเขียน เขาเขียนผดิตลอดเลย เราเคยแกใ้หเ้ขาครัง้แรก แลว้เราก็สงัเกตวา่ เขาไม่กลา้
เขียนไปนานเลย เพราะว่ามนัมีถูกหรือผดิ แต่ตอนแรกทีเ่ขาเขียนเนีย่เพราะว่ามนัสนกุ แต่
พอเราน าไปสู่ความถูกผิด มันไม่สนกุแลว้ หยุดเขียนไปประมาณช่วงนึง เราเห็นเลยว่า
กราฟของความอยากเขียนมันลง เราเลยนั่งคุยกับภรรยาเราว่า ถูกผิดเราไวก่้อนไหม 
เพราะว่าวนัใดวนัหนึ่งเขาจะรูเ้พราะเขาเริ่มอ่านเป็นเขียนเป็น เพราะเขาเริ่มอ่านหนงัสือ
เป็นเขาก็จะสนกุใช่ไหม แลว้วนัหนึ่งเขาก็จะรูว้่าในวนันัน้ทีเ่ราเขียน ไม่ไดเ้ขียนยงังัน้ แต่ว่า
มนัเขียนแบบนีน้ีห่ว่า เพราะว่าเขาไม่ไดเ้รยีนคนเดยีว 

   นอกจากนี ้จากการวิเคราะหก์ารสมัภาษณเ์ก่ียวกับคณุลกัษณะของครู ท่ีมีการ
แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ จากผู้ให้ข้อมูล 5 ใน 10 ท่าน ยังพบประเด็นท่ีน่าสนใจและขยาย
ความหมายของคุณลักษณะของครูท่ีมีการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรคไ์ว้ว่า เม่ือต้องเผชิญกับ
ปัญหาครูตอ้งใชก้ระบวนการคิดเพ่ือหาวิธีการท่ีจะใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ ดว้ยวิธีการท่ีแปลก
ใหม ่ถึงแมปั้ญหาท่ีเกิดขึน้จะเป็นเรื่องท่ีเคยเกิดขึน้แลว้ โดยครูตอ้งส ารวจปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งรอบ
ด้านและพยายามหาวิธีท่ีหลากหลายและยืดหยุ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นเหตุเป็นผล และ
เหมาะสมกบับรบิทและสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในชัน้เรียน ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดก้ลา่วไวว้า่ 
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คณิตศาสตร์น่าเบือ่เด็กไม่อยากเรียนก็เลยตอ้งหาวิธีการแบบดึงใหเ้คา้เขา้ชัน้
เรียนก่อน ดึงใหเ้คา้มานั่งเรียน มาสนใจเรียนก่อน ในความคิดผมคือถา้เรารกัหรือสนใจ
อะไรก็ตามเราจะมีความสขุกบัสิ่งนัน้ ผมเลยท าในเรือ่งของกระบวนการสอนทีเ่นน้กจิกรรม
ผมตัง้ชื่อว่าแม็ตบีท แม็ตคือคณิตศาสตร์ บีทคือเกมการแข่งขนั คือกระตุน้ใหเ้ขาอยาก
เรียน ก็คือมีเกมการแข่งขนัมีการสะสมแตม้ สะสมคะแนน แลว้คะแนนไม่มีผลต่อเกรด 
เพราะฉะนัน้ทีมมีการแข่งขนัเป็นเดือน เป็นปีสะสมตลอดภาคเรยีนขึน้มา อนันัน้เป็นการ
ดงึใหเ้ขามีความสขุละ ไปเล่นกบัเขาตรงนี ้ 

   จากการวิเคราะหก์ารสมัภาษณ ์ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั
ว่าครูท่ีมีกรอบคิดงอกงาม จะมีคณุลกัษณะของการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ซึ่งเป็นขอ้คน้พบท่ี
น่าสนใจและเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการวิเคราะหเ์อกสาร ในงานวิจัยนีจ้ึงสรุปว่า การแก้ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์หมายถึง ความสามารถของครูในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการแปลกใหม่ เม่ือตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน โดยท าความเขา้ใจปัญหาท่ีเกิดขึน้ คิดวิธีการในการแกปั้ญหาท่ียืดหยุ่น
มีความหลากหลายและตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมกบับริบทและสถานการณ ์
  2.1.5 คุณลักษณะความเป็นครู 
   จากการวิเคราะหก์ารสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกับคณุลกัษณะของครูท่ีมีกรอบ
คิดงอกงามพบว่า ผูใ้หข้อ้มูลบางท่านมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันว่า ครูตอ้งมีคณุลกัษณะความ
เป็นครู ทัง้นีเ้ป็นเพราะครูมีหนา้ท่ีตอ้งดูแลพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียน ท าให้ครูและผู้เรียนตอ้ง
ท างานรว่มกันอย่างใกลช้ิด ซึ่งในบางครัง้บุคลิกภาพเฉพาะของครูก็อาจส่งผลตอ่มุมมองและการ
ตีความของผู้เรียนต่อตนเองและส่งผลต่อบรรยากาศในการเรียนรู ้ดังนั้น เม่ือครูถือได้ว่าเป็น
สภาพแวดลอ้มท่ีมีความใกลช้ิดกับผูเ้รียน จึงตอ้งมีการวางตวัและประพฤติตนใหเ้หมาะสม เพ่ือ
เป็นแบบอยา่งใหก้บัผูเ้รียนไดเ้รียนรู ้ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดส้ะทอ้นประสบการณไ์วว้า่ 

 บุคลิกของครูแต่ละคนเนี่ยมีผลกบัผูเ้รียน การแต่งกาย หนา้ตา และค าพูด 
น า้เสยีง อารมณ ์

ถ้าพี่ได ้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่จะให้เด็กได้เห็นได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากชีวติจรงิมนัจะดกีว่าในหนงัสอื เด็กก็จะเหน็ว่าพฤตกิรรมของครูทีด่เีนีย้ะ
เป็นยงัไงตอ้งวางตวัยงัไง 
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   ซึ่งจากการวิเคราะหก์ารสมัภาษณ ์ยงัพบวา่มีผูใ้หข้อ้มลูบางทา่นท่ีไดข้ยายความ
เพิ่มเติมใหเ้ห็นถึงการเป็นตวัแบบของครูไวว้า่ การเป็นตวัแบบของครูนัน้ไม่ใชก้ารเป็นแบบอยา่งท่ีดี
แค่ในชั้นเรียน แต่ตอ้งเป็นแบบอย่างกับผู้เรียนในการใช้ชีวิตจริงในสังคม ท่ีควรสอดคล้องกับ
บทบาทหนา้ท่ีความเป็นครู ดงัค  าสะทอ้นจากผูใ้หข้อ้มลู  

วถิีชีวิตของครูก็ตอ้งเป็นแบบอย่างดว้ยนะครบั ถา้ครูเราอยู่ในรร. เป็นบทบาท
ครูแต่วิถชีีวิตขา้งนอกเรามนัเป็นอีกแบบหนึ่งทีเ่ป็นผูท้ีแ่บบ อ่าาา สมมติยกตวัอย่างเนอะ 
ตวัอย่างเช่น อยู่ในรร. เราเป็นครูแต่ออกมาขา้งนอกมาเปิดรา้นเกมอย่างเนีย้ วิถีชีวิตมนั
ไม่ใช่ วถิชีีวติความเป็นครูมนัตอ้งทัง้ขา้งในรร. และขา้งนอกมนัตอ้งสอดคลอ้งกนั 

   นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกันว่าคณุลกัษณะความเป็นครูเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการวางตวัท่ีเหมาะสมของครูต่อ
บคุคลรอบขา้ง โดยแสดงออกถึงความเป็นมิตร และการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึงไดง้่าย มีส่วน
ส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความไวว้างใจและกลา้ท่ีจะสรา้งสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งลูก
ศษิยก์บัครู ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดก้ลา่ววา่ 

เรามองว่าตวัเองเป็นคนจรงิจงั เพราะความจรงิเราเป็นคนประนปีระนอมสูง แต่
ถา้บางเรื่องเราก็ไม่ประนีประนอม เราก็จริงจังกับมันมากเช่นเรื่องของหนา้ที่ความ
รบัผดิชอบของความเป็นครู เราก็รูส้กึว่าเราก็ชดัเจนเหมือนกนั เด็กเคยสะทอ้นเราบอกว่า 
ครูสญเหมือนเพือ่น แต่เป็นเพือ่นทีเ่ราโคตรเกรงใจ เฮย้ ค านีส้ะทอ้นชดัดี ถา้ตีความเป็น
กนัเองของเรามนัด ีในแง่นงึเขาก็ยงัเกรงใจ 

   จากการวิเคราะหข์้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า คุณลักษณะความเป็นครู เป็น
ประเด็นสุดทา้ยท่ีเก่ียวขอ้งกับ ลกัษณะของครูท่ีมีกรอบคิดงอกงาม โดยผูใ้หข้อ้มูลจากทุกกลุ่มมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัในประเด็นนี ้และยงัพบวา่มีความแตกตา่งจากการวิเคราะหเ์อกสาร ท าให้
เห็นว่า กรอบคิดงอกงามของครูในบริบทสงัคมไทย มีความเก่ียวขอ้งกับคณุลกัษณะความเป็นครู 
ซึ่งสามารถสรุปไดว้่า เป็น คุณลักษณะของครูท่ีเหมาะสมและเป็นแบบอย่างต่อผู้เรียนในการ
ประพฤติตน ได้แก่ การแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ แสดงออกด้วยความเป็นมิตน
เลือกใชค้  าพดูส่ือสารดว้ยถอ้ยค าสภุาพและเหมาะสมกบับคุคล การรบัผิดชอบตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ี
ของตนเอง การตรงตอ่เวลาในการสอน การมีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดีกบับคุคลอ่ืน และการมีจิตอาสา 
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2.1 คุณลักษณะด้านความเชื่อในศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน 
  2.2.1 ความเชื่อในคุณค่าความเป็นมนุษย ์
   จากการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ ์เก่ียวกับคณุลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้ง
กับความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียน พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลทุกท่านมีความคิดเห็น
รว่มกนัว่า ความเช่ือในคณุคา่ความเป็นมนษุยข์องครู จะช่วยใหค้รูสามารถพฒันาผูเ้รียนทกุคนได้
อยา่งเตม็ศกัยภาพ โดยผูท่ี้ปฏิบตัหินา้ท่ีครูตอ้งมีความคิดและเช่ือมั่นวา่ ผูเ้รียนทกุคนลว้นมีขอ้ดีอยู่
ในตนเอง ดังนั้นครูตอ้งพยายามคน้หาขอ้ดีท่ีผู้เรียนมีให้พบ และท าให้ผู้เรียนตระหนักในข้อดี
เหลา่นัน้เพ่ือชว่ยเตมิเตม็การเห็นคณุคา่ในตนเองของผูเ้รียน ดงัท่ีผูใ้ขอ้มลูไดแ้สดงความเห็นไวว้า่ 

เรายงัเชื่อลึกๆ อยู่ว่าในความเป็นมนษุย์ของทกุคนตอ้งมีเรือ่งดี เราตอ้งคนหา
เรือ่งดีของกนัใหเ้จอ ทีอ่ยู่รวมกนันะทีน่ี ้คนนีเ้รยีนไม่เก่ง แต่เรือ่งเเรงงานเคา้เก่ง มนัก็จะ
ผสมผสานกนัไป ตอ้งเรยีนรูจุ้ดเด่นดว้ยกนัทีจ่ะอยู่ดว้ยกนั 

   นอกจากนีผู้ใ้หข้อ้มลูสว่นใหญ่ยงัไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมว่า ครูตอ้งมีความเขา้ใจ
ในความแตกตา่งระหว่างบคุคลของผูเ้รียน ซึ่งจากการวิเคราะหก์ารสมัภาษณ ์ผูใ้หข้อ้มลู  8 ใน 10 
ท่าน มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า แมผู้เ้รียนจะไดร้บัการจดัการเรียนรูใ้นสภาพแวดลอ้ม
เดียวกัน แต่ดว้ยภูมิหลงัการเรียนรู ้การเลีย้งด ูหรือแมแ้ต่รูปแบบการเรียนรูข้องผูเ้รียนแต่ละคนมี
ความเฉพาะ ย่อมส่งผลต่อกระบวนการคิด เจตคติในการเรียน ตลอดจนผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน ท่ี
ท าใหผู้เ้รียนในชัน้เรียนแต่ละคนแตกต่างกัน ดงันัน้ครูตอ้งพรอ้มท่ีจะปรบัเปล่ียนมุมมองในการ
ออกแบบการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

นกัเรียนมีหลายแบบ มาจากครอบครวัหลายแบบ ดงันัน้ผมคิดว่าครูตอ้งมี
หลายแบบ เพราะว่าเด็กมาจากสงัคมที่มีความซับซ้อน ดงันัน้คนเป็นครูในคนเดียวก็
เป็นไดห้ลายแบบดว้ย อยู่ที่ครูตอ้งพฒันาตนเอง ใหเ้ป็นครูแบบหลายแบบ แต่มีภายใต้
อย่างเดียวนะ ที่จะท าใหค้รูเป็นกี่แบบก็ได ้คือขอใหค้รูรกัเด็ก ถา้รกัเด็กแลว้ ไม่ว่าอยู่กบั
เดก็แบบไหนก็จะดูแลเดก็แบบนัน้ได ้

    จากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ยังพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
ความเช่ือในคณุคา่ความเป็นมนษุยข์องครู ยงัเก่ียวขอ้งกบัเจตคตแิละพฤติกรรมท่ีครูแสดงออกตอ่
ผูเ้รียนอย่างเท่าเทียม ทัง้นีใ้นการจดักระบวนการเรียนรู ้ครูตอ้งใหค้วามสนใจกบัผูเ้รียนทุกคนใน
หอ้ง เพราะพืน้ฐานของมนุษยท์ุกคนตอ้งการไดร้บัการยอมรบัจากบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อชีวิต
ของตนเอง ดงันัน้การท่ีครูใหก้ารเสรมิแรงในชัน้เรียนอยา่งทั่วถึงและปฏิบตัติอ่ทกุคนอยา่งเทา่เทียม 
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ย่อมจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดการรบัรูต้อ่ศกัยภาพของตนเองในทิศ
ทางบวกไดอี้กดว้ย  

อย่างคณิตศาสตรเ์นีย่เป็นวิชาทีค่่อนขา้งยาก เดก็ไม่เก่งผมมีเทคนคิง่ายๆเวลา
ใหอ้อกมาท าโจทย์เด็กจะเครียดใช่ไหม ผมก็จะท าใหเ้คา้ดู น าเคา้ไปเรือ่ยๆใหเ้คา้รูส้กึว่า
เคา้ออกมาเคา้ท าได ้คอื ถา้เดก็อ่อนเราก็ช่วยเยอะ เดก็เก่งเราก็ถอยออกมาหนอ่ย เพือ่ให้
ทกุคนมีโอกาสว่าออกมาแลว้ไม่ใช่ตวัตลก หรอืเป็นการประจานนกัเรยีน  

   ส าหรบัประเด็นสุดท้ายท่ีไดจ้ากการวิเคราะหข์อ้มูลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้
ขอ้มลูสว่นใหญ่มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ ครูท่ีมีความเช่ือในคณุคา่ของความเป็นมนษุย ์จะ
สรา้งบรรยากาศการเรียนรูท่ี้ปลอดภยั โดยครูจะใชก้ารส่ือสารเชิงบวก เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถาม
ข้อสงสัย และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ และถึงแม้ว่าผู้เรียนจะกระท าในสิ่งท่ี
ผิดพลาดโดยตัง้ใจ หรือเป็นเหตุสุดวิสัยครูก็จะไม่ตัดสินตีตราผูเ้รียนจากความผิดนัน้ แต่จะใช้
วิธีการพูดคุยและชีใ้หผู้้เรียนเห็นว่าสิ่งท่ีถูกหรือผิดเป็นอย่างไร รวมถึงให้โอกาสผู้เรียนไดแ้ก้ไข
ปรบัปรุงตวั ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดแ้สดงความคดิเห็นวา่ 

การสรา้งบรรยากาศในหอ้งก็เช่น การพูดจา ความรกัความเมตตา สิ่งทีม่นัเผือ่
แผไ่ปเนีย้ะก็เป็นสิ่งส าคญันะ มนัจะท าใหเ้ดก็จะกลา้เขา้หาครูมากขึน้ 

มนัส าคญันะคนเป็นครูอ่า ตดัสนิชีวิตคนทัง้ชีวิตเลย ถา้เขา้มาแลว้ครูไปตดัสนิ
เด็กอ่า ตดัสนิผดิๆอ่า โง่เง่าเต่าตุ่น เด็กก็ Upset ไปตลอดชีวติเลยนะ แทท้ีจ่ริงอ่าเราตอ้ง
หาขอ้ดขีองเดก็แลว้ Cheer up เขาตรงนัน้ใหข้ึน้ 

   การท่ีครูมีความเช่ือในคณุค่าของความเป็นมนุษย ์ส่งผลต่อความความคิดของ
ครูท่ีมีตอ่ผูเ้รียน ซึ่งความคิดนีจ้ะส่งผลใหค้รูแสดงออกตอ่ผูเ้รียนในลกัษณะท่ีแตกต่างกัน โดยการ
แสดงออกของครู มีผลต่อมุมมองและการรบัรูข้องผูเ้รียนท่ีมีต่อตนเองในดา้นต่าง ๆ ซึ่งจากการ
วิเคราะหก์ารสมัภาษณท์ าใหเ้ห็นถึงการขยายความของคณุลกัษณะในดา้นความเช่ือในศกัยภาพ
และความสามารถของผู้เรียนท่ีนอกเหนือจากการวิเคราะหเ์อกสาร ดังนัน้งานวิจัยนีจ้ึงสรุปว่า 
คณุลกัษณะความเช่ือในคณุค่าความเป็นมนุษย ์เป็นความคิดของครูท่ีเขา้ใจและยอมรบัในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถรบัรูอ้ารมณแ์ละค านึงถึงความตอ้งการของผูเ้รียนในฐานะมนษุย ์
ได้แก่ การเคารพในความแตกต่างของผู้เรียน การปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเท่าเทียม การให้การ
เสริมแรงในชั้นเรียนอย่างทั่วถึง การคน้หาข้อดีของผู้เรียน การให้ก าลังใจเม่ือผูเ้รียนท าในสิ่งท่ี
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เหมาะสม การไม่ตีตราตดัสินผูเ้รียนเม่ือกระท าผิด เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น ซกัถาม
ขอ้มลู การใชก้ารส่ือสารเชิงบวก ฯลฯ 
  2.2.2 ความเชื่อในศักยภาพของผู้เรียน 
   จากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 10 ท่าน มีความเห็นท่ี
สอดคลอ้งกันว่า ความเช่ือในศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นคุณลักษณะท่ีส าคญัท่ีครูท่ีมีกรอบคิดงอก
งามพึงมี ทัง้นีค้วามเช่ือของครูท่ีเช่ือว่าผูเ้รียนของตนสามารถพฒันาได ้ถึงแมผู้เ้รียนแตล่ะคนจะมี
คุณสมบัติพืน้ฐานท่ีแตกต่างกัน โดยความเช่ือในศักยภาพของผู้เรียนท่ีครูมี จะเป็นตัวก าหนด
แนวทางให้ครูเลือกวิธีการต่างๆมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนของตน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคลและความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดแ้สดงความเห็นไวว้า่ 

ครูทีม่ี growth mindset เชื่อว่าเด็กพฒันาไดค้รูตอ้งเขา้ใจดว้ยว่าเดก็แต่ละคน
เนี่ยไม่ไดเ้ริ่มที่จุดเท่ากันคือครูไม่ไดเ้อาตัวเองเป็นตัวตั้งจะเป็นตัวตัง้เพราะว่าครูที่มี 
growth mindsetเชื่อว่าเด็กพฒันาไดค้รูตอ้งเขา้ใจดว้ยว่าเด็กแต่ละคนเนีย่ไม่ไดเ้ริ่มที่จุด
เท่ากนัคอืครูไม่ไดเ้อาตวัเองเป็นตวัตัง้จะเป็นตวัตัง้ 

   นอกจากนีผู้ใ้หข้อ้มูลทุกท่านยงัไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมไวอี้กว่า ครูท่ีมีความเช่ือมั่น
ในศกัยภาพของผูเ้รียนจะมีแนวโนม้ในการแสดงพฤติกรรม ท่ีแสดงถึงการสนบัสนนุการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการท่ีหลากหลายใหก้บัผูเ้รียน โดยครูจะพิจารณาลกัษณะของผูเ้รียนในชัน้เรียนของตน และจะ
พยายามคน้ควา้หาวิธีการตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนตามความถนดั และความ
ตอ้งการของผูเ้รียน โดยจะพยายามเช่ือมโยงใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรและมาตราฐานการเรียนรูท่ี้
ผูเ้รียนตอ้งไดร้บั ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดก้ลา่วไวว้า่ 

ถา้อยากใหน้กัเรียนเรียนรูว้ชิาเราและประสบผลส าเรจ็ ค าว่าประสบผลส าเร็จ
ในทีน่ีค้ือเรยีนรูเ้ขา้ใจและน าไปใชไ้ด ้เห็นประโยชนข์องวิชาทีเ่รียนเนีย่อย่างแรกเลยก็คือ
เราจะตอ้งจัดการเรียนรูใ้หน้กัเรียนเรียนรูอ้ย่างมีความสุข สองสนุกสนาน มีเกณฑ์ มี
กิจกรรม สนกุสนานอย่างเดียวไม่พอตอ้งมองเห็นคณุค่าในวิชาทีเ่รียน หมายความง่ายๆ
ว่า เรยีนวชิานีไ้ปท าไม ฉะนัน้ครูผูส้อนโดยเฉพาะคณิตศาสตรเ์หมือนทีผ่มสอน ถา้คณุครู
สามารถจดัการเรยีนรูอ้ย่างมีความสขุและท าใหเ้ด็กเห็นคณุค่าในวชิาคณิตศาสตร์ได ้ผม
เชือ่เหลอืเกินว่าเดก็จะประสบความส าเรจ็ในการเรยีนคณติศาสตร ์

   จากการวิเคราะหก์ารสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกับคณุลกัษณะของครูท่ีมีความ
เช่ือในศักยภาพของผู้เรียน แสดงให้เห็นถึงข้อคน้พบท่ีไดมี้ความสอดคล้องจากการวิเคราะห์
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เอกสาร ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ากการวิเคราะหข์อ้มลู สามารถสรุปไดว้า่ ครูท่ีมีความเช่ือในศกัยภาพ
ของผูเ้รียน จะเป็นผูท่ี้มีความคิด ความเขา้ใจ ความเช่ือมั่นต่อผู้เรียนของตนว่าสามารถพัฒนา
สติปัญญาและทกัษะในการเรียนได ้ซึ่งน าไปสู่การแสดงออกของครูท่ีจะสนบัสนนุการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการท่ีหลากหลายใหก้บัผูเ้รียน พยายามคน้ควา้หาวิธีการท่ีเหมาะสมกบัความถนดัของผูเ้รียน  
 



 
 

บทที ่5  
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคิดงอกงาม 

ของนักศึกษาวิชาชีพครู 

 การวิจยัในระยะท่ี 2 เป็นการพฒันาและศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิด
งอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู โดยแบง่การน าเสนอผลของการวิเคราะหข์อ้มลูออกเป็น 3 ตอน  

ตอนที ่1 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู  
 ผูว้ิจยัน าผลการวิจยัระยะท่ี 1 คือ ความหมายและคณุลกัษณะของครูท่ีมีกรอบคิดงอก
งามในบริบทสังคมไทย มาเป็นกรอบการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู โดยผูว้ิจยัมีเปา้หมายเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูทัง้ 2 
ดา้น คือ  
  1. ด้านความเช่ือในศักยภาพและความสามารถของตนเอง ประกอบด้วย 5 
คณุลกัษณะย่อย ไดแ้ก่ 1) การเขา้ใจและการยอมรบัในตนเอง 2) การเช่ือในศกัยภาพของตนเอง 
3) การก าหนดเป้าหมายเพ่ือผูเ้รียน 4) การแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์และ 5) คณุลักษณะความ
เป็นครู  
  2. ดา้นความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 1) ความ
เช่ือในคณุคา่ความเป็นมนษุย ์และ 2) ความเช่ือในศกัยภาพของผูเ้รียน  
 โดยใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยา แนวคิดในการจัดการเรียนรู ้แนวคิดการประเมินเพ่ือการ
เรียนรู ้รว่มกบัเทคนิคทางจิตวิทยา มาใชใ้นการพฒันาโปรแกรมเพ่ือจดัประสบการณใ์นการเรียนรู้
ใหน้กัศกึษาวิชาชีพครู เกิดการเรียนรูผ้่านประสบการณท่ี์สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงกระบวนการคิด 
ความเช่ือในศกัยภาพของตนเองและศกัยภาพของผูเ้รียน ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกท่ี
เหมาะสมในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูของนกัศกึษา ซึ่งแนวทางการพฒันาโปรแกรมสามารถ
อธิบายเป็นแผนภาพไดด้งันี ้
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ภาพประกอบ 4 แนวทางการพฒันาโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคิดงอกงาม 
ของนกัศกึษาวิชาชีพครู 

1. การพัฒนาข้ันตอนของโปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคิดงอกงามของนักศึกษา
วิชาชีพครู 
  ในการพฒันาขัน้ตอนท่ีใชใ้นโปรแกรมฯ ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาเอกสาร รว่มกบัผลจาก
การศึกษาในระยะท่ี 1 พบว่า กรอบคิดงอกงามของบคุคล เป็นผลมาจากประสบการณท่ี์บคุคล มี
ปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งมีผลตอ่ความรูส้กึและส่งผลตอ่การรบัรูท่ี้น าไปสูก่ระบวนการคดิ และ
เกิดเป็นความเช่ือต่อศกัยภาพของตนเองและผูอ่ื้น ดงันัน้เพ่ือใหน้กัศกึษาเกิดการเปล่ียนกรอบคิด 
ผูว้ิจยัจึงเลือกใชแ้นวคิดการจดัการเรียนรูผ้่านประสบการณผ์สมผสานกับแนวคิดในการประเมิน
เพ่ือการเรียนรูซ้ึ่งช่วยพฒันาใหบ้คุคลสามารถเกิดกรอบคิดงอกงามได ้มาใชใ้นการสรา้งขัน้ตอนท่ี
ใชใ้นโปรแกรมแตล่ะครัง้  
   ทฤษฎีรูปแบบการเรียนของ Honey and Mumford (1992) ให้ความส าคญักับการ
เรียนรูจ้ากประสบการณ ์เน่ืองจากการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์เป็นกระบวนการขัน้พืน้ฐานตอ่การ
แสวงหาความรู ้ซึ่งจะชว่ยใหผู้เ้รียนสามารถแสวงหาความรู ้พฒันาทกัษะในตนเอง และปรบัตวัให้
เข้ากับสถานการณ์ท่ีมีความเปล่ียนแปลงได้ ซึ่งรูปแบบการเรียนของ Honey and Mumford 
(1992) ไดก้ าหนดแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู ้4 ขัน้ตอน ดงันี ้1) ขัน้การไดร้บัประสบการณ ์
(Having an Experience) 2) ขัน้การทบทวนประสบการณ์ (Reviewing the Experience) 3) ขั้น
การสรุปจากประสบการณ์ (Concluding) และ4) ขัน้การวางแผนปฏิบตัิตน (Planning) ส าหรบั

 แนวคิดในการจดัการเรยีนรูข้อง Honey และ Mumford ผสานกบั 
แนวคิดการประเมินเพื่อการเรยีนรู ้(Formative Assessment)  

             ทฤษฎีทางจิตวิทยา                                  เทคนิคทางจิตวิทยา 

 

โปรแกรมการ

เสรมิสรา้งกรอบคิด

งอกงามของ

นกัศกึษาวิชาชีพครู 

- Self-Theories  
- Social Cognitive Theory  
- A Theory of Meaningful Verbal 
Learning  
- Maslow's Hierarchy of Need 
Theory  
- Client Centered 

Modeling, Reinforcement,  
Praise, Feedback,  
Teaching Self-Assessment,  
Role Playing, Simulation,  
Case Study, Game 
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แนวคิดเก่ียวกับการประเมินเพ่ือการเรียนรู ้(Formative Assessment) เป็นการประเมินเก่ียวกับ
ความกา้วหนา้และความเขา้ใจของนกัศกึษาท่ีเกิดขึน้ ขณะท่ีมีการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนัในการท า
กิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาไดท้  าการทบทวนกรอบความคิด ความรูส้ึก และสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคข์องกิจกรรมภายใตก้รอบเวลาท่ีก าหนด จึงท าใหผู้ว้ิจยัก าหนดขัน้ตอนท่ีใชใ้นการจดั
กิจกรรมในโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูไว ้5 ขัน้ ดงันี ้
   1) ข้ันการได้รับประสบการณ์ (Having an Experience) เป็นขัน้ตอนท่ีผูว้ิจยั
ท าใหน้กัศึกษาเกิดการรบัรู ้ผ่านประสบการณท่ี์ส่งผลต่อความรูส้ึกของนกัศึกษาทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น เกมส ์คลิปวิดิทัศน ์กรณีศึกษา การเล่าเรื่อง บทบาทสมมต ิ
สถานการณ์จ าลอง ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริบทของโรงเรียนซึ่งมีความใกล้เคียงกับสิ่งท่ีนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูตอ้งเผชิญเม่ือออกปฏิบตัิการสอน ซึ่งจะช่วยกระตุน้ใหน้กัศกึษาเกิดความ
เช่ือมโยงประสบการณที์ไดร้บักบัชีวิตของตนเองอย่างมีความหมาย 
   2) ข้ันการทบทวนประสบการณ ์(Reviewing the Experience) เป็นขัน้ตอนท่ี
ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษา คิดวิเคราะหผ์ลกระทบของประสบการณท่ี์มีตอ่ตนเอง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรูส้ึก 
ความเช่ือ โดยส่งเสริมใหน้กัศกึษาไดแ้สดงความคิดเห็น ความรูส้ึก และเหตผุลเฉพาะบุคคล โดย
ใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การประเมินตนเอง การจบัคูแ่ลกเปล่ียนความคิด การแสดงความเห็น
ของแตล่ะคนในกลุม่ใหญ่ การบนัทกึความคดิ ความรูส้กึลงในสมดุบนัทกึการเรียนรูข้องตนเอง 
   3) ข้ันการสรุปจากประสบการณ์ (Concluding) เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยให้
นักศึกษาเช่ือมโยงการรบัรูใ้นขัน้ท่ีผ่านมา เพ่ือร่วมกันสรา้งขอ้สรุปท่ีเป็นความคิดรวบยอด หรือ
หลกัการท่ีเกิดขึน้จากประสบการณท่ี์ไดร้บั โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ เช่น การระดมสมอง การน าเสนอ 
mind mapping การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปรายร่วมกันในกลุ่มใหญ่ การเติมขอ้มูลลงใน
กระดาษชารท์ โดยผูว้ิจัยและนักศึกษาร่วมกันสรุป หลักการและแนวทางการน าความรูท่ี้ไดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตของนกัศกึษาเม่ือตอ้งออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
   4) ข้ันการวางแผนปฏิบัติตน (Planning) เป็นขัน้ตอนท่ีผูว้ิจัยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้วางแผนในการปฏิบัติตนหลังจากท่ีได้รับรูเ้ก่ียวกับความคิดรวบยอด หลักกการ 
แนวคิดในประเด็นก าหนดตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน โดยผู้วิจัยจะกระตุ้นให้
นกัศึกษาไดอ้ธิบายถึงแนวปฏิบตัิท่ีแต่ละคนไดว้างไว ้โดยใชว้ิธีการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูใ้น
กลุม่ใหญ่ การเขียนจดหมายถึงตนเองในอนาคต และการบนัทกึลงในสมดุบนัทกึการเรียนรู ้
   5) ข้ันการประเมินเพื่อการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยใชก้ระบวนการถอด
บทเรียนหลังการสิน้สุดกิจกรรมในแต่ละครัง้ (After Action Review: AAR) เพ่ือท าให้เกิดความ
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ชดัเจนในประเด็นตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม เพ่ือใหเ้ห็นความเช่ือมโยงและปัจจยัตา่งๆท่ีเกิดขึน้ 
ซึ่งกระบวนการ AAR จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ประเมินผลกิจกรรมระหว่างการด าเนินการ สามารถ
มองเห็นปัญหาและหาวิธีการปรบัปรุงการท ากิจกรรมในครัง้ตอ่ไป 
  นอกจากนีผู้ว้ิจัยไดป้ระยุกตใ์ช ้ทฤษฎีแห่งตน (Self-Theories) ของ Dweck ทฤษฎี
การเรียนรูท้างสังคมเชิงพุทธิปัญญาของ Bandura ทฤษฎีการเรียนรูอ้ย่างมีความหมายของ 
Ausubel ทฤษฎีล าดบัขัน้ความตอ้งการของมนษุยข์อง Maslow และทฤษฎี Client Centered ของ 
Rogers และการใช้เทคนิคทางจิตวิทยา อาทิ เช่น การให้ตัวแบบ (Modeling) การเสริมแรง 
(Reinforcement) การชมเชย (Praise) การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) การสอน (Teaching) 
การประเมินตนเอง (Self-Assessment) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) การสร้าง
สถานการณ์ (Simulation) กรณีศึกษา (Case Study) และเกม (Game) มาใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมซึ่งผูว้ิจยัจะอธิบายในรายละเอียดของโปรแกรมตอ่ไป 

2. วัตถุประสงคข์องโปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคิดงอกงามของนักศึกษา
วิชาชีพครู 
   โปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู มีลักษณะเป็น
กิจกรรมเพิ่มเตมินอกเวลาเรียน โดยโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพ
ครู มีวตัถปุระสงคด์งันี ้
   1) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความเข้าใจเก่ียวกับ
กรอบคดิท่ีสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการปฏิบตัิการสอนในโรงเรียนได ้
    2) เพ่ือใหน้กัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูตระหนกัถึงความส าคญัของกรอบ
คดิของตนเองท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาผูเ้รียนและการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในโรงเรียน 
    3) เพ่ือกระตุน้ใหน้ักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเกิดประสบการณ์ในการ
เรียนรูท่ี้ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกรอบคิดในการพฒันาผูเ้รียน 
     4) เพ่ือช่วยใหน้กัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสามารถปฏิบตัิตนตอ่ผูเ้รียนได้
อยา่งเหมาะสมขณะท่ีออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

3. ลักษณะของโปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู 
   ลกัษณะของโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศึกษาวิชาชีพครูนีเ้ป็น
โปรแกรมท่ีจดัขึน้นอกเวลาเรียน โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 14 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ใชเ้วลาในการด าเนิน
กิจกรรม 60-90 นาที ซึ่งการด าเนินกิจกรรมในแตล่ะครัง้ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิด ทฤษฎีและเทคนิคทาง
จิตวิทยาท่ีแตกต่างกันไปตามลักษณะส าคญัของคุณลักษณะของครูท่ีมีกรอบคิดงอกงาม ซึ่งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 8 สรุปแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคทางจิตวิทยาท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรมการเสรมิสรา้ง
กรอบคิด งอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูในแตล่ะครัง้ 

คร้ังที่หวัขอ้ วัตถุประสงค ์
แนวคดิและทฤษฎี 

ทางจติวทิยา 
เทคนิคทางจติวทิยา 

1 
ปฐมนิเทศ 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาไดท้ าความ
เขา้ใจและเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนเขา้รว่มโปรแกรม  

2. เพื่อใหน้กัศกึษาสรา้ง
ความคุน้เคย และสรา้งความ
ไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

1. ทฤษฎี Client 
Centered ของ Carl 
Rogers 

 

1. การใชกิ้จกรรมกลุม่
สมัพนัธกิ์จกรรม 8 ช่อง 

2. การยอมรบัอยา่งไมม่ี
เง่ือนไข 

2 
ภาพของ

ฉัน 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาท าการ
วิเคราะหข์อ้ดีและขอ้จ ากดัของ
ตนเอง 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจและ
ยอมรบัขอ้ดีของตนเอง 

3. เพื่อใหน้กัศกึษาหาวิธี
ปรบัเปลีย่นขอ้จ ากดัของตนเอง 

1. Maslow's Hierarchy 
of Need Theory 

2. การตระหนกัและรบัรู ้
ตนเองของ Carl 
Rogers 

1. การประเมินตนเอง  
2. การรบัฟังอยา่งตัง้ใจ  
3. การยอมรบัอยา่งไมม่ี
เง่ือนไข  

4. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

3 
อารมณน้ั์น
ส าคัญ
อยา่งไร 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาอารมณข์อง
ตนเองทีจ่ะสง่ผลตอ่การจดักา
เรยีนรูใ้นชัน้เรยีนได ้

2. เพื่อใหน้กัศกึษาหาวิธีในการ
จดัการอารมณข์องตนเองเมื่อ
ปฏิบตัิการสอนในโรงเรยีนได้
อยา่งเหมาะสม 

1. การตระหนกัและรบัรู ้
ตนเองของ Carl 
Rogers  

2. Social Cognitive 
learning Theory ของ 
Bandura 

1. การระดมสมอง  
2. กรณีศกึษา  
3. การสรา้งสถานการณ ์ 
4. การแสดงบทบาทสมมต ิ

4 
รู้จัก 

“Mindset” 

1. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกบักรอบคิด 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจ
ความส าคญัของกรอบคิดตอ่
การด าเนินชีวิตของมนษุย ์

1. Self- Theories ของ 
Dweck 

1. การสอน  
2. การประเมินตนเอง  
3. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั  
4. การยอมรบัอยา่งไมม่ี
เง่ือนไข 
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ตาราง 8 (ตอ่)  

คร้ังที ่ วัตถุประสงค ์
แนวคดิและทฤษฎทีาง

จิตวทิยา 
เทคนิคทางจติวทิยา 

5 
เปลี่ยน 

Mindset ใน
การสอน 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาตระหนกัถึง
ความส าคญัของกรอบคิดตอ่การ
จดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาเกิดกรอบคิดใน
การพฒันาผูเ้รยีน 

1. แนวคิดของการเรยีนรู ้
โดยการสงัเกต 
(Observational 
Learning)  

2. การน าทฤษฎี Client 
Centered ของCarl 
Rogers)  

1. การใหต้วัแบบ  
2. การระดมสมอง  
3. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

6 
การวาง

แผนพัฒนา
ผู้เรียน 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาตัง้เปา้หมาย
พฒันาตนเองในการฝึก
ปฏิบตัิการสอนตามบทบาท
หนา้ที่ของครู 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาฝึกออกแบบการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยค านงึถึงผูเ้รยีน
เป็นส าคญั 

1. Meaningful Learning 
Theory  

1. การเสนอความคิดรวบ
ยอด 

2. การระดมสมอง  
3. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

7 
การสร้าง
สื่อ สื่อ

สร้างสรรค ์

1. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถ
แกปั้ญหาที่อาจเกิดขึน้ในการ
จดัการเรยีนการสอนโดยสามารถ
เลอืกวิธีการท่ีแปลกใหมแ่ละ
เหมาะสมในการแกปั้ญหาได ้

2. เพื่อใหน้กัศกึษาคดิวิธีการ
แกปั้ญหาที่ยดืหยุน่หลากหลาย 

1. Self-Theories ของ 
Dweck 

1. การสรา้งสถานการณ ์ 
2. การเสรมิแรง  
3. การชมเชย 
4. การใหก้ าลงัใจ 

8 
ห้องเรียน
อลเวง 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ตรยีมความ
พรอ้มรบัมือสถานการณท์ี่เป็น
ปัญหาในชัน้เรยีนที่อาจเกิดขึน้
ขณะฝึกประสบการณว์ชิาชีพครู 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาเลอืกวิธี
แกปั้ญหาที่เหมาะสมกบับรบิบท
และสถานการณท์ีเ่กิดขึน้ในชัน้
เรยีน 

1. Social Cognitive 
learning Theory ของ 
Bandura 

1. การสรา้งสถานการณ ์ 
2. การแสดงบทบาทสมมติ  
3. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 
4. การชีแ้นะ  
5. การใหก้ าลงัใจ 
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ตาราง 8 (ตอ่)  

คร้ังที ่ วัตถุประสงค ์
แนวคดิและทฤษฎทีาง

จิตวทิยา 
เทคนิคทางจติวทิยา 

9 
ครูที่ฉัน
อยากเป็น 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาตระหนกัใน
การเป็นแบบอยา่งที่เหมาะสม
ใหก้บัผูเ้รยีน 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาค านงึถึงความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนในฐานะ
ของมนษุยท์ี่มคีวามแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคล 

1. Maslow's Hierarchy of 
Need Theory 

2. Social Cognitive 
learning Theory ของ 
Bandura 

1. การใหต้วัแบบ  
2. การระดมสมอง 
3. การอภิปรายแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้ 

4. การตัง้เปา้หมาย 

10 
มนุษยทุ์ก
คนมี
คุณค่า 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาตระหนกัใน
คณุคา่ความเป็นมนษุยข์อง
ผูเ้รยีน 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาค านงึถึงความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนในฐานะ
ของมนยุท์ีม่ีความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคล 

1. Social Cognitive 
learning Theory ของ 
Bandura 

1. การเสนอตวัแบบ  
2. การระดมสมอง  
3. การอภิปลายกลุม่ยอ่ย 

11 
ห้องเรียน
แสนสุข 

1. เพื่อใหน้กัศกึษายอมรบัใน
ความตอ้งการท่ีแตกตา่งของ
บคุคล 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาฝึกออกแบบ
การสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้
ที่เหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

1. Social Cognitive 
learning Theory ของ 
Bandura  

2. Client Centered Carl 
Rogers 

1. การระดมสมอง 
2. การอภิปรายกลุม่ยอ่ย 
3. การสะทอ้นบทเรยีนใน
กลุม่ใหญ่  

4. การยอมรบัอยา่งไมม่ี
เง่ือนไข 

12 
Believe 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาเห็นถึงพลงั
ของความเช่ือทีค่รูใชใ้นการ
พฒันาผูเ้รยีน 

1. Self-Theories ของ 
Dweck 

2. Social Cognitive 
learning Theory ของ 
Bandura 

1. การเสนอตวัแบบ  
2. การระดมสมอง  
3. การรบัฟังอยา่งไมต่ดัสนิ  
4. การใชก้รณีศกึษา 
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ตาราง 8 (ตอ่)  

คร้ังที ่ วัตถุประสงค ์
แนวคดิและทฤษฎทีาง

จิตวทิยา 
เทคนิคทางจติวทิยา 

13 
นักเรียน
ใหม่ 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาตระหนกัถึง
ความส าคญัของการพฒันาให้
ผูเ้รยีนเกิดกรอบคิดงอกงาม 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถหา
วิธีการพฒันาผูเ้รยีนของตนให้
เกิดกรอบคิดแบบงอกงามได ้

1. Social Cognitive 
learning Theory ของ 
Bandura 

2. Meaningful Learning 
Theory 

1. การสรา้งสถานการณ ์ 
2. การแสดงบทบาทสมมติ  
3. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 
4. การชีแ้นะ  
5. การใหก้ าลงัใจ 

14 
ปัจฉิม
นิเทศ 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาไดส้รุปและ
ทบทวน กิจกรรมตา่งๆ ในการ
พฒันากรอบคดิงอกงามของครู 

 

1. Maslow's Hierarchy of 
Need Theory 

2. Social Cognitive 
learning Theory ของ 
Bandura 

1. การฟัง  
2. การยอมรบัอยา่งไมม่ี
เง่ือนไข 

3. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 
4. การใหก้ าลงัใจ 

 
   การศกึษาคณุภาพของโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพ
ครูในดา้นความเหมาะสมกบัการออกแบบกิจกรรม 14 ครัง้ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยผล
เหมาะสม ดงัแสดงในตาราง 9  

ตาราง 9 ผลการวิเคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างวตัถปุระสงคก์บัการออกแบบกิจกรรมใน
โปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู 

คร้ังที ่ กิจกรรม ข้อเสนอแนะของผุ้เชี่ยวชาญ 
1 ปฐมนิเทศ กิจกรรมมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช ้
2 ภาพของฉนั เช่ือมโยงใหเ้ขา้กบับรบิทที่นา่จะเกิดขึน้ในโรงเรยีน 
3 อารมณน์ัน้ส าคญัอยา่งไร กิจกรรมมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช ้
4 รูจ้กั “Mindset” นา่จะแทรกกิจกรรมรว่มกบัการใหข้อ้มลูจะนา่สนใจ

มากขึน้ 
5 เปลีย่น Mindset ในการสอน ลดการบรรยายจะท าใหกิ้จกรรมนา่สนใจมากขึน้ 
6 การวางแผนพฒันาผูเ้รยีน กิจกรรมมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช ้
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ตาราง 4 (ตอ่) 

คร้ังที ่ กิจกรรม ข้อเสนอแนะของผุ้เชี่ยวชาญ 
7 การสรา้งสือ่ สือ่สรา้งสรรค ์ ควรใหโ้จทยท์ี่เป็นขอ้จ ากดัและท าใหน้กัศึกษาตอ้ง

หาวิธีแกปั้ญหา 
8 หอ้งเรยีนอลเวง กิจกรรมมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช ้
9 ครูที่ฉนัอยากเป็น เลอืกใชต้วัแบบไดเ้หมาะสม 
10 มนษุยท์กุคนมคีณุคา่ หาวิดิทศันท์ี่เกิดขึน้ในบริบทของวิชาชีพครูจะท าให้

นกัศกึษาเกิดการเช่ือมโยงไดง้่าย 
11 หอ้งเรยีนแสนสขุ กิจกรรมมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช ้
12 Believe ตวัแบบที่ใชค้วรแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือของครูที่มี

ตอ่ศกัยภาพของผูเ้รยีน 
13 นกัเรยีนใหม ่ กิจกรรมมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช ้
14 ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช ้

 
  ตาราง 4 พบว่าโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูใน
นกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการเสริมสรา้งกรอบคิดงอก
งามของนกัศกึษาวิชาชีพครู โดยมี 8 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมอารมณน์ัน้ส าคญั
อย่างไร กิจกรรมการวางแผนพัฒนาผูเ้รียน กิจกรรมหอ้งเรียนอลเวง กิจกรรมครูท่ีฉันอยากเป็น 
กิจกรรมหอ้งเรียนแสนสุข กิจกรรมนักเรียนใหม่ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มีความเหมาะสมท่ีจะ
น าไปใชใ้นการเสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู  
   ซึ่งมี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมรูจ้กั Mindset และ กิจกรรมเปล่ียน Mindset ในการสอน 
ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวว้่า ควรจะลดการบรรยายเนือ้หา และเลือกใชกิ้จกรรมท่ีเอือ้ให้
นกัศกึษาไดเ้ป็นผูล้งมือปฏิบตัแิละมีความสนกุสนาน ไมเ่ครง่เครียดจนเกินไป 
  มี 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมภาพของฉัน กิจกรรมมนุษยท์ุกคนมีคณุคา่ และ กิจกรรม  
Believe ท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไวว้่า ควรปรบักิจกรรมให้มีความเช่ือมโยงกับบริบทใน
สถานศกึษาเพ่ือใหน้กัศกึษาเกิดการรบัรูไ้ดต้รงตามวตัถปุระสงค ์
  นอกจากนีใ้นกิจกรรม การสรา้งส่ือ ส่ือสรา้งสรรค ์ผูเ้ช่ียวชาญยงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะไว้
วา่ ควรตัง้โจทยท่ี์เป็นขอ้จ ากดั เพ่ือใหผู้เ้รียนหาวิธีการในการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์
  ซึ่งจากการน าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรบัปรุงแกไ้ข จึงท าใหโ้ปรแกรมการ
เสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูมีความสมบรูณม์ากขึน้  
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ตอนที ่2 ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู 
  ผูว้ิจยัศกึษาผลของโปรแกรมฯ โดยเปรียบเทียบระดบัของกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษา
วิชาชีพครูท่ีเขา้รว่มโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู ก่อนเขา้รว่ม
โปรแกรม หลังเข้าร่วมโปรแกรม และการติดตามผลการเข้าร่วมโปรแกรมกับนักศึกษาทุกคน
หลังจากท่ีนกัศึกษาออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูไปแลว้ 4 สัปดาห ์โดยการใชแ้บบวัดร่วมกับ
กระบวนการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพในการตดิตามผล ไดผ้ล ดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
  การวิเคราะหข์้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยได้
ก าหนดสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
   n   แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
   x    แทน คา่เฉล่ีย (Mean)  
   SD.  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
   SS   แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Square)  
   MS   แทน คา่เฉล่ียของก าลงัสอง (Mean of Square)  
   F   แทน คา่สถิตท่ีิไดจ้ากการค านวณความแปรปรวน (F-Test)  
   p   แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p-value)   

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
  1. ผู้วิจัยวิเคราะหค์่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกรอบคิดงอกงามของ
นกัศึกษาวิชาชีพครูในนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในระยะก่อนทดลอง หลงัทดลอง และ
ตดิตามผล ดงัตาราง 10  
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ตาราง 10 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู ในระยะ
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง และตดิตามผล (n=12)  

 
  จากตาราง พบว่า นกัศกึษาวิชาชีพครู ก่อนทดลอง มีคา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.42 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 อยู่ในระดบัมาก หลงัทดลอง มีคา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.98 
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 อยู่ในระดบัมาก และติดตามผล มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 
5.23 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และสามารถพิจารณาเป็นราย
องคป์ระกอบไดด้งันี ้
   ความเชื่อในศักยภาพทางปัญญาและความสามารถของตนเอง  ของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู ก่อนทดลอง มีค่าเฉล่ียความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถ
ของตนเองเท่ากับ 4.24 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับค่อนข้างมาก หลัง
ทดลอง มีค่าเฉล่ียความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของตนเองเท่ากับ 4.92 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 อยู่ในระดับมาก และติดตามผล มีค่าเฉล่ียความเช่ือใน
ศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของตนเองเท่ากับ 5.07 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.37 อยูใ่นระดบัมาก  
   ความเชื่อในศักยภาพทางปัญญาและความสามารถของผู้เรียน  ของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู ก่อนทดลอง มีค่าเฉล่ียความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถ
ของผู้เรียนเท่ากับ 4.60 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 อยู่ในระดับมาก หลังทดลอง มี
ค่าเฉล่ียความเช่ือในศักยภาพทางปัญญาและความสามารถของผู้เรียนเท่ากับ 5.04 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.14 อยู่ในระดบัมาก และติดตามผล มีค่าเฉล่ียความเช่ือในศกัยภาพ

กรอบคดิงอกงามของ 
นักศึกษาวชิาชีพครู 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง ติดตามผล 

x  SD ระดับ x  SD ระดับ x  SD ระดับ 
ความเช่ือในศกัยภาพทาง
ปัญญาและความสามารถของ
ตนเอง 

4.24 0.59 
คอ่นขา้ง
มาก 

4.92 0.19 มาก 5.07 0.37 มาก 

ความเช่ือในศกัยภาพทาง
ปัญญาและความสามารถของ
ผูเ้รยีน 

4.60 0.50 มาก 5.04 0.14 มาก 5.40 0.33 
มาก
ที่สดุ 

กรอบคดิงอกงามของ
นักศึกษาวชิาชีพครูโดยรวม 

4.42 0.51 มาก 4.98 0.13 มาก 5.23 0.31 
มาก
ที่สุด 
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ทางปัญญาและความสามารถของผูเ้รียนเท่ากับ 5.40 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 อยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ 
   2. ผลการเปรียบเทียบระดับของกรอบคิดงอกงามของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีเขา้ร่วม
โปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู  
  ก่อนผูว้ิจยัวิเคราะหเ์ปรียบเทียบระดบัของกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูท่ี
เขา้รว่มโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบการ
แจกแจงเป็นโคง้ปกติ (Normality) โดยใชส้ถิติ Shapiro-Wilk พบว่า ระดบักรอบคิดงอกงามของ
นกัศกึษาวิชาชีพครูในก่อนทดลอง หลงัทดลอง และการติดตามผล มีคา่นยัส าคญัทางสถิติ แสดง
ใหเ้ห็นว่า คา่เฉล่ียของกรอบคิดงอกงามของนกัศึกษาวิชาชีพครู ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และการติดตามผลมีการแจกแจงเป็นโคง้ปกติ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวน
แบบวดัซ า้ทางเดียว (One-Way Repeated Measures ANOVA) ไดผ้ลการวิเคราะหด์งัตาราง 11  

ตาราง 11 การศกึษาผลของโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูใน
นกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และติดตามผล (n=
12)  

กรอบคดิงอกงามของนักศึกษาวิชาชพีครู SS df MS F p 
ความเชื่อในศักยภาพทางปัญญาและความสามารถของ
ตนเอง 

     

ระยะเวลาในการทดลอง 4.62 2 2.31 11.74* .00 
ความคลาดเคลือ่น 4.33 22 0.19   
รวม 8.95 24 0.37   

Mauchly's W=0.60 2x  = 5.84 df=2 p=.06 
ความเชื่อในศักยภาพทางปัญญาและความสามารถของ
ผู้เรียน 

     

ระยะเวลาในการทดลอง 3.86 2 1.93 15.11* .00 
ความคลาดเคลือ่น 2.81 22 0.12   
รวม 16.67 24 0.69   

Mauchly's W=0.83 2x  = 1.86 df=2 p=.39 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

กรอบคดิงอกงามของนักศึกษาวิชาชพีครู SS df MS F p 
กรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครูโดยรวม      

ระยะเวลาในการทดลอง 4.14 2 2.04 15.01* .00 
ความคลาดเคลือ่น 3.03 22 0.13   
รวม 7.17 24 0.29   

Mauchly's W=0.67 2x  = 3.89 df=2 p=.14 

*p<.05 

 
  จากตาราง 11 การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของคะแนนกรอบคิดงอกงามของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล พบว่า ผลต่างของ
ค่าเฉล่ียของความแปรปรวนในการวัดซ า้ของกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครูโดยรวม 
(Mauchly's W=0.67 2x  = 3.89 df=2 p=.14) และรายองค์ด้าน ประกอบด้วย ความเช่ือใน
ศักยภาพทางปัญญาและความสามารถของตนเอง (Mauchly's W=0.60 2x  = 5.84 df=2 
p=.06) และความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของผูเ้รียน (Mauchly's W=0.83 

2x  = 1.86 df=2 p=.39) มีความเท่ากันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ท าให้สามารถใช้การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซ า้ทางเดียว (One-Way Repeated Measures ANOVA) ในการ
ทดสอบสมมตฐิานตอ่ไปได ้
  ส าหรบัการศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนักศึกษา
วิชาชีพในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมี
ระยะเวลาในการทดลองแตกตา่งกนัมีกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูโดยรวม (F=15.01 
df=2 p=.00) และทกุดา้น ประกอบดว้ย ความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของ
ตนเอง (F=11.74 df=2 p=.00) และความเช่ือในศักยภาพทางปัญญาและความสามารถของ
ผูเ้รียน (F=15.11 df=2 p=.00) มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ผูว้ิจยัจึง
ท าการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูด่ว้ยวิธีการของบอนโฟโรนี (Bonferroni Method) ดงัตาราง 12 
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องผลของโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคิดงอกงามของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และติดตามผล (n=12)  

*p<.05 

 
  จากตาราง 12 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ผลของโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบ
คดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และติดตามผล พบว่า 
หลงัทดลอง มีค่าเฉล่ียกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู โดยรวมและทกุดา้น สงูกว่าก่อน
ทดลอง และ ระยะติดตามผล มีค่าเฉล่ียกรอบคิดงอกงามของนกัศึกษาวิชาชีพครูโดยรวมและทุก
ดา้น สงูกว่าก่อนทดลอง ซึ่งในระยะติดตามผลมีคา่เฉล่ียกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
ดา้นความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของผูเ้รียน สงูกว่าหลงัการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  

กรอบคดิงอกงามของนักศึกษาวิชาชพีครู ระยะเวลา MD p 
ความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถ หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 0.68* .01 
ของตนเอง ติดตามผล-ก่อนทดลอง 0.83* .01 
 ติดตามผล-หลงัทดลอง 0.15 .63 
ความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถ หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 0.44* .04 
ของผูเ้รยีน ติดตามผล-ก่อนทดลอง 0.80* .01 
 ติดตามผล-หลงัทดลอง 0.36* .02 

กรอบคดิงอกงามของนักศึกษาวิชาชพีครู หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 0.56* .01 
โดยรวม ติดตามผล-ก่อนทดลอง 0.81* .00 

 ติดตามผล-หลงัทดลอง 0.25 .09 
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ภาพประกอบ 5 คา่เฉล่ียของกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูในนกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และติดตามผล 

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพในการติดตามผลหลังใช้โปรแกรมการ
เสริมสร้างกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู 
 ในการติดตามผลหลังจากการวัดระดับกรอบคิดงอกงาม ผู้วิจัยไดท้  าการเรียงล าดับ
คะแนน และคัดเลือกนักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนนสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก เพ่ือท าการสัมภาษณ์
นกัศึกษา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไดแ้ก่ ครูพ่ีเลีย้ง และ
นกัเรียน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็นประเดน็ท่ีส าคญัไดด้งันี ้
  จากการวิเคราะหผ์ลการสมัภาษณน์กัศกึษาท่ีมีระดบักรอบคิดงอกงามสงูท่ีสดุ 3 อนัดบั
แรก พบว่า นักศึกษามีความมั่นใจและความเช่ือมั่นว่าตนเองสามารถจัดการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนา
ผูเ้รียนได ้รวมถึงสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียนไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้นีเ้ป็นเพราะนกัศกึษา
มีการตระหนักรูแ้ละพยายามหาวิธีการในการจัดการอารมณ์ของตนเอง โดยพยายามเช่ื อมโยง
ประสบการณ์เดิมท่ีเคยได้เรียนรูใ้นขณะท่ีเข้าร่วมโปรแกรมมาปรับใช้กับสถานการณ์ ในการ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของตนได ้ดังแสดงได้จากค าสัมภาษณ์ของนักศึกษาท่ีชีใ้ห้เห็นว่า
กิจกรรมในโปรแกรม ท าใหน้ักศึกษาไดเ้ตรียมพรอ้มฝึกฝนตนเองก่อนท่ีจะออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู รวมถึงเกิดการเปล่ียนแปลงกรอบคิดงอกงามด้านความเช่ือในศักยภาพและ
ความสามารถของตนเองไวว้า่ 
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ภาพกิจกรรม”หอ้งเรยีนอลวน” วนันัน้ลอยมาเลยค่ะ เหมือนเดจาวูเลย แต่หนูก็
พยามคิดนะว่าจะจดัการชัน้เรียนอย่างไรเพือ่ใหเ้ป็นผลดีกบัทกุคนในหอ้ง ซ่ึงหนูก็จดัการ
อารมณต์วัเองละสอนตามแผนไดน้ะคะออกมาดมีากเลย  

บางครัง้ในการสอนหนูก็ยงัรูส้กึหงดุหงิดเวลาทีม่ีปัญหาเกิดขึน้ในหอ้งเรยีน แต่
หนูก็พยามควบคมุอารมณ์อย่างเต็มทีเ่พราะหนูรูว้่ามนัจะมีผลกบัการสอนของหนู และก็
เดก็ทีห่นูสอน ดว้ย ไม่อยากใหเ้หมือนในเรือ่งชั่วโมงนรก  

 ซึ่งจากการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ครูพ่ีเลีย้งทั้ง 3 ท่าน เก่ียวกับการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ
นกัศกึษาในฐานะครูฝึกสอน พบว่า นกัศกึษามีความกระตือรือรน้ในพฒันาตนเองตามค าแนะน า
ของครูพ่ีเลีย้ง มีความตัง้ใจท่ีจะแก้ไขขอ้บกพร่องในการจัดการเรียนรูข้องตนเอง พยายามหา
วิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเป็น
แบบอย่างท่ีเหมาะสมให้กับผู้เรียน ซึ่งสามารถสรุปไดว้่านักศึกษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรม เกิดการ
เปล่ียนแปลงกรอบคิดงอกงามในดา้นความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถของตนเอง โดยเกิด
การเปล่ียนแปลงในคณุลกัษณะการเขา้ใจและยอมรบัในตนเอง ความเช่ือในศกัยภาพของตนเอง 
การก าหนดเปา้หมายเพ่ือผูเ้รียน การแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์และคณุลกัษณะความเป็นครู ซึ่ง
ผลจากการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับความคิด ความรูส้ึก และ
แสดงพฤติกรรมของนกัศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกับสิ่งท่ีครูพ่ีเลีย้งสงัเกตได ้ดงัค าพูดท่ีสะทอ้นจากครูพ่ี
เลีย้งถึงนกัศกึษาวา่ 

นกัศึกษา P ก็ดีนะเรือ่งการวางตวัไม่มีปัญหาอะไร มีการพฒันาตวัเองไดเ้ร็วด ี
เวลาผมเตือนตรงไหน แป๊บเดียวก็ปรบัตวัไดล้ะเหมือนเคา้พรอ้มเปิดรบัอยู่ตลอดเวลา ถา้
เทยีบกบัครูฝึกสอนจากอกีมหาลยั คนนัน้ปรบัตวัชา้กว่าเยอะ  

  นอกจากนีก้ารท่ีผู้วิจัยเข้าไปสังเกตุการสอนของนักศึกษา ร่วมกับการวิเคราะห์การ
สมัภาษณน์กัเรียนในชัน้เรียนของนกัศกึษา พบว่านกัศกึษามีพฤติกรรมของครูท่ีมีความอบอุ่นและ
เป็นกันเองใหก้ับนักเรียน มีความตัง้ใจในการจดัการเรียนรูอ้ย่างเท่าเทียม มีการใชค้  าพูดในการ
กระตุน้ให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมในการเรียนรูร้วมถึงสามารถแก้ปัญหาใหค้วามเป็นกันเองกับ
ผูเ้รียนมีการตัง้กตกิาก่อนท่ีจะท าการเรียนรู ้ใสใ่จผูเ้รียนอย่างทั่วถึง มีการใชค้  าพดูในการกระตุน้ให้
ผูเ้รียนแสดงพฤตกิรรมรวมถึงสามารถแกปั้ญหาในการท ากิจกรรมการเรียนรูไ้ดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาท่ีเขา้รว่มโปรแกรมมีความเช่ือในคณุค่าความเป็นมนุษย ์ส่งเสริมใหเ้กิด
บรรยากาศในการเรียนรูท่ี้ปลอดภยั และเช่ือว่านกัเรียนของตนสามารถพฒันาได ้ดงัค ากล่าวของ
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นกัเรียนท่ีแสดงใหเ้ห็นว่านกัศกึษาวิชาชีพครูมีการเปล่ียนแปลงกรอบคิดงอกงามด้านความเช่ือใน
ศกัยภาพของผูเ้รียนไวว้า่ 

ครูสอนดีค่ะ แตกต่างจากครูฝึกสอนตอนที่หนูอยู่ม. 1 เพราะครูมีความเป็น
กันเองมากกว่า ทั้งสอนทั้งบอกทักษะ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนครูจะอธิบาย และก็ขอ
ค าปรึกษาไดทุ้กเรือ่ง เขา้สอนตรงเวลาครูใจดี เวลาครูสอนครูก็มายืนสอนพวกหนูกลาง
แดดแลว้ก็บอกว่า รอ้นก็รอ้นดว้ยกนั ครูอตุส่าห์ยอมรอ้นยอมเหนือ่ยดว้ยกนั เป็นตวัอย่าง
ทีด่เีลยค่ะ  

 ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโปรแกรม ครูพ่ีเลีย้ง และนักเรียนในชัน้เรียนของ
นกัศกึษา แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มลูท่ีมีความสอดคลอ้งกนั ในดา้นการปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ท่ีครู
ของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีเขา้ร่วมโปรแกรม ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าการท่ีนกัศึกษามีระดบักรอบคิดงอก
งามในระยะติดตามผลสงูขึน้กว่าหลงัการทดลองเป็นเพราะ เม่ือนกัศกึษาเกิดการเรียนรูแ้ละไดล้ง
มือปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง มีสว่นชว่ยใหร้ะดบักรอบคดิงอกงามของครูในการพฒันาผูเ้รียนสูงขึน้ได ้

 



 
 

บทที ่6 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาและเสริมสรา้งกรอบคิดงองามของนักศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ิจัย
น าเสนอ สรุป อภิปราย และใหข้อ้เสนอ ตามระยะของการวิจยั ดงันี ้ 

การวิจัยระยะที ่1 การศึกษาความหมายและคุณลักษณะกรอบคิดงอกงามของครูในบริบท
สังคมไทย สรุปและอภปิรายผล ได้ดังนี ้
 1. ความหมายของผูมี้กรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูในบริบทสงัคมไทย จาก
การศึกษาความหมายของกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูในบริบทสงัคมไทย เป็นปัจจยั
ท่ีส าคญัต่อการพัฒนาการจดัการศึกษาส าหรบัเยาวชนในชาติ ซึ่งการใชก้ระบวนการศึกษาแบบ
ปรากฏการณ์วิทยา พบว่า กรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู หมายถึง ระบบความคิด
ความเช่ือของครูท่ีเป็นผลมาจากประสบการณ์ชีวิต กระบวนการบ่มเพาะให้เกิดระบบความคิด 
และคณุลกัษณะทางจิตวิทยาของแตล่ะบคุคล ท่ีน ามาสู่กระบวนการของกรอบความเช่ือเก่ียวกับ
ศกัยภาพทางปัญญา และความสามารถภายใตบ้ทบาทหนา้ท่ีของครูวา่สามารถพฒันา และเตบิโต
ได ้โดยระบบความคิดความเช่ือนีจ้ะเป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของครูต่อการพัฒนา
ตนเอง และพฤตกิรรมการแสดงออกของครูตอ่การพฒันาผูเ้รียน ซึ่งความหมายดงักลา่วสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ Dweck (2006, pp. 5-6) ท่ีกล่าวไวว้่า เม่ือบุคคลยอมรบักรอบคิดส าหรบัตนเอง
แลว้ จะเป็นเสมือนการวางกรอบในการคิด มุมมอง เจตคติ และความเช่ือ ท่ีมีตอ่ตนเอง และผูอ่ื้น 
ซึ่งจะมีอิทธิพลในการชีน้  าการแสดงออกทางพฤติกรรม และการด าเนินชีวิต แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ กรอบคิดจ ากัด และกรอบคิดงอกงาม ซึ่งกรอบคิดทั้ง 2 ประเภทนี ้เป็นความเช่ือ
เฉพาะของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับคณุสมบตัิของตนเอง ดา้นศกัยภาพ ความสามารถ สติปัญญาท่ี
บคุคลมีอยูใ่นตนเอง อนัเป็นผลจากประสบการณ ์และการเรียนรูท่ี้ผา่นมาในอดีต สง่ผลตอ่การรบัรู ้
เก่ียวกบัตนเอง เจตคติ และความคดิตอ่ตนเอง ท่ีจะชีน้  าการแสดงออกทางพฤติกรรมในการด าเนิน
ชีวิตท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งแนวคดินีย้งัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Rheinberg (2001, online) ท่ีไดศ้กึษา
เก่ียวกบักรอบคดิของครู โดยท าการวดักรอบคดิของครูใหม่ตอนท่ีเริ่มเขา้สอนในโรงเรียนปีแรก โดย
ครูบางคนท่ีมีกรอบคิดจ ากัดจะเช่ือว่า นักเรียนของตนไม่สามารถพัฒนาความสามารถทาง
สติปัญญาได ้ท าใหค้รูคิดว่าตนก็ไม่สามารถเติมเต็มใหน้กัเรียนสามารถพัฒนาตนเองได ้เพราะ
ความฉลาดหรือความสามามารถนัน้ถกูก าหนดเป็นพืน้ฐานของบคุคลไวแ้ลว้ ขณะท่ีครูบางคนท่ีมี
กรอบคิดงอกงามจะเช่ือว่า ครูสามารถหล่อหลอมใหน้กัเรียนมีความสามารถหรือสติปัญญาท่ีดีได ้
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เพราะนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยในการศึกษา Rheinberg ได้บันทึกการสังเกต
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนตลอดทั้งปี พบว่าครูท่ีมีกรอบคิดจ ากัด ท าให้นักเรียนท่ีไดเ้รียนดว้ย มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าตัง้แตเ่ริ่มเรียนจนจบภาคเรียน แตใ่นทางกลบักนั ครูมีกรอบคิดงอกงาม
สามารถท าใหน้กัเรียนท่ีมีลกัษณะผลสมัฤทธ์ิต ่า พฒันาผลสมัฤทธ์ิใหเ้พิ่มขึน้อยู่ในระดบัปานกลาง 
และระดบัท่ีสูงขึน้ได ้เม่ือหมดภาคเรียน จึงเป็นการสนับสนุนใหเ้ห็นว่าการจะพัฒนาใหผู้เ้รียนมี
กรอบคดิงอกงามไดน้ัน้ตอ้งเริ่มท่ีตวัครูเป็นอนัดบัแรก 
 2. จากการศึกษาคณุลกัษณะของครูผูมี้กรอบคิดงอกงามในการพัฒนาผูเ้รียนในบริบท
สงัคมไทย มี 7 คุณลกัษณะ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ดา้นคือ ดา้นความเช่ือเก่ียวกับศกัยภาพทาง
ปัญญาและความสามารถของตนเอง ประกอบดว้ย 1) การเขา้ใจและยอมรบัในตนเอง 2) ความ
เช่ือในศกัยภาพทางปัญญาของตนเอง 3) การก าหนดเปา้หมายเพ่ือผูเ้รียน 4) การแกปั้ญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์5) คุณลักษณะความเป็นครู และดา้นความเช่ือเก่ียวกับศักยภาพทางปัญญาและ
ความสามารถของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 1) ความเช่ือในคุณค่าของมนุษย ์และ 2) ความเช่ือใน
ศกัยภาพทางปัญญาของผูเ้รียน ซึ่งขอ้มูลท่ีวิเคราะหจ์ากประสบการณข์องผูใ้หข้อ้มูลหลักมีส่วน
เตมิเตม็องคค์วามรู ้นีใ้หช้ดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากขึน้ โดยจะอภิปรายเป็นประเดน็ดงันี  ้
   ดา้นความเช่ือเก่ียวกับศกัยภาพและความสามารถทางปัญญาของตนเอง คือ การท่ี
ครูยอมรบัและตระหนักรูใ้นตนเอง มีความเช่ือในศักยภาพทางปัญญาของตนเองว่าสามารถ
พัฒนาได ้สามารถก าหนดเป้าหมายเพ่ือผู้เรียน มีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์และมี
คณุลกัษณะความเป็นครู โดยจะอธิบายในแตล่ะประเดน็ดงันี ้
    2.1 การเขา้ใจและยอมรบัในตนเอง คือการท่ีครูเปิดใจท่ีจะยอมรบัตนเองอย่างไม่
ตัดสินว่าถูกหรือผิดแต่จะเลือกยอมรบัตนเองตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ท่ีมีอารมณ ์
ความรูส้ึก อคติ ความโกรธ และความกลวัเป็นตน้ ซึ่งการยอมรบันีจ้ะส่งผลต่อการรบัรูแ้ละเขา้ใจ
เก่ียวกับตนเองในหลายมิติ ทั้งนี ้เป็นผลต่อเน่ืองมาจากการยอมรับตนเองตามสิ่งท่ีเป็นอยู ่
ประกอบดว้ย การยอมรบัตนเอง การทบทวนตนเอง และการตัง้ค  าถามกับตนเอง สอดคลอ้งกับ
ทฤษฎีการเรียนรูเ้พ่ือการเปล่ียนแปลงของ Mezirow (2000) ท่ีมองว่าเป็นกระบวนการในการ
เปล่ียนแปลงกรอบอา้งอิง ไดแ้ก่มุมมองการใหค้วามหมาย แบบแผนความคิด และชุดความคิด
ความเช่ือท่ีเราใชอ้ยู่เป็นประจ าโดยไม่รูต้วั เพ่ือใหค้รอบคลุุมมากขึน้ จ  าแนกแยกแยะไดดี้ขึน้เปิด
กวา้งขึน้และมีความพรอ้มทางอารมณท่ี์จะเปล่ียนแปลงได ้และสามารถใครค่รวญใหดี้ขึน้ ท าให้
บุคคลมีความเช่ือและทรรศนะท่ีเป็นจริงและชีน้  าการกระท าไดอ้ย่างเหมาะสม (Mezirow, 2000, 
p. 8)  
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   2.2 ความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาของตนเอง คือ การท่ีครูมีความพยายาม 
ทุ่มเท ใฝ่หาความรูจ้ากแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ เพ่ือน าความรูท่ี้ไดม้าใชพ้ฒันาวิชาชีพและวิชาสอนท่ี
ไดร้บัมอบหมายของตนเองอย่างไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค โดยมีความคิดและเช่ือว่า ตนเองสามารถ
พัฒนาศกัยภาพทางสติปัญญาและความสามารถดา้นต่าง ๆไดอ้ย่างไม่สิน้สุด ไดแ้ก่ 1) ความ
พยายามใฝ่รู ้2) การหาบทเรียนจากความผิดพลาด และ 3) ความกลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลงของบคุคล 
ซึ่งสอดคลอ้งกบั Dweck (2006, p. 7) ท่ีไดใ้หค้วามหมายของกรอบคิดงอกงามว่าเป็นระบบความ
เช่ือเก่ียวกับศกัยภาพภายในตนเอง ท่ีสามารถปรบัเปล่ียนใหมี้คุณภาพ และสามารถพัฒนาได ้
ถึงแมว้่าบุคคลจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาของ Mercer and Ryan (2009, 
pp. 436-444) ไดท้  าการศึกษาและพบว่า บุคคลท่ีมีกรอบคิดงอกงามจะมีลักษณะชอบแสวงหา
ความทา้ทาย อดทนตอ่อปุสรรค มองเห็นความส าคญัของความพยายาม รวมถึงยอมรบัและเรียนรู้
ในความผิดพลาด 
   2.3 การก าหนดเป้าหมายเพ่ือผู้เรียน คือ การท่ีครูตั้งเป้าหมายและก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาและเพิ่มศกัยภาพในการจดักระบวนการเรียนรูข้องตนเองอยู่เสมอ เพ่ือน า
ความรูแ้ละความสามารถใหม่ ๆ ท่ีไดศ้ึกษาไปใชใ้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนา
ผูเ้รียนโดยแบง่ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ไดแ้ก่ การตัง้เป้าหมายเพ่ือพฒันาตนเองในฐานะครู และ
การตัง้เป้าหมายเพ่ือการพฒันาผูเ้รียน ซึ่งในประเด็นของการตัง้เป้าหมาย Dweck (1999, p. 15) 
ไดก้ล่าวถึงการตัง้เป้าหมายไว้ว่ามีวัตถุประสงค ์2 แบบ คือ การตัง้เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน 
(Performance Goal) โดยเป้าหมายนีจ้ะเก่ียวขอ้งกับความรูส้ึกชนะ เม่ือไดร้บัการประเมินเพ่ือ
ตดัสินในเชิงบวกเก่ียวกบัความสามารถ สมรรถนะของตนเอง และการตัง้เปา้หมายเพ่ือการเรียนรู ้
(Learning Goal) ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการเพิ่มสมรรถนะของตนท่ีแสดงถึงความปรารถนาท่ีจะ
เรียนรูใ้นสิ่งใหม่ เชน่ ภาษา งานหรือสิ่งใหม ่ๆ เพราะปรารถนาท่ีจะเพิ่มศกัยภาพในตนเองมากขึน้ 
ซึ่งทัง้ 2 ลกัษณะของการตัง้เปา้หมายเป็นท่ียอมรบัของทั่วโลกว่าสามารถเติมเต็มความส าเร็จของ
บุคคลได้ ซึ่งจากงานวิจัยของ สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ (2556, น. 195-196) ท่ีได้ศึกษาถึงอิทธิพล
โครงสรา้งเปา้หมายเพ่ือการแสดงผลงาน โครงสรา้งเปา้หมายเพ่ือความเช่ียวชาญ และโครงสรา้ง
เปา้หมายแบบผสมโดยภาพรวม พบวา่ การท่ีนกัเรียนไดร้บัโครงสรา้งเปา้หมายท่ีแตกตา่งกนันัน้ท า
ใหน้ักเรียนมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิท่ีแตกต่างกัน ลักษณะนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนัน้จะชว่ยสง่เสรมิเปา้หมายของผูเ้รียนได ้
   2.4 การแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์คือ การท่ีครูมีความคิดท่ีเปิดกวา้งและรบัฟัง
ความต้องการของผู้เรียน เม่ือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี้ครูออกแบบประสบปัญหาหรือไม่
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สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนได ้ครูตอ้งพรอ้มท่ีจะปรบัเปล่ียนกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบทของผูเ้รียน โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พชัรา พุ่มพชาติ (2552, น. 76) ท่ีไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของความสามารถในการแกปั้ญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์ว่าประกอบไปดว้ยความสามารถในการท าความเขา้ใจปัญหา ทกัษะในการแกปั้ญหา 
ความสามารถในการคิดค านวณและ ใหเ้หตผุล ความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดในรูปแบบท่ีตนคุน้เคย แต่
จะยอมรับรูปแบบและวิธีการใหม่  ๆ เสมอ ความรู้พื ้นฐาน และระดับของสติปัญญา ซึ่ง
องคป์ระกอบนีจ้ะน าไปสู่ความส าเร็จของงาน ดังท่ี Isaksen and Treffinger (2004, p. 16) ได้
กล่าวว่าการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบท่ีใช้ส  าหรับการแก้ปัญหา และจัดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งสรา้งสรรคเ์พ่ือไปสูเ่ปา้หมายท่ีตอ้งการ  
   2.5 คุณลักษณะความเป็นครู คือ การท่ีครูมีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ี
เหมาะสมใหก้ับผูเ้รียน ทัง้ลักษณะภายนอกท่ีสังเกตได ้เช่น การแต่งกายท่ีสะอาดเหมาะสมกับ
กาลเทศะ การพดูจาไพเราะ การตรงตอ่เวลา และลกัษณะภายในท่ีไมส่ามารถสงัเกตได ้เชน่ ความ
รบัผิดชอบ ความซ่ือสตัย ์ความสามารถควบคมุการแสดงออกทางอารมณต์นเองไดอ้ยา่งเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) การเป็นแบบอย่าง และ 2) การวางตวั ซึ่งสอดคลอ้งกับ สุขวสา 
ยอดกมล (2551, น. 32-33) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะท่ีดีของครูนอกเหนือจากเรื่องบุคลิกและการ
แต่งกายของครูแล้วครูต้องมีความระมัดระวังในการวางตัวในท่ีสาธารณะ เพ่ื อให้เกิดความ
น่าเช่ือถือและความไวว้างใจ นอกจากนี ้ครูยังตอ้งเป็นตวัอย่างของการตรงต่อเวลา รกัษาเวลา
ท างานเพ่ือใหเ้ป็นบคุคลท่ีมีคณุภาพ สมกบัท่ีเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครูและเป็นแบบอยา่งแก่ผูเ้รียน
ไดต้ลอดเวลา ซึ่งถือไดว้่าครูเป็นสภาพแวดลอ้มในการเรียนรูข้องผูเ้รียนถึงแมว้่าครูบางคนอาจจะ
ไม่มีโอกาสไดส้อนผูเ้รียนก็ตาม (วิเชียร ไชยบัง , 2561, น. 29) โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนจะสามารถ
จดจ าหรือเห็นครูเป็นแบบอย่างไดจ้ากบุคลิกลกัษณะของครูท่ีผูเ้รียนมีโอกาสปฏิสมัพนัธด์ว้ย ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อค้นพบของ เรืองวิทย์ นนทภา (2559, น. 142-153) ท่ีท าการศึกษาเรื่อง 
คณุลกัษณะท่ีผูเ้รียนประทบัใจ: ตน้แบบของครูดี พบว่า คณุลกัษณะของครูท่ีผูเ้รียนประทบัใจใน
ทกุระดบัชัน้มี 5 ดา้น คือ คณุลกัษณะสว่นตน การสอน วิชาการ จรรยาบรรณ และมนษุยส์มัพนัธ ์
   ดา้นความเช่ือของครูเก่ียวกบัศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของผูเ้รียน 
คือ การท่ีครูมีความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของผูเ้รียนว่าสามารถพฒันาได ้
โดยเช่ือในคณุค่าความเป็นมนุษย ์และจะหาวิธีการสนบัสนุนการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับผูเ้รียนท่ีมี
ความตา่ง โดยอธิบายในแตล่ะประเดน็ดงันี ้
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   2.6 ความเช่ือในคณุค่าความเป็นมนษุย ์คือ ครูท่ีเห็นคณุคา่และเคารพในคณุค่า
ศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษยข์องผูเ้รียน เช่นเดียวกับตนเอง โดยครูพยายามเปิดรบั และท าความเขา้
ใจความแตกตา่งระหว่างบุคคล พยายามคน้หาขอ้ดีท่ีมีในตวัผูเ้รียน สรา้งบรรยากาศท่ีอบอุ่นและ
ปลอดภัยใหเ้กิดขึน้เป็นวฒันธรรมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนกลา้แสดงความ
คิดเห็นโดยไม่ตอ้งกลัวการถูกตัดสินและตีตราจากครูและเพ่ือนร่วมชั้น ไดแ้ก่ ความเท่าเทียม 
เปิดรบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล การคน้หาขอ้ดีของผูเ้รียน การลดอ านาจของครู และการสรา้ง
บรรยากาศการเรียนรูท่ี้ปลอดภัย ซึ่งความเช่ือมั่นในความเป็นมนุษย ์(Humanistic Value) คือ
ความเช่ือมั่นท่ีว่ามนุษยมี์ศกัยภาพสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองไดเ้ม่ือกระบวนการพัฒนา
ภายในจิตมีความพร้อม (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และ อดิสร จันทรสุข , 2559, น. 67) ดังนั้น การ
ค านึงถึงความรูส้ึกและความตอ้งการของผูเ้รียนในฐานะมนุษยค์นหนึ่งท่ีมีศกัดิ์ศรีและมีคุณค่า
ย่อมจะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้ึกปลอดภัย มีความพรอ้มและเกิดการความสุขในการเรียนรู ้
สอดคล้องกับการวิจัยของ สุชีรา วิบูลย์สุข และ นิตยาภรณ์ บุญสวัสดิ์, (2558, น. 75) โดย
ผลการวิจยัพบว่าการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขของนกัศกึษาแพทยร์ะดบัชัน้ปรีคลินิกในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น แสดงใหเ้ห็นถึงการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหเ้กิดการ
เรียนรูอ้ย่างอิสระ สามารถแสดงออกทางความคิดเห็นไดอ้ย่างเหมาะสม และผู้สอนไม่สรา้งแรง
กดดนัแก่นกัศกึษา เนน้ใหเ้กิดความรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียน นอกจากนี ้ยงัเนน้ใหน้กัศกึษารบัรูถ้ึง
จุดดีจุดดอ้ย ไม่ดูถูกตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง และการเรียนรูบ้นพืน้ฐานแห่งความรกัและ
ความศรทัธาของนักศึกษาท่ีมีต่ออาจารยแ์ละวิชาชีพ ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรูอ้ย่างมี
ความสขุได ้
   2.7 ความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของผูเ้รียนว่าสามารถ
พฒันาได ้คือ การท่ีครูมีความเช่ือวา่ผูเ้รียนท่ีตนสอนอยู่มีศกัยภาพและความสามารถในดา้นตา่ง ๆ 
ท่ีสามารถพัฒนาให้เติบโตขึน้จากท่ีเป็นอยู่ได ้เช่นเดียวกับท่ีครูมีความเช่ือว่าตนเองก็สามารถ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในตนเองได้เช่นกัน ประกอบด้วย 1 ประเด็นย่อย คือ การ
สนบัสนนุการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัผูเ้รียน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Gutshall (2013, p. 1074) 
ท่ีพบว่ากรอบคิดของครูนอกจากจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของครู
แล้ว ยังส่งผลไปถึงมุมมองและการสนับสนุนการเรียนรูใ้ห้เกิดขึน้กับผู้เรียนดว้ย สังเกตไดจ้าก
พฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรียนดว้ยเช่นกัน กล่าวคือหากครูมีกรอบคิดงอกงามแล้ว ครู
เหล่านัน้จะทุ่มเทในการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาผูเ้รียนอย่างเต็มท่ีโดยไม่ค  านึงถึงความ
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เหน็ดเหน่ือย เพราะเช่ือว่าผู้เรียนของตนจะสามารถพัฒนาศักยภาพได ้หากผู้เรียนได้รบัการ
สนบัสนนุท่ีเหมาะสมและมีความพยายามท่ีจะเรียนรู ้

การวิจัยระยะที ่2 การศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคิดงอกงามของ
นักศึกษาวิชาชีพครูสรุปและอภปิราย ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที ่1 สรุปและอภปิรายผลการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคิดงอก
งามของนักศึกษาวิชาชีพครู ได้ดังนี ้ 
   การพฒันาโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัได้
พฒันาขึน้จากผลของการศกึษากรอบคิดงอกงามของครูในบริบทสงัคมไทย โดยใชท้ฤษฎีรูปแบบ
การเรียนของ Honey และ Mumford ร่วมกับใชแ้นวคิดในการประเมินเพ่ือการเรียนรู ้มาก าหนด
เป็นขัน้ตอนท่ีใชใ้นโปรแกรม และใชท้ฤษฎี Self-Theories ของ Dweck ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคม
เชิงพุทธิปัญญาของ Bandura ทฤษฎีการเรียนรูอ้ย่างมีความหมายของ Ausubel ทฤษฎีล าดบัขัน้
ความต้องการของมนุษย์ของ  Maslow และทฤษฎี Client Centered ของ Rogers และการใช้
เทคนิคทางจิตวิทยา อาทิ เช่น การให้ตัวแบบ (Modeling) การเสริมแรง (Reinforcement) การ
ชมเชย (Praise) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) การสอน (Teaching) การประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) การสรา้งสถานการณ ์(Simulation) 
กรณีศึกษา (Case Study) และเกม (Game) เป็นตน้ มาใชใ้นการออกแบบกิจกรรมในโปรแกรม
เพ่ือพัฒนาใหน้กัศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลง ความคิด ความเช่ือต่อศกัยภาพและความสามารถ
ของตนเองและผูเ้รียน ซึ่งจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงกรอบคิด และพฤติกรรมของนกัศกึษาวิชาชีพ
ครูไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 
  โปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครูในแต่ละครั้ง 
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้การไดร้บัประสบการณ ์2) ขัน้การทบทวนประสบการณ ์3) ขัน้
การสรุปจากประสบการณ ์4) ขัน้การวางแผนปฏิบตัิตน และ5) ขัน้การประเมินเพ่ือการเรียนรู ้โดย
มีกิจกรรมจ านวนทัง้สิน้ 14 ครัง้ ซึ่งผลการวิเคระหค์า่ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างวตัถปุระสงคก์บั
การออกแบบกิจกรรม มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 โดยแตล่ะกิจกรรมมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
    กิจกรรมครัง้ท่ี 1 ปฐมนิเทศ การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมเริ่มตน้ของโปรแกรมการ
เสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือสรา้งสัมพันธภาพ 
ความไวว้างใจ และความคุน้เคยระหว่างผูว้ิจยัและนกัศกึษา โดยมีการชีแ้จง กติกาการอยู่รว่มกัน
ในกลุ่มและรายละเอียดของโปรแกรมในแต่ละครัง้เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มดา้นจิตใจใหก้ับ
นักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ในด าเนินกิจกรรมการปฐมนิเทศ ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี Client 
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Centered ของ Carl Rogers โดยการสรา้งบรรยากาศการเรียนรูท่ี้ผ่อนคลาย เป็นอิสระ เพ่ือให้
นักศึกษารูส้ึกอบอุ่นไวว้างใจซึ่งกันและกัน ผูว้ิจัยไดป้ระยุกตใ์ชเ้ทคนิคทางจิตวิทยา คือ การใช้
เกมสเ์พ่ือละลายพฤติกรรมใหน้กัศกึษาไดท้  าความรูจ้กัซึ่งกันและกนัรวมถึงรูส้ึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของกลุม่ 
     กิจกรรมครัง้ท่ี 2 ภาพของฉัน มีวัตถุประสงคเ์พ่ือใหน้ักศึกษาไดท้  าการทบทวน
วิเคราะหข์อ้ดีและขอ้ดอ้ยในตนเองท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัและการปฏิบตัิหนา้ท่ีใน
ฐานะนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยพรอ้มท่ีจะยอมรบัและพฒันาขอ้ดีของตนเอง และ
ในขณะเดียวกันก็พรอ้มท่ีจะยอมรบัและปรับปรุงแก้ไขในขอ้ดอ้ยของตนเองดว้ยเช่นกัน โดยใน
กิจกรรมนี้ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของ Maslow และการ
ตระหนกัและรบัรูต้นเองของ Carl Rogers โดยใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจและยอมรบัในความตอ้งการ
พืน้ฐานท่ีมีของตนเองในฐานะของมนุษย์ท่ีต้องการรูจ้ักและพัฒนาตนเอง โดยใช้เทคนิคทาง
จิตวิทยาไดแ้ก่ การประเมินตนเอง การรบัฟังอยา่งตัง้ใจ ยอมรบัอยา่งไม่มีเง่ือนไข และการใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบั เพ่ือช่วยใหน้กัศกึษาเปิดใจท่ีจะยอมรบัตนเองทัง้ดา้นบวกและดา้นลบตามความเป็นจริง 
ซึ่งเป็นการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะดา้นการยอมรบัและเขา้ใจในตนเองใหก้บันกัศกึษา 
     กิจกรรมครัง้ท่ี 3 อารมณ์นั้นส าคัญอย่างไร มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้นักศึกษาได้
วิเคราะห ์และยอมรบัอารมณ์ของตนเองท่ีอาจส่งผลต่อการจัดการเรียนรูใ้นชัน้เรียนได ้รวมทั้ง
สามารถหาวิธีการในการจัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมเม่ือปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน โดยในกิจกรรมนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเรื่องการตระหนักรูใ้นตนเอง (self-awareness) 
Maslow (1962, pp. 178-179) เพ่ือช่วยใหน้กัศกึษาเกิดอิสระในการท าความเขา้ใจตนเอง และใช้
ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคมเชิงพุทธิปัญญา ในดา้นของการเป็นตวัแบบในการเรียนรูท่ี้ไม่สมควร
น ามาเป็นแบบอย่าง รว่มกับใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ การระดมสมอง กรณีศึกษา การสรา้ง
สถานการณ์ และการแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรูแ้ละแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมแทนท่ีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และการแลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกนั ซึ่งเป็นการเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะดา้นการยอมรบัและเขา้ใจในตนเองใหก้บันกัศกึษา 
     กิจกรรมครัง้ท่ี 4 รูจ้กั Mindset มีวตัถุประสงคใ์หน้กัศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกับกรอบคิด และตระหนักถึงความส าคญัของกรอบคิดต่อการด าเนินชีวิตของตนเอง โดย
ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีแห่งตนของDweck (2000) ในการอธิบายและให้ข้อมูลเก่ียวกับกรอบคิดแก่
นักศึกษา ตามแนวทางการพัฒนากรอบคิดของ Dweck (2006, p. 210) เพ่ือให้นักศึกษาไดร้บั
ความรูแ้ละท าความเขา้ใจขอ้มูลก่อนท่ีจะน ามาประเมินและยอมรบักรอบคิดของตนเอง รว่มกับ
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การใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ การสอน การประเมินตนเอง การใหข้อ้มูลย้อนกลับ และการ
ยอมรบัอย่างไม่มีเง่ือนไข ซึ่งเป็นการเสรมิสรา้งใหน้กัศกึษาเกิดความเช่ือในศกัยภาพของตนเองว่า
สามารถพฒันาได ้
    กิจกรรมครัง้ท่ี 5 เปล่ียน Mindset มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความส าคญัของกรอบคิดของครูตอ่การจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน และส่งเสรมิใหน้กัศกึษาเกิดกรอบ
คดิงอกงามในการพฒันาผูเ้รียน โดยใชก้ารเช่ือมโยงการเรียนรูจ้ากกิจกรรมในครัง้ท่ี 4 โดยผูว้ิจยัใช้
แนวคิดของการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) และการน าทฤษฎี Client 
Centered ของ Carl Rogers มาใชใ้นการสรา้งบรรยากาศการเรียนรูท่ี้ผ่อนคลาย เป็นอิสระพรอ้ม
ท่ีจะแลกเปล่ียนประสบการณใ์นอดีต ร่วมกับ เทคนิคทางจิตวิทยา คือ การใหต้วัแบบ การระดม
สมอง และการแลกเปล่ียนเรียนรู ้เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูผ้่านตวัแบบ และเกิดการเปล่ียนแปลง
ความเช่ือในศกัยภาพของตนเองวา่สามารถพฒันาได ้
    กิจกรรมครัง้ท่ี 6 การวางแผนพัฒนาผู้เรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถตัง้เป้าหมายในการพัฒนาตนเองในการฝึกปฏิบตัิการสอนตามบทบาทหนา้ท่ีของครู ท่ี
สามารถออกแบบแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ค  านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยผูว้ิจยัใชท้ฤษฎีการเรียนรู้
อยา่งมีความหมาย ท่ีเช่ือว่าการเรียนรูจ้ะมีความหมายหากมีการเช่ือมโยงกบัความรูเ้ดมิ ดงันัน้เม่ือ
นกัศึกษามีความรูเ้ดิมท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัท าแผนการเรียนรูอ้ยู่แลว้ เม่ือผูว้ิจยัใชค้  าถามในการ
กระตุน้จะท าใหน้กัศกึษาเกิดการคิดเช่ือมโยงประสบการณก์ารเรียนรูใ้นอดีต กับขอ้มูลกิจกรรมท่ี
ผูว้ิจยัมอบหมาย จากนัน้ผูว้ิจยัจึงใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ การเสนอความคิดรวบยอดของแต่
ละกลุ่ม การระดมสมอง และการแลกเปล่ียนเรียนรูเ้พ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้สริมสรา้งคณุลกัษณะการ
ก าหนดเปา้หมายเพ่ือผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    กิจกรรมครัง้ท่ี 7 การสรา้งส่ือ ส่ือสรา้งสรรค ์มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้นักศึกษา
สามารถแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในการจดัการเรียนการสอน โดยใชก้ารวิธีการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม ่
ยืดหยุ่น หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานการณ์ของปัญหานัน้ โดยใชท้ฤษฎีแห่งตน ในการ
เปล่ียนมุมมองเม่ือเจออุปสรรคจากสถานการณ์ปัญหาท่ีผูว้ิจยัไดม้อบหมายใหน้กัศึกษา โดยใช้
เทคนิคทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ การสรา้งสถานการณ์ การเสริมแรง โดยใช้การชมเชยและการให้
ก าลงัใจ ในการท่ีจะเสรมิสรา้งคณุลกัษณะการแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรคใ์หเ้กิดขึน้กบันกัศกึษา 
    กิจกรรมครัง้ท่ี 8 หอ้งเรียนอลเวง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้ตรียมความ
พรอ้มรบัมือ 
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กับสถานการณ์ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในชัน้เรียน ดว้ยวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับบริบทและ
สถานการณ ์ท่ีอาจเกิดขึน้ขณะท่ีนกัศกึษาออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยผูว้ิจยัใชต้ามแนวคิด
พืน้ฐานของทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคมเชิงพทุธิปัญญาของ Bandura ท่ีเช่ือว่าปัจจยัทางพฤตกิรรม
สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายในบุคคลท่ีมีผลต่อการเรียนรูแ้ละการกระท า (สมโภชน์ เอ่ียม
สภุาษิต, 2555, น. 48) รว่มกับการใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ การสรา้งสถานการณ ์การแสดง
บทบาทสมมติ การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั การชีแ้นะ และการใหก้ าลงัใจเม่ือนกัศึกษารูส้ึกไม่มั่นใจใน
การท ากิจกรรมท่ีผูว้ิจัยไดจ้ดัขึน้ เพ่ือเป็นการพัฒนาใหน้ักศึกษา เกิดคุณลักษณะการแกปั้ญหา
อยา่งสรา้งสรรค ์
     กิจกรรมครัง้ท่ี 9 ครูท่ีฉันอยากเป็น มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้นักศึกษาเกิดความ
ตระหนกัในการเป็นแบบอย่างของครูต่อผูเ้รียน โดยค านึงถึงความตอ้งการของผูเ้รียนในฐานะของ
มนษุยท่ี์มีความแตกตา่งกนั โดยผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของทฤษฎีล าดบัขัน้ความตอ้งการของมนษุยข์อง
มาสโลว เพ่ือชีใ้หน้กัศกึษาเห็นธรรมชาติและความตอ้งการของมนษุย ์รว่มกบัทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สงัคมเชิงพทุธิปัญญาของ Bandura ในเรื่องของการเรียนรูจ้ากตวัแบบ และใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยา
ไดแ้ก่ การระดมสมอง การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู ้และการตัง้เป้าหมายในการเป็นครู เพ่ือ
เสรมิสรา้งใหน้กัศกึษาเกิดคณุลกัษณะความเป็นครูท่ีเหมาะสม 
    กิจกรรมครัง้ท่ี 10 มนษุยท์กุคนมีคณุคา่ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหน้กัศกึษาเกิดความ
ตระหนกัในคณุคา่ของความเป็นมนษุยข์องผูเ้รียน และค านึงถึงคณุคา่ความตอ้งการของผูเ้รียนใน
ฐานะท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ในกิจกรรมนีผู้ว้ิจยัใชท้ฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคมเชิงพุทธิ
ปัญญาของ Bandura ในเรื่องของการเรียนรูจ้ากตวัแบบเป็นหลกัในการออกแบบกิจกรรม เพ่ือให้
นกัศึกษาไดเ้ห็นแบบอย่างของวิธีการส่ือสาร และมุมมองของครูท่ีมีต่อผูเ้รียน โดยใชเ้ทคนิคทาง
จิตวิทยาไดแ้ก่ การเสนอตวัแบบ การระดมสมอง การอภิปรายกลุม่ย่อย เพ่ือเสริมสรา้งใหน้กัศกึษา
เกิดการยอมรบัในความเป็นมนษุยท่ี์มีคณุคา่และมีศกัดิศ์รี 
    กิจกรรมครั้งท่ี  11 ห้องเรียนแสนสุข เป็นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
นกัศึกษาเกิดการยอมรบัและเคารพในความตอ้งการท่ีแตกต่างของบุคคล และฝึกการออกแบบ
บรรยากาศการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยผูว้ิจยัใชท้ฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคมเชิงพทุธิปัญญา
ของ Bandura ในเรื่องของการเรียนรูจ้ากตวัแบบเป็นหลกัในการออกแบบกิจกรรม รว่มกับการใช้
ทฤษฎี Client Centered ของ Carl Rogers โดยการสรา้งบรรยากาศการเรียนรูท่ี้ผ่อนคลาย เป็น
อิสระ เพ่ือใหน้กัศกึษากลา้ท่ีจะแลกเปล่ียนและเกิดความรว่มมือรว่มใจในการท ากิจกรรม โดยการ
ใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ การระดมสมอง การอภิปรายกลุ่มย่อย การสะทอ้นบทเรียนในกลุ่ม
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ใหญ่ และการยอมรบัอย่างไม่มีเง่ือนไข เพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะใหน้กัศกึษาเกิดความเช่ือในและ
ยอมรบัในคณุคา่ความเป็นมนษุยข์องผูอ่ื้น 
    กิจกรรมครัง้ท่ี 12 Believe เป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหน้ักศึกษาเห็นถึง
พลงัความเช่ือของครูท่ีมีตอ่ผูเ้รียน โดยทฤษฎีแห่งตนของ Dweck (2000) รว่มกบัการใชท้ฤษฎีการ
เรียนรูท้างสงัคมเชิงพุทธิปัญญาของ Bandura ในเรื่องของการเรียนรูจ้ากตวัแบบเป็นหลกัในการ
สรา้งกิจกรรม และใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ การเสนอตวัแบบ การระดมสมอง การรบัฟังอย่าง
ไม่ตดัสิน และการใชก้รณีศึกษา เพ่ือพฒันาใหน้กัศึกษาเกิดคณุลกัษณะการยอมรบัในศกัยภาพ
ของผูเ้รียนวา่สามารถพฒันาไดห้ากครูมีความเช่ือวา่ผูเ้รียนสามารถพฒันาได ้
    กิจกรรมครัง้ท่ี 13 นักเรียนใหม่ เป็นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความส าคญัของครูในฐานะผูถ้่ายทอดกรอบคิดงอกงามไปสู่ผูเ้รียน และส่งเสริมให้
นกัศึกษาคน้หาวิธีการในการพฒันาผูเ้รียนของตนใหเ้กิดกรอบคิดแบบงอกงามไดอ้ย่างเหมาะสม 
โดยผูว้ิจยัใชท้ฤษฎีการเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย รว่มกบัแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการเรียนรูท้าง
สังคมเชิงพุทธิปัญญาของ Bandura ท่ีเช่ือว่าปัจจัยทางพฤติกรรมสภาพแวดล้อม และปัจจัย
ภายในบคุคลท่ีมีผลตอ่การเรียนรูแ้ละการกระท า เพ่ือใหน้กัศกึษาเกิดประสบการณใ์นการพฒันา
ผูเ้รียนและสามารถเช่ือมโยงประสบการณใ์นการเรียนรูท่ี้ได ้ไปใชใ้นการปฏิบตัิการสอนในอนาคต 
โดยผูว้ิจัยใช้เทคนิคทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ การสรา้งสถานการณ์ การแสดงบทบาทสมมติ การให้
ข้อมูลย้อนกลับ การชีแ้นะ และการให้ก าลังใจ เพ่ือเสริมสรา้งความคิด และความเช่ือมั่นให้
นกัศกึษาเกิดการความมั่นใจวา่ผูเ้รียนของตน มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาได ้
    กิจกรรมครัง้ท่ี 14 ปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมสุดทา้ยของโปรแกรมการเสริมสรา้ง
กรอบคิดงอกงามของนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหน้กัศึกษาไดส้รุปและทบทวน
เก่ียวกบั กิจกรรมตา่งๆ ในการพฒันากรอบคิดงอกงามของครู และการวางแผนการน าสิ่งไดเ้รียนรู้
จากการเขา้รว่มกิจกรรมไปประยกุตใ์นการออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูของนกัศกึษา โดยผูว้ิจยั
ไดใ้ช้การสรา้งบรรยากาศท่ีผ่อนคลายและมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและความรูส้ึกของ
นกัศึกษาตามทฤษฎี Client Centered ของ Carl Rogers และใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ การ
รบัฟัง การยอมรบัอย่างไม่มีเง่ือนไข การชมเชย การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั และการใชก้ าลงัใจ เพ่ือให้
นกัศกึษาเกิดความเช่ือมั่นท่ีจะสามารถฝึกปฏิบตักิารการสอนในสถานศกึษาไดอ้ยา่งมีความสขุ 
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ส่วนที ่2 สรุปและอภปิรายผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคิดงอกงาม
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ได้ดังนี ้ 
  นกัศกึษาท่ีเขา้รว่มโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
มีคะแนนกรอบคดิงอกงามหลงัการเขา้รว่มโปรแกรม สงูกว่าก่อนเขา้รว่มโปรแกรมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของ
นกัศกึษาวิชาชีพครูมีคะแนนกรอบคิดงอกงามในการติดตามผล สงูกวา่ก่อนเขา้รว่มโปรแกรมอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนในการติดตามผลนกัศกึษาท่ีเขา้รว่มโปรแกรมการเสริมสรา้ง
กรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู มีคะแนนกรอบคิดงอกงามสูงกว่าหลังการเข้าร่วม
โปรแกรม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว ้ซึ่งผูว้ิจยัอภิปรายผลไดว้่าการพฒันาโปรแกรม
การเสรมิสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูพฒันามาจากผลการวิจยัระยะท่ี 1 ท่ีศกึษา
ปรากฏการณ์ของกรอบคิดงอกงามของครูกับผู้ท่ีท  าหน้าท่ีปฏิบัติการสอนและอยู่ในแวดวง
การศึกษาท่ีเป็นครูในระบบและนอกระบบ รวมทัง้ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีและมีประสบการณใ์นการพฒันา
บุคคลต่างๆ ให้มีกรอบคิดงอกงาม จึงท าให้ได้ภาพสะท้อนมุมมอง กระบวนการคิด และ
ประสบการณท่ี์เก่ียวกบัการพฒันาผูเ้รียน ซึ่งผลการวิจยั พบว่า กรอบคิดงอกงามของครูในบริบท
สงัคมไทยเป็นผลมาจากปัจจยัหลายดา้น เช่น การมีตน้แบบท่ีดี การไดร้บัการสนบัสนุนการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม คุณลักษณะทางจิตวิทยาเฉพาะบุคคล ฯลฯ แต่ทุกดา้นล้วนเกิดจากการท่ีบุคคลมี
ปฏิสมัพันธก์ับสิ่งแวดลอ้ม จนก่อใหเ้กิดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อการรบัรู ้และความเช่ือเก่ียวกับ
ศกัยภาพภาพภายในตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Honey and Mumford (1992, 
pp. 1-6) ท่ีใหค้วามส าคญักับการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์เน่ืองจากการเรียนรูจ้ากประสบการณ์
เป็นกระบวนการขัน้พืน้ฐานต่อการแสวงหาความรู ้ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแสวงหาความรู ้
พฒันาทกัษะในตนเอง และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณท่ี์มีความเปล่ียนแปลงได ้ผนวกกบัการใช้
แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินเพ่ือการเรียนรู ้(Formative Assessment) ท่ีช่วยใหน้กัศกึษาเกิดความ
เข้าใจในกระบวนการคิดของตน ท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลาท่ีมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในการท า
กิจกรรม เพ่ือใหน้ักศึกษาสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรมภายใตก้รอบเวลาท่ีก าหนดได ้
ดงันัน้โปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูจึงประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้
   ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้การไดร้บัประสบการณ์ เป็นขัน้ตอนท่ีผูว้ิจัยท าให้นักศึกษาเกิด
การรบัรู ้ผ่านประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อความรูส้ึกของนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยใช้
วิธีการตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทของโรงเรียนซึ่งมีความใกลเ้คียงกบัสิ่งท่ีนกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ตอ้งเผชิญเม่ือออกปฏิบตัิการสอน โดยประสบการณต์า่งๆ ท่ีนกัศกึษาไดร้บัจากการเขา้
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ร่วมกิจกรรม จะท าให้นักศึกษาเกิดการเช่ือมโยงกระบวนการคิดและวิธีการในการรบัมือกับ
สถานการณท่ี์จะเกิดขึน้ในอนาคตไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ  Ausubel ท่ีเช่ือ
ว่าการเรียนรูจ้ะมีความหมายตอ่ผูเ้รียน หากผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนรูก้บัความรูเ้ดิมท่ีมี
ได ้(ฆนทั ธาตทุอง, 2558, น. 83) โดยผูว้ิจยัเลือกใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยา สรา้งประสบการณใ์หก้ับ
นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมท่ีผู้วิจัยเลือกใช้ในการสร้างประสบการณ์ได้แก่  เกมส์ คลิปวิดิทัศน ์
กรณีศึกษา การเล่าเรื่อง บทบาทสมมติ สถานการณจ์ าลอง ซึ่งเป็นการน าแนวคิดของทฤษฎีการ
เรียนรูท้างปัญญาสงัคมของ Bandura ในเรื่องของการเรียนรูจ้ากตวัแบบ โดย Bandura เช่ือวา่การ
เรียนรูส้่วนใหญ่ของมนษุยเ์รานัน้เกิดขึน้จากการสงัเกตจากตวัแบบ เน่ืองจากตวัแบบเพียงคนเดียว
สามารถถ่ายทอดความคิดและการแสดงไปพรอ้มกันได ้(สมโภชน ์เอ่ียมสุภาษิต , 2555, น. 50) 
ดงันัน้เพ่ือใหน้กัศกึษาเกิดการพฒันากรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูผูว้ิจยัจงึเลือกใชก้าร
เสนอตวัแบบเขา้ไปในกิจกรรมตา่งๆ โดยลกัษณะของตวัแบบท่ีเลือกใชอ้ยู่ในบริบทและมีลกัษณะ
คล้ายคลึงกับนักศึกษา นั่นคือการเลือกใช้ตัวแบบท่ีเป็นครูและบริบทท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียน 
(สมโภชน ์เอ่ียมสภุาษิต, 2555, น. 256)  
   ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้การทบทวนประสบการณ์ เป็นขัน้ตอนท่ีผูว้ิจัยให้นักศึกษา คิด
วิเคราะหผ์ลกระทบของประสบการณท่ี์มีตอ่ตนเอง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรูส้ึก ความเช่ือ โดยส่งเสริม
ใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็น ความรูส้ึก และเหตผุลเฉพาะบุคคล อย่างไม่ตดัสิน ส าหรบัใน
ขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัใชก้ารสรา้งบรรยากาศในการท ากิจกรรมท่ีเนน้ความเป็นอิสระ และผอ่นคลาย ตาม
แนวคิดของ Carl Rogers เพ่ือใหน้กัศกึษาสามารถทบทวนประสบการณท่ี์ไดร้บัจากขัน้ตอนท่ี 1 ได้
อย่างครบถว้น เพราะการจดัการเรียนรูท่ี้ม่ีแทจ้รงิตอ้งเนน้ในเรื่องของการใหค้ณุคา่ การอยู่รว่มกัน 
และความสัมพันธ์ของมนุษย์ท่ีมีต่อกัน (วิจักษ์ พานิช , 2547: 83) ซึ่งการสรา้งบรรยากาศท่ี
ปลอดภยัในการจดัการเรียนรูจ้ะสามารถพฒันาใหผู้เ้รียนเตบิโตได ้  
   ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงพยายามสรา้งบรรยากาศในการท ากิจกรรมท่ีเป็นกันเอง และให้
ความเคารพซึ่งกันและกัน โดยในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การประเมินตนเอง 
การจบัคู่แลกเปล่ียนความคิด การแสดงความเห็นของแต่ละคนในกลุ่มใหญ่ การบนัทึกความคิด 
และการบนัทึกความรูส้ึกลงในสมุดบนัทึกการเรียนรูข้องตนเอง ซึ่งในกระบวนการเรียนรูจ้ากตวั
แบบของ Bandura มีปัจจยัท่ีส่งเสริมการเรียนรูท่ี้ส  าคญั คือ ความใส่ใจของผูส้งัเกตจากตวัแบบ 
(สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต , 2555, น. 255) ซึ่งในขั้นตอนนี้สนับสนุนให้นักศึกษาต้องใส่ใจและ
ทบทวนประสบการณจ์ากตวัแบบท่ีไดร้บั 
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    ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการสรุปจากประสบการณ์ เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยให้นักศึกษา
เช่ือมโยงการรบัรูใ้นขัน้ท่ีผ่านมา เพ่ือร่วมกันสรา้งขอ้สรุปท่ีเป็นความคิดรวบยอด หรือหลกัการท่ี
เกิดขึน้จากประสบการณท่ี์ไดร้บั ในขัน้นีผู้ว้ิจยัจึงใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การระดมสมอง การ
น าเสนอแผนท่ีความคิด การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปรายรว่มกนัในกลุ่มใหญ่ การเติมขอ้มูล
ลงในกระดาษชารท์ ทัง้นีเ้ป็นเพราะนกัศกึษาแตล่ะคนมีรูปแบบการเรียนรูท่ี้แตกตา่งกนั ดงันัน้การ
จดักิจกรรมการเรียนรูค้วรสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรูข้องนกัศกึษาใหไ้ดม้ากท่ีสดุ ซึ่งความคิด
นีข้องผูว้ิจยัสอดคลอ้งกบัวงจรการเรียนรูข้องHoney and Mumford (1992) ท่ีไดอ้ธิบายใหเ้ห็นถึง
ผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู ้4 ลกัษณะไดแ้ก่ ผูเ้รียนซึ่งชอบการเรียนรูป้ระสบการณใ์หม่ๆ  ชอบการ
ลองผิดลองถกู จะมีความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมหรือการแกปั้ญหาดว้ยการระดมความคิด 
มีความสุขกบัการท างานกับผูอ่ื้น ขณะท่ีผู้เรียนซึ่งชอบการคิดพิจารณาไตรต่รองในหลายๆ แง่มุม 
จะชอบการเก็บขอ้มูลและวิเคราะหโ์ดยละเอียดก่อนท่ีจะสรุปเป็นหลกัการ ส าหรบัผูเ้รียนซึ่งชอบ
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์จะสามารถเช่ือมโยงและผสมผสานข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จาก
ขอ้เท็จจรงิและการสงัเกตการใหมี้ความตอ่เน่ืองเป็นเหตเุป็นผลซึ่งกนัและกนัได ้และสดุทา้ยผูเ้รียน
ท่ีชอบทดลองมกัจะน าแนวคิดทฤษฎีและเทคนิควิธีตา่งๆ ท่ีไดเ้รียนไปทดลองปฏิบตัิว่าไดผ้ลดีจริง
หรือไม่ จึงท าให้ชอบกิจกรรมท่ีทา้ทายการตัดสินใจและการแก้ปัญหา (Honey and Mumford, 
1992, pp. 17-21) ด้วยเหตุนี ้กิจกรรมในขั้นการสรุปจากประสบการณ์ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้ จึง
สามารถตอบสนองกบัรูปแบบการเรียนรูข้องนกัศกึษาท่ีมีความแตกตา่งกนัได ้และท่ีส าคญัการใช้
กระบวนการท่ีเรียนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่ม จะช่วยส่งเสริมใหน้กัศึกษา เกิดการยอมรบัตนเองไดง้่ายขึน้ 
ทัง้นีเ้ป็นเพราะบุคคลจะเรียนรูท่ี้จะยอมรบัตนเองจากการท่ีเขารบัรูว้่าผูอ่ื้นแสดงการยอมรบัในตวั
เขาหรือไม ่อยา่งไร (มณัฑณา ธรรมบษุย,์ ม.ป.ป., ออนไลน)์  
    ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้การวางแผนปฏิบตัิตน เป็นขัน้ตอนท่ีผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหน้กัศกึษา
ไดว้างแผนในการปฏิบัติตนหลังจากท่ีไดร้บัรูเ้ก่ียวกับความคิดรวบยอด หลักกการ แนวคิดใน
ประเด็นก าหนดตามความตอ้งการของนกัศกึษาแตล่ะคน ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัการสมมติฐาน
ความคิดของทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism ) ท่ีเช่ือเรื่องความอิสระ และความเป็นตวัของ
ตวัเองของมนุษย ์ว่ามนุษยท์ุกคนเกิดมาพรอ้มกับความดี มีความอิสระ มีทางเลือกของตน และ
สามารถพัฒนาศกัยภาพของตนอย่างไม่มีขีดจ ากัด มีมโนทัศนว์่าตนเองเป็นส่วนส าคัญในการ
เติบโต และพัฒนาไปสู่ความเข้าใจตนเอง (ฆนัท ธาตุทอง , 2558, น. 76) ดังนั้นเม่ือเสร็จสิน้
กระบวนการสรุปจากประสบการณ ์นกัศึกษาจึงสามารถเลือกท่ีจะวางเป้าหมายในการปฏิบตัิตน
ไดอ้ย่างอิสระ ซึ่งผูว้ิจยัไดใ้ชป้ระยกุตใ์ชเ้ทคนิคการปรบัพฤติกรรมในเรื่องการท าสญัญากบัตนเอง 
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ซึ่งเป็นวิธีการท่ีบุคคลท าสญัญากบัตนเองว่าจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปในทิศทางใด 
ซึ่งต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต , 2555: 347) โดยผู้วิจัยให้
นกัศึกษาไดก้ าหนดพฤติกรรมเป้าหมายท่ีชดัเจนในการปฏิบตัิตนในฐานะครู และอธิบายถึงการ
แสดงพฤติกรรมท่ีจะท าใหน้กัศกึษาบรรลเุปา้หมายท่ีวางไว ้โดยใชว้ิธีการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในกลุม่ใหญ่ การเขียนจดหมายถึงตนเองในอนาคต และการบนัทกึลงในสมดุบนัทกึการเรียนรู ้
   ขัน้ตอนท่ี 5 ขัน้การประเมินเพ่ือการเรียนรู ้เป็นขัน้ตอนท่ีผู้วิจัยใชก้ระบวนการ
ถอดบทเรียนหลังการสิ ้นสุดกิจกรรมในแต่ละครั้ง (After Action Review: AAR) เพ่ือท าให้
นกัศกึษาเกิดความชดัเจนในประเด็นตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรม โดยใหเ้ห็นความเช่ือมโยงและ
ปัจจัยต่างๆท่ีเกิดขึน้ ซึ่งกระบวนการ AAR จะช่วยให้ผู้วิจัยไดป้ระเมินผลกิจกรรมระหว่างการ
ด าเนินการ และสามารถมองเห็นปัญหาเพ่ือหาวิธีการปรบัปรุงการท ากิจกรรมในครัง้ตอ่ไป โดยใน
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้ประเด็นค าถาม 3 ข้อเพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้ตอบ คือ 1) สิ่งท่ีได้เรียนรู้จาก
กิจกรรม 2) รูส้ึกอย่างไรกับกิจกรรม และ 3) จะน าสิ่งท่ีไดเ้รียนรูนี้ไ้ปใช้ในการพัฒนาตนเองใน
ฐานะของครูไดอ้ย่างไร ซึ่งจากค าถามทัง้ 3 ประเด็นนี ้จะช่วยใหน้กัศึกษาเห็นถึงการเช่ือมโยงผล
ของกิจกรรมท่ีมีผลกับตนเองในดา้นความคิด ความรูส้ึก และเนน้ย า้ใหน้กัศึกษาไดค้ิดทบทวนจน
สง่ผลใหเ้กิดความเช่ือและเกิดเป็นกรอบคดิงอกงาม ซึ่งการประเมินผลการเรียนรูด้ว้ยตวัของผูเ้รียน
เอง มีความหมายและมีประโยชนต์่อผูเ้รียนมากกว่าการประเมินการเรียนรู้จากผูอ่ื้น (ฆนัท ธาตุ
ทอง, 2558, น. 79) ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนากรอบคิดงอกงามท่ีเช่ือว่า ห้องเรียนท่ีมีการมุ่ง
เป้าหมายไปท่ีกการประเมินเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูถื้อเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีช่วยใหเ้กิดกรอบ
คดิงอกงามได ้(Thoughtful Learning, 2012: online)  
  จากผลการวิจัยท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าโปรแกรมการเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของ
นักศึกษาวิชาชีพครู สามารถพัฒนากรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครูไดจ้ริง ทั้งนีเ้ป็น
เพราะว่ากิจกรรมท่ีผูว้ิจยัออกแบบ รวมถึงจ านวนครัง้ และระยะเวลาของโปรแกรมทัง้ 12 ครัง้ (ไม่
นบัรวมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ) สามารถท าใหน้กัศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงความคิด ความ
เช่ือของนักศึกษาได ้สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Auten (2011) ท่ีจัดฝึกอบรมดา้นความรู ้ทักษะ 
และกลวิธีในการปลกูฝังกรอบคดิแบบงอกงามท่ีเกิดขึน้ในหอ้งเรียน ใหก้บันกัการศกึษาในวิทยาลยั
ชุมชน โดยมีการจัดอบรมทั้งสิน้ 12 ครัง้ ซึ่งสามารถสนับสนุนให้เกิดกรอบคิดงอกงามในนัก
การศกึษาในวิทยาลยัชมุชนได ้
  นอกจากนีเ้ม่ือนักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองเขา้ร่วมโปรแกรมไปแลว้ 4 สัปดาห ์
พบวา่กรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูท่ีเขา้รว่มโปรแกรมยงัคงอยู่ ทัง้นีเ้ป็นเพราะหลงัจาก
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สิน้สดุโปรแกรม นกัศกึษาเกิดการเรียนรู ้และมีความตระหนกัถึงความส าคญัของกรอบคิดงอกงาม
ของครู ท าให้นักศึกษามีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลงกรอบคิดงอกงามอยู่ ดังนั้นเม่ือเขา้ไปอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มและสถานการณท่ี์ใกลเ้คียงกบับริบทการออกแบบในโปรแกรมท าใหน้กัศกึษาเกิด
การเช่ือมโยงกบัความรูเ้ดิมกบัประสบการณท่ี์เคยไดร้บัจากการเขา้รว่มโปรแกรมฯ สอดคลอ้งกบัท่ี 
สรุางค ์โคว้ตระกลู, 2554, น. 324) กล่าววา่ การไดร้บัความรูแ้ละประสบการณใ์นอดีตจะถกูเก็บไว้
ในโครงสรา้งพุทธิปัญญาของตนและสามารถน ามาปฏิบัติไดอ้ย่างเหมาะสม ทั้งนีย้ังสามารถ
อธิบายเพิ่มเติมไดว้่านักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมเกิดการเรียนรูจ้ากการสังเกตจากตวัแบบ ซึ่ง
อาจจะเป็นตวัแบบท่ีเป็นบคุคลหรือตวัแบบท่ีเป็นสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการท าโปรแกรมเป็นท่ีน่าสนใจ
ของนกัศกึษาวิชาชีพครูกลุม่ตวัอย่าง เป็นไปตามท่ี สมโภชน ์เอ่ียมสภุาษิต (2555, น. 52) กล่าวว่า 
ความตัง้ใจและใส่ใจในตวัแบบ จะช่วยใชเ้กิดกระบวนการจดจ าและท าตาม ดงันัน้เม่ือนกัศึกษา
ออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูก็ไดล้งมือกระท าเช่นเดียวกบัตวัแบบ และยิ่งการกระท านัน้ ท าแลว้
ไดร้บัค าชมเชยจากครูพ่ีเลีย้งรว่มกับการช่ืนชมยอมรบัจากนกัเรียนจึงเป็นแรงจูงใจใหน้กัศกึษายงั
แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูท่ียงัคงอยู่ และเม่ือนกัศกึษา
เกิดความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของกรอบคิดงอกงามของครูท่ีมีตอ่ตนเองและผูเ้รียน 
ท าใหน้กัศกึษาเกิดความพยายามท่ีจะพฒันาตนเองเพ่ือด ารงไวซ้ึ่งความเช่ือแบบงอกงาม ซึ่งผล ท่ี
ได ้ดงักล่าวมีสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ ธนะดี สุริยะจันทรห์อม (2561, น. 192) ท่ีไดพ้ัฒนา
รูปแบบการเสริมสรา้งโกรวธ์ มายดเ์ซตส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรวิชาชีพครู พบว่าในระยะติดตาม
ผลหลังการเขา้ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบ นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียหลังการเขา้ร่วมกิจกรรมตาม
รูปแบบ กบัระยะตดิตามผลภายหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมตามรูปแบบ 1 เดือนไมแ่ตกตา่งกนั 
   สว่นการเสรมิสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู รายดา้น ผูว้ิจยัอภิปราย 
ไดต้ามล าดบัดงันี ้
    1. ดา้นความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถของตนเอง อภิปรายไดว้่า การท่ี
นักศึกษาเกิดความเช่ือในศักยภาพและความสามารถของตนเอง เป็นผลมาจากการท่ีผูว้ิจัยใช้
กิจกรรม “ภาพของฉัน” และกิจกรรม “อารณ์นัน้ส  าคญัอย่างไร” ในช่วงตน้ของการเริ่มโปรแกรม 
ทัง้นีก้ารจะท าใหน้กัศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการคิดไดน้ัน้ ตอ้งท าใหน้กัศึกษาไดเ้กิด
ความเขา้ใจและยอมรบัในตนเองเสียก่อน ซึ่งผูว้ิจัยใชท้ฤษฎี Client Centered ของ Rogers เป็น
พืน้ฐานในการออกแบบบรรยากาศในการด าเนินกิจกรรม โดยเริ่มจากการสรา้งบรรยากาศการ
ยอมรบัระหวา่งกนัของนกัศกึษา และระหว่างนกัศกึษากบัผูว้ิจยั เพ่ือท าใหน้กัศกึษารูส้ึกผ่อนคลาย
และพรอ้มท่ีจะเรียนรูแ้ละท าความเข้าใจตนเอง สอดคล้องกับความเช่ือท่ีว่ามนุษยจ์ะสามารถ
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พฒันาตนเองไดดี้ หากอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีผ่อนคลายและเป็นอิสระ (ฆนทั ธาตทุอง , 2554, น. 
76) ซึ่งความรูส้ึกนีย้งัสอดคลอ้งกับล าดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษย ์ของ Maslow ในขัน้ท่ี 2 ท่ี
เก่ียวขอ้งกับความตอ้งความปลอดภัยทางร่างกายและความมั่นคงทางจิตใจอีกดว้ย (อรรควิช 
จารกึจารีต, 2561, น. 242) ดงันัน้การใหอิ้สระนกัศกึษาในการทบทวนและประเมินตนเอง จึงช่วย
ใหน้ักศึกษาเกิดการยอมรบัขอ้ดีและขอ้ควรปรบัปรุงของตนเองไดง้่ายขึน้ ซึ่งการประเมินผลดว้ย
ตนเองของนักศึกษา มีความหมายและมีประโยชนต์่อตนเองมากกว่าการประเมินผลจากผู้อ่ืน 
(ฆนทั ธาตทุอง, 2554, น. 79) และจากการสมัภาษณน์กัศกึษา พบวา่ในการจดักระบวนการเรียนรู้
ของนักศึกษาขณะท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาเกิดความตระหนักและมีความ
พยายามท่ีจะจดัการอารมณด์า้นลบท่ีเกิดขึน้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่นกัศกึษาเกิดการเขา้ใจและยอมรบั
ในตนเองหลงัจากการเขา้รว่มโปรแกรม นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยาท่ีชว่ยใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงความรูใ้ห้กับนักศึกษา โดยใชก้ารบรรยาย และการระดมสมองในกิจกรรม “รูจ้ัก 
Mindset” และกิจกรรม “เปล่ียน Mindset ในการสอน” ทัง้นีก้ารใหค้วามรูท่ี้มีการจดัล าดบัขอ้มูลท่ี
เป็นระบบ จะช่วยใหน้กัศกึษาเกิดความรูแ้ละเขา้ใจตามวตัถปุระสงคท่ี์ผูว้ิจยัตอ้งการ และสามารถ
น าความรูท่ี้ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม (ทวีป อภิสิทธ์ิ 2553, น. 
44) สอดคล้องกับท่ี Dweck (2006, p. 210) ใช้วิธีการสอนเรื่องกรอบคิดงอกงาม เพ่ือเป็นการ
พฒันานกัศึกษา โดยสรา้งเป็นวิชาเรียนท่ีเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรการเรียนรูภ้ายในสถาบนั ซึ่ง
สามารถสรา้งการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดขึน้กบัวิธีคิดของผูเ้รียนท่ีเก่ียวกบัตนเองและการด าเนินชีวิต
ได ้
   ส าหรบักิจกรรมท่ีท าใหน้กัศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงความเช่ือในศกัยภาพและ
ความสามารถของตนเองไดม้ากท่ีสดุ เป็นผลจากการใชกิ้จกรรม “หอ้งเรียนอลเวง” ซึ่งเป็นกิจกรรม
ท่ีผู้วิจัยจัดสถานการณ์ขึน้ในห้องเรียน โดยให้นักศึกษาจับสลากเพ่ือรับบทบาท จากนั้นให้
นกัศกึษาเลน่บทบาทสมมติตามสลากท่ีจบัได ้โดยกิจกรรมนีเ้ป็นสถานการณจ์ าลองในหอ้งเรียนท่ี
มีผู้เรียนในหลายรูปแบบ และมีครูผู้สอนท่ีมาปฏิบัติการสอนในห้อง ซึ่งจากตัวอย่างกิจกรรม
ดงักล่าว ท าใหน้กัศกึษาเกิดความตระหนกัและเขา้ใจบทบาทของครูในการปฏิบตัิการสอนชัน้เรียน 
และเกิดความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเพิ่มขึน้ จากการ
สมัภาษณน์กัศกึษาในระยะหลงัติดตามผล นกัศกึษาไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพการจดักิจกรรมการ
เรียนรูใ้นหอ้งเรียนของตนเอง ซึ่งสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงนัน้ มีความใกลเ้คียงกับสถานการณ์ท่ี
ผูว้ิจัยใชจ้ัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ดงันัน้เม่ือพบเจอกับประสบการณ์ในชั้นเรียน นักศึกษาจึง
สามารถระลึกและหาวิธีการท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชั้นเรียนของตนเองได้อย่าง
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สรา้งสรรค ์ซึ่งการเลือกใชเ้ทคนิคการสรา้งสถานการณจ์ าลอง มีส่วนส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะชว่ยใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมดา้นเจตคติ (ชชูยั สมิทธิไกร, 2548, น. 175) ท่ีจะส่งผลไปสู่การก าหนด
พฤตกิรรมการแสดงออกของบคุคลตอ่สถานการณต์า่งๆ นอกจากนีห้ลงัเสร็จสิน้กิจกรรมผูว้ิจยั ยงั
จัดให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน ท าให้
นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจและตระหนกัเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมของตนเองเพิ่มขึน้ สอดคลอ้ง
กับ Juwah; et a (2004, pp. 2-6) ท่ีกล่าวถึงคุณค่าของการให้ขอ้มูลยอ้นกลับไวว้่า การท่ีครูให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนจะชว่ยใหค้รูเขา้ใจความกา้วหนา้ในการเรียนรูข้องผูเ้รียน อนัจะเป็นขอ้มลู
ในการปรบักระบวนการสอนของตนเองได ้ 
   2. ดา้นความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียน อภิปรายไดว้่า การท่ี
นกัศึกษาเกิดความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียนเพิ่มสูงขึน้ เป็นผลมาจากการใช้
เทคนิคการเสนอตวัแบบของครูท่ีมีความเช่ือว่า นกัเรียนของตนสามารถพฒันาและเตบิโตไดท้กุคน 
โดยครูท่ีเป็นตวัแบบเป็นผูท่ี้มีความทุ่มเท เห็นคณุค่า และเคารพในตวัตนของผูเ้รียน ซึ่งตวัแบบท่ี
ผู้วิจัยได้ท าการเสนอไปได้รับการยอมรับจากสังคมและลูกศิษย ์จึงท าให้นักศึกษาเกิดความ
ประทบัใจและตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จและไดร้บัการยอมรบัเช่นเดียวกับครูท่ีเป็นตวัแบบ 
สอดคลอ้งกับท่ี Dweck (2006, p. 224) ไดก้ล่าวไวว้่าผู้ท่ีมีกรอบคิดงอกงาม จะพยายามคน้หา
บทเรียนจากความส าเร็จของบุคคลอ่ืนเพ่ือน ามาปรบั และประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองอย่าง
ตอ่เน่ือง นอกจากนีใ้นการสงัเกตการสอนของนกัศกึษา รว่มกบัการสมัภาษณน์กัเรียน แสดงใหเ้ห็น
ถึงกระบวนการคิดของนกัศึกษาท่ีเช่ือในคณุค่าและเคารพในศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษยข์องผูเ้รียน
อยา่งเทา่เทียม สง่ผลใหผู้เ้รียนเกิดความสขุในการเรียนรูแ้ละเกิดแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ได ้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 จากการศึกษาปรากฏการณ์การกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู 
สามารถน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปยืนยนัองคป์ระกอบกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือน าไปพัฒนาใหเ้ป็นแบบวัดท่ีมีมาตรฐาน
ตอ่ไป 
  1.2 ส  าหรบัการน าผลการวิจัยไปใช ้สามารถน าไปพัฒนาโปรแกรมการเสริมสรา้ง
กรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู ให้กับสถาบันการผลิตครูเพ่ือเป็นการปลูกฝังและ
เสรมิสรา้งกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูท่ีจะออกไปปฏิบตัิการสอนในอนาคต  
   1.3 ส  าหรบัผูท่ี้สนใจจะน าโปรแกรมกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครูไปใช ้
ตอ้งมีการน าคณุลกัษณะไปใชใ้หค้รบทัง้ 2 ดา้น เพ่ือจะไดส้ามารถพฒันากรอบคิดงอกงามให้เกิด
ขึน้กบันกัศกึษาวิชาชีพครูไดอ้ยา่งครบถว้น 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ในการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บขอ้มูลจากผู้ให้ขอ้มูลหลัก ควรเริ่มตน้ด้วยการสรา้ง
สมัพนัธภาพท่ีดี และตอ้งมีการอธิบายถึงวตัถปุระสงคข์องการศกึษาใหช้ดัเจน เปิดโอกาสใหผู้ว้ิจยั
และผูใ้หข้อ้มลูหลกัไดท้  าการแลกเปล่ียนความคดิเห็นเพิ่มเติมหลงัจากไดร้บัขอ้มลูครบถว้นแลว้ ซึ่ง
จะชว่ยใหผู้ว้ิจยัท าความเขา้ใจในขอ้มลูไดง้่ายขึน้ 
  2.2 ควรมีการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตขุองการพัฒนากรอบคิดงอกงามของนกัศึกษา
วิชาชีพครู เพ่ือจะไดค้น้พบเหตุปัจจัยท่ีจะสามารถน ามาพัฒนากรอบคิดงอกงามของนักศึกษา
วิชาชีพครู ไดต้รงกบัเหตปัุจจยัท่ีพบ 
   2.3 การพฒันาโปรแกรมการการศกึษาและเสริมสรา้งกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษา
วิชาชีพครู ควรมีการเพิ่มกลุ่มควบคมุเพ่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุ 
  2.4 ในการศกึษาทดลองครัง้ต่อไป ควรมีการติดตามกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษา
วิชาชีพครูโดยแบ่งเป็นระยะ 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพ่ือติดตามสาเหตุของความคงทนของ
คณุลกัษณะของกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู  

| | 
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ภาคผนวนก ก 
รายชื่อและประวัตขิองผู้ให้ข้อมูลการศึกษาในระยะที ่1 

และ 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยในระยะที ่2 
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รายช่ือและประวัตผู้ิใหข้้อมูลหลักการวิจัยในระยะที ่1 

ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มครูทีจั่ดการศึกษาในระบบ 

  1. ครูวิสุทธ์ิ คงกัลป์ ครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ต  าแหน่งครู
ช านาญการพิเศษ โรงเรียนควนเนียงวิทยา อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เป็นครูท่ีมีผลงานทาง
วิชาการมากมาย เช่น การเป็นวิทยากรแกนน าดา้นคณิตศาสตรข์อง สสวท. การเป็นวิทยากรให้
ความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการเรียนรูก้บัหนว่ยงานตา่งๆทั่วประเทศ การสรา้งนวตัรกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน จนไดร้บัรางวลัพระราชทานครูผูส้อนดีเดน่ STEM Education ประเทศไทย 
จากสมเด็จพระเทพรตันร์าชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2558, รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) เหรียญทองระดบัชาติ รางวลัครูผูส้อนยอดเย่ียมระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ดา้นนวตัรกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ปี 2558, 
รางวลัครูผูส้อนดีเดน่ของครุุสภา ปี 2558 และรางวลัอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งเป้าหมายในการพฒันา
ตนเองและการคิดค้นนวัตรกรรมทางการศึกษาขึน้มาอย่างต่อเน่ืองของครูวิสุทธ์ิ เป็นเพราะ
ตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดความรกัและเห็นคณุคา่ในการเรียนรู ้ส่งผลใหเ้รียนวิชาคณิตศาสตรไ์ดอ้ย่าง
มีความสขุ จนสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั  
  2. ครูสญัญา มคัรินทร ์ครูท่ีไดร้บัการคัดเลือกจากครู 200 คน ทั่วประเทศไปดกูารจดัการ
เรียนการสอนท่ีประเทศญ่ีปุ่ น จากรายการ “ดใูหรู้.้.. ไป เปล่ียน โลก : ครูสอญอ... ครูเลือดใหม่ ไป
ญ่ีปุ่ น” ของ ชอ่ง ไทยพีบีเอส ครูนอกกรอบสดุเกรียนท่ีนกัเรียนใหค้วามเคารพ จากความตอ้งการท่ี
จะเป็นครูท่ีสอนสนุกท่ีสุดในโลก คอ่ยๆเปล่ียนความคิดท่ีจะเป็นครูผูอ้  านวยการใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู ้ตลอดระยะเวลาในเสน้ทางวิชาชีพครู กว่า 11 ปีท่ี ครูสัญญา ไดป้ฏิบตัิสอนอยู่ท่ีโรงเรียน
เทศบาลบา้นโนนชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสท่ีในอดีตเคยเป็น
โรงเรียนท่ีครูสญัญา ไดมี้โอกาสมาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ขณะท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 4 ใน
ฐานะครูฝึกสอนวิชาศลิปะ วนันีค้รูสญัญา กลายเป็นท่ีรูจ้กัในวงการการศกึษาของจงัหวดัขอนแก่น
และของประเทศ ในฐานะครูรุน่ใหม่ท่ีมีวิธีคิดและการจดักระบวนการเรียนรูท่ี้น่าสนใจ ดว้ยความ
เช่ือท่ีว่าผู้เรียนทุกคนมีศกัยภาพผนวกกับความเช่ือมั่นในพลังของตนเองของครูว่าจะสามารถ
เปล่ียนแปลงการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนได ้ครูสญัญาไดพ้ยายามหาวิธีการและออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้เต็มศักยภาพ ถึงแม้ว่าในช่วงแรก
กระบวนการเรียนรูท่ี้ครูสญัญาไดอ้อกแบบไวอ้าจจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้กบัเพ่ือนครูในโรงเรียน
อยู่บา้ง แต่ในท่ีสุดครูสญัญาก็สามารถหาวิธีการท่ีจะท าใหเ้พ่ือนครูเหล่านัน้ยอมรบัและเป็นส่วน
หนึ่งท่ีร่วมกันออกแบบเพ่ือช่วยสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์ใหผู้เ้รียนมี
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ความรูใ้นดา้นวิชาการ ร่วมกับการสรา้งพืน้ท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูต้นเองและเติบโตจากภายในอีก
ดว้ย  
  3. ครูองัคาร ชยัสุวรรณ อดีตครูอาสาสอนเด็กเร่รอ่นหรือท่ีรูจ้กักันในนามของ“ พ่ีมหาครู
ขา้งถนนของเด็กชายขอบ ” จากเด็กดอ้ยโอกาสมีฐานะยากจนท่ีไดร้บัโอกาส และเจอกับครูท่ีให้
โอกาสไดเ้รียนรูแ้ละท ากิจกรรมเพ่ือสังคม จนโตขึน้กลายเป็นนักกิจกรรมเยาวชนเครือข่ายท่ีมี
โอกาสไดท้  างานเก่ียวกับโครงการช่วยเหลือเยาวชนกับกลุ่ม NGO ทั่วประเทศตัง้แต่ยังเรียนใน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย และเม่ือเรียนจบในระดบัปริญญาตรีก็ผนัตวัเองมาเป็นเจา้หนา้ท่ี
เทศบาลท่ีท างานดา้นเยาวชน จดัท าโครงการเด็กชายขอบในสงัคมเมือง ของจงัหวดัขอนแก่น ท า
หนา้ท่ีเป็นครูอาสาดว้ยใจท่ีอยากช่วยเหลือใหเ้ยาวชนท่ีสงัคมไม่ยอมรบั สามารถกลบัเขา้ไปใชชี้วิต
ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ ดว้ยความตัง้ใจและความจริงใจนีท้  าใหค้รูองัคารไดร้บัความไวว้างใจ
จากเยาวชนกลุ่มเส่ียงในพืน้ท่ี จากประสบการณ์ชีวิตในการท างานกับเยาวชนหลายรูปแบบ
รว่มกบัความตอ้งการมีอาชีพการงานท่ีมั่นคง และไดท้  าใหส้ิ่งท่ีรกั ท าใหค้รูองัคารเลือกท่ีจะพฒันา
ตนเองให้มีวุฒิทางการศึกษาและสอบบรรจุรับราชการครู ซึ่งปัจจุบันครูอังคารได้ท าหน้าท่ี
ปฏิบตัิการสอนอยู่ท่ีโรงเรียนเทศบาลบา้นคุม้หนองค ูจงัหวดัขอนแก่น โดยน าประสบการณท่ี์เป็น
นกักิจกรรม และครูอาสามาประยกุตใ์ชใ้นการจดักระบวนการเรียนการสอนใหเ้หมาะกับนกัเรียน
ในโรงเรียน พรอ้มกบัการท างานใหก้บัศนูยพ์ฒันาเยาวชนควบคูไ่ปดว้ย 
 
ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มครูทีจั่ดการศึกษานอกระบบ 
 1. คุณคฑา มหากายี หรือ คุณพ่อโอ๊ค ผู้ท่ี มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในบทบาทท่ี
หลากหลาย บทบาทแรก คือ การเป็นเจา้ของธุรกิจโรงแรม “พระนครนอนเล่น” ซึ่งมีนโยบายหลกั
ในการบริหารโรงแรมท่ีเนน้ความใส่ใจและใหค้วามส าคญักบัสิ่งแวดลอ้ม บทบาทท่ีสองคือผูก้่อตั้ง
มลูนิธิกระตา่ยในดวงจนัทร ์มลูนิธิท่ีเนน้การปลกูฝังจิตส านกึในการอนรุกัษธ์รรมชาติใหก้บัเยาวชน 
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์รว่มกบั เครือข่ายองคก์รภาคีท่ีท างานดา้นการศกึษาและ
การพฒันามนษุย ์ท่ีมีความมุง่หวงัในการสรา้งการเปล่ียนแปลงสงัคมดว้ยการศกึษา และบทบาทท่ี
ส าคญัท่ีสุดในชีวิตก็คือ บทบาทของความเป็นพ่อท่ีพยายามออกแบบกระบวนการเรียนการสอน
ใหก้ับลูกๆ ของตนเอง โดยการใช้การศึกษาทางเลือกท่ีเรียกว่า Home School ซึ่งเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเป็นผู้วางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนรูใ้ห้กับผู้เรียนโดยจะมีเกณฑ์วัดและ
ประเมินหลักสูตรเทียบเคียงกับหลักสูตรท่ีจัดขึน้ในระบบการศึกษากระแสหลัก แต่ส  าหรบับา้น
เรียนทางชา้งเผือกแหง่นี ้ไมใ่ช่แคพ่อ่และแมเ่ท่านัน้ท่ีจะเป็นผูอ้อกแบบกระบวนการเรียนรูใ้หก้บัลกู
ทัง้สอง แตค่ณุพ่อและคณุแม่ไดเ้ปิดโอกาสใหล้กูทัง้สองคนมีส่วนรว่มในการวางแผนและออกแบบ
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กระบวนการเรียนรูข้องตนเอง โดยใชค้วามสนใจของลกูๆ เป็นสิ่งน าเนือ้หาท่ีจะเรียน ซึ่งไม่ไดแ้ยก
เป็นรายวิชาแต่เป็นการเรียนรูแ้ละค้นหาศาตรต์่างๆ ท่ีอยู่รวมกันในธรรมชาติ ท าให้ให้ลูกๆ 
สามารถสรา้งการเรียนรูท่ี้มีความหมายกับชีวิตของตนเอง รวมถึงสามารถพฒันาทกัษะชีวิตของ
ตนเองไดอี้กดว้ย ดว้ยเหตนีุค้ณุคฑาและครอบครวัจงึเลือกท่ีจะยา้ยมาใชชี้วิตอยูท่ี่ อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ ทัง้นีเ้พ่ือท่ีจะใหล้กูทัง้สองคนไดเ้ตบิโตใกลช้ิดธรรมชาต ิและเกิดการเรียนรูอ้ย่างมี
ความสขุ 
 2. คณุนริสรา ญาณะ หรือ แม่นกแห่งบา้นเรียนญาณะ นกัศกึษาระดบัปริญญาเอก ของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อดีตเคยท างานเป็นครูในโรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ือเสียงในจังหวัดเชียงใหม ่
ตลอดระยะเวลา 15 ปี ท่ีเธอคลุกคลีอยู่ในวงการการศึกษา ท าให้เธอพบว่าการเรียนในระบบ
การศกึษาแบบปกติไม่เอือ้ใหก้บัผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งท่ีเธอ
สงัเกตไดจ้ากลูกทัง้สองคนท่ีดไูม่มีความสุขกับการศกึษาท่ีจดัขึน้ในระบบโรงรียน และในท่ีสุดลูก
ทัง้สองคนจึงตดัสินใจขออนุญาตจากครอบครวัเพ่ือท่ีจะเปล่ียนมาเรียนแบบ Home School แทน 
ดว้ยความเช่ือมั่นของคณุนริสราว่าตนเองเป็นครูท่ีเก่งผนวกกับความรกัและความปราถนาดีของ
แม่ท่ีมีตอ่ลกูน่าจะสามารถจดัการศกึษาท่ีดีและเหมาะสมใหก้บัลกูได ้จึงตดัสินใจใหล้กูทัง้สองคน
ออกจากโรงเรียน แต่ในความเป็นจริงแลว้การจดัการศึกษาใหก้บัลูกของตนเองนัน้ไม่ใช่เรื่องง่าย 
ดว้ยความสมัพนัธใ์กลช้ิดของแมก่บัลกู รวมกบัความคาดหวงัของแมท่ี่มีตอ่การศกึษาของลกู ท าให้
การจัดหลักสูตรการศึกษาแบบ Home School ในช่วงแรกของบา้นเรียนญาณะ ประสบปัญหา
อย่างมาก แต่ดว้ยความตัง้ใจของคณุนริสรา จึงพยายามถอยตวัเองออกมามองดสูภาพปัญหาท่ี
เกิดขึน้แลว้ค่อยเริ่มวางแผนพูดคยุกบัลกูทัง้สองคนในฐาะแม่และครูท่ีอยากจะพฒันาลูกในฐานะ
ลูกศิษยใ์หมี้ความสุขกับการเรียนรูแ้ละสามารถคน้พบศกัยภาพภายในของตนเอง ดงันัน้เพ่ือให้
การจดัการเรียนรูเ้ป็นไปดว้ยความราบรื่นคณุนรสิรา และสมาชิกทกุคนในครอบครวัจึงหนัหนา้เขา้
หากนัเพ่ือพูดคยุ ท าความเขา้ใจตามความตอ้งการของแตล่ะบคุคล คน้หาและวางเปา้หมายตาม
ความสนใจของลูก จากนัน้จึงปรบัเปล่ียนบทบาทของตนเองจากบทบาทของแม่และครู ใหก้ลาย
มาเป็นโคช้ท่ีหาวิธีการสง่เสรมิสนบัสนนุใหล้กูทัง้ 2 สามารถท่ีจะไปถึงยงัเปา้หมายของแตล่ะคนได ้ 
 3. คณุสุริยา สมใจ หรือพ่อยา ผูเ้ริ่มตน้มูลนิธิช่วยเหลือเด็กท่ีเปิดด าเนินการมากว่า 21 ปี 
ท่ีตอ้งการจะชว่ยเหลือเด็กเรร่อ่นท่ีก าลงัเป็นปัญหาของจงัหวดัขอนแก่นใหมี้ความปลอดภยัในชีวิต
และเตบิโตไปมีชีวิตท่ีมีคณุภาพ ทัง้สองจึงไดใ้ชบ่า้นของตนเองเป็นแหล่งพกัพิงใหก้บัเด็กๆ เหล่านี ้
ท่ีมีจ  านวนเพิ่มมากขึน้ทุกวนัทัง้สองจึงไดร้ว่มกันจดัตัง้ใหบ้า้นของตนเองกลายเป็นมูลนิธิท่ีหลาย
คนรูจ้กักันในนามว่า มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก “ บา้นลูกรกั ” ต  าบลโนนทนั จงัหวดัขอนแก่น และดว้ย
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ความโชคดีของมูลนิธิท่ีธนาคารกสิกรไทยมีโครงการจะระดมทุนช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆ โดยการ
คดัเลือกมลูนิธิใหไ้ดร้บัทนุจ านวน 10 แหง่จากทั่วประเทศ ท าใหม้ลูนิธิช่วยเหลือเด็ก “ บา้นลกูรกั ” 
สามารถขยบัขยายซือ้ท่ีดนิส าหรบัใชเ้ป็นท่ีตัง้ของมลูนิธิไดส้  าเร็จ ซึ่งในปัจจบุนั มลูนิธิชว่ยเหลือเด็ก 
“ บ้านลูกรัก ” มีสมาชิกในบ้านอยู่ทั้งสิน้ 47 คน โดยมีพ่อยาเป็นผู้ดูแลมูลนิธิร่วมกับครูและ
เจา้หนา้ท่ีเพียง 4 คน เพราะแม่หนอ่ยไดเ้สียชีวิตไปเม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ ดว้ยความท่ีเป็นมลูนิธิชว่ยเหลือ
เด็กท าใหส้มาชิกของบา้นส่วนใหญ่เป็นเด็กท่ีเคยเป็นเหย่ือความรุนแรงและผ่านประสบการณชี์วิต
ท่ีค่อนขา้งหลากหลาย ส่งผลใหก้ารจดัการดแูลเป็นไปดว้ยความยากล าบากโดยเฉพาะเรื่องของ
ความต่างของอายุ พ่อยาจึงตอ้งหาวิธีการท่ีจะท าใหเ้ด็กเหล่านีเ้ปิดใจและสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้
กับกฎกติกาของบา้น เพ่ือใหเ้ด็กเหล่านีส้ามารถใชชี้วิตรว่มกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในบา้นไดอ้ย่างมี
ความสขุ นอกจากนีพ้อ่ยายงัจดัการศกึษาการศกึษานอกระบบใหก้บัสมาชิกของบา้น โดยจดัใหอ้ยู่
ในรูปแบบศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กและเยาวชน ท่ีค่อนขา้งมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับความ
หลากหลายของเด็ก โดยใช้บรรยากาศของครอบครวัมาพัฒนาให้เด็กไดช้่วยเหลือและเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งความรูท้างวิชาการและทักษะทางดา้นอาชีพท่ีจะสามารถใชส้รา้งรายไดเ้ลีย้งตวัเอง
ตอ่ไปในอนาคต 
 
กลุ่มนักวิชาการทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรทางการศึกษา 
 1. นายแพทย์ธีรเกียรติ  เจริญ เศรษศิลป์  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธิการ และผูอ้  านวยการศนูยจ์ิตวิทยาการศกึษา มลูนิธิยวุสถิรคณุ เป็นผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถทางการแพทยด์า้นจิตวิทยา มีผลงานเขียนหนังสือทางดา้นจิตวิทยาเรื่อง “ความ
ฉลาดทางดา้นจริยธรรมและศีลธรรม (MQ) ” และหนงัสือทางดา้นการศึกษาเรื่อง “กุญแจในการ
ปฏิรูปการศึกษา” มีประสบการณ์ในการเป็นท่ีปรึกษาให้กับหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงทั้งในและ
ตา่งประเทศ 
 2. แพทยห์ญิงปิยาภัสร ์จิตภิรมย ์ผูเ้ช่ียวชาญสาขาจิตเวชศาสตรเ์ด็กและวัยรุ่น ละการ
ปรบัพฤติกรรมทางปัญญา ด ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการศูนยจ์ิตวิทยาการศึกษา อดีตหัวหนา้
คณะท างานขับเคล่ือนนโยบายการแปลงกระแสพระราชด ารสัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ท่ี
เก่ียวกับการป ฏิ รูปการศึกษาไปสู่ การป ฏิบัติ  ภ ายใต้ก ากั บของรัฐมนตรีช่ วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และยังด ารงต าแหน่งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการการเรียนรูแ้ละ
ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ซึ่งแพทยห์ญิงปิยาภัสร ์เป็นผูท่ี้มีความสนใจและเป็น
วิทยากรท่ีใหค้วามรูใ้นดา้นของการพฒันากรอบคิดงอกงามใหเ้กิดขึน้กับครูในสถานศึกษาต่างๆ 
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รวมถึงการจดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาใหค้รูเกิดการเปล่ียนแปลงกรอบคิดและสามารถน าความรูท่ี้ได้
ไปใชก้บันกัเรียนของตนเองได ้
 3. ผูช้ว่ยศาตราจารย ์ดร. ศิรวิิมล ใจงาม อดีตคณบดีคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงคราม อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษท่ี ซึ่งตลอดระยะเวลาการท างานใน
สถาบนัการศกึษาท่ีผลิตครูมากว่า 40 ปี ซึ่งตลอดเวลาท่ีท าหนา้ท่ีปฏิบตัิการสอนในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูลสงคราม ผูช้่วยศาตราจารย ์ดร. ศิริวิมล ไดทุ้่มเทและพยายามท่ีจะพัฒนานักศึกษา
วิชาชีพครูให้มีความพรอ้มในด้านความรู ้ความคิด และจิตวิญญาณให้กับนักศึกษา โดยใช้
กระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบจิตตปัญญาเขา้มาฝึกและพฒันานกัศกึษาใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ทางความคดิจากภายในสูภ่ายนอก และเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นครูท่ีมีคณุภาพในอนาคต 
 4. อาจารย ์ดร. อารยา ปิยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อดีตหัวหน้า
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผูมี้
ความรูแ้ละเป็นวิทยากรใหก้บัหนว่ยงานตา่งๆ เก่ียวกบัการสรา้งแรงจงูใจในการท างาน การพฒันา
กรอบคิดและกริตในนกัศกึษาวิชาชีพครู การพฒันาบคุลิกภาพในการท างาน ระบบดแูลช่วยเหลือ
นักเรียนและเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสอนท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง 
ใหก้บัสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ มากมาย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยในระยะที ่2 
 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส ณ พิกลุ โปรแกรมพืน้ฐานวิชาชีพครู  

คณะครูศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. สลกัจิต ตรีรณโอภาส โปรแกรม จิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะครุศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. อนชุา ภมูิสิทธิพร โปรแกรม การศกึษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

อาจารย ์ดร. ภารดี ก าภ ูณ อยธุยา ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย ์ดร. ธรรมโชต ิเอ่ียมทศันะ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

ตาราง 13 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดักรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูดา้นความ
เช่ือในศกัยภาพและความสามารถของตนเอง : คณุลกัษณะการเขา้ใจและยอมรบัในตนเอง 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนี 

 (IOC)  
ผลการ
พิจารณา 1 2 3 4 5 

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

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
1 
1 
1 
1 
-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
1 
1 
1 
1 
-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

1 
0 
1 
1 
1 
1 
-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

1.00 
0.40 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
-0.20 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.40 

น าไปใช ้
คดัออก 
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
คดัออก 
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
คดัออก 
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ตาราง 14 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดักรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูดา้นความ
เช่ือในศกัยภาพและความสามารถของตนเอง : คณุลกัษณะความเช่ือในศกัยภาพของตนเอง 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนี 

 (IOC)  
ผลการ
พิจารณา 1 2 3 4 5 

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

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

0.40 
1.00 
0.40 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.40 
0.40 

คดัออก 
น าไปใช ้
คดัออก 
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
คดัออก 
คดัออก 
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ตาราง 15 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดักรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูดา้นความ
เช่ือในศกัยภาพและความสามารถของตนเอง : การก าหนดเปา้หมายเพ่ือผูเ้รียน 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนี 

 (IOC)  
ผลการ
พิจารณา 1 2 3 4 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

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 
1 
0 
1 
1 
0 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.40 
1.00 
1.00 
0.20 

น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
คดัออก 
น าไปใช ้
น าไปใช ้
คดัออก 

ตาราง 16 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดักรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูดา้นความ
เช่ือในศกัยภาพและความสามารถของตนเอง : คณุลกัษณะการแกปั้ญหาอยา่งสรา้สรรค ์

  

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนี 

(IOC) 
ผลการ
พิจารณา 1 2 3 4 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
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ตาราง 17 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดักรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูดา้นความ
เช่ือในศกัยภาพและความสามารถของตนเอง : คณุลกัษณะการเป็นครู 

 

  

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนี 

(IOC) 
ผลการ
พิจารณา 1 2 3 4 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 

1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 

1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 

1.00 
1.00 
0.40 
0.60 
1.00 
0.40 
0.40 
0.40 
1.00 
0.40 
1.00 
1.00 

น าไปใช ้
น าไปใช ้
คดัออก 
น าไปใช ้
น าไปใช ้
คดัออก 
คดัออก 
คดัออก 
น าไปใช ้
คดัออก 
น าไปใช ้
น าไปใช ้
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ตาราง 18 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดักรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูดา้นความ

เช่ือในศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียน : ความเช่ือในคณุคา่ความเป็นมนษุย ์
  

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนี 

(IOC) 
ผลการ
พิจารณา 1 2 3 4 5 

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

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.40 
1.00 
0.40 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
คดัออก 
น าไปใช ้
คดัออก 
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
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ตาราง 19 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดักรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูดา้นความ
เช่ือในศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียน : ความเช่ือในศกัยภาพของผูเ้รียน 

 
 
  

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนี 

(IOC) 
ผลการ
พิจารณา 1 2 3 4 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 

1.00 
1.00 
1.00 
0.80 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.40 
1.00 

น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
น าไปใช ้
คดัออก 
น าไปใช ้
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ตาราง 20 คา่อ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามกรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครูโดยรวม (n=
91)  

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 0.44 29 0.26 
2 0.46 30 0.44 
3 0.30 31 0.53 
4 0.35 32 0.52 
5 0.64 33 0.22 
6 0.68 34 0.47 
7 0.56 35 0.44 
8 0.58 36 0.50 
9 0.51 37 0.57 
10 0.47 38 0.48 
11 0.43 39 0.45 
12 0.37 40 0.48 
13 0.43 41 0.12 
14 0.29 42 0.35 
15 0.43 43 0.41 
16 0.43 44 0.08 
17 0.20 45 0.65 
18 0.48 46 0.57 
19 0.50 47 0.62 
20 0.55 48 0.43 
21 0.51 49 0.67 
22 0.41 50 0.32 
23 0.34 51 0.39 
24 0.52 52 0.62 
25 0.35 53 0.53 
26 0.06 54 0.23 
27 0.33 55 0.50 
28 0.46 56 0.71 
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ตาราง (ตอ่)  
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
57 0.67 62 0.41 
58 0.61 63 0.50 
59 0.63 64 0.65 
60 0.43 65 0.50 
61 0.64 66 0.63 

ขอ้ค าถามกรอบคดิงอกงามของครูในการพฒันาผูเ้รียนโดยรวม มีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.93 
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ตาราง 21 คา่อ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามดา้นความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและ
ความสามารถของตนเอง (n=91)  

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 0.40 23 0.32 
2 0.44 24 0.49 
3 0.35 25 0.38 
4 0.39 26 0.09 
5 0.57 27 0.32 
6 0.61 28 0.47 
7 0.55 29 0.25 
8 0.58 30 0.40 
9 0.47 31 0.54 
10 0.45 32 0.52 
11 0.38 33 0.23 
12 0.44 34 0.47 
13 0.47 35 0.41 
14 0.26 36 0.49 
15 0.47 37 0.57 
16 0.41 38 0.48 
17 0.22 39 0.47 
18 0.45 40 0.47 
19 0.49 41 0.09 
20 0.53 42 0.40 
21 0.46 43 0.34 
22 0.48 44 0.06 

ขอ้ค าถามดา้นความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของตนเอง 
มีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.89  
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ตาราง 22 คา่อ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามการเขา้ใจและยอมรบัในตนเอง (n=91)  

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 0.34 6 0.59 
2 0.51 7 0.63 
3 0.23 8 0.58 
4 0.23 9 0.54 
5 0.58 10 0.52 

ขอ้ค าถามการเขา้ใจและยอมรบัในตนเองมีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.73 
 

ตาราง 23 คา่อ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามความเช่ือในศกัยภาพของตนเอง (n=91)  

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
11 0.17 17 0.35 
12 0.54 18 0.30 
13 0.58 19 0.43 
14 0.16 20 0.56 
15 0.64 21 0.37 
16 0.13   

ขอ้ค าถามความเช่ือในศกัยภาพของตนเองมีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.74  
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ตาราง 24 คา่อ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามการก าหนดเปา้หมายเพ่ือผูเ้รียน (n=91)  

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
22 0.35 27 0.30 
23 0.30 28 0.43 
24 0.44 29 0.29 
25 0.23 30 0.44 
26 -0.03 31 0.48 

ขอ้ค าถามการก าหนดเปา้หมายเพ่ือผูเ้รียนมีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.62 

ตาราง 25 คา่อ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามการแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์(n=91)  

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
32 0.35 35 0.36 
33 0.23 36 0.39 
34 0.41 37 0.46 

ขอ้ค าถามการแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรคมี์คา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.59 

ตาราง 26 คา่อ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามคณุลกัษณะความเป็นครู (n=91)  

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
38 0.51 42 0.01 
39 0.44 43 0.29 
40 0.46 44 -0.03 
41 0.06   

ขอ้ค าถามคณุลกัษณะความเป็นครูมีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.41 
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ตาราง 27 คา่อ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถ
ของผูเ้รียน (n=91)  

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
45 0.70 56 0.77 
46 0.64 57 0.68 
47 0.75 58 0.67 
48 0.38 59 0.69 
49 0.79 60 0.32 
50 0.40 61 0.63 
51 0.33 62 0.49 
52 0.73 63 0.59 
53 0.56 64 0.70 
54 0.29 65 0.58 
55 0.50 66 0.67 

ขอ้ค าถามความเช่ือในศกัยภาพทางปัญญาและความสามารถของผูเ้รียนมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั 
0.89 

ตาราง 28 คา่อ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามความเช่ือในคณุคา่ความเป็นมนษุย ์(n=91)  

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
45 0.59 51 0.36 
46 0.52 52 0.67 
47 0.67 53 0.46 
48 0.43 54 0.23 
49 0.68 55 0.54 
50 0.34   

ขอ้ค าถามความเช่ือในคณุคา่ความเป็นมนษุยมี์คา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.77 
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ตาราง 29 คา่อ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามความเช่ือในศกัยภาพของผูเ้รียน (n=91)  

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
56 0.74 62 0.51 
57 0.71 63 0.66 
58 0.70 64 0.82 
59 0.74 65 0.65 
60 0.12 66 0.65 
61 0.70   

ขอ้ค าถามความเช่ือในศกัยภาพของผูเ้รียนมีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.86 

ตาราง 30 คา่อ านาจจ าแนกและคา่ความเช่ือมั่นของกรอบคิดงอกงามของของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
(n=91)  

กรอบคดิงอกงามของครูในการพัฒนาผู้เรียน ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อม่ัน 
ด้านความเชื่อในศักยภาพทางปัญญาและความสามารถของ
ตนเอง 

0.22-0.61 0.89 

การเขา้ใจและยอมรบัในตนเอง 0.23-0.63 0.73 
ความเช่ือในศกัยภาพของตนเอง 0.30-0.64 0.74 
การก าหนดเปา้หมายเพื่อผูเ้รยีน 0.23-0.48 0.62 
การแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ 0.23-0.46 0.59 
คณุลกัษณะความเป็นครู 0.29-0.51 0.41 
ความเชื่อในศักยภาพทางปัญญาและความสามารถของ
ผู้เรียน 

0.29-0.79 0.89 

ความเช่ือในคณุคา่ความเป็นมนษุย ์ 0.23-0.68 0.77 
ความเช่ือในศกัยภาพของผูเ้รยีน 0.51-0.82 0.86 

กรอบคดิงอกงามของครูในการพัฒนาผู้เรียนโดยรวม 0.20-0.71 0.93 
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ตาราง 31 ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของโปรแกรมการเสรมิสรา้งกรอบคิดงอกงามของนกัศกึษา
วิชาชีพครู 

โปรแกรมที ่ เนื้อหา 
ผูเ้ช่ียวชาญ ดชันีความ

สอดคลอ้ง 1 2 3 4 5 
1 1) แนวคิดส าคญั 

2) วตัถปุระสงค ์
3) เวลาที่ใช ้
4) วิธีด  าเนินการ 
5) การประเมินผล 

1 1 1 1 1 1.00 

2 1) แนวคิดส าคญั 
2) วตัถปุระสงค ์
3) เวลาที่ใช ้
4) วิธีด  าเนินการ 
5) การประเมินผล 

1 1 1 1 1 1.00 

3 1) แนวคิดส าคญั 
2) วตัถปุระสงค ์
3) เวลาที่ใช ้
4) วิธีด  าเนินการ 
5) การประเมินผล 

1 1 1 1 1 1.00 

4 1) แนวคิดส าคญั 
2) วตัถปุระสงค ์
3) เวลาที่ใช ้
4) วิธีด  าเนินการ 
5) การประเมินผล 

1 1 1 1 0 0.80 

5 1) แนวคิดส าคญั 
2) วตัถปุระสงค ์
3) เวลาที่ใช ้
4) วิธีด  าเนินการ 
5) การประเมินผล 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 31 (ตอ่)  

โปรแกรมที ่ เนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง 1 2 3 4 5 

6 1) แนวคิดส าคญั 
2) วตัถปุระสงค ์
3) เวลาที่ใช ้
4) วิธีด  าเนินการ 
5) การประเมินผล 

1 1 1 1 1 1.00 

7 1) แนวคิดส าคญั 
2) วตัถปุระสงค ์
3) เวลาที่ใช ้
4) วิธีด  าเนินการ 
5) การประเมินผล 

1 1 1 1 1 0.80 

8 1) แนวคิดส าคญั 
2) วตัถปุระสงค ์
3) เวลาที่ใช ้
4) วิธีด  าเนินการ 
5) การประเมินผล 

1 1 1 1 1 1.00 

9 1) แนวคิดส าคญั 
2) วตัถปุระสงค ์
3) เวลาที่ใช ้
4) วิธีด  าเนินการ 
5) การประเมินผล 

1 1 1 1 1 1.00 

10 1) แนวคิดส าคญั 
2) วตัถปุระสงค ์
3) เวลาที่ใช ้
4) วิธีด  าเนินการ 
5) การประเมินผล 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 31 (ตอ่)  

โปรแกรมที ่ เนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง 1 2 3 4 5 

11 1) แนวคิดส าคญั 
2) วตัถปุระสงค ์
3) เวลาที่ใช ้
4) วิธีด  าเนินการ 
5) การประเมินผล 

1 1 1 1 1 1.00 

12 1) แนวคิดส าคญั 
2) วตัถปุระสงค ์
3) เวลาที่ใช ้
4) วิธีด  าเนินการ 
5) การประเมินผล 

1 1 1 0 1 0.80 

13 1) แนวคิดส าคญั 
2) วตัถปุระสงค ์
3) เวลาที่ใช ้
4) วิธีด  าเนินการ 
5) การประเมินผล 

1 1 1 1 1 1.00 

14 1) แนวคิดส าคญั 
2) วตัถปุระสงค ์
3) เวลาที่ใช ้
4) วิธีด  าเนินการ 
5) การประเมินผล 

1 1 1 1 1 1.00 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณแ์ละแบบวัดส าหรับการวิจัย 
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  ค าถามกึ่งโครงสร้างทีใ่ช้ในการสัมภาษณเ์พือ่เก็บข้อมูลในการศึกษาความหมาย
และคุณลักษณะกรอบคิดงอกงามของครู ในการศึกษาระยะที ่1  
 

  1. ทา่นคิดวา่กรอบคิดคืออะไร 

  2. ทา่นคิดวา่กรอบคิดมีความส าคญัตอ่วิชาชีพครู/งานของทา่นอยา่งไร 

  3. ทา่นคิดวา่ครูท่ีกรอบคิดงอกงามควรมีลกัษณะอยา่งไร 

  4. ทา่นคิดวา่กรอบคดิงอกงามของครูในการพฒันาผูเ้รียนมีความส าคญัตอ่
วิชาชีพครูอยา่งไร 

   5. ทา่นคิดวา่จะสามรถใชว้ิธีการใดในการพฒันาใหค้รูเกิดกรอบคดิงอกงามใน
การพฒันาผูเ้รียนไดบ้า้ง 

 
  

 ค าถามในการสัมภาษณท์ี่ใช้ในการศึกษาระยะที ่2 ตดิตามผล 
 

 

  

ค าถามส าหรับครูพี่เลีย้ง ค าถามส าหรับนักศึกษา ค าถามส าหรับนักเรียน 

1. นักศึกษาที่ท่านดูแลมีวิธีการ
อยา่งไรเมื่อพบปัญหาในชัน้เรยีน 

1. ท่านมีมุมมองต่อการพัฒนา
ผูเ้รยีนอยา่งไร 

1. ครูฝึกสอนมีความแตกต่างกับ
ครูฝึกสอนทา่นอื่นอยา่งไร 

2. ตัง้แต่นกัศึกษาเขา้มาฝึกสอน
นกัศกึษาที่ทา่นดแูลมีพฒันาการ 
หรือการเปลี่ยนแปลงในดา้นใด
และอยา่งไร  

2. ท่านคิดและท าอย่างไรเมื่อพบ
ปัญหาที่เกิดขึน้ในชัน้เรยีน 
 

2. ครูฝึกสอนใช้วิธีการสอนแบบ
ใดที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจใน
เนือ้หามากขึน้ 

3.  ท่ า น คิ ด ว่ า มุ ม ม อ ง ข อ ง
นกัศึกษาที่ท่านดูแลต่อลูกศิษย์
ของตนเองเป็นอยา่งไร 

3. ท่านคิดว่าการที่ท่านพยายาม
พฒันาตนเองในดา้นต่างๆ เป็น
การช่วยเหลอืผูเ้รยีนอยา่งไร 

3. นักเรียนรู ้สึกอย่างไรในการ
เรยีนกบัครูฝึกสอน 
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แบบวัดส าหรับการวิจัย 

 แบบวดัฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการวิจยั เรื่อง “การศึกษาเสริมสรา้งกรอบคิดงอกงามของ

นกัศึกษาวิชาชีพครู” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาระดบักรอบคิดงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู 

ซึ่งแบบวดัประกอบดว้ยแบบสอบถาม จ านวน 2 ตอน ดงันี ้

  ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสว่นบคุคล 
  ตอนท่ี 2 แบบวดักรอบคดิงอกงามของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
   2.1 ดา้นความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถของตนเอง 
   2.2 ดา้นความเช่ือในศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียน 
 ทั้งนี ้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและความรูส้ึกได้อย่างอิสระ ค าตอบของ

นกัศึกษาไม่มีขอ้ถูกหรือผิด และไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของนกัศึกษาแตอ่ย่างใด ดงันัน้ขอให้

ตอบแบบวดัทุกขอ้ใหต้รงกบัความคิดและความรูส้ึกของนกัศึกษา เพ่ือความสมบูรณข์องแบบวดั

ฉบบับนี ้

 ขอขอบคณุนกัศีกษาทกุคนทีใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบวดั 

 

นางสาวกสุมุา ยกช ู

นิสิตปรญิญาเอก สาขาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย ์

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ค าชีแ้จง โปรดตอบค าถามและท าเครื่องหมาย ลงใน  หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัความ

จรงิของนกัศกึษา 

 1. โปรแกรม_______________________________________________ (โปรดระบ)ุ  

 2. รหสันกัศกึษา____________________________________________ (โปรดระบ)ุ  

 3. เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

ตอนที ่2 แบบวัดกรอบคิดงอกงามของนักศึกษาวิชาชีพครู 

 ค าชีแ้จง แบบวดันีเ้ป็นการสอบถามความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบักรอบคิดงอกงาม

ของนักศึกษาวิชาชีพครู ขอให้นักศึกษาพิจารณาข้อความแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้องกับ

ความคิดความเช่ือของนักศึกาษามากนอ้ยเพียงใด แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับ

ความคดิเห็นของนกัศกึษา 

6 
จรงิท่ีสดุ 

5 
จรงิ 

4 
คอ่นจขา้งจรงิ 

3 
คอ่นขา้งไม่

จรงิ 

2 
ไมจ่รงิ 

1 
ไมจ่รงิท่ีสดุ 
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ด้านความเชื่อในศักยภาพและความสามารถของตนเอง 

คุณลักษณะ ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเหน็ 

6 5 4 3 2 1 

การเข้าใจ
และยอมรับ
ในตนเอง 

1 ฉนัคบัขอ้งใจเมื่อถกูอาจารยน์ิเทศวิพากษ์แผนการจดัการ
เรยีนรูท้ี่ฉนัตัง้ใจท า 

      

2 ฉนัไมส่นใจเมื่อมีผูเ้พิกเฉยดว้ยกบัการจดัการเรยีนรูข้องฉนั       
3 ฉนัน าสิง่ที่ผูเ้รยีนแนะน ามาปรบัปรุงการจดัการชัน้เรยีนของ

ฉนั 

      

4 ฉนัรบัฟังขอ้บกพรอ่งในการจดัการเรยีนรูข้องฉนัจากบคุคล
รอบขา้ง 

      

5 ฉนัเป็นคนใจรอ้น ท าใหบ้างครัง้ในการสอนฉนัใชน้ า้เสยีง
ตะคอกใสผู่เ้รยีนที่ตอบค าถามชา้ 

      

ความเชือ่
ในศักยภาพ
ของตนเอง 

1 ถา้แผนการเรยีนรูท้ี่ฉนัออกแบบท าใหผู้เ้รยีนสบัสน ฉนัจะ
พยายามทบทวนเพื่อหาขอ้ผิดพลาด ในแผนการเรยีนรูน้ัน้ 

      

2 ฉนัมั่นใจวา่สามารถพฒันาทกัษะการจดัการชัน้เรยีนของ
ตนเองได ้

      

3 ฉนัไมม่ั่นใจวา่ฉนัจะสอนใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในเนือ้หาวิชาที่ฉนั
ไมถ่นดัได ้

      

4 เมื่อผูเ้รยีนในหอ้งพดูคยุกนัฉนัไมม่ั่นใจวา่ฉนัจะจดัการชัน้
เรยีนได ้

      

5 ฉันคิดว่าฉันสามารถพัฒนาตนเองได้ทุกด้านหากฉันมี
ความพยายาม 

      

การก าหนด
เป้าหมาย
เพื่อผู้เรียน 

1 ฉนัจะศกึษาธรรมชาติของผูเ้รยีนก่อนออกแบบการจดัการ
เรยีนรู ้

      

2 ฉนัจะทบทวนเนือ้หาที่ฉนัไมม่ั่นใจก่อนจะสรา้งแผนการ
สอน 

      

3 ฉนัจะออกแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่ท  างานป็นกลุม่เพื่อให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ารท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 

      

4 ฉนัมกัจะใหผู้เ้รยีนท างานเดี่ยวมากกวา่ท างานกลุม่เพื่อ
เลีย่งความยุง่ยากในการท างานของผูเ้รยีน 

      

5 ในแตล่ะวนัฉนัวางแผนการปฏิบตัิการสอนในโรงเรยีนอยา่ง
ละเอียด 
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ด้านความเชื่อในศักยภาพและความสามารถของตนเอง (ต่อ)  

คุณลักษณะ ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเหน็ 

6 5 4 3 2 1 

การ
แก้ป ญหา
อยา่ง

สร้างสรรค ์

1 ฉนัไมส่ามารถปรบัเปลีย่นแผนการสอนไดใ้นทนัทีเมื่อ
เกิดปัญหาในการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 

      

2 ถา้กิจกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ตรยีมมาไมเ่หมาะกบัธรรมชาติ
ของผูเ้รยีนฉนัสามารถปรบัเปลีย่นแผนการการสอนได ้

      

3 ฉนัจะคิดวธีิการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบใหมเ่พื่อให้
ผูเ้รยีนเกิดความสนกุในการเรยีนรู ้

      

4 เมื่อการจดัการเรยีนรูท้ี่ฉนัวางแผนไมเ่ป็นแบบท่ีฉนัคิด
ฉนัไมส่ามารถตดัสนิใจไดว้า่ตอ้งแกปั้ญหาอยา่งไร 

      

5 ฉนัมกัจะวเิคราะหส์ถานการณข์องปัญหาก่อนทีจ่ะ
ตดัสนิใจเลอืกวธีิการแกปั้ญหานัน้ 

      

คุณลักษณะ
ความเป็นครู 

1 ฉนัคิดวา่ฉนัเป็นแบบอยา่งที่ดใีหก้บัผูเ้รยีนได ้       

2 ฉนัแตง่กายสภุาพเสมอแมว้า่จะไมไ่ดอ้ยูใ่นโรงเรยีน       
3 เมื่อผูเ้รยีนเลา่ปัญหาใหฉ้นัฟังฉนัแสดงสหีนา้ ทา่ทางได้

อยา่งเหมาะสม 

      

4 ฉนัเช่ือวา่ฉนัสามารถสือ่สารกบับคุคลอื่นๆไดอ้ยา่ง
ราบรืน่ 

      

5 ฉนัคิดวา่ฉนัไมส่ามารถเป็นแบบอยา่งทีด่ีใหก้บัผูเ้รยีนได ้       
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ด้านความเชื่อในศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน 

คุณลักษณะ ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเหน็ 

6 5 4 3 2 1 

ความเชือ่ใน
คุณค่าความ
เป็นมนุษย ์

1 ฉนัพยายามคน้หาขอ้ดีของผูเ้รยีนแตล่ะคนเพื่อช่ืนชมให้
ผูเ้รยีนเห็นคณุคา่ในตนเอง 

      

2 เวลาฉนัตกัเตือนผูเ้รยีนฉนัจะไมใ่ชค้  าพดูที่ท  ารา้ยจิตใจ       
3 ฉนัอนญุาตใหผู้เ้รยีนเขา้พบไดต้ลอดเวลาหากผูเ้รยีนตอ้งการ

ค าปรกึษา 

      

4 ฉนัจะค านงึถึงความรูส้กึของผูเ้รยีนเสมอเวลาออกแบบ
กิจกรรมในกระบวนการจดัการเรยีนรู ้

      

5 เมื่อฉนัแสดงพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนฉนัก็พรอ้มที่
จะขอโทษ 

      

ความเชือ่ใน
ศักยภาพของ

ผู้เรียน 

1 ฉนัคิดวา่ผูเ้รยีนของฉนัสามารถพฒันาสติปัญญาใหส้งูขึน้ได ้       

2 ฉนัมั่นใจวา่การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนจะช่วยใหผู้เ้รยีน
เขา้ใจเนือ้หามากยิ่งขึน้ 

      

3 ฉนัคิดวา่การสรา้งสือ่การเรยีนรูใ้หม่ๆ มาใชใ้นการจดัการ
เรยีนรูส้ามารถชว่ยใหผู้เ้รยีนเกิดความเขา้ใจมากขึน้ 

      

4 ฉนัเช่ือวา่การสอนเพิ่มเติมจะชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนือ้หาเพิ่ม
มากขึน้ 

      

5 ฉนัเช่ือวา่ถึงแมผู้เ้รยีนแตล่ะคนจะแตกตา่งแตท่กุคนก็
สามารถพฒันาไดเ้ช่นเดียวกนั 

      



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างโปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคิดงอกงามของครูในนักศึกษาวิชาชีพครู 
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กจิกรรมคร้ังที ่2  
“ภาพของฉัน” 

สาระส าคัญ 
  การรูจ้ัก เขา้ใจ และยอมรบัตนเอง เป็นจุดเริ่มตน้ท่ีส าคัญของการพัฒนาศักยภาพใน
มนษุย ์ดงันัน้การท่ีบคุคลสามารถคน้หาขอ้ดีและขอ้ขอ้จ ากดัของตนเอง จะน ามาสู่การทบทวนและ
ยอมรบัตนเองไดต้รงกบัความเป็นจรงิ ซึ่งจะท าใหบ้คุคลสามารถหาวิธีการท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการ
พฒันาตนเองได ้
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือใหน้กัศกึษาไดท้  าการ วิเคราะหข์อ้ดีและขอ้ดอ้ยของตนเอง 
  2. เพ่ือใหน้กัศกึษาเขา้ใจและยอมรบัขอ้ดีของตนเอง 
 3. เพ่ือใหน้กัศกึษาหาวิธีปรบัเปล่ียนขอ้จ ากดัของตนเอง 
 
เวลาทีใ่ช้ในการท ากิจกรรม 
 90 นาที  
 
ส่ืออุปกรณแ์ละแหล่งการเรียนรู้ 
  1. สมดุท่ีบนัทกึ 
  2. ปากกาเมจิก 
  3. กระดาษเอส่ี  
 4. กระดาษปรู๊ฟ 
 
สถานที ่
  หอ้งประชมุ 126 
 
  

ตัวอย่าง โปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคดิงอกงาม 
ของนักศกึษาวชิาชพีครู 
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ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
  ข้ันตอนที ่1 การไดร้บัประสบการณ ์ 
 1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทายนกัศกึษาและสั่งใหน้กัศกึษาเขา้แถวเป็นวงกลมเพ่ือท ากิจกรรม 
  2. ผูว้ิจยัอธิบายกตกิาของกิจกรรม “เราเหมือนกนั” เพ่ือสรา้งบรรยากาศในการยอมรบัเป็น
กลุ่มเดียวกันและใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงความเหมือนและความต่างระหว่างบุคคลท่ีอยู่ร่วมกันใน
สงัคม 
  3. เม่ือจบกิจกรรมผูว้ิจยัสรุปกิจกรรม “เราเหมือนกนั”  
  4. จากนัน้ผูว้ิจยัแจกกระดาษเอส่ีและอปุกรณว์าดภาพใหน้กัศกึษาแตล่ะคน  
  5. ผูว้ิจยัอธิบายค าสั่งใหน้ักศึกษาฟังดงันี ้“ใหน้ักศึกษาทุกคนวาดภาพของตนเองลงใน
กระดาษท่ีแจกให ้พรอ้มทัง้เขียนอธิบายขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของตนเองท่ีมีว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการ
เป็นครู” (20 นาที)  
 
 ข้ันตอนที ่2 การทบทวนประสบการณ ์
  1. ผูว้ิจยัใหน้ักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คนและผลัดกันแลกเปล่ียนประสบการณ์
ผ่านรูปภาพท่ีตนเองวาดพรอ้มทัง้อธิบายขอ้ดีและขอ้ดอ้ย ท่ีน่าจะส่งผลกบัการเป็นครูของตนเอง
ใหก้บัเพ่ือนในกลุม่ไดฟั้งทีละคน เม่ือแตล่ะคนพดูจบใหน้กัศกึษาท่ีเป็นผูฟั้งตัง้ค  าถามดงันี  ้
 - ขอ้ดีท่ีมีจะสามารถพฒันาใหดี้กวา่นีไ้ดห้รือไม ่และตอ้งท าอยา่งไร 
 - ขอ้ดอ้ยท่ีมีสามารถปรบัเปล่ียนใหดี้ขึน้ไดห้รือไม ่และตอ้งท าอยา่งไร 
 - ขอ้ดีท่ีมีจะจะสง่ผลอยา่งไรตอ่ตนเองและนกัเรียนท่ีเราจะสอน 
 - ขอ้ดอ้ยท่ีมีจะสง่ผลอยา่งไรตอ่ตนเองและนกัเรียนท่ีเราจะสอน 
 
 ข้ันตอนที ่3 การสรุปจากประสบการณ ์
  1. ผู้วิจัยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอสรุปข้อดีและข้อด้อยได้จากการแลกเปล่ียน
ประสบการณข์องตนเองท่ีออกมาน าเสนอหนา้หอ้ง 
 2. ผู้วิจัยสรุปข้อดีและข้อด้อยท่ีน่าจะส่งผลต่อการเป็นครูท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ โดย
เช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้หรือสิ่งท่ีก าลงัเกิดขึน้ในสงัคมปัจจบุนั 
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 ข้ันตอนที ่4 การวางแผนการปฏิบตัติน 
  1. ผูว้ิจยัใหน้กัศึกษาเขียนแนวทางการพัฒนาขอ้ดี และแนวทางปรบัเปล่ียนขอ้ดอ้ยของ
ตนเองท่ีอยากจะพฒันาในอนาคต 
  2. ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาบนัทกึสิ่งท่ีไดล้งในสมดุบนัทกึของตนเอง 
 
  ข้ันตอนที่ 5 การประเมินเพื่อการเรียนรู้ ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาสะทอ้นบทเรียนแลกปล่ียน
กนัในกลุม่ใหญ่ท ากิจกรรม (AAR) โดยสะทอ้นในประเดน็ดงันี ้ 
 - รูส้กึอยา่งไรกบักิจกรรมนี ้
 - ไดเ้รียนรูอ้ะไรจากกิจกรรมนี ้
 - จะน าสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากกิจกรรมนีไ้ปใชอ้ยา่งไร 
 
การประเมินผล 
 1. แบบบนัทกึการสงัเกตการใหค้วามรว่มมือในการท ากิจกรรม 
 2. การสะทอ้นความรูส้กึของนกัศกึษา 
 3. สมดุบนัทกึ 
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กจิกรรมคร้ังที ่13 
 “นักเรียนใหม่” 

สาระส าคัญ 
  การครูท่ีมีความเช่ือมั่นในศกัยภาพของผูเ้รียนว่าสามารถเติบโตและพฒันาได ้จะสง่ผลให้
ครูพยายามท่ีจะหาวิธีการตา่งๆ ท่ีหลากหลายมาใชก้ารออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบั
การพัฒนาผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล จนผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเ้ต็มตาม
ศกัยภาพท่ีมีได ้ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือใหน้กัศกึษาตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดกรอบคิดแบบงอก
งาม 
  2. เพ่ือใหน้กัศกึษาสามารถหาวิธีการพฒันาผูเ้รียนของตนใหเ้กิดกรอบคดิแบบงอกงามได ้  
 เวลาทีใ่ช้ในการท ากิจกรรม 
 90 นาที  
ส่ืออุปกรณแ์ละแหล่งการเรียนรู้ 
  1. สมดุบนัทกึ 
  2. คลิปวีดโิอ 
  3. กระดาษเอส่ี 
 4. power point 
 
สถานที ่
  หอ้งประชมุ 126 
 
  

ตัวอย่าง โปรแกรมการเสริมสร้างกรอบคดิงอกงาม 
ของนักศกึษาวชิาชพีครู 
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ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
  ข้ันตอนที ่1 การไดร้บัประสบการณ ์ 
  1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทายและแบง่กลุม่นกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่โดยใชก้ารเป่ายิง้ฉบุ  
 2. จากนัน้ผูว้ิจยัอธิบายกิจกรรมใหน้กัศกึษาฟัง โดยใหน้กัศกึษาแสดงบทบาทสมมติโดยมี
สถานการณจ์ าลองของนกัเรียนใหมท่ี่เรียนรูช้า้ และมีปัญหาในการเรียน ยา้ยเขา้มาในหอ้งเรียน 
 3. ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาแสดงบทบาทสมมติตามโจทยท่ี์ไดร้บัมอบหมาย 
 
 ข้ันตอนที ่2 การทบทวนประสบการณ ์ 
 1. ผู้วิจัยซักถามความรูส้ึกและความคิดเห็นหลังจบบทบาทสมมติของแต่ละกลุ่มใน
ประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
  1) ถามนักศึกษาท่ีรับบทบาทครูว่าคิดอย่างไรกับนักเรียนใหม่  (อารมณ ์
ความรูส้กึ)  
  2) ถามความรูส้ึกนักศึกษาท่ีรับบทบาทนักเรียนใหม่ว่ารูส้ึกอย่าง ไรกับการ
แสดงออกในพฤตกิรรมของครู (อารมณ ์ความรูส้กึ)  
  3) ถามความรู้สึกนักศึกษาท่ีรับบทบาทนักเรียนในห้องว่ารู ้สึกอย่างไรกับ
พฤตกิรรมของอาจารย ์และรูส้กึอยา่งไรกบัพฤตกิรรมของเพ่ือนนกัเรียนใหม ่  
 2. ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษารว่มกนัเสนอวิธีการรบัมือกบัสถานการณ ์“นกัเรียนใหม”่ โดยใหแ้ตล่ะ
คนแสดงความคดิเห็นของตนเองมาคนละ 1 วิธี ท่ีไมซ่  า้กนั  
  3. ผูว้ิจยัท าการจดบนัทกึพฤตกิรรมของนกัศกึษาแตล่ะคน 
 
 ข้ันตอนที ่3 การสรุปจากประสบการณ ์ 
 1. ผูว้ิจยัและนกัศกึษารว่มกนัสรุปวิธีการแสดงพฤติกรรมของครูท่ีมีความเช่ือมั่นว่าผูเ้รียน
สามารถพฒันาได ้
 2. ผูว้ิจยัเปิดคลิป Believe.... ก็คือครูผมเป็นแบบเนีย้! 
https: / /
www.youtube.com/watch?v=GjcObh12eiU&fbclid= IwAR3OSnnRyJc06r7UwyntSJMiDdIr
TndyAbnA5ypj4i78sBcgoN5H9jpco8s ใหน้กัศกึษารบัชม 

 3. ผูว้ิจยัสรุปเช่ือมโยงใหน้กัศกึษาเห็นถึงความเช่ือของครูชา่งท่ีมีตอ่ผูเ้รียนวา่เป็นอยา่งไร 

https://www.youtube.com/watch?v=GjcObh12eiU&fbclid=IwAR3OSnnRyJc06r7UwyntSJMiDdIrTndyAbnA5ypj4i78sBcgoN5H9jpco8s
https://www.youtube.com/watch?v=GjcObh12eiU&fbclid=IwAR3OSnnRyJc06r7UwyntSJMiDdIrTndyAbnA5ypj4i78sBcgoN5H9jpco8s
https://www.youtube.com/watch?v=GjcObh12eiU&fbclid=IwAR3OSnnRyJc06r7UwyntSJMiDdIrTndyAbnA5ypj4i78sBcgoN5H9jpco8s
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 4. ผูว้ิจัยสรุปภาพรวมเก่ียวกับการถ่ายทอดกรอบคิดงอกงามของครูไปยังผูเ้รียนโดยใช ้
power point 
 
 ข้ันตอนที ่4 การวางแผนการปฏิบตัตินในขัน้ตอ่ไป 
  ผูว้ิจัยให้นักศึกษาเสนอวิธีการท่ีจะน าไปพัฒนาผู้เรียนของตนเองคนละ 1 วิธี โดยการ
น าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรูก้นัในกลุม่ใหญ่ 
 
  ข้ันตอนที่ 5 การประเมินเพื่อการเรียนรู้ ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาสะทอ้นบทเรียนแลกปล่ียน
กนัในกลุม่ใหญ่ท ากิจกรรม (AAR) โดยสะทอ้นในประเดน็ดงันี ้  
ผู้วิจัยให้นักศึกษาท ากิจกรรม AAR โดยบันทึกการสะท้อนบทเรียนในประเด็นดังนี ้ลงในสมุด
บนัทกึ 
 - จะน าสิ่งท่ีไดเ้รียนรูใ้นกิจกรรมนีไ้ปใชอ้ยา่งไร 
 - ไดเ้รียนรูส้ิ่งใดจากกิจกรรมนี ้
 - สิ่งใดท่ีทา่นคดิวา่จะไมส่ามารถท าได ้
การประเมินผล 
 1. แบบบนัทกึการสงัเกตการใหค้วามรว่มมือในการท ากิจกรรม 
 2. การสะทอ้นความรูส้กึของนกัศกึษา 
 3. สมดุบนัทกึ  
 

 
 
 



 
 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล กสุมุา ยกช ู
วัน เดอืน ปี เกิด 1 มกราคม 2529 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2551   จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี   

      การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.)   
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พ.ศ. 2553   จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท   
      การศกึษามหาบณัฑิตบณัฑิต (กศ.ม.)  
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 
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