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บทคัดย่อ 1
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้กรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึ ก ษาป� ท ี ่ 6 2) ตรวจสอบความสอดคล้อ งโมเดลตัว บ่ ง ชี้ ก รอบความคิ ดแบบเติ บ โต สำหรั บ นั กเรียนชั้น
ประถมศึกษาป�ที่ 6 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตัวอย่าง 892 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
วัดกรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ผลการวิจัยดังนี้
1. กรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 มี 7 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้
ดังนี้ คือ 1. ชอบความท้าทาย มีตัวบ่งชี้ยอมรับความเสี่ยง รับรู้ว่างานท้าทายเป�นโอกาสในการเรียนรูก้ ารเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ 2. ความเพียรพยายามในการเรียนรู้ มีตัวบ่งชี้มุ่งมั่นในการเรียนรู้ ใช้ความพยายาม 3. กล้าเผชิญ
ป�ญหา มีตัวบ่งชี้พยายามแก้ป�ญหาและอุปสรรค การวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลว มุ่งแก้ไขความผิดพลาด
4. เรียนรู้จากคำวิพากษ์วิจารณ์ มีตัวบ่งชี้รับฟ�งการวิพากษ์วิจารณ์ ปรับปรุงและพัฒนา 5. ความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพทางป�ญญา มีตัวบ่งชี้การพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของสมอง การพัฒนาศักยภาพทางการ
คิดของตนเอง 6. หาบทเรียนและแรงบัน ดาลใจจากความสำเร็ จของผู้อ ื่น มีตัวบ่ง ชี้ แสวงหาและเรี ย นรู้
ความสำเร็จของผู้อื่น นำประสบการณ์ความสำเร็จผู้อื่นมาปรับใช้ 7. การแสดงออกและการรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ตนเอง มีตัวบ่งชี้การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองต่อเนื่อง ความรับผิดชอบในการเรียนรู้
2. โมเดลตัวบ่งชี้กรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 สอดคล้องกับ
ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ (Chi-Square= 79.213, df = 82, P-value = 0.5667, CFI = 1.000, TLI = 1.002,
RMSEA = 0.017, SRMR = 0.021 และ Chi-Square/ df = 0.966)
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Abstract
The objectives of this research were: 1) to develop indicators of growth mindset for
sixth grade students; 2) to validate the growth mindset indicators model for sixth grade
students that the author had constructed with empirical evidence. The sample comprised 982
students. The research instrument was a growth mindset measurement form for sixth grade
students.
The results were as follows:
1. The growth mindset for sixth grade students consisted of 7 factors with 16
indicators. They were: 1. like for challenges, with the following indicators: accepting risks,
perceiving challenges as opportunities for learning, and learning new things; 2. perseverance in
learning, with the following indicators: committed to learning, using effort; 3. problem
confronting, with the following indicators: committed to solving problems and obstacles,
analyzing the causes of failure, committed to correcting mistakes; 4. learning from criticism,
with the following indicators: listening to criticism, improving and developing; 5. intellectual
potential developing abilities, with the following indicators: development of the learning
potential of the brain, development of one’s own potential of thinking; 6. learning and inspiring
by other’s achievements, with the following indicators: seeking and learning from success of
others, application of experience and success of others; and 7. expression and responsibility
in self-learning, with the following indicators: continuous learning and self-development,
responsibility for learning.
2. The growth mindset indicator model for sixth grade students was found to fit the
empirical data (Chi-Square= 79.213, df = 82, P-value = 0.5667, CFI = 1.000 TLI = 1.002 RMSEA
= 0.017, SRMR = 0.021 และ Chi-Square/ df = 0.966).
Keywords: development of indicators, growth mindset, sixth grade students
บทนำ
บุคคลที่ตั้งเป้าหมายให้กับตนเองเชื่อว่าสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ต้องมี
คุณลักษณะของมุมมองความคิดความเชื่อเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวกับทักษะทางสติป�ญญา ความสามารถพิเศษ และ
บุคลิกภาพที่เกิดจากประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น มุมมองของบุคคลที่มีต่อการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ มุมมอง
ของตนต่อความพยายามในการทำงาน มุมมองที่มีต่อความความผิดพลาดล้มเหลวและการถูกวิพากษ์วิจารณ์
มุมมองที่มีต่อความสำเร็จของบุคคลอื่น ซึ่งมีอิทธิพลต่อทัศนคติทำให้เกิดพฤติกรรมในวิถีชีวิตของบุคคล และ
เป�นตัวกำหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ของตัวบุคคลนั้น ๆ ที่เรียกว่า มายด์เซต (mindset) ซึ่ง Dweck (2000)
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นักจิตวิทยาชาวอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ได้เสนอทฤษฎีแห่งตน (self-theory) ที่อธิบายถึงระบบ
ความคิด ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อศักยภาพทางป�ญญาของตนเอง โดยบุคคลที่มีมายด์เซตแตกต่างกัน จะมี
แนวความคิด ความเชื่อ และเป้าหมายในการดำเนินชีวิตแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทฤษฎีแห่งตน ได้แบ่งลักษณะ
ของมายด์เซต ออกเป�น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีแห่งเอกลักษณ์ (entity theory) และทฤษฎีแห่งการเพิ่มเติม
(incremental theory) ซึ่งลักษณะของบุคคลแบบ Entity Theory คือ มีความคิด ความเชื่อว่าศักยภาพทาง
ป�ญญาของตนนั้นเป�นสิ่ง ที่คงที่ถาวร ความสามารถต่าง ๆ ถูกกำหนดและได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
เท่านั้น มีความคิดว่าการฝ�กฝนเป�นเรื่องของบุคคลที่ขาดความสามารถ เรียกบุคคลที่มีลักษณะความเชื่อเช่นนีว้ ่า
กรอบความคิดแบบจำกัด (fixed mindset) คือ มีลักษณะชอบงานที่ง่ายชอบงานที่แสดงถึงความฉลาดไม่ชอบ
เสี่ยงที่ทำงานยากและหวาดกลัว งานที่มีความท้าทายเพราะจะเป�นการแสดงให้เห็นถึงจุดบกพร่องของตัวเอง
จึงมักหลีกเลี่ยงและปฏิเสธงานที่ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงหรือถ้าเลี่ยงหรือปฏิเสธไม่ได้จะหาวิธีโกงหรือทุจริต
เพื่อให้บุคคลอื่นมองว่าฉลาดและเก่งเสมอในอีกด้านหนึ่งลักษณะของบุคคลแบบ Incremental Theory คือ
มีลักษณะที่เชื่อว่า ศักยภาพทางป�ญญาของตนนั้นสามารถพัฒนาได้ตลอดช่วงอายุ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
ซึ่งในทฤษฎีไม่ได้ปฏิเสธหลักของความแตกต่างระหว่างบุคคล ที่ไม่ว่าบุคคลจะมีความต่างแตกกันในส่วนของ
สิ่ง แวดล้อม หรือ โอกาสในการเรียนรู้ บุคคลก็สามารถพัฒนาระดับความสามารถทางป�ญญาให้เพิ่มขึ้นได้
เรียกบุคคลที่มีลักษณะความเชื่อเช่นนี้ว่า กรอบความคิดแบบเติบโต (growth mindset) บุคคลจะมีความเชื่อว่า
สติป�ญญาและความสามารถนั้นเป�นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการฝ�กฝนเพียรพยายามอย่างหนักและ
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกรอบความคิดแบบเติบโตทางการเรียนรู้ จะมีลักษณะชอบงานที่ยากและท้าทายมองว่า
ความพยายามเป�นกุญแจแห่งความสำเร็จ รักในการเรียนรู้ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบพูดคุยในแง่บวกเกี่ยวกับการ
ทำงานยากว่าเป�นสิ่งที่ฝ�กฝนให้มีความชำนาญมากขึ้นมองว่าอุปสรรค ทำให้ได้ฝ�กในการแก้ป�ญหาและการโดน
วิพากษ์วิจารณ์เป�นการแนะนำที่ดีเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หากผู้เรียนมีตัวบ่งชี้กรอบความคิดแบบ
เติ บ โตทางด้า นการเรีย นรู้ ที่ ดีเ ช่น นี้ จะพร้ อมเสี ยสละโอกาสที่จ ะทำตัว เองนั้นดู ฉลาดแต่ กลั บยกย่องให้
ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนสิ่ง ใหม่ๆแม้ผู้เรียนที่มีทฤษฎีแห่งการเพิ่มเติมและความเชื่อมั่นจะมีระดั บ
สติป�ญญาต่ำก็สามารถจะเติบโตได้บนความท้าทายมุ่งมั่นด้วยใจจริงเข้าไปถึงงานที่ยากและยืนหยัดไว้ ซึ่งความ
ไม่ยอมแพ้ การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับงานใหม่ๆมีความพยายามในการทำบางสิ่งบางอย่าง การได้ใช้ทักษะ
และได้ใช้ความรู้ของพวกเขาเอาไปใช้ประโยชน์ (ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา, 2561)
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรอบความคิดแบบเติบโต ในประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า
มีงานวิจัยของ ธนะดี สุริยะจันทร์หอม (2561) ที่ได้ศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 1) การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ของกรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู 2) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
กรอบความคิดแบบเติบโตที่มีประสิทธิภาพและ 3) การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างกรอบความคิด
แบบเติบโต จะเห็นว่ายังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้กับตัวอย่างระดับประถมศึกษา ซึ่งในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการ
พัฒนาตัวบ่งชี้กรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ซึ่งเป�นช่วงเวลาที่เริ่มหมด
ความสนใจในโรงเรียน พยายามหนีห่างจากการเรียนรู้ ทั้งที่เป�นช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนควรเผชิญความท้าทาย
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต เด็กที่มีกรอบความคิดจำกัดจะรู้สึกแตกตื่นและหาที่กำบังซึ่งเป�นการแสดงถึงแรงจูงใจและ
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ผลการเรียนที่ต่ำลง (Dweck, 2006) เนื่องด้วยสภาพป�ญหาของนักเรียนที่พบเห็น คือ นักเรียนจะไม่ชอบการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มักมีความคิดว่ามันยากเกินไปสำหรับตนเอง เพราะคิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความฉลาด
ของตนเองได้ มักจะไม่มีความพยายาม หลีกเลี่ยงป�ญหาและงานที่ท้าทาย เมื่อเจออุปสรรคจะมองว่ามันคือ
ความล้มเหลว หนีป�ญหาเนื่องจากกลัวว่าถ้าทำไม่ได้แล้วจะดูโง่ ไม่เก่ง เสียภาพลักษณ์และเป�นเด็กในวัยเรียน
10 ป�ขึ้นไปมีพัฒ นาการและทักษะการเรียนรู้การวางตัวจนเป�นที่ยอมรับของกลุ่มได้วางตนเหมาะสมกั บ
กาลเทศะเริ่มยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากของตนเองได้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของ
การพัฒนาตัวบ่ง ชี้กรอบความคิดแบบเติบโตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 เพื่อใช้ผลงานวิจัยนี ้เ ป�น
แนวทางการในการพัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามกรอบความคิด
แบบเติบโตต่อไป
การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้นั้น James N. Johnstone (1981) ได้อธิบายวิธีการสร้างตัวบ่ง ชี้ว่า
จะอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์เป�นการสร้างตัวบ่งชี้และกำหนดน้ำหนักความสำคัญโดยใช้วิธีการทางสถิติ เช่นการ
ใช้ factor analysis เพราะเป�นวิธีการที่นิยมปฏิบัติ คือใช้วิธีการสร้างโดยอาศัยนิยามเชิงทฤษฎีและอาศัยข้อมูล
เชิงประจักษ์ ซึ่งการกำหนดน้ำหนักความสำคัญยังส่งผลต่อการคัดเลือกองค์ประกอบที่จะไปประเมินซึ่ง ในการ
กำหนดน้ำหนักความสำคัญของตัวแปรไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าควรใช้วิธีการใดจึงจะมีความเหมาะสมมากที่สุด
ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของตัวแปรและตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นการกำหนดน้ำหนักความสำคัญให้แต่ละตัวบ่งชี้ในทาง
ปฏิบัติควรใช้หลักการทฤษฎีควบคู่กันกันไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (James N. Johnstone, 1981)
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณประกอบกันโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ จะใช้
การสังเคราะห์ทฤษฎี การสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญและการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อคัดเลือกองค์ประกอบและ ตัวบ่งชี้
กรอบความคิดแบบเติบโต และใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบว่า
องค์ประกอบที่ได้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ใดบ้างและมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่อย่างไร
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้กรอบความคิ ดแบบ
เติบโต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของกรอบความคิดแบบ
เติบโต ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ซึ่งจะเป�นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือวัดกรอบความคิด
แบบเติบโต สำหรับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป อีกทั้ง จะได้ช่วยให้ผู้เรียนและครู ผู้เกี่ยวข้องได้เห็น
ความสำคัญ ของตัวบ่งชี้กรอบความคิดแบบเติบโต โดยสามารถนำผลวิจัยที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะนำไปสู่การเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับ
นักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพดีขึ้น และเพิ่มระดับกรอบความคิดแบบเติบโต ของนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้กรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชีก้ รอบความคิดแบบเติบโต สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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วิธีดำเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและคัดเลือกตัวบ่งชี้กรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป� ที่ 6 โดยการสัมภาษณ์ แบบมีโ ครงสร้างและใช้ก ารวิเ คราะห์ เนื้ อหาจากผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 9 คน
1. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา จำนวน 9 คน โดยมีเกณฑ์คัดเลือก คือ มีประสบการณ์
ในการสอนอุดมศึกษาในสาขาจิตวิทยา และมีความรู้ประสบการณ์ความสนใจเกี่ยวกับกรอบความคิดแบบเติบโต
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้วิจัยสร้างขึ้น 1 ฉบับ แบ่งเป�น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของการสัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ เป�นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง สถานที่
ทำงาน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิยามศัพท์และองค์ประกอบของกรอบ
ความคิดแบบเติบโต ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาและครูที่มีความเชี่ยวชาญที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ าร
พัฒ นาตัวบ่ง ชี้กรอบความคิดแบบเติ บโต และนำหนัง สือรับรองอย่างเป�นทางการจากคณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยก่อนสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญได้ขออนุญาตในการบันทึกเสียงระหว่างการสนทนา
ผู้วิจัยนำประเด็นที่สำคัญเพื่อนำมาสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรอบความคิด
แบบเติบโต แล้วสรุปเป�นร่างองค์ประกอบและตัวบ่ง ชี้ของกรอบความคิดแบบเติบโต นำองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ที่ได้จากการสังเคราะห์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้มีความกระชับครบประเด็นสำคัญ
และสื่อความหมายได้ตรงกับนิยาม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์เนื้อหาที่ไ ด้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อได้ข้อมูลตอบคำถามวิ จัย
เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของกรอบความคิดแบบเติบโต โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อนำไปพัฒนา
กรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ การพัฒนาตัวบ่งชี้กรอบ
ความคิดแบบเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ผลการวิจัยจากระยะที่ 1 พบว่า กรอบแนวคิดแบบ
เติบโต มี 7 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้จะนำไปสู่การวิจัยระยะที่ 2
ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่ง ชี้กรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6
1. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
อำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 2 ป�การศึกษา 2561 รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ทั้ง หมด 252 โรงเรียน
จำนวนทั้งสิ้น 3,679 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประจำป�การศึกษา 2561)
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ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
อำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 2 ป�การศึกษา 2561 รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ทั้งหมด 34 โรงเรียน
จำนวนทั้งสิ้น 892 คน (ภาคเรียนที่ 2 ป�การศึกษา 2561) ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบวัดกรอบความคิดแบบเติบโต ที่มีลักษณะแบบมาตรส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จำนวน 48
ข้อคำถามซึ่งใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลกรอบความคิดแบบเติบโต กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.8 ขึ้นไป จึง
ถือว่า ข้อคำถามมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด สามารถนำไปใช้วัด (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555)
และ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .903 และคุณภาพของข้อคำถามมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .200 - .646
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อขอความอนุเคราะห์ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนที่เป�นตัวอย่างจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยัง
โรงเรียนที่เป�นกลุ่ มตัวอย่ างเพื่อ ขอความอนุ เ คราะห์ ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล โดยประสานกับ อาจารย์ ที่
รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักเรียนของแต่ละโรงเรียนที่เป�นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ผู้วิจัยติดต่องานกับคุณครูประจำชั้น
นักเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้ ว ิ จ ั ย นำแบบสอบถามที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ ม าตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามโดยคัดเลือกแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนจำนวน 892 ฉบับเพื่อนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factory Analysis : CFA) ต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำแบบวัดที่ได้คืนจากโรงเรียนที่เป�นกลุ่มตัวอย่างมาคัดเลือกแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วน
สมบู ร ณ์ ม าบั น ทึ ก ลงในโปรแกรมสำเร็ จ รู ป เพื ่ อ เตรี ย มข้ อ มู ล สำหรั บ การวิ เ คราะห์ หาค่ า สถิ ต ิ พ ื ้ น ฐาน
ประกอบด้วย ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมประสิทธิ์การกระจาย ความเบ้ ความโด่ง หาคุณภาพ
ของแบบสอบถาม ประกอบด้วย ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ค่าความเชื่อมัน่ ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ
แบบสอบถาม หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยทำการหาค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมหรือความสามารถที่เกี่ยวกับ
กรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (The Second Order Confirmatory
Factor Analysis : CFA) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชีข้ องกรอบความคิด
แบบเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Mplus เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดล ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ค่าสถิติ
Chi-Square ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ CFI และดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีไม่อิงเกณฑ์
TLI ค่าดัชนีรากกำลังสองของส่วนที่เหลือ RMSEA โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบความสอดคล้องหรือความตรง
เชิงโครงสร้าง
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ผลการวิจัย
1. ตัวบ่ง ชี้กรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 จากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามี 7 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ชอบความท้าทาย ประกอบด้วย 3
ตัวบ่งชี้ คือ 1) ยอมรับความเสี่ยง 2) รับรู้ว่างานท้าทายเป�นโอกาสในการเรียนรู้ 3) รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
องค์ประกอบที่ 2 ความเพียรพยายามในการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มุ่งมั่นในการเรียนรู้ 2) ใช้
ความพยายาม องค์ประกอบที่ 3 กล้าเผชิญ ป�ญหา ประกอบด้วย 3 ตัวบ่ง ชี้ คือ 1) พยายามแก้ป�ญหาและ
อุปสรรค 2) วิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลว 3) มุ่งแก้ไขความผิดพลาด องค์ประกอบที่ 4 เรียนรู้จากคำ
วิพากษ์วิจารณ์ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ 1) รับฟ�งการวิพากษ์วิจารณ์ 2) ปรับปรุงและพัฒนา องค์ประกอบ
ที่ 5 ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางป�ญญา ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ 1) พัฒนาศักยภาพทางการ
เรียนรู้ของสมอง 2) พัฒนาศักยภาพทางการคิดของตนเอง องค์ประกอบที่ 6 หาบทเรียนและแรงบันดาลใจจาก
ความสำเร็จของผู้อื่น ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ 1) แสวงหาและเรียนรู้ความสำเร็จของผู้อื่น 2) นำประสบการณ์
ความสำเร็จผู้อื่นมาปรับใช้ และองค์ประกอบที่ 7 การแสดงออกและการรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ 1) เรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง 2) รับผิดชอบในการเรียนรู้
2. โมเดลตัวบ่งชีก้ รอบความคิดแบบเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ทั้ง 7 องค์ประกอบ
16 ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ค่าสัมประสิทธิ์น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของทั้ง 7
องค์ประกอบมีค่าเป�นบวกมีค่าเป�นบวก (ค่า𝛽𝛽𝛽𝛽อยู่ระหว่าง 0.435 – 0.978) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทุกค่า โดยค่าน้ำหนักององค์ประกอบเรียงจากมากไปหาน้อย คือ องค์ประกอบความสามารถในการพัฒ นา
ศักยภาพทางป�ญญา กล้าเผชิญ ป�ญ หา หาบทเรียนและแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของผู้อื่นความเพียร
พยายามในการเรียนรู้ ชอบความท้าทายเรียนรู้จากคำวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงออกและการรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ของตนเอง มีน ้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.975 , 0.982 , 0.978 , 0.908 , 0.898 , 0.861 และ
0.435 ตามลำดับ โดยองค์ประกอบด้านความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางป�ญญา มีความผันแปรร่วมกับ
โมเดลการวัดกรอบความคิดแบบเติบโต ร้อยละ 95.7 สำหรับกล้าเผชิญป�ญ หา ร้อยละ 95 หาบทเรียนและ
แรงบันดาลใจจากความสำเร็จของผู้อื่น ร้อยละ 82.4 ความเพียรพยายามในการเรียนรู้ร้อยละ 80.6 ชอบความ
ท้าทายร้อยละ 74.1 เรียนรู้จากคำวิพากษ์วิจารณ์ร้อยละ 61.2 และการแสดงออกและการรับผิดชอบในการ
เรียนรูข้ องตนเอง ร้อยละ 18.9 ตามลำดับ มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ได้ค่าChi-Square= 79.213, P-value= 0.5667, df = 82, CFI = 1.000,TLI=1.002, RMSEA = 0.017, SRMR
= 0.021, Chi-Square / df = 0.966 แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง แสดงโมเดลดังภาพ 1 ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
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** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ภาพ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง และสัมประสิทธิ์การกระจายของตัวบ่งชี้
กรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6
องค์ประกอบ/ตัวแปร
SD
C.V. Sk
Ku
X
องค์ประกอบที่ 1 ชอบความท้าทาย
4.15
.563
10.94 -.427
-.110
1. ยอมรับความเสี่ยง (ACC)
4.03
.614
12.21 -.382
-.206
2. รับรู้ว่างานท้าทายเป�นโอกาสในการเรียนรู้ (REC)
4.21
.584
11.38 -.564
.170
3. รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (LOV)
องค์ประกอบที่ 2 ความเพียรพยายามในการเรียนรู้
4.02
.680
13.55 -.562
-.220
4. มุ่งมั่นในการเรียนรู้ (COM)
4.22
.556 10.64
-.533
-.146
5. ใช้ความพยายาม (TAK)
องค์ประกอบที่ 3 กล้าเผชิญป�ญหา
4.04
.701
13.91 -.608
-.054
6. พยายามแก้ไขป�ญหาและอุปสรรค (TRY)
4.08
.588
11.57 -.311
-.368
7. วิเคราะห์หาสาเหตุของความล้มเหลว (ANA)
4.07
.604
11.90 -.259
-.460
8. มุ่งแก้ไขความผิดพลาด (AIM)
องค์ประกอบที่ 4 เรียนรู้จากคำวิพากษ์วิจารณ์
4.09
.623
12.24 -.516
-.148
9. รับฟ�งการวิพากษ์วิจารณ์ (LIS)
4.05
.647
12.81 -.499
-.162
10. ปรับปรุงและพัฒนา (IMP)
องค์ประกอบที่ 5 ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางป�ญญา
4.14
.591
11.51 -.491
-.193
11. พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของสมอง (BRA)
4.18
.547
10.56 -.411
-.186
12. พัฒนาศักยภาพทางการคิดตนเอง (THI)
องค์ประกอบที่ 6 หาบทเรียนและแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของผู้อื่น
4.10
.669
13.10 -.769
.414
13. แสวงหาและเรียนรู้ความสำเร็จของผู้อื่น (SEE)
4.10
.569
11.15 -.381
-.212
14. นำประสบการณ์ความสำเร็จผู้อื่นมาปรับใช้ (BRI)
องค์ประกอบที่ 7การแสดงออกและการรับผิดชอบใสการเรียนรู้ตนเอง
4.02
.654
13.03 -.587
15. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (CON)
4.12
.665
12.99 -.805
16. รับผิดชอบในการเรียนรู้ (RES)
หมายเหตุ : Standard error of skewness = 0.082 ; Standard error of kurtosis = 0.164

-.062
.513
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบกรอบความคิดแบบเติบโต
องค์ประกอบ
เมทริกซ์น้ำหนัก
FS
R2
β
องค์ประกอบ
b
SE
T
1.000 0.064 13.538 0.861** 0.010 0.741**
องค์ประกอบที่ 1 ชอบความท้าทาย (CHA)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ยอมรับความเสี่ยง (ACC)
ตัวบ่งชี้ที่ 2 รับรู้ว่างานท้าทายเป�นโอกาสในการเรียนรู้ (REC)
ตัวบ่งชี้ที่ 3 รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (LOV)

1.000
5.912
4.940
องค์ประกอบที่ 2 ความเพียรพยายามในการเรียนรู้ (EFF) 6.075
ตัวบ่งชี้ที่ 4 มุ่งมั่นในการเรียนรู้ (COM)
1.000
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ใช้ความพยายาม (TAK)
1.077
6.004
องค์ประกอบที่ 3 กล้าเผชิญป�ญหา (PER)
ตัวบ่งชี้ที่ 6 พยายามแก้ไขป�ญหาและอุปสรรค (TRY)
ตัวบ่งชี้ที่ 7 วิเคราะห์หาสาเหตุของความล้มเหลว (ANA)
ตัวบ่งชี้ที่ 8 มุ่งแก้ไขความผิดพลาด (AIM)

องค์ประกอบที่ 4 เรียนรู้จากคำวิพากษ์วิจารณ์ (LEA)
ตัวบ่งชี้ที่ 9 รับฟ�งการวิพากษ์วิจารณ์ (LIS)
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ปรับปรุงและพัฒนา (IMP)

องค์ประกอบที่ 5 ความสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู้ (ABI)
ตัวบ่งชี้ที่ 11 พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของสมอง (BRA)
ตัวบ่งชี้ที่ 12 พัฒนาศักยภาพทางการคิดตนเอง (THI)

องค์ประกอบที่ 6 หาบทเรียนและแรงบันดาลใจจาก
ความสำเร็จของผู้อื่น (SUC)

1.000
0.158
0.912
6.556

0.042 2.339 0.098*
0.041 12.652 0.520**
0.473 11.848 0.473**
0.048 18.813 0.898**

0.044
0.080
0.077
0.067

0.010*
0.270**
0.223**
0.806**

0.036 14.205 0.513** 0.086 0.263**
0.037 16.141 0.600** 0.150 0.360**
0.004 265.65 0.975** 0.054 0.950**
0.031 16.322 0.514**
0.039 2.359 0.093*
0.035 12.383 0.433**
0.041 19.005 0.782**

0.095 0.264**
0.010 0.009*
0.066 0.187**
0.129 0.612**

1.000 0.037 16.964 0.622** 0.218 0.387**
0.879 0.036 16.121 0.573** 0.189 0.329**
6.535 0.003 319.95 0.978** 0.061 0.957**
1.000 0.032 16.679 0.536** 0.118 0.287**
1.073 0.033 15.981 0.532** 0.117 0.283**
3.961 0.107 8.499 0.908** 0.033 0.824**
0.441** 0.075
0.303** 0.031
0.435** 0.047

0.195**
0.092**
0.189**

ตัวบ่งชี้ที่ 15 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (CON)
1.000 0.055 5.460 0.301** 0.056
ตัวบ่งชี้ที่ 16 รับผิดชอบในการเรียนรู้ (RES)
1.635 0.095 6.378 0.603** 0.192
Chi-Square= 79.213, P-value = 0.5667, df = 82, CFI = 1.000
TLI=1.002,RMSEA = 0.017, SRMR = 0.021, Chi-Square / df = 0.966

0.091**
0.363**

ตัวบ่งชี้ที่ 13 แสวงหาและเรียนรู้ความสำเร็จของผู้อื่น (SEE) 1.000 0.058
ตัวบ่งชี้ที่ 14 นำประสบการณ์ความสำเร็จผู้อื่นมาปรับใช้ (BRI) 0.840 0.047
องค์ประกอบที่ 7 การแสดงออกและการรับผิดชอบใน 1.773 0.076

7.598
6.402
5.730

การเรียนรู้ตนเอง (EXP)

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้กรอบความคิดแบบเติบโตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป�ที่ 6 พบว่ามี 7 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ เนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยศึกษาและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกั บ
กรอบความคิดแบบเติบโตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ทำให้ได้ทราบว่าลักษณะที่สำคัญ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ที่มีคุณลักษณะกรอบความคิดแบบเติบโต ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Dweck (2006) ที่
อธิบายเกี่ยวกับบุคคลที่มีลัก ษณะกรอบความคิดแบบเติบโตจะอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ เกี่ยวกั บ การ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความสามารถทางสติป�ญญาเป�นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้จึงมีลักษณะของความรักในงานที่
ท้าทายเมื่อพบอุปสรรคก็ยืนหยัดที่จะเผชิญหน้าเห็นความสำคัญของความพยายามว่าก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เรียนรู้จากคำวิพากษ์วิจารณ์และค้นพบบทเรียนและแรงดลใจจากความสำเร็จของบุคคลอื่น (Dweck, 2006)
จากการศึกษา 7 องค์ประกอบ นำไปสู่การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ได้ทั้ง 16 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้กรอบความคิด
แบบเติบโตนั้นสามารถพัฒนาได้โดยความสามารถทางสติป�ญญา ความถนัดและความสามารถพิเศษสามารถ
ฝ�กฝนและพัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้และการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับสมองว่าเปรียบเสมือนกับกล้ามเนื้อที่
สามารถงอกงามและแข็งแกร่งขึ้นได้ต่อเมื่อมีการฝ�กฝนบ่อย ๆ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ส่งผลให้สมองจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีการเชื่อมต่อใหม่ๆในสมองเกิดขึ้นโดยยิ่งฝ�กฝนและ ฝ�กซ้อมก็เป�นสิ่งที่สร้าง
ผลลัพธ์ให้เห็นได้ชันเจนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Aronson (2002) ได้แสดงให้เห็นว่าการสอน
กรอบแนวคิดแบบเติบโตให้นักเรียนส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นเกรดดีขึ้นและคะแนนการ
จากทดสอบสูงขึ้นป�การศึกษาผ่านไปโดยนักเรียนถูกสอนว่าการที่นักเรียนพยายามที่จะเรียนรู้สมองจะเกิดการ
เชื่อมต่อของเซลล์ใหม่ทุกครั้งที่พวกเขาเรียนรู้และมากกว่านั้นนักเรียนเหล่านั้นกลายเป�นคนที่เชี่ยวชาญมากขึ้น
อีกทั้งรู้สึกตื่นเต้นกับความรู้ที่ว่าความคิดของพวกเขาสามารถมีอิทธิพลกับสมองของตนนักเรียนได้แสดงวิธีการ
ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดแบบเติบโตกับการเรียนไม่ว่านักเรียนจะอยู่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยม
นักเรียนที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำงานของสมองจะเรียนได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับคำแนะนำ
เรื่องสมอง (Aronson, 2002)
2. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวบ่งชี้กรอบความคิดแบบเติบโตสำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาป�ที่ 6 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง โดยโมเดลนี้มี 7 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่ง ชี้
ผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่าตัวบ่งชี้ทุกตัวเป�นตัวบ่ง ชี้
มี ค วามสำคั ญ ของโมเดลตั วบ่ง ชี ้ก รอบความคิ ดแบบเติ บ โต สำหรั บ นั กเรี ยนชั ้นประถมศึก ษาป� ที่ 6 โดย
องค์ประกอบความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางป�ญญา มีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด แสดงว่านักเรียน
เชื่อว่าความสามารถของตนเองนั้นสามารถพัฒนาได้โดยพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของสมองและพัฒนา
ศักยภาพทางการคิดของตนเอง ความสามารถทางสติปญ
� ญาความถนัดความสามารถพิเศษสามารถฝ�กฝนและ
พัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้และการได้รับคำแนะนำ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสกัดและยืนยันองค์ประกอบของ ธนะดี
สุริยะจันทร์หอม (2561) ที่พบว่า องค์ประกอบความเชื่อเกี่ยวกับสติป�ญ ญาของตนเองสามารถพัฒ นาได้
มีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด รองลงมาจากองค์ประกอบความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางป�ญ ญา
นั่นคือ องค์ประกอบกล้าเผชิญป�ญหา เมื่อนักเรียนมีความเชื่อว่าตนเองมีสามารถที่จะพัฒนาได้แล้วนั้น จะต้องมี
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ความกล้าเผชิญกับป�ญหาต่าง ๆ การที่นักเรียนแสดงออกซึ่งการพยายามแก้ไขป�ญหาและอุปสรรควิเคราะห์
สาเหตุของความล้มเหลว และมุ่งแก้ไขความผิดพลาดไม่ล้มเลิกงานที่ยังไม่สำเร็จตามเป้าหมายโดยสิ่งที่เกิดขึ้น
อาจจะยังไม่บรรลุเป้าหมายแต่นักเรียนก็มีความยืนหยัดที่จะพาตนเองให้บรรลุตามเป้าหมายได้เช่นกัน และ
องค์ประกอบการแสดงออกและการรับผิดชอบในการเรียนรู้ตนเอง มีน้ำหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเป�น องค์ ประกอบที่ เพิ่ มขึ้น ใหม่ในโมเดลองค์ ประกอบและตัวบ่ง ชี้กรอบแนวคิด แบบเติ บ โต
ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาโดยการสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาการศึกษา แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป�นนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญได้ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบการแสดงออกและการ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตนเองเป�นอันดับสุดท้าย ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะการแสดงออกถึงการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
เป�นสิ่งสำคัญมากกว่าการแสดงออกว่าตนเองรู้ทั้ง ๆ ที่ตนเองไม่รู้ การรับรู้ที่จะรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
โดยวิเคราะห์ถึงผลของการกระทำว่าสิ่งใดถูกหรือผิดเหมาะสมหรือไม่และมีความสามารถที่จะเลือกตัดสินใจ
ยอมรับผลที่จะตามมาในการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความจำเป�นที่จะต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพและพัฒนาผู้เรียนให้เป�นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถที่จะคิด
วิเคราะห์ความรู้วิเคราะห์ตนเองและสัง คมโลกการเรียนรู้ด้วยตนเองเป�น แนวทางหนึ่งที่สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมป�จจุบันและการอุดมศึกษาไทยนอกจากนี้ยังเป�นวิถีทางที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เมื่อพิจารณาน้ำหนักตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้รับฟ�งการวิพากษ์วิจารณ์ มีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด
นั่นคือ นักเรียนเชื่อว่าการรับฟ�งคำตำหนิ ข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่นด้วยความเต็มใจและพร้อมพิจารณา คำตำหนิ
หรือข้อเสนอแนะ ว่าเป�นการช่วยให้รู้ถึงจุดอ่อนของตนเองที่จะต้องแก้ไขให้ดีขึ้นสอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้
ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช และคณะ (2550) กล่าวว่า การรับรู้เป�นกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคลที่
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเป�นขั้นตอนแรกของการมีพฤติกรรม มีสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้นอวัยวะรับสัมผัสด้วยการ
ได้ยิน ได้เห็น ฯลฯ มีความสำคัญต่อพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคล (ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช และ
คณะ, 2550) รองลงมาจากตัวบ่งชี้รับฟ�ง การวิพากษ์วิจารณ์ นั่นก็คือ รับผิดชอบในการเรียนรู้ตนเอง เมื่อ
นักเรียนเชื่อว่าการรับฟ�งการวิพากษ์วิจารณ์นั้นสามารถพัฒนาตนเองได้ จึงมีความรับผิดชอบต่อผลการกระทำ
ของตนทั้งที่เป�นผลดีและผลเสีย ยอมรับกับความผิดหวังและความล้มเหลวในการเรียนรู้ของตนเอง สามารถนำ
การวิพากษ์วิจารณ์มาคิดวิเคราะห์ไปสู่การแก้ป�ญหาและพร้อมที่จะปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ Kolb and Fry (1975) กล่าวว่า เป�นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากปฏิบัติซึ่งเป�นประสบการณ์ที่เป�นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม โดยผ่านการ
สะท้อนประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์ และสรุปเป�นหลักการ ความคิดรวบยอด และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์จริง (Kolb and Fry, 1975) อ้างถึงใน ศุภมิต ศิริโสภณภิวัฒน์ (2560) ซึ่งนักเรียนวัยนี้ จะมี
ลักษณะดังกล่าว จากผลการวิจัยของ ศุภมิต ศิริโสภณภิวัตน์ (2560) ที่ศึกษาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่ง ชี้
ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 5 ผลการวิจัยพบว่าด้านความรับผิดชอบมี 3 องค์ประกอบ
คือ ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของความรับผิดชอบ ความศรัทธาในการเป�นผู้มีความรับผิดชอบ และการ
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แสดงออกถึงความรับผิดชอบ และ 4 พฤติกรรมบ่งชี้ คือ การรู้หน้าที่การปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ การมี
ความเพียรพยายามทำงานให้สำเร็จและยอมับผลของการกระทำที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ยอมรับความเสี่ยง คือ การที่นักเรียนมีความคิดความเชื่อว่าการทำงานที่ไม่ถนัดงานที่เสี่ยงต่อ
ความล้มเหลว ไม่ได้บ่งบอกถึงว่าตัวเองนั้นขาดความสามารถแต่เป�นเรื่องของการยังไม่ได้ฝ�กฝนหาความรู้อย่าง
เพียงพอเมื่อเกิดความล้มเหลวขึ้นจึงไม่ท้อถอยและไม่ล้มเลิกโดยง่ายสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6
หากนักเรียนมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง นักเรียนจะสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้น
ผู้เรียนจะเกิดความตระหนักในความเพียรพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้เมื่อเผชิญป�ญหาหรืองานที่ยากจะเป�นสิ่ง ท้า
ทายให้เขาแก้ไ ขโดยใช้ความพยายามแม้บางครั้ง จะล้มเหลวเขาก็จะเข้าใจได้ว่าเกิดจากความพยายามไม่
เพียงพอและจะมุ่งมั่นเพื่อให้ตนเองประสบความสำเร็จในการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงซึ่งรายงาน
ผลการวิจัยของ อภิญญา อิงอาจและ ชลธร อริยป�ติพันธ์ (2553) ที่ศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนด้านการ
เรียนและความสามารถในการฟ�น ฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
กรุงเทพผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียน
แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อความสามารถด้านการเรียน (อภิญญา อิงอาจ
และชลธร อริยป�ติพันธ์, 2553)
ตัวบ่งชี้วิเคราะห์หาสาเหตุของความล้มเหลว มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป�นเพราะ
นักเรียนในวัยนีม้ ีคุณลักษณะไม่พร้อมที่จะหาสาเหตุของป�ญหา ความผิดพลาดความล้มเหลวของงาน โดยไม่
โทษบุคคลอื่นหรือสิ่งแวดล้อมเมื่อพบว่างานที่ทำเกิดความผิดพลาดหรือไม่ประสบความสำเร็จสอดคล้องกับ
ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ว่าด้วยคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ไม่อยู่ในระดับที่พอใจ ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่ านคิ ด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดแก้ป�ญหา มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง สอดคล้องกับ ทิศนา
แขมมณี (2545) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เผชิญ กับสถานการณ์จริง หรืออาจจั ด
สถานการณ์ป�ญหา เพื่อฝ�กให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด การวิเคราะห์ป�ญหา และการแก้ไขป�ญหาร่วมกับผู้อื่น
ช่วยให้เกิดความเข้าใจป�ญหานั้นอย่างชัดเจน ได้พบทางเลือก วิธีการที่หลากลายรวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการคิดและแก้ป�ญหาต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์จะช่วยส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพสูง ขึ้น
และบุคคลที ่มี การคิ ดวิ เ คราะห์ ท ี่ม ี คุ ณภาพจะทำให้ ส ามารถใช้วิธ ีก ารทางวิ ทยาศาสตร์ หรือการคิ ด แบบ
วิทยาศาสตร์ได้ดีในการพิสูจน์และแยกแยะสารสนเทศของการแก้ป�ญหา และสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549) ที่กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป�นพื้นฐานที่จำเป�นสำหรับการคิดในมิติอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป�น
การคิดในเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การคิดเชิงบูรณาการ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2549) ซึ่ง Weir (1974 อ้างถึงใน พัชราวลัย มีทรัพย์, 2556)
ได้ให้หลักการในการแก้ป�ญหาว่า การแก้ป�ญหานั้นต้องเริ่มต้นการวิเคราะห์ว่า ป�ญหาคืออะไร และการตัดสินใจ
ในการนิยามป�ญหาและเมื่อพิจารณาแนวคิดของ Bloom, B.S. (1971 อ้างถึงใน พัชราวลัย มีทรัพย์, 2556)
กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์ เป�นทักษะการคิดพื้นฐานสู่ความสามารถในการคิดระดับสูง ดังนั้น ตัวบ่งชี้วิเคราะห์หา
สาเหตุความล้มเหลวนั้นจำเป�นต้องพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านนี้ เนื่องจากการคิดแก้ป�ญหาเป�นสิ่ง
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สำคัญ ต่อวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมมนุษย์ มิใช่เป�นเพียงการรู้จักคิดและรู้จักการใช้สมอง หรือมุ่ง พัฒนา
สติป�ญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป�นความสามารถที่จะช่วยพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม และกรอบ
ความคิดแบบเติบโต
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
1.1 ในการทำงานวิจัยครั้งนี้พบว่า มีองค์ประกอบและมีตัวบ่งชี้กรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 จำนวนทั้งหมด 7 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้าง ซึ่งเป�นตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำหนักสูงในแต่ละองค์ประกอบ ดังนั้น สามารถนำองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
กรอบความคิดแบบเติบโตที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ในการฝ�กอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ควรให้การสนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง โดย
ทำการศึกษาและทำความเข้าใจกับวิธีการตัดสินผลให้ชัดเจน รวมถึงควรนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
กรอบความคิดแบบเติบโตให้ดีขึ้น เพื่อจะได้ผู้เรียนที่มีสมรรถนะสูงต่อไป
1.2 กรอบแนวคิดจากการวิจัยในครั้งนี้ ไม่ใช่แบบประเมินเป�นเพียงแนวทางในการพัฒนากรอบ
ความคิดแบบเติบโตของผู้เรียน ผู้ที่ต้องการนำไปใช้สามารถเลือกออกแบบวิธีการให้เหมาะสม เพื่อใช้พัฒนา
กรอบความคิดแบบเติบโตได้ตามความเหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดกรอบความคิดแบบเติบโตตามตัวบ่งชี้ทั้ง 16 ตัวบ่งชี้ และ
ใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน ได้นำไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ต่อไป
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อการพัฒนากรอบและรูปแบบในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของ
ผู้เรียน โดยรูปแบบการวิจัยอาจใช้การสัมภาษณ์ หรือ การสนทนากลุ่ม เพื่อใช้เป�น สารสนเทศในการวาง
แผนการพัฒนาและประเมินกรอบความคิดแบบเติบโตของผู้เรียนทีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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