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บทคัดยอ
การวิ จ ั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคN เ พื่ อ พัฒ นากิจกรรมการเรีย นรูTเ ชิง ประสบการณNสํ าหรับสW งเสริ ม
กรอบความคิ ด ดT า นเชาวนN ป) ญ ญาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และเปรียบเทียบ
ผลการใชTกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา
ในกลุWมทดลองกWอนกับหลังเขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN และคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิด
ดTานเชาวนNป)ญญาระหวWางกลุWมทดลองที่เขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูT กับกลุWมควบคุมที่ไมWไดTเขTารWวมกิจกรรม
การเรียนรูTเชิงประสบการณN กลุWมตัวอยWางเปaนนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 67 คน ที่อาสาสมัครเขTารWวมการวิจัย เครื่องมือที่ใชT
ในการวิจัย ประกอบดTวย กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN และมาตรวัดกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา
วิเคราะหNความแตกตWางของคWาเฉลี่ยดTวยสถิติทดสอบที และความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยปรากฏวWา
1) กิ จ กรรมการเรี ย นรูT เ ชิ ง ประสบการณNมีความเหมาะสมในระดับมาก สําหรับสWงเสริมกรอบความคิด
ดTานเชาวนNป)ญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา 2) คะแนนเฉลี่ ย ของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา
ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในกลุWมทดลองหลังไดTเขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูT เชิงประสบการณNสูงกวWา
กWอนเขTารWวมกิจกรรมอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) คะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา
ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษากลุWมทดลองที่เขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNสูงกวWานักศึกษา
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ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษากลุWมควบคุมที่ไมWไดTเขTารWวมกิจกรรม อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปไดTวWา
กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNที่พัฒนาขึ้น สามารถสWงเสริมกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาของ
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาไดT
คําสําคัญ: กรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
Abstract
The objective of this study was to develop the experiential learning activities
used to enhance an intelligence framework of students in the high vocational certificate
programs. This study also aimed to compare the results of the developed experiential
learning activities by considering at the average scores of the experimental group before
and after participating in the activities, and the average scores of the control group who
did not participate in the activities and the experimental group. The sample consisted of
67 volunteer students in the high vocational certificate programs of the Bangpakong
Industrial and Community Education College, Chachoengsao Province. The research
instruments included the experienced learning activities and the scales of intelligence.
Data were analyzed by using t- test and one-way ANOVA. The results were as follows:
1) The Experiential learning activities were highly suitable for enhancing the intelligence
framework of the students; 2) The average score of intelligence that the experimental
group gained after their participation was found to be higher than the average score they
gained before their participation, at a .01 level of statistical significance (p< .01); and
3) The average score of intelligence of the experimental group was found to be higher
than that of the control who did not participate in the activities, at a .01 level of
statistical significance (p< .01). In conclusion, the experiential learning activities which
was developed could be used to enhance the intelligence framework of the students in
the high vocational certificate programs.
Keywords: Intelligence Framework, Experiential learning Activities, Vocational students
บทนํา
ในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงโครงสรTางทางสังคมเกิดความหลากหลายทางสังคม เทคโนโลยี
และเศรษฐกิจ มีการกระจายทรัพยากรธรรมชาติที่ไมWสม่ําเสมอเกิดความไมWเทWาเทียม ในสังคม (Heller,
2018, pp. 7-8) สW ง ผลตW อ พฤติ ก รรมของประชากรที่ ป รั บ เปลี่ ย นไปตามกระแสสั ง คมโลก ทัศนคติ
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ความเชื่อ คWานิยม และการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรม เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําใหTสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา มีบทบาทในการอบรม เลี้ยงดู ใหTความรูT ปลูกฝ)งศีลธรรมใหTเด็ก
และเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมลดนTอยลง (สํา นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น สWงเสริมสุขภาพ, 2559)
เมื่อเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมลดนTอยลงยWอมสWงผลใหTเกิดป)ญหาตWาง ๆ ที่มีผลกระทบตWอตัวเด็กเยาวชน
ทําใหT มี พ ฤติ ก รรมที่ ไ มW เ หมาะสมตามวั ย และตT อ งเผชิญกับสถานการณNที่เปaนอันตรายตWอชีวิต ดังนั้น
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยNหรือคน ใหT มี คุ ณ ภาพและเขT ม แข็ ง พรTอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคศตวรรษที่ 21 และเสริมสรTางป)จจัยแวดลTอมที่เอื้อตWอการพัฒนาคุณภาพคน ทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ
โครงสรTางของสังคม ใหTเขTมแข็ง สามารถเปaนภูมิคุTมกันตWอการเปลี่ยนแปลงตWาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น คือ การใหT
การศึกษา (อดุลยN วังศรีคูณ, 2557)
การศึกษา เปa น กระบวนการที่ สW ง เสริ ม การเรี ย นรูT หรือการไดTมาซึ่งความรูT ทักษะ คWานิยม
ความเชื่อ และนิสัย (Wikipedia, 2018) การศึ ก ษาชW ว ยเพิ่ ม ความสามารถในการทํางานการวิเคราะหN
และเป•ดโอกาสใหTบุคคล และกลุWมตWาง ๆ สามารถเขTาถึงตลาดแรงงานและการดํารงชีวิตไดTมากขึ้น (Goel
& Vijay, 2017) ซึ่ ง กรมอาชี ว ศึ ก ษา เปa น หนW ว ยงานหนึ่ ง ในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่จัดการศึกษา
ดTานอาชีวศึกษา โดยเนTนการผลิต และการพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับ
หTองเรียน การสรTางกําลังคนคุณภาพ ดTานวิชาชีพ ใหTมี คุ ณ ลั ก ษณะเปa น คนไทยที่สมบรูณN มีทักษะใน
การดํารงชีวิตสําหรับโลกในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชาชีพสําคัญที่จําเปaน และมีสมรรถนะตรงตามความตTองการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อเปaนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเป‚าหมายการพัฒนาสูWความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ตWอไป (มงคลชัย สมอุดร, 2560, หนTา 7-8)
นักเรียนอาชีวศึกษาเปaนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ และเปaนที่ตTองการของตลาดแรงงาน
เปa น อยW า งมาก ในการรองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ ในประเทศ แตW ใ นทางกลั บ กั น ตามหนT า
หนังสือพิมพN หรือสื่อตWาง ๆ ที่ไดTรายงานป)ญหาพฤติกรรมของเด็กอาชีวะในชWวงหลายปƒที่ผWานมา พบวWา
นักเรียนอาชีวศึกษามีพฤติกรรมที่ไมWพึงประสงคN เชWน รายงานขWาวจากหนังสือพิมพNขWาวสด นักเรียนอาชีวะ
ขับ ขี่ร ถจักรยานยนตN ใ ชTอาวุ ธ มีด ไลW ทํารT ายกั นจนคูW อริเ สี ยชี วิต (ขW าวสด, 2560) การวิ เคราะหNขWา วของ
สยามรัฐในหัวขTอ “ทวิภาคี” กูTสถานการณNอาชีวะ พบวWา เด็กรุWนใหมWที่เรียนสายชWางมาฝ†กงาน หรือมาทํางาน
ในสถานประกอบการไมW คW อ ยมี ค วามอดทน (สยามรัฐ, 2556) หรือการรายงานผลการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปƒ 2557 พบวWา นักศึกษาอาชีวศึกษา มีป)ญหา
เรื่องขาดเรียนบWอยมีผลการเรียนต่ํากวWาเกณฑN ป)ญหาการทะเลาะวิวาท ป)ญหาชูTสาว ตั้งครรภN ยาเสพติด
เลWนการพนัน คบเพื่อนกลุWมเสี่ยง การเรียนในสาขาที่ไมWถนัด ซึ่งเปaนสาเหตุหนึ่งของป)ญหาการออกกลางคัน
(ปริญญา มีสุข, 2559) จะเห็ น ไดT วW า พฤติ ก รรมที่ เ บี่ ย งเบนไปเปaนจํานวนมากของนักศึกษาอาชีวะเหลWานี้
ไมWเปaนประโยชนNตWอสังคมสรTางความรุนแรงใหTเสื่อมเสียตWอชีวิตและทรัพยNสินใหTกับตนเองพWอแมWและผูTที่ไมWเกี่ยวขTอง
อยWางตWอเนื่อง จนเปaนป)ญหาใหญWที่จะนํามาสูWป)ญหาในระดับชาติ (พฤฒิไกร ไกรพิพัฒนN และวรเดช จันทรศร,
2559) สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะแกTไขป)ญหาพฤติกรรมไมWพึงประสงคNของนักเรียนอาชีวศึกษา และพัฒนาทักษะ
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ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาใหTตรงกับความตTองการของสถานประกอบการ และรองรับการเจริญเติบโต
ของของเศรษฐกิจในประเทศนั้น คือการพัฒนากรอบความคิดเติบโต
กรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) พั ฒ นาขึ้ น โดยศาสตราจารยN Carol S. Dweck
มหาวิทยาลัย สแตนฟอรNด ซึ่งคTนพบทฤษฎีกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) ที่มีพื้นฐานมาจาก
ความเชื่อที่วWาคุณสมบัติพื้นฐานคือสิ่งที่สามารถพัฒนาไดTจากความพยายาม ผูTที่เชื่อวWาสติป)ญญาสามารถ
พั ฒ นาไดT จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ก วW า ผูT ที่ เ ชื่ อ วW า สติ ป) ญ ญาเปaน สิ่ง ตายตัว (Dweck, 2015) โดยผูT ที่ มี
กรอบความคิดเติบโตจะมีความเชื่อวWาสมองสามารถเติบโต ไดTดTวยความเพียรและการปฏิบัติ การเรียนรูT
จากขTอผิดพลาด ความทTาทายคือโอกาสในการเรียนรูTสิ่งใหมW ๆ และเป‚าหมายของทุกประสบการณN คือ
การเรี ย นรูT ทั้ ง นี้ ก รอบความคิ ด เติ บ โตจะชW ว ยกระตุT น ใหT พ วกเขาแสวงหาโอกาสที่ จ ะเพิ่ ม ทั ก ษะและ
ความสามารถของตนในชWวงเวลาตWาง ๆ (Judd, 2017; Murphy & Dweck, 2016) ซึ่งคนที่มีกรอบความคิด
เติ บ โตจะมี ค วามเชื่ อ วW า ความสามารถสรTางไดT เปaนคนกลTาเผชิญตWอความลTมเหลวหรืออุปสรรคตWาง ๆ
ทําใหTมีโอกาสประสบความสําเร็จสูง (Baker, 2017, p. 3)
การพั ฒ นากรอบความคิ ด เติบโต ดT า นเชาวนN ป) ญ ญาเปaนตัวแปรหนึ่งที่มีการนํามาใชTกัน
อยWางกวTางขวางโดยความสอดคลTองกับทฤษฎีเชาวนNป)ญญาหลายทฤษฎีดTวยกัน หนึ่งในนั้นคือ ทฤษฎีพหุป)ญญา
ที่กลWาวถึง ความเชื่อพื้นฐานวWามนุษยNทุกคนเกิดมาพรTอมกับศักยภาพที่แตกตWางกัน และสามารถพัฒนาไดT
ตอบสนองความแตกตWางระหวWางบุคคล สW ง เสริ ม ความสามารถในแตW ล ะดT า นซึ่งเกี่ยวกับสติป)ญญา
ความสามารถ ความเกWงของมนุษยN Howard Gardner ไดTเสนอมุมมองเกี่ยวกับดTานเชาวนNป)ญญาไวT 9 ดTาน
ดังนี้ 1) ดTานภาษา 2) ดTานตรรกะและคณิตศาสตรN 3) ดTานมิติสัมพันธN 4) ดTานดนตรี 5) ดTานรWางกายและ
การเคลื่อนไหว 6) ดTานความสัมพันธNระหวWางบุคคล 7) ดTานการรูTจักและเขTาใจตนเอง 8) ดTานธรรมชาติวิทยา
และ 9) ดTานการคงอยูWของชีวิต (Martin, 2018, pp. 3-4) การพัฒนากรอบความคิดเติบโตดTานเชาวนNป)ญญา
ดTวยกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNเปaนการเรียนรูTแบบหนึ่งที่เนTนผูTเรียนเปaนสําคัญและสามารถ
สWงเสริมศักยภาพผูTเรียนไดTเปaนอยWางดี ทําใหTผูTเรียนเกิดการเรียนรูTจากประสบการณNตรงเกิดการคิดวิเคราะหN
และสรุ ป มาเปa น แนวคิ ด หลักการที่ผูTเรียนจะนําไปปฏิบัติจริงในครั้งตWอไป สามารถสWงผลใหTผูTเรียนเกิด
การเรียนรูTอยWางมีประสิทธิภาพ (นงนุช เสือพูมี, วัลทณี นาคศรีสังขN และประไพพิศ สิงหเสม, 2560)
ดังนั้น ผูT วิ จั ย จึ ง สนใจจะใชT กิ จ กรรมการเรี ย นรูT เ ชิ ง ประสบการณN โ ดยการสรTางแรงจูงใจ
และการกํา หนดเป‚ า หมายมาพั ฒ นากรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เมื่อนักศึกษาระดับอาชีวศึกษามีกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา แลT ว ก็ จ ะโอกาสที่ จ ะพั ฒ นาตนเอง
ใหTประสบความสําเร็จในชีวิตไดTสูงขึ้น นําไปสูWการเปaนทรัพยากรบุคคลที่เปaนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติเจริญรุWงเรืองในอนาคตตWอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNสําหรับสWงเสริมกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลการใชTกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN โดยพิจารณาจาก
2.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา ในกลุWมทดลองกWอนกับหลัง
เขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
2.2 เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาระหวWางกลุWมทดลองที่
เขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTกับกลุWมควบคุมที่ไมWไดTเขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
สมมติฐานของการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมสําหรับสWงเสริมกรอบความคิด
ดTานเชาวนNป)ญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
2. นั ก ศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษากลุW ม ทดลองที่ เ ขT า รW ว มกิ จ กรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
มีคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาสูงกวWากWอนเขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
3. นักศึกษาระดับอาชีวศึกษากลุWมทดลองที่เขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNมีคะแนนเฉลี่ย
ของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาสูงกวWานักศึกษาระดับอาชีวศึกษากลุWมควบคุมที่ไมWไดTเขTารWวมดTวย
กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยนี้มีขอบเขตดังนี้
1. ประชากรในการวิจัย
ประชากรในการวิจัย คือ นั ก ศึ ก ษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
การอาชีพบางปะกง ภาคเรียนที่ 2 ประจําปƒการศึกษา 2561 จํานวน 134 คน
2. เนื้อหา
กรอบความคิ ด เชาวนNป)ญญา ตามทฤษฎีพหุป)ญญาของ Gardner (2011) แบWงออกเปaน 9 ดTาน
ไดTแกW 1) ดTานภาษา 2) ดTานตรรกะและคณิตศาสตรN 3) ดTานมิติสัมพันธN 4) ดTานดนตรี 5) ดTานรWางกายและ
การเคลื่ อ นไหว 6) ดTานความสัมพันธNระหวWางบุคคล 7) ดTานการรูTจักและเขTาใจตนเอง 8) ดTานธรรมชาติวิทยา
และ 9) ดTานการคงอยูWของชีวิต
กรอบแนวคิดเติบโต ตามแนวทฤษฎีของ Dweck (2009) แบWงออกเปaน 5 คุณลักษณะ ไดTแกW
1) ความทTาทาย 2) อุปสรรค 3) ความพยายาม 4) คําวิจารณN และ 5) ความสําเร็จของผูTอื่น
กิ จ กรรมการเรี ย นรูT เชิงประสบการณN (Experiential Learning Activities) ตามแนวทฤษฎี
ของ Kolb (2014) แบWงออกเปaน 4 ขั้นตอน ไดTแกW 1) การสรT า งประสบการณN 2) การสะทTอนการเรียนรูT
3) การสรุปองคNความรูT และ 4) การประยุกตNใชTความรูT
3. ตัวแปรที่ใชTในการวิจัย
3.1 ตั ว แปรทดลอง คือ วิ ธี ก ารพั ฒ นากรอบความคิ ด ดTานเชาวนNป)ญญาโดยใชTกิจกรรม
การเรียนรูTเชิงประสบการณN
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3.2 ตัวแปรตาม คือ กรอบความคิด ดTา นเชาวนNป)ญญา แบWงออกเปaน 9 ดTาน ไดTแกW 1) ดTานภาษา
2) ดT า นตรรกะและคณิ ต ศาสตรN 3) ดTานมิติสัมพันธN 4) ดTานดนตรี 5) ดTานรWางกาย และการเคลื่อนไหว
6) ดT า นความสั ม พั น ธN ร ะหวW า งบุ ค คล 7) ดT า นการรูT จั ก และเขT า ใจตนเอง 8) ดT า นธรรมชาติ วิ ท ยา
และ 9) ดTานการคงอยูWของชีวิต
วิธีดําเนินการวิจัย
แบWงออกเปaน 2 ระยะ ตามลําดับ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรูT เ ชิ ง ประสบการณN สํา หรั บ สW ง เสริ ม กรอบความคิด
ดTานเชาวนNป)ญญา ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN ไดTแกW
กิ จ กรรมการเรี ย นรูT เ ชิ ง ประสบการณN (Experiential Learning Activities) ตามแนวทฤษฎีของ Kolb
(2014) กรอบความคิดเชาวนNป)ญญา ตามทฤษฎีพหุป)ญญาของ Gardner (2011) และกรอบแนวคิดเติบโต
ตามแนวทฤษฎีของ Dweck (2009)
ขั้นที่ 2 ออกแบบและสรTางกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
2.1 ขั้นออกแบบ
ผูT วิ จั ย นํา แนวคิ ด การเรี ย นรูT เ ชิ ง ประสบการณN ของ Kolb (1984) เปaนกระบวนการ
ในสWงเสริมกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา รWวมกับการเสริมแรงจูงใจและ
การตั้งเป‚าหมาย โดยกรอบความคิดเติบโต ประกอบดTวย 1) ความทTาทาย (Challenges) 2) อุปสรรค
(Obstacles) 3) ความพยายาม (Effort) 4) คําวิจารณN (Criticism) 5) ความสําเร็จของผูTอื่น (Success of
others) โดยแตWละดTานมีกิจกรรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN เวลาที่ใชT ผูTดําเนินกิจกรรม
ครั้งที่
1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12

กิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ
เรื่อง การปฐมนิเทศ
กิจกรรมเพิ่มกรอบความคิดเติบโตดTานความทTาทาย
กิจกรรมเพิ่มกรอบความคิดเติบโตดTานอุปสรรค
กิจกรรมเพิ่มกรอบความคิดเติบโตดTานความพยายาม
กิจกรรมเพิ่มกรอบความคิดเติบโตดTานคําวิจารณN
กิจกรรมเพิ่มกรอบความคิดเติบโตดTานความสําเร็จของผูTอื่น
สรุปผลหลังการทํากิจกรรมรWวมกันและทํามาตรวัดกรอบ
ความคิดดTานเชาวนNป)ญญา

เวลาที่ใช/ครั้ง
60 นาที
60 นาที
60 นาที
60 นาที
60 นาที
60 นาที
60 นาที

ผูดําเนินกิจกรรม
ผูTวิจัย/ผูTชWวยวิจัย
ผูTวิจัย/ผูTชWวยวิจัย
ผูTวิจัย/ผูTชWวยวิจัย
ผูTวิจัย/ผูTชWวยวิจัย
ผูTวิจัย/ผูTชWวยวิจัย
ผูTวิจัย/ผูTชWวยวิจัย
ผูTวิจัย/ผูTชWวยวิจัย
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กิจกรรมครั้งที่ 1 เปaนการปฐมนิเทศ กิจกรรมครั้งที่ 2-3 ใชT แ นวคิ ด เกี่ยวกับการสWงเสริม
ใหTผูTเรียนชอบความทTาทาย กิจกรรมครั้งที่ 4-5 ใชTแนวคิดเกี่ยวกับการสWงเสริมใหTผูTเรียนมีความอดทนตWอสูT
กั บ ความพW า ยแพT กิจกรรมครั้งที่ 6-7 ใชT แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสWงเสริมใหTผูTเรียนเห็นความพยายามเปaน
เสTนทางสูWความสําเร็จ กิจกรรมครั้งที่ 8-9 ใชTแนวคิดเกี่ยวกับการสWงเสริมใหTผูTเรียนเรียนรูTจากคําวิพากษNวิจารณN
ของผูTอื่น กิจกรรม ครั้งที่ 10-11 ใชTแนวคิดเกี่ยวกับการสWงเสริมใหTผูTเรียนพบบทเรียนจากความสําเร็จของผูTอื่น
และกิจกรรมครั้งที่ 12 สรุ ป ผลหลั ง การทํา กิ จ กรรมรWวมกันและทํามาตรวัด กรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา
(หลังการทดลอง) กลุW ม ทดลองไดT รั บ การสW ง เสริ ม กรอบความคิ ด เติ บ โตดT ว ยกิ จ กรรมการเรียนรูT
เชิ ง ประสบการณN รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง (กิจกรรมที่ 2-11) สWวนกลุWมควบคุมไมWไดTรับการสWงเสริมกรอบความคิด
เติบโตดTวยกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
2.2 ขั้นสรTางกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
จากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN จัดทํากิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
ฉบับรWาง ประกอบดTวย 12 กิจกรรม กิจกรรมละ 60 นาที
ขั้นที่ 3 นํา กิ จ กรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNฉบับรWางใหTผูTทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม
จํานวน 3 คน โดยใชT แ บบประเมิ น ความเหมาะสม แบบมาตรประมาณคWา 5 ระดับ ไดTแกW เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนT อ ย เหมาะสมนT อ ยที่ สุ ด แบWงเปaน 4 ดTาน ไดTแกW
1) ดTานการดําเนินการ ตามขั้นตอนของกิจกรรม 2) ดTานเนื้อหา 3) ดTานการประเมินผล 4) ดTานภาพรวม
ของกิจกรรม หลังจากนั้นปรับแกTไขกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNตามขTอเสนอแนะของผูTทรงคุณวุฒิ
ขั้นที่ 4 ทดลองกิ จ กรรมการเรี ย นรูT เ ชิ ง ประสบการณN กับนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ ไ มW ใ ชW
กลุWมตัวอยWาง จํานวน 5 คน
ขั้นที่ 5 จัดทําคูWมือการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
ระยะที่ 2 การทดลองการใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
1. กลุWมตัวอยWาง เปaนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ปƒการศึกษา 2561 ที่ อ าสาสมั ค รเขT า รW ว มการวิ จั ย จํานวน 67 คน โดยแบWงเปaน
กลุWมทดลอง จํานวน 32 คน และกลุWมควบคุม จํานวน 35 คน
2. แบบแผนการทดลองแบบ 2 กลุWม วั ด ผลกW อ นและหลั ง การทดลอง Pretest and Posttest
Control Group Design ของ Edmonds and Kennedy (2017, p. 37)
3. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชT ใ นการวิ จั ย ประกอบดTวย กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN และมาตรวัด
กรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 กิ จ กรรมการเรี ย นรูT เ ชิ ง ประสบการณN ที่ ผูT วิ จั ย สรT า งขึ้ น โดยอาศัยแนวคิดการเรียนรูT
เชิ ง ประสบการณN ของ Kolb (2014, p. 21) เพื่ อ เสริ ม สรT า งกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset)
ตามแนวคิดของ Dweck (2009) ประกอบดTวย 12 กิจกรรม
3.2 มาตรวัดกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา เปaนแบบมาตรประมาณคWา 4 ระดับ ประกอบดTวย
9 ดTาน ตามแนวคิดทฤษฎีพหุป)ญญา (Gardner, 2011) ไดTแกW ดTานภาษา ดT า นตรรกะและคณิ ต ศาสตรN
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ดTานมิติสัมพันธN ดTานดนตรี ดTานรWางกายและการเคลื่อนไหว ดTานความสัมพันธNระหวWางบุคคล ดTานการรูTจัก
และเขTาใจตนเอง ดTานธรรมชาติวิทยา และดTานการคงอยูWของชีวิต พัฒนาขึ้นโดย ชนิตา รุWงเรือง, เสรี ชัดแชTม
และป•ยะทิพยN ประดุจพรม (2561)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขTอมูล โดยผูTวิจัยนําเครื่องมือไปทดลองใชT (Try Out) กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง วิ ท ยาลั ย การอาชี พ พนมสารคาม ที่มีอายุ 18 ปƒขึ้นไป จํานวน 30 คน แลTวนํามาตรวัด
กรอบความคิ ด ดT า นเชาวนN ป)ญญา ทั้ง 30 ชุด หาคWาความเที่ยง แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ซึ่ ง ควรมี คW า มากกวW า .70 ขึ้นไป (Pallant, 2013, p. 104) ซึ่งเครื่องมือมีคWาความเที่ยง
เทWากับ .96 ซึ่งมีคWามากกวWา .70 ดังนั้น แบบวัดฉบับนี้จึงสามารถนําไปใชTเปaนเครื่องมือวิจัยไดT
4. วิธีการเก็บรวบรวมขTอมูล
การวิจัยนี้แบWงวิธีดําเนินการทดลองออกเปaน 3 ขั้นตอน ประกอบดTวย ขั้นเตรียมการ ขั้นทดลอง
และขั้นหลังการทดลอง ดังนี้
4.1 ขั้นเตรียมการ
4.1.1 ผูT วิ จั ย นํา หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตดําเนินการวิจัย จากคณบดีวิทยาลัยการวิจัยและ
วิทยาการป)ญญาถึงผูTอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เพื่อขอความอนุเคราะหNในการดําเนินการวิจัย
และการเก็บรวบรวมขTอมูล
4.1.2 หลังไดTรับอนุญาตจากผูTอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ผูTวิจัยติดตWอขอเขTา
พบอาจารยN ที่ ป รึ ก ษา และอาจารยN ผูTสอนที่เกี่ยวขTอง เพื่อขอความรWวมมือและชี้แจงรายละเอียดใน
การดําเนินกิจกรรมทดลอง และศึกษาชWวงเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม
4.1.3 ผูT วิ จ ั ย พบนั ก ศึ ก ษาและแนะนํา ตัว ขออาสาสมัครเขTารW วมการวิ จัย และชี้ แจง
วัตถุประสงคNการวิจัย ขั้นตอนการทดลอง และชี้แจงสิทธิของกลุWมตัวอยWาง และเป•ดโอกาสใหTนักศึกษา
ซักถามไดTจนหมดขTอสงสัย กWอนตัดสินใจสมัครเขTารWวมการวิจัยโดยไมWมีการบังคับ
4.1.4 คั ด เลื อ กกลุW ม ตั ว อยW า ง เขT า กลุW ม ทดลอง และกลุWมควบคุม โดยวิธีการจับสลาก
ไดTกลุWมทดลอง 1 กลุWม และกลุWมควบคุม 1 กลุWม
4.1.5 นัดประชุมกลุWมตัวอยWาง เขTารWวมการวิจัย ทั้งกลุWมทดลองและกลุWมควบคุม โดยนัดหมาย
แยกจากกัน ชี้แจงกลุWมละครั้งไมWพรTอมกัน
4.2 ขั้นทดลอง
หลังจากเตรียมการทดลองแลTว ดําเนินการทดลองในกลุWมทดลองตามกิจกรรมการเรียนรูT
เชิงประสบการณN ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปฏิทินการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNของกลุWมทดลอง
กิจกรรม
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12

ชื่อกิจกรรม

วันที่ดําเนินกิจกรรม

การปฐมนิเทศ
ป•งปองเสี่ยงโชค
รWวมดTวยชWวยกัน
วัดใจ
โบวNลิ่งลูกมะพรTาว
สะพานเวลา
พาไปใหTถึง
หันหลังบอกเพื่อน
ฟ)งดี ๆ มีทางออก
เปŽายิ้งฉุบสปƒชีสN
ป•ดตาพานTองเดิน
ทํามาตรวัดกรอบ
ความคิดดTานเชาวนN
ป)ญญา

16 มกราคม 62
16 มกราคม 62
18 มกราคม 62
21 มกราคม 62
22 มกราคม 62
24 มกราคม 62
29 มกราคม 62
13 กุมภาพันธN 62
15 กุมภาพันธN 62
20 กุมภาพันธN 62
21 กุมภาพันธN 62
21 กุมภาพันธN 62

สถานที่
(วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง)
หTอง 137 อาคารพาณิชยN
สโมสรครูและบุคลากรทางการศึกษา (บางปะกง 2)
สโมสรครูและบุคลากรทางการศึกษา (บางปะกง 1)
สโมสรครูและบุคลากรทางการศึกษา (บางปะกง 2)
สโมสรครูและบุคลากรทางการศึกษา (บางปะกง 2)
สโมสรครูและบุคลากรทางการศึกษา (บางปะกง 2)
สโมสรครูและบุคลากรทางการศึกษา (บางปะกง 2)
สโมสรครูและบุคลากรทางการศึกษา (บางปะกง 1)
สโมสรครูและบุคลากรทางการศึกษา (บางปะกง 2)
สโมสรครูและบุคลากรทางการศึกษา (บางปะกง 2)
สโมสรครูและบุคลากรทางการศึกษา (บางปะกง 2)
หTอง 137 อาคารพาณิชยN

4.3 ขั้ น หลั ง การทดลอง เปa น การตรวจสอบขTอมูลที่ไดTจากการทดสอบความคิดเติบโต
ของนั กศึ กษาอาชี วศึ กษากับ กลุW มทดลองที่ เ ขTา รW ว มกิจ กรรมการเรี ย นรูT แ ละกลุW มควบคุ มที่ไมW ไดTขTา รW ว ม
กิจกรรมการเรียนรูT ใหTสมบรูณNสําหรับใชTวิเคราะหNขTอมูลตWอไป
5. การวิเคราะหNขTอมูล
นําขTอมูลที่ไดTมาวิเคราะหNดTวยโปรแกรมคอมพิวเตอรN ดังนี้
5.1 วิเคราะหNขTอมูลสWวนบุคคล ดTวยการแจกแจงความถี่ และคWารTอยละ
5.2 วิเคราะหNเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา ในกลุWมทดลอง
กW อ นกั บ หลั ง เขT า รW ว มกิ จ กรรมการเรี ย นรูT เ ชิ ง ประสบการณN โ ดยใชT สถิติทดสอบทีแบบกลุWมตัวอยWาง
ไมWเปaนอิสระตWอกัน (Paired Sample t-test)
5.3 เปรียบเทียบความแตกตWางของคะแนนเฉลี่ยของมาตรวัดกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา
ระหวWางกลุWมทดลองที่เขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNกับกลุWมควบคุมที่ไมWไดTเขTารWวมกิจกรรม
การเรียนรูTดTวยการวิเคราะหNความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
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ผลการวิจัย
แบWงการนําเสนอ เปaน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรูT เชิงประสบการณNสําหรับสWงเสริมกรอบความคิด
ดTานเชาวนNป)ญญาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. ผลที่ ไ ดT จ ากการออกแบบกิ จ กรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN ประกอบดTวย 12 กิจกรรม
กิจกรรมละ 60 นาที ไดTแกW 1) กิจกรรมการปฐมนิเทศ 2) กิจกรรมป•งปองเสี่ยงโชค 3) กิจกรรมรWวมดTวยชWวยกัน
4) กิ จ กรรมวั ด ใจ 5) กิ จ กรรมโบวN ลิ่ ง ลู ก มะพรT า ว 6) กิ จ กรรมสะพานเวลา 7) กิจกรรมพาไปใหTถึง
8) กิจกรรมหันหลังบอกเพื่อน 9) กิจกรรมฟ)งดีๆมีทางออก 10) กิจกรรมเปŽายิ้งฉุบสปƒชีสN 11) กิจกรรมป•ดตา
พานTองเดิน และ 12) ทําแบบวัดหลังทํากิจกรรม
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN โดยผูTทรงคุณวุฒิ
พบวWา กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมสําหรับสWงเสริมกรอบความคิด
ดT า นเชาวนN ป) ญ ญาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ อาชีวศึกษา ภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด มีความเหมาะสม
อยูWในระดับมาก แสดงใหT เ ห็ น วW า กิ จ กรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNสอดคลTองกับสมมติฐานขTอที่ 1
คือ กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามเหมาะสมสําหรับสWงเสริมกรอบความคิด
ดTานเชาวนNป)ญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และผูTวิจัยไดTปรับปรุงตามคําแนะนําของผูTทรงคุณวุฒิ
โดยปรับปรุงการตั้งชื่อกิจกรรม การเขียนวัตถุประสงคN การประเมิ น ผลใหT ส อดคลT อ งกับวัตถุประสงคN
เกณฑNการประเมินผลใหTชัดเจน รวมถึงการบันทึกผลคะแนนของกิจกรรม ภายใตTแนะนําจากอาจารยNที่ปรึกษา
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับสงเสริมกรอบความคิด
ดานเชาวนปญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา ในกลุWมทดลองกWอนกับหลัง
เขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
ตารางที่ 3 การเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา ในกลุWมทดลองกWอนกับ
หลังเขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
กรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา
กWอนเขTารWวมกิจกรรรม
หลังเขTารWวมกิจกรรม

n
32
32

M
3.11
3.72

SD
0.39
0.15

df
31

t
p
**
8.00 .00

ES
1.41

** p < .01
จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา ในกลุWมทดลอง
กW อ นกั บ หลั ง เขT า รW ว มกิ จ กรรมการเรี ย นรูT เชิงประสบการณN พบวWา คะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิด
ดTานเชาวนNป)ญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษากลุWมทดลองที่เขTารWวมกิจกรรม การเรียนรูTเชิงประสบการณN
สู ง กวW า กW อ นเขT า รW ว มกิ จ กรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคWา
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ขนาดอิทธิพล (Effect Size) เทWากับ 1.41 ซึ่ ง อยูW ใ นระดั บ มาก (Privitera, 2011, p. 249) สอดคลTองกับ
สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาระดับอาชีวศึกษากลุWมทดลองที่เขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNมี
คะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาสูงกวWากWอนเขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาระหวWางกลุWมทดลองที่เขTารWวม
กิจกรรมการเรียนรูTกับกลุWมควบคุมที่ไมWไดTเขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะหN ค วามแปรปรวนทางเดี ย วของกรอบความคิ ด ดT า นเชาวนN ป) ญ ญา
ระหวWางกลุWมทดลองกับกลุWมควบคุม
กรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา
ระหวWางกลุมW
ภายในกลุWม
รวม

SS
1.80
3.73
5.53

df
1
65
66

MS
F
1.80 31.31**
.06

p
.00

η2
0.95

** p < .01
จากตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะหN ความแปรปรวนทางเดียวของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา
ระหวW า งกลุW ม ทดลองที่ เ ขT า รW ว มกิจกรรมการเรียนรูTกับกลุWมควบคุมที่ไมWไดTเขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูT
เชิงประสบการณN พบวWา คะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
กลุWมทดลองที่เขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNสูงกวWานักศึกษาระดับอาชีวศึกษากลุWมควบคุมที่
ไมWไดTเขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสอดคลTองกับ
สมมติฐานขTอที่ 3 นักศึกษาระดับอาชีวศึกษากลุWมทดลองที่เขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNมี
คะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาสูงกวWานักศึกษาระดับอาชีวศึกษากลุWมควบคุมที่ไมWไดTเขTารWวม
ดTวยกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN สําหรับสWงเสริมกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญา
ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNที่พัฒนาขึ้นใชTหลักการของ Kolb
(2014) ประกอบดT ว ยองคN ป ระกอบที่สําคัญ 4 องคNประกอบ 1) การสรTางประสบการณN 2) การสะทTอน
การเรียนรูT 3) การสรุปองคNความรูT และ 4) การประยุกตNใชTความรูT โดย Honey and Mumford (1992,
pp. 1-6) กลWาววWา การเรี ย นรูT จ ากประสบการณN เปa น กระบวนการขั้นพื้นฐานแตWมีความสําคัญยิ่งตWอ
การแสวงหาความรูT ผูTวิจัยเชื่อวWากิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNที่พัฒนาขึ้นสามารถสWงเสริมกรอบ
ความคิ ด ดT า นเชาวนN ป) ญ ญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาไดT เนื่องจากลักษณะสําคัญของกิจกรรม
การเรียนรูTเชิงประสบการณNเปaนการจัดกิจกรรมที่ยึดผูTเรียนเปaนสําคัญเนTนการเรียนรูTจากประสบการณNจริง
และการมี สW ว นรW ว มของผูTเรียนในการทํากิจกรรม มีการสรTางแรงจูงใจและการกําหนดเป‚าหมายของ
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กิจกรรม ซึ่ง Domjan (2014, p. 199) กลWาววWา การจูงใจเปaนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทํากิจกรรม
ของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพื่อใหTบรรลุเป‚าหมายที่ตTองการ และการตั้งเป‚าหมายเปaน
การคาดหวั ง ผลสํา เร็ จ ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําตWาง ๆ (Ryan, Jamison & Wilson, 2013) และครูมี
บทบาทในการสรTางแรงจูงใจของผูTเรียนดTวยการสรTางผลลัพธNเชิงบวก เชWน เพิ่มความพยายาม ความอดทน
และการกระทํา (Buckley, 2016) เมื่ อ ตรวจสอบความเหมาะของกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
โดยผูTเชี่ยวชาญ พบวWา กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยูWในระดับมาก
สอดคลT อ งกั บ งานวิจัยของ วิริยะ ผดาศรี, ปริญญา เรืองทิพยN และกนก พานทอง (2560) ที่ศึกษาเรื่อง
การพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณNและความฉลาดทางสังคม ของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยใชTโปรแกรม
ฝ†กทั กษะชีวิ ต พบวWา โปรแกรมฝ† ก ทั ก ษะชี ว ิ ต เปa น กิ จ กรรมกลุW มฝ† กอบรมที่ เ นTน ใหTนั กเรี ย นไดT รั บ
ประสบการณNจริง ผWานการไตรWตรอง คิดวิเคราะหNดTวยตนเองจนสามารถสรุปเปaนแนวคิดของตนเอง
และนําแนวคิดไปสูWการลงมือทํา ทําใหTเห็นความสามารถและศักยภาพของตนเอง รูTจุดเดWนและจุดบกพรWอง
ของตนเอง เกิดการเห็นคุณคWาและนับถือตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลTาแสดงออกไดTอยWางเหมาะสม
รวมถึงรับฟ)งความคิดเห็นของผูTอื่นอยWางเต็มใจ โดยไมWโตTแยTงทันทีแมTความคิดเห็นนั้นจะไมWตรงกับความคิด
ของตนเอง รวมถึงการไดTแสดงความเห็นขัดแยTงไดTอยWางสรTางสรรคN สามารถจัดการอารมณNและความรูTสึก
พรTอมทั้งแสดงออกไดTอยWางเหมาะสม
ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNที่พัฒนาขึ้น จึงมีความเหมาะสมสําหรับสWงเสริม
กรอบความดTานเชาวนNป)ญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
2. ผลการทดลองใชT กิ จ กรรมการเรี ย นรูT เ ชิ ง ประสบการณN สําหรับสWงเสริมกรอบความคิด
ดTานเชาวนNป)ญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา พบวWา คะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาของ
นักศึกษาระดับอาชี วศึ กษากลุWมทดลองที่ เขT ารWวมกิจกรรมการเรี ยนรูT เชิ งประสบการณNสู งกวW ากW อนเขT ารW วม
กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN และคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาของนักศึกษา
ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษากลุW ม ทดลองที่ เ ขT า รW ว มกิ จ กรรมการเรี ย นรูT เ ชิ ง ประสบการณN สู ง กวW า นั ก ศึ ก ษาระดั บ
อาชีวศึกษากลุWมควบคุม ที่ไมWไดTเขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูT
เชิ ง ประสบการณN เ พื่ อ สW ง เสริ ม กรอบความคิ ด ดT า นเชาวนN ป)ญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เปaนกิจกรรมที่สWงเสริมใหTนักศึกษาเกิดการเรียนรูTตามเป‚าหมายที่ตTองการ ซึ่งมุWงเนTนใหTนักศึกษาไดTลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมที่ครูผูTสอนกําหนดไวT โดยใชTกระบวนการกลุWมใหTนักศึกษา ไดTแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันกับสมาชิกในกลุWม แลT ว ใหT นั ก ศึ ก ษาสะทT อ นความคิดเห็นหรือความรูTสึกของตนเอง
จากประสบการณN เกิดความรูTใหมWเปaนของตนเอง และนําความรูTมาใชTแกTป)ญหาในกิจกรรมไดT สอดคลTอง
กับแนวคิดของ Manolis, Burns, Assudani and Chinta (2013) กลWาวถึง การเรียนรูTจากประสบการณN
จะเป•ดโอกาสใหTนักเรียนใชTขTอมูลที่มีสรTางการรับรูTความสามารถของตนเองและเรียนรูTจากประสบการณN
สอดคลTองกับงานวิจัยของ Konak, Clark and Nasereddin (2014) ที่ศึกษาเรื่อง ใชTวัฏจักรการเรียนรูT
เชิงประสบการณNของ Kolb เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นรูT ข องนั ก เรี ย นในหTองปฏิบัติการคอมพิวเตอรN พบวWา
กิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ที่ใชTวัฏจักรการเรียนรูTเชิงประสบการณNของ Kolb ชWวยเพิ่มความสนใจและความสามารถ
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ในการรับรูTของนักเรียน สWงเสริมใหTนักเรียนเขTาใจเนื้อหาการเรียนไดTดี และสอดคลTองกับงานวิจัยของสิรินาถ
ศรีอนันตN และนิธิดา อดิภัทรนันทN (2560) พบวWา นักเรียนมีความสามารถในการฟ)ง พูด ภาษาอังกฤษผWานเกณฑN
ที่ กํา หนดหลั ง การเรี ย นรูT ภ าษาแบบประสบการณNและนักเรียนมีความมั่นใจในตนเองสูงขึ้นหลังจาก
การเรียนรูTภาษาแบบประสบการณN
จากที่ ไดT กลW า วมาขT า งตT น นั้ น สรุ ป ไดT วW า กิ จ กรรมการเรี ย นรูT เ ชิ ง ประสบการณN เปa น กิ จ กรรมที่
สามารถใชT กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาไดT สามารถสWงเสริมกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาสูงขึ้น
โดยสังเกตจากคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษากลุWมทดลอง
ที่เขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเ ชิ ง ประสบการณN สูงกวWากWอนเขTารWวมกิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN
และคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษากลุWมทดลองที่เขTารWวม
กิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNสูงกวWานักศึกษาระดับอาชีวศึกษากลุWมควบคุมที่ไมWไดTเขTารWวมกิจกรรม
การเรียนรูTเชิงประสบการณN โดยกระบวนการของกิ จ กรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณN ประกอบดTวย
1) การสรTางประสบการณN 2) การสะทTอนการเรียนรูT 3) การสรุปองคNความรูT และ 4) การประยุกตNใชTความรูT
รวมถึงการแทรกสอดแรงจูงใจ และการกําหนดเป‚าหมายในแตWละกิจกรรม ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูT
เชิงประสบการณNในนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจะสามารถ ทําใหTกรอบความคิดดTานเชาวนNป)ญญาสูงขึ้นไดT
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูผูTสอนตTองศึกษาขั้นตอนในการทํากิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNใหTเขTาใจกWอนจัดกิจกรรม
เพื่อใหTสามารถจัดกิจกรรมไดTถูกตTองและไมWเกิดป)ญหา
2. ครูผูTสอนสามารถนํากิจกรรมการเรียนรูTเชิงประสบการณNไปใชTนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มกรอบความคิด
ดTานเชาวนNป)ญญาในคาบกิจกรรมหรือคาบโฮมรูมไดT
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในนักศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ทําใหTเห็นความแตกตWางของการเรียนรูTของนักศึกษาแตWละประเภทวิชา การวิจัยครั้งตWอไปควรศึกษานักศึกษา
ประเภทเดียวกัน
2. ควรมี ก ารพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรูT เ ชิ ง ประสบการณN สําหรับสWงเสริมกรอบความคิด
ดTานเชาวนNป)ญญาใหTกลุWมนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. ควรทําการวิจัยการพัฒนากิจกรรมโดยใชTรูปแบบอื่น เชWน รูปแบบ PBL (Project-Based Learning)
ซึ่งเปaนการจั ด การเรี ย นรูT รู ป แบบหนึ่งที่เนTนผูTเรียนเปaนสําคัญ โดยจะชWวยพัฒนาผูTเรียนใหTไดTรับความรูT
โดยผWานการทํางานที่มีการคTนควTาอยWางเปaนขั้นตอน
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