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รายงานการพัฒนาการสอนโครงงานของคร ูโรงเร ียนประถมนนทร ี 

โดยใช้หล ักการ  Growth Mindset 

1. การพัฒนาการสอนโครงงานของครโูรงเรยีนประถมนนทรโีดยใชห้ลกัการ Growth Mindset 
 

2. ชื่อคณะผู้ด าเนนิการวจิยั 

2.1 นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช  2.2 ดร.นันท์พัทธนันท์  เชื้อแก้ว 

2.3 นางสาวภัทรพร  ภูบุญทอง  2.4  นางสาวทัศนนันท์  เกลี้ยงไธสง 

2.5 นางสาวสุภาภรณ์  เจริญสุข 
 

3 ขั้นตอนการด าเนนิงานวจิยั  
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหาหรอืสถานการณท์ีเ่หน็วา่เปน็ปญัหา 

 ปัจจุบันสังคมโลกมีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ท าให้เกิดผลกระทบต่างๆ 

ตามมามากมาย และกลายเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางระหว่างประเทศทั่วโลก หรือที่เราเข้าใจกันดี คือ ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซ่ึง

จะท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด เกิดการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว จนเกิดการ
ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมใหม่  วิถีการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงจนอาจท าให้ผู้ที่ไม่ทันการเปลี่ยนแปลงตามกระแส
โลกาภิวัตน์ ไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ตามเดิมอย่างปกติสุข  “ประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกซ่ึงเต็มไปด้วย

กระแสแห่งการพลวัตอย่างสูง และรวดเร็วท้ังในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงไม่เคยเป็นมา
ก่อน” (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพู  โกติรัมย์. ไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ : การปรับจุดยืนที่ยั่งยืน) 
 ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้สังคมไทยมีปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของคนที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นวงกว้าง ตัวชี้วัดที่ เห็นได้ชัดเจน คือ ข่าวสารที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 

และสื่อออนไลน์ ซ่ึงส่วนมากจะน าเสนอความวุ่นวายของคนในสังคม การเอารัดเอาเปรียบ ความแตกแยกทาง

ความคิด ความถดถอยของคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะย่านชุมชนแออัด (คลองเตย) ซ่ึงเป็นที่ต้ังของโรงเรียน

ประถมนนทรี จัดว่าเป็นชุมชนธุรกิจการค้าที่มีขนาดใหญ่ในเมืองกรุงเทพมหานคร มีนักท่องเที่ยว และแรงงาน

ชาวต่างชาติ มาท่องเที่ยว และอาศัยอยู่มากมายหลายเชื้อชาติ ซ่ึงการเข้ามาของชาวต่างชาตินี้ ส่งผลกระทบต่อ
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ปัจจัยสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยหลายประการ จึงกลายเป็นสถานที่ท่ีเต็มไปด้วยอันตรายนานาชนิด มีสิ่ง

มอบเมา โดยเฉพาะร้านเหล้า ร้านเกม ผับ บาร์ ฯลฯ บุกถึงรั้วโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้พสกนิกรชาวไทย

ได้น้อมน าไปเป็นแนวคิดและหลักในการด าเนินชีวิต อันจะท าให้พสกนิกรชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลให้
ประเทศชาติเข้มแข็ง ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเยาวชนที่ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักการดังกล่าว

จะท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ถูกใช้เป็นกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย ซ่ึงบรรจุอยู่ใน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เพ่ือมุ่งสู่การ

พัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพ่ือความอยู่ ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า "สังคมสี
เขียว" ด้วยหลักการดังกล่าว  

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  เพ่ือ

น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวทางการปฏิบัติทางด้านการศึกษา ต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบัน นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักเห็นความส า คัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ปลูกฝังการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ก าหนดเป็น
จุดเน้นที่ส าคัญ โดยก าหนดในกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง)  ประกอบกับส านักพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษามีภารกิจส าคัญในการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมให้
โรงเรียนน าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย แต่ที่ผ่านมา การส่งเสริ มให้
โรงเรียนน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังไม่มีกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนนัก จึงควรส่งเสริมให้โรงเรียนเรียนรู้

จากผลการวิจัยไปเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรู้  

นอกจากนี้สาระบัญญัติที่ระบุไว้เก่ียวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554   มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยืดหลักให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรยีนรู้ให้สถานศึกษาและหนว่ยงาน

ที่เก่ียวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการ

อ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง  ๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา กอรปกับ นโยบายรัฐบาลที่มุ่งให้
ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้ง

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_10&action=edit&redlink=1
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หลักสูตรและการเรยีนการสอน ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาครูและ
การพัฒนาระบบการทดสอบ การวัด และประเมินผล ที่ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

และการพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนประถมนนทรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาใน

ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียน 508 คน ครู 20 คน ต้ังอยู่ในเขตชุมชนคลองเตย เป็น

หน่วยงานทางการศึกษาที่มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเกิดกระบวนการคิดจากการเรียนรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้ วย

ตนเอง  จึงปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยพัฒนาการสอนโครงงานของครู โดยการน าหลักทฤษฎี Growth 

Mindset ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ทั้งนี้มีการประชุมเพ่ือวางแผน ก าหนดแนวทางในการ

จัดการเรียนรู้ โดยการบูรณาการสอนแบบโครงงาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายในการ

ด าเนินการพร้อมกันทั้งระบบของโรงเรียนต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เนื่องจากโรงเรียน เชื่อว่า นักเรียนที่มี

กระบวนการคิดที่ดี สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนอง จะท าให้อยู่ในสังคมศตวรรษที่ 21 ได้

อย่างมีคุณภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

ขั้นที่ 2 สร ุปรายงานการวจิัย เอกสาร ทฤษฎทีี่เกีย่วขอ้ง 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. หลักการ Growth Mindset 

2. กระบวนการสอนแบบโครงงาน 

3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. บริบทของโรงเรียนประถมนนทรี 
 

ขั้นที่ 3 ว ัตถุประสงคข์องการวจิยั 

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. แก้ปัญหากระบวนการคิดของนักเรียน 
2. ครูสอนโดยใช้หลักการ Growth Mindset 
3. ครูพัฒนาการสอนโครงงาน 
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เป้าหมาย 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านกระบวนการคิด 
2. ครูร้อยละ 95 จัดการสอนโดยใช้หลักการ Growth Mindset 
3. ครูร้อยละ 95 มีพัฒนาการสอนโครงงาน 
 

ขั้นที่ 4 ด าเนินการวิจยัตามวงจรการวจิยัเชงิปฏบิตัิการ ประกอบด้วย 
 

การด าเนินการวิจัย มีการก าหนดแผนการของกิจกรรมที่จะทดลองปฏิบัติ ดังนี้ 

วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน 

กิจกรรมส าค ัญ  ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ร ับผ ิดชอบ 

๑. ผู้บริหาร ครูแกนน า รับทราบนโยบาย แนว
ทางการด าเนินงาน 

  นางสาวสุภาวดี อ้ึงพานิช 

ดร.นันท์พัทธนันท์ เช้ือแก้ว 

นางสาวสุภาภรณ์  เจริญสุข 

๒. ผู้บริหารจัดประชุมครูเพื่อสร้างความตระหนัก   นางสาวสุภาวดี อ้ึงพานิช 

กิจกรรมส าค ัญ  ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ร ับผ ิดชอบ 

๓. จัดประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
การใช้ผลการวิจัย 

๑๑-๑๒ ก.ค. ๕๘ ๒๕,๐๐๐ บาท ดร.นันท์พัทธนันท์ เช้ือแก้ว 

นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง 

นางสาวทัศนนันท์ เกล้ียงไธสง 

๔. จัดท าชุดการอ่าน ครูรักสอน เด็กรักเรียน 

โรงเรียน Growth Mindset 
๒๐-๒๔ ก.ค. ๕๘  นางสาวสุภาวดี อ้ึงพานิช 

 

๕. การประชุมปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดย
วิทยากรพิเศษ 

๑๕ ก.ย. ๕๘  ดร.บุญญลักษณ์  พิมพา และ
คณะ 

๖. โรงเรียน/ ครูส่งรายงานผลการด าเนินการใน
ลักษณะรายงานการวิจัยปฏิบัติการ (action 
research) 

๑๗ ก.ย. ๕๘  นางสาวสุภาวดี อ้ึงพานิช 

ดร.นันท์พัทธนันท์ เช้ือแก้ว 

นางสาวสุภาภรณ์  เจริญสุข 



 

Page | 5 

- ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจัยครั้งนี้  คณะผู้วิจัยท าการศึกษา ดังนี้ 

1. เนื้อหา  

 1.1 แนวคิดทฤษฎี Growth Mindset 

1.2 หลักการสอนแบบโครงงาน 

1.3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4 บริบทของโรงเรียนประถมนนทรี 

-  2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากร  ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 

2558 จ านวน  404 คน ครูโรงเรียนประถมนนทรี จ านวน 22 คน ช่วงเวลาที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เดือน

กรกฎาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน 

- เคร ือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยั 

1. แบบสอบถามระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Growth Mindset โรงเรียนประถม

นนทรี ปีการศึกษา  2558 
2. แบบส ารวจความพึงพอใจของครูต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอนที่เน้น 

Growth Mindset 

3. แบบประเมินโครงงานบูรณาการ 
4. แบบบันทึกข้อคิดเห็นของครูจากชุดการอ่าน “ครูรักสอน เด็กรักเรียน โรงเรียน Growth 

Mindset” 
- ปฏ ิบัติการ 

ก่อนด าเนินการ ด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ประชุมครูเพ่ือวางแผนด าเนินการ 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ น าเสนอโครงงาน 

ปรับพ้ืนที่ว่างของโรงเรียนส าหรับ

โครงงานบูรณาการ(น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ครูสอนโครงงานโดยใช้หลักการ 

Growth Mindset 

สรุป รายงานผลด าเนินการ 

รับสมัครครูแกนน า นิเทศติดตาม เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
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- สังเกตกิจกรรมของการปฏบิตัิ 

นักเรียนและครูด าเนินโครงงานบูรณาการ (น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

ร่วมกัน โดยครูเป็นผู้แนะน าให้ค าปรึกษา นักเรียนเป็นผู้คิดสร้างสรรค์และปฏิบัติโครงงาน มีการเรียนการสอน

โครงงานพร้อมกันทั้งโรงเรียน ต้ังแต่ ป.1 – ป.6 สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน  
 

- สะท้อนผลการปฏบิัต ิ

นักเรียน จ านวน 404 คน ได้เรียนรู้การท าโครงงานบูรณาการ และมีผลงานโครงงานรวม

ทั้งสิ้น 55 โครงงาน 

ครู จ านวน 22 คน เป็นที่ปรึกษาโครงงานบูรณาการ โดยพัฒนาการสอนโครงงาน และใช้

หลักการ Growth Mindsetในการจัดการเรียนการสอน 

 

- ปร ับแผนการและปฏบิตัซิ ้ าในวงจรการวจิัยเชงิปฏบิัติตามแผนทีป่รบัขึ้นใหม่ 

โครงงานนักเรียนมีการปรับแผนเพ่ือความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของการด าเนินงาน

โครงการ เช่น ปรับลดจ านวนโครงงาน จาก 58 โครงงาน เหลือ 55 โครงงาน เนื่องจากเป็นโครงงานประเภท

เดียวกัน กลุ่มคนเดียวกัน จึงน าโครงงานหลอมรวมกัน และการเปลี่ยนโครงงาน เช่น การปลูกกระเพราแทนแค

รอท หรือการปลูกโหระพาแทนสตอร์เบอรี่ เป็นต้น  
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ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลและการแปรความหมายข้อมูล 

ตารางที่ 1 แบบสอบถามระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Growth Mindset โรงเรียนประถมนนทรี ปีการศึกษา 2558 
   

(N 22) 
ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Growth Mindset 

        

รายการ 
แนวคิดและการปฏิบัติตน       

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด X SD แปลความ 

1. ท่านเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน 
2. ท่านเลิกใช้ค าพูดติดลบ และใช้ค าพูดเชิงบวกแทน 

3. ท่านเตรียมการสอนที่เน้นศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
4. ท่านใช้สื่อการสอนที่สวยงาม เร้าใจ และกระตุ้นนักเรียนให้มุมานะมากขึ้น 

5. ท่านจัดห้องเรียนบ่อยๆ นั่งเป็นกลุ่มบ้าง นั่งเด่ียวบ้าง 
6. ท่านเลิกใช้แบบเรียน และเลิกการมุ่งสอนให้จบเนื้อหาตามแบบเรียน 
7. ท่านอ่านต าราเพ่ิม ค้นหาแนวคิกรวบยอดในสาระที่สอน หาวิธีสอนที่กระตุ้น

ความอยากแสวงหาความรู้ของนักเรียน 
8. ท่านกระตุ้นความอยากเรียนของนักเรียนด้วยต าพูดเชิงบวก งานที่ซับซ้อนขึ้น 

9. ท่านให้เวลานักเรียนมากขึ้น แทนมุ่งสอนให้จบ 
10. ท่านวัดผลและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนเป็นระยะ 

9 
5 

5 
3 

4 
3 
8 

 
6 

5 
8 

11 
14 

12 
14 

14 
4 
13 

 
14 

12 
11 

2 
3 

4 
5 

4 
11 
0 

 
2 

5 
3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
1 

 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

0 
2 
0 

 
0 

0 
0 

4.32 
4.09 

3.91 
3.91 

4.00 
3.30 
4.27 

 
4.18 

4.00 
4.23 

0.65 
0.61 

0.92 
0.61 

0.62 
1.08 
0.70 

 
0.59 

0.69 
0.69 

มากที่สุด 
มาก 

มาก 
มาก 

มาก 
ปานกลาง 
มากที่สุด 

 
มาก 

มาก 
มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า แนวคิดและการปฏิบัติตนของครูโรงเรียนประถมนนทรี ต่อระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Growth Mindset ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน ค่าเฉลี่ย คือ 4.32                          
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ส าหรับรายการที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การเลิกใช้แบบเรียน และเลิกการมุ่งสอนให้จบเนื้อหาตามแบบเรียน ค่าเฉลี่ย 3.30  

  ตารางที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Growth Mindset โรงเรียนประถมนนทรี       

ปีการศึกษา 2558 (N 22) 
  

   

  

รายการ 

แนวคิดและการปฏิบัติตน       

มากที่สุด 

 มาก 

ปาน

กลาง น้อย น้อยที่สุด X SD 

แปล

ความ 

         1.    การอบรมความรู้ เรื่อง  ท าไมต้องสอนโดยยึดหลัก 

Growth  Mindset (นางสาวสุภาวดี อ้ึงพานิช และครูแกนน า) 

2.    ชุดการอ่าน “ครูสอนดี เด็กรักเรียน โรงเรียน 

Growth Mindset” 

3.    การอบรมความรู้ เรื่อง ท าอย่างไรจึงจะเป็น ครู 

Growth Mindset (ดร.บุญญลักษณ์  พิมพา และคณะ) 

4.    ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจในการพัฒนาครูเพ่ือ

ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Growth Mindset 

9 

 

7 

 

11 

 

10 

12 

 

15 

 

10 

 

11 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

4.36 

 

4.32 

 

4.45 

 

4.41 

0.58 

 

0.60 

 

0.60 

 

0.59 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

  

       

  

จากตาราง พบว่า ครูมีความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  Growth Mindset ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ รายการที่มีความ 
พึงพอใจสูงสุด คือ  การอบรมความรู้ เรื่อง ท าอย่างไรจึงจะเป็น ครู Growth Mindset  ค่าเฉลี่ย  4.45 ส าหรับรายการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
แต่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ ชุดการอ่าน "ครูสอนดี เด็ดรักเรียน โรงเรียน Growth Mindset ค่าเฉลี่ย 4.32  
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ขั้นที่ 6 ข้อสร ุปของผลการวจิัย และเขยีนรายงาน 

การพัฒนาการสอนโครงงานของครูโรงเรียนประถมนนทรีโดยใช้หลักการ Growth Mindset จัดท าขึ้นเพ่ือ 
1) แก้ปัญหากระบวนการคิดของนักเรียน 2) ครูสอนโดยใช้หลักการ Growth Mindset และ3) ครูพัฒนาการสอน

โครงงานบูรณาการ โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน คือ นักเรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านกระบวนการคิด 
ครูร้อยละ 95 จัดการสอนโดยใช้หลักการ Growth Mindset และครูร้อยละ 95 พัฒนาการสอนโครงงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ประชากรที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปี

การศึกษา 2558 จ านวน 404 คน ครู จ านวน 22 คน 

ผลจากการวิจัย สรุปได้ดังนี้ คือ 
1. นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี จ านวน 404 คน ได้เรียนรู้การท าโครงงานบูรณาการ และมีผลงาน

โครงงานรวมทั้งสิ้น 55 โครงงาน โดยลักษณะโครงงานเป็นโครงงานเกษตรอินทรีย์ และแปรรูปผลผลิต 

2. ครูโรงเรียนประถมนนทรี จ านวน 22 คน เป็นที่ปรึกษาโครงงานบูรณาการ โดยพัฒนาการสอน

โครงงาน และใช้หลักการGrowth Mindset ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า แนวคิดและการปฏิบัติตนของครู

โรงเรียนประถมนนทรีต่อระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Growth Mindset ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

รายการที่ปฏิบัติตนมากที่สุด คือ การเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน ค่าเฉลี่ย คือ 4.32 ส าหรับรายการที่มีการปฏิบัติ

ตนน้อยที่สุด คือ การเลิกใช้แบบเรียน และเลิกการมุ่งสอนให้จบเนื้อหาตามแบบเรียนในการเรียน ค่าเฉลี่ย 3.30 

3. การส ารวจความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ครูมีความพึงพอใจในการรับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ รายการที่ครูมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การอบรมให้ความรู้

จากวิทยากรภายนอก ดร.บุญญลักษณ์  พิมพา และคณะ ค่าเฉลี่ย 4.45 และรายการที่ครูมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

แต่มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ชุดการอ่าน “ครูรักสอน เด็กรักเรียน โรงเรียน Growth Mindset” 

ค่าเฉลี่ย 4.32 

 

.................................................. 
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถามระบบการจัดการ เร ียนการสอนที่เน้น Growth Mindset 

โร งเร ียนประถมนนทร ี ปีการศ ึกษา  2558 

ค  าช ี้แจง 

 1.  แบบสอบถามระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Growth Mindset โรงเรียนประถมนนทรี ปี

การศึกษา  2558 มุ่งหมายเพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Growth Mindset 

ของโรงเรียนประถมนนทรี 

 2.  แบบสอบถามมีทั้งหมด  3  ตอน 

 3.  โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ครบทุกช่อง 

ตอนที่  1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 

1.  เพศ   

       1)  ชาย             2)  หญิง 

2.  อายุ 

       1)  20-30  ปี                                       2)  31-40  ปี 

                 3)  41-50  ปี            4)  51  ปีขึ้นไป 

3.  ประสบการณ์ในการท างาน 

       1)  1-5  ปี                                          2)  6-10  ปี 

                 3)  11-15  ปี            4)  15-20  ปีขึ้นไป 

                 5)  21  ปีขึ้นไป  
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ตอนที่  2  แนวคดิและการปฏบิัตตินต่อระบบการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ Growth Mindset ท่านมี

แนวคดิและการปฏบิัตตินต่อระบบการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ Growth Mindset 

ในระดับใด  5  =  มากที่สุด    4  =  มาก    3  =  ปานกลาง    2  =  น้อย    1  =   น้อยที่สดุ 

 โปรดท าเคร ือ่งหมายในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความเหน็ของทา่นมากทีสุ่ด 

รายการ 
แนวคิดและการปฏิบัติตน 

5 4 3 2 1 

1. ท่านเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน      

2. ท่านเลิกใช้ค าพูดติดลบ และใช้ค าพูดเชิงบวกแทน      

3. ท่านเตรียมการสอนที่เน้นศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล      

4. ท่านใช้สื่อการสอนที่สวยงาม เร้าใจ และกระตุ้นนักเรียนให้มุมานะมากขึ้น      

5. ท่านจัดห้องเรียนบ่อยๆ นั่งเป็นกลุ่มบ้าง นั่งเด่ียวบ้าง      

6. ท่านเลิกใช้แบบเรียน และเลิกการมุ่งสอนให้จบเนื้อหาตามแบบเรียน      

7. ท่านอ่านต าราเพ่ิม ค้นหาแนวคิกรวบยอดในสาระที่สอน หาวิธีสอนที่กระตุ้น

ความอยากแสวงหาความรู้ของนักเรียน 

     

8. ท่านกระตุ้นความอยากเรียนของนักเรียนด้วยต าพูดเชิงบวก งานที่ซับซ้อนขึ้น      

9. ท่านให้เวลานักเรียนมากขึ้น แทนมุ่งสอนให้จบ      

10.ท่านวัดผลและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนเป็นระยะ      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

............................................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาคร ูเพื่อร ะบบการจัดการ เร ียนการสอนที่เน้น Growth Mindset 

โร งเร ียนประถมนนทร ี ปีการศ ึกษา  2558 

ค าชี้แจง 

 1.  แบบสอบถามระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Growth Mindset โรงเรียนประถมนนทรี ปี

การศึกษา  2558 มุ่งหมายเพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Growth Mindset 

ของโรงเรียนประถมนนทรี 

 2.  แบบสอบถามมีทั้งหมด  2  ตอน 

 3.  โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ครบทุกช่อง 

ตอนที่  1  แบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาครูเพ่ือระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Growth Mindset 

 ท่านมีความพึงพอใจการพัฒนาครูเพ่ือระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Growth Mindset 

ในระดับใด  5  =  มากที่สุด    4  =  มาก    3  =  ปานกลาง    2  =  น้อย    1  =   น้อยที่สุด 

 โปรดท าเครื่องหมายในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 

รายการ 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. การอบรมความรู้ เรื่อง  ท าไมต้องสอนโดยยึดหลัก Growth Mindset 
(นางสาวสุภาวดี อ้ึงพานิช และคณะครูแกนน า) 

     

2. ชุดการอ่าน “ครูสอนดี เด็กรักเรียน โรงเรียน Growth Mindset”      

3. การอบรมความรู้ เรื่อง ท าอย่างไรจึงจะเป็น ครู Growth Mindset 
(คุณบุญญลักษณ์  พิมพา และคณะ) 

     

4. ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจในการพัฒนาครูเพ่ือระบบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้น Growth Mindset 

     

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................. 


