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52253902: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คําสําคัญ: รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน/สมรรถภาพการโคช/สมรรถภาพการจัดการเรียนรู/ การคิดวิเคราะห 
 จิตณรงค  เอี่ยมสําอางค :  การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคช
และการจัดกา รเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม . อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ . ดร . วิสาข  จัติวัตร ,                      
ผศ. ดร. วัชรา เลาเรียนดี และ รศ. ดร. บุญมี เณรยอด.  429 หนา.  
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวย
เพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  2) ศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการโคชที่พัฒนาขึ้น  ดําเนินการวิจัยดวยการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development) และประยุกตใช การวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ดําเนินการทดลองโดยประยุกตใชแบบการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียวมีการทดสอบกอน
และหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design)  ผสมผสานกับการวิจัยแบบดุลยภาพเวลาและกลุมตัวอยางของการทดลอง
ตอเนื่อง (Equivalent Time-Samples Design) กลุมตัวอยางไดจากการเลือกแบบเจาะจง  โดยเลือกครูพณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการราชดําเนิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน  6 คน และนักเรียนพณิชยกรรม จํานวน  235 คน  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ  คูมือรูปแบบการโคช  แผนการโคช ปฏิทินการโคช แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบ 
แบบประเมิน แบบบันทึก  แบบสังเกต แบบสอบถามและประเด็น  การสนทนากลุมท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ  การทดสอบอันดับที่มีเคร่ืองหมายกํากับของวิลคอกซัน (The 

Wilcoxon Signed Ranks Test)  การทดสอบคาที (Dependent t-test) และการวิเคราะหเนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก  1) การวิจัยเพ่ือศึกษา
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการโคช   2) การพัฒนารูปแบบการโคช  3) การวิจัยทดลองหาประสิทธิผลของ
รูปแบบ การโคช  4) การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ การโคช   ไดรูปแบบการโคชเอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) ซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ หลักการ  วัตถุประสงค   และปจจัยสนับสนุน   มีกระบวนการดําเนิน การโคช  8 ระยะ ไดแก  
ระยะที่ 1.  การวิเคราะหความตองการจําเปนและกําหนดประเด็นการพัฒนา (Analyzing Needs  and Deciding Focus: A) ระยะท่ี  2. 
การเตรียมการดานความรูและทักษะการปฏิบัติการโคช (Preparing Knowledge and Skills  for Coaching: P) ระยะท่ี 3.  การรวมมือ
กันวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา (Collaborative  Planning and Setting  Objective: C) ระยะท่ี 4. การปฏิบัติการ
โคช  (Coaching: C) ระยะท่ี 5.  การทบทวนระหวางกระบวนการและอภิปรายไตรตรองสะทอนคิด (Mid Cycle Reviewing and 

Reflective Discussion:  )  ระยะท่ี 6. การดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ  (Proceeding Coaching Cycle :  P)  ระยะท่ี  7.  การทบทวน
ไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผล (Reflective Reviewing and Conclusions: R) ระยะท่ี  8.  การประเมินผลการใชรูปแบบการโคช
รวมกัน (Collaborative  Evaluation of Coaching Model Implementation :E)  

 2.  รูปแบบการโคชเอพีซีซีเอ็มพีอารอี มี ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล คือ สมรรถ ภาพการโคชและการจัดการ
เรียนรูของครูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหหลังการใชรูปแบบการโคชฯสูงกวากอนการใชรูปแบบการโคชฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  และครูพณิชยกรรมมีความเห็นวา รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นสงเสริมใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการ
คิดวิเคราะห  และ ผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  รวมทั้งนักเรียนพณิชยกรรม มีความคิดเห็น ตอการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูอยูในระดับ
เห็นดวยมาก  
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 CHITNARONG IAMSAMANG: THE DEVELOPMENT OF PEER COGNITIVE COACHING   

MODEL TO DEVELOP COACHING COMPETENCY AND INSTRUCTIONAL COMPETENCY  ENHANCING  

ANALYTICAL THINKING SKILL OF COMMERCIAL COLLEGE TEACHERS.  THESIS  ADVISORS: ASSOC. 

PROF. WISA CHATTIWAT, Ph.D., ASST. PROF. WATCHARA  LOWRIENDEE, Ph.D.,  AND ASSOC. PROF. 

BOONMEE NENYOD, Ed.D.  429 pp.  
 The purposes of this research  were to 1) develop and  verify efficiency of  the Peer Cognitive Coaching 

model which enhance coaching competency and instructional competency and analytical thinking skill learning 

management of commercial college teachers and 2) study effectiveness of the developed Peer Cognitive Coaching  

model. The research and development procedures and mixed method were implemented. One-Group Pretest-Posttest 

Design  and Equivalent Time-Samples Design was employed. The purposive sampling subjects were 6 teachers, 235 

commercial college students form Panitchayakanrajdamnern Technological College. The research instruments were 

coaching manual , coaching plan , coaching calendar,  lesson plan ,achievement test, competency evaluation test, record 

form, observation form, questionnaire and focus group items. Statistical analysis employed  were mean, standard 

deviation, percentage, wilcoxon signed ranks test, dependent t -test and content analysis.  

 The research findings were: 

 1. The model development consisted of 4 steps: 1) the analysis of fundamental data 2) the design and 

development of coaching model 3) the implementation of the coaching model and study the effectiveness 4) evaluation 

and improvement of the model. The coaching model design and development was called “APCCMPRE Model”  which 

consisted of 3 components : principles, objectives, and  support  factors.   The peer cognitive coaching procedure could 

be divided into 8 phases :  Phase 1. Analyzing  needs  and deciding focus : A , Phase2. Preparing knowledge and skills  

for coaching :  P , Phase3. Collaborative  planning and setting  objective :  C , Phase4. Coaching :  C , Phase 5.  Mid 

cycle reviewing and reflective discussion :  M,  Phase6. Proceeding coaching cycle  :  P,  Phase 7. Reflective reviewing 

and conclusions : R , Phase8. Collaborative  evaluation of coaching model implementation :  E. 

  2. The consequences of APCCMPRE Model implementation revealed that the APCCMPRE Model   

was effective. Commercial college teachers’ coaching competency and instructional competency enhancing  analytical 

thinking skills after implementation of the model were higher than before with statistically significant  different at the 

level of .05.  Commercial college teachers agreed that the  model  promoted professional development and instructional 

competency enhancing analytical  thinking skill. Commercial college students’ learning outcomes and analytical 

thinking skills after implementation of the model were higher  than before with statistically significant different at the 

level of .05. The commercial college students agreed that the instruction could promote analytical thinking skill at a high 

level of agreement.   
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อาจารย ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย   ที่กรุณาเปนผูเช่ียวช าญในการพิจารณาตรวจแกไขเคร่ืองมือ
ในการวิจัย ใหมีความครอบคลุมและมีคุณภาพ 

 ขอขอบพระคุณอาจารยดุษฏี จุลชาต และอาจารยลิเซลอสเต จุลชาต  คณะผูบริหารและ
อาจารยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนินศึกษา ที่ใหกําลังใจและอํานวยความสะดวกในการ
ทําการศึกษาวิจัยเปนอยางดี  รวมท้ังขอขอบคุณนักเรียนที่ใหความรวมมือและใหขอมูล อันเปน
ประโยชนในการวิจัยเปนอยางดียิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทุกทานและคณาจารยใน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตลอดจนเพื่อนๆรวมหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุนที่ 3 รวมท้ังรุนพี่และรุนนองท่ีเกื้อกูลและใหกําลังใจที่ดีเสมอมา 
  ขอกราบขอบพระคุณคุณพอจําลอง เอ่ียมสําอางค คุณแมสมจิตต เอ่ียมสําอางค  ที่ใหการ
สนับสนุนใหเกิดพลังกาย พลังใจและพลังสติปญญาท่ีดีเสมอมา คุณคาท้ังมวลของวิทยานิพนธฉบับ
นี้ขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารย ญาติมิตรทุกทาน ทั้งผูที่เอยนามและมิได   เอยนาม ที่ใหโอกาส
ผูวิจัยประสบความสําเร็จ 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหทันกับ       
การเปลี่ยนแปลงมีความจําเปนอยางย่ิงในปจจุบัน  ซึ่งในศตวรรษที่  21  ซึ่งเปนยุคของ                   
การเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วและตอเน่ือง ทั้งดานความรู เทคโนโลยีตาง ๆ โดยมีอัตรา  
การเรงที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอทุกดาน ทั้งดานบุคคล สังคมและพฤติกรรมของ
มนุษย สงผลใหการงานและอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเชน ลักษณะงานท่ีเนนการใช
สติปญญาเพิ่มมากข้ึน ใชแรงงานลดลง รูปแบบองคกร ความตองการดานความรูและทักษะ        
การทํางานของคนเพ่ือพัฒนาภารกิจจึงเปลี่ยนไปจากเดิมกิจกรรมใหม ๆ หลายประเภทกําลังเกิดข้ึน
และพัฒนาไปอยางตอเนื่องในขณะท่ีของเดิมกําลังจะหมดไป  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีนํา ไปสู
ความตองการทักษะใหม ๆ ในการทํางาน  ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีตองเตรียมคนเพื่องานอาชีพ 
การดํารงชีวิตและมีการศึกษาตลอดชีวิตมากย่ิงข้ึน (ผดุงชาติ สุวรรณวงศ และไพฑูรย สินลารัตน, 
2542: 1-2)  จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในระดับสากลผนวกกับวิกฤตทางการศึกษาในประเทศ
เปนแรงกระตุนใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ี 

คือการปฏิรูปการเรียนรู ดวยเหตุที่สภาพการเรียนการสอนของไทยขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี  
สวนใหญเขาใจวา การเรียนคือการทองหนังสือ ผลที่ตามมาจึงทํา ใหผูเรียนตัดขาดจากความเปน
จริงรอบตัว คิดไมเปน ทําไมเปน สัมพันธกับคนอื่นและส่ิงแวดลอมไมเปน (เอกวิทย ณ ถลาง, 2544 

: 93 และประเวศ วะสี, 2541: 44-47) เมื่อเขาสูโลกของงานอาชีพจึงไมมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนา
ตนพัฒนางานและพัฒนาประเทศ ซึ่งทําใหเกิดปญหาความไมสอดคลองระหวางความตองการ
กําลังคนและการผลิตกําลังคนของประเทศท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและมีแนวโนมท่ีจะยังคงเกิดข้ึน
ตอไปในอนาคตถาไมมีการดําเนินการแกไขอยางจริงจัง ทั้งน้ีเนื่องจากการผลิตกําลังคนสวนใหญ
ไมไดคํานึงถึงอุปสงคหรือความตองการของประเทศ  (Demand Driven)  จะเห็นไดวาสถาบันหรือ
สถานศึกษาตาง ๆ เลือกผลิตกําลังคนไปตามขีดความสามารถทางทรัพยากรของตนเอง (Supply 

Driven) ผลที่ปรากฏก็คือปญหาความไมสอดคลองระหวางอุปสงคและอุปทานนี้เกิดข้ึน  ในทุก
สาขาวิชา อาทิ  สาขาคอมพิวเตอร  สาขาวิศวกรรมศาสตร  หรือสาขาสังคมศาสตร  โดยประเด็น
สําคัญของปญหาท่ีควรตระหนัก  คือ  การผลิตนักศึกษาของสถาบันศึกษาตาง ๆ ที่มีการเปดหรือ
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ขยายสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปนไปอยางรวดเร็วมีจํานวนมากข้ึนซึ่งเปดสอนใน
สาขาซํ้า ๆ กัน  หรือคลาย ๆ กัน  ที่อาจจะมิไดเนนในเร่ืองคุณภาพของผูจบการศึกษา  โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่เปดใหมทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีความไมสอดคลองดานคุณภาพของ
กําลังคนกับจํานวนการผลิตเปนอีกประเด็นหนึ่งที่จะตองใสใจเปนพิเศษนอกจากนี้จากผลการศึกษา
ปริมาณกําลังคนที่ขาดแคลน  (Skill  Shortage) พบวาในป 2551 แรงงานท่ีตองการมีการขาดแคลน
ทั้งหมด 344,748 คน และที่ขาดแคลนมากที่สุด  คือ  แรงงานในดานการผลิต/แรงงานท่ัวไป คิดเปน
รอยละ 23.55 ของจํานวนแรงงานท่ีขาดแคลนทั้งหมด รองลงมา คือผูจัดการฝายผลิต/ฝายปฏิบัติการ
ดานการผลิต (อุตสาหกรรมผลิตตาง ๆ เชน เหมืองแร ไฟฟา กาซและประปา) และพนักงาน          
ขับรถยนตบรรทุกขนาดเล็กและรถตู  คิดเปนรอยละ 7.78  และ  2.75  ตามลําดับ อาชีพที่ขาดแคลน
แรงงานสวนใหญจะอยูในสายอาชีพการผลิตและการบริการ  ดังน้ัน จึงสรุปไดวาภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและการบริการ  มีความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึนเพ่ือท่ีจะทําใหภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และการบริการสามารถขับเคลื่อนตอไปได สถานประกอบการมีความตองการแรงงานในทุกระดับ
การศึกษา  โดยผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาตรีเปนระดับ
การศึกษาที่สถานประกอบการตองการเปนจํานวนที่ใกลเคียงกัน ประมาณ 4.7 หมื่นคน  แตใน
ขณะเดียวกัน  ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก็มีจํานวนผูวางงานมากท่ีสุด  โดยเฉพาะอยางย่ิง
ผูที่สําเร็จการศึกษาสาขาธุรกิจและการบริการ  ที่มีจํานวนผูวางงานมากกวาจํานวนท่ีผูประกอบการ
ตองการเกือบ 2  เทา  และในระดับการศึกษาอื่น ๆ  สวนใหญจะมีการผลิตกําลังคนเกินกวาความ
ตองการของผูประกอบการหรือคุณภาพของผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับนั้น  ๆ และไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูประกอบการได  จึงทําใหเกิดปญหาความไมสอดคลองกันระหวาง
ความตองการกําลังคนและการผลิตกําลังคนของประเทศ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยเกี่ยวกับ           
การจัดการอาชีวศึกษาในปจจุบันน้ันควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน  โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการ
อาชีวศึกษาของสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งจากรายงานการวิจัยเสนทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา
และเทคโนโลยี (บรรเลง ศรนิล, 2548 : 34) ไดรายงานผลการศึกษาสภาพและปญหาของการจัด
การศึกษาจากสภาพและปญหาการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน  พบวา ปญหาของการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษามีดังน้ี  1) ผูเรียนมี                 
พื้นฐานความรูเดิมคอนขางตํ่า ทําใหเปนภาระหนาท่ีตอครูผูสอน  และสงผลใหสอบตกมาก            

2) คุณภาพผูจบการศึกษาไมตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  3) ผูสมัครเขาศึกษาตอมี
จํานวนลดลงและขาดแคลนในสาขาจําเปน 4) อัตราการลาออกของครู-อาจารย คอนขางสูง ทั้งน้ี 

เน่ืองจากขาดขวัญและกําลังใจ ขณะเดียวกันครูสวนหนึ่งมุงหวังทํางานในสถานประกอบการอาศัย
อาชีพครูเปนอาชีพช่ัวคราว 5) สัดสวนอาจารยตอนักเรียนในบางสาขาคอนขางสูง 6) คุณภาพของ
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อาจารยดานคุณวุฒิและประสบการณวิชาชีพที่ทําการสอนยังตองไดรับการปรับปรุง  7) การพัฒนา
ครู-อาจารย ยังขาดการสนับสนุนอยางจริงจัง และทําไดนอย   8) เคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อการสอน 

ชุดฝก เกา ลาสมัย และมีจํานวนไมเพียงพอ และ 9) งบประมาณวัสดุฝกยังตํ่า สงผลตอการเรียน  
การฝกและคุณภาพนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยการประเมินผลการมีสวนรวมในการจัดการ
อาชีวศึกษาของเอกชน ซึ่งผลการวิจัยพบวา คุณภาพของผูเรียนสาขาอื่น  ๆ ที่นอกเหนือจากสาขา
คอมพิวเตอรและชางยนตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม และผล    
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนกับสถานศึกษาทั้งหมด  
พบวา  ผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนสวนมากไดคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาชีพใกลเคียง
กับคะแนนภาพรวมโดยมีความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพอยูในระดับพอใช ซึ่งเปนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดับเดียวกับสถานศึกษาของรัฐและเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
สถานศึกษาเอกชนและรัฐ พบวา ผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนสวนใหญไดคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ ต่ํากวาผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐอยางมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติเกือบทุกสาขาวิชา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2549 : 27) และเมื่อศึกษาถึงผล    
การประเมินรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานประจําปการศึกษา 2553 (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2553: www.niets.or.th)  พบวา ผลการทดสอบระดับชาติ            
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนชวงช้ันกอนเขาศึกษาตอสายวิชาชีพ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดสํานักงานคณะการสงเสริมการศึกษา
เอกชนในกลุมสาระวิชาหลักมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนสอบ  ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานผลการทดสอบนักเรียนอาชีวศึกษาของสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (องคการ
มหาชน) หรือ V-NET ประจําป 2554  และจากรายงานพบวา ผูเรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีผลการทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู ซึ่งก็คือสมรรถนะดานการคิด
วิเคราะห ตรรกะ และการใชเหตุผลมีคาเฉล่ียอยูระหวาง รอยละ 32.23-34.23  (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2555: เอกสารอัดสําเนาประกอบการบรรยาย) และรายงาน  
การสรุปประเด็นปญหาดานคุณภาพผูเรียน   จากรายงานยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระเบียบวาระแหงชาติ (พ.ศ. 25551-2555) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: 11-26)  พบวา 
ผูเรียนและผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของผูใช รวมท้ัง      
ขาดทักษะพื้นฐานท่ีจํา เปน  ไดแก  ทักษะการส่ือสาร  ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ                
ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะหการแกปญหา ความคิดสรางสรรคและผูเรียนไมนิยมเรียน
อาชีวศึกษา  โดยเฉพาะผู เรียนที่มีความสามารถสูง  ทําใหขาดแคลนกําลังคนระดับกลาง  
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง)   จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การพัฒนา
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คุณภาพและสมรรถนะของผูเรียนมิไดหมายความถึงแตเพียงสมรรถนะดานวิชาชีพเพียงอยางเดียว
แตหมายรวมถึงสมรรถนะทางดานการคิดของผูเรียน  ซึ่งความสามารถในการคิดและทักษะใน   
การคิดมีความสําคัญย่ิงสําหรับการจัดการศึกษา การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  ในปจจุบัน
เปนยุคขอมูลขาวสารไรพรมแดนความสามารถและทักษะในการคิดมีความจําเปนสําหรับการเรียนรู
ตลอดชีวิต   การดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จเนื่องจากในยุค
ขอมูลขาวสารความรูที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องจึงตองมีวิธีการเขาถึงขอมูล   
อยางชาญฉลาดมีวิจารณญาณ  ดังมีนักการศึกษากลาวถึงความสําคัญของทักษะการคิดวาในยุค
ศตวรรษที่ 21 วาทักษะท่ีสําคัญท่ีสุด  คือ  ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวิต (Life Skills) เพื่อ
จะไดสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสันติสุขในสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน  
นอกจากน้ันนักการศึกษาหลายทานเร่ิมจะเช่ือกันวา  ความรูเฉพาะดานจะไมมีความสําคัญเทากับ
การที่บุคคลมีความสามารถในการเรียนรูและสรางความหมายและประโยชนจากความรูและขอมูล
ใหม ๆ ดังนั้น สิ่งท่ีสําคัญและจําเปนที่สุดในการจัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนในยุคปจจุบันคือ  
การสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตมีทักษะในการคิดอยางมี
วิจารณญาณและคิดสรางสรรค (Critical and Creative Thinking) เด็กและเยาวชนเหลาน้ีจะตอง
ไดรับการเตรียมพรอมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีทักษะการคิด (Thinking 

Skills) มีวิธีการแสวงหาความรูและสรางความรูไดในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเนื่อง  
และสรางสรรค  (Gough,  1991, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 2) อยางไรก็ตามจะเห็นไดวา    
การสงเสริมทักษะการคิดหรือความสามารถในการคิดยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร จากผล     
การประเมินมาตรฐานโรงเรียน สวนใหญนักเรียนมีความสามารถในการคิดระดับสูง (Higher order 

Thinking) ที่ประกอบดวยทักษะการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินคา  รวมท้ังทักษะการคิด
แกปญหาอยูในระดับต่ํา (วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 2) ซึ่งเปนเร่ืองที่ผูเกี่ยวของกับการศึกษาทุกฝาย
จะตองใหความสนใจ  เพราะทักษะและความสามารถในการคิดจะสงผลถึงการพัฒนาประเทศชาติ
ในทุกดาน ดังนั้น ตลอดระยะเวลากวา 2 ทศวรรษที่ผานมาไดมีการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับการคิด
ขั้นสูงมากมาย  รวมท้ังการทํางานของสมองในดานการคิดและการเรียนรู  และผลการวิจัยท่ีผานมา  
ในปจจุบันจึงมีการเรียกรองเสมอใหมีการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการคิด
และทักษะการคิด นักการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  ตางเห็นดวยกันวาควรมีการสงเสริม  
และพัฒนาความสามารถในการคิดอยางจริงจัง  นอกจากน้ันยังมีการยืนยันวาสามารถท่ีจะสงเสริม
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรคใหกับผูเรียนไดดวยการจัด  
การเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ(Instruction and Practice)(Regional Education Loboratory. 

http://www.nwrel.org/scpd/sirs/6cull.htm/Retrieved117/48)  สอดคลองกับ เพรสเซน  (Presseisen, 
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1986, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 2) ที่กลาวสนับสนุนไววาเด็กนักเรียนสามารถที่จะเรียนและ
มีความสามารถในการคิดสูงข้ึน   ถาโรงเรียนใสใจท่ีจะสอนใหเขาคิด  ความสามารถในการคิด
สามารถสอนและฝกไดตั้งแตระดับข้ันตน ๆ ที่สําคัญครูตองมีความรู  มีความเขาใจเกี่ยวกับทักษะ
การคิดและการพัฒนารวมทั้งตัวเองตองมีความสามารถในการคิดและมีทักษะในการคิดกอนจึงจะ
สามารถสอนใหผูเรียน  มีความสามารถในการคิดได  นอกจากน้ันนักวิชาการท่ีมีความสามารถและ
เปนที่ยอมรับในวงการศึกษาไทย  เชน  ยุพิน  พิพิธกุล (2535, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 2)  
และทิศนา แขมมณี (2535, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 2) มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับนักการศึกษาและนักคิดในตางประเทศท่ีมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาการสอนใหเด็กคิดเปน     
มีความสําคัญย่ิง  แตไมใชเร่ืองงาย  เนื่องจากทักษะการคิดและกระบวนการคิดเปนนามธรรม          
มีความซับซอนคลุมเครือมีพัฒนาการตามลําดับขั้น  ซึ่งยากท่ีจะสอนใหกระจางและไดผลโดยเร็ว  
ดังนั้นหากครูจะสอนใหเด็กคิดเปน  พัฒนาความคิด  และวิธีคิด  และมีทักษะการคิดจะตองกระทํา
อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอในการเรียนรูทุกประเภทของความรู (Type of Knowledge) และ          
ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะอยางย่ิงการคิดวิเคราะหซึ่งถือเปนวิธีการคิดที่มีความสําคัญสําหรับนักศึกษา
ในสายวิชาชีพเปนอยางมาก ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดให
ความสําคัญกับการสงเสริมการคิดวิเคราะหโดยกําหนดกรอบกา รพัฒนาวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2551 โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหเพ่ือนําไปสู       
การแกไขปญหา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 2551: http://www.thaive.com/pdf/ 

law4.pdf) ซึ่งสอดคลองกับทักษะของผูเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 ดานทักษะการคิดอยางมีวิจารณ
และการแกไขปญหา (Critical Thinking and Problem Solving Skills) ซึ่งจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองนํา
ทักษะในการคิดวิเคราะหไปใชในการวิเคราะหปญหาเพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
(Trilling and Fadel, 2009: 52; Chokchai Yuenyong and others, 2009; สํานักงานเลขาธิการ           
สภาการศึกษา, 2551: 11-26; Gough, 1991, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 2; ผดุงชาติ สุวรรณวงศ 
และไพฑูรย สินลารัตน, 2542: 1-29; Spence and Specher, 2011: http://www.breakoutofthebox.com)  
 จากการศึกษาถึงนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิตและพัฒนากําลังคนของ
ประเทศเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและบริการ  อันไดแก หนวยงานที่ผลิตกําลังคน คือ  
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการดําเนินการและใหบริการทางการศึกษา
สําหรับสาธารณชนตามแนวทางที่ปรากฏในแผนการศึกษาแหงชาติกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย  แผนงาน  และโครงการที่เกี่ยวของกับงานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และหนวยงานท่ีพัฒนากําลังคน  คือ  กระทรวงแรงงาน  ซึ่งเปน
องคกรหลักที่ดูแลดานการบริหารแรงงานและสวัสดิการสังคม  และเพื่อยกระดับฝมือแรงงาน  โดย
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กระทรวงศึกษาธิการนั้น  มีหนวยงานในสังกัดท่ีทําหนาท่ีปฏิบัติงาน  คือ  สํานักงานเลขาธิการ   
สภาการศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สํานักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามี
วิสัยทัศน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใหคนไทยมีคุณภาพและศักยภาพซ่ึงเปนกลไกสําคัญใน  
การพัฒนาประเทศใหมีสมรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึนท้ังในระดับภูมิภาคและ
ในระดับโลก  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนดังกลาว  โดยการเตรียมความพรอมและพัฒนาการของผูเรียนการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาการจัดระบบการศึกษาที่
สงผลตอคุณภาพการศึกษาการสรางความเขมแข็งของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  และ            
การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม  เพ่ือใหผูที่สําเร็จการศึกษามีทักษะที่สอดคลอง
กับตลาดแรงงาน   
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนองคกรท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนดาน
อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  ซึ่งมียุทธศาสตรในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ  
การฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน  สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต      
จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 3-7) ซึ่งอุดมการณในการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพ คือ การพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี เพื่อใหเกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กําหนดไว โดยจัดในสถานศึกษาของรัฐ 

สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล   ทั้งน้ีจะตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการศึกษาชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษาภายใต          
การสนับสนุนทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพใหมีศักยภาพใน
การพัฒนาประเทศ  ซึ่งมาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัด
การศึกษาในดาน วิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษา
แหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 

รวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษา
ใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะ
ผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได โดยกลจักรสําคัญคือ ครู คณาจารยและบุคลากรทาง  
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การศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 2)   ซึ่งยุทธศาสตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอท่ี 1 คือ เรงรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัด       
การอาชีวศึกษา โดยใหความสําคัญกับสถานศึกษา ครูอาจารยและกระบวนการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพมาตรฐานเพื่อสรางผูสําเร็จการศึกษาและฝกอบรมที่มีคุณภาพมาตรฐานท้ังในระดับประเทศ
และระดับอาเซียน พัฒนาสถานศึกษาใหมีความทันสมัยไดมาตรฐานท้ังดานเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยี มีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ  คานิยมการทํางานและการประกอบ
อาชีพตามความตองการของการพัฒนาเศรษฐกิจและตามความถนัดและความสนใจ  ทําใหเกิด
คานิยมในการเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน   โดยมีกลยุทธหลักคือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร       
การอาชีวศึกษา  พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียนใหเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน สรางและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียน  
การสอนการนิเทศ  กํากับ  ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง   สนับสนุนทรัพยากรในการจัด         
การอาชีวศึกษาอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดตั้งศูนยคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ
(National Qualifications Framework: NQF) เพ่ิมสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาโดยสงเสริมภาพลักษณ
การอาชีวศึกษา   ใหบริการสังคมใหเกิดคานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา สงเสริมและสรางเครือขาย
ความรวมมือเพื่อบมเพาะผูประกอบการรุนใหมการอาชีวศึกษา  (สํานักงานนโยบายและแผนงาน
การอาชีวศึกษา, 2553: www.voe.ac.th)จะเห็นไดวานโยบายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษานั้นมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาครูถือเปนแผนงานท่ีมีความสําคัญใน
การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของการเปนครูของ เอสควิท (Esquith, 2007)  ที่เห็น
ความสําคัญของครูและบทบาทหนาท่ีของความเปนครูมืออาชีพซึ่งตองเปนท้ังครูที่ดีและเกงซ่ึง
กลาวโดยสรุปไดวาการเปนทั้งครทูี่ดีและเกงไมมีทางลัดตองสั่งสมประสบการณและพัฒนาตนเอง
อยางสม่ําเสมอเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเปนงานท่ีมีความยาก  ผูทําหนาท่ีสอนจะตองมี
ความพยายามไมยอทอและเปนแบบอยางท่ีดีการจัดการเรียนการสอนนั้น   มิใชเพียงแตการจัด       
การเรียนการสอนเพียงในหองหรือดานวิชาการแตเพียงอยางเดียว  แตควรเนนการพัฒนาทักษะที่
สําคัญที่ใชในการดํารงชีวิตตอไป และครูผูสอนจะตองไมทอดทิ้งผู เรียน ใหความรักสรางความ
ไววางใจใหเกิดข้ึนระหวางกันและกัน เปนที่พึ่งของผูเรียน มีเหตุผลมีความยุติธรรม ปลูกฝงให
ผูเรียนกลาคิดกลาทํากลาแสดงออกในส่ิงที่ถูกตอง เปนคนดีปฏิบัติตามกฏเกณฑของสังคมเคารพใน
สิทธิของผูอื่น ออนนอมถอมตนมีจรรยาบรรณในตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ แดเนียลสัน (Danielson, 

2010 : 377-378) ไดกลาววาการสอนเปนงานท่ีซับซอนไมมีรูปแบบกลยุทธการสอนใด ๆ  สมบูรณ
มีประสิทธิภาพตลอดเวลาครูจึงตองมีการพัฒนางานดานการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอจะตองมี
ความสามารถและเต็มใจท่ีจะเรียนรูและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนองไดดวยตนเอง  (Self-
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Directed Learning) อยางตอเนื่องภายใตการรวมมือกันเรียนรูแลกเปลี่ยนความรูประสบการณกับ
เพ่ือนรวมงาน จากนโยบาย หลักการ แนวคิดของขององคกรการศึกษาและนักการศึกษาดังท่ีกลาว
มาเปนการยืนยันวาการพัฒนาครูใหเปนครูสอนดีมีสมรรถนะในวิชาชีพและครูที่ดี เปนส่ิงท่ีควรให
ความสําคัญย่ิงในการปฏิรูปและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาซึ่งครูหรือผูสอนจะตองพัฒนาตนเองให
เจริญกาวหนาอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอเพ่ือจะไดสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใหแกผูเรียนไดเพราะวิชาชีพครูเปนวิชาชีพช้ันสูง (Professional) ซึ่งตองมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน จัดการเรียนการสอนทางดานอาชีวศึกษามากวา 
50 ป และเปนวิทยาลัยเอกชนแหงแรกที่ไดรับอนุญาตใหเปดสอนประเภทวิชาพณิชยกรรมจาก
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งวิทยาลัยไดบริหารจัดการภายใตปรัชญาโรงเรียน “การเรียนดี กีฬาเดน เนน
คุณธรรมกิจกรรมเปนเลิศ” และไดกําหนดมีวิสัยทัศน (ปการศึกษา 2554-2556) คือ  “มุงจัดการศึกษา  
สูความเปนเลิศทางอาชีพ” โดยไดกําหนดพันธกิจสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ผลิตผูเรียนใหสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนและสถานประกอบการ   2) พัฒนาสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีให
ทันสมัย 3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและเปนพลเมืองดี 4) พัฒนา
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
และ กลยุทธที่นําไปสูความสําเร็จ 11 กลยุทธ คือ 1) จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
สอดคลองกับสาขาวิชา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ ตามเกณฑที่กําหนดโดยการวัดผลและ
ประเมินดวยวิธีที่หลากหลาย 2) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหผานเกณฑประเมินผลมาตรฐาน 3)  จัด
ประสบการณใหผูเรียนมีความสามารถ คิด วิเคราะหประยุกต ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาอยู  4) จัดหา
แหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนจากภายในและภายนอก 5) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และศักยภาพผูเรียน 6) จัดการศึกษาแบบเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนาผูเรียน   
7) ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง   8) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถใหทันตอ   
การเปลี่ยนแปลง 9) จัดสภาพแวดลอมและทรัพยากรใหเอื้อตอการเรียนรูของบุคลากรและผูเรียน 
10) สนับสนุนชุมชนใหมีความรูทางดานวิชาชีพและสนับสนุนกิจกรรมในโอกาสตาง  ๆ และ      
11) สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในทุกภาคสวน ตลอดจนไดกําหนดเปาหมายและ
มาตรการดังน้ี  
 1. ดานการเรียนการสอน  เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะ กลาแสดงออก กลาคิด กลาทําในกิจกรรมทุกดาน ผูเรียน   
ผานการปฏิบัติดานวิชาชีพ อยางนอยภาคเรียนละ 1 กิจกรรมผูเรียนมีความรูดานวิชาชีพ สามารถ
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นําไปบูรณาการสูการปฏิบัติ อยางนอยภาคเรียนละ 2 รายวิชา มีช้ินงาน หรือนวัตกรรม เพื่อการสง
เขาประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 5 ช้ิน ตอป 
 2.  ดานบริหารจัดการ สรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการการพัฒนาตนเอง  
ทั้งการพัฒนาภาควิชา  พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคลากร และพัฒนาทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสู
องคกรการเรียนรู  มีการกระจายอํานาจ และเปดโอกาสใหบุคลากร   มีสวนรวมในการกําหนด      
ทิศทางการดําเนินงาน มีการเช่ือมโยง ประสานงาน กับหนวยงานภายในโรงเรียน  และบุคลากร
ภายนอก รวมทั้งแสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากร และเทคนิควิ ธีการใหม ๆ        
เพ่ือพัฒนาภาควิชาฯ 
  3.  ดานทรัพยากรโดยทําแผนพัฒนาระยะ 3 ป (2553-2555)  มีการระดมทรัพยากร 
งบประมาณสนับสนุน ทั้งภายในและภายนอก  จัดระบบเครือขายในการเรียนการสอน สงเสริม
ความรวมมือกันสถานประกอบการ ชุมชน  แหลงการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 
 4. ดานสภาพแวดลอม  รวมพัฒนาสิ่งแวดลอม ภูมิทัศน สงเสริมและสนับสนุนให
ครูผูสอนนักเรียนนักศึกษา ทุกสาขางาน  สาขาวิชา รวมกัน อนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอมของ
อาคาร และรวมรณรงครักษาสิ่งแวดลอมของโรงเรียน และชุมชน โดยกําหนดใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 5.  ดานผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ทุกภาควิชากําหนดเปาหมาย ในปการศึกษา 2553-2555 
สําหรับการพัฒนาผูเรียน ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป ไดเกรดเฉลี่ย  
2.00 รอยละ 75 ของผูเรียน โดยไดจัดทําแผนงาน/โครงการสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน โครงการพัฒนา
สื่อการสอน โครงการวิจัยช้ันเรียน และโครงการจัดระบบดูแลผูเรียนใหสามารถดูแลผูเรียนทั้งดาน
การเรียน และดานความเปนอยู เพ่ือลดการออกกลางคัน สามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชิพ 
ที่เรียน สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ  
 6. ดานกํากับติดตาม ตรวจสอบ มีแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจําป แผนนิเทศ
กํากับติดตาม เพื่อการตรวจสอบที่เปนระบบ 

 จากปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และเปาหมายในระดับชาติถึงระดับสถานศึกษา
สรุปไดวาสถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มี
ความรูความสามารถในดานวิชาชีพ โดยมุงใหผูเรียนเปนผูที่มีความสามารถ ในการคิด วิเคราะห
ประยุกตในสาขาวิชาชีพ กลาคิด กลาแสดงออก ในส่ิงท่ีถูกตองเหมาะสม โดยเนนครูที่มีมาตรฐาน
วิชาชีพ สื่ออุปกรณที่มีมาตรฐาน และการบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐาน  
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 จากการศึกษาถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการนิเทศการสอนของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน  ซึ่งเปนสถาบันทางการอาชีวศึกษาที่ เปดทําการสอน
ทางดานพณิชยกรรมโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยมีกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กําหนดใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะใน
อาชีพระดับฝมือ ท่ี  ตรงตามความตองการของสาขาอาชีพสถานประกอบการและชุมชน                    
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห แกปญหา วางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบและบูรณาการความรู
อยางเปนระบบในระดับผูปฏิบัติงาน รวมท้ังเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมใน
การทํางาน (กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), 2551: www.voe.ac.th)               
จากการศึกษาขอมูลการนิเทศการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน  พบวา แผนก
พัฒนาวิชาการและนิเทศการศึกษา สํานักวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน มีการ
นิเทศกับกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพการศึกษาดวยการเสนอรายงานการประเมินตนเองท่ีสะทอน
ผลการจัดการศึกษาและผลการนิเทศของแผนกพัฒนาวิชาการและนิเทศการศึกษา และผลการ
ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  ตัวบงช้ีที่ 9 รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  พบวา 
ผูเรียนภาพรวมผานมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนผูเขาสอบและผลการนิเทศการ
สอนพบวาการจัดการเรียนการสอนของครูสวนใหญจะใหน้ําหนักกับการสอนการวัดผลประเมินผล  
แบบเนื้อหาเปนหลักดวยแบบทดสอบท่ีเนนเน้ือหา ครูสวนใหญขาดความเขาใจในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนทักษะการสอนคิด ซึ่งปญหาดังกลาวทางวิทยาลัยฯ  ไดพยายามในการจะพัฒนาครู
และบุคลากรดวยการนิเทศ กํากับติดตาม เพ่ือใหครูจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดความสามารถในการ
คิดที่เปนไปตามหลักสูตร และความตองการของสถานประกอบการ โดยวิทยาลัยฯ เห็นวาการใชกล
ยุทธดานการนิเทศเพื่อการกํากับติดตามประเมินผลและพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนอยางตอเน่ืองมี
ความสําคัญย่ิง  ซึ่งผลการศึกษาสภาพปจจุบันของการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ในดานของการจัดการเรียนการสอนและ การจัดการนิเทศ
ขอมูล ปการศึกษา 2551-2553 พบวา ดานการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ      
ราชดําเนิน พบวา  วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาบุคคลากรแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  การพัฒนาบุคลากร
ภายในเปนจัดอบรมใหความรูโดยการเชิญวิทยาการท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ             
มาถายทอดท้ังในภาคทฤษฏีและฝกปฏิบัติการ   และการพัฒนาบุคลกรโดยสงบุคลากรเขารวมการอบรม
สัมมนาในองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ  ซึ่งการพัฒนาบุคลากรภายในนั้นวิทยาลัยโดยแผนกบุคคลเปน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยการพัฒนาบุคลากรภายในน้ันจะเปนแบงเปนการอบรมบุคลากรสาย          
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การสอนและสนับสนุนการสอน กับ เจาหนาท่ีและพนักงาน โดยบคุลากรทุกคนในสถานศึกษาจะไดรับ
การพัฒนาและการฝกอบรมไมต่ํากวา ปละ 20 ช่ัวโมง ซึ่งการอบรมบุคลากรสายการสอนนั้นจะเปน  
การฝกอบรม โดยมีการเชิญวิทยากรท่ีทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาใหความรูภายในสถาบันปละ 1 คร้ัง   
ซึ่งระหวางป 2551-2553 มีการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การวัดผล
ประเมินผล และการวิจัยในช้ันเรียน  ในสวนของการพัฒนาบุคลากรภายนอก มีการจัดสงบุคลากรเขารับ
การพัฒนาในสถาบันตาง ๆ ภายนอก โดยการพิจารณาจากผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนาภาควิชา   
ซึ่งระหวางปการศึกษา  2551-2553 สถานศึกษาไดมีการสงบุคลากรในการพัฒนาตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวกับ หลักสูตร การสอน การวัดผลและประเมินผล  แตเมื่อศึกษาการนําความรูจากการฝกอบรมสู 
การปฏิบัติ พบวา ทางสถานศึกษาขาดกระบวนการติดตามการนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม
ดังกลาวสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงการบวนการนิเทศการสอนท่ีมีอยูเปนการนิเทศกระบวน    
การจัดการเรียนการสอนโดยการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูในคาบสอนมากกวา             
การติดตามดูแลการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและ
ตอครู ในสวนดานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน เปนการจัด
การศึกษาโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งจากการศึกษา พบวาครูมี         
การจัดทําแผนการสอนครบทุกรายวิชา แตเมื่อศึกษารายละเอียดหรือขั้นตอนในการจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอนนั้นเนนใหผูเรียนเกิดการปฏิบัติ โดยมีการกําหนดคะแนนรายสมรรถนะตาง  ๆ
อยางชัดเจน แตเมื่อดูรายละเอียดกิจกรรมการเรียนรูที่แสดงถึงกิจกรรมท่ีสงเสริมการคิดของผูเรียน 
พบวา กิจกรรมการเรียนรูดังกลาวยังขาดกิจกรรมที่สงเสริมการคิดท่ีมีความชัดเจน ตลอดจน        
การวัดผลประเมินผลน้ันยังไมครอบคลุมถึงการวัดทักษะในการคิด และสุดทายคือดานการจัดนิเทศ
การสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน พบวา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน
มีการหนวยงานในการนิเทศการสอนเฉพาะ คือ แผนกพัฒนาวิชาการและนิเทศการศึกษา ซึ่งมี
หนาท่ีในการนิเทศการสอนใชแบบฟอรมเดียวกันในการนิเทศการสอนอาจารยทุกสาขาวิชา 
รูปแบบการนิเทศการสอนของวิทยาลัยฯมีลักษณะเปนการประเมินการผลสอนดวยแบบประเมิน
มาตรประมาณคา 5 ระดับ และใชกับครูทุกคน ทุกระดับช้ันและทุกหอง โดยหัวหนาภาควิชาและ
กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังเปนผูนิเทศโดยมีการนิเทศ 1 คร้ังตอภาคเรียน  โดยถือวาแบบ
ประเมินผลการสอนน้ีเปนเคร่ืองมือในการนิเทศ จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาการนิเทศการสอน
ของวิทยาลัยฯเปนการนิเทศโดยผูบริหารหรือหัวหนาภาควิชา (Administrative Supervision) โดย
เนนการประเมินผลการสอนและเปนการวัดผลเฉพาะปลายทาง ผลของการนิเทศจะเปนลักษณะ
ของการประเมินระดับคุณภาพของผูสอน  ซึ่งการปฏิบัติดังกลาวมิไดสงผลถึงการวางแผนใน       
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การพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพอยางยังยืนใหกับครูผูรับการนิเทศและที่สําคัญยังทําใหครูเกิด
ทัศนคติในดานลบกับการนิเทศของสถานศึกษาโดยอาจมองเปนการจับผิดมากกวาการมองใน
มุมมองของการชวยพัฒนา  

 จากการสะทอนปญหาและนโยบายการจัดการศึกษาและการอาชีวศึกษาในระดับชาติ
และระดับสถานศึกษา แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการในการผลิตหรือพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพทั้งดานสมรรถนะทางวิชาชีพและดานการคิด โดยนโยบายน้ันไดใหความสําคัญกับ 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงเปนกลไกสําคัญของการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ
ความพรอมในการท่ีจะถายทอดความรู และฝกประสบการณ วิชาชีพให ผู เรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  แตในการปฺฏิบัติจริงการนิเทศการสอนที่แทจริงถือเปนกิจกรรมในการพัฒนาเพ่ือ
ชวยเหลือสนับสนุนใหครูปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนที่สรางความเจริญกาวหนาใหกับ
นักเรียนและตัวเอง  โดยเนนความเปนประชาธิปไตย ความรวมมือ  การสรางขวัญกําลังใจ และ  
การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน (วัชรา เลาเรียนดี, 2552ก: 5) และการนิเทศการสอนยังเปนการให
ความชวยเหลือครูในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ไดแก      
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการสรางเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน ทั้งดานรางกาย 
สังคม อารมณ จิตใจ และสติปญญาใหเต็มตามศักยภาพ (กรองทอง จิรเดชากุล , 2550: 4) การนิเทศ
การสอนเปนการปฏิบัติรวมกันของผูนิเทศ  ผูบริหารโรงเรียน และบุคคลอื่น ๆ ในระดับหนวยงาน
สวนกลาง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และหรือการนําหลักสูตรไปใช 
(Association for Supervision and Curriculum Development: ASCD, cited by Wiles and Bondi, 

2004: 13) ที่สําคัญการนิเทศการสอนถือเปนกระบวนการในการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ืองวิธีหนึ่ง 
จากการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูและผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว 
พบวาการพัฒนาวิชาชีพครูตอเนื่อง (Job embedded Professional Development) ในขณะปฏิบัติงาน
ภายใตบริบทของของสถานการณจริงจะชวยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเกิดข้ึนไดดวย
หลักการแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาวิชาชีพที่ย่ังยืนและประสบผลสําเร็จ
(Professional Development) นั้น จะตองเปนและการดําเนินการในโรงเรียนดวยความรวมมือกัน
ของบุคลากรและผูบริหารสถานศึกษาจึงสามารถสรางคุณภาพการศึกษาไดอยางตอเน่ือง โดยใช
โรงเรียนเปนฐานเพื่อการพัฒนาระบบและพัฒนางานท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียน ซึ่งหมายถึงคุณภาพของผูเรียนในโรงเรียนนั่นเอง (Glickman, 2001) การพัฒนาบุคลากร
หรือการพัฒนาวิชาชีพสําหรับครูทุกระดับความรูและประสบการณมีความจําเปนและสําคัญอยางย่ิง
ที่ตองใชวิธีการทีห่ลากหลายและตอเนื่องมีความเปนมาตรฐานวิชาชีพและเนนความรวมมือ ดังน้ัน
ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกองคกร และโรงเรียนควรใหความสําคัญความสนใจ
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และมีการดําเนินการอยางถูกตองตามหลักการและแนวปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเปรียบไดกับรถยนตที่
ใชและขับตลอดเวลาถึงแมจะเปนรถใหมแตก็ตองมีการดูแลตรวจเช็คสภาพอยางสม่ําเสมอตาม
ระยะเวลาที่กําหนดเพื่อใหใชไดดีอยู เสมอไมติดขัดมีอายุการใชงานไดนานอยางมีคุณภาพ           
การพัฒนาบุคลากรนั้นหมายถึงกระบวนการหรือกลวิธีตางๆเพื่อปรับปรุงพัฒนาดานความรู  ทักษะ  
เจตคติ  ในการปฏิบัติงานในหนาท่ีหลักและที่เกี่ยวของกับงานในหนาท่ีใหประสบผลสําเร็จและมี
คุณภาพอยูเสมอการพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาวิชาชีพของครูสามารถดําเนินการโดยรวมมือกับ
หนวยงาน  และบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือการพัฒนาวิชาชีพใน
โรงเรียนซึ่งก็รวมบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ หลายวิธีการ  เชน  
การจัดฝกอบรม  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเย่ียมช้ันเรียน  การสังเกตการสอน  การวิจัยและ
พัฒนาการแกไขปญหา  และการวิจัยเชิงปฏิบัติการดวยตนเองหรือเปนกลุม  เปนตน  จึงอาจกลาว
ไดวา  การนิเทศการสอน คือการพัฒนาวิชาชีพ  ซึ่งเปาหมายสําคัญที่สุดของการนิเทศคือการ
สงเสริมและสนับสนุนใหครูสามารถพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาไดดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ
นั่นเอง ซึ่งการพัฒนาบุคลากรหรือการชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ  คือ  งานที่
สําคัญงานหน่ึงของการนิเทศการศึกษาท่ีสามารถนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถ
ดําเนินการไดโดยโรงเรียนเปนฐาน  โดยความรวมมือเต็มใจของทุกฝายในโรงเรียน   (School- 

Based Management) และ/หรือผูนิเทศจากภายนอกหนวยงานตนสังกัดใหความรวมมือสนับสนุน
และรวมปฏิบัติการ การฝกอบรมครูประจําการ (In Service Training) เปนรูปแบบหนึ่งของ         
การพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติกันอยางสม่ําเสมอจนถึงปจจุบัน ทั้งน้ีเปนการดําเนินการโดยวิธีหรือ 
การดําเนินการโดยหนวยงานภายนอกซ่ึงจัดกิจกรรมการบรรยายเปนหลักและฝกปฏิบัติ ถึงแมจะ
ประสบผลสําเร็จแตไมคุมคากับการลงทุน   เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตองอาศัยปจจัยและเง่ือนไขหลายประการ  เพราะผูรับการพัฒนาเปน
ผูใหญที่มีความรู  ประสบการณ  แรงจูงใจในการพัฒนาที่แตกตางกัน  วิธีการพัฒนาจึงตอง
หลากหลายตอบสนองตอความแตกตาง  และแรงจูงใจของบุคลากรแตละกลุม  ซึ่งตอมามีผูที่สนใจ
และศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรขึ้นโดยยึดหลักการทฤษฎีตาง ๆ  รวมท้ังผลการวิจัย
ที่เกี่ยวของมาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพใหแกครู ซึ่งสามารถชวยใหครูมีความรูทักษะและเจตคติ
ตอวิชาชีพสูงข้ึนได  (วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 265)  ซึ่งปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาวิชาชีพของ
ครูใหมีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยูกับความรวมมือของผูที่เกี่ยวของ คือ ตัวครู ผูนิเทศ ผูบริหาร และ
ผูเช่ียวชาญ ซึ่งทางเลือกใหมสําหรับการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในยุคใหมมี
หลากหลายรูปแบบซ่ึงรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช (Coaching) ถือเปนรูปแบบหนึ่งซึ่งใช
กันแพรหลายและประสบความสําเร็จ ซึ่งการโคช หมายถึง การแนะนําการฝกฝนและชวยเหลือกัน
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อยางใกลชิดโดยโคชนั้นอาจจะเปนผูเช่ียวชาญดานใดดานหน่ึงหรือเพ่ือนครูดวยกันแตไมใช
ศึกษานิเทศก (Supervisor) หรือผูทําหนาท่ีนิเทศโดยหนาท่ีและตําแหนงโดยโคชจะทําหนาท่ีใน  
การแนะนําฝกฝนและรวมปฏิบัติอยางใกลชิดซ่ึงเปนการโคชโดยเพ่ือนครูดวยกัน (Peer Coaching)
แตไมใชศึกษานิเทศก  (Supervisor) หรือผูทําหนาท่ีนิเทศโดยหนาท่ีและตําแหนงท่ีใชในทาง
การศึกษาเปนรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรดวยการนิเทศ ที่มาจากการนิเทศแบบเพื่อน     
ชวยเพื่อน (Peer Supervision) (Wiles and Bondi, 2004: 270) และนักการศึกษาบางทานยังให
ความหมายของคําวา การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อน กับการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน ในความหมาย
เดียวกัน (Glickman and others, 2010: 295) การโคช มีความหมายเชนเดียวกับการนิเทศ ในมุมมอง
ที่หมายถึง กระบวนการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน ระหวางกันของบุคคลากรทางการศึกษาซึ่ง
ไมใชศึกษานิเทศกหรือผูนิเทศโดยตําแหนง แตการโคชมีจุดเนนท่ีเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
อยางใกลชิดของกลุมครูผูสอนที่เปนเพื่อนรวมงาน และมีประสบการณที่ทัดเทียมกัน รวมกันพัฒนา   
การจัดการเรียนรูของกลุม ทั้งฝายท่ีทําหนาท่ีโคช และเปนผูรับการโคช ( Glatthorn, 1990-1993; 

Wiles and Bondi, 2004: 270 and Sweeny, 2008: 8)  โดยที่การโคชมีความเฉพาะเจาะจงในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรูในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนดวยการรวมปฏิบัติหรือการแนะนําและมีกระบวนให
การชวยเหลือที่มีความเขมขน ใกลชิด และใหเวลาแกกันและกันมากกวาการนิเทศโดยทั่วไป 
(Glatthorn, 1990: 193) การโคชจึงเปนกระบวนการพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดวย
เคร่ืองมือที่เหมาะสมตามความรู และโอกาส (Hicks, 1996, cited by Bartlett II,  2007: 91) ซึ่งใน
ปจจุบันการนิเทศหรือการโคช (Coaching) มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งไดมีการศึกษาและวิจัยและ
พัฒนาอยางตอเน่ืองอาทิเชนการนิเทศแบบพัฒนาการ (Developmental  Supervision)  และการโคช
แบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching)  การรวมมือกันพัฒนาวิชาชีพ (Collaborative Professional 

Development) การโคชดวยผูเช่ียวชาญ (Expert Coaching หรือ Mentoring Coaching) การโคชทาง
ปญญาหรือการโคชเพื่อพัฒนาความรูและสติปญญา (Cognitive Coaching) สําหรับการนิเทศแบบ
พัฒนาการ (Developmental  Supervision)   เปนการนิเทศรูปแบบหนึ่งท่ีมุงพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนที่คํานึงถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวยและใหความสําคัญกับผลลัพธที่คาดหวัง
รวมกันระหวางบุคลากรผูมีสวนรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาท่ีคํานึงถึงความแตกตางของ
ระดับพัฒนาการของครูซึ่งอยูในวัยผูใหญ  ทั้งดานปญญา  มโนทัศนหรือความคิดรวบยอด 
คุณธรรม  ความเปนตัวตน  การรับผิดชอบ  และความตระหนัก  และมีการเลือกวิธีการนิเทศท่ี
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของครู  ซึ่งเปนหลักการและแนวคิดของ กลิ๊กแมน และคณะ 
(Glickman and others, 2001: 120-122) ซึ่งกลิ๊กแมน และคณะ (Glickman  and others, 2001, อางถึงใน 
วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 126) ไดแบงวิธีการของการนิเทศแบบพัฒนาการดวยการสื่อ  การสื่อ
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ความหมายเปน 4 แบบ   ไดแก  1)  การนิเทศแบบช้ีนําควบคุม  2)  การนิเทศแบบช้ีนําใหขอมูล      
3)  การนิเทศแบบรวมมือ  และ  4)  การนิเทศแบบไมช้ีนํา และไดเสนอแนวทางในการเลือกวิธี    
การนิเทศที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของครู  ดังน้ี  คือ  ครูในกลุมท่ีมีพัฒนาการ/ความ
เช่ียวชาญ/ความผูกพันตอหนาท่ีในระดับที่ต่ํา วิธีการนิเทศที่เหมาะสม คือ  การนิเทศแบบช้ีนําให
ขอมูล ครูในกลุมท่ีมีพัฒนาการ/ความเช่ียวชาญ/ความผูกพันตอหนาท่ีในระดับปานกลาง วิธี       
การนิเทศที่เหมาะสม คือ  การนิเทศแบบรวมมือ  และครูในกลุมท่ีมีพัฒนาการ/ความเช่ียวชาญ/
ความผูกพันตอหนาท่ีในระดับสูง วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม  คือ  การนิเทศแบบไมช้ีนํา   ซึ่งแนวทาง
การปฏิบัติการนิเทศแบบพัฒนาการ  คือ  1)  เลือกวิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของ
ผูรับการนิเทศ  2)  ดําเนินการนิเทศตามวิธีการที่เลือกไว  และ  3)  ดูแลชวยเหลือสงเสริมใหครู
พัฒนาการที่สูงขึ้น ซึ่งการพัฒนาตนในวิชาชีพครูใหบรรลุความสําเร็จนั้นควรคํานึงถึงความแตกตาง
กันของแตละบุคคล การโคช (Coaching) ของคอรสตา และการสตัน (Costa and Garmston, 2002: 9)  
เปนรูปแบบหน่ึงของการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูในวิชาชีพที่พัฒนาจากการนิเทศที่โดย      
การโคชปรับเปลี่ยนมุมมองจากมุมมองเดิมท่ีผูนิ เทศ  คือ  ผู รู ผูมีประสบการณหรือมุงเนน                
การชวยเหลือสนับสนุนใหผูรับการนิเทศหรือเพ่ือนครูสามารถปรับปรุงแกไขพฤติกรรมการจัด  
การเรียนรูไปสูมุมมองท่ีผูทําหนาท่ีโคชคือผูเช่ียวชาญหรือเพ่ือนครูดวยกัน มุงเนนการใชกลยุทธ
ตาง ๆ ชวยเหลือแนะนํากันและกันหรือใหผูรับการโคชไดใชกระบวนการคิดและกระบวนการ             
ทางปญญาของตนเองในการเรียนรู การปฏิบัติงานและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยตนเอง                    
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้นทั้ง 2 ฝาย เชน การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer 

Coaching) และการโคชทางปญญา  (Cognitive Coaching) และการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา             
(Mentoring) เปนตน การรวมมือกันพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จึงกลายเปนเทคนิควิธีการสงเสริม
และพฒันาวิชาชีพที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพการสอน       
ยุคศตวรรษท่ี 21 การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) เปนการโคชระหวางเพ่ือนครูใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือในโรงเรียนเดียวกันท่ีทําใหโคชและผูรับการโคชไดขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งจากการไดสังเกตและการวิเคราะหการสอนในช้ันเรียนของ
กันและกัน สามารถนําขอมูลมาปรับปรุงการสอนของตนเองและเพื่อนครูใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึนการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching หรือ Peer to Peer Coaching)  เปนรูปแบบหรือ
กระบวนการโคชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยตรง โดยผูที่ทําหนาท่ีโคช 
ก็คือ ครูในโรงเรียนที่สามารถจับคูกันระหวางครูที่สอนระดับช้ันเดียวกันหรือครูที่สอนในรายวิชา
เดียวกันมีการชวยเหลือ สนับสนุนกันและกันในการดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียน      
การสอนในช้ันเรียนของตนเอง ซึ่งจะตองรวมมือกันในการปฏิบัติทุกขั้นตอนของการโคชในแบบ
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ดังกลาวซ่ึงมีผูที่ใหความหมายของการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) วาหมายถึงการโคช
โดยเพื่อนรวมงานหรือเพื่อนรวมอาชีพที่ไมใชศึกษานิเทศกหรือผูบริหาร เพ่ือใหการชวยเหลือ
แนะนําและแกไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกันและกันมีการสงเสริมปฏิสัมพันธที่ดี ระหวาง
ครูและบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน ซึ่งในการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อนนี้มีวิธีการท่ีสรุปไดคือ ครูและ
เพ่ือนครูหรือครูในสาขาอื่น บุคลากรที่ไมใชบุคลากรในสายผูสอนตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมกันพัฒนา
งานที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาผูเรียนและโรงเรียนใหมีคุณภาพย่ิงข้ึนโดยที่ในการปฏิบัติตามโครงการ
และรูปแบบการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อนน้ันจะตองมีการวางแผนปฏิบัติรวมกัน มีการสังเกตการ
เรียนการสอน วิเคราะหการสอนและการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ตลอดจนรวมมือกันคิดหา
วิธีแกไข ปรับปรุงจุดที่บกพรองใหพัฒนาและดีขึ้นกวาเดิมอยางตอเน่ือง (วัชรา เลาเรียนดี, 2548ก: 

155-156) และการโคชทางปญญา (Cognitive Coaching) เปนรูปแบบหน่ึงของการสงเสริมและ
พัฒนาในวิชาชีพท่ีมุงเนนการสงเสริมการเรียนรูและสติปญญาของอาจารยผูสอนดวยการสราง
ความรู และพัฒนาทักษะในดานการจัดการเรียนการสอนใหเกิดขึ้นจากการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
(Self-directed Learning) (Costa and Garmston, 2002: 9) ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมท่ีเนนการ
ไตรตรองสะทอนความคิดหรือการสะทอนยอนคิด (Reflective Thinking) โดยเพ่ือนอาจารย ที่มี
สมรรถนะการจัดการเรียนรูดานความรู ทักษะความชํานาญ และประสบการณในการทํางานใน
ระดับเดียวกันตั้งแต 2 คนข้ึนไป รวมกันปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของ
ตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Gottesman and Jennings, 1994: 8-9 และวัชรา เลาเรียนดี, 2552ค: 

21) และการทําใหการโคชประสบความสําเร็จไดนั้นตองมีการติดตามดูแลแนะนํา (Mentoring) โดย
ผูที่มีความเช่ียวชาญ ทํางานรวมกัน เพื่อใหอีกฝายหน่ึงความชวยเหลือใหสามารถพัฒนาตนเองใน
วิชาชีพไดมากข้ึนอยางตอเน่ือง  โดยจุดประสงคของ การพัฒนาตองตอบสนองความตองการจําเปน
หรือตามความสนใจของผูรับการติดตามดูแลรับคําแนะนําใหคําปรึกษา (Sweeny, 2008: 2) ที่
กอใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาของท้ังสองฝาย อยางมีประสิทธิภาพและเพื่อเปนการยืนยันวา
การพัฒนาครูเปนสิ่งท่ีควรใหความสําคัญย่ิง   ในการปฏิรูปและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใน
ปจจุบันจึงขออัญเชิญพระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาส
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนประธานเปดงานวันครูโลก วันที่ 5 ตุลาคม 2547  ณ หอประชุมคุรุสภา 
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549) ความวา “การศึกษามีความสําคัญตอมนุษยทุกคน ไมวาจะมี
สถานภาพใดและอยูแหงหนใด ในปจจุบันองคกรระหวางประเทศ องคกรพัฒนาตาง ๆ หลาย
องคกรลวนสนับสนุนคําขวัญ Education For All การศึกษาเพื่อทุกคน และรวมกันผลักดันให
การศึกษาเปนสิทธ์ิขั้นพื้นฐานของมนุษย นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษา โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีการปฏิรูปการศึกษาดานตาง ๆ ทั่วโลก การที่จะทําใหเปาหมาย
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ทั้งเชิงปริมาณคุณภาพดังกลาวสําเร็จลุลวงไปได  ยอมตองอาศัยครูเปนปจจัยสําคัญ  แมในปจจุบัน  
เทคโนโลยีจะกาวหนา  ขอมูลขาวสารไรพรมแดน  แตก็ไมสามารถทดแทนครูได  เพราะการศึกษา
มิใชเปนเพียงการรับความรู  รับขอมูลขาวสารเทาน้ัน    สิ่งสําคัญกวาคือการฝกคิด  การบมนิสัยให
แตละคนสามารถพ่ึงตนเอง  และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ ตอผูอื่น สวนนี้ตองใชคนสอนเทาน้ัน ย่ิง
เทคโนโลยีกาวไกลเพียงใด ก็ย่ิงตองการครูที่มีความสามารถมากขึ้นเพียงน้ัน  ครูตองพัฒนาตนเอง
ใหรูเทาทันโลก  จึงจะสามารถอบรมบมนิสัยคนในยุคใหมได...”  จากพระราชดํารัสฯน้ันมีความ
สอดคลองกับการดําเนินการในระยะชวงสองทศวรรษที่ผานมาท่ีทุกประเทศไดริเร่ิมและดําเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ
มาตรฐานสามารถผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพสูยุคสังคมแหงการเรียนรู ครูเปนบุคคลสําคัญใน
กระบวนการปฏิรูปการศึกษาเพราะเปนดานหนาและกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
คุณภาพของระบบการศึกษาไมสามารถสูงกวาคุณภาพครู หากเรามีครูที่ไมมีคุณภาพก็อยาคาดหวัง
วาการศึกษาของเราจะมีคุณภาพและเน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจําเปนตอง
พัฒนาคุณภาพครูใหมีสมรรถนะสูงมีความสามารถอยางเพียงพอท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนให
สามารถเผชิญสถานการณตาง ๆ ไดทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ซึ่ง
เปนขอเสนอหน่ึงในกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เปนภารกิจสําคัญของ
หนวยงานที่มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ที่ตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ ตอเนื่องมีความสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของการพัฒนาการดําเนินการตองมีกรอบทิศทางนโยบายในการ
ดําเนินการท่ีชัดเจน เพ่ือสรางความเช่ือไดวาสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายไดจริง (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา , 2553)  ดังน้ัน  การพัฒนาวิชาชีพโดยกระบวนการโคชจึงถือเปน
กระบวนการสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่นาสนใจ ทั้งน้ีเพราะการโคชเปนกระบวนการ
ของการทํางานรวมกับครูเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังที ่กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 263)  ไดใหความเห็นวาในปจจุบันการนิเทศการสอน
หรือการพัฒนาวิชาชีพมีความจําเปนตอกระบวนการเรียนการสอนมาก ดวยเหตุผลที่วา 1) การศึกษา
เปนกิจกรรมที่ซับซอนและยุงยาก จําเปนจะตองมีการนิเทศ  2) การนิเทศการสอนเปนงานท่ีมีความ
จําเปนตอความเจริญงอกงามของครู 3) การนิเทศการสอนมีความจําเปนตอการชวยเหลือครูใน    
การเตรียมการสอน และ 4) การนิเทศการสอนมีความจําเปนตอการทําใหครูเปนบุคคลท่ีทันสมัย         
อยูเสมอ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีอยูตลอดเวลา ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลอง
กับกรมวิชาการ (2543: 13)   และกรองทอง จิรเดชากุล (2550: 4)  ที่ไดกลาวถึงความจําเปนของ  
การนิเทศการการสอนไววา การนิเทศการสอนเปนการปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษา      
การพัฒนาสถานศึกษา ครูและผูเกี่ยวของเขาสูมาตรฐานการศึกษา รวมท้ังเปนการประสานงานให 
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เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา และยังสอดคลองกับแนวคิดของการพัฒนาวิชาชีพ 
ของ วัชรา เลาเรียนดี (2555: 259-260) ที่ไดกลาววา การพัฒนาวิชาชีพมี่ความจําเปนอยางย่ิงสําหรับ
ครูทุกระดับความรู ประสบการณหรือความเช่ียวชาญและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับเพราะ 
การพัฒนาในวิชาชีพของบุคลากรตาง ๆ จะสงผลโดยตรงตอคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  ทั้งน้ีเนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ดานตลอดเวลา                
จากความจําเปนของการนิเทศการสอนดังกลาวสรุปไดวา การนิเทศการสอนหรือการโคชจึงมีความ
จําเปนตอการจัดการศึกษาอยางย่ิง เพราะเปนการชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมใหครูมีความสามารถ
ในการพัฒนางานในวิชาชีพของตนเองอยางตอเน่ืองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะชวย
ใหครูเจริญกาวหนาในวิชาชีพ รวมท้ังสงผลถึงผูเรียนและคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม   ในที่สุด 
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  (Peer 

Cognitive Coaching) เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของครูพณิชยกรรม 
 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย  

 ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีตาง  ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสังเคราะหเปน  
กรอบแนวคิดใน การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ
การโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 1. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา  
 2. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบระบบการสอนเชิงระบบ 
 3. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการสอน และการโคช 
 4. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 1.  หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
  การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปนการพัฒนาแบบหนึ่งท่ีใช  
การวิจัยเปนเคร่ืองมือหรือเปนยุทธวิธีในการดําเนินงาน ขั้นตอนหลักในการดําเนินงานมี 2 ขั้นตอน 

คือขั้นตอนการวิจัย (R) และขั้นตอนการพัฒนา (D) (องอาจ นัยพัฒน, 2553: 232) ซึ่งอาจเร่ิมตนจาก 

R1 เพื่อแสวงหาความรูและแนวทางการพัฒนานวัตกรรม และตามดวย D1 คือ การพัฒนานวัตกรรม
ตามหลักการและแนวทางน้ัน ตอไปคือ ขั้นตอนการวิจัย R2 เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้น หาขอบกพรองและวิธีการปรับปรุงแกไข และนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง 

D2 ใหเปนนวัตกรรมท่ีดีขึ้น การดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาว อาจตองทําซํ้า ๆ จนกวาจะได
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นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาจึงเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถ
นํามาใชเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามจุดเนนและเปาหมายท่ี
ตองการได 
 2.  หลักการ แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 

   ผูวิจัยไดนําหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดย
นําแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบการสอนที่ประยุกตโดยครูสซ (Kruse, 2004) ซึ่งไดเสนอ
ขั้นตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิผลและมีความเหมาะสม โดยใชรูปแบบ 

“ADDIE Model” ที่ประกอบดวยการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวิเคราะห (Analysis) 2) ขั้น
ออกแบบ(Design) 3) ขั้นพัฒนา (Development) 4) ขั้นนําไปใช (Implement) และ 5) ขั้นประเมินผล 
(Evaluation)  แบบจําลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ ดิกค แคเรย และแคเรย (Dick, Carey 

and Carey,  2005: 1-8) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 10 องคประกอบ  คือ 1) กําหนด
เปาหมายการเรียนการสอน (Identify Instructional Goals) เปนการกําหนดผลลัพธที่คาดหวัง โดย
วิเคราะหการปฏิบัติงาน (Analyze Performance) และวิเคราะหความตองการจําเปน (Conduct Needs 

Assessment) 2) วิเคราะห         การเรียนการสอน (Analyze Instruction) เปนขั้นของการวิเคราะหวา
จะตองดําเนินการตอไปอยางไรใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว  3) วิเคราะหผูเรียนและ
บริบท (Analyze Learners and Contexts) 4) เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Write Performance 

Objective) เปนการระบุใหชัดเจนวา ผูเรียนจะสามารถทําอะไรไดบางในดานความรูและการปฏิบัติ 
5) พัฒนาเคร่ืองมือประเมินผล (Develop Assessment Instrument) 6) พัฒนากลยุทธการปฏิบัติการ
สอน (Develop Instructional Strategy) 7) พัฒนาและเลือกส่ือการเรียนการสอน (Develop and 

Select Instructional Materials) 8) ออกแบบและประเมินผลระหวางการเรียนการสอน (Design and 

Conduct Formative Evaluation of Instruction) 9) ทบทวนการจัดการเรียนการสอน (Revise 

Instruction) และ              10) ออกแบบและการประเมินผลภายหลังการเรียนการสอน (Design and 

Conduct Summative Evaluation) และแบบจําลองการสอนของเคมพ และคณะ (Kemp and others, 

2011: 14-18) ไดแบงข้ันตอนในการพิจารณาการจัดระบบการเรียนการสอนเปนสาระสําคัญ  10 

ประการ คือ1) การกําหนดปญหาของการจัดการเรียนการสอน (Instructional Problems) 2) การ
วิเคราะหผูเรียนและบริบท (Learner and Context)  3) การวิเคราะหภาระงาน (Task Analysis)   4)
การกําหนดวัตถุประสงคการจัดการเรียนการสอน (Instructional Objectives) 5) การจัดลําดับของ
เนื้อหาสาระ (Content Sequencing)  6) กลยุทธการสอน (Instructional Strategies)7) การออกแบบ
สื่อการสอน (Designing The Massage) 8)การพัฒนาการปฏิบัติการสอน (Development of The 
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Instruction)  9) การกําหนดเคร่ืองมือในการประเมิน (Evaluation Instruments) และ 10) กิจกรรม
สนับสนุน (Ongoing Processes)  
 3.  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการสอน และการโคช 

     สําหรับการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Cognitive 

Coaching) เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและ การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู
พณิชยกรรม ผูวิจัยไดศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการนิเทศการสอนและการโคช ตลอดจน
ทฤษฏีที่มีการเกี่ยวของกับการโคช เพ่ือนําไปสูการกําหนดกรอบในการพัฒนารูปแบบการโคช โดย
มีการนําหลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของไดแก หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศแบบ
พัฒนาการ  (Developmental Supervision) การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ  ( Collaborative 

Professional Development)  กัลยาณมิตรนิเทศ (Peer Supervision) หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการโคช
และการพัฒนาวิชาชีพ  การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน  (Peer Coaching) การโคชทางปญญา 
(Cognitive Coaching)  การดูแลใหคําปรึกษาและแนะนํา (Mentoring)  หลักการแนวคิดทฤษฏี     
การเรียนรูของผูใหญ (Adult Learning Theory) หลักการแนวคิดทฤษฏีภาวะผูนํา  (Leadership  

Theories) หลักการแนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจ ( Motivation Theory) หลักการแนวคิดทฤษฏี             
การเปลี่ยนแปลง (Change Theory)  หลักการแนวคิดของการเรียนรูรวมกัน   (Collaborative 

Learning) และหลักการแนวคิดทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคม (Socio Cultural Theory) 
  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศแบบพัฒนาการ (Developmental Supervision)     
      ผูวิจัยไดนําแนวคิดหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศแบบพัฒนาการมาเปน
แนวทางในการปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดข้ึนในโรงเรียนสําหรับ
การนิเทศแบบพัฒนาการตามแนวคิดของกลิ๊กแมน  (Glickman, 2004) ตั้งอยูบนความเช่ือท่ีวาครู   
ทุกคนมีความแตกตางกัน ทั้งในดานความรู ความเช่ียวชาญความสามารถในการเรียนรู 
ความสามารถในการคิด ประสบการณ เจตคติ ความสามารถในการมองเห็นปญหาและแสวงหา
ทางเลือกและแรงจูงใจในการพัฒนาวิชาชีพที่แตกตางกัน  ดังน้ัน ผูทําหนาท่ีนิเทศจะตองเช่ือวาครู
ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาในระดับสูงสุดได ถาไดรับความชวยเหลือ แนะนําสนับสนุนถูกวิธี
และเหมาะสมกับลักษณะและระดับความสามารถในการพัฒนาครูแตละคนสรุปก็คือใชรูปแบบวิธี
ที่หลากหลายในการพัฒนาครูใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจและพัฒนาและเนนหลักการเรียนรู
ของผูใหญเปนสําคัญ 
  แนวคิดท่ีนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ  ครูมีความแตกตางกันทั้งดาน
ความรู ความสามารถและประสบการณ และเจตคติ  ดังน้ัน การพัฒนาวิชาชีพจึงควรคํานึงถึงความ
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แตกตางของครูเพื่อนําไปสูการออกแบบและเลือกสรรวิธีการในการพัฒนาวิชาชีพใหเหมาะสมกับ
คร ู

      หลักการแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพแบบรวมมือกัน (Collaborative Professional 

Development)  
  ผูวิจัยไดนําแนวคิดของแกลทธอรน (Glatthorn, 1984: 4, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 
2554: 93-94)   ซึ่งเปนแนวคิดของระบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการโดยการนิเทศแบบรวม
พัฒนาวิชาชีพ (Cooperative Professional Development) นั้นเปนวิธีการหนึ่ง ซึ่ง แกลทธอรน     
กลาววา  การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ คือ กระบวนการนิเทศที่ครูตั้งแต 2 คนข้ึนไป  รวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงความเจริญกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง โดยมีการสังเกต        
การสอนกันและกันในช้ันเรียน แลกเปลี่ยนกันใหขอมูลยอนกลับจากการสังเกตการสอนรวมกัน  
และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  บางคร้ังอาจเรียกการนิเทศแบบน้ีวา การนิเทศ
หรือการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน (Peer Supervision หรือ  Peer Coaching) หรือการนิเทศแบบ
เพ่ือนรวมอาชีพ (Collegial Supervision)  
  แนวคิดท่ีนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ การพัฒนาวิชาชีพโดยความ
รวมมือรวมแรงรวมใจกันของเพื่อนครู ในการรวมกันศึกษา วิเคราะหปญหา กําหนดปญหาและ
ความตองการจําเปน พัฒนานวัตกรรม วิธีการในการแกไขปญหา เพื่อนําไปสูความกาวหนาใน    
การพัฒนาวิชาชีพของครู และสงผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับกัลยาณมิตรนิเทศ  (Peer Supervision) 
  แนวคิดเกี่ยวกับกัลยาณมิตรนิเทศ (สุมน อมรวิวัฒน, 2547: 7-11) เปนกระบวนการ

ที่เนนแนวปฏิบัติสําคัญ 5 ดาน คือ 1) กัลยาณมิตรนิเทศเนนการนิเทศคน ไมใชนิเทศกระดาษ         

2) กัลยาณมิตรนิเทศ เปนกระบวนการ “ใหใจ” และ “รวมใจ” 3) กัลยาณมิตรเร่ิมตนท่ี “ศรัทธา”     

4) กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศเนนการสรางสังคมการเรียนรู  และ 5) กระบวนการกัลยาณมิตร
นิเทศมาจากฐานปญญา-ธรรม ฐานเมตตาธรรม และฐานความเปนจริงในชีวิต 

  แนวคิดท่ีนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ  การพัฒนาวิชาชีพใหประสบ
ความสําเร็จไดนั้นผูทําหนาท่ีโคชหรือผูทําหนาท่ีพัฒนาวิชาชีพตองมีความตั้งใจและใจจริงใน      
การพัฒนา มองวาการพัฒนาวิชาชีพนั้นเปนกระบวนการของความรวมมือรวมแรงรวมใจ มิใช    
การประเมินผลการปฏิบัติงานแตเปนงานท่ีผูทําหนาท่ีโคชตองมีความรักและเสียสละเพื่อให        
การพัฒนาวิชาชีพประสบผลสําเร็จ    
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  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการโคช (Coaching) 
  แนวคิดเกี่ยวกับการโคช ซึ่งโคช หมายถึง การชวยเหลือแนะนําการปฏิบัติเพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและบรรลุผลสําเร็จ ผูวิจัยไดนําหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการโคช ของ  
Hall and Simeral (2008: 40-44) Continuum of Self-Reflective: Coach’s Model ไดแบงระดับและ
วิธีการของการโคชตามระดับของความตระหนักในตนเองของครูโดยแบงเปน 4 ระดับ คือ  1) ขั้น
ขาดความตระหนัก (Unaware stage) 2) ขั้นเร่ิมกระตือรือรน (Conscious stage) 3) ขั้นพัฒนาสูความ
เปนผูเช่ียวชาญ (Action stage) และ 4) ขั้นพัฒนาสูความเปนผูเช่ียวชาญอยางย่ังยืน (Refinement 

Stage) และการพัฒนาวิชาชีพของ กลิ๊กแมน (Glickman, 2010: 342-343) (Professional Development) 
ซึ่งไดแบงข้ันตอนของการพัฒนาวิชาชีพเปน  3 ระดับ คือ 1) การปฐมนิเทศสรางความเขาใจให
ความรู (Orientation Stage) 2) การปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ (Integrating Stage) และ 3) การพัฒนา
วิชาชีพสูความเปนผูเช่ียวชาญใหการสนับสนุนสงเสริมอยางตอเน่ืองจากโรงเรียนและผูบริหารใน
การพัฒนาวิชาชีพของครู (Refinement Stage) และการพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE ของอาเซสทิน 
(Aseltine, 2006:15-16) ไดเสนอวงจรการพัฒนาศักยภาพของครูในระหวางการปฏิบัติงานโดยให
ความสําคัญกับผูเรียนและใชขอมูลผลการเรียนเปนจุดเร่ิมตนการพัฒนา  มี 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
เตรียมความพรอมของครู  (Teacher Preparation) 2)  ขั้นการรวมมือกันเบื้องตน  ( Initial 

Collaboration) 3) ขั้นการกํากับติดตามดูแลเบื้องตน (Initial Monitoring) 4) ขั้นการทบทวนระหวาง
กระบวนการ (Mid-Cycle Review)  5) ขั้นการกํากับติดตามดูแลระยะท่ีสอง ( Secondary 

Monitoring) และ 6) ขั้นการทบทวนสรุป (Summative Review)   
  แนวคิดที่นํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ การโคชเปนวิธีการพัฒนาวิชาชีพ
เพื่อสรางคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการโคชนั้นมีหนาท่ีสําคัญในการผลักดันใหครูผูรับ        
การโคชเกิดการพัฒนาเห็นความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ และเมื่อครูเห็นความสําคัญและจําเปน
ของการพัฒนาคุณภาพของผลลัพธหรือผลผลิตและการพัฒนาตนเองสูระดับสูงสุดแลวจึงนํามาซ่ึง
กระบวนการรวมมือกันระหวางผูทําหนาที่โคชและครูในการศึกษาวิเคราะหตนเอง วิเคราะหปญหา
ที่เกิดข้ึนกับผูเรียน เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองในการแกไขปญหาตาง  ๆ ที่เกิดข้ึน  
โดยกระบวนการโคชจะประกอบดวยการดําเนินการจัดการฝกอบรมใหความรูที่สําคัญจําเปน 
ติดตามดูแลการนําความรูที่ไดรับจาการฝกอบรมสูการปฏิบัติทั้งในระหวางกระบวนการโคช  เพื่อ
การปรับปรุงแกไขและพัฒนาอยางตอเน่ืองและสรุปผลไตรตรองสะทอนคิดเพื่อนําไปสูการพัฒนา
วิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
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  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน  (Peer Coaching)  
  ผูวิจัยไดนําแนวคิดการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน (Peer Coaching) ของจอยสและ
โชวเวอร (Joyce and Shower, 1996, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 220-221) ไดแอซ และมอรกี
โอลี่ (Diaz-Maggioli, 2004); แซนโวด และคณะ (Sandvold and others, 2008); วิลเลอรแมนและ
คณะ (Willerman and others, 1991); กอสเทสแมน (Gottesmanม 2000:124); กลิ๊กแมน (Glickman, 

2010); สุมน อมรวิวัฒน (2547) และวัชรา เลาเรียนดี (2552, 2554) มาบูรณาการและประยุกตใชใน
กระบวนการปฏิบัติการโคชซ่ึงตอเนื่องจากการฝกอบรมดานเทคนิค กลยุทธ กิจกรรมการเรียนรู
ใหม ๆ เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปใชในหองเรียนใหเกิดประโยชนตอ
ผูเรียน และตนเองอยางแทจริง จึงควรเปนการรวมกันนําไปใชจริงในโรงเรียนและ  ในช้ันเรียนและ
ควรอบรมวิธีการใหการดูแลชวยซึ่งกันและกันของครูซึ่งก็คือการโคช (Coaching)  การโคชเปน
กระบวนการโคชท่ีเพื่อนครูตั้งแต 2 คนข้ึนไป จับคูหรือรวมกันเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนดวยเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู  กลยุทธการจัด 
การเรียนรูหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งท่ีเหมาะสม  มีการสังเกตการสอน
และใหขอมูลยอนกลับซึ่งกันและกันสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดการสรางความรูใหแกกันและ
กัน ซึ่งการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อนจะทําไดงาย สะดวก เนื่องจากเพื่อนครูดวยกันรวมมือกันจาก
ความสนใจในเร่ืองเดียวกัน และพึงพอใจที่จะรวมมือกันปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของกัน
และกัน กระบวนการโคชแบบเพื่อนชวยเพ่ือนมีกระบวนการเชนเดียวกันกับกระบวนการนิเทศ  
การสอนแบบตาง ๆ เพียงแตผูทําหนาท่ีโคช คือ เพื่อนครูที่รวมโครงการดวยกันผลัดกันเปน       
ผูทําหนาท่ีโคชจนกวาจะบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวรวมกัน   โดยมีผูอํานวยการโรงเรียน               
รองอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ ครูหัวหนาฝายวิชาการ ทําหนาท่ีประสานงานและใหความ
สะดวกอยางตอเน่ือง  

  แนวคิดท่ีนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ   การพัฒนาวิชาชีพโดยการโคช
แบบเพื่อนชวยเพื่อนน้ันเปนการพัฒนาวิชาชีพในขณะทํางาน (Job Embedded Professional 

Development) โดยเพื่อนครูที่มีความรูความสามารถเทาเทียมกัน อยูในองคกรเดียวกัน มีปญหาหรือ
เร่ืองท่ีตองการพัฒนาและความสนใจในการแกไขปญหาที่คลายคลึงกันมารวมกันในแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน โดยการแลกเปลี่ยนชวยเหลือกันต้ังแตการกําหนดวัตถุประสงค
ของการพัฒนา การรวมกันพัฒนาแนวทางการแกไขปญหา สะทอนผลการปฏิบัติซึ่งกันและกัน
เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ไดกําหนดรวมกันไว 
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  หลักการ แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคชทางปญญา (Cognitive Coaching)  

  การพัฒนาวิชาชีพโดยใช การโคชเพื่อพัฒนาความรูและสติปญญา Cognitive 

Coaching ของคอสตา และการมสตัน (Costa and Garmston, 2002, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 
2554: 270) เปนแนวคิดการปฏิบัติการโคชของคอสตา และการมตัน (Costa and Garmston)  เนน
การสรางความเช่ือถือและการสนับสนุน (Trust-support) และมุงสงเสริมการคิด การไตรตรอง
สะทอนคิด ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงของการโคชท่ีมุงเนนการสงเสริมการเรียนรูของอาจารยผูสอนดวย
การสรางความรู และพัฒนาทักษะในดานการจัดการเรียนการสอนใหเกิดข้ึนจากการเรียนรูดวย  
การนําตนเอง (Self-Directed Learning) เปนกิจกรรมท่ีเนนการพัฒนาทางดานสติปญญาท่ีสงเสริม
ความเจริญกาวหนาในอาชีพอยางตอเน่ือง (Continues Learning) เปนการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง
ผูทําหนาท่ีโคชและครูผูสอนเปนความรวมมือกันคิด ปฏิบัติและทดลองในสิ่งท่ีมีประโยชนตอ
ตนเองและผูเรียน เปนการพัฒนาอยางตอเนื่องและอาศัยการยอมรับ ความไววางใจซ่ึงกันอยาง
แทจริง  มีการไตรตรองสะทอนความคิด แลกเปลี่ยนความรูความคิดซ่ึงกันและกันแนวปฏิบัติคือ
เพ่ือนอาจารย ที่มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูดานความรู ทักษะความชํานาญ และประสบการณใน
การทํางานในระดับเดียวกันตั้งแต 2 คน หรือมากกวา รวมกันปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูของตนเองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผูเรียนมากข้ึน  
  แนวคิดที่นํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ การโคชทางปญญาเปนการโคชที่
มุงใหเพื่อนครูที่มีความรูความสามารถและประสบการณในระดับเดียวกันมารวมมือรวมแรงรวมใจ
กันในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อใหเพื่อนครูเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระวิชาและความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพโดยการนํา
ตนเองไดอยางตอเนื่อง(Self-directed Professional Development) ดวยการสงเสริมและพัฒนา
ความคิดสติปญญาและการไตรตรองยอนคิดใหแกกันและกัน 
  หลักการแนวคิดการดูแลใหคําปรึกษาและแนะนํา (Mentoring)  

  ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Correia and Mcherry (2002, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 
2554: 250) ไดแอส แมคจีโอลี่ (Diaz-Maggioli, 2004: 48) และดูนน และวิลาน่ี (Dunne and Villani, 

2007: 30) ซึ่งกลาวไวสอดคลองกันวา การติดตามใหคําปรึกษาและแนะนํา (Mentoring) เปน      
การพัฒนาวิชาชีพชีพแบบหนึ่งที่โดยผูเปน Mentor เปนผูที่มีความเช่ียวชาญสูงกวา ยอมรับ  เต็มใจ 
และมีความสามารถที่จะชวยใหผู รับการพัฒนา  (Mentee) ใหมีความสามารถพัฒนาตนเอง             
จนเช่ียวชาญอยางตอเนื่องและเปนครูมืออาชีพหรือบุคลากรมืออาชีพ  โดยบทบาทหนาท่ีของ     
ผูทําหนาที่ใหดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) คือ 1) เพื่อนผูใหคําแนะนํา (Collegial Guide) โดย
การแนะนําแนวทางการปฏิบัติที่จําเปนและถูกตอง 2) ผูใหคําปรึกษา (Consultant)  คือ การเปนผูให
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คําปรึกษาใน การแกไขปญหาในสถานการณตาง  ๆ ของการพัฒนาวิชาชีพ 3) การเปนครูผูมี
ประสบการณ (Seasoned Teacher) คือ ผูทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา เปนผูความรูและ
ประสบการณ สามารถใหคําช้ีแนะแสดงแบบใหดูและเปนแบบอยางที่ดีของการพัฒนาวิชาชีพ และ 
4) มีบทบาทหนาท่ีของผูทําหนาท่ีโคช (Coach) ซึ่งถือเปนบทบาทที่มีความสําคัญโดยมุงเนน      
การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรับการโคช  การชวยเหลือใหผูรับการโคชกําหนดวัตถุประสงคของ
การพัฒนาใหเกิดความชัดเจน และมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองและผูอื่น ตลอดจน  
การสรางความเช่ือมั่น และความสามัคคีใหเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 

  แนวคิดท่ีนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ การวิจัยในคร้ังน้ีมีจุดประสงค
สําคัญคือการพัฒนาใหเพื่อนครูทําหนาที่เปนโคชที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพของ
กันและกัน ดังน้ันกระบวนการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) โดยผูเช่ียวชาญจึงเปนส่ิงท่ี
สําคัญ ซึ่งผูดูและใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) จะทําหนาเปนผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําแกผูที่        
ทําหนาท่ีโคช (Mentor Coaches) ผูมีประสบการณนอยกวาตลอดกระบวนการโดยทําหนาท่ีให
คําปรึกษาอยางเปนมิตร (Peer Mentoring) เปนแบบอยางแหงการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และ
การรวมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง  
  หลักการแนวคิดการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback)  
  การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ถือเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญในการโคชหรือ      
การพัฒนาวิชาชีพ และเปนสิ่งสําคัญที่นําไปสูเปาหมายของการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยการใหขอมูลยอนกลับนั้นจะเร่ิมตนตั้ งแตการรวมมือกันวางแผนจนกระท่ัง       
การประชุมปรึกษาหารือแตละระยะจนกวาวงจรการปฏิบัติจะจบแตละคร้ัง  ซึ่งการวิจัยในคร้ังน้ี
ผูวิจัยไดนําหลักการแนวคิดของการใหขอมูลยอนกลับของวิกกินส (Wiggins, 2012: 11-16) ที่ได
เสนอหลักสําคัญในการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ 7 ประการ  คือ 1) ยึดเปาหมายเปน
สําคัญ (Goal Referenced)  คือ การใหขอมูลยอนกลับตองคํานึงถึงจุดมุงหมายของการพัฒนาเปน
สําคัญ 2) มีความชัดเจนตรงประเด็น (Tangible and Transparent) คือ ขอมูลยอนกลับที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติจะตองสื่อใหเห็นถึงผลการปฏิบัติที่มีความสัมพันธกับเปาหมาย 3) มีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ (Actionable)  คือ ขอมูลยอนกลับจะตองเปนขอมูลที่มีความเปนรูปธรรม จําเพาะ
เจาะจงและนําไปใชในการพัฒนาไดจริง 4) แสดงความเปนมิตร (User-Friendly)  คือ ผูใหขอมูล
ยอนกลับตองเปนไปอยางกัลยาณมิตร 5) เลือกเวลาที่เหมาะสม (Timely) คือ  การใหขอมูลยอนกลับ
ผูใหขอมูลจําเปนตองพิจารณาเลือกชวงเวลาที่มีความเหมาะสม ทั้งดานบริบท ความรูสึกนึกคิด  
ระหวางการปฏิบัติของผูรับขอมูลยอนกลับ 6) มุงการพัฒนาขณะปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
(Ongoing) คือ ส่ิงที่ตองคํานึงถึงอีกประการหนึ่งของการใหขอมูลยอนกลับคือการใชประโยชนของ
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การนําขอมูล  สูการพัฒนางานในขณะปฏิบัติงาน  และ 7) มีความความเสนคงวา  (Consistent) คือ 
ขอมูลยอนกลับที่ไดจากการปฏิบัตินั้นจะตองมีความเปนจริงถูกตองแมนยําในการใหขอมูล   
  แนวคิดท่ีนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ  การรวมกันโคชในการพัฒนา
วิชาชีพระหวางเพื่อนครู ใหประสบความสําเร็จจําเปนตองการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อใหเพื่อนครูมีความรูสึกที่ดีตอการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ืองและเปนการสราง
วัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาท่ีเจริญกาวหนาและตอเนื่อง 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรูของผูใหญ (Adult Learning Theories)  
  การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยการพัฒนาครูซึ่งเปนผูมีคุณวุฒิ และวัยวุฒิ
ดังน้ันผูวิจัยจึงไดศึกษาหลักการและทฤษฏีการเรียนรูของผูใหญ เพื่อทําใหการพัฒนาครูประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค โนลว (Knowles, 1980, 1984, อางถึงใน Glickman and others, 2010: 

52) ไดนําเสนอหลักการพื้นฐานของการเรียนรูของผูใหญ ไว 5 ประการดังน้ี 1) ผูใหญนั้นมีความ
ตองการในการศึกษาโดยการนําตนเอง 2) ผูใหญนั้นสามารถนําความรูและประสบการณที่มีมาปรับ
ใชในสถานการณการเรียนรูได  3) ความพรอมและความสนใจในเรียนรูของผูใหญ         มีผลมาจาก
ความจําเปนในการนําความรูไปใชในการแกไขปญหาในชีวิตจริงและการพัฒนาตนเอง  4) การ
เรียนรูของผูใหญเนนการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู ความเปนอิสระ และตองการประยุกตใชความรูนั้น
โดยทันที และ 5) การเรียนรูของผูใหญเปนส่ิงท่ีเกิดจากการการจูงใจจากภายในและ   การมองเห็น
ประโยชนของส่ิงที่ตองเรียนกับงานในหนาท่ีของตนเอง 
  แนวคิดท่ีนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ  การโคชเปนการปฏิบัติงาน
รวมกันของครูซึ่งเปนผูที่อยูในวัยผูใหญมีความรูความสามารถ มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ ดังน้ัน        
ในกระบวนการโคชตองใหครูมีสวนรวมในการกําหนดความตองการจําเปนในส่ิงท่ีตองการพัฒนา
และผลที่คาดหวังวิธีการพัฒนา ไมมีการจํากัดวิธีคิด,วิธีเรียนรู  เพื่อนําไปสูประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการพัฒนาวิชาชีพที่ย่ังยืน 
  หลักการแนวคิดทฤษฏีภาวะผูนํา (Leadership  Theories)  
        การมีภาวะผูนําท่ีดีเปนกลไกสําคัญใน  การดําเนินการบริหารจัดการใหงานบรรลุ
เปาหมายและบรรลุผลสําเร็จโดยคุณสมบัติที่สําคัญอยางหน่ึงของผูที่เปนผูนําในทุกองคกร คือ 
ภาวะผูนําซ่ึงประกอบดวยความคิดความเช่ือและการกระทํา ซึ่งจะตองปฏิบัติอยางเหมาะสม ดังน้ัน
ผูที่ทําหนาที่นิเทศหรือโคชจําเปนจะตองมีภาวะผูนําและรูจักการใชภาวะผูนําอยางเหมาะสม ซึ่งจะ
ทําใหผูนิเทศหรือโคชไดรับการยอมรับและนําไปสูความสําเร็จรวมกันระหวางครูและผูนิเทศหรือ
โคชซึ่งการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดนําหลักแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําเชน แมกเกรเกอร (McGregor,   
อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2552: 56-57)  ไดนําเสนอ ทฤษฏีภาวะผูนําตามทฤษฏี X และทฤษฏี Y 
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ซึ่งเปนทฤษฏีในกลุมทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Theories) แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ    
การมองในสิ่งท่ีผูนําปฏิบัติและช้ีใหเห็นวาท้ังผูนําและผูตามตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน โดย   
ทฤษฏี X  มองวา พื้นฐานของคน คือ ไมชอบทํางาน  พื้นฐานคนข้ีเกียจ  อยากไดเงิน  อยากสบาย 
เพราะฉะน้ันบุคคลกลุมน้ีจําเปนตองคอยควบคุมตลอดเวลา  และตองมีการลงโทษมีกฎระเบียบ
อยางเครงครัด และทฤษฎี  Y โดยเช่ือวาพื้นฐานของคนเปนกลุมท่ีมองในแงดี  มีความตระหนักใน
หนาท่ีความรับผิดชอบ เต็มใจทํางาน  มีการเรียนรู  มีการพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  มีความคิด
สรางสรรค  และมีศักยภาพในตนเองสําหรับการนิเทศ การโคช หรือการพัฒนาวิชาชีพครู ทฤษฏี Y 

มีบทบาทสําคัญที่สุด ดังนั้น เมื่อผูนิเทศหรือโคชมีความเขาใจในพฤติกรรมท่ีแสดงออกของครูนั้น
จะนําไปสูการวางแผนในการพัฒนาท่ีถูกกตองเหมาะสมในแตละบุคคล สวน เฮอรเซย และ      
บลันชารด (Hersey  and  Blanchand, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2552: 63-64)  ไดนําเสนอทฤษฏี 
Life-Cycle ซึ่งอยูในกลุมทฤษฏีภาวะผูนําตามสถานการณ (Situational or Contingency  Leadership  

Theories) ซึ่งเปนทฤษฎีภาวะผูนําท่ีมีการนําปจจัยสิ่งแวดลอมมาพิจารณาวามีผลตอความสําเร็จ โดย
เฮอรเซย และบลันชารด แบงภาวะผูนําออกเปน 4 แบบ คือ รูปแบบภาวะผูนําแบบท่ี 1 ผูนําประเภท
นี้จะใหคําแนะนําอยางใกลชิดและดูแลลูกนองอยางใกลชิด  จัดเปนพฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีนํา
ควบคุม (Directive Control) รูปแบบภาวะผูนําแบบท่ี 2 ผูนําแบบขายความคิด (Selling) ใหความ 
สําคัญกับงานและความสัมพันธระหวางบุคคลสูงซ่ึงจัดวาเปนการใชภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย 
จัดเปนรูปแบบภาวะผูนําแบบท่ีคลายกับพฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือ ผูนําใชการชักชวนจูงใจ
มากท่ีสุด  รูปแบบภาวะผูนําแบบท่ี 3 ผูนําแบบเนนการทํางานแบบมีสวนรวม (Participation) ผูนํา
จะเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นชวยใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นของตนเอง ผูนําเขา
ไปมีสวนรวมกิกจรรมกลุม แตไมรวมตัดสินใจและรูปแบบภาวะผูนําแบบท่ี 4 ผูนําแบบมอบหมาย
งานใหทํา (Delegation) ใหความสําคัญกับงานต่ําและใหความสําคัญบุคคลต่ํา จัดเปนผูนําแบบ
ปลอยปละละเลย โดยผูนําบางคนใหสมาชิกกลุมทํางานตามชอบใจ ผูนําไมมีสวนรวมใน             
การปฏิบัติงานกลุม สําหรับการนิเทศ การโคช หรือการพัฒนาวิชาชีพครู เนนการใหผูนิเทศ        
ผูทําหนาที่โคช และผูรับผิดชอบการพัฒนาวิชาชีพเกิดภาวะผูนําแบบที่ 2 และแบบที่ 3  

  แนวคิดที่นํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ  ผูทําหนาท่ีโคชนั้นจําเปนตองมี
ภาวะการเปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพและใหความสําคัญกับการนําเพื่อนครูสูความสําเร็จโดย
คํานึงถึงความแตกตางของครูแตละคนตามความรูความสามารถและประสบการณและคํานึงอยู
เสมอวาการพัฒนาวิชาชีพครูนั้นมีความจําเปนและครูแตละคนสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนใหมี
ความเจริญกาวหนาได ซึ่งภาวะผูนําในการนิเทศหรือการโคช คือการมีภาวะผูนําท่ีสามารถจูงใจให
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บุคคลอื่นรวมมือกันปฏิบัติและพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและบรรลุผลสําเร็จซึ่งมาจากความรูความ
เช่ียวชาญมากกวาการมีภาวะผูนําท่ีมาจากตําแหนงหรือหนาท่ี 
  หลักการแนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจ (Motivation Theory) 

  แรงจูงใจถือเปนส่ิงสําคัญท่ีผูนิเทศและโคชควรใหความสําคัญและทําความเขาใจ
และเปนส่ิงท่ีผูนิเทศหรือโคชตองสรางใหเกิดข้ึนกับอีกฝายหนึ่งซ่ึงแรงจูงใจของแตละบุคคลนั้น    
มีความแตกตางกันซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจที่สําคัญและสามารถนํามาปรับใชในการพัฒนาบุคลากร 
สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดประยุกตใชลําดับข้ันความตองการของมาสโลว  (Maslow’s 

Hierarchy of Needs Theory) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย 
(Abraham  Maslow, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 66) ที่ประกอบดวยความตองการ 5 ประเภท 
คือ 1) ความตองการทางรางกาย (Physiological  Needs)  2) ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง 

(Security or Safety Needs)  3) ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับทางสังคม (Affiliation  or 

Acceptance Needs) 4) ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) และ 5) ความตองการความสําเร็จ
ในชีวิต (Self-actualization) เปนความตองการสูงสุดของแตละบุคคลโดยความตองการข้ันตนเมื่อ
ไดรับการตอบสนองแลวจะตองการในข้ันท่ีสูงข้ึน  และทฤษฎีเฮอรซเบอรกเนนอธิบายและให
ความสําคัญกับปจจัย 2 ประการ ไดแก องคประกอบดานแรงจูงใจ (Motivation Factor) และ
องคประกอบดานสุขภาพศาสตร (Hygiene Factor) คือ สภาพทางกายภาพและทางจิตท่ีเกิดตอ    
การเรียนรูและพัฒนารวมกันภายในองคกร 

  แนวคิดท่ีนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ  การวิจัยในคร้ังน้ีนําทฤษฏี     
การจูงใจมาใชในการสนับสนุนสงเสริมใหเพื่อนครูปฏิบัติการโคชใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดย
การสรางแรงจูงใจน้ันควรเร่ิมจากการทําความเขาใจในความแตกตางของแตละบุคคล  ซึ่งแตละ
บคุคลน้ันมีความตองการที่แตกตางกันกันต้ังแตระดับต่ําไปถึงระดับสูงท้ังท่ีเปนในรูปของสิ่งตอบ
แทนและความรูสึกภายในจิตใจ เชน การไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอื่น การจูงใจภายใน
ทําใหเกิดความมั่นใจในตนเองและเกิดการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  
  หลักการแนวคิดทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง (Change Theory)  
  การโคชนั้นถือเปนกระบวนการที่นํามาสูการเปลี่ยนแปลงในองคกร รวมทั้ง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรดังนั้นผูทําหนานิเทศหรือโคชจําเปนท่ีจะตองรูและเขาใจให
หลักการ แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตองและเกิด
ประสิทธิภาพ ทฤษฏี Chaos และทฤษฏี Postmodern ไดกลาวถึงหลักการเปลี่ยนแปลงไวสอดคลอง
กันโดยสรุปคือ การเปลี่ยนแปลงใด  ๆ สถานศึกษาควรคํานึงถึงความหลากหลายของบุคคลใน
สถานศึกษา ใหความสําคัญกับทุกสวน เนนการมีสวนรวมในการคิดแกไขปญหา การประเมินผลท่ี
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หลากหลาย  และยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงคือส่ิงสรางสรรคในการเกิดแนวทางการพัฒนาองคกร
ใหเจริญกาวหนา การเปลี่ยนแปลงตองใชหลักการ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทและความ
แตกตางของบุคคล ซึ่ง ชิน และเบนนิส (Chin and Bennis, 1969, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 

29-30) ไดนําเสนอทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงแบบ Non-Conflict ซึ่งประกอบดวยการเปลี่ยนแปลง       
3 ยุทธวิธี คือ  1) ยุทธวิธีการใชหลักเหตุผลและขอมูลเชิงประจักษ (Rational-empirical Strategy)    
2) ยุทธวิธีการใหการศึกษาใหมหรือใหความรูใหม (Normative Re-education) และ 3) ยุทธวิธี     
การใชอํานาจและการควบคุม (Power Coercive Strategy) จากการไดศึกษากระบวนการของ       
การเปลี่ยนแปลง ซึ่ง วัชรา  เลาเรียนดี, 2554, คุนท เลวิน (Kurt Lewin, 1995, อางถึงใน Wiles and 

Bondi, 2004: 41) ไดเสนอกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีขั้นตอนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 3 ขั้นตอน 

คือ 1) การละลายความเคยชิน (Unfreezing)  เปนข้ันตอนของการสรางความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง 2) การเปลี่ยนแปลง (Change)  ขั้นของการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ผลกระทบตอเปาหมายการเปลี่ยนแปลงเชน พันธกิจ วัตถุประสงค วัฒนธรรม เปนตน 3) การทําให
การเปลี่ยนแปลงน้ันมีความมั่นคง (Refreezing) เปนข้ันตอนที่มุงเนนการสนับสนุนสงเสริมให
พฤติกรรมใหมๆที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ันคงอยูอยางมั่นคงดวยการใหความชวยเหลือสนับสนุนอยาง
ตอเนื่องในหลาย ๆ แบบหรือใชรูปแบบวิธีการโคช (Coach) 

  แนวคิดที่นํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ ผูทําหนาท่ีโคชควรเปนผูนํา
ในการเปลี่ยนแปลง ใชหลักการเปลี่ยนแปลงตามลําดับขั้นโดยเร่ิมจากการทําความเขาใจถึงความ
แตกตางของแตละบุคคล และสรางความตระหนักใหเห็นถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงหรือ
สิ่งท่ีจะเปลี่ยนแปลงและดําเนินการสนับสนุนสงเสริมดวยวิธีการที่หลากหลาย  ดวยวิธีการกลยุทธ
ตางๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ เปนการพัฒนา ท่ีย่ังยืนในที่สุด ซึ่งการยอมรับความจําเปนหรือ
ความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงน้ันมีจะสงผลตอการพัฒนาขององคกร 

  หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning)  
  การพัฒนาวิชาชีพดวยการโคชนั้นโคชและผูรับการโคชตองเรียนรูรวมกันใน     
การพัฒนาคุณภาพการจัดการการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน ผูวิจัย
จึงไดศึกษาและนําหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูรวมกันมาใชในการพัฒนารูปแบบการโคช  
ซึ่ง แมททิล (Matthews, 1996) จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson, 1986) ปฟฟ 
(Buffee, 1995) เท็ด แพนนี่ (Ted Panitz, 1996: Internet) อนูราดา (Anuradha, 1995, อางถึงใน    
อังศินันท อินทรกําแหง, 2547: 52) ไดกลาววาในการทํางานเปนทีม (Team Working) เปนการเรียนรู
รวมกัน (Collaborative Learning) ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีสัมฤทธ์ิผลที่สูงกวาการทํางานเด่ียว 
เนื่องจากการเรียนรูรวมกันมีการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณในกลุมเล็ก  ๆ ที่มีความสนใจ
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รวมกัน ทุกคนมีโอกาสในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับผิดชอบในการเรียนรูของกลุม 
และสงเสริมการคิดเชิงวิพากษ ทุกคนมีความรับผิดชอบ โดยไมมีการแขงขันในการทํางานกลุมเกิด
เปนพลังกลุมท่ีผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีความสามารถในการคิดสรางสรรค แกปญหาและตัดสินใจ     
ในฐานะเปนทีมหน่ึง การเรียนรูรวมกันตองอาศัยการมีเปาหมายหรือผลสําเร็จเดียวกันและยอมรับ     
ซึ่งกันและกัน   
   แนวคิดท่ีนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ   การโคชทางปญญาแบบ
เพื่อนชวยเพื่อนเปนการพัฒนาวิชาชีพโดยเพื่อนครู ที่รวมกันทํา รวมกันคิด รวมกันรับผิดชอบ 
รวมกันแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ ตลอดจนรวมกันยินดีในความสําเร็จที่เกิดข้ึนจาก            
การปฏิบัติการวิชาชีพ 
  หลักการแนวคิดทฤษฏีการมีสวนรวม (Participation Theory) 
  กระบวนการโคชหรือกระบวนการพัฒนาวิชาชีพจะประสบผลสําเร็จไดนั้น
จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายท้ังฝายบริหารและฝายปฏิบัติการ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนํา
หลักการหลักของการมีสวนรวม ของโคเฮน และคณะ (Cohen and Uphoff, 1980, อางถึงใน ถวิลวดี 
บุรีกุล, 2551: 8) ไดจําแนกการมีสวนรวมออกเปน 4 ระดับ คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

(Decision Making) 2) การมีสวนรวมในการดําเนินการ (Implementation) 3) การมีสวนรวมใน      
การรับผลประโยชน (Benefit) และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)   และแนวคิด
ของอรินสไตน (Arnstein S., 1969, อางถึงใน Fleming : Internet, 2012) ที่แบงระดับของการมี  
สวนรวมออกเปน 8 ระดับ คือ 1) รวมกระทํา (Manipulation) 2) รวมรักษา (Therapy) 3) การให
ขอมูล (Informing) 4) การใหคําปรึกษา (Consultation) 5) ไกลเกลี่ยประนีประนอม (Placation)      
6) การเปนหุนสวน (Partnership) 7) มอบหมายอํานาจ (Delegated Power) และ 8) การมีสวนรวมใน             
การควบคุมดูแล (Citizen Control) 

  แนวคิดท่ีนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ    การพัฒนาวิชาชีพใหสําเร็จ
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไดนั้นผูที่เกี่ยวของทุกฝายจําเปนจะตองมีสวนรวมต้ังแตวางแผนจนถึง     
การวัดและประเมินผลการปฏิบัติ ดังน้ัน  การโคชจะประสบความสําเร็จไดนั้นผูบริหาร เพื่อนครู  
ผูทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคชจึงตองมีสวนรวมทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติที่เปนเลิศและ
คํานึงถึงความสําเร็จในองครวมคือผูเรียน  
  หลักการแนวคิดทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคม(Sociocultural Theory) 
  ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี (Vygotsky, ที่มา http://www.wiki.edu. 

chula.ac.th/groups/c5a65) ซึ่งเปนแนวทางการสรางสรรคทางสังคม Social Constructivism ไดใช
ทฤษฏีการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Collaborative Learning) เปนหลักเปนชุมชนของการเรียนรู
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รวมกันซึ่งผูนิเทศหรือผูทําหนาที่โคชกับผูรับการโคชตองมีการแลกเปลี่ยนสนทนากัน เกี่ยวกับเร่ือง
ที่กําลังเรียนรู กระบวนการนี้คือ การรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทําใหผูเรียนตกผลึกและ
กลั่นกรองสงท่ีสรางข้ึนแทนความรูภายในสมอง มาเปนคําพูดท่ีใชในการสนทนาท่ีแสดงออกมา
ภายนอกที่เปนรูปธรรม 

  แนวคิดท่ีนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ   การพัฒนาทางวิชาชีพของ  
เพ่ือนครูจะประสบความสําเร็จไดจําเปนตองสรางสังคมแหงการเรียนรูของครูในชุมชนหรือองคกร
เปนแหลงเรียนรู  โดยทุกคนจะตองเปดใจ และยอมรับซึ่งกันและกัน มีความเช่ือมั่นตอกันใน       
การสะทอนผลการปฏิบัติเพื่อนําไปสูการพัฒนาในวิชาชีพ 
  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ( Job-Embedded 

Learning) 

  รูปแบบการพัฒนาวิชา ชีพแบบบูรณาการกับการทํางาน  ( Job-Embedded 

Professional Development) เปนรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพที่อาศัยหลักการแนวคิดของการเรียนรู
แบบบูรณาการกับการทํางาน  ซึ่งการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดนําหลักการแนวคิดของการ วูด  และ    
คิลลินด (Wood and Killian, 1998, อางถึงใน Zepeda, 2008: 143-144) ไดกลาววา การเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการทํางาน (Job-Embedded Learning) วาเปนการเรียนรูที่เกิดข้ึนโดยครูและผูบริหาร
รวมกันปฏิบัติและใหความสําคัญ  โดยอาจใชวิธีการท่ีงายไมซับซอนและไมเปนทางการ เชน            
การแลกเปลี่ยนขอมูลการปฏิบัติที่เปนเลิศซ่ึงกันและกัน ซึ่งเกิดจากการมีวัฒนธรรมองคกรท่ี
สนับสนุนใหเพื่อนครูแลกเปลี่ยนเรียนรู มีความเช่ือมั่น และรวมมือกันในเชิงสรางสรรค   และ    
การเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานจะสําเร็จไดมีปจจัย 3 ประการ  คือ  1) ตองเกี่ยวของกับ     
การพัฒนาวิชาชีพของครูรายบุคคล 2) เนนการใหขอมูลยอนกลับในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 
และ 3)การชวยเหลือการนําความรูใหมสูการปฏิบัติ   และหลักการแนวคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขสําคัญที่
สงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานประสบความสําเร็จของเซฟเพดา (Zepeda, 1999:  
144)  คือ ยึดหลักการเรียนรูของผูใหญเปนสําคัญ  และเช่ือในกระบวนการ  เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
และตนเอง พรอมกับการเอื้อเวลาและทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูในการพัฒนาวิชาชีพ และ
สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีสงผลถึงความสําเร็จในการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน  คือ         
มีทักษะที่สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน   รวมถึงหลักการแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะที่สงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการ ของแมคลันลิน และโอเบอรแมน (Mclaughlin 

and Oberman, 1996, อางถึงใน Zepeda, 2008: 145) ซึ่งประกอบไปดวย ทักษะการไตรตรองยอนคิด 
การสรางความเปนเพ่ือนรวมอาชีพ   ลดการแยกกันปฏิบัติงานของเพ่ือนครู   ยึดความแตกตางของ
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ครูเปนสําคัญ  สงเสริมสนับสนุนการสงถายความรูใหมและการนําความรูใหมสูการปฏิบัติ  รวมถึง   
การใชคําพูด การปฏิบัติ ที่มุงสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ  
  แนวคิดที่นํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ   การพัฒนาวิชาชีพเปนสวนหน่ึง
ของชีวิตการทํางานและการพัฒนาวิชาชีพ จะประสบความสําเร็จไดนั้นทุกฝายตองมีสวนรวมใน
การปฏิบัติ โดยสามารถดําเนินการไดทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการโดยคํานึงความ
แตกตางของครู   การสรางวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล  การไตรตรองสะทอนคิดเพื่อ
การพัฒนาตลอดจน การใหความสําคัญกับการถายทอดความรูและทักษะใหม  ๆ ในการพัฒนา
วิชาชีพ 
 4. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห 

  สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหนั้นเปนส่ิงท่ีมี
ความสําคัญตอผลสําเร็จของรูปแบบการโคชที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถภาพการโคช  
การพัฒนาสมรรถภาพการโคช และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหเพื่อใชเปนกรอบใน
การพัฒนารูปแบบการโคชซ่ึงหลักการแนวคิดที่ไดศึกษาดังตอไปนี้ 
  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถภาพการโคช (Coaching Competency)  
  สมรรถภาพของผูนิ เทศหรือผูทําหนาท่ีโคชมีความสําคัญตอความสําเร็จของ      
การโคชมากที่สุดอยางหน่ึงซ่ึงขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยางจากการศึกษาหลักการแนวคิด
เกี่ยวกับสมรรถภาพการโคชจากสถาบันพัฒนาสมรรถภาพการโคชและนักวิชาการศึกษา  Executive 

Coaching Solutions (ecsl.eu, 2010) Coaching for Leaders  from Directing to Coaching (2010: 

Internet) Coaching Competencies: The Most Important Skills Needed to Be a Coach (2010: 

Internet) Royal College of Physicians and Surgeons of Canada (2005) PAAC Professional ADHD 

Coaching Competencies (2010: Internet) International Coaching Competency: Core Coaching Competencies 

(2010: Internet) กลิ๊กแมน (Glickman, 2010: 112) ริสค เลดี้ชิสสกี้ (Rick Ladyshewsky, 2011: 

Internet) และแพแจค (Pajak, 1990: บทคัดยอ) ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของไวลส และ  
บอนได (Wiles  and  Bondi, 2004: 22-23, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 224-227) และหลักการ
แนวคิดกัลยาณมิตรนิเทศ (สุมน อมรวิวัฒน, 2547: 7-11)  รูปแบบกัลยาณมิตร: ใหใจ รวมใจ ตั้งใจ 

เปดใจ 1) ใหใจ กัลยาณมิตรนิเทศเปนกระบวนการใหใจ มีใจให นั่นคือ ตองสรางจิตอาสาท่ีจะ
ปฏิบัติ 2) รวมใจ ก็คือ ไมเอาดีเดนดังเฉพาะตัว แตทํางานเปนทีมการทํางานเปนทีมชวยใหเกิดพลัง 

3) ตั้งใจ ผูบริหารและบุคลากรทุกคนตองมีความวิริยะอุตสาหะ  บากบ่ัน พยายาม และ 4) เปดใจ  
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การพัฒนาสมรรถภาพการโคชกอนการโคชมีความจําเปนสําหรับการพัฒนาวิชาชีพใหบรรลุ
เปาหมายและบรรลุผลสําเร็จและมีความสัมพันธกันทางบวกกับผลสําเร็จของการพัฒนา ผูทําหนาท่ี
โคชควรมีสมรรถภาพดังน้ี 1) ดานหลักสูตรและการสอน 2) ดานการส่ือสาร 3)  ดาน การบริหาร
จัดการ 4) ดานการสรางความสัมพันธ และ 5) ดานการสะทอนผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ  
  แนวคิดท่ีนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ  การพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช 
จะประสบความสําเร็วไดนั้น ผูที่ทําหนาท่ีโคชจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีความรูความเขาใจ และ
ความสามารถในการปฏิบัติการโคชท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานหลักสูตรและการสอน 
การสื่อสารการส่ือความหมาย การบริหารจัดการการโคช การสรางความเปนมิตร และการให
สะทอนผลการปฏิบัติและการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสูคุณภาพของ         
การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของการศึกษา  
  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  
  ผูวิจัยไดนําแนวคิดกรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2551 

(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 2551: http://www.thaive.com/pdf/law4.pdf )  และ
มาตรฐานวิชาชีพสาขางานตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, 2546: www.voe.go.th)  ซึ่งกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ กําหนดใหมีสมรรถนะที่ระดับฝมือ ที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะหแกไขปญหา 
วางแผน ดําเนินการตรวจสอบและบูรณาการความรูอยางเปนระบบในระดับผูปฏิบัติงาน รวมท้ัง
เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทํางานมาเปนเปาหมายหลักและแนวทาง
ในการพัฒนาผูเรียน  จากกรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2551 จะเห็นได
วามาตรฐานวิชาชีพใหความสําคัญกับการคิดวิเคราะหของผูเรียน  สอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี 
(2554: 10) เกรียงศักด์ิ เจริญวงคศักดิ์ (2542ข : 3-4) ฟชเชอร (1998, 1999, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 
2553: 6) และคาเกน  (Kagan,  2003, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 9-10) ไดใหความหมายของ
การคิดเชิงวิเคราะหไวสอดคลองกันวา การคิดวิเคราะห  (Analytical Thinking) หมายถึง               
การแสดงออกดวยคําพูด  หรือพฤติกรรมการปฏิบัติที่บงบอกถึงความรูความเขาใจในเร่ืองตาง ๆ  
อยางละเอียดทุกแงทุกมุม (Deep Understanding) โดยบอก อธิบายความเช่ือมโยงของเหตุและผล
(Causal Relationship)  ประกอบเร่ืองที่รู  ระบุความคิดรวบยอด  ระบุปญหา  ระบุความ เช่ือมโยง
ของความคิดรวบยอดตาง ๆ และรายละเอียดของเร่ืองท่ีอานได  สามารถที่จะแจกแจง  (Categorize)  
จําแนกแยกองคประกอบ  สวนประกอบตาง ๆ (Classification) ซึ่งทักษะการคิดจะตองไดรับ       
การสอนและฝกตั้งแตระดับช้ันตน ๆ และตอเนื่องนักการศึกษาหลายทานไดศึกษาเ กี่ยวกับ
กระบวนการคิด ไดแนวทางและวิธีสงเสริมพัฒนาทักษะการคิดประเภทตาง ๆ แพรหลายมากย่ิงข้ึน 
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เชน วิธีสอนหรือวิธีการจัดการเรียนรูแบบแกปญหา  (Problem  Solving  Method) การจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน  (Problem  Based  Learning)  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ  (Inquiry  

Based  Learning)  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  (Project  Based  Learning)  การจัดการเรียนรู
ตามทฤษฏีการสรางองคความรู  (Constructivist  Learning  Theory)  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
การแกปญหาอนาคต  (Future  Problem  Solving  Technique)  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL,  

KWL-Plus  และ  KWDL  การเรียนรูจากประสบการณของคอลป  (Kolb’s  Experiential  Learning  
Model) และการเรียนรูแบบรวมมือกัน  (Cooperative  Learning)   การจัดการเรียนรูแบบตรง 
(Direct Instruction) ที่เนนการตรวจสอบความเขาใจดวยการถามคําถามนักเรียน การสงเสริมการ
ตอบคําถามและฝกการถามคําถาม การใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูตาง ๆ ดังกลาว  ตองอาศัย
ความรูความเขาใจในวิธีการดําเนินการและเง่ือนไขกอนใช  รวมท้ังความรูและเขาใจเกี่ยวกับทักษะ
การคิด  และลักษณะสําคัญของทักษะการคิดแตละประเภทการคิดแบบตาง ๆ หลักการ  แนวคิด  
วิธีดําเนินการ  เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด  แตการไดรูจักกับวิธีการและข้ันตอนการจัดการ
เรียนรูไมเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลไดอยางชํานาญ  ซึ่งจําเปนอยางย่ิงท่ีครูผูสอนจะตองศึกษาทําความเขาใจกับ
องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับ  การจัดการเรียนรูและเทคนิควิธีในการสอนคิดฝกปฏิบัติใหชํานาญดวย
ตนเองและรวมกันเพ่ือใหมีความรูจริง  มีทักษะในการคิดโดยการฝกปฏิบัติอยางตอเน่ืองเพ่ือท่ีจะ
สามารถจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีศักยภาพทั้งทางดานความรูและความคิดไดอยางมีคุณภาพ ย่ังยืน
และเจริญกาวหนา 
  แนวคิดที่นํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชฯ     กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไดใหความสําคัญกับความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาวิชาชีพซึ่งลักษณะของการคิดวิเคราะห คือ ผูเรียนสามารถอธิบายความเช่ือมโยง
ของเหตุและผล (Causal Relationship)  ประกอบเร่ืองที่รู  ระบุความคิดรวบยอด  ระบุปญหา  ระบุ
ความ เช่ือมโยงของความคิดรวบยอดตาง ๆและรายละเอียดของเร่ืองท่ีอานได  สามารถท่ีจะแจกแจง  
(Categorize)  จําแนกแยกองคประกอบ  สวนประกอบตาง ๆ (Classification) ดังน้ันการที่ผูเรียนจะ
มีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะหไดครูจําเปนตองมีความรูและความสามารถในการจัด  
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหเชนเดียวกัน  
 จากการศึกษาแนวคิดการวิจัยและพัฒนา   การออกแบบระบบการเรียนการสอน      
การนิเทศการสอน  การโคช การโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน การนิเทศแบบกัลยาณมิตรนิเทศ         
การนิเทศแบบพัฒนาการ   ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนิเทศ  และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห   ผูวิจัยนํามาสรางกรอบแนวคิด เพื่อการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน   
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ชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู
พณิชยกรรมซ่ึงมีสาระสําคัญโดยสรุปตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.   การวิจัย  Research1  (R1) = ขั้นการวิเคราะห (Analysis) 

  ผลศึกษาและวิเคราะหสิ่งที่คาดหวังและสภาพปจจุบันดานการโคชและการจัด    
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  โดยวิเคราะหนโยบาย  เปาหมาย  จากขอกําหนดกฎหมาย  
ของหนวยงานตนสังกัดทุกระดับ และในระดับสถานศึกษา  ศึกษาสภาพการนิเทศเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการโคชที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียนและสภาพที่คาดหวัง ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศ  ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน วิเคราะหทฤษฏี หลักการ การนิเทศ
การสอน  การโคช การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน การนิเทศแบบกัลยาณมิตรนิเทศ  การนิเทศแบบ
พัฒนาการพัฒนาวิชาชีพ  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนิเทศ และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหรวมท้ังหลักการ  แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ  เพื่อกําหนดวิธี
ปฏิบัติ ผลลัพธที่พึงประสงคและหลักการปฏิบัติและรางรูปแบบของการโคชทางปญญาแบบ    
เพื่อนชวยเพ่ือน ซึ่งไดมาจากการวิเคราะหรองรอยหลักฐาน เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
รวมท้ังผลการสัมภาษณผูบริหาร กลุมตัวอยางสรุปไดดังนี้ 
 2.  การพัฒนา  Development1  (D1)  =  ขั้นการออกแบบและการพัฒนา  (Design and 

Development)   

    ในข้ันนี้เปนการสังเคราะหรางตนแบบรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน     
ชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและ การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู
พณิชยกรรมและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการโคชโดยผู เช่ียวชาญ  ซึ่งผู วิจัยไดพิจารณา
ดํา เนินการในลักษณะควบคูกันไป  ทั้งในข้ันการออกแบบ  (Design)  และข้ันการพัฒนา    
(Development) โดยนําขอมูลที่วิเคราะหไดจากข้ันการวิเคราะห (Analysis) = Research1 (R1) 
ทั้งหมด รวมถึงเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงคของรูปแบบการโคชที่ชัดเจนมาใชเปนฐานคิดใน
การรางตนแบบรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและ
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม (เอพีซีซีเอ็มพีอารอี: APCCMPRE 

Model) ที่ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนและขั้นตอนการโคช  8 ขั้นตอน และ
มีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการนํารูปแบบการโคชไปใชและตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือตาง ๆ 
 3. การวิจัย  Research2 (R2)  =  ขั้นการนําไปใช (Implementation)   
  ในข้ันนี้ไดนําตนแบบรูปแบบการโคช เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE) ที่ได
พัฒนาขึ้นไปใชในภาคสนาม โดยรูปแบบการโคชมีองคประกอบ หลักการ วัตถุประสงค ปจจัย
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สนับสนุนและขั้นตอนการโคช  8 ระยะ คือ  ระยะท่ี 1. วิเคราะหความตองการจําเปนและกําหนด
ประเด็นการพัฒนา (Analyzing Needs  and Deciding Focus: A ) ระยะท่ี 2. การเตรียมการดาน
ความรูและทักษะการปฏิบัติการโคช (Preparing Knowledge and Skills  for Coaching: P) ระยะท่ี 3. 
รวมมือกันวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา  (Collaborative Planning and Setting  

Objective: C) ระยะที่ 4. ปฏิบัติการโคช  (Coaching:  C) ประกอบดวย 1) ทบทวนแผนการโคชและ
สรางความเขาใจรวมกัน (Review Action Plan and Reflection)  2) การสังเกตการณสอนในช้ันเรียน
ซึ่งกันและกัน (Observation)  3) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 4) การไตรตรองสะทอนคิด
และใหขอมูลยอนกลับ(Reflection and Feedback) ระยะที่ 5) การทบทวนระหวางกระบวนการ และ
อภิปรายไตรตรองสะทอนคิด (Mid Cycle Reviewing and Reflective Discussion:  M)  ระยะท่ี 6) 
การดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ  (Proceeding Coaching Cycle : P)  ระยะท่ี 7) ทบทวนไตรตรอง
สะทอนคิดและสรุปผล (Reflective Reviewing and Conclusions: R) และระยะท่ี 8) การประเมินผล
การใชรูปแบบการโคชรวมกัน (Collaborative  Evaluation of Coaching Model Implementation: E) 
ตลอดการดําเนินการผูวิจัยจะเปนผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor)  เพื่อใหการดําเนินการโคช
เกิดประสิทธิภาพ 

 4.  การพัฒนา  Development2 (D2) =  ขั้นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation) 
               ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบ ในข้ันน้ีผู วิจัยพิจารณา ทบทวน และปรับปรุง
ตนแบบรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและ        
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมทั้งระบบ  และพิจารณาผล            
การประเมินขั้นตอนจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  สมรรถภาพในการโคชของครูผูทําหนาท่ีโคช 
และสมรรถภาพในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู และความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียน    เปนการตรวจสอบความเปนไปไดจากการนํารูปแบบการโคชไปใชตอไป 
และเพื่อพัฒนารูปแบบการโคชใหมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมย่ิงข้ึนกอนท่ีจะนําไป                            
เผยแพรตอไปผูวิจัยไดนําเสนอเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังปรากฏภาพที่ 1  และภาพท่ี 2    
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ศึกษาเอกสาร  สัมภาษณบุคลากรของวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัด   
ที่เกี่ยวกับ 

1. ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ฉบับปรับปรุง 2546)  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา  
3. การศึกษาถึงขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน   
4. แผนการจัดการเรียนรูระบบงานการนิเทศการสอนของวทิยาลัย  

5. การสัมภาษณครู ผูบริหาร ถึงความตองการจําเปนในการพัฒนาวิชาชีพ  รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อสงเสริมสมรรถภาพการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

1. หลักการ   
2. วัตถุประสงค  และ 
3. องคประกอบ APCCMPRE Model

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ   ไดแกการ 

1. นิเทศแบบพัฒนาการ (Developmental Supervision) กลิ๊กแมน  

(Glickman, 2004)   
2. หลักการแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพแบบรวมมือกัน (Collaborative  

Professional Development) ของแกลทธอรน (Glatthorn) 
3. หลักการแนวคิดเกี่ยวกับกัลยาณมิตรนิเทศ  (Peer Supervision)  ของ  
สุมน อมรวิวัฒน   
4. หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการโคช (Coaching) ของ ฮอล และซีมีลอร  
(Hall and Simeral) กลิ๊กแมน (Glickman) และการพัฒนาวิชาชีพแบบ 
PBSE ของอาเซสทิน (Aseltine and others)  
5. หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน  (Peer Coaching)   
ของ เชาวเวอร (Showers, 1982)  ดีซี่ และมอรกีโอลี่  (Diaz-Maggioli)  
แซนโวดและคณะ  (Sandvold and others)  วิลเลอรแมน และคณะ 

(Willerman and others)  แกลทเทอรแมน  (Gottesman) กลิ๊กแมน 

(Glickman) สุมน อมรวิวัฒน  และวัชรา เลาเรียนดี   
6. หลักการ แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพทางปญญา (Cognitive Coaching)   
ขอ คอสตา และการมสตัน (Costa and Garmston)  มาสคี (Maskey, 2009: 

64) และวัชรา เลาเรียนดี  
7. หลักการแนวคิดการดูแลใหคําปรึกษาและแนะนํา  (Mentoring) ของ  
คอรเลียร และแมคเฮนรี่ (Corria, M.P. McHenry, J.M.) ดูลนี่ และวิลานี่  
(Dunne K. and Villani S.) ไดซี่ แมคจีโอลี่ (Diaz-Maggioli) และ 

วัชรา เลาเรียนดี 
8. หลักการแนวคิดการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ของวิกกินส  
(Wiggins G.) 

 

หลักการ แนวคิด การออกแบบระบบการเรียน 
การสอน ของดิคคและคาเรย และการออกแบบการเรียนการ
สอน (Instructional Design: ID)  ของครูสซ (Kruse, 2004) ;
ดิกค แคเรย และแคเรย (Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8)

และเคมพ และคณะ (Kemp and others, 2011: 14-18) 

แนวคิดการสอนและการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห (Instruction  and  Development  

of  Thinking  Skills) วัชรา เลาเรียนดี, ยุพิน  พิพิธกุล,         
และทิศนา  แขมมณี,  มารโซโน  และคณะ  (Marzono 

and others)  เดอโบโน  (De  Bono)  บลูม  (Bloom) 
และเกรียงศักดิ์ เจริญวงคศักดิ์  
 

หลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการโคช ไดแก 
1. ทฤษฏีการเรียนรูของผูใหญ(Adult Learning) ของโนลว (Malcom  

Knowles) 
2. หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูรวมกัน (Collaborative  

Learning) ของแมททิล (Matthews 1996) จอนสัน และจอนสัน  
(Johnson and Johnson) ปฟฟ (Buffee) เท็ด แพนนี่  (Ted Panitz) และ  

อนูราดา (Anuradha,)  
3. หลักการแนวคิดทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี้ 
(Vygotsky)  

4. หลักการแนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจ (Motivation Theory) 
ของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) และทฤษฎี 
เฮอรซเบอรก 

  5. หลักการแนวคิดทฤษฏีภาวะผูนํา  (Leadership  Theories)  แมกเกรเกอร 
(McGregor)และเฮอรเซย และบลันชารด (Hersey  and  Blanchand) 

5. หลักการแนวคิดทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง (Change Theory) ของเบนนิส 
(Chin and Bennis, 1969) คุนท เลวิน  (Kurt Lewin, 1995, อางถึงใน Wiles 

and Bondi) 
6. หลักการแนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม (Participation Theory) ของ 

โคเฮน และคณะ (Cohen และ Uphoff, 1980) และอิสเทริสท (Arnstein S., 

1969) 
7. หลักกรแนวคิดของการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน (Job  

Embedded Learning) ของ Zepeda   

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศหรือรูปแบบการโคช 
โดยศึกษา 
1. งานวิจัยภายในประเทศของของ วชิรา  
เครือคําอาย,  เกรียงศักดิ์ สังขชัย, ยุพิน ยืนยง, 
ธัญพร ชื่นกลิ่น  และสุภากรณ  กิติรัชตานนท 
2. งานวิจัยตางประเทศบริตัน และ 

แอนเดอรสัน (Britton and Anderson, 2009:  

1-9) ซวารท และคณะ (Zwart and others, 

2008: 982-1002) บริทตัน และแอนเดอรสัน 
(Britton and Anderson, 2009: บทคัดยอ)  
แพแจค  Pajak, 1990: บทคัดยอ) นอรมา  
จินส โฟลสเตอร  (Norma Jean Fostor, 1989) 
ยินจุนคัง (Hyen Jung Kang,  2007: บทคัดยอ)  
บราวนแมน และคณะ (Bowman and others, 

1995) 

สมรรถภาพของผูนิเทศ/โคชในยุคปจจุบัน
(Supervisor/Coaches ’s Competency)ไดศึกษาหลักการ
แนวคิดของ Executive Coaching solution; Coaching for 

Leaders  from Directing to Coaching; Coaching 

Competencies : The Most Important Skills Needed to Be a 

Coach (; Royal College of Physicians and Surgeons of 

Canada; PAAC Professional ADHD Coaching 

Competencies; International Coaching Competency  : 

Core Coaching Competencies; กลิ๊กแมน ; ริสค เลดี้ชิสสกี้;
ไวลส  และบอนได และวัชรา เลาเรียนดี, 2554 

การวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) องอาจ นัยพัฒน (2553)  

หลักการแนวคิดของปจจัยสนับสนุน
ความสําเร็จของการโคช ของ เบคเกอร  (Jean 

M.Becker) จอนสันส และจอนสันส (Johnson 

and Johonson) การเบียนส และอันสตอรม 

ภาพที่  1   กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวย
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การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคช                                                 
 และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม ผลของการใช 

รูปแบบการโคช 
ตามองคประกอบ 

และกระบวนการนิเทศการสอน 
ตามแนวคิดเชิงระบบ 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
การโคชทางปญญาแบบเพื่อน  
 ชวยเพื่อนของครูผูทําหนาที่โคช 
2. สมรรถภาพการโคช ของครู             
  ผูทําหนาที่โคช 
 

1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรูที่สงเสริม 
การคิดของครูผูรับการโคช 
2.  สมรรถภาพการการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิด 
ของครูผูรับการโคช           
3.  ความคิดเห็นของผูทําหนาที่โคช  
และครูผูรับการโคชที่มีตอ  
รูปแบบการโคช 

2.  Design and Development (D&D): (D1) 
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 

 

1. กําหนดเปาหมายและผลลพัธที่พึงประสงค 
 ของรูปแบบการโคช 

2. รางตนแบบรูปแบบการโคชเอพีซซีีเอ็มพีอารอ ี
(APCCMPRE) ดานองคประกอบและขั้นตอนการโคช 
8 ระยะ ระยะที ่1. วิเคราะหความตองการจําเปนและ
กําหนดประเด็นการพัฒนา (Analyzing Needs  and 

Deciding Focus: A) ระยะที่ 2.การเตรียมการดาน
ความรูและทักษะการปฏิบัติการโคช (Preparing 

Knowledge and Skills  for Coaching: P )  
ระยะที่  3.  รวมมือกันวางแผนและกําหนด
วัตถุประสงคของการพัฒนา (Collaborative  Planning 

and Setting  Objective: C ) ระยะที ่4.ปฏิบัติการโคช  
(Coaching:  C) ประกอบดวย   1) ทบทวนแผนการ
โคชและสรางความเขาใจรวมกัน (Review Action 

Plan and Reflection)  2) การสังเกตการสอนในชั้น
เรียนซึ่งกันและกัน  (Observation)  3)  การวิเคราะห
ขอมูล (Data Analysis) 4)  การไตรตรองสะทอนคิด
และใหขอมูลยอนกลับ(Reflection and Feedback) 
ระยะที่ 5.  การทบทวนระหวางกระบวนการ และ
อภิปรายไตรตรองสะทอนคิด (Mid Cycle Reviewing 

and Reflective Discussion :  M)  ระยะที ่6. การ
ดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ  (Proceeding Coaching 

Cycle :   P)   
ระยะที่  7. ทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผล 
(Reflective Reviewing and Conclusions: R) 
 ระยะที ่ 8. การประเมินผลการใชรูปแบบการโคช
รวมกัน(Implementing Collaborative  Evaluation of 

Coaching Model: E) 
3. กําหนดเงื่อนไขของครูในการใชรูปแบบ 

4. ตรวจสอบประสิทธิภาพของตนแบบ 

    รูปแบบการโคชโดยผูเชี่ยวชาญ 

   

1.  Analysis (A): (R1)การศึกษาขอมูล
พื้นฐาน 

และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
1. วิเคราะหนโยบาย เปาหมายจากขอกําหนด 
 กฎหมายระดับชาติ  และการจัดการ  
อาชีวศึกษา 
2. วิเคราะหสภาพปจจุบันและสภาพ 
ที่คาดหวังเกี่ยวกับการการโคช การจัด 
การ เรียนการสอนที่สงเสริมการคิดของ
วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการราชดําเนิน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน 
3. ศึกษาหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับ 
การวิจัยและพัฒนา   การออกแบบการเรียน
การสอนเชิงระบบ 
4. ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีเกีย่วกับ 
การนิเทศการสอน    การนิเทศแบบ 
แบบพัฒนาการ  การโคช                          
กัลยาณมิตรนิเทศ  การโคชแบบเพือ่นชวย   
เพื่อน  การโคชทางปญญา  
5. ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน 
    5.1  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

    5.2  ทฤษฎีแรงจูงใจ 

    5.3  ทฤษฎีการสื่อสาร 

    5.4  ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ 
    5.5  ทฤษฎภีาวะผูนํา 
    5.6  ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ 
6. วิเคราะหหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการโคช 
7. วิเคราะหหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูที่สงเสรมิการคิดวิเคราะห 
 

3.  Implementation (I) :  (R2) 
การนํารูปแบบไปใช 

 

นํารูปแบบการโคช เอพีซซีีเอม็พีอาร อี (APCCMPRE)ที่
ไดพัฒนาขึ้นไปใชในภาคสนาม โดยรูปแบบการโคชมี
องคประกอบ หลักการ วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนและ
ขั้นตอนการโคช  8 ระยะ    ระยะที ่ 1. วิเคราะหความ
ตองการจําเปนและกําหนดประเด็นการพัฒนา (Analyzing 

Needs  and Deciding Focus: A)  

ระยะที่  2. การเตรียมการดานความรูและทักษะการ
ปฏิบัติการโคช (Preparing Knowledge and Skills  for 

Coaching: P )  
ระยะที่  3.  รวมมือกันวางแผนและกําหนดวัตถุประสงค
ของการพัฒนา (Collaborative  Planning and Setting  

Objective: C )  
ระยะที่  4.  ปฏิบัติการโคช  (Coaching:  C) ประกอบดวย       
1) ทบทวนแผนการโคชและสรางความเขาใจรวมกัน 
(Review Action Plan and Reflection)  2) การสังเกต 

การสอนในชั้นเรียนซึ่งกันและกัน (Observation)   

3) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)  4) การไตรตรอง
สะทอนคิดและใหขอมูลยอนกลับ(Reflection and 

Feedback)  
ระยะที่  5.  การทบทวนระหวางกระบวนการ และ
อภิปรายไตรตรองสะทอนคิด (Mid Cycle Reviewing and 

Reflective Discussion :  M)   
ระยะที่  6.  การดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ  (Proceeding 

Coaching Cycle  :   P)   
ระยะที่  7.  ทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผล 
(Reflective Reviewing and Conclusions: R) 
 ระยะที ่ 8.  การประเมินผลการใชรูปแบบการโคชรวมกัน
(Collaborative   Evaluation of Coaching Model 

Implementation: E)โดยผูวิจัยใหการชี้แนะ ชวยเหลือ 
(Mentoring)  เพือ่ใหการดําเนินการนิเทศเกิด
ประสิทธิภาพ 

4.  Evaluation  (E): (D2) 
การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ 

 
ผูวิจัยพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงตนแบบ
รูปแบบการโคช  ทัง้ระบบจากความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ  ผลการวิเคราะหขอมูลดวย
แบบทดสอบ แบบประเมิน  แบบสงัเกต 
เกี่ยวกับความรูและสมรรถภาพการโคชและ
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
ตลอดจนความรูและความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียน  ความคิดเห็นของครู 
ของนักเรียน  ตลอดจนผลการสนทนากลุม 
(Focus Group) มาใชในการปรับปรุงแกไข
รูปแบบการโคชฯ ใหมีความสมบูรณมากขึ้น 
 
 

 

ภาพที่  2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 38 

1. ผลการเรียนรูและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
พณิชยกรรม 
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ 
การจัดการเรียนรูของครูผูรับการ
โคช 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
        1.   เพือ่พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน
ชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู
พณิชยกรรม  
        2.   เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมโดย 

          2.1 ประเมินสมรรถภาพการโคชการของครูผูทําหนาที่โคช 
    2.2  ประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูรับ
การโคช 

    2.3  ศึกษาพัฒนาการของครูผูทําหนาที่โคชและครูผูรับการโคชดานความสามารถ
ดานการโคชฯ และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหระหวางใชรูปแบบการโคชชวงละ     

1 เดือน เปนระยะเวลา 4 เดือน  

     2.4  ศึกษาความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคช ที่มีตอการใช
รูปแบบการโคชฯ ที่พัฒนาขึ้น 

  2.5  ประเมินผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตร วิชาชีพ 
          2.6  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคชโดย
รูปแบบการโคชฯ ที่พัฒนาขึ้น 
   

คําถามในการวิจัย 

 1.  รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคช
และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมมีองคประกอบและกระบวนการ  
อยางไร และประสิทธิภาพในระดับใด  
 2. ประสิทธิผลของการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมในดาน
ตอไปนี้เปนอยางไร 

  2.1 สมรรถภาพการโคชของครูพณิชยกรรมที่ใชรูปแบบการโคชฯ เปนอยางไร 
  2.2 สมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมที่
ใชรูปแบบการโคชฯเปนอยางไร 
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  2.3  พัฒนาการดานความสามารถในการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคชระหวางใชรูปแบบการโคช ชวงละ 1 เดือน   
เปนระยะเวลา 4 เดือน เปนอยางไร 

  2.4  ความคิดเห็นของครูผูรับการโคช และผูทําหนาท่ีโคชตอการใชรูปแบบ       
การโคชฯ ที่พัฒนาขึ้นเปนอยางไร 

  2.5  ผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับการสอนของครูสายพณิชยกรรมท่ีใชรูปแบบการโคช ที่พัฒนาขึ้น
เปนอยางไร 
        2.6  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคชโดย
รูปแบบการโคชฯ ที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับใด 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ครูผูทําหนาท่ีโคชโดยใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  เพื่อ

พัฒนาสมรรถภาพการโคช และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม                          
มีสมรรถภาพการโคชหลังใชรูปแบบการโคชฯ สูงกวากอนใชรูปแบบการโคชฯ  

 2.  ครูผูรับการโคชโดยรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการโคช และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม                  
มีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหหลังใชรูปแบบการโคชสูงกวากอนใช
รูปแบบการโคช 
   3. ครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคชมีพัฒนาการดานความสามารถในการโคช
และดานการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหระหวางการใชรูปแบบ เปนระยะ  ๆ ชวงละ        
1 เดือน เปนระยะเวลา 4 เดือน  

 4.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากครูพณิชยกรรมที่ไดรับการโคช โดยรูปแบบ
การโคชท่ีพัฒนาขึ้น มีผลการเรียนรูและความสามารถในทางการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวา    
กอนเรียน   
    

ขอบเขตของการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ    
การโคช  และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้  
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 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร (Population)  คือ ครูสายการสอน จํานวน 51 คน และนักเรียน จํานวน 
2,019  คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ประจําภาคเรียนที่ 1/2555 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  ครูสายการสอน จํานวน 51 คน แบงเปน   ครูภาควิชาธุรกิจสัมพันธ จํานวน 10 คน 
ครูประจําภาควิชาภาษาตางประเทศ จํานวน 9 คน ครูประจําภาควิชาบริหารการตลาดและ           
การทองเที่ยว จํานวน 10 คน  ครูประจําภาควิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 คน     
ครูประจําภาควิชาการบัญชี จํานวน 9 คน ครูประจําภาควิชา 
  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แบงเปน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       
ช้ันปที่ 1 จํานวน 800  คน   นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการบัญชี ช้ันปที่ 2 

จํานวน 112 คน  ช้ันปที่ 3 จํานวน 75 คน รวม 187 คน   นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขางานการขาย ช้ันปที่ 2 จํานวน 124 คน  ช้ันปที่ 3 จํานวน 175คน  รวม 299 คน  นักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ช้ันปที่ 2 จํานวน 244 คน  ช้ันปที่ 3 

จํานวน 325 คน รวม 569 คน  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานภาษาตางประเทศ 
ช้ันปที่ 2 จํานวน 35 คน  ช้ันปที่ 3 จํานวน 28 คน รวม 63 คน  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขางานการทองเท่ียว ช้ันปที่ 2 จํานวน 58 คน  ช้ันปที่ 3 จํานวน 43 คน รวม 101 คน   
รวมนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555  จํานวน 2019 คน 
  กลุมตัวอยาง (Sample)  คือ ครูสายการสอน จํานวน 6 คน ซึ่งมาจากภาควิชาบริหาร
การตลาด  2  คน ภาควิชาธุรกิจสัมพันธ 2  คน  ภาควิชาคอมพิวเตอร 2  คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คุณสมบัติคือจะตองเปนครูที่มีอายุการทํางานมากกวา 5 ป มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ในปการศึกษา 2554 ตั้งแตระดับ ดีมาก และใหครูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ
อาสาสมัครเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยจับคู (Match Pair) ตามสาขาวิชาท่ีสอน และมี
ประสบการณใกล เคียงกัน  มีความรูความสามารถใกล เคียงกัน   และนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม  6 หอง จํานวน 235 คน ไดแก นักเรียนระดับช้ัน 
ปวช. 1/1 จํานวน 42 คน   ปวช. 1/7 จํานวน 40 คน   ปวช. 2/9 จํานวน 41 คน   ปวช. 2/7 จํานวน    
38 คน  ปวช. 3/6 จํานวน 45 คน  และ ปวช. 3/2  จํานวน 29 คน  ซึ่งเปนนักเรียนท่ีไดรับการสอน
โดยครูผูรับการโคชสอน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนินและการโคชในคร้ังน้ีผูวิจัย
เปนผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) เพ่ือดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring)  
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 2.   ตัวแปรท่ีศึกษา  
              2.1 ตัวแปรจัดกระทํา (Treament Variable)  คือ  
                           รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ        
การโคช และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  ประกอบดวย 
   2.2.1  สมรรถภาพการโคชครูพณิชยกรรมของผูทําหนาที่โคช ไดแก  
     2.2.1.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชทางปญญาแบบเพื่อน        
ชวยเพื่อน 

     2.2.1.2    ความสามารถในการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

                            2.2.2  สมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูรับ        
การโคช ไดแก 
      2.2.2.1  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห 
     2.2.2.2  ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและการจัด    
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
   2.2.3 ความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคชที่มีตอรูปแบบการ
โคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

   2.2.4 ผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   2.2.5 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยครูผูรับการโคช 

 3.   เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน     
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคช และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม
เปนสวนหน่ึงของงานพัฒนาอาจารยดวยการโคชดานการจัดการเรียนรู โดยการบูรณาการหลักการ 
วิธีการของการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน  (Peer Coaching) กับการโคชทางปญญา (Cognitive 

Coaching) โดยเพ่ือนอาจารยดวยกันรวมกันศึกษา วิธีการโคชวิธีการจัดการเรียนรู รวมท้ังรวมกัน
ดําเนินการโคชโดยใชความรูความสามารถและทักษะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหพัฒนาการของผลการเรียนรูและความสามารถในการคิด
วิเคราะหที่เกิดขึ้นกับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีศึกษาในรายวิชา คณิตศาสตรประยุกต  1  

วิชาเศรษฐศาสตร และ วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซโหมด 
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 4. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

     ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ตั้งแต         
เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 2555 
 

นิยามศัพทเฉพาะ  
 รูปแบบ (Model)  หมายถึง ตนแบบจําลองที่มีลักษณะสําคัญคือรูปแบบจะตองสามารถ
ทํานายพิสูจนไดมีความสัมพันธเชิงสาเหตุและความสัมพันธเชิงโครงสรางสามารถอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นได 
 การโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Cognitive Coaching) หมายถึง                    
การรวมมือกันพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่บูรณาการหลักการแนวคิดของการโคชแบบเพื่อน         
ชวยเพื่อน (Peer Coaching) และ การโคชเพื่อพัฒนาความรูและสติปญญา  (Cognitive Coaching) 
โดยครูต้ังแต 2 คนข้ึนไป จับคูกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมมือรวมใจกันเรียนรูดวยการนําตนเอง 
(Self-Directed Learning) เพื่อสงเสริมและพัฒนาวิธีการเรียนรูและการจัดการเรียนรูของกันและกัน
ที่สงผลถึงพัฒนาการของผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดของนักเรียน   
 การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  หมายถึง ขั้นตอนหรือ
กระบวนการที่เปนระบบในการดําเนินการสรางและพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคช และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู
พณิชยกรรม  ผูวิจัยไดนําหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยนํา
แนวคิดของครูสซ (Kruse 2004) ซึ่งไดเสนอขั้นตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิผลและมีความเหมาะสม  โดยใชรูปแบบ “ADDIE Model” แบบจําลองการออกแบบ     
การสอนเชิงระบบของ ดิกค แคเรย และแคเรย (Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) และแบบจําลอง
การสอนของเคมพ และคณะ (Kemp and others, 2011: 14-18) รวมกับแนวคิดของการวิจัยเพื่อ
พัฒนา (Research and Development) มาประยุกตใชในการดําเนินการวิจัยทั้งกระบวนการ
ประกอบดวย ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย1 : การวิเคราะห  (R1: Analysis)  ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาราง
รูปแบบการโคชและเคร่ืองมือที่ใชในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  (D1: Design and 

Development) ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชรูปแบบการโคช (R2: Implementation) เปนการทดลองใช
รูปแบบ (Implementation) และขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบใหมีความสมบูรณ (D2: 

Evaluation) เปนการนําขอมูลจากผลการดําเนินการข้ัน R2 มาปรับปรุงและพัฒนา 
 รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคช และ
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม หมายถึง โครงสรางทางความคิดท่ี
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แสดงองคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ของการโคชที่พัฒนาขึ้น  ซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิง
กระบวนการ และองคประกอบปจจัยสนับสนุนการนํารูปแบบไปใช ซึ่งรูปแบบการโคชท่ีพัฒนาข้ึน 
คือ  เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model)มีองคประกอบ หลักการ วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุน
และขั้นตอนการโคช  8 ระยะ คือ  ระยะที่ 1. วิเคราะหความตองการจําเปนและกําหนดประเด็นการ
พัฒนา (Analyzing Needs  and Deciding Focus: A ) ระยะที่ 2. การเตรียมการดานความรูและทักษะ
การปฏิบัติการโคช (Preparing Knowledge and Skills for Coaching: P) ระยะท่ี 3. รวมมือกัน
วางแผนและกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา  (Collaborative Planning and Setting Objective: 

C) ระยะท่ี 4. ปฏิบัติการโคช  (Coaching:  C) ซึ่งประกอบดวย 1) ทบทวนแผนการโคชและสราง
ความเขาใจรวมกัน (Review Action Plan and Reflection)    2) การสังเกตการณสอนในช้ันเรียน     
ซึ่งกันและกัน (Observation)  3) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) และ 4) การไตรตรองสะทอน
คิดและใหขอมูลยอนกลับ (Reflection and Feedback)  ระยะที่ 5.  การทบทวนระหวางกระบวนการ 
และอภิปรายไตรตรองสะทอนคิด (Mid Cycle Reviewing and Reflective Discussion: M)    ระยะท่ี 6.            
การดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ  (Proceeding Coaching Cycle:  P)  ระยะท่ี 7. ทบทวนไตรตรอง
สะทอนคิดและสรุปผล (Reflective Reviewing and Conclusions: R)  ระยะท่ี  8. การประเมินผลการใช 
รูปแบบการโคชรวมกัน (Collaborative  Evaluation of Coaching Model Implementation: E) โดย
ผูวิจัยจะเปนผูดูแลใหคําปรึกษาและแนะนําชวยเหลือ (Mentoring)  เพื่อใหการดําเนินการโคชเกิด
ประสิทธิภาพ 

 สมรรถภาพการโคช หมายถึง คะแนนดานความรูและความสามารถในการโคช ซึ่ง
ไดมาจาก   

  ดานความรู     หมายถึง ความรูความเขาใจของครูผูทําหนาท่ีโคชเกี่ยวกับหลักการ 
วิธีการการโคชโดยการทดสอบกอน และ หลังการใชรูปแบบการโคชที่พัฒนาขึ้นโดยแบบทดสอบ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  
 ความสามารถในการโคช หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติการโคชของครูผูทําหนาที่โคช 
ระหวาง ใชรูปแบบการโคช  5 ดาน ไดแก 1) ความสามารถดานหลักสูตร การสอน และการพัฒนา
วิชาชีพดวยการโคช  2) ดานการส่ือสารแบบรวมมือ 3) ดานการบริหารจัดการกับตนเองและเพ่ือน 
4) ดานการมีปฏิสัมพันธที่ดี  และ 5)  ดานการสะทอนผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับซึ่งมีการ
สังเกตพฤติกรรมการโคช โดยผูทําหนาท่ีติดตามดูแลใหคําปรึกษา (Mentor)  เคร่ืองมือท่ีใช คือ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการโคชของผูทําหนาท่ีโคช  และประเมินความสามารถในการโคชของครู
ผูทําหนาท่ีโคช ระหวางการใชรูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาขึ้น  โดยผูทําหนาท่ีดูแลแนะนําให
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คําปรึกษา (Mentor)  และครูผูรับการโคช (Coached) และการประเมินสมรรถนะการโคชของตนเอง
โดยใชแบบประเมินความสามารถการโคช รวมกับการบันทึกประจําตัวของผูทําหนาท่ีโคชเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบัตใินกระบวนการโคช (Reflective Journal) ของตน   
 สมรรถภาพในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห หมายถึง คะแนนท่ีไดจาก
การวัดและประเมินความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของ
ครูพณิชยกรรม ซึ่งประกอบดวย  

 ดานความรู หมายถึง คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการของการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคช  กอนและหลังการใช
รูปแบบการโคชฯที่พัฒนาข้ึน  โดยการทดสอบดวยแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับ         
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด 
 ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  หมายถึง พฤติกรรมของ
ครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและการใชยุทธวิธีการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห ไดแก การใชเทคนิคการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห การใชคําถาม
กระตุนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห  การจัดกิจกรรมการสอนที่มีความหลากหลายเช่ือมโยง
กับเนื้อหา การใชสื่ออุปกรณ  การวัดประเมินผลที่ส งเสริมการคิดวิเคราะห  โดยมีการสังเกต
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห โดยใช แบบสังเกตพฤติกรรมการจัด         
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหแบบตรวจสอบรายการ (Check Lists)โดยผูทําหนาท่ีโคช และ
ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentor) ระหวางใชรูปแบบการโคชฯ และประเมินความสามารถใน 
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  โดยครูผูทําหนาท่ีโคช (Coaches)  ผูดูแลใหคําปรึกษา
แนะนํา (Mentor) และการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของ
ตนเองของครูผูรับการโคช  รวมกับการบันทึกผลการปฏิบัติของตนเองท่ีเกี่ยวกับความสามารถใน
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห ( Reflective Journal )ที่พัฒนาขึ้นโดยผูวิจัย ระหวางการ
ใชรูปแบบการโคชฯ และการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน  ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
ของครูหลังการใชรูปแบบการโคชแบบมาตรประมาณคา 5 ระดบั ที่พัฒนาขึ้นโดยเคร่ืองมือท่ีใชคือ
แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความคิดวิเคราะหของครู  
 ความคิดเห็นของครู หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของครูพณิชยกรรมท่ีเปนกลุมตัวอยาง  
ที่มีตอรูปแบบการโคชฯ หลังการใชรูปแบบการโคชฯที่พัฒนาขึ้น ซึ่งเปนความคิดเห็นเกี่ยวกับผล   
ที่ไดรับจากการใชรูปแบบท้ังในฐานะของผูทําหนาที่โคชและผูรับการโคช โดยการจัดสนทนากลุม 
(Focus Group) 
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 ผลการเรียนรู และ ความสามารถในการคิดวิเคราะห   หมายถึง คะแนนที่ไดจากการวัด
และประเมินความรูความเขาใจและความสามารถของนักเรียนในการทําแบบทดสอบแบบ        
บูรณาการเน้ือหากับการคิดวิเคราะหแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (Multiple Choice) จํานวน 20 ขอ 
โดยทดสอบกอน  และหลังการใชรูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาข้ึนโดยผูเรียนสามารถ อธิบายความ
เช่ือมโยงของเหตุและผล (Causal Relationship) ประกอบเร่ืองท่ีรู ระบุความคิดรวบยอด ระบุปญหา  
ระบุความ เช่ือมโยงของความคิดรวบยอดตาง ๆ และรายละเอียดของเร่ืองที่อานได  สามารถที่จะ
แจกแจง (Categorize) จําแนกแยกองคประกอบสวนประกอบตาง ๆ (Classification)  
 ความคิดเห็นของผู เ รียน  หมายถึง  ระดับความรูสึกนึกคิดของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เรียนในประเภทวิชาพณิชยกรรม  ที่มีตอการจัดการเรียนรูของครู          
หลังการใชรูปแบบการโคชที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยความคิดเห็นดาน  3 ดาน คือ ดานการจัด
กิจกรรมการเรียน  ดานบรรยากาศในการเรียน และดานการประเมินผลในการเรียน 
 ประสิทธิภาพ  หมายถึง  คาประสิทธิภาพของการตรวจสอบความสมเหตุสมผล  ความ
เปนไปได และความสอดคลองของรูปแบบ ที่ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ ที่มีคาเฉล่ีย ต้ังแต 3.50 ขึ้นไป 
และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอยกวา 1.00 

 ประสิทธิผล  หมายถึง  ผลของการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน
ที่มีตอสมรรถภาพในการโคช  การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม และ
ความรูความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนพณิชยกรรม 

 ครูพณิชยกรรม หมายถึง ผูสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม
ประจําในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2555  ซึ่งสลับกันทํา
หนาท่ีโคชและผูรับการโคช โดยมากจากครูสายการสอน จํานวน 6 คน แบงเปนภาควิชาบริหาร
การตลาด  2  คน ภาควิชา ธุรกิจสัมพันธ จํานวน  2  คน  ภาควิชาคอมพิวเตอร 2  คน      
 ครผููทําหนาที่โคช  หมายถึง  ครูพณิชยกรรมที่มีบทบาทหนาโคชเพื่อนครูอีกฝายหน่ึง
ที่มีบทบาทเปนผูรับการโคชเพื่อใหเกิดสมรรถนะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 ครผููรับการโคช หมายถึง ครูพณิชยกรรมที่รับการโคช จากเพื่อนครูอีกฝายหน่ึงซึ่งเปน
ผูทําหนาที่โคช  
 นักเรียน  หมายถึง  ผู เรียนเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1               
ปการศึกษา 2555 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 6 หอง จํานวน 235 คน ไดแก นักเรียนระดับช้ัน ปวช 1/1 
จํานวน 42 คน  ปวช.  1/7 จํานวน 40 คน ปวช. 2/9 จํานวน 41 คน  ปวช. 2/7 จํานวน 38 คน         
ปวช. 3/6 จํานวน 45 คน  และ ปวช. 3/2  จํานวน 29 คน  ซึ่งเปนนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยครู
ผูรับการโคชสอน  



 

 

 
 

บทที่  2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

 ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของครูพณิชยกรรม  ผูวิจัยไดศึกษา
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเสนอเปนรายหัวขอดังนี้  
 1.   ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา เปาหมาย และนโยบายในการพัฒนาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
 3.   แนวคิดพื้นฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการนิเทศ 
 4. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพและการโคช 

 5.   หลักการ แนวคิดทฤษฎีการออกแบบระบบการสอน 

 6.   หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนและการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
 7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 

ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา เปาหมาย และนโยบายในการพัฒนา                                                        
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในปจจุบันมีจุดมุงหมายสําคัญในการพัฒนาคน  พัฒนา
ประเทศใหสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ ซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบมีสวนสําคัญใน      
การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคน  พัฒนาความเจริญของประเทศชาติ ดังน้ัน สํานักงาน
คณะกรรมการ  การอาชีวศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษาจึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรสําคัญในการจัดการอาชีวศึกษาดังตอไปนี้  
 

ยุทธศาสตรที่ 1: เรงรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 

             ใหความสําคัญกับสถานศึกษาครูอาจารยและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานเพื่อสรางผูสําเร็จการศึกษาและฝกอบรมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและ
ระดับอาเซียน  และพัฒนาสถานศึกษาใหมีความทันสมัยไดมาตรฐานทั้งดานเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยี   มีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะคานิยมการทํางาน และการประกอบ
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อาชีพตามความตองการของการพัฒนาเศรษฐกิจตามความถนัด และความสนใจเพ่ือทําใหเกิดความ
นิยมในการเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึนโดยมีกลยุทธหลักคือ 

 1.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา                     
 2.  พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียนใหเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
 3.  สรางและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การนิเทศ  
กํากับ  ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 

 4.  สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

  5.  สนับสนุนการจัดตั้งศูนยคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ (NQF) 

  6.  เพิ่มสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา  โดยสงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษาใหบริการ
สังคมใหเกิดคานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา 
    7.  สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือเพื่อบมเพาะผูประกอบการรุนใหม         
การอาชีวศึกษา  
 

ยุทธศาสตรที่ 2: เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค 

 พัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาท่ีความหลากหลาย  และงายตอการเขาถึง          
การอาชีวศึกษาและการฝกอบรมและสนับสนุนปจจัยเอื้อ สรางแหลงเรียนรูดานวิชาชีพใหกับ
ประชาชน ทุกกลุม  ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเรียนรูอยางยืดหยุนท้ังเวลา  สถานท่ี และวิธีการ 
สอดคลองกับวิถี การดําเนินชีวิต สรางใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตกับประชาชน เพื่อเปนเคร่ืองมือ
สําคัญในการพัฒนาศักยภาพการทํางานและประกอบอาชีพ เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสราง                       
การพัฒนาอยางย่ังยืน  โดยมีกลยุทธหลักคือ 

   1.  สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังในระบบ  นอกระบบ  และทวิภาคี 
 2.  พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพแกชุมชนและ
สังคม 

   3.  สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน ในการสรางงาน สรางรายได 
 4.  จัดการศึกษาวิชาชีพที่สรางโอกาสแกผูดอยโอกาส  คนพิการ ผูสูงอายุ 

 5.  สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียนและลดภาระคาใชจายของผูปกครอง 
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ยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการท้ังสวนกลางและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมุง
เตรียมความพรอม  การจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา อยางมีคุณภาพ          
 กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูสถาบันการอาชีวศึกษาตามเจตนารมณของ 
พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  พัฒนาการบริหารจัดการในสวนกลางใหสอดคลองตาม   
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สรางความเขมแข็งใหกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษา พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการดําเนินงานจัดการอาชีวศึกษา
เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง โดยมีกลยุทธ
หลัก คือ 

 1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
 2.  สงเสริมการกระจายอํ านาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาและสถาบัน               
การอาชีวศึกษา 
 3.  สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกัน 

    4.  สนับสนุนการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                 
มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ 

 6.  พัฒนาระบบติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
 7.  พัฒนากฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  โครงสรางการบริหารจัดการและการกําหนด  
ภารกิจที่ชัดเจน 

   8.  พัฒนาระบบการสรรหาผูบริหารทั้งสวนกลางและสถานศึกษา 
      9.  สนับสนุน  สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ  สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรทั้ง
สวนกลางและสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตรที่ 4: สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในและ
ตางประเทศ 

 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา  และฝกอบรมวิชาชีพโดยสราง
ความเขมแข็งเครือขายความรวมมือจากองคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ  ขยายระบบการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล รวมถึงการจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  โดยมีกลยุทธหลักคือ 

 1.  พัฒนาศักยภาพดานภาษาของครู  บุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรียนนักศึกษา                      
 2.  สงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
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 3.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ 

 4.  สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและต างประเทศเพ่ือสรางความ
เขมแข็ง ในการจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ 

 5.  เรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล 

 6.  สนับสนุนกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใน             
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
  

ยุทธศาสตรที่ 5: จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ  
             พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ
พิเศษในทุกภูมิภาคของประเทศ ใชการอาชีวศึกษาเปนเคร่ืองมือเพื่อสรางความเขาใจ เขาถึงและ
พัฒนาคนในทุกภูมิภาค  โดยมีกลยุทธหลักคือ 

 1. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจชายแดนภาคใต 
 2. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในพ้ืนท่ีชายแดน
และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

 3. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามโครงการ
พระราชดําริ  
 4. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษารวมกับประเทศเพื่อนบานเพ่ือสราง                   
ความเขาใจอันดี 
 

ยุทธศาสตรที่ 6: ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา  ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการอาชีวศึกษา 
               เรงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาสูเชิงพาณิชยสราง
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และนําไปสูนโยบายในการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางคุณลักษณะนักวิจัยใหเกิดกับบุคลากรในทุกระดับรวมถึงนักเรียนนักศึกษา   
โดยมีกลยุทธหลัก คือ  
 1. สง เสริมพัฒนาการวิ จัย เชิงนโยบาย   นวัตกรรม   สิ่ งประดิษฐ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 2. สงเสริมการนําองคความรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคุณภาพ          
การบริหารจัดการเรียนการสอน 



 
 

 

51 

 3. สนับสนุนการถายทอดองคความรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  สิ่งประดิษฐไปสู
ชุมชนและพัฒนาสูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชยเพื่อเพ่ิมศักยภาพการแขงขันระดับสากล 

     4.  สงเสริมการจดสิทธิบัตร  และปกปองทรัพยสินทางปญญาการอาชีวศึกษา 
     5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  เครือขายงานวิจัย  และจัดการองคความรูอาชีวศึกษา  
ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 

 สรุปไดวา  ยุทธศาสตรของการจัดการอาชีวศึกษานั้นมุ ง เนนการคุณภาพของ
กระบวนการผลิตบุคคลากรท่ีมีคุณภาพสูสถานประกอบการ  การขยายโอกาสทางการศึกษาให     
ทุกคนมีโอกาสอยางท่ัวถึง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ  สรางเครือขาย
ทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศ มุงสรางความเขมแข็งใหกับภาครัฐในดานการแขงขันและ
สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาตอยอดความรูและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยเฉพาะอยางย่ิงยุทธศาสตรที่ 1 เรงรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของครูอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีกระบวนการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยมุงการคุณภาพที่เกิดข้ึนใน
ผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ัน จะเห็นไดวาการนิเทศ กับกับติดตามประเมินผลท่ีมีความตอเน่ืองถือเปน
กระบวนการสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อไปสูคุณภาพของผูเรียน ซึ่งการวิจัยในคร้ังน้ี
ผูวิจัยไดศึกษายุทธศาสตร เปาหมายและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
การกําหนดผลลัพธที่คาดหวังและเปรียบเทียบกับสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพ
ครูและการพัฒนาผูเรียน 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
 

 หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศนําทางสูเปาหมายที่คาดหวังในการผลิตบุคลากรสู
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546)             
ไดกําหนด หลักการ จุดมุงหมาย เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษา หลักการ และจุดมุงหมาย 
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) ดังนี้  
 

หลักการ 

 1.  เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อพัฒนา
กําลังคนระดับฝมือใหมีความชํานาญเฉพาะดาน  มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  และการประกอบอาชีพอิสระ
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 
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 2.  เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง  เพื่อเนนความชํานาญ
เฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน        
ถายโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน  เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ                            

สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระได 
 3.  เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกัน

ระหวางหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 4.  เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษา  ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมใน         
การพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถิ่น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
 

จุดหมาย 

 1.  เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

นําไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ 

 2.  เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการประกอบอาชีพ สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนา     
อยูเสมอ 

 3.  เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน          
รักหนวยงานสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาท่ีของตนเองและ
ผูอื่น 

 4.  เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความ
รับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคม เขาใจและ                    
เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ                   
สรางสิ่งแวดลอมท่ีดี 

 5.  เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง            
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ 

 6.  เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองของ
ประเทศและโลกปจจุบัน มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษา
ไวซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 



 
 

 

53 

 สรุปจากหลักการ และจุดมุงหมาย ของหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) สะทอนใหเห็นถึงแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษามุงเนนให
ผูเรียนเปนคนเกง คนดี และใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข คิดเปน ทําเปนแกไขปญหาเปน และนํา
ความรูความสามารถท่ีมีมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่ง
ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรไปใชในการกําหนดผลลัพธที่คาดหวังและ     แนว
ทางการกําหนดแผนงานในการพัฒนาวิชาชีพครูและกําหนดผลที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน  
 

แนวคิดพื้นฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการนิเทศ 
 

 การวิจัยการพัฒนารูปแบบการโคชฯในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของ      
การนิเทศการศึกษา และการนิเทศการสอนเพ่ือใชในการกําหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบ    
การโคชใหมีประสิทธิภาพ โดยนําเสนอในประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 
 

ความหมายของการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน 
 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษาเปนงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพที่จะตองควบคู                
ไปพรอมกับการนิเทศการสอนเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น  สงผลใหเกิดคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ จากการศึกษาหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษาและการนิเทศการสอนพบวา มีนักวิชาการท้ังไทยและตางประเทศใหความหมายของการ
นิเทศการศึกษาท่ีเกี่ยวของกันไวดังนี้ 

 นักวิชาการไทย  วัชรา เลาเรียนดี (2554: 3) วไลรัตน บุญสวัสด์ิ (2538: 3)  กิติมา     
ปรีดีดิลก (2532: 262)  ภิญโญ สาธร (2531: 25)  เมธี ปลันธนานนท (2525: 211)  บรรเทา            
กิตติศักดิ์ (2526: 277-278) และพนัส หันนาคินทร (2524: 148)  ไดใหความหมายของการนิเทศ
การศึกษาสอดคลองกันวา  การนิเทศการศึกษา คือ หนาท่ีหนึ่งของการดําเนินงานของสถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานรวมกัน  ดวยความสมัครใจ เปนการชวยเหลือ  ช้ีแนะ แนะนํา
สนับสนุนสงเสริมกันและกันระหวางผูใหการนิเทศหรือผูนิเทศและผูรับการนิเทศ หรือระหวาง
เพ่ือนครู เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครู                      
เพ่ือใหไดมาซ่ึงประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการศึกษาและประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน 

 สวนนักการศึกษาตางประเทศ ไวส และโลเวล (Wiles and Lovell, 1967) สเปยรส 
(Spears, 1967) แฮริส (Harris, 1975) โอลิวา (Oliva, 1989) และเซพีดา (Zepeda, 2003, อางถึงใน   
วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 4-5) กลาวสอดคลองกันวา “การนิเทศการศึกษา คือ ระบบพฤติกรรมใน
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องคการ ซึ่งเปนการทํางานท่ีมีผลกระทบสูพฤติกรรมการสอนของครูในระบบของสถานศึกษา เปน
กระบวนรวมมืออยางตอเนื่องดวยวิธีการที่หลากหลายในการปรับปรุงการเรียน มุงชวยเหลือและ
บริการครูเปนพิเศษใหครูสามารถชวยเหลือและพัฒนาตนเองได  โดยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการเรียนการสอนและนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

 จากความหมายของการนิเทศการศึกษาการนิยามความหมายของการนิเทศการศึกษา 
ทั้งจากนักการศึกษาไทยและตางประเทศท่ีผูวิจัยไดรวบรวมมาดังกลาวขางตนสรุปไดวา “การนิเทศ
การศึกษา” หมายถึง  กระบวนการการควบคุมคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน                          
ที่สถานศึกษากําหนด โดยการทํางานรวมกันระหวางบุคลากรทางการศึกษากับครูในโรงเรียน
เพื่อใหความชวยเหลือแนะนําเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของทุกคนในองคกรอยางตอเนื่อง            
ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนหรือคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียน  ซึ่งต้ังอยูบนรากฐานของการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันการมุงเนนเปาหมายเดียวกันเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาประสิทธิภาพการทํางานดานการสอนและการปฏิบัติงานของครู
และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน  
 ความหมายของการนิเทศการสอน 

 การนิเทศการสอนเปนหนวยยอยท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งของการนิเทศการศึกษา ซึ่งให
ความสําคัญดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งไดมีนักการศึกษาทั้งนักวิชาการไทยและนักวิชาการตางประเทศใหความหมายของ
การนิเทศการสอนไวดังนี้ 

 นักการศึกษาไทย วัชรา เลาเรียนดี (2554: 1) นิพนธ ไทยพานิช (2529: 14-15) สงัด 

อุทรานันท (2528: 22) สันต ธรรมบํารุง (2527: 10) ไดใหความหมายการนิเทศการสอนสอดคลอง
กันวา การนิเทศการสอนเปนสวนยอยท่ีสําคัญของการนิเทศการศึกษา  ซึ่งเปนกระบวนการแหง
ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยตรง โดยครูจะไดรับการชวยเหลือ 
อํานวยความสะดวก เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจการสอนไดผลสําเร็จตามความมุงหมายและ               
เกิดประโยชนตอนักเรียนในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรูใหสูงข้ึน  

 สวนนักการศึกษาตางประเทศ เชน อัลฟองโซ, เฟริท และเนวิล (Alfonso, Firth and 

Neville, 1981) กลิ๊กแมน (Glickman, 1981, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 4) ไดใหความหมาย
เกี่ยวกับการนิเทศการสอนสอดคลองกันวา การนิเทศการสอนเปนชุดยอยของการนิเทศการศึกษา 

ซึ่งเปนกระบวนการสําหรับปรับปรุงงานและหนาท่ีในช้ันเรียน  และเปนกิจกรรมที่ดําเนินใน
โรงเรียน มีการกระทํา หรือทํางานโดยตรงกับครู โดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติใน
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ดานตาง ๆ ของโรงเรียนใหเจริญกาวหนา เพื่อใหสงผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครูที่
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน 

 จากความหมายของการนิเทศการสอนทั้งนักการศึกษาไทยและนักการศึกษา
ตางประเทศสรุปไดวา การนิเทศการสอนหมายถึง กิจกรรมยอยท่ีสําคัญของการนิเทศการศึกษา    
ซึ่งเปนกระบวนการทํางานรวมกับครู เพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาการสอนของครู ใหครูไดมี
ความรูความสามารถ  ปฏิบัติภารกิจการสอนใหไดผลสําเร็จตามจุดประสงคไดดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังสามารถแนะนําเพ่ือนครูชวยเหลือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูให
สูงข้ึน 
 

จุดมุงหมายและความจําเปนของการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน 

 การนิเทศการศึกษาถือเปนหนาท่ีสําคัญของสถานศึกษาในการสรางคุณภาพใหเกิดข้ึน              
การนิเทศการสอนคืองานยอยที่มีความสําคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการนิเทศเพ่ือใหทันตอ  
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ สังคม และผูเรียน ซึ่งมี
นักวิชาการของไทยและตางประเทศไดกลาวถึงจุดมุงหมายและความจําเปนของการนิเทศการศึกษา
และการนิเทศการสอน ดังนี้ 

 จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน 

 การกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอนนั้นมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  เนื่องจากจุดมุงหมายที่มีความชัดเจนนั้นนําไปสูการปฏิบัติที่
ถูกตองทั้งดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่คาดหวัง  ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศใหนําเสนอจุดมุงหมายหรือเปาหมายของการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน
ดังนี้ คือ 

 นักการศึกษาไทย วัชรา เลาเรียนดี (2554: 6) กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 265) และวไลรัตน             
บุญสวัสดิ์ (2538: 7) กลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศสอดคลองกันวา  จุดมุงหมายของการนิเทศ 
เพื่อการชวยเหลือสนับสนุนสงเสริม สรางขวัญและกําลังใจใหครูพัฒนาความรูความสามารถ                 
ในการคิด วิเคราะหและแกไขปญหา  มุงพัฒนางานในวิชาชีพของตนเองใหเจริญกาวหนา                       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสรางความรวมมือกับชุมชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อ
สรางความมั่นคงในวิชาชีพ และ สงผลถึงผูเรียนและคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมของสถานศึกษา 
สวน นพพงษ บุญจิตราดุลย (2524: 240-241) ไดสรุปจุดมุงหมายของการนิเทศการสอนไว                     
6 ประการ เปนอักษรยอ OSMMAB ซึ่งขยายความไดดังน้ี  O-Objectives = การชวยเหลือครูใน    
การเลือกและปรับปรุงวัตถุประสงคของการสอน  S-Subject Matter = การชวยเหลือครูเลือกเนื้อหา           
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การสอน M-Method = การชวยเหลือครูใหรูจักและเลือกวิธีการสอน M-Materials = การชวยเหลือ
ครูใหรูจักการเลือกวัสดุอุปกรณการสอน  A-Activities = การชวยเหลือครูใหรูจักวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน E-Evaluation = การชวยเหลือครูใหรูจักวิธีการวัดและประเมินผล  สําหรับ  สันต 
ธรรมบํารุง (2526: 16-17) ไดกลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศการสอนไวดังน้ี  1) ชวยใหครู
เขาใจถองแทถึงวัตถุประสงคทางการศึกษา และวัตถุประสงคของการสอน 2) ชวยสรางใหครู          
มีคุณลักษณะแหงความเปนผูนํา 3) ชวยใหครูมีความรูความกาวหนาทางวิชาการใหม 4) ชวยใหครู    
มีหลักการและความมั่นใจในการสอนมากข้ึน 5) ชวยสงเสริมประสิทธิภาพของการเรียนการสอน               

6) ชวยลดภาระผูสอน ทํา ใหมีเวลาในการคนควาทดลอง วิจัย หาวิธีการใหม ๆ 7) ชวยเสริมขวัญ 
ของคณะครูใหอยูในสภาพที่ดีและเขมแข็งและรวมหมูคณะใหเปนทีมท่ีจะปฏิบัติงานรวมกันดวย
สติปญญาอันสูงเพื่อบรรลุจุดประสงคเดียวกัน 8) ชวยพิจารณาความเหมาะสมของงานใหถูกตองกับ
ความสามารถของครูแตละคนและมอบหมายงานนั้นใหครูแตละคนชวยประคับประคองใหครูนั้น
ใชความสามารถของตนปฏิบัติงานน้ันใหกาวหนาอยูเร่ือย ๆ 9) เพื่อชวยใหครูรูจักคนหาจุดลําบาก
ในการเรียนรูของเด็กแตละคนและชวยครูวางแผนการสอนท่ีเหมาะสมและแกไข และ 10) เพื่อชวย
ประเมินผลงานการสอนของครู โดยอาศัยความเจริญงอกงามของนักเรียนใหเปนไปตามแนว                
ที่ตกลงไว 

 สวนนักการศึกษาตางประเทศ กูด (Good, 1997) อดัมส และ ดิ๊กกี (Adams and Dickey, 

1953) บริกส และจัสทแมน (Briggs and Justman, 1952, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 6-7) ได
กลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาวา มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามและ
มั่นคงในอาชีพ ชวยพัฒนาความสามารถของครู ใหเกิดการพัฒนาตนเอง รูจักการวิเคราะหแกไข
ปญหา ชวยเหลือเลือกและปรับปรุงวิธีสอนรวมทั้งการจัดสรรสื่อวัสดุอุปกรณเพื่อการพัฒนา      
การสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ    ตลอดจนสรางความสรางสัมพันธและความเขาใจถึง
วัตถุประสงคของการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชน  

 จากแนวความคิดเกี่ยวกับจุดมุงหมายทั้งนักวิชาการไทยและตางประเทศ  สรุปไดวา 
จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอนก็คือ  การชวยเหลือ สนับสนุนสงเสริม 
สรางขวัญกําลังใจใหครูมีการพัฒนาความรูความสามารถและเกิดความเช่ือมั่นในตอนเองใน       
การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง รวมถึงการสรางการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษากับชุมชน                       
ในการสนับสนุนการ จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ
ความเจริญงอกงามท่ีจะบังเกิดขึ้นกับผูเรียน 
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 ความจําเปนและความสําคัญของการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน 

 การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอนถือเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญและจําเปน             
อยางย่ิงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ตลอดจนเพ่ือการพัฒนา
ประสิทธิภาพดานการแขงขันดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญและ
ความจําเปนของการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอนดังนี้คือ  

 วัชรา เลาเรียนดี (2554: 1)  ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2525: 5) วไลรัตน บุญสวัสด์ิ 

(2528: 8) กลาวถึงความจําเปนในการนิเทศการศึกษาไวสอดคลองกันไววา การนิเทศการศึกษาและ
การนิเทศการสอนมีความจําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งหมายถึง คุณภาพของ
นักเรียนหรือประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียน  โดยการชวยเหลือ ใหบริการวิชาการศึกษาใน
รูปแบบวิธีการตาง ๆ สําหรับครูเพื่อการพัฒนาครูในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ทันตอเหตุการณ
และการเปลี่ยนแปลง สรางความรวมมือรวมใจกันสูการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต  สวน ธีรวรรณ                         
นิชางทอง (2529: 28-29) ไดกลาวถึงความจําเปนในการนิเทศการศึกษาวามีเหตุผลหลายประการ 

ไดแก  1) ความจําเปนที่ตองสงเสริมพัฒนาครูใหมีความรูทันตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนา
ของเทคโนโลยีทางการศึกษาอยูตลอดเวลา  2) ความจําเปนท่ีตองแกไขปญหาและปองกันปญหา
ตาง ๆ ในสวนของบุคคลและสวนของสังคม เพื่อใหการศึกษาดํา เนินไปใหไดผลสูงข้ึนกวาเดิม   
อยูเสมอ  3) ความจําเปนในการรักษามาตรฐานทางการศึกษา ซึ่งการศึกษาของประเทศไมอาจรักษา
มาตรฐานไวได ถาขาดบุคคลท่ีทําหนาที่ควบคุมดูแลระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ   

และ 4) ความจําเปนในการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องสําหรับผูประกอบอาชีพครู ครูเมื่อจบจากสถาบัน
ผลิตครูแลวเขาสูอาชีพการเปนครูจะตองไดรับความรูและประสบการณตอระหวางการประกอบ
อาชีพ เพื่อใหวิชาชีพมีความเจริญกาวหนาและมีความเจริญงอกงามข้ึน  ซึ่งเอสควิท (Esquith, R.: 

2007) ไดกลาวถึงความสําคัญของครูและบทบาทหนาท่ีของความเปนครู ซึ่งกลาวโดยสรุปคือ การ
จัดการเรียนการสอนเปนงานท่ีมีความยากเปนการสั่งสมประสบการณและความเช่ียวชาญท่ีเปน            
ไปอยางตอเนื่อง  ผูทําหนาท่ีสอนจะตองมีความพยายามไมยอทอและเปนแบบอยางท่ีดีการจัด      
การเรียนการสอนนั้นมิใชเพียงแตการจัดการเรียนการสอนเพียงในหองหรือดานวิชาการแตเพียง
อยางเดียว  แตควรเนนการพัฒนาทักษะที่สําคัญท่ีใชในการดํารงชีวิตตอไป และครูผูสอนจะตองไม
ทอดทิ้งผูเรียน ใหความรักสรางความไววางใจใหเกิดข้ึนระหวางกันและกัน เปนที่พึ่งของผูเรียน            
มีเหตุผลมีความยุติธรรม ปลูกฝงใหผูเรียนกลาคิดกลาทํากลาแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอง เปนคนดี
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมเคารพในสิทธิของผูอื่นออนนอมถอมตนมีจรรยาบรรณในตนเอง ซึ่ง
สอดคลองกับ แดเนลสัน (Danielson, 2010: 377-378) ไดกลาววาการสอนเปนงานท่ีซับซอน             
ไมมีรูปแบบกลยุทธการสอนใด ๆ สมบูรณมีประสิทธิภาพตลอดเวลา   ครูจึงตองมีการพัฒนางาน
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ดานการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ   จะตองมีความสามารถและเต็มใจท่ีจะเรียนรูและพัฒนา    
การปฏิบัติงานของตนองไดดวยตนเอง (Self-Directed Learning) อยางตอเน่ืองภายใตการรวมมือ
กันเรียนรูแลกเปลี่ยนความรูประสบการณกับเพื่อนรวมงาน ดังน้ันครูจึงจําเปนตองไดรับการศึกษา
คนควาและฝกฝนทักษะในการประกอบวิชาชีพของตนตลอดเวลา ซึ่งการนิเทศการศึกษาเปนวิธีการ
หนึ่งที่จัดใหเปนการศึกษาตอเน่ืองสําหรับผูประกอบอาชีพครู 

 จากความจําเปนของการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอนดังกลาว  สรุปไดวา   
การนิเทศเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการพัฒนาวิชาชีพของครูใหมีความเจริญกาวหนาเทาทันกับความ
เปลี่ยนแปลงไปของหลักสูตร สังคม และผูเรียน โดยการนิเทศควรมุงเนนเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพที่
ตอเนื่อง โดยการชวยเหลือสนับสนุนครูใหเกิดการพัฒนา   ซึ่งไมใชการประเมินคุณภาพของครู     
แตเปนการมุงชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหมีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนสําคัญ โดยการนิเทศนั้นควรยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิตเปน
ฐานในการดําเนินการเพ่ือที่จะทําใหครูทุกคนเกิดการพัฒนาตนเองตลอดชีวิตซึ่งจะสงผลถึงคุณภาพ             
ทางการศึกษาซึ่งหมายถึงคุณภาพของผูเรียนท่ีจะเกิดขึ้นในท่ีสุด  
 

หลักการนิเทศ 

 เนื่องจากการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนเปนทั้งศาสตรและศิลปเปนวิชาชีพ
ที่เกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู และพัฒนาการของมนุษย  ดังน้ัน ผูที่ทําหนาท่ีนิเทศ
การศึกษาและนิเทศการสอนจะตองใชความรูและเทคนิควิธีการแบบตาง ๆ ที่หลากหลายท่ีถูกตอง 
ในการท่ีจะชวยใหผู รับการนิเทศตระหนักถึงภาระหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองดวยความเต็มใจ   ดังน้ันผูนิเทศจะตองมีหลักการในการนิเทศมีรูปแบบ
การนิเทศที่หลากหลายและรูจักวิธีการจัดกิจกรรมการนิเทศเพื่อนําหลายๆแบบไปใชในการนิเทศ
อยางไดผล 

 ชาร ีมณีศรี (2521: 19) ไดเสนอหลักการนิเทศการสอนไวดังนี้ 
 1.  การนิเทศเปนการกระตุนเตือน การประสานงานและแนะนํา ใหเกิดความเจริญ  
งอกงามแกครูโดยท่ัวไป 

 2.  การนิเทศต้ังอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย 

 3. การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริมสรางสรรค 
 4.  การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานท่ีเกี่ยวพันกัน 

 5.  การนิเทศคือการสรางมนุษยสัมพันธ 
 6.  การนิเทศมุงสงเสริมบํารุงขวัญ 



 
 

 

59 

 7.  การนิเทศมีจุดมุงหมายที่จะขจัดชองวางระหวางโรงเรียนและชุมชนโดยเฉพาะ
ชนบท 

 วิจิตร (ธีระกุล) วรุตบางกูร และคณะ (2524: 22-23) ไดเสนอหลักการนิเทศการสอน
ดังนี้ 
 1.  การนิเทศการศึกษาจะตองทราบความตองการของครู แลววางแผนการนิเทศเพื่อ
ตอบสนองความตองการนั้น ๆ 

 2.  ศึกษาปญหาตาง ๆ ของครู ทําความเขาใจและพิจารณาหาทางชวยแกไข  

 3.  รับฟงความคิดเห็นและเสนอแนะตาง ๆ ของครูแลวนํามาพิจารณารวมกัน 

 4.  ตองยอมรับนับถือและใหความสําคัญแกบุคลากรท่ีรวมงานในโรงเรียนนั้น ๆ 

 5.  ชวยประสานงานระหวางโรงเรียนกับองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 6.  รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เห็นวาเปนประโยชนมาทํา การวิเคราะหวิจัย 

 7.  ทําความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวตางๆ  ของการศึกษาอยางแจมแจง เพ่ือจะได
ดําเนินการให บรรลุ เปาหมาย 

 ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2525: 16-17) ไดรวบรวมหลักการนิเทศการศึกษาที่ดีไวดังนี้ 
 1.  การนิเทศการศึกษาจะตองสัมพันธกับการบริหาร  การนิเทศการศึกษาและ          

การบริหารการศึกษามีความสัมพันธกันอยางใกลชิดการบริหารและการนิเทศการศึกษาที่ดีมีหนาท่ี
เหมือนกันนั่นก็คือการสรางสรรคสภาพที่เหมาะสมสํา หรับกระบวนการทางการศึกษา 

 2.  การนิเทศการศึกษาควรต้ังอยูบนพ้ืนฐานของปรัชญา หมายความวา นโยบาย แผน
คานิยม และความหมายของการนิเทศการศึกษาควรกําหนดโดยแนวทางของปรัชญาหรือวิถีชีวิตใน
สังคม ซึ่งเราจะใหการศึกษาแกบุคคลในสังคมน้ัน 

 3.  การนิเทศการศึกษาควรเปนวิทยาศาสตร กิจกรรม แผน วิธีการและเทคนิคตาง ๆ
ควรตั้งอยูบนเจตคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร 

 4.  การนิเทศการศึกษาควรเปนประชาธิปไตย การนิเทศการศึกษาควรเปนเร่ืองของ
ความรวมมือ ซึ่งทุกคนมีสิทธ์ิที่จะทํา ประโยชนใหได 

 5.  การนิเทศการศึกษาควรสงเสริมความเจริญกาวหนา  หมายความวา การนิเทศ
การศึกษาจะตองเล็งไปที่การสงเสริมความเจริญงอกงามของนักเรียนและครู การนิเทศสมัยใหมตอง
เขาถึงการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 6.  การนิเทศการศึกษาควรเปนวิชาชีพถือวาเปนบริการอยางหน่ึงเหมือนกับวิชาชีพ  
อื่น ๆ 
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 สุนทร ไคลมี (2528: 25) ไดใหหลักการเปนแนวปฏิบัติไววา การนิเทศการศึกษาควร                
เร่ิมจากการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ  และตองการแสวงหาทางแกปญหามี                    
การวางแผนดําเนินงานอยางเหมาะสม  สอดคลองกับความตองการและจะตองเปนกระบวน                
การดําเนินงานในลักษณะปรึกษาหารือรวมกันของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  มีบรรยากาศของ                      
การดําเนินงานรวมกันในลักษณะการยอมรับความคิดเห็นความสามารถ  และบทบาทหนาท่ีซึ่งกัน
และกันและจะตองมีการมุงสงเสริมขวัญกํา ลังใจใหแกผูปฏิบัติงานดวย 

 สงัด อุทรานันท (2530: 15) ไดกลาวถึงหลักสําคัญในการนิเทศการศึกษาไวสรุปได
ดังนี้ 

 หลักการที่ 1  การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึง     
การทํางานเปนขั้นตอน มีความตอเนื่อง ไมหยุดนิ่ง และมีปฏิสัมพันธในหมูผูปฏิบัติงาน 

 หลักการที่ 2  การนิเทศการศึกษามีเปาหมายอยูที่คุณภาพของนักเรียน  แตการทํางาน
ตองผาน “ตัวกลาง” คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหบุคคลเหลาน้ีไดพัฒนาความรู
ความสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอคุณภาพนักเรียน 

 หลักการที่ 3  การนิเทศการศึกษาเปนบรรยากาศแหงความเปนประชาธิปไตยมี        
การทํางานรวมกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบตอผลงานรวมกัน มีการเปลี่ยนบทบาท
ในฐานะผูนํา และผูตาม ซึ่งจะเปนการสรางเสริมความรวมมือและบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน
นิเทศการศึกษา 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2555) ไดกลาวถึงหลักการนิเทศใหประสบความสําเร็จของการนิเทศ           
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆท่ีสําคัญอีกหลายประการท่ี
นอกเหนือจากความรู ความชํานาญของ ผูที่ทําหนาที่นิเทศ ซึ่งปจจัยหรือองคประกอบสําคัญเหลาน้ี
คือ 7Cs ดังตอไปน้ี  1) ความผูกพันในภาระหนาท่ีของผูเกี่ยวของ (Commitment) 2) ความรวมมือ
ของผูที่เกี่ยวของ( Collaboration) 3) ความสนใจเอาใจใสตอกันของผูที่เกี่ยวของ (Consideration)     
4) การส่ือสาร การสื่อความหมาย ทั้งการพูด การเขียน ที่มีประสิทธิภาพ (Communication) 5) ความ
ตอเนื่อง (Continuation) 6) วัฒนธรรมของความเปนเพ่ือนรวมวิชาชีพ  (Collegial Culture)                        
และ 7) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creativity)  

 จากการศึกษาหลักการนิเทศดังกลาวขางตน สรุปไดวาการนิเทศนั้นเปนวิชาชีพช้ันสูง
ตองใชทั้งศาสตรและศิลปและที่มีความเกี่ยวของกับการบริหารยึดหลักการเปนประชาธิปไตยเปน                
การชวยเหลือรวมมือกันมากกวาการบังคับมีการศึกษาสํารวจความตองการ ศึกษาปญหาและ
แสวงหาแนวทางแกปญหารวมกันอยางเปนระบบขั้นตอน  รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน                  
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สรางขวัญและกําลังใจใหครู ลดชองวางระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัดหรือท่ีเกี่ยวของ
และชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองไมหยุดนิ่ง และมีเปาหมายอันเดียวกันคือ คุณภาพของนักเรียน 

 

ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการนิเทศ 

 1.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญ 
              การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยการพัฒนาครูซึ่งเปนผูมีคุณวุฒิและวัยวุฒิ  
ดังน้ันหลักการและทฤษฏีการเรียนรูของผูใหญจึงมีความสําคัญในการพัฒนาครูใหประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค  โนลว  (Knowles, 1980 1984, อางถึงใน Glickman and others, 2010: 

52) ไดนําเสนอหลักการพ้ืนฐานของการเรียนรูของผูใหญ ไว 5 ประการ ดังน้ี  1)  ผูใหญนั้นมีความ
ตองการในการศึกษาโดยการนําตนเอง  2) ผูใหญนั้นสามารถนําความรูและประสบการณที่มีมาปรับ
ใชในสถานการณการเรียนรูได  3) ความพรอมและความสนใจในเรียนรูของผูใหญมีผลมาจากความ
จําเปนในการนําความรูไปใชในการแกไขปญหาในชีวิตจริงและการพัฒนาตนเอง  4) การเรียนรู
ของผูใหญเนนการปฏิบัติเพื่อการเรียนรูและตองการประยุกตใชความรูนั้นโดยทันที และ 5) การ
เรียนรูของผูใหญเปนสิ่งท่ีเกิดจากการการจูงใจจากภายในและพัฒนาการของผูใหญในดานการ
เรียนรูและความเจริญกาวหนาน้ันเปนไปตามลําดับขั้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของ
ผูใหญจําเปนตองคํานึงถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะความรูความสามารถและความสัมพันธ
กับงานของผูใหญกับสภาพแวดลอมดวยและผูใหญแตละคนจะมีระดับความคิดรวบยอดท่ีแตกตาง
กันตามลําดับ  เกี่ยวกับเร่ืองน้ี วัชรา  เลาเรียนดี (2550: 38) ไดใหแนวคิดในการพัฒนาความคิดรวบ
ยอดของผูใหญไวดังน้ี คือ  1) ความคิดรวบยอดระดับต่ํา  เปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดท่ี
เปนรูปธรรม เชน สามารถประเมินส่ิงตาง ๆ ดวยเกณฑธรรมดา  งาย ๆ ไมสามารถนิยามปญหาได  
จําเปนตองแสดงวิธีทําใหดูหรือแสดงวิธีแกปญหาใหดูเปนตัวอยาง 2) ความคิดรวบยอดระดับ     
ปานกลาง  เปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดเชิงนามธรรมไดมากขึ้น ไดแก อธิบายหรือนิยาม
ปญหาได และคิดวิธีแกปญหาท่ีเหมาะสมไดในจํานวนที่จํากัด แตยังไมสามารถวางแผนแกปญหาที่
ชัดเจนจึงตองอาศัยการแนะนําวิธีการใหปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติ และ 3) ความคิดรวบยอดระดับสูง 
เปนบุคคลที่มีลักษณะเปนนักคิดท่ีละเอียดลออ  สามารถคิดเชิงนามธรรมระดับสูง เปนตัวของ
ตัวเอง เช่ือมั่นในตัวเอง มีความรู มีความยืดหยุน และมีความสามารถในการบูรณาการเร่ืองตาง ๆ 
เขาดวยกันไดเปนที่บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองได ดําเนินการแกปญหาและปฏิบัติไดดวยตนเอง 
การสนับสนุนสงเสริมเปนส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ดังน้ันการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูใหญใน
การนิเทศการสอนความรูเกี่ยวกับผูใหญ  การคํานึงถึงพัฒนาการของผูใหญและแนวทางการพัฒนา
ผูใหญที่ถูกตอง จะชวยทําใหการดําเนินการนิเทศหรือการโคชเปนไปไดงายและมีแนวโนมท่ีจะ
ประสบผลสําเร็จสูงมากกวาการไมมีความรูและไมเขาใจเกี่ยวกับผูใหญหรือครูเลย  นอกจากน้ันยัง
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เปนการสงเสริมใหครูมีความกาวหนามีพัฒนาการและสงผลถึงผลการเรียนรูของนักเรียน ซึ่ง วัชรา 
เลาเรียนดี (2550: 37, 141-142,  อางถึงใน Brookfield, 1986 and Glickman, 1995: 80-81) และ 
Knowles (1998, อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ, 2547: 7-8)  ไดสรุปหลักการสงเสริมและพัฒนาการ
เรียนรูของผูใหญไวสอดคลองกันวาการเรียนรูของผูเรียน (ผูใหญ)  ตองคํานึงถึงความตองการท่ีจะรู
หรือความสนใจที่จะเรียนรู (Needs and Interests)และความแตกตางของแตละบุคคลเปนหลัก 
(Individual Difference)  คํานึงถึงความรูเดิมและประสบการณที่ไดสั่งสมมาเปนพื้นฐานในการ
เรียนรู (Analysis of Experience) ตลอดจนสภาพแวดลอมและความพรอมในการเรียนรูซึ่งผูใหญ
ตองการความสะดวกสบายเหมาะสมตลอดจนไดรับความไววางใจและการใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
เนนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง  ซึ่งผูใหญมองตนเองวาเปนบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบตอชีวิต
ของตนเอง (Self-Directing) มีศักยภาพและเปาหมายการเรียนรูของผูใหญจะมีแนวโนมของ
เปาหมายการเรียนรูในเร่ืองที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตเพ่ือการแกปญหา (Life Situation) ของตน โดย
แรงจูงใจในการเรียนรูของผูใหญนั้นเกิดจากภายในมากกวาแรงจูงใจภายนอก 

  กลาวโดยสรุปการพัฒนาครูซึ่งถือ เปนผูใหญนั้นควรคํานึงความตองการ
ประสบการณความรูเดิมความแตกตางในแตละบุคคล ทั้งดานความรู ทักษะปฏิบัติ เจตคติและ     
การคิดและประสบการณ  ตลอดจนการใหเกียรติและคํานึงอยู เสมอวาการเรียนรูของผูใหญนั้น    
เปนการพัฒนาโดยการนําตนเองและความรูหรือสิ่งท่ีตองการท่ีจะเรียนรูนั้นจะเปนการเรียนรูที่
นําไปสูการแกไขปญหาในวิถีชีวิตตรงกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ  ดังน้ันการพัฒนาในวิชาชีพหรือ
การนิเทศควรสรางการมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจเพราะน้ันคือการไดมาซ่ึงประเด็นใน      
การพัฒนาท่ีไดรับการยอมรับและใหความรวมมืออยางแทจริง 
 2   ทฤษฏีภาวะผูนํา (Leadership Theories)  
        การปฏิบัติงานใดใหประสบความสําเร็จไดนั้น   จําเปนตองมีผูนําท่ีสามารถจูงใจ
ชักชวนใหทุกคนรวมมือกันปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ  การมีภาวะผูนําท่ีดีเปน
กลไกสําคัญในการดําเนินการโดยคุณสมบัติที่สําคัญอยางหน่ึงของผูที่เปนผูนําในทุกองคกรคือ
ภาวะผูนํา  ซึ่งประกอบดวย ความคิดความเช่ือและการกระทําซ่ึงจะตองปฏิบัติอยางเหมาะสม  
ดังนั้นผูที่ทําหนาท่ีนิเทศหรือโคชจําเปนจะตองมีภาวะผูนําและรูจักการใชภาวะผูนําอยางเหมาะสม 
ซึ่งจะทําให ผูทําหนาท่ีนิเทศหรือโคชไดรับการยอมรับและนําไปสูความสําเร็จรวมกันระหวางครู
และผูนิเทศหรือโคชมีนักจิตวิทยาหลายทานไดนําเสนอทฤษฎีภาวะผูนํา  เชน  แมกเกรเกอร 
(McGregor, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2552: 56-57)  ไดนําเสนอ ทฤษฏีภาวะผูนําตามทฤษฏี X 

และทฤษฏี Y   ซึ่งเปนทฤษฏีในกลุมทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Theories)  แนวคิดหลักของ
ทฤษฎี คือ การมองในส่ิงที่ผูนําปฏิบัติและช้ีใหเห็นวาท้ังผูนําและผูตามตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน   
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โดยทฤษฏี X  มองวา พื้นฐานของคน คือ ไมชอบทํางาน พ้ืนฐานคนข้ีเกียจ อยากไดเงิน อยากสบาย 
เพราะฉะน้ันบุคคลกลุมน้ีจําเปนตองคอยควบคุมตลอดเวลา  และตองมีการลงโทษมีกฎระเบียบ
อยางเครงครัด และทฤษฎี  Y โดยเช่ือวาพื้นฐานของคนเปนกลุมท่ีมองในแงดี  มีความตระหนักใน
หนาท่ีความรับผิดชอบ เต็มใจทํางาน  มีการเรียนรู  มีการพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  มีความคิด
สรางสรรค  และมีศักยภาพในตนเอง ดังน้ัน เมื่อผูนิเทศหรือโคชมีความเขาใจในพฤติกรรมที่
แสดงออกของครูนั้นจะนําไปสูการวางแผนในการพัฒนาท่ีถูกกตองเหมาะสมในแตละบุคคล  สวน 
เฮอรเซย และบลันชารด (Hersey  and  Blanchand, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2552: 63-64)    ได
นําเสนอ ทฤษฏี Life-Cycle ซึ่งอยูในกลุมทฤษฏีภาวะผูนําตามสถานการณ  (Situational or 

Contingency  Leadership  Theories) ซึ่งเปนทฤษฎีภาวะผูนําท่ีมีการนําปจจัยสิ่งแวดลอมมาพิจารณา
วามีผลตอความสําเร็จ นั่นคือ ความสําเร็จตามเปาหมายของงานจึงขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมหรือ
สถานการณที่อํานวยให  ดังน้ัน ผูนิเทศหรือโคชตองรูและเขาใจรูปแบบภาวะผูนําในสถานการณ
ตาง ๆ ซึ่งองคประกอบของภาวะผูนําตามสถานการณตามทฤษฎีของเฮอรเซย  และบลันชารด 
ประกอบดวย ปริมาณการออกคําส่ัง คําแนะนําตาง  ๆ หรือพฤติกรรมดานการมุงงาน ปริมาณ         
การสนับสนุนทางสภาพอารมณ  สังคม หรือพฤติกรรมดานมนุษยสัมพันธ   ความพรอมของผูตาม
หรือกลุมผูตาม โดยเฮอรเซยและบลันชารด แบงภาวะผูนําออกเปน 4 แบบ คือ รูปแบบภาวะผูนํา
แบบที่ 1 ผูนําประเภทนี้จะใหคําแนะนําอยางใกลชิดและดูแลลูกนองอยางใกลชิด ใหความสําคัญกับ
งานสูง ความสัมพันธระหวางบุคคลต่ํา ซึ่งจัดวาเปนผูนําแบบเผด็จการที่มีความพรอมดานความรู
และทักษะจัดเปนพฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีนําควบคุม  (Directive Control) ซึ่งเหมาะกับผูรับ      
การโคชหรือการนิเทศบุคคลที่มีความรูความสามารถระดับต่ํา รูปแบบภาวะผูนําแบบท่ี 2 ผูนําแบบ
ขายความคิด (Selling) ใหความสําคัญกับงานและความสัมพันธระหวางบุคคลสูงซ่ึงจัดวาเปนการใช
ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย  โดยผูนําจะมีสวนรวมภายในกลุม ในฐานะผูสนับสนุนการตัดสินใจ 
รวมตัดสินใจกับสมาชิกกลุมทุกคนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและรวมตัดสินใจ รูปแบบ
ภาวะผูนําแบบที่คลายกับพฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือ ผูนําใชการชักชวนจูงใจมากที่สุดรูปแบบ
ภาวะผูนําแบบท่ี 3 ผูนําแบบเนนการทํางานแบบมีสวนรวม (Participation) ใหความสําคัญกับ
ความสัมพันธระหวางบุคคลสูงและใหความสําคัญกับงานตํ่า ซึ่งเปนการใชภาวะผูนําท่ีสงเสริม   
การมีความสัมพันธที่ดีตอกัน สงเสริมความสามัคคีกลุม สนิทสนมเปดเผยตอกันและกัน สมาชิก
กลุมมีความรูสึกที่ดีไมกาวกายการตัดสินใจของกลุม ผูนําจะเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นชวยใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นของตนเอง ผูนําเขาไปมีสวนรวมกิกจรรมกลุม แตไมรวม
ตัดสินใจ  และรูปแบบภาวะผูนําแบบที่ 4 ผูนําแบบมอบหมายงานใหทํา (Delegation) ให
ความสําคัญกับงานตํ่าและใหความสําคัญบุคคลต่ํา จัดเปนผูนําแบบปลอยปละละเลย โดยผูนํา     
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บางคนใหสมาชิกกลุมทํางานตามชอบใจ ผูนําไมมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกลุม เพียงแตบอกงาน
ที่ตองทําคืออะไรไมมีสวนรวม ไมยุงหรือกาวกายการปฏิบัติงานของสมาชิกเลย ไมสนใจทั้ง
กระบวนการและผลของงานท่ีจะเกิดขึ้น 

  จากทฤษฏีภาวะผูนําสรุปไดวาผูนิเทศหรือผูโคช   ควรใหความสําคัญกับความ
แตกตางระหวางบุคคลสาเหตุของพฤติกรรมที่แสดงออก และทําความเขาใจเพ่ือนําไปสูการวางแผน
พัฒนาไดอยางถูกตองท้ังน้ีทฤษฏีภาวะผูนําน้ียังใชในการกําหนดพฤติกรรมการนิเทศหรือการโคช
ใหมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานการนิเทศที่มีประสิทธิผลสูงสุด            
ควรเนนที่คนและงานควบคูกัน 
 3. ทฤษฏีแรงจูงใจ (Motivation Theories)  

  แรงจูงใจถือเปนสิ่งสําคัญที่ผูนิเทศและโคช  ควรใหความสําคัญและทําความเขาใจ
และเปนส่ิงท่ีผูนิเทศหรือโคชตองสรางใหเกิดข้ึนกับอีกฝายหนึ่งซ่ึงแรงจูงใจของแตละบุคคลนั้น       
มีความแตกตางกันซ่ึงจะนําเสนอทฤษฎีแรงจูงใจที่สําคัญและสามารถนํามาปรับใชในการพัฒนา
บุคลากรไดแก  ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) 
เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย (Maslow, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 
2554: 66) ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย   มาสโลวมองวาความตองการ
ของมนุษยมีลักษณะเปนลําดับขั้น  จากระดับต่ําสุดไปยังระดับสูงสุด  เมื่อความตองการในระดับ
หนึ่งไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็จะมีความตองการอื่นในระดับที่สูงขึ้นตอไป  ซึ่งทฤษฎีความ
ตองการของมาสโลวแบงความตองการพื้นฐาน  (Basic Needs) ออกเปน 5 ประเภท คือ 1) ความ
ตองการทางรางกาย (Physiological  Needs)  เปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยเพื่อความอยู
รอด  เชน  อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรค อากาศ เปนตน  2) ความตองการความ
ปลอดภัยและมั่นคง (Security or Safety Needs)  เมื่อมนุษยสามารถตอบสนองความตองการทาง
รางกายไดแลว  มนุษยก็จะเพิ่มความตองการในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป  เชน  ความตองการความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ความตองการความมั่นคงในชีวิต 3) ความตองการความผูกพันหรือ
การยอมรับทางสังคม (Affiliation or Acceptance Needs) เปนความตองการเปนสวนหน่ึงของสังคม  
ซึ่งเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย เชน ความตองการใหและไดรับซึ่งความรัก  ความตองการ
เปนสวนหน่ึงของหมูคณะ ความตองการไดรับการยอมรับ การตองการ ไดรับความช่ืนชมจากผูอื่น  
เปนตน  4) ความตองการการยกยอง (Esteem Needs)  หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง ความตองการ
ไดรับการยกยอง นับถือ และสถานะจากสังคม  เชน ความตองการไดรับความเคารพนับถือ  ความ
ตองการการยอมรับวามีความรูความสามารถ  เปนตน และ 5) ความตองการความสําเร็จในชีวิต  
(Self-actualization) เปนความตองการสูงสุดของแตละบุคคล เชน ความตองการท่ีจะทําทุกสิ่ง         
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ทุกอยางไดสําเร็จเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง เปนตน ซึ่งทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ
ของมาสโลว  ไดแบงความตองการออกไดเปน 2 ระดับ คือ ความตองการในระดับต่ํา  (Lower  

order Needs)  ประกอบดวยความตองการทางรางกาย, ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง และ
ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ  ความตองการในระดับสูง (Higher order Needs)  

ประกอบดวย  ความตองการการยกยองและความตองการความสําเร็จในชีวิต   และทฤษฎี 2 ปจจัย
ของเฮอรซเบอรก (Herzberg, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 66) ทฤษฎีเฮอรซเบอรกเนนอธิบาย
และใหความสําคัญกับปจจัย 2 ประการ ไดแก  องคประกอบดานแรงจูงใจ (Motivation Factor) และ
องคประกอบดานสุขภาพศาสตร (Hygiene Factor) สองปจจัยมีอิทธิพลตอความสําเร็จของงาน
องคประกอบดานแรงจูงใจ (Motivation factors)  เปนปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน  
ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ผลผลิตเพิ่มข้ึน ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
(Job Satisfaction) ตัวกระตุนประกอบดวยปจจัย 5 ประการ คือ 1) โอกาสและความเปนไปไดใน
การเจริญกาวหนา (Possibility of Growth) 2) การไดเลื่อนระดับหรือความกาวหนาในหนาท่ีการ
งาน (Advancement) 3) ไดรับการยกยอง ยอมรับ (Recognition)  4) การไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบ (Responsibility) และ 5) ผลสําเร็จหรือการประสบผลสําเร็จ  (Achievement) และ
องคประกอบดานสุขภาพศาสตร (Hygiene Factors) เปนปจจัยที่ชวยใหพนักงานยังคงทํางานอยูและ
ยังรักษาเขาไวไมใหออกจากงานถาปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือหลาย ๆ  ปจจัยไมไดรับการดูแล เขาจะ    
ไมพอใจและไมมีความสุขในการทํางานและสงผลถึงคุณภาพของงานประกอบดวยปจจัยยอย          
8 ประการ คือ 1) เงินเดือนคาจาง (Salary)  2) สภาพในการทํางาน (Working Conditions) 3) ความ
ปลอดภัยหรือสวัสดิภาพในการทํางาน (Job Security) 4) ชีวิตสวนตัว (Personal Life) 5) นโยบาย
ของโรงเรียนและนโยบายการบริหาร 6) การนิเทศและเทคนิควิธีการนิเทศ 7) ความสัมพันธระหวาง
บุคคลในหนวยงาน และ 8) ฐานะหรือสถานภาพของบุคคล 

  จากทฤษฏีแรงจูงใจสรุปไดวา การสรางแรงจูงใจนั้นควรเร่ิมจาการทําความเขาใจ
ในความแตกตางของแตละบุคคลซึ่งแตละบุคคลนั้นมีลักษณะนิสัย บุคลิกภาพแตกตางกันความ
ตองการที่แตกตางกันกันตั้งแตระดับต่ําไปถึงระดับสูงทั้งท่ีเปนในรูปของส่ิงตอบแทนและการไดรับ                      
การยอมรับและยกยองจากบุคคลอื่น การจูงใจใหเกิดความมั่นใจในตนเองและเกิดการพัฒนาตนเอง
อยูตลอดเวลา ซึ่งการวิจัยในคร้ังน้ีนําทฤษฏีการจูงใจมาใชในการสนับสนุนสงเสริมใหเพ่ือนครู
ปฏิบัติการโคชใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

  4.  ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง (Change Theories) 
  การนิเทศหรือการโคชนั้นถือเปนกระบวนการที่นํามาสูการเปลี่ยนแปลงในองคกร  
ดังนั้น ผูทําหนานิเทศหรือโคชจําเปนท่ีจะตองรูและเขาใจใหหลักการ แนวคิด และทฤษฏีเกี่ ยวกับ
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การเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพ  ชิน และเบนนิส (Chin 

and Bennis, 1969, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 29-30) ไดนําเสนอทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงแบบ 
Non-Conflict ซึ่งมียุทธวิธีทั่วไปของการเปลี่ยนแปลง 3 ยุทธวิธี คือ  1) ยุทธวิธีการใชหลักเหตุผล
และขอมูลเชิงประจักษ (Rational-empirical Strategy) เปนยุทธวิธีที่เหมาะกับคนหรือกลุมคนที่มี
เหตุผล มีการเคลื่อนไหวตามความสนใจของตนเอง 2) ยุทธวิธีการใหการศึกษาใหมหรือใหความรู
ใหม (Normative Re-education) เปนยุทธวิธีที่มีความเช่ือวามนุษยมีแรงจูงใจที่ตางกัน  ยึดความ              
เปนเหตุเปนผลและความฉลาดของมนุษย การเปลี่ยนแปลงน้ีเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
คานิยม และทักษะการมีความสัมพันธที่ดี โดยการใหความรูขาวสารหรือเหตุผลที่ดีเพื่อการปฏิบัติ
เทาน้ัน  ยุทธวิธีการใชอํานาจและการควบคุม (Power Coercive Strategy) การเปลี่ยนแปลงดวย
ยุทธวิธีดังกลาว คือ การใชอิทธิพลของตําแหนงหนาท่ีและใหขอมูลที่ไมสามารถคัดคานหรือ
ปฏิเสธได เชนใชนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเปนตน สวนในวงการวิทยาศาสตรไดมีการนําเสนอ
ทฤษฎีทางการเปลี่ยนแปลง ที่มีช่ือวา ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงแบบ Chaos Theory  และทฤษฏี     
การเปลี่ยนแปลงสมัยใหม Postmodern Theory   ซึ่งท้ังสองทฤษฎีนั้นสามารถนํามาใชในการอธิบาย
ถึงสภาพของการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา  ซึ่งทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง Chaos Theory เปน
ทฤษฏีวิทยาศาสตรแนวใหมที่เปนการสํารวจคนหาส่ิงตางๆ ที่ซอนอยูภายใตสภาพที่มองเห็นภายใต
ระบบที่ไรระเบียบ คลุมเครือ  และศึกษาวามนุษยจัดการอยางไรกับตัวเองภายใตความสับสนวุนวาย 
ซึ่งความเช่ือตามแนวทฤษฏีนี้มีความเช่ือวา ภายในโรงเรียนมีลักษณะการปฏิบัติไมเปนเสนตรง  
การเปลี่ยนแปลงที่มาจากบนลงลางอาจไมบรรลุผล การเปลี่ยนแปลงที่ยังยืนตองมาจากทุกคนใน
องคกรโดยท่ีสังคม โรงเรียนมีความสัมพันธกัน ซับซอน ประกอบดวยบุคคลหลายแบบหลาย
ลักษณะ การประเมินผลไมควรยึดแบบทดสอบมาตรฐานเทานั้น การประเมินผลควรมาจากทุกคนมี
สวนรวมในการประเมินผล  และใหความสําคัญในรายละเอียดโดยใหคิดเสมอวาส่ิงเล็ก  ๆ ที่วา                
ไมสําคัญอาจมีความสําคัญที่สุด (Butterfly Effect)  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
ระหวางกลุม ภายในโรงเรียน การปฏิบัติใด ๆ ควรเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน ซับซอนตามระดับของ
แตละกลุมและวิธีการใหขอมูลยอนกลับควรใชหลายๆวิธี และใหครูมีสวนรวมในการวิเคราะห
ตัดสินใจ  คิดหาวิ ธีแก ไขปญหา  ซึ่ งความสับสนวุนวาย  ปญหาอาจเกิด ข้ึนได เสมอใน                    
การเปลี่ยนแปลง แตทุกคนตองรวมมือกัน สวนทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม Postmodern 

Theory มีลักษณะสําคัญ คือ ตอตานความคงที่และความแนวแนเด็ดเดี่ยวของทฤษฏีดั้งเดิมท่ี  
แนวคิด ความจริง ความรู หรือวิธีการที่ไมเปลี่ยนแปลงทฤษฏีเปลี่ยนแปลงสมัยใหมยอมรับความ
ซับซอน ความไมชัดเจน และความหลากหลาย ตลอดจนยกยองใหความสําคัญกับความสรางสรรค 
ความแตกตาง และการเหน็บแนมเยยหยันที่ไมเกี่ยวของกับปรัชญาหรือคุณธรรมใด ๆ จงใจกําหนด
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ขอสันนิฐานใหม ๆ ปฏิเสธท่ีจะยอมรับการคิดท่ีเปนข้ันตอน และการกําหนดขอบเขตการคิด         
ไมชอบการพูดที่แสดงความถูกตองท้ัง 2 อยาง  ซึ่งแนวคิดสําคัญของทฤษฎีนี้คือความรูถูกสรางข้ึน
ภายใตบริบททางสังคม ความรูมีอยูหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไดตลอดทุกเวลาทุกสถานที่ วิธีการ
แกไขปญหามีอยูอยางหลากหลายและมนุษยมีความแตกตางกันแมจะอยูในวัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอมเดียวกัน สวนการเปลี่ยนแปลงเปนส่ิงท่ีคาดเดาหรือทํานายไมได และการที่จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงไดนั้นไมไดมาจากคนเดียวแตเกิดจากความรวมมือกัน นอกจากน้ัน วัชรา  เลาเรียนดี 
(2554) และ เลวิน (Lewin, 1995, อางถึงใน Wiles and Bondi, 2004: 41)  ไดเสนอกระบวนการของ
การเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีขั้นตอนพื้นฐานท่ีสําคัญ 3 ขั้นตอน คือ 1) การละลายความเคยชิน 

(Unfreezing)  เปนข้ันตอนของการสรางความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง    

2) การเปลี่ยนแปลง (Change)   ขั้นของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอเปาหมายการเปลี่ยนแปลง
เชน พันธกิจ วัตถุประสงค วัฒนธรรม เปนตน และ 3) การทําใหการเปลี่ยนแปลงน้ันมีความมั่นคง 

(Refreezing) เปนขั้นตอนที่มุงเนนการสนับสนุนสงเสริมใหพฤติกรรมใหม ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
นั้นคงอยูอยางมั่นคงดวยการใหความชวยเหลือสนับสนุนอยางตอเนื่องหรือการโคช  (Coach) 
นั้นเอง 
  จากการศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง สรุปไดวา การเปลี่ยนแปลง
นั้น มีความจําเปนตอการพัฒนาขององคกรโดยการเปลี่ยนแปลงควรเร่ิมตนจากการสรางความ
ตระหนักใหเห็นถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงหรือส่ิงท่ีจะเปลี่ยนแปลง  ซึ่งผูนิเทศหรือโคช
ควรทําความเขาใจถึงความแตกตางของแตละบุคคล และดําเนินการสนับสนุนสงเสริมดวยวิธีการที่
หลากหลายในการชวยเหลือที่ย่ังยืนในท่ีสุด สรางการยอมรับความจําเปน หรือความสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงท้ังท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงและมีการเปลี่ยนแปลง 
 5.  ทฤษฏีการเรียนรูรวมกนั  (Collaborative Learning) 
  การดําเนินการนิเทศหรือการโคชนั้นทั้งผูนิเทศหรือผูโคชจะตองทํางานรวมกันกับ
ครูในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ดังน้ัน หลักการแนวคิดของการรวมมือกันเรียนรูจึงเปน
สิ่งท่ีมีความจําเปนในการดําเนินการนิเทศหรือการโคชใหประสบความสําเร็จ   ซึ่ง แมททิล
(Matthews, 1996) จอนหสัน และจอนหสัน (Johnson and Johnson, 1986) ปฟฟ (Buffee, 1995) 

แพนนี่ (Panitz, 1996: Internet) และอนูราดา (Anuradha, 1995, อางถึงใน อังศินันท  อินทรกําแหง, 
2547: 52) ไดกลาววาในการทํางานเปนทีม (Team Working) ที่มีการเรียนรูรวมกัน (Collaborative 

Learning) เปนการเรียนรูที่มีสัมฤทธิผลท่ีสูงกวาการทํางานเด่ียว  เนื่องจากการเรียนรูรวมกัน           
มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณในกลุมเล็ก  ๆ ที่มีความสนใจรวมกัน ทุกคนมีโอกาสใน   
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับผิดชอบในการเรียนรูของกลุม และสงเสริมการคิดเชิง
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วิพากษ ทุกคนมีความรับผิดชอบ โดยไมมีการแขงขันในการทํางานกลุมเกิดเปนพลังกลุมท่ี
ผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีความสามารถในการคิดสรางสรรค   แกปญหาและตัดสินใจในฐานะเปน
ทีมหน่ึง ซ่ึงการสรางความหมายรวมกัน และเปนกระบวนการที่ทําใหอุดมไปดวยความรูและขยาย
มากข้ึน  โดยความรู ความจริง มีอยูในทุกหนทุกแหง รอเพียงการถูกคนพบโดยความพยายามของ
มนุษยดวยวิธีการทางสังคมโดยการชวยเหลือพึ่งพาในการเรียนรูรวมกัน (Collaborative) โดย
องคประกอบของการเรียนรูรวมกัน (Johnson and Johnson, 1986, อางถึงใน อังศินันท  อินทรกําแหง, 
2547: 54-55) ประกอบดวย 1) มีโครงสรางท่ีเปนความสัมพันธ ทางบวก และ มีความรูสึกรวมกัน  

2) มีการปฏิสัมพันธแบบตัวตอตัว เชน การพูด การอภิปราย การสอนงานตัวตอตัว เปนตน             

3) การวางแผนและสรางขอตกลงรวมกันรับผิดชอบ  4) ใชความสัมพันธระหวางบุคคล และทักษะ
การสื่อสารท่ีใชในกลุมยอย  และ 5) ควรมีการสะทอนกลับของโครงสรางและการมีผลยอนกลับ   
จอหนสัน และจอหนสันยังกลาววาปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการเรียนรูรวมกันประกอบดวย 1) ความ
พึงพอใจในทีมงาน เปดกวางทางความคิด  2) บรรยากาศในการทํางานในทีมทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะ
แสวงหาความรู และ 3) องคกร หรือหนวยงานสงเสริมใหมีการพูดคุยถกเถียง  ซักถามอยาง
กวางขวางเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น แสดงวิสัยทัศนรวมกัน แสดงความคิดเห็นลงไป
ในพันธกิจ เปาหมาย และกระบวนการทํางาน 
  สรุปไดวา การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) เปนการเรียนรูที่อาศัย
รูปแบบของวิธีการทางสังคม ที่มีการพูดคุย เรียนรูระหวางกลุมคน เพื่อสรางความรูขึ้นมาดวย
ตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธระหวางกันในการจัดการเรียนรูหรือการเรียนรูแบบ Collaborative จะ
สนับสนุนการเรียนรูที่เกิดจากความรวมมือ การพึ่งพา และการชวยเหลือกันแลกเปลี่ยนความรูกัน 
ความคิดซ่ึงกันและกัน ใหมากท่ีสุด ซึ่งการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) จึงเปนเปน
วิธีการเรียนรูที่ผูเรียนตองสรางความรูขึ้นมาเองหรือการพัฒนาการเรียนรูผานการทํางานเปนกลุม
(Teamwork) 

 6.  ทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคม (Sociocultural Theory) 
  ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี  (Vygotsky) เปนพื้นฐานสําคัญของ     
การเรียนรู วัฒนธรรมคือการมีความเช่ือ คานิยมแนวปฏิบัติที่ทําใหมนุษยอยูรวมกันเปนกลุมเปน
คณะไดอยางมีความสุข  ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม (Social Constructivism) เปนทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาท่ีวาดวยการสรางความรู (Sociological Theory of Knowledge) ซึ่งประยุกตใชใน
สถานการณทางสังคมตาง ๆ ที่มีการสรางความรูภายในกลุมคน การสรางวัฒนธรรมของการสราง
และการแบงปนความหมายรวมกัน  และเมื่อบุคคลเขาไปอยูในวัฒนธรรมดังกลาว บุคคลก็จะมี   
การเรียนรูตลอดเวลาเพ่ือเขาเปนสวนหนึ่งของกลุมในหลายระดับ โดยเนนการสรางความรูโดย
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อาศัยปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Constructivism or Socially Oriented Constructivist Theories) 

และเนนวา ความรู คือ ผลผลิตทางสังคม โดยมีขอตกลงเบ้ืองตนสองประการ คือ 1) ความรูตอง
สัมพันธกับชุมชน 2) ปจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตรมีผลตอการเรียนรู ดังน้ันครูจึงมี
บทบาทเปนผูอํ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู  (http://www.mua.go.th/users.bhes.catalog_ 

hvocab.pdf) โดยไวกอตสกี เช่ือวา องคประกอบสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรูของบุคคล  คือ     
การสรางสื่อกลาง (Mediation) และมีการปฏิสัมพันธ (Interaction) ทางสังคมและวัฒนธรรม การมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมรอบตัวโดยเฉพาะส่ิงแวดลอม ทางสังคมและวัฒนธรรม 
ชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของบุคคล   การชวยเหลือและช้ีแนะจากผูที่มีความชํานาญ
มากกวาจะทําใหบุคคลสามารถแกปญหาที่ไมสามารถแกดวยตนเองได   ประสบการณจาก          
การแกปญหาดังกลาว จะทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูและสามารถแกปญหานั้นไดโดยลําพังในเวลา
ตอมา ในดานการเรียนรูของบุคคล ไวกอตสกี  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตของการพัฒนา    
การเรียนรูไว (Zone of Proximal Development)   สรุปไดวาผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรูของตนเองข้ึนไดดวยการรับคําช้ีแนะหรือทํางานรวมกับผูที่มีความชํานาญเกี่ยวกับเร่ือง
นั้น ๆ ไวกอตสกี อธิบายการพัฒนาขอบเขตของการเรียนรูวาเปนการลดชวงหางระหวางระดับ
พัฒนาการทางสติปญญาท่ีผูเรียนมีอยูในขณะน้ันซ่ึงดูไดจากปญหาที่ผูเรียนไมสามารถแกไดโดย
ลําพัง แตสามารถแกปญหานั้นไดถาไดรับการช้ีแนะจากผูมีความชํานาญมากกวาชวยใหผูเรียนรู
และสามารถแกปญหานั้นไดดวยตนเองในเวลาตอมา (http://wiki.edu.chula.ac.th/groups/c5a65/)  
  จากการศึกษาทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคม สรุปไดวา การนิเทศหรือการโคชตาม  
แนวทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี (Vygotsky) ซึ่งเปนแนวทาง Social Constructivism 

ไดใชทฤษฏีการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Collaborative Learning) โดยผูนิเทศหรือโคช กับ
ผูรับการโคชตองมีการแลกเปลี่ยนสนทนากัน  เกี่ยวกับเร่ืองท่ีกําลังเรียนรู กระบวนการนี้ คือ       
การรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเปนการทําใหผูเรียนตกผลึกและกลั่นกรองสงท่ีสรางข้ึน   
แทนความรูภายในสมอง มาเปนคําพูดท่ีใชในการสนทนาท่ีแสดงออกมาภายนอกท่ีเปนรูปธรรม  
การคอย ๆ พัฒนาสมรรถนะจากสมรรถนะตํ่าสูสมรรถนะการเรียนรูที่สูงข้ึน ซึ่งสามารถทําไดดวย
ความเหมาะสมของกิจกรรมและเวลา  ซึ่งผูวิจัยจะขอมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการแนวคิดเกี่ยวกับ
แนวคิดพ้ืนฐานของการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอนและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการนิเทศ 
มาใชในการกําหนดหลักการกระบวนการปฏิบัติ รูปแบบการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   
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 7. หลักการแนวคิดทฤษฏีการมีสวนรวม (Participation Theory) 
  หลักของการมีสวนรวมในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเช่ือมโยง
อยางใกลชิดกับ “การตัดสินใจ” นั่นคือ การมีสวนรวมนั้น ๆ ไดนําไปสูการตัดสินใจใด ๆ อยางมี
คุณคา และอยางชอบธรรมหรือไม ซึ่งในภาษาอังกฤษจะใชคําวา “Meaningful Participations” คือ 
การมีสวนรวมนั้น ๆ ไดทําขึ้นหรือวางระบบขึ้น ไมใชเพียงเพ่ือวาไดจัดทําใหมีแลวเทาน้ัน แตการมี
สวนรวมนั้น ๆ ไดนําไปสูการพิจารณา ตัดสินใจ หากสมเหตุสมผล ตองมีความชอบธรรมก็นําไป
ปฏิบัติ หากผูมีอํานาจ คิดวาไมเหมาะสมก็จะตองอธิบายไดโดยมีมาตรฐานแหงความชอบธรรม 
(Legitimacy) ในการตัดสินใจนั้น  ๆ ที่สังคมสวนใหญยอมรับได ที่อาจจะขัดกับผลของการมี       
สวนรวม ซ่ึงการทํางานแบบมีสวนรวมนั้นไมวาจะเปนระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน 
ระดับองคกร หรือระดับประเทศน้ันวามีความสําคัญอยางย่ิงในกระบวนทัศนปจจุบัน เพราะจะชวย
ใหผูมีสวนรวมเกิดความรูสึกความเปนเจาของ (Ownership) และจะทําใหผูมีสวนรวมหรือผูมีสวน
ไดสวนเสียนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ไดอยาง
สมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ (วันชัย วัฒนศัพท, 2546: 1-2)  และการมีสวนรวมนั้นมีหลายระดับ  

ซึ่ง โคเฮ็น และอัฟโฟ (Cohen and Uphoff  (1980, อางถึงใน ถวิลวดี บุรีกุล, 2551: 8) ไดจําแนก  
การมีสวนรวมออกเปน 4 ระดับ คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)   2) การมี
สวนรวมในการดําเนินการ (Implementation)   3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefit) 

และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งสอดคลองกับ เอสเทรินส (Arnstein S., 

1969: internet) ไดแบงระดับของการมีสวนรวมไว 8 ระดับ คือ 1) รวมกระทํา (Manipulation)         
2) รวมบําบัดรักษา(Therapy)  3) การแจงขอมูล (Informing)  4) การใหคําปรึกษา(Consultation)     
5) ไกลเกลี่ยประนีประนอม (Placation) 6) การเปนหุนสวน (Partnership) 7) มอบหมายอํานาจ 
(Delegated Power) และ 8) การมีสวนรวมในการควบคุมดูแล (Citizen Control) ซึ่งจะเห็นไดวา
ระดับของการมีสวนรวมนั้นเร่ิมตนจากระดับของรวมมือกันทางความคิดและพัฒนาการจนถึงระดับ
ของการรวมกันปฏิบัติและรวมกันรับผิดชอบ 

  ดังน้ัน การพัฒนาวิชาชีพดวยการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีความ
เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของทุกฝายในองคกรตั้งแตระดับบริหารถึงระดับปฏิบัติการโดยมี
เปาหมายเปนหนึ่งเดียวกันคือการพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  
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 8.  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน (Job-Embedded 

Learning) 
  การโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  ถือเปนรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบ
บูรณาการกับการทํางาน (Job-Embedded Professional Development) โดยอาศัยหลักการแนวคิด
ของการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ซึ่ง IBM (2006, อางถึงใน Zepeda, 2008: 141) ไดให
ความหมายของการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานวาเปนการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเรียนรูใน
งานโดยมุงพัฒนางานท่ีรับผิดชอบใหประสบความสําเร็จ แนวคิดดังกลาวยังมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกับการเรียนรูของผูใหญ (Adult Learning) ดังท่ี ลินดีแมน (Lindeman, 1926, อางถึงใน 
Zepeda, 2008: 141)  ไดกลาววาการพัฒนาการเรียนรูของผูใหญจะประสบความสําเร็จไดนั้นตอง
คํานึงถึงสถานการณและความตองการจําเปนในการใชความรู มิใชการคํานึงเน้ือหาสาระเปนสําคัญ  
โดยแนวคิดของการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานอาจใชคําเรียกที่แตกตางกันแตมีความหมาย
เดียวกัน ไดแก การเรียนรูจากการทํางาน (Learning on The Job)  การเรียนรูในสถานทีทํางาน 
(Learning at Work) และ การอบรมขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training) ซึ่งการเรียนรูแบบ   
บูรณาการกับการทํางานมีความเกี่ยวขอสัมพันธกับการเรียนรูของผูใหญ  เพราะผูใหญจะปฏิบัติงาน
โดยมุงสูความสําเร็จ โดยความตั้งใจและเกิดจากความตองการของตนจากภายใน  สวนการเรียนรู
แบบบูรณาการกับการทํางานจะประสบความสําเร็จไดตองไดโอกาสในการพัฒนาความรู
ความสามารถและนําสูการปฏิบัติงานโดยทันที  ซึ่งการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานน้ัน
สามารถปฏิบัติแบบเปนทางการหรือไมเปนทางการ  แตเนนการปฏิบัติที่สรางการมีสวนรวมใน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางเพื่อนครู  โดยกิจกรรมดังน้ี การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research)  การโคชและการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน (Coaching and Peer Coaching) 
สมาชิกกลุมศึกษา (Membership in Study Groups)  กลุมศึกษาระดับคณะวิชา (Whole Faculty 

Study Groups)  การศึกษาเนื้อหาสาระบทเรียน (Book Study)  การวิเคราะหและสะทอนผล         
การปฏิบัติโดยเพื่อน (Critical Friends) เปนตน 

   โดยการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานจะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ไดนั้นจะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ดังท่ี วูดและคิลลินด (Wood and Killian, 

1998, อางถึงใน Zepeda, 2008: 143-144) ไดกลาววา  การเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน (Job-

Embedded Learning) วาเปนการเรียนรูที่ เกิด ข้ึนโดยครูและผูบริหารรวมกันปฏิบัติและให
ความสําคัญ  โดยอาจใชวิธีการที่งายไมซับซอนไมเปนทางการเชน การแลกเปลี่ยนขอมูลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศซ่ึงกันและกัน ซึ่งเกิดจากการมีวัฒนธรรมองคกรท่ีสนับสนุนใหเพ่ือนครูแลกเปลี่ยนเรียนรู  
มีความเช่ือมั่น และรวมมือกันในเชิงสรางสรรค   และการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานจะ
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สําเร็จไดมีปจจัย 3 ประการ คือ 1) ตองเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพของครูรายบุคคล และ 2) เนน
การใหขอมูลยอนกลับในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจน และ 3) ชวยเหลือการนําความรูใหม
สูการปฏิบัติ   และคํานึงถึงเงื่อนไขสําคัญท่ีสงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานประสบ
ความสําเร็จคือ  ยึดหลักการเรียนรูของผูใหญเปนสําคัญ  และเช่ือในกระบวนการ  เพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพ และตนเอง พรอมกับการเอื้อเวลาและทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูในการพัฒนา
วิชาชีพ (Zepeda, 1999: 144) และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลถึงความสําเร็จในการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการทํางานคือมีทักษะที่สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน   ซึ่ง 
แมคลันลิน และโอเบอรแมน (Mclaughlin and Oberman, 1996, อางถึงใน Zepeda, 2008: 145)  ได
กลาวถึงทักษะที่สนับสนุนการเรียนรูแบบบูรณาการ ซึ่งประกอบไปดวย ทักษะการไตรตรองยอน
คิด การสรางความเปนเพ่ือนรวมอาชีพ   ลดการแยกกันปฏิบัติงานของเพ่ือนครู   ยึดความแตกตาง
ของครูเปนสําคัญ  เพิ่มการสงถายความรูใหมและสนับสนุนการนําความรูใหมสูการปฏิบัติรวมถึง
การการใหคําพูดที่มุงสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ  
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการโคชจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น          
ผูทําหนาที่โคชและผูรับการโคช ตลอดจนผูบริหาร มีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีความรูความเขาใจ
ในในหลักการแนวคิดของการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพ
แบบบูรณาการกับการทํางานซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาที่มีความตอเน่ือง  
 

การนิเทศแบบพัฒนาการ (Developmental  Supervision) 
 การพัฒนาวิชาชีพครูเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญในการสรางความย่ังยืนใหกับสถานศึกษา
และสงผลถึงผสสําเร็จของผูเรียน   ซึ่งในปจจุบันมีวิธีการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบท่ีหลากหลาย
และไมมีวิธีใดท่ีดีที่สุด  แตผูทําหนาที่ในการพัฒนาวิชาชีพควรเลือกสรรวิธีที่เหมาะสมกับครู  โดย
คํานึงถึงความแตกตางของครูเปนสําคัญเพ่ือนําไปสูผลสําเร็จในการพัฒนาวิชาชีพ   
 หลักการ แนวคิดของการนิเทศแบบพัฒนาการ 

 การนิเทศแบบพัฒนาการ (Developmental  Supervision) เปนแนวคิดทฤษฎีใน        
การนิเทศการสอนของ  กลิ๊กแมน  และกลิ๊กแมน  กอรดอน และรอสกอรดอน (Glickman, 1985: 

Glickman  and  others, 1990, 1995, 1997, 2001 และ 2004, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 110-

113) ซ่ึงมีการเผยแพรนําไปใชในสถานศึกษา  มานานจนถึงปจจุบัน  เนื่องจากมีหลักการ  แนวคิด  
วิธีดําเนินการท่ีทันสมัย  ทันตอเหตุการณ  และทันตออนาคต  และเนนท่ีมนุษยคือ  ครู  และ
นักเรียนเปนเปาหมายสําคัญ  ซึ่งการนิเทศแบบพัฒนาการ  (Developmental  Supervision)  ตั้งอยูบน
บนความเช่ือที่วาครู มีลักษณะแตกตางกัน  ทั้งในดานความรู  ความเช่ียวชาญ  ความสามารถใน   
การเรียนรูความคิด  ความสามารถในการคิด  ประสบการณ  เจตคติ  ความสามารถในการมองเห็น
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ปญหาและแสวงหาทางเลือก  และแรงจูงใจในการพัฒนาวิชาชีพที่แตกตางกัน  สืบเนื่องจาก       
การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอนมีความจําเปนในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงบุคลากรทุกฝาย
ทุกคนที่เกี่ยวของกับการศึกษาตองมีการปรับเปลี่ยนและการพัฒนา  โดยการดําเนินการนิเทศใน
ดานตาง ๆ ตอไปนี้ใหบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จจะตองคํานึงถึงความแตกตางในดาน
ตางๆของครูเปนหลักในการชวยพัฒนาการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ  
งานการนิเทศที่แบงเปน 2 กลุมท่ีมีความชัดเจนคือ กลุมท่ีเปนงานดานเทคนิควิธี (The Technical 

Tasks) ตองใชเทคนิควิธีหรือยุทธวิธีที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพซ่ึงประกอบดวย 5 ภาระงาน  คือ
1) งานการชวยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistant) 2) การพัฒนากลุม (Group Development)          
3)  การพัฒนาวิชา ชีพ  ( Professional Development)  4)  การพัฒนาหลัก สูตร  ( Curriculum 

Development) และ 5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  และงานกลุมท่ีสองคือกลุมงาน
ดานวัฒนธรรม (The Cultural Tasks) ประกอบดวย 3 ภาระงาน คือ 1) การชวยเหลือสนับสนุน   
การเปลี่ยนแปลง(Facilitating Change) 2)  การใหความสําคัญในความหลากหลายและแตกตางกัน
ของครู (Addressing Diversity) และ 3) การสรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษา
กับองคกรที่เกี่ยวของ (Building Community) และการนิเทศแบบพัฒนาการประกอบดวยสวนสําคัญ 
5 สวนที่จําเปนอยางย่ิง คือ 1) ความรูที่สําคัญและจําเปนเบ้ืองตน  สําหรับการนิเทศแบบพัฒนาการ  
(Prerequisites) 2) บทบาทหนาท่ีของการนิเทศแบบพัฒนาการ คือ การพัฒนา (Supervision as 

Development) 3) งานการนิเทศการศึกษาและงานการนิเทศการสอน (Tasks of Supervision) 4) การ
รวมกันเปนหนึ่งเดียวของเปาหมายองคกรและความตองการจําเปนของครู (Unification) 5) ผลผลิต
หรือผลลัพธที่พึงประสงค (Product)  ซึ่งก็คือผูเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรู (Improved  Student  

Learning)    โดยการนิเทศแบบพัฒนาการหรือการนิเทศที่เนนพัฒนาการของครู (Supervisory 

Approach in Developmental Supervision) ไดกําหนดวิธีการนิเทศหรือพฤติกรรมการนิเทศ 4 แบบ   
ซึ่งแตละแบบจะใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ถาคํานึงถึงระดับความสามารถใน    
การพัฒนาของครู  ความผูกพันตอภาระหนา ท่ีและระดับความเช่ียวชาญของครู ซึ่งครูแตละคน      
แตละกลุม  จะมีความแตกตางกัน วิธีการนิเทศ 4 แบบ ไดแก 1) วิธีใหการนิเทศแบบช้ีนําควบคุม  

(Directive Control Approach) 2) วิธีใหการนิเทศแบบช้ีนําใหขอมูล  (Directive Informational  

Approach) 3) วิธีใหการนิเทศแบบรวมมือ (Collaborative  Approach) และ 4) วิธีใหการนิเทศแบบ
ไมช้ีนํา (Non-directive  Approach) ซึ่งวิธีการหรือพฤติกรรมการนิเทศแบบที่ 1 และแบบท่ี 2  
เหมาะสําหรับครูที่มีความรูความสามารถอยูในระดับต่ํา  สวนวิธีการนิเทศหรือพฤติกรรมการนิเทศ
แบบที่ 3 และแบบที ่4 เหมาะสําหรับครูที่มีความรูความสามารถในระดับปานกลางถึงระดับสูง  
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 จากการศึกษาหลักการแนวคิดของการนิเทศแบบพัฒนาการ สรุปไดวา การนิเทศหรือ
การโคชควรคํานึงถึงความแตกตางของครูที่รับการโคชตามระดับความรูความสามารถและสิ่งท่ี
ตองการจําเปนในการพัฒนา  ซึ่งผูนิเทศหรือโคชมีขอบขายหนาท่ีมิใชเพียงแคงานดานเทคนิค    
การนิเทศ  แตยังครอบคลุมถึง งานดานวัฒนธรรม เพื่อใหผูรับการโคชเกิดพัฒนาการท้ังดาน        
การปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ดีตอการนิเทศหรือการโคชและตอสถาบันท่ีสําคัญการโคชหรือ      
การนิเทศเปนการพัฒนาควบคูกันท้ังผูทําหนาท่ีโคชหรือผูทําหนาท่ีนิเทศจะตองมีประสบการณ 
สมรรถนะในการเรียนรู ไมแตกตางกัน และวิธีการในการส่ือสาร  สื่อความหมายตอกันท่ีเหมาะสม
ที่สุด คือ การพูดที่ไมช้ีนําและการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดซึ่งกันและกัน  
 

การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ (Collaborative Professional Development) 

 การรวมมือรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาวิชาชีพถือเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนา
วิชาชีพเนื่องการการรวมมือรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาวิชาชีพนั้น ยอมกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ชวยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ดังน้ันการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพจึงเปนรูปแบบการนิเทศมีความสอดคลองกับแนวทาง       
การพัฒนาวิชาชีพที่เนนการรวมมือรวมแรงรวมใจกันสูความสําเร็จ  
 หลักการแนวคิดการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ 

 การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ จัดเปนวิธีการนิเทศแบบหนึ่งหรือเปนการพัฒนาใน
วิชาชีพครูแบบหนึ่งตามแนวคิดระบบการนิเทศหลากหลายวิธีการของแกลทธอรน (Glatthorn, 

1984,  อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี, 2550, 2554: 93) การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพเปนกระบวน          
ที่ครูต้ังแต 2 คนข้ึนไป มีความรูประสบการณ สมรรถนะการเรียนรูไมแตกตางกัน รวมมือรวมใจกัน
ปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงความเจริญกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง โดยปกติจะมีการสังเกตการสอน
กันและกันในช้ันเรียน แลกเปลี่ยนกันใหขอมูลยอนกลับจากการสังเกตการสอนรวมกัน และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บางคร้ังอาจจะเรียกวิธีการนิเทศแบบนี้วา การนิเทศแบบเพื่อน 
ชวยเพื่อน (Peer Supervision  หรือ  Peer Coaching) หรือการนิเทศโดยเพื่อนรวมอาชีพ (Collegial 

Supervision)   อยางไรก็ตาม   คําวา   การนิเทศ (Supervision)  ครูสวนใหญจะมีการรับรูการนิเทศ
ดานลบ ในลักษณะที่เปนการออกคําส่ังใหปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลก็คือ ครูมักจะ
ตอตานการมีสวนรวมในโครงการนิเทศท่ีตองนิเทศกันในลักษณะดังกลาว  ปจจุบันจึงใชคําวา 
Coaching, Mentoring แพรหลายมากขึ้นหรือใชคําวาการพัฒนาวิชาชีพแทนคําวาการนิเทศ 
(Supervision) ซ่ึงยึดหลักปฏิบัติและมีเปาหมายเดียวกันแตกตางกันที่ผูทําหนาท่ีนิเทศหรือโคชไมใช
ศึกษานิเทศกหรือผูนิเทศโดยตําแหนงอีกตอไป  สําหรับการรวมพัฒนาวิชาชีพ (Collaborative 

Professional Development) ในท่ีนี้การดําเนินการระหวางเพื่อนครูดวยกันซ่ึงสามารถดําเนินการได
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หลายลักษณะ เชน   จากลักษณะที่งายท่ีสุด  คือ  มีการสังเกตการสอนกันในช้ันเรียนกัน 1-2 คร้ัง  
ตอสัปดาหไมกําหนดเวลาบันทึกเหตุการณที่เห็นไมเสนอแนะใด ๆ  หรือจัดดําเนินการเปนโครงการ
ที่ครูเขากลุมกันรวมมือกันปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  
 แกลทธอรน (Glatthorn, 1984, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี, 2554: 94) ไดกลาวถึง  
ลักษณะพิเศษของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพดังตอไปนี้ 
 1.  ความสัมพันธระหวางผูรับการนิเทศกับผูนิเทศมีความเปนทางการและเปนเร่ืองของ
สถานศึกษาระดับหนึ่ง  นั่นคือ  มีการดําเนินการในโรงเรียน  โดยบุคลากรในโรงเรียน  ตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปซึ่งอาจรวมกับบุคลากรจากภายนอก มีกระบวนการการทํางานรวมกันฉันทเพื่อนรวมอาชีพ 
(Collegial Relationship) มีการแลกเปลี่ยนและรวมการสังเกตการสอนในช้ันเรียนกันและกัน และมี
ความสัมพันธฉันทเพื่อนที่ใกลชิดกัน 

 2.  การจับคูกันสังเกตการสอนอยางนอย 2 คร้ัง หรือมากกวา 2 คร้ัง ตามความจําเปน
และมีการใหขอมูลยอนกลับเฉพาะขอมูลที่บันทึกภายหลังการสังเกตการสอน 

 3.  เนนความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน    ถึงแมวาผูบริหารหรือผูนิเทศอาจจะมี
สวนเกี่ยวของในการจัดดําเนินการและติดตามดูแลโครงการเขาสังเกตการสอนในช้ันเรียน                   
จัดประชุมกับอภิปราย เปนบางคร้ังและอาจเขารวมโครงการดวยโดยตลอดก็ได 
 4.  เนนความสัมพันธที่ดีตอกัน ไมมีการประเมินมาเกี่ยวของ การนิเทศในแบบดังกลาว 
ก็เพื่อใหการชมเชยผูปฏิบัติใหกําลังใจ ไมใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
ดังนั้นขอมูลจากผลการสังเกตการสอน หรือจากการประชุม  ผูบริหารจึงไมควรนําขอมูลไปใชใน
กระบวนการประเมินผลครู 
 ลักษณะสําคัญ  4  ประการ  ของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ เปนลักษณะท่ีสําคัญ
ของวิธีการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ แตอยางไรก็ตามจากความหมายของคําวา การนิเทศแบบ
รวมพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งมีความหมายกวางขวางขึ้น  ทําใหเกิดความหลากหลายในการปฏิบัติ                     
การพัฒนาวิชาชีพท่ีเนนความรวมมือกันพัฒนาเพ่ือเปาหมายเดียวกัน 

 การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพหรือการรวมมือกันพัฒนาวิชาชีพในปจจุบัน 
(Collaborative Professional Development) ไมใชเร่ืองใหม แตมีการนําไปใชอยางแพรหลายตั้งแตป 
ค.ศ. 1968 การดําเนินการคอนขางจะเปนทางการ สวนใหญปญหาที่เกิดข้ึน  คือ ครูที่รวมโครงการ
ประสบปญหาดานเวลาในการสังเกตการสอนกันและกัน  แตขอดีของการนิเทศแบบรวมพัฒนา
วิชาชีพเกิดเกิดขอดีหลายประการ  ซึ่งแกลทธอรน (Glatthorn, 1984, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี, 
2554: 95) ไดกลาวถึงขอดีของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพดังนี้ 
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 1.  ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีการสอนซ่ึงกันและกัน 

 2.  เกิดแรงจูงใจในทางบวกเกี่ยวกับการสอนของตนเอง 

 3.  เกิดความเขาใจในการทํางานมากขึ้น  
 4.  เกิดความเขาใจในตัวนักเรียนของตนเองมากย่ิงขึ้น เปนตน 

 5.  ครูพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูประสบการณสอนกันมากขึ้น   
 กระบวนการในการดําเนินการการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ 

 จากหลักการสําคัญของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ วัชรา เลาเรียนดี  (2550, 2554: 
95) ไดนําเสนอข้ันตอนการดําเนินการการรวมมือกันพัฒนาวิชาชีพดังนี้ 
 1.   การวางแผนรวมกันของครูที่สนใจพัฒนางานของตนเองรวมกับเพ่ือนท่ีสนใจ
พัฒนาเร่ืองเดียวกัน 
 2.   รวมกันเลือกประเด็นที่สนใจจะปรับปรุงหรือพัฒนา 
 3.   นําเสนอโครงการและข้ันตอนการปฏิบัติใหผูบังคับบัญชา 
 4.   ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ วิธีการสังเกตการสอน 
วิธีสังเคราะหการสอนและการใหขอมูลยอนกลับ 

 5.   กําหนดวันและเวลาท่ีจะทําการสังเกตการสอนกันและกัน รวมท้ังการประชุมเพ่ือ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 6.   ดําเนินการตามแผนและกระบวนการท่ีระบุในโครงการ สังเกตการสอนในแตละ
ประเด็นที่สนใจอยางนอย 2 ครั้ง ในแตละเร่ืองหรือแตละประเด็นที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 
 7.   สรุปผลการพัฒนา  รายงานผลความสําเร็จ 

 ทักษะที่จําเปนในการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ 

 1.   การสังเกตการสอนแบบกําหนดประเด็นและไมกําหนดประเด็น 

 2.   การวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตแตละประเภท 

 3.   การประชุมปรึกษาหารือและใหขอมูลยอนกลับ เพื่อใหเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนา 
 จากกระบวนการนิเทศและทักษะที่จําเปนในการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพหรือ
รวมมือกันพัฒนาในวิชาชีพ สรุปวา การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพตองมาจากเพ่ือนรวมงานที่
ตองการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง หรือรวมกับผูนิเทศภายนอกโดยรวมกัน
วางแผนและเร่ืองที่ตองการพัฒนาและประเด็นที่นาสนใจ สําหรับการสังเกตการสอน มีการประชุม
ปรึกษาหารือใหขอมูลยอนกลับแกกันและกัน การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพหรือการรวมมือกัน
ในการพัฒนาวิชาชีพตองอาศัยทักษะในการสังเกตการสอนกัน วิเคราะหขอมูลรวมกัน และ        
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การประชุมแลกเปลี่ยนความรูความคิดและใหขอเสนอแนะกันและกัน ซึ่งตองอาศัยการยอมรับและ
ความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพของผู เรียน 
นอกจากน้ัน วัชรา  เลาเรียนดี (2554) ไดสรุปขอดี ขอจํากัด และขอเสนอแนะสําหรับการนิเทศแบบ
รวมพัฒนาวิชาชีพดังนี้ 
 สรุปขอดีของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ 

 1.   ครูไดแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและเทคนิคการสอนซึ่งกันและกัน 

 2.   กอใหเกิดกําลังใจในการพัฒนาการสอนของตนเอง 

 3.   เขาใจการทํางานของเพื่อนรวมงาน เพ่ือนรวมอาชีพมากขึ้น 

 4.   เขาใจนักเรียนมากข้ึน จากการไดสังเกตการสอนในชั้นเรียนอื่น ๆ  
 5.   สรางบรรยากาศในความเปนมิตรกับเพื่อนรวมช้ันเดียวกันมากขึ้น 

 6.   กล า ท่ีจะแสดงความคิด เห็นและยอมรับขอ เสนอแนะ  ความคิดเห็นจาก              
เพ่ือนรวมงานมากข้ึน 

 ขอจํากัดของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ 

 1.   ครูที่ไมไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการสังเกตการสอน การวิเคราะหการสอน และ
การใหขอมูลยอนกลับอาจจะชวยเพื่อนไมได 
 2.   การสังเกตการสอนและการประชุมปรึกษาหารือ และอภิปราย ตองใชเวลาอาจตอง
หาครูคนอื่นสอนแทน 

 3.   การสังเกตการสอนอาจทําไดไมตอเนื่อง จากปญหาดานเวลาไมตรงกัน 

 4.   โครงสรางของโรงเรียนแตละแหง ถามีการแยกกันทําระหวางครู มีการแขงขันกัน
มากกวาที่จะรวมงานกัน การนิเทศอาจทําไดยาก 

 5.   สภาพทั่วไปในโรงเรียนที่ตางคนตางฝายตางปฏิบัติงานของตนเอง  อาจจะเปน
อุปสรรคตอการประสานงาน และการดําเนินการนิเทศ 

 ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพใหประสบผลสําเร็จ 

 1.   ผูบริหารเห็นดวย และสนับสนุนสงเสริมอยางจริงใจ 

 2.   คณะครูตองเห็นดวย และมองเห็นความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
โดยพยายามสงเสริมพัฒนาวิชาชีพของตนเอง โดยพยายามสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

 3.   บรรยากาศในโรงเรียนระหวางครูดวยกัน ครูกับผูบริหาร ครู ผูบริหารกับนักเรียน 
ตองมีความเปนมิตร มีการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูในทุกดาน 
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 4.   จัดทรัพยากรใหพอเพียง เชน จัดเวลาใหครูที่รวมโครงการ จัดส่ิงอํานวยความ
สะดวกให รวมท้ังส่ือการเรียนการสอนท่ีจําเปน 

 5.   โครงการตองกําหนดจุดมุงหมายชัดเจน   เพื่อการติดตามผล   ดูแล  ใหความ
ชวยเหลืออํานวยความสะดวกไดงาย 

 6.   ครูผูรวมโครงการเปนผูนําเสนอแผนปฏิบัติและสรุปผลการปฏิบัติงาน 

  ซึ่ง วัชรา เลารียนดี (2554: 97) สรุปถึงองคประกอบท่ีสงผลถึงความสําเร็จของ   
การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพขึ้นอยูกับองคประกอบอยางนอย 4 ประการ คือ 

 1.   การสนับสนุนสงเสริมจากผูบริหาร 

 2.   การรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานระหวางครู  ผูนิเทศจากภายนอกและบุคลากรใน
โรงเรียน 

 3.   เปนการรวมกันปฏิบัติงานฉันทมิตรหรือฉันทเพ่ือนที่ใกลชิด 

 4.   การมีเปาหมายเดียวกันคือ พัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน 

 สอดคลองกับวัชรา เลาเรียนดี (2554: 97) ไดกลาวถึงการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ 
วาการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ  อาจจะไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู
ในทันทีแตสิ่งท่ีเกิดข้ึนและเปนส่ิงท่ีดีก็คือ  ครูจะมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับงานท่ีตนเอง
ปฏิบัติอยูมากขึ้น   การไดขอมูลยอนกลับจากเพื่อนเกี่ยวกับการสอนของตนเอง และพฤติกรรมที่
ควรปรับแกไข และไดเห็นแบบอยางของพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพชวยใหมองเห็นการปฏิบัติงาน
ของตนเองและของเพื่อนครูที่มีการสรุปและใชเทคนิคในการสอนแตกตางกัน ทําใหมีความรูเพิ่ม
มากย่ิงข้ึน  นอกจากน้ันยังเสริมสรางบรรยากาศในการรวมมือกันเปนคณะมากขึ้น ซ่ึงถือเปนการ
พัฒนาสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ไดอยางตอเน่ืองตอไป 

 จากการศึกษาหลักการ แนวคิดของการนิเทศรวมพัฒนาวิชาชีพ เปนการนิเทศโดย
อาศัยความรวมมือกันระหวางผูนิเทศหรือโคชกับผูรับการนิเทศหรือการโคชเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ
โดยเร่ิมตั้งแตกระบวนการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบสะทอนผลและการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องเพื่อทําใหการพัฒนาวิชาชีพใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

การพัฒนาวิชาชีพและการโคช 

  (Professional Development and Coaching) 
 

 จากสภาพสังคม องคความรู และผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไมหยุดน่ิง    
จึงทําใหการพัฒนาในวิชาชีพครูนั้น  จึงมีความจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหเกิดความ
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พรอมในการจัดการศึกษาที่มุงผลิตผูเรียนสําหรับอนาคตดังนั้นการพัฒนาวิชาชีพจึงถือเปนกิจกรรม
ที่ทุกสถาบันควรใหความสําคัญและดําเนินการอยางถูกตองและตอเน่ือง ดังน้ันเพ่ือใหการพัฒนา
วิชาชีพมีประสิทธิภาพ ครูควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพ ความหมายและความจําเปนของการพัฒนาวิชาชีพ รูปแบบ ลักษณะการพัฒนาวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพในยุคปจจุบัน มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ   
 การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development)  สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาในปจจุบัน   อันเน่ืองมาจากความเจริญกาวหนาดานวิชาการ
และเทคโนโลยีตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางดานการนโยบาย เปาหมายทางการศึกษาตลอดจน
หลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรูหรือการพัฒนาการผูเรียน การพัฒนาวิชาชีพสําหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเดิมเรียกวา การพัฒนาบุคลากร หรือ Staff  Development (Glickman and 

others, 1995, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 134)   ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในท่ีนี้หมายถึง        
การพัฒนาในวิชาชีพทางการศึกษาน่ันเอง การพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาวิชาชีพจัดเปน         
งานหน่ึงของงานการนิทศแบบพัฒนาการ (Developmental Supervision) 5 งานของกลิ๊กแมน และ
คณะ คือ การชวยเหลือครูโดยตรง การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากลุม การพัฒนาวิชาชีพ หรือ    
การพัฒนาบุคลากร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือการวิจัยในช้ันเรียน 

 ผูนิ เทศหรือผูทํ าหนา ท่ีนิ เทศเปนบุคลากรกลุมหน่ึงท่ีมีหนา ท่ี รับผิดชอบตอ               
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานการพัฒนาวิชาชีพของครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม         
บทบาทภาระหนาท่ี ควรจะตระหนักวา การพัฒนาวิชาชีพมีความจําเปน มีคุณคา  มีประโยชนและ
ตองทําอยางตอเนื่อง     สําหรับการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อผลลัพธสูงสุด              
ที่ตองการคือ การปรับปรุงการเรียนการสอนของครูการพัฒนาของบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
ความเจริญกาวหนาของนักเรียนเปนสําคัญ 
 

ความหมายของการพัฒนาวิชาชีพ 

 สปก และเฮิรซ (Speak and Hirsh, 1988; Levine, 2002) ลอเร็นซ (Lawrence, 1982)  
กลิ๊กแมน และคณะ (Glickman and others, 1995, 2004, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 134-135) 
ไดกลาวถึงความหมายของการพัฒนาวิชาชีพสอดคลองกันวา  การพัฒนาวิชาชีพเปนกิจกรรมและ
ประสบการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและ
บุคลากรในทุกดาน ทั้งในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบและความรู  และความพึงพอใจ   
ในงานและอาชีพ ซึ่งชวยสงเสริมงานในวิชาชีพของตนเองใหเจริญกาวหนาและมีสรรถภาพใน  
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การทํางานท่ีสูงข้ึนนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการเรียนการสอนเปนสําคัญ                           
ซึ่งสอดคลองกับวัชรา เลาเรียนดี (2554: 134-135) ที่กลาววา การพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาใน
วิชาชีพทางการศึกษา  หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดใหสําหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให
มีความรู  มีความสามารถมีศักยภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เจริญกาวหนาในอาชีพ  และสงผลถึงพัฒนาการดานคุณภาพของนักเรียนในท่ีสุด 

 จากความหมายของการพัฒนาวิชาชีพที่กลาวมานั้นสรุปไดวา การพัฒนาวิชาชีพ 
หมายถึง การจัดกิจกรรมหรือประสบการณเพื่อพัฒนาความรู ทักษะของบุคลากรใหมีความรูและ
สมรรถนะการปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนและตอเน่ืองมากย่ิงข้ึน  ตลอดจน
การสรางเจตคติอันดีตออาชีพเพื่อความเจริญกาวหนาในอาชีพ 
 

ความจําเปนในการพัฒนาวิชาชีพ 

 การพัฒนาวิชาชีพประกอบดวย กิจกรรมและประสบการณหลายลักษณะ  เชน
การศึกษาตอการจัดฝกอบรม การฝกอบรมแบบเขมเพ่ือสะสมหนวยการเรียน การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาตอบางวิชาในสถาบันการศึกษา การศึกษาดูงานโรงเรียนอื่น ประชุมระดับ
นานาชาติเกี่ยวกับการศึกษาหรือศึกษาดวยตัวเองจากการอาน ศึกษาจากวีดีทัศนหรือติดตามรายการ
ของการศึกษา ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ  เหลานี้ชวยเพิ่มพูนความรู ประสบการณใหแกครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงทางดาน วิทยาการตาง ๆ ซึ่งเปนประโยชนตองานใน
วิชาชีพ  นอกจากน้ันจากการที่การพัฒนาวิชาชีพมีความสําคัญ   จึงมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ                  
การพัฒนาวิชาชีพที่สงผลถึงคุณภาพการศึกษาและสมรรถภาพของบุคลากรมากย่ิงข้ึน  และ        
สวนหนึ่งของผลการวิจัยไดมีการสรุปไววา ครูสวนใหญไดรับความรูและประสบการณจาก
โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพนอยมาก (Speak and Hirsh, 2000; Champion, 2001; Glickman and 

others, 2004, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 145) และจากการศึกษาเจตคติและ ความเช่ือของครู
ที่มีสรรถภาพของการสท (Karst, 1987; Glickman and others, 2004, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 

2554: 145) พบวา ความเจริญกาวหนาของครูเหลาน้ีมาจากการศึกษาที่นอกเหนือจากโครงการ
ฝกอบรมและ การพัฒนาวิชาชีพที่จัดเปนประจํา  ซึ่งแสดงใหเห็นวาครูเหลานี้สามารถเจริญกาวหนา
ไดอยางตอเน่ืองทั้ง ๆ ที่โรงเรียนไมไดจัดการเรียนรูที่มีความหมายใหกับพวกเขา ซ่ึงแสดงใหเห็นวา          
การจัดการและการวางแผนโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพใหความใสใจตอการสรางแรงจูงใจและ
พัฒนาการของบุคลากรนอยมาก ดังน้ัน สําหรับครูที่ระดับแรงจูงใจในการพัฒนาต่ํา มีความ
เช่ียวชาญนอย อาจจะไมสามารถพัฒนาตนเองไดเลย นอกจากนั้นโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพตาง ๆ 
การจัดกิจกรรมไมไดบูรณาการกับวัตถุประสงคและแผนงานตาง ๆของโรงเรียนและการปฏิบัติงาน
ของครู (Job-embedded) และโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพตาง ๆ ยังเปนการจัดกิจกรรมใหกับครูเปน 
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คร้ัง ๆ โดยไมไดบูรณาการกับเปาหมายและแผนงานการพัฒนาตาง ๆ ของโรงเรียน  ดวยเหตุ
ดังกลาว  การพัฒนาวิชาชีพจึงไมบรรลุเปาหมาย และประสบความสําเร็จเทาท่ีควร จึงจําเปนท่ี
ผูรับผิดชอบตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรใหความสนใจตอวิธีการจัดดําเนินโครงการพัฒนา
วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพในอันที่จะสงผลถึงเปาหมายที่ตองการได (Tanner and Mulkeen, 1987; 

Glickman and others, 2004, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 145) ซึ่งกลิ๊กแมน (Glickman, 2010: 

342-343) ไดนําเสนอข้ันตอนการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) ซึ่งแบงข้ันตอนของ
การพัฒนาวิชาชีพเปน 3 ระดับ คือ 1) การปฐมนิเทศสรางความเขาใจใหความรู (Orientation Stage)  
2) การปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ (Integrating Stage) และ 3) การพัฒนาวิชาชีพสูความเปนผูเช่ียวชาญ 
(Refinement Stage)  
 

ลักษณะของโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 

 การพัฒนาวิชาชีพในปจจุบันมีหลากหลายวิธีซึ่งแตละวิธีมีความแตกตางกัน                             
ในกระบวนการและผลลัพธที่เกิดข้ึน   ทั้งท่ีประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว  ซึ่งปจจัยที่สงผลใหโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพประสบความสําเร็จไดนั้น               
มีหลายปจจัย ซึ่งลอเร็นซ (Lawrence, 1974, Glickman and others, 2004, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 
2554: 146) ไดสรุปลักษณะตาง ๆ ของโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพที่ประสบผลสําเร็จ ดังนี้คือ 

 1.   ผูบ ริหารและ ผูนิ เทศมีสวนรวมในการวางแผนและจัดดํา เ นินโปรแกรม                             
การพัฒนา 
 2.   จัดประสบการณการฝกอบรมและวิธีการพัฒนาที่หลากหลายสอดคลองกับ                 
ความแตกตางของบุคคล 

 3.   ใหครูมีสวนรวมการดําเนินการต้ังแตการวิเคราะหปญหาและวางแผน 

 4.   กิจกรรมการพัฒนามีการสาธิต การแนะนําการฝกปฏิบัติและการใหขอมูล             
ยอนกลับ ณ ที่ฝกอบรม และการปฏิบัติจริงท่ีโรงเรียน ใหครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ชวยเหลือกันและกัน 

 5.   เช่ือมโยงกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพกับโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพดานอื่น ๆ  
 6.   ครูมีโอกาสเลือกเปาหมายและกิจกรรมการพัฒนา 
 7.   กิจกรรมการฝกอบรมมุงเนนใหครูไดแสดงความคิดสรางสรรค และปฏิบัติดวย
ตัวเอง 
 ซึ่งสอดคลองกับวัชรา เลาเรียนดี (2554: 146) ที่ไดนําเสนอขอมูลผลการศึกษาวิจัยและ
วิเคราะหผลงานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ  
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ตั้งแตป ค.ศ. 1987-2010 ของนักการศึกษาและนักวิจัยท่ีสนใจในเร่ืองการพัฒนาวิชาชีพไดขอสรุป
คุณลักษณะของโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพท่ีคลายคลึงกัน  ดังนี้ 
 1.   ใหผูรับการพัฒนามีสวนรวมในการวางแผนโปรแกรมการพัฒนามีการนําไปปฏิบัติ
และมีการประเมินผลโปรแกรม 

 2.   โปรแกรมการพัฒนายึดเปาหมายของโครงการพัฒนาของโรงเรียน โดยบูรณาการ
เปาหมายของบุคคล ของกลุมเขากับเปาหมายของโรงเรียน 

 3.   เปนการวางแผนและพัฒนาระยะยาว 

 4.  โปรแกรมมีการรวบรวมนําผลการวิจัยและวิธี การปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใชใน           
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียน 

 5.   ผูบริหารใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง และมีสวนรวมในการวางแผนและ                          
การดําเนินการโปรแกรมการพัฒนา 
 6.   คํานึงถึงและยึดหลักการเรียนรูของผูใหญ 
 7.   ใหความสนใจตองานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และใสใจตอความตองการของ
บุคคล ตลอดกระบวนการการเปลี่ยนแปลง 

 8.   มีการติดตามใหการชวยเหลือสนับสนุน การถายโยงการเรียนรูสูโรงเรียนและสู  
ช้ันเรียน 

 9.   มีการประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับอยางตอเน่ืองโดยตลอด 

                 10.  การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ืองเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมโรงเรียนและเปาหมาย
สําคัญของโรงเรียน 

 จากลักษณะของโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและที่ประสบผลสําเร็จ
ไดสรุปวา โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพนั้นควรเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาตลอดกระบวนการ
ตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติการสะทอนผล  เพื่อการปรับปรุงและการปรับปรุงพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพเนนความหลากหลายและทันสมัยของวิธีการพัฒนาวิชาชีพ และใหการชวยเหลือ
สนับสนุนตลอดกระบวนการของการพัฒนาสะทอนผลการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยยึดหลักการ
แนวคิดของการวิจัยและพัฒนาเปนฐานในการปฏิบัติซึ่งจะนําไปสูการปรับวัฒนธรรมองคกรท่ีมุง
พัฒนาคุณภาพ 
 

รูปแบบการพัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพ 

 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตองอาศัยท้ังความรูดานกลยุทธ
เทคนิควิธีสอนและทักษะ  ซึ่งหมายถึงความชํานาญในเร่ืองนั้นเชนเดียวกับการโคชจะตองใชทั้ง
ความรูและทักษะดวยเทคนิควิธีที่ถูกตอง  ดังน้ันการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการโคช
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จัดเปน การพัฒนาทักษะดานเทคนิควิธี ซึ่งเปนทักษะในการพัฒนาวิชาชีพท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งมี 
ผูนําเสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะไดดังนี้ 
 จอยซ และชาวเวอร (Joyce and Showers, 1980, 1983, 1988; Glickman and others, 

2004: 372-373, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 147-148) ไดกลาววารูปแบบท่ีมีการพัฒนาทักษะ
การฝกปฏิบัติในช้ันเรียนและการใหขอมูลยอนกลับและรูปแบบท่ีมีการติดตามชวยเหลือ  
(Coaching) ประสบความสําเร็จมากกวาการฝกปฏิบัติแตเพียงอยางเดียว ซึ่งครูจะเกิดการเรียนรูและ
มีความพรอมในการใชทักษะใหม  ๆ เหลาน้ันในหองเรียน ซึ่ง จอยซ และชาวเวอร (Joyce and 

Showers )ไดนําเสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะ ดังนี้ 
 1.   นําเสนอสาระความรูและทักษะ 

 2.   สาธิตทักษะ 

 3.   ฝกปฏิบัติ 
 4.   ฝกปฏิบัติในช้ันเรียนและใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
 5.   ฝกปฏิบัติในช้ันเรียนและมีการติดตามชวยเหลือ (Coaching) อยางตอเน่ืองจนสําเร็จ 

  จากรูปแบบการพัฒนาทักษะสรุปไดวา การพัฒนาครูหรือโคชดวยกระบวนการวิธีการ
ตางๆจะเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดไดนั้นจําเปนตองมีกระบวนการชวยเหลือติดตาม  (Coaching) การนํา
ความรูหรือทักษะใหมๆที่ไดรับมาสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 โมลแมน, เกียรสเด็ด และกันแลช (Mohlman, Kiersted and Gundlach, 1982; Glickman 

and others, 2004: 373, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 147-148) ไดนําเสนอองคประกอบของ  
การพัฒนาทักษะที่มีประสิทธิผลดังนี้คือ 

 1. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเปนกลุมเล็กทุก 3 สัปดาหในโรงเรียน 

 2. ใหมีการสังเกตการสอนหรือสังเกตการปฏิบัติงานกันและกัน  ทั้งท่ีฝกฝกอบรม    
และที่ทํางาน 
 3.  มีการวิเคราะหผลการสังเกตและประชุมเปาหมายใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับเนื้อหา
ทักษะที่ไดรับการฝกอบรมมา 
 4.  มีการทดลองใชทักษะในช้ันเรียน  ใหขอมูลยอนกลับแกกัน และปรับปรุงแกไข              
การใชทักษะนั้นใหเกิดความเช่ียวชาญ 
 จากการศึกษารูปแบบและองคประกอบของการพัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสรุปไดวาการพัฒนาวิชาชีพตองมีการถายทอดท้ังความรูที่ จําเปนในเชิงทฤษฏี                 
และการสาธิตใหฝกปฏิบัติการจนเกิดความพรอมและนําสูการฝกปฏิบัติจริง  โดยมีกระบวนการ
ติดตามชวยเหลือและสะทอนผลระหวางกระบวนการมีการรวมกันชวยเหลือกัน  สังเกตการสอน



 
 

 

84 

และการปฏิบัติงาน และนําผลการใหขอมูลยอนกลับมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม 
 ปจจุบันการพัฒนาวิชาชีพไมไดหมายถึงการฟงบรรยายจากผูรูหรือผูเช่ียวชาญเพียง 
คร้ังละ 1 ช่ัวโมง  หรือฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพียงคร้ังเดียว  การพัฒนาวิชาชีพในปจจุบัน
โดยเฉพาะวิชาชีพทางการศึกษานั้น  ควรจะตองมีการเปลี่ยนแปลงตามความเจริญกาวหนาและ
พัฒนาการของวิทยาการ การเรียนรูและเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อใหมีการพัฒนาในวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง ซึ่ง กลิ๊กแมน และคณะ (Glickman and others, 2004: 375-376, อางใน วัชรา เลาเรียนดี, 
2554: 48-50)ไดมีการนําเสนอแบบแผนใหมๆสําหรับการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการพิจารณาเลือก
ดําเนินการดังตอไปนี้คือ 

 1.   การจัดโปรแกรมการชวยเหลือครูบรรจุใหม ( Mentoring Program) ครูใหม        
ควรไดรับการชวยเหลือดานการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางตอเนื่อง 
อยางนอยตลอดปแรกที่ไดรับการบรรจุ โดยผูใหการชวยเหลือแนะนํา (Mentor) อาจเปนผูนิเทศ
หรือครูที่มีประสบการณและมีความสามารถสูงในโรงเรียน 

 2.   การจัดโปรแกรมการพัฒนาเทคนิคและทักษะ (Skills Development) ซึ่งอาจ
ประกอบดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการทุกเดือน การชวยเหลือกันอยางเพื่อนครูดวยกันระหวางจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชวยในการถายโยงความรูและทักษะสูการปฏิบัติจริงในช้ันเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  
 3.   จัดศูนยพัฒนาครู (Teacher Center) หมายถึง ศูนยหรือสถานท่ี  ๆ ที่ครูสามารถจะ
มารวมพูดคุยปรึกษาหารือหรือสัมมนากันเพื่อพัฒนาทักษะตาง ๆ ดานการสอน วางแผนการใช
นวัตกรรม หรือผลิตส่ือการเรียนการสอน 

 4.   จัดการฝกอบรมครู (Inservice Training) โดยการเขารวมฝกอบรมแบบเขม
ติดตอกนัหลายวันที่เกี่ยวกับทักษะหรือความรูที่ยากและซับซอน 
 5.   จัดกลุมชวยเหลือสนับสนุนฉันทเพ่ือน (Study Groups and Solving) โดยครู         
ในโรงเรียนเดียวกันเขากลุมนักศึกษา รวมกันแกปญหา รวมกันใชนวัตกรรมใหม ๆ และให        
การชวยเหลือสนับสนุนกันและกัน 

 6.   จัดเครือขาย (Networks) โดยครูจากโรงเรียนตาง ๆ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลผลงาน 
เร่ืองที่นาสนใจ รวมกันเรียนรูโดยเครือขาย Internet จากจดหมายขาว โครงการรวมมือกัน หรือ
สัมมนากันเปนคร้ังคราว 
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 7.   จัดโครงการครูแกนนํา (Teacher Leadership) โดยการเขารวมโครงการแกนนําเพ่ือ
คอยชวยเหลือเพื่อนครูที่ตองการความชวยเหลือ โดยอาจจะมีบทบาทเปนวิทยากร  ครูพี่เลี้ยง 
ผูเช่ียวชาญ (Expert หรือ Mentor) ผูนําทีมการสอนหรือผูเช่ียวชาญในการพัฒนาหลักสูตรครูแกนนํา
นอกจากจะคอยชวยเหลือครูอื่น ๆ ย่ิงเปนการพัฒนาในวิชาชีพของตัวเองอีกดวย 

 8.   จัดโครงการสงเสริมครูในฐานะนักเขียน (Teacher as writer) การไดเขียนบทความ
ตาง ๆ กอใหเกิดผลดีตอพัฒนาวิชาชีพได 
 9.   จัดโครงการและกิจกรรมการเลาประสบการณการเรียนการสอนแกเพ่ือนครู 

                 10.  จัดโครงการวางแผนการพัฒนาตนเอง (Self Directed Planning) ครูควรมีโอกาสท่ี
จะวางแผนโครงการพัฒนาตนเอง โดยการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และวางแผนปฏิบัติงาน
และประเมินผลงานตนเอง  เชน Cognitive Coaching สําหรับกลุมครูที่มีประสบการณ ใช Peer 

Coaching สําหรับครูและเพื่อนครูที่สอนวิชาเดียวกัน Collaborative Peer Coaching สําหรับครูตั้งแต 
3 คนขึ้นไป รวมกันพัฒนาดานการสอน (Expert Coaching and Mentoring) โดยผูรูผูเช่ียวชาญ 
มากกวาครู และใช Mirror Coaching  โดยใหบุคลากรอื่น ๆ หรือครูคนอื่น ๆ ชวยสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการสอนท่ีตองการใหเทานั้น 

                 11.  จัดโปรแกรม Coaching แบบตาง ๆ ที่เหมาะสมในโรงเรียน 

                 12. จัดโครงการรวมมือกัน  (Partnership)  การรวมมือกันระหวางโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยหรือธุรกิจตาง ๆโดยถือวามีความเทาเทียมกัน มีสิทธิ มีความรับผิดชอบ ได รับ
ผลประโยชน และสวนชวยเหลือกันและกัน เปนกิจกรรมที่นาสนใจโดยเฉพาะในยุคปจจุบันท่ี
สถานศึกษา สถาบันและหนวยงานธุรกิจควรไดมีการรวมมือกัน เพ่ือพัฒนาทางดานการศึกษา 
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศชาติ  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา กิจกรรมหรือโปรแกรมตางๆของการพัฒนาครูนั้นควรมีความ
หลากหลายสําหรับครูในทุกระดับ ซึ่งสถานศึกษาควรคํานึงถึงความตองการจําเปนของบุคคลากร
ในแตละคน ความตองการของสังคม หรือเนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเลือกหรือ
ออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมการพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการจําเปนท้ังน้ีควรให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคลกรเพ่ือสรางเจตคติที่ดีตอการพัฒนาวิชาชีพใหเปนภาพของ
การพัฒนามากกวาภาพของการประเมินผล  ซึ่งจะนําไปสูความลมเหลวมากกวาการพัฒนาดังน้ัน
การโคชควรเลือกวิธีการพัฒนาวิชาชีพใหเหมาะสมกับปญหาและความตองการ  
 

การโคชเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (Coaching for Professional Development) 
 การพัฒนาวิชาชีพถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่ทุกองคกรควรตระหนัก   โดยเฉพาะ  
อยางย่ิงสถานศึกษาที่ตองมีการพัฒนาบุคคลกรใหมีความรู และสมรรถนะที่สอดคลองกับ ความรู
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ทางวิชาการ  สภาพสังคม และผูเรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งการโคช (Coaching) เปน
วิธีการหน่ึงของการพัฒนาวิชาชีพโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  (School-based Professional 

Development) ดังน้ัน การโคชจึงเปนทางเลือกสําหรับพัฒนาบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง      
นิลรฟลย และโรเบอร (Neufeld and Roper, 2003: 4-10) ไดกลาววา  การโคชถือเปนวิธีการใน     
การพัฒนาวิชาชีพที่จะชวยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลถึง
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวของกับกิจกรรมชวยเหลือและพัฒนา
สมรรถนะขององคกรสูการเปนผูนําดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อาทิเชน การสังเกต
การสอนซึ่งกันและกัน (One-on-one Observation) การใหขอมูลยอนกับเกี่ยวกับใชกลยุทธการเรียน
การสอนของครู (Feedback of Teachers’ Instructional Strategies) การใชกลุมยอยรวมกันเรียนรู 
(Small-group Learning of New Content and Pedagogy)   และการโคชเปนกิจกรรมท่ีใชโรงเรียน
เปนฐานการพัฒนาวิชาชีพ (School-based Professional Development) ซึ่งแบงโคชออกแบบ 2 กลุม
คือ 1) โคชเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Coaches) จะเนนในการโคชที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการ สรางความเปนผูนํา เปนตน และ 2) โคชดานวิชาการ (Content Coaches) ซึ่งมีหนาท่ีเฉพาะ
ในการชวยครูในการพัฒนาดานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งโคชในกลุมน้ีจะชวยครูใน
การถายโยงความรู กลยุทธที่ใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน โดยการสราง
บรรยากาศในการพัฒนาที่ปราศจากการประเมินหรือการวิพากษวิจารณ  พัฒนาการทักษะการเปน
ผูนําและการทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน และจัดใหครูมีการพัฒนาวิชาชีพโดยใชกลุมยอย  ซึ่ง
สอดคลองกับวัชรา เลาเรียนดี (2554: 258) ที่ไดกลาวถึงการโคชและความแตกตางระหวางการโคช
กับการนิเทศวา การโคช (Coaching) แตกตางจากการนิเทศ (Supervision) โดยส้ินเชิงแตการโคช
พัฒนาจากการนิเทศ ซึ่งมีองคประกอบสําคัญเดียวกันคือ การประชุมปรึกษาหารือ การสังเกต     
การสอน และการใหขอมูลยอนกลับ การโคชกับการนิเทศยังแตกตางกันในดานตัวบุคคลที่            
ทําหนาท่ีนิ เทศและทําหนาท่ีโคช ผูทําหนาท่ีนิเทศอาจหมายถึง ศึกษานิเทศก อาจารยนิเทศ  
ผูบริหาร หรือผูมีความรูความชํานาญ สําหรับโคช อาจหมายถึง ครูหรือเพื่อนครูหรือผูมีความ
เช่ียวชาญ ผูรูผูเช่ียวชาญที่เต็มใจทําหนาท่ีโคช และการนิเทศมักมีการประเมินผลคุณภาพการเรียน
การสอนดวยเสมอ แตการโคชตองหลีกเลี่ยงการประเมินผลครูใหมากท่ีสุด บรรยากาศในการโคชมี
ความเปนเพ่ือนรวมพัฒนางาน     เพื่อรวมวิชาชีพ และสรางความรูสึกที่ปลอดภัยในการใชเทคนิค
วิธีสอนใหม ๆ ในหองเรียน ผูทําหนาท่ีโคชเรียนรูและพัฒนาควบคูกับผูรับการโคช การโคชเปน
การพัฒนาวิชาชีพรวมกันทั้งสองฝายและตอเน่ือง ที่ตองรวมมือกันสังเกตการสอนกันและกัน และ
ทดลองส่ิงใหม ๆ การโคชตองถือวาโรงเรียนคือหองทดลองเพ่ือการเรียนรู การโคชตองปราศจาก
การประเมินคุณภาพครู หรือการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติโดยผูบริหาร  ตลอดระยะเวลา             
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2 ทศวรรษท่ีผานมา มีการศึกษาวิจัยเสนอแนวคิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโคชแบบตาง ๆ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู การพัฒนาความเช่ียวชาญดานการสอนของครู
อยางตอเน่ือง ที่สงผลถึงพัฒนาการผลการเรียนรูของผูเรียนใหสูงข้ึน ซึ่ งเปนท่ียอมรับกันวา        
การโคช (Coaching) โดยผูทําหนาที่โคช คือ เพ่ือนครู เพ่ือนรวมอาชีพ หรือผูเช่ียวชาญดานการสอน
และเนื้อหาสาระเฉพาะ โดยปฏิบัติงานรวมกันเนนความรวมมือกันอยางจริงใจ ยอมรับไวใจซ่ึงกัน
และกัน และเปลี่ยนความรู ความคิด และประสบการณ  ซึ่งสามารถที่จะสงเสริมและพัฒนา
สมรรถนะดานการสอนอยางตอเนื่องใหแกครูไดเปนอยางดี และสงผลถึงคุณภาพของผูเรียนใน
ที่สุด  โดย  ฮอล และซิมมอลร (Hall and Simeral, 2008: 40-44) ไดนําเสนอรูปแบบการโคช 
Continuum of Self -Reflective: Coach’s Model ซึ่งแบงระดับและวิธีการของการโคชตามระดับของ
ความตระหนักในตนเองของครูโดยแบงเปน 4 ระดับ คือ 1) ขั้นขาดความตระหนัก (Unaware 

Stage) 2) ขั้นเร่ิมกระตือรือรนการพัฒนา  (Conscious Stage)  3) ขั้นการพัฒนาสูความเปน
ผูเช่ียวชาญ (Action Stage) และ 4) ขั้นการพัฒนาสูความเปนผูเช่ียวชาญอยางย่ังยืน (Refinement 

Stage)  
 จากการศึกษาหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการโคช สรุปไดวา การโคชเปนกิจกรรม       
การพัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาผูเช่ียวชาญโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน โดยผูทําหนาท่ีโคช  คือ ครู
เพ่ือนครู ซึ่งรวมกันพัฒนาวิชาชีพ โดยมีความไววางใจยอมรับซึ่งกันและกันเปนฐานการโคชเปน
กิจกรรมที่มีความตอเนื่องและคํานึงถึงความแตกตางและความตองการจําเปนของแตละบุคคล โดย
มีเปาหมายสูงสุดคือการพัฒนาวิชาชีพที่ตอเนื่องและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีสูงข้ึน   
ซึ่งการวิจัยในคร้ังนี้ไดนําหลักการ แนวคิด และทฤษฏีการโคชมาใชเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบ
การโคชใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 

การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) 
 การพัฒนาวิชาชีพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Professional Development)
เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญในการสรางความย่ังยืนของการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนซึ่งการพัฒนา
วิชาชีพในระหวางการปฏิบัติงาน (Job embedded Professional Development) เปนแนวทาง        
การปฏิบัติที่มุงใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนาที่เกิดจากภายในที่มีการรวมมือรวมแรงรวมใจกัน
ระหวางเพ่ือนครูในการพัฒนางานใหประสบสําเร็จ คือ คุณภาพทางการศึกษา ดังน้ัน  เพื่อให         
การพัฒนาวิชาชีพโดยการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  (Peer Coaching) ใหประสบผลสําเร็จครูและ
เพ่ือนครูจําเปนตองเกิดความเขาใจในหลักการแนวคิด รูปแบบ กระบวนการโคช ปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของการโคช ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 การพัฒนาวิชาชีพในปจจุบันมีหลากหลายวิธีการท้ังอยูในลักษณะของการกํากับ

ติดตามดูแลหรือในลักษณะของการถายทอดใหความรูโดยผูเช่ียวชาญ และการชวยเหลือรวมมือกัน
ในการพัฒนาวิชาชีพโดยเพื่อนรวมงาน ซึ่งการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนนั้นถือเปนรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพดวยการโคชอีกแบบหนึ่ง ซึ่งการโคชแบบเพื่อชวยเพื่อน (Peer Coaching) หรือ Peer 

to Peer Coaching เขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพใหแกครูในโรงเรียนมากขึ้นใน
ปจจุบัน จะเห็นไดวาการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  (Peer Coaching: PC) มีการนําไปใชอยาง
แพรหลายในโรงเรียนตางๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนตั้งแตตน
ศตวรรษที่ 20 เปนตนมาจนถึงปจจุบันการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนแนวคิดของจอยซ และ  
เชาวเวอร (Joyce and Showers, 1984, 1997, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 260) อยูบนฐานความ
เช่ือและแนวคิดการชวยเหลือกันและกันระหวางเพื่อนครู การสังเกตการสอนและใหขอมูล
ยอนกลับแกกันภายหลังการฝกอบรมในดานตาง ๆ เชน วิธีการสอนแบบใหม ยุทธวิธีและทักษะ
การสอน ซึ่งผลปรากฏวาครูที่ผานการอบรมมากกวา 80%  สามารถใชและใชความรูฝกอบรมมาสู
การสอนในช้ันเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Joyce and Showers, 1984, อางในวัชรา  เลาเรียนดี, 
2554: 260) เนื่องจากสภาพในโรงเรียนท่ีการแยกกันอยู แยกกันทํางาน การไมมีโอกาสพูดคุยกัน
และสังเกตการสอนกันและกันเปนอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมากท่ีสุด
อยางหน่ึง การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) ที่ดําเนินการโดยบุคลากรในโรงเรียน 
ภายในโรงเรียนของตนเอง จึงมีการพัฒนาประยุกตใชและใหช่ือการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน
แตกตางกัน ซึ่งผูทําหนาที่โคชอาจจะไมใชเพื่อนรวมงานในโรงเรียนเดียวกัน (Peer) ที่มีสถานภาพ
และตําแหนงเดียวกันเทานั้นผูทําหนาท่ีโคชอาจเปนผูที่มีความรูความเช่ียวชาญในดานใดดานหน่ึง
โดยเฉพาะก็ได ทั้งท่ีเปนเพื่อนรวมงานในรายวิชาเดียวกันหรือสอนในรายวิชาเดียวกัน (Expert 

Coaching) หรืออาจมีเปาหมายของการโคชที่ไมใชเพียงการชวยเหลือเพื่อการถายโยงความรูและ
ทักษะสูการเรียนระหวางเพื่อน 2 คนดวยกัน แตอาจเปนการรวมมือกันพัฒนาความรูและนวัตกรรม
ใหม โดยความรวมมือกันระหวางเพ่ือนรวมอาชีพมากกวา 2 คนข้ึนไป (Peer Collaborative 

Coaching) หรือเพื่อนครูดวยกันที่มีความรู  มีประสบการณ รวมมือกันเพ่ือพัฒนาความรูและ
สติปญญา ทักษะการคิดขั้นสูงในการปฏิบัติงานใหแกกันและกัน (Cognitive Coaching) ซึ่งรูปแบบ
การโคชตาง ๆ ดังกลาว เปนสวนหน่ึงของการพัฒนาวิชาชีพครูที่มีเปาหมายหลักเดียวกัน คือ      
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครูรวมมือกันในวิชาชีพครูและพัฒนาความเปนครูมืออาชีพที่สามารถ
จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง ดวยการเรียนรูตลอดชีวิต เรียนรูที่
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ขณะท่ีตนเองปฏิบัติงาน  (Job embedded Learning) ซึ่งไดมีนักวิชาการการศึกษาไดนิยาม
ความหมายของการโคชแบบเพื่อชวยเพื่อนดังนี้  
 เบคเกอร (Becker, 2000, 2010) กลาววา การโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน (Peer Coaching) 
คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับเพื่อนรวมอาชีพ จํานวน 2 คน หรือมากกวาทํางานรวมกันในการกําหนด
วัตถุประสงคในพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนใหมีคุณภาพ ทั้งน้ีอาจรวมถึงการสะทอนผลการ
ปฏิบัติงานหรือการอธิบาย การสนับสนุน และการสรางทักษะใหม  ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
แนวคิด ดานการสอน การสังเกต การแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน โดย Peer Coaching จะไมใช
การตัดสินหรือการประเมินแตจะเปนการรวมมือกันพัฒนา สงเสริมและการแลกเปลี่ยนความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพ ลักษณะสําคัญของการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีดังตอไปนี้  
 1. เปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง ผูเช่ียวชาญดานการสอนกับเพื่อนในระดับ
เดียวกัน  
 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จระหวางกัน โดยรวมมือกัน 
ในการสะทอนผลการปฏิบัติ 

 3. การดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น 

 4. เปนการลดชองวางระหวางครู 
 5. การประชุมเกี่ยวกับการแกไขปญหาดานการจัดการเรียนการสอน 

 6. มีการสนับสนุนและชวยเหลือครูใหมในการพัฒนาการสอน  
 7. เปนการสรางบรรทัดฐานดานความรวมมือที่ทําใหครูเปดใจรับฟงความคิดและ  
การชวยเหลือของผูอื่น  

 เชาวเวอร และจอยช  (Shower and Joyce, 1988) กลาวสรุปไดวา การโคชแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน (Peer Coaching) เปนความรวมมือรวมใจของครูและเพื่อนครู เปนกิจกรรมตอจาก       
การฝกอบรมแตละคร้ังหรือการรวมมือกันวิเคราะหปญหาและรวมกันปฏิบัติอยางตอเน่ืองจนกวา
จะประสบผลสําเร็จ เชน วางแผนการสอนรวมกัน รวมกันพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตัดสินใจ
รวมกันเกี่ยวกับวีการหรือขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ    

 ดอรตัน และมัวร (Dalton and Moir, 1991) กลาวสรุปวา การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
(Peer Coaching)  คือ วิธีการพัฒนาวิชาชีพที่ทําใหเกิดการพัฒนาดานการสอนและความสัมพันธ    
อันดีของในกลุมเพ่ือนรวมงาน และเปนกระบวนการที่สรางความมั่นใจใหกับครูในการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ  สะทอนผลการปฏิบัติซึ่งกันและกัน  สนับสนุน ชวยเหลือ โดยมี
จุดมุงหมายที่จะนําเสนอทักษะ การเรียนรูทักษะใหม  ๆ หรือการแกไขปญหาในหองเรียน  
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 กาเบรีสท และอันสตอรม  (Galbraith and Anstrom, 1991: 1) ใหความหมายการโคช
แบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) คือ กระบวนการพัฒนาวิชาชีพที่เปนการแสดงใหเห็นถึง  
การเพิ่มความสัมพันธระหวางเพ่ือนและการพัฒนาการสอน  โดยเปนกระบวนการท่ีสรางความ  
เช่ือมันใหกับครูในการแลกเปลี่ยนประสบการณและใหผลสะทอนกลับ การสนับสนุน และ        
การชวยเหลือเพื่อทําเกิดทักษะในปจจุบันเรียนรูทักษะใหม และแกไขปญหา และ Peer Coaching  
ยังรวมไปถึงการฝกปฏิบัติในหองสอนโดยเพ่ือผูนิเทศจะชวยในการนําส่ิงท่ีอบรมสูการปฏิบัติโดย
ผูรับการนิเทศจะตองมีการตอบสนองในเชิงบวกท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรม และเมื่อใหโปรแกรมที่
เหมาะสม การสนับสนุน อยางเต็มท่ีเต็มเวลา 

 รอปบินส (Robbins, 1991) กลาวสรุปไดวา การโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน (Peer 

Coaching) เปนกระบวนการในการสรางความเช่ือมั่นของเพื่อนรวมวิชาชีพ  จํานวน 2 คน หรือ
มากกวา ที่ทํางานรวมกัน และสะทอนผลการปฏิบัติ การอธิบาย การกลั่นกรอง และการสรางทักษะ
ใหม ๆ การแลกเปลี่ยนความคิด การสอนในส่ิงตาง ๆ การทําวิจัยในหองหรือการไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

 วิลลเลอรแมน (Willerman, 1991) กลาววาการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน  (Peer 

Coaching) คือคําท่ีใชในการอธิบายถึงครูชวยกันในการพัฒนาเทคนิคการสอนซึ่งครูที่เปนผูโคช
และผูรับการโคชตางมีความรูเทาเทียมกันรวมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 คินลอร (Kinlaw, 1999) กลาววาการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) หรือ
การโคชโดยเพื่อน เปนกระบวนการของการพัฒนาอยางตอเน่ือง ที่เกี่ยวกับของกับผูใหญ ที่สนใจ             
การแลกเปลี่ยนความรูและความเช่ียวชาญ   ซึ่ งการโคชนี้ครูแตละคนก็จะมีขอมูลสําหรับ             
การแลกเปลี่ยนและทักษะที่มาจากการมีปฏิสัมพันธกัน   

 กาสเตสแมน (Gottesman, 2000: 5) เสนอแนวคิดวา รูปแบบการโคชท่ีมีรูปแบบท่ีเรียบ
งายใชสําหรับเพื่อนที่จะชวยกันในการพัฒนาการสอนหรือการจัดการเรียนรูโดยปกติแลวใชสําหรับ
การชวยเหลือกันระหวางเพื่อนครูในการปฏิบัติงานรวมกันในการรวมกันพัฒนาแกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้นในหองเรียน 

 เรยเนลส (Reynolds, 2007) กลาววา การโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน (Peer Coaching)  คือ 
การสนทนาและการแลกเปลี่ยนทางปฏิบัติของผูมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติของพวก
เขาดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ผูโคชจะเปนผูฟง ผูสังเกต  ผูถามและแลกเปลี่ยนแนวคิด ซึ่ง
กระบวนการโคช ครูผูมีความเช่ียวชาญและเพ่ือนจะสรางแนวคิด ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ขอตกลงตาง ๆ  คิดส่ิงท่ีทาทาย และพัฒนา  สนับสนุน ตลอดจนสรางความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือน
รวมงาน  ซึ่งการโคชนี้จะแตกตางกับการ Mentoring เนื่องจาก Mentoring จะเกี่ยวของกับ ผูไมมี
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ประสบการณหรือมีประสบการณนอยกับผูมีประสบการณใหคําแนะนําชวยในการพัฒนาวิชาชีพ
ใหกับอีกฝายหนึ่งแตการทํา Peer Coaching จะเกี่ยวกับผูที่มีความรูความสามารถเทากันในตําแหนง
เดียวกับ อาทิเชน ครูกับครู หรือผูบริหารกับผูบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพแบบ Peer Coaching นี้
จะมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองเกิดขึ้นในสังคมแหงการเรียนรูและการรวมมือรวมใจกันพัฒนาดาน
วิชาชีพ ซ่ึงหัวใจสําคัญหลักคือ การมุงไปสูการยอมรับและการมองเห็นความสําคัญของการพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 แมคลอรด (McLeod, 2008) เสนอแนวคิดวาการโคชแบบเพื่อน   ชวยเพื่อน (Peer 

Coaching) คือการที่ครูแตละคนจะปฏิบัติในฐานะเปนผูโคชและผูรับการโคช โดยมีการเลือก
พฤติกรรมไปสูการพัฒนาโดยมีการชวยเหลือสนับสนุนกัน  

 วัชรา เลาเรียนดี (2553) กลาวสรุปไววา การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching)             
เปนกระบวนการโคชที่เพื่อนครู 2 คน จับคูหรือรวมกลุมกันเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ดวยเทคนิควิธีสอนหรือรูปแบบการสอนใดรูปแบบหนึ่งท่ีเหมาะสมท่ีสงผลถึงพัฒนาการของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยมีการสังเกตการสอนใหขอมูลยอนกลับแกกันและกัน และ
การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนทําไดงาย สะดวก  เนื่องจากเพ่ือนครูสามารถชวยกันรวมมือกันจาก
ความสนใจในเร่ืองเดียวกันและพึงพอใจที่จะรวมมือกันปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของกัน
และกันกระบวนการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนสามารถนํากระบวนการนิเทศการสอนแบบตาง  ๆ                   
มาใชได เพียงแตผูทําหนาท่ีโคชคือเพื่อนครูที่รวมโครงการดวยกันผลัดกันเปนผูทําหนาท่ีโคช
จนกวาจะบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวรวมกัน ทั้งน้ีผูบริหาร/หัวหนาวิชาการ ทําหนาท่ีประสานงาน
ใหความสะดวก 

 จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวาการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer  Coaching) คือ              
การพัฒนาวิชาชีพที่พัฒนาการเรียนรูดวยการนําตนเองของครู มีการปฏิบัติที่ตอเน่ือง และยอมรับ
พึ่งพากันและกันโดยตลอดรูปแบบการโคชเนนความรวมมือรวมใจของเพ่ือนครูตั้งแต  2 คน หรือ
มากกวาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในประเด็นหรือปญหาในการจัดการเรียนการสอน
เร่ืองเดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยรวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันสะทอนผล
และรวมกันปรับปรุงการจัดกาเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ   
 รูปแบบของการโคชแบบเพื่อนชวยเพือ่น 

 การโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อนมีวัตถุประสงคการพัฒนาวิชาชีพแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
(Collaborative Professional Development) มุงเนนการชวยเหลือกันและกัน  ในการแกปญหา     
การเรียนการสอน  และการพัฒนาการเรียนการสอน  การแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดซ่ึงกันและกัน 
ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง ทั้งนี้การโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อนยังมีรูปแบบ
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ที่มีความหลากหลายตามวัตถุประสงคของการพัฒนา  ซึ่ง กัมสตัน (Gramston, 1987, อางถึงใน     
วัชรา เลาเรียนดี, 2548ก: 156) ไดจําแนกรูปแบบของการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) 

ไดเปน 3 รูปแบบ ซึ่งแตละรูปแบบ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. การโคชดานเทคนิคเพ่ือการพัฒนาดานเทคนิคการสอน (Technical Coaching) เปน

การชวยเหลือและสงเสริมการถายโยงความรู โดยจะนําความรูและวิธีการสูการปฏิบัติจริงใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดภายหลังการใหการฝกอบรมดานเทคนิค  วิธีการใหม ๆ หรือนวัตกรรมใหม ๆ 

ซึ่งการใชรูปแบบการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อนรวมกับโครงการฝกอบรมโดยครูจับคูครูกับ
ผูเช่ียวชาญ หรือผูนิเทศ หรือผูที่ไดผานการอบรมมาแลวใหคูกัน ผลัดกันสังเกตการสอนและให
ขอมูลปอนกลับหลาย ๆ คร้ัง ซึ่งไดผลเปนท่ีนาพอใจ (Joyce and Showers, 1987,  อางถึงใน  วัชรา 
เลาเรียนดี, 2544: 150) ซึ่งไดสรุปผลไดดังนี้ คือ 

  1.1 ครูจะใชวิธีการทักษะ หรือนวัตกรรมใหม ๆ มากข้ึน 

  1.2 ครูสามารถใชทักษะ วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม ๆ อยางเหมาะสม 

  1.3 ครูจะจําทักษะใหม ๆ เหลานั้นไดนาน 

  1.4 ครูจะใชทักษะวิธีการ และนวัตกรรมใหม ๆ เหลาน้ันในหองเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 

  1.5 ครูจะมีความเขาใจในทักษะ วิธีการ และนวัตกรรมใหม ๆ ชัดเจนย่ิงข้ึน
สามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 2.  การโคชแบบเพื่อนรวมงานเพ่ือพัฒนาการทํางานรวมกันเปนทีม  (Collegial 

Coaching) เปนการชวยใหครูไดพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตัวเองในการทดลอง
ใชแนวคิดทฤษฎีและนวัตกรรมใหมเปนการปฏิบัติงานพรอมกันระหวางผูนิเทศกับครู หรือครูกับ
เพื่อนครูหรือครูกับบุคลากรอื่นๆในโรงเรียนโดยท่ีครูจะสามารถแกไขปญหาการสอนของตัวเอง
ดวยตัวเองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ซึ่งการโคชเพ่ือพัฒนาการทํางานเปนทีมมีวิธีงาย ๆ คือ การจับคู
กันระหวางครูในสายวิชาเดียวกันหรือตางสาขากัน  เนนการสังเกตการสอนของกันและกัน 

โดยเฉพาะในจุดหรือประเด็นท่ีตองการเรียนรูมากที่สุดเนนเฉพาะจุดท่ี  บกพรองที่ตองการแกไข
ปรับปรุงโดยท่ีผูสังเกตการสอนจะรวมมือกันกับผูถูกสังเกตคิดและตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ที่มีผล
ตอการเรียนรูของผูเรียนซึ่งวิธีการโคชแบบเพื่อนรวมงานเพ่ือพัฒนาดานการทํางานเปนทีมนาจะ
เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาเร่ิมใชในโรงเรียน 

 3. การโคชเพ่ือพัฒนาดานการแกปญหาที่ทาทาย  (Challenge Coaching) เปน           
การชวยเหลือและใหความรวมมือกันในการแกปญหาตาง ๆ   ที่เกิดข้ึนเสมอและยังไมไดรับ          
การแกไข ซึ่งเปนงานท่ีทาทายความสามารถในการแกปญหาของบุคลากรที่เกี่ยวของ  โดยคณะครู
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เปนผูดําเนินการเองจะชวยใหมีการปรับปรุงหาวิธีการแกไขปญหาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขึ้นมาได  ซึ่งกระบวนการโคชเพื่อการพัฒนาดานการแกปญหาใหม ๆ ที่ทาทาย           
จะประกอบดวย 

 4. การรวมกันวิเคราะห พิจารณาปญหาการจัดการเรียนการสอนหรือปญหาตาง ๆ ใน
โรงเรียนที่เกิดขึ้นอยูเสมอหรือโดยรวมกันกําหนดเปาหมาย จุดมุงหมายที่ตองการพัฒนาและวิธีการ
ปรับปรุงแกไข 
 5. การดํา เนินการตามรูปแบบการโคชดานการแกปญหาใหม  ๆ  ที่ทาทายมี              
การดําเนินงานในกลุมหรือเปนคณะต้ังแต 2 คนข้ึนไป สวนการนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดาน
เทคนิคการสอนและการโคชเพ่ือพัฒนาดานการทํางานเปนทีม ดําเนินงานเปนคูได 

 6. บุคลากรในสายงานอื่นที่ไมใชสายผูสอนแตมีความชํานาญและเช่ียวชาญเฉพาะ
ดานเขารวมกลุมคณะทํางานได โดยเฉพาะบุคคลที่มีความสามารถดานการแกปญหา  หรือความ
ชํานาญเฉพาะดานอื่น ๆ เชน บรรณารักษ ผูบริหารโรงเรียน ผูเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ  

(วัชรา เลาเรียนดี, 2548ก: 155-156) 

 จากการศึกษาถึงรูปแบบการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) สรุปไดวา
รูปแบบการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  มีความหลากหลายและแตกตางไปตามวัตถุประสงคของ    
การพัฒนาแตอยางไรก็ตามการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อนในแตละแบบมีความสอดคลองกัน   คือ  
การที่ครูจะตองรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนา  แกไขปญหา สูการพัฒนาตนเอง    
อยางตอเน่ือง 

 กระบวนการวิธีการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching Approach)   
 การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนวิธีการพัฒนาวิชาชีพที่มีความสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการสอนของครูในสถานศึกษา ดังน้ันครูควรมีความเขาใจในกระบวนการโคชเพื่อ
การนําสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการศึกษามีนักการศึกษาไดกลาวถึงกระบวนการโคช
แบบเพื่อนชวยเพื่อนสรุปไดดังนี้  
 จากการศึกษาขั้นตอนกระบวนการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนของเชาวเวอร (Showers, 

1982) วิลเลอรแมน และคณะ(Willermanand others, 1991) กาสเตสแมน (Gottesmanม 2000: 124)                 
ไดแอซ และมอรกีโอลี่ (Diaz-Maggioli, 2004) แซนโวด และคณะ (Sandvold and others,  2008)              
กลิ๊กแมน (Glickman, 2010) สุมน อมรวิวัฒน (2547) และวัชรา เลาเรียนดี (2552, 2554) พบวา 
กระบวนการของการโคชนี้มีความคลายคลึงกัน แตอาจแตกตางกันในการนําเสนอในรายละเอียด 
ซึ่งในข้ันเร่ิมตนซึ่งอาจเปนขั้นตอนของการวางแผนและเตรียมการ  (Prepare and Planning)                            
ซึ่งกระบวนการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนของนักการศึกษาแตละคนมีความแตกตางกันเพียงคําท่ีใช
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แตภายในกระบวนการนั้นมีการปฏิบัติที่คลายคลึงกันคือการประเมินความตองการจําเปนและคนหา
ปญหา  การกําหนดวัตถุประสงคของการโคชและการเตรียมตัวทั้งโคชและผูรับการโคชใหมี                     
ความพรอมท้ังดานสมรรถนะในการโคชเพ่ือนําไปสูการรวมกันพัฒนาวิชาชีพซึ่งกันและกัน      
เตรียมโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพที่ตรงกับความตองการจําเปน อาทิเชนเทคนิควิธีการสอน                  
การ วัดผลประ เมินผล เปนตน  ขั้ นต อมาคือขั้นของการปฏิบัติ การโคช  ( Coaching)  คื อ                            
ขั้นการปฏิบัติการโคชตามแผนท่ีกําหนด ซ่ึงในระหวางการดําเนินการในขั้นตอนการโคชนี้จะมีการ
สังเกตการณสอน (Observation) ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด การวิเคราะหขอมูลที่ได
จากการสังเกตการณสอน (Analysis Data) และการสะทอนผลการสังเกตการณสอน (Reflection) 
และข้ันตอนมาคือการประชุมหลังสังเกตการณสอนในภาพรวมเปนการใหขอมูลยอนกลับ 
(Feedback Conference) และข้ันตอนสุดทาย คือ การประเมินและสรุปผลสําเร็จของการโคช
(Evaluation) วาบรรลุตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด ดังตารางที่ 1 การสังเคราะหกระบวน     
การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน  



 
 

ตารางที่ 1   สังเคราะห์กระบวนการ/ขั้นตอนการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) 
 

เชาว์เวอร์ (Showers, 1982) วิลเลอร์แมน และคณะ (Willerman and others, 1991) ไดแอซและมอร์กีโอลี่ (Diaz-Maggioli, 2004) กาสเตสแมน (Gottesman, 2000:124) 
Stage 1 การประเมินทักษะ 
และความพร้อม  
(Skill and Radiness 
Assessment) 
Stage 2  การอบรม  
(Training)  
Stage 3  การสังเกต 
ชั้นเรียน 
(Classroom observation) 
 

         การประชุมวางแผน (Planning Conference)  
         การสังเกตการณ์สอนในห้องเรียน (Classroom Observation) 
         การประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Conference) 

1. การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น  
(Needs  Assessment)  
2. การเตรียมตัวก่อนการสังเกต (Preparation of Observation) 
3. การสังเกตการณ์สอน (Observation)  
4. การสะท้อนผล  (Reflection)  
5. การประเมินกระบวนการนิเทศ (Assessment of Coaching)    

1. การเย่ียมชั้นเรียนของเพ่ือนเพื่อสร้าง 
ความคุ้นเคยและความไว้ว่างใจ (Peer  
Watching) 
2. การให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์กับ 
เพื่อนเพื่อฝึกสะท้อนผลในการพัฒนา 
 (Peer Feedback) 
3. การด าเนินการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพ่ือน 
 อย่างเป็นทางการ (Peer Coaching) ด้วย 
กระบวนการ 5 ขั้นตอน 1) ครูแสดงความ 
ต้องการในการรับการโค้ช 2) สังเกต 
การสอน 3) ทบทวนข้อมูลจาการเย่ียม 
ชั้นเรียน   4) สะท้อนผล และ 5) ทบทวน 
และประเมินผล  

แซนโวด์ และคณะ  
(Sandvold and others, 
2008) 

กลิ๊กแมน (Glickman, 2010) สุมน อมรวิวัฒน์ (2547) วัชรา เล่าเรียนดี (2552) 

         วางแผน (Plan) 
          สอน/ใช้วิดีโอเทป   

(Teach/Videotape ) 
          สะท้อนผล (Reflect)  
          แลกเปลี่ยน (Share)  

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการนิเทศให้ชัดเจน (Purpose)  
2  การเตรียมการส าหรับการอบรมเกี่ยวกับการนิเทศ 
(Training) 
3. การก าหนดตารางการนิเทศและการประชุม  (Scheduling) 
4. การสรุปแก้ไขปัญหา (Troubleshooting) 

1. กัลยาณมิตรนิเทศเน้นการนิเทศคน ไม่ใช่นิเทศ-กระดาษ 
2. กัลยาณมิตรนิเทศ เป็นกระบวนการ "ให้ใจ" และ"ร่วมใจ" 
3. กัลยาณมิตรเริ่มต้นที่ "ศรัทธา" 
4. กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศเน้นการสร้างสังคมการเรียนรู้ 
5. กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศมาจากฐานปัญญา-ธรรม ฐาน 
เมตตาธรรม และฐานความเป็นจริงในชีวิต 

1. ประชุมก่อนการสังเกตการสอน 
2. สังเกตการสอน 
3. วิเคราะห์ข้อมูล 
4. ประชุมหลังสังเกตการสอน 
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ตารางที่ 1   สังเคราะห์กระบวนการ/ขั้นตอนการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) (ต่อ) 
 

Five steps in Peer Coaching Consists  [www.canteach.ca, 2010] วัชรา เล่าเรียนดี (2554:273) 
1. ครูแสดงความต้องการรับการสังเกตการณ์สอนเกี่ยวกับเทคนิค 
2. วิธีการใหม่ 
3. ผู้ท าหน้าทีโ่ค้ชด าเนินการสังเกตการสอนตามข้อตกลงในขั้นตอนที่ 1 
4. ผู้ท าหน้าทีโ่ค้ชทบทวนความต้องการในขั้นตอนที่ 1 กับสิ่งที่สังเกต 
5. และสรุปในสิ่งที่มีความจ าเป็น 
6. ผู้ท าหน้าทีโ่ค้ชและผู้รับการโค้ชท าความเข้าใจร่วมกันโดยผู้รับ 
7. การนิเทศจะเป็นผู้ซักถามอภิปรายและผูท้ าหน้าที่โค้ชเป็น 
8. ผู้ให้ค าแนะน าเมื่อถูกร้องขอ 
9. ทบทวนถึงความเหมาะสมในการน าไปใช้ในครั้งต่อไป 

                                      1. ครูและเพ่ือนครูร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา 
                                      2. ครูและเพ่ือนครูร่วมกันก าหนดทางเลือก เพื่อแก้ไข 
ป                                   3. วางแผนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
                                      4. วางแผนการสังเกตการณ์สอนซึ่งกันและกัน  
                                      5. ผลัดกันสังเกตการณ์สอน 
                                      6. วิเคราะห์ผลการสังเกตและพัฒนาการของตนเองและนักเรียนให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะ 
                                      7. ประเมินผลความส าเร็จของการโค้ชและการจัดการเรียนการสอนด้วยการประเมินตนเอง ผลการเรียนของ และ 

   สอบถามความคิดเห็น 
8. รายงานผลความส าเร็จ (Report of Success) 
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 ปจจัยความสําเร็จของการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
               การดําเนินการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) ใหประสบความสําเร็จไดนั้น
ไมไดขึ้นอยูกับฝายใดฝายหนึ่ง โดยความสําเร็จของการโคชจะเกิดข้ึนไดนั้นจําเปนตองอาศัยความ
รวมมือรวมใจและการสนับสนุนจากทุกฝาย  ทั้งผูที่ เปนโคช ผูรับการโคช ผูบริหารลวนตอง
ชวยเหลือสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม จากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลถึงความสําเร็จของ
การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนจากจอนสันส และจอนสันส  (Johnson and Johnson, 1991) รอปปนส 
(Robbins, 1991)  กาเบรีสท และอันสตอรม (Galbraith and Anstrom, 1995)  เบคเกอร (Becker, 

2011: Internet) และวัชรา เลาเรียนดี (2554) สรุปไดวาความสําเร็จของการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อ
จะเกิดข้ึนไดจากทุกภาคสวนใหการชวยเหลือสนับสนุน โดยครูตองมีสวนรวมทั้งในบทบาทของ
โคชและผูรับการโคชโดยเร่ิมจากยอมรับซึ่งกันและกัน ใหความรวมมืออยางจริงใจ  ในการพัฒนา
วิชาชีพโคชและผูรับการโคชควรตกลงกันในการพัฒนาในเร่ืองเดียวกัน เปาหมายเดียวกัน พรอมจะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในเร่ืองที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อพัฒนาผูเ รียน     
ทุกคน ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานในการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการสอน 
พัฒนาความรูทักษะของตนเอง พรอมท้ังชวยเพื่อนใหพัฒนา และทํางานเปนทีมกับเพื่อนรวมงาน 
เพื่อรวมกันพัฒนาวิธีสอน เทคนิคและทักษะการสอน วิธีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน      
การสอนในช้ันเรียน  และผูบริหารมีบทบาทสําคัญเพื่อความสําเร็จของการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน 
(Peer Coaching) เชนกัน โดยผูบริหารตองเห็นความสําคัญของการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน Peer 

Coaching ปรับเปลี่ยนแนวคิดและ วัฒนธรรมใหมในโรงเรียนโดยท่ีมุงพัฒนาบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนเปนมืออาชีพ ยอมรับ รวมมืออาศัยกันและกัน  สนับสุนนดานเวลาและงบประมาณอยาง
ตอเนื่อง การเร่ิมตนการใช Peer Coaching ควรเปนระบบ เช่ือมโยงเครือขายการสนับสนุนจาก
ภายนอกโรงเรียน  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคร้ังในโรงเรียนตองประกอบดวย กระบวนการ 
Peer Coaching เสมอ   การปฏิบัติการโคชนั้น ผูบริหารควรใหเร่ิมตนจากครูกลุมเล็กๆที่สมัครใจ  
ดังนั้น จากการศึกษาปจจัยความสําเร็จของการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน คือ 1) ผูบริหารตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพโดยใหการสนับสนุนดานตาง ๆ และสรางขวัญกําลังใจใหกับครู  

2) การพัฒนาวิชาชีพตองเกิดจากความตองการของครูที่มีความมุงมั่นจริงใจและอุทิศเวลาใหกับการ
พัฒนางาน และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน สุดทายคือ 3)  ครูควรไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับ ทั้งดาน
ความรู และทักษะดานการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด และ ดานการปฏิบัติการโคชท่ีถูกตองกอน
เร่ิมกระบวนการพัฒนา ดังแสดงในตารางท่ี 2  

 

 



 
 

ตารางที่ 2  สังเคราะห์ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการโค้ชทางปัญญา/Peer Coaching/Cognitive Coaching  
 

จอนสันส์ และจอนสันส ์(Johnson and Johnson, 1991) ร็อปบิ้นส์ (Robbins, 1991) กาเบรีสท์และอันสตอร์ม  (Galbraith and Anstrom, 1995) 

ลักษณะ Peer Coaching ที่มีประสิทธิภาพ  
1. ส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมระหว่างผู้โค้ชกับ 
2. ผู้รับการโค้ช 
3. พึ่งพาอาศัยกันในเชิงบวก 
4. มีการรับผิดชอบตนเอง 
5. เตรียมทักษะในการส่ือสารกับระหว่างบุคคล 
6. มีการสะท้อนผล และประเมินกระบวนการกลุ่ม 
 

การเตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จในการใช้ 
 Peer Coaching  
1. ให้ขวัญก าลังใจ 
2. สนับสนุนครูให้เป็นนักวิจัย 
3. การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง 
4. ให้การพัฒนาสมรรถนะให้สูงขึ้น 
5. การช้ีแนะแนะน าอย่างต่อเนื่อง 
6. ประกาศเกียรติคุณ  
7. ครูผู้รับการโค้ชสะท้อนผลและเขียนเกี่ยวกับกิจกรรม 
8. การโค้ช 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 5 ประการที่ส่งผลถึงความส าเร็จของ 
Peer Coaching  
1. ความต้องการเป็นผู้ประสบความส าเร็จ 
2. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
3. การวิเคราะห์ 
4. การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  
5. การสนับสนุนส่งเสริม 
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ตารางที่ 2  สังเคราะห์ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการโค้ชทางปัญญา/Peer Coaching/Cognitive Coaching (ต่อ) 
 

จอนสันส์ และจอนสันส ์ (Johnson and Johnson, 1991) ร็อปบิ้นส์ (Robbins, 1991) กาเบรีสท์และอันสตอร์ม  (Galbraith and Anstrom, 1995) 

เจน เบคเกอร์  [Jean M.Becker,  2011 : Internet] www.Autismnetwork.org [2010] วัชรา  เล่าเรียนดี (2554) 
ปัจจัยสนับสนุนการโค้ชแบบ Peer Coaching  
ให้ประสบความส าเร็จ 

        ความเชื่อถือซ่ึงกันและกันของผู้โค้ชกับ 
        ผู้รับการโค้ช  ผู้บริหารให้การสนับสนุน  
        บุคลากรเห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาและ 
         การเรียนรู้ 
        มีเป้าหมายที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
        เป็นการประเมินเพื่อการวัดความแตกต่างและ 
        ผลลัพธ์สนับสนุนด้านเวลาในการโค้ช 
        แบบเพื่อนนิเทศเพื่อน 
        มีงบประมาณในการอบรมพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบของความส าเร็จในการ 
Peer Coaching  

        ความเชื่อถือและการเคารพกัน 
        การฝึกอบรม (ควรค านึงถึง: ความเกี่ยวข้อง 
        ระหว่างบุคคล การใช้ในสถานที่ต่างเวลา 
        การสะท้อนผลการปฏิบัติ สาระความรู้) 
        ความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลง  
        ทัศนคติทางวิชาชีพ 
         การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่ิงที่เป็น 
         อุปสรรคที่ส่งผลถึงความล้มเหลวของ  
        Peer Coaching คือ 

1. ไม่อุทิศเวลา  
2.  การขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร 

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ มีดังนี้ 
1.  ศึกษาบริบทในปัจจุบันและความเหมาะสมในการใช้การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพ่ือน 
 (Peer Coaching)  
2.  การโค้ชจะเกิดขึ้นเมื่อครูร้องขอ ไม่ใช้การประผลการสังเกตการณ์สอน และครูมีบทบาท 
ส าคัญ 
3. ผู้ท าหน้าที่โค้ชควรท าความเข้าใจกับวิธีการโค้ชและการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพ่ือน 
เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง  
4. กระบวนการโค้ชจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อทั้งโค้ชและผู้รับการโค้ชช่วยเหลือ
พัฒนา 
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชควรได้รับการฝึกการโค้ชทั้ง  
2 ฝ่าย  
5. ส ารวจความคิดเห็นของครูในทุกด้านเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของครู 
ภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพ่ือน (Peer Coaching) 
6. ท าความเข้าใจกับเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งด้านตัวบุคคล เทคนิควิธี วัฒนธรรมองค์กร  
ก่อนการปฏิบัติการโค้ช และการโค้ชควรเกิดจากความร่วมมือของทุกคนในองค์กร  
7. การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจริงจังมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับให้การโค้ช การพูด 
ชมเชย ให้ก าลังใจอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องอ านวยความสะดวก ขวัญและก าลังใจใน 
การปฏิบัติ เวลาในการเรียนรู้ร่วมกัน การปกป้องจากอุปสรรคและปัญหาจากภายนอก 
โรงเรียน และการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่น จริงจัง เป็นปัจจัยที่ส าคัญ 
ของการเริ่มต้น การใช้การคงไว้ซึ่งรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการโค้ช  
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 ประโยชนของการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) 
 กระบวนการโคชและวิธีโคชมีความสําคัญย่ิง เพราะทําใหครูสามารถใชความรูและ

ทักษะใหมไปปฏิบัติไดดวยความมั่นใจและประสบผลสําเร็จได ซึ่งเหตุผลสําคัญของการโคชแบบ
เพ่ือนชวยเพื่อน เจนนี่ ไวส และเมอรฟ (Jeannie White Murphy, 1998, 12) สรุปไวดังนี้ 
 1. เพื่อการนําหลักสูตรและกลยุทธการสอนใหมสูหองเรียน  เนื่องจากครูจะสามารถ
นําความรูสูการปฏิบัติไดทันที โดยการถายทอดความรูนั้น โดยการอธิบายและสาธิต  เพื่อทําใหครู
เกิดความรูที่ลึกซึ้งในเนื้อหาซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติของครูและประสิทธิผลในการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเรียน  
 2. เปนการลดการแบงแยก เปดโอกาสและสนับสนุนใหครูไดมีโอกาสในการวางแผน 
การสอนรวมกัน รวมกันสังเกตและเรียนรูมีการแลกเปลี่ยนสื่อการสอนและวิธีการสอนตาง ๆ ทําให
เกิดการพัฒนาทางสติปญญาและการมีสวนรวมในสังคมในการพัฒนาการคิดของครูที่เกี่ยวกับ    
การทํางานของผูเรียนและการปฏิบัติการสอนในหองเรียน 

 3. เปนกระบวนการชวยเหลือในการวิชาชีพใหประสบความสําเร็จ  โดยกระบวนการ
ที่มีการติดตาม สนับสนุน และการชวยเหลือตลอดกระบวนการปฏิบัติงานในอาชีพ สราง           
การติดตอส่ือสารของครูที่ตอเนื่องในการปฏิบัติงานในสถานการณตาง ๆ เพื่อการรวมมือที่นําไปสู
การวางแผนในการปฏิบัติงานในแตละวัน การศึกษากลุม และการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน   
 4. เปนการรายงานการปฏิบัติการสอนโดยการใหขอมูล การโคชมีการบันทึกขอมูล
ความสําเร็จตางๆซ่ึงเปนการลงมือปฏิบัติตั้งแตการสงเสริมใหครูไดมีการเก็บรวบรวม ประเมินผล
โดยมีการเก็บขอมูลผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนและใชในการกําหนดขอบเขตของการพัฒนางาน 

 จากการศึกษาถึงความสําคัญของการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน สรุปไดวา การโคชแบบ
เพื่อนชวยเพื่อนมีความสําคัญ  ทั้งในดานวิชาการของโรงเรียน คือการพัฒนาหลักสูตร เทคนิควิธี 
การสอน และทางดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานในสายงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความสามัคคี
ในการรวมแรงรวมใจกันในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย  และเกิดวัฒนธรรมการพัฒนา
ตนเองและองคกรและชุมชนแหงการเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง 
 

การโคชทางปญญา (Cognitive Coaching) 

 การพัฒนาคุณภาพครูถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาการคุณภาพการศึกษา   เพราะ
เมื่อครูได รับการพัฒนาท้ังดานความรูความเขาใจทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิดและ
ความสามารถในการใชยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  และก็ยอมสงผลถึง
ความสําเร็จของผูเรียนดังนั้นการโคชที่มุงเนนความรูความสามารถและความคิดจึงเปนวิธีการโคช
สําคัญวิธีการหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพ  
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 หลักการและแนวคิดการโคชทางปญญา 
 การโคชทางปญญาหรือการโคชเพื่อพัฒนาความรูและสติปญญา (Cognitive Coaching)  

เปนแนวคิดของ Gramston and Costa ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการโคชเพ่ือการพัฒนาทางวิชาชีพ ที่
ผูรับการโคชเปนผูนําตนเอง หรือเปนการเรียนรูเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการสอนดวยการนํา
ตนเอง (Self-directed Learning)  ปฏิสัมพันธระหวางโคชและผูรับการโคชเปนส่ือกลางใหเกิดการ
คิด การพัฒนา และการสรางความรูใหเกิดข้ึนภายในตนเอง (Costa and Garmston, 2002: 31)   ซึ่ง
การโคชทางปญญามีจุดเดน  คือการพัฒนาทางดานสติปญญาสงเสริมความเจริญกาวหนาในวิชาชีพ 
การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูทําหนาที่โคชและผูสอนเปนความรวมมือกันคิด ปฏิบัติ และทดลอง
ในส่ิงที่ศึกษาท่ีเปนไปไดและมีประโยชนตอตนเองและผูเรียน เปนการพัฒนาอยางตอเน่ืองที่ตองใช
ทักษะและความคิดสรางสรรค  ตองอาศัยการยอมรับซึ่งกันและกัน( Mutual Trust)   ซึ่งการโคชทาง
ปญญา (Cognitive Coaching) มีความเช่ือพื้นฐานวา 1) พฤติกรรมมนุษยเปลี่ยนหลังจากท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงความเช่ือ 2) พฤติกรรมของมนุษยทั้งหมดมาจากการรับรู การเปลี่ยนการรับรู และการ
คิด เปนสิ่งที่มีมากอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ 3) มนุษยสรางความรูใหม ความหมายใหม
ของส่ิงที่รูดวยการไตรตรองสะทอนคิด (Reflect) เกี่ยวกับประสบการณ และการไดพูดคุยกับบุคคล
อื่น (Costa and Garmaton, 2002, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 271) และวัตถุประสงคสําคัญ
ของการโคชทางปญญา คือการสงเสริมและสรางความเคยชินในการพัฒนา   การเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง (Self Directed Learning) ที่มุงการพัฒนาการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเองให
กาวหนา (Self Directed Learning) และสรางความเขาใจในตนเองและปรับปรุงแกไขตนเองอยูเสมอ 
(Self Modifying) และมีองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของสัมพันธกัน  คือ 1) การสนทนาวางแผน 
(Planning Conversation)  2) เหตุการณ สถานการณ (Event) ซึ่งจะตองมีการสังเกตโดยโคช และ      
3) สนทนาเพ่ือไตรตรองสะทอนคิดเกี่ยวกับขอมูล การปฏิบัติและวิธีคิดของผูรับการโคชและโคช  
(Reflecting Conversation) (วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 271) ซึ่งการโคชทางปญญา ยังเปนตัวกระตุน
การใชกระบวนการทางปญญาของอาจารยผูสอน และใชทักษะการคิดในการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (Maskey, 2009: 64) การใหความชวยเหลือของโคชไมไดเปน
การใหคําแนะนํา หรือการช้ีแนะใหอาจารยถึงส่ิงท่ีควรทําแตเปนการสะทอนเพ่ือใหอาจารยผูสอน
ไดใชความคิดในระดับสูงไดไตรตรองสะทอนคิด โดยใชเคร่ืองมือการสนทนา (Coaching Tools) 

ซึ่งประกอบดวย การถอดความหมายของคําพูด (Paraphrasing) การหยุดคิด (Pause) การเจาะหา
ความคิด (Probe) และการใหความใสใจอยางใกลชิด (Pay Close Attention) (Costa and Garmston, 

2002: 28)  ซึ่งสอดคลองกับวัชรา เลาเรียนดี (2554: 271) ไดกลาวถึงลักษณะ/วิธีการทํางานของโคช
แบบ Cognitive Coaching มีดังนี้ 1) การมีสวนรวมกับครูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการไตรตรอง
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สะทอนคิดใหแกครู และการรวมปฏิบัติงานกับครู 2) การเปนผูประสานงานดานความคิดใหแกครู
โดยไมมีการประเมินใด ๆ ทั้งส้ิน 3) โคชตองเรียนรู ฝกถามและสามารถถามคําถามครูที่กระตุนให
คิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการแสดงออกของตัวเอง 4) โคชตองมีความต้ังใจสูงใสใจในการฟงครู
พูด คือ การฟงอยางตั้งใจมากกวาการพูด และ 5) โคชตองใชเทคนิคการส่ือความหมายที่หลากหลาย 
เพ่ือสรางและคงไวซึ่งความไวใจ ความเปนมิตรท่ีดีตอกันและการสนทนากันท่ีมีประโยชน  โดยที่
ผลลัพธที่เกิดจากการโคชทางปญญา กอใหประโยชนกับผูทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคช ชวยให
ผูเรียนพัฒนาผลการเรียนรูเพิ่มข้ึน อาจารยผูสอนพัฒนาสมรรถนะ  การจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิด และการสะทอนความคิดไดซับซอนมากขึ้น  เกิดความพึง
พอใจในการทําหนาท่ีของครู มีการรวมมือกันในการปฏิบัติงาน และสรางบรรยากาศความเปน
วิชาชีพในการทํางาน (Edwards, 2001, cited by Costa and Garmston, 2002: 37 and Maskey, 2009: 

63)   ซึ่ง คอสตา และแกรมตัน (Costa and Garmston, 2002: 26) ไดเสนอวงจรกระบวนการโคชท่ี
พัฒนาความคิด ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 

 1. การวางแผน (Planning) เปนขั้นตอนที่โคชชวยใหผูรับการโคชไดทําความกระจาง
กับเปาหมาย ระบุตัวช้ีวัดความสําเร็จ วางแผนการรวบรวมหลักฐานขอมูลตาง ๆ เลือกวิธีการ หรือ
กลยุทธในการติดตามความสําเร็จ ตลอดจนการระบุความตองการในการเรียนรู และวิธีการประเมิน
ตนเอง 

 2. การติดตามดูและใหคําปรึกษา (Monitoring) เปนการดูแลและสนับสนุนเพ่ือให
บรรลุผลตามตัวช้ีวัดสําเร็จ และการปรับปรุงแกไขใหวิธีการ กลยุทธ และการดําเนินการตาง ๆ       
มีประสิทธิภาพ 

 3. การวิเคราะห (Analyzing) โคชชวยใหผูรับการโคชสรุปเหตุการณตาง ๆ ทบทวน
ขอมูลสนับสนุน เปรียบเทียบ วิเคราะห สรุปอนุมาน และวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุผลของ
ขอมูลตาง ๆ 

 4. การประยุกตนําไปใช (Applying) โคชชวยเหลือใหผูรับการโคชสามารถสราง
ความรูใหมและการนําความรูนั้นไปใชในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสะทอนและ
ปรับปรุงกระบวนการโคช 

 พันธกิจและกระบวนการการโคชทางปญญา 
 การโคชทางปญญานั้นถือเปนวิธีการพัฒนาวิชาชีพที่มุงใหครูเกิดความสามารถใน  

การพัฒนาวิชาชีพของตนอยางตอเนื่อง ซึ่งคอสตา และแกรมตัน (Costa and Garmston, 2002: 16-

17) ไดกลาวถึงพันธกิจสําคัญของการโคชทางปญญา วาเปนการสรางใหผูรับการโคชเปนผูเกิด   
การเรียนรูแบบนําตนเองในการพัฒนาความรูความสามารถของตนและศักยภาพของกลุมใหสูงข้ึน            
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ซึ่งความสามารถในการเรียนรูแบบนําตนเอง (Self-directed) นั้น มีความเช่ือมโยงระหวางการมี
อิสระในการพัฒนาตนเองและการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น  ซึ่งสงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของกลุมหรือเรียกวาความเช่ือมโยงเกี่ยงของสัมพันธกัน (Holomony)  ซึ่งคอสตา และการมตัน ได
ใหนิยามคุณลักษณะของบุคคลที่เปนผูที่มี  การนําตนเอง (Self-directed) และความเช่ือมโยง
เกี่ยวของสัมพันธกัน (Holonomy)  ไววา  ผูที่มีการนําตนเอง (Self-directed Person) นั้นจะมี
คุณลักษณะของผูที่มีการรูจักวางแผนจัดการตนเอง (Self-Managing) คือ เปนผูที่รูกําหนดเปาหมาย
หรือผลลัพธและวางแผนกลยุทธในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือผลลัพธที่ตองการ  
และตอมาก็คือลักษณะของผูที่มีการดูแลติดตามตนเอง  (Self-Monitoring) คือ เปนผูที่มีการดูแล
กํากับใหตนเองดําเนินตามแผนงานหรือแผนกลยุทธที่กําหนดไวมีการไตรตรองสะทอนคิดใน    
การปฏิบัติของตนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง และสุดทายคือลักษณะของผูที่มีการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง (Self-Modifying) ที่สามารถนําไปสูการพัฒนางานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่    
ตั้งไว   และในสวนของความเช่ือมโยงเกี่ยวของสัมพันธกัน (Holonomy) ก็คือ การเกี่ยวของ           
มีปฏิสัมพันธกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพไปสูความสําเร็จ ซึ่งความสําเร็จของสมาชิกแตละคนก็จะสงถึง
ความสําเร็จของสังคมหรือองคกร ดังน้ันสมาชิกทุกคนจะมีความตระหนักในผลสําเร็จของตนและ
ความสําเร็จของกลุมควบคูกันไป  ซึ่งถาตนเองไมสามารถพัฒนาไดหรือประสบความลมเหลวก็จะ
สงผลกระทบถึงความสําเร็จของกลุม   จากทีกลาวมาจะเห็นไดวาการโคชทางปญญา  (Cognitive 

Coaching) นั่นมุงใหเกิดการพัฒนาตนเองและกลุมอยางตอเน่ือง มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันและ
คํานึงถึงสวนรวมหรือความสําเร็จในภาพรวมมากกวาความสําเร็จของตนเอง หรืออาจจะกลาวไดวา
เปนกระบวนการของการชวยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือความสําเร็จขององคกรหรือชุมชน  ซึ่ง
กระบวนการของการโคชทางปญญาน้ันมีขั้นตอนท่ีไมซับซอนแตมีความสําคัญ คอสตา  และ   
แกรมตัน (2002-33) ไดกลาวถึงกระบวนการข้ันตอนของการโคชทางปญญาไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การประชุมวางแผน (Planning Conference)  ซึ่งเปนขั้นแรกของการดําเนิน        
การโคชซ่ึงการประชุมวางแผนนั้นถือเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญเพราะถือเปนขั้นตอนที่ผูทําหนาท่ี
โคชจะตองสรางความเช่ือมั่นความเช่ือใจไวใจใหเกิดข้ึนกับผูรับการโคช (Trust-building) ในการ
ชวยครูในการกําหนดเปาหมายที่ตองการพัฒนา ใหขอมูลหรือใหความรูที่จําเปน สรางขอตกลงใน
การโคชหรือสรางความเขาใจท่ีตรงกันและ ตรวจสอบความพรอมหรือความเขาใจของตนกอน
ปฏิบัติการโคช  
 2. กิจกรรมสังเกตการณสอน (Event or Observation) เปนขั้นตอนของการสังเกต     
การสอนตามแผน ซึ่งในข้ันตอนน้ีจะเปนการสังเกตการสอนตามวัตถุประสงคหรือเป าหมายของ
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การพัฒนาหรือความตองการแกไขในปญหาดังน้ันโคชจึงมุงความสนใจหรือมุงสังเกตพฤติกรรม
ตามที่กําหนดไวรวมกันเทานั้น 

 3. การประชุม เพื่อสะทอนผล (Reflecting Conference) เปนขั้นตอนในการสะทอนผล
การปฏิบัติซ่ึงในขั้นตอนนี้จะเปนการนําขอมูลจากการสังเกตการสอนในช้ันเรียนมาทําการวิเคราะห
และสะทอนผล ซึ่งการสะทอนผลนั้นจะเนนใหครูมี่สวนรวมในการวิเคราะหตนเอง  (Self-

Analysis) มีสวนรวมในการตัดสินใจในการพัฒนาตนเอง  
 หลักสําคัญของการโคชทางปญญา  
 การโคชทางปญญามีเปาหมายสําคัญคือการสรางใหผูรับการโคชนั้นเกิดการนําตนเอง
หรือกํากับการเรียนรูของตัวเอง (Self -directed) ซึ่งตองคํานึงถึงหลักสําคัญท้ัง 5 ประการ ดังนี้  
 1.  ความรูความสามารถ   (Efficacy)  กลาวคือผูที่จะเปนผูที่นําตนเองไดนั้นจะตองมี
การพัฒนาตนเองใหมีความรอบรูในศาสตรของตนอยางลึกซึ้งสามารถประยุกตใชความรูใน
สถานการณตางได  รวมท้ังมีการประเมินเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

 2.  ความยืดหยุน (Flexibility) คือ การรูจักปรับเปลี่ยนตามสถานการณ ตามสภาพ
ปญหาหรือเหตุการณเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนเพราะปญหาหรือสถานการณ เหตุการณเฉพาะหนาน้ัน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น วัตถุประสงค วิธีการหรือแผนที่เตรียมไวสําหรับการแกไข
ปญหานั้น ๆ อาจถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 3. ความละเอียดประณีตหรือความมีฝมือ (Craftmanship)  คือ การใหความสําคัญกับ
การปฏิบัติการในวิชาชีพของตนทุกขั้นตอนรายละเอียดใหบรรลุมาตรฐาน และมองว าการพัฒนา
วิชาชีพหรือการพัฒนาตนเองน้ันตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองสูมาตรฐานสูงข้ึน  
 4.  การมีสติรูคิด (Consciousness) คือ  การมีสติรูคิด ควบคุมตนเองใหสามารถตั้งรับ
กับปญหาหรือเหตุการณตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนและหมายรวมถึงการกํากับติดตามดูแลตนเองท้ังดาน 
การกระทําความคิดเพื่อใหการดําเนินงานไปสูเปาหมายไดอยางครบถวนสมบูรณ  
 5.  การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Interdependence) คือ การมีการแลกเปลี่ยน ติดตอ
กับบุคคลอื่นในทางสรางสรรค และถือวาตนเองเปนสวนหนึ่ง และมี ความเกี่ยวของสัมพันธ
เช่ือมโยงกับชุมชนสังคม มีสวนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบในความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของกลุม 
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 จากการศึกษาหลักการแนวคิดของการโคชทางปญญา  (Cognitive Coaching) สรุปได
วา การโคชทางปญญาเปนรูปแบบการโคชที่มุงใหครูมีความเปนเลิศทางปญญาคือใชปญญาใน      
การพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนที่สูงข้ึน โดยอาศัยความรวมมือ รวมแรงรวมใจกันยอมรับซึ่งกันและกันมี
การปรับปรุงพัฒนาตลอดกระบวนการดวยการสะทอนผลการปฏิบัติและนําไปสูการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

 

กัลยาณมิตรนิเทศ (Peer Supervision) 
 ในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพการสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจ (Trust) เปนส่ิงท่ีมี
ความสําคัญท่ีนําไปสูการยอมรับซึ่งกันและกันระหวางผูทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคชซึ่งนําไปสู
การรวมมือรวมใจกันในการพัฒนาในวิชาชีพ ดังน้ันการสรางความเปนกัลยาณมิตรจึงเปนปจจัย
แหงความสําเร็จในการพัฒนาวิชาชีพระหวางผูทําหนาที่โคชและผูรับการโคช  
 หลักการ แนวคิดกัลยาณมิตรนิเทศ 

 แนวความคิดเร่ือง กัลยาณมิตรนิเทศเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยพยายามให
เกิดความเปนมิตรในการพัฒนาวิชาชีพมากกวาการใชการตรวจตราการกํากับติดตามและ            
การประเมิน  ซึ่ง สุมน  อมรวิวัฒน (2542) ไดกลาววา  กัลยาณมิตรนิเทศไมไดเปนเร่ืองใหม            
แตประการใด การนิเทศการศึกษาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแลว และไดมีความพยายามที่จะปรับปรุง
ระบบการนิเทศ (Supervision) มีลักษณะ ของ เพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Supervision) โดยมีลักษณะ
ของการชวยเหลือแบบพี่เลี้ยง (Mentor) การนิเทศแบบ Peer Supervision มีศึกษานิเทศก ผูนิเทศ  
หรือผูใหคําปรึกษา คอยดูแลใหการสนับสนุนชวยเหลือ (Mentor) โดยเนนการเปนเพ่ือนมากกวา
การเปน-ผูเหนือกวาหรือต่ํากวา ดังน้ัน เร่ืองกัลยาณมิตรนิเทศนั้น จึงหมายถึงการโคชแบบเพื่อน 
ชวยเพื่อน (Peer Coaching) หรือการดูแลติดตามใหคําปรึกษาโดยผูเช่ียวชาญ (Mentoring) แทนท่ีจะ
เปนผูนิเทศหรือศึกษานิเทศก 

 ซึ่ง สุมน อมรวิวัฒน (2542) ไดใหแนวคิดของกัลยาณมิตรนิเทศวาเปนการนิเทศที่มุง
การพัฒนาคนมากกวาการพัฒนาเอกสารและผลงานจริงอยูผลงานและเอกสารเปนรองรอยของ    
การปฏิบัติงานที่จําเปนตองมีแตขอใหมีสาระมากกวาขอมูลยอย ๆ ไมใชรายงานท่ีนาเบ่ือที่เร่ิมตน
ดวยความเปนมาและความสําคัญของปญหา และตามดวยหัวขอตามแบบฟอรมท่ีคัดลอกตอ ๆ กัน
มาควรจะอธิบายวาพัฒนาครูไดอยางไร พัฒนานักเรียน หรือพัฒนาคนไดอยางไร การนิเทศทาง
การศึกษาที่เปนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรตามแนวคิดน้ี จึงเปนการพัฒนาครูในลักษณะของ INN 

คือ Information/ Node/Network ซึ่งเปนสูตรการพัฒนาครูของศาสตราจารย นายแพทย ประเวศวะสี 
(อางถึงใน สุมน อมรวิวัฒน, 2542) ที่มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. ความรูขาวสาร (Information) คือ พัฒนาความรูขาวสารขอมูลตาง ๆ ใหแกครู 

 2. การสรางจุดขยายความรู (Node) คือ จุดที่จะกระจายความรูความสามารถตอภายใน
โรงเรียนเองตองมี node ที่จะชวยแบงเบาภาระของทาน เชน กลุมครูที่ชํานาญในเร่ืองตาง ๆ พรอมท่ี
จะกระจายการปฏิรูปการเรียนรูภายในโรงเรียนตอไป 

 3. เครือขาย (Network)  คือ การขยายเครือขายไปใหมาก โดยผูบริหารสถานศึกษา  จะ
ไมรวมศูนยอยูที่บุคคลเดียว แตกระจายลักษณะการนิเทศออกไปสูกลุมตาง ๆ ในโรงเรียนและ
ครอบคลุมครูทั้งโรงเรียน  

 หลักการของกัลยาณมิตรนิเทศ 

 กัลยาณมิตรนิเทศเปนรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่มุงเนนการสรางมิตรเพ่ือใหเกิด
ความรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนางาน โดยหลีกเลี่ยงการประเมินและการตรวจตรา ดังน้ัน
ผูบริหารทุกระดับ จึงควรทําความเขาใจถึงกระบวนการของกัลยาณมิตรนิเทศเพ่ือนําสู การประยุกต
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสุมน อมรวิวัฒน (2542) ไดกลาวถึงหลักการของกัลยาณมิตรนิเทศ
สําหรับผูบริหารซึ่งเนน 5 หลักการสําคัญ ดังนี้ 

 1.  กัลยาณมิตรนิเทศเนนการนิเทศคน ไมใชนิเทศเอกสาร คือ การนิเทศครูในโรงเรียน
เปนการนิเทศคนไมใชการนิเทศเอกสารและอุปกรณ เพราะฉะน้ันการนิเทศแบบกัลยาณมิตร        
จะเกิดข้ึนไมไดถาผูบริหารไมสนใจครูไม สนใจนักเรียนตองพูด คุยกับครู สนทนาเปนกลุม หรือ
สนทนาอยางไมเปนทางการ  

 2.  กัลยาณมิตรนิเทศ เปนกระบวนการ “ใหใจ” และ “รวมใจ” คือ การนิเทศคน        
จะนิเทศไมไดถาไมไดใจของครูหรือการปฏิบัติของครูเปนส่ิงท่ีไมเกิดจากความสมัครใจและขาด
การพัฒนาก็จะทําใหครูเกิดความเบ่ือหนาย  เพราะฉะนั้นสิ่งแรก คือ ทําอยางไรจึงจะไดใจของครูใน
โรงเรียนทํางานสําเร็จจากการรวมใจของทุกคน 

 3.  กัลยาณมิตรเร่ิมตนที่ “ศรัทธา” การที่จะไดใจตองสรางศรัทธา (Trust) คือ การสราง
ความเช่ือมั่นใหกับครูผูรับการโคชหรือการนิเทศวาการโคชหรือการนิเทศไมใชการประเมินผลหรือ
ตัดสินผลการปฏิบัติในเชิงลบ แตเปนกระบวนการในการพัฒนาวิชาชีพยกระดับมาตรฐาน            
การปฏิบัติงาน โดยผูโคชจะตองมีความรูความสามารถและมีบุคลิกลักษณะเปนมิตรใหความ        
เอาใจใสผูรับการโคชดูแลแนะนําใหคําปรึกษาตลอดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 

 4. กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศเนนการสรางสังคมการเรียนรู  คือ การเนนใหครู  
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูชวยเหลือซึ่งกันและกัน  เพราะครูทุกคนมีความรูความสามารถ  
เพราะฉะน้ันผูบริหารตองพยายามใหครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณกัน เพื่อจะชวยสรางความ
มั่นใจใหครูซึ่งเมื่อครูไดมีโอกาสแสดงและแสดงความคิด ซึ่งโรงเรียนจะตองเนนการส่ือสารกัน
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อยางสม่ําเสมอ ในดานขาวสาร ความรูตางๆที่เปนประโยชนซึ่งการส่ือสารกันอาจจะเปนทางการ
และไมเปนทางการ  

 5.  กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศมาจากฐานปญญา-ธรรม ฐานเมตตาธรรม และฐาน
ความเปนจริงในชีวิต ถาฐานใดฐานหน่ึงขาดไป กัลยาณมิตรไมเกิดขึ้น  

  ฐานท่ี 1 คือ ปญญา-ธรรม คือฐานความรู ผูบริหารจะตองเปนผูที่มีความรูและ      
รักการท่ีจะแสวงหาความรูและสงเสริมใหครูเกิดการเรียนรูโดยมี-ปายกระดานขาวใหความรูครู      
มีการอํานวยความสะดวกในการคนหาความรูขาวสารจากแหลงตาง ๆ ซึ่งครูมีวิธีการใหความรูแก
ครูตาง ๆ กัน  

  ฐานที่ 2 เมตตาธรรม คือฐานความรัก กอนอื่นตองเมตตาตัวเอง ไมควรจะโหมงาน
อยูคนเดียว พยายามกระจาย-งาน พยายามทําตนใหมีชีวิตชีวา พยายามสรางมนุษยสัมพันธที่ดี      
ทุกอยางเปนฐานของความเมตตาทั้งส้ิน 

  ฐานท่ี 3 คือ ฐานความเปนจริงในชีวิต วิถีชีวิตท่ีสามารถจะพัฒนาไดเปนฐานทาง
วัฒนธรรม  ซึ่งผูบริหารหรือผูนิเทศจะตองเขาใจวัฒนธรรมของแตและคนแลวมีความสามารถท่ีจะ
สรางวัฒนธรรมของโรงเรียนใหเปนวัฒนธรรมองคกรและสรางความเปนหนึ่งเดียวกัน  

 รูปแบบกัลยาณมิตร  แบบ ใหใจ รวมใจ ต้ังใจ และเปดใจ 

 การนําหลักการแนวคิดของกัลยาณมิตรนิเทศสูการปฏิบัติควรศึกษาถึ งรูปแบบ
กัลยาณมิตรนิเทศใหเกิดความเขาใจ ซ่ึงรูปแบบสําคัญของกัลยาณมิตรเทศโดยมีคําสําคัญ คือ ใหใจ 
รวมใจ ตั้งใจและเปดใจ ซึ่ง สุมน อมรวิวัฒน (2542) ไดกลาววาขยายความวา  

 1.  ใหใจ กัลยาณมิตรนิเทศเปนกระบวนการใหใจ ถาไมมีใจให มีแตเงินให ไมสําเร็จ 

ตองมีใจใหนั่น คือ ตองสรางจิตอาสาท่ีจะปฏิบัติ ทั้งน้ีผูบริหารควรเอาใจเขามาใสใจเรา นโยบาย
ตาง ๆ ควรคํานึงถึงผูปฏิบัติทั้งในสภาพการปฏิบัติงานและชีวิตสวนตัว  ซึ่งจะสงผลถึงคุณภาพ     
การทํางานท่ีเกิดขึ้น 

 2.  รวมใจ ก็คือ ไมเอาดีเดนดังเฉพาะตัว แตทํางานเปนทีมการทํางานเปนทีมชวยให
เกิดพลัง ดังตัวอยางในนิทานไมไผซีกเดียวกับไมไผเปนกําการทํางานรวมพลังเปนทีมภาษาบริหาร
สมัยใหม คือ Synergy คือ การรวบรวมพลังเปนทวีคูณขับเคลื่อนไปสูทิศทางท่ีพึงประสงค  

 3.  ตั้งใจ ผูบริหาร ผูนิเทศ และบุคลากรทุกคนตองมีความวิริยะอุตสาหะ บากบั่น 

พยายาม เพราะงานในโรงเรียนของเราตองมีปญหาแนนอน  ไมวาจะเปนโรงเรียนใดท่ีตองการ
สรางสรรคคุณภาพ ตองมีปญหา เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นถาเราต้ังใจที่จะแกปญหารวมกัน ใหกําลังใจกัน 

สรางส่ิงดี สงเสริมเพ่ิมเติมส่ิงท่ีขาด แลวหัดวิจารณ วิเคราะห สรุปขอแกไขปญหา กระบวนการนี้ 
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ถาไมตั้งใจจะทําไมไดเพราะมันหนัก มันยาก จึงตองบากบ่ันมานะพยายาม ตั้งใจที่จะสรางสรรค
โรงเรียนของใหเขมแข็ง 

 4.  เปดใจ โรงเรียนจะตองไดรับ การตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน 3 คําน้ี จะใช       
การประเมินเชิงบวก คือการตรวจสอบตนเอง การทบทวนดูตนเอง และประเมินตนเอง ให 3 คําน้ี
เปนไปเพื่อสรางความตระหนักวา   เราจะตองทําอยางน้ันอยางน้ีอยางโนนเตือนเราไวตรวจสอบ
ทบทวนเพื่อเตือนตนเองประเมินเพื่อปรับปรุงตนเอง  
 จากการศึกษารูปแบบของกัลยาณมิตร  สรุปไดวา  ผูนิ เทศหรือโคชจะประสบ
ความสําเร็จในการรวมแรงรวมใจในการพัฒนาวิชาชีพไดนั้น จําเปนตองรูจักเห็นอกเห็นใจเอาใจเขา
มาใสใจเรานั้นก็คือ  การใหใจและรวมใจกันในการพัฒนาวิชาชีพ  ทํางานเปนทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดวยความต้ังใจจริงในการปฏิบัติ  ไมยอยทอตอปญหาอุปสรรค และสุดทายคือการเปดใจยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น  ตลอดจนการสะทอนผลการปฏิบัติที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพ     ซึ่ง
กัลยาณมิตรนิเทศนี้เปนรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่เนนการสรางเพื่อนหรือมิตร  (Peer) ใน        
การรวมมือรวมใจกันในการพัฒนาวิชาชีพโดยเนนคนเปนสําคัญใหความเอาใจใสดูแลปฏิบัติ งาน
รวมกัน ดวยความไววางใจซ่ึงกันและกันต้ังใจปฏิบัติงาน ใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่  
ตั้งไว ซึ่งจะเห็นไดวาหลักการแนวคิดน้ีมีความสอดคลองกับการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน  (Peer 

Coaching) การโคชทางปญญาหรือการโคชเพื่อพัฒนาความรูและสติปญญาในวิชาชีพ (Cognitive 

Coaching) และการดูแลติดตามใหคําปรึกษาชวยเหลือ (Mentoring) หรือ การรวมมือกันพัฒนา
วิชาชีพในปจจุบัน (Collaborative Professional Development) 
 

การดูแลใหคําปรึกษาแนะนําในวิชาชีพ (Mentoring) 
 การเร่ิมตนในการพัฒนาวิชาชีพของครูนั้นจําเปนอยางย่ิงท่ีตองไดรับการดูแลให
ปรึกษาแนะนํา  อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ เพื่อใหครูเกิดทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาวิชาชีพ  
ซึ่งจะสงผลถึงการปฏิบัติการในการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

 หลักการ แนวคิดการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
 การดําเนินการโคชใหประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองอาศัยความชํานาญ จําเปนตอง
ใชวิธีการที่หลากหลายใหสอดคลองกับความแตกตางกันของผูรับการโคช ซึ่งการดูแลใหคําปรึกษา
แนะนํา (Mentoring) ถือเปนรูปแบบการใหการดูแลใหครูผูปฏิบัติการโคชและผูรับการโคชให
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ โดย วัชรา เลาเรียนดี (2554: 

249-250) กลาววา การดูและใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) เปนรูปแบบการใหการดูแลให
คําปรึกษาและแนะนําครูบรรจุใหม หรือครูที่เขาสูวิชาชีพครูที่มีประสบการณในการสอนนอยหรือ
บุคลากรท่ีเขาสูตําแหนงใหม โดยการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา จะตองมีการเตรียมความพรอมเปน
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อยางดีโดยเฉพาะอยางย่ิงผูทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา  ( Mentor) จะตองมีความรูมี
ความสามารถและเช่ียวชาญในวิชาชีพนั้น ๆ และตองผานการคัดเลือกและมีความสมัครใจเต็มใจ 
ซึ่งสอดคลองกับไดซ่ี แมคจีโอไล (Dia- Maggioli, 2004: 48) ที่กลาววา การดูแลชวยเหลือให
คําปรึกษา (Mentoring) เปนกระบวนการท่ีสงเสริมใหเกิด การใฝเรียนรูเรียนรูอยางกระตือรือรน  
(Active Learning) ซึ่งเปนกิจกรรมระหวางผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํากับอีกฝายหน่ึง  ซึ่งสงผลถึง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในวิชาชีพและเกิดการรวมแรงรวมกันในการทํางาน โดย คอรเลียร 
และแมคเฮนร่ี (Corria, and McHenry, 2002) ไดกลาวถึง หนาหนาท่ีรับผิดชอบ ของผูดูและให
คําปรึกษา (Mentor) โดยสรุปคือ ผูดูและใหคําปรึกษามีหนาท่ีสรางความสัมพันธ   อันดีตอครูผูรับ
การปรึกษาและมีสวนรวมในการสังเกตการสอนการปฏิบัติงาน วิเคราะหสะทอนผล บริการสื่อ
อุปกรณการสอน มีความจริงใจและใหกําลังใจ และชวยสรางความภาคภูมิใจในอาชีพ โดย
กระบวนการดูแลใหคําปรึกษาจะตองมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องกัน โดยเร่ิมต้ังแตการวางแผน 
(Planning) การสอน (Teaching) และการไตรตรองสะทอนคิด (Reflecting) โดยตลอดกระบวนการ
จะมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันอยางตอเน่ือง  ซึ่งสอดคลองกับดูนน และวิลาน่ี (Dunne and Villani, 

2007: 30) ไดกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของผูทําหนาที่ใหดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) กลาวโดย
สรุปคือ ผูทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจะทําหนาท่ีเปน 1) เพื่อนผูใหคําแนะนํา (Collegial 

Guide) โดยการแนะนําแนวทางการปฏิบัติที่จําเปนและถูกตอง 2) ผูใหคําปรึกษา (Consultant)  คือ
การเปนผูใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ของการพัฒนาวิชาชีพ 3) การเปน
ครูผูมีประสบการณ (Seasoned Teacher) คือ ผูทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา เปนผูความรูและ
ประสบการณ สามารถใหคําช้ีแนะเปนแบบอยางที่ดีของการพัฒนาวิชาชีพ และสุดทาย 4) มีบทบาท
หนาท่ีของโคช (Coach) ถือเปนบทบาทที่มีความสําคัญโดยมุงเนนการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ผูรับการโคช  การชวยเหลือใหผูรับการโคชกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาใหเกิดความชัดเจน 
และมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง และผูอื่น และการสรางความเช่ือมั่น และความ
สามัคคีใหเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ  ซึ่งในกระบวนโคชแบบรวมมือกัน (Collaborative 

Coaching Cycle) การดูแลใหคําปรึกษาแนะนําในวิชาชีพจึงเปนกระบวนการที่นํามาใชในการ
พัฒนาวิชาชีพ ในปจจุบัน โดยผูทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา  (Mentor) จะรวมคนหาความ
ตองการจําเปนในการพัฒนาผูเรียนหรือพัฒนางาน  โดยการสนทนาวางแผนรวมกัน(Planning 
Conversation) เพ่ือนําไปสูการวางแผนการพัฒนาวิชาชีพที่ถูกตองและเหมาะสม ตอมาคือ การ
ปฏิบัติการโคชดวยการสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูล (Coaching Observation and Data Gathering) 
เปนข้ันตอนของการรวมกันพัฒนาวิชาชีพโดยผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจะเปนผูดูแลการพัฒนา
วิชาชีพของอีกฝายหนึ่งหรือครู สังเกตการปฏิบัติ และเก็บรวบรวมขอมูลในวิธีการตาง ๆ เพื่อ
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สะทอนผลการปฏิบัติการสอน  และสุดทายคือ  รวมกันไตรตรองสะทอนคิด  (Reflection 

Conversation) โดยผูดูแลใหคําปรึกษาและครูรวมกันสะทอนผลการปฏิบัติการสอน วิเคราะหการ
ปฏิบัติการสอนและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการสอนใหมีประสิทธิภาพ   
 จากการศึกษาหลักการแนวคิดของการดูแลใหคําปรึกษา  (Mentoring) สรุปไดวา      
การดูแล  ใหคําปรึกษาน้ันเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยการดูแลใหคําปรึกษาสามารถผสมผสานกับการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบ
อื่นเพื่อใหเกิดประสิทฺธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน  ซึ่งในการวิจัยในคร้ังน้ีไดนําหลักการแนวคิด
ของการดูแลใหคําปรึกษา  (Mentoring) มาใชรวมกับรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือน         
ชวยเพื่อน (Peer Cognitive Coaching) โดยผูวิจัยเปนผูทําหนาที่ดูและใหคําปรึกษาดานการโคชและ
การพัฒนาสมรรถภาพดานการโคช (Mentor)  กับผูทําหนาท่ีโคช (Coaches) เร่ิมต้ังแตกระบวนการ
ของวิเคราะหปญหาการปฏิบัต ิการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช และการไตรตรองสะทอนคิดผลการ
ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือใหรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคชเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนาวิชาชีพ จากการศึกษาหลักการแนวคิดของการพัฒนาวิชาชีพนี้  ผูวิจัยได
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อนําไปสูการกําหนดหลักการองคประกอบ
และกระบวนการขั้นตอนการโคช ตลอดจนปจจัยสนับสนุนของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบ
เพ่ือนชวยเพื่อน 
 

การพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model 

(Performance Based Supervision and Evaluation Model) 
 การพัฒนาวิชาชีพในวิชาชีพครูโดยครูเปนสําคัญถือเปนกระบวนการที่มีความสําคัญย่ิง
ในการพัฒนาความเจริญกาวหนาของสถานศึกษา ครู และที่สําคัญท่ีสุดคือความสําเร็จของผูเรียน 
และการพัฒนาวิชาชีพจะบรรลุเปาหมายประสบผลสําเร็จไดนั้น จําเปนตองไดรับความรวมมือจาก
โคชและใชขอมูลผลการเรียนรูของนักเรียนเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนา  

 หลักการแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model 

  การพัฒนาวิชาชีพแบบPBSE ถือเปนวิธีการใชการพัฒนาวิชาชีพรูปแบบหนึ่ง ที่มุง
พัฒนาครูโดยมุงผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญ รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE เปนรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพที่มุงพัฒนาครูในขณะปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยมุงผลลัพธที่เกิดจากการพัฒนา
วิชาชีพคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  ซึ่งการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบ PBSE เปน          
การพัฒนาวิชาชีพที่ตองอาศัยความรวมมือรวมปฏิบัติระหวางครูและผูทําหนาท่ีโคชหรือผูนิเทศ 
โดยเร่ิมต้ังแตกระบวนการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและความจําเปนในการพัฒนาผูเรียนจาก
การวิเคราะหผลการเรียนรูที่จําเปนตองพัฒนาเปนหลัก  และการกําหนดแนวทางการพัฒนาผูเรียน
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รวมกัน  โดยคํานึงถึงความแตกตางกันของครูความพรอมและสภาพของปญหาท่ีเกิดข้ึนในการ
จัดการเรียนการสอน และสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียนที่ครูแตละคนตองการแกไขปรับปรุงและ
พัฒนาในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ ทั้งน้ีในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพจะอยูภายใตการดูแล
แนะนําใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกตลอดเวลาของผูทําหนาท่ีโคชหรือผูทําหนาท่ีนิเทศ     
ที่มีความรูและมีความเช่ียวชาญ   ซึ่ง อาเซสทิน (Aseltine, 2006: 15-16) ไดกลาวถึงกระบวนการใน
การพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model  ซึ่งเปนกระบวนการท่ีผูนิเทศทํางานรวมกับครูปฏิบัติ         
การพัฒนาเปนระยะและตอเนื่องจนกวาจะบรรลุเปาหมายเพ่ือใหครูมีพัฒนาการท่ีสูงขึ้นในทุกดาน 

 กระบวนการการพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model 

 1. ขั้นเตรียมความพรอมของครู (Teacher Preparation) คือ ขั้นตอนที่ครูและผูนิเทศ
รวมกันเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเรียน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาผูเรียนโดยเก็บขอมูลที่เปนสภาพจริง
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลการเรียนของผูเรียนและการศึกษาวิเคราะหสภาพท่ีคาดหวังอาทิเชนมาตรฐาน
การเรียนรู  
 2. ขั้นการรวมมือกันเบ้ืองตน (Initial Collaboration) คือ ขั้นตอนท่ีครูและผูนิเทศ
รวมกันวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนและผลการเรียนรูของผูเรียนในเชิงลึกและรวมกันกําหนด
วัตถุประสงคของการปรับปรุงและพัฒนารวมท้ังการวางแผนการพัฒนาวิชาชีพ 

 3. ขั้นการกํากับติดตามดูแลเบื้องตน (Initial Monitoring) คือ ขั้นตอนท่ีครูและผูนิเทศ
ดําเนินการตามแผนการพัฒนาวิชาชีพและการปฏิบัติการตามแผนการพัฒนาการจัดการเรียน        
การสอนท่ีมุงเนนการพัฒนาผูเรียนโดยมีการกํากับติดตามดูแลใหการชวยเหลือและสนับสนุนโดย                    
ผูนิเทศ 

 4. ขั้นการทบทวนระหวางกระบวนการ (Mid-Cycle Review) คือ การทบทวนผล   
การปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพตามแผนท่ีกําหนดไวระหวางกระบวนการเพ่ือติดตามผลความกาวหนา 
และพัฒนาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมตามความจําเปน  
 5. ขั้นการกํากับติดตามดูแลระยะที่สอง (Secondary Monitoring) คือ ขั้นท่ีครูได
ดําเนินการตามแผนการพัฒนาวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลการเรียน
ของผูเรียนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาผูเรียน 

 6. ขั้นการทบทวนสรุป (Summative Review)  คือ ขั้นตอนท่ีผูนิเทศและครูรวมกับ
ตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึน โดยดูจากผลการพัฒนาวิชาชีพของครูที่สงผลถึงผลการเรียนรูของผูเรียน     
ซึ่งถือเปนขึ้นตอนสุดทายของกระบวนการและส่ิงสําคัญอีกอยางหน่ึงในข้ันตอนน้ีคือการเขียน
รายงานผลการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพสะทอนผลการปฏิบัติ  รวมถึงการใหขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนสําหรับการพัฒนาวิชาชีพในโอกาสตอไป 
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 จากการศึกษาหลักการแนวคิดและกระบวนการของการพัฒนาวิชาชีพโดยรูปแบบ   
การพัฒนาวิชาชีพ PBSE สรุปไดวา  การพัฒนาวิชาชีพครูควรคํานึงถึงสภาพและปญญาท่ีเกิดข้ึน
ของผูเรียนเปนพื้นฐานสําคัญในการวางแผนการพัฒนาและกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา  
โดยการพัฒนานั้นควรมุงท่ีการพัฒนาครูเปนระยะอยางตอเน่ือง  เพื่อใหสงผลถึงผลการเรียนของ
ผูเรียนท่ีสูงข้ึน และการท่ีจะทําใหการพัฒนาวิชาชีพครูประสบผลสัมฤทธ์ิไดนั้นจะตองเกิดจาก
ความรวมมือกันระหวางครูและผูนิเทศในการกํากับติดตามดูแลใหการปฏิบัติการของครู เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว   ซึ่งผู วิจัยไดนําแนวคิดของ           
การพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE มาใชเปนแนวคิดในการปฏิบัติกลาวคือ ผูวิจัยจะเปนผูทําหนาท่ีดูและ
ใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) ผูทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคชใหมีสมรรถภาพการโคชและ      
การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห โดยการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําเปนระยะและ
ตอเนื่องตั้งแตขั้นตอนของการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา การวางแผน การปฏิบัติการโคช      
การสะทอนผลการปฏิบัติระหวางการดําเนินงาน การสรุปผลการดําเนินงานสรุป โดยมุงผลให
ผูเรียนมีผลการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหที่สูงข้ึน 

 

การใหขอมูลยอนกลับเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (Feedback for Professional Development) 
 การปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคชทุกรูปแบบและแบบเพื่อนชวยเพื่อน ที่ครู
รวมมือรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาวิชาชีพของตนใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งจะตอง
มีการแลกเปลี่ยนชวยเหลือซึ่งกันและกันในการสังเกตการณปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับจาก     
การสังเกตการสอนใหผูรับการสังเกตไดสามารถนําขอมูลดังกลาวมา พัฒนาการปฏิบัติของตนเอง
ใหมีประสิทธิผล  ดังน้ันครูผูรวมกันพัฒนาวิชาชีพจําเปนตองมีความรูความเขาใจในการใหขอมูล
ยอนกลับที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 หลักการแนวคิดการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback)  
 การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) คือ การใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติกับบุคคล
อื่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสูเปาหมายที่กําหนด   ซึ่งขอมูล
ยอนกลับจะเปนประโยชนไดนั้นตองมุงไปสูเปาหมายของการพัฒนา และขอมูลดังกลาวตองมี
ความชัดเจนตรงประเด็น มีความเปนรูปธรรม และผูใหขอมูลจะตองสรางความเปนมิตรใหเกิดข้ึน 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของเวลาในการใหขอมูลยอนกลับ  เพื่อใหขอมูลนั้นเกิดประโยชนและ
เกิดความนาเช่ือถือ  และเมื่อมีการใหขอมูลยอนกลับแลวผลที่เกิดขึ้นจากการใหขอมูลยอนกลับนั้น
มีสองลักษณะ คือ ขอมูลยอนกลับนั้นจะแสดงใหเห็นถึงวิธีการปฏิบัติยอยๆท่ีไปสูเปาหมาย หรือ 
แสดงใหเห็นถึงเปาหมายหรือจุดมุงหมายปลายทางของการปฏิบัติ และเมื่อผูรับขอมูลไดรับขอมูล
อาจตอบสนองใน 4 ลักษณะ คือ 1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Change the Behavior) 2) ปรับเปาหมาย
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(Modify The Goal)  3) ไมสนใจเปาหมาย (Abandon The Goal)  และ 4) การปฏิเสธขอมูลยอนกลับ
ที่ไดรับก็ได (Reject The Feedback) (Wiliam, 2012: 32) 
 ดังน้ัน การใหขอมูลยอนกลับท่ีถูกตองสรางสรรค จึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอ         
การพัฒนาวิชาชีพของครูและครูควรมีทัศนคติที่ดีตอการใหขอมูลยอนกลับและคิดวาการใหขอมูล
ยอนกลับนั้นเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพของตน จากที่กลาวมาการใหขอมูลยอนกลับ
จึงเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญย่ิงในกระบวนการโคชหรือกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งวิกกินส 
(Wiggins, 2012: 11-16) ไดเสนอหลักสําคัญในการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ 7 ประการ 
คือ  
 1. ยึดเปาหมายเปนสําคัญ (Goal Referenced)  คือ การใหขอมูลยอนกลับตองคํานึงถึง
จุดมุงหมายของการพัฒนาเปนสําคัญ ดังน้ัน เปาหมายจะเปนตัวกําหนดทิศทางของการใหขอมูล  
การปฏิบัติ  
 2. มีความชัดเจนตรงประเด็น (Tangible and Transparent) คือ ขอมูลยอนกลับท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติจะตองส่ือใหเห็นถึงผลการปฏิบัติที่มีความสัมพันธกับเปาหมาย ซึ่งเคร่ืองมือ
ที่ทําใหการใหขอมูลยอนกลับเกิดความชัดเจนผูทําหนาท่ีโคชหรือผูสังเกตอาจเลือกใชวีดีโอ
บันทึกภาพ หรือเครื่องบันทึกเสียงเปนตน  
 3.  มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ (Actionable)  คือ ขอมูลยอนกลับจะตองเปนขอมูล
ที่มีความเปนรูปธรรม จําเพาะเจาะจงและนําไปใชในการพัฒนาไดจริง ซึ่งผูรับขอมูลสามารถจะ
นําไปขอมูลดังกลาวไปสูการพัฒนางาน 

 4.  แสดงความเปนมิตร (User-Friendly)  คือ ผูใหขอมูลยอนกลับตองเปนไปอยาง
กัลยาณมิตร มิใชการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินการปฏิบัติของผูรับขอมูล ซ่ึงจะทําใหผูรับขอมูล
เกิดความรูสึกที่ดีตอการรับขอมูลยอนกลับเพื่อการพัฒนางานของตน  
 5. เลือกเวลาท่ีเหมาะสม (Timely) คือ  การใหขอมูลยอนกลับผูใหขอมูลจําเปนตอง
พิจารณาเลือกชวงเวลาที่มีความเหมาะสม ทั้งดานบริบท  ความรูสึกนึกคิด  ระหวางการปฏิบัติของ
ผูรับขอมูล ซ่ึงจะทําใหผูรับขอมูลไมรูสึกวากําลังถูกจับผิดหรือประเมิน  
 6.  มุงการพัฒนาขณะปฏิบัติงาน (Ongoing) คือ ส่ิงที่ตองคํานึงถึงอีกประการหนึ่งของ
การใหขอมูลยอนกลับคือประโยชนของการนําขอมูลสูการพัฒนางานในขณะปฏิบัติงาน   
 7.  มีความตรงเช่ือได  (Consistent) คือ ขอมูลยอนกลับที่ไดจากการปฏิบัตินั้นจะตองมี
ความเปนจริงถูกตองแมนยําในการใหขอมูลซึ่งอาจมีเกณฑการสังเกตเพื่อทําใหผูรับขอมูลนําขอมูล
มาใชในการพัฒนาการปฏิบัติของตนสูเปาหมายไดชัดเจน  
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 ระดับของการใหขอมูลยอนกลับ (The Levels of Feedback)  
 การใหขอมูลยอนกลับมีหลากหลายตามวัตถุประสงคของการนําขอมูลยอนกลับไปใช 
ซึ่ง แฮทที (Hattie, 2012: 21) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับระดับของการใหขอมูลยอนกลับดังนี้  
 1. การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับภาระงาน (Task Feedback)  คือ การใหขอมูล
ยอนกลับที่มีวัตถุประสงค  เพื่อใหผูรับขอมูลเกิดการปฏิบัติที่เปนเลิศบรรลุวัตถุประสงคของ       
การพัฒนา อาทิเชน  การใหขอมูลการปฏิบัติที่ถูกตอง  การใหขอมูลที่เพียงพอหรือใหความรู
เบื้องตนท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติ ซึ่งการใหขอมูลยอนกลับในระดับนี้จะเหมาะกับครูใหมที่
ขาดความรูและประสบการณ 
 2. การใหขอมูลยอนกับเกี่ยวกับกระบวนการ (Process Feedback) คือ การใหขอมูล
เกี่ยวกับกระบวนการข้ันตอนวิธีการท่ีนําไปสูการปฏิบัติภาระหนา (Task) อาทิเชน การใหขอมูล
ความรูเกี่ยวกับยุทธวิธี (Strategy) ในการเรียนรู  การจัดการเรียนรู  ซึ่งการใหขอมูลในระดับนี้
เหมาะสมกับครูที่มีความรูเชิงทฤษฏีแตขาดทักษะในการปฏิบัติที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 3. การใหขอมูลยอนกับเพื่อการพัฒนาตนเองของผู รับขอมูล  (Self-Regulation 
Feedback) คือ  การใหขอมูลยอนกลับโดยมุงใหผูรับขอมูลสามารถกํากับติดตามการปฏิบัติของ
ตนเอง เพื่อไปสูเปาหมายของการปฏิบัติ ซึ่งการปฏิบัตินี้จะสนับสนุนใหครูเกิดความต้ังใจและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและนําขอมูลมาใชในการพัฒนางานของตนเองดวยตนเองมากกว า      
การชวยเหลือจากผูใหขอมูล ซ่ึงการใหขอมูลในระดับนี้เหมาะสมกับครูที่มีความรูความสามารถท่ีมี
ความตองการพัฒนาความรูความสามารถของตนอยางตอเน่ือง   
 จากการศึกษาหลักการแนวการใหขอมูลยอนกลับจะเห็นไดวาการใหขอมูลยอนกลับมี
ความสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพสําหรับเพื่อนครูที่ เปดใจและรวมมือรวมแรงรวมใจกันใน         
การพัฒนาวิชาชีพของตนเองและของเพ่ือนใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด โดยการใหมูลยอนกลับนั้น
ตองถูกตองตามหลักการและคํานึงถึงความแตกตางของความรูความสามารถของเพ่ือนครูซึ่ง
เปาหมายสูงสุดของการใหขอมูลยอนกลับคือการชวยใหครูสามารถพัฒนาวิชาชีพดวยตนเองและมี
ความตอเนื่อง 
 

สมรรถภาพของผูนิเทศ/โคชในยุคปจจุบัน (Supervisor/Coaches’s Competency) 
 ปจจัยความสําเร็จของรูปแบบการนิเทศหรือการโคชนั้นมีปจจัยหลายปจจัยประกอบกัน              
ซึ่งปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงคือสมรรถภาพของผูนิเทศหรือผูโคชซึ่งสงผลตอความสําเร็จของ  
การพัฒนาวิชาชีพเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางย่ิงรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
(Peer Cognitive Coaching Model) นั้นจําเปนอยางย่ิงท่ีผูทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคช  จะตอง
พัฒนาสมรรถภาพในการนิเทศหรือการโคช  ซึ่งหมายถึงความรูและความสามารถ ในการนิเทศหรือ
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การโคชเพื่อชวยเหลือสนับสนุนแลกเปลี่ยนสลับกันทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคชสะทอนผล    
การปฏิบัติงานซ่ึงกันและกัน  ดังน้ัน ครูควรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถภาพการโคชเพื่อนําไปสู
ผลสําเร็จของการพัฒนาวิชาชีพ ดังทีไ่วลส  และ บอนได (Wiles  and  Bondi,  2004 : 221, อางถึงใน              
วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 224) ไดกลาวถึงผูนิเทศ/โคชในยุคศตวรรษที่ 21 ไวอยางนาสนใจวาผูนิเทศ/
โคชในยุคศตวรรษที่ 21 อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาทจะตองเปนผูนิเทศ/โคชที่ทันสมัย       
มีความรู รูจริงดานการสอนทําหนาท่ีหลายบทบาท  และรูจักเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชวยสงเสริม    
การเรียนรูเปนนักสรางสรรค  นักคิด  นักนวัตกรรม  และเปนแหลงทรัพยากรและทรัพยากรบุคคล
ที่สําคัญสําหรับการพัฒนาสงเสริมคุณภาพการศึกษา และจากการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพของ     
ผูนิเทศ/โคช จากนักวิชาการศึกษาและจากสถาบันที่พัฒนาโปรแกรมที่พัฒนาสมรรถภาพของ     
การโคชตาง ๆ เชน Executive Coaching Solutions (ecsl.eu, 2010) Coaching for Leaders from Directing to 

Coaching (2010: Internet) Coaching Competencies: The Most Important Skills Needed to Be a Coach (2010: 

Internet)  Royal College of Physicians and Surgeons of Canada (2005) PAAC Professional ADHD Coaching 

Competencies (2010: Internet) International Coaching Competency: Core Coaching Competencies (2010: Internet) 
กลิ๊กแมน (Glickman, 2010: 112) เลด้ีชิสสกี้ (Ladyshewskyม 2011: Internet) และแพแจค (Pajak, 

1990: บทคัดยอ) ไดนําเสนอคุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือสมรรถนะท่ีสําคัญของโคชไวหลากหลาย 
ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของไวลส  และบอนได(Wiles and Bondi,  2004: 22-23 อางถึงใน 
วัชรา เลาเรียนดี, 2554 : 224-227) ที่เสนอในตารางสังเคราะหสมรรถนะการโคชดังตารางท่ี 3   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที่ 3 สังเคราะห์สมรรถภาพของโค้ช (Coaches’s Competency) 
 

กลิ๊กแมน  
(Glickman  2010, 112) 

เลดี้เชสสกี ้
Ladyshewsky (Internet: 2011) 

Executive Coaching solution (ecsl.eu 2010) 
“วงล้อสมรรถนะการ Coaching” 

Coaching for Leaders  from 
Directing to Coaching 

(Progress you innovation Your 
Progress: Internet) 

Coaching Competencies : The Most 
Important Skills Needed to Be a 

Coach (Internet) 

พฤติกรรมของผู้นิเทศ 
          การเป็นผู้ฟังที่ดี 
          มีความชัดเจนในการใช้ค าถาม 
          การส่งเสริมสนับสนุน 
          การสะท้อนผล 
          การน าเสนอแนวคิด 
          แก้ไขปัญหา 
         การเจรจาต่อรอง  
         การอ านวยการ 
         ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน 
          การเสริมแรง 

ลักษณะของโค้ชผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้ 
          มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ 
          ให้กับผู้อ่ืน 
          ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
          มีมาตรฐานสูงและสามารถช่วยบุคคลอ่ืน 
         ในการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และ 
          ล าดับความส าคัญของงานได้ 
          มีความซื่อสัตย์และมั่นคง 
         มีความรับผิดชอบในการโค้ชบุคคลอ่ืน 
          ให้ประสบความส าเร็จ 
         รักการช่วยผู้อ่ืนในการเรียนรู้ การพัฒนาและ 
          ปฏิบัติ โดยการสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติ 
          และให้ผลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาโดยทันที 
          เอาใจใส่ในกระบวนการโค้ชและการสาธิต 
          ให้ความรู้ 

1. ตระหนักหรือการเข้าใจตนเอง 
 (Self-awareness/understanding self)  
2.การสื่อสารสื่อความหมาย 
(communication)  
3. มีอารมณ์ดี ( Sense of Proportion 
/humour) 
4. สนใจในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ (Interest in  
Development others)  
5. มีเป้าหมายชัดเจน (Goal Clarity) 
6. มีความเข้าใจบุคคลอ่ืนและสิ่งรอบตัว 
(Behavioral  Awareness/understanding 
 Others) 
7. มีแนวคิดในการท างาน 
(Conceptualising)  
8. เข้าใจในอาชีพ/ธุรกิจ (Business 
 /Professional Savvy) 
9 . ใฝ่เรียนรู้ (Committed to Own Learning)  
10. การบริหารความสัมพันธ์ (Relationship 
Management)  

สมรรถนะหลักของการโค้ช  
4 ประการ  
1. การสร้างความน่าเชื่อถือ  
2. การด าเนินการโค้ช 
3. เป็นผู้ฟังที่ดีและกระตือรือร้น  
4. ใช้ค าถามที่มีความหมายและ 
เป็นประโยชน์ 

สมรรถนะที่ส าคัญและจ าเป็นต่อ 
การโค้ช คือ  
1 สมรรถนะด้านการสื่อสาร 
2  สมรรถนะด้านการจูงใจ  
3. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 
ตนเอง 
4. ทักษะด้านเทคนิค   
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ตารางที่ 3 สังเคราะห์สมรรถภาพของโค้ช (Coaches’s Competency) (ต่อ) 
 

Royal College of Physicians 
and Surgeons of Canada (2005) 

PAAC Professional ADHD Coaching 
Competencies  (2010) 

International Coaching Competency: 
Core Coaching Competencies 

แพแจค 
(Pajak 1990: บทคัดย่อ) 

ไวลส์  และบอนได 
(Wiles  and  Bondi,  2004: 22-23) 

สมรรถนะการเป็นโค้ชใน 
การพัฒนาคุณภาพ  มีหลักการ 
ทั้งหมด 6 หลักการด้วยกัน คือ  
1. การเป็นผู้เชี่ยวชาญใน 
การพัฒนาคุณภาพ  
2. การเป็นนักสื่อการ  โดยมี 
สมรรถนะย่อย ดังนี้  
3. การเป็นนักสร้างความร่วมมือ 
Collaborator   
4. เป็นนักคิดที่เป็นระบบ  
(Systems Thinker)  
5. การเป็นผู้จัดการ (Manager) 
6. การเป็นนักการศึกษาและ 
นักวิชาการ  
7. การเป็นผู้น า  (Leader)  
 
 
 
 

1. สร้างความเป็นหุ้ นส่วน (Partnership) คือ การ
สร้าง 
ความแข็งแกร่งในการเป็นหุ่นส่วนกับลูกค้า 
(Establishes a Strong Partnership with The Client) 
 ได้แก่ การสร้างความร่วมมือ ข้อตกลงในการโค้ช 
และแสดงการร่วมในการปฏิบัติ 
2 . การค้นหา  (Exploration)  คือ การชักจูงให้ 
ลูกค้าค้นหา เรียนรู้ จนเกิดความชัดเจน (Invites 
The Client to Fully Explore, Learn and Reach 
Clarity) ได้แก่  การให้ความสนใจกับผู้รับการโค้ช 
การใช้ค าถามที่เป็นประโยชน์ และถ่ายทอดลึกซึ้ง 
อ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 
3. การปฏิบัติ  (Action) คือ การให้การสนับสนุน 
ลูกค้าในการประเมินความเป็นไปได้ การสร้าง 
การปฏิบัติที่จะน าไปสู่การพัฒนา (Fully Supports  
The Client in Examining Possibilities and 
Creating Powerful Actions to forward His/her 
Progress) ได้แก่  การร่วมกันตัดสินใจในสิ่งที่ 
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบ  

1. ความรูท้ั่วไป เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
การโค้ช 
2. ความรูเ้กี่ยวกับการโค้ช 
กระบวนการและผลลัพธ์ 
ตามเป้าหมาย  
3. การสร้างความสัมพันธ์ คือ 
การสร้างความเชื่อถือและการเป็น 
หุ้นส่วนกับลูกค้า 
4. การรับฟัง  คือ การให้ความส าคัญ 
กับลูกค้า 
5. การบริหารจัดการตนเอง\ 
6. สอบถามข้อมูลและการถาม 
7.  การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
8. การมเีป้าหมาย คุณค่าและความเชื่อ 
9. การออกแบบการปฏิบัติและ 
ภาระหน้าที่ 
 

ได้สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึง 
องค์ประกอบด้านความรู้ เจตคติ 
และทักษะเกี่ยวกับการปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอนของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า 
สมรรถภาพที่มีความจ าเป็นส าหรับ 
ผู้นิเทศการศึกษามี 12  ด้าน 
ประกอบด้วย 1) การสื่อสาร  
2) การพัฒนาบุคลากร  
3)โครงการสอน 4) การวางแผน 
และการเปลี่ยนแปลง 5) การจูงใจ 
และการจัดบุคลากร 6) การสังเกต 
การสอนและการประชุมนิเทศ 
7) การพัฒนาหลักสูตร  
8) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  
9) การให้บริการแก่ครูผู้สอน  
10) การพัฒนาบุคลากร  
11) ความสัมพันธ์กับชุมชน และ  
12) การวิจัยและประเมินผล 
โครงการ 

ได้น าเสนอสมรรถนะของผู้นิเทศ 
หรือผู้โค้ชในปัจจุบันดังนี้  
1. นักพัฒนาบุคคล 
2. นักพัฒนาหลักสูตร 
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน 
4. ผู้ท าหน้าที่ด้านมนุษย์สัมพันธ ์
5. นักพัฒนาบุคลากร  
6. ผู้บริหาร 
7. ผู้จัดการการเปลี่ยนแปลง 
8. นักประเมินผล  
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 จากตารางที่ 3   สามารถสังเคราะหและสรุปสมรรถนะการโคชที่สําคัญได  5 ประการ 
คือ 

 1. สมรรถนะดานหลักสูตรการสอน  และการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช  คือ 
ความสามารถของผูทําหนาที่โคชเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักสูตร การสังเกตและวิเคราะหการสอน
การใชเทคนิคและยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห การวัดผลประเมินผล 
และการวางแผน และการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ อาทิเชน การวางแผนการโคช   
การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาวิชาชีพ และการปฏิบัติการโคช   

 2. สมรรถนะดานการส่ือสาร คือ ความสามารถของผูทําหนาท่ีโคช ในการสื่อสารส่ือ
ความหมายเพ่ือการสรางความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาวิชาชีพตอตนเองและตอเพื่อน
รวมงาน 
 3.   สมรรถนะดานการบริหารจัดการกับตนเองและเพื่อน  คือ การมีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองและผูอื่น อํานวยการ สงเสริมสนับสนุน และแกไขปญหา 
เพ่ือใหการพัฒนาวิชาชีพประสบผลสําเร็จ 
 4.   สมรรถนะดานการมีปฏิสัมพันธที่ดี คือ ความสามารถของผูทําหนาท่ีโคชใน       
การสรางปฏิสมัพันธอันดี การสรางแรงจูงใจใหผูรับการโคชยอมรับใหความรวมมือรวมแรงรวมใจ
กันในการพัฒนาวิชาชีพใหประสบผลสําเร็จ 

 5.  สมรรถนะดานการสะทอนคิดและรูคิดผลการปฏิบัติและการใหขอมูลยอนกลับ คือ 
ความรูความสามารถของผูทําหนาท่ีโคชในการสะทอนผลการปฏิบัติการโคชของตัวเอง             
การสงเสริมพัฒนาความสามารถในการสะทอนคิดและใหขอมูลยอนกลับในการพัฒนาวิชาชีพ 
รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการสะทอนผล ที่มีความเหมาะสมและนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพ
อยางแทจริง  
 จากการศึกษาหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสรรถนะการโคชที่จําเปนและสงตอความสําเร็จ
ในการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งพบวามีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ  คือ 1) สมรรถนะดานการสอน            
2) สมรรถนะดานการส่ือสาร 3) สมรรถนะดานการบริหารจัดการ 4)  สมรรถนะดานการมี
ปฏิสัมพันธที่ดี และ 5) สมรรถนะดานการสะทอนคิดและรูคิดผลการปฏิบัติและการใหขอมูล
ยอนกลับ โดยการวิจัยในคร้ังน้ีมุงพัฒนาครูผูเขารวมการพัฒนาวิชาชีพใหเกิดสมรรถนะดังท่ีกลาว
มาจากการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
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การออกแบบระบบการสอน  

(Instructional System Design) 
 

 ปจจุบันปญหาในการจัดการศึกษามีความหลากหลายแตกตางกันไปตามบริบท และ
สภาพของแตละสถานศึกษา ดังนั้นเพ่ือใหเกิดการแกไขและพัฒนาไดตรงจุดและมีความเหมาะสม
จําเปนตองมีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมท่ีเหมาะสมอยางตอเน่ือง  เพ่ือใชในการแกไขปญหา
นั้น ๆ ซึ่ง การออกแบบระบบการสอนถือเปนหลักการแนวคิดท่ีมีความสําคัญที่ไดมีการนําไป
ประยุกตใชในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมในการแกไขปญหาตางใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในทุกวิชาชีพ 
 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบระบบการสอน 
 การออกแบบระบบการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ    
จะทําใหการจัดการเรียนการสอนนั้นบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จสูงสุด   ทํานองเดียวกัน
การออกแบบการนิเทศการสอนอยางเปนระบบจะชวยพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูและผล
การเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดไดเชนกัน  เนื่องจากรูปแบบการดําเนินการนิเทศที่มา
จากการพัฒนาดวยวิธีการเชิงระบบนั้นยอมมีการดําเนินการเชิงระบบดวยรูปแบบการพัฒนารูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งท่ีประกอบดวยการวิเคราะหความตองการจําเปน กําหนดผลลัพธที่คาดหวัง ศึกษา
หลักการ ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน รวมท้ังเคร่ืองมือ
ตาง ๆ ที่ใชในกระบวนการการนิเทศท่ีมีการสรางและพัฒนาขึ้นจากหลักการแนวคิดทฤษฏีตาง ๆ ที่
เกี่ยวของและผานการตรวจสอบหาคุณภาพ จึงสงผลใหเกิดผลลัพธตามที่คาดหวัง (วัชรา เลาเรียนดี, 
2554: 197) ดังน้ันผูวิจัยจึงไดศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฏีการออกแบบระบบการสอนการนิเทศ
และการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือนําไปสูการพัฒนารูปแบบการนิเทศหรือรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ความหมายของระบบ 
 เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําวาระบบ  ผูวิจัยไดทําการ ศึกษา
ความหมายของคําวาระบบ จากนักวิชาการศึกษาของไทยและตางประเทศสรุปไดดังนี้ 
 กายเย และบริกส (Gagne and  Briggs, 197: 19) เซียเลส (Searles, 1967) และบานาธี 
(Bannathy, 1968) กลาวสอดคลองกันวา  ระบบหมายถึง “วิธีการใด ๆ ก็ไดที่ไดรับการจัดไวอยาง
เปนระเบียบรวมถึงการรวบรวมและการจัดสิ่งตาง ๆ ใหมีความเกี่ยวของกันสัมพันธกัน   อยางเปน
ระเบียบเปนลําดับขั้นตอนเพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือเปนหลักใหสามารถทําส่ิงใด
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สิ่งหนึ่งใหบรรลุผลตามเปาหมาย  ซึ่งสอดคลองกับการนิยามความหมายของ นักการศึกษาไทย อาทิ
เชน 
 สงัด อุทรานันท (2532: 24) ประชุม รอดประเสริฐ (2533: 66) และทิศนา แขมมณี 
(2553: 198) กลาวสอดคลองกันวา ระบบมีความสําคัญในการชวยการดําเนินงานตาง ๆ เกิดสัมฤทธ์ิ
ผลตามเปาหมาย ซ่ึงระบบจะประกอบดวย องคประกอบตางๆที่สําคัญของระบบ ความสัมพันธของ
องคประกอบน้ันเปนการพึ่ งพากัน  สัมพันธซึ่ งกันและกัน ซ่ึ งระบบท่ีมีความสมบูรณ                            
จะประกอบดวยสวนสําคัญ 5 สวน  คือ  1) ตัวปอน  2) กระบวนการดําเนินงาน  3) การควบคุม         

4) ผลผลิต และ 5) ขอมูลปอนกลับ  ซึ่งระบบอาจผันแปรไดตามสภาพแวดลอมและปจจัยท้ังภายใน
และภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 จากการศึกษาความหมายของคําวาระบบจากคํานิยามความหมาของนักการศึกษาไทย
และตางประเทศ  สรุปไดวา  ระบบ หมายถึง การรวบรวมและการจัดการส่ิงตาง  ๆ ซึ่งก็คือ
องคประกอบสําคัญของระบบใหมีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางเปนระเบียบเปนข้ันเปนตอน  
เพื่อใหเกิดความเปนหน่ึงเดียวซึ่งระบบท่ีสมบูรณจะประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 5 สวน คือ   

1) ตัวปอน 2) กระบวนการดําเนินงาน 3) ควบคุม 4) ผลผลิต และ 5) ขอมูลปอนกลับ โดย
องคประกอบดังกลาวจะขับเคลื่อนอยางสัมพันธกันอยางตอเน่ืองสูเปาหมายที่ตั้งไว  
 ความหมายของการออกแบบการสอน 

 เพื่อความเขาใจในการออกแบบการสอนและการนําหลักการแนวคิดไปใช จึงควรทํา
ความเขาใจในความหมาย แนวทางหลักการปฏิบัติใหเกิดความชัดเจน  จึงจะนําไปสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาความหมายของการออกแบบการสอนมีดังนี้ 
 ดิค และคาเรย (2005: 3) นิยามวาการออกแบบการสอน (Instructional Design)      
หมายรวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน  (Instructional Systems Development: ISD) ดวย  
คําวาการออกแบบ (Design) ถูกใชในความหมายของกระบวนการ (Process) และยังหมายความถึง
กระบวนการยอย (Sub Process) ดังน้ัน เมื่อกลาวถึงคําวาการออกแบบการสอน (Instructional 

Design) ก็หมายความถึงกระบวนการท้ังหมดของการพัฒนาระบบการเรียนการสอน  (ISD) 

แบบจําลองการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design Models) ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรูและกิจกรรมในแตละองคประกอบของแบบจําลองมีทฤษฎี 
หลักการรองรับ รวมท้ังกรณีตัวอยางและผลงานวิจัยท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
แตละองคประกอบ 

 กาเย บริกส และวาเกอร (Gagne, Briggs and Wager, 1992: 20) ใหความหมายของ    
การออกแบบการเรียนการสอนเร่ิมต้ังแตการนิยามระบบการเรียนการสอน (Instructional System)
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วาเปนการจัดทรัพยากรและวิธีการที่ใชในการสงเสริมการเรียนรู ระบบการเรียนการสอนมีรูปแบบ
เฉพาะท่ีหลากหลาย และปรากฏในหลายสถาบัน เชน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ระบบการเรียน    
การสอนจะเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง ในทางทหารก็มีระบบการเรียนการสอน ในวงการธุรกิจ
และอุตสาหกรรมก็มีระบบการเรียนการสอนแตมักจะเรียกวาระบบการฝกอบรม (Training System)

สถาบันใด ๆ ก็ตามที่มีจุดหมายในการพัฒนาความสามารถของมนุษยอาจกลาวไดวาสถาบันน้ัน  ๆ 
มีเร่ืองของระบบการเรียนการสอนควบคูอยูดวย ซึ่งงานของนักออกแบบการเรียนการสอน  คือ               
นําจุดประสงคการเรียนรูไปวางแผนการเรียนการสอน  เพื่อท่ีจะใหเกิดความแนใจในคุณภาพของ
การเรียนการสอน โดยการประยุกตใชวิธีการเชิงระบบ การวิจัย ความรูทฤษฎีการสอน และสาระ
ความรูจากสาขาวิชาอื่น ๆ   ดังท่ี กาเยบริกส และเวเกอร (Gagne, Briggs and Wager, 1992: 4-5) 

กลาววาการออกแบบการเรียนการสอนเปนวิธีการหนึ่งที่เช่ือวามีความเปนไปไดและมีคุณคา  โดยที่
การออกแบบการเรียนการสอนตองอาศัยคุณสมบัติที่เกี่ยวของ  คือ 1) มีจุดมุงหมายที่จะชวย        
การเรียนรูของปจเจกบุคคล 2) เปนแผนระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนามนุษย  3) ควร
ดําเนินการดวยวิธีการเชิงระบบท่ีสามารถใหผลอันย่ิงใหญตอการพัฒนามนุษย  และ 4) ตั้งอยูบน
พื้นฐานของความรูวามนุษยมีการเรียนรูไดอยางไร 

 ริชชีฟดล และฟอกซซอล (Richey, Field  and Foxon (Eds.), 2000) นิยามคําวา         
การออกแบบการสอนเปนวิธีการเชิงระบบในการวางแผนการเรียนการสอน   ประกอบดวย
คณะทํางานไดรวมกันวิเคราะหสถานการณที่เปนปญหา การสํารวจทางเลือกท่ีสนับสนุนการปฏิบัติ
หรือการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผน ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวมีการประเมิน และการบริหาร
จัดการ 

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 12) ไดนิยามวา การออกแบบการเรียนการสอน คือ        
การวางแผนการเรียนการสอนอยางมีระบบ เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุจุดหมาย จุดเร่ิมตนของ
การออกแบบการเรียน การสอนควรเปนการพิจารณาองคประกอบเบื้องตนของระบบและพิจารณา
สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 กาญจนา คุณารักษ  (2552 : 7) สรุปไววา การออกแบบการเรียนการสอน หมายถึง 
กระบวนการแกปญหาการเรียนการสอน โดยการวิเคราะหสถานการณ หรือเง่ือนไขการเรียนรู  
อยางเปนระบบ แลวจึงวางแผนการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
บรรลุจุดหมาย โดยอาศัยความรูจากหลาย ๆ ทฤษฎีเชน ทฤษฎีการเรียนรูทฤษฎีการเรียนการสอน 

ทฤษฎีการติดตอส่ือสาร ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 
 สุเทพ อวมเจริญ [Internet] สรุปวาการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional 

Design) หมายถึง ระบบการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีอาศัยวิธีการเชิงระบบ  เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ
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ในคุณภาพการสอน  โดยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนและเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู  การออกแบบการเรียนการสอนเปนกระบวนการทั้งหมดของ       
การวิเคราะหความตองการ การเรียนรู การกําหนดเปาหมายและการพัฒนาระบบการถายทอด
ความรูที่สนองตอบความตองการในการเรียนรู  รวมถึงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมการ
เรียนรูและการทดสอบและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

 วัชรา  เลา เ รียนดี  ( 2554: 197)  สรุปวาการออกแบบระบบการสอน หมายถึง 
(Instructional System Design: ISD) กระบวนการดําเนินการจัดการเรียนจัดการเรียนการสอน
ตามลําดับขั้นตอนท่ีชัดเจน โดยนําหลักการแนวคิดทฤษฏี การเรียนรูตาง  ๆ รวมท้ังผลการวิจัยท่ี
เกี่ยวของมาประยุกตใชทุกขึ้นตอนอยางเหมาะสมเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด  
 จากการศึกษาความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน สรุปไดวา การออกแบบ
การเรียนการสอน หมายถึง  กระบวนการการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ โดยเร่ิมต้ังแต 
การวิเคราะหความตองการจําเปน กําหนดเปาหมาย ผลลัพธที่ตองการ  การวางแผนพัฒนาการเรียน    
การสอนการปฏิบัติการสอนและการประเมินผลทั้งในกระบวนการและประเมินสรุป                     
ซึ่งกระบวนการนั้นอยูบนพื้นฐานของหลักการแนวคิดทฤษฏีผลการวิจัยที่นาเช่ือถือ และแนวคิด 
เชิงระบบโดยมุงการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 องคประกอบของรูปแบบการสอน 
 ในการนําเสนอรูปแบบการสอนเพื่อใหสามารถนําไปใชอยางเหมาะสมควรมี
องคประกอบอยางนอย 5 สวน คือ (Joyce and Weil, 1986) 

 1.  การเสนอภาพหรือเหตุการณยอ (Scenario) เพื่อใหเห็นที่มา หรือเปนบทนําไปสู
แนวคิดของการสรางรูปแบบการสอน 

 2.  การอธิบายความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่เปนท่ีมาขององคประกอบ เชน เปาหมาย
ทฤษฎีที่รองรับรูปแบบ หลักการและมโนทัศนที่สําคัญท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการออกแบบรูปแบบ  
การสอน 

 3.  การอธิบายถึงตัวรูปแบบการสอนอยางละเอียด ประกอบดวย 4 สวน คือ 

  3.1  เสนอโครงสราง (Syntax) พรอมขั้นตอนดําเนินการ (Phase) ของรูปแบบ     
การสอน เพื่อใหรายละเอียดของการจัดลําดับกิจกรรมท่ีสรางขึ้นในแตละข้ันตอนอยางเปนลําดับ 

  3.2  เสนอระบบสังคม (Social System) ที่เกิดข้ึนเพ่ืออธิบายถึงการปฏิสัมพันธที่
เกิดขึ้นระหวางครูกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน ตามบทบาทที่เกิดขึ้นในรูปแบบการสอน 
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  3.3 เสนอหลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) เพ่ืออธิบายถึง วิธีการ
แสดงออกของครูตอผูเรียน และการตอบโตตอสิ่งท่ีผูเรียนกระทํา 
  3.4  เสนอสิ่งท่ีตองมาสนับสนุน  (Support System) เพื่อบอกถึงเง่ือนไขและ
สิ่งจําเปนที่จะทําใหการใชรูปแบบการสอนสมบูรณ 
 4.  การการนําไปใช (Application) เปนการแนะนําและขอสังเกตท่ีสําคัญในการนํา
รูปแบบการสอนไปใช เชน ดานเน้ือหาและวุฒิภาวะผูเรียน เปนตน 

 จากที่กลาวมาองคประกอบสําคัญของรูปแบบการสอนน้ันมิไดมีเพียงการแสดง
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน แตควรมีการนําเสนอภาพรวมของรูปแบบใหผูใช
เกิดความเขาใจท่ีชัดเจนและจําเปนตองมีการนําเสนอเง่ือนไขสําคัญของการนํารูปแบบท่ีพัฒนาขี้น
ไปดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ  
 จากการศึกษาความหมายของคําวาระบบ  การออกแบบการสอน และองคประกอบ
ของรูปแบบการสอนสรุปไดวาการออกแบบระบบการสอนนั้นมีความสําคัญตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดการสอนของครูซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดนําเสนอแบบจําลองการสอน
ไวหลายแบบ ซึ่งแบบจําลองการออนของดิคค และคาเรย และแนวคิดการออกแบบการเรียนการ
สอน(Instructional Design: ID)  “ADDIE” Model ที่ปรับปรุงโดยเควิน ครูส เปนแบบจําลองการ
สอนที่เปนที่ยอมรับและไดนํามาใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ซ่ึงจะไดนําเสนอองคประกอบสําคัญดังนี้ 
 แบบจําลองการสอนของดิคค และคาเรย  
 ผูวิจัยไดแนวคิดของ การจัดระบบการเรียนการสอนของดิคค และคาเรย  (Dick  and 

Carey Model) มาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน ดังนี้ 
 1. การกําหนดเปาหมายของการเรียนการสอน (Identify  Instructional  Goals)  ขั้น
แรกของแบบจําลองน้ีคือ การตกลงใจวาเราตองการใหนักเรียนสามารถทําอะไรไดบางหลังจากท่ี
สอนจบแลว  นิยามเปาหมายของการเรียนการสอนอาจไดมาจากรายการของเปาประสงค 
 2. ดําเนินการวิเคราะหการเรียนการสอน  (Conduct Instructional Analysis)             
การวิเคราะหเปาประสงค เพื่อที่จะระบุทักษะระดับรอง (Subordinate Skill) ที่ตองเรียนรูและตอง
ติดตาม ตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้น ๆ เพ่ือท่ีจะเรียนรูกระบวนการพิเศษเหลานั้น 

 3. กําหนดพฤติกรรมกอนเรียนและลักษณะผูเรียน  (Identify  Entry  Behaviors,  

Characteristics) ในการผนวกการระบุทักษะระดับรองและข้ันตอนหรือวิธีการซ่ึงตองรวมเขาไวใน  
การเรียนการสอนนั้น  มีความจําเปนที่จะตองระบุทักษะพิเศษตาง ๆ ที่นักเรียนตองมีกอนเร่ิม                   
การเรียนการสอน 
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 4. เขียนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  (Write  Performance  Objective)  เขียนจุดประสงค
เฉพาะวา ผูเรียนสามารถทําอะไรไดเมื่อการสอนสิ้นสุดลง จุดประสงคนี้จะไดมาจากการระบุทักษะ
ตาง ๆ ในการวิเคราะหการเรียนการสอนจะระบุถึงทักษะที่ผูเรียนจะตองเรียนภายใตเงื่อนไขอะไร  
และมีเกณฑเพื่อการปฏิบัติที่สัมฤทธ์ิผลอยางไร 

 5. พัฒนาขอสอบอิงเกณฑ (Develop  Criterion - Referenced  Test  Items) ครูจะตอง
พัฒนาแบบประเมินท่ีคูขนานกับจุดประสงคควบคูไปดวยเพื่อท่ีจะวัดความสามารถของผูเรียนวา                
ประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไว  
 6. พัฒนายุทธวิธีการสอน  (Develop Instructional  Strategies)ในข้ันน้ีครูจะเร่ิมตน
ระบุกลยุทธที่จะใชในการสอนและตัดสินใจเลือกสื่อท่ีเหมาะสมท่ีจะใช เพื่อใหการเรียนการสอน
ประสบผลสําเร็จ  ตามจุดประสงคปลายทาง (Terminal Objective) 
 7. พัฒนาและเลือกวัสดุและสื่อการเรียนการสอน  (Develop and Select Instructional  

Materials)ในข้ันนี้ครูจะใชกลยุทธการเรียนการสอน ประกอบดวยคูมือของผูเ รียน (Learning 

Manual) วัสดุอุปกรณการเรียนการสอนของผูเรียน (Instruction’s Materials) แบบทดสอบ (Test) 
และคูมือสําหรับผูสอน (Instruction’s Guide) 
 8. ออกแบบและดําเนินการประเมินเพื่อการปรับปรุง (Design and Conduct Formative  

Evaluation) ในการสอนตามแผนการสอน จะมีการสรางข้ันตอนการประเมินผลเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอมูลซึ่งจะใชในการระบุวาจะตองมีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยางไรระหวางเรียน                     
ซึ่งประกอบดวยการประเมินผลยอยระหวางดําเนินการสอนสามประเภท คือ การประเมินแบบ 
1:1:1 (One to One Evaluation) การประเมินผลกลุมยอย (Small Group Evaluation) และ             
การประเมินผลภาคสนาม (Field Evaluation) การประเมินผลแตละแบบดังกลาวจะจัดเตรียมโดย
การออกแบบที่อาศัยขอมูลตาง ๆ กันอยางหลากหลายเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

 9. การปรับปรุงการสอน (Revise  Instruction) ขั้นสุดทาย (และเปนขั้นแรกของการซํ้า
วงจร) คือ การปรับปรุงการเรียนการสอนขอมูลที่ไดจากการประเมินผลยอยไดมาจากการที่ผูเรียน
พยายามจะบงช้ีใหเห็นถึงการประสบความสําเร็จตามจุดประสงคของการเรียนการสอนจาก
ประสบการณตาง ๆ 

                 10. การออกแบบและดําเนินการประเมินระบบการสอน (Design and Conduct  

Summative  Evaluation) แมวาการประเมินผลรวมจะเปนการประเมินประสิทธิผลของการเรียน  
การสอนข้ันสูงสุด    โดยท่ัวไปแลวไมไดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการออกแบบ    แตเปน             
การประเมินผลคุณคาของการออกแบบการเรียนการสอนทั้งหมด หรือเปนการประเมินท่ีเกี่ยวของ
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กับคุณคาของการเรียนการสอน นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดนําแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของ       
เควิน ครูสซ (Kevin Kruse) มาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 แบบจําลองการสอนเชิงระบบ ADDIE Model ที่ปรับปรุงโดย เควินท ครูส 
 การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design: ID) มีแบบจําลองการสอน
มากมายแตแนวคิดที่นํามาใชอยางแพรหลายโดยทั่วไปเรียกวา “ADDIE” Model (Kruse, 2004) ซึ่ง
เปนวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ที่ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผล 

(Effectiveness) และมีความเหมาะสมมากท่ีสุดแบบหนึ่ง (Appropriateness) (Malachowski 2004, 

อางถึงใน สุเทพ อวมเจริญ, 2010: Internet) ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนวิเคราะห (Analyze Phase) วิเคราะหและประเมินความตองการจําเปน 

(Assess and Analyze Needs) ในการจัดการเรียนรู 
 2.  ขั้นตอนออกแบบ (Design Phase) ออกแบบการเรียนการสอนและการนําเสนอ
(Design Instruction and Presentations) ประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงค  ออกแบบวิธีการ
หรือรูปแบบที่ใหบรรลุเปาหมายเพื่อจัดการเรียนรูอยางไรจึงบรรลุเปาหมาย 

 3.  ขั้นตอนพัฒนา (Develop Phase) นวัตกรรมวิธีการและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชใน    
การจัดการเรียนการสอน 

 4.  ขั้นตอนนําไปใช (Implement Phase) นําสาระและกิจกรรมไปใชประกอบดวย   
การวางแผนในการบริหารจัดการในการนําแผนการจัดการเรียนรูไปใช และดําเนินการจัดการเรียนรู
ตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู 
 5.  ขั้นตอนประเมิน (Evaluate Phase) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนและ
ประสิทธิผลของนวัตกรรม วิธีการท่ีใชในการเรียนการสอน 

 ซึ่งการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดนําแบบจําลองการสอนของดิคค และคาเรย และแนวคิด
การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design: ID)  “ADDIE” Model  ที่ปรับปรุงโดย  เควิน 
ครูสซ มาประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวย
เพื่อน  เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของครูพณิชยกรรม 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี   1)  ขั้นการวิเคราะห (Analysis) = การวิจัย  Research1  (R1) ซึ่งผูวิจัยไดศึกษา
และวิเคราะหความสําคัญ   ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศ  ศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน การโคช การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ วิเคราะหสภาพ
ปจจุบันและสภาพท่ีคาดหวังดานการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดโดยวิเคราะห
นโยบาย  เปาหมาย  จากขอกําหนดกฎหมาย  ของหนวยงานตนสังกัด 2) ขั้นการออกแบบและการ
พัฒนา(Design and Development)  =  การพัฒนาDevelopment1  (D1) ในขั้นนี้เปนการสังเคราะหราง
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ตนแบบรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและ        
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การโคชโดยและมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการนํารูปแบบการโคชไปใชและ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือตาง ๆ 3)  ขั้นการนําไปใช  (Implementation)  =  การวิจัย  
Research2  (R2)  ในขั้นน้ีไดนําตนแบบรูปแบบการโคชท่ีไดพัฒนาขึ้นไปใชในภาคสนาม และ 4) 

ขั้นการประเมินผล  (Evaluation)  =  การพัฒนา  Development2 (D2)  เปนขั้นตอนที่ปรับปรุง
รายละเอียดของรูปแบบ ในข้ันน้ีผูวิจัยพิจารณา ทบทวนและปรับปรุงตนแบบรูปแบบการโคชทาง
ปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของครูพณิชยกรรมทั้งระบบพิจารณาผลการประเมินทุกข้ันตอน  
 แบบจําลองการสอนของเคมพ  
 เคมพ และคณะ (Kemp and others, 2011: 14-18) ไดแบงข้ันตอนในการพิจารณา      
การจัดระบบการเรียนการสอนเปนสาระสําคัญ 10 ประการ คือ 
 1. การกําหนดปญหาของการจัดการเรียนการสอน  (Instructional Problems) ซึ่งเปน
ขั้นตอนของการกําหนดความตองการจําเปนหรือปญหาในการปฏิบัติที่ตองการปรับปรุงแกไข 
 2. การวิเคราะหผูเรียนและบริบท (Learner and Context)  ซึ่งเปนการวิเคราะหและ
กําหนดลักษณะของกลุมเปาหมายซึ่งหมายถึงผูเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายในการพัฒนา 

 3. การวิเคราะหภาระงาน (Task Analysis) เปนการวิเคราะหสิ่งท่ีควรรู ที่ควรปฏิบัติ
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

 4. การกําหนดวัตถุประสงคการจัดการเรียนการสอน  (Instructional Objectives) เปน
การกําหนดวัตถุประสงคที่คํานึงถึงผูเรียนสิ่งท่ีผูเรียนควรรูและนําไปสูการวัดผลและประเมินผล
ผูเรียน  
 5. การจัดลําดับของเนื้อหาสาระ (Content Sequencing)  เปนการจัดลําดับความรูที่จะ
สอนใหกับผูเรียน โดยการจัดลําดับเนื้อหากอนหลัง 

 6. กลยุทธการสอน (Instructional Strategies) เปนการพิจาณาถึงวิธีการนําความรู
เน้ือหาสาระถายทอดใหกับผูเรียนดวยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพของวิชา จุดประสงคการเรียนรู  
 7. การออกแบบสื่อการสอน  (Designing The Massage) คือ การพัฒนาส่ือที่มี
ประสิทธิภาพในการถายทอดความรูสูผูเรียนทั้งในรูปแบบของคําพูด  รูปภาพ ฯลฯ โดยมีวัตถุสงค
ใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรูที่พึงประสงค 



 
 

 

127 

 8. การพัฒนาการปฏิบัติการสอน (Development of The Instruction) คือ ขั้นของ     
การนําส่ิงท่ีไดวางแผนเตรียมสูการปฏิบัติในสถานการณจริงในการสอนท้ังยุทธวิธีการสอน และ 
สื่อที่ตองใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 9. การกําหนดเคร่ืองมือในการประเมิน  (Evaluation Instruments) คือ ขั้นตอนของ 
การพิจารณาเคร่ืองมือที่ใชประเมินผูเรียนทั้งในมิติดานความรู  ดานการปฏิบัติ  และคุณธรรม
จริยธรรมซึ่งแตกตางกันไปดังน้ันการกําหนดเคร่ืองมือในการประเมินนั้นจึงตองคํานึงถึงส่ิงท่ี
ตองการจะวัดหรือจุดประสงคการเรียนรูที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ  
                   10. กิจกรรมสนับสนุน (Ongoing Processes) คือ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหระบบการสอน 
หรือการจัดการเรียนการสอนของครูบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด ซึ่งประกอบไปดวย การวางแผน
และการจัดการกิจกรรมโครงการที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  (Planning and Project 

Management) การสนับสนุนและบริการสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาเรียนการสอน  (Support 

Services) การประเมินเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนระหวาง
กระบวนการ (Formative Evaluation and Revision) การนําส่ิงท่ีวางแผนสูการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ (Implementation)  การประเมินสรุปเพ่ือตัดสินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การจัดการเรียนการสอน (Summative Evaluation) และสุดทายคือ การยืนยันประสิทธิภาพของ   
การใชระบบการสอนในบริบทอื่นที่สอดคลองกัน (Confirmative Evaluation)   
 จากการศึกษาหลักการแนวคิดของการออกแบบระบบการสอน   สรุปไดว า              
การออกแบบระบบการสอนและการออกแบบการนิเทศหรือการโคชนั้นมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการโคชนั้นจําเปนอยางย่ิงตองใชวิธีการเชิงระบบในการพัฒนาให
รูปแบบมีความสมบูรณและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  โดยเร่ิมต้ังแตกระบวนการวิเคราะห
ความตองการจําเปนการออกแบบและพัฒนารูปแบบท่ีตองกําหนดองคประกอบตาง  ๆ และ
ความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ การใชรูปแบบและการประเมินผลการใชรูปแบบเพ่ือนําไปสู
การปรับปรุงแกไขพัฒนารูปแบบใหมีความเหมาะสมกับบริบทของปญหา 

 

การสอนและการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
(Instruction and Development of Thinking Skills) 

 

ความสําคัญของทักษะการคิด (Thinking Skills) 
 ทักษะการคิดมีความสัมพันธกับผลการเรียนรูซึ่งการคิดเปนทักษะท่ีสําคัญใน          
การเรียนรูและการดํารงชีวิตซึ่งการคิดน้ันมีระดับการคิดท่ีพัฒนาไดจากทักษะระดับตน ๆ จาก
ความสามารถในการคิดในระดับต่ําถึงการคิดในระดับสูง  ซึ่งการคิดทุกระดับมีความสําคัญอยางย่ิง
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ซึ่งการคิดน้ันเปนทักษะที่ตองมีการเรียนและการฝกฝนเพื่อใหสามารถนําคิดเปนและนําไปใชใน
การขยายตอความคิดการเรียนรูและการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ  ดงันั้นสถานศึกษาซ่ึงถือเปนสถาบัน
ที่มีหนาท่ีในการหลอหลอมฝกฝนนักเรียนนักศึกษาเพื่อสนองความตองการของสังคม จึงตองให
ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะการคิด  ซึ่ง วัชรา เลาเรียนดี (2553: 1) 
ไดกลาวถึงความสําคัญของการสอนและการพัฒนาทักษะการคิดวา ความสามารถในการคิดและ
ทักษะในการคิดมีความสําคัญย่ิงสําหรับการจัดการศึกษาในปจจุบันเพราะความสามารถและทักษะ
ในการคิดมีความจําเปนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต การดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายและประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะในยุคขอมูลขาวสารความรูที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับ  ดังมีนักการศึกษากลาวถึงความสําคัญของทักษะการคิดวาใน
ยุคศตวรรษที่  21  วาทักษะท่ีสําคัญที่สุด  คือ  ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวิต (Life Skills) 
เพื่อจะไดสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสันติสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน  
ทุกดาน  นอกจากน้ันนักการศึกษาหลายทานเร่ิมจะเช่ือกันวา  ความรูเฉพาะดานจะไมมีความสําคัญ
เทากับการท่ีบุคคลมีความสามารถในการเรียนรูและสรางความหมายและประโยชนจากความรูและ
ขอมูลใหม ๆ ดังน้ัน สิ่งท่ีสําคัญและจําเปนที่สุดในการจัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนในยุค
ปจจุบันคือ  การสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตมีทักษะใน   
การคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรค  (Critical  and  Creative  Thinking)  เด็กและเยาวชน
เหลาน้ีจะตองไดรับการเตรียมพรอมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  (Life  Long  Learning)  มีทักษะ  
การคิด  (Thinking  Skills)  มีวิธีการแสวงหาความรูและสรางความรูไดในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางตอเน่ืองและสรางสรรค  (Gough,  1991, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 1)  อยางไรก็ตาม
จะเห็นไดวาการสงเสริมทักษะการคิดหรือความสามารถในการคิดยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 
จากผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสวนใหญนักเรียนมีความสามารถในการคิดระดับสูง  
(Higher  order  Thinking)  ที่ประกอบดวยทักษะการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินคา  
รวมท้ังทักษะการคิดแกปญหาอยูในระดับต่ํา ซึ่งเปนเร่ืองท่ีผูเกี่ยวของกับการศึกษาทุกฝายจะตองให
ความสนใจ  เพราะทักษะและความสามารถในการคิดจะสงผลถึงการพัฒนาประเทศชาติในทุกดาน  
ดังน้ันตลอดระยะเวลากวา  20  ปที่ผานมา  ไดมีการศึกษา  คนควาวิจัยเกี่ยวกับการคิดมากมาย  
รวมท้ังการทํางานของสมองในดานการคิดและการเรียนรู  จากผลการวิจัยปจจุบันจึงมีการเรียกรอง
เสมอใหมีการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการคิดและทักษะการคิด             
นักการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศตางเห็นดวยกันวา  ควรมีการสงเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการคิดอยางจริงจัง  นอกจากนั้นยังมีการยืนยันวาสามารถท่ีจะสงเสริมพัฒนา
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  และคิดสรางสรรคใหกับผูเรียนไดดวย  การจัดการเรียน
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การสอนและการฝกปฏิบัติ (Instruction and Practice) (Regional Education Laboratory 

http://www.nwrel.org/scpd/sirs/6cull.htm/Retrieved117/48)  นอกจากน้ันเพรสเซน  (Presseisen, 

1986, อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี, 2553: 2)   ยังกลาวสนับสนุนไววาเด็กนักเรียนสามารถท่ีจะเรียน
และมีความสามารถในการคิดสูงข้ึน   ถาโรงเรียนใสใจที่จะสอนใหเขาคิด  ความสามารถในการคิด
สามารถสอนและฝกไดตั้งแตระดับข้ันตน ๆ ที่สําคัญครูตองมีความรู  มีความเขาใจเกี่ยวกับทักษะ
การคิดและการพัฒนารวมท้ังตัวเองตองมีความสามารถในการคิดและมีทักษะในการคิดกอนจึงจะ
สามารถสอนใหผูเรียน  มีความสามารถในการคิดได  นอกจากน้ันนักวิชาการท่ีมีความสามารถและ
เปนที่ยอมรับในวงการศึกษาไทย  เชน  ยุพิน  พิพิธกุล  และทิศนา  แขมมณี  (2535, อางถึงใน วัชรา 
เลาเรียนดี, 2553: 1)    มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับนักการศึกษาและนักคิดในปจจุบันที่
สอดคลองกันวาการสอนใหเด็กคิดเปน   มีความสําคัญย่ิง  แตไมใชเร่ืองงาย  ทั้งทักษะการคิดและ
กระบวนการคิดเปนนามธรรม  มีความซับซอนคลุมเครือมองเห็นไดไมชัด  ซึ่งยากที่จะสอนให
กระจางและไดผลโดยเร็ว  ดังน้ันหากครูจะสอนใหเด็กคิดเปน  พัฒนาความคิด  และวิธีคิด  และมี
ทักษะการคิดจะตองกระทําอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 จากการศึกษาถึงความสําคัญของทักษะการคิด สรุปไดวา ทักษะการคิดเปนทักษะที่มี
ความสําคัญในศตวรรษท่ี  21 เปนทักษะท่ีมีความสําคัญที่ ใชในการตอยอดขยายความรู                          
การประยุกตใชในการดํารงชีวิต ซึ่งการที่จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดไดนั้นคือครูซึ่งเปนบุคคล
สําคัญในการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการฝกฝนใหเกิดทักษะการคิดดวยวิธีการที่หลากหลาย
และตอเนื่อง 
 

ความหมายของทักษะการคิด 

 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน        
สิ่งแรกที่ผูสอนหรือครูจะตองทําความเขาใจใหเกิดความชัดเจนกอนคือ  ความหมายของทักษะ    
การคิดซึ่งเมื่อครูมีความเขาใจถึงความหมายแลวก็จะนําไปสูการวางแผนการปฏิบัติการสอนไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งความหมายของทักษะการคิดมีนักวิชาการไทยและตางประเทศให
ความหมายไวดังนี้    
 มารโซโน  และคณะ  (Marzono and others, 1993, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 4)
ไดใหความหมายของทักษะการคิดวาเปนกระบวนการใหเหตุผลที่เกี่ยวกับงานท่ีทําหรือส่ิงท่ีเรียนรู
เพ่ือแสดงใหรูวาเขาใจเน้ือหาและการปฏิบัตินั้น  ซ่ึงก็ตองอาศัยคําถามตาง ๆ เพื่อใหไดคําตอบท่ีตรง
ตามท่ีถาม  ซึ่งการใชคําถามในการสงเสริมพัฒนาการคิด  เปนเทคนิควิธีที่สามารถใชไดกับผูเรียน
ทุกวัยทุกระดับช้ัน  เปนวิธีที่ใชไดงาย  สะดวก  เปนพัฒนาทักษะความคิดใหกับผูเรียนโดยไมตอง
อาศัยกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีแนนอน  เพียงแตตองอาศัยสาระความรูหรือขอมูลที่จะเปนส่ือใน     
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การพัฒนาการคิด  ในทุกสาระการเรียนรู  รวมทั้งการมีทักษะในการถามคําถามท่ีครูสามารถ
สอดแทรกในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ 

 เดอโบโน  (De  Bono,  1976, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 4) ไดใหความหมาย
ของทักษะการคิดไวอยางกวาง ๆ วา  ทักษะการคิดหมายถึง  การที่รูวาจะทําอะไร เมื่อไร และทําได
อยางไร  ใชเคร่ืองมืออะไรบางและผลท่ีจะเกิดข้ึนคืออะไร  ทักษะการคิดแตกตางจากความรูและ
สติปญญาเพราะคนที่มีความรูและมีสติปญญาไมไดหมายความวา  มีทักษะการคิดหรือเปนนักคิด   
ที่มีประสิทธิภาพ  (Effective  Thinker)  จากการศึกษาและคนควาเกี่ยวกับทักษะการคิดและลักษณะ
การคิดประกอบดวยไดขอสรุปวาทักษะการคิดท่ีมีคุณภาพน้ันเกี่ยวของกับพฤติกรรมการปฏิบัติ  
การแสดงออก  และวิธีคิดตาง ๆ หลายแบบ   
 บลูม  (Bloom,  1956, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 4)  แบงพฤติกรรมการเรียนรู
ดานความรูและการรู (Cognitive  Domain) เปน 6 ระดับ คือ ขั้นความรูความจํา ความเขาใจ         
การนําไปใช   การวิเคราะห  การสังเคราะหและการประเมินคา  จัดแบงเปนทักษะการคิด  2  ระดับ  
คือ  1)  ทักษะการคิดขั้นตํ่า  (Lower  order  Thinking)  ประกอบดวย  การเรียนรูขั้นความรูความจํา  
ความเขาใจ และการนําไปใช  และ 2) ทักษะการคิดขั้นสูง  (Higher  order  Thinking)  ประกอบดวย  
การเรียนรูขั้นวิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินคาท่ีสําคัญนักการศึกษาและนักคิดตางก็มีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวา  ทักษะการคิดประเภทตาง ๆ แตละระดับไมไดแยกจากกัน  แตมีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธกับทักษะการคิดข้ันตน ๆ   บางประเภทเปนพ้ืนฐานของทักษะขั้นท่ีสูงข้ึนตอไป  
และทักษะการคิดขั้นสูงไมอาจจะเกิดขั้นไดถาขาดทักษะการคิดขั้นตํ่าอื่น ๆ  
 ฟชเชอร (1990,  อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 5)  ไดใหแนวคิดวาทักษะในการคิด  
หมายถึง  การที่รูวา  รูอะไรหรือจะรูไดอยางไรหรือการรูวาไมไดทําอะไร  ทําอะไร  และทําอยางไร  
นั่นเอง  ซึ่งทักษะการคิดประกอบดวยการคิดท่ีสํา คัญคือ  การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical  

Thinking)  การคิดสรางสรรค (Creative  Thinking)  และการคิดแกปญหา (Problem  Solving)  และ
ยังสรุปอยางกวาง ๆ ไววา  การคิดอยางมีวิจารณญาณเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดของบลูม  ก็คือ  
ทักษะในการประเมินผล  การคิดสรางสรรค  คือ  ทักษะในการสังเคราะห  และการแกปญหา  คือ  
ทักษะการนําไปใชและการวิเคราะหอยางไรก็ตามฟชเชอรไดเนนใหเห็นวา  ทักษะการคิดตาง ๆ  
ดังกลาวมีความเกี่ยวของกัน  ดังตัวอยางเชน  การคิดแกปญหานั้นจะตองประกอบดวย การกําหนด
ปญหา  และตั้งคําถามเพ่ือศึกษาสํารวจ คือ  การคิดสรางสรรค  (Creative Thinking) และมี              
การประเมินวิธีการแกปญหาซ่ึงเปนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (Critical  Thinking)  สรุปก็คือ     
การคิดอยางมีวิจารณญาณควรประกอบดวย  การจัดการกับทักษะการคิดของตัวเองทุกประเภท  ซึ่ง
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เปนการคิดอยางสรางสรรคในทํานองเดียวกัน   การคิดสรางสรรคควรประกอบดวยการคิดอยางมี
วิจารณญาณ  เปนตน  
 วัชรา เลาเรียนดี (2553: 5) ไดใหความหมายเกี่ยวกับทักษะการคิดไววา   ทักษะการคิด 
คือ  ความสามารถ  ความชํานาญในการคิดทุกประเภทเร่ิมต้ังแตความสามารถในการจัดการกับ
ความรูและนําความรูไปใช  การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะหและการประเมิน  การคิดแกปญหา  
การคิดอยางมีวิจารณญาณ  และการคิดสรางสรรค  
 จากความหมายของทักษะการคิดสรุปไดวา  ทักษะการคิด หมายถึง ความรูและ
ความสามารถท่ีชํานาญในการคิด การประยุกต การแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน  ซึ่งการคิดเปน
กระบวนการมีลําดับตั้งแตการคิดข้ันต่ําไปถึงการคิดข้ันสูงและการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง
จําเปนตองมีทักษะการคิดข้ึนต่ํา ท่ีอยูในระดับเช่ียวชาญจึงจะสงผลใหผู เรียนมีความรูและ
ความสามารถในการคิดขั้นสูง  
 

ทักษะการคิดวิเคราะห  (Analytical Thinking) 
 ทักษะการคิดวิเคราะหเปนทักษะการคิดท่ีไดกําหนดตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใหผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีสมรรถนะในการคิดวิเคราะห 
เพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งการคิดวิเคราะหเปนพ้ืนฐานของการคิดข้ันสูงทุก
ประเภท  ทักษะการคิดวิเคราะหมีขอบเขตและลึกซึ้งตามลําดับ  หากขาดทักษะการคิดวิเคราะหแลว  
ก็เปนไปไดยากที่จะพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะการประเมินคา  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ดังน้ันการเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลครูผูสอนควรมีความเขาใจในความหมายและเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูที่สงเสริม  
การคิดวิเคราะหใหเกิดความชัดเจนเพ่ือนไปสูการประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยาง
ถูกตอง 
 ซึ่งความหมายของการคิดวิเคราะห  หรือการคิดเชิงวิเคราะหไดมีนักการศึกษาของไทย
และตางประเทศไดใหความหมายไดไวดังน้ี  วัชรา เลาเรียนดี (2554: 10) เกรียงศักดิ์ เจริญวงคศักดิ์ 
(2542 ข: 3-4) ไดใหความหมายของการคิดเชิงวิเคราะหไวสอดคลองกันวา การคิดวิเคราะห
(Analytical Thinking) หมายถึง  การแสดงออกดวยคําพูด  หรือพฤติกรรมการปฏิบัติที่บงบอกถึง
ความรูความเขาใจในเร่ืองตาง ๆ อยางละเอียดทุกแงทุกมุม (Deep Understanding) โดยบอก  อธิบาย
ความเช่ือมโยงของเหตุและผล (Causal Relationship) ประกอบเร่ืองท่ีรู ระบุความคิดรวบยอด  ระบุ
ปญหา  ระบุความ เช่ือมโยงของความคิดรวบยอดตาง ๆ และรายละเอียดของเร่ืองท่ีอานได  สามารถ
ที่จะแจกแจง (Categorize) จําแนกแยกองคประกอบ  สวนประกอบตาง ๆ (Classification) รวบรวม
ขอมูลที่เปนหลักฐานสําคัญเพ่ือนํามาเปนเกณฑในการตัดสินใจและประเมินผลหรือเพ่ือสรุปอยาง
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เหมาะสม (Critical  Thinking)  ซึ่งสอดคลองกับนักการศึกษาตางประเทศที่ใหความหมายของ
ทักษะการคิดวิเคราะหโดย ฟชเชอร  (1998, 1999, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553  6) และคาเกน  
(Kagan,  2003, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 9-10)ไดกลาวไวสอดคลองกันวาทักษะการคิด
วิเคราะหนั้นเปนทักษะในการจัดการเก็บและจัดการขอมูล (Information-processing Skills)และ
ทักษะการจัดการสับเปลี่ยนจัดดําเนินการกับขอมูลความรู  (Manipulating Information) ซึ่งเปน
ทักษะการคิดพื้นฐานท่ีควรฝกใหกับผูเรียนจัดการกับขอมูลเพื่อใหเรียนรูในเนื้อหาสาระตาง ๆ อยาง
มีประสิทธิภาพ โดยใหผูเรียนสามารถวิเคราะหขอมูล จําแนก จัดลําดับ เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกตาง และทําความเขาใจกับความเกี่ยวโยง  ความสัมพันธของสวนยอยและสวนใหญ   
 นอกจากน้ีครูควรมีความเขาใจถึงลักษณะการคิดวิเคราะหและพฤติกรรมของการคิด
วิเคราะห  เพื่อไปสูการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลความสามารถในการคิด
วิเคราะหไดอยางถูกตอง  ซึ่ง คอทเทรล (Cottrel, 1999, อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี, 2553: 11) ได
อธิบายลักษณะการคิดวิเคราะหไว  วาเปนลักษณะการคิดท่ีมีการพิจารณารายละเอียดจากหลาย
มุมมองได มีการเรียงลําดับ การตรวจสอบความถูกตองและความเปนเหตุเปนผลโดยละเอียด
รอบคอบได สามารถมองหาเหตุผล  หลักฐาน  ขอมูล  และการลงสรุปที่เปนไปได  ตลอดจน
เปรียบเทียบความคิดเห็นในเร่ืองเดียวกันจากหลาย  ๆ  คนไดโดยสามารถอธิบายไดวาทําไมบุคคล
ตาง ๆ จึงสรุปอะไรไดตรงกันรวมถึงเสนอขอโตแยง  แสดงความคิดเห็น  ใหเหตุผลตรวจสอบ
ขอมูลหรือสมมุติฐานท่ีแฝงเรนวามีความจงใจใหผูอานคลอยตามหรือไม 
 ซึ่งสอดคลองกับวัชรา เลาเรียนดี (2554: 12) ไดสรุปพฤติกรรมและลักษณะท่ีบงบอก
ถึงความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห วาประกอบไปดวยการ ระบุปญหา  ใหนิยาม  ระบุความคิด
รวบยอด  บอกสาเหตุที่มาของปญหาตาง ๆ อธิบายปญหา  นิยามปญหา  องคประกอบของปญหา  
และกําหนดสมมติฐานไดหลากหลาย  พรอมระบุเหตุผล  สามารถจําแนกองคประกอบสําคัญที่
เกี่ยวของกับปญหา  หรือความคิดรวบยอดและบอกเหตุผลไดวา  ทําไมปญหาหรือความคิดรวบยอด
มีความจําเปนท่ีตองการแกไข การศึกษา  คนควา  ดําเนินการ  และจัดลําดับความสําคัญของสาระ
ขอมูล เลือกปญหาที่จําเปนและสําคัญท่ีตองเรงแกไขอยางเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบ  จําแนก  
และจัดการกับขอมูลที่ศึกษา บอกวิธีการดําเนินการ  วิธีแสวงหาขอมูลตาง ๆ  เสนอวิธีการแกปญหา
ไดหลาย ๆ วิธี ตลอดจนกําหนดเกณฑ  การเลือกปญหาและการประเมินผลสําเร็จของงานได ซึ่ง 
สําเริง บุญเรืองรัตน (2550: 53) และชวาล แพรัตกุล (2552: 171) ไดแบงพฤติกรรมดานการวิเคราะห
ออกเปน 3 ดาน ไดแก 1)การวิเคราะหความสําคัญ คือ ความสามารถในการบอกความสําคัญ       
บอกถึงสวนยอย บอกลักษณะเดนลักษณะดวยของส่ิงตาง ๆ หรือเหตุการณตาง ๆ ที่อยูรอบตัว        
2) การวิเคราะหความสัมพันธ คือ บอกถึงความสัมพันธของสิ่งตาง  ๆ ที่อยูรอบตัววามีสวนยอย
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อะไร มีความสัมพันธกันอยางไร  และ 3) วิเคราะหหลักการ คือ ความสามารถในการบอกถึงส่ิงท่ี
เกิดขึ้นน้ันวาใชหลักการวิธีการใดที่ทําใหเกิดขึ้น 

 จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาผูที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหจะมีลักษณะ 
ดังนี้ มีความรอบคอบและแกปญหาอยางเปนระบบ  สามารถอานและเลือกใหเหตุผลไดทันที โดย
ยึดเปาหมาย  เปนหลักในการคิดแกปญหา  และใชคํางาย ๆ ในการอธิบายสาระความรูที่ยากให 
เขาใจงาย  สามารถใชความรูเดิม   แยกประเด็นยอยจากปญหาและเสนอวิธีแกปญหาไดหลายวิธี       
มีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาคําตอบและความหมายของสิ่งตาง ๆ  สามารถนําความรูเดิมท่ี
เกี่ยวของมาใชแกไขปญหาและมีความอดทนและแสวงหาวิธีปญหาอยางระมัดระวังและเปนระบบ 

 จากการศึกษาความหมาย ลักษณะและพฤติกรรมท่ีบงบอกถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะห สรุปไดวา การคิดวิเคราะหหมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการจัดการกับขอมูล โดย
การวิเคราะห จําแนก เรียงลําดับ บอกความสัมพันธขององคประกอบ เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตางของส่ิงตาง ๆ ได  ซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ ที่กลาวมาผูเรียนจําเปนตองไดรับการการฝกฝน
ซึ่งครูผูสอนเปนผูที่มีความสําคัญในการออกแบบและจัดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
ของผูเรียน ดังนั้นการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดเชิงวิเคราะห
จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอพัฒนาการดานการคิดของผูเรียนซึ่งถาผูเรียนมีสามารถคิดวิเคราะหแลว
นั้นจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงตอไปได 
 การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห 
 การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะในการคิด  เปนเร่ืองสําคัญย่ิงในยุค
ปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดานอยางรวดเร็ว  ความสามารถในการคิดมีผลโดยตรงตอการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข  แนวคิดเกี่ยวกับการสอนคิดไมใชเร่ืองใหม  
เปนเร่ืองท่ีมีการศึกษาวิจัยมานานกวา  20  ป  ผลการวิจัยตาง ๆ สรุปไดวา  ทักษะในการคิดสงผลถึง
การเรียนรู  นอกจากน้ันยังมีการวิจัยท่ีเกี่ยวกับสมองและการเรียนรูมากขึ้น  ไดขอคนพบมากมาย
เกี่ยวกับการทํางานของสมองท่ีสงผลถึงพัฒนาการของผูเรียน รวมท้ังการเรียนรูวิธีเรียนรูที่แตกตาง
กันของมนุษย  อันเนื่องมาจากการทําหนาท่ีของสมองซีกซายและ ซีกขวาท่ีแตกตางกัน  ซึ่ง
หมายความวาในการจัดการศึกษาหรือจัดการเรียนรูใหผูเรียนนั้น ควรจะมุงเสริมพัฒนาใหผูเรียนได
ใชสมองทั้ง 2 ซีก อยางเทาเทียมกันการมุงพัฒนาผูเรียนโดยการสงเสริมใชสมองซีกหนึ่งซีกใดเฉพาะ 
จะพัฒนาผูเรียนไดไมครบถวน  เพราะการทํางานของมนุษยซีกซายและซีกขวามีความสําคัญตอ  
การเรียนรูและการจัดการกับองคความรูของมนุษยเทาเทียมกัน  โดยเฉพาะกับการเรียนรูตลอดชีวิต  
และการมีทักษะชีวิตจะตองอาศัยการทํางานของสมองทั้ง  2  ซีก  ดังน้ัน  ถาตองการใหเด็กและ
เยาวชนเจริญเติบโต  และสามารถดํารงชีวิตอยางสันติสุขในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดานความรู
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และเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  พวกเขาจะตองไดรับการเตรียมพรอมสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต  
(Life Long Learning) มีทักษะและกระบวนการคิดสําหรับการแสวงหาความรูจัดการกับความรู และ
สามารถคิดตัดสินใจที่ดีและถูกตอง (Robinson, 1987, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 3)  

 ซึ่งวิธีการสอนทักษะการคิดน้ันมีความหลากหลายข้ึนอยูกับสมรรถนะดานการคิดท่ี
คาดหวังทีใ่หเกิดข้ึนกับผูเรียน  ซึ่ง วัชรา เลาเรียนดี (2553: 3 ) ไดกลาววาทักษะการคิด  (Thinking 

Skills) สามารถสอนไดและเรียนรูพัฒนาใหมีคุณภาพย่ิง ๆ ขึ้นได ทักษะการคิดจะตองไดรับ        
การสอนและฝกตั้งแตระดับช้ันตน ๆ และตอเนื่อง    นักการศึกษาหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการคิดไดแนวทางและวิธีสงเสริมพัฒนาทักษะการคิดประเภทตาง ๆ แพรหลายมากย่ิงข้ึน 
เชน วิธีสอนหรือวิธีการจัดการเรียนรูแบบแกปญหา (Problem  Solving  Method) การจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน  (Problem  Based  Learning)  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ  (Inquiry  

Based  Learning) การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  (Project  Based  Learning)  การจัดการเรียนรู
ตามทฤษฏีการสรางองคความรู  (Constructivist  Learning  Theory)  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
การแกปญหาอนาคต  (Future Problem Solving Technique) การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL, 

KWI-Plus และ  KWDL  การเรียนรูจากประสบการณของคอลบ (Kolb’s  Experiential  Learning  
Model) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative  Learning)  รวมถึงการใชเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรูตาง ๆ ดังกลาวตองอาศัยความรูความเขาใจในวิธีการดําเนินการและเง่ือนไขกอนใช  
รวมท้ังความรูและเขาใจเกี่ยวกับทักษะการคิด  และลักษณะสําคัญของทักษะการคิดแตละประเภท
การคิดแบบตาง ๆ หลักการ  แนวคิด  วิธีดําเนินการ  เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด  แตการ
ไดรูจักกับวิธีการและข้ันตอนการจัดการเรียนรูไมเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได  ซึ่งจําเปนอยางย่ิงท่ีครูผูสอนจะตองศึกษา
ทําความเขาใจกับองคประกอบที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูและเทคนิควิธีในการสอนคิดให
ชํานาญ  มีความรู  มีทักษะในการคิดเพ่ือท่ีจะสามารถจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีศักยภาพทั้งทางดาน
ความรูและความคิดตอไป 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวาการจัดการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถและทักษะการคิดน้ัน                   
มีความหลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยูกับความแตกตางและความตองการจําเปนในทักษะการคิดท่ีตองการ
ใชแตที่สําคัญคือ ครูผูสอนนั้นควรมีความเขาใจท่ีชัดเจนและฝกฝนพัฒนาใหเกิดความชํานาญและ
การเตรียมตัวเปนอยางดีในการคัดสรรวิธีการสอน  ที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระและความสามารถ
ของนักเรียนบริบทของสถานศึกษาและความตองการของสังคมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูความสามารถอยางเต็มศักยภาพ  
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การสอนที่เนนการคิดเปนสําคัญ (Thinking-Based Instruction) 
 การสอนถือเปนกระบวนการสงถายความรู และฝกฝนใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ และ
เจตคติที่ดีตอเร่ืองท่ีเรียน ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดจึงจําเปนตองสอดแทรกอยูในกระบวนการ
เรียนการสอนของครูเพื่อนักเรียนนั้นไดฝกคิดจากสถานการณหรือกิจกรรมการสอนท่ีครูจัดให ซึ่ง 
วัชรา เลาเรียนดี  (2554:  13 -15) และ Ways of Teaching Thinking. http://warnweb.harvard.edu/ 

Retrieved 19/8/47 alps/thinking/ways.cfm) ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนท่ีเนนการคิดเปน
สําคัญซ่ึงเปนวิธีการสอนคิดที่ผสมผสานการคิดระดับสูงกับหลักสูตรท่ีโรงเรียนนั้นใชอยูการสอน
คิดท่ีเนนการคิดเปนสําคัญ 4 วิธี ซึ่งมาจากผลการวิจัยของกลุมผูสนใจเกี่ยวกับทักษะการคิดจาก
มหาวิทยาลัยฮารเวิท  ซึ่งการสอนคิดดวยวิธีตาง ๆ ตอไปนี้  ครูสามารถประยุกตใชอยางเหมาะสม
กับแตละเน้ือหาสาระของหลักสูตรและวัตถุประสงคของการสงเสริมพัฒนาทักษะการคิดทุกแบบ  
คือ 

 1.  การสอนคิดจากเร่ืองท่ีกําหนด  โดยเลือกเร่ืองหรือเน้ือหาจากหลักสูตรแลวฝกใช
ความคิดและการคิดอยางมีวิจารณญาณ  และคิดสรางสรรค  หรือคิดแบบอื่น ๆ  
 2.   การสอนคิดดวยการสอนลักษณะตาง ๆ ของการคิดโดยนํากระบวนการคิดและ       
ทักษะการคิดแตละแบบมาสอนและฝกปฏิบัติ  เชน  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณหรือลักษณะ
นิสัยเจตคติที่เกี่ยวกับการคิด 

 3.   การสอนคิดโดยการถายโยง  หมายถึง  การเช่ือมโยงระหวางส่ิงท่ีเรียนสิ่งท่ีรูใน
สถานการณอื่นหรือบริบทอื่น ๆ  
 4.   การสอนคิดโดยใชการประเมินผล  เปนการสอนคิดที่มีเปาหมาย  โดยมีการกําหนด
มาตรฐานการคิดแตละประเภท  ดังน้ันการคิดเฉพาะอยางและทําความเขาใจกับวิธีการปฏิบัติที่ตอง
ใหนักเรียนปฏิบัติ  จึงเปนการฝกคิดที่ใชการประเมินผลเปนหลัก 
 

 1.  วิธีการสอนคิดโดยการเลือกเน้ือหาบางสวนจากหลักสูตร  (Thinking  Through            

Think  Point  Approach)  เปนเทคนิคการสอนคิดท่ีนําเน้ือหาหรือหนวยการเรียน  หรือเน้ือหา
บางสวนมาใหนักเรียนไดฟง อาน คิด  และพัฒนาทักษะการคิดประเภทตาง ๆ ซึ่งสามารถชวยให
นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบตาง ๆ ได  ใชไดกับทุกกลุมสาระการเรียนรูใน
หลักสูตร  โดยนําประเด็นตาง ๆ ในแตละเร่ือง  เปนจุดเร่ิมตนของการฝกคิด  เชน  เนื้อหาท่ีผูเรียน
มาบางแลว  หรือจะตองเรียนตอไปดังกลาวจะชวยใหเกิดความเขาใจในเร่ืองที่เรียนลึกซึ้งมากขึ้น  
รวมท้ังชวยพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรค  สรุปก็คือครูสามารถเลือก
เร่ืองหรือกําหนดหัวเร่ือง  เพื่อการฝกคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรคได  เพราะเร่ืองที่
นํามาใชฝกคิด  ทําไดทันที  เชน  ตองการใหนักเรียนสืบเสาะและสํารวจสาระสําคัญดวยการ 
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กําหนดเร่ืองหรือประเด็นจากเน้ือหาหลักสูตรเพื่อใหคิดและยังชวยใหนักเรียนจัดการกับความรูเร่ือง
ใหม ๆ ตอไปได  มีวิธีการดําเนินการดังน้ีคือ 

  1.1 มองหาประเด็นหรือเลือกเร่ืองที่นักเรียนจะตองตัดสินใจ  หรือมีการประเมิน     
หลักฐานท่ีปรากฏ  นํามาใหนักเรียนไดฝกคิดและสืบคนหาขอมูลเร่ืองท่ีเปนปญหา  โดยเปดโอกาส
นักเรียนในการใหเหตุผลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีกําหนด  หรือประเด็นที่แตกตางกัน  เปนตน 

  1.2 เลือกทักษะการคิดท่ีเหมาะสมกับประเด็นท่ีเลือกมาใหนักเรียนไดฝกคิด
นอกจากจะชวยใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ ยังฝกการเปนนักคิดที่ดีในการแกปญหา 

  1.3 สํารวจเร่ืองที่ใหคิด  โดยการรวมมือในช้ันเรียน พยายามจูงใจใหนักเรียน
มองเห็นวา  โอกาสที่จะไดใชทักษะการคิดที่ดีนั้นมีอยูรอบตัวเอง 

  1.4 เลือกประเด็นหรือเร่ืองท่ีจะตองเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดใหลึกซึ้งมากขึ้น 
และที่สรางสรรค  โดยนําความรูที่ไดมากอนหนานั้นเปนประเด็นหรือจุดที่จะฝกคิดตอไป 

  1.5 การเร่ิมตนฝกคิด ซ่ึงนักเรียนควรใหคิดเร่ืองท่ีสําคัญที่สุดโดยอาจจะเร่ิมตนดวย     
คําถามปลายเปด  หรือใหบอกเหตุผลทั้งขอดี  ขอจํากัดของเร่ืองน้ัน ๆ  
  1.6 ฝกนักเรียนใหมองประเด็นหรือจุดที่จะฝกคิดจากทุกแหลงเรียนรู เชน นวนิยาย  
หนังสือพิมพ  หรือจากตํารา  การสอนคิดดวยวิธีดังกลาว  ครูผูสอนอาจเคยใชวิธีนี้มากอนแตไมได
เนนการสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดโดยตรง  ผูเรียนจึงรูแตเน้ือหาสาระแตเพียงอยางเดียว 

 2.  วิธีสอนคิดจากลักษณะของการคิดที่ดี (Thinking Through Dispositions Approach)  
  ลักษณะของการคิด หมายถึง แนวโนมท่ีบุคคลจะแสดงออกดวยพฤติกรรมทาง

สติปญญาท่ีดีและเฉพาะอยาง เฉพาะท่ีอยางเหมาะสม ซึ่งก็คือ รูเกี่ยวกับการคิดของตนเอง และมี
ทักษะในการคิดน่ันเอง บอยคร้ังจะเขาใจวาการคิดท่ีดีคือ  การมีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณและการคิดสรางสรรค แตการเปนนักคิดที่ดี (Good  Thinking) คือ การมีลักษณะการคิด
ที่ดีแตละแบบแตละประเภท  ซึ่งรวมถึงแรงจูงใจ  คานิยม  เจตคติ และลักษณะนิสัยในการคิดของ
บุคคลนั้น ๆ ดวย  การสอนคิดดวยวิธีที่ปฏิบัติได  เชน  ฝกใหคิดดวยวิธีคิดตามรูปแบบหรือใช
วิธีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น  และหรือการใหขอมูลยอนกลับและการอธิบายโดยตรงเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการคิดท่ีดีประกอบดวยลักษณะการคิดท่ีพึงประสงค (Thinking  Through  Dispositions  
Approach)  การสอนคิดดวยวิธีดังกลาวมีความเช่ือพ้ืนฐานดังน้ีคือ  ลักษณะการคิดท่ีดี  (Thinking  

Dispositions) สอนไดและเรียนรูได  การไดรูเกี่ยวกับลักษณะการคิด  แตละอยางชวยใหผูเรียนรูวิธี
ที่จะเขาถึงความรูใหมดวยความเขาใจอยาลึกซึ้ง  การคิดท่ีดีเร่ิมตนดวยการสังเกตและการคนหา  
ผูเรียนจะตองไวตอสถานการณตาง ๆ ที่จะประยุกตใชทักษะการคิดแตละประเภท  ซ่ึงผูเรียนจะขาด
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คุณลักษณะในดานน้ีทําใหคิดไมทันการหรือคิดไมถูกตองในการแกปญหาตาง ๆ วิธีสอนคิดจาก
ลักษณะการคิดมีวิธีการดําเนินการดังน้ี 

  2.1 เลือกเร่ืองประเด็นหรือแนวคิดท่ีตองเรียนและใชความคิดอยางลึกซึ้ง  รวมถึง
สถานการณที่นักเรียนจะตองตัดสินใจ  ความคิดรวบยอดท่ีผูเรียน  ตองรูหรือเร่ืองที่จะตองมี        
การประเมิน  ตองใชทางเลือกหลายอยาง  หรือใชมุมมองท่ีแตกตางกันจากเดิม และพยายามหาวิธี  
จูงใจใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ไวตอเหตุการณเหลานี้ 
  2.2 สอนลักษณะตาง ๆ ของการคิดที่ดี  พรอมกับชวยใหนักเรียนทําความเขาใจกับ
เร่ืองท่ีนํามาใหฝกคิด  เรียนรูการคิดดวยการปฏิบัติควบคูกับเรียนเนื้อหา  เชน  การสรางทางเลือกที่
หลากหลาย  การแสวงหามุมมองอื่น ๆ การคนหาปญหา  การหาสิ่งแอบแฝง  และการใหเหตุผลที่
เห็นดวยและไมเห็นดวย  นักเรียนสวนใหญที่ขาดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิด
สรางสรรค  ครูควรสอนและอธิบายใหชัดเจนวาจะคิดอยางมีวิจารญาณไดอยางไร 

  2.3 ใหนักเรียนศึกษา  สํารวจ  เหตุการณตาง  ๆ ในช้ันเรียนที่ตองใชความคิด
รวมกับเพื่อน  ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมองเห็นโอกาสที่จะฝกคิดที่อยูรอบตัวเองมากมายหลายเร่ือง 

  2.4 สงเสริมกระตุนการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางนักเรียนในช้ัน  เชน  บางคร้ัง
นักเรียนอาจจะรวมมือกันคิดแกปญหา  หรือบางวันนักเรียนอาจรวมปฏิบัติงานกับครู กับผูรูอื่น ๆ 
หรือปฏิบัติงานตามลําพัง  เพื่อใหโอกาสที่หลากหลายในการคิด 

  2.5 นอกจากการปลูกฝง ลักษณะการคิดในช้ันเรียนแลว จะตองมีการประเมินผล
โดยเนนการคิดเปนสําคัญดวยหลาย ๆ วิธี  เชน   การใหขอมูลยอนกลับ การใชรูบริกซ (Rubrics)   
การประเมินผลตนเอง ประเมินผลโดยเพ่ือน และแฟมสะสมงาน ฯลฯ เพื่อจะวัดและประเมิน      
การปฏิบัติที่บงบอกถึงการคิดของผูเรียนนั่นเอง 

  2.6 ใหผูเรียนไดรูและเรียนเกี่ยวกับคําสําคัญและคําศัพทที่เนนการคิดเปนสําคัญ
โดยผสมผสานคําเหลาน้ีใหเขากับบทเรียนหรือเนื้อหาท่ีเรียน เชน แทนที่จะถามวา “นักเรียน              
คิด อยางไร”  อาจใชคําถามวา  นักเรียนสงสัยหรือคาดคะเนอะไร? ซึ่งผูเรียนไดเรียนรูคําเกี่ยวกับ
การคิดมากเทาใด  เขาจะมีแนวโนมท่ีจะเขาใจกระบวนการคิดตาง ๆ  ย่ิงขึ้น 

  2.7 ใหตัวอยางรูปแบบการคิดท่ีดีหลาย ๆ แบบ  โดยพิจารณาวาลักษณะใด         
การกระทําแบบใดที่จัดเปนการคิดที่ดี การมีความสามารถในการคิดนั้นดีอยางไร  แสดงใหเห็นหรือ
ปฏิบัติใหดูเปนตัวอยาง  ครูอาจจะไมแสดงแบบเอง  แตใหผูรูผูเช่ียวชาญย่ืนมาสอนและแสดงแบบ
การคิดประเภทตาง  ๆ แทนก็ได  โดยใหมีการอภิปรายรวมกันกับนักเรียนเกี่ยวกับประเภทการคิดท่ี
บุคคลน้ันแสดง  ใหดู  หรือครูพูดใหนักเรียนฟงดวยตัวเอง 
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  2.8 กระตุนและปลูกฝง  เจตคติที่ดีตอการคิด  ทักษะการคิดจะพัฒนาไดนอย        
ถาผู เรียนไมอดทน  ไมทุมเท  ใสใจ  ที่จะฝกคิดอยางสม่ําเสมอ  ครูควรพยายามหาวิธีที่ให
ความสําคัญกับพฤติกรรมการคิดแบบตาง ๆ เชน ความใจกวาง  การคิดอยางไตรตรองการจัดการกับ
การคิด  การใฝรู  การเปนคนชางสงสัย  อดทน  มีความรอบคอบและซื่อสัตยโดยหาวิธีที่จะเช่ือม
คานิยมเกี่ยวกับการคิด  เจตคติ  และทักษะ  จากเร่ืองหน่ึงสูอีกเร่ืองหนึ่งหรือจากบริบทหนึ่งสูอีก
บริบทหนึ่งก็ได ซึ่งหมายความวาใหมีเจตคติ คานิยมที่ดีเกี่ยวกับการคิดในทุก ๆ เร่ืองน่ันเอง 

 3. วิธีสอนคิดดวยการถายโยง  (Thinking Through Transfer Strategy) การถายโยง  
(Transfer)  หมายถึง  การเช่ือมโยงเร่ืองที่เรียน  หรือเร่ืองที่ เรียนกับสถานการณอื่น  หรือบริบทอื่น 
(Perkins 1995)  การท่ีจะชวยผูเรียนใหสามารถเช่ือมโยงหรือประยุกตใชทักษะและความคิด        
รวบยอดท่ีมีอยูกับสาระการเรียนรูอื่นเปนเปาหมายสําคัญอยางหนึ่งของการศึกษาในปจจุบัน  แต
การถายโยงความความรูหรือการเรียนรูสูเร่ืองอื่นหรือสถานการณอื่นไมไดเกิดข้ึนงายนัก  ซึ่งจะ
พบวานักเรียนมีการถายโยงความรูหรือการเรียนรูไดนอย  การที่จะสงเสริมและฝกใหนักเรียน     
ถายโยงความรูใหเกิดประโยชนสูงสูดตอการเรียนรูเร่ืองอื่น  ครูจะตองสนใจเอาใจใสตอการถายโยง
ความรูอยางจริงจัง  ครูตองสอนและฝกการถายโยงความรูหรือการเรียนรูซึ่งการถายโยงของครูนั้น
สอนไดและเรียนรูไดเชนเดียวกับทักษะการคิด  นักเรียนไดฝกการถายโยงความรูและทักษะการคิด
มากเทาใด  นักเรียนจะเขาใจในเร่ืองท่ีเรียนลึกซึ้งมากขึ้น  การสอนคิดโดยการถายโยงนั้นจะทําใหรู
แจงวาการถายโยงคืออยางไร  ชวยในการสรางความเขาใจมากข้ึน  และยังเปนเคร่ืองมือ    ในการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดดวย ซึ่งแนวทางการปฏิบัติตามวิธีสอนคิด การถายโยง คือ 
  3.1 กระตุนใหผูเรียนเช่ือมโยงแนวคิดท่ีสําคัญ  หรือทักษะการคิดกับบริบทอื่น       
ที่คลายคลึงกัน  องคประกอบสําคัญในการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด  ก็คือ  ครูตองแสวงหา
เหตุการณตาง ๆ ที่เหมาะสมที่จะสอนคิดดวยการถายโยงจากหลักสูตรที่ใชอยู 
  3.2 ครูตองอยูเคียงขางผูเรียน  ควรอธิบายเปาหมายวัตถุประสงคของการถายโยง  
เพื่อการเรียนรูฝกทักษะการคิด อธิบายมิติตาง ๆ ของการถายโยง  และผลกระทบท่ีเกิดกับความ
เขาใจในเน้ือหาความรู 
  3.3 ในการวางแผนบทเรียนโครงงานหรือช้ินงานของนักเรียน  ครูตองพยายามจัด     
กิจกรรมในเน้ือหาท่ีมีโอกาสถายโยงการคิดมากท่ีสุด  เชน  อาจมาจากความสนใจของผูเรียน    
ความเหมาะสมของเร่ือง  และเปนเนื้อหาที่สําคัญของหลักสูตร 
  3.4 เลือกพิจารณาเนื้อหาแนวคิด  ความคิดรวบยอดในหลักสูตรท่ีผูเรียนจะไดฝก
คิดอยางแทจริง  เชน  ไดฝกตัดสินใจ  ฝกการประเมินผลหลักฐานขอมูลตาง ๆ ฝกพิจารณาทางเลือก
ที่หลากหลาย  ครูตองหาวิธีชวยใหผูเรียนไวตอสถานการณตาง ๆ ดวยตัวเอง 
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  3.5 นําเสนอและอธิบายทักษะการคิดที่ตองฝก 
  3.6 กระตุนใหผูเรียนใหตัวอยางแสวงหาวิธีเช่ือมโยงที่ซับซอนเปนนามธรรมเพ่ือ      
สงเสริมการคิดระดับสูง 
 4. วิธีสอนคิดโดยใชยุทธวิธีการประเมินผล (Thinking Through Assessment Strategy) 
การคิดโดยการประเมินผล (Thinking Through Assessment) เปนวิธีสอนคิดอีกแบบหนึ่งท่ีมี
เปาหมาย  เพื่อกําหนดมาตรฐานลักษณะการคิดเฉพาะอยาง  และการทําความเขาใจกับการปฏิบัติที่
สะทอนท้ังจากการคิดท่ีนักเรียนตองปฏิบัติได  โดยทําใหมาตรฐานนั้นชัดเจน  สําหรับผูเรียน       
การเรียนรูที่ปฏิบัติในปจจุบันไมไดมุงประเมินผลการคิดท่ีมีความหมาย  เพราะการทดสอบและ  
การประเมินที่ปฏิบัติอยู  ใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดบุคลิกลักษณะของการคิดและ
ความโนมเอียงในการคิดของผูเรียนนอยมาก  แนวทางปฏิบัติตามวิธีสอนคิดโดยการประเมินผล คือ 

   4.1 อธิบายวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคิดใหกับนักเรียน 

  4.2 กําหนดเกณฑและมาตรฐานของการคิด 

  4.3 กําหนดมาตรฐานที่กระตุนการปฏิบัติ 
  4.4 ใหตัวอยางและรูปแบบการประเมินที่เนนการคิดเปนสําคัญ  อธิบายเหตุผล  
การประเมินท่ีเปนทักษะการคิดมาสวนหนึ่งสามารถจะวัดและปฏิบัติไดดวยเคร่ืองมือตอไปนี้คือ  
แบบรูบริกซ  (Rubrics)  การตรวจสอบรายการ และแฟมสะสมงาน การปฏิบัติงานกลุม และวิธีการ
ประเมินผลการคิด 

  4.5 สอนผูเรียนเกี่ยวกับวิธีใชการประเมินการคิดในลักษณะท่ีเปนเคร่ืองมือใน   
การวัดและเครื่องมือในการเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบแบบประเมินท่ีจะใชประเมิน
การปฏิบัติของตนเอง 

  4.6 ใชวิธีการประเมินท่ีเนนการคิดเปนสําคัญอยางสม่ําเสมอตลอดโครงการและ
ใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการคิดโดยตลอดเชนกัน 
  4.7 ใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการปรับปรุงแกไขหลาย ๆ วิธีเพราะผูเรียนเรียนรูได      
กวางไกลลึกซึ้งจากเพ่ือนจากครูและจากผูเช่ียวชาญ  และจากตัวเอง 
  4.8 สอนและทําแบบใหดูถึงวิธีการใหขอมูลยอนกลับ  เพราะการประเมินผลเพ่ือน
จําเปนตองใชวิธีที่เหมาะสม  ตองเคารพและนับถือในบุคคลอื่นเสมอ   
 ซึ่งในปจจุบันมีวิธีการสอนคิดอีกหลายหลายวิธี และวิธีการที่การสอนท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะหนั้นไดมีนักการศึกษาไดเสนอไวหลายวิธีซึ่งขอนําเสนอเทคนิควิธีการสอนท่ีนิยมและใช
กันอยางแพรหลาย เชน วิธีสอนหรือวิธีการจัดการเรียนรูแบบแกปญหา  (Problem  Solving  

Method) การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  (Problem  Based  Learning)  การจัดการเรียนรู
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แบบสืบเสาะ (Inquiry Based Learning) การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  (Project Based Learning)  
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL,  KWL-Plus  และ  KWDL  การเรียนรูจากประสบการณของ
คอลบ  (Kolb’s  Experiential  Learning  Model) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  (Cooperative  

Learning)  รวมถึงการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดอีกวิธีหนึ่งที่ปฏิบัติไดเสมอก็คือการใชคําถามใน
การพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน วัชรา เลาเรียนดี (2553: 22) กลาววา การใชคําถามเพ่ือการพัฒนา
ทักษะการคิด  คือ  การใชคําถามที่ถูกตองเมื่อใดก็ตามที่ครูเรียนรูที่จะถามคําถามหรือใชคําถามที่
เหมาะสมเพ่ือกระตุนกระบวนการคิดของนักเรียน  การเรียนรูของนักเรียนจะสนุกสนานมากข้ึน ไม
วาจะจงใจหรือไมก็ตาม  คําถามประเภทตาง ๆ จะตองอาศัยระดับการคิดท่ีแตกตางกันดวย  
โดยเฉพาะแนวคิดของ บลูม  (Blooms’ Taxonomy)  ที่ไดกําหนดพฤติกรรมข้ันตอนการเรียนรูไว
ชัดเจน  และลําดับขั้นของกระบวนการคิด 6 ประเภท  ตามลําดับดังน้ี  คือ  ดานความรู  ความเขาใจ  
และการนําไปใชจัดเปนการคิดที่เปนรูปธรรม  (Concrete  Thinking)  การวิเคราะห  การสังเคราะห  
และการประเมินผล  จัดเปนการคิดท่ีเปนนามธรรม  (Abstract  Thinking)  หรือที่เรียกวาทักษะ   
การคิดอยางวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) ซึ่งคําถามท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหจะสงเสริม
ใหนักเรียนใชการคิดมากขึ้นเกี่ยวกับขอมูลความรูซึ่งคําท่ีใชเกี่ยวกับการใหวิเคราะห  เชน  อะไรคือ
ความแตกตาง  อะไรคือความคลายคลึงกัน  อะไรคือตัว    รวม  เชน  ใหวิเคราะห  ใหเปรียบเทียบ  
ใหแยก  และใหจัดกลุม  เปนตน 

 จากการศึกษาวิธีการสอนที่เนนทักษะการคิดและการคิดวิเคราะห สรุปไดวา วิธี      
การสอนการคิดมีหลากหลายรูปแบบท้ังน้ีองคประกอบสําคัญคือครูผูสอนท่ีตองมีความรู           
ความเขาใจท่ีชัดเจน มีการเตรียมตัวเกี่ยวความรูหรือเน้ือหา  สื่อการสอน กิจกรรมกรรมการสอน              
การมอบหมายภาระงานช้ินงานท่ีสอดคลองกับความตองการพัฒนาทักษะการคิดในดานตาง ๆ และ
รูปแบบวิธีการคิดที่ใชในการสอนสามารถใชบูรณาการกันในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน
ไดรับการฝกฝนใหเกิดความรูและทักษะในการคิดวิเคราะห ซึ่งการใชคําถามในการจัดการเรียน  
การสอนเพื่อสงเสริมการคิดเปนการใชคําถามในการใหผูเรียนฝกคิดข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดับการใช
คําถามในการคิดขั้นสูง ซึ่งมีความซับซอนข้ึน ดังนั้นครูจึงควรทําความเขาใจถึงหลักการแนวคิดของ
การใชคําถาม สามารถถามคําถามไดหลากหลายระดับอยางชํานาญ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ
ผูเรียนซึ่งจะสงผลถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียนที่สูงขึ้น 
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งานวิจัยที่เกีย่วของ 
 

 การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนรูปแบบแบบท่ี
พัฒนาขึ้นโดยการวิเคราะห สังเคราะห หลักการ แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาสู        
การกําหนดองคประกอบสําคัญตางๆของรูปแบบและเปนงานวิจัยท่ีมีความเกี่ยวของกับการนิเทศ 
การโคชและการพัฒนาวิชาชีพ  ดังน้ัน งานวิจัยท่ีผูวิวิจัยไดศึกษาคนควาน้ันมีความกวางขวางและ
ครอบคลุมท้ังงานวิจัยภายในประเทศและงานวิจัยตางประเทศท่ีไดรับการยอมรับและไดรับ         
การอางถึง  
 

งานวิจัยในประเทศ 
 สุภากรณ กิติรัชตานนท (2550: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา  1) รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานประกอลบดวยประเด็นหลัก 7 ดาน  และประเด็นยอย 23 ประเด็น ดังน้ี 1) ดาน
วัตถุประสงคของการนิเทศมี 1 ประเด็น คือ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และรวมมือกับครูให
สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาการเรียนการสอน ที่จะนําไปสูคุณภาพของผูเรียน   
2) ดานเนื้อหาของการนิเทศมี 5 ประเด็น คือ การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน การออกแบบการเรียนรู 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดผล  การประเมินผล  การบริหารจัดการช้ันเรียน  3) ด าน
กระบวนการนิเทศมี 6 ประเด็น คือ การสรางความตระหนักเกี่ยวกับคุณภาพ การวางแผนการนิเทศ 
การสรางเคร่ืองมือการนิเทศ การนิเทศการเรียนการสอน การประเมิน ติดตามผล การขยายผล   
สรางวัฒนธรรมคุณภาพโดยใชกระบวนการจัดการความรู 4)  ดานวิธีการนิเทศมี 4 ประเด็น คือ   
การนิเทศแบบตรวจตรา การนิเทศแบบใหผลผลิต การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศเพื่อพัฒนา          
5) ผูนิเทศมี 3 กลุม คือ ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ
ของโรงเรียน  6) ดานระยะเวลาการนิเทศ มี 1 ประเด็น คือ นิเทศทั้งในและนอกเวลาที่ ครูทํา        
การสอน และ 7) ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศ มี 3 ประเด็น คือ 1) การจัดทําระบบรายงานผล
การนิเทศภายในของสถานศึกษาที่เขาใจงานถูกตองและเปนรูปธรรมเพื่อการติดตามผลของ
หนวยงานตนสังกัด การพัฒนาความรูดานการนิเทศภายในใหแกผูบริหารสถานศึกษาและทีม
ผูบริหารกําหนดบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาและทีมงานใหชัดเจนมากข้ึน     
2) รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเมื่อนําไป
ทดลองใชในสถานการณจริง พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสามารถปฏิบัติตามรูปแบบท่ี



 
 

 

142 

กําหนดไวในรูปแบบไดอยางเปนรูปธรรมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก และ 3) ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชนและความ
ถูกตอง อยูระดับมาก 

 วชิรา เครือคําอาย  (2553: 334) ทําการวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักเรียน
ประถมศึกษา” เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี        

1) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ           
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักเรียนประถมศึกษา 2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิง
ประจักษของรูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ            
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดดวยวิธี 2.1) ประเมินผลสมรรถภาพการนิเทศการสอนของ
อาจารยพี่เลี้ยง 2.2) ประเมินผลสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 2.3) ประเมินผลความสามารถในการคิดของนักเรียน 2.4) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของอาจารยพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีตอการใชรูปแบบการนิเทศ
และ 2.5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ซึ่งสรุปผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) ผล
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ พบวา รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักเรียนประถมศึกษา มีช่ือวา “ รูปแบบการนิเทศ
ดับเบิ้ลพีไออี (PPIE) ”  ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก 1) ขั้นเตรียมความรู / เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรู(Preparing = P) 2) ขั้นเตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning = P) 3) ขั้นดําเนินการ
นิเทศการสอน(Implementing = I) และ 4) ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluating = E) และเพื่อให
การใชรูปแบบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดผูวิจัยไดกําหนดเง่ือนไข  (Entry Behavior) 

ของอาจารยพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนการใชรูปแบบการนิเทศ 3 ดานหลัก
ประกอบดวย 1) ดานคุณสมบัติ 2) ดานความรูและทักษะที่ตองมีมากอน และ 3) ดานบริบทตาง ๆ ที่
เกี่ยวของไดแก สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Facilities) แรงจูงใจ (Motivation) ความมุงมั่นใน
ภารกิจที่ผูกพันกับงาน (Commitment) ความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ (Collaborative)  2) ผล
การทดลองใชรูปแบบการนิเทศการสอนภาคสนาม พบวา คะแนนเฉลี่ยของการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทุกรายการในภาพรวมอยูในระดับดี สวนผลการใช “รูปแบบดับเบิ้ลพีไออี (PPIE)” พบวา อาจารย 
พี่เลี้ยงมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนที่สงเสริมการคิดหลังใชรูปแบบการนิเทศสูงกวากอนใช
รูปแบบการนิเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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พบวา มีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดหลังใชรูปแบบการนิเทศสูงกวากอนใช
รูปแบบการนิเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ีความสามารถในการคิดของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดจากนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  พบวา 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ประเมินผล/ปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ จากการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็นจากตัวแทนผูให
ขอมูล รวมถึงผลจากการสนทนากลุม (Focus Group) พบวาผูเช่ียวชาญทุกทานประเมินความ
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันคือ ในทุกประเด็นมีความสอดคลองกับรูปแบบการนิเทศและมีคา
ดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ดานความพึงพอใจการใชรูปแบบการนิเทศฯ ของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูและอาจารยพี่เลี้ยง พบวา ในภาพรวมนักศึกษาและอาจารยพี่เลี้ยงมีความ 
พึงพอใจการใชรูปแบบการนิเทศอยูในระดับมากที่สุด สวนการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  พบวา ใน
ภาพรวมนักเรียนเห็นดวยกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครูอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเทากับ 2.55 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.31 

 เกรียงศักดิ์ สังขชัย (2553: 391) ทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบการนิเทศการสอนครู
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร  เปนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบ  
การนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร 2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษของรูปแบบการนิเทศการสอนครู
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร  3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีนิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรูที่มี
ตอการใชรูปแบบการนิเทศการสอน และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัด     
การเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรู   ซึ่งผลการวิจัย
สรุปไดดังน้ี1. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน  พบวา รูปแบบการนิเทศการสอนครู
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร  เปนรูปแบบ
การนิเทศการสอนเชิงปฏิบัติการ (Operational Model) มีช่ือวา “APFIE Model” ประกอบดวย         

5 องคประกอบ ที่มีการดําเนินการเปน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นศึกษาสภาพและความตองการ
จําเปน (Assessing Needs: A) ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นจัดการใหความรูกอนการนิเทศ (Providing 

Information: P ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นวางแผนการนิเทศ (Formulating Plan: F) ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิบัติ  
การนิเทศ (Implementing: I) และขั้นตอนท่ี 5 ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluating: E)โดยผาน   
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การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเปนไปไดของรูปแบบการนิเทศการสอนจาก
ผูเช่ียวชาญ นอกจากน้ันผูวิจัยไดกําหนดเงื่อนไขสําคัญที่เอื้อตอการใชรูปแบบ การนิเทศการสอนครู
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการนําไปใช ประกอบดวย 1) ผูบริหารสถานศึกษาตระหนัก
ถึงความสําคัญของการนิเทศการสอน มีความมุงมั่น กําหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
รวมท้ังสนับสนุนดานงบประมาณ สื่อ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก เสริมสรางขวัญและกําลังใจ
แกครู 2) ครูวิทยาศาสตร มีเปาหมายเดียวกัน คือ ใหความรวมมือรวมใจกัน มีความผูกพันตอหนาท่ี
ดวยความเต็มใจทํางานรวมกันดวยความรับผิดชอบในลักษณะการประสานสัมพันธ                     
การประสานงาน และมีความเปนประชาธิปไตย และจากผลการวิจัย พบวา คาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 นอกจากน้ันจาก
การติดตามดูแล (Mentoring) ผลการใชรูปแบบการนิเทศ  พบวา ทั้งครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีนิเทศ
และครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรู  มีสมรรถภาพการนิ เทศการจัดการเรียนรูและ
สมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการที่สูงข้ึน  สวนนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร พบวาผลการเรียนรูและทักษะทางสังคมของนักเรียนมีคาเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนผลการทดลองใชรูปแบบ  
การนิเทศ จากการจัดการใหความรูกอนการนิเทศ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียม         
ความพรอมใหกับครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีนิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรู  
พบวา คะแนนเฉลี่ยการอบรมเชิงปฏิบัติการดานความรูเกี่ยวกับการนิเทศการจัดการเรียนรูและ   
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยรวมอยูในระดับสูง สวนคะแนนดานทักษะ พบวา 
มีคะแนนการจัดทําโครงการนิเทศการสอน  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและการใชเคร่ืองมือ
สังเกตการสอน อยูในระดับดี สําหรับครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยดาน
ความรูหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกวากอนการอบรมเชิงปฏิบัติการ  สวนคะแนนดานทักษะ 

พบวา มีคะแนนการจัดทําโครงการนิเทศการสอน  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและการใช
เคร่ืองมือสังเกตการสอนอยูในระดับดี ผลการใชรูปแบบการนิเทศการสอน “APFIE Model” พบวา 
ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีนิเทศ มีสมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน  สวน
คะแนนดานทักษะพบวา มีคะแนนดานทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือสังเกตการสอนและการนิเทศ
การสอน อยูในระดับดีสําหรับครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรู  พบวา มีสมรรถภาพ         
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอน     
การใชรูปแบบการนิเทศการสอน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนคะแนนดานทักษะ      
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การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน  และสมรรถภาพ    
การจัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุดสวนดานศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนจากครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ี
จัดการเรียนรู พบวา นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรมีความรูหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน รวมท้ังผลจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาผูปกครอง และผลจากการสนทนากลุม 

พบวา ผูรวมสนทนากลุมทุกคน มีความเห็นสอดคลองตรงกันวา รูปแบบการนิเทศการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกันในทุกองคประกอบและสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริงในภาคสนาม 

โดยไดเสนอแนะใหมีการรายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรูภาคเรียนละ  2 คร้ัง สําหรับดาน
ความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีนิเทศและครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีนิเทศและครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูมีความพึงพอใจการใชรูปแบบการนิเทศการสอน  อยูในระดับ
มากท่ีสุด สวนการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด การเรียนรูของครูวิทยาศาสตร
ผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด  

                  ยุพิน ยืนยง (2553: 261) ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการเพ่ือสงเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ  ปรากฏผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการตามแนวคิด
ของ  แกลทธอรน  เพื่อสงเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครู  เขตการศึกษา 5  อัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ มีช่ือวา ซีไอพีอี (CIPE Model) มีองคประกอบ ไดแก หลักการ คือ การนิเทศ     
การสอนเนนกระบวนการนิเทศที่เปนระบบสัมพันธกัน  โดยคํานึงถึงความแตกตางของครูดาน
ความรู  ความสามารถ  และทักษะที่สําคัญท่ีตองการพัฒนา  โดยใชวิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย  
เหมาะสมกับครูแตละคนเพื่อใหการนิเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูนิเทศและสงเสริมสมรรถภาพการวิจัยใน    
ช้ันเรียนของครูผูรับการนิเทศเขตการศึกษา 5  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และกระบวนการนิเทศ    
4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 Classifying: C การคัดกรองระดับความรู ความสามารถ ทักษะที่สําคัญ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและการวิจัยในช้ันเรียน   เพ่ือจัดกลุมครูและเลือกวิธีการนิเทศที่เหมาะสม
สําหรับครูแตละกลุม   ขั้นตอนที่ 2 Informing: I  การใหความรูกอนการนิเทศ  ขั้นตอนท่ี 3 
Proceeding: P การดําเนินงาน  ไดแก  3.1) การประชุมกอนการสังเกตการสอน (Pre conference) 
3.2) การสังเกตการสอน  (Observation)  3.3) การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Post conference)  
ขั้นตอนท่ี 4 Evaluating: E  การประเมินผลการนิเทศ  โดยมีการกํากับ ติดตาม (Monitoring) อยาง
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ตอเนื่องทุกขั้นตอนเพื่อใหการดําเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพ และองคประกอบดานเง่ือนไขใน
การนํารูปแบบไปใช ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปได และความ
สอดคลองของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ซีไอพีอี  (CIPE Model) โดยผูเช่ียวชาญ 
พบวา ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  มีคาดัชนีความสอดคลองรายขอเทากับ 1.00   2) ผลการใช
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพ่ือสงเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครู        
เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สรุปไดดังน้ี   2.1) สมรรถภาพในการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการของครูผูนิเทศ  หลังการใชรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ โดยภาพรวม  
พบวา ครูผูนิเทศมีสมรรถภาพในการนิเทศอยูในระดับสูงมาก  ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  ขอ 2.1  
ที่กําหนดไว   และเมื่อพิจารณาสมรรถภาพในการนิเทศตามวิธีการนิเทศ  พบวา ครูผูนิเทศแบบ
พัฒนาตนเอง และแบบใหคําปรึกษา มีสมรรถภาพในการนิเทศ อยูในระดับสูงมาก   และครูผูนิเทศ
แบบเพื่อนชวยเพื่อนมีสมรรถภาพในการนิเทศ  อยูในระดับสูง  2.2) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ  
การวิจัยในช้ันเรียนของครูผูนิเทศ  พบวา  กอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ   ครูผูนิเทศมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน  2.3) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูรับการนิเทศ พบวา กอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการ    ครูผูรับการนิเทศมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศ   2.4) สมรรถภาพ
ในการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผูรับการนิเทศ พบวา ครูผูรับการนิเทศมีสมรรถภาพในการทําวิจัยใน
ช้ันเรียน อยูในระดับสูงมาก  และเมื่อพิจารณาสมรรถภาพในการทําวิจัยในช้ันเรียนตามวิธีการนิเทศ 
พบวา ครูผูรับการนิเทศมีสมรรถภาพในการทําวิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับสูงมาก คือ ครูผูรับ     
การนิเทศแบบใหคําปรึกษา  ครูผูรับการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  และครูผูรับการนิเทศแบบ
พัฒนาตนเอง  2.5) ความพึงพอใจของครูผูรับการนิเทศท่ีมีตอรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ  พบวา  ครูผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ อยูใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้จากการสนทนากลุม  พบวา  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ซีไอพีอี 
(CIPE Model) เปนกระบวนการท่ีมีประโยชนมากในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สวนเงื่อนไขใน
การนํารูปแบบไปใชนั้นเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนอยางย่ิงในการนํารูปแบบการนิเทศไปปฏิบัติจริง    
โดยเฉพาะเง่ือนไขของครูที่มีความมุงมั่น   จริงใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ดวยความเต็มใจ 
รวมมือกัน มีความรับผิดชอบในการทํางาน และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ
มาก  รวมท้ังผูบริหารมีความตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศ ใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณ  สื่อ  อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก  และสรางขวัญกําลังใจใหกับครู  เปนการสงเสริม
ใหครูเกิดการพัฒนาทั้งทางดานการนิเทศและการทําวิจัยในช้ันเรียน และ 2.6)  ผลการเรียนรูของ
นักเรียนที่เกิดจากการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผูรับการนิเทศ พบวา กอนและหลังการใชรูปแบบ   
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การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ นักเรียนมีผลการเรียนรู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  ขอ 2.6 ที่กําหนดไว  โดยหลังการใชรูปแบบการนิเทศ 
นักเรียนทุกระดับช้ัน ทุกหองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ   
 ธัญพร ช่ืนกลิ่น (2553: 249) วิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการโคช เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูของอาจารยพยาบาลที่สงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการโคชฯที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาวิเคราะหสภาพและประเมิน
ความตองการจําเปน 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการโคช  3) การทดลองใชรูปแบบ และ             
4) การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการโคช   ซึ่งผลของ         
การออกแบบและพัฒนา ไดรางรูปแบบการโคชพีพีซีอี (PPCE Coaching Model) ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบ 3 สวน คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการ 
และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช มีกระบวนการดําเนินการ 4 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 

ระยะการเตรียมการ (Preparing Phase: P) ระยะท่ี 2 ระยะวางแผนการโคช (Planning Phase: P) 

ระยะที่ 3 ระยะการปฏิบัติการโคช (Coaching Phase: C) และระยะท่ี 4 ระยะการประเมินผลการโคช 
(Evaluating Phase: E) ผลการตรวจสอบรางรูปแบบตนแบบการโคช พบวา คาดัชนีความสอดคลอง
รายขอของความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปไดของรูปแบบ และความสอดคลองของ
รูปแบบ รายขอมีคาระหวาง 0.8-1.0 ประสิทธิภาพเชิงประจักษของรูปแบบการโคชพีพีซีอี            
ผลการประเมินมีดังน้ี 3.1.1) สมรรถนะการโคชกอนและหลังการทดลอง  พบวา คะแนนเฉลี่ย
ความรูและความสามารถในการโคชกอนและหลังการทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 การประเมินความสามารถในการโคชระหวางการทดลอง  พบวา คะแนน
ความสามารถในการโคชมีการพัฒนาจากผลการประเมินคร้ังท่ี 1 อยูในระดับสูง ไปสูระดับสูงมาก
ในการประเมินคร้ังท่ี 2 การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรูของอาจารยพยาบาลท่ีสงเสริม
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ผลการประเมินมี ดังนี้ สมรรถนะการจัดการ
เรียนรูของอาจารยพยาบาลที่สงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล  กอน
และหลังการทดลอง พบวา คะแนนเฉลี่ยความรูและความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณกอน และหลังการทดลองมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 การประเมินความสามารถและแผนการจัดการเรียนรูของอาจารยพยาบาลที่สงเสริม
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล  ระหวางการทดลอง  พบวา คะแนน
ความสามารถในการจัดการเรียนรูมีการพัฒนาจากผลการประเมินคร้ังท่ี 1 อยูในระดับสูง ไปสู
ระดับสูงมากในการประเมินคร้ังที่ 2 และคะแนนแผนการจัดการเรียนรูโดยรวม มีการพัฒนาระดับ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากระดับดีในคร้ังท่ี 1 ไปสูระดับดีมากในคร้ังท่ี 2   
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การประเมินทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล  การประเมินทักษะการคิดอยาง
มีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและ
หลังการทดลองมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง การประเมินความพึงพอใจของอาจารยพยาบาลและผูบริหารที่
มีตอรูปแบบการโคช เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของอาจารยพยาบาล ที่สงเสริมทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลพบวาอาจารยพยาบาลและผูบริหารมีความพึงพอใจ
ตอรูปแบบการโคชฯ ในดานตาง ๆ โดยอาจารยพยาบาลและผูบริหารมีความพึงพอใจโดยรวมตอ
รูปแบบการโคชพีพีซีอี อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.75 ทั้งนี้ จากการสนทนากลุม พบวา 
กระบวนการโคชพีพีซีอีเปนกระบวนการที่มีประโยชนมาก เปนกระบวนการที่มีความตอเน่ืองและ
สัมพันธกันของแตละระยะ ปฏิบัติไดจริง ทําใหเกิดการพัฒนาท้ังดานการพัฒนางานและองคความรู 
รูปแบบการโคชพีพีซีอีชวยใหอาจารยมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรูมากข้ึน รูสึกมีกําลังใจ        
มีพลังที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ  การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล ที่มีตอ
การจัดการเรียนรูของอาจารยพยาบาลที่ใชรูปแบบการโคชเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู
ของอาจารยพยาบาลที่สงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล  พบวา 
ความคิดเห็นโดยรวม นักศึกษาคิดวาการจัดการเรียนรูของอาจารยที่สงเสริมทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99  นอกจากนี้จากการบันทึก
ความคิดเห็นของนักศึกษา  ตอการจัดการเรียนรูของอาจารยพยาบาลท่ีสงเสริมทักษะการคิด 
อยางมีวิจารณญาณ ประมวลสรุปได ดังน้ี 1) เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูของ
นักศึกษา 2) เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) เปนการจัด          
การเรียนรูที่ชวยใหสามารถประยุกตใชความรูไปใชในสถานการณอื่น  ๆ ได 4) เปนการจัด          
การเรียนรูที่สงเสริมใหมีการเรียนรูรวมกัน และ 5) เปนการจัดการเรียนรูที่จูงใจ รวมท้ังการบันทึก
ถึงขอจํากัดและขอเสนอแนะของการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWWH วา เปนเทคนิคการจัด     
การเรียนรูที่แตละกิจกรรมตองอาศัยเวลาสําหรับการฝกกระบวนการคิด ทั้งการคิดวิเคราะหแยกแยะ
ขอมูลตาง ๆ การแปลความ/การตีความขอมูล การอธิบาย/การทํานาย และการลงขอสรุป ตองมี     
การเช่ือมโยงความรูเดิมท่ีมีมากอนเขากับความรูที่กําลังเรียนรูทั้งจากรายวิชาหลักการและเทคนิค
การพยาบาลเอง และจากรายวิชาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ ตองอาศัยการทําความเขาใจ คิดทบทวน ไตรตรอง
อยางรอบคอบ กอนการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามสถานการณที่กําหนดใหใน
กรณีศึกษา 
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งานวิจัยตางประเทศ 
 โฟลสเตอร  (Fostor, 1989) ทําการวิจัยเร่ือง  ผลการใชการโคชทางปญญาใน
กระบวนการสอบของครูในโรงเรียนชุมชนพีเมาท-แคนต้ัน   วัตถุประสงคของการวิจัย คือ          
การประเมินผลของการใชการโคชทางปญญาในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในพัฒนา
สมรรถนะเกี่ยวกับ การวางแผน การสอน การวิเคราะห การประเมิน และการประยุกตของครู  ซึ่ง
การศึกษาในคร้ังน้ี กลุมตัวอยาง คือ ผูเขารับการฝกอบรมการโคชทางปญญา ในป 1987-1988 ใช
แบบสอบถาม สถิติที่ใชคือคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test and ANOVA  ผลการวิจัย
พบวา   ครูที่ไดรับการโคชทางปญญามีคาเฉล่ียคะแนนผลกระทบอางอิงในทุกสมรรถนะ ครูที่สอน
ในระดับประถม และมัธยมมีคาเฉลี่ยคะแนนผลกระทบอางอิงในทุกสมรรถนะ  และเมื่อครูที่มี
ประสบการณ 6-10, 11-20 และประสบการณสอนตั้งแต 21 ปขึ้นไป ที่ไดรับการโคชทางปญญามี
คาเฉลี่ยคะแนนผลกระทบอางอิงทุกสมรรถนะ แตครูที่มีประสบการณสอน นอยกวา 5 ปที่ไดรับ
การโคชทางปญญามีผลกระทบในระดับต่ํา สวนครูผูไดรับการอบรม 2 วัน และ 5 วัน ในเร่ือง    
การโคชทางปญญา มีคาเฉลี่ยคะแนนผลกระทบอางอิงในกระบวนการสอนในทุกสมรรถนะ ครูที่
ไดรับการโคชทางปญญาและมีการจัดการประชุมต้ังแต 7 คร้ังมีคาเฉลี่ยคะแนนผลกระทบใน
กระบวนการสอนทุกสมรรถนะ สวนครูที่ประชุม 4-6 คร้ังมีคะแนนเฉลี่ยสูงในดานการวิเคราะห
และการประเมิน ครูที่ประชุม 1-3 คร้ัง และ ไมเคยจัดประชุมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา             
ทุกสมรรถนะ และครูที่ไดรับการโคชทางปญญาท่ีมีประชุมรวมกับผูบริหารหรือครูมีคะแนนเฉลี่ย
ในทุกสมรรถนะ  
 แพแจค (Pajak, 1990: บทคัดยอ) ไดสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศ
การศึกษา โดยคํานึงถึงองคประกอบดานความรู เจตคติและทักษะเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัด      
การเรียนการสอนของผูบริหารสถานศึกษา พบวาสมรรถภาพท่ีมีความจําเปนสําหรับผูนิเทศ
การศึกษามี12 ดาน ประกอบดวย การสื่อสาร การพัฒนาบุคลากร โครงการสอน การวางแผนและ
การเปลี่ยนแปลง การจูงใจและการจัดบุคลากร การสังเกตการสอนและการประชุมนิเทศ การพัฒนา
หลักสูตร การแกปญหาและการตัดสินใจ  การใหบริการแกครูผูสอน  การพัฒนาบุคลากร
ความสัมพันธกับชุมชน การวิจัยและประเมินผลโครงการ 

 บราวนแมน และคณะ (Bowman and others, 1995) ทําการวิจัยเร่ือง ผลของการใช  
การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนกับครูกอนประจําการในการฝกประสบการณวิชาชีพครู   การวิจัยใน
คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสํารวจการผลการปฏิบัติในการใชการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อนที่
เกี่ยวกับการสาธิตการสอน 2) เพื่อการสรางความเขาใจในดานการสอนย่ิงข้ึน  สํารวจส่ิงท่ีผูทํา
หนาท่ีโคชใหการชวยเหลือภายหลังการประชุม 3) สํารวจความพึงพอใจในการออกฝกประสบการณ
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วิชาชีพจาก กลุมทดลองและกลุมควบคุม  การวิจัยในคร้ังน้ีใชแบบแผนการวิจัยแบบทดสอบ
กอนหลังมีกลุมควบคุมซ่ึงกลุมตัวอยางในการวิจัยในคร้ังน้ีมีนักเรียนฝกหัดครู จํานวน 32 คน และ
ครูที่รวมดําเนินการ จํานวน 24 คน ซึ่งนักเรียนจะสุมเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ซึ่งกลุม
ทดลองจะไดรับการอบรม การชวยเหลือโดยการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน ซึ่งผลการวิจัยพบวา         
ผูไดรับการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีความรูความเขาใจและความสามารถในการสอนมากกวา 
กลุมควบคุมอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการวิจัยแสดงใหเห็นวาการโคช
แบบเพ่ือนชวยเพื่อน  มีความสําคัญในการสรางประสบการณใหกับนักเรียนฝกหัดครูในการเนน
การสังเกตและใหขอมูลยอนกลับ ตลอดจนรวมมือกันในการพัฒนาความรูความสามารถ และ        
การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนยังสงเสริมใหครูมีเจตคติที่ดีกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

 วูดด และเมคคอวสรี (Wood and McQuarrie, 1999) อีแวนส และโจลี่ (Evans and 

Jolly, 2005) วูดด และคีลินน ( Wood and Killian, 1998)  มิดเดลตัน (Middleton, 1999) และ      
แลนคารอู และซแคนดูลา (Lankau and Scandura, 2002) (อางถึงใน Zepeda  J.S., 2008: 147-149)  
ที่ไดศึกษาการพัฒนาวิชาชีพแบบบรูณาการกับการทํางานโดยใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพที่
หลากหลาย ซ่ึงผลของการศึกษาและทดสอบ พบวาการพัฒนาวิชาชีพแบบบูรณาการกับการทํางาน
โดยการรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ไตรตรองสะทอนคิดการปฏิบัติซึ่งเปนเคร่ืองมือที่
สําคัญในการพัฒนาวิชาชีพ  และไดกําหนดโครงสรางในการพัฒนาโอกาสในการเรียนรูใน
สถานศึกษา อาทิเชน การศึกษากลุม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  และการไตรตรองสะทอนคิด  ตลอดจน
มีการใชวิธีการตาง ๆ ในการพัฒนาวิชาชีพ  เชน ทีมสอน  กลุมการสอนแบบรวมมือ การทําแบบ  
ใหดู  การโคช  การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการปฏิบัติ  ซึ่งทํา
ใหครูเกิดการพัฒนาในวิชาชีพมากกวาการประเมินครูหรือการนิเทศการสอน และขอคนพบสําคัญ             
อีกประการหนึ่งคือรูปแบบของการพัฒนาวิชาชีพในงาน แบบไมเปนทางการมาใชในการพัฒนา
วิชาชีพ เชน กลุมวางแผนการพัฒนาหลักสูตร  การประชุมสาขา โดยกิจกรรมดังกลาวเพ่ือนเปน  
การกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนครูพรอมกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนา
วิชาชีพใหครูใหมหรือผูที่เร่ิมเขาสูวิชาชีพครู และปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการพัฒนาวิชาชีพ
คือการใหการสนับสนุนของผูบริหาร 

 วิงลิงสกี้ (Wenglinsky, 2000) และแซนเดอร และรีเวอร (Sanders and Rivers, 1996) 
(อางถึงใน Jim Knight, 2009: 194-195) ไดแสดงใหถึงความสําคัญและความเกี่ยวของสัมพันธของ
ครูที่มีคุณภาพกับคุณภาพทางการศึกษาของผูเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบวา คุณภาพของผูเรียนที่ไดรับ  
การสอนโดยครูที่ไดรับการพัฒนาวิชาชีพมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูกวาครูที่ไมไดรับการพัฒนา
วิชาชีพอยางตอเน่ือง ซึ่งการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการพัฒนาวิชาชีพ
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ดวยการโคชทางปญญาเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งกับ
ครูและสงผลถึงคุณภาพของผูเรียน ดังงานวิจัยของ บรูช (Bush 1984) เชาเวอร  (Showers, 1982, 

1983) และทรูเดิล (Truesdale, 2003, อางถึงใน Knight, 2009: 197-198) ที่ไดนําหลักการแนวคิดของ
การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนในการพัฒนาครู ซึ่งประกอบไปดวยโดยการทําแบบใหดู  (Modeling)  
การใหฝกปฏิบัติ (Practice) และการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ประกอบกับการปฏิบัติการโคช
อยางตอเนื่อง ซึ่งผลการวิจัยพบวาครูที่ไดรับการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนใน   การชวยเหลือครูให
สามารถนําความรูจากการฝกอบรมสูการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนได  อยางมีประสิทธิภาพ
สงผลใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 ยินจุนคัง (Hyen Jung Kang, 2007: บทคัดยอ)  ที่ไดใชการนิเทศโดยกลุมเพ่ือน สําหรับ
นักดนตรีบําบัดเกาหลีในการใหแนะนําดานจินตนาการและดนตรี 2007  บทคัดยอ   งานวิจัยฉบับนี้
มีวัตถุประสงคในการศึกษาผลการใชการนิเทศโดยกลุมเพ่ือนในการแนะนําดานจิตนาการและ
ดนตรี เพื่อชวยนักดนตรีบําบัดในการพัฒนาการคิดวิธีการบําบัดและการรักษาอยางมืออาชีพ  ซึ่ง
กลุมตัวอยางในการวิจัยในคร้ังนี้คือ นักดนตรีบําบัดท่ีทํางานในเกาหลี จํานวน  4 คน ที่ใชการนิทศ
โดยกลุมเพ่ือนเปนระยะเวลา  10 สัปดาห การเก็บรวบรวมขอมูลจากบันทึกสวนตัวของกลุมตัวอยาง  
การจดบันทึกของผูวิจัย วิดีโอเทป การปฏิบัติการนิเทศ การสัมภาษณ และรายงานผลการการนิเทศ
และการสัมภาษณ กลุมตัวอยาง ประเมินประโยชนที่ไดรับจากการนิเทศโดยกลุมเพ่ือนใช            
การเปรียบเทียบขอมูล ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการใชการนิเทศโดยกลุมเพ่ือนมีผลตอความ      
เปนมืออาชีพและการบําบัดรักษา 

ซวารท และคณะ (Zwart and others, 2008: 982-1002) ศึกษาเร่ือง การเรียนรูของครูที่
เกิดจากการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน: การวิเคราะหผลจากกิจกรรมการเรียนรู กลุมตัวอยาง เปนครูที่
มีประสบการณในการจัดการเรียนรู จํานวน 8 คน จับคูซึ่งกันและกัน จํานวน 4 คู เรียนรูการจัด   
การเรียนการสอนดวยการใหการโคชซ่ึงกันและกันเปนระยะเวลา 1 ป เก็บรวบรวมขอมูล
กระบวนการเรียนรูดวยการบันทึกแบบพรรณนาความเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรู ผลการเรียนรู 
และสัมพันธภาพระหวางคูโคชแตละคู ผลการศึกษา พบวา การเรียนรูดานการจัดการเรียนรูของครู 
ไดแก มีการเกิดความคิด มโนทัศน และความเช่ือใหม มีความคิดและต้ังใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เกิดการยืนยันความคิด มโนทัศนและความเช่ือเดิม ปรับเปลี่ยนความคิด
ที่มีตอตนเอง รวมท้ังการเพ่ิมความตระหนักในการจัดการเรียนรู 
 บริตัน และแอนเดอรสัน (Britton and Anderson, 2009: 1-9) ไดศึกษาเร่ือง การโคช
แบบเพื่อนชวยเพื่อนกับครูกอนประจําการ: การทดสอบแนวคิด โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อทดสอบผลของการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนท่ีมีตอการฝกประสบการณการจัดการเรียนรูใน  
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ช้ันเรียนของครูกอนประจําการ  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 4 คน 
ที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและเทคนิคของการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  จับคู
สังเกตการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนซึ่งกันและกัน จดบันทึกขอมูล และรวมประชุมปรึกษาหารือ ผล
การศึกษาพบวา  การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน สงเสริมใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน  
 นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการโคชทางปญญา ( Cognitive 

Coaching) ซึ่งเอดเวิดส (Edwards, 2008, อางถึงใน Knight, 2009: 199-200) ไดสังเคราะหงานวิจัย
โดยศึกษาถึงผลท่ีเกิดจากการใชการโคชทางปญญาในการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งผลการวิจัยพบวาการ
โคชทางปญญาสงผลใหครูเกิดการพัฒนาทั้งดานความรูความสามารถและสติปญญา ตลอดจนเกิด
ความสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือนครูในการรวมมือรวมแรงรวมใจกัน ไตรตรองสะทอนคิด
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหขอมูลยอนกลับท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพของกันและกัน โดย จุด
มุงหวังสูงสุดคือการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของลินนิคส (Rennick, 

2002) สลินเจอร (Slinger, 2004) และฮูล (Hull, 1998, อางถึงใน Jim Knight,  2009: 200-201) ที่
เกี่ยวกับผลของการใชการโคชทางปญญาที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน คือ ผูเรียนท่ี
ไดรับการสอนโดยครูที่ไดรับการโคชทางปญญามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาผูเรียนท่ีไดรับ 
การสอนโดยครูที่ไมไดรับการโคช  และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของอาซิเก (Alseike, 1997)  
เอดเวิดส และคณะ (Edwards and others, 1998) มอรเชอร (Moche) และออรริช (Aldrich, 2005,   
อางถึงใน Jim Knight, 2009: 201-203) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการใชการโคชทางปญญาท่ีสงผลตอ
การพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งผลการวิจัยพบวา ครูที่ไดรับการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคชทางปญญาเกิด
การพัฒนาในวิชาชีพอาทิเชนครูเกิดความรวมมือรวมใจกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู ไตรตรองสะทอนคิด
ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพซึ่งกันและกัน 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศน้ันมีประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพดวยกระบวนการนิเทศ กระบวนการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน ซึ่ง
งานวิจัยเหลาน้ีไดนําไปสูการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพที่หลากหลาย โดยใชกระบวน        
การโคชตอไป  
 

สรุป 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งจากส่ือส่ิงพิมพประเภท
ตาง ๆ เพื่อศึกษาถึง หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเพ่ือเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการโคชทาง
ปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
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ของครูพณิชยกรรม  โดยผู วิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  7 ประเด็น  ไดแก                  
1) ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาเปาหมายและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปไดวาการพัฒนาครูเปนสิ่งท่ีเปนยุทธศาสตรและนโยบายสําคัญในการพัฒนาการอาชีวศึกษา
และคุณภาพของผูเรียนอาชีวศึกษา 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลคาดหวังเกี่ยวกับผูเรียนทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย 
และจิตพิสัยเพื่อนําไปสูการกําหนดส่ิงท่ีคาดหวังดานผูเรียน  3) ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของการนิเทศ
การศึกษาและการนิเทศการสอนและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการนิเทศ ไดแก หลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูของผูใหญ การรวมกันเรียนรู และทฤษฏี
วัฒนธรรมเชิงสังคม หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศแบบพัฒนาการ หลักการ แนวคิด  การนิเทศ
แบบรวมพัฒนาวิชาชีพ  การมีสวนรวม (Participation) การเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน  
(Job Embedded Learning) เพื่อใชเปนพื้นฐานคิดในการกําหนดองคประกอบและกระบวนการของ
รูปแบบการโคช  4) การศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ  หลักการแนวคิด         
การพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการโคช  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการโคช
เพื่อนชวยเพื่อน หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการโคชทางปญญา   หลักการแนวคิดกัลยาณมิตรนิเทศ  
หลักการแนวคิดการดูและใหคําปรึกษา  การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ซึ่งผลการวิเคราะห
สังเคราะหหลักการแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพนําไปสูการกําหนดหลักการองคประกอบและปจจัย
สนับสนุนความสําเร็จของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน หลักการ แนวคิด
เกี่ยวกับสมรรถนะการนิเทศในยุคปจจุบัน ซึ่งสมรรถนะการนิเทศหรือการโคชนี้เปนสมรรถนะท่ี
จําเปนในการรวมกันพัฒนานาวิชาชีพชีพของเพื่อนครูใหประสบความสําเร็จ  5) หลักการ แนวคิด
ทฤษฎีการออกแบบระบบการสอน  ซึ่งเปนหลักท่ีใชในการออกแบบรูปแบบการโคชโดยใช
หลักการแนวคิดเชิงระบบ โดยเร่ิมต้ังแตการวิเคราะห  การออกแบบและพัฒนารูปแบบ การทดลอง
ใชรูปแบบและการประเมินรูปแบบ   6) หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนและการพัฒนาทักษะ  
การคิดวิเคราะห  ซึ่งนําไปสูการวางแผนการจัดกาเรียนการสอน การเลือกเทคนิควิธีสอนคิด
วิเคราะหที่มีความเหมาะสม  และ  7) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใชเปนฐานคิดและตอยอดใน           
การพัฒนารูปแบบการโคชใหมีความสมบูรณและพัฒนาวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
 



 
 

บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน      
ชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู
พณิชยกรรมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  พัฒนาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบ      
การโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคชทางปญญา
แบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
ของครูพณิชยกรรม โดย 2.1) ประเมินสมรรถภาพการโคชการของครูผูทําหนาท่ีโคช  2.2) ประเมิน
สมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูรับการโคช  2.3) ศึกษาพัฒนาการ
ของครูผูทําหนาที่โคชและครูผูรับการโคชดานความสามารถดานการโคชฯและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหระหวางใชรูปแบบการโคชชวงละ1 เดือนเปนระยะเวลา 4 เดือน 2.4)เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคช ที่มีตอการใชรูปแบบการโคชฯท่ี
พัฒนาขึ้น 2.5) ประเมินผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ 2.6) เพื่อศึกษาคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับ  
การโคชโดยรูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาขึ้น  ซึ่งเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

โดยประยุกตใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) แบบเชิงสํารวจ
บุกเบิก: รูปแบบการพัฒนาสารระบบ (Exploratory Design: Taxonomy Development Model 

(Qualitative Emphasized) (Creswell and Clark, 2007: 75-77) ซึ่งประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Method) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดย และใชรูปแบบการวิจัย 

แบบกอนการวิจัย (Pre-Experimental Design) โดยประยุกตใชแบบการทดลองแบบกลุมตัวอยาง
เดียว มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) (Campbell and 

Stanley, 1963: 8)  ผสมผสานกับ แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) 
แบบดุลยภาพเวลาและกลุมตัวอยางของการทดลองตอเน่ือง  (Equivalent Time-Samples Design) 

(Campbell and Stanley, 1963: 37)  มาพัฒนาเปนแบบแผนการวิจัยท่ีเหมาะสมสําหรับงานวิจัยใน
ครั้งน้ี เพื่อใหการพัฒนารูปแบบการโคชในคร้ังนี้บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาซึ่งแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ขั้นตอนท่ี 1  การวิจัยเพ่ือศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานโดยศึกษาวิเคราะหสิ่งท่ี
คาดหวังและสภาพปจจุบัน (Research (R1): Analysis)    

 ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนารูปแบบการโคช  (Development (D1) : Design and 

Development) เปนการพัฒนารูปแบบการโคชและเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง และเคร่ืองมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขั้นตอนท่ี 3  การวิจัยทดลองหาประสิทธิผลของรูปแบบ  (Research (R2): 

(Implementation) เปนการทดลองใชรูปแบบการโคชกับกลุมตัวอยาง 

 ขั้นตอนท่ี 4  การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ (Development (D2): Evaluation) เปน         
การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบใหมีความสมบูรณ 

 

 ขั้นตอนที่ 1  การวิจัยเพ่ือศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานโดยศึกษาวิเคราะหสิ่งท่ี
คาดหวังและสภาพปจจุบัน (Research (R1): Analysis) 
 เปนการศึกษาวิเคราะหสิ่งท่ีคาดหวังและสภาพปจจุบันรวมท้ังศึกษาวิเคราะหหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎี  ซึ่งการวิเคราะหในข้ันนี้  ประกอบดวย 1) การศึกษาวิเคราะหสิ่งท่ีคาดหวัง                  
กับสภาพปจจุบัน 2) การระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงคเปนการวิเคราะหประเด็นท่ีตอง               
นํามาดําเนินการแกไขดวยการวิเคราะหชองวาง (Gap) ระหวางส่ิงท่ีคาดหวัง (Target) กับสภาพท่ี
เปนจริง (Actual) และระบุถึงเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงคใหชัดเจน และ 3) การศึกษา
วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ในการศึกษาวิเคราะหสิ่งท่ีคาดหวัง (Target) กับสภาพปจจุบัน (Actual) ผูวิจัยไดศึกษา
และวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย เปาหมาย ของสถานศึกษา  สํานักงานคณะกรรมาการ      
การอาชีวศึกษา และผลการประเมินของสํานักทดสอบทางการศึกษา กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สภาพจริงของการสอน 
การนิเทศ การโคช คุณภาพการสอนคิดของครูและผลการเรียนรูของนักเรียน หลักการแนวคิด    
การออกแบบการสอนเชิงระบบ หลักการแนวคิดการวิจัยและพัฒนาสมรรถภาพการโคชของ
อาจารยผูทําหนาท่ีโคชสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดสวนการศึกษาวิเคราะห
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษา หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการโคชและ      
การพัฒนาวิชาชีพหลักการแนวคิดการโคชทางปญญา หลักการแนวคิดการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน 
หลักการแนวคิดการติดตามดูแลแนะนํา หลักการแนวคิดกัลยาณมิตรนิเทศ หลักการแนวคิดเกี่ยวกับ
สมรรถนะการโคช หลักการแนวคิดการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด หลักการแนวคิดการส่ือสาร 
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ  
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 ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนารูปแบบการโคช  (Development (D1) : Design and 

Development) เปนการพัฒนารูปแบบการโคชและเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง และเคร่ืองมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เปนข้ันท่ีดําเนินการรวมกันท้ังการออกแบบและพัฒนา (Design and Development) 
รูปแบบการโคชและเคร่ืองมือสําหรับการโคชและการวิจัยดวยการนํารางรูปแบบตนแบบท่ี
พัฒนาขึ้นไปตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลโดยผูเช่ียวชาญ (Development1: D1) 

นําผลท่ีไดจากการตรวจสอบรางตนแบบไปสูการแกไขปรับปรุงตนแบบใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้นในแตละองคประกอบและกระบวนการของรูปแบบรวมท้ังการพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ 
 ในการออกแบบและพัฒนาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาวิเคราะหในข้ันท่ี 1 มาใช           
ในการออกแบบและสังเคราะหเพื่อใหไดมาซ่ึงรางรูปแบบการโคชและการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 3  การวิจัยทดลองหาประสิทธิผลของรูปแบบ  (Research (R2): 

(Implementation) เปนการทดลองใชรูปแบบการโคชกับกลุมตัวอยาง 

 เปนการนํารูปแบบทีส่รางขึ้นในขั้นตอนที่ 2 และผานการตรวจสอบคุณภาพและความ
สอดคลองของสมเหตุสมผลของตนแบบรูปแบบโดยผูเช่ียวชาญนําไปทดลองใช โดยใชการวิจัย   
เชิงทดลองแบบการวิจัยแบบกอนการทดลอง (Pre-Experimental Design) และประยุกตใชแบบ    
การทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-

Posttest Design) ผสมผสานกับแบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) 
แบบดุลยภาพเวลาและกลุมตัวอยางของการทดลองตอเน่ือง (Equivalent Time-Samples Design) 

และทําการประเมินผลกอนการโคช ระหวางการโคช และหลังการโคชและการสนทนากลุม (Focus 

Group) 
 ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ (Development (D2): Evaluation) เปน         
การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบใหมีความสมบูรณ 
 เปนข้ันของการพัฒนา ประกอบดวยการนําผลการประเมินผลกอนการโคช ระหวาง
การโคช และหลังการโคชและการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อนําผลการประเมินผลสําเร็จ  
โดยภาพรวมจากผูเกี่ยวของรวมทั้งการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลไปปรับปรุงรูปแบบใน      
ทุกขั้นตอนใหมีความสมบูรณ และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาวิเคราะห

สภาพ แลประเมินความ
ตองการจาํเปน 

(Analysis: Research1: 

R1) 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นการออกแบบและ
พัฒนารูปแบบ การ

โคช 

(Design and 

Development: 

Development1 (D1)) 

ขั้นตอนที่ 3    
ขั้นการทดลองใช

รูปแบบ 
(Implementation: 

Research2 (R2)) 

ขั้นตอนที่ 4   
ขั้นการประเมินผล
และปรับปรุง
รูปแบบ 

(Evaluation: 
Development2 

(D2)) 

ภาพท่ี 3   กรอบข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัย การดําเนินการวิจัย ผลการดําเนินการวิจัย 

1)  การศึกษาวิเคราะหส่ิงที่คาดหวังกับ 

สภาพปจจุบัน 

2) การระบุเปาหมายและผลลพัธที ่
พึงประสงค 
3) การศึกษาวิเคราะหหลกัการ แนวคิด  
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ กา

รศึ
กษ

าเชิ
งค
ุณภ

าพ
 

 สิ่งที่คาดหวัง  สภาพปจจบุัน  และหลักการแนวคิด 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการโคชแนวการพัฒนาเชิง
ระบบในการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญา
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการ
โคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของครูพณิชยกรรม และเปาหมายผลลัพธ
ที่พึงประสงค 

สังเคราะหรางการพัฒนารปูแบบการโคชทาง
ปญญาแบบเพือ่นชวยเพื่อน เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม และ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ตรวจสอบประสิทธภิาพดานความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎีและความเปนไปไดของรางรูปแบบ
ตนแบบ และการแกไขปรับปรุง และหาคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ใชใน 

กา
รอ
อก
แบ

บแ
ละ
พัฒ

นา
รูป
แบ

บแ
ละ
เคร

ื่อง
มือ
วิจั
ย รางรูปแบบการโคชทางปญญาแบบ

เพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ
การโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริม 

การคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

-เครื่องมือที่ใชในการทดลองและเก็บ
รวบรวมขอมูล 

 การวิจัยแบบกึง่ทดลองรวมกบัการวิจัยแบบกอนการทดลอง  
โดยประยุกตใชแบบดุลยภาพเวลาและกลุมตัวอยางของการ
ทดลองตอเนื่อง และมีการทดสอบกอนและหลังทดลอง 

X O1   X  O2   X  O3 X  O4 

การทดสอบ  การสังเกต  การสอบถาม และการสนทนากลุม 
(Focus groups) เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการโคช และการจัด 

การเรียนรู 

 

 

กา
รศึ
กษ

าเชิ
งป
ริม
าณ

 
การ

ศึก
ษาเ
ชิงคุ

ณภ
าพ 

1. วิเคราะหขอมูลและประเมินผลที่ไดจากการทดลอง 

ใชรูปแบบ 

2. นําผลการวิเคราะหขอมูลมาปรับปรุงแกไข  
พัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพือ่นชวยเพื่อน  

เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรู 
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครพูณิชยกรรม 

 

กา
รป
ระ
เมิน

ผล
แล
ะป
รับ
ปร
งุ 

รูปแบบการโคชทางปญญาแบบ 

เพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัด 

การเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

ที่สมบูรณ 

ผลลัพธที่ไดจากการทดลองใชรูปแบบ 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

การโคชทางปญญาแบบเพ่ือน 

ชวยเพ่ือนของครูผูทําหนาที่โคช 
2. สมรรถภาพการโคช ของครู 
ผูทําหนาที่โคช 

3. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด 

วิเคราะหของครูผูรับการโคช 
4. สมรรถภาพการการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
ของครูผูรับการโคช           
5. ความคิดเห็นของผูทําหนาที่โคช 

และครูผูรับการโคชที่มีตอ  
รูปแบบการโคช 

6. ผลการเรียนรูและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

7.  ความคิดเห็นของผูเรียนที่มี่ตอ
การจัดการเรียนการสอนของครู
ผูรับการโคช 

   O1     X   O2    
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 กระบวนการของการวิจัยเพ่ือสรางรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม            
มีรายละเอียดของข้ันตอน ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1  การวิจัยเพือ่ศึกษาวิเคราะหขอมลูพื้นฐานโดยศึกษาวิเคราะห 
สิ่งที่คาดหวังและสภาพปจจุบัน (Research (R1): Analysis) 

 

 การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งท่ีคาดหวังและ
สภาพปจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

วัตถุประสงค  
 1. เพื่อศึกษาส่ิงท่ีคาดหวังและสภาพปจจุบันสําหรับการพัฒนารูปแบบและการไดมา
ซึ่งองคประกอบของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคช
และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 
 2. เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนารูปแบบ  
การโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 

วิธีการดําเนินงาน   
 1. การศึกษาวิเคราะหสิ่งท่ีคาดหวังที่ตองการมาจากนโยบายและชองวาง (Gap) กับ
สภาพปจจุบัน โดยการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม ผลการประเมินและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รวมกับ      
การสนทนากลุม ในกลุมผูบริหาร (หัวหนาภาค) ครูประจําภาควิชา  และนักเรียน โดยศึกษาและ
วิเคราะหเชิงนโยบาย เปาหมาย ของสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษา กรอบ
มาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
สมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห สมรรถนะการโคชของอาจารยผูทําหนาท่ี
โคช ผลการเรียนรู/ความสามารถในการคิดของนักเรียน 

 2.  การศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หลักการ
แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ หลักการแนวคิดการวิจัยและพัฒนาสมรรถภาพการโคช
ของอาจารยผูทําหนาท่ีโคชหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการโคชและการพัฒนา
วิชาชีพ หลักการแนวคิดการโคชทางปญญา หลักการแนวคิดการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน หลักการ
แนวคิดการติดตามดูแลแนะนํา หลักการแนวคิดกัลยาณมิตรนิเทศ หลักการแนวคิดเกี่ยวกับ
สมรรถภาพการโคช หลักการแนวคิดการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด สมรรถภาพการจัด         
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การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห หลักการแนวคิดการส่ือสาร ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎี   
การเรียนรูของผูใหญ  
 3. การระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค  โดยวิเคราะหประเด็นที่ตองนํามา
ดําเนินการแกไขดวยการวิเคราะหชองวางระหวางส่ิงท่ีคาดหวังกับสภาพที่เปนจริงและระบุ
เปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงคชัดเจน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร คือ สภาพความตองการในภาพรวมของหนวยงาน ผลลัพธที่ตองการจาก
การพัฒนารูปแบบการโคชในการพัฒนารูปแบบ   การโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน  คือ ผูบริหาร จํานวน 15 คน และครู จํานวน 51 คน รวม
จํานวนทั้งสิ้น  66 คน  
 2.   กลุมตัวอยางท่ีใหขอมูล สภาพความตองการ ในการพัฒนารูปแบบการโคชทาง
ปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของครูพณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน คือ ผูบริหาร จํานวน 6 คน 
และคร ูจํานวน10 คน รวมจํานวนท้ังส้ิน         16 คน  
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการโคช

ทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริม   
การคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม มีดังน้ี 

 1. แบบวิเคราะหเอกสาร วรรณกรรม  ผลการรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เปนเคร่ืองมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จํานวน 1 ฉบับ  
 2. แบบสัมภาษณผูบริหาร และครู เกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการจําเปนใน
การพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 
จํานวน 1 ฉบับ  
 3.  เครื่องบันทึกเสียง 
 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 ฉบับท่ี 1  แบบวิเคราะหเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนเครื่องมือที่ 

ผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
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 1. ศึกษาเอกสารการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร 

 2. สรางแบบวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบาย เปาหมาย ของ
สถานศึกษา  สํา นักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษา  กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.  2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักการแนวคิด           
การออกแบบการสอนเชิงระบบ หลักการแนวคิดการวิจัยและพัฒนาสมรรถภาพการโคชของครู 
ผูทําหนาที่โคช หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการโคชและการพัฒนาวิชาชีพ การโคช
ทางปญญา การโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน การติดตามดูแลแนะนํา กัลยาณมิตรนิเทศ สมรรถนะ      
การโคช สมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห หลักการแนวคิดการเรียนรูรวมกัน 
หลักการแนวคิดการส่ือสาร ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ  
 3. นําแบบวิเคราะหเอกสารที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข 

 4. นําแบบวิเคราะหเอกสารท่ีปรับปรุงแกไข เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน       
ใชดัชนีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity)  โดยกําหนดคะแนน ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางมากท่ีสุด 

  ระดับ 4 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางนอย 

  ระดับ 1 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางนอยที่สุด 

  ซึ่งการวิเคราะหขอมูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบวิเคราะหเอกสารที่ใช
ในการศึกษาขอมูลเพื่อการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  ผลการ
ประเมินพิจารณาจากคาเฉล่ียคะแนนความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
กําหนดเกณฑ (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 247) ดังนี้  
  ชวงคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางมากที่สุด 

  ชวงคะแนน 3.51-4.50 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางมาก 

  ชวงคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางปานกลาง 

  ชวงคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางนอย 

  ชวงคะแนน 1.00-1.50 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางนอยท่ีสุด 
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  เกณฑคาเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในการวิจัยคร้ังน้ี คือ
คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตั้งแต 3.50 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 179) เพื่อนําไปใช
ในการเก็บรวบรวมและประเมินขอมูล ซึ่งผลการตรวจสอบพบวา แบบวิเคราะหเอกสารที่ใชใน
การศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีคาเฉลี่ย
เทากับ  = 5.00 ,S.D. = 0.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

 หลังจากตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองแลว นําขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญไป
ปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือ ดานความถูกตองของรูปแบบ และเนื้อหา  กอนนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจริง ดังรายละเอียดในภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ภาพท่ี 4   แสดงข้ันตอนการพัฒนาแบบวิเคราะหเอกสาร 
 

สรางแบบวิเคราะหเอกสาร 

ศึกษาเอกสารการสรางแบบวิเคราะห เอกสารเกี ่ย วก ับนโยบาย   
เปาหมายการวิจัยซ่ึงเปนสภาพที่คาดหวัง  และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

นําแบบวิเคราะหเอกสารเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     
เพื่อตรวจสอบความชัดเจน ถูกตองและเหมาะสม   

และนําไปปรับปรุงแกไข 

นําแบบวิเคราะหเอกสารเสนอตอผูเช่ียวชาญ   
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง 

โดยหาคาดัชนีความสอดคลองเชิงโครงสราง  

นําแบบวิเคราะหเอกสารไปปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ         
และนําไปใชจริง 



 

 

 

162 

 ฉบับท่ี 2 แบบสัมภาษณผูบริหาร และครู เกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการ
จําเปนในการพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู
พณิชยกรรม  
 1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการสัมภาษณวิเคราะหสภาพ
ปจจุบันและประเมินความตองการจําเปนของการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคชเพ่ือนํามากําหนดเปน
กรอบในการสรางแบบสัมภาษณ 
 2. สรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  

 3. นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไข เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยใชดัชนี
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยกําหนดคะแนน ดังนี้ 

  ระดบั 5 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางมากที่สุด   
  ระดับ 4 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางนอย 

  ระดับ 1 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางนอยท่ีสุดซ่ึงการวิเคราะห 
  ขอมูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณที่ใชในการศึกษาขอมูลเพื่อ   

การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและ   
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย
คะแนนความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในเกณฑตั้งแต 3.50 ขึ้นไป  
(มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 179) ดังนี ้ 
  ชวงคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางมากที่สุด 

  ชวงคะแนน 3.51-4.50 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางมาก 

  ชวงคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางปานกลาง 

  ชวงคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางนอย 

  ชวงคะแนน 1.00-1.50 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางนอยท่ีสุด 

 เกณฑคาเฉลี่ยความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ
คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตั้งแต 3.50 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 179) เพื่อนําไปใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผลการตรวจสอบพบวาแบบสัมภาษณที่ใชในการศึกษาขอมูลเพื่อ    
การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน มีคาเฉลี่ยเทากับ = 4.60-5.00 ,S.D. = 

0.00 – 0.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
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               หลังจากตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองแลว นําขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญไป
ปรับปรุงแกไขเครื่องมือดานการจัดรูปแบบและความถูกตองของภาษาท่ีใช กอนนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจริง ดังรายละเอียดในภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 5    แสดงข้ันตอนการพัฒนาแบบสัมภาษณ 
   

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ขั้นเตรียมการ 

  1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  1.2 สรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวิเคราะหเอกสาร แบบ
สัมภาษณ 
 

สรางแบบสัมภาษณ 

ศึกษาเอกสารการสรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับนโยบายเปาหมาย        
การวิจัยซึ่งเปนสภาพที่คาดหวัง  และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

นําแบบวิเคราะหเอกสารเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     
เพื่อตรวจสอบความชัดเจน ถูกตองและเหมาะสม   

และนําไปปรับปรุง  แกไข 

นําแบบสัมภาษณเสนอตอผูเช่ียวชาญ   
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและ  

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  

นําแบบวิเคราะหเอกสารไปปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญและ
นําไปใชจริง 
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 2. ขั้นดําเนินการ 

  2.1 ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

  2.2 ประสานงานกับผูรับผิดชอบ  
  2.3 แนะนําตัว สรางสัมพันธภาพ  ช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัย   วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล และขอความยินยอมในการใหขอมูล  
  2.4 เก็บรวบรวมขอมูลดวยสัมภาษณ ผูบริหาร และครู และการบันทึกเสียงขณะ     
การสัมภาษณ 
 

การวิเคราะหขอมลู  
  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ โดยการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) ตามขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของสุภางค จันทวานิช (2545) ซึ่งมี 
5 ขั้นตอน คือ การใชแนวคิดทฤษฎีและการสรางแนวคิดสําหรับการวิเคราะห การตรวจสอบขอมูล 
การจดบันทึกและทําดัชนีขอมูล การทําขอสรุปช่ัวคราวและการจัดการขอมูล และการสรางขอสรุป 
   

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารปูแบบการโคช (Development: D1): Design and Development)  
เปนการพัฒนารูปแบบการโคชและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง และเครื่องมือทีใ่ชใน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนน้ี เปนการนําผลการศึกษาจากข้ันตอนท่ี 1 มาใชใน    
การกําหนดกรอบแนวคิดของการพัฒนารูปแบบ และกําหนดองคประกอบของรูปแบบการโคชทาง
ปญญาแบบเพื่อนชวยเพ่ือน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของครูพณิชยกรรม รวมถึงการตรวจสอบรูปแบบที่สรางขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนารางรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

 2. เพื่อตรวจสอบรางรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

 3. เพ่ือแกไขปรับปรุงรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

 4. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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วิธีการศึกษา 
 ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 
 1.  วิเคราะหผลที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1  
 2.  สังเคราะหรางรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

 3.   ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ ประกอบดวย 

  3.1  การตรวจสอบประสิทธิภาพของรางรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวย
เพ่ือนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยก
รรมโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ไดแกผูเช่ียวชาญที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือมี
ตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยที่มีความเช่ียวชาญดานการนิเทศการสอน จํานวน 3 คน
ดานการสอน จํานวน 1 คน  และดานบริหารการศึกษา  จํานวน 1 คน   
                         3.2  ประเด็นที่ตรวจสอบ ไดแก ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปได และ
ความสอดคลองของรูปแบบ  
  4.  การปรับปรุงรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม   
 

เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ  
 1.  แบบตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปได 
และความสอดคลองของรางตนแบบรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของครูพณิชยกรรม 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบตรวจสอบดังนี้  

 2. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ  และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามากําหนด
แบบตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปได  และความ
สอดคลองของรางรูปแบบที่ชัดเจน 

 3. สรางแบบตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไป
ได และความสอดคลองของรางรูปแบบใหครอบคลุมและตรงตามประเด็น 

 4. นําแบบตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปได 
และความสอดคลองของรางรูปแบบท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข 
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 5. นําแบบตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเปนไปได 
และความสอดคลองของรางรูปแบบที่ปรับปรุง แกไข แลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) แบบมาตรประมาณ          
5 ระดับ โดยเกณฑคาเฉลี่ยความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในการวิจัยคร้ังน้ี คือ
คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตั้งแต 3.50 ขึ้นไป  (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 179) ซึ่งผล          
การตรวจสอบพบวา แบบตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี ความเปนได 
และความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของรางรูปแบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ทุกรายการ ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด 
 6. นําแบบตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปได
และความสอดคลองของรางรูปแบบไปปรับปรุง  แกไข ดานรูปแบบของแบบสัมภาษณ ความถูกตอง
ของภาษาท่ีใช ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  ดังรายละเอียดในภาพท่ี 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6   แสดงข้ันตอนการพัฒนาแบบตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  
               ความเปนไปได และความสอดคลองของรางรูปแบบ 

                 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

    ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญโดยตรง 

สรางแบบตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปได  
 และความสอดคลองของรางรูปแบบ 

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร  หนังสือ  และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

เพื่อนํามากําหนดแบบตรวจสอบ 

นําแบบตรวจสอบ เสนอตออาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ    
 เพื่อตรวจสอบความชัดเจน ถูกตองและเหมาะสม  และนําไปปรบัปรุง  แกไข 

นําแบบตรวจสอบ เสนอตอผูเช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนือ้หา 
และความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 

นําแบบตรวจสอบ ไปปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ กอนนําไปใชจริง 
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การวิเคราะหขอมลู  
 1. การพิจารณาความเหมาะสมของประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี 
ความเปนไปได  ของรูปแบบโดยกําหนดเกณฑการใหระดับคะแนนท่ีมีตอรูปแบบการโคชทาง
ปญญาแบบเพื่อน ชวยเพื่อน มีดังนี้ 

   5  หมายถึง รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่
นํามาใชในการสังเคราะหรูปแบบ และมีความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติจริงในระดับ         
มากท่ีสุด 

   4  หมายถึง รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่
นํามาใชในการสังเคราะหรูปแบบ และมีความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติจริงในระดับมาก 

   3  หมายถึง รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่
นํามาใชในการสังเคราะหรูปแบบ และมีความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติจริงในระดับ        
ปานกลาง 

   2  หมายถึง รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่
นํามาใชในการสังเคราะหรูปแบบ และมีความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติจริงในระดับนอย 

   1  หมายถึง รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่
นํามาใชในการสังเคราะหรูปแบบ และมีความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติจริงในระดับ        
นอยที่สุด 

  ซึ่งการวิเคราะหประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผล และ ความเปนไปไดในการ
นําไปใชปฏิบัติจริงของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการ
โคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของครูพณิชยกรรม  ผลการตรวจสอบพิจารณาจาก
คาเฉล่ียตามเกณฑ(มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 247) ดังนี้  
  ชวงคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีที่นํามาใชในการสังเคราะหรูปแบบและมีความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติ
จริงในระดับมากที่สุด 

  ชวงคะแนน 3.51-4.50 หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ
แนวคิด และทฤษฎีที่นํามาใชในการสังเคราะหรูปแบบ และมีความเปนไปไดในการนําไปใช                       
ปฏิบัติจริงในระดับมาก 

  ชวงคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีที่นํามาใชในการสังเคราะหรูปแบบ และมีความเปนไปไดในการนําไปใช               
ปฏิบัติจริงในระดับปานกลาง 
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  ชวงคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ
แนวคิด และทฤษฎีที่นํามาใชในการสังเคราะหรูปแบบ และมีความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติ
จริงในระดับนอย 

  ชวงคะแนน 1.00-1.50 หมายถึง รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีที่นํามาใชในการสังเคราะหรูปแบบ และมีความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติ
จริงในระดับนอยที่สุด  

  ซึ่งเกณฑการพิจารณาถามีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ถือวาขอนั้นมีประสิทธิภาพ
ดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปได  และถารายการประเมินรูปแบบขอใดมีคาความ
สอดคลองเฉลี่ยต่ํากวา 3.50 (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 179) จะพิจารณาเหตุผลและคําแนะนําจาก
ผูเช่ียวชาญเปนรายขอเพ่ือปรับปรุงแกไขใหรูปแบบเกิดความสมบูรณตอไป 

 2. การพิจารณาประสิทธิภาพดานความสอดคลองของรูปแบบโดยระดับคะแนนที่มี
ตอความสอดคลองของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน มีดังนี้ 
  5  หมายถึง    รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็นท่ีเสนอในระดับ   
มากท่ีสุด 

        4  หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็นท่ีเสนอในระดับ
มาก 

        3  หมายถึง    รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็นท่ีเสนอในระดับ
ปานกลาง 

        2  หมายถึง     รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็นท่ีเสนอในระดับ
นอย 

        1  หมายถึง     รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็นท่ีเสนอในระดับ
นอยที่สุด 

  ซึ่งการวิเคราะหประสิทธิภาพดานความสอดคลองของรูปแบบการโคชทางปญญา
แบบเพื่อนชวยเพ่ือน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
ของครูพณิชยกรรม ผลการตรวจสอบพิจารณาจากคาเฉลี่ยตามเกณฑ (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 247) 
ดังนี้  

  ชวงคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็น 
ที่เสนอในระดับมากที่สุด 

  ชวงคะแนน 3.51-4.50 หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็น
ที่เสนอในระดับมาก 
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  ชวงคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็น  
ที่เสนอในระดับปานกลาง 

  ชวงคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็น
ที่เสนอในระดับนอย 

  ชวงคะแนน 1.00-1.50 หมายถึง รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็น  
ที่เสนอในระดับนอยที่สุด 

  ซึ่งเกณฑการพิจารณาถามีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ถือวาขอนั้นมีประสิทธิภาพ
ดานความสอดคลองกันกับประเด็นที่เสนอและถารายการประเมินรูปแบบขอใดมีคาความ
สอดคลองเฉลี่ยต่ํากวา 3.50 (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 179)   จะพิจารณาเหตุผลและคําแนะนําจาก
ผูเช่ียวชาญเปนรายขอเพ่ือปรับปรุงแกไขใหรูปแบบเกิดความสมบูรณตอไป 

 3. การพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัยการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน
ชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด วิเคราะหของครู
พณิชยกรรม 

  รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและ
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม แบงเปน 2 ประเภท คือ เคร่ืองมือที่
ใชใน การทดลองรูปแบบ และ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย 

  3.1  เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง ไดแก  
    คูมือการใชรูปแบบการโคชฯ 

    แผนการโคชและปฏิทินการโคช  
     แผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 

  3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการโคชทาง
ปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของครูพณิชยกรรมเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง ระหวางการ
ทดลองและภายหลังที่ไดพัฒนารูปแบบการโคชเสร็จสิ้นแลว  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย  จํานวน 13 ฉบับ  คือ 
         ฉบับที่ 1   แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชทางปญญาแบบเพื่อน   
ชวยเพื่อน    
 ฉบับที่ 2   แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริม                
การคิดวิเคราะห     
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 ฉบับที่ 3  แบบประเมินความสามารถการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน     
 ฉบับที่ 4   แบบประเมินความสามารถการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 ฉบับที่ 5    แบบบันทึกความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีโคชที่มีตอความสามารถใน        
การโคชของตนเอง (Reflective Journal)     
 ฉบับที่ 6   แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคชที่มีตอความสามารถในจัด  
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง (Reflective Journal)     
 ฉบับที่ 7   แบบบันทึกความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ีมีตอ
ความสามารถในการดูและใหคําปรึกษาแนะนํา (Reflective Journal)     
 ฉบับที่ 8   แบบประเมินแผนจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 ฉบับที่ 9   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครู 

 ฉบับที่ 10    แบบสังเกตพฤติกรรมการโคช  
 ฉบับที่ 11   แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู 

 ฉบับที่ 12   แบบทดสอบความรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน  
 ฉบับที่ 13   ประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน 
 

การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
    เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองรูปแบบฯสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ีประกอบดวย คูมือ     
การใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน   แผนการโคชและปฏิทินการโคช   และ
แผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  ซึ่งมีวิธีการพัฒนาหาคุณภาพดังน้ี  
  1.  คูมือการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของครูพณิชยกรรม   คูมือการการใชรูปแบบเปน
เคร่ืองมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อใหผูพัฒนาวิชาชีพไดศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองโดย ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางและพัฒนาแบบตรวจสอบดังนี้  

  1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี วิธี การเกี่ยวกับการสรางคูมือการใชรูปแบบ 
การโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

  1.2 จัดทําร างคูมือการใช รูปแบบการโคชฯประกอบดวย  คํ านํา  คํ า ช้ีแจง            
แนวทางการดําเนินการโคช  ความเปนมา  ทฤษฏี  แนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบการโคชฯ 
องคประกอบของรูปแบบการโคชฯ ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการการโคช 
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และการนํารูปแบบการโคชฯสูการปฏิบัติ และเคร่ืองมือท่ีใชในการโคช ไดแก แผนการโคชแบบ
สังเกตการณโคช แบบสังเกตการณจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห   เสนอตออาจารยที่
ปรึกษา วิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมพิจารณา   

  1.3 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  ซึ่งไดแก ความครบถวน
ของเนื้อหาสาระ และภาษาที่ใช กอนนําไปใชในการทดลอง ดังรายละเอียดในภาพท่ี 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพท่ี 7   แสดงข้ันตอนการพัฒนาคูมือการโคช 
 
 2   แผนการโคช ปฏิทินการโคช  
  แผนการโคชและปฏิทินการโคช ในการวิจัยคร้ังเปนแผนท่ีเพื่อนครูรวมกันสราง
ขึ้นโดยมีผูเช่ียวชาญใหการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา  (Mentoring) ซึ่งจะแตกตางไปตามภาควิชา
รายวิชาที่สอน ซึ่งในแตละแผนการโคช ประกอบดวย ช่ือแผนการโคช   จุดประสงค  ผลที่คาดหวัง 
ขอบเขตการดําเนินการโคช กิจกรรมการโคช  ส่ือและเคร่ืองมือการโคช และการวัดผลประเมินผล
การโคชและนํามาสูการกําหนดปฏิทินการโคช ที่พัฒนาขึ้นโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี 

  2.1 ศึกษาหลักการแนวคิด วิธีการในการเขียนแผนการโคชและปฏิทินการโคชจาก
เอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน และการพัฒนาวิชาชีพ 

  2.2 รางแผนการโคช ปฏิทินการโคชโดยครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคช 
รวมกันกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหาสาระ วันเวลา สถานท่ี เคร่ืองมือ และการวัดผลประเมินผล  

จัดทํารางคูมือการใชรูปแบบการโคชฯเสนอตออาจารยที่ปรึกษา วิทยานิพนธ
และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมพิจารณา 

ศึกษาขอมลูจากเอกสาร  หนังสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

การจัดทําคูมือการโคช 

นําคูมือการโคช ไปปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 
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  2.3 นํารางแผนการโคช  ปฏิทินการโคช  ให ผูดูและใหคํ าปรึกษาแนะ นํ า
(Mentor)ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมกอนนําไปใชจริงดังสรุปในภาพท่ี 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
 

ภาพท่ี 8   แสดงข้ันตอนการพัฒนาแผนการโคช ปฏิทินการโคช 

 

 3.  แผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห   
  แผนการจัดการเรียนรูในการวิจัยคร้ังเปนแผนท่ีเพ่ือนครูรวมกันสรางข้ึนโดยมี
ผูเช่ียวชาญใหการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentoring)ซึงจะแตกตางกันไปตามรายวิชาที่สอน ซึ่ง
ในแตละแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย หัวเร่ือง กําหนดเวลาเรียน สาระคัญ   จุดประสงค   
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนและการวัดผลประเมินผล  พัฒนาขึ้นโดยมีขั้นตอนใน    
การดําเนินการดังน้ี  

  3.1 ศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2546   

  3.2 ศึกษาจุดประสงค  คําอธิบาย และมาตรฐานวิชาของวิชาที่รับผิดชอบ 
  3.3 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค  เพื่อเขียนจุดประสงคในการเรียนรู 
  3.4 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มีสงเสริมการคิดวิเคราะห  ตามยุทธวิธีหรือ
เทคนิคการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา 
  3.5 นําแผนการจัดการเรียนรู ที่สรางข้ึนไปปรึกษาเพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษา
แนะนํา(Mentor) เพื่อรวมกันตรวจสอบ และปรับปรุงเกี่ยวกับรายละเอียดในกระบวนการเรียน         

รางแผนการโคชโดยครูและเพ่ือนครูรวมกันกําหนดวัตถุประสงค และ            
ประเด็นสําคัญในการโคช 

ศึกษาขอมลูจากเอกสาร  หนังสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

การแผนการโคชและปฏิทินการโคช 

นําแผนการโคช ปฏิทินการโคชใหผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor)           
ตรวจสอบใหเหมาะสมกอนนําไปใชจริง 
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การสอนในขั้นตอนตาง ๆตามคําแนะนําเพ่ือนําไปสูการใชตอไปจากขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัด 
การเรียนรู  สามารถสรุปไดดังภาพที่  9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 9   แสดงข้ันตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 

การพัฒนาเครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู  จํานวน  13  ฉบับ  คือ 
                ฉบับท่ี  1   แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชทางปญญาแบบเพื่อน     
ชวยเพื่อน    
 กอนและหลังการโคชทางปญญาแบบเพื่อชวยเพื่อนมีการทดสอบความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการโคชของครูพณิชยกรรมที่เปนกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบแบบปรนัย แบบ
เลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน 20  ขอ  โดยทดสอบความรูความเขาใจในเน้ือหาที่เกี่ยวกับ
ความหมาย    ความสําคัญ   กระบวนการ วิธีการโคชทางปญญา และการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี ถาตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบใหขอละ       
0  คะแนน  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบทดสอบดังนี้ 
 1.   ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนจากเอกสาร   หนังสือ          
และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามากําหนดแบบทดสอบ   ประเด็นที่ตองการวัดและนําไปปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ศึกษาจุดประสงค  คําอธิบาย และมาตรฐานวิชาของวิชาที่รับผิดชอบ 

ศึกษาขอมลูจากเอกสาร  หนังสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มีสงเสริมการคิดวิเคราะห 

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค  เพ่ือเขียนจุดประสงคในการเรียนรู 

นําแผนการจัดการเรียนรู ที่สรางข้ึนไปปรึกษาเพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษา
แนะนํา(Mentor) เพื่อรวมกันตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงใหสมบูรณ 
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 2.   สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมและตรงตามเน้ือหา ความรู เกี่ยวกับความหมาย    
ความสําคัญ   กระบวนการ วิธีการโคชทางปญญา และการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  

 3.   นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข 

 4.   นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุง  แกไข แลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ไดแก ผูเช่ียวชาญ
ดานการโคช จํานวน 1 คน ดานการสอนจํานวน 2 คน ดานบริหารการศึกษา 1 คน   และดานวัดและ
ประเมินผลจํานวน 1 คน ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง   
(Construct Validity)  โดยเกณฑคาเฉลี่ยความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ตั้งแต 
3.50 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 179) ซึ่งผลการตรวจสอบพบวา แบบทดสอบที่สรางขึ้น 26 ขอ 
มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  = 4.60-5.00 ,S.D. = 0.00 – 0.87  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
 5.  นําแบบทดสอบไปปรับปรุง  แกไข  เกี่ ยวกับขอ คําถามใหมีความชัดเจน                  
สามารถส่ือความไดงาย  ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  และผูวิจัยไดเลือกขอสอบ จํานวน 20 ขอ            
ซึ่งมีความคลอบคลุมในเน้ือหาสาระท่ีตองการทดสอบกอนนําไปใชจริงดังรายละเอียดใน           
ภาพท่ี 10 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10   แสดงข้ันตอนการพัฒนาแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชทางปญญา  
                  แบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 

 

สรางแบบทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการโคชทางปญญาแบบเพื่อชวยเพื่อน  จากเอกสาร  หนังสือและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
เพื่อนํามากําหนดแบบทดสอบ 

นําแบบทดสอบไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง                      
และนําไปปรับปรุง  แกไข 

นําแบบทดสอบไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา 
และความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  (Construct Validity)    

นําแบบทดสอบมาปรบัปรง  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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 ฉบับท่ี 2  แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห  
 กอนและหลังการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีการทดสอบความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมที่เปนกลุมตัวอยาง  โดยใช
แบบทดสอบแบบปรนัย แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จํานวน 20  ขอ  โดยทดสอบ
ความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ เคร่ืองมือท่ีใชในจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะห ขั้นตอนการจัดการเรียนรู โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี ถาตอบถูกใหขอละ         
1 คะแนน  ถาตอบผิดใหขอละ 0  คะแนน  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบทดสอบดังนี้ 
 1.  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหจากเอกสาร หนังสือ 
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามากําหนดแบบทดสอบ   ประเด็นที่ตองการวัดและนําไปปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 2.  สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมและตรงตามเน้ือหา   ความรู เกี่ยวกับการจัด           
การเรียนรูที่สงเสริมการคิด  
 3.  นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

 4.   นําแบบทดสอบที่ปรับปรุง  แกไข    แลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน  ตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง   (Construct Validity)   โดยเกณฑคาเฉลี่ย
ความสอดคลองเชิงโครงสรางในการวิจัยคร้ังน้ี คอื ต้ังแต 3.50 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 179) 

ซึ่งผลการตรวจสอบ พบวา แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริม     
การคิดวิเคราะห มีคาเฉล่ียเทากับ  5.00 ทุกขอ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
 5.   นําแบบทดสอบไปปรับปรุง  แกไข  เกี่ยวกับขอคําถามใหมีความชัดเจน สามารถ 
สื่อความไดงายตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญและผูวิจัยไดเลือกขอสอบ จํานวน 20 ขอ ซึ่งมีความ             
คลอบคลุมในเน้ือหาสาระท่ีตองการทดสอบกอนนําไปใชจริง ดังรายละเอียดในภาพท่ี 11 
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ภาพท่ี 11   แสดงข้ันตอนการพัฒนาแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ เรียนรู 
                  ที่สงเสริมการคิด 

 
 ฉบับท่ี 3  แบบประเมินความสามารถการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน     

 เปนการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนผูรับการโคชและผูวิจัยระหวางและหลัง
การใชรูปแบบการโคช เดือนละ 1 คร้ัง เปนระยะเวลา 4 เดือน เปนแบบประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating  Scale)  5 ระดับ จํานวน 5 ดาน  26  ขอ ซึ่งเปนการประเมินโดยนําขอมูลจาก
การสังเกตการปฏิบัติการโคชโดยประเมิน  5 ดาน  ดานท่ี 1 ความสามารถดานหลักสูตร การสอน 
และการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช จํานวน 6 ขอ ดานท่ี 2 ดานการส่ือสารแบบรวมมือ จํานวน 5 ขอ 
ดานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการกับตนเองและเพ่ือนจํานวน 3 ขอ ดานท่ี 4 ดานการมีปฏิสัมพันธที่ดี  
จํานวน 8 ขอ และดานท่ี 5  ดานการสะทอนผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ จํานวน 4 ขอ ซึ่งมี
เกณฑการใหคาระดับคุณภาพ  แบงเปน 5 ระดับ  คือ   

   ระดับ 5 มากท่ีสุด หมายถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นเปนประจํา 
สม่ําเสมอหรือทุกครั้ง  
            ระดับ 4 มาก  หมายถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นเปนสวนใหญ 

สรางแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด 

ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดจากเอกสาร  หนังสือ   
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  เพื่อนํามากําหนดแบบทดสอบ   

นําแบบทดสอบไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพือ่ตรวจสอบความ
ถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

นําแบบทดสอบไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา 
และความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 

นําแบบทดสอบมาปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 



 

 

 

177 

            ระดับ 3 ปานกลาง  หมายถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นเปนบางคร้ัง  
   ระดับ 2 นอย          หมายถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมน้ันเปนสวนนอย 

     ระดับ 1 นอยที่สุด   หมายถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมน้ันนอยมาก  
  ผูวิจัยไดรวมกับผูโคชและครูผู รับการโคชและปรึกษากับท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
กําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมายคาระดับคุณภาพโดยการใหคาเฉล่ียเปนรายขอ  ดังนี้ 
   4.51 -  5.00 หมายถึง    มีสมรรถภาพการโคชอยูในระดับสูงมาก 

   3.51 – 4.50 หมายถึง    มีสมรรถภาพการโคชอยูในระดับสูง 

   2.51 – 3.50    หมายถึง    มีสมรรถภาพการโคชอยูในระดับปานกลาง 

   1.51 – 2.50    หมายถึง    มีสมรรถภาพการโคชอยูในระดับต่ํา 

   1.00  –  1.50 หมายถึง    มีสมรรถภาพการโคชอยูในระดับต่ํามาก 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบประเมินมีสมรรถภาพการโคชดังน้ี 

 1.   ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางเคร่ืองมือแบบประเมิน
ความสามารถในการโคชที่มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 
แลวนําขอมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริง  เพ่ือจัดทํา
เคร่ืองมือแบบประเมินสมรรถภาพการโคช 
                 2.  สรางเครื่องมือประเมินความสามารถในการโคชตามขอบขายเน้ือหาที่กําหนด 

                    3.  นําแบบประเมินความสามารถในการโคชท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุง แกไข 

 4.  นําแบบประเมินความสามารถในการโคชท่ีปรับปรุง แกไข แลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ 

5 ทาน  ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct  Validity)
โดยเกณฑคาเฉลี่ยความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป  (มาเรียม  
นิลพันธุ, 2551: 179) ซึ่งผลการตรวจสอบพบวาแบบประเมินความสามารถในการโคชที่สรางข้ึน    
มีคาเฉล่ียอยูระหวาง  = 4.20-5.00 ,S.D. = 0.00 – 0.36 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
 5.  นําแบบประเมินความสามารถในการโคชไปปรับปรุง  แกไข ดานภาษาท่ีใชความ
ชัดเจนในประเด็นการประเมิน ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ กอนนําไปใชจริง  ดังรายละเอียดใน
ภาพท่ี 12 
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ภาพท่ี 12   แสดงข้ันตอนการพัฒนาแบบประเมินสมรรถภาพการโคช 
 
 ฉบับท่ี 4  แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 

 เปนการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนผูทําหนาท่ีโคชและผูวิจัยระหวางและ
หลังโดยการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห โดยประเมิน 
เดือนละ 1 คร้ัง เปนระยะเวลา 4 เดือน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ 
จํานวน  3 ขั้นตอน 10  ขอ  ไดแก  ขั้นท่ี 1 ขั้นนําและเตรียมความพรอม จํานวน 2 ขอ  ขั้นท่ี 2 ขั้น
สอนและพัฒนาความรู จํานวน 5 ขอ และขั้นที่ 3  ขั้นสรุปและประเมินผล จํานวน 3 ขอ โดย
ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห สื่อการสอน การวัดผล
ประเมินผล  ซึ่งเปนการประเมินพฤติกรรมโดยการสังเกตพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมซ่ึงมีเกณฑ
การใหคาระดับคุณภาพ  5 ระดับ  คือ   

 ระดับ  5  มากท่ีสุด   หมายถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นเปนประจํา  
สม่ําเสมอหรือทุกครั้ง  
          ระดับ  4  มาก            หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมน้ันเปนสวนใหญ 
          ระดับ  3  ปานกลาง    หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นเปนบางคร้ัง  
 ระดับ  2  นอย      หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นเปนสวนนอย 

   ระดับ  1  นอยที่สุด    หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมน้ันนอยมาก  

ศึกษาหลักการ   แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการสรางเครื่องมือแบบประเมินมีสมรรถภาพ
การโคชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

สรางเครื่องมือประเมินสมรรถภาพการโคชตามขอบขายเน้ือหาท่ีกําหนด 

นําแบบประเมินสมรรถภาพการโคชมาแกไขปรับปรุง   
ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

นําแบบประเมินสมรรถภาพการโคชเสนอผูเช่ียวชาญ  เพ่ือตรวจสอบ 

ความถูกตองของเน้ือหาและความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง  

นําแบบประเมินสมรรถภาพการโคชเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ                  
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการแกไขปรับปรุง   
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 ผู วิ จัยไดรวมกับผูทําหนาท่ีโคชและครูผู รับการโคชและปรึกษากับที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  กําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมายโดยการใหคาเฉล่ียเปนรายขอ  ดังน้ี 

  4.51 – 5.00 หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
อยูในระดับสูงมาก 

  3.51 – 4.50 หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
อยูในระดับสูง 

  2.51 – 3.50 หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห              
อยูในระดับปานกลาง 

  1.51 – 2.50 หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  
อยูในระดับต่ํา 
  1.00 – 1.50 หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห     
อยูในระดับต่ํามาก 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดดังนี้ 
 1.   ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางเคร่ืองมือแบบประเมิน
ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหที่มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) แลวนําขอมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสม และความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติจริง  เพื่อจัดทําเคร่ืองมือแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 2.   สรางเครื่องมือประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
ตามขอบขายเน้ือหาที่กําหนด 

 3.   นําแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหที่สราง
ขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข 

 4. นําแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหที่
ปรับปรุง แกไข แลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน  ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct  Validity)โดยเกณฑคาเฉลี่ยความสอดคลองเชิงโครงสรางใน
การวิจัยครั้งน้ี คือ ต้ังแต 3.50 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 179) ซึ่งผลการตรวจสอบ พบวา แบบ
ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหทุกรายการประเมินมีคาเฉลี่ย
เทากับ = 5.00 , S.D. = 0.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
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 5. นําแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหไป
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผู เ ช่ียวชาญดานภาษาที่ใช  และความชัดเจนในประเด็น              
การประเมิน กอนนําไปใชจริง  ดังรายละเอียดในภาพที่ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13   ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริม 

                  การคิดวิเคราะห 
 

 ฉบับท่ี 5 แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคชท่ีมีตอการโคชของตนเอง
(Reflective Journal)            
 เปนการบันทึกความคิดเห็นของตนเองระหวางปฏิบัติการโคชของผูทําหนาท่ีโคชที่มี
ตอการโคชโดยของตนองโดยบันทึกเกี่ยวกับความสามารถในการโคช   ผลสําเร็จ ปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน เดือนละ 1 ครั้ง เปนระยะเวลา 4 เดือน โดยบันทึก 5 ดาน คือ 1) สมรรถภาพดาน
หลักสูตรและการสอน คือ ความสามารถของผูทําหนาที่โคชเกี่ยวกับรวมมือกันในการการวิเคราะห
หลักสูตร การวิเคราะหการสอน การใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิด การวัดผล

ศึกษาหลักการ   แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสรางเคร่ืองมือแบบประเมินความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

สรางเครื่องมือประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูตามขอบขายเนื้อหาที่กําหนด 

นําแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห                
มาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

นําแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห                
เสนอผูเช่ียวชาญ   

้

นําแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการแกไขปรับปรุง   
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ประเมินผล 2) สมรรถภาพดานการสื่อสาร คือ ความสามารถของผูทําหนาท่ีโคชในการส่ือสารส่ือ
ความหมายเพื่อการสรางความเขาใจท่ีตรงกันและทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาวิชาชีพ 3) สมรรถภาพ
ดานการบริหารจัดการกับตนเองและเพื่อน  คือ การมีภาวะผูนํา ในการโคชมีความสามารถใน      
การบริหารจัดการกระตุน จูงใจใหเกิดความรวมมือในการวางแผนการโคช กําหนดปฏิทินการโคช 
การพัฒนาเคร่ืองมือในการโคช การอํานวยการ  สงเสริมสนับสนุน และแกไขปญหาเพ่ือให         
การพัฒนาวิชาชีพประสบผลสําเร็จ   4) สมรรถภาพดานการสรางความสัมพันธ คือ ความสามารถ
ของผูทําหนาท่ีโคชในการสรางความสัมพันธอันดี การสรางแรงจูงใจใหผูรับการโคชใหความ
รวมมือรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาวิชาชีพใหประสบผลสําเร็จ5. สมรรถภาพดานการสะทอน
ผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ คือ ความรูความสามารถของผูทําหนาที่โคชในการสะทอนผล
การปฏิบัติการโคชของตนเอง การถามคําถาม การเสริมกําลังใจ และใหขอมูลยอนกลับใน           
การพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการสะทอนผล ที่มีความเหมาะสมและนําไปสู
การพัฒนาวิชาชีพอยางแทจริง ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การโคชดังน้ี 

 1. ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ที่เกี่ยวของกับการสรางเคร่ืองมือบันทึกความคิดเห็นของ
ผูทําหนาที่โคชท่ีมีตอการโคชโดยของตนอง (Reflective Journal) แลวนําขอมูลมาพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริง  เพื่อจัดทําแบบบันทึกความคิดเห็นของผูทําหนาท่ี
โคชท่ีมีตอการโคชโดยของตนอง (Reflective Journal)     
 2.  สรางเครื่องมือแบบบันทึกตามขอบขายเน้ือหาที่กําหนด 

 3.  นําแบบบันทึกท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

 4.  นําแบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคชที่มีตอการโคชของตนเอง
(Reflective Journal) ที่ปรับปรุง แกไข แลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน  ตรวจสอบความถูกตองของ
เน้ือหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct  Validity )โดยเกณฑคาเฉลี่ยความเท่ียงตรงเชิง
โครงสรางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 179) ซึ่งผลการ
ตรวจสอบ พบวา แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคชที่มีตอการโคชของผูทําหนาท่ีโคช 
(Reflective Journal) ทุกรายการประเมินมีคาเฉลี่ยเทากับ  = 5.00,S.D. = 0.00 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด 

 5. นําแบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคชที่มีตอการโคชของตนเอง
(Reflective Journal) ไปปรับปรุง แกไข ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญดานภาษาท่ีใช และความ
ชัดเจนในประเด็นหรือรายการบันทึกใหมีความชัดเจน ดังรายละเอียดในภาพที่ 14 
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ภาพท่ี 14   แสดงข้ันตอนการพัฒนาแบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูทําหนาที่โคชท่ีมีตอ 

                  ความสามารถในการโคชของตนเอง 
 
 ฉบับท่ี 6  แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคชที่มีตอความสามารถใน          
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง (Reflective Journal)      
 เปนแบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคชท่ีมีตอความสามารถในการจัด        
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง เดือนละ 1 คร้ัง เปนระยะเวลา 4 เดือนซ่ึงเกี่ยวกับ
กระบวนการในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห ส่ือการสอน การวัดผลประเมินผล  ซึ่งมี
กระบวนการพัฒนาดังนี้ 
 1.  ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบบันทึกความคิดเห็นของครู
ผูรับการโคชที่มีตอความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง  
(Reflective Journal) แลวนําขอมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
จริง  เพื่อจัดทําเคร่ืองมือแบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคชท่ีมีตอความสามารถในการจัด           
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง (Reflective Journal)     

ศึกษาหลักการ   แนวคิด  ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบบันทึกความคิดเห็น 
(Reflective Journal)     

สรางแบบบันทึกความคิดเห็น (Reflective Journal) ตามขอบขายเน้ือหาที่กําหนด 

นําแบบประเมินมีสมรรถภาพการโคชมาแกไขปรับปรุง   
ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

นําแบบบันทึก (Reflective Journal) เสนอผูเช่ียวชาญ  เพ่ือตรวจสอบ 

ความถูกตองของเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  

นําแบบบันทึก (Reflective Journal) เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ         
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการแกไขปรับปรุง   
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 2.   สรางแบบบันทึกตามขอบขายเน้ือหาที่กําหนด 

 3.  นําแบบบันทึกท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

 4.  นําแบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคชที่มีตอความสามารถในการจัด     
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง (Reflective Journal)   ที่ปรับปรุง แกไข แลวเสนอ
ตอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน  ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง 
(Construct  Validity) โดยเกณฑคาเฉลี่ยความสอดคลองเชิงโครงสรางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ตั้งแต 
3.50 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 179) ซึ่งผลการตรวจสอบ พบวา แบบบันทึกความคิดเห็นของ
ครูผูรับการโคชที่มีตอความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง
(Reflective Journal)  ทุกรายการประเมินมีคาเฉลี่ยเทากับ = 5.00,S.D. = 0.00 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด 

 5. นําแบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคชที่มีตอความสามารถในการจัด     
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง (Reflective Journal)  ไปปรับปรุงแกไข  ใหมีความ
ชัดเจน  สามารถส่ือความไดงาย  ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  ดังรายละเอียดในภาพที่ 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15   แสดงข้ันตอนการพัฒนาแบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคชท่ีมีตอ 

                  ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง 
 
 

ศึกษาหลักการ   แนวคิด  ท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบบันทึกความคิดเห็น Reflective Journal 

สรางแบบบันทึกความคิดเห็นReflective Journal ตามขอบขายเน้ือหาที่กําหนด 

นําแบบบนัทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคชท่ีมีตอความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของตนเองมาแกไขปรับปรุง  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบบันทึก Reflective Journal เสนอผูเช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตองและความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง  

นําแบบบันทึก Reflective Journal เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ                    
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการแกไขปรับปรุง   
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 ฉบับท่ี 7  แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ีมีตอ
ความสามารถในการชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนําของตนเอง (Reflective Journal)      
 เปนแบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ีมีตอความสามารถใน
การชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนําของตนเอง (Reflective Journal)  เดือนละ 1 คร้ัง เปนระยะเวลา            
4 เดือน ซึ่งเกี่ยวกับพัฒนาการ  ขอควรพัฒนา  และประโยชนที่ไดรับจากการใหคําปรึกษาแนะนํา  
ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาดังนี้ 
 1.  ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบบันทึกความคิดเห็นของครู
ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ีมีตอความสามารถในการชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนําของตนเอง 
(Reflective Journal) แลวนําขอมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
จริง  เพ่ือจัดทําเคร่ืองมือแบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ีมีตอ
ความสามารถในการชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนําของตนเอง (Reflective Journal) 
 2.   สรางแบบบันทึกตามขอบขายเน้ือหาที่กําหนด 

 3.  นําแบบบันทึกท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

 4. นําแบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ีมีตอความสามารถ
ในการชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนําของตนเอง (Reflective Journal) ไปปรับปรุงแกไข  ใหมีความ
ชัดเจน  สามารถส่ือความไดงาย  ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ดังรายละเอียดใน
ภาพท่ี 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16   แสดงข้ันตอนการพัฒนาแบบบันทกึความคิดเห็นของครูผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ีมี
  ตอความสามารถในการชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนําของตนเอง 

ศึกษาหลักการ   แนวคิด  ท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบบันทึกความคิดเห็นReflective Journal    

สรางแบบบันทึกความคิดเห็นReflective Journal ตามขอบขายเน้ือหาท่ีกําหนด 

นําแบบบนัทึกความคิดเห็นของครูผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําที่มีตอความสามารถในการชวยเหลือใหคําปรึกษา
แนะนําของตนเอง (Reflective Journal)มาแกไขปรับปรุง  ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ 

นําแบบบันทึก Reflective Journal เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ                    
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการแกไขปรับปรุง   
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ฉบับท่ี 8  แบบประเมินแผนจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 เปนแบบประเมินจากความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห โดยผูวิจัยเปนผูประเมินกอนนําแผนการสอนท่ีครูผูรับการโคชพัฒนาขึ้นสูการปฏิบัติการ
สอนจริง ซึ่งเปนคะแนนคุณภาพของการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห                
3 ระดับ (Rubric score) (วชิรา เครือคําอาย, 2549: 174-176) โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้  คือ   
 

ตารางท่ี 4 แบบประเมินแผนจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 

 

รายการการประเมินแผน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1. องคประกอบของ
แผนการสอน 

องคประกอบมีความ
ครบถวนพรอมท้ัง 

มีการแสดงรายละเอียด 

ของแตละองคประกอบ 

องคประกอบมีความ 

ครบถวน แตมีการระบุ
รายละเอียด   
2-3 องคประกอบท่ีสําคัญ 

องคประกอบ 

ไมครบถวนและระบุ
รายละเอียดเพียง  
1 องคประกอบ 

2. สาระสําคัญ สาระสําคัญครบถวน 
สอดคลองกับ
องคประกอบอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวของ 
ทุกองคประกอบ 

สาระสําคัญไมชัดเจน 

แตสอดคลองกับ 

องคประกอบอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวของ 

สาระสําคัญไมครบถวน
ไมชัดเจน ไมสอดคลอง
กับองคประกอบอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวของ 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 

ระบุพฤติกรรมและ 

ผลท่ีตองการใหเกิดกับ
ผูเรียนถูกตองครบถวน 

ระบุพฤติกรรมและผลท่ี
ตองการใหเกิดกับผูเรียน 

ไมชัดเจนแตครบถวน 

ทุกดาน 

ระบุพฤติกรรมและผลท่ี
ตองการใหเกิดกับผูเรียน
ไมชัดเจนและไม
ครบถวนทุกดาน 

4. เนื้อหา ระบุเนื้อหาครบถวน
ตามวัตถุประสงค 

ระบุเนื้อหาไมครบถวน 

ตามวัตถุประสงค 
ระบุเนื้อหา 
เพียงนําเสนอหัวขอ 

5. กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
ระบุขั้นตอน กิจกรรม 

การเรียนรู กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียนได
ถูกตองทุกขั้นตอนและ
เนนการสงเสริมทักษะ 

การคิดวิเคราะห 
กิจกรรมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ
องคประกอบของแผน 

ระบุขั้นตอน กิจกรรม 

การเรียนรู กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียนไดถูกตอง
เพียงบางข้ันตอน (มากกวา 
1 ขั้นตอน)และเนนการ
สงเสริมทักษะการคิด 

วิเคราะห กิจกรรม
สอดคลองกับวัตถุประสงค  
และองคประกอบของแผน 

ระบุขั้นตอน กิจกรรม
การเรียนรู กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียนได
ถูกตองเพียง 1 ขั้นตอน 

และเนนการสงเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห 
กิจกรรมแตไมสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและ
องคประกอบของแผน 
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ตารางท่ี 4 แบบประเมินแผนจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห (ตอ) 
 

 

รายการการประเมินแผน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

6. สื่อการเรียนการสอน ระบุสื่อการเรียนการ
สอนมากกวา 4 ชนิด
ขึ้นไปสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียน 

การเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะห
วัตถุประสงค 
การเรียนรูและเนื้อหา 

ระบุสื่อการเรียนการสอน
3-4 ชนิด แตสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียนการ
เรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะหวัตถุประสงค 
การเรียนรูและเนื้อหา 

ระบุสื่อการเรียน 

การสอน 1-2 ชนิด
สอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนการเรียนรูท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะห
วัตถุประสงคการเรียนรู
และเน้ือหา 

7. การวัดผลประเมินผล ระบุวิธีวัดและ
ประเมินผลมากกวา  
3 วิธีขึ้นไป ระบุเกณฑ
กาประเมินผลท่ี
ครอบคลุม
วัตถุประสงคและระบุ
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลมากกวา  
3 ประเภท โดย
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
การเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะห 

ระบุวิธีวัดและประเมินผล
2-3 วิธีขึ้นไป ระบุเกณฑ
การประเมินผลท่ี
ครอบคลุมวัตถุประสงค
และระบุเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลเพียง  
2-3 ประเภท โดย
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรูท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะห 

ระบุวิธีวัดและ
ประเมินผลเครื่องมือวัด
และประเมินผล 1-2 วิธี/
ประเภท โดยสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการ
เรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะหเพียง 1 ขอ 

*คะแนน 0 ไมสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามรายการประเมินไดและเขียนไมถูกตอง 

 

 ผูวิจัยไดรวมกับผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคชและปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธกําหนดเกณฑที่ ใชในการใหความหมายโดยการใหคาเฉลี่ยเปนภาพรวมของ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  ดังนี้ 

  2.50  ขึ้นไป หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่การคิด
วิเคราะหอยูในระดับสูงมาก 

  2.01 – 2.50 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม 

การคิดวิเคราะหอยูในระดับสูง 
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  1.51 – 2.00 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม  
การคิดวิเคราะหอยูในระดับปานกลาง 

  1.00 – 1.50 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม      
การคิดวิเคราะหอยูในระดับต่ํา 

  ต่ํากวา 1.00  หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม 

การคิดวิเคราะหอยูในระดับต่ํามาก 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม     
การคิดวิเคราะห  ดังนี้  
 1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
จากเอกสาร หนังสือ และวรรณกรรมเพื่อนําขอมูลมากําหนดโครงสรางของเคร่ืองมือวัดและประเด็น
ที่ตองการวัดและนําไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 2.   สรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนแบบ
ประเมินแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ โดยใชในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู
ที่เพื่อนครูรวมกันพัฒนาขึ้นจํานวน 4 แผน ซึ่งเปนการประเมินในการดําเนินการโคชใน Phase 3  
ซึ่งเปนขั้นของการรวมมือกันวางแผนและการกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา ที่รวมถึง        
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหโดยการประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหจะประเมิน  7 ประเด็นไดแก  1) องคประกอบของแผนการสอน                   
2) สาระสําคัญ  3) จุดประสงคการเรียนรู 4) เนื้อหา  5) กิจกรรมการเรียนการสอน 6) สื่อการเรียน
การสอน  และ 7)  การวัดผลประเมินผล                        

 3. นําแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด วิเคราะหและเกณฑ         
การประเมินที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและนําไป
ปรับปรุงแกไข 

   4.   นําแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหที่ปรับปรุงแกไข 
แลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน  ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 

(Construct  Validity)  โดยเกณฑคาเฉลี่ยความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ตั้งแต 
3.50 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 179) ซึ่งผลการตรวจสอบพบวา แบบประเมินแผนการจัด    
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห มีคาเฉลี่ยทุกรายการ เทากับ = 5.00,S.D. = 0.00 ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด 
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 5. นําแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูและเกณฑการประเมินไปปรับปรุงแกไข  
ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  ดานภาษาท่ีใชและความชัดเจนของเกณฑการใหคะแนนกอน
นําไปใชจริง  ดังรายละเอียดในภาพท่ี  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17   ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด 

                  วิเคราะห 
 
 ฉบับท่ี 9 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครู 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูของครูเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดับ จํานวน 17 ขอ ซึ่งประกอบดวยความคิดเห็นดาน  3 ดาน 
คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียน จํานวน 7 ขอ   ดานบรรยากาศในการเรียน จํานวน 7 ขอ และดาน
การประเมินผลในการเรียน จํานวน 3 ขอ โดยกําหนดคาระดับความคิดเห็นแตละชวงคะแนนและ
ความหมาย  ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

  ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

  ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 

สรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 

ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  จากเอกสาร  หนังสือ  และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามากําหนดแบบประเมินความสามารถ ประเด็นที่ตองการวัด 

นําแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ เพื่อตรวจสอบความถกตองและนําไปปรับปรง แกไข

นําแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดเสนอตอผูเชี่ยวชาญ                              
เพื่อตรวจสอบความถกตองของเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง(Construct Validity)

นําแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด 
มาปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมายโดยการใหคาเฉลี่ยเปนรายดานและ
รายขอ  ดังนี้ 
  4.51 - 5.00  หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

  3.51 - 4.50  หมายถึง เห็นดวยมาก 

  2.51 - 3.50  หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
  1.51 - 2.50  หมายถึง เห็นดวยนอย 

  1.00 - 1.50  หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 

 มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
 1.   ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการจากหนังสือ  ตํารา  เอกสารและงานวิจัย  เพื่อ เปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
 2.  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลุมและตรงตามเน้ือหา   โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 3.  นําแบบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

 4.  นําแบบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุง แกไข แลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ          

5 ทาน  ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง  (Construct Validity)  

โดยเกณฑคาเฉลี่ยความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป (มาเรียม     
นิลพันธุ, 2551: 179) ซึ่งผลการตรวจสอบพบวา แบบแบบสอบถามความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยทุก
รายการเทากับ = 5.00, S.D. = 0.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

 5.  นําแบบแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับปรุงแกไข  เกี่ยวกับขอคําถามใหมีความ
ชัดเจน  สามารถส่ือความไดงาย  ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  ดังรายละเอียดในภาพที่ 18 
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ภาพท่ี 18   ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน 

                  ของครู 

 
 ฉบับท่ี 10 แบบสังเกตพฤติกรรมการโคช  

 แบบสังเกตพฤติกรรมการโคชของผูทําหนาท่ีโคชเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
พฤติกรรมการโคชระวางปฏิบัติการโคชจํานวน 4 คร้ังซ่ึงใชสังเกตโดยผูวิจัย ซึ่งแบบสังเกต
พฤติกรรมการโคชของครูผูทําหนาท่ีโคช ที่พัฒนาข้ึนเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check lists)              
ซึ่งใชโดยผูวิจัย  เปนรายการตรวจสอบพฤติกรรมการโคชจํานวน 5 ดาน  26  ขอ  แบงเปน ดานท่ี 1  
ความสามารถดานหลักสูตร การสอน และการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช จํานวน 6 ขอ ดานท่ี 2  
ดานการส่ือสารแบบรวมมือ จํานวน 5 ขอ ดานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการกับตนเองและเพ่ือน
จํานวน 3 ขอ ดานท่ี 4  ดานการมีปฏิสัมพันธที่ดี  จํานวน 8 ขอ และดานท่ี  5  ดานการสะทอนผล
การปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ จํานวน 4 ขอ   โดยเกณฑการสังเกตพฤติกรรมการโคช ให            
ผูสังเกตดําเนินการดังตอไปนี้  
 ใหทําเคร่ืองหมาย     ในกรณีผูทําหนาท่ีโคชเกิดพฤติกรรมการโคชที่ชัดเจน  และ
ใหทําเคร่ืองหมาย  X  ในกรณีที่ผูทําหนาท่ีโคชเกิดพฤติกรรมการโคชไมชัดเจนหรือไมเกิดข้ึน
ในขณะทําหนาที่โคช  ซึ่งแบบสังเกตพฤติกรรมการโคชมีวิธีการพัฒนาดังนี้ 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลุมและตรงตามเน้ือหา 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการจากหนังสือ  ตํารา  เอกสารและงานวิจัย   
เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

นําแบบแบบสอบถามความคิดเห็นไปเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตอง  และนําไปปรับปรุง  แกไข 

นําแบบแบบสอบถามความคิดเห็นไปเสนอตอผูเช่ียวชาญ  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และ
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง  

นําแบบศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุง  แกไข   
ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
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 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี วิธี การเกี่ยวกับการสรางแบบสังเกต 

 2.  จัดทํารางแบบสังเกตพฤติกรรมการโคช ประกอบดวย รายการสังเกตพฤติกรรม   
การโคช จํานวน 5 ดาน โดยเพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํารวมพิจารณา   

 3.  ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของเพ่ือนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํากอน
นําไปใชในการทดลอง ดังรายละเอียดในภาพท่ี 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพท่ี 19   แสดงข้ันตอนการพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมการโคช 
 

  ฉบับท่ี 11 แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู   
 แบบสังเกตพฤติกรรมจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูรับการโคชเพื่อ

การปรับปรุงและพัฒนาพฤตกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห ระหวางการจัด      
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหจํานวน 4 คร้ัง ซึ่งเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check lists) ซึ่ง
ใชโดยผูวิจัยและครูผูทําหนาที่โคช ซึ่งเปนรายการตรวจสอบพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะหของครู  3 ขั้นตอน จํานวน 10  ขอ  ไดแก  ขั้นท่ี 1 ขั้นนําและเตรียมความพรอม 
จํานวน 2 ขอ  ขั้นท่ี 2  ขั้นสอนและพัฒนาความรู จํานวน 5 ขอ และขั้นท่ี 3  ขั้นสรุปและประเมินผล 
จํานวน 3 ขอ โดยประเมินเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห      
สื่อการสอน การวัดผลประเมินผล  ซึ่งเปนการประเมินพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรม โดยเกณฑ
การสังเกตพฤติกรรมใหผูสังเกตดําเนินการดังตอไปนี้  

จัดทํารางแบบสังเกตพฤติกรรมการโคชเสนอตอเพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษา
แนะนํารวมพิจารณา   

ศึกษาขอมลูจากเอกสาร  หนังสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

การจัดทําแบบสังเกตพฤติกรรม 

นําแบบสังเกตการโคช ไปปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของเพ่ือนครูและ
ผูดูแลใหคําปรึกษา 
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 ใหทําเคร่ืองหมาย     ในกรณีผูรับการโคชเกิดพฤติกรรมการการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหที่ชัดเจน  และใหทําเคร่ืองหมาย  X  ในกรณีที่ผูรับการโคชเกิดพฤติกรรม
การการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหไมชัดเจนหรือไมเกิดข้ึนในขณะทําหนาท่ีสอน  ซึ่ง
แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหมีวิธีการพัฒนาดังนี้ 

 1.  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี วิธี การเกี่ยวกับการสรางแบบสังเกตพฤติกรรม 
 2. จัดทํารางแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
ประกอบดวย รายการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 3 ขั้นตอน                
โดยเพ่ือนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํารวมพิจารณา   

 3. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของเพ่ือนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํากอน
นําไปใชในการทดลอง ดังรายละเอียดในภาพท่ี 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพท่ี 20   แสดงข้ันตอนการพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครู   
 
 ฉบับท่ี 12  แบบทดสอบความรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน   

 แบบทดสอบความรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนซึ่งเปน
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก ซึ่งเปนการทดสอบความรูและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนจากเน้ือหาสาระซ่ึงขอสอบแตละชุดมีความแตกตางกัน
ในเชิงเนื้อหาและคะแนน แตมีลักษณะรวมกันที่มุงทดสอบความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของผูเรียนในเนื้อหาสาระวิชาซึ่งพัฒนาโดยครูผูสอนซึ่งมีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้    

จัดทํารางแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
เสนอตอเพ่ือนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํารวมพิจารณา   

ศึกษาขอมลูจากเอกสาร  หนังสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

การจัดทําแบบสังเกตพฤติกรรม 

นําแบบสังเกตการพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห          
ไปปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของเพ่ือนครูและผูดูแลใหคําปรึกษา 
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 1.  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี วิธี การเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบท่ีสงเสริม   
การคิดวิเคราะห  เนื้อหาสาระวิชา 
 2. จัดทํารางแบบทดสอบรายวิชาที่สงเสริมการคิดวิเคราะหโดยเพ่ือนครูและผูดูแลให
คําปรึกษาแนะนํารวมพิจารณา   

 3. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของเพ่ือนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํากอน
นําไปใชในการทดลอง 

 ซึ่งเกณฑระดับความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน 3 ระดับดังนี้   
  คะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป หมายถึงมีความสามารถในการคิดวิเคราะหระดับสูงมาก 

  คะแนนรอยละ 50-79 หมายถึง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหในระดับ 

ปานกลาง 
  คะแนนต่ํากวารอยละ 50 หมายถึง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหในระดับตํ่า 

 ซึ่งการพัฒนาแบบทดสอบความรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน                   
ดังรายละเอียดในภาพท่ี 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพท่ี 21   แสดงข้ันตอนการพัฒนาแบบทดสอบความรูและความสามารถในการคิดวิเคราะห 
                  ของนักเรียน   
 

 

 

จัดทํารางแบบทดสอบรายวิชาที่สงเสริมการคิดวิเคราะหโดยเพ่ือนครูและผูดูแล
ใหคําปรึกษาแนะนํารวมพิจารณา   

ศึกษาขอมลูจากเอกสาร  หนังสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับ 
การสรางแบบทดสอบที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  เนื้อหาสาระวิชา 

นําแบบทดสอบ ไปปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของเพื่อนครูและผูดูแลให
คําปรึกษา 
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 ฉบับท่ี  13  ประเด็นสนทนากลุม (Focus  Groups)  
 ประเด็นการสนทากลุม เปนประเด็นการสนทนาท่ีเกี่ยวกับ  ดานองคประกอบของ
รูปแบบ  การนํารูปแบบไปใช  และผลและประโยชนที่ไดรับจากการใชรูปแบบการโคชที่พัฒนาขึ้น
ตอการพัฒนาวิชาชีพของครูผูทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคชซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนา
ประเด็นการสนทนากลุม  ดังนี้  
 1.   ศึกษาหลักการ  แนวคิด  วิธีการท่ีเกี่ยวของกับการสนทนากลุม  แลวนําขอมูลมา
จัดทําประเด็นการสนทนากลุม 

 2.   สรางประเด็นการสนทนากลุมตามขอบเขตเนื้อหาที่กําหนด 

 3.   นําประเด็นการสนทนากลุมที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

 4.   นําประเด็นการสนทนากลุม  ที่ปรับปรุง แกไข แลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน 
ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง   (Construct Validity)  โดย
เกณฑคาเฉลี่ยความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป (มาเรียม           
นิลพันธุ, 2551: 179)ซึ่งผลการตรวจสอบพบวา ประเด็นการสนทนากลุม ทุกรายการมีคาเฉลี่ย
เทากับ = 5.00,S.D. = 0.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  

 5.   นําประเด็นการสนทนากลุมไปปรับปรุง  แกไข ดานภาษาท่ีใช ความชัดเจนของ
ประเด็นในการสนทนา ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  ดังรายละเอียดในภาพท่ี 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 22   ขั้นตอนการสรางและพัฒนาประเด็นการสนทนา 

สรางประเด็นสนทนากลุม  ตามขอบเขตเนื้อหาที่กําหนด 

ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการสรางสนทนากลุม   
เพื่อจัดทําประเด็นสนทนากลุม 

นําประเด็นสนทนากลุม  เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

นําประเด็นสนทนากลุม  เสนอตอผูเช่ียวชาญ  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ
เนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 

นําประเด็นสนทนากลุม  ไปปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัยทดลองหาประสิทธิผลของรปูแบบ (Research: R2): Implementation)  
เปนการทดลองใชรูปแบบการโคชกับกลุมตัวอยาง 

 

 การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปนการนํารูปแบบการโคชท่ีสรางข้ึนในข้ันตอนท่ี 2 

ไปทดลองใช โดยใชการวิจัยเชิงทดลองแบบการวิจัยแบบกอนการทดลอง (Pre-Experimental 

Design) โดยประยุกตใชแบบการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว  มีการทดสอบกอนและหลัง        
การทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) ผสมผสานกับ แบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi 

Experimental Design) แบบดุลยภาพเวลาและกลุมตัวอยางของการทดลองตอเนื่อง (Equivalent 

Time-Samples Design) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วัตถุประสงค 
  เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน ไดแก    

  1. สมรรถภาพการโคชการของอาจารยผูทําหนาท่ีโคชกอนและหลังการใช
รูปแบบการโคชท่ีพัฒนาขึ้น       
        2.  สมรรถภาพในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูรับการโคช
กอนและหลังการใชรูปแบบการโคชท่ีพัฒนาขึ้น 

  3.  ศึกษาพัฒนาการของครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคชดานความสามารถ
ดานการโคชฯ และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหระหวางใชรูปแบบการโคชชวงละ    

1 เดือน เปนระยะเวลา 4 เดือน 
  4 ศึกษาความคิดเห็นของโคชและครูผูรับการโคช ที่มีตอการใชรูปแบบการโคชฯ

ที่พัฒนาขึ้นหลังการทดลอง 
  5.  ประเมินผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กอนและหลังการทดลอง 
       6.  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคชโดย
รูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาขึ้น หลังการทดลอง  
 

วิธีการศึกษา  
 ทดลองใชรูปแบบการโคชเอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) โดยดําเนินการ
ตามระยะของกระบวนการโคช ดังนี้ 

 ระยะที่ 1.  การวิเคราะหความตองการจําเปนและกําหนดประเด็นการพัฒนา (Analyze 

Need and Deciding focus: A)   เพื่อนครูรวมมือกันวิเคราะหสภาพและปญหาของผูเรียน สภาพ
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และปญหาดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูสอนและ
กระบวนการในการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนศึกษาความตองการในการพัฒนาวิชาชีพของครู  และ
รวมกันกําหนดส่ิงท่ีมีความจําเปนและควรไดรับการพัฒนา โดยเร่ิมตนการพัฒนาดวยการสราง
ความเช่ือมั่นและความไววางใจกันโดยการการเย่ียมช้ันเรียนของเพื่อนและฝกการบันทึกขอมูล   
การปฏิบัติตามสภาพความเปนจริงโดยไมมีการประเมินผล (Peer Watching) และตามดวยการให
ขอเสนอแนะอยางสรางสรรคกับเพ่ือนเพ่ือฝกสะทอนผลในการพัฒนา (Peer Feedback) ซึ่งตลอด
กระบวนการปฏิบัติจริงมีผูเช่ียวชาญเปนผูดูและใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) 
  วิธีการดําเนินการ 

  บทบาทของเพ่ือนครู 

  1.  เพื่อนครูสรางความคุนเคยและความสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน โดย      
การเย่ียมช้ันเรียนซ่ึงกันและกัน (Peer Watching) และมีการฝกการใหขอมูลยอนกลับ (Peer 

Feedback) กอนการใชแผนการโคชจริง 
  2. เพื่อนครูรวมกันวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนโดยรวมกันศึกษาจากเอกสารผล     
การเรียนของผูเรียน เพื่อนําไปสูการวางแผนการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น 

  3.  เพื่อนครูรวมกันวิเคราะหตนเองโดยเช่ือมโยงกับสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน 
และรวมกําหนดความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองดวยการโคช การจัดการเรียนสอน ทั้งดาน
ความรูความสามารถและทักษะเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนา  
  4. เพื่อนครูรวมกันสรุปปญหาท่ีเกิดขึ้นท่ีสงผลถึงการเรียนรูของผูเรียนและความ
ตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพของตนเอง และ
รวมกันกําหนดยุทธวิธีในการพัฒนาคุณภาพของผู เรียนและสมรรถภาพของตนเอง  โดย
ปรึกษาหารือกับผูเช่ียวชาญ 

  บทบาทของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  ผูดูแลใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  (Mentor)  จะดูแลใหคํ าปรึกษาแนะนํา  สร าง
ความสัมพันธระหวางเพ่ือนครู และชวยในการหาแหลงของมูลที่เปนประโยชนตอการวิเคราะห
ปญหา และใหขอแนะนําในการวางแผนการแกไขปญหา  การกําหนดความตองการจําเปน          
การพัฒนาความพรอมของผูทําหนาที่โคช และครูผูรับการโคชกอนปฏิบัติการโคช 

 ระยะที่ 2. การเตรียมการดานความรูและทักษะการปฏิบัติการโคช  (Preparing 

Knowledge and Skills  for Coaching: P) คือ ขั้นตอนการสรางความพรอมทางดานความรู ทักษะ 
และเจตคติที่ดีตอการโคชตอเพื่อนครูและเพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถใชรูปแบบวิธี  
การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญ
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คือการสรางความรูความเขาใจและฝกปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคชทางปญญาแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน เพื่อนําไปสูการรวมมือรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง  โดย
กระบวนการเตรียมความพรอมนี้ ผู เ ช่ียวชาญใหจะเปนผูดูแลใหคําปรึกษา  และจัดเตรียม               
การฝกอบรมใหกับเพื่อนครูตามความตองการ 

  วิธีการดําเนินการ 

  บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครู 
  1. รับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดท้ัง
ภาคทฤษฏีเพื่อการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห  และภาคปฏิบัติโดยให ครูไดฝกปฏิบัติจริงมีการสาธิตการสอน  โดยโปรแกรม                
การฝกอบรม 2 วัน ซึ่งการจัดอบรมน้ีจะเปนการอบรมภาคทฤษฏีควบคูกับการฝกปฏิบัติทั้งน้ีโดยมี
การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห กอน และหลัง
การฝกอบรม 
  2. รับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการโคชทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
เพื่อสรางความรูความเขาใจและทักษะการปฏิบัติการโคชฝกปฏิบัติการในสมรรถภาพการโคชที่
สําคัญและสงผลตอความสําเร็จของการพัฒนาวิชาชีพใหเกิดความถูกตอง โดยโปรแกรม               
การฝกอบรม 2 วัน ทั้งนี้จะมีการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช 
กอน และหลังการฝกอบรม 
  3    การฝกอบรมท้ังท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและ     
การอบรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถภาพการโคชอยูในการดูแลของผูเช่ียวชาญโดยตลอด 

  บทบาทหนาท่ีของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  ในขั้นตอนนี้ผูดูแลแนะนําใหคําปรึกษาจะเปนผูจัดการเตรียมการในการพัฒนาครู
ใหมีความรูความเขาใจและความสามารถในการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห โดยการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ระยะที่ 3.  การรวมมือกันวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา 

(Collaborative Planning and Setting Improvement Objective: C) เพื่อนครูรวมกันวางแผนการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิด แผนการโคช ปฏิทินการโคช และกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา
วิชาชีพที่มีความชัดเจนและเปนไปไดในทางปฏิบัติ  
  วิธีการดําเนินการ 

  บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครู 
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  เพื่อนครูรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนา วางแผนการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห  วางแผนการโคช  ปฏิทินการโคช และสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผล
ประเมินผลการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและการพัฒนาวิชาชีพโดยการโคชทาง
ปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนโดยตลอดกระบวนการมี ผูเช่ียวชาญเปนผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
(Mentor) 
  บทบาทหนาท่ีของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  ในข้ันตอนน้ีผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจะใหขอแนะนําเกี่ยวกับการวางแผน        
การพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการ 

 ระยะที่ 4.   การปฏิบัติการโคช  (Coaching:  C)  คือ เพ่ือนครูลงมือปฏิบัติการโคช โดย
มีผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentor) เปนผูสังเกตรวมในการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพและให
คําแนะนํา ซึ่งเปนกระบวนการท่ีมีขั้นตอนการปฏิบัติการโคช 4 ขั้นตอนในการพัฒนาการเรียน   
การสอนแตละหนวย   

  วิธีการดําเนินงาน 

  บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครู  
               1. ผูทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคชรวมกันทบทวนแผนการโคชและสรางความ
เขาใจรวมกัน (Review Action Plan)  คือ การทบทวนความพรอมและความเขาใจเกี่ยวกับยุทธวิธี
การจัดการเรียนการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห การปฏิบัติการโคชและเคร่ืองมือท่ีใชกอน   
การปฏิบัติตามการโคชรวมกันระหวางเพื่อนครู 

      2. การสังเกตการสอนช้ันเรียนซึ่งกันและกัน  (Observation) คือ เพื่อนครู
ดําเนินการสังเกตการสอนซ่ึงกันและกันโดยใชเครื่องมือสังเกตการสอนที่รวมกันพัฒนาข้ึน 
      3. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) คือ เพื่อนครูรวมกันวิเคราะหขอมูลจาก
การสังเกตการสอนในแตละครั้ง 

      4. การทบทวนสะทอนคิดและใหขอมูลยอนกลับ (Reflection and Feedback) คือ 
เพ่ือนครูสะทอนผล  การปฏิบัติการสอนและใหขอมูลยอนกลับซึ่งกันและกัน 

  บทบาทหนาท่ีของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําคอยชวยเหลือแนะนําใหกระบวนการปฏิบัติการโคชของ
เพื่อนครูไปตามแผนการโคช โดยมีการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของครูผูทําหนาท่ีโคชใน   
แตละข้ันตอนของการโคชเพื่อใหการโคชมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 ระยะที่  5.  การทบทวนระหวางกระบวนการ และอภิปรายไตรตรองสะทอนคิด (Mid 

Cycle Review and Reflective Discussion:  M)  คือ ขั้นการทบทวนระหวางการปฏิบัติการโคช               
โดยเพื่อนครู และผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) รวมกันคิดวิเคราะหสะทอนผลการปฏิบัติ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการโคชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

  วิธีการดําเนินการ    
  บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  1.   เพื่อนครู  และผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) รวมกันประชุมสะทอนผล
การปฏิบัติงานทั้งจุดเดน จุดควรพัฒนา เกี่ยวกับการทําหนาท่ีโคชการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหในระหวางการปฏิบัติการโคชโดยรวมกันแสดงความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  2.   เพื่อนครู และผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา  (Mentor) รวมกันสรุปถึงจุดเดนจุด
ควรพัฒนาและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนซึ่งกันและกัน 

  3.   เพื่อนครู และผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา  (Mentor) รวมกันปรับปรุงแผน       
การปฏิบัติการโคชและเติมเต็มในจุดที่ควรพัฒนากอนดําเนินการโคชตอไป 

 ระยะที่  6.  การดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ  (Proceeding Coaching Cycle :  P)  คือ 
การดําเนินการโคชตอไป ภายหลังการทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติระหวางกระบวนการเพ่ือนําส่ิงท่ี
ไดรับการปรับปรุงแกไขสูการปฏิบัติ  
  วิธีการดําเนินงาน 

  บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครู 
  นําแผนท่ีไดรับการทบทวนไตรตรองระหวางการปฏิบัติการโคชสูการดําเนินการ
ปฏิบัติการโคชตอไป 

  บทบาทหนาท่ีของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํามีสวนรวมในการนําแผนการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ      
การปรับปรุงสูการปฏิบัติคอยดูแลชวยปรับปรุงแกไขใหเกิดความถูกตองและสมบูรณ 
 ระยะที่ 7.  การทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผล (Reflective   Review and 

Conclusions: R)  เพื่อนครู และผูดูแลใหครูปรึกษาแนะนํา(Mentor)  รวมกันทบทวนสะทอนคิดและ
สรุปการปฏิบัติและพัฒนาการที่ผลการเรียนรูความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ตลอดจน
ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงสงเสริมการคิดวิเคราะหและสมรรถภาพในการโคชทาง
ปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน ตลอดภาคเรียน 

 



 

 

 

200 

  วิธีการดําเนินงาน 

  บทบาทของเพ่ือนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  1.  เพื่ อนครูนํ า เสนอผลการปฏิบัติ งานด านพัฒนาการผลการเ รียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

  2.   เพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) รวมกันอภิปราย ไตรตรอง
สะทอนคิดผลของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นและสรุปทั้งในสิ่งที่เปนผลสําเร็จเพื่อเปนองคความรูที่ใชเปน
ตนแบบในการพัฒนาและสรุปผลท่ีเปนจุดที่ควรพัฒนาเพ่ือนําไปสูการวางแผนในการพัฒนาตอไป 

 ระยะที่ 8.  การประเมินผลการใชรูปแบบการโคชรวมกัน (Collaborative  Evaluation 

of Coaching Model  Implementation: E)  คือการที่เพื่อนครูรวมกันประเมินผลการใชรูปแบบ     
การโคชรวมกันในดานผลสําเร็จที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติการโคช การจัดการเรียนรูและผลที่เกิด
ขึ้นกับผูเรียน และสมรรถภาพการโคชของเพื่อนครูโดยนําขอมูลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติมาใช
ประกอบการประเมินผลการใชรูปแบบการโคชรวมกัน 

  วิธีการดําเนินงาน  
  บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  1.  เพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา ประเมินแสดงความคิดเห็นตอการใช
รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
  2.   เพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา นําขอมูลจากผลการปฏิบัติการโคช  
การพัฒนาการจัดการเรียนรู พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนที่เกิดข้ึนมาเปนตัวบงช้ีถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

  3.   นําผลการสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะหของครูผูรับการโคชประกอบการประเมินผล 

  4.   เพื่อนครู ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา และผูบริหารรวมกันการประเมินผล
รูปแบบการโคชโดยการจัดสนทนากลุม (Focus Groups)  
 

ปจจัยสนับสนุน 
 ในการนํารูปแบบการ เอพีซีซีเอ็มพีอีอาร (APCCMPRE) ที่พัฒนาข้ึนไปใชใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองมี ปจจัยสนับสนุนการนํารูปแบบไปใช  4 ประการ  คือ    
 1.  ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพโดยใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณ ส่ือ อุปกรณ  สิ่งอํานวยความสะดวก และที่สําคัญคือการอํานวยความสะดวกเวลา และ
สรางขวัญกําลังใจใหกับครู   
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 2. การพัฒนาวิชาชีพตองเกิดจากความตองการของครูที่มีความมุงมั่นจริงใจและเต็มใจ
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูรวมมือกัน  เคารพยอมรับซึ่งกันและกัน อุทิศเวลาใหกับการพัฒนา
งาน และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน สุดทายคือ 

 3. ครูควรไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอม ทั้งดานความรู และทักษะดานการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดตามความตองการและดานการปฏิบัติการโคชท่ีถูกตองกอนเร่ิม
กระบวนการพัฒนา 
 4. การพัฒนาครูและเพื่อนครูใหมีสมรรถนะการโคชจําเปนตองมีการดูแลให
คําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) โดยผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองใน
ทุกขั้นตอนของรูปแบบ   
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษากับกลุมตัวอยาง ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ  
 ประชากร (Population)  คือ ครูสายการสอน จํานวน 51 คน และนักเรียน จํานวน 
2,019  คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ประจําภาคเรียนที่ 1/2555 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ครูสายการสอนจํานวน 51 คน แบงเปนครูภาควิชาธุรกิจสัมพันธ จํานวน 10 คน       
ครูประจําภาควิชาภาษาตางประเทศ จํานวน 9 คน ครูประจําภาควิชาบริหารการตลาดและ           
การทองเที่ยว จํานวน 10 คน  ครูประจําภาควิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 คน     
ครูประจําภาควิชาการบัญชี จํานวน 9 คน ครูประจําภาควิชา 
 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แบงเปน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 

จํานวน 800  คน   นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการบัญชี ช้ันปที่ 2 จํานวน 
112 คน  ช้ันปที่ 3 จํานวน 75 คน รวม 187 คน   นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางาน
การขาย ช้ันปที่ 2 จํานวน 124 คน  ช้ันปที่ 3 จํานวน 175 คน  รวม 299 คน  นักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ช้ันปที่ 2 จํานวน 244 คน  ช้ันปที่ 3 จํานวน   

325 คน รวม 569 คน นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานภาษาตางประเทศ           
ช้ันปที่ 2 จํานวน 35 คน  ช้ันปที่ 3 จํานวน 28 คน รวม 63 คน  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ   สาขางานการทองเที่ยว ช้ันปที่ 2 จํานวน 58 คน  ช้ันปที่ 3 จํานวน 43 คน รวม 101 คน  
รวมนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555  จํานวน 2,019 คน 

 กลุมตัวอยาง (Sample)  คือ ครูสายการสอน จํานวน  6  คน ซึ่งมาจากภาควิชาบริหาร
การตลาด   2   คน ภาควิชาธุรกิจสัมพันธ 2  คน  ภาควิชาคอมพิวเตอร 2  คน (ซึ่งครูจะสลับกันทําหนาท่ี
โคช) ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คุณสมบัติคือจะตองเปนครูที่มีอายุ
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การทํางานมากกวา 5 ป มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ในปการศึกษา 2554 ตั้งแตระดับ ดีมาก 
และใหครูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑอาสาสมัครมีประสบการณใกลเคียงกัน    มีความรูความสามารถ
ใกลเคียงกัน  เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยจับคู (Match Pair) ตามสาขาวิชาที่สอน และนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม  6 หอง จํานวน 235 คน ไดแก นักเรียน
ระดับช้ัน ปวช. 1/1 จํานวน 42 คน  ปวช.  1/7 จํานวน 40 คน ปวช. 2/9 จํานวน 41 คน  ปวช. 2/7 
จํานวน 38 คน  ปวช. 3/6 จํานวน 45 คน  และ ปวช. 3/2  จํานวน 29 คน  ซ่ึงเปนนักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยครูผูรับการโคชสอน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนินและการโคชในคร้ังนี้
ผูวิจัยเปนผูติดตามดูแลใหคําปรึกษา (Mentor) เพ่ือชวยเหลือสนับสนุนใหคําปรึกษา (Mentoring) 
 

แบบแผนการวิจัย  
 การทดลองคร้ังนี้ใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียว โดยใชกลุมเดียวทดสอบกอน-

หลัง (One Group Pretest-posttest Design) สําหรับครู และประยุกตใชแบบแผนการทดลอง Quasi 

Experimental Design แบบดุลยภาพเวลาและกลุมตัวอยางของการทดลองตอเนื่อง  (Equivalent 

Time-Samples Design) ในการศึกษาพัฒนาการของกลุมตัวอยาง 

 แบบแผนการทดลองแบบการทดลองแบบกลุมเดียว โดยใชกลุมเดียวทดสอบกอน-

หลัง (One Group Pretest-posttest Design) 
 

O1 X   O2   
 

 O1 =   ผลการประเมินความรูและความสามารถในการโคชและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห และความรูความสามารถของผูเรียนในการคิดวิเคราะหกอนการใชรูปแบบ
การโคชท่ีพัฒนาขึ้น  
 X      =  รูปแบบการโคชท่ีพัฒนาขึ้น      
 O2  =  การประเมินความรูและความสามารถในการโคชและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหและความรูความสามารถของผูเรียนในการคิดวิเคราะหหลังการใชรูปแบบ
การโคชท่ีพัฒนาขึ้น  
 แบบดุลยภาพเวลาและกลุมตัวอยางของการทดลองตอเนื่อง  (Quasi Experimental 

Design: Equivalent Time-Samples Design) 
 

 

  X  O1 X  O2 X  O3 X O4 
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  X  = การทดลองโดยใชรูปแบบการโคชเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะการโคชและ     
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

O =  การศึกษาผลของการใชรูปแบบการโคช แบงออกเปน 

 O1  คือ   การศึกษาผลการใชรูปแบบการโคชคร้ังที่ 1 ประกอบดวย 

 1. ความสามารถในการโคชของครูพณิชยกรรม 

 2. ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิด วิเคราะหของครู        
พณิชยกรรม 

 O2  คือ การศึกษาผลการใชรูปแบบการโคชคร้ังที่ 2 ประกอบดวย 

 1. ความสามารถในการโคชของครูพณิชยกรรม 

 2. ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหของครู         
พณิชยกรรม 

 O3  คือ การศึกษาผลการใชรูปแบบการโคชคร้ังที่ 3 ประกอบดวย 

 1. ความสามารถในการโคชของครูพณิชยกรรม 

 2. ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิด วิเคราะหของครู         
พณิชยกรรม 

 O4  คือ การศึกษาผลการใชรูปแบบการโคชคร้ังที่ 4 ประกอบดวย 

 1.  ความสามารถในการโคชของครูพณิชยกรรม 

 2.  ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิด วิเคราะหของครู         
พณิชยกรรม 

 3. ความคิดเห็นของครูผูทําหนาที่โคชและครูผูรับการโคชที่มีตอรูปแบบการโคชทาง
ปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 4.  ผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับช้ันประกาศ 
นียบัตรวิชาชีพ 
 5.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคชโดยรูปแบบ
การโคชฯ ที่พัฒนาขึ้น 

  

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรจัดกระทํา ไดแก รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 
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ตัวแปรตาม   ไดแก  ประสิทธิผลของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของ ครูพณิชยกรรม
โดย 

       1. ประเมินสมรรถภาพการโคชการของอาจารยผูทําหนาที่โคช 
 2. ประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูรับ       
การโคช 

 3. ศึกษาความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคชที่มีตอการใชรูปแบบ  
การโคชฯที่พัฒนาข้ึน 

   4. ประเมินผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
        5. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคชโดย
รูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาขึ้น 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพ รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน   
ชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด วิเคราะหของครู             
พณิชยกรรมในการศึกษาคร้ังนี้ เปนเคร่ืองมือที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน จํานวน 13 ฉบับ  มีดังตอไปนี้ 
 ฉบับที่ 1  แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชทางปญญาแบบเพื่อน   
ชวยเพื่อน    
 ฉบับที่ 2   แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริม                
การคิดวิเคราะห     
 ฉบับที่ 3   แบบประเมินความสามารถการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน     
 ฉบับที่ 4   แบบประเมินความสามารถการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 ฉบับที่ 5    แบบบันทึกความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีโคชที่มีตอความสามารถใน        
การโคชของตนเอง (Reflective Journal)     
 ฉบับที่ 6   แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคชที่มีตอความสามารถในจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง (Reflective Journal)     
 ฉบับที่ 7   แบบบันทึกความ คิด เห็นของ ผู ดู แลใหคํ าป รึกษาแนะนํ า ท่ีมี ต อ
ความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของตนเอง (Reflective Journal)     
 ฉบับที่ 8   แบบประเมินแผนจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 ฉบับที่ 9   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครู 
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 ฉบับที่ 10    แบบสังเกตพฤติกรรมการโคช  
 ฉบับที่ 11   แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู 

 ฉบับที่ 12   แบบทดสอบความรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน  
 ฉบับที่ 13   ประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน 
 

ตารางท่ี 5  เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโคช 
 

ลําดับ ชื่อเคร่ืองมือ ลักษณะการวัด คาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ เกณฑ ผูพัฒนา/สราง 

1 แบบทดสอบความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการโคชทางปญญาแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน    

Multiple choices Construct Validity 

 

 

- ≥ 3.50 

- SD<1 

ผูวิจัย 

2 แบบทดสอบความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะห     

Multiple choices Construct Validity 

 

 

- ≥ 3.50     

- SD<1 

ผูวิจัย 

3 แบบประเมินความสามารถการ
โคชทางปญญาแบบ 

เพื่อนชวยเพื่อน     

Rating scales: 

5 scales 

Construct Validity - ≥ 3.50 

- SD<1 

ผูวิจัย 

4 แบบประเมินความสามารถการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริม 

การคิดวิเคราะห 

Rating scales: 

5 scales 

Construct Validity - ≥ 3.50 

- SD<1 

ผูวิจัย 

5 แบบบันทึกความคิดเห็นของผูทํา
หนาที่โคชท่ีมีตอความสามารถใน
การโคชของตนเอง (Reflective 

Journal)     

Qualitative data Construct Validity - ≥ 3.50 

- SD<1 

ผูวิจัย 

6 แบบบันทึกความคิดเห็นของครู
ผูรับการโคชท่ีมีตอความสามารถ
ในจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของตนเอง (Reflective 

Journal)     

Qualitative data Construct Validity  

- ≥ 3.50 

- SD<1 

ผูวิจัย 
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ตารางท่ี 5  เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโคช (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อเคร่ืองมือ ลักษณะการวัด คาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ เกณฑ ผูพัฒนา/สราง 

7 แบบบันทึกความคิดเห็นของ
ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําที่
มีตอความสามารถในการ
ดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของ
ตนเอง (Reflective Journal)     

Qualitative data   ผูวิจัย 

8 แบบประเมินแผนจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห 

Rating scales: 

5 scales 

Construct Validity - ≥ 3.50 

- SD<1 

ผูวิจัย 

9 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรู 
ของคร ู

Rating scales: 

5 scales 

Construct Validity - ≥ 3.50 

- SD<1 

ผูวิจัย 

10 แบบสังเกตพฤติกรรมการ
โคช  

Check Lists   ผูทําหนาที่โคช 
ผูรับการโคช 

และผูวิจัย 
11 แบบสังเกตพฤติกรรมการ

จัดการเรียนรูที่สงเสริมการ
คิดวิเคราะหของคร ู

Check Lists   ผูทําหนาที่โคช 
ผูรับการโคช 

และผูวิจัย 

12 แบบทดสอบความรูและ
ความสามารถในการคิด
วิเคราะหของผูเรียน  

Multiple choices Construct Validity 

 

-≥ 3.50 

- SD<1 

ครูผูรับการโคช 

13 ประเด็นสนทนากลุมเกีย่วกับ
รูปแบบการโคชทางปญญา
แบบเพื่อนชวยเพือ่น 

Qualitative data Construct Validity 

 
 

-≥ 3.50 

- SD<1 

ผูวิจัย 

 

 การดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 
 1. การดําเนินการทดลอง  

  1.1 ขออนุญาตดําเนินการทดลอง 

  1.2 ประสานงานกับกลุมทดลอง โดยกําหนดวัน เวลาและปฏิทิน สําหรับการเก็บ
รวบรวมขอมูล  
  1.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการทดลองตลอดจนการจัดเตรียมส่ือ อุปกรณ 
  1.4 ดําเนินการทดลองตามแผนที่กําหนดไว 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
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  2.1 เก็บขอมูลกอนการทดลองเปนการเก็บขอมูลกอนการเร่ิมทดลองใชรูปแบบ 
การโคชเอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE) มีดังนี้ 
   การประเมินสมรรถนะการโคช โดยใชแบบทดสอบวัดความรูเร่ืองการโคช 
และแบบประเมินความสามารถในการโคช แบบบันทึกความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีโคชที่มีตอ
ความสามารถในการโคชของตนเอง (Reflective Journal)     
   ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด วิเคราะห  โดยใช 
แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน แบบทดสอบ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  

   วัดความรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนในรายวิชาตาง ๆ ที่
ครูผูรับการโคชเปนผูสอนกอนการใชรูปแบบการโคชโดยใชแบบทดสอบวัดความรูและแบบ
ประเมินความสามารถในการคิดของนักเรียนดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง 
 

รายการเครื่องมือที่ใช 
ผูประเมิน ผูรับการประเมิน/ผูใหขอมูล 

โคช 
ผูสอน/รับ
การโคช 

ผูวิจัย โคช 
ผูสอน/รับ
การโคช 

นักเรียน 

แบบประเมินแผนการจัดการเรยีนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห  

   

แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพือ่น   

    

 

 

 

 

แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห     

   

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบความรูและความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของผูเรียน 

  

 

  2.2 เก็บขอมูลระหวางการทดลอง เปนการเก็บขอมูลในระยะที่ 3 ของการทดลอง
ใชรูปแบบการโคชเอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE) ซึ่งเปนระยะปฏิบัติการโคช โดยมีขั้นตอน
วิธีการดังนี้ 

   การประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหโดยใช
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห (ประเมินโดยผูวิจัย) เก็บรวบรวม
ขอมูลกอนการปฏิบัติการโคช  สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหเพื่อ  
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การพัฒนาโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหในช้ันเรียน  
(แบบสังเกต และบันทึกพฤติกรรมตามตัวบงช้ี) และประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหโดยใช แบบประเมินความสามารถการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคชที่มีตอความสามารถในจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง (Reflective Journal)     
   สังเกตพฤติกรรมการโคชเพื่อการพัฒนาโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการโคช
ของครูผูทําหนาท่ีโคช  (แบบสังเกต และบันทึกพฤติกรรมตามตัวบงช้ี)  และการประเมิน
ความสามารถในการโคช  โดยใชแบบประเมินความสามารถการโคชทางปญญาแบบเพ่ือน          
ชวยเพื่อน  แบบบันทึกความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีโคชที่มีตอความสามารถในการโคชของตนเอง 
(Reflective Journal) 
   และแบบบันทึกความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ีมีตอ
ความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของตนเอง   โดยเก็บรวบรวมขอมูลในระยะปฏิบัติ 
การโคช ครั้งที่ 1, 2, 3 และครั้งท่ี 4   
   

ตารางท่ี 7  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลระหวางการทดลอง 
 

รายการเครื่องมือท่ีใช 
ผูประเมิน ผูรับการประเมิน/ผูใหขอมูล 

โคช 
ผูสอน/รับ
การโคช 

ผูวิจัย 

 
นักเรียน โคช 

ผูสอน/รับ
การโคช 

นักเรียน 

แบบประเมินความสามารถ 

การโคชทางปญญาแบบ 

เพื่อนชวยเพื่อน     

   

 

   

แบบประเมินความสามารถ 

การจัดการเรยีนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห 

    

 

 

แบบบันทึกความคิดเห็นของ 

ผูทําหนาที่โคชท่ีมีตอความสามารถใน
การโคชของตนเอง (Reflective 

Journal )    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับ
การโคชท่ีมีตอความสามารถในจัด 

การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
ของตนเอง (Reflective Journal )    
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ตารางท่ี 7  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลระหวางการทดลอง (ตอ) 
 

รายการเครื่องมือท่ีใช 
ผูประเมิน ผูรับการประเมิน/ผูใหขอมูล 

โคช 
ผูสอน/รับ
การโคช 

ผูวิจัย 

 
นักเรียน โคช 

ผูสอน/รับ
การโคช 

นักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

การโคชของครูผูทําหนาที่โคช 

(แบบสังเกต และบันทึกพฤติกรรม
ตามตัวบงช้ี) 

  

 

  

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการจัด 

การเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหในช้ันเรียน (แบบสังเกต 
และบันทึกพฤติกรรมตามตัวบงช้ี) 

 

 

     
 

 

แบบบันทึกความคิดเห็นของผูดูแล
ใหคําปรึกษาแนะนําที่มีตอ
ความสามารถในการใหคําปรึกษา
แนะนําของตนเอง(Reflective 

Journal)    

 

 

  

ผูวิจัย/ผูทําหนาที่ดูแล                
ใหคําปรึกษาแนะนํา 

 

  2.3 เก็บขอมูลหลังส้ินสุดการทดลอง เปนการเก็บขอมูลหลังส้ินสุดการทดลองใช
รูปแบบการโคชเอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE) โดยมีวิธีการขั้นตอนดังนี้ 
   ประเมินสมรรถภาพการโคช โดยใชแบบทดสอบวัดความรูเร่ืองการโคช แบบ
ประเมินความสามารถการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน    และแบบบันทึกความคิดเห็นของ
ผูทําหนาที่โคชท่ีมีตอความสามารถในการโคชของตนเอง (Reflective Journal)     
   ประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  โดยใช
แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห    แบบประเมิน
ความสามารถการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและแบบบันทึกความคิดเห็นของผูรับการ
โคชท่ีมีตอความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห (Reflective Journal)   และ
แบบบันทึกความคิดเห็นของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ีมีตอความสามารถในการดูแลให
คําปรึกษาแนะนําของตนเอง (Reflective Journal)     
   ประเมินผลการเรียนรูความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยใช 
แบบวัดและประเมินความรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังการใช
รูปแบบการโคชท่ีพัฒนาขึ้น  
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   สอบถามขอมูลความคิดเห็นของนักเรียน โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมหลังการใชรูปแบบ
การโคชท่ีพัฒนาขึ้น 

   เก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของครูและผูบริหาร ที่มีตอรูปแบบการโคช
ทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริม      
การคิดของครูพณิชยกรรมดวยการสนทนากลุม (Focus Groups) ดังตารางท่ี 8  

 

ตารางท่ี 8  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง 
 

รายการเครื่องมือท่ีใช 
ผูประเมิน ผูรับการประเมิน/ผูใหขอมูล 

โคช 
ผูสอน/รับ
การโคช 

ผูวิจัย 

 
นักเรียน โคช 

ผูสอน/รับ
การโคช 

นักเรียน 

แบบทดสอบความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการโคชทาง
ปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

แบบทดสอบความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัด 

การเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะห     

 

 

 

 
   

 

 

 

 

แบบประเมินความสามารถ
การโคชทางปญญาแบบ 

เพ่ือนชวยเพ่ือน     

   

 

   

แบบประเมินความสามารถ
การจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะห 

    

 

 

แบบบันทึกความคิดเห็นของ
ผูทําหนาท่ีโคชท่ีมีตอ
ความสามารถในการโคชของ
ตนเอง (Journal Writing)     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

แบบบันทึกความคิดเห็นของ
ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ีมี
ตอความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําของตนเอง
(Reflective Journal)    

 

 

  

ผูวิจัย/ผูทําหนาที่ดูแล                
ใหคําปรึกษาแนะนํา 
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ตารางท่ี 8  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง (ตอ) 
 

รายการเครื่องมือท่ีใช 
ผูประเมิน ผูรับการประเมิน/ผูใหขอมูล 

โคช 
ผูสอน/รับ
การโคช 

ผูวิจัย 

 
นักเรียน โคช 

ผูสอน/รับ
การโคช 

นักเรียน 

แบบบันทึกความคิดเห็นของ
ครูผูรับการโคชท่ีมีตอ
ความสามารถในจัด 

การเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะหของตนเอง 
(Reflective Journal)    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีตอการจัด 

การเรียนรูของคร ู

   

 

    

 

แบบทดสอบความรูและ
ความสามารถในการคิด
วิเคราะหของผูเรียน  

  

 

     

 

ประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับ
รูปแบบการโคชทางปญญา
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

   

 

  

 

 

(ผูบริหาร) 
 

 
 3. การวิเคราะหขอมูล 

  3.1 วิเคราะหประสิทธิผลของรูปแบบ ซึ่งประกอบดวย ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การโคชของครผููทําหนาที่โคช ความรูความเขาใจเกี่ยวการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคช โดยใช
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และสถิตแบบไมอิงคาพารามิเตอร (Non Parametric) โดย
การทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายกํากับของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Signed Ranks Test) 

  3.2 วิเคราะหประสิทธิผลของรูปแบบ ดานผลการเรียนรูและความสามารถใน    
การคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ สถิตคาทีแบบ
Dependent ของครูแตละคน  

   3.3 วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคช 
โดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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  3.4 วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของครูและผูบริหารที่มีตอประสิทธิผลของ
รูปแบบการโคชท่ีไดจากการสนทนากลุม (Focus Group)โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) 
 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงรปูแบบ (Development: D2): Evaluation) เปนการประเมินผล 
และปรับปรุงรูปแบบใหมีความสมบูรณ 

 

 ผูวิจัยใชแนวคิดการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development) ในข้ันของ            
การพัฒนา (Development: D2) และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจําลองการออกแบบระบบ     
การเรียนการสอน ADDIE Model ของ ครูส (Kruse, 2004)  ในข้ันของการประเมินผล (Evaluation) 
รวมกับแบบจําลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ ดิกค แคเรย และแคเรย (Dick, Carey and 

Carey,  2005: 1-8)  ในข้ันออกแบบและการประเมินผลภายหลังการเรียนการสอน (Design and 

Conduct Summative Evaluation) และแบบจําลองการสอนของเคมพ และคณะ (Kemp and others, 

2011: 14-18) การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนน้ี เปนการนําผลการทดลองตามกระบวนการและ
เงื่อนไขของรูปแบบการโคชในขั้นตอนท่ี 3 ทั้งท่ีเปนผลท่ีไดจากการวิเคราะหประสิทธิผลของ
รูปแบบ ไดแก สมรรถภาพการโคชของครูพณิชยกรรม สมรรถนะการจัดการเรียนรูที่สงเสริม     
การคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  ผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียน ความความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครู ความคิดเห็นของอาจารยที่มี
ตอการใชรูปแบบ รวมทั้งผลการวิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรค มาพิจารณาปรับปรุงแกไขรูปแบบ
การโคชเอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) ใหมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน และพรอมท่ีจะ
นําไปใชตอไป  
 

วัตถุประสงค 
 เพื่อประเมินผลการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการโคช และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมโดย
เปรียบเทียบสมรรถภาพในโคชและการจัดการเ รียนรู ที่สง เสริมการคิด วิ เคราะหของ                            
ครูพณิชยกรรมกอนและหลังการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ศึกษา
พัฒนาการของสมรรถภาพในโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห ของ                              
ครูพณิชยกรรมที่ใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนในชวงเวลาระหวางโคชและ
ศึกษาความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคช ที่มีตอการใชรูปแบบการโคชฯ ที่
พัฒนาขึ้น  รวมทั้งเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนพณิช
ยกรรมกอนและหลังการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน และศึกษาความคิดเห็น
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ของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู แลวนําขอมูลมาพิจารณา
ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  ศึกษาพัฒนาการของ
ความสามารถในโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 
(APCCMPRE Model)ใหสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอไป 
 

วิธีดําเนินการ 
  1. ประเมินสมรรถภาพการโคชการของครูผูทําหนาท่ีโคชกอนและหลังการใช
รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
    2.  ประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูรับ
การโคชกอนและหลังการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

    3.  ศึกษาพัฒนาการของครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคชดานความสามารถ
ดานการโคชฯ และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหระหวางใชรูปแบบการโคชชวงละ     

1 เดือน เปนระยะเวลา 4 เดือน  

     4.  ศึกษาความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคช ที่มีตอการใช
รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนท่ีพัฒนาขึ้น 

  5.  ประเมินผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพกอนและหลังการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวย
เพ่ือนท่ีพัฒนาขึ้น 
          6.  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคชโดย
รูปแบบการโคชฯ ที่พัฒนาขึ้น 
  7.  ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน ศึกษา
พัฒนาการของความสามารถในโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห ของ                              
ครูพณิชยกรรม (APCCMPRE Model) 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 

 1 วิเคราะหประสิทธิผลของรูปแบบ ซึ่งประกอบดวย ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
โคชของครูผูทําหนาท่ีโคช ความรูความเขาใจเกี่ยวการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคช โดยใช
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และสถิตแบบไมอิงคาพารามิเตอร (Non Parametric)              
โดยการทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายกํากับของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Signed Ranks Test) 
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 2 วิเคราะหประสิทธิผลของรูปแบบ ดานผลการเรียนรูและความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียน โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รอยละ สถิตคาทีแบบ Dependent 

ของครูแตละคน  

  3 วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคช โดย
ใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4 วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของครูและผูบริหารท่ีมีตอประสิทธิผลของรูปแบบ 
การโคชที่ไดจากการสนทนากลุม (Focus Group)โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 
 
 

   



 
 

บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  เปน      
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยประยุกตใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Methods Research) แบบเชิงสํารวจบุกเบิก: รูปแบบการพัฒนาสารระบบ (Exploratory 

Design: Taxonomy Development Model (Qualitative Emphasized) (Creswell and Clark, 2007: 75-

77) ซ่ึงประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Method) โดย  และใชรูปแบบการวิจัยแบบกอนการทดลอง  (Pre-Experimental Design)                          
โดยประยุกตใชแบบการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว  มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

(One-Group Pretest-Posttest Design) (Campbell and Stanley, 1963: 8) ผสมผสานกับ Quasi 

Experimental Design แบบดุลยภาพเวลาและกลุมตัวอยางของการทดลองตอเนื่อง  (Equivalent 

Time-Samples Design) (Campbell and Stanley, 1963 : 37) ซึ่งมีขั้นตอนในการวิเคราะหและ
นําเสนอขอมูลดังนี้ 
 ตอนที่ 1   ผลการพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการโคชทางปญญา
แบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
ของครูพณิชยกรรม  
       ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือน       
ชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู
พณิชยกรรมโดยนําเสนอ 
  2.1 ผลการประเมินสมรรถภาพการโคชของครูผูทําหนาที่โคช 
  2.2 ผลการประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู
ผูรับการโคช 

  2.3 ผลการศึกษาพัฒนาการของครูผูทําหนาท่ีโค ชและครูผู รับการโคชดาน
ความสามารถดานการโคชฯและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหระหวางใชรูปแบบ     
การโคชชวงละ1 เดือน เปนระยะเวลา 4 เดือน  
  2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผูทําหนาที่โคชและครูผูรับการโคชท่ีมีตอการ
ใชรูปแบบการโคชฯที่พัฒนาข้ึน 

215 



 216 

  2.5  ผลการประเมินผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  2.6  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับการ 

โคชโดยรูปแบบการโคชฯที่พัฒนาขึ้น 
 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรปูแบบการโคชทางปญญา 
แบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรู 

ที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 
 

 การนําเสนอผลการพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการโคชทางปญญา 
แบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
ของครูพณิชยกรรม เสนอโดยตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 คือ รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู
พณิชยกรรมมีองคประกอบและกระบวนการอยางไร และมีความสมเหตุสมผลในระดับใด โดยมี
ขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้  
 1.  การวิจัยเพ่ือศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานโดยศึกษาวิเคราะหสิ่งท่ีคาดหวังและ
สภาพปจจุบัน (Research (R1): Analysis)  

  การวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหและประเมินสภาพความตองการจําเปน
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานท่ีนําไปสูการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  โดย
การศึกษาในคร้ังน้ี  ประกอบดวย  1) การวิเคราะหสิ่งท่ีคาดหวัง  (Target) กับสภาพที่เปนจริง
(Actual)  2) การศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  และ 3) การระบุ
เปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค    
  ซึ่งการวิเคราะหสิ่งท่ีคาดหวัง  (Target) กับสภาพที่เปนจริง  (Actual)  ผูวิจัยได      
การวิเคราะหนโยบาย  เปาหมาย  จากขอกําหนดกฎหมาย  ของหนวยงานตนสังกัดทุกระดับ และใน
ระดับสถานศึกษา  ตลอดจนหลักสูตร  รูปแบบวิธีการนิเทศ ของสถานศึกษา  ความรูความสามารถ
ของครูในการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช  ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน   ตลอดจนรูปแบบการโคชท่ีเหมาะสม  
สําหรับโรงเรียน  ดวยวิธีการศึกษาเอกสาร (Document Research) วรรณกรรมที่เกี่ยวของรวมกับ
การสนทนากลุม ในกลุมผูบริหาร(ผูอํานวยการ,หัวหนาภาควิชา) อาจารยพณิชยกรรม  
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   ในการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน   วิเคราะหทฤษฏี   หลักการ  
ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีตางๆ ที่ เกี่ยวของ เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดใน 
การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและ     
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษา
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังน้ี หลักการ แนวคิดการวิจัยและพัฒนา   หลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบระบบการสอน  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ    
การนิเทศการสอน และ การโคช  และหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพการโคชและ
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
  สวนการระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค โดยผูวิจัยไดวิเคราะหชองวาง 
(Gaps) ระหวางสภาพความคาดหวัง (Target) กับสภาพท่ีเปนจริง (Actual) รวมกับผลการศึกษา 
วิเคราะห และสังเคราะห  หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาสูการกําหนดประเด็น
ที่ตองการพัฒนาใหเกิดความชัดเจนและตรงกับวัตถุประสงคในการวิจัย  
  จากที่กลาวมาจะไดนําเสนอรายละเอียดของ 1) การวิเคราะหสิ่งท่ีคาดหวัง (Target) 
กับสภาพท่ีเปนจริง (Actual)  2) การศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
และ 3) การระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค  ดังนี้  
  ผลการวิเคราะหสิ่ง ท่ีคาดหวัง  (Target)  กับสภาพที่ เปนจริง  (Actual)   โดย           
การวิเคราะหนโยบาย  เปาหมาย  จากขอกําหนดกฎหมาย  ของหนวยงานตนสังกัดทุกระดับ และใน
ระดับสถานศึกษา  ตลอดจนหลักสูตร  รูปแบบวิธีการนิเทศ ของสถานศึกษา  ความรูความสามารถ
ของครูในการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช  ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน  ตลอดจนรูปแบบการโคชที่เหมาะสม
สําหรับโรงเรียน  ดวยวิธีการศึกษาเอกสาร (Document Research) วรรณกรรมที่เกี่ยวของรวมกับ
การสัมภาษณ ในกลุมผูบริหาร(ผูอํานวยการ,หัวหนาภาควิชา) อาจารยพณิชยกรรม  เมื่อวันท่ี 7, 8 
และ 9 กันยายน 2554   ซึ่งผลการศึกษาพบวา  
  ผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชาชีพ ขาดทักษะการคิดวิเคราะหซึ่งถือเปนทักษะสําคัญ
ในการประกอบอาชีพและเปนทักษะท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการ   ซึ่งจากผล
การศึกษาเอกสาร  วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา  การพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ
ของผูเรียนในสายวิชาชีพนั้นเปนสิ่งที่มีความสําคัญเรงดวน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ไดกําหนดยุทธศาสตรเรงรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาเปนขอแรก
ของการพัฒนาโดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของครูพรอมท้ังเรงพัฒนาคุณภาพและ
สมรรถนะผูเรียนใหเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน (สํานักนโยบายและแผนงานการอาชีวศึกษา, 
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2553 : Internet)  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของผูเรียนสายอาชีพนั้นมิไดหมายความถึง 
แตเพียงสมรรถนะดานวิชาชีพเพียงอยางเดียว สมรรถนะทางดานการคิดของผูเรียนถือเปน
สมรรถนะท่ีมีความสําคัญอีกประการหน่ึง โดยเฉพาะอยางย่ิงซ่ึงการคิดวิเคราะห ถือเปนพ้ืนฐาน
สําคัญของทักษะการคิดข้ึนสูง และถือเปนทักษะพื้นฐานท่ีมีความจําเปนที่นําไปสูการพัฒนา
ศักยภาพของแรงงานท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีตองการของสถานประกอบการ ซึ่งการคิดวิเคราะหนั้น
มุงสรางใหผูเรียนเปนผูที่มีเหตุมีผล รูจัดการจัดการกับปญหา  ที่มีความสลับซับซอน เพื่อนําไปสู
การวางแผนในการแกไขปญหา และกลาคิดกลาแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจแกไขปญหาจาก
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  (Chokchai Yuenyong and others, 2009; สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551: 11-26; Gough, 1991, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี, 2553: 2; ผดุงชาติ สุวรรณวงศ 
และไพฑูรย สินลารัตน, 2542: 1-29 และ Spence and Specher, 2011:http://www. breakoutofthebox.com)  
  ดังนั้น ทักษะการคิดวิเคราะหจึงถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตองปลูกฝงบม
เพาะใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดให
ความสําคัญกับการสงเสริมการคิดวิเคราะหโดยกําหนดกรอบการพัฒนาวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2551 โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหเพ่ือนําไปสู     
การแกไขปญหา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 2551: http://www.thaive.com/pdf/ 

law4.pdf) ซึ่งสอดคลองกับทักษะของผูเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 ดานทักษะการคิดอยางมีวิจารณ
และการแกไขปญหา (Critical Thinking and Problem solving Skills) ซึ่งจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองนํา
ทักษะในการคิดวิเคราะหไปใชในการวิเคราะหปญหาเพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  
(Trilling and Fadel, 2009: 52) และหลักสูตรของ North west Center for Emerging Technologies  at 
Bellevue Community College ที่ไดนําเสนอความรูสําหรับเพ่ืออนาคต ซึ่งทักษะการคิดวิเคราะห
และแกไขปญหาถือเปนทักษะที่ผูเรียนควรรูและปฏิบัติได อาทิเชน  นักเรียนควรเรียนรูเกี่ยวกับ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตรรกะ  การสรุปแนวคิด  การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหจัดการกับ
ขอมูล   การประมาณการและการวิเคราะหตนทุนกําไร  การตั้งสมมติฐานและการทดลองทําความ
เขาใจในส่ิงท่ีมีความซับซอนและพัฒนาแบบการปฏิบัติ   การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และ
การวิเคราะหทางสถิติ (National Workforce Center for Emerging Technology, 1999: 6) ซึ่ง
สอดคลองกับหลักการ และจุดมุงหมาย ของหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) สะทอนใหเห็นถึงแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษามุงเนนใหผูเรียนเปน
คนเกง คนดี และใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข คิดเปน ทําเปนแก ไขปญหาเปน และนําความรู
ความสามารถท่ีมีมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546: www.voe.go.th)  และเมื่อไดศึกษาความคาดหวังในระดับ
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วิทยาลัย จากการศึกษา พบวา ปรัชญาวิสัยทัศน พันธกิจ ของวิทยาลัยฯ มุงพัฒนาผูเรียนตามปรัชญา  
“การเรียนดี กีฬาเดน เนนคุณธรรมกิจกรรมเปนเลิศ” และไดกําหนดวิสัยทัศน ป พ.ศ. 2554-2556 คือ  
“มุงจัดการศึกษา  สูความเปนเลิศทางอาชีพ” โดยไดกําหนดพันธกิจสําคัญ 5 ประการ ซึ่งพันธกิจ
หนึ่งที่สําคัญคือการผลิตผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสถานประกอบการคิด
เปน ทําเปน แกไขปญหาเปน โดยวิทยาลัยไดตั้งเปาหมายของผูเรียนที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ
รอยละ 80 ของผูเขาสอบในแตละปการศึกษา (รายงานการประเมินตนเอง, 2551-2553: บทสรุป
สําหรับผูบริหาร)  จึงเห็นไดวา  สิ่งท่ีคาดหวังท่ีสําคัญในการจัดการอาชีวศึกษา หรือการจัด
การศึกษาสายวิชาชีพนั้นนอกจากมุงเนนใหผูเรียนเปนผูที่มีสมรรถภาพทางวิชาชีพที่เปนเลิศแลว ยัง
มุงเนนใหผูเรียนเปนผูที่มีสมรรถนะดานการคิดโดยเฉพาะการคิดวิเคราะหใหผูเรียนสามารถแกไข
ปญหาจาการทํางานและนําไปสูการพัฒนาตนเอง  
  แตจากการศึกษาสภาพท่ีเปนจริงของผลการจัดการการอาชีวศึกษา จากศึกษา
เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาใน
ปจจุบันนั้นควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวนโดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งจากรายงานการวิจัยเสนทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาและ เทคโนโลยี
(บรรเลง ศรนิล, 2548: 34) ไดรายงานผลการศึกษาสภาพและปญหาของการจัดการศึกษาจากสภาพ
และปญหาการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  
พบวาปญหาของการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษามีดังน้ี 1) ผูเรียนมีพื้นฐานความรูเดิมคอนขางตํ่า 

ทําใหเปนภาระหนาท่ี  ตอครูผูสอน และสงผลใหสอบตกมาก และ 2) คุณภาพผูจบการศึกษาไมตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงานสอดคลองกับผลการวิจัยการประเมินผลการมีสวนรวมใน           
การจัดการอาชีวศึกษาของเอกชน  ซึ่งผลการวิจัยพบวา  คุณภาพของผู เรียนสาขาอื่น  ๆ  ที่
นอกเหนือจากสาขาคอมพิวเตอรและชางยนตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวารอยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนกับ
สถานศึกษาทั้งหมด พบวา ผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนสวนมากไดคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนวิชาชีพใกลเคียงกับคะแนนภาพรวมโดยผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนมีความรูความสามารถใน 
สาขาวิชาชีพอยูในระดับพอใช ซ่ึงเปนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสถานศึกษาเอกชนและรัฐ พบวา ผูเรียนใน
สถานศึกษาเอกชนสวนใหญไดคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ     
ต่ํากวาผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติเกือบทุกสาขาวิชา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา , 2549:27) และเมื่อศึกษาถึงผลการประเมินรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานประจําปการศึกษา 2553 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
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มหาชน), 2553: www.niets.or.th) พบวา ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระดับ                
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสังกัดสํานักงาน    
คณะการสงเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งถือเปนผูเรียนท่ีจะเขาสูสถาบันการอาชีวศึกษามีผลการทดสอบ
ในกลุมสาระวิชาหลักมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนสอบซึ่งสอดคลองกับรายงานผล
การทดสอบนักเรียนอาชีวศึกษาของสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (องคการมหาชน) หรือ 
V-NET ประจําป  2554  พบวาผู เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมีผล             
การทดสอบสมรรถนะพื้นฐานเพ่ือการเรียนรู ซึ่งก็คือสมรรถนะดานการคิดวิเคราะห ตรรกะ และ
การใชเหตุผลมีคาเฉลี่ยอยูระหวางรอยละ  32.23-34.23  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน), 2555: เอกสารอัดสําเนาประกอบการบรรยาย) อยางไรก็ตามจะเห็นไดวา         
การสงเสริมทักษะการคิดหรือความสามารถในการคิดยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร จากผล      
การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสวนใหญนักเรียนมีความสามารถในการคิดระดับสูง (Higher  Order  

Thinking)  ที่ประกอบดวยทักษะการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินคา  รวมทั้งทักษะการคิด
แกปญหาอยูในระดับต่ํา (วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 2) และรายงานการสรุปประเด็นปญหาดาน
คุณภาพผูเรียน จากรายงานยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระเบียบวาระแหงชาติ (พ.ศ. 
25551- 2555) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2551: 11-26) พบวา ผูเรียนและผูสําเร็จ          
การอาชีวศึกษามีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของผูใช รวมท้ังขาดทักษะพ้ืนฐานท่ี
จําเปน ไดแก ทักษะการสื่อสาร ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดความสามารถในการคิด
วิเคราะหการแกปญหา ความคิดสรางสรรคและผูเรียนไมนิยมเรียนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะผูเรียนที่มี
ความสามารถสูง ทําใหขาดแคลนกําลังคนระดับกลาง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง)  และผลการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา, 2551-2553  มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  ตัวบงช้ีที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  พบวา ผูเรียนภาพรวมผานมาตรฐานวิชาชีพเฉลี่ยคิดเปน       
รอยละ 60 ของจํานวนผูเขาสอบ 
  นอกจากน้ีจาการวิเคราะหขอมูลตามสภาพจริงจากการการสัมภาษณ โดยมีผูบริหาร
จํานวน 6 คน แบงเปนผูอํานวยการ จํานวน 1 คน  หัวหนาภาควิชา  (ผูบริหารระดับกลาง) จํานวน     
5 คน (สนทนากลุมวันที่ 7-8 กันยายน 2554) และครูพณิชยกรรม จํานวน  10 คน (สนทนากลุมวันท่ี 
9 กันยายน 2554) ในประเด็นที่เกี่ยวของกับปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวขอกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะหของผูเรียน  พบวา  ผูเรียนในช้ันเรียนมีทักษะดานการคิดท่ีแตกตางกัน  แตผูเรียน
สวนใหญมีทักษะการคิดอยูในระดับต่ํา (Lower order Thinking) กลาวคือ ยังเนนการจําเน้ือหา  
เขาใจเฉพาะสาระในบทเรียน และปฏิบัติไดตามแบบหรือลอกเลียนแบบตามตัวอยาง ยังไมสามารถ
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ไปถึงระดับการคิดวิเคราะห และแกไขปญหาเพ่ือนําไปสูการวางแผนการสรางสรรคและพัฒนางาน
ในวิชาชีพที่ตนเลือกได  ซึ่งครูและผูบริหารมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาทักษะการคิดวิเคราะหมี
ความสําคัญตอการเรียน หรือการฝกปฏิบัติการทางวิชาชีพของผูเ รียน ดังผลจากการสนทนากลุม
ผูบริหารและครูที่กลาววา  
 

         “ปญหาสําคัญของนักเรียนคือการวิเคราะหงานหรือสาระสําคัญในงานไมได จึงนําไปสู   
การวางแผนท่ีไมดี เชน รายวิชาโครงการผูเรียนจะตองมีการวิเคราะหงาน  ท้ังดานการวางแผน  
การปฏิบัติ  และการประเมินผล  แตผูเรียนไมสามารถจําแนก จัดกลุมจัดลําดับงานไดจึงทําให
ทุกปท่ีผานมามีผูเรียนท่ีตองมีผลการเรียนไมสมบูรณจํานวนมาก (มส)” 

(การสัมภาษณผูบริหารวันท่ี 7-8 กันยายน 2554) 
 

         “ตอนสอบถาขอสอบในรายวิชาใดมีกรณีศึกษาหรือสิ่งท่ีตองการใหผูเรียนวิเคราะหผูเรียน
มักจะไมทํา หรือ เขียนคําตอบมาในลักษณะของการบรรยายตามความเขาใจไมสามารถแสดง
ความคิดเห็นในเชิงวิเคราะหหรือเสนอทางแกไขปญหาจากกรณีศึกษานั้น”  

     (การสัมภาษณ ผูบริหารวันท่ี 7-8 กันยายน 2554) 
  

         “ผูเรียนยังใชแคความจําและความเขาใจเปนสวนใหญยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห”       
 (การสัมภาษณครูวันท่ี 9 กันยายน 2554) 

 

         “ผูเรียนปจจุบันไมชอบคิด ชอบลอกเลียนแบบ หากใหโจทยท่ีแตกตางกันจากตัวอยางท่ี
ผูสอนให ผูเรียนก็จะทําไมไดเนื่องจากคิดไมเปน”   
         “ผูเรียนไมสามารถคิดวิเคราะหจากโจทยหรือกรณีศึกษาไดท้ังหมดทีเดียว ตามท่ีผูสอน
กําหนด” 

 (การสัมภาษณครูวันท่ี 9 กันยายน 2554) 
 

 2. สมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูต่ํากวาความคาดหวัง  
จากการทบทวนเอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  พบวา การพัฒนารูปแบบวิธีการจัด      
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถคิดข้ันสูงไดนั้นมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งกวา       
2 ทศวรรษที่ผานมา    ไดมีการศึกษา  คนควาวิจัยเกี่ยวกับการคิดข้ันสูงมากมาย  รวมท้ังการทํางาน
ของสมองในดานการคิดและการเรียนรู  และผลการวิจัยท่ีผานมาในปจจุบันยังมีการเรียกรองเสมอ
ใหมีการปรับปรุงการเ รียนการสอนเพื่อสง เสริมและพัฒนาการคิดและทักษะการคิ ด                       
นักการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศตางเห็นดวยกันวาควรมีการสงเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการคิดอยางจริงจัง  นอกจากนั้นยังมีการยืนยันวาสามารถท่ีจะสงเสริมพัฒนา
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรคใหกับผูเรียนไดดวยการจัดการเรียน
การสอนและการฝกปฏิบัติ (Instruction and Practice)  (Regional Education Laboratory.http:// 
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www.nwrel.org/scpd/sirs/6cull.htm/Retrieved117/48)  สอดคลองกับเพรสเซน (Presseisen 1986, 

อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 2)   ที่กลาวสนับสนุนไววาเด็กนักเรียนสามารถท่ีจะเรียนและมี
ความสามารถในการคิดสูงข้ึน   ถาโรงเรียนใสใจท่ีจะสอนใหเขาคิด  ความสามารถในการคิด
สามารถสอนและฝกไดตั้งแตระดับขั้นตน ๆ ที่สําคัญครูตองมีความรู  มีความเขาใจเกี่ยวกับทักษะ
การคิดและการพัฒนารวมท้ังตัวเองตองมีความสามารถในการคิดและมีทักษะในการคิดกอนจึงจะ
สามารถสอนใหผูเรียน  มีความสามารถในการคิดได ซึ่งความคิดเห็นดังกลาวมีความสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของนักวิชาการท่ีมีความสามารถและเปนที่ยอมรับในวงการศึกษาไทย  เชน  ยุพิน  
พิพิธกุล (2535, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 2)  และทิศนา แขมมณี  (2535, อางถึงใน วัชรา  
เลาเรียนดี, 2553: 2) ที่มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาการสอนใหเด็กคิดเปน มีความสําคัญย่ิง แต
ไมใชเร่ืองงาย  เนื่องจากทักษะการคิดและกระบวนการคิดเปนนามธรรม  มีความซับซอนคลุมเครือ  
ซึ่งยากท่ีจะสอนใหกระจางและไดผลโดยเร็ว  ดังน้ันหากครูจะสอนใหเด็กคิดเปน  พัฒนาความคิด  
และวิธีคิด  และมีทักษะการคิดจะตองกระทําอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอในการเรียนรูทุกประเภท
ของความรู (Types of Knowledge) และทุกสาขาวิชา จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาทั้งนักการศึกษาไทย
และตางประเทศ  มีความเห็นตรงกันวา  ครูถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาผู เรียนใหมี
ความสามารถมีทักษะในการคิดข้ันสูงได ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา เปาหมาย 
และนโยบายในการพัฒนาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในยุทธศาสตรที่ 1: เรงรัด
การผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งใหความสําคัญกับสถานศึกษาครู
อาจารยและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือสรางผูสําเร็จการศึกษาและ
ฝกอบรมที่มีคุณภาพมาตรฐานท้ังในระดับประเทศและระดับอาเซียน พัฒนาสถานศึกษาใหมีความ
ทันสมัยไดมาตรฐานท้ังดานเคร่ืองมือและเทคโนโลยี มีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะคานิยมการทํางานและการประกอบอาชีพตามความตองการของการพัฒนาเศรษฐกิจและตาม
ความถนัดและความสนใจทําใหเกิดความนิยมในการเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึนโดยมีกลยุทธหลัก
ประการหนึ่งคือการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา และยังสอดคลองกับกลยุทธที่
นําไปสูความสําเร็จ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ครูตองจัดประสบการณใหผูเรียน
มีความสามารถ คิด วิเคราะหประยุกต ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาอยู และสอดรับกับการสัมภาษณ 
เกี่ยวของกับความคาดหวังของผูบริหารและครูที่มีตอการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  
เมื่อวันที่ 7, 8 และ 9 กันยายน 2554  ซึ่งมสีาระสําคัญดังตอไปนี้    
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         “ถาครูผูสอนสามารถพัฒนาใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบแลวผูเรียนก็
สามารถนําความรูไปสูการสรางสรรคและกอใหเกิดประโยชนตอการศึกษา การเรียนรูและ
นําไปใชในการประกอบอาชีพไดอยางถูกตองและเหมาะสม” 

 (การสัมภาษณผูบริหารวันท่ี 7-8 กันยายน 2554) 
 

         “ถึงแมผู เรียนจะมีปญหาบาง  มีความแตกตางกันบาง แตครูมิควรละเลยท่ีจะพัฒนา 
โดยเฉพาะการสอนใหเด็กคิดเปน ซึ่งถาคิดวิเคราะหเปนไดยอมเปนสิ่งท่ีดี แตอาจเร่ิมจากคิด
วิเคราะหแบบงาย ๆ เชน จําแนก จัดกลุม อะไรอยางเน้ีย แลวคอยพัฒนาตอไป”  

 (การสัมภาษณผูบริหารวันท่ี 7-8 กันยายน 2554) 
    

         “ความคาดหวังใหผูเรียนนอกจากใหจําและเขาใจแลว ตองเพ่ิมทักษะการวิเคราะหเพ่ิมข้ึน
โดยสรางจากคําถาม แบบฝกหัด หลังจากเรียนแลวในแตละหนวย”   

 (การสัมภาษณครูวันท่ี 9 กันยายน 2554) 
 

         “ในฐานะผูสอนตองมีความคาดหวังใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหไดอยางหลากหลาย   
จะได     ทําใหผูเรียนสามารถมีความรู ความคิด เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันได” 

 (การสัมภาษณครูวันท่ี 9 กันยายน 2554) 
 

  แตจากการศึกษาสภาพที่เปนจริง เกี่ยวกับสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะหของครู โดยจากการศึกษาจาก เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา 
สมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมตํ่ากวาความคาดหวัง     
ดังรายงานการวิจัยเสนทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี  (บรรเลง ศรนิล, 2548: 34)             
ไดรายงานผลการศึกษาสภาพและปญหาของการจัดการศึกษาจากสภาพและปญหาการผลิตกําลังคน
ดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน พบวาปญหาของการผลิต
กําลังคนดานอาชีวศึกษา ไดแก ผูเรียนมีพื้นฐานความรูเดิมคอนขางตํ่า ทําใหเปนภาระหนาท่ีตอ
ครูผูสอน และสงผลใหสอบตกมาก   คุณภาพผูจบการศึกษาไมตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน และคุณภาพของอาจารยดานคุณวุฒิและประสบการณวิชาชีพที่ทําการสอนยังตอง
ไดรับการปรับปรุง  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน พบวาครูมีการจัดทําแผนการสอนครบทุกรายวิชา แตเมื่อ
ศึกษารายละเอียดหรือขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเนนใหผูเรียนสามารถปฏิบัติ
ได โดยมีการกําหนดคะแนนรายสมรรถนะตาง  ๆ อยางชัดเจน แตเมื่อดูรายละเอียดกิจกรรม         
การเรียนรูที่แสดงถึงกิจกรรมที่สงเสริมการคิดของผูเรียน และจากการสังเกตการสอนครูโดยผูวิจัย
ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการนิเทศการสอน ซึ่งจากการนิเทศการสอนใน  ปการศึกษา 2553 
ซึ่งผลจากการศึกษา พบวา กิจกรรมการเรียนรูดังกลาวยังขาดกิจกรรมท่ีสงเสริมการคิดท่ีมีความ
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ชัดเจน ตลอดจนการวัดผลประเมินผลน้ันยังไมครอบคลุมถึงการวัดทักษะในการคิดโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงการคิดวิเคราะห  
  นอกจากน้ี ยังมีการวิเคราะหขอมูลสภาพที่เปนจริงจากการสัมภาษณผูบริหารและ
คร ูเมื่อวันที่ 7, 8 และ 9 กันยายน 2554  ซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหารเห็นวาผูบริหารมองวาครูนั้น
ยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะห ซึ่งมีสาระสําคัญ
ดังนี้      
 

         “ครูทุกคนอาจมีความสามารถในการสอน การถายทอดไมเทากัน บางคนสอนแบบเดิมมา
ตลอดไมปรับเปลี่ยน แตบางคนก็พัฒนาการสอนจนเด็กออกปากชม”    

(การสัมภาษณผูบริหารวันท่ี 7-8 กันยายน 2554)) 
 

         “ครูไดรับการอบรมและพัฒนามาโดยตลอด แตท่ีสังเกตเห็นก็คือ ครูอาจยังเลือกใชวิธี    
การสอนท่ีไมเหมาะสมกับเน้ือหา หรือเปาหมายของการพัฒนา อยางเชน เราเคยมีการอบรม   
การสอน  โดยการเรียนรูแบบรวมมือ ครูก็ใชรวมมือทุกแผน ซึ่งความเปนจริง ก็ไมจําเปนตอง
รวมมือทุกคาบก็ได” 

(การสัมภาษณผูบริหารวันท่ี 7-8 กันยายน 2554) 
 

 ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณครูพณิชยกรรม ที่กลาววา   
 

         “ไมแนใจวาการวิเคราะหมีอะไรบาง คําไหนท่ีแสดงถึงการคิดวิเคราะห และท่ีสําคัญ    
การเรียนสายอาชีพควรเนนใหปฏิบัติไดมากกวา”  

(การสัมภาษณครูวันท่ี 9 กันยายน 2554) 
 

         “การคิดวิเคราะหก็คือ การจําแนก แยกแยะ นาจะเหมาะกับวิชาคณิตศาสตรมากกวา
รายวิชาอื่นๆ เพราะคณิตศาสตรยังมีการใหผูเรียนฝกวิเคราะหโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
รายวิชาอื่นยังไมเห็นวาจะมาใชวิเคราะหไดยังไง  นอกจากวิชาท่ีมีการคํานวณ หรือแกปญหา
โจทย” 

(การสัมภาษณครูวันท่ี 9กันยายน 2554) 
 

 3.  กระบวนการพัฒนาวิชาชีพของครูมีประสิทธิภาพต่ํากวาความคาดหวัง  จาก
การศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา  พบวา ระดับนโยบายใหความสําคัญกับ
การพัฒนาวิชาชีพซึ่งเห็นไดจากการกําหนด ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา เปาหมาย และนโยบายใน
การพัฒนา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในยุทธศาสตรที่ 1: เรงรัดการผลิตและ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีกลยุทธหลักคือ การพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรการอาชีวศึกษาตลอดจนสงเสริมการสรางและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรกระบวน          
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การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ  กํากับ  ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง  ซึ่งสอดคลองกับ
หลักการแนวคิดของการนิเทศหรือการพัฒนาวิชาชีพครูในปจจุบันที่เนนใหการพัฒนาวิชาชีพครู
ตองมีความตอเนื่อง (Job embedded Professional Development) ในขณะปฏิบัติงานภายใตบริบท
ของของสถานการณจริงจึงจะชวยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเกิดขึ้นได ดวยหลักการแนวคิด
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาวิชาชีพที่ย่ังยืนและประสบผลสําเร็จ  (Professional 

Development) นั้นจะตองเปนและการดําเนินการในโรงเรียนดวยความรวมมือกันของบุคลากรและ
ผูบริหารสถานศึกษาจึงสามารถสรางคุณภาพการศึกษาไดอยางตอเน่ือง โดยใชโรงเรียนเปนฐานเพ่ือ
การพัฒนาระบบและพัฒนางานท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งหมายถึง
คุณภาพของผูเรียนในโรงเรียนนั่นเอง (Glickman, 2001) และการพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนา
วิชาชีพสําหรับครูทุกระดับความรูและประสบการณมีความจําเปนและสําคัญอยางย่ิงที่ตองใชวิธีการ
ที่หลากหลายและตอเนื่องมีความเปนมาตรฐานวิชาชีพและเนนความรวมมือ  (วัชรา เลาเรียนดี, 
2553: 265) ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณเกี่ยวความคาดหวังของผูบริหารและครูวิทยาลัย         
พณิชยการราชดําเนินเมื่อวันที่ 7, 8 และ 9 กันยายน 2554  จากการสัมภาษณผูบริหารจะเห็นวา
ผูบริหารเล็งเห็นความสําคัญกับการพัฒนาวิชาชีพครู เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู เรียน  ซึ่งผล    
การสนทนากลุมดังตอไปนี้ 
 

         “สถานศึกษาควรเปดโอกาสในบุคลากรไดพัฒนาตนเอง ตามความตองการโดยสนับสนุน
เรื่องเวลา สวัสดิการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง”  

(การสัมภาษณผูบริหารวันท่ี 7-8 กันยายน 2554) 
 

         “การพัฒนาวิชาชีพถือเปนสิ่งสําคัญและเห็นดวยเปนอยางย่ิงในการท่ีครูจะไดรับ   
การพัฒนา ท้ังจากภายในสถานบัน และภายนอกสถาบัน เพ่ือไปสูการเปนครูมืออาชีพ  และ
นําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ”  

(การสัมภาษณผูบริหารวันท่ี 7-8 กันยายน 2554) 
 

   ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณครูพณิชยกรรม ที่กลาววา   
 

         “สิ่งท่ีคาดหวังในการพัฒนาวิชาชีพครูก็คือดานเทคนิควิธีการสอนใหทันยุคทันสมัยและ   
การเปลี่ยนแปลงโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาครู การทําส่ือการเรียนการสอนท่ี   
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยมีการคิดวิเคราะหไดดียิ่งขึ้น” 

(การสัมภาษณครูวันท่ี 9 กันยายน 2554) 
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          “ความคาดหวังตอการพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศึกษา คือ สถานศึกษาควรสงเสริมใหครู
ไดแสวงหาความรู หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหมๆและควรสงเสริมใหครูไดมี
ความรูเพ่ิมเติมโดยการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น เพ่ือประโยชนของผูเรียนและสถานศึกษา” 

(การสัมภาษณครูวันท่ี 9 กันยายน 2554) 
 

  แตจากการศึกษาสภาพที่เปนจริงของการพัฒนาวิชาชีพครู พบวาจากรายงาน       
การวิจัยเสนทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี (บรรเลง ศรนิล, 2548: 34) ไดรายงานผล
การศึกษาสภาพและปญหาของการจัดการศึกษาจากสภาพและปญหาการผลิตกําลังคนดาน
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  พบวาปญหาของการผลิตกําลังคน
ดานอาชีวศึกษา ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครู-อาจารย ยังขาดการสนับสนุนอยางจริงจัง และ
ทําไดนอย  ซึ่งสอดคลองกับสภาพการพัฒนาวิชาชีพของวิทยาลัยเทคโนโลยีของวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ซึ่งผลการศึกษาสภาพปจจุบันของการจัดระบบการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ในดานของการจัดการเรียนการสอนและ 
การจัดการนิเทศขอมูล ปการศึกษา 2551-2553 พบวา ดานการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการราชดําเนิน วิทยาลัยฯมีการพัฒนาบุคคลากรแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  การพัฒนาบุคลากร
ภายในสถาบัน เปนจัดอบรมใหความรูโดยการเชิญวิทยาการที่มีความรูความสามารถและประสบการณ
มาถายทอดท้ังในภาคทฤษฏีและฝกปฏิบัติการ   และการพัฒนาบุคลกรโดยสงบุคลการเขารวมการอบรม
สัมมนาในองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันนั้น แผนกบุคคลเปน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยการพัฒนาบุคลากรนั้นจะเปนแบงเปนการอบรมบุคลากรสายการสอนและ
สนับสนุนการสอน กับ เจาหนาท่ีและพนักงาน โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจะไดรับการพัฒนา
และการฝกอบรมไมต่ํากวาปละ 20 ช่ัวโมง สําหรับการอบรมบุคลากรสายการสอนนั้นจะเปน             
การฝกอบรม โดยมีการเชิญวิทยากรท่ีทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาใหความรูภายในสถาบันปละ 1 คร้ัง                    
ในระหวางป 2551-2553 มีการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การวัดผล
ประเมินผล และการวิจัยในช้ันเรียน  ในสวนของการพัฒนาบุคลากรภายนอก มีการจัดสงบุคลากรเขารับ
การพัฒนาในสถาบันตาง ๆ ภายนอก โดยการพิจารณาจากผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนาภาควิชา    
ซึ่งระหวางปการศึกษา 2551-2553 สถานศึกษาไดมีการสงบุคลากรในการพัฒนาตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวกับ หลักสูตร การสอน การวัดผลและประเมินผล  แตเมื่อศึกษาการนําความรูจากการฝกอบรมสู  
การปฏิบัติ พบวา ทางสถานศึกษาขาดกระบวนการติดตามการนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม
ดังกลาวสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  ซึ่งกระบวนการนิเทศการสอนที่มีอยูเปนการนิเทศกระบวน    
การจัดการเรียนการสอนโดยเปนการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูในคาบสอนปกติมากกวา
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การติดตามชวยเหลือการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
และตอครู 

  นอกจากน้ี สภาพของกระบวนการนิเทศการสอนซึ่งถือเปนกระบวนการสําคัญใน
การพัฒนาวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน  พบวา วิทยาลัยเทคโนโลยี      
พณิชยการราชดําเนินมีหนวยงานในการนิเทศการสอนเฉพาะ คือ แผนกพัฒนาวิชาการและนิเทศ
การศึกษา ซึ่งมีหนาท่ีในการนิเทศการสอนใชแบบฟอรมเดียวกันในการนิเทศการสอนอาจารย     
ทุกสาขาวิชา รูปแบบการนิเทศการสอนและของวิทยาลัยฯมีลักษณะเปนการประเมินการผลสอน
ดวยแบบประเมินมาตรประมาณคา 5 ระดับ และใชกับครูทุกคน ทุกระดับช้ัน และทุกหอง โดย
หัวหนาภาควิชาและกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังเปนผูนิเทศโดยมีการนิเทศ 1 คร้ังตอภาคเรียน   
โดยถือวาแบบประเมินผลการสอนนี้เปน เคร่ืองมือในการนิเทศซึ่งสามารถแสดงแผนภาพ
กระบวนการดําเนินการนิเทศ,กิจกรรมการนิเทศ จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาการนิเทศการสอน
ของวิทยาลัยฯ  จะเห็นไดวาการนิ เทศนั้น เปนการนิ เทศโดยผูบริหารหรือหัวหนาภาควิชา 
(Administrative Supervision) โดยเนนการประเมินผลการสอนและเปนการวัดผลเฉพาะปลายทาง 
ผลของการนิเทศเปนลักษณะของการประเมินระดับคุณภาพของผูสอน ซึ่งการปฏิบัติดังกลาวมิได
สงผลถึงการวางแผนในการพัฒนาอยางยังยืนใหกับครูผูรับการนิเทศและท่ีสําคัญทําใหครูเกิด
ทัศนคติในดานลบกับการนิเทศของสถานศึกษาโดยอาจมองเปนการจับผิดมากกวาการมองใน
มุมมองของการชวยพัฒนา  ซึ่งสอดคลองกับจากการสัมภาษณผูบริหารและครูพณิชยกรรม เมื่อ
วันที่ 7, 8 และ 9 กันยายน 2554  ซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหารจะเห็นไดวา ผูบริหารใหความสําคัญ
กับการพัฒนาวิชาชีพครูแตเปนการพัฒนาวิชาชีพที่วิทยาลัยฯดําเนินการน้ันเปนการฝกอบรมหรือ
การรับความรูแตมิใชการนําความรูสูการปฏิบัติโดยมีกระบวนการนิเทศหรือการโคชเพื่อชวยเหลือ
ใหการนําความรูสูการปฏิบัตินั้นประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณครูพณิชยกรรม 
ซึ่งผลการสนทนากลุมมีดังนี้ซึ่งผลการสัมภาษณมีดังนี้  
 

         “การพัฒนาวิชาชีพของเราก็คือการอบรมใหความรูโดยการฟงจากวิทยากรขางนอก  และ
บางครั้งท่ีโรงเรียนใหไดตามกฎหมายโรงเรียนเอกชนป 2550 และเราก็มีการสังเกตการสอนโดย
หัวหนาภาควิชาเทอมละ 1 ครั้ง”  

(การสัมภาษณผูบริหารวันท่ี 7-8 กันยายน 2554)) 
 

         “วิทยาลัยมีการจัดการพัฒนาวิชาชีพครูเปนไปตามมาตรฐาน และยังมีการใหทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษา  โดยแตละภาควิชาก็พยายามสงครูไปอบรมเม่ือมีโอกาสท่ีไดรับเชิญจากภายนอกและ
มีการนิเทศโดยหัวหนาภาควิชาอยางตอเน่ือง” 

(การสัมภาษณผูบริหารวันท่ี 7-8 กันยายน 2554) 
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         “ไดรับการอบรมตั้งหลายเรื่องป ๆ หน่ึง เชนเรื่องการเขียนแผนการสอน  การนิเทศ การจัด   
การเรียนการสอน  การออกขอสอบ ท้ังท่ีโรงเรียนจัดใหและหนวยงานภายนอกจัด แคนี้ก็ถือ
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี” 

(การสัมภาษณครูวันท่ี 9 กันยายน 2554) 
 

  หรือคําสนทนาของอาจารยอีกทานหน่ึงที่กลาววา  
 

         “มีการจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรครูภายในวิทยาลัยโดยผูมีความรู อยางตอเนื่องและ
เปดโอกาสใหครูไดไปอบรมสัมมนาภายนอกในการรับความรูใหมเพ่ิมเติม 

(การสัมภาษณครูวันท่ี 9 กันยายน 2554) 
 

 ผลการการศึกษาทบทวนวิเคราะหหลักการ แนวคิด และทฤษฏี  ที่ผูวิจัยไดนํามาใชเพื่อ
การสังเคราะหและพัฒนารูปแบบการโคช ในการศึกษาคร้ังนี้  สรุปไดดังนี้ 
 การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนที่สงเสริมสมรรถภาพการ
โคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมในคร้ังน้ีไดนําหลักการ
แนวคิดและทฤษฏีที่เปนพื้นฐานสําคัญและสอดคลองกับสิ่งท่ีตองจําเปนตอการพัฒนาเพ่ือนําไปสู
การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน ซึ่งประกอบดวย  1) ยุทธศาสตรการ
อาชีวศึกษาเปาหมายและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสรุปไดวาการพัฒนา
ครูเปนสิ่งที่เปนยุทธศาสตรและนโยบายสําคัญในการพัฒนาการอาชีวศึกษาและคุณภาพของผูเรียน
อาชีวศึกษา 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงผลคาดหวังเกี่ยวกับผูเรียนท้ังดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยเพ่ือนําไปสูการ
กําหนดส่ิงท่ีคาดหวังดานผูเรียน  3) ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการ
สอนและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการนิเทศ ไดแก หลักการ แนวคิด และทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฏีการ
เปลี่ยนแปลง การเรียนรูของผูใหญ การรวมกันเรียนรู และทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคม  หลักการ
แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศแบบพัฒนาการ หลักการ แนวคิด  การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ  การมี
สวนรวม (Participation) การเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน  (Job Embedded Learning) เพื่อใช
เปนพื้นฐานคิดในการกําหนดองคประกอบและกระบวนการของรูปแบบการโคช   4) การศึกษา
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ หลักการแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE  หลักการ
แนวคิดเกี่ยวกับการโคช  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการโคชเพื่อนชวยเพื่อน หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับ
การโคชทางปญญา   หลักการแนวคิดกัลยาณมิตรนิเทศ  หลักการแนวคิดการดูและใหคําปรึกษา  
การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ซ่ึงผลการวิเคราะหสังเคราะหหลักการแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพ
นําไปสูการกําหนดหลักการองคประกอบและปจจัยสนับสนุนความสําเร็จของรูปแบบการโคชทาง
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ปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการนิเทศในยุคปจจุบัน  ซึ่ง
สมรรถนะการนิเทศหรือการโคชนี้เปนสมรรถนะท่ีจําเปนในการรวมกันพัฒนานาวิชาชีพชีพของ
เพ่ือนครูใหประสบความสําเร็จ  5) หลักการ แนวคิดทฤษฎีการออกแบบระบบการสอน ซึ่งเปนหลัก
ที่ใชในการออกแบบรูปแบบการโคชโดยใชหลักการแนวคิดเชิงระบบ โดยเร่ิมต้ังแตการวิเคราะห  
การออกแบบและพัฒนารูปแบบ การทดลองใชรูปแบบและการประเมินรูปแบบ   6) หลักการ 
แนวคิดเกี่ยวกับการสอนและการพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห  ซึ่งนําไปสูการวางแผนการจัด
กาเรียนการสอน การเลือกเทคนิควิธีสอนคิดวิเคราะหที่มีความเหมาะสม  และ  7) งานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อใชเปนฐานคิดและตอยอดใน การพัฒนารูปแบบการโคชใหมีความสมบูรณและพัฒนา
วิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 การระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค จากการวิเคราะหชองวาง (Gaps) ระหวาง
สิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีเปนจริง รวมกับการทบทวนเอกสาร เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี   
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ  และการสนทนากลุมผูบริหารและครู ทําใหผูวิจัยเห็นสภาพและ
ปญหาความไมสอดคลองกันของสภาพท่ีคาดหวังและสภาพที่เปนจริง  ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความ
ประสงคที่สรางนวัตกรรมในการแกไขปญหาความไมสอดคลองดังกลาว โดยการพัฒนารูปแบบ
การโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพ่ือน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชเพื่อพัฒนาวิชาชีพของครู
รวมทั้งพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะห ซึ่งจะสงผลตอ        
การพัฒนาการคิดวิเคราะหของผูเรียน   โดยผูวิจัยไดระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงคของ 
การพัฒนานวัตกรรมดังกลาวดังตอไปนี้  
        1.  พัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  รูปแบบการโคชทางปญญา
แบบเพ่ือนชวยเพื่อนถือเปนวัตกรรมทางเลือกใหมในการการพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีหลักการ
แนวคิด และทฤษฏีหลักคือ หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการโคช (Coaching)และการพัฒนาโคช และ
การโคชถือเปนรูปแบบหนึ่งซ่ึงใชกันแพรหลายและประสบความสําเร็จ ซึ่งการโคช หมายถึง      
การแนะนําการฝกฝนและชวยเหลือกันอยางใกลชิดโดยโคชนั้นอาจจะเปนผูเช่ียวชาญดานใด      
ดานหน่ึงหรือเพื่อนครูดวยกันแตไมใชศึกษานิเทศก  (Supervisor) หรือผูทําหนาท่ีนิเทศโดยหนาท่ี
และตําแหนงโดยโคชจะทําหนาท่ีในการแนะนําฝกฝนและรวมปฏิบัติอยางใกลชิดซ่ึงการโคชโดย
เพื่อนครูดวยกันที่ไมใชศึกษานิเทศก (Supervisor) หรือผูทําหนาท่ีนิเทศโดยหนาท่ีและตําแหนง
ในทางการศึกษาการโคชมีจุดเนนท่ีเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางใกลชิดของกลุมครูผูสอน  
ที่เปนเพื่อนรวมงาน และมีประสบการณที่ทัดเทียมกัน รวมกันพัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาการจัด    
การเรียนรูของกลุมและตนเอง ทั้งฝายท่ีทําหนาท่ีโคช และเปนผูรับการโคช (Glatthorn, 1990: 193; 

Wiles and Bondi, 2004: 270 and Sweeny, 2008: 8) การโคชมีความเฉพาะเจาะจงในการพัฒนา      
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การจัดการเรียนรูและวิชาชีพในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนดวยการรวมปฏิบัติหรือมีการแนะนําและ
มีกระบวนใหการชวยเหลือที่มีความเขมขน ใกลชิด และใหเวลาแกกันและกันมากกวาการนิเทศ
โดยท่ัวไป (Glatthorn, 1990: 193) การโคชจึงเปนกระบวนการพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพ     
มากข้ึน จากผลการพัฒนาวิชาชีพสมัยใหมดวยเคร่ืองมือที่เหมาะสม ความรู และโอกาสเวลาท่ี
เหมาะสมเพียงพอ (Hicks, 1996, cited by Bartlett II,  2007: 91) รวมกับแนวคิดใหมของการโคช
แบบเพ่ือนชวยเพื่อนซึ่งเปนการพัฒนาวิชาชีพในขณะทํางาน  (Job Embedded Professional 

Development) โดยเพื่อนครูที่มีความรูความสามารถเทาเทียมกัน อยูในองคกรเดียวกัน มีปญหาและ
ความสนใจในการแกไขปญหาท่ีคลายคลึงกันมารวมกันในแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการเรียน
การสอนหรือมุงพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนใหพัฒนาเจริญกาวหนาข้ึนอยางตอเนื่อง  โดย       
การแลกเปลี่ยนชวยเหลือกันตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา การรวมกันพัฒนา    
แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา  สะทอนผลการปฏิบัติซึ่งกันและกันเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการพัฒนาที่ไดกําหนดรวมกันไว และหลักการแนวคิดของการโคชทางปญญา
หรือการโคชเพื่อพัฒนาสติปญญา (Cognitive Coaching) ซ่ึงเปนการโคชที่มุงใหเพื่อนครูที่มีความรู
ความสามารถและประสบการณในระดับเดียวกันมารวมมือรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาวิชาชีพ
เพื่อให เพื่อนครูเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระวิชาพัฒนาความคิดสติปญญาและ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพ
โดยการนําตนเองไดอยางตอเน่ือง (Self-directed Professional Development)  ตลอดจนนําหลักการ 
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของอื่น ๆ และขอมูลสภาพที่คาดหวัง  สภาพที่เปนจริง มาสูการพัฒนารูปแบบ
การโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีย่ังยืน  
 2.  พัฒนาสมรรถภาพการโคชของครูพณิชยกรรม    การโคชใชศาสตรและศิลป
เชนเดียวกับการนิเทศ ดังน้ัน สมรรถภาพการโคชจําเปนตองมีการเรียนรู ฝกปฏิบัติและพัฒนาให
ชํานาญปจจัยความสําเร็จของรูปแบบการนิเทศหรือการโคชนั้น มีปจจัยหลายปจจัยประกอบกัน    
ซึ่งปจจัยที่สําคัญประการหน่ึง  คือ สมรรถภาพของผูนิเทศหรือผูทําหนาท่ีโคช ซึ่งสงผลตอ
ความสําเร็จของการพัฒนาวิชาชีพเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางย่ิงรูปแบบการโคชทางปญญา     
แบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Cognitive Coaching Model) นั้นจําเปนอยางย่ิงท่ีผูทําหนาท่ีโคชและ
ผู รับการโคชจะตองพัฒนาสมรรถภาพในการนิเทศ  หรือการโคชซึ่งหมายถึงความรูและ
ความสามารถในการนิเทศหรือการโคชเพื่อสงเสริมพัฒนากันและกันโดยการชวยเหลือสนับสนุน
แลกเปลี่ยนสลับกันทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคชสะทอนผลการปฏิบัติงานซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน
ครูควรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถภาพการโคชเพื่อนําไปสูผลสําเร็จของการพัฒนาวิชาชีพ 
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 3.   พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม   
การจัดการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถและทักษะการคิดน้ัน  มีความหลากหลายและตองมี         
การพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยคํานึงถึงความแตกตางและความตองการจําเปนในทักษะ  
การคิดที่ตองการใช แตที่สําคัญ คือ ครูผูสอนนั้นควรมีความเขาใจท่ีชัดเจนและฝกฝนพัฒนาใหเกิด
ความชํานาญและการเตรียมตัวเปนอยางดีในการคัดสรรวิธีการสอนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาสาระและ
ความสามารถของนักเรียนบริบทของสถานศึกษาและความตองการของสังคมเพ่ือนําไปสูการพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูความสามารถอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งการที่จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดไดนั้น
คือ ครูซ่ึงเปนบุคคลสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการฝกฝนใหเกิดทักษะการคิดดวย
วิธีการที่หลากหลายและตอเนื่องที่สําคัญความเช่ียวชาญสมรรถนะในการสอนเปนการพัฒนาแบบ
สั่งสมประสบการณซึ่งจะตองเปนการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลาภายใตปจจัยและเงื่อนไขท่ี
อํานวยความสะดวกหลายอยาง 
 4.   พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนพณิชยกรรม  เนื่องจากทักษะการคิด
วิเคราะหเปนทักษะที่มีความสําคัญในศตวรรษท่ี 21 เปนทักษะท่ีมีความสําคัญท่ีใชในการตอยอด
ขยายความรู การประยุกตใชในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพซึ่งการสงเสริมการคิด
วิเคราะหนั้นมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาในวิชาชีพของ
ตนใหเจริญกาวหนาอยางตอเน่ือง  
  

ผลการพฒันารูปแบบการโคช (Development (D1): Design and Development) เปนการพัฒนา
รูปแบบการโคชและเครื่องมือที่ใชในการทดลองและเครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในขั้นนี้เปนการสังเคราะหรางตนแบบรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและ การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม
ซึ่งเปนการพัฒนาอยางตอเนื่องเชนเดียวกับการจัดการเรียนการสอนและหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการโคชโดยผูเช่ียวชาญ    ซึ่งผูวิจัยไดพิจารณาดําเนินการในลักษณะควบคูกันไป   ทั้งใน  
ขั้นการออกแบบ (Design)  และข้ันการพัฒนา  (Development) โดยนําขอมูลท่ีวิเคราะหไดจาก      
ขั้น การวิเคราะห (Analysis) = Research1 (R1) ทั้งหมด รวมถึงเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค
ของรูปแบบการโคชที่ชัดเจนมาใชเปนฐานคิดในการรางตนแบบรูปแบบการโคชทางปญญาแบบ
เพ่ือนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของ
ครูพณิชยกรรม (เอพีซีซีเอ็มพีอารอี: APCCMPRE Model) ที่ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค 
ปจจัยสนับสนุนและข้ันตอนการโคช  8 ระยะ  และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพดาน                    
ความสมเหตุสมผลของการนํารูปแบบการโคชไปใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือตาง ๆ 
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 องคประกอบของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  และ
หลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่สนับสนุน 
 จากการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  ผูวิจัยไดรูปแบบ      
การโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวนเพื่อนที่มีช่ือวา รูปแบบ เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model)   
ซึ่งไดพัฒนาขึ้นตาม หลักการแนวคิด การออกแบบระบบการเรียนการสอนของดิคค และคาเรย 
และการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design: ID)  “ADDIE” Model ที่ปรับปรุงโดย             
เควิน ครูสซ การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) (องอาจ นัยพัฒน, 2553) รวมกับ
การศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ  การนิเทศ  และการโคช  แนวคิด
เกี่ยวกับปจจัยสนับสนุนความสําเร็จของการนิเทศ การโคช สมรรถนะผูทําหนาท่ีโคชในยุคปจจุบัน 
และการสอนและการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  โดยรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวย
เพื่อน มีองคประกอบคือ  หลักการ  วัตถุประสงค  ปจจัยสนับสนุนและข้ันตอนการโคช  8 ระยะ 
โดยแตละองคประกอบ หลักการแนวคิดทฤษฏีสนับสนุนดังนี้  
 1. องคประกอบของรูปแบบการโคช         
                   องคประกอบของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สง เสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม                           

ที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะเชิงปฏิบัติการ (Operational Model) ช่ือวา เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE) 
โดยมีองคประกอบที่ประกอบดวย  หลักการ  วัตถุประสงค  ขั้นตอนการโคช  และปจจัยสนับสนุน
การนํารูปแบบไปใช  ดังนี้ 
                   หลักการ    คือ   การโคชเพื่อรวมมือกันพัฒนาวิชาชีพดําเนินการอยางเปนระบบ 
เปนการพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเน่ืองในระหวางการปฏิบัติงานจริงโดยเพื่อนครูที่
รวมมือรวมแรงรวมใจกันพัฒนาศักยภาพดานการโคชและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการ
คิดวิเคราะหซึ่งกันและกันตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูไตรตรองสะทอนคิดเพื่อการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง  
  วัตถุประสงค   เพื่อพัฒนาพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

  ซึ่งรูปแบบการโคช เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE)ที่ไดพัฒนาขึ้นไปใชใน
ภาคสนาม โดยรูปแบบการโคชมีองคประกอบที่เกี่ยวของสัมพันธกันท้ัง หลักการ วัตถุประสงค 
ปจจัยสนับสนุนและขั้นตอนการโคช  8 ระยะ ดังนี้ 
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  ระยะท่ี 1. วิเคราะหความตองการจําเปนและกําหนดประเด็นการพัฒนา (Analyze 

Need and Deciding Focus  A)   คือ เพ่ือนครูรวมมือกันวิเคราะหสภาพและปญหาของผูเรียน สภาพ
และปญหาดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูสอนและ
กระบวนการในการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนศึกษาความตองการในการพัฒนาวิชาชีพของครู  และ
รวมกันกําหนดสิ่งท่ีมีความจําเปนและควรไดรับการพัฒนา โดยเร่ิมตนจากสรางความเช่ือมันและ
ความไววางใจโดยการการเย่ียมช้ันเรียนของเพื่อนและบันทึกขอมูลการปฏิบัติตามสภาพความเปน
จริงโดยไมมีประเมินผล (Peer Watching) และตามดวยการใหขอเสนอแนะอยางสรางสรรคกับ
เพื่อนเพ่ือฝกสะทอนผลในการพัฒนา (Peer Feedback) ซึ่งตลอดกระบวนการมีผูเช่ียวชาญเปนผูดู
และใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) 
  วัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของผู เ รียนและความตองการใน        
การพัฒนาวิชาชีพของครูเพื่อนําไปสูการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู เรียนและคุณภาพใน             
การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหของครู 

  วิธีการดําเนินการ 

  บทบาทของเพ่ือนครู 

  1.  เพื่อนครูสรางความคุนเคยและความสัมพันธระหวางกันและกันโดยการเย่ียม       
ช้ันเรียนซึ่งกันและกัน (Peer Watching) และมีการฝกการใหขอมูลยอนกลับ (Peer Feedback) 
  2. เพื่อนครูรวมกันวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนโดยรวมกันศึกษาจากเอกสารผล      
การเรียนของผูเรียน เพื่อนําไปสูการวางแผนการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนและประเด็นท่ีจําเปนสนใจท่ี
จะพัฒนารวมกัน 

  3.  เพื่อนครูรวมกันวิเคราะหตนเองโดยเช่ือมโยงกับสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน 
และรวมกําหนดความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองดวยการโคช การจัดการเรียนสอน ทั้งดาน
ความรูความสามารถและทักษะเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาการใหสูงข้ึน  
  4. เพื่อนครูรวมกันสรุปปญหาท่ีเกิดขึ้นท่ีสงผลถึงการเรียนรูของผูเรียนและความ
ตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพของตนเอง และ
รวมกันกําหนดยุทธวิธีในการพัฒนาตนในวิชาชีพ คุณภาพของผูเรียนและสมรรถภาพของตนเอง 
โดยปรึกษาหารือกับผูเช่ียวชาญ 

  บทบาทของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  ผูดูแลใหคําปรึกษา (Mentor) จะดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา สรางความสัมพันธ
ระหวางเพ่ือนครู และชวยในการหาแหลงของมูลที่เปนประโยชนตอการวิเคราะหปญหา และให
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ขอแนะนําในการวางแผนการแกไขปญหา การกําหนดความตองการจําเปน  การพัฒนาความพรอม
ของผูทําหนาที่โคช และครูผูรับการโคชกอนปฏิบัติการโคช 

  ระยะที่  2. การเตรียมการดานความรูและทักษะการปฏิบัติการโคช  (Preparing 

Knowledge and Skills  for Coaching: P) คือ ขั้นตอนการสรางความพรอมทางดานความรู ทักษะ 
และเจตคติ ตอเพื่อนครูการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถใชยุทธวิธีรูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะหไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และ          
ที่สําคัญคือการสรางความรูความเขาใจและฝกปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคชทางปญญาแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน เพื่อนําไปสูการรวมมือรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง  โดย
กระบวนการเตรียมความพรอมน้ีผูเช่ียวชาญใหจะเปนผูดูแลใหคําปรึกษาและจัดเตรียมการฝกอบรม
ใหกับเพื่อนครูตามความตองการจําเปน 

  วัตถุประสงค เพื่อเตรียมความพรอมดานความรู ทักษะ และเจตคติ ดานการจัด        
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน ของครูกอนลงสู
การปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพดวยกระบวนการโคช 
  วิธีการดําเนินการ 

  บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครู 
  1. ฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดทั้งภาคทฤษฏีเพื่อการสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห และภาคปฏิบัติโดย
ใหครูไดฝกปฏิบัติจริงมีการสาธิตการสอนและสังเกตการสาธิตการสอน  โดยโปรแกรม               
การฝกอบรม 2 วัน ซึ่งการจัดอบรมนี้จะเปนการอบรมภาคทฤษฏีควบคูกับการฝกปฏิบัติ  ทั้งน้ีจะมี
การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห กอนและหลัง
การฝกอบรม 
  2. ฝกอบรมเกี่ยวกับการโคชทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเพื่อสรางความรูความ
เขาใจและทักษะการปฏิบัติการโคชฝกปฏิบัติ เทคนิคและทักษะการโคช สมรรถภาพการโคชที่
สําคัญและถูกตองที่สงผลตอความสําเร็จของการพัฒนาวิชาชีพ โดยโปรแกรมการฝกอบรม 2 วัน  
ทั้งน้ีจะมีการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช กอน และหลัง      
การฝกอบรม 
  3.  การฝกอบรมท้ังท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและ            
การอบรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถภาพการโคช จะอยูในการดูแลของผูเช่ียวชาญ 
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  บทบาทหนาท่ีของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentor) 
  ในขั้นตอนนี้ผูดูแลแนะนําใหคําปรึกษาจะเปนผูจัดการเตรียมการในการพัฒนาครู
ดานความรูความเขาใจและความสามารถในการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
โดยการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยจัดโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูและความสามารถดานการโคช จํานวน  2 วัน ตั้งแตวันที่ 3-4 เมษายน 2555  ทั้งน้ีจะมี
การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช กอน และหลังการฝกอบรม     
และเพื่อพัฒนาใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหและการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะห ผูวิจัยไดจัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห และการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหทั้งภาคทฤษฏีเพื่อการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการจัด         
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห และภาคปฏิบัติโดยใหครูไดฝกปฏิบัติจริงมีการสาธิตการสอน 
โดยโปรแกรมการฝกอบรม 2 วัน วันท่ี 19-20 พฤษภาคม 2555 ซึ่งการจัดอบรมน้ีจะเปนการอบรม
ภาคทฤษฏีควบคูกับการฝกปฏิบัติโดยมีการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู      
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห กอน และหลังการฝกอบรม   โดยวิทยากรผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณตรงดานการนิเทศหรือการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห          
  ระยะท่ี  3. รวมมือกันวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา  

(Collaborative  planning and Setting Improvement Objective: C) เปนระยะท่ี เพื่อนครู รวมกันวาง
แผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด วิเคราะห แผนการโคช ปฏิทินการโคช และกําหนด
วัตถุประสงคของการพัฒนาวิชาชีพที่มีความชัดเจนและเปนไปไดในทางปฏิบัติ  
  วัตถุประสงค เพื่อวางแผน กําหนดวัตถุประสงคการพัฒนา และกําหนดแผนปฏิบัติ
การโดยเพื่อนครูรวมมือรวมแรงรวมใจชวยเหลือซึ่งกันในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและพัฒนา
วิชาชีพคร ู

  วิธีการดําเนินการ 

  บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครู 
  เพื่อนครูรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนา วางแผนการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห  วางแผนการโคช  ปฏิทินการโคช และสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผล
ประเมินผลการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและการพัฒนาวิชาชีพโดยการโคชทาง
ปญญาแบบ  เพื่อนชวยเพื่อนโดยตลอดกระบวนการมีผูเช่ียวชาญดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) 
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  บทบาทหนาท่ีของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  ในข้ันตอนน้ีผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจะใหขอแนะนําเกี่ยวกับการวางแผน        
การพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห 
  ระยะที่ 4.  ปฏิบัติการโคช (Coaching: C) คือ เพื่อนครูลงมือปฏิบัติการโคช โดยมี
ผูดูแลแนะนําใหคําปรึกษา (Mentor) เปนผูสังเกตรวมในการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพและให
คําแนะนํา ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบัติ 
  วัตถุประสงค   เพื่อใหเพ่ือนครูไดดําเนินการฝกปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องดวยการโคชตามแผนงานท่ีวางไวในช้ันเรียน 

  วิธีการดําเนินงาน 

  บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครู 
           1. การทบทวนแผนการโคชและสรางความเขาใจรวมกัน (Review Action Plan)  

คือ การทบทวนความพรอมและความเขาใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการจัดการเรียนการเรียนรูที่สงเสริม     
การคิดวิเคราะห การปฏิบัติการโคชและเคร่ืองมือท่ีใชกอนการปฏิบัติตามการโคชรวมกันระหวาง
เพ่ือนครู 

  2. การสังเกตการสอนในช้ันเรียนซึ่งกันและกัน (Observation) คือ เพื่อนครู
ดําเนินการสังเกตการสอนซ่ึงกันและกันโดยใชเครื่องมือสังเกตการสอนที่รวมกันพัฒนาข้ึน 
  3. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) คือ เพื่อนครูรวมกันวิเคราะหขอมูลจาก        
การสังเกตการสอนในแตละครั้ง 

  4. การทบทวนสะทอนคิดและใหขอมูลยอนกลับ (Reflection and Feedback) คือ 
เพ่ือนครูสะทอนผลการปฏิบัติการสอนและใหขอมูลยอนกลับซึ่งกันและกัน 

  บทบาทหนาท่ีของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจะชวยเหลือแนะนําใหกระบวนการปฏิบัติการโคชของ
เพื่อนครูไปตามแผนการโคช โดยมีการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของครูผูทําหนาท่ีโคชใน    
แตละข้ันตอนของการโคชเพื่อพัฒนาทักษะการโคชและเพื่อใหการโคชมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งผลการปฏิบัติดังตารางท่ี 9 
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ตางรางท่ี 9  สรุปผลการวางแผนการโคช ปฏิทินการโคช การสังเกตการสอน และเครื่องมือ 

                    ในการพัฒนาวิชาชีพของครูพณิชยกรรม 

 

ผูรับการโคช ผูทําหนาท่ีโคช นักเรียน ปฏิทินสังเกตการสอน เครื่องมือพัฒนา 
ครู 1 

 

 

 

 

 

 

ครู 2   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปวช. 1 

รายวิชาคณิตศาสตรประยุกต 1   
- หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง  
อัตราสวนและสัดสวน  (สังเกต
การสอนระหวางวันท่ี 11-15 
มิถุนายน 2555) 
- หนวยการเรียนรูท่ี 1  เรื่อง   
รอยละและการแปรผัน (สังเกต 

การสอนระหวางวันท่ี  
9-13 กรกฎาคม 2555) 
- หนวยการเรียนรูท่ี 2  เรื่อง  เซต 
(สังเกตการสอนระหวางวันท่ี  
13-17 สิงหาคม 2555) 
-หนวยการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง  
สมการ  (สังเกตการสอนระหวาง
วันท่ี 10-14 กันยายน 2555 ) 

- แผนการโคช 

-  ปฏิทินการโคช 

- แผนการจัด 

การเรียนรูท่ีสงเสริม 

การคิดวิเคราะห  
จํานวน 4 แผน ตาม 

หนวยการเรียนและ
เนื้อหาท่ีใชใน 

การสังเกต 

- แบบทดสอบความรู
และความสามารถใน 

การคิดวิเคราะหของ
ผูเรียน กอนและหลัง
การใชรูปแบบ จํานวน 

20 ขอ 20 คะแนน 
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ตางรางท่ี 9  สรุปผลการวางแผนการโคช ปฏิทินการโคช การสังเกตการสอน และเครื่องมือ 

                    ในการพัฒนาวิชาชีพของครูพณิชยกรรม (ตอ) 

 

ผูรับการโคช ผูทําหนาท่ีโคช นักเรียน ปฏิทินสังเกตการสอน เครื่องมือพัฒนา 
ครู 2 ครู1  ระหวางวันท่ี 9-13 กรกฎาคม 

2555) 
- หนวยการเรียนรูท่ี 3   เรือ่ง
รายไดประชาชาติ (สังเกต 

การสอนระหวางวันท่ี 13-17 
สิงหาคม 2555) 
- หนวยการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง
ดุลการคาและดุลชําระเงิน
(สังเกตการณสอนระหวาง 
วันท่ี 10-14 กันยายน 2555 ) 

เนื้อหาท่ีใชใน 

การสังเกต 

- แบบทดสอบความรู
และความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของ
ผูเรียน กอนและหลัง
การใชรูปแบบ 
จํานวน 10 ขอ  
10 คะแนน 

ครู 3 

 

 

 

 

ครู 4 ปวช. 3 รายวิชาวิชาเศรษฐศาสตร   
- หนวยการเรียนรูท่ี 1  เรื่อง 

การผลิต (สังเกตการสอน
ระหวางวันท่ี 11-15 มิถุนายน 
2555) 

 - หนวยการเรียนรูท่ี 2  เรือ่ง 
อุปสงค (สังเกตการสอน 

- แผนการโคช 

-  ปฏิทินการโคช 

- แผนการจัด 

การเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะห  
จํานวน 4 แผน ตาม
หนวยการเรียนและ 

   ระหวางวันท่ี 9-13 กรกฎาคม 
2555) 
- หนวยการเรียนรูท่ี 3   เรือ่ง
รายไดประชาชาติ (สังเกต 

การสอนระหวางวันท่ี 13-17 
สิงหาคม 2555) 
- หนวยการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง
ดุลการคาและดุลชําระเงิน
(สังเกตการณสอนระหวาง 
วันท่ี 10-14 กันยายน 2555) 

เนื้อหาท่ีใชใน 

การสังเกต 

- แบบทดสอบความรู
และความสามารถใน
กาคิดวิเคราะหของ
ผูเรียน กอนและหลัง
การใชรูปแบบ 
จํานวน 10 ขอ  
10 คะแนน 
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ตางรางท่ี 9  สรุปผลการวางแผนการโคช ปฏิทินการโคช การสังเกตการสอน และเครื่องมือ 

                    ในการพัฒนาวิชาชีพของครูพณิชยกรรม (ตอ) 

 

ผูรับการโคช ผูทําหนาท่ีโคช นักเรียน ปฏิทินสังเกตการสอน เครื่องมือพัฒนา 
ครู 4 ครู 3    

ตางรางท่ี 9  ตาราง
สรุปผลการวาง
แผนการโคช 
ปฏิทินการโคช 
การสังเกต 

การสอน และ
เครื่องมือใน 

การพัฒนาวิชาชีพ    
ของคร ู

พณิชยกรรม (ตอ) 

 

   

ครู 5 

 

 

 

 

ครู 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปวช. 2 

รายวิชาการเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการเท็กซโหมด        
    - หนวยการเรียนรูท่ี 1  เรื่อง  
วิธีการทางคอมพิวเตอร
สัดสวน(สังเกตการสอน
ระหวางวันท่ี 11-15 มิถุนายน 
2555) 
       - หนวยการเรียนรูท่ี 1  เรื่อง  
องคประกอบภาษาซี       

- แผนการโคช 

-  ปฏิทินการโคช 

- แผนการจัด 

การเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะห  
จํานวน 4 แผน ตาม
หนวยการเรียนและ
เนื้อหาท่ีใชใน 

การสังเกต 

   (สังเกตการสอนระหวางวันท่ี 
9-13 กรกฎาคม 2555) 
- หนวยการเรียนรูท่ี 2  เรื่อง  
คําสั่งเง่ือนไข(สังเกตการสอน
ระหวางวันท่ี 13-17 สิงหาคม 
2555) 

- หนวยการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง 
คําสั่งการวนรอบการทํางาน
(สังเกตการณสอนระหวาง 
วันท่ี 10-14 กันยายน 2555) 

- แบบทดสอบความรู
และความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของ
ผูเรียน กอนและหลัง
การใชรูปแบบ 
จํานวน 40 ขอ  
40 คะแนน 
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  ระยะท่ี 5.  การทบทวนระหวางกระบวนการ และอภิปรายไตรตรองสะทอนคิด 
(Mid Cycle Review and Reflective Discussion:  M)  คือ ขั้นการทบทวนระหวางการปฏิบัติการโคช 
โดยเพื่อนครู และผูดูแลแนะนําใหครูปรึกษา  ( Mentor) รวมกันสะทอนผลการปฏิบัติ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการโคชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

  วัตถุประสงค  เพ่ือทบทวนการปฏิบัติระหวางกระบวนการพัฒนาวิชาชีพโดย  
เพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentor) ซึ่งขอมูลที่ไดนี้จะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนา
ยุทธวิธีการจัดการเรียนรูและการโคชตอไป 

  วิธีการดําเนินการ    
  บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  1. เพื่อนครู และผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) รวมกันประชุมสะทอนผล     
การปฏิบัติงานทั้งจุดเดน จุดควรพัฒนา เกี่ยวกับการทําหนาท่ีโคชการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหในระหวางการปฏิบัติการโคชโดยรวมกันแสดงความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยน        
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  2. เพื่อนครู และผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา  (Mentor) รวมกันสรุปถึงจุดเดน        
จุดควรพัฒนาและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนซึ่งกันและกัน 

  3. เพื่อนครู และผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา  (Mentor) รวมกันปรับปรุงแผน             
การปฏิบัติการโคชและเติมเต็มในจุดที่ควรพัฒนากอนดําเนินการโคชตอไป 

  ระยะท่ี 6. การดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ (Proceeding Coaching Cycle :  P) คือ    
การดําเนินการโคช ภายหลังการทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติระหวางกระบวนการเพ่ือนําส่ิงท่ีไดรับ
การปรับปรุงแกไขสูการปฏิบัติ  
  วัตถุประสงค   เพื่อนําขอเสนอแนะและแผนการพัฒนาวิชาชีพที่ผานการทบทวน
ไตรตรองสูการดําเนินการพัฒนาวิชาชีพตอไปใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
  วิธีการดําเนินงาน 

  บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครู 
  นําแผนท่ีไดรับการทบทวนไตรตรองระหวางการปฏิบัติการโคชสูการดําเนินการ
ปฏิบัติการโคชตอไป 

  บทบาทหนาท่ีของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํามีสวนรวมในการนําแผนการพัฒนาวิชาชีพที่ ไดรับ         
การปรับปรุงสูการปฏิบัติดูแลปรับปรุงแกไขใหเกิดความถูกตองและสมบูรณ 
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  ระยะที่ 7. ทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผล  (Reflective Review and 

Conclusions: R)  เปนระยะที่เพื่อนครู และผูดูแลแนะนําใหครูปรึกษา (Mentor) รวมกันทบทวน
สะทอนคิดและสรุปการปฏิบัติในดานผลการเรียนรูความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน 
ตลอดจนความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและสมรรถภาพในการโคช
ทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน ตลอดภาคเรียน 

  วัตถุประสงค เพื่อทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผลการปฏิบัติการพัฒนา
วิชาชีพโดยการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนในผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนและท่ีเกิดขึ้นกับครู
และเพื่อนครู 

  วิธีการดําเนินงาน 

  บทบาทของเพ่ือนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  1. เพื่อนครูนําเสนอผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูลดานผลการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

  2. เพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) รวมกันอภิปราย ไตรตรอง
สะทอนคิดถึงผลลัพธของการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนและสรุปท้ังในสิ่งท่ีเปนผลสําเร็จซึ่งเปนองค
ความรูที่ใช เปนตนแบบในการพัฒนาและสรุปผลท่ีเปนประเด็น ท่ีควรพัฒนาเพ่ือนําไปสู              
การวางแผนในการพัฒนาตอไป 

  ระยะท่ี  8. การประเมินผลการใชรูปแบบการโคชรวมกัน  (Collaborative  

Evaluation of Coaching Model  Implementation: E)  คือ เพ่ือนครูรวมกันประเมินผลการใชรูปแบบ
การโคชรวมกันในดานผลสําเร็จที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติทั้งในดานผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน และ
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของเพ่ือนครูโดยนําขอมูลที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติมาใชในการประเมินผลการใชรูปแบบการโคชรวมกัน 

  วัตถุประสงค  เพื่อเปนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ    
การโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

  วิธีการดําเนินงาน  
 บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
  1. เพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา ประเมินแสดงความคิดเห็นตอผลท่ี
เกิดขึ้นจากการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
  2. เพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา นําขอมูลจากผลการปฏิบัติการโคชที่
เกิดขึ้นมาเปนตัวบงช้ีถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบ
เพ่ือนชวยเพื่อน 
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  3. นําผลการสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะหของครูผูรับการโคชประกอบการประเมินผล 

  4. เพื่อนครู ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา และผูบริหารรวมกันสรุปและประเมินผล     
การโดยใหขอมูลจากแหลงตางๆมาใชในการประเมินผลรูปแบบการโคชรวมกัน 

  ปจจัยสนับสนุน 

  ในการนํารูปแบบการ เอพีซีซีเอ็มพีอีอาร (APCCMPRE) ที่พัฒนาขึ้นไปใชใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองมี ปจจัยสนับสนุนการนํารูปแบบไปใช 4 ประการ คือ    
  1. ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพโดยใหการสนับสนุน
ดานงบประมาณ ส่ือ อุปกรณ  สิ่งอํานวยความสะดวก และที่สําคัญคือการอํานวยความสะดวกเวลา 
และสรางขวัญกําลังใจใหกับครู   
  2. การพัฒนาวิชาชีพตองเกิดจากความตองการของครูที่มีความมุงมั่นจริงใจและ       
เต็มใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรูรวมมือกัน  เคารพยอมรับซ่ึงกันและกัน อุทิศเวลาใหกับ      
การพัฒนางาน และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน  

  3. ครูควรได รับการพัฒนาเกี่ยวกับ ทั้งดานความรู และทักษะดานการจัด           
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดตามความตองการและดานการปฏิบัติการโคชท่ีถูกตองกอนเร่ิม
กระบวนการพัฒนา 
  4. การพัฒนาครูและเพ่ือนครูใหมีสมรรถนะการโคชเปนการพัฒนาที่ตอเนื่อง
จําเปนตองมีการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) โดยผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) ที่มี
ความชํานาญสูงกวาเพ่ือการปฏิบัติที่ถูกตองในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติการโคชและเพื่อให
สามารถพัฒนาตนเองใหมีความชํานาญย่ิงขึ้นตอไป  
  จะเห็นไดวาองคประกอบของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อนท่ี
พัฒนาขั้นนั้นไดบูรณาการผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและสภาพท่ีคาดหวัง ผลการศึกษา
วิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฏีโดยมุงพัฒนาครูสูสภาพท่ีคาดหวังคือการพัฒนาครูพณิชยกรรมให
มีสมรรถภาพในการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหที่สงผลตอความรู
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ดังตารางแสดงความเกี่ ยวของสัมพันธของขอมูล
พื้นฐาน ประมวลสรุป หลักการ แนวคิด และทฤษฏี ที่นํามาใชในการพัฒนารูปแบบการโคชทาง
ปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ดังแสดงในตางรางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 สังเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของในการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญา 
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 การคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) 
 

 

 

 

 

ลําดับ 

 (APCCMPRE Model) 
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1 ผลการวิเคราะหสิ่งท่ีคาดหวังและ
สภาพปจจุบัน 

 

 

        

2 หลักการแนวคิดของการออกแบบ
ระบบการสอนของ ครูสซ (Kruse 

2004)  ดิกค แคเรย และแคเรย  
(Dick, Carey and Carey, 2005) 

 

 
        

3 นิเทศแบบพัฒนาการ (Developmental 

Supervision)  กลิก๊แมน (Glickman, 

2004)   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

4 หลักการแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพ
แบบรวมมือกัน (Collaborative 

Professional Development) ของ 
แกลทธอรน (Glatthorn) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

5 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
นิเทศ (Peer Supervision)  ของ  
สุมน อมรวิวัฒน   
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 การคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) (ตอ) 
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 (APCCMPRE Model) 
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6 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการโคช 
(Coaching)ของ ฮอล และซีมีลอร 
(Hall and Simeral) กลิ๊กแมน 

(Glickman)  อาเซสทิน (Aseltine 

 and others) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

7 การโคชแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน(Peer 

Coaching) ของ เชาวเวอร (Showers, 

1982)  ไดเอสและมอรกีโอลี ่ 
(Diaz-Maggioli) แซนโวด และคณะ 

(Sandvold and other)  วิลเลอรแมน 

และคณะ (Willerman and others)  
แกลทเทอรแมน  (Gottesman)  
กลิ๊กแมน (Glickman)    
สุมน อมรวิวัฒน และวัชรา เลาเรียนดี   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

8 การพัฒนาวิชาชีพทางปญญา 
(Cognitive coaching)  ของคอสตา 
 และการมสตัน (Costa and 

Garmston) มาสคี (Maskey, 2009: 64) 

และวัชรา เลาเรียนด ี  
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 การคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) (ตอ) 
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 (APCCMPRE Model) 
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9 การดูแลใหคําปรึกษาและแนะนํา 
 (Mentoring)ของคอรเลียร และ  
แมคเฮนรี่ (Corria, M.P. McHenry 

 J.M.) ดูลนี่ และวิลาน่ี (Dunne K. and 

Villani S.) ไดซี่ แมคจีโอลี่ 
(Diaz – Maggioli) และ 

วัชรา เลาเรียนดี 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

10 หลักการแนวคิดการใหขอมูล
ยอนกลับ(Feedback) ของวิกกินส 
(Wiggins G.) 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

11 ทฤษฏีการเรียนรูของผูใหญ (Adult 

Learning) ของโนลว (Malcom 

Knowles)  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

12 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
รวมกัน (Collaborative Learning) 
ของแมททิล (Matthews, 1996)  
จอนสัน และจอนสัน (Johnson and 

Johnson) ปฟฟ (Buffee) เท็ด แพนนี่ 
(Ted Panitz) และอนูราดา  
(Anuradha) 
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 การคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) (ตอ) 
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 (APCCMPRE Model) 
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13 หลักการแนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม
(Participation Thoery) ของโคเฮน 
และคณะ (Cohen and Uphoff, 1980)
และอิสเทริสท (Arnstein S., 1969) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

14 หลักการแนวคิดทฤษฏีภาวะผูนํา 
(Leadership  Theories)  แมกเกรเกอร 
(McGregor)และเฮอรเซย และบลัน
ชารด (Hersey  and  Blanchand) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

15 หลักกรแนวคิดของการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการทํางาน (Job 

Embedded Learning) ของ Zepeda   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

16 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศหรือรูปแบบ 

การโคช ของวชิรา  เครือคําอาย, 
เกรียงศักดิ์ สังขชัย, ยุพิน ยืนยง, 
ธัญพร ช่ืนกลิ่น, โฟลสเตอร (Fostor,  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 1989) ยินจุนคัง (Kang, 2007: 

บทคัดยอ)  บราวนแมน และคณะ 
(Bowman and others, 1995)  
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ตารางท่ี 10 สังเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของในการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญา 
 แบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริม 

 การคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) (ตอ) 
 

 

 

 

 

ลําดับ 

 (APCCMPRE Model) 
 

 

 

หลักการ  แนวคิด 

ทฤษฏี 
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 เอดเวิดส (Edwards, 2008, อางถึงใน 
Jim Knight, 2009: 199-200) 

         

17 หลักการแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปจจัย
สนับสนุนความสําเร็จของการโคช 
ของ เบคเกอร  [Jean M. Becker]  
จอนหสัน และจอนหสัน (Johnson 

and Johonson) การเบียนส และ 

อันสตอรม (Galbraith and Anstrom)  
แพม รอปปนส (Pam Robbins)  
และวัชรา เลาเรียนด ี 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

18 สมรรถภาพของผูนิเทศ/โคชใน 

ยุคปจจุบัน (Supervisor/Coaches’s 

 Competency) ไดศึกษาหลักการ 

แนวคิดของ Executive Coaching 

Solution; Coaching for Leaders  from 

Directing to Coaching; Coaching 

Competencies: The Most Important 

Skills Needed to Be a Coach (Royal 

College of Physicians and Surgeons 

of Canada; PAAC Professional 

ADHD Coaching Competencies; 
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ตารางท่ี 10 สังเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของในการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญา 
 แบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริม 

 การคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) (ตอ) 
 

 

 

 

 

ลําดับ 

 (APCCMPRE Model) 
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 International Coaching Competency:  

Core Coaching Competencies; 

กลิ๊กแมน ; ริสค เลด้ีชิสสกี;้ ไวลส 
และบอนได และวัชรา เลาเรียนด,ี 
2554 

         

19 ศึกษาหลักการแนวคิดการสอนและ
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
(Instruction  and  Development  of 

Thinking  Skills) วัชรา เลาเรียนดี  
ยุพิน  พิพิธกุล  และทิศนา  แขมมณี, 

 มารโซโน  และคณะ (Marzono and 

others) เดอโบโน  (De  Bono) 
บลูม  (Bloom) และเกรียงศักดิ์  
เจริญวงคศักดิ ์

         

 

 2. ตรวจสอบรางรูปแบบตนแบบการโคช และการแกไขปรับปรุง   จากการดําเนินการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของรางรูปแบบตนแบบของรูปแบบการโคชโดยการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี ความเปนไปไดและความสอดคลองของรูปแบบ โดยผูเช่ียวชาญจํานวน              
5 ทานซึ่งสรุปผลไดดังนี้  
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       2.1   การตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี พบวา รูปแบบ
มีคาสอดคลองเชิงโครงสรางดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏีคาความสอดคลองเชิงโครงสรางดาน
ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏีมีคาเฉล่ียระหวาง  4.00 - 4.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.44 – 

0.89  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ  = 3.50 และ S.D. < 1 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11 

  2.2  การตรวจสอบประสิทธิภาพดานความเปนไปไดของรูปแบบ  พบวา  รูปแบบมี
คาสอดคลองเชิงโครงสรางดานความเปนไปไดของรูปแบบมีคาความสอดคลองเชิงโครงสรางดาน
ความเปนไปไดของรูปแบบ  มีคาเฉล่ียระหวาง  3.60 - 4.00  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.44 – 

0.89ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ  = 3.50 และ S.D. < 1 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11 

  2.3 การตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสอดคลองของรูปแบบ   พบวา  รูปแบบ
มีคาสอดคลองเชิงโครงสรางดานความสอดคลองของรูปแบบมีคาความสอดคลองเชิงโครงสราง
ดานความสอดคลองของรูปแบบ  มีคาเฉลี่ยระหวาง  4.00 - 4.20   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 
0.70 – 0.89ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ คือ  = 3.50 และ S.D. < 1 รายละเอียดดังตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11  แสดงคาความสอดคลองของการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบดานความ
 สมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี ความเปนไปไดและความสอดคลองของรูปแบบการโคช 
 ทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model)  
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
 

ระดับคะแนนโดยผูเช่ียวชาญ 
ความสมเหตุสมผล เชิงทฤษฎี  ความเปนไปได 

 S.D. 
 

 S.D. 
 

องคประกอบเชิงกระบวนการ       
หลักการ 4.20 0.83 4.40 0.89 

วัตถุประสงค 4.40 0.54 4.60 0.54 

องคประกอบเชิงกระบวนการ     

Phase 1. วิเคราะหความตองการ
จําเปนและกําหนดประเด็นการ
พัฒนา (Analyzing Needs  and 

Deciding Focus: A)   

 

 

 

4.20 0.44 

 

 

 

4.20 

 

 

 

0.44 

Phase2.การเตรียมการดานความรู
และทักษะการปฏิบัติการโคช 
(Preparing Knowledge and Skills  

for Coaching: P) 

 

 

 

4.20 0.83 

 

 

 

3.80 

 

 

 

0.83 
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ตารางท่ี 11  แสดงคาความสอดคลองของการตรวจสอบประสิทธิภาพดานความ
 สมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี ความเปนไปไดและความสอดคลองของรูปแบบการโคช 
 ทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) (ตอ) 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 

 

ระดับคะแนน โดยผูเช่ียวชาญ 
ความสมเหตุสมผล เชิงทฤษฎี  ความเปนไปได 

 S.D. 
 

 S.D. 
 

Phase3. รวมมือกันวางแผนและกําหนด
วัตถุประสงคของการพัฒนา 
(Collaborative  Planning and Setting 

Objective: C) 

 

 

 

4.20 0.83 

 

 

 

4.20 

 

 

 

0.83 

Phase4.ปฏิบัติการโคช (Coaching: C) 
ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

1. ทบทวนแผนการโคชและสรางความ
เขาใจรวมกัน (Review Action Plan and 

Reflection) 

 

 

4.40 0.54 

 

 

4.40 

 

 

0.54 

2. การสังเกตการสอนในช้ันเรียนซึ่งกัน
และกัน (Observation) 

 

4.80 
0.44 

 

 

4.40 

 

0.54 

3. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 4.60 0.54 4.40 0.54 

4. การไตรตรองสะทอนคิดและให
ขอมูลยอนกลับ(Reflection and 

Feedback) 

 

 

4.80 0.44 

 

 

4.40 

 

 

0.54 

Phase 5.  การทบทวนระหวาง
กระบวนการ และอภิปรายไตรตรอง
สะทอนคิด (Mid Cycle Reviewing and 

Reflective Discussion: M)   

 

 

 

4.60 0.89 

 

 

 

4.20 

 

 

 

0.83 

Phase6. การดําเนินการปฏิบัติการโคช
ตอ  (Proceeding Coaching Cycle: P) 

 

4.60 0.89 

 

4.20 

 

0.83 

Phase 7. ทบทวนไตรตรองสะทอนคิด
และสรุปผล (Reflective Reviewing and 

Conclusions: R) 

 

 

4.60 0.54 

 

 

4.80 

 

 

0.44 
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ตารางท่ี 11  แสดงคาความสอดคลองของการตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิง 

 ทฤษฏีความเปนไปไดและความสอดคลองของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน 

      ชวยเพื่อน  เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) (ตอ) 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 

 

ระดับคะแนน โดยผูเช่ียวชาญ 
ความสมเหตุสมผล เชิงทฤษฎี  ความเปนไปได 

 S.D. 
 

 S.D. 
 

Phase 8. การประเมินผลการใชรูปแบบ
การโคชรวมกัน (Collaborative  

Evaluation of Coaching Model 

Implementation: E) 

 

 

 

4.60 0.89 

 

 

 

4.60 

 

 

 

0.89 

การกํากับ ติดตาม  ดูแล 
(Monitoring)   

 

4.40 0.54 

 

4.20 

 

0.83 

ปจจัยสนับสนุน 4.60 0.54 4.20 0.83 

 

ตารางท่ี 12  คาความสอดคลองของการตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี 
ความเปนไปไดและความสอดคลองของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวย
เพือ่น  เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดับคะแนนความ

สอดคลอง 
 S.D. 

 

1. รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  
เอพีซีซีเอ็มพีอารอ ี(APCCMPRE Model) มีความสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการจําเปนของหนวยงาน 4.20 

 

 

0.83 

2.  แตละองคประกอบของรูปแบบการโคชทางปญญา 
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เอพีซีซีเอ็มพีอารอ ี(APCCMPRE Model) 

มีความสัมพันธสอดคลองกัน 4.00 

 

 

0.83 

3.  การดําเนินการตามกระบวนการ    รูปแบบการโคชทางปญญา 
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model)   

แตละข้ันตอนมีความสอดคลองท่ีตอเนื่องสัมพันธกัน 4.20 

 

 

0.83 
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ตารางท่ี 12  คาความสอดคลองของการตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี 
ความเปนไปไดและความสอดคลองของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวย
เพื่อน  เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) (ตอ) 

 

ประเด็นการตรวจสอบ ระดับคะแนนความ
สอดคลอง 

 S.D. 
 

1. รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  
เอพีซีซีเอ็มพีอารอ ี(APCCMPRE Model) มีความสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการจําเปนของหนวยงาน 4.20 

 

 

0.83 

2.  แตละองคประกอบของรูปแบบการโคชทางปญญา 
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เอพีซีซีเอ็มพีอารอ ี(APCCMPRE Model) 

มีความสัมพันธสอดคลองกัน 4.00 

 

 

0.83 

3.  การดําเนินการตามกระบวนการรูปแบบการโคชทางปญญา 
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model)   

แตละข้ันตอนมีความสอดคลองท่ีตอเนื่องสัมพันธกัน 4.20 

 

 

0.83 

4.  การดําเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการโคชทางปญญา 
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เอพีซีซีเอ็มพีอารอ ี(APCCMPRE Model) 

มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของรูปแบบ 4.00 

 

 

0.70 

5.  เครื่องมือท่ีใชในแตละข้ันตอนของรูปแบบการโคชทางปญญา 
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เอพีซีซีเอ็มพีอารอ ี(APCCMPRE Model)    

มีความสอดคลองกับการดําเนินการ 4.00 

 

 

0.83 

6.  วิธีวัดและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของการใช 
รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือน  กับวัตถุประสงคของการใช 
รูปแบบ  ชวยเพ่ือนเอพีซีซีเอ็มพีอารอ ี(APCCMPRE Model)    4.20 

 

 

0.89 

 

 2.4  การแกไขปรับปรุง รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเ พ่ือนชวยเพื่ อน                  
เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model)   จากผลการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี ความเปนไปไดและความสอดคลองของรูปแบบการโคชทางปญญา
แบบเพื่อนชวยเพื่อน     เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) พบวา องคประกอบของรูปแบบ 
มีคาความสอดคลองเชิงโครงสรางเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ มากวาหรือเทากับ 3.50 ทั้ง
ภาพรวมและรายขอ  และในแตละขอผูเช่ียวชาญไดตั้งขอสังเกตและใหขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้  
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   แกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมรายละเอียดในสวนของวัตถุประสงค  ซึ่งเดิมระบุ
วัตถุประสงค “เพื่อพัฒนาพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของครู
พณิชยกรรม” ผูเช่ียวชาญใหเพิ่มเติมใหเกิดความสมบูรณ โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน “เพื่อ
พัฒนาพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยก
รรม”  ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความชัดเจนของการคิดซึ่งคือการคิดวิเคราะห  
              จากขอสังเกตและขอควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมผูวิจัยไดนําขอสังเกตและขอ
ควรปรับปรุงดังกลาวไปสูการพัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการนํารูปแบบการโคช
ทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model)   ไปทดลองใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งเสนอตารางสรุปขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขโดยผูเช่ียวชาญดังนี้ 
 

ตารางท่ี 13  แสดงขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขโดยผูเช่ียวชาญ 
 

ประเด็นการตรวจสอบ การปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 

วัตถุประสงค ปรับวัตถุประสงคจาก “เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการ
โคชและการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดของครู
พณิชยกรรม” ผูเช่ียวชาญใหเพ่ิมเติมใหเกิดความ
สมบูณ โดยใชขอความดังตอไปน้ีแทน “เพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม”   
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ภาพท่ี 23 รูปแบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) 
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ตอนที่ 2  ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
เพื่อพฒันาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรยีนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของ 

ครูพณิชยกรรม 
 

 ผลการศึกษาประสิทธิผลของการนํารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม
ไปใช (Implementation)  =  การวิจัย  Research2 (R2):  การนํารูปแบบไปใช   
 ซึ่งการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมโดย
นําเสนอ  เพือ่เปนการตอบคําถามของการวิจัย ขอ 2 คือ ประสิทธิผลของการใชรูปแบบการโคชทาง
ปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนา สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของครูพณิชยกรรมใน  ดานตอไปนี้เปนอยางไร  โดยแบงเปนขอคําถามยอย ดังน้ี            
2.1)  สมรรถภาพการโคชของครูพณิชยกรรมที่ใชรูปแบบการโคชฯ เปนอยางไร  2.2)  สมรรถภาพ
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมที่ใชรูปแบบการโคชฯเปนอยางไร
2.3) ผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ไดรับการสอนของครูสายพณิชยกรรมที่ใชรูปแบบการโคชที่พัฒนาขึ้นเปนอยางไร  โดย
ผูวิจัยไดนํารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมไปทดลองใชกับครูพณิชยกรรม              
3 ภาควิชา จํานวน 6 คน ไดแก ภาควิชาธุรกิจสัมพันธ จัดการเรียนการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร
ประยุกต 1  ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 ภาควิชาบริหารการตลาด ครูที่สอนใน
รายวิชา เศรษฐศาสตรเบื้องตน ผูเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่  3 และภาควิชา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูที่สอนในรายวิชา  การเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการเท็กซโหมด   ผู เ รียนระดับประกาศนัยบัตรวิชา ชีพช้ันปที่  2 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปการศึกษา  2545 (ปรับปรุง  พ .ศ . 2546)  พัฒนาโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ระหวาง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555 โดยดําเนินการในการทดลองใชรูปแบบ      
การโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model)   ซึ่งการนําเสนอ
ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  ตามคําถามและ
วัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้  
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   เพื่อตอบคําถามและวัตถุประสงคของการวิจัยในขอ 2.1   ผลการประเมิน
สมรรถภาพการโคชการของครูผูทําหนาที่โคช ไดแก  ชวยเพื่อน  ซึ่งผลปรากฏดังนี้ 
   2.1.1 ผลการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชทางปญญาแบบเพื่อน  

การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ   
กระบวนการ วิธีการโคชทางปญญาและการโคชแบบเพื่อนชวยเพ่ือน โดยทดสอบกอนและหลัง  
การทดลองซ่ึงผลการทดสอบปรากฏดังตารางท่ี 14 
 

ตารางท่ี 14  เปรียบเทียบผลคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชทางปญญาแบบเพื่อน  

 ชวยเพื่อนกอนและหลังการใชรูปแบบของครูผูรับการโคช (n=6) 
 

                    รายการ 

 

ครูพณิชยกรรม 

คะแนนทดสอบดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคช 

 
คะแนนเต็ม กอนการโคช หลังการโคช 

คนท่ี 1 (คูท่ี 1) 20 11 12 

คนท่ี 2 (คูท่ี 1) 20 9 12 

คนท่ี 3 (คูท่ี 2) 20 14 17 

คนท่ี 4 (คูท่ี 2) 20 10 12 

คนท่ี 5 (คูท่ี 3) 20 8 16 

คนท่ี 6 (คูท่ี 3) 20 8 12 

  10.00 13.50 

S.D. 2.28 2.34 

Z 2.20* 

Sig. 0.027 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  

 จากตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบผลคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชทาง
ปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนของครูพณิชยกรรม จํานวน 6 คน  พบวา ในภาพรวมของคะแนนความรู
ความเขาใจดานการโคชที่เกี่ยวกับ หลักการ วิธีการการโคช ซึ่งมีผลคะแนนหลังการใชรูปแบบ   
( = 13.50, S.D = 2.34) สูงกวากอนการใชรูปแบบ  (  = 10.00, S.D = 2.28)     อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่ตั้งไว   
   2.1.2  ผลการประเมินความสามารถในการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน      
เปนการประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อนผูรับการโคชและผูวิจัย ระหวางและหลังการใช
รูปแบบ  จํานวน 5 ดาน  26  ขอ   แบงเปน ดานท่ี 1 ความสามารถดานหลักสูตร การสอน และ      
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การพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช ดานท่ี 2 ดานการส่ือสารแบบรวมมือ ดานที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
กับตนเองและเพ่ือน ดานท่ี 4 ดานการมีปฏิสัมพันธที่ดี  และดานท่ี 5  ดานการสะทอนผลการปฏิบัติ
และใหขอมูลยอนกลับ ซึ่งผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 15 

 

ตารางท่ี 15  ผลการประเมินความสามารถในการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนของครูผูทํา 
 หนาท่ีโคช (มิถุนายน-กันยายน 2555)  (N = 6) 
 

 

คร ู

ความสามารถในการโคช 
มิถุนายน (ครั้งที่ 1) 

(คะแนนเต็ม  = 5.00) 
กรกฏาคม (ครั้งที่ 2) 

(คะแนนเต็ม  = 5.00) 
สิงหาคม (ครั้งที่ 3) 

(คะแนนเต็ม  = 5.00) 
กันยายน (ครั้งที ่4) 

(คะแนนเต็ม  = 5.00) 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1 (คูที่ 1) 4.03 0.36 สูง 4.25 0.32 สูง 4.69 0.30 สูงมาก 4.96 0.33 สูงมาก 
2(คูที่ 1) 4.06 0.39 สูง 4.35 0.44 สูง 4.73 0.19 สูงมาก 4.84 0.10 สูงมาก 
3(คูที่ 2) 3.84 0.26 สูง 4.08 0.37 สูง 4.61 0.26 สูงมาก 4.88 0.13 สูงมาก 
4(คูที่ 2) 4.08 0.52 สูง 4.20 0.40 สูง 4.85 0.14 สูงมาก 4.96 0.03 สูงมาก 
5(คูที่ 3) 4.37 0.75 สูง 4.50 0.73 สูง 4.69 0.35 สูงมาก 4.91 0.15 สูงมาก 
6(คูที่ 3) 4.41 0.71 สูง 4.56 0.59 สูงมาก 4.91 0.09 สูงมาก 4.97 0.44 สูงมาก 

 

 จากตารางที่ 15 ผลการประเมินความสามารถในการโคชของครูพณิชยกรรมทั้ง 6 คน 

ตั้งแตคร้ังท่ี 1-4 คือระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน 2555 พบวา การประเมินความสามารถใน    
การโคชของครูพณิชยกรรมคร้ังท่ี 1 มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.84-4.41 ครูทุกคนมีความสามารถใน 
การโคชอยูในระดับสูงทุกคน คร้ังท่ี 2  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.08-4.56  ครูสวนใหญมีระดับ
ความสามารถในการโคชอยูในระดับสูง ยกเวนครูคนท่ี 6 มีความสามารถอยูในระดับสูงมาก        
คร้ังท่ี 3 มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.61-4.91  ครูมีระดับความสามารถในการโคชอยูในระดับสูงมาก    
ทุกคน  และคร้ังท่ี 4 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.84-4.97 ครูทุกคนมีความสามารถในการโคชอยูใน
ระดับสูงมากทุกคน  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว  
 ซึ่งผลจากการใช รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเ พ่ือนชวยเพื่ อน  สงผลให                            
ครูพณิชยกรรมท้ัง 6 คน มีความสามารถในการโคช ไดแก  1) ดานความสามารถดานหลักสูตร                  
การสอน และการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช  2) ดานการส่ือสารแบบรวมมือ 3) ดานการบริหาร
จัดการกับตนเองและเพ่ือน 4) ดานการมีปฏิสัมพันธที่ดี  และ 5)  ดานการสะทอนผลการปฏิบัติและ
ใหขอมูลยอนกลับ 

       จากผลการประเมินความสามารถในการโคชของครูพณิชยกรรม (6 คน)  นําเสนอเปน
เสนแผนภูมิการพัฒนาไดดังนี้  
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ภาพท่ี 24   การประเมินผลความสามารถในการโคชที่ประเมินโดย เพ่ือนครูทําหนาที่โคช   
                  ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา และการประเมินตนเอง ระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน  
                  2555   
 

 จากภาพที่ 24 แสดงความสามารถในการโคชของครูพณิชยกรรม  ระหวางเดือน
มิถุนายน-กันยายน 2555 พบวา เสนแผนภาพมีลักษณะช้ันเพ่ิมข้ึนตามลําดับ แสดงวา ในการโคช
ของครูพณิชยกรรมมีพัฒนาการในระดับดีขึ้น  

 นอกจากน้ีผูวิจัยไดประมวลขอมูลจากการประชุมหลังการสังเกตพฤติกรรมการโคช
ของครูพณิชยกรรมทั้ง 6 คน ระหวางเดือนมิถุนายนถึง กันยายน 2555 โดยผูวิจัย พบวา สวนใหญ
ซึ่งเปนผูทําหนาท่ีโคชมีพฤติกรรมการโคชตามรายการประเมิน แตในชวงตนของการสังเกต
พฤติกรรม  การโคชในคร้ังท่ี 1  และคร้ังท่ี  2 พฤติกรรมท่ีปรากฏไมชัดเจน อาทิเชน  ดานการ
สื่อสาร  ดานการมีปฏิสัมพันธที่ดี   ดานการสะทอนผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ   ซึ่งผูทํา
หนาท่ีโคชขาดความชัดเจนโดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกมีลักษณะท่ีเปนการส่ือสารแบบทางเดียว ไม
แสดงความคิดเห็นเพ่ือสะทอนผลการปฏิบัติ หรือการใหการชวยเหลือของเพื่อนครูอยางตรงจุด  
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สวนการโคชในคร้ังท่ี 3  และคร้ังท่ี  4 ผูทําหนาท่ีโคชมีพฤติกรรมการโคชที่พึงประสงคพัฒนา
สูงขึ้นตามรายการประเมินกําหนดทุกรายการ 

 และผูวิจัยไดประมวลขอมวลขอมูลจากแบบบันทึกความคิดเห็นของครูผุทําหนาท่ีโคช
ที่มีตอความสามารถดานการโคชของตนเอง  (Reflective Journal) ของครูพณิชยกรรมทั้ง 6 คน  
ระหวางเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2555  พบวา จากการไดรับการพัฒนาวิชาชีพตลอดระยะเวลา 4 

เดือน ครูไดไตรตรองสะทอนใหถึงความเขาใจ มั่นใจและเช่ือมั่น การปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพดวย
การโคชในทุกดาน  แตในชวงตนของการบันทึกความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคชท่ีมีตอ
ความสามารถในการโคชในคร้ังที่ 1  และครั้งท่ี  2 จากการวิเคราะหบันทึกความคิดเห็น พบวา ครูยัง
ขาดความเขาใจในการทําหนาท่ีโคช อาทิเชน  ดานการส่ือสาร   ดานการมีปฏิสัมพันธที่ดี   ดานการ
สะทอนผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ   ซึ่งผูทําหนาท่ีโคชขาดความชัดเจนโดยพฤติกรรมที่
แสดงออกมีลักษณะท่ีเปนการสื่อสารแบบทางเดียว ไมแสดงความคิดเห็นเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติ 
หรือการใหการชวยเหลือของเพื่อนครูอยางตรงจุด  ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินความสามารถ
ในการโคชของครูพณิชยกรมที่มีผลการประเมินความสามารถในการโคชอยูในระดับสูงถึงสูงมาก  

 นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดสรุปขอมูลจากแบบบันทึกความคิดเห็นของผูทําหนาดูแลให
คําปรึกษาแนะนําท่ีมีตอความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของตน (Reflective Journal) 
ระหวางเดือนมิถุนายนถึงกันยายน  2555  พบวา ผูทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา มีพัฒนาการ
ในการทําหนาท่ีดูและใหคําปรึกษาแนะนําในดานการพัฒนาความสามารถในการโคชของ               
ครูพณิชยกรรม รวมทั้งไดรับประโยชนตอการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการดูและ               
ใหคําปรึกษาแนะนําไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตในชวงตนของการบันทึกความคิดเห็น ในคร้ังท่ี 1 

และ คร้ังท่ี 2 จากการวิเคราะหบันทึกความคิดเห็น พบวา การดูและใหคําปรึกษาแนะนําเนน          
การสรางความเขาใจในแตละข้ันตอน  มากกวาการแนะนําเจาะลึกถึงแนวทางการปฏิบัติ                     
ดานการส่ือสาร ดานการมีปฏิสัมพันธที่ดี  และดานการสะทอนผลกรปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ 
ตลอดจนการใชเครื่องมือการโคชอยางมีประสิทธิภาพ 
     เพื่อตอบคําถามและวัตถุประสงคของการวิจัยในขอ 2.2  ผลการประเมิน
สมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูรับการโคช  ซึ่งผลปรากฏดังนี้  
   2.2.1  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  
เปนการทดสอบกอนและหลังจากไดรับการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ เคร่ืองมือที่ใชในจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  ขั้นตอน    
การจัดการเรียนรู ซึ่งผลการทดสอบปรากฏดังตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16  เปรียบเทียบผลคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความคิด 

 วิเคราะหกอนและหลังการใชรูปแบบของครูพณิชยกรรม (n=6) 
 

             รายการ 

 

ครูพณิชยกรรม 

คะแนนทดสอบดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหและการจัด 

การเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห  
คะแนนเต็ม กอนการโคช หลังการโคช 

คนท่ี 1 (คูท่ี 1) 20 12 15 

คนท่ี 2 (คูท่ี 1) 20 10 14 

คนท่ี 3 (คูท่ี 2) 20 10 11 

คนท่ี 4 (คูท่ี 2) 20 12 13 

คนท่ี 5 (คูท่ี 3) 20 11 15 

คนท่ี 6 (คูท่ี 3) 20 7 15 

  10.33 13.83 

S.D. 1.86 1.68 

Z 2.21* 

Sig. 0.027 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 16 การเปรียบเทียบผลคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห
และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  จํานวน 6 คน พบวา ใน
ภาพรวมของคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห พบวา 
ในภาพรวมของคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหและหลักการ วิธีการของการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  มีผลคะแนนหลังการใช รูปแบบ                 
( = 13.80, S.D = 1.68) สูงกวากอนการใชรูปแบบ  ( =10.33, S.D = 1.86) อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 ที่ตั้งไว 
   2.2.2  ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของครู
ผูรับการโคชโดยผูวิจัย และในสวนของความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
เปนการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนผูทําหนาท่ีโคช และประเมินโดยผูวิจัยในการ
ปฏิบัติการโคชระหวางและหลังการใชรูปแบบการโคชฯ โดยเปนการประเมินใน 3 ขั้นตอน ไดแก 
ขั้นท่ี 1 ขั้นนําและเตรียมความพรอม จํานวน 2 ขอ  ขั้นท่ี 2 ขั้นสอนและพัฒนาความรู จํานวน 5 ขอ 
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และขั้นที่ 3  ขั้นสรุปและประเมินผล จํานวน 3 ขอ  ซึ่งผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 16 และ
ตารางท่ี 17 

 

ตารางท่ี 17  แสดงผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด 

 วิเคราะหของครูพณิชยกรรม (n=6) 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม ระดับคะแนน

เฉล่ีย 
ระดับ

ความสามารถ 

 

ลําดับ 

 S.D. 

1. องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 3.00 3.00 0.00 สูงมาก 1 

2. สาระสําคัญ 3.00 2.67 0.52 สูงมาก 2 
3. จุดประสงคการเรียนรู 3.00 3.00 0.00 สูงมาก 1 

4. เนื้อหา 3.00 3.00 0.00 สูงมาก 1 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 3.00 3.00 0.00 สูงมาก 1 
6. สื่อการเรียนการสอน 3.00 2.00 0.00 ปานกลาง 3 
7. การวัดผลประเมินผล 3.00 3.00 0.00 สูงมาก 1 

ภาพรวม 3.00 2.81 .073 สูงมาก  
 

จากตารางที่ 17 แสดงผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  พบวา ภาพรวมของความสามารถในการเขียนแผน 
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหอยูในระดับสูงมาก ( = 2.81, S.D. = 0.73)  และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานองคประกอบของแผนการสอน สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู  
เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล มีระดับความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห อยูในระดับสูงมาก ( = 3.00, S.D. = 0.00),           
( = 2.67, S.D. = 0.52), ( = 3.00, S.D. = 0.00), ( =3.00, S.D. = 0.00), ( =3.00, S.D. = 0.00)  
และ ( = 3.00, S.D. = 0.00)  ตามลําดับ และในลําดับสุดทาย คือ ดานส่ือการเรียนการสอน                      
มีระดับความสามารถอยูในระดับ ปานกลาง ( = 2.00, S.D. = 0.00)  และยุทธวิธีการสอนท่ีครู
พณิชยกรรมระบุในการจัดกิจกรรมการสอนของแผนการสอน คือ การสอนแบบทางตรง (Direct 

Instruction)และการเรียนรูแบบรวมมือในเทคนิคตาง ๆ อาทิเชน การสอนแบบชวยเหลือรายบุคคล
(TAI) การเรียนรูรวมกัน (LT) 
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ตารางท่ี 18  ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห      
            ของครูพณิชยกรรม  (มิถุนายน-กันยายน 2555) (N = 6) 

 

 

ครู 
ความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวเิคราะห 

มิถุนายน (ครั้งท่ี 1) 
(คะแนนเต็ม  = 5.00) 

กรกฏาคม (ครั้งท่ี 2) 
(คะแนนเต็ม  = 5.00) 

สิงหาคม (ครั้งท่ี 3) 
(คะแนนเต็ม  = 5.00) 

กันยายน (ครั้งท่ี 4) 
(คะแนนเต็ม  = 5.00) 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
1 

(คูที่ 1) 
4.10 0.43 สูง 4.33 0.40 สูง 4.76 0.15 สูงมาก 5.00 0.00 สูงมาก 

2 
(คูที่ 1) 

4.16 0.49 สูง 4.36 0.45 สูง 4.76 0.25 สูงมาก 4.83 0.15 สูงมาก 

3 
(คูที่ 2) 

3.80 0.34 สูง 3.96 0.32 สูง 4.40 0.34 สูง 4.83 0.11 สูงมาก 

4 
(คูที่ 2) 

3.86 0.23 สูง 4.00 0.10 สูง 4.86 0.23 สูงมาก 4.96 0.05 สูงมาก 

5 
(คูที่ 3) 

4.23 0.80 สูง 4.46 0.75 สูง 4.60 0.52 สูงมาก 4.90 0.17 สูงมาก 

6 
(คูที่ 3) 

4.30 0.70 สูง 4.56 0.58 สูง
มาก 

4.93 0.11 สูงมาก 5.00 0.00 สูงมาก 

 

 จากตารางท่ี 18  ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห ของครูพณิชยกรรมท้ัง 6 ระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน 2555 พบวาการประเมิน
ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมคร้ังท่ี 1 มีคาเฉลี่ย
อยูระหวาง 3.80-4.30 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหอยูใน
ระดับสูงทุกคน  คร้ังท่ี 2 มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.96-4.56  ครูสวนใหญมีระดับความสามารถใน      
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหอยูในระดับสูง ยกเวนครูคนท่ี 6 มีความสามารถอยูใน
ระดับสูงมาก คร้ังท่ี 3 มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.96-4.56  ครูสวนใหญมีระดับความสามารถใน        
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหอยูในระดับสูงมาก   ยกเวนครูคนที่ 3 มีความสามารถ   
อยูในระดับสูง และคร้ังท่ี 4 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.83-5.00 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัด      
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหอยูในระดับสูงมากทุกคน  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย
ขอที่ 2 ที่ตั้งไวซึ่งครูพณิชยกรรมสามารถใชกลยุทธและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการ
คิดวิเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิเชน การสอนแบบทางตรง (Direct Instruction)และการ
เรียนรูแบบรวมมือในเทคนิคตาง ๆ อาทิเชน การสอนแบบชวยเหลือรายบุคคล (TAI) การเรียนรู
รวมกัน (LT) มีการใชคําถามกระตุนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหจัดกิจกรรมการสอนที่มี
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ความหลากหลายเช่ือมโยงการคิดวิเคราะหกับเนื้อหา และมีการใชสื่ออุปกรณ การวัดประเมินผลท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะห เชน การทําแผนที่ความคิด (Mind Mapping) การวิเคราะหงาน เปนตน   
 จากผลการประเมินพัฒนาการดานความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของครู 6 นําเสนอเปนเสนแผนภาพการพัฒนาไดดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 25  การประเมินผลความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของคร ู

                  พณิชยกรรมท่ีประเมินโดย เพ่ือนครูทําหนาที่โคช  ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา   

                  และการประเมินตนเองระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน 2555   
 

 จากภาพที่ 25 แสดงพัฒนาการดานความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริม        
การคิดวิเคราะหของ  ครูพณิชยกรรมระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน 2555 พบวา เสนแผนภาพ      
มีลักษณะช้ันเพิ่มข้ึนตามลําดับ แสดงวา ในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของ                           
ครพูณิชยกรรมมีพัฒนาการดีขึ้น  

 นอกจากน้ีผูวิจัยไดประมวลขอมูลจากการประชุมหลังการสังเกตพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมทั้ง 6 คน ระหวางเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 
2555 พบวา สวนใหญ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหตามรายการ
ประเมิน   แตในชวงตนของการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหในคร้ัง
ที่ 1  และ คร้ังท่ี  2 พฤติกรรมที่ปรากฏดานการใชคําถามและเทคนิคการวัดผลประเมินผลท่ีไม
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ชัดเจน อาทิ การใชคําถามกระตุนใหผูเรียนใชทักษะการคิดไดมีประสิทธิภาพ    การใชคําถามมี
ความหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระท่ีใชกระตุนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการวิเคราะห     
การใชคําถามสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียนเพื่อนําไปสูการสรุปความรูรวมกันกับผูเรียน  และ
เทคนิควิธีการวัดผล   มีหลากหลายท้ังดานความรูและทักษะการคิดวิเคราะห   สวนการโคชใน     
คร้ังท่ี 3  และ คร้ังท่ี  4 ผูรับการโคชมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหที่        
พึงประสงคตามรายการประเมินกําหนดทุกรายการ 

 และผูวิจัยยังไดประมวลขอมวลขอมูลจากแบบบันทึกความคิดเห็นของครูที่มีตอ
ความสามารถดานการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง (Reflective Journal) ของ
ครูพณิชยกรรมท้ัง 6 คน ระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2555   จากการไดรับการพัฒนา
วิชาชีพตลอดระยะเวลา 4 เดือน ครูไดไตรตรองสะทอนใหถึงความเขาใจ มั่นใจและเช่ือมั่น          
การปฏิบัติการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเองในทุกดาน  แตในชวงตนของ   
การบันทึกความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูที่สงเสริม  การคิดวิเคราะหในคร้ังท่ี 1  และคร้ังท่ี 2 

ครูมีปญหาดานการใชคําถามและเทคนิคการวัดผลประเมินผลท่ีไมชัดเจน อาทิ การใชคําถาม
กระตุนใหผูเรียนใชทักษะการคิดไดมีประสิทธิภาพ  การใชคําถามมีความหลากหลายและเหมาะสม
กับเนื้อหาสาระท่ีใชกระตุนสงเสริมใหผูเรียนเกิด  การวิเคราะห  การใชคําถามสงเสริมการคิด
วิเคราะหของผูเรียนเพื่อนําไปสูการสรุปความรูรวมกันกับผูเรียน และเทคนิควิธีการวัดผลมี
หลากหลายท้ังดานความรูและทักษะการคิดวิเคราะห   ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมิน
ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม ทั้ง 6 คน ผลการ
ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหอยูในระดับสูง-สูงมาก   

 นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดสรุปขอมูลจากแบบบันทึกความคิดเห็นของผูทําหนาดูแลให
คําปรึกษาแนะนําท่ีมีตอความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของตน  (Reflective Journal) 
ระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2555 พบวา ผูทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาแนะนํามี
พัฒนาการในการทําหนาท่ีดูและใหคําปรึกษาแนะนําในดานการพัฒนาความสามารถในการจัด การ
เรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม รวมท้ังเกิดการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ
ในการดูและใหคําปรึกษาแนะนําไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตในชวงตนของการบันทึกความคิดเห็น 
ในคร้ังที่ 1 และครั้งท่ี  2  จากการวิเคราะหบันทึกความคิดเห็น พบวา การดูและใหคําปรึกษาแนะนํา
มีความเปนนามธรรม คือ เนนการอธิบายหรือใหรายละเอียดมากกวาการยกตัวอยางของการใช
คําถามท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพซึ่งไดมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาไดดีขึ้นในคร้ังตอไป  

 



 เพื่อตอบคําถามและวัตถุประสงคของการวิจัยในขอ 2.3  ผลการศึกษาพัฒนาการของครูผูทําหนาที่โคชและครูผูรับการโคชดานความสามารถดาน
การโคชฯ และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหระหวางใชรูปแบบการโคชชวงละ1 เดือน เปนระยะเวลา 4 เดือนซึ่งผลปรากฏดังนี้ 
 

ตารางที่ 19   แสดงผลการศึกษาพัฒนาการดานการโคชและความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูทําหนาที่โคช  
       ระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2555)  

 
 
 
 

คน 

ระดับความสามารถในการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  ระหวางเดือน (มิถุนายน – กันยายน 2555) 
มิถุนายน  (ครั้งที่ 1) กรกฏาคม (ครั้งที่ 2) สิงหาคม (ครั้งที่ 3) กันยายน (ครั้งที ่4) 

ความสามารถในการ
โคช 

(คะแนนเต็ม  
 = 5.00) 

ความสามารถในการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริม

การคิดวิเคราะห 
(คะแนนเต็ม  = 5.00) 

ความสามารถในการโคช 
 

 
(คะแนนเต็ม  = 5.00) 

ความสามารถในการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริม 
การคิดวิเคราะห 

(คะแนนเต็ม  = 5.00) 

ความสามารถในการโคช 
 
 

(คะแนนเต็ม  = 5.00) 

ความสามารถในการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริม

การคิดวิเคราะห 
(คะแนนเต็ม  = 5.00) 

ความสามารถในการโคช 
 
 

(คะแนนเต็ม  = 5.00) 

ความสามารถในการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมการคิด

วิเคราะห 
(คะแนนเต็ม  = 5.00) 

  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
1 4.03 0.36 สูง 4.10 0.43 สูง 4.25 0.32 สูง 4.33 0.40 สูง 4.69 0.30 สูงมาก 4.76 0.15 สูงมาก 4.96 0.33 สูงมาก 5.00 0.00 สูงมาก 
2 4.06 0.39 สูง 4.16 0.49 สูง 4.35 0.44 สูง 4.36 0.45 สูง 4.73 0.19 สูงมาก 4.76 0.25 สูงมาก 4.84 0.10 สูงมาก 4.83 0.15 สูงมาก 
3 3.84 0.26 สูง 3.80 0.34 สูง 4.08 0.37 สูง 3.96 0.32 สูง 4.61 0.26 สูงมาก 4.40 0.34 สูง 4.88 0.13 สูงมาก 4.83 0.11 สูงมาก 
4 4.08 0.52 สูง 3.86 0.23 สูง 4.20 0.40 สูง 4.00 0.10 สูง 4.85 0.14 สูงมาก 4.86 0.23 สูงมาก 4.96 0.03 สูงมาก 4.96 0.05 สูงมาก 
5 4.37 0.75 สูง 4.23 0.80 สูง 4.50 0.73 สูง 4.46 0.75 สูง 4.69 0.35 สูงมาก 4.60 0.52 สูงมาก 4.91 0.15 สูงมาก 4.90 0.17 สูงมาก 
6 4.41 0.71 สูง 4.30 0.70 สูง 4.56 0.59 สูงมาก 4.56 0.58 สูงมาก 4.91 0.09 สูงมาก 4.93 0.11 สูงมาก 4.97 0.44 สูงมาก 5.00 0.00 สูงมาก 

 
 จากตารางที่ 19 การพัฒนาการดานความสามารถในการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมทั้ง 6 คน ตั้งแตครั้ง
ที่ 1 – 4 คือระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน 2555 พบวา  มีพัฒนาการดานความสามารถในการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกาคิดวิเคราะหสูงขึ้น
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 3 ที่ตั้งไว 
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       จากผลการประเมินพัฒนาการดานความสามารถในการโคช และความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  
(6 คน)  นําเสนอเปนเสนแผนภาพการพัฒนาไดดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 26  การประเมินผลความสามารถในการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของ ครูพณิชยกรรมที่ประเมินโดย เพื่อนครูทําหนาที่โคช   
                 ผูดูแลใหคําปรึกษา แนะนํา และการประเมินตนเอง ครั้งที่ 1-4  ระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน 2555   
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 จากภาพที่ 26 การพัฒนาการดานความสามารถในการโคชและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมตั้งแตคร้ังท่ี 1-4 คือระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน 
2555 พบวาเสนแผนภาพมีลักษณะช้ันเพิ่มข้ึนตามลําดับ แสดงวา ในการโคชและการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห มีพัฒนาการดีขึ้น  

 

 เพื่อตอบคําถามและวัตถุประสงคของการวิจัยในขอ 2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นโดย
การสนทนากลุม (Focus Group) ของครูผูทําหนาที่โคชและครูผูรับการโคชท่ีมีตอการใชรูปแบบ
การโคชฯที่พัฒนาข้ึน 

  การนําเสนอผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคชที่
มีตอการใชรูปแบบการโคชฯที่พัฒนาขึ้นนี้เปนการตอบคําถามขอท่ี 2.4 ของการวิจัย คือ ความ
คิดเห็นของครูผูรับการโคช และผูทําหนาที่โคชตอการใชรูปแบบการโคชฯที่พัฒนาขึ้นเปนอยางไร 
และเปนการยืนยันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่งสรุปตามประเด็น               
ตาง ๆ ดังนี้  
  จากการจัดสนทนากลุม  (Focus Group)   ระหวางการใชรูปแบบ  ในดาน
ความสามารถในการโคช และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห หลังจากนํารูปแบบไปใช 
เปนระยะเวลา 2 เดือน พบวา ครูผูทําหนาที่โคช แสดงความคิดเห็นตอความสามารถในการโคชของ
ตนเองโดยครูเห็นวาตนเองมีความรูความสามารถดานการโคชดังน้ี 

  1. ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การสอน และการพัฒนาวิชาชีพสูงข้ึน   
  2. ความสามารถในการส่ือสาร การอธิบายใหเพื่อนเขาใจได และการตอบสนอง
ความตองการของเพ่ือนครูไดอยางเขาใจดวยวิธีการที่หลากหลายและถูกตองและเกิดการตอบสนอง
ยอมรับซึ่งกันและกันในเชิงสรางสรรค   
  3. ความสามารถในการบริหารจัดการกับตนเองและเพ่ือนครูในการรวมมือรวม
แรงรวมใจกันในการพัฒนาวิชาชีพ   
  4.  ความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือนครูในการพัฒนา
วิชาชีพ มีการดูแลเอาใจใสซ่ึงกันและกันมากขึ้น เพ่ือใหการพัฒนาวิชาชีพบรรลุเปาหมาย   

  5.  ความสามารถในการสะทอนผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ โดยให
ขอมูลที่เปนประโยชน กับการพัฒนาวิชาชีพ และการรวมมือกันในการแกไขปญหา  
 

 

 

 



 268 

 ดังคําสนทนาของครูพณิชยกรรมที่กลาววา 
 

“สามารถพัฒนาปรับปรุง  การปรับการเรียน  การสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรการสอนไดดี
ยิ่งขึ้น”   

    (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 

 “ทําใหเขาใจรายละเอียดผูทําหนาท่ีโคชและเขาใจวิธีการของหลักสูตร เพ่ือจะไดรวมปฏิบัติใน
การแนะนํา การนําหลักสูตรท่ีกําหนดไวไปใชและปรับใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด และชวยเหลือ
เพ่ือนครูในการออกแบบกิจกรรม”  

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 “สามารถส่ือสาร อธิบายใหเพ่ือนครู ไดดวยภาษาท่ีเขาใจงาย และไดรับการตอบสนองใน
ลักษณะท่ีดี อยางเดียวกัน”  

         (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 

“ตั้งใจฟงเพ่ือนมากข้ึนและทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหา ชวยกันแกปญหา มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดการยอมรับนับถือ
ของอีกฝายหน่ึง  สรางความสัมพันธและความรูสึกท่ีดีตอกัน”  

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 

 “ เรามีการประสานงานกันเพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพใหประสบ
ความสําเร็จ และมีความรวมมือในการแกปญหา วางแผนการแกไขปญหาและปฏิบัติ และมี
ขอตกลงรวมกันในการพัฒนาวิชาชีพ”  

    (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 

“มีการวางแผนแบบรวมมือ  สังเกตพฤติกรรมการสอนซึ่งกันและกัน รวมถึงใหขอมูล วิเคราะห
ขอมูล เพ่ือชวยกันแกไขปญหา” 

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 

“เวลารวมกันโคช จะตั้งใจฟง สนใจ ใสใจกัน ตลอดเวลาท่ีพูด พรอมท้ังแสดงทาทาง สีหนา 
เปนมิตรจริงใจ เปดโอกาสใหอีกฝายไดแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง” 

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 

“ไดพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดซึ่งกันและกัน รวมกันทํากิจกรรมการเรียนการสอน และรูจกั
ปรับตัวและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ”  

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
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“ เวลาโคชจะตองสนับสนุนชวยเหลอืซึ่งกันและกันในการสะทอนคิด แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน โดยใหขอมูลยอนกลับ จากการสังเกต บันทึกทุกครั้ง และชวยกัน
วิเคราะห สะทอนคิด และสรุปความใหตรงกัน”  

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
  

“การใหขอมูลยอนกลับจะตองใหขอมูลท่ีเปนจริง  และแนวทางปฏิบัติ ท่ีสมควรโดย    
การแสดงออกทางภาษาวาจาและภาษากายและยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนครู แลวนํามา
ปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชน” 

(สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 

 สวนความคิดเห็นท่ีมีตอความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  
ในดานการใชคําถาม การตั้งคําถามในการสงเสริมการคิดวิเคราะห ในภาพรวมครูมีเห็นวาตนเองใช
คําถามในการคิดวิเคราะห สามารถเช่ือมโยงเน้ือหากับวิเคราะห จัดกิจกรรมที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห ตลอดจนใชสื่ออุปกรณ และการวัดผลประเมินผลท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียนได
มีประสิทธิภาพดีขึ้น ดังคําสนทนาของครูพณิชยกรรมที่กลาววา 
 

“สามารถใชคําถามในเชิงคิดวิเคราะห เพ่ือใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดมากขึ้น” 
 “สามารถสรางคําถามในเชิงคิดวิเคราะห ใหนักเรียนฝกการคิดวิเคราะห แยกแยะ เปน   
ระบบมากข้ึน”  

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 

“สามารถเช่ือมโยงเนื้อหา แยกแยะ คิดวิเคราะหเปนรายหัวขอ สามารถตีความใหเขาใจและ    
กระจางมากข้ึน ไมสับสนเปนไปในแนวทางเดียวกัน” 

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 

“จัดกิจกรรมเนนใหผูเรียนมีสวนรวมอยูตลอดเวลา กระตุนเพ่ือใหผู เรียนมีการเรียนและ
ตอบสนอง รูเรื่อง สนใจ อยากใฝหาความรู”   
 “มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของผูเรียน เชน การจัด
กลุมการเรียน  ใหทดลองปฏิบัติ” 

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 

“ใชสื่ออุปกรณกระตุนผูเรียนเกิดการเรียนรู และคิดวิเคราะห เชน บัตรคํา ใบความรู ใบงาน เกม
การเรียนรู และการคิดวิเคราะห”  
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“ใชหนังสือเรียน กระดานดํา  และใบงาน สงเสริมใหเกิดความรวมมือรวมใจ แลกเปลี่ยนความรู
ความคิด มีความรับผิดชอบรวมกันตอผลงานกลุม แบบฝกหัดทายบท และการฝกทักษะ
กระบวนการคิดเพ่ิมเติม” 

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 

“สามารถพัฒนาปรับปรุง  การปรับการเรียน  การสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรการสอนไดดี
ยิ่งขึ้น”   

    (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 

“ ฃประเมินใบงาน  ผลการปฏิบัติงานกลุม  ประเมินตนเอง และพฤติกรรมในการตอบคําถาม
ของผูเรียน” 

 “ใชวิธีการวัดผลประเมินผลท่ีมีความหลากหลายท้ังดานความรูและทักษะการคิดวิเคราะห เชน
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู การใชคําถามท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห  แบบประเมินผลเปน
รายบุคคล แบบประเมินผลเปนกลุม  การสอบวัดความรู Pre-test  Post – test และการนําเสนอ
ผลงานหนาช้ันเรียน” 

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 

 และในการสนทนากลุมระหวางการใชรูปแบบน้ี ผูวิจัยเปดโอกาสใหครูพณิชยกรรม
ไดสะทอนขอเสนอแนะ สิ่งท่ีควรพัฒนา  ตลอดจนผลกระทบที่เกิดข้ึนจากที่คาดหวัง ซึ่งครู           
พณิชยกรรมได ใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดานการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห เชนไดเสนอปญหาในดานเวลาท่ีไมตรงกันของการโคชและแนวทางการแกไขปญหา
รวมกัน โดยการใชวิธีการทําใบงานสําหรับมอบหมายใหผูเรียนกรณีเวลาการสังเกตการณสอนตรง
กับช่ัวโมงการสอนของครูผูทําหนาท่ีโคช    และในสวนผลกระทบที่เกิดข้ึนเกินความคาดหวังน้ัน
ครูไดสะทอนผลถึงพัฒนาการของผูเรียน และตนเอง ทั้งในดานความรู  ทักษะ เจตคติที่ดีตอ        
การพัฒนาวิชาชีพ   ดังคําสนทนาของครูพณิชยกรรมที่กลาววา 
 

                       “ผูเรียนใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม กลาแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น และคิดวิเคราะหไดอยางสรางสรรค”  
 “มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เทคนิค  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ระหวางเพ่ือนครูซึ่งเปนการพัฒนาวิชาชีพครูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน”  

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
 

 และมีการสนทนายังพบวา  ครูสะทอนเห็นวาการดําเนินการโคชตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นเปนไปตามกระบวนการแตเกิดปญหาเกี่ยวกับความเขาใจการใชเคร่ืองมือในการพัฒนา
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วิชาชีพทั้งดานการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหในระยะตน แตเมื่อไดรับการ
ดูและใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentoring)ที่ถูกตองทําใหเกิดความเขาใจในการใชเคร่ืองมือตางๆซ่ึง
เปนเคร่ืองมือที่มีความสําคัญตอการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช  ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังคํา
สนทนาของครูพณิชยกรรมที่กลาววา  
 

         “ตอนแรกในการเขารวมการพัฒนาวิชาชีพครูแรกๆมีปญหากับการใชเครื่องมือ เพราะคน
เดียวทําสองบทบาท  แตก็ไมปปญหาอะไรเพราะไดคําแนะนําและดูแลจากผูเช่ียวชาญทําใหใช
เครื่องมือไดอยางถูกตองซ่ึงเปนสิ่งสําคัญในการสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติของเรา” 

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555) 
  

 ซึ่งสอดคลองกับคําสนทนาของครูพณิชยกรรมอกีทานท่ีกลาววา 
 

         “ความม่ันใจในการพัฒนาวิชาชีพครั้งนี้คือมีคนคอยใหปรึกษาเวลาไมเขาใจ ไมวาจะเปน
การวางแผนในดานตางๆ การใชเครื่องมือท่ีมีอยูหลายแบบท่ีตองทําความเขาใจกอนจึงจะเปน
ประโยชน” 

(สนทนากลุมครูวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555)   
 

 จากการจัดสนทนากลุมหลังการใชรูปแบบการโคชฯ  ที่พัฒนาข้ึน เปนการประชุม
สอบถามความคิดเห็นของครูพณิชยกรรมท่ีเปนกลุมตัวอยาง   ดานองคประกอบของรูปแบบการ  
กระบวนการนํารูปแบบไปใช    และในประเด็นการตอบสนองความตองการจําเปนของการพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  
 จากการสนทากลุมครูพณิชยกรรมดานองคประกอบของรูปแบบ พบวา ครูมีความ
คิดเห็นสอดคลองกับวา ทุกองคประกอบของรูปแบบมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีผูดูแล
ใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentor) ในการดูแลใหคําปรึกษาในการดําเนินการพัฒนาวิชาชีพทําใหการ
พัฒนาวิชาชีพดวยการโคชเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังคําสนทนาของครูพณิชยกรรมท่ี
กลาววา  
 

         “การเร่ิมตนการทําอะไรใหมๆ จําเปนตองมีคนคอยใหคําปรึกษาท่ีมีความรูความสามารถ 
ซึ่งชวยสรางความม่ันใจในส่ิงท่ีทํา และผลท่ีจะเกิดขึ้น”  

(สนทนากลุมครูวันท่ี 20 กันยายน 2555)  
 

 สวนดานกระบวนการนํารูปแบบไปใช พบวา ครูมีความรูความเขาใจในการใชรูปแบบ
แตในระยะตนน้ัน พบปญหาเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือเนื่องจากครูหนึ่งคนทําหนาท่ีทั้งผูทําหนาท่ี
โคชและผูรับการโคช แตเมื่อไดรับการแนะนําจากผูทําหนาท่ีดูและใหคําปรึกษาแนะนํา  (Mentor) 
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อยางตอเนื่องทําใหสามารถแกไขปญหาดังกลาวได และครูยังมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา
เคร่ืองมือที่นํามาใชเปนประโยชนและสงเสริมใหการพัฒนาวิชาชีพประสบผลสําเร็จ  ดังคําสนทนา
ของครูพณิชยกรรมที่กลาววา 
 

         “เครื่องมือท่ีตองใช 5 – 6 ชุด แรกๆก็ งง วาจะเลือกใชแบบไหน เม่ือไหร แตยังดีท่ีมีคนให
คําปรึกษาในการใชอยางใกลชิด ทําใหความกังวลหมดไป และใชเคร่ืองมือไดถูกชุดและมี
ประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพสูงสุด” 

        (สนทนากลุมครูวันท่ี 20 กันยายน 2555)   
 

 และจากการสนทนากลุมครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือ   รูปแบบการโคชท่ี
พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองความตองกรจําเปนในการพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัด     
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เนื่องจากสถานรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือน           
ชวยเพื่อนชวยทําใหครูและเพื่อนครูเกิดการพัฒนาในวิชาชีพ ทําใหการจัดการเรียนรูของที่มี
ประสิทธิภาพและสงผลถึงคุณภาพของผูเรียน  ดังการสนทนากลุมของครูที่กลาววา  
 

         “รูปแบบการโคชฯสามารถตอบสนองความตองการของครูเนื่องจากชวยพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรูของครูและสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียน” 

          “รูปแบบการโคชฯ ทําใหเกิดความกระตือรือรนในตัวผู เรียน และผูทําหนาท่ีโคช ผูถูก
โคช ในการพัฒนาการเรียนการสอน”  
          “รูปแบบการโคชฯ ทําใหไดเรียนรู และแลกเปลี่ยน ความรู ความคิด สําหรับผูสอน เปน
รากฐานชวยพัฒนา  สมรรถภาพการโคช  ดานการเรียนรู  ดานการคิดวิ เคราะห  สราง
ความสัมพันธท่ีดี โดยมุงพัฒนาครูใหเปนนักคิดวิเคราะหตนเอง ปรับปรุงแกไขตนเอง สงผลให
เกิดการพัฒนาดานการคิดวิเคราะหแกผูเรียน”  

(สนทนากลุมครูวันท่ี 20 กันยายน 2555) 
 

 ดานผลของการใชรูปแบบ เปนการประชุมสรุปอภิปรายถามความคิดเห็นของครู              
พณิชยกรรมที่เปนกลุมตัวอยาง โดยไดกําหนดประเด็นเกี่ยวกับ ประโยชนของการใชรูปแบบ
ประสิทธิผลของรูปแบบในการพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของครู  และประสิทธิผลของรูปแบบท่ีมีตอการแกไข พัฒนา สงเสริมการพัฒนาผลการ
เรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน และสุดทายคือ ความคิดเห็นและความรูสึก
ที่มีตอการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน ซึ่งในประเด็นของประโยชนของการ
ใชรูปแบบน้ันครูมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน คือ รูปแบบการโคชทางปญญา
แบบเพื่อนชวยเพื่อนที่พัฒนาข้ึนน้ันมีประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพครูใหครูเกิดบรรยากาศในการ
เรียนรูรวมกันสงเสริมและชวยเหลือกัน ใหเพื่อนครูสามารถพัฒนาตนเองภายในสถานศึกษาทั้งใน



 273 

ดานทักษะการโคชและทักษะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห และเปนกระบวนการที่มี
ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในบรรยากาศที่เปนมิตรตอกัน และรวมมือกันปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาในวิชาชีพ ดังการสนทนากลุมของครูที่กลาววา  
 

         “รูปแบบชวยใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดดีขึ้น สามารถถายทอดและรับขอมูล
จากกรสะทอนกลับและนําไปปรับปรุงเปนประโยชนมาก” 

(สนทนากลุมครูวันท่ี 20 กันยายน 2555)  
 

         “เปนกระบวนการฝกปฏิบัติ ประเมินผลสัมฤทธิ์ดวยตนอง รูจักตัวเองอยางแทจริง โดยไม
มีการลําเอียง และพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง”  

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 20 กันยายน 2555) 
 

 ซึ่งสอดคลองกับครูอกีทานหน่ึงที่กลาววา 
 

         “ทําใหครูทํางานเปนทีม เพ่ือรวมกันเรียนรูและพัฒนาในดานยุทธิวีการสอนเทคนิคและ
ทักษะการสอน วธิีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองเพ่ือนําไปสูการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน”  

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 20 กันยายน 2555) 
 

 และประเด็นประสิทธิผลของรูปแบบในการพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัด  
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู  จากการสนทนากลุม พบวา ครูมีความคิดเห็น
สอดคลองกันวา รูปแบบการโคชฯที่พัฒนาข้ึนสามารถพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัด       
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู ทําใหครูรูวิธีการพัฒนาวิชาชีพที่อาศัยความรวมมือจาก
เพ่ือนครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการคิดวิเคราะห และมี
การทํางานเปนระบบ ดังการสนทนากลุมของครูที่กลาววา  
 

         “มีการทํางานเปนทีม เพ่ือรวมกันเรียนรูและพัฒนาในดานยุทธวิธีการสอน เทคนิคและ
ทักษะการสอน วิธีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน”  
          “มีการทํางานเปนระบบตามกําหนดการปฏิทิน ขั้นเริ่มดําเนินการขั้นปฏิบัติ ขั้นสรุป 
พัฒนาดวยวิธีการตาง  ๆ  ท่ีหลากหลาย   การจัดการเรียนรูก็รูปแบบใหม  ๆ  ไมซ้ํ าซาก   
การประเมินผล วัดผลท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหของนักเรียน” 

(สนทนากลุมครูวันท่ี 20 กันยายน 2555) 
 

 ซึ่งสอดคลองกับครูอกีทานหน่ึงที่กลาววา 
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         “เพ่ือนครูเปนสื่อกลางในการสนับสนุน สงเสริม สรางและพัฒนาสติปญญา ความคิด   
การเรียนรู และตัดสินใจในการจัดกิจกรรม การเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห” 

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 20 กันยายน 2555) 
 

 สวนประเด็นประสิทธิผลของรูปแบบท่ีมีตอการแกไข พัฒนา สงเสริมการพัฒนาผล
การเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน จากการสนทนากลุม พบวา ครูมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวา รูปแบบการโคชฯทําใหครูสามารถการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหไดมีประสิทธิภาพ ดวยการชวยเหลือกันและกันทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดการคิด
วิเคราะห ดังการสนทนากลุมของครูที่กลาววา  
 

         “ผูทําหนาท่ีโคชใชวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือชวยใหเพ่ือนครูพัฒนาการรับรู การตัดสินใจ 
และการพัฒนาดานความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสงผลถึงพฤติกรรมการสอนและ
สามารถพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย”  

(สนทนากลุมครูวันท่ี 20 กันยายน 2555) 
 

 ซึ่งสอดคลองกับการสนทนากลุมของครูอกีทาน ที่กลาววา  
 

         “รูปแบบการโคช มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดใหเกิดข้ึนภายในตนเอง ซึ่ง    
การกระบวนการคิดท่ีมีคุณภาพจะสงผลถึงพฤติกรรมการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรูของ
ผูเรียน” 

(สนทนากลุมครูวันท่ี 20 กันยายน 2555) 
 

 สุดทายคือ ความคิดเห็นและความรูสึกที่มีตอการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบ
เพื่อนชวยเพื่อนของครูพณิชยกรรม จากการสนทนากลุม พบวา ครูมีความคิดเห็นและความรูสึก
ทางบวกตอการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยครูมีความเห็นวาตนเองมี
การพัฒนาสมรรถภาพการทํางานสูงข้ึน  รูจักการทํางานเปนทีม  เปดใจกวางยอมรับซึ่งกันและกัน
ระหวางเพื่อนครูเปนการสรางเสริมความรวมมือกันเรียนรูและถือเปนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับ
การพัฒนาวิชาชีพในยุคปจจุบัน ที่เนนการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางในการแกไขปญหา  ดังการสนทนากลุมของครูที่กลาววา 
 

         “เปนรูปแบบท่ีเหมาะกับการพัฒนาครู พัฒนาการเรียนการสอนในปจจุบัน โดยยึดผูเรียน
เปนศูนยกลางการเรียนรู ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามศักยภาพของผูเรียน”  
         “เปนความรวมมือ  รวมใจ ของผูสอน เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ใหเกิดกระบวนการ
เรียนรู คิดวิเคราะห สะทอนคิดและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอผูเรียนอยางมีคุณภาพ” 

 (สนทนากลุมครูวันท่ี 20 กันยายน 2555) 
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 ซึ่งสอดคลองกับการสนทนากลุมของครูอีกทาน ที่กลาววา 
 

         “ผูทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคชเกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน ยอมรับกันมีการทํางานเปนทีม 
ปดใจกวาง ยอมรักในการทํางานรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทํางานในแนวคิดและ    
แนวทางการแกไขปญหาในแนวทางเดียวกัน”  

(สนทนากลุมครูวันท่ี 20 กันยายน 2555) 
 

 จากการสนทนากลุมครูจะเห็นไดวาครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีบรรยากาศแหง        
การเรียนรู เกิดการทํางานเปนทีมรวมมือรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ืองโดย
มุงใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเกิดสังคมแหงการเรียนรูขึ้นในองคกรดังท่ี เซฟเพดา (2008 : 84) ได
สังเคราะหลักษณะของชุมชนแหงการเรียนรูที่มีลักษณะสําคัญ คือ มุงพัฒนาครู สนับสนุนการ
เรียนรูของผู เรียน  และมุงใหครูเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาผู เรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 เพื่อตอบคําถามและวัตถุประสงคของการวิจัยในขอ 2.5  ผลการประเมินผลการเรียนรู
และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังตารางท่ี 20 
 

ตารางท่ี 20 ผลการประเมินผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับ 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพของครูแตละคน 
     

ผูสอน 

คนท่ี 
นักเรียน
หอง 

 

คะแนน คะแนน
เต็ม 

 S.D. รอยละ ระดับ
ความสามารถ 

ของผูเรียน 

t Sig  

1 ปวช. 1/1 กอน 20 7.30 2.47 36.50 ตํ่า  

13.66* 

 

0.00 หลัง 20 12.00 1.49 60.00 ปานกลาง 

2 ปวช. 1/7 กอน 20 5.50 2.24 27.50 ตํ่า  

13.50* 

 

0.00 หลัง 20 11.02 2.01 55.10 ปานกลาง 

3 ปวช. 3/6 กอน 10 3.93 1.65 39.30 ตํ่า  

10.60* 

 

0.00 หลัง 10 6.04 1.99 60.40 ปานกลาง 

4 ปวช. 3/2 กอน 10 3.96 0.79 39.60 ตํ่า  

6.76* 

 

0.00 หลัง 10 5.32 1.46 53.20 ปานกลาง 

5 ปวช. 2/7 กอน 40 19.57 4.74 48.92 ตํ่า  

11.65* 

 

0.00 หลัง 40 23.63 3.47 59.07 ปานกลาง 

6 ปวช. 2/9 กอน 40 12.95 5.71 32.37 ตํ่า  

24.93* 

 

0.00 หลัง 40 25.85 4.70 64.62 ปานกลาง 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตารางที่ 20 ผลการประเมินผลการเรียนรูความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของครูแตละคน  พบวา ในภาพรวมของคะแนนผลการรียนรู
และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ไดรับการ
สอนโดยครูครูพณิชยกรรมที่ไดรับการโคชโดยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีผลคะแนนหลังการจัดการ
เรียนรูสูงกวากอนการใชรูปแบบ อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนอยูในระดับปานกลาง กอนเรียนอยูในระดับต่ําทุกหอง 
ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอท่ี 4 ที่ตั้งไว  โดยผูเรียนโดยผูเรียนสามารถ อธิบายความ
เช่ือมโยงของเหตุและผล (Causal Relationship)  ประกอบเร่ืองที่เรียน  ระบุความคิดรวบยอด  ระบุ
ปญหา  ระบุความ เช่ือมโยงของความคิดรวบยอดตาง ๆ และรายละเอียดของเร่ืองที่อานได โดย
สามารถสรางแผนที่ความคิด(Mind Mapping) การวิเคราะหงานวิเคราะหระบบ   และสามารถท่ีจะ
แจกแจง (Categorize) จําแนกแยกองคประกอบ  สวนประกอบตาง ๆ (Classification) ได 
  เพื่อตอบคําถามและวัตถุประสงคของการวิจัยในขอ 2.6 ผลการศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคชโดยรูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาขึ้น 

 การนําเสนอผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับ
การโคชโดยรูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อเปนการตอบคําถามขอท่ี 4 ของการวิจัย คือ ความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคชโดยรูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาขึ้น
อยูในระดับใดและเปนการยืนยันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น โดยผูวิจัย
ไดความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคชโดยรูปแบบการโคชฯท่ี
พัฒนาขึ้น โดยใชแบบสอบถามคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคช ซึ่ง
เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ภายหลังการใชรูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาขึ้น  ซึ่งผลการ
สอบถามความคิดเห็น ซึ่งเสนอผลการศึกษาในภาพรวมและจําแนกเปนรายบุคคลดังนี้ 
 

ตารางท่ี 21  แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครูในภาพรวม  
(n=235) 

ขอที ่ ความคิดเห็น 

ความคิดเห็นของนักเรียน 
 

 
S.D. 

 
ระดับ       

ความคิดเห็น 
ลําดับ
ท่ี 

 ดานการจัดกิจกรรมในการเรียน     
1 นักเรียนชอบเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนน้ี 4.20 0.72 มาก 1 
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ตารางท่ี 21  แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครูในภาพรวม  
 (ตอ) 

(n=235) 

ขอที ่ ความคิดเห็น 

ความคิดเห็นของนักเรียน 
 

 
S.D. 

 

ระดับ       
ความคิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

2 การจัดการเรียนการสอนของครูทําใหเขาใจเน้ือหา 
ไดงาย 

4.07 0.73 มาก 5 

3 การสอนของครูทําใหกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 4.02 0.77 มาก 7 

4 กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีทําใหสรุป 

ความรู ไดดวยตนเอง 
4.06 0.74 มาก 6 

5 นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียน 

การสอน 
4.10 0.79 

 
มาก 4 

6 การจัดการเรียนการสอนของครูสามารถทําให
นักเรียนคิดวิเคราะหได 

4.11 
 

0.78 
 

มาก 3 

7 การจัดการสอนของครูทําใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบตอตนเองในการเรียน 

4.16 
 

0.72 
 

มาก 2 

 ภาพรวม 4.10 0.55 มาก 3 
 ดานบรรยากาศในการเรียน     

8 นักเรียนรูสึกกระตือรอืรนและติดตามเน้ือหาอยูเสมอ 4.10 0.74 มาก 5 

9 การจัดการเรียนการสอนของครูนาสนใจอยากเขารวม
กิจกรรม 

4.06 0.74 มาก 6 

10 การจัดการเรียนการสอนของครูมีความสนุกสนาน 4.22 0.77 มาก 1 

11 บรรยากาศในการเรียนไมตึงเครียดมีความเปนกันเอง 4.17 0.81 มาก 2 

12 กิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีความเขาใจงาย
และปฏิบัติไดงาย 

4.06 
 

0.76 
 

มาก 7 

13 นักเรียนไดสรุปความรูดวยตนเอง 4.12 0.74 มาก 4 

14 กิจกรรมการเรียนการสอนของครสูามารถศึกษาไดท้ัง
ในหองเรียนและนอกหองเรียน 

4.12 
 

0.73 มาก 3 

 ภาพรวม 4.12 0.55 มาก 2 
 ดานการประเมินผลในการเรียน     

15 การทดสอบของครูมีการประเมินความรูความเขาใจ
เปนระยะซึ่งทําใหนักเรียนสนใจเรียนรูเพ่ิมขึ้น 

4.18 
 

0.69 
 

มาก 1 
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ตารางท่ี 21  แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครูในภาพรวม  
 (ตอ) 

(n=235) 

ขอที ่ ความคิดเห็น 

ความคิดเห็นของนักเรียน 
 

 
S.D. 

 

ระดับ       
ความคิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

16 ครูมีการประเมินความรูของผูเรียนท้ังรายกลุมและ
รายบุคคล 

4.09 0.73 มาก 2 

17 ครูมีการประเมินผลท่ีหลากหลายวิธ ี 4.12 0.76 มาก 3 

 ภาพรวม 4.13 0.63 มาก 1 
 ภาพรวมท้ังหมด 4.11 0.51 มาก  

 
 จากตารางที่ 21 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูของครู

พณิชยกรรมในภาพรวม จํานวน 235 คน พบวา ภาพรวมทั้งหมดของมีระดับความคิดเห็นในระดับ
มาก ( =  4.11, S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรมในการเรียน   
ดานบรรยากาศในการเรียน และดานการประเมินผล พบวา ทุกดานมีระดับความคิดเห็นในระดับ
มาก  ( =  4.10, S.D. = 0.55), ( = 4.12, S.D. = 0.55) และ ( =  4.13, S.D. = 0.63) ตามลําดับ 
 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานการประเมินผลในการเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด
ในระดับมาก ( = 4.13, S.D. = 0.51)  รองลงมาคือ ดานบรรยากาศในการเรียน ( =  4.12, S.D. = 

0.55) และสุดทายคือ ดานการจัดกิจกรรมในการเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ ( =  4.10, S.D. = 0.55) 
 จากการศึกษาประสิทธิผลของการนํารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน

เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม
ไปใช  (Implementation) = การวิจัย Research2  (R2): การนํารูปแบบไปใชจึงนําไปสูการประเมินผล  
(Evaluation)  =  การพัฒนา  Development2 (D2): การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ  เพ่ือใหเกิด
ความสมบูรณ  ซึ่งผลจาการศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบทั้งขอมูลเชิงปริมาณ  ขอมูลเชิง
คุณภาพ พบวา รูปแบบการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงทฤษฏี
และการนําสูการปฏิบัติ  แตมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือการพัฒนาในขั้นของ Phase 4.ปฏิบัติการโคช  

(Coaching:  C) ที่มีความถี่ เดือนละ 4 คร้ังตอภาคเรียน  ซ่ึงเพื่อนครูผูปฏิบัติการโคชไดเสนอใหมีลด
จํานวนความถี่ในการสังเกตการสอนเปนภาคเรียนละ 2 คร้ัง เพ่ือความสะดวก 



 
 

บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม ” เปน      
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ      
การโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม   2) ศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัด    
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมโดย  2.1)  ประเมินสมรรถภาพการโคช  
การของครูผูทําหนาท่ีโคช  2.2) ประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
ของครูผูรับการโคช 2.3) ศึกษาพัฒนาการของครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคชดาน
ความสามารถดานการโคชฯและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหระหวางใชรูปแบบการ
โคชชวงละ 1 เดือน เปนระยะเวลา 4 เดือน 2.4)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคชและ
ครูผูรับการโคช ที่มีตอการใชรูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาขึ้น  2.5) ประเมินผลการเรียนรูและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และ 2.6) เพื่อศึกษา
คิดเห็นของนักเรียน  ที่มีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคชโดยรูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาขึ้น  
ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาซึ่งแบงเปน  4 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนท่ี 1 

การวิจัยศึกษาสิ่งท่ีคาดหวังและสภาพปจจุบัน  (Research (R1): Analysis) เปนการศึกษาวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการโคช  (Development (D1): Design and 

Development) เปนการพัฒนารูปแบบการโคชและเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองและเคร่ืองมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัยทดลองหาประสิทธิผลของรูปแบบ (Research (R2): 
Implementation) เปนการทดลองใชรูปแบบการรูปแบบการโคชกับกลุมตัวอยาง    ขั้นตอนท่ี 4     
การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ (Development: Evaluation (D2) เปนการประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบใหมีความสมบูรณ  ซึ่งโดยผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหสิ่งท่ีคาดหวังและสภาพปจจุบัน รวมท้ัง
ศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด และทฤษฎี เพ่ือนํามาสูการพัฒนารูปแบบการโคช  ที่นํามาทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยาง ในการวิจัยคือ ครูสายการสอน จํานวน  6  คน ซึ่งมาจากภาควิชาบริหารการตลาด   
2  คน ภาควิชาธุรกิจสัมพันธ 2  คน  ภาควิชาคอมพิวเตอร 2  คน (ซึ่งครูจะสลับกันทําหนาท่ีโคช) ซึ่ง
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ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน ตั้งแตเดือน 
มิถุนายน-กันยายน 2555  โดยมีการติดตามพัฒนาการเดือนละ 1 คร้ัง เปนระยะเวลา 4 เดือน  และมี
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวย  แบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  แบบสัมภาษณ  
แบบสังเกตพฤติกรรมการโคช   แบบประเมินพฤติกรรมการโคช  แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสามารถในการโคช   แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมินพฤติกรรม  และแบบบันทึกความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูดูและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา  
แบบสอบถามความคิดเห็นและการสนทนากลุม (Focus Groups) รวมท้ังส้ิน 17 ฉบับ  ซึ่งผูวิจัยได
พัฒนาขึ้นและมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยมีคาความตรงเชิงโครงสรางต้ังแต 3.50  และผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแบบผสานวิธี (Mixed Methods) โดยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลเชิง
ปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ  ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดใชสถิติพื้นฐาน ไดแก  
คาเฉล่ีย ( )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอางอิงในการเปรียบเทียบขอมูลดานความรู
ดานการโคช    ความรูความเขาใจดานการคิดวิเคราะห กอนและหลังการใชรูปแบบ โดยใชสถิติ 
Non Parametric Wilcoxon Signed Ranks Test  และวิเคราะหความรูความสามารถดานการคิด
วิเคราะหของผูเรียน  กอนและหลังการใชรูปแบบโดยใช สถิติ t-test dependent  และขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณ การบันทึกความคิดเห็นท่ีมีตอความสามารถในการโคช การบันทึกความคิดเห็นท่ีมี
ตอความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห   การสนทนากลุม (Focus Group) 
วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอผลโดยการพรรณนาความ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้   
 1. ผลการพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบ
เพ่ือนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของ
ครูพณิชยกรรม  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 1) การวิเคราะหสิ่งท่ีคาดหวัง (Target) กับสภาพที่เปนจริง 
(Actual) 2) การศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และ3) การระบุ
เปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค  นําสูการกําหนดองคประกอบของรูปแบบการโคชทางปญญา
แบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
ของครูพณิชยกรรม (เอพีซีซีเอ็มพีอารอี: APCCMPRE Model) และตรวจสอบประสิทธิภาพดาน
ความสมเหตุสมผลของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการ
โคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  โดยนําเสนอผลสรุปดังนี้  
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  ผลการพัฒนารูปแบบการโคช  พบวา องคประกอบของรูปแบบการโคชทางปญญา
แบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
ของครูพณิชยกรรม(เอพีซีซีเอ็มพีอารอี: APCCMPRE Model) ทีป่ระกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค 
ปจจัยสนับสนุนและขั้นตอนการโคช  8 ระยะ  ไดแก  ระยะท่ี 1. การวิเคราะหความตองการจําเปน
และกําหนดประเด็นการพัฒนา (Analyzing Needs and Deciding Focus: A) ระยะที่ 2.การเตรียมการ
ดานความรูและทักษะการปฏิบัติการโคช  (Preparing Knowledge and Skills for Coaching: P)        
ระยะที่ 3. การรวมมือกันวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา (Collaborative  Planning 

and Setting Objective: C) ระยะท่ี 4. การปฏิบัติการโคช  (Coaching: C) ระยะท่ี 5. การทบทวน
ระหวางกระบวนการ และอภิปรายไตรตรองสะทอนคิด (Mid Cycle Reviewing and Reflective 

Discussion : M)  ระยะท่ี 6. การดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ  (Proceeding Coaching Cycle :  P) 
ระยะท่ี 7. การทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผล (Reflective Reviewing and Conclusions: 
R)  และระยะท่ี 8. การประเมินผลการใชรูปแบบการโคชรวมกัน (Collaborative  Evaluation of 

Coaching Model Implementation: E)  
  ผลการตรวจสอบรางรูปแบบตนแบบการโคช  โดยผู เช่ียวชาญ 5 คน  พบวา 
ประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปไดของรูปแบบ และความสอดคลอง
ของรูปแบบ รายขอมีคาระหวาง 3.60-4.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.44 – 0.89 และ
ผูวิจัยไดแกไขปรับปรุงรูปแบบการโคช  เอพีซีซีเอ็มพีอีอาร (APCCMPRE) ตามคําแนะนําท่ี
ผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะเพิ่มเติม โดยคงใหมีองคประกอบเชิงกระบวนการ และปจจัยสนับสนุน 
และไดมีการเพ่ิมเติมแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมรายละเอียดในสวนของวัตถุประสงคซึ่งเดิมระบุ
วัตถุประสงค“เพื่อพัฒนาพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของครู
พณิชยกรรม” ผูเช่ียวชาญใหเพิ่มเติมใหเกิดความสมบูรณ โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน“เพื่อ
พัฒนาพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัด การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยก
รรม”  ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความชัดเจนของการคิดซ่ึงคือการคิดวิเคราะห  ซึ่งรูปแบบการโคชที่
พัฒนาขึ้นนี้ไดมีการนําสูการปฏิบัติและกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาสมรรถภาพในการพัฒนา
วิชาชีพดวยการโคชและสมรรถนภาพดานการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห อาทิเชน การ
วางแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห และการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพในการ
สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมและสงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
ผูเรียน ดังผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการโคชท่ีจะไดนําเสนอตอไป 
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 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมโดย
นําเสนอ 

  2.1 ผลการประเมินสมรรถภาพการโคชการของครูผูทําหนาท่ีโคช  พบวา คะแนน
เฉลี่ยคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชครูพณิชยกรรมมีผลคะแนนหลังการใชรูปแบบ           
(  = 13.50, S.D = 2.34) สูงกวากอนการใชรูปแบบ  ( = 10.00, S.D = 2.28)  อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่ตั้งไว และผลการ
ประเมินความสามารถในการโคชของครูพณิชยกรรมโดยเพื่อนครู  ผูวิจัย และตนเอง พบวา ครูมี
ความสามารถในการโคชในระดับสูง ( = 3.84, S.D. = 0.26) ถึงระดับสูงมาก ( = 4.97, S.D. = 
0.44) ซึ่งสอดคลองกับผลการประชุมหลังการสังเกตพฤติกรรมการโคช  ความคิดเห็นของครูที่มีตอ
ความสามารถในการโคช ตลอดจน ความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ีมีการ
พัฒนาตนเองใหสามารถใหคําปรึกษาแนะนําใหครูเกิดพัฒนาการดานความสามารถในการโคชของ
ครูผูทําหนาที่โคช ซึ่งมีพัฒนาการดานสมรรถภาพการโคชสูงขึ้นในระยะเวลา 4 เดือน 
  2.2 ผลการประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู
ผูรับการโคช  พบวา คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
พบวา ในภาพรวมของคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชครูพณิชยกรรม มีผลคะแนนหลัง
การใชรูปแบบ ( =13.80, S.D = 1.68) สูงกวากอนการใชรูปแบบ  ( = 10.33, S.D = 1.86)     
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอท่ี 2ที่ตั้งไว และ
คะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหอยูในระดับสูง
มาก ( = 2.81, S.D. = 0.73)  ซึ่งสอดคลองกับ คะแนนการประเมินความสามารถในการจัดการ
เรียนรูที่สง เสริมการคิดวิเคราะห  ซึ่งประเมินโดยเพื่อนครู  ผู วิ จัย  และตนอง  พบวา  ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหในระดับสูง ( = 3.80, S.D. =0.34) ถึง
ระดับสูงมาก ( = 5.00, S.D. = 0.00) และยุทธวิธีการสอนที่ครูพณิชยกรรม เลือกใชในการจัดการ
เรียนการสอน คือ การสอนแบบทางตรง (Direct Instruction)  และการเรียนรูแบบรวมมือในเทคนิค
ตาง ๆ อาทิเชน  การสอนแบบชวยเหลือรายบุคคล  (TAI) การเรียนรูรวมกัน (LT) และจากการ
วิเคราะหผล    การประชุมหลังการสังเกตการสอน  ความคิดเห็นของครูที่มีตอความสามารถในการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตน  ตลอดจนความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีดูแลให
คําปรึกษาแนะนําท่ีมีการพัฒนาตนเองใหสามารถใหคําปรึกษาแนะนําใหครูเกิดพัฒนาการดาน
ความสามารถใน     การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูรับการโคช ซึ่งมีพัฒนาการ
ดานสมรรถภาพ  การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหสูงข้ึนในระยะเวลา 4 เดือน 



 283 

  2.3 ผลการศึกษาพัฒนาการของครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคชดาน
ความสามารถดานการโคชฯและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหระหวางใชรูปแบบ    
การโคชชวงละ1 เดือน เปนระยะเวลา 4 เดือน  พบวา  พัฒนาการดานความสามารถในการโคชของ
ครูพณิชยกรรมมีพัฒนาการดานความสามารถในการโคชสูงข้ึนตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
สมมุติฐานการวิจัยขอที่ 3 ที่ตั้งไว  เชนเดียวกับพัฒนาการดานความสามารถในการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม พบวา มีพัฒนาการดานความสามารถในการโคชสูงข้ึน
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว  
  2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคชท่ีมีตอ   
การใชรูปแบบการโคชฯที่พัฒนาข้ึน  จากการประมวลผลการสนทนากลุม (Focus Group)  ระหวาง
การใชรูปแบบ  และการจัดสนทนากลุมหลังการใชรูปแบบการโคชฯที่พัฒนาขึ้น  สรุปไดดังน้ี         
1) องคประกอบของการใชรูปแบบท่ีมีความสําคัญและสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาชีพดวย
การโคช คือการดูและใหคําปรึกษาแนะนํา  (Mentoring) จากผูดูและใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentor)  
2) กระบวนการนํารูปแบบไปใชไมพบปญหาอุปสรรคนอกจากการใชเคร่ืองมือในการพัฒนา
วิชาชีพดวยการโคชในระยะตนเน่ืองจากครูมีบทบาททั้งผูรับการโคชและผูทําหนาท่ีโคชซึ่งตองใช
เคร่ืองมือหลายชุดทําใหเกิดความสับสนในระยะตน แตครูก็มีความเห็นวาเคร่ืองมือดังกลาวมี
ความสําคัญตอการพัฒนาวิชาชีพใหประสบผลสําเร็จ  3) เมื่อไดใชรูปแบบการโคชที่พัฒนาขึ้น 
สงผลใหตนเองมี ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การสอน  และการพัฒนาวิชาชีพ   
ความสามารถในการส่ือสาร การอธิบาย การตอบสนอง  ความสามารถดานการบริหารจัดการกับ
ตนเองและเพื่อน  ดานการสรางปฏิสัมพันธที่ดี  และมีดานความสามารถในการสะทอนผลการ
ปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับซ่ึงมีการพัฒนาข้ึนตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ  และ 4) พัฒนาการดาน
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคระหของครูพณิชยกรรม  ซึ่งเมื่อใชรูปแบบการโคชที่
พัฒนาขึ้นสงผลใหครูมีความสามารถดานการใชคําถาม การตั้งคําถามในการสงเสริมการคิด
วิเคราะห ในภาพรวมครูมีเห็นวาตนเองใชคําถามในการคิดวิเคราะห สามารถเช่ือมโยงเนื้อหากับ
วิเคราะห จัดกิจกรรมที่สงเสริมการคิดวิเคราะห ตลอดจนใชสื่ออุปกรณ และการวัดผลประเมินผลท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียนไดมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
  2.5 ผลการประเมินผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบวา ในภาพรวมของคะแนนผลการเรียนรูและความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ไดรับการสอนโดยครูครูพณิชยก
รรมที่ไดรับการโคชโดยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีผลคะแนนหลังการใชรูปแบบสูงกวากอนการใช
รูปแบบ อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอท่ี 4ที่ตั้ง
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ไว โดยท่ีกอนการสอนนักเรียนมีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับต่ํา และหลังการสอนนักเรียนมีคาเฉลี่ย
คะแนนอยูในระดับปานกลาง 

  2.6 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับ     
การโคชโดยรูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาขึ้น  พบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
ของครูพณิชยกรรมในภาพรวม จํานวน 235 คน พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก  ( =  4.11, S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรมใน
การเรียน ดานบรรยากาศในการเรียน และดานการประเมินผล พบวา ทุกดานมีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก ( = 4.10, S.D. = 0.55), ( = 4.12, S.D. = 0.55) และ ( = 4.13, S.D. = 0.63) 
ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
 

 การอภิปรายผลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือน        
ชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของ                          
ครูพณิชยกรรม” ผูวิจัยอภิปรายจากผลของการวิจัยดังนี้  
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการโคช  ไดรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 
(เอพีซีซีเอ็มพีอารอี: APCCMPRE Model) ที่ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุน
และขั้นตอนการโคช  8  ระยะ ซึ่งประกอบดวย ระยะท่ี 1. การวิเคราะหความตองการจําเปนและ
กําหนดประเด็นการพัฒนา (Analyzing Needs  and Deciding Focus: A)  ระยะท่ี 2. การเตรียม       
การดานความรูและทักษะการปฏิบัติการโคช (Preparing Knowledge and Skills  for Coaching: P) 
ระยะที่  3. การรวมมือกันวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา (Collaborative  Planning 

and Setting Objective: C)  ระยะท่ี 4. การปฏิบัติการโคช  (Coaching: C) ซึ่งประกอบดวย                            
1) การทบทวนแผนการโคชและสรางความเขาใจรวมกัน (Review Action Plan and Reflection)                
2) การสังเกตการสอนในช้ันเรียนซึ่งกันและกัน  (Observation)  3) การวิเคราะหขอมูล (Data 

Analysis)  4. การไตรตรองสะทอนคิดและใหขอมูลยอนกลับ  (Reflection and Feedback)                     
ระยะที่ 5.  การทบทวนระหวางกระบวนการ และอภิปรายไตรตรองสะทอนคิด (Mid Cycle 

Reviewing and Reflective Discussion:  M)  ระยะท่ี 6. การดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ  
(Proceeding Coaching Cycle :  P)  ระยะท่ี 7.  การทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผล  
(Reflective Reviewing and Conclusions: R) และ ระยะท่ี 8. การประเมินผลการใชรูปแบบการโคช
รวมกัน (Collaborative  Evaluation of Coaching Model  Implementation: E)  โดยผูวิจัยจะเปน
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ผูดูแลใหคําปรึกษาและแนะนําชวยเหลือ (Mentoring) และมีปจจัยสนับสนุนการนํารูปแบบไปใช              
4 ประการ  คือ  1) ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพโดยใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณ ส่ือ อุปกรณ  สิ่งอํานวยความสะดวก และที่สําคัญคือการอํานวยความสะดวกเวลา และ
สรางขวัญกําลังใจใหกับครู 2) การพัฒนาวิชาชีพตองเกิดจากความตองการของครูที่มีความมุงมั่น
จริงใจและเต็มใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรูรวมมือกัน  เคารพยอมรับซึ่งกันและกัน อุทิศเวลา
ใหกับการพัฒนางาน และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน 3)  ครูควรไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับ ทั้งดาน
ความรู และทักษะดานการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดตามความตองการและดานการปฏิบัติการ
โคชที่ถูกตองกอนเร่ิมกระบวนการพัฒนา 4) การพัฒนาครูและเพื่อนครูใหมีสมรรถนะการโคช
จําเปนตองมีการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) โดยผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentor)เพื่อ
การปฏิบัติที่ถูกตองในทุกขั้นตอนของรูปแบบ และพบวาผลการตรวจสอบรางรูปแบบตนแบบการ
โคช มีคาความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปไดของรูปแบบ และความสอดคลองของ
รูปแบบ รายขอมีคาระหวาง 3.60-4.80   ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูวิจัยไดสังเคราะหหลักการแนวคิด
ของการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ โดยการวิจัยคร้ังน้ีไดนําการออกแบบการเรียนการสอนเชิง
ระบบโดยนําแนวคิดของครูสซ (Kruse, 2004) และแบบจําลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ 
ดิกค แคเรย และแคเรย (Dick, Carey and Carey,  2005: 1-8) รวมกับการนําหลักการแนวคิดการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development)  (องอาจ นัยพัฒน, 2553: 232) มาใชในการพัฒนารูปแบบ 
ซึ่งสงผลตอความประสิทธิภาพของรูปแบบในดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี  ความเปนไปได
ของรูปแบบ และความสอดคลองของรูปแบบ ที่มีคะแนนสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ มากกวา 3.50  
เนื่องจากการดําเนินการดวยวิธีการเชิงระบบมีความสําคัญในการชวยการดําเนินงานตาง  ๆ  เกิด
สัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย ซ่ึงระบบจะประกอบดวย องคประกอบตาง ๆ ที่สําคัญของการปฏิบัติงาน
ภายในของระบบ ความสัมพันธขององคประกอบนั้นเปนการพึงพากันสัมพันธซึ่งกันและกัน  และ
เปาหมายของระบบที่ชัดเจน ซึ่งระบบท่ีมีความสมบูรณจะประกอบดวยสวนสําคัญ  5 สวน คือ 1) 

ตัวปอน 2) กระบวนการดําเนินงาน 3) ควบคุม 4) ผลผลิต และ 5) ขอมูลปอนกลับ ซึ่งระบบอาจผัน
แปรไดตามสภาพแวดลอมและปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  (สงัด อุทรานันท, 
2532: 24)  (ประชุม รอดประเสริฐ, 2533: 66) (ทิศนา แขมมณี, 2553: 198) ซึ่งการออกแบบระบบ
การสอน เปนกระบวนการดําเนินการจัดการเรียนจัดการเรียนการสอนตามลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน 
โดยนําหลักการแนวคิดทฤษฏี การเรียนรูตาง ๆ รวมท้ังนําผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของมาประยุกตใชใน
การพัฒนากลยุทธและกิจกรรมการเรียนรูในทุกข้ึนตอนอยางเหมาะสมมีความยืดหยุนตาม
สถานการณเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (วัชรา เลาเรียนดี, 
2554: 197)    
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  ประกอบกับการไดมาซ่ึงขั้นตอนและองคประกอบของรูปแบบการโคชท่ีพัฒนาขึ้น 
ผูวิจัยไดศึกษา การวิเคราะหสิ่งท่ีคาดหวัง (Target) กับสภาพที่เปนจริง (Actual)  การศึกษาวิเคราะห
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และการระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงคที่
ชัดเจน เพ่ือนําไปสูการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  ซึ่งในแตละข้ันตอน
ของรูปแบบอยูบนพื้นฐานของหลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่ชัดเจนและสอดคลองกับเปาประสงค
หรือผลลัพธที่พึงประสงค  ไดแก  ระยะที่  1.  การวิเคราะหความตองการจําเปนและกําหนด
ประเด็นการพัฒนา (Analyzing Needs  and Deciding Focus: A) ซึ่งนําหลักการแนวคิดของการ
ออกแบบ  การสอนเชิงระบบที่ปรับปรุงโดย ครูสซ (Kruse, 2004)  รวมกับแบบจําลองการออกแบบ
การสอนเชิงระบบของ ดิกค แคเรย และแคเรย ซึ่งมีการวิเคราะห (Analysis) เปนข้ันตอนแรกของ             
การออกแบบการสอนเชิงระบบ มากําหนด ระยะท่ี 1. ของรูปแบบการโคชที่พัฒนาขึ้น   ระยะท่ี 2. 
การเตรียมการดานความรูและทักษะการปฏิบัติการโคช (Preparing Knowledge and Skills  for 

Coaching: P) ซึ่งนําหลักการแนวคิดและทฤษฏีของผู ใหญเพื่อทําใหการพัฒนาครูประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค (Malcom Knowles, 1980, 1984, อางถึงใน Glickman and others, 

2010: 52)  ประยุกตใชหลักการแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model ของอาเซสทิน 
(Aseltine, 2006: 15-16) และงานวิจัยที่เกี่ยวของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
หรือรูปแบบการโคชของวชิรา  เครือคําอาย (2552) เกรียงศักดิ์ สังขชัย (2552) ยุพิน ยืนยง (2553) 
และธัญพร ช่ืนกลิ่น (2553) ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาข้ึนดังกลาวแลวมีขั้นตอนของการเตรียมความรูและ
ทักษะใหกับครูกอนปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ   ระยะท่ี 3. การรวมมือกันวางแผนและกําหนด
วัตถุประสงคของการพัฒนา (Collaborative  Planning and Setting  Objective: C)  และ ระยะท่ี 4. 

การปฏิบัติการโคช (Coaching:  C)  ซึ่งประกอบดวย 1) ทบทวนแผนการโคชและสรางความเขาใจ
รวมกัน (Review Action Plan and Reflection)  2) การสังเกตการสอนในช้ันเรียนซึ่งกันและกัน 

(Observation)  3) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 4) การไตรตรองสะทอนคิดและใหขอมูล
ยอนกลับ (Reflection and Feedback) ไดนําหลักการแนวคิดทฤษฏีตาง ๆ มาใชในระบบการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการโดยใชการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ (Cooperative Professional 

Development) ของแกลทธอรน (Glatthorn, 1984: 4, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554 : 93-94)   
นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดใชแนวคิดเกี่ยวกับกัลยาณมิตรนิเทศ (สุมน อมรวิวัฒน, 2547: 7-11) แนวคิด
การโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน (Peer Coaching) ของจอยส และโชวเวอร (Joyce B. and Shower B., 

1996, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 220-221) ไดแอซและมอรกีโอไล (Diaz-Maggioli, 2004) 
แซนโวด และคณะ (Sandvold and others, 2008) วิลเลอรแมน และคณะ (Willerman and others, 

1991) กอสเทสแมน  (Gottesman, 2000: 124) กลิ๊กแมน (Glickman, 2010)  สุมน อมรวิวัฒน (2547) 
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และวัชรา เลาเรียนดี (2552, 2554)  หลักการ แนวคิด ของการโคชเพื่อพัฒนาความรูและสติปญญา 
Cognitive Coaching  ของคอสตา และการมสตัน (Costa and Garmston, 2002, อางถึงใน วัชรา     
เลาเรียนดี, 2554: 270) ที่เนนใหครู สวนรวมในการวาแผนและกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนา
ของตัวเอง  ระยะท่ี 5.  การทบทวนระหวางกระบวนการ และอภิปรายไตรตรองสะทอนคิด (Mid 

Cycle Reviewing and Reflective Discussion:  M)  ขั้นการทบทวนระหวางกระบวนการ (Mid-

Cycle Review) และระยะที่ 6. การดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ  (Proceeding Coaching Cycler:  P)  
ใชหลักการแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model ของอาเซสทิน (Aseltine, 2006: 15-16) ซึ่ง
มีขั้นการทบทวนผลการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพตามแผนท่ีกําหนดไวระหวางกระบวนการติดตาม
ผลความกาวหนา และพัฒนาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมตามความจําเปนตามสภาพ
การปฏิบัติจริง และข้ันการกํากับติดตามดูแลระยะที่สอง (Secondary Monitoring) คือ ขั้นท่ีครูได
ดําเนินการตามแผนการพัฒนาวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลการเรียน
ของผูเรียนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการพัฒนาผูเรียน  สวน 
ระยะท่ี 7. การทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผล (Reflective Reviewing and Conclusions: 
R) และระยะท่ี 8.  การประเมินผลการใชรูปแบบการโคชรวมกัน  (Collaborative  Evaluation of 

Coaching Model  Implementation: E)  ใชหลักการ แนวคิดของการโคชเพื่อพัฒนาความรูและ
สติปญญา Cognitive Coaching  ของคอสตา และการมสตัน (Costa and Garmston, 2002, อางถึงใน 
วัชรา เลาเรียนดี , 2554: 270) ที่เนนการสงเสริมการคิด การไตรตรองสะทอนคิดเกี่ยวกับ              
การปฏิบัติงานของตนเองและการตัดสินใจในการพัฒนาดวยตนเองอยางตอเน่ืองและใชหลักการ
แนวคิดของการออกแบบการสอนเชิงระบบของครูสซ (Kruse, 2004)    รวมกับแบบจําลอง           
การออกแบบการสอนเชิงระบบของดิกค แคเรย และแคเรย  ซึ่งมีประเมินในระหวางปฏิบัติและ
ภายหลังการปฏิบัติที่สอดคลองกันซ่ึงเปนการคอยชวยเหลือสนับสนุนอํานวยความสะดวกแกครู
อยางตอเนื่อง หลักการแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model ของอาเซสทิน (Aseltine, 2006: 

15-16)  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศหรือรูปแบบการโคช ของวชิรา  
เครือคําอาย (2552) เกรียงศักดิ์ สังขชัย (2552)  ยุพิน ยืนยง(2553) ธัญพร ช่ืนกลิ่น (2553) ซึ่งไดมี
ขั้นตอนของการประเมินผลการนิเทศหรือการโคช การไตรตรองสะทอนคิด สะทอนผลการปฏิบัติ
รวมกัน การประเมินทบทวนสรุปเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ      
การโคชท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเน่ือง 

  สวนปจจัยสนับสนุนการใชรูปแบบ  อยูบนพื้นฐานหลักการ แนวคิดและทฤษฏีของ
การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการโคชทางปญญา/Peer Coaching/Cognitive Coaching ของ   
จอนหสัน และจอนหสัน (Johnson and Johnson, 1991) แพม ร็อปบ้ินส (Pam Robbins, 1991)      



 288 

กาเบรีสท และอันสตอรม (Galbraith and Anstrom, 1995) เจน เบคเกอร  (Jean M.Becker,  2011: 
Internet]www.Autismnetwork.org[2010] และวัชรา เลาเรียนดี (2552,  2554)  และการดูแลให
คําปรึกษาแนะนําของผูวิจัย ที่ปฏิบัติอยางตอเนื่องและใหความสําคัญกับการรวมมือกันคิดและการ
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมและพัฒนากันและกันอยูบนพ้ืนฐานหลักการแนวคิดของการติดตามดูแลให
คําปรึกษาและแนะนําในการพัฒนาวิชาชีพ (Mentoring)  ของ  Correia and Mcherry (2002,           
อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 250) ไดแอส แมคจีโอลี่ (Diaz-Maggioli, 2004: 48) และดูนน 
และวิลานี่ (Dunne K. and Villani S., 2007: 30)  
        2.  ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม   
          2.1  ผลการประเมินสมรรถภาพการโคชการของครูผูทําหนาท่ีโคช  พบวา คะแนน
เฉลี่ยคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชของครูพณิชยกรรมมีผลคะแนนหลังการใชรูปแบบ           
( = 13.50, S.D = 2.34) สูกวากอนการใชรูปแบบ  ( = 10.00, S.D = 2.28)   อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่ตั้งไว  และผลการ
ประเมินความสามารถในการโคชของครูพณิชยกรรมโดยเพ่ือนครู   ผูวิจัยและการประเมินตนเอง 
พบวา ครูมีความสามารถในการโคชในระดับสูง ( = 3.84, S.D. = 0.26) ถึงระดับสูงมาก ( = 
3.84, S.D. = 0.26) ซึ่งสอดคลองกับผลการประชุมหลังการสังเกตพฤติกรรมการโคช  ความคิดเห็น
ของครูที่มีตอความสามารถในการโคช ตลอดจน ความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษา
แนะนําท่ีมีการพัฒนาตนเองใหสามารถใหคําปรึกษาแนะนําใหครูเกิดพัฒนาการดานความสามารถ
ในการโคชของครูผูทําหนาท่ีโคช ซึ่งมีพัฒนาการดานสมรรถภาพการโคชสูงข้ึนในระยะเวลา 4 

เดือนทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก รูปแบบการโคชที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งรูปแบบ
การโคชที่พัฒนาขึ้น มีระยะของการวิเคราะหปญหาและประเด็นท่ีตองการพัฒนาทําใหทิศทางใน
การพัฒนาครูมีความชัดเจนโดยครูมีความเต็มใจ และมีความต้ังใจในการพัฒนาวิชาชีพและมีความ
เช่ือมั่นศรัทธาในการพัฒนาวิชาชีพ ประกอบกับรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน ได
กําหนดระยะของการเติมเต็มดานความรูและทักษะที่สําคัญท่ีมาจากความตองการและความสนใจ
ของครูโดยตรงและเปนการใหการฝกอบรมจากวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทางดานการ
นิเทศ การโคชและการพัฒนาวิชาชีพกอนปฏิบัติการโคช และรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน
ชวยเพื่อนไดกําหนดใหมีระยะของการไตรตรองยอนคิดและใหขอมูลยอนกลับในระหวางการโคช 
ซึ่งเปนการพัฒนาใหกันและกันอยางตอเนื่องและเปนกัลยาณมิตรตอกันของครู สอดคลองกับ                
แนวทางการพัฒนาวิชาชีพใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง ลอเร็นซ (Lawrence, 1974, Glickman and 

others 2004, อางถึงใน วัชรา   เลาเรียนดี, 2554: 146) ไดกลาวถึงลักษณะตาง ๆ ของโปรแกรม
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พัฒนาวิชาชีพที่ประสบผลสําเร็จ คือ  ผูบริหารและผูนิเทศมีสวนรวมรับผิดชอบตอโปรแกรมการ
พัฒนาการจัดประสบการณการฝกอบรมและวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลายสอดคลองกับความแตกตาง
ของบุคคลและใหครูมีสวนรวม การดําเนินการต้ังแตการวิเคราะหปญหาและวางแผนและการจัด
กิจกรรมการพัฒนามีการสาธิต  การแนะนําการฝกปฏิบัติและการใหขอมูลยอนกลับ ณ ที่ฝกอบรมที่
มีการปฏิบัติจริงท่ีโรงเรียน   การใหครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชวยเหลือกัน   และกัน 
กิจกรรมการฝกอบรมมุงเนนใหครูไดแสดงความคิดสรางสรรค  และปฏิบัติดวยตัวเองใน
สถานการณจริงที่มีการสงเสริม  การไตรตรองสะทอนคิดใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
แกกันและกันอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับ หลักการแนวคิดของซึ่งการโคชทางปญญา (Cognitive 

Coaching) มีความเช่ือพื้นฐานวา 1) พฤติกรรมมนุษยเปลี่ยนหลังจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ 
2) พฤติกรรมของมนุษยทั้งหมดมาจากการรับรู การเปลี่ยนการรับรู และการคิด เปนส่ิงท่ีมีมากอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ 3)มนุษยสรางความรูใหม ความหมายใหมของส่ิงท่ีรูดวยการ
ไตรตรองสะทอนคิด(Reflect) เกี่ยวกับประสบการณ  และการไดพูดคุยกับบุคคลอื่น (Costa and 

Garmaton, 2002, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 271) และวัตถุประสงคสําคัญของการโคชทาง
ปญญา คือ การสงเสริมและสรางความเคยชินในการพัฒนาการเรียนรูดวยการนําตนเอง ( Self 

Directed Learning) ที่มุงการพัฒนาการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเองใหกาวหนา(Self 

Directed Learning) และสรางความเขาใจในตนเองและปรับปรุงแกไขตนเองอยูเสมอ  (Self 

Modifying)  ซึ่งการพัฒนาวิชาชีพใหไปสูการพัฒนาการเรียนรูแบบนําตนเองไดนั้นจําเปนตองให
ความสําคัญกับการใหขอมูลยอนกลับท่ีมีประสิทธิภาพ ที่ทําใหเพื่อนครูเกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงท่ีนําไปสูเปาหมายที่กําหนด  ซึ่งขอมูลดังกลาวตองมีความชัดเจนตรงประเด็น มีความ
เปนรูปธรรม และ      ผูใหขอมูลจะตองสรางความเปนมิตรใหเกิดข้ึน  ตลอดจนดูความเหมาะสม
ของเวลาเพ่ือใหขอมูลนั้น   เกิดประโยชนและเกิดความนาเช่ือถือ (Wiggins G., 2012: 11-16)  
  2.2 ผลการประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู
ผูรับการโคช  พบวา คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
พบวา ในภาพรวมของคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห มีผลคะแนนหลังการใชรูปแบบ ( =13.80, S.D = 1.68) สูงกวากอนการใชรูปแบบ           
( = 10.33, S.D = 1.86) อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐาน
การวิจัยขอที่ 2 ที่ตั้งไว  และคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการ
คิดวิเคราะหอยูในระดับสูงมาก ( = 2.81, S.D. = 0.73)  ซึ่งสอดคลองกับคะแนนการประเมิน
ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห ซึ่งประเมินโดยเพื่อนครู  ผูวิจัยและ
การประเมินตนเองของครู พบวา ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
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ในระดับสูง ( = 3.80, S.D. = 0.34) ถึงระดับสูงมาก ( = 5.00, S.D. = 0.00) และยุทธวิธีการสอน
ที่ครูพณิชยกรรมเลือกใชในการจัดการเรียนการสอน คือ การสอนแบบทางตรง (Direct Instruction) 
และการเรียนรูแบบรวมมือในเทคนิคตาง ๆ อาทิเชน การสอนแบบชวยเหลือรายบุคคล (TAI) การ
เรียนรูรวมกัน (LT)  และจากการวิเคราะหผลการประชุมหลังการสังเกตการสอน  ความคิดเห็นของ
ครูที่มีตอความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตน  ตลอดจนความ
คิดเห็นของผูทําหนาที่ดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ีมีการพัฒนาตนเองใหสามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
ใหครูเกิดพัฒนาการดานความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูรับ
การโคช ซึ่งมีพัฒนาการดานสมรรถภาพ  การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหสูงข้ึนใน
ระยะเวลา 4 เดือน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อนน้ันเปด
โอกาสใหครูมีสวนรวมในการวิเคราะหและกําหนดประเด็นพัฒนา ทําใหการพัฒนาครูเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพตรงความตองการ และรูปแบบ     การโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีการให
ความรูและทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาวิชาชีพในเร่ืองท่ีตรงตามปญหาและความตองการในการ
พัฒนา จึงทําใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหและเทคนิควิธีการจัด   การเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห และประกอบกับผูรับการโคชมีความต้ังจริงในการพัฒนาวิชาชีพของตน
ใหประสบผลสําเร็จ โดยคํานึงถึงคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ มีการรวมมือรวมแรงรวมใจกับครู
ผูทําหนาที่โคชในการชวยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรูการรวมกันวางแผน การใหขอมูลยอนกลับ การ
ไตรตรองสะทอนคิดจากการปฏิบัติการสอนและนํามาสูการพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล และการใหขอมูลยอนกลับของเพื่อนครูผูทําหนาที่โคช ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจอยซ และเชาวเวอร (Joyce and Showers, 1984, 1997, อางถึง
ใน วัชราเลาเรียนดี, 2554: 260) ที่อยูบนฐานความเช่ือและแนวคิด  การชวยเหลือกันและกันระหวาง
เพ่ือนครู การสังเกตการสอนและใหขอมูลยอนกลับแกกันภายหลังการฝกอบรมในดานตาง  ๆ เชน 
วิธีการสอนแบบใหม ยุทธวิธีและทักษะการสอน ซึ่งผลปรากฏวา ครูที่ผานการอบรมดวยกิจกรรม
ดังกลาวมากกวารอยละ 80  สามารถใชและใชความรูฝกอบรมมาสูการสอนในช้ันเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Joyce and Showers, 1984, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี, 2554: 260) และสอดคลอง
กับแนวคิดของ  แพม รอปบินส (Pam Robbins, 1991) กลาวสรุปไดวาการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
(Peer Coaching) เปนกระบวนการในการสรางความเช่ือมั่นของเพ่ือนรวมวิชาชีพที่ทํางานรวมกัน
ตั้งแต 2 คนข้ึนไป มีการสะทอนผลการปฏิบัติ การอธิบาย การกลั่นกรอง และการสรางทักษะใหมๆ 
การแลกเปลี่ยนความคิด การสอนในส่ิงตาง  ๆ การทําวิจัยในหองหรือการไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน โดยอาศัยการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ และทําใหเพื่อนครูเกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปสูเปาหมายที่กําหนด  โดยขอมูลดังกลาวตองมีความชัดเจนตรงประเด็น มีความเปน
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รูปธรรม และผูใหขอมูลจะตองสรางความเปนมิตรใหเกิดข้ึน  ตลอดจนดูความเหมาะสมของเวลา 
เพ่ือใหขอมูลนั้นเกิดประโยชนและเกิดความนาเช่ือถือ  (Wiggins G., 2012: 11-16)  ที่นําสูการบรรลุ
พันธกิจสําคัญของการโคชทางปญญา  ในการสรางใหผูรับการโคชเกิดการเรียนรูแบบนําตนเองใน
การพัฒนาความรูความสามารถของตนและศักยภาพของกลุมใหสูงข้ึน (Costa and Garmston, 2002: 

16-17)  
  2.3 ผลการศึกษาพัฒนาการของครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผู รับการโคชดาน
ความสามารถดานการโคชฯและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหระหวางใชรูปแบบ    
การโคชชวงละ 1 เดือน เปนระยะเวลา 4 เดือน  พบวา  พัฒนาการดานความสามารถในการโคชของ
ครูพณิชยกรรมทั้ง 6 คน ตั้งแตครั้งท่ี 1-4 คือระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน 2555 มีพัฒนาการดาน
ความสามารถในการโคชสูงข้ึนตามลําดับ เชนเดียวกับพัฒนาการดานความสามารถในการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  ทั้ง 6 คน ตั้งแตคร้ังท่ี 1-4 คือ ระหวางเดือน
มิถุนายน-กันยายน 2555 พบวา มีพัฒนาการดานความสามารถดานการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการ
คิดวิเคราะหสูงข้ึนตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอท่ี 3 ที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจ
เนื่องมาจากรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อนท่ีพัฒนาขึ้น อยูบนพื้นฐานของการ
พัฒนาวิชาชีพที่มีกระบวนการในการพัฒนาวิชาชีพมีความตอเน่ืองและครูเกิดความตระหนักและ
มองเห็นผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องและตลอดการปฏิบัติการโคชเพ่ือความ
รวมมือ ความเปนเพ่ือนรวมอาชีพไดรับคําแนะนํา การดูแลใหคําปรึกษาอยางใกลชิด ดังที่อาเซสทิน 
(Aseltine, 2006: 15-16) ไดกลาววาการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบที่เนนการปฏิบัติ เปนการพัฒนา
วิชาชีพที่ตองอาศัยความรวมมือระหวางครูและผูทําหนาท่ีโคชหรือผูนิเทศ ตั้งแตกระบวนการ
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและความจําเปนในการพัฒนาผูเรียนจากการวิเคราะหผลการเรียนรู
เปนหลัก  และการกําหนดแนวทางการพัฒนาผูเรียนรวมกันโดยคํานึงถึงความแตกตา งกันของครู
และสภาพของปญหาท่ีเกิดขึ้น ในการจัดการเรียนการสอนและสภาพปญหาที่เกิดข้ึนกับผูเรียนที่ครู
แตละคนตองการแกไขปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพจะอยูภายใตการดูแล
แนะนําใหคําปรึกษาของผูทําหนาท่ีโคชหรือ  ผูทําหนาท่ีนิเทศท่ีมีความรูและมีความเช่ียวชาญ ซึ่ง
สอดคลองกับพันธกิจสําคัญของการโคชทางปญญา  ซึ่ง คอสตา และแกรมตัน  (Costa and 

Garmston, 2002: 16-17) ไดกลาววาการโคชทางปญญาเปนการสรางใหผูรับการโคชเปนผูเกิดการ
เรียนรูแบบนําตนเองในการพัฒนาความรูความสามารถของตนและศักยภาพของกลุมใหสูงข้ึน ซึ่ง
เปนความสามารถในการเรียนรูแบบนําตนเอง (Self-directed) 
  2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคชท่ีมีตอ  
การใชรูปแบบการโคชฯที่พัฒนาข้ึน  จากการประมวลผลการสนทนากลุม (Focus Group)  ระหวาง
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การใชรูปแบบ  และการจัดสนทนากลุมหลังการใชรูปแบบการโคชฯ  ที่พัฒนาขึ้นซ่ึงเปนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดรับจากการใชรูปแบบทั้งในฐานะของผูทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคช     
สรุปไดดังน้ี   1) องคประกอบของการใชรูปแบบที่มีความสําคัญและสงผลตอความสําเร็จใน          
การพัฒนาชีพดวยการโคช คือการดูและใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentoring) จากผูดูและใหคําปรึกษา
แนะนํา(Mentor) 2) กระบวนการนํารูปแบบไปใชไมพบปญหาอุปสรรคนอกจากการใชเครื่องมือใน 
การพัฒนาวิชาชีพดวยการโคชในระยะตนเนื่องจากครูมีบทบาททั้งผูรับการโคชและผูทําหนาท่ีโคช
ซึ่งตองใชเคร่ืองมือหลายชุดทําใหเกิดความสับสนในระยะตน แตครูก็มีความเห็นวาเคร่ืองมือ
ดังกลาวมีความสําคัญตอการพัฒนาวิชาชีพใหประสบผลสําเร็จ   3) เมื่อไดใชรูปแบบการโคชที่
พัฒนาขึ้น สงผลใหตนเองมี ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การสอน และการพัฒนาวิชาชีพ  
ความสามารถในการส่ือสาร การอธิบาย การตอบสนอง  ความสามารถดานการบริหารจัดการกับ
ตนเองและเพื่อน  ดานการสรางปฏิสัมพันธที่ดี และดานความสามารถในการสะทอนผลการปฏิบัติ
และใหขอมูลยอนกลับซึ่งมีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ  4) พัฒนาการดานการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคระหของครูพณิชยกรรม   ซึ่งเมื่อใช รูปแบบการโค ชที่พัฒนาข้ึนสงผลใหครูมี
ความสามารถดานการใชคําถาม การตั้งคําถามในการสงเสริมการคิดวิเคราะหสูงข้ึน โดยใน
ภาพรวมครูมีเห็นวาตนเองใชคําถามในการคิดวิเคราะห สามารถเช่ือมโยงเนื้อหากับวิเคราะห จัด
กิจกรรมที่สงเสริม  การคิดวิเคราะห ตลอดจนใชสื่ออุปกรณ และ  การวัดผลประเมินผลท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะหของผูเรียนไดมีประสิทธิภาพดีขึ้น  ทั้งนี้อาจเนื่องในการดําเนินการโคชตามรูปแบบ
การโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนไดรับการสนับสนุนใหบรรลุความสําเร็จ ทั้งในสวนของครู
ที่มีความเต็มใจในการรวมมือรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาวิชาชีพ  และไดรับการสนับสนุนจาก
ฝายบริหารทั้งในทุกดานท่ีสงเสริมตอการพัฒนา   การพัฒนาใหความรูทั้งดานการโคช และการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห   และการไดรับการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจากผูวิจัยอยาง
ใกลชิดและเรียนรูรวมกันในการพัฒนาวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพในฐานะของผูดูแลใหคําปรึกษา
แนะนํา (Mentor) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ คอสตา และกราสมตัน (Gramston and Costa) ซึ่ง
กลาววาการโคชเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ ที่ผูรับการโคชเปนผูนําตนเอง หรือเปนการเรียนรูเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาการสอนดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) ปฏิสัมพันธระหวาง
โคชและผูรับ      การโคชเปนสื่อกลางใหเกิดการคิด การพัฒนา และการสรางความรูใหเกิดข้ึน
ภายในตนเอง (Costa and Garmston, 2002: 31) ซึ่งการโคชทางปญญามีจุดเดน คือการพัฒนา
ทางดานสติปญญาสงเสริมความเจริญกาวหนาในวิชาชีพ การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูทําหนาท่ี
โคชและผูสอนเปนความรวมมือกันคิด ปฏิบัติ และทดลองในส่ิงท่ีศึกษา ท่ีเปนไปไดและมี
ประโยชนตอตนเองและผูเรียน เปนการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งตองอาศัยยอมรับซ่ึงกันและกัน 
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(Mutual Trust) และสอดคลองกับแนวคิดของ แมททิล (Matthews 1996) จอนสันและจอนสัน 
(Johnson and Johnson, 1986) ปฟฟ (Buffee, 1995) เท็ด แพนน่ี (Ted Panitz, 1996: Internet) อนูรา
ดา (Anuradha, 1995, อางถึงใน      อังศินันท อินทรกําแหง, 2547: 52) ไดกลาวถึงผลของการ
รวมมือรวมแรงรวมใจกันในการทํางานวา ในการทํางานเปนทีม (Team Working) ที่มีการเรียนรู
รวมกัน (Collaborative Learning) เปนการเรียนรูที่มีสัมฤทธิผลที่สูงกวาการทํางานเด่ียว เนื่องจาก
การเรียนรูรวมกันมีการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณในกลุมเล็ก ๆ ที่มีความสนใจรวมกัน ทุก
คนมีโอกาสในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับผิดชอบในการเรียนรูของกลุม และสงเสริม
การคิดเชิงวิพากษ ทุกคนมีความรับผิดชอบ โดยไมมีการแขงขันในการทํางานกลุมเกิดเปนพลังกลุม
ที่ผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีความสามารถในการคิดสรางสรรค แกปญหาและตัดสินใจในฐานะเปน  
ทีมหน่ึง ซึ่งการสรางความหมายรวมกัน และเปนกระบวนการที่ทําใหอุดมไปดวยความรูและการ
ขยายความรูย่ิงมากข้ึน  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุภากรณ กิติรัชตานนท (2550: บทคัดยอ) 
วชิรา เครือคําอาย  (2553: 334)  เกรียงศักดิ์ สังขชัย (2553: 391) ยุพิน ยืนยง (2553: 261) และธัญพร 
ช่ืนกลิ่น (2553: 249) ที่พบวา ผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการนิเทศหรือกระบวน   การโคชมี
ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศหรือรูปแบบการโคชในระดับมากถึง
มากท่ีสุดและมีเห็นวากระบวนการนิเทศหรือการโคชเปนกระบวนการท่ีมีประโยชนมาก ปฏิบัติได
จริง ทําใหเกิดการพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
  2.5 ผลการประเมินผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบวา  นักรียนท่ีไดรับการสอนโดยครูพณิชยกรรมที่ไดรับ      
การโคชโดยใชรูปแบบการโคชที่พัฒนาขึ้น  พบวา ในภาพรวมของคะแนนผลการเรียนรูและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน มีผลคะแนนหลังการใชรูปแบบการโคช สูงกวากอน
การใชรูปแบบการโคช อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการ
วิจัยขอที่ 4  ที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องจากรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีการดําเนิน
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง มีการไตรตรองยอนคิดและใหขอมูลยอนกลับที่นําไปสู
การพัฒนาการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหใหมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลประกอบกับครูผูสอนรวมมือกันพัฒนาวิชาชีพได รับการพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหที่หลากหลายวิธีการ ปรับเปลี่ยน
ยุทธวิธีการจัดการเรียนรู มีการแจงวัตถุประสงคของการเรียนชัดเจน  และช้ีแจงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการคิดวิเคราะห  มีการใชคําถามกระตุนใหผูเรียนใชทักษะการคิดมากขึ้นคําถามมี
ความหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระท่ีใชกระตุนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการวิเคราะห  
ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมการสอนท่ีมีความหลากหลายใชสื่ออุปกรณในการกระตุนใหผูเรียน  
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ใชคําถามตรวจสอบความเขาใจ และสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนไดมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความเช่ือมโยงระหวางเน้ือหาในวิชากับการคิดวิเคราะห
นอกจากน้ันขั้นสรุปและประเมินผล เปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานและสรุปผลจากงานท่ี
ไดรับมอบหมาย ดังท่ีวัชรา เลาเรียนดี (2553: 3) ไดกลาววาทักษะการคิด  (Thinking Skills) 
สามารถสอนไดและเรียนรูพัฒนาใหมีคุณภาพย่ิง ๆ ขึ้นได ทักษะการคิดจะตองไดรับการสอนและ
ฝกตั้งแตระดับช้ันตน ๆ และตอเนื่อง  ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของมารโซโน  และคณะ (Marzono 

and others, 1993, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 4) ไดกลาววาทักษะการคิดวาเปนกระบวนการ
ใหเหตุผลที่เกี่ยวกับงานท่ีทําหรือส่ิงท่ีเรียนรูเพื่อแสดงใหรูวาเขาใจเน้ือหาและการปฏิบัตินั้น  ซึ่งก็
ตองอาศัยคําถามตาง ๆ เพื่อใหไดคําตอบท่ีตรงตามท่ีถาม ซึ่งการใชคําถามในการสงเสริมพัฒนาการ
คิด  เปนเทคนิควิธีที่สามารถใชไดกับผูเรียนทุกวัยทุกระดับช้ันเปนวิธีที่ใชไดงาย  สะดวก  เปน
พัฒนาทักษะความคิดใหกับผูเรียนโดยไมตองอาศัยกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีแนนอน  เพียงแต
ตองอาศัยสาระความรูหรือขอมูลที่จะเปนสื่อในการพัฒนาการคิดในทุกสาระการเรียนรูรวมท้ังการ
มีทักษะในการถามคําถามท่ีครูสามารถสอดแทรกในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ  
   แตเมื่อพิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยครูที่ใช
รูปแบบพบวา ถึงแมวาจะมีพัฒนาการดานทักษะการคิดวิเคราะหแตมีคะแนนอยูในระดับปานกลาง
ทุกกลุม ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากพ้ืนฐานความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนสายพณิชยกรรม
อยูในระดับต่ําจึงทําใหผลการพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนในทุกกลุมอยูในระดับ          
ปานกลาง นอกจากน้ีอาจเนื่องมาจากพื้นฐานเดิมของผูเรียนท่ีเลือกเรียนสายอาชีพในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพื้นฐานเดิมคือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูใน
ระดับต่ํา  ซึ่งทําใหผลการทดสอบหลังการใชรูปแบบการโคชอยูในระดับปานกลางแตเมื่อ
เปรียบเทียบกับผล การทดสอบกอนการใชรูปแบบเห็นไดวามีพัฒนาการท่ีสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาในปจจุบันน้ัน ควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวนโดยเฉพาะ
อยางย่ิง การจัดการอาชีวศึกษาของสถาบันการศึกษาเอกชนซ่ึงจากรายงานการวิจัยเสนทางการศึกษา
ดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี (บรรเลง ศรนิล, 2548: 34) ไดรายงานผลการศึกษาสภาพและปญหา
ของการจัดการศึกษาจากสภาพและปญหาการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน พบวาปญหาของการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษามีดังน้ี  1) ผูเรียน    
มีพื้นฐานความรูเดิมคอนขางตํ่า  ทําใหเปนภาระหนาท่ีตอครูผูสอน  และสงผลใหสอบตกมาก         
2) คุณภาพผูจบการศึกษาไมตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  3) ผูสมัครเขาศึกษาตอมี
จํานวนลดลงและขาดแคลนในสาขาจําเปน   4) อัตราการลาออกของครู-อาจารยคอนขางสูง ทั้งน้ี 
เน่ืองจากขาดขวัญและกําลังใจ ขณะเดียวกันครูสวนหนึ่งมุงหวังทํางานในสถานประกอบการอาศัย
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อาชีพครูเปนอาชีพช่ัวคราว 5) สัดสวนอาจารยตอนักเรียนในบางสาขาคอนขางสูง   6) คุณภาพของ
อาจารยดานคุณวุฒิและประสบการณวิชาชีพที่ทําการสอนยังตองไดรับการปรับปรุง  7) การพัฒนา
ครู-อาจารย ยังขาดการสนับสนุน อยางจริงจัง และทําไดนอย   8) เคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อการสอน 
ชุดฝก เกา ลาสมัย และมีจํานวนไมเพียงพอ   และ 9) งบประมาณวัสดุฝกยังตํ่า สงผลตอการเรียน 
การฝกและคุณภาพนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยการประเมินผลการมีสวนรวมในการจัด  
การอาชีวศึกษาของเอกชน ซึ่งผลการวิจัยพบวา คุณภาพของผูเรียนสาขาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
สาขาคอมพิวเตอรและชางยนตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวารอยละ  50 ของคะแนนเต็ม และ
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนกับสถานศึกษาทั้งหมด
พบวาผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนสวนมากไดคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาชีพใกลเคียงกับ
คะแนนภาพรวมโดยผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนมีความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพอยูในระดับ
พอใช ซึ่งเปนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับเดียวกับสถานศึกษาของรัฐและเมื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสถานศึกษาเอกชนและรัฐ พบวา ผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนสวนใหญ
ไดคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีพในสาขาวิชาตางๆต่ํากวาผูเรียนในสถานศึกษาของ
รัฐอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติเกือบทุกสาขาวิชา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549: 27) 
ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานประจําปการศึกษา 
2553 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2553: Internet) พบวา ผล           
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดสํานักงานคณะการสงเสริมการศึกษาเอกชนในกลุม
สาระวิชาหลักมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา รอยละ 50 ของคะแนนสอบและจากการรายงานผลการทดสอบ
นักเรียนอาชีวศึกษาของสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (องคการมหาชน) หรือ V-NET 

ประจําป 2554  และรายงานพบวาผูเรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมีผล        
การทดสอบสมรรถนะพื้นฐานเพ่ือการเรียนรูซึ่งก็คือสมรรถนะดานการคิดวิเคราะห  ตรรกะ และ
การใชเหตุผลมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง รอยละ 32.23-34.23 เทาน้ัน (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน), 2555: เอกสารอัดสําเนาประกอบการบรรยาย) และสอดคลองกับ
รายงานการสรุปประเด็นปญหาดานคุณภาพผูเรียน จากรายงานยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระเบียบวาระแหงชาติ (พ.ศ. 25551-2555) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: 11-
26) พบวา ผูเรียนและผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะ  ไมสอดคลองกับความตองการของผูใช 
รวมท้ังขาดทักษะพื้นฐานท่ีจําเปน ไดแก ทักษะการสื่อสาร ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหการแกปญหา  ความคิดสรางสรรคและผูเรียนไมนิยมเรียน
อาชีวศึกษา  โดยเฉพาะผู เรียนที่มีความสามารถสูง  ทําใหขาดแคลนกําลังคนระดับกลาง 
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(ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง)  แตอยางไรก็ตามผูเรียนทุกกลุมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน เนื่องมาจากครูพณิชยกรรมที่ไดรับการพัฒนาวิชาชีพสามารถ
พัฒนาการสอนใหมีคุณภาพ  มีการจัดการะบวนการเรียนการสอนที่เปน  มีความหลากหลาย ซี่ง
สอดคลองกับแนวคิดของวัชรา เลาเรียนดี (2553: 3) ที่กลาววา  วิธีการสอนทักษะการคิดน้ันมีความ
หลากหลายขึ้นอยูกับสมรรถนะการคิดท่ีคาดหวังท่ีจะใหผูเรียนเกิดทักษะ   ซึ่งทักษะการคิด  
(Thinking Skills) นั้น สามารถสอนไดและเรียนรูพัฒนาใหมีคุณภาพย่ิง  ๆ ขึ้นได ทักษะการคิด
จะตองไดรับการสอนและฝกตั้งแตระดับช้ัน   ตน ๆ และตอเนื่อง โดยครูที่มีความสามารถและ
สมรรถนะดานการคิดสูงมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง   

 2.6  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูของครูผูรับ     
การโคชโดยรูปแบบการโคชฯ ที่พัฒนาข้ึน  พบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูของครูพณิชยกรรมในภาพรวม จํานวน 235 คน พบวา ภาพรวมทั้งหมดของมีระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก  ( =  4.11, S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานการจัด
กิจกรรมในการเรียน ดานบรรยากาศในการเรียน และดานการประเมินผล พบวา ทุกดานมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก  ( = 4.10, S.D. = 0.55), ( = 4.12, S.D. = 0.55) และ ( =4.13, S.D. 

= 0.63) ตามลําดับ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูพณิชยกรรมท่ีไดรับการพัฒนาวิชาชีพสามารถ
พัฒนาการสอนใหมีคุณภาพ  มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ี มีความหลากหลาย ใหนักเรียนมี
สวนรวม มีการถามคําถาม เอาใจใสดูแลผูเรียนโดยตลอด มีการพัฒนาความรูความสามารถดาน           
การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดมากขึ้นอยางตอเน่ือง เนื่องจากมีการติดตามดูแลชวยเหลือ
จากเพื่อนครูผูทําหนาท่ีโคชในการสังเกตการสอน ใหขอมูลยอนกลับสูการพัฒนาการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลย่ิงข้ึนซี่งสอดคลองกับแนวคิดของวัชรา เลาเรียนดี (2553: 3 ) ที่
กลาววา  วิธีการสอนทักษะการคิดนั้นมีความหลากหลายข้ึนอยูกับสมรรถนะการคิดท่ีคาดหวังท่ีจะ
ใหผูเรียนเกิดทักษะ  ซึ่งทักษะการคิด  (Thinking Skills)นั้นสามารถสอนไดและเรียนรูพัฒนาใหมี
คุณภาพย่ิง ๆ ขึ้นได ทักษะการคิดจะตองไดรับการสอนตั้งแตระดับช้ันตน ๆ และตอเน่ือง โดยครูที่
มีการพัฒนาสมรรถนะการสอนของตัวเองตลอดเวลา  
 

ขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม มีขอคนพบ 

จากการวิจัยที่นํามาเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   และเปนขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย        
ครั้งตอไปดังนี้ 



 297 

 

ขอเสนอแนะเพือ่นําผลการวิจัยไปใช 
 1. จากผลการวิจัย  ที่พบวา  รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เอ

พีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model)  สามารถพัฒนาสมรรถภาพโคชและการจัดการเรียนที่
สงเสริม     การคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น
เน่ืองมาจากครูมีความเต็มใจในการพัฒนาวิชาชีพของตนและไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารใน
ทุกดาน  ดังนั้นผูทําการวิจัยควรมีการคัดเลือกครูเขารวมการโคชโดยครูนั้นมีความเต็มใจสมัครใจ
ในการพัฒนาวิชาชีพและที่สําคัญคือมีความพรอมดานความรูและสติปญญาที่เทาเทียมในระดับ
เดียวกันจึงจะทําใหการรวมมือกันพัฒนาวิชาชีพมีทิศทางท่ีสูงขึ้น ตลอดจนตองไดรับการสนับสนุน
ทั้งดานเวลาในการพัฒนาวิชาชีพ และงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพจากฝายบริหารที่
เพียงพอ 

 2.  ผลจากการนํารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพ่ือนเอพีซีซีเอ็มพีอารอี                      
(APCCMPRE Model) ไปใช  ที่พบวา  การเตรียมความพรอมของครู (Preparing) และการกํากับ 
ติดตาม (Monitoring)  ดูแล  เพื่อใหการดําเนินการโคชเกิดประสิทธิภาพนั้น  มีความสําคัญและ
จําเปนอยางย่ิงตอการใชรูปแบบ  ดังน้ันกอนการปฏิบัติการโคชครูควรไดรับการอบรมใหความรู
ดานการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหอยางเพียงพอทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติที่มีการฝกปฏิบัติจริง และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาใหครูมีความสามารถใน
การโคชนั้นจําเปนไดรับการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจากผูมีความรูความสามารถ (Mentor) 
ตลอดจนใหผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําพัฒนาตนเองดวย โดยการเปดโอกาสใหครูประเมินผูดูแลให
คําปรึกษาแนะนํา และการใหผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนในการพัฒนาวิชาชีพ  ซึ่งจะทําใหรูปแบบการโคชท่ีพัฒนาขึ้นเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  

 3.  จากผลการวิจัย พบวา  ผลการทดสอบผู เรียนดานความรูและความสามารถ               
ในการคิดวิเคราะหของผูเรียนอยูในระดับปานกลางภายหลังการใชรูปแบบ  ดังน้ัน สถานศึกษา   
ควรสรางความตอเนื่องในกระบวนการการพัฒนาครูและพัฒนาผูเรียนในทุกระดับเพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหมีพัฒนาการที่สูงขึ้นอยางเต็มตามศักยภาพ 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1. การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน ดังน้ัน

ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการโคชแบบอื่น ๆ พัฒนาวิชาชีพของครู  เชน  รูปแบบการโคช
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โดยผูเช่ียวชาญ (Expert Coaching)  การโคชแบบรวมมือ (Collaborative Coaching) การโคชแบบ
นําตนเอง (Self Directed Coaching) หรือการพัฒนาผูทําหนาที่โคช (Mentor Coaching) เปนตน 

 2. จากผลการวิ จัย   พบวา   รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน                        
เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model)  เปนรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
พัฒนาใหครูพณิชยกรรมมีสมรรถภาพในการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  
ตลอดจนสงผลตอความรูและความสามารถของผูเรียนในดานการคิดวิเคราะห  ดังนั้น ควรมีการวิจัย
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของครูพณิชยกรรมในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดข้ันสูงท่ีสงผลถึง
ความสามารถในการคิดขั้นสูงของผูเรียนในรูปแบบอื่นเชน การคิดสรางสรรค (Creative Thinking)
หรือการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

 3. พัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพที่ เหมาะสมใหแกครูที่มีความแตกตางกัน            
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดข้ันสูง  (Higher Order Thinking) เชน              
การพัฒนาวิชาชีพแบบหลายวิธีการ (Differentiated Professional Development) หรือ การโคชแบบ
หลากหลายวิธีการ (Differentiated Coaching)   
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบ 

การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคช                                    
และการจัดการเรยีนรูทีส่งเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

*************************** 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคช                                    
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เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  เร่ือง   การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือน    
ชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู
พณิชยกรรมเปนเคร่ืองมือที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับการดําเนินการวิจัย  เพื่อใชในแตละ
ขั้นตอนของการวิจัย  ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  

Development)  และเปนการศึกษาที่เปนการวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed Method)  เก็บขอมูลทั้ง  
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  แบงการดําเนินการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอน  ดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  การวิจัยเพ่ือศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานโดยศึกษาวิเคราะหสิ่งท่ี
คาดหวังและสภาพปจจุบัน (Research (R1): Analysis)    

 ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนารูปแบบการโคช( Development (D1 ):  Design and 

Development)   

 ขั้นตอนท่ี 3  การวิ จัยทดลองหาประสิทธิผลของรูปแบบ  ( Research (R2 ) : 
Implementation)  

 ขั้นตอนท่ี 4  การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ (Development: Evaluation (D2))  
 ดังนั้น  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยจึงขอนําเสนอโดยแบงออกตามขั้นตอน
ของการดําเนินการวิจัย  ดังรายละเอียดดังตารางท่ี 22 
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ตารางท่ี 22 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แบงตามข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนการวิจัย วัตถุประสงค เคร่ืองมือ 

1.  Analysis (R1) 

การวิเคราะหขอมูล 
และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 

1. เพ่ือศึกษาสิ่งท่ีคาดหวังและสภาพปจจุบัน 

สําหรับการพัฒนารูปแบบและการไดมา 

ซึ่งองคประกอบของรูปแบบการโคชทาง
ปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

2. เพ่ือศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการพัฒนารูปแบบ 

การโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัด 

การเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห 

1. แบบวิเคราะหเอกสาร 
วรรณกรรม และงานวิจัย       
ท่ีเกี่ยวของ  
2. แบบสัมภาษณผูบริหาร 
และครู เกี่ยวกับสภาพ
ปญหาและความตองการ
จําเปนในการพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและ
การจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะห  
 

2.  Design and    

Development (D1) 

การพัฒนาและ 

ตรวจสอบคุณภาพ 

ของรูปแบบ 

 

1. เพ่ือพัฒนารางรูปแบบการโคชทางปญญา
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  
2. เพ่ือตรวจสอบรางรูปแบบการโคชท่ี
พัฒนาขึ้น 

 3. เพ่ือแกไขปรับปรุงรูปแบบการโคชทาง
ปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 4. เพ่ือพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัย 

-  แบบตรวจสอบ 

ประสิทธิภาพดานความ
สมเหตุสมผล 

เชิงทฤษฎีความเปนไปได   
และความสอดคลอง 
 ของตนแบบรูปแบบ 

การโคชทางปญญาแบบ  
เพ่ือนชวยเพ่ือน   

3.  Implement  (R2)   

การนํารูปแบบไปใช 
 

ผลการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบ
เพ่ือนชวยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคช
และการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะห ดังน้ี 

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัด 

การเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหของครู
พณิชยกรรมโดย 

     1.1 ประเมินความรูความเขาใจและ
ความสามารถในการโคชการของอาจารยผูทํา
หนาท่ีโคชกอนและหลังการใชรูปแบบการ
โคชท่ีพัฒนาขึ้น   

1. แบบทดสอบความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ 

การโคชทางปญญาแบบ
เพ่ือนชวยเพ่ือน    
2. แบบทดสอบความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ 

การจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะห     
3.  แบบประเมิน 
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ตารางท่ี 22 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แบงตามข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย (ตอ) 
 

ขั้นตอนการวิจัย วัตถุประสงค เคร่ืองมือ 

 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของโคชและครูผูรับ
การโคช ท่ีมีตอการใชรูปแบบการโคชฯท่ี
พัฒนาขึ้นหลังการทดลอง 

 3.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนรูของครูผูรับการโคชโดย
รูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาขึ้น หลังการทดลอง 

4.  แบบประเมิน
ความสามารถการจัด 

การเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด 

5.  แบบบันทึกความคิดเห็น
ของผูทําหนาท่ีโคชท่ีมีตอ
ความสามารถในการโคช
ของตนเอง (Reflective 

Journal)     

6  แบบบันทึกความคิดเห็น
ของครูผูรับการโคชท่ีมีตอ
ความสามารถในจัดการ
เรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะหของตนเอง 
(Reflective Journal)    

 7  แบบบันทึกความคิดเห็น
ของผูดูและใหคําปรึกษา
แนะนําท่ีมีตอ
ความสามารถในดูและให
คําปรึกษาแนะนําของ
ตนเอง (Reflective Journal)   

8  แบบประเมินแผนจัด 

การเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะห 
9  แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนรูของคร ู

10   แบบสังเกตพฤติกรรม
การโคช  
11  แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะหของคร ู
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ตารางท่ี 22 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แบงตามข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนการวิจัย วัตถุประสงค เคร่ืองมือ 

  12  แบบทดสอบความรู
และความสามารถใน 

การคิดวิเคราะหของผูเรียน  
13  ประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับรูปแบบการโคช
ทางปญญาแบบเพ่ือน 

4.  Evaluation  (D2) 

การประเมินและ 

ปรับปรุงรูปแบบ 
 

เพ่ือทบทวน และปรับปรุงรายละเอียดของ 

การใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือน
ชวยเพ่ือนใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและ
พรอมท่ีจะนําไปใชตอไป 

  

 

 

 

เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาขอมลูและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  (Research: R1) 

 
 1. แบบวิเคราะหเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัย ที่เกี่ยวของ  
 2.  แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนา
สมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  
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ขอมูลทั่วไปของผูรับการสมัภาษณ   
1.  เพศ.................... 
2.  อายุ...................  ป 
3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................................. 
4.  ตําแหนงการทํางาน............................................................. 
5.  ประสบการณการสอนวิชา.....................................  จํานวน...................... ป 
 

แนวทางในการสัมภาษณ 
 ขั้นนํา  ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูสัมภาษณ  โดยเร่ิมดวยการอธิบายความเปนมาของการวิจัย  

วัตถุประสงคของการวิจัย  แลวดําเนินการสัมภาษณตามประเด็นที่กําหนดไว 
 ขั้นการสัมภาษณ  ผูวิจัยสัมภาษณตามประเด็นดังนี้ 

ผูบริหาร ครู 

ดานการพัฒนาวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา 
1 .นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

2. การดําเนินการพัฒนาบุคลากรท่ีผานมา 
3. ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ของการพัฒนา
บุคลากร 

4. ความคาดหวังตอการพัฒนาวิชาชีพครูภายใน
สถานศึกษา 

ดานการพัฒนาวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา 
1. กระบวนการวิธีการในการพัฒนาวิชาชีพของ
ทางสถาบันท่ีผานมา 
2. สิ่งท่ีไดรับการพัฒนาวิชาชีพท่ีผานมา 

3. ผลท่ีไดรับ ปญหา อุปสรรค ของการพัฒนา
บุคลากร 

4. ความคาดหวังท่ีมีตอการพัฒนาวิชาชีพครู
ภายในสถานศึกษา 

ดานการจัดการเรียนเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด ดานการจัดการเรียนเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด 

1. นโยบายสําคัญท่ีสงผลตอการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะหของสถาบันท่ีผานมา 
2. ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค  
3. ความคาดหวังท่ีมีตอการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการ
คิดวิเคราะห 

1.วิธีการการจัดการเรียนการรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะหผานมา 
2. ผลท่ีไดรับ ปญหาอุปสรรค และวิธีการแกไข
ปญหาท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะห 
3. ความคาดหวังท่ีมีตอการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะห 

แบบสัมภาษณเก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียนและการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการพฒันาวิชาชพีครูภายในสถานศึกษา  
และการจัดการเรยีนรูทีส่งเสริมการคิดวิเคราะห 
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 ขั้นสรุป   ผูวิจัยสรุปและทบทวนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแตละประเด็น  ใหผูรับ
การสัมภาษณตรวจสอบ  และเปดโอกาสใหผูรับการสัมภาษณใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม  กลาวอําลาและ
ขอบคุณท่ีใหความรวมมือ 
 

 

 

 

เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาและการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ  (Development: D1) 

 

แบบตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีความเปนไปได และความสอดคลอง
ของรางตนแบบรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคช   

และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 
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แบบตรวจสอบประสิทธภิาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเปนไปได                                     
และความสอดคลองของรางรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพือ่น 

เอพีซซีีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) สําหรับผูเช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบ 
------------------------- 

คําช้ีแจง  
 1. เครื่องมือฉบับนี้สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของทานใน

ฐานะผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเปนไปได  
และความสอดคลองของรางรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  เอพีซีซีเอ็มพีอารอี 
(APCCMPRE Model) 

 2. รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโคช 
และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  หมายถึง โครงสรางทาง
ความคิดที่แสดงองคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ของการโคชที่พัฒนาขึ้น 
ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบ
เชิงกระบวนการ และองคประกอบปจจัยสนับสนุนการนํารูปแบบไปใช ซึ่งรูปแบบการโคชที่
พัฒนาขึ้นคือ เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) มีองคประกอบ หลักการ วัตถุประสงค ปจจัย
สนับสนุนและข้ันตอนการโคช  8 ขั้นตอน คือ  คือ  ระยะท่ี 1. วิเคราะหความตองการจําเปนและ
กําหนดประเด็นการพัฒนา (Analyzing Needs  and Deciding Focus: A)  ระยะท่ี2. การเตรียมการ
ดานความรูและทักษะการปฏิบัติการโคช (Preparing Knowledge and Skills  for Coaching: P) ระยะ
ที่ 3. รวมมือกันวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา  (Collaborative  Planning and 

Setting  Objective: C) ระยะท่ี 4. ปฏิบัติการโคช (Coaching: C) ประกอบดวย 1) ทบทวนแผนการ
โคชและสรางความเขาใจรวมกัน (Review Action Plan and Reflection)  2) การสังเกตการสอนใน
ช้ันเรียนซึ่งกันและกัน (Observation)  3) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 4) การไตรตรอง
สะทอนคิดและใหขอมูลยอนกลับ (Reflection and Feedback) ระยะท่ี 5.  การทบทวนระหวาง
กระบวนการ และอภิปรายไตรตรองสะทอนคิด (Mid Cycle Reviewing and Reflective Discussion:  

M)  ระยะท่ี6.  การดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ  (Proceeding Coaching Cycle:   P)  ระยะท่ี 7. 

ทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผล (Reflective Reviewing and Conclusions: R) ระยะท่ี 8. 

การประเมินผล      การใชรูปแบบการโคชรวมกัน  (Implementing Collaborative  Evaluation of 

Coaching Model: E)โดยผูวิจัยจะเปนผูดูแลใหคําปรึกษาและแนะนําชวยเหลือ (Mentoring)  เพื่อให
การดําเนินการโคชเกิดประสิทธิภาพเพ่ือใหการดําเนินการโคชเกิดประสิทธิภาพโดยมีเปาหมายเพื่อ
สงเสริมสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 
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  3. ขอมูลที่ไดจากเครื่องมือฉบับนี้จะนําไปใชในการปรับปรุงรูปแบบการโคชทาง
ปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งไมมีผลใด ๆ ตอตัวทาน 

  4. ขอมูลที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นของทานจะมีประโยชนอยางย่ิง จึงขอ
ความกรุณาแสดงความคิดเห็นในแตละประเด็นใหครบทุกขอตามความเปนจริง 

  5.  เครื่องมือฉบับนี้ มี 3 ตอน คือ  
        ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานของผูเช่ียวชาญ 

        ตอนที่  2  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเปนไปได 
        ตอนที่  3  การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูเช่ียวชาญ 

1.  ช่ือ – นามสกุล  .....................................................................................  อายุ ............................. ป 
2.  ตําแหนง  ...................................................................................................................................... 
3.  สถานท่ีทํางาน  ............................................................................................................................ 
4.  วุฒิการศึกษาสูงสุด          ปริญญาตรี      ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

5.  สาขาวิชา......................................................................................................................................... 
6.  ประสบการณการทํางาน    ต่ํากวา 15 ป  16 – 20 ป        

                                                      21 – 25 ป  26 ป ขึ้นไป 

 

ตอนที่ 2 การตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎ ีและความเปนไปได  

คําช้ีแจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย   แสดงระดับคะแนนที่มีตอรูปแบบการโคชทางปญญา 
 แบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 5  หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีนํามาใชในการสังเคราะห 
  รูปแบบ และมีความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติจริงในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีนํามาใชในการสังเคราะห 
  รูปแบบและมีความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติจริงในระดับมาก 
 3  หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีนํามาใชในการสังเคราะห 
  รูปแบบและมีความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติจริงในระดับปานกลาง 

 2  หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีนํามาใชในการสังเคราะห 
  รูปแบบ และมีความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติจริงในระดับนอย 
 1  หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสมเหตุสมผลกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีนํามาใชในการสังเคราะห 
  รูปแบบและมีความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติจริงในระดับนอยท่ีสุด 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ระดับคะแนน 

ขอเสนอแนะ ความสมเหตุสมผล 

เชิงทฤษฎี 
ความเปนไปได 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 องคประกอบเชิงกระบวนการ 

 หลักการ 
           

 วัตถุประสงค            

 องคประกอบเชิงกระบวนการ 
 ระยะท่ี 1. วิเคราะหความตองการ
จําเปนและกําหนดประเด็นการ
พัฒนา (Analyzing Needs  and 

Deciding Focus: A)   

           

 ระยะท่ี2.การเตรียมการดาน
ความรูและทักษะการปฏิบัติการ
โคช (Preparing Knowledge and 

Skills  for Coaching: P) 

           

 ระยะท่ี3. รวมมือกันวางแผนและ
กําหนดวัตถุประสงคของการ
พัฒนา (Collaborative  Planning 

and Setting  Objective: C) 

           

 ระยะท่ี4.ปฏิบัติการโคช  
(Coaching: C) ประกอบดวย  

 1. ทบทวนแผนการโคชและสราง
ความเขาใจรวมกัน (Review 

Action Plan and Reflection) 

           

 2. การสังเกตการสอนในช้ันเรียน
ซึ่งกันและกัน (Observation) 

           

 3. การวิเคราะหขอมูล (Data 

Analysis) 
           

 4. การไตรตรองสะทอนคิดและ
ใหขอมูลยอนกลับ (Reflection 

and Feedback) 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ระดับคะแนน 

ขอเสนอแนะ ความสมเหตุสมผล 

เชิงทฤษฎี 
ความเปนไปได 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5.  การทบทวนระหวาง
กระบวนการ และอภิปราย
ไตรตรองสะทอนคิด (Mid Cycle 

Reviewing and Reflective 

Discussion: M)   

           

ระยะท่ี 6. การดําเนินการ
ปฏิบัติการโคชตอ  (Proceeding 

Coaching Cycler:  P) 

           

ระยะท่ี 7. ทบทวนไตรตรอง
สะทอนคิดและสรุปผล 

(Reflective Reviewing and 

Conclusions: R) 

           

ระยะท่ี 8. การประเมินผลการใช
รูปแบบการโคชรวมกัน
(Implementing Collaborative  

Evaluation of Coaching Model: 

E) 

           

  การกํากับ ติดตาม  ดูแล
(Monitoring)   

           

  ปจจัยสนับสนุน            
 

ขอเสนอแนะเพิม่เติม  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3   การตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสอดคลองของรูปแบบ 

คําช้ีแจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย   แสดงระดับคะแนนที่มีตอรูปแบบการโคชทางปญญา 
 แบบเพื่อนชวยเพื่อน 

  5  หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็นที่เสนอ 

      ในระดับมากที่สุด 
        4  หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็นที่เสนอ  

            ในระดับมาก 

        3  หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็นที่เสนอ  
             ในระดับปานกลาง 

        2  หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็นที่เสนอ  
              ในระดับนอย 

        1  หมายถึง  รูปแบบการโคชมีความสอดคลองกันกับประเด็นที่เสนอ  
                 ในระดับนอยที่สุด 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดับคะแนนความ

สอดคลอง ขอเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

 1.  รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  
 เอฟซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model)มีความ
สอดคลองกับสภาพและความตองการจําเปนของ
หนวยงาน 

      

 2.  แตละองคประกอบของรูปแบบการโคชทางปญญา
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เอฟซีซีเอ็มพีอารอ ี(APCCMPRE 

Model) มีความสัมพันธสอดคลองกัน 

      

3.  การดําเนินการตามกระบวนการรูปแบบการโคช 

ทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเอฟซีซีเอ็มพีอารอี 
(APCCMPRE Model) แตละข้ันตอนมีความสอดคลอง 

ท่ีตอเน่ืองสัมพันธกัน 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดับคะแนนความ

สอดคลอง ขอเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

4.  การดําเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการโคช 

 ทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน พีเอพีซีซีเอ็มพีอารอ ี

 (APCCMPRE Model) มีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของรูปแบบ 

      

5.  เครื่องมือท่ีใชในแตละข้ันตอนของรูปแบบการโคช 

 ทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เอพีซีซีเอ็มพีอารอ ี

  (APCCMPRE Model) มีความสอดคลองกับ 

  การดําเนินการ 

      

6.  วธิีวัดและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ของการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบ 

เพ่ือนชวยเพ่ือนเอพีซีซีเอ็มพีอารอ ี 
(APCCMPRE Model) 

      

 

 

ขอเสนอแนะเพิม่เติม  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

  

 
        (..............................................) 
         ผูประเมิน 
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เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 การนํารูปแบบไปใช  (Research: R2) 

 

1.  แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน    
2.  แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห     
3.  แบบประเมินความสามารถการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน     
4.  แบบประเมินความสามารถการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
5.  แบบบันทึกความคิดเห็นของผูทําหนาที่โคชท่ีมีตอความสามารถในการโคชของตนเอง   
    (Reflective Journal)     

6. แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคชท่ีมีตอความสามารถในจัดการเรียนรูที่สงเสริม        
    การคิดวิเคราะหของตนเอง (Reflective Journal)     

7. แบบประเมินแผนจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
8. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครู 

9. แบบสังเกตพฤติกรรมการโคช  
10. แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู 

11. ประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน
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คําช้ีแจง   ใหทานเลือกคําตอบที่ถกูตองตรงตามหลักการและวิธีดําเนินการการโคช 

 แบบเพื่อนชวยเพื่อนและการโคชทางปญญา 
1.  ขอใดไมใชลักษณะของการโคชทางปญญา(Cognitive Coaching)  
 ก. เนนการมีสวนรวม   

 ข.  สงเสริมความสามารถในการไตรตรองสะทอนคดิใหแกครู  
 ค.  ครูและเพื่อนครูที่มีความรูความสามารถเทาเทียมกันไดรวมกันในการปฏิบัติงาน 

 ง.  มุงใหครูแกไขปญหาเฉพาะหนาในการทํางานไดสําเร็จ   
2.   ผูทําหนาที่โคชตองใชยุทธวิธีตางๆที่หลากหลายเพื่อชวยใหครูพัฒนาการรับรูที่มีประสิทธิภาพ  

 ทานคิดวาคําวา “ยุทธวิธีตาง ๆ นั้นหลากหลาย” นั้น ไมไดหมายถึงขอใด  
 ก.  ยุทธวิธีการจูงใจที่หลากหลาย  

 ข.  ใชสื่อ เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณที่มีความหลากหลาย 

 ค.  ยุทธวิธีและเทคนิคการส่ือความหมายที่หลากหลาย 

 ง.  ถูกทุกขอ  
3.   ขอใดไมใชปจจัยสําคัญในสนับสนุนใหเกิดความไวเนื้อเช่ือใชกันในการพัฒนาวิชาชีพ  
 ก.  ความเอื้ออาทร  
 ข.  มีสมรรถภาพมีความรูและความสามารถ 

 ค.  ความคงเสนคงวาสม่ําเสมอ  

 ง.  ความเปนผูนํา 
4.  ขอใดคือจุดมุงหมายสูงสุดของการโคช 

 ก.  การชวยเหลือแลกเปลี่ยนความรู ความคิด กันระหวางเพื่อนครูในการพัฒนาวิชาชีพ 

 ข. มีความรูความเขาใจในทักษะการโคช 

 ค. ครูเกิดสมรรถนะการโคช 

 ง. ครูสามารถพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ืองโดยการนําตนเอง (Self-Directed Development) 
  
 

แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการการโคช 

กอน – หลัง  การดําเนินการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

เอพีซซีีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) 
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5.  ขอใดไมใชหลักการในการสังเกตการสอน  
 ก.  สังเกตและจดบันทึกในส่ิงที่เห็นตามความเปนจริง 

 ข.  เครื่องมือที่ใชในการสังเกตการสอนเปนสิ่งที่ถูกกําหนดไวลวงหนาโดยผูสังเกต 
 ค.  การบันทึกใหขอมูลควรสื่อใหเห็นถึงคุณภาพการปฏิบัติของครูอยางชัดเจน 

 ง.   ผลของการสังเกตการสอนมุงเพื่อมากรพัฒนามากกวาการตัดสินคุณภาพ  
6.  ขอใดมิใชองคประกอบของการโคชทางปญญา (Cognitive Coaching) 
 ก.  การสนทนาวางแผน (Planning)  
 ข.  เหตุการณสถานการณการสังเกต 

 ค.  การสนทนาไตรตรองสะทอคิด (Reflective) 
 ง.  การชวยเหลือโดยผูเช่ียวชาญ (Expert) 
7.  ขอใดคือเหตุผลของการนํา Peer Coaching มาใช  
 ก. ลดชองวางการทํางานแบบตัวคนเดียว 

 ข. สรางเวทีเพื่อการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 ค.  สงเสริมการเปนครูมืออาชีพ 

 ง. ถูกทุกขอ 

8.  ขอใดไมใชหลักการแนวคิดของการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน (Peer Coaching) 
 ก.  การพัฒนาวิชาชีพครูเปนบทบาทหนาท่ีของฝายวิชาการและหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 ข. การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) เปนความรวมมือระหวางเพื่อนครู 

 ค. การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) เปนการรวมกับผูเรียนและพัฒนา 
  อยางตอเน่ือง  
 ง.  การพัฒนาวิชาชีพครูที่ย่ังยืนควรเปนการพัฒนาวิชาชีพขณะทํางาน (Job Embedded) 
9. ขอใดถือเปนกิจกรรมการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน (Peer Coaching) แบบไมเปนทางการ 

 หรือไมเปนระบบ 

 ก.  รวมสอนบทเรียน  
 ข.  รวมวางแผนการสอน 

 ค. โคชคือผูใหคําปรึกษา 
 ง.  การเลาประสบการณการสอน 
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10.  ขอใดเปนกิจกรรมปฏิบัติของการประชุมกอนสังเกตการณสอน (Preobservation Conference)  
 ก. ทบทวนแผนการปฏิบัต ิ

 ข.  กําหนดประเด็นการโคช 

 ค. เลือกเครื่องมือสังเกตการสอน 

 ง. การอภิปรายผล  
11.  ขอใดเปนกิจกรรมปฏิบัติในการประชุมหลังสังเกตการณสอน (Post observation Conference) 
 ก.  การไตรตรองสะทอนคิด 

 ข. การเลือกเครื่องมือสังเกตการสอน 
 ค. การอภิปรายและถามความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ 

 ง.  การวิเคราะหขอมูล 

12.  ขอใดไมไดหมายถึงการไตรตรองสะทอนคิด 

 ก.  การใหขอมูลยอนกลับ 

 ข. การใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 
 ค. การทบทวนการปฏิบัติ 
 ง. การสรุปผลการพัฒนาวิชาชีพ 

13. ขอใดมิใชลักษณะของการปฏิบัติระหวางเพื่อนครูในการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  
 ก.  ยอมรับและใหความเคารพซ่ึงกันและกัน 

 ข. สลับกันเปนผูทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคช 

 ค. รวมมือกันปรับปรุงแกไขพัฒนางาน 

 ง.  ปฏิบัติตามคําแนะนําของเพ่ือนครู  
14. ขอใดคือไมมีความหมายเกี่ยวของกับคําวาการพัฒนาวิชาชีพขณะปฏิบัติงาน “Job Embedded  

 Professional Development” 
 ก.  การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 ข. การพัฒนาวิชาชีพภายในองคกร 
 ค. การพัฒนาวิชาชีพที่เกิดขึ้นจากการทํางาน 
 ง. ถูกทุกขอ  
 

 

 

 



 

 

332 

15.  ขอใดเปนการกลาวสนับสนุนคําพูดที่วา “การเริม่ตนการพัฒนาวิชาชีพดวยวิธีการโคช 

 การเริ่มตนที่ถกูตองเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง”            
 ก.  เลือกโคชหรือเพื่อนที่จะรวมพัฒนาวิชาชีพอยางเหมาะสม (Choose the Right Coach)  
 ข. ฝกอบรมดานความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการโคช (Training Coach) 
 ค. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพเพื่อนเปาหมายสําคัญเดียวกัน ใหทุกคน 

  รูสึกวาตนเองเปนเจาของ   
 ง.   ถูกทุกขอ  
16. ขอใดไมใชลักษณะของการมีความยืดหยุน (Flexibility)  การยอมรับ การรวมมือและเปนมิตร 

 ตอกัน 

 ก.  มีทางเลือก สรางทางเลือกหลายทางเสมอ  
 ข.   มองเห็นคุณคาของมุมมองท่ีแตกตางกัน  
 ค.   เนนหลักการแบบแผนปฏิบัติและยึดมาตรฐานเปนเกณฑ 
 ง.    ปรับตัวเองใหเขากับผูอื่นและสภาพแวดลอม 
17.  ขอใดคือลกัษณะสําคัญของการสรางปฏิสัมพันธทีดีตอกันอยางตอเน่ือง   
 ก.  สรางสมดุลระหวางความตองการของตนเองและกลุมเสมอ  
 ข.  ใหความสําคัญกับความแตกตางของบุคคล 

 ค.  ใหความสําคัญ ยกยอง 

 ง.   ไมมีขอใดถูกตอง   
18.  ขอใดคือวิธีการสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน (Effective Interpersonal Skill) 
 ก. ฟง ทําอยางตั้งใจ สนใจ ใสใจ ตลอดเวลา 
 ข.  ตอบสนองตอคําพูด ถามเพ่ือความชัดเจน 

 ค.  ถอดความหมาย ขอความ เพื่อตรวจสอบความเขาใจตรงกันเปนระยะ 

 ง.  ถูกทุกขอ 

19.  ขอใดไมใช คุณลักษณะ/คุณสมบัตขิองโคช/ผูทําหนาท่ีโคช 

       ก. มีความเต็มใจท่ีจะทําหนาที่โคช และมีเวลาใหกับการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
       ข.  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น เขาใจยอมรับในความแตกตางกันของมนุษย  
       ค. ตรวจสอบความถูกตองและประสิทธิภาพของงาน   
       ง. มีความอดทนตอพฤติกรรมการแสดงออกของผูอืน่ 
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20. ขอใดไมใชคือกิจกรรมการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching Activities) 
       ก.  การรวมกันวางแผน (Co planning)  
       ข.  การรวมกันสอน (Co-Teaching) 
       ค.   รวมมือกันปฏิบัติงานดานตาง ๆ 

      ง.  การใหการช้ีแนะ 
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แบบทดสอบความรูความเขาใจการคิดวิเคราะห 
กอน – หลัง  การดําเนินการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

เอพซีซีีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง     
1.  แบบทดสอบฉบับนี้มี 2 ตอน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบความรูความเขาใจ  
     เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 
2. เกณฑการใหคะแนน กรณีตอบถกูตอง  1 คะแนน ถาตอบผิด 0 คะแนน ฉะนั้นขอให  
   ผูทําแบบทดสอบโปรดใชความรอบครอบในการวิเคราะหหาคําตอบที่ถูกตองมากที่สุด 

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

ตอนที่ 1  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1.  คําตอบใดหมายถึงการคิดวิเคราะห  
 ก. การแจกแจง     
 ข. การแยกแยะ     
 ค. การเช่ือมโยง    
 ง.  การอธิบาย 

2. คําตอบขอใดกลาวไดถกูตองท่ีสุดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห   
 ก.   การวิเคราะหเปนการคิดขั้นสูงสุด 

 ข.   การคิดวิเคราะหเปนพื้นฐานสําคัญของการคิดขั้นสูง  
 ค.  การคิดวิเคราะห มีความสําคัญท่ีสุด   
 ง.  ถูกทุกขอ 

3. ลักษณะใดมิใชของการคิดวิเคราะห   
 ก.  พิจารณารายละเอียดจากหลายแงมุม 

 ข.  ตรวจสอบความถูกตองโดยละเอียดรอบคอบ  
 ค.  มองหาหลักฐานเหตุผลขอมลูและการลงสรุปที่เปนไปได    
 ง.   อธิบาย  บอกแนวคิด ตีความหมายได   
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4. คําตอบใดมิใชประเภทของการวิเคราะห 
 ก.   การวิเคราะหหลักการ 

 ข. การวิเคราะหความสําคัญ 

 ค.  การวิเคราะหความสัมพันธ 
 ง.   การวิเคราะหแยกแยะ 

5. การถามโดยใหคนหาเนื้อแทของเร่ืองน้ัน  เปนการถามเพ่ือใหเกิดการวิเคราะหประเภทใด   
 ก.   การวิเคราะหหลักการ 

 ข.   การวิเคราะหความสําคัญ 

 ค.   การวิเคราะหความสัมพันธ 
 ง.   การวิเคราะหแยกแยะ 

6. การถามใหคนหาคําสาํคัญยอยของส่ิงนั้นวาติดตอเกี่ยวพันกันอยางไรเปนการถามเพ่ือให        
      เกิดการวิเคราะหประเภทใด   
    ก.   การวิเคราะหหลักการ 

   ข.  การวิเคราะหความสําคัญ 

   ค.  การวิเคราะหความสัมพันธ 
  ง.   การวิเคราะหแยกแยะ 

7. การถามใหคนหาวาอะไรเปนมูลเหตุของเร่ืองน้ัน เปนการถามเพ่ือใหเกิดการวิเคราะห                    
     ประเภทใด   
  ก.   การวิเคราะหหลักการ 

  ข.  การวิเคราะหความสําคัญ 

   ค.  การวิเคราะหความสัมพันธ 
  ง.   การวิเคราะหแยกแยะ 

8. การถามใหคนหาวาสิ่งใดเปนผลของการกระทําในเร่ืองน้ัน ๆ เปนการถามเพ่ือใหเกิด 

 การวิเคราะหประเภทใด   
   ก.   การวิเคราะหหลักการ 

   ข.  การวิเคราะหความสําคัญ 

   ค.  การวิเคราะหความสัมพันธ 
 ง.   การวิเคราะหแยกแยะ 
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9. การถามใหคนหาวาบทความน้ียึดทฤษฏีใด  เปนการถามเพ่ือใหเกิดการวิเคราะหประเภทใด   
 ก.  การวิเคราะหหลักการ 

 ข.  การวิเคราะหความสําคัญ 

 ค.  การวิเคราะหความสัมพันธ 
 ง.   การวิเคราะหแยกแยะ 

10. การถามใหคนหาสิ่งสองส่ิงมีความสัมพันธกันหรือไมมคีวามสําพันธกัน เปนการถาม 

 เพื่อใหเกิดการวิเคราะหประเภทใด   
 ก. การวิเคราะหหลักการ 

 ข.  การวิเคราะหความสําคญั 

 ค.  การวิเคราะหความสัมพันธ 
 ง.   การวิเคราะหแยกแยะ 
 

ตอนที่ 2  จงทําเครื่องหมาย  /  ในขอคําถามประเภทการคิดวิเคราะห  และใสเครื่องหมาย X  

 ในขอคําถามท่ีไมใชประเภทการคิดวิเคราะห   
..............11  ผูใดมีอํานาจสูงสุดในระบบประชาธิปไตย 

..............12  การปกครองประเทศในปจจุบันยึดสิ่งใดเปนหลัก 

..............13  เรานําผลการทดลองนี้ไปใชในเร่ืองใด  

..............14  นักเรียนที่ชกตอยกันเพราะขาดอะไร 

..............15 ทําอยางไรคนไทยจึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

..............16  อะไรเปนสัญลักษณของความมีเอกราช  

..............17  เช่ือเพลิงที่ดีมีลักษณะเปนอยางไร   

..............18 ตนเหตุสําคัญของความยากจนและความเกียจครานตรงกับคําตอบใดมากที่สุด  

..............19  คําตอบใดมีความสําพันธกับคาํวาเสรีภาพมากท่ีสุด 

..............20  ถาแรงโนมถวงของโลกลดลงจะเกิดอะไรข้ึน 
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แบบประเมินความสามารถในการโคช 

โดยผูดูและใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentor)/โดยครผููรับการโคช(Coached)/โดยตนเอง(Coaches) 
 

คําช้ีแจง   
 1.  แบบประเมินความสามารถในการโคชนี้เปนการประเมินระดับของความสามารถ

ในการโคชซึ่งประกอบดวยรายการประเมิน 5 ดาน 26 ขอ  ซึ่งมีเกณฑระดับคุณภาพ แบงเปน            
5  ระดับ  คือ   

 ระดับ 5 มากท่ีสุด หมายถึง มีความสามารถในการโคชตามรายการในระดับมากที่สุด 

 ระดับ 4 มาก   หมายถึง มีความสามารถในการโคชตามรายการในระดับมาก 

 ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง มีความสามารถในการโคชตามรายการในระดับปานกลาง 

 ระดับ 2 นอย   หมายถึง มีความสามารถในการโคชตามรายการในระดับนอย 

 ระดับ 1 นอยท่ีสุด  หมายถึง มีความสามารถในการโคชตามรายการในระดับนอยที่สุด 

 2. จงทําเครื่องหมาย /  ในระดับคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  
 

 

ลําดับ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 

1  ความสามารถดานหลักสูตร การสอน และการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช        

1.1  ชวยเหลอื รวมมือกับเพ่ือนครูในการวิเคราะหหลกัสูตร วางแผน 

การจัดการเรียนรู ท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห  
     

1.2 ชวยเหลือ รวมมือเพ่ือนครูในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
ท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห 

     

1.3 ชวยเหลือ รวมมือกับเพ่ือนครูในการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและ
ประเมินผลการคิดวิเคราะหของผูเรียน  

     

1.4 ชวยเหลือ รวมมือกับเพ่ือนครูในการวางแผนการพัฒนาวิชาชีพ 

ดวยการโคช 
     

1.5 ชวยเหลือรวมมือกับเพ่ือนครูในพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช ไดแก  
การวางแผน สังเกตการสอน การวิเคราะหขอมูล และการสะทอน 

ผลการปฏิบัติ  

     

1.6 ชวยเหลือ รวมมือกับเพ่ือนครูในการเลือกและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชใน 

การพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช 
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ลําดับ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 

2 ดานการส่ือสารแบบรวมมือ       

2.1 สนใจตั้งใจฟง และพยายามทําความเขาใจ ตอผูพูด      

2.2 มีการตรวจสอบความเขาใจใหตรงกันดวยการสรุปขอความ คําพูด               
ปญหาของครู 

     

2.3 รวมกันระดมความคิดเพ่ือคิดและหาวิธีการแกปญหาแตควรถาม 

ความคิดเห็นของอกีฝายหน่ึง 

     

2.4 รวมกันปฏิบัติแกปญหา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิด และนัดหมาย 

การปฏิบัติขั้นตอไป 

     

2.5 ตัดสินใจในวิธีแกปญหารวมกัน และวางแผนการปฏิบัติ      

3 ดานการบริหารจัดการกับตนเองและเพื่อน      

3.1 ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก ประสานงานการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ
ใหประสบความสําเร็จ 

     

3.2 มีสวนรวมกับเพ่ือนครูในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติ 
การพัฒนาวิชาชีพ  

     

3.3 กระตุนครูใหปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันในการพัฒนาวิชาชีพ 

สูความสําเร็จ 

     

4 ดานการมีปฏิสัมพันธท่ีดี      

4.1 การสื่อสารดายภาษาพูด ภาษาทาทาง ท่ีสรางความรูสึกท่ีดีตอกันเสมอ      

4.2 การแสดงออกดวยความจริงใจ,สีหนาเปดเผย ใสใจตอความรูสึกของคร ู      

4.3 ฟงอยางตั้งใจ สนใจ ใสใจ ตลอดเวลา       

4.4 ตอบสนองตอคําพูดดวยภาษาทาทาง,คําพูดถามเพ่ือความชัดเจนเปนระยะ      

4.5 พูดถอดความหมาย ขอความ เพ่ือความเขาใจตรงกัน      

4.6 แสดงออกดวย ทาทาง สีหนา เปนมิตร จริงใจ รวมสะทอนคิด      

4.7 ไมผูกขาดการพูดแตเพียงฝายเดียว สนับสนุน,และใหขอเสนอแนะ      

4.8 ไมตอตานคัดคานเม่ือความคิดเห็นไมตรงกัน ยอมรับความเห็นท่ี 

แตกตางกัน   
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ลําดับ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 

5 ดานการสะทอนผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ        

5.1 รวมมือกันอภิปราย วิเคราะห ขอมูลและสรุปขอมูลรวมกัน      

5.2 สงเสริมและกระตุนกันและกันใหสะทอนคิด (Reflect) แสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติและผลการปฏิบัติ 
     

5.3 ตั้งใจฟง คิดวิเคราะห ซกัถามและสรุปขอความ (Paraphrase) เพ่ือใหเขาใจ
ตรงกัน  

     

5.4 ใหขอมูลยอนกลับจากการสังเกตและบันทึกการสอนทุกครั้งสงเสริม
สนับสนุนใหอีกฝายหน่ึงคิดวิเคราะห สะทอนคิด เจาะลกึ ตีความขอมูล
เหลานั้นดวยตัวเองโดยไมช้ีนําหรือแนะนําโดยตรง 

     

 

 

บันทึกเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

        (..............................................) 
         ผูประเมิน 
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แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูทีส่งเสริมการคิดวิเคราะห  
โดยตนเอง/ผูทําหนาท่ีโคช (Coaches)/ผูใหดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor)  

 
คําช้ีแจง      
 1.   แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหนี้เปน 
การประเมินระดับของความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหซึ่งประกอบดวย
รายการประเมิน  3 ขั้นตอน 10 ขอซึ่งมีเกณฑระดับคุณภาพ  แบงเปน  5  ระดับ  คือ   

 ระดับ 5 มากท่ีสุด หมายถึง มีความสามารถตามรายการประเมินอยูในระดับมากที่สุด 

 ระดับ 4 มาก   หมายถึง มีความสามารถตามรายการประเมินอยูในระดับมาก 

 ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง มีความสามารถตามรายการประเมินอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ 2 นอย   หมายถึง มีความสามารถตามรายการประเมินอยูในระดับนอย 

 ระดับ 1 นอยท่ีสุด  หมายถึง มีความสามารถตามรายการประเมินอยูในระดับนอยที่สุด 

 2. จงทําเครื่องหมาย /  ในระดับคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  
 

 

ลําดับ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 

 ขั้นนําและเตรียมความพรอม      

1 การแจงวัตถุประสงคของการเรียนชัดเจน และช้ีแจงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการคิดวเิคราะห 

     

2 การใชคําถามกระตุนใหผูเรียนใชทักษะการคิดไดมีประสิทธิภาพ      

 ขั้นสอนและพัฒนาความรู      

3 การใชคําถามมีความหลากหลายและเหมาะสมกับเน้ือหาสาระท่ีใช
กระตุนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการวิเคราะห 

     

4 การจัดกิจกรรมการสอนท่ีมีความหลากหลายสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห 

     

5 ใชคําถามตรวจสอบความเขาใจ และความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
ผูเรียนไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

6 การจัดกิจกรรมการสอนมีความเช่ืองโยงระหวางเน้ือหาในวิชากับการคิด
วิเคราะห 

     

7 การใชสื่ออุปกรณในการกระตุนใหผูเรียนเรียนรูและใชการคิดวิเคราะห      
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ลําดับ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 

 ขั้นสรุปและประเมินผล      

8 การจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานและ 

สรุปผลจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 
     

9. การใชคําถามสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียนเพ่ือนําไปสูการสรุป
ความรูรวมกันกับผูเรียน 

     

10. เทคนิควิธีการวัดผลมีหลากหลายท้ังดานความรูและทักษะการคิด
วิเคราะห   

     

 

บันทึกเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

        (..............................................) 
         ผูประเมิน 
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แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคช 

ที่มีตอความสามารถดานการโคชของตนเอง (Reflective Journal) 
ครั้งที่........................ 

 

คําช้ีแจง    โปรดบันทึกความคิดเหน็ของทานในฐานะผูทําหนาท่ีโคชที่มีตอความสามารถใน 

 การโคชของ ตนเอง ตามประเด็นดังตอไปนี้ 
 
1. ความสามารถดานหลักสูตร การสอน และการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช   
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ความสามารถดานการส่ือสาร การอธิบาย การตอบสนอง 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ความสามารถดานการบริหารจัดการกับตนเองและเพ่ือน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ดานการสรางปฏิสัมพันธท่ีดี 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ดานการสะทอนผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ   
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

        (..............................................) 
         ผูประเมิน 
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               แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคช 

                ที่มีตอความสามารถในการจัดการเรียนรู                                                                   
    ที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง( Reflective Journal ) 

ครั้งที่........................ 
 

คําช้ีแจง    โปรดบันทึกความคิดเห็นของทานในฐานะครูผูรับการโคชท่ีมีตอความสามารถใน 

 การจัดการเรยีนรูทีส่งเสริมการคิดวิเคราะหของตนเองตามประเด็นดังตอไปนี ้
 

1. การใชคําถาม การตั้งคําถามในการสงเสริมการคิดวิเคราะห 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การเช่ือมโยงเน้ือหากับการวิเคราะห 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการคิดวเิคราะหของผูเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การใชสื่ออุปกรณท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การวัดผลประเมินผลท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

        (..............................................) 
         ผูประเมิน 
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แบบบันทึกความคิดเห็นของผูวิจัย 

ที่มีตอความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษา แนะนําของตนเอง                                                         
(Reflective Journal) 
ครั้งที่........................ 

 

คําช้ีแจง   โปรดบันทึกความคิดเหน็ของทานในฐานะของผูวิจัย 

 ที่มีตอความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของตนเอง                                                                  
 ตามประเด็นดังตอไปนี ้

 

1.  พัฒนาการดานการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  สิ่งท่ีควรพัฒนาในการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําในคร้ังตอไป 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  สิ่งท่ีไดรับจาการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําในคร้ังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

        (...................................) 
                   ผูบันทึก 
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เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู................................................................................................... 
หนวยการเรียนรูที่..........เร่ือง.............................................................................................. 
สาขางาน..........................รหัสวิชา........................................ชื่อวิชา................................... 
ระดับช้ัน ปวช.......................................จํานวน.............คาบ 
 

คําช้ีแจง   ใหผูประเมินทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองระดับคุณภาพตามรายการพิจารณา 
 ซึ่งมีเกณฑระดับคุณภาพ  แบงเปน  3  คะแนน  
 
รายการการประเมินแผน ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1. องคประกอบของแผนการสอน    
2. สาระสําคัญ    

3.จุดประสงคการเรียนรู    
4.เนื้อหา    

5. กิจกรรมการเรียนการสอน    

6.สื่อการเรียนการสอน    

7 การวัดผลประเมินผล    

รวมคะแนน    

 

ผลการประเมินระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับคุณภาพ....................... 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ผูประเมิน..................................... 
(.....................................) 
………../………/……… 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด 
(ประเมินโดยผูวิจัย) 
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เกณฑการพิจารณาดังนี้  คือ   

 

รายการการ
ประเมินแผน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1. 

องคประกอบ
ของแผน 

การสอน 

ครบถวนทุกองคประกอบพรอมแสดง
รายละเอียดของแตละองคประกอบ 

ครบถวนทุก
องคประกอบ 

แตระบุรายละเอียดของ  
2-3 องคประกอบท่ี
สําคัญ 

องคประกอบไม
ครบถวนและระบุ
รายละเอียดเพียง  
1 องคประกอบ 

2. สาระสําคัญ สาระสําคัญครบถวน สอดคลองกับ
องคประกอบอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 
ทุกองคประกอบ 

สาระสําคัญไมชัดเจน 

แตสอดคลองกับ
องคประกอบอื่นๆท่ี
เกี่ยวของ 

สาระสําคัญไม
ครบถวน 

ไมชัดเจนไม
สอดคลองกับ
องคประกอบอื่นๆท่ี
เกี่ยวของ 

3.จุดประสงค
การเรียนรู 

ระบุพฤติกรรมและผลท่ีตองการใหเกิด
กับผูเรียนถูกตองครบถวน 

ระบุพฤติกรรมและผล
ท่ีตองการใหเกิดกับ
ผูเรียนไมชัดเจนแต
ครบถวนทุกดาน 

ระบุพฤติกรรมและผล
ท่ีตองการใหเกิดกับ
ผูเรียน 

ไมชัดเจนและไม
ครบถวนทุกดาน 

4.เนื้อหา ระบุเน้ือหาครบถวนตามวัตถุประสงค ระบุเนื้อหาไมครบถวน
ตามวัตถุประสงค 

ระบุเนื้อหาเพียง
นําเสนอหัวขอ 

5. กิจกรรม 

การเรียนการ
สอน 

ระบุขั้นตอน กิจกรรม 

การเรียนรู กิจกรรมครูกิจกรรมนักเรียน
ไดถูกตองทุกขั้นตอนและเนนการ
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห กิจกรรม
สอดคลองกับวัตถุประสงคและ
องคประกอบของแผน 

ระบุขั้นตอน กิจกรรม 

การเรียนรู กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียนได
ถูกตองเพียงบาง
ขั้นตอน (มากกวา 
1 ขั้นตอน)และเนนการ
สงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห กิจกรรม
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค  และ
องคประกอบของแผน 

ระบุขั้นตอน กิจกรรม 

การเรียนรู กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียนได
ถูกตองเพียง 1 
ขั้นตอน และเนน 

การสงเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห กิจกรรม
แตไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ
องคประกอบของแผน 

6. สื่อการเรียน ระบุสื่อการเรียนการสอนมากกวา 4 ระบุสื่อการเรียนการ ระบุสื่อการเรียนการ
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การสอน ชนิดขึ้นไปสอดคลองกับกิจกรรม 

การเรียนการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะหวัตถุประสงคการเรียนรูและ
เนื้อหา 
 

สอน 

3 - 4 ชนิด แต
สอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนการเรียนรู 
ท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะหวัตถุประสงค
การเรียนรูและเนื้อหา 

สอน1 - 2 ชนิด
สอดคลองกับกิจกรรม
การเรียน 

การเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะห
วัตถุประสงค 
การเรียนรูและเนื้อหา 
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รายการการ
ประเมินแผน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

7. การวัดผล
ประเมินผล 

ระบุวิธีวัดและประเมินผล
มากกวา 3 วิธีขึ้นไป ระบุ
เกณฑกาประเมินผลท่ี
ครอบคลุมวัตถุประสงค
และระบุเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลมากกวา  
3 ประเภท โดยสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนรู
ท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห 

ระบุวิธีวัดและประเมินผล 

2-3 วิธีขึ้นไป ระบุเกณฑ 
การประเมินผลท่ีครอบคลุม
วัตถุประสงคและระบุ
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เพียง 2-3 ประเภท โดย
สอดคลองกับวัตถุประสงค
การเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะห 

ระบุวิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล1-2 วิธี/ประเภท 
โดยสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู 
ท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห
เพียง 1 ขอ 

 
*คะแนน 0 ไมสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามรายการประเมินไดและเขียนไมถูกตอง 
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คําช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็น เปนแบบมาตรสวนประมาณคา  

(Rating Scale)  5  ระดับ  โดยพิจารณาจากเกณฑระดับความคิดเห็นดังนี้ 
   ระดับ  5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 

   ระดับ  4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

   ระดับ  3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
   ระดับ  2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

   ระดับ  1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 

 2. แบบสอบถามน้ีไมมีคําตอบท่ีถูกหรือผิด  แตละคนความคิดเห็นแตกตางกัน  และ
ไมตองการทราบวาใครคือผูตอบแบบสอบถามน้ี  จึงไมมีผลกระทบตอนักเรียนใหนักเรียนอานและ
ใชความคิดตัดสินใจดวยตนเอง 

 

คําสั่ง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองวางขวามือ  เพียงชองใดชองหนึ่ง 

 ตรงตามความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีสุด 

 

ตัวอยาง 
 

ขอท่ี ความคิดเห็น 

                                   ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด 

 

1. 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

   

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนทีม่ี่ตอการจัดการเรียนการสอนของครู 
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ขอท่ี ความคิดเห็น 

                                   ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด 

นักเรียนมีความรูสึกหรือความคิดเห็น อยางไร  ในประเด็นตอไปน้ี    

ดานการจัดกิจกรรมในการเรียน     

1 นักเรียนชอบเรียนดวยวิธีการจัด 

การเรียนการสอนน้ี 
     

2 การจัดการเรียนการสอนของครูทําให
เขาใจเน้ือหาไดงาย 

     

3 การสอนของครูทําใหกลาแสดง 

ความคิดเห็นมากขึ้น 
     

4 กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีทําให
สรุปความรู ไดดวยตนเอง 

     

5 นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

การเรียนการสอน 
     

6 การจัดการเรียนการสอนของครู
สามารถทําใหนักเรียนคิดวิเคราะหได 

     

7 การจัดการสอนของครูทําใหนักเรียน
มีความรับผิดชอบตอตนเองใน 

การเรียน 

     

ดานบรรยากาศในการเรียน      

8 นักเรียนรูสึกกระตือรอืรนและติดตาม
เน้ือหาอยูเสมอ 

     

9 การจัดการเรียนการสอนของครู
นาสนใจอยากเขารวมกิจกรรม 

     

10 การจัดการเรียนการสอนของคร ู

มีความสนุกสนาน 
     

11 บรรยากาศในการเรียนไมตึงเครียด 

มีความเปนกันเอง 
     

12 กิจกรรมการเรียนการสอนของคร ู

มีความเขาใจงายและปฏิบัติไดงาย 
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ขอท่ี ความคิดเห็น 

                                   ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด 

13 นักเรียนไดสรุปความรูดวยตนเอง      

14 กิจกรรมการเรียนการสอนของครู
สามารถศึกษาไดท้ังในหองเรียนและ
นอกหองเรียน 

     

นักเรียนมีความรูสึกหรือความคิดเห็นอยางไร  ในประเด็นตอไปนี้    

ดานการประเมินผลในการเรียน      

15 การทดสอบของครูมีการประเมิน
ความรูความเขาใจเปนระยะซึ่งทําให
นักเรียนสนใจเรียนรูเพ่ิมขึ้น 

     

16 ครูมีการประเมินความรูของผูเรียน 

ท้ังรายกลุมและรายบุคคล 
     

17 ครูมีการประเมินผลท่ีหลากหลายวิธ ี      

 

 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการโคช 

โดยผูดูและใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentor) 
 

ผูทําหนาท่ีโคช..........................................................................สังกัด................................................. 
        ผูสังเกต ............................................................................................................................................... 

เวลาเริ่มสังเกต........................................................เวลาจบการสังเกต................................................ 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็นการสังเกต 
พฤติกรรม บันทึกเพ่ิมเติม 

ปรากฏ ไมปรากฏ  
1  ความสามารถดานหลักสูตร การสอน และ           

การพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช   
   

1.1  ชวยเหลอื รวมมือกับเพ่ือนครูในการวิเคราะห  
วางแผนการจัดการเรียนรู ท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะห  

   

1.2 ชวยเหลือ รวมมือเพ่ือนครูในการออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะห 

   

1.3 ชวยเหลือ รวมมือกับเพ่ือนครูในการพัฒนา
เครื่องมือท่ีใชในการวัดและประเมินผลการคิด
วิเคราะหของผูเรียน  

   

1.4 ชวยเหลือ รวมมือกับเพ่ือนครูในการวางแผน 

การพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช 
   

1.5 ชวยเหลือรวมมือกับเพ่ือนครูในการปฏิบัติการ
พัฒนาวิชาชีพดวยการโคช  

   

1.6 ชวยเหลือ รวมมือกับเพ่ือนครูในการเลือกและ
พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาวิชาชีพดวย 

การโคช 
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ลําดับ 
 

ประเด็นการสังเกต 
พฤติกรรม บันทึกเพ่ิมเติม 

ปรากฏ ไมปรากฏ  
2 ดานการส่ือสาร     

2.1 เปนผูฟงท่ีดีตั้งใจฟง และพยายามทําความเขาใจ 
ตอผูพูด 

   

2.2 ไตรตรอง สะทอนคิด ขอความ ปญหาท่ีไดฟง 

และตรวจสอบความเขาใจใหตรงกันดวย 

การสรุปขอความ คําพูด ปญหาของครู 

   

2.3 รวมกันระดมความคิดเพ่ือคิดและหาวิธีการ
แกปญหาแตควรถามความคิดเห็นของอีกฝายหน่ึง 

   

2.4 รวมกันปฏิบัติแกปญหา อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิด และนัดหมายการปฏิบัติขั้นตอไป 

   

2.5 ตัดสินใจในวิธีแกปญหารวมกัน และวางแผน 

การปฏิบัติ 
   

3 ดานการบริหารจัดการกับตนเองและเพื่อน    
3.1 ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก ประสานงาน 

การปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพใหประสบ
ความสําเร็จ 

   

3.2 มีสวนรวมกับเพ่ือนครูในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น
ระหวางการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ  

   

3.3 เปนผูมีภาวะผูนําในการพัฒนาวิชาชีพ 

สูความสําเร็จ 

   

4 ดานการมีปฏิสัมพันธท่ีดี    
4.1 การสื่อสารดายภาษาพูด ,ภาษาทาทาง ท่ีสราง

ความรูสึกท่ีดีตอกันเสมอ 

   

4.2 การแสดงออกดวยความจริงใจ,สีหนาเปดเผย 

 ใสใจตอความรูสึกของครู  
   

4.3 ฟงอยางตั้งใจ สนใจ ใสใจ ตลอดเวลา     
4.4 ตอบสนองตอคําพูดดวยภาษาทาทาง  คําพูดถาม

เพ่ือความชัดเจนเปนระยะ 
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ลําดับ 
 

ประเด็นการสังเกต 
พฤติกรรม บันทึกเพ่ิมเติม 

ปรากฏ ไมปรากฏ  
4.5 พูดถอดความหมาย ขอความ เพ่ือความเขาใจ

ตรงกัน 
   

4.6 แสดงออกดวย ทาทาง สีหนา เปนมิตร จริงใจ  
รวมสะทอนคิด 

   

4.7 ไมผูกขาดการพูดแตเพียงฝายเดียว สนับสนุน,และ
ใหขอเสนอแนะ 

   

4.8 ไมตอตานคัดคานเม่ือความคิดเห็นไมตรงกัน 
ยอมรับความเห็นท่ีแตกตางกัน   

   

5 ดานการสะทอนผลการปฏิบัติและใหขอมูล
ยอนกลับ   

   

5.1 รวมมือกันอภิปราย วิเคราะห ขอมูลและ 

สรุปขอมูลรวมกัน 
   

5.2 สงเสริมและกระตุนกันและกันใหสะทอนคิด 
(Reflect) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
และผลการปฏิบัติ 

   

5.3 ตั้งใจฟง คิดวิเคราะห ซกัถามและสรุปขอความ
(Paraphrase) เพ่ือใหเขาใจตรงกัน 

   

5.4 ใหขอมูลยอนกลับจากการสังเกตและบันทึกการ
สอนทุกครั้งสงเสริมสนับสนุนใหอีกฝายหน่ึงคิด
วิเคราะห สะทอนคิด เจาะลึก ตีความขอมูล
เหลานั้นดวยตัวเองโดยไมช้ีนําหรือแนะนํา
โดยตรง 

   

 

 

 

        (..............................................) 
         ผูประเมิน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรยีนรูทีส่งเสริมการคิดวิเคราะห  
โดยผูทําหนาท่ีโคช 

 
ครูผูสอน........................... วิชาที่สอน........................ชัน้............เวลาเร่ิมสังเกต................เวลาจบการสังเกต.......... 
ผูสังเกต .........................................................ประเด็นสําคัญในการสังเกตการสอน............................. .......  
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็นการสังเกต 
พฤติกรรม บันทึกเพ่ิมเติม 

ปรากฏ ไมปรากฏ  
1 การแจงวัตถุประสงคของการเรียนชัดเจน และ

ช้ีแจงใหเห็นถึงความสําคัญของการคิดวิเคราะห 
   

2 การใชคําถามกระตุนใหผูเรียนใชทักษะการคิดได
มีประสิทธิภาพ 

   

3 การใชคําถามมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ
เน้ือหาสาระท่ีใชกระตุนสงเสริมใหผูเรียนเกิด 

การวิเคราะห 

   

4 การจัดกิจกรรมการสอนท่ีมีความหลากหลาย
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห 

   

5 ใชคําถามตรวจสอบความเขาใจ และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของผูเรียนไดมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

   

6 การจัดกิจกรรมการสอนมีความเช่ืองโยงระหวาง
เน้ือหาในวิชากับการคิดวิเคราะห 

   

7 การใชสื่ออุปกรณในการกระตุนใหผูเรียนเรียนรู
และใชการคิดวิเคราะห 

   

8 การจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอ
ผลงานและสรุปผลจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 

   

9. การใชคําถามสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียน
เพ่ือนําไปสูการสรุปความรูรวมกันกับผูเรียน 

   

10. เทคนิควิธีการวัดผลมีหลากหลายท้ังดานความรู
และทักษะการคิดวิเคราะห   

   

 

        (..............................................) 
         ผูประเมิน 
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สวนที่ 1  ขอมูลพื้นฐาน 

 

ผูรวมสนทนากลุม ระดับการศึกษา 
ประสบการณ 

ดานการจัดการเรียนรู  (ป) 
คนท่ี  1   

คนท่ี  2   

คนท่ี  3   

คนท่ี  4   

คนท่ี  5   

คนท่ี  6   

คนท่ี  7   

คนท่ี  8   

คนท่ี  9   

คนท่ี  10   

คนท่ี  11   

คนท่ี  12   

คนท่ี  13   

 

สวนที่ 2  แนวทางการสนทนากลุม 

 กร่ินนํา  ผูวิจัยทําหนาท่ีเปนผูนําการสนทนากลุม  กลาวทักทาย  แนะนําตัว  อธิบาย
ความเปนมาของการวิจัย วัตถุประสงคของการสนทนากลุม แลวดําเนินการตามประเด็นท่ีกําหนด
ไว 
 1.   ดานองคประกอบของรูปแบบ  

        1.1  ความเหมาะสมของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน     
(APCCMPRE Model) 

ประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอ 

รูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพือ่น  (APCCMPRE Model) 
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  1.2  ความสัมพันธสอดคลองของรูปแบบ 

  1.3  องคประกอบที่ควรปรับปรุง  แกไข 
 2.  ดานกระบวนการนํารูปแบบไปใช 
  2.1  ในการดําเนินการตามรูปแบบ  ควรมีการปรับปรุงขั้นตอนใด และดําเนินการ 

อยางไร 

  2.2  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินงานตามรูปแบบ 

  2.3  การดําเนินงานตามรูปแบบสามารถตอบสนองความตองการจําเปนของ           
การพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 3. ดานผลของการใชรูปแบบ 

     3.1  ประโยชนของการใชรูปแบบ 

  3.2 รูปแบบสามารถพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริม  
การคิดวิเคราะห 
 3.3 รูปแบบการโคชแกไข   พัฒนา   สงเสริมการพัฒนาผลการเรียนรูและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

  3.4 ความคิดเห็นและความรูสึกที่มีตอการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน 

ชวยเพื่อน (APCCMPRE Model) 
 ปดการสนทนากลุม   โดยผูวิจัยสรุปประเด็นท่ีไดจากการสนทนาแตละประเด็น  
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของประเด็นที่สรุป  และเปดโอกาสใหผูรวมสนทนาใหขอคิด
เพ่ิมเติม  กลาวอําลาและของคุณท่ีใหความรวมมือ 
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ภาคผนวก ค 

   1.  คูมือการใชรปูแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพือ่น   

       เอฟซีซีเอม็พีอารอี (APCCMPRE Model) 
   2.  ตัวอยางแผนการโคช และปฏิทินการโคช 

   3.  ตัวอยางแผนการสอนและแบบทดสอบ 

   4.  ตารางการฝกอบรม 
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คูมือการใชรปูแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคช 

                       และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

เอพีซซีีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) 
 

คํานํา 
 คูมือการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ     
การโคช และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม เอพีซีซีเอ็มพีอารอี 
(APCCMPRE Model)เลมน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหครูและเพ่ือนครูที่ตองการนํารูปแบบการโคชทางปญญา
แบบเพื่อนชวยเพื่อนไปใชทราบถึงส่ิงท่ีตองศึกษาและจัดเตรียม  เพื่อใหการดําเนินการโคชเปนไป
อยางราบร่ืน  และบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว  ดังน้ัน  ครูและเพื่อนครูจึงควรศึกษาคูมือ
การใชรูปแบบการโคชนี้ใหเขาใจกอนท่ีจะนํารูปแบบการโคชนี้ไปใช 
 คูมือการใชรูปแบบการโคชเลมนี้ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 1.   คําช้ีแจงการใชรูปแบบการโคช 

 2.   ความเปนมาของรูปแบบการโคช 

 3.   ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานท่ีรองรับรูปแบบการโคช 

 5.   องคประกอบของรูปแบบการโคช 
 6.   ตัวอยางแผนการโคช ปฏิทินการโคช  
 7.   ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล 

 

คําชี้แจงการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพือ่นชวยเพือ่นเพื่อพฒันาสมรรถภาพการโคช 

                       และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

   เอพีซีซีเอ็มพอีารอี (APCCMPRE Model) 
 

ขอควรปฏิบัติกอนดําเนินการโคช 
 1.   ศึกษารายละเอียดในสวนตาง ๆ ของคูมือการใชรูปแบบการโคช 

  1.1  ศึกษาคําช้ีแจงการใชรูปแบบการเรียนการโคช  ประกอบกับการศึกษาสวน    
อื่น ๆ ในคูมือการใชรูปแบบการโคช 

  1.2 ศึกษาความเปนมาของรูปแบบการโคช  ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานท่ีรองรับ
รูปแบบการโคช  องคประกอบของรูปแบบการโคช และตัวอยางแผนการโคช ปฏิทินการโคช 
โครงการพัฒนาวิชาชีพ เพือ่ทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีอันเปนที่มาของรูปแบบการโคชนี้  
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ซึ่งจะชวยใหเห็นภาพรวม  เห็นความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ในรูปแบบการโคช  รวมท้ังมี
ความเขาใจในศัพทเฉพาะตาง ๆ 

  1.3 ศึกษาตัวอยางแผนการโคช ปฏิทินการโคช โครงการพัฒนาวิชาชีพ ในคูมือ    
เลมน้ี  ไดมีตัวอยางแผนการโคช ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
   3.1.1 แผนการโคช  ซ่ึงประกอบดวยช่ือแผนการโคช  วัตถุประสงค ผลลัพธที่
คาดหวัง ขอบเขตการดํานินการโคช  กิจกรรมการโคช  สื่อ /เคร่ืองมือการโคช  การวัดผล
ประเมินผล และปฏิทินการโคช  ซึ่งเกิดจากครูและเพื่อนครูรวมมือกันพัฒนาแผนการโคช โดยมุง
พัฒนาพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
   3.1.2 ปฏิทินการโคช   ซึ่งประกอบ ช่ือของผูทําหนาท่ีโคช   ผูรับการโคช  
ประเด็นที่สนใจในการโคช  การระบุวันและเวลาในการโคช  และประเด็นการสังเกตซึ่งสรางโดย
การรวมมือรวมแรงรวมใจของครูในการรวมกันกําหนดปฏิทินการโคช 
 2.   จัดเตรียมส่ิงที่จําเปนในการโคช  เมื่อไดศึกษาสวนตาง ๆ ในคูมือการใชรูปแบบ
ครบแลว  ควรดําเนินการกอนสอนดังนี้ 
  2.1  ศึกษาแผนการโคชอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

  2.2  ศึกษาและจัดเตรียมเคร่ืองมือตาง ๆ ทั้งในสวนของครูผูทําหนาท่ีโคชและครู
ผูรับการโคชท่ีเสนอไวในแผนการโคชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการโคช   
  2.3 ในการโคชการสอนระหวางเพ่ือนครูในแตละคร้ัง จะมีผูดูแลใหคําปรึกษา
แนะนํา ดูและใหคําปรึกษาเพื่อใหครูผูทําหนาที่โคชปฏิบัติการโคชไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

แนวทางในการดําเนินการโคช 

 เมื่อไดศึกษาและจัดเตรียมส่ิงท่ีจําเปนตาง ๆ ไวพรอมแลว  ก็ดําเนินการโคชตาม
แผนการโคชนั้น  มีแนวทางในการดําเนินการโคช ดังนี้ 
 1.   บทบาทครู  ในการดําเนินการสอนตามรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวย
เพ่ือนซึ่งครูควรคํานึงถึงบทบาทตอไปนี้ 
  1.1  ครูและเพื่อนครูรวมมือกันในการวางแผนการโคช แผนการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห กําหนดส่ิงท่ีตองการพัฒนา และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

  1.2  ครูและเพื่อนครูสลับกันทําหนาท่ีเปนผูทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคช  และ
แลกเปลี่ยนใหขอมูลยอนกลับไตรตรองสะทอนคิดผลการปฏิบัติซ่ึงกันและกัน 
 2. บทบาทของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา   การพัฒนาสมรรถนะการโคชใหประสบ
ความสําเร็จนั้นเพื่อนครูทําหนาท่ีโคชจําเปนท่ีจะตองไดรับการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจากผูที่มี
ความรูความสามารถเปนผูแนะนําชวยเหลือ  
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ความเปนมาของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพือ่พัฒนาสมรรถภาพการโคช 

                       และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 

เอพีซซีีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) 
 

 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหทันกับ     
การเปลี่ยนแปลงมีความจําเปนอยางย่ิงในปจจุบัน  ซึ่งในศตวรรษท่ี  21 ซึ่งเปนยุคของ                   
การเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วและตอเน่ือง ทั้งดานความรู เทคโนโลยีตาง ๆ โดยมีอัตรา 
การเรงที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอทุกดาน ทั้งดานบุคคล สังคมและพฤติกรรมของ
มนุษย สงผลใหการงานและอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเชน  ลักษณะงานท่ีเนนการใช
สติปญญาเพิ่มมากข้ึน ใชแรงงานลดลง รูปแบบองคกร ความตองการดานความรูและทักษะ        
การทํางานของคนเพ่ือพัฒนาภารกิจจึงเปลี่ยนไปจากเดิมกิจกรรมใหม ๆ หลายประเภทกําลังเกิดข้ึน
และพัฒนาไปอยางตอเนื่องในขณะท่ีของเดิมกําลังจะหมดไป  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีนําไปสู
ความตองการทักษะใหม ๆ ในการทํางาน  ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีตองเตรียมคนเพื่องานอาชีพ 
การดํารงชีวิตและมีการศึกษาตลอดชีวิตมากย่ิงข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในระดับสากล
ผนวกกับวิกฤตทางการศึกษาในประเทศเปนแรงกระตุนใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย 

ซึ่งหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ี คือการปฏิรูปการเรียนรู ดวยเหตุที่สภาพการเรียนการสอน
ของไทยขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี สวนใหญเขาใจวา การเรียนคือการทองหนังสือ ผลที่ตามมา   
จึงทําใหผูเรียนตัดขาดจากความเปนจริงรอบตัว  คิดไมเปน ทําไมเปน สัมพันธกับคนอื่นและ
สิ่งแวดลอมไมเปน เมื่อเขาสูโลกของงานอาชีพจึงไมมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาตนพัฒนางาน
และพัฒนาประเทศ ซึ่งทําใหเกิดปญหาความไมสอดคลองระหวางความตองการกําลังคนและ      
การผลิตกําลังคนของประเทศท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและมีแนวโนมท่ีจะยังคงเกิดข้ึนตอไปใน
อนาคตถาไมมีการดําเนินการแกไขอยางจริงจัง ทั้งน้ีเนื่องจากการผลิตกําลังคนสวนใหญไมได
คํานึงถึงอุปสงคหรือความตองการของประเทศ   (Demand Driven)  จะเห็นไดวาสถาบันหรือ
สถานศึกษาตาง ๆ เลือกผลิตกําลังคนไปตามขีดความสามารถทางทรัพยากรของตนเอง ( Supply 

Driven) ผลที่ปรากฏก็คือ   ปญหาความไมสอดคลองระหวางอุปสงคและอุปทานนี้เกิดข้ึนใน         
ทุกสาขาวิชา อาทิ  สาขาคอมพิวเตอร  สาขาวิศวกรรมศาสตร  หรือสาขาสังคมศาสตร  โดยประเด็น
สําคัญของปญหาที่ควรตระหนัก  คือ  การผลิตนักศึกษาของสถาบันศึกษาตาง ๆ ที่มีการเปดหรือ
ขยายสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปนไปอยางรวดเร็วมีจํานวนมากขึ้น  ซึ่งเปดสอนใน
สาขาซํ้า ๆ กัน  หรือคลาย ๆ กัน  ที่อาจจะมิไดเนนในเร่ืองคุณภาพของผูจบการศึกษา  โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่เปดใหมทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีความไมสอดคลองดานคุณภาพของ
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กําลังคนกับจํานวนการผลิตเปนอีกประเด็นหนึ่งที่จะตองใสใจเปนพิเศษนอกจากนี้จากผลการศึกษา
ปริมาณกําลังคนที่ขาดแคลน  (Skill  Shortage)  พบวาในป พ.ศ. 2551  แรงงานท่ีตองการมีการขาด
แคลนทั้งหมด 344,748 คน  และที่ขาดแคลนมากที่สุด  คือ  แรงงานในดานการผลิต/แรงงานท่ัวไป  
คิดเปนรอยละ 23.55  ของจํานวนแรงงานท่ีขาดแคลนทั้งหมด  รองลงมา  คือ  ผูจัดการฝายผลิต/ฝาย
ปฏิบัติการดานการผลิต  (อุตสาหกรรมผลิตตาง ๆ เชน  เหมืองแร  ไฟฟา  กาซและประปา)  และ
พนักงานขับรถยนตบรรทุกขนาดเล็กและรถตู  คิดเปนรอยละ 7.78  และ 2.75  ตามลําดับ อาชีพที่
ขาดแคลนแรงงานสวนใหญจะอยูในสายอาชีพการผลิตและการบริการ  ดังน้ั น จึงสรุปไดวา
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ  มีความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึนเพื่อท่ีจะทําให
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการสามารถขับเคลื่อนตอไปได สถานประกอบการมีความ
ตองการแรงงานในทุกระดับการศึกษา  โดยผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับปริญญาตรี เปนระดับการศึกษาท่ีสถานประกอบการตองการเปนจํานวนท่ีใกลเคียงกัน  
ประมาณ  4.7  หมื่นคน  แตในขณะเดียวกันผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก็มีจํานวนผูวางงาน
มากที่สุด  โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่สําเร็จการศึกษาสาขาธุรกิจและการบริการ  ที่มีจํานวนผูว างงาน
มากกวาจํานวนที่ผูประกอบการตองการเกือบ 2  เทา  และในระดับการศึกษาอื่น ๆ  สวนใหญจะมี
การผลิตกําลังคนเกินกวาความตองการของผูประกอบการหรือคุณภาพของผูที่สํา เร็จการศึกษาใน
ระดับนั้น  ๆ และไมสามารถตอบสนองความตองการของผูประกอบการได  จึงทําใหเกิดปญหา
ความไมสอดคลองกันระหวางความตองการกําลังคนและการผลิตกําลังคนของประเทศ ซึ่ง
สอดคลองกับการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาในปจจุบันนั้นควรไดรับการพัฒนาอยาง
เรงดวนโดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบันการศึกษาเอกชน  ซึ่งจากรายงานการ
วิจัยเสนทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีไดรายงานผลการศึกษาสภาพและปญหาของ
การจัดการศึกษาจากสภาพและปญหาการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน พบวาปญหาของการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษามีดังน้ี  1) ผูเรียนมี
พื้นฐานความรูเดิมคอนขางตํ่า ทําใหเปนภาระหนาท่ีตอครูผูสอนและสงผลใหสอบตกมาก  2) 

คุณภาพผูจบการศึกษาไมตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 3) ผูสมัครเขาศึกษาตอมีจํานวน
ลดลงและขาดแคลนในสาขาจําเปน 4) อัตราการลาออกของครู-อาจารย คอนขางสูง ทั้งน้ี เนื่องจาก
ขาดขวัญและกําลังใจ ขณะเดียวกันครูสวนหนึ่งมุงหวังทํางานในสถานประกอบการอาศัยอาชีพครู
เปนอาชีพช่ัวคราว 5) สัดสวนอาจารยตอนักเรียนในบางสาขาคอนขางสูง   6) คุณภาพของอาจารย
ดานคุณวุฒิและประสบการณวิชาชีพที่ทําการสอนยังตองไดรับการปรับปรุง   7) การพัฒนาครู-

อาจารย ยังขาดการสนับสนุนอยางจริงจัง และทําไดนอย   8) เคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อการสอน ชุดฝก 

เกา ลาสมัย และมีจํานวนไมเพียงพอ  9) งบประมาณวัสดุฝกยังตํ่า สงผลตอการเรียนการฝกและ
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คุณภาพนักเรียน  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยการประเมินผลการมีสวนรวมในการจัดการ
อาชีวศึกษาของเอกชน ซึ่งผลการวิจัยพบวา คุณภาพของผูเรียนสาขาอื่นๆท่ีนอกเหนือจากสาขา
คอมพิวเตอรและชางยนตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม และผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนกับสถานศึกษาทั้งหมดพบวา
ผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนสวนมากไดคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาชีพใกลเคียงกับ
คะแนนภาพรวมโดยผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนมีความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพอยูในระดับ
พอใช ซึ่งเปนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับเดียวกับสถานศึกษาของรัฐและเมื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสถานศึกษาเอกชนและรัฐ พบวา ผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนสวนใหญ
ไดคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีพในสาขาวิชาตางๆต่ํากวาผูเรียนในสถานศึกษาของ
รัฐอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติเกือบทุกสาขาวิชา และรายงานการสรุปประเด็นปญหาดาน
คุณภาพผูเรียน จากรายงานยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระเบียบวาระแหงชาติ (พ.ศ. 
25551-2555) พบวา ผูเรียนและผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการ
ของผูใช รวมทั้งขาดทักษะพื้นฐานท่ีจําเปน ไดแก ทักษะการส่ือสาร ความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะหการแกปญหา ความคิดสรางสรรคและผูเรียนไม
นิยมเรียนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะผูเรียนท่ีมีความสามารถสูง  ทําใหขาดแคลนกําลังคนระดับกลาง
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง)  จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การพัฒนา
คุณภาพและสมรรถนะของผูเรียนมิไดหมายความถึงแตเพียงสมรรถนะดานวิชาชีพเพียงอยางเดียว
แตหมายรวมถึงสมรรถนะทางดานการคิดของผูเรียน  ซึ่งความสามารถในการคิดและทักษะใน   
การคิดมีความสําคัญย่ิงสําหรับการจัดการศึกษา การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ    ในปจจุบัน
เปนยุคขอมูลขาวสารไรพรมแดนความสามารถและทักษะในการคิดมีความจําเปนสําหรับการเรียนรู
ตลอดชีวิต การดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จเนื่องจากในยุค
ขอมูลขาวสารความรูที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องจึงตองมีวิธีการเขาถึงขอมูลอยาง
ชาญฉลาดมีวิจารณญาณ  ดังมีนักการศึกษากลาวถึงความสําคัญของทักษะการคิดวาในยุคศตวรรษท่ี  
21  วาทักษะท่ีสําคัญที่สุด  คือ  ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวิต ( Life skills) เพ่ือจะได
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสันติสุขในสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน  
นอกจากน้ันนักการศึกษาหลายทานเร่ิมจะเช่ือกันวา  ความรูเฉพาะดานจะไมมีความสําคัญเทากับ
การที่บุคคลมีความสามารถในการเรียนรูและสรางความหมายและประโยชนจากความรูและขอมูล
ใหม ๆ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญและจําเปนที่สุดในการจัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนในยุคปจจุบันคือ  
การสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตมีทักษะในการคิดอยางมี
วิจารณญาณและคิดสรางสรรค  (Critical  and  Creative  Thinking)  เด็กและเยาวชนเหลาน้ีจะตอง
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ไดรับการเตรียมพรอมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  (Life  Long  Learning)  มีทักษะการคิด  (Thinking  

Skills) มีวิธีการแสวงหาความรูและสรางความรูไดในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเน่ืองและ
สรางสรรค  (Gough  1991, อางถึงใน วัชราเลา เรียนดี 2553: 2) อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาการ
สงเสริมทักษะการคิดหรือความสามารถในการคิดยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร จากผลการ
ประเมินมาตรฐานโรงเรียนสวนใหญนักเรียนมีความสามารถในการคิดระดับสูง  ( Higher  order  

Thinking)  ที่ประกอบดวยทักษะการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินคา  รวมท้ังทักษะการคิด
แกปญหาอยูในระดับต่ําซ่ึงเปนเร่ืองท่ีผูเกี่ยวของกับการศึกษาทุกฝายจะตองใหความสนใจ    
เนื่องจากทักษะการคิดและกระบวนการคิดเปนนามธรรม  มีความซับซอนคลุมเครือ  ซึ่งยากท่ีจะ
สอนใหกระจางและไดผลโดยเร็ว  ดังนั้นหากครูจะสอนใหเด็กคิดเปน  พัฒนาความคิด  และวิธีคิด  
และมีทักษะการคิดจะตองกระทําอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอในการเรียนรูทุกประเภทของความรู
(Type of Knowledge) และทุกสาขาวิชา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนองคกรท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนดาน
อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  ซึ่งมียุทธศาสตรในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ 
การฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน  สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  จัด
อาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีซึ่งอุดมการณในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ คือ การพัฒนากําลังคน
ระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดคุณภาพตามสมรรถนะ
อาชีพที่กําหนดไว โดยจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือ
โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล  ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการศึกษา 
ชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษาภายใตการสนับสนุนทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อผลิต
กําลังคนท่ีมีคุณภาพใหมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ     ซึ่งมาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดาน วิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับ
ฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึน   
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและ
ภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจน
สามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได โดยกลจักรสําคัญ
คือ คร ูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545: 2)   
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ซึ่งยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอท่ี  1 คือ เรงรัดการผลิตและพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา โดยใหความสําคัญกับสถานศึกษา ครูอาจารยและ
กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสรางผูสําเร็จการศึกษาและฝกอบรมท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานท้ังในระดับประเทศและระดับอาเซียน  พัฒนาสถานศึกษาใหมีความทันสมัยได
มาตรฐานท้ังดานเครื่องมือและเทคโนโลยี มีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ คานิยม
การทํางานและการประกอบอาชีพตามความตองการของการพัฒนาเศรษฐกิจและตามความถนัด
และความสนใจ ทําใหเกิดคานิยมในการเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน    โดยมีกลยุทธหลักคือพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา  พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียนใหเปนท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  สรางและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนการสอนการนิเทศ  กํากับ  ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง   สนับสนุน
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดต้ังศูนย
คุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ (National Qualifications Framework: NQF) เพิ่มสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา
โดยสงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา    ใหบริการสังคมใหเกิดคานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา 

สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือบมเพาะผูประกอบการรุนใหมการอาชีวศึกษา  
 จากการศึกษาถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการนิเทศการสอนของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ซึ่งเปนสถาบันทางการอาชีวศึกษาที่เปดทําการสอน
ทางดานพณิชยกรรมโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยมีกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กําหนดใหมีสมรรถนะที่ไดจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะใน
อาชีพระดับฝมือ  ตรงตามความตองการของสาขาอาชีพสถานประกอบการและชุมชนมี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห แกปญหา วางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบและบูรณาการความรู
อยางเปนระบบในระดับผูปฏิบัติงาน รวมท้ังเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมใน
การทํางาน (กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พ.ศ. 2551: Internet)  จาก
การศึกษาขอมูล พบวา แผนกพัฒนาวิชาการและนิเทศการศึกษา สํานักวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการราชดําเนิน มีการนิเทศกับกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพการศึกษาดวยการเสนอรายงาน
การประเมินตนเองที่สะทอนผลการจัดการศึกษาและผลการนิเทศของแผนกพัฒนาวิชาการและ
นิเทศการศึกษา และผลการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
วิชาชีพ  ตัวบงช้ีที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  พบวา ผูเรียนภาพรวมผานมาตรฐานวิชาชีพคิดเปนรอยละ 60 ของ
จํานวนผูเขาสอบและผลการนิเทศการสอนพบวาการจัดการเรียนการสอนของครูสวนใหญจะให
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น้ําหนักกับการสอนการวัดผลประเมินผล  แบบเน้ือหาเปนหลักดวยแบบทดสอบที่เนนเน้ือหา ครู
สวนใหญขาดความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการสอนคิด ซ่ึงปญหาดังกลาวทาง
วิทยาลัยฯไดพยายามในการจะพัฒนาครูและบุคลากรดวยการนิเทศ กํากับติดตาม เพื่อใหครูจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนเกิดความสามารถในการคิดท่ีเปนไปตามหลักสูตร และความตองการของสถาน
ประกอบการ โดยวิทยาลัยฯเห็นวาการใชกลยุทธดานการนิเทศเพ่ือการกํากับติดตามประเมินผลและ
พัฒนาสมรรถนะของผูเรียนอยางตอเน่ืองมีความสําคัญย่ิง 
 

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานท่ีรองรับรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพือ่น 

 จากการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม  ผูวิจัยไดรูปแบบการ
โคชทางปญญาแบบเพื่อนชวนเพื่อนที่มีช่ือวา รูปแบบ เอพีซีซีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model)   
ซึ่งไดพัฒนาขึ้นตาม หลักการแนวคิด  การออกแบบระบบการเรียนการสอนของดิคค และคาเรย 
และการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design: ID)  “ADDIE” Model ของเควิน ครูสซ     
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  (องอาจ นัยพัฒน: 2553) รวมกับการศึกษา
หลักการแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ  การนิเทศ  และการโคช  แนวคิดเกี่ยวกับปจจัย
สนับสนุนความสําเร็จของการนิเทศ การโคช สมรรถนะผูทําหนาที่โคชในยุคปจจุบัน และการสอน
และการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  โดยรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อนมี
องคประกอบคือ  หลักการ  วัตถุประสงค  ปจจัยสนับสนุนและขั้นตอนการโคช  8 ขั้นตอน ดังนี้  
 

องคประกอบของรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เอพีซซีีเอ็มพีอารอี 
(APCCMPRE Model) 
                     หลักการ  คือ   การโคชเพื่อรวมมือกันพัฒนาวิชาชีพดําเนินการอยางเปนระบบ 
สอดคลองสัมพันธกัน  เปนการพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเนื่องในระหวางการ
ปฏิบัติงานจริงโดยเพ่ือนครูที่มีความรูความสามารถเทาเทียมกัน มีความตองการในการพัฒนา
วิชาชีพ เปดใจยอมรับกันและกัน  รวมมือรวมแรงรวมใจกันพัฒนางาน วิเคราะหปญหา พัฒนา
ศักยภาพดานการโคชและการจัดการเรียนการสอนซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไตรตรองสะทอนคิดอยางตอเน่ือง โดยมุงใหผูเรียนคิดเปนทําเปนและแกไขปญหาเปน  
 วัตถุประสงค     เพื่อพัฒนาพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม 
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 ขั้นตอนการโคช  8 ขั้นตอน   
 ระยะที่ 1.  การวิเคราะหความตองการจําเปนและกําหนดประเด็นการพัฒนา 
(Analyzing Needs and Deciding Focus: A)  
  ระยะที่ 2. การเตรียมการดานความรูและทักษะการปฏิบัติการโคช (Preparing 

Knowledge and Skills for Coaching: P) 
 ระยะที่ 3.  การรวมมือกันวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา  

(Collaborative Planning and Setting Objective: C) 
 ระยะที่ 4.  การปฏิบัติการโคช  (Coaching: C) ซึ่งประกอบดวย 1) ทบทวนแผนการ
โคชและสรางความเขาใจรวมกัน (Review Action Plan and Reflection)  2) การสังเกตการสอนใน
ช้ันเรียนซึ่งกันและกัน (Observation)  3) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 4) การไตรตรอง
สะทอนคิดและใหขอมูลยอนกลับ (Reflection and Feedback)  

 ระยะที่ 5.   การทบทวนระหวางกระบวนการ และอภิปรายไตรตรองสะทอนคิด (Mid 

Cycle Reviewing and Reflective Discussion: M)   
 ระยะที่6.  การดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ (Proceeding Coaching Cycler: P)  
 ระยะที่ 7.  การทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผล (Reflective Reviewing and 

Conclusions: R)  
 ระยะที่ 8.  การประเมินผลการใชรูปแบบการโคชรวมกัน (Collaborative  Evaluation 

of Coaching Model Implementation: E)โดยผูวิจัยจะเปนผูดูแลใหคําปรึกษาและแนะนําชวยเหลือ 
(Mentoring)  เพื่อใหการดําเนินการโคชเกิดประสิทธิภาพ 

 ระยะที่ 1.  วิเคราะหความตองการจําเปนและกําหนดประเด็นการพัฒนา (Analyze 

Need and Deciding Focus: A)   คือ เพื่อนครูรวมมือกันวิเคราะหสภาพและปญหาของผูเรียน 
สภาพและปญหาดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูสอนและ
กระบวนการในการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนศึกษาความตองการในการพัฒนาวิชาชีพของครู  และ
รวมกันกําหนดสิ่งท่ีมีความจําเปนและควรไดรับการพัฒนา โดยเร่ิมตนจากสรางความเช่ือมันและ
ความไววางใจโดยการการเย่ียมช้ันเรียนของเพื่อนและบันทึกขอมูลการปฏิบัติตามสภาพความเปน
จริงโดยไมมีประเมินผล (Peer Watching) และตามดวยการใหขอเสนอแนะอยางสรางสรรคกับ
เพื่อนเพ่ือฝกสะทอนผลในการพัฒนา (Peer Feedback) ซึ่งตลอดกระบวนการมีผูเช่ียวชาญเปนผูดู
และใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) 
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 วัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของผูเรียนและความตองการในการพัฒนา
วิชาชีพของครูเพื่อนําไปสูการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและคุณภาพในการจัดการเรียน  
การสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหของครู 

 วิธีการดําเนินการ 

 บทบาทของเพื่อนครู 
 1.  เพื่อนครูสรางความคุนเคยและความสัมพันธระหวางกันและกันโดยการเย่ียม         
ช้ันเรียนซึ่งกันและกัน (Peer Watching) และมีการฝกการใหขอมูลยอนกลับ (Peer Feedback) 
 2. เพื่อนครูรวมกันวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นโดยรวมกันศึกษาจากเอกสารผลการเรียน
ของผูเรียน เพื่อนําไปสูการวางแผนการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นและประเด็นท่ีจําเปนสนใจท่ีจะพัฒนา
รวมกัน 

 3.  เพื่อนครูรวมกันวิเคราะหตนเองโดยเช่ือมโยงกับสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน และ
รวมกําหนดความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองดวยการโคช การจัดการเรียนสอน ทั้งดาน
ความรูความสามารถและทักษะเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาการใหสูงข้ึน  
 4. เพื่อนครูรวมกันสรุปปญหาท่ีเกิดข้ึนที่สงผลถึงการเรียนรูของผูเรียนและความ
ตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพของตนเอง และ
รวมกันกําหนดยุทธวิธีในการพัฒนาตนในวิชาชีพ คุณภาพของผูเรียนและสมรรถภาพของตนเอง 
โดยปรึกษาหารือกับผูเช่ียวชาญ 

 บทบาทของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
 ผูทํ าหน า ท่ีใหดูและใหคํ าป รึกษา ( Mentor)  ดู แลใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  สร า ง
ความสัมพันธระหวางเพ่ือนครู และชวยในการหาแหลงของมูลที่เปนประโยชนตอการวิเคราะห
ปญหา และใหขอแนะนําในการวางแผนการแกไขปญหา การกําหนดความตอ งการจําเปน           
การพัฒนาความพรอมของผูทําหนาที่โคช และครูผูรับการโคชกอนปฏิบัติการโคช 

 ระยะที่ 2.  การเตรียมการดานความรูและทักษะการปฏิบัติการโคช  (Preparing 

knowledge and Skills  for Coaching: P ) คือ ขั้นตอนการสรางความพรอมทางดานความรู ทักษะ 
และเจตคติ ตอเพื่อนครูการพัฒนาวิชาชีพเพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถใชยุทธวิธีรูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และที่
สําคัญคือการสรางความรูความเขาใจและฝกปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคชทางปญญาแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน เพื่อนําไปสูการรวมมือรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง โดย
กระบวนการเตรียมความพรอมน้ีผูเช่ียวชาญใหจะเปนผูดูแลใหคําปรึกษาและจัดเตรียมการฝกอบรม
ใหกับเพื่อนครูตามความตองการจําเปน 
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 วัตถุประสงค เพื่อเตรียมความพรอมดานความรู ทักษะ  และเจตคติ ดานการจัด        
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน ของครูกอนลงสู
การปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพดวยกระบวนการโคช 
 วิธีการดําเนินการ 

 บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครู 
 1. ฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดท้ังภาคทฤษฏีเพ่ือการสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห และภาคปฏิบัติโดย
ใหครูไดฝกปฏิบัติจริงมีการสาธิตการสอนและสังเกตการสาธิตการสอน  โดยโปรแกรม               
การฝกอบรม 2 วัน ซึ่งการจัดอบรมน้ีจะเปนการอบรมภาคทฤษฏีควบคูกับการฝกปฏิบัติทั้งน้ีจะมี
การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห กอน และหลัง
การฝกอบรม 
 2. ฝกอบรมเกี่ยวกับการโคชท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเพื่อสรางความรูความเขาใจ
และทักษะการปฏิบัติการโคชฝกปฏิบัติเทคนิคและทักษะการโคช สมรรถภาพการโคชที่สําคัญและ
ถูกตองที่สงผลตอความสําเร็จของการพัฒนาวิชาชีพ โดยโปรแกรมการฝกอบรม 2 วัน ทั้งน้ีจะมี 
การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช กอน และหลังการฝกอบรม 
 3. การฝกอบรมทั้งท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและ           
การอบรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถภาพการโคช จะอยูในการดูแลของผูเช่ียวชาญ 
 บทบาทหนาท่ีของผูดูแลแนะนําใหคําปรึกษา (Mentor) 
 ในขั้นตอนนี้ผูดูแลแนะนําใหคําปรึกษาจะเปนผูจัดการเตรียมการในการพัฒนาครูดาน
ความรูความเขาใจและความสามารถในการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
โดยการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยจัดโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูและความสามารถดานการโคช จํานวน  2 วัน ตั้งแตวันที่ 3-4 เมษายน 2555  ทั้งน้ีจะมี
การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช กอนและหลังการฝกอบรม    
และเพื่อพัฒนาใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหและการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะห ผูวิจัยไดจัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห และการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหทั้งภาคทฤษฏี   เพ่ือการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการจัด     
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห และภาคปฏิบัติโดยใหครูไดฝกปฏิบัติจริงมีการสาธิตการสอน 
โดยโปรแกรมการฝกอบรม 2 วัน วันท่ี 19-20 พฤษภาคม 2555 ซึ่งการจัดอบรมน้ีจะเปนการอบรม
ภาคทฤษฏีควบคูกับการฝกปฏิบัติโดยมีการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่
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สงเสริมการคิดวิเคราะห กอน และหลังการฝกอบรม  โดยวิทยากรผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณตรงดานการนิเทศหรือการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห   
 ระยะที่ 3.  รวมมือกันวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา (Collaborative  

planning and Setting Improvement Objective: C) เปนระยะที่ เพื่อนครู รวมกันวางแผนการจัด   
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห แผนการโคช ปฏิทินการโคช และกําหนดวัตถุประสงคของ
การพัฒนาวิชาชีพที่มีความชัดเจนและเปนไปไดในทางปฏิบัติ  
 วัตถุประสงคเพื่อวางแผน กําหนดวัตถุประสงคการพัฒนา และกําหนดแผนปฏิบัติการ
โดยเพ่ือนครูรวมมือรวมแรงรวมใจชวยเหลือซ่ึงกันในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและพัฒนาวิชาชีพ
คร ู

 วิธีการดําเนินการ 

 บทบาทหนาท่ีของเพื่อนคร ู
 เพื่อนครูรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนา วางแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะห  วางแผนการโคช  ปฏิทินการโคช และสรางเครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเมินผล
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและการพัฒนาวิชาชีพโดยการโคชทางปญญาแบบเพื่อน
ชวยเพื่อนโดยตลอดกระบวนการมีผูเช่ียวชาญดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) 
 บทบาทหนาท่ีของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
 ในขั้นตอนนี้ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจะใหขอแนะนําเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนา
วิชาชพี ตลอดจนการสรางเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห 
 ระยะที่ 4.   ปฏิบัติการโคช  (Coaching :  C)  คือ เพื่อนครูลงมือปฏิบัติการโคช โดยมี
ผูดูแลแนะนําใหคําปรึกษา (Mentor) เปนผูสังเกตรวมในการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพและให
คําแนะนํา ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบัติ 
 วัตถุประสงค   เพ่ือใหเพ่ือนครูไดดําเนินการฝกปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง
ดวยการโคชตามแผนงานท่ีวางไวในช้ันเรียน 

 วิธีการดําเนินงาน 

 บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครู 
          1. การทบทวนแผนการโคชและสรางความเขาใจรวมกัน (Review Action Plan)  คือ                      
การทบทวนความพรอมและความเขาใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการจัดการเรียนการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห การปฏิบัติการโคชและเครื่องมือที่ใชกอนการปฏิบัติตามการโคชรวมกันระหวางเพื่อนครู 
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 2. การสังเกตการสอนในช้ันเรียนซึ่งกันและกัน (Observation) คือ เพ่ือนครูดําเนินการ
สังเกตการสอนซึ่งกันและกันโดยใชเครื่องมือสังเกตการสอนที่รวมกันพัฒนาข้ึน 
 3. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) คือ เพ่ือนครูรวมกันวิเคราะหขอมูลจากการ
สังเกตการสอนในแตละครั้ง 

 4. การทบทวนสะทอนคิด (Reflection and Feedback)  คือ  เพื่อนครูสะทอนผล      
การปฏิบัติการสอนและใหขอมูลยอนกลับซึ่งกันและกัน 

 บทบาทหนาท่ีของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
 ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจะชวยเหลือแนะนําใหกระบวนการปฏิบัติการโคชของ
เพื่อนครูไปตามแผนการโคช โดยมีการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของครูผูทําหนาท่ีโคชใน  
แตละข้ันตอนของการโคชเพื่อพัฒนาทักษะการโคชและเพื่อใหการโคชมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

 ระยะที่ 5.   การทบทวนระหวางกระบวนการ และอภิปรายไตรตรองสะทอนคิด (Mid 

Cycle Review and Reflective Discussion: M)  คือ ขั้นการทบทวนระหวางการปฏิบัติการโคช โดย
เพื่อนครู และผูดูแลแนะนําใหครูปรึกษา (Mentor) รวมกันสะทอนผลการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการโคชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 วัตถุประสงค  เพื่อทบทวนการปฏิบัติระหวางกระบวนการพัฒนาวิชาชีพโดยเพื่อนครู
และผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor)    ซึ่งขอมูลที่ไดนี้จะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนายุทธวิธี 
การจัดการเรียนรูและการโคชตอไป 

 วิธีการดําเนินการ    
 บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
 1. เพื่อนครู และผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) รวมกันประชุมสะทอนผลการ
ปฏิบัติงานทั้งจุดเดน จุดควรพัฒนา เกี่ยวกับการทําหนาท่ีโคชการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหในระหวางการปฏิบัติการโคชโดยรวมกันแสดงความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 2. เพื่อนครู และผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentor) รวมกันสรุปถึงจุดเดนจุดควร
พัฒนาและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนซึ่งกันและกัน 

 3. เพื่อนครู และผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา   (Mentor) รวมกันปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติการโคชและเติมเต็มในจุดที่ควรพัฒนากอนดําเนินการโคชตอไป 
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 ระยะที่ 6.  การดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ  (Proceeding Coaching Cycler :  P)  คือ 
การดําเนินการโคช ภายหลังการทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติระหวางกระบวนการเพ่ือนําส่ิงท่ีไดรับ
การปรับปรุงแกไขสูการปฏิบัติ  
 วัตถุประสงค   เพื่อนําขอเสนอแนะและแผนการพัฒนาวิชาชีพที่ผานการทบทวน
ไตรตรองสูการดําเนินการพัฒนาวิชาชีพตอไปใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 วิธีการดําเนินงาน 

 บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครู 
 นําแผนท่ีไดรับการทบทวนไตรตรองระหวางการปฏิบัติการโคชสูการดําเนินการ
ปฏิบัติการโคชตอไป 

 บทบาทหนาท่ีของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
 ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํามีสวนรวมในการนําแผนการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ
ปรับปรุงสูการปฏิบัติดูแลปรับปรุงแกไขใหเกิดความถูกตองและสมบูรณ 
 ระยะที่ 7.  ทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผล  (Reflective Review and 

Conclusions: R)  เปนระยะที่เพื่อนครู และผูดูแลแนะนําใหครูปรึกษา (Mentor) รวมกันทบทวน
สะทอนคิดและสรุปการปฏิบัติในดานผลการเรียนรูความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน 
ตลอดจนความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและสมรรถภาพในการโคช
ทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน ตลอดภาคเรียน 

 วัตถุประสงค เพื่อทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผลการปฏิบัติการพัฒนา
วิชาชีพโดยการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนในผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนและท่ีเกิดขึ้นกับครู
และเพื่อนครู 

 วิธีการดําเนินงาน 

 บทบาทของเพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
 1. เพื่ อนครูนํ า เสนอผลการปฏิบัติ งานเกี่ ยวกับขอมูลด านผลการเ รียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

 2. เพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา  (Mentor) รวมกันอภิปราย ไตรตรอง
สะทอนคิดถึงผลลัพธของการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน   และสรุปทั้งในส่ิงท่ีเปนผลสําเร็จ  ซึ่งเปน       
องคความรูที่ใชเปนตนแบบในการพัฒนาและสรุปผลท่ีเปนประเด็นท่ีควรพัฒนาเพื่อนําไปสู        
การวางแผนในการพัฒนาตอไป 
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 ระยะที่ 8.  การประเมินผลการใชรูปแบบการโคชรวมกัน (Collaborative  Evaluation 

of Coaching Model  Implementation: E)  คือ เพื่อนครูรวมกันประเมินผลการใชรูปแบบการโคช
รวมกันในดานผลสําเร็จที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติทั้งในดานผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน และสมรรถภาพ
การโคชของเพื่อนครูโดยนําขอมูลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติมาใชในการประเมินผลการใชรูปแบบ
การโคชรวมกัน 

 วัตถุประสงค  เพื่อเปนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการโคช
ทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 วิธีการดําเนินงาน  
 บทบาทหนาท่ีของเพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
 1. เพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา ประเมินแสดงความคิดเห็นตอผลที่เกิดข้ึน
จากการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
 2. เพื่อนครูและผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา นําขอมูลจากผลการปฏิบัติการโคชที่เกิด
ขึ้นมาเปนตัวบงช้ีถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน 

 3. นําผลการสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของครูผูรับการโคชประกอบการประเมินผล 

 4. เพื่อนครู ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา     และผูบริหารรวมกันสรุปและประเมินผล
การโดยใหขอมูลจากแหลงตางๆมาใชในการประเมินผลรูปแบบการโคชรวมกัน 

 ปจจัยสนับสนุน 

 ในการนํารูปแบบการ เอพีซีซีเอ็มพีอีอาร (APCCMPRE) ที่พัฒนาข้ึนไปใชใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองมี ปจจัยสนับสนุนการนํารูปแบบไปใช 4 ประการ  คือ    
 1.  ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพโดยใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณ ส่ือ อุปกรณ  สิ่งอํานวยความสะดวก และที่สําคัญคือการอํานวยความสะดวกเวลา และ
สรางขวัญกําลังใจใหกับครู   
 2. การพัฒนาวิชาชีพตองเกิดจากความตองการของครูที่มีความมุงมั่นจริงใจและเต็มใจ
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูรวมมือกัน  เคารพยอมรับซึ่งกันและกัน อุทิศเวลาใหกับการพัฒนา
งาน และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน  

 3. ครูควรไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับ ทั้งดานความรู และทักษะดานการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดตามความตองการและดานการปฏิบัติการโคชท่ีถูกตองกอนเร่ิมกระบวนการพัฒนา 
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 4. การพัฒนาครูและเพื่อนครูใหมีสมรรถนะการโคชเปนการพัฒนาท่ีตอเนื่อง
จําเปนตองมีการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) โดยผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) ที่มี
ความชํานาญสูงกวาเพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติการโคช  
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ตัวอยางแผนการนิเทศ 

แผนการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Cognitive Coaching) 

ภาควิชาธุรกิจสมัพันธ 
รายวิชา  รายวิชาคณิตศาสตรประยุกต 1   รหัส  2000-1501 

 

1.  วัตถุประสงคการการโคช 

 1.1 เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนของครูทําหนาท่ี
โคชและครูผูรับการโคช  

 1.2  เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูในวิชา
คณิตศาสตร 

 1.3  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน 
 

2.  ผลลัพธที่คาดหวัง 
 2.1  สมรรถภาพการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อนของครูทําหนาท่ีโคชและครู

ผูรับการโคช  

 2.2  สมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูในวิชาคณิตศาสตร 
 2.3  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

  

3. ขอบเขตการดําเนินการการโคช 
 3.1  กลุมเปาหมาย ไดแก 
           ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 1 (2000-1501) ภาควิชาธุรกิจสัมพันธสังกัดสํานัก
วิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยี   พณิชยการราชดําเนิน อิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 คน  ไดแก  
  1. อาจารยสาลี ลิมปรัชตกุล   
  2. อาจารยอัญชลีพร ธรรมสุข 
 3.2 สาระการการโคช 

  หนวยการเรียนรู/สาระการเรียนรูที่การโคช  ไดแก  
  หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง อัตราสวนและสัดสวน   
  หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง รอยละและการแปรผัน  
      หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ือง เซต 
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       หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง สมการ  

  วิธีการจัดการเรียนรู     กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 3.3 วิธีการการโคช/รูปแบบการการโคช การโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อน 

 

4. กิจกรรมการการโคช 

 เพื่อนครู จํานวน 2 คน ผลัดกันเปนผูการโคชและรับการการโคช และรวมมือกัน
ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยไดรับการดูแลจากผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา
(Mentor) โดยมีขั้นตอนการโคชดังน้ี 

 ระยะที่ 1.  การวิเคราะหความตองการจําเปนและกําหนดประเด็นการพัฒนา 
(Analyzing Needs and Deciding Focus: A)  
  ระยะที่ 2. การเตรียมการดานความรูและทักษะการปฏิบัติการโคช (Preparing 

Knowledge and Skills for Coaching: P) 
 ระยะที่ 3. การรวมมือกันวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา  

(Collaborative  Planning and Setting Objective: C) 
 ระยะที่ 4.  การปฏิบัติการโคช  (Coaching:  C) ซึ่งประกอบดวย 1) ทบทวนแผนการ
โคชและสรางความเขาใจรวมกัน (Review Action Plan and Reflection)  2) การสังเกตการสอนใน
ช้ันเรียนซึ่งกันและกัน (Observation)  3) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) และ 4) การไตรตรอง
สะทอนคิดและใหขอมูลยอนกลับ (Reflection and Feedback)  

 ระยะที่ 5.  การทบทวนระหวางกระบวนการ และอภิปรายไตรตรองสะทอนคิด (Mid 

Cycle Reviewing and Reflective Discussion:  M)   
 ระยะที่ 6.  การดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ (Proceeding Coaching Cycler: P)  
 ระยะที่ 7. การทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผล (Reflective Reviewing and 

Conclusions: R)  
 ระยะที่ 8.  การประเมินผลการใชรูปแบบการโคชรวมกัน (Collaborative  Evaluation 

of Coaching Model Implementation: E)  
 

5. สื่อ/เครื่องมือการการโคช 

 ฉบับที่ 1   แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชทางปญญาแบบเพื่อน   
ชวยเพื่อน    
 ฉบับที่ 2    แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห     
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 ฉบับที่ 3   แบบประเมินความสามารถการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน     
 ฉบับที่ 4   แบบประเมินความสามารถการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด 

 ฉบับที่ 5    แบบบันทึกความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีโคชที่มีตอความสามารถในการ
โคชของตนเอง (Reflective Journal)     
 ฉบับที่ 6   แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคชที่มีตอความสามารถในจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง (Reflective Journal)     
 ฉบับที่ 7   แบบบันทึกความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา ท่ีมีตอ
ความสามารถดูและใหคําปรึกษาแนะนําของตนเอง (Reflective Journal)     
 ฉบับที่ 8   แบบประเมินแผนจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด 

 ฉบับที่ 9   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครู 

 ฉบับที่ 10    แบบสังเกตพฤติกรรมการโคช  
 ฉบับที่ 11   แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู 

 ฉบับที่ 12   แบบทดสอบความรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน  
 ฉบับที่ 13  ประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน 
 

6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

1. ผูเรียน 

1.1 ผลการเรียนรู และความสามารถใน 

การคิดวิเคราะห 
   
1.2 ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของ
ครู 

 

การทดสอบ 

 

 

- การสอบถาม  

 

แบบทดสอบความรู และ
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห 
 

-แบบสอบถาม  
2.  ครูผูทําหนาท่ีโคช 

  2.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชทาง
ปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 

   2.2  ความสามารถในการโคชทางปญญา
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน      

 

 

การทดสอบ/ การสอบถาม 
 

 

การประเมินความสามารถ
การโคช / การสังเกต 

 

 

แบบทดสอบ/ 

 

 
แบบประเมินความสามารถใน
การโคชทางปญญาแบบเพ่ือน
ชวยเพ่ือน (แบบสังเกต  
แบบประเมินตนเอง) 
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ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

   2.3  ความคิดเห็นท่ีมีตอการโคชทางปญญา
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

การสนทนากลุม 

การสอบถาม 
ประเด็นการสนทนากลุม 

แบบสอบถาม 
3.  ครูผูรับการโคช 

     3.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคิด
วิเคราะห 
     3.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะห 
     3.3 ความคิดเห็นท่ีมีตอการการโคชแบบ
เพ่ือนชวยเพ่ือน 

 

4. ผูเก่ียวของ (ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระฯ) 
     ความคิดเห็นท่ีมีตอการการโคชแบบ
เพ่ือนชวยเพ่ือน 

 

การประเมินความสามารถ
ในก ารจั ดก าร เ รี ยนรู ท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 

การสนทนากลุม, สอบถาม 
 

 

 

การสอบถาม/ การสนทนา
กลุม / การสัมภาษณ 
 

 

แบบทดสอบ 

 

แบบประเมินความสามารถใน
จัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะห  
 

 

ประเด็นการสนทนากลุม และ
แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม / ประเด็นการ
สนทนากลุม / แบบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินสังเกตการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
อาจารยสาลี ลิมปรัชตกุล  

 

งาน / โครงการ ผูรับการโคช 
 

ผูทําหนาที่โคช 
 

ครั้งที่ วัน / เวลา เรื่อง 
ประเด็นที่สังเกต 

การพัฒนาสมรรถภาพ
การโคชและการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของคร ู
พณิชยกรรม  

อาจารยสาลี  
        ลิมปรัชตกุล 

อาจารยอญัชลีพร 
       ธรรมสุข 

1 
 
 
 

 ระหวางวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555  
 

ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหหนวย
การเรียนรูที่ 1 เรื่อง  อัตราสวนและสัดสวน   

   2 
 
 

ระหวางวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555  
 

ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  
หนวยการเรียนรูที่ 1  เรื่อง  รอยละและ 
การแปรผัน 

   3 ระหวางวันที่ 13-17 สิงหาคม 2555  
    

ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
หนวยการเรียนรูที่ 2  เรื่อง  เซต 

   4 
 

ระหวางวันที่ 10-14 กันยายน 2555  ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
หนวยการเรียนรูที่ 3  เรื่อง  สมการ   
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ปฏิทินสังเกตการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
อาจารยอญัชลีพร  ธรรมสุข 

        

งาน / โครงการ ผูรับการโคช 
 

ผูทําหนาที่โคช 
 

ครั้งที่ วัน / เวลา เรื่อง 
ประเด็นที่สังเกต 

การพัฒนาสมรรถภาพ
การโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริม 
การคิดวิเคราะหของครู
พณิชยกรรม  

อาจารยอญัชลีพร 
       ธรรมสุข 
 

อาจารยสาลี  
        ลิมปรัชตกุล 

1 
 
 
 

 ระหวางวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555  
 

ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง  อัตราสวนและ 
สัดสวน   

   2 
 
 

ระหวางวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555  
 

ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  
หนวยการเรียนรูที่ 1  เรื่อง  รอยละและ 
การแปรผัน 

   3 ระหวางวันที่ 13-17 สิงหาคม 2555  
    

ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
หนวยการเรียนรูที่ 2  เรื่อง  เซต 

   4 
 

ระหวางวันที่ 10-14 กันยายน 2555  ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
หนวยการเรียนรูที่ 3  เรื่อง  สมการ   

 380 



 

 

381 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง   ใหทานเลือกคําตอบท่ีถกูตองตรงตามหลักการและวิธีดําเนินการการโคช 

 แบบเพื่อนชวยเพื่อนและการโคชทางปญญา 
 

1.  ขอใดไมใชลักษณะของการโคชทางปญญา (Cognitive Coaching)  
 ก.  เนนการมีสวนรวม   

 ข.  สงเสริมความสามารถในการไตรตรองสะทอนคดิใหแกครู  
 ค.  ครูและเพื่อนครูที่มีความรูความสามารถเทาเทียมกันไดรวมกันในการปฏิบัติงาน 

 ง.  มุงใหครูแกไขปญหาเฉพาะหนาในการทํางานไดสําเร็จ   
2.   ผูทําหนาที่โคชตองใชยุทธวิธีตางๆที่หลากหลายเพื่อชวยใหครูพัฒนาการรับรูที่มีประสิทธิภาพ  

 ทานคิดวาคําวา “ยุทธวิธีตาง ๆ นั้นหลากหลาย” นั้น ไมไดหมายถึงขอใด  
 ก. ยุทธวิธีการจูงใจที่หลากหลาย  

 ข. ใชสื่อ เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณที่มีความหลากหลาย 

 ค. ยุทธวิธีและเทคนิคการส่ือความหมายที่หลากหลาย 

 ง. ถูกทุกขอ  
3.   ขอใดไมใชปจจัยสําคัญในสนับสนุนใหเกิดความไวเนื้อเช่ือใชกันในการพัฒนาวิชาชีพ  
 ก.  ความเอื้ออาทร  
 ข.  มีสมรรถภาพมีความรูและความสามารถ 

 ค.  ความคงเสนคงวาสม่ําเสมอ  

 ง.  ความเปนผูนํา 
4.  ขอใดคือจุดมุงหมายสูงสุดของการโคช 

 ก.  การชวยเหลือแลกเปลี่ยนความรู ความคิด กันระหวางเพื่อนครูในการพัฒนาวิชาชีพ 

 ข. มีความรูความเขาใจในทักษะการโคช 

 ค. ครูเกิดสมรรถนะการโคช 

 ง. ครูสามารถพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ืองโดยการนําตนเอง (Self-Directed Development) 
  

แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการการโคช 

กอน – หลัง  การดําเนินการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

เอพีซซีีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) 
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5.  ขอใดไมใชหลักการในการสังเกตการสอน  
 ก.  สังเกตและจดบันทึกในส่ิงที่เห็นตามความเปนจริง 

 ข.  เครื่องมือที่ใชในการสังเกตการสอนเปนสิ่งที่ถูกกําหนดไวลวงหนาโดยผูสังเกต 
 ค.  การบันทึกใหขอมูลควรสื่อใหเห็นถึงคุณภาพการปฏิบัติของครูอยางชัดเจน 

 ง.   ผลของการสังเกตการสอนมุงเพื่อมากรพัฒนามากกวาการตัดสินคุณภาพ  
6.  ขอใดมิใชองคประกอบของการโคชทางปญญา (Cognitive Coaching) 
 ก.  การสนทนาวางแผน (Planning)  
 ข.  เหตุการณสถานการณการสังเกต 

 ค.  การสนทนาไตรตรองสะทอคิด (Reflective) 
 ง.  การชวยเหลือโดยผูเช่ียวชาญ (Expert) 
7.  ขอใดคือเหตุผลของการนํา Peer Coaching มาใช  
 ก. ลดชองวางการทํางานแบบตัวคนเดียว 

 ข. สรางเวทีเพื่อการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 ค.  สงเสริมการเปนครูมืออาชีพ 

 ง. ถูกทุกขอ 

8.  ขอใดไมใชหลักการแนวคิดของการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน (Peer Coaching) 
 ก. การพัฒนาวิชาชีพครูเปนบทบาทหนาท่ีของฝายวิชาการและหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 ข. การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) เปนความรวมมือระหวางเพื่อนครู 

 ค. การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching)เปนการรวมกับผูเรียนและพัฒนา 
  อยางตอเน่ือง  
 ง.  การพัฒนาวิชาชีพครูที่ย่ังยืนควรเปนการพัฒนาวิชาชีพขณะทํางาน (Job Embedded) 
9. ขอใดถือเปนกิจกรรมการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) แบบไมเปนทางการหรือ 

 ไมเปนระบบ 

 ก.  รวมสอนบทเรียน  
 ข.  รวมวางแผนการสอน 

 ค. โคชคือผูใหคําปรึกษา 
 ง.  การเลาประสบการณการสอน 
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10.  ขอใดเปนกิจกรรมปฏิบัติของการประชุมกอนสังเกตการณสอน (Preobservation Conference)  
 ก. ทบทวนแผนการปฏิบัต ิ

 ข.  กําหนดประเด็นการโคช 

 ค. เลือกเครื่องมือสังเกตการสอน 

 ง. การอภิปรายผล  
11.  ขอใดเปนกิจกรรมปฏิบัติในการประชุมหลังสังเกตการณสอน (Post Observation Conference) 
 ก.  การไตรตรองสะทอนคิด 

 ข. การเลือกเครื่องมือสังเกตการสอน 
 ค. การอภิปรายและถามความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ 

 ง.  การวิเคราะหขอมูล 

12.  ขอใดไมไดหมายถึงการไตรตรองสะทอนคิด 

 ก.  การใหขอมูลยอนกลับ 

 ข. การใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 
 ค. การทบทวนการปฏิบัติ 
 ง. การสรุปผลการพัฒนาวิชาชีพ 

13. ขอใดมิใชลักษณะของการปฏิบัติระหวางเพื่อนครูในการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  
 ก.  ยอมรับและใหความเคารพซ่ึงกันและกัน 

 ข. สลับกันเปนผูทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคช 

 ค. รวมมือกันปรับปรุงแกไขพัฒนางาน 

 ง.  ปฏิบัติตามคําแนะนําของเพ่ือนครู  
14. ขอใดคือไมมีความหมายเกี่ยวของกับคําวาการพัฒนาวิชาชีพขณะปฏิบัติงาน “Job Embedded  

 Professional Development” 
 ก.  การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 ข. การพัฒนาวิชาชีพภายในองคกร 
 ค. การพัฒนาวิชาชีพที่เกิดขึ้นจากการทํางาน 
 ง. ถูกทุกขอ  
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15.  ขอใดเปนการกลาวสนับสนุนคําพูดที่วา “การเริ่มตนการพฒันาวิชาชีพดวยวธิีการโคช 

 การเริ่มตนที่ถกูตองเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง”            
 ก.   เลือกโคชหรือเพื่อนที่จะรวมพัฒนาวิชาชีพอยางเหมาะสม (Choose the Right Coach)  
 ข. ฝกอบรมดานความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการโคช  (Training Coach) 
 ค.  พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพเพื่อนเปาหมายสําคัญเดียวกัน ใหทุกคนรูสึก 

  วาตนเองเปนเจาของ   
 ง.  ถูกทุกขอ  
16. ขอใดไมใชลักษณะของการมีความยืดหยุน   (Flexibility)   การยอมรับ การรวมมือและ 

 เปนมิตรตอกัน 

 ก.  มีทางเลือก สรางทางเลือกหลายทางเสมอ  
 ข.   มองเห็นคุณคาของมุมมองท่ีแตกตางกัน  
 ค.   เนนหลักการแบบแผนปฏิบัติและยึดมาตรฐานเปนเกณฑ 
 ง.    ปรับตัวเองใหเขากับผูอื่นและสภาพแวดลอม 
17.  ขอใดคือลกัษณะสําคัญของการสรางปฏิสัมพันธทีดีตอกันอยางตอเน่ือง   
 ก.  สรางสมดุลระหวางความตองการของตนเองและกลุมเสมอ  
 ข.  ใหความสําคัญกับความแตกตางของบุคคล 

 ค.  ใหความสําคัญ ยกยอง 

 ง.   ไมมีขอใดถูกตอง   
18.  ขอใดคือวิธีการสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน (Effective Interpersonal Skill) 
 ก.  ฟง ทําอยางตั้งใจ สนใจ ใสใจ ตลอดเวลา 
 ข.  ตอบสนองตอคําพูด ถามเพ่ือความชัดเจน 

 ค.  ถอดความหมาย ขอความ เพื่อตรวจสอบความเขาใจตรงกันเปนระยะ 

 ง.  ถูกทุกขอ 

19.  ขอใดไมใช คุณลักษณะ/คุณสมบัติของโคช/ผูทําหนาท่ีโคช 

       ก. มีความเต็มใจท่ีจะทําหนาที่โคช และมีเวลาใหกับการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
       ข.  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น เขาใจยอมรับในความแตกตางกันของมนุษย  
       ค. ตรวจสอบความถูกตองและประสิทธิภาพของงาน   
       ง. มีความอดทนตอพฤติกรรมการแสดงออกของผูอืน่ 
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20. ขอใดไมใชคือกิจกรรมการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching Activities) 
      ก.  การรวมกันวางแผน (Co planning)  
      ข.  การรวมกันสอน (Co-Teaching) 
      ค. รวมมือกันปฏิบัติงานดานตาง ๆ 

     ง.   การใหการช้ีแนะ 
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แบบทดสอบความรูความเขาใจการคิดวิเคราะห 
กอน – หลัง  การดําเนินการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

เอพีซซีีเอ็มพีอารอี (APCCMPRE Model) 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง     
1.  แบบทดสอบฉบับนี้ มี 2 ตอน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบความรูความเขาใจ  
     เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 
2.  เกณฑการใหคะแนน กรณีตอบถูกตอง  1 คะแนน ถาตอบผิด 0 คะแนน ฉะนั้นขอให  
     ผูทําแบบทดสอบโปรดใชความรอบครอบในการวิเคราะหหาคําตอบที่ถูกตองมากท่ีสุด 

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

ตอนที่ 1  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1.  คําตอบใดหมายถึงการคิดวิเคราะห  
 ก. การแจกแจง     
 ข. การแยกแยะ    
 ค. การเช่ือมโยง    
 ง. การอธิบาย 

2. คําตอบขอใดกลาวไดถกูตองท่ีสุดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห   
 ก.  การวิเคราะหเปนการคิดขั้นสูงสุด 

 ข.  การคิดวิเคราะหเปนพื้นฐานสําคัญของการคิดขั้นสูง  
 ค.  การคิดวิเคราะห มีความสําคัญท่ีสุด   
 ง.  ถูกทุกขอ 

3. ลักษณะใดมิใชของการคิดวิเคราะห   
 ก.  พิจารณารายละเอียดจากหลายแงมุม 

 ข.  ตรวจสอบความถูกตองโดยละเอียดรอบคอบ  
 ค.  มองหาหลักฐานเหตุผลขอมลูและการลงสรุปที่เปนไปได    
 ง.   อธิบาย  บอกแนวคิด ตีความหมายได   
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4. คําตอบใดมิใชประเภทของการวิเคราะห 
 ก. การวิเคราะหหลักการ 

 ข. การวิเคราะหความสําคัญ 

 ค.  การวิเคราะหความสัมพันธ 
 ง.  การวิเคราะหแยกแยะ 

5. การถามโดยใหคนหาเนื้อแทของเร่ืองน้ัน  เปนการถามเพ่ือใหเกิดการวิเคราะหประเภทใด   
 ก.   การวิเคราะหหลักการ 

 ข.  การวิเคราะหความสําคัญ 

 ค.  การวิเคราะหความสัมพันธ 
 ง.  การวิเคราะหแยกแยะ 

6. การถามใหคนหาคําสาํคัญยอยของส่ิงนั้นวาติดตอเกี่ยวพันกันอยางไรเปนการถามเพ่ือให        
      เกิดการวิเคราะหประเภทใด   
 ก.  การวิเคราะหหลักการ 

 ข.  การวิเคราะหความสําคัญ 

 ค.  การวิเคราะหความสัมพันธ 
 ง.  การวิเคราะหแยกแยะ 

7. การถามใหคนหาวาอะไรเปนมูลเหตุของเร่ืองน้ัน เปนการถามเพ่ือใหเกิดการวิเคราะห                    
      ประเภทใด   
 ก.  การวิเคราะหหลักการ 

 ข.  การวิเคราะหความสําคัญ 

 ค.  การวิเคราะหความสัมพันธ 
 ง.   การวิเคราะหแยกแยะ 

8. การถามใหคนหาวาสิ่งใดเปนผลของการกระทําในเร่ืองน้ัน ๆ เปนการถามเพ่ือใหเกิด 

 การวิเคราะหประเภทใด   
 ก.   การวิเคราะหหลักการ 

 ข.  การวิเคราะหความสําคัญ 

 ค.  การวิเคราะหความสัมพันธ 
 ง.  การวิเคราะหแยกแยะ 
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9. การถามใหคนหาวาบทความน้ียึดทฤษฏีใด  เปนการถามเพ่ือใหเกิดการวิเคราะหประเภทใด   
 ก. การวิเคราะหหลักการ 

 ข.  การวิเคราะหความสําคัญ 

 ค.  การวิเคราะหความสัมพันธ 
 ง.   การวิเคราะหแยกแยะ 

10. การถามใหคนหาสิ่งสองส่ิงมีความสัมพันธกันหรือไมมคีวามสําพันธกัน เปนการถาม 

 เพื่อใหเกิดการวิเคราะหประเภทใด   
 ก. การวิเคราะหหลักการ 

 ข.  การวิเคราะหความสําคญั 

 ค.  การวิเคราะหความสัมพันธ 
 ง.  การวิเคราะหแยกแยะ 

 

ตอนที่ 2   จงทําเครื่องหมาย  /  ในขอคําถามประเภทการคิดวิเคราะห  และใสเครื่องหมาย X 

  ในขอคําถามที่ไมใชประเภทการคิดวิเคราะห   
..............11  ผูใดมีอํานาจสูงสุดในระบบประชาธิปไตย 

..............12  การปกครองประเทศในปจจุบันยึดสิ่งใดเปนหลัก 

..............13  เรานําผลการทดลองนี้ไปใชในเร่ืองใด  

..............14  นักเรียนที่ชกตอยกันเพราะขาดอะไร 

..............15 ทําอยางไรคนไทยจึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

..............16  อะไรเปนสัญลักษณของความมีเอกราช  

..............17  เช่ือเพลิงที่ดีมีลักษณะเปนอยางไร   

..............18 ตนเหตุสําคัญของความยากจนและความเกียจครานตรงกับคําตอบใดมากที่สุด  

..............19  คําตอบใดมีความสําพันธกับคาํวาเสรีภาพมากที่สุด 

..............20  ถาแรงโนมถวงของโลกลดลงจะเกิดอะไรข้ึน 
 

 

 

 

 

 



 

 

389 

แบบประเมินความสามารถในการโคช 

โดยผูดูและใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor)/โดยครูผูรับการโคช (Coached)/โดยตนเอง (Coaches) 
 

คําช้ีแจง   
 1.   แบบประเมินความสามารถในการโคชนี้เปนการประเมินระดับของความสามารถ

ในการโคชซึ่งประกอบดวยรายการประเมิน 5 ดาน 26 ขอ ซึ่งมีเกณฑระดับคุณภาพ แบงเปน           
5  ระดับ  คือ   

  ระดับ 5 มากท่ีสุด  หมายถึง มีความสามารถในการโคชตามรายการในระดับ      
มากท่ีสุด 

  ระดับ 4 มาก          หมายถึง มีความสามารถในการโคชตามรายการประเมินใน
ระดับมาก 

  ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง มีความสามารถในการโคชตามรายการในระดับ      
ปานกลาง 
  ระดับ 2 นอย          หมายถึง มีความสามารถในการโคชตามรายการในระดับนอย 

  ระดับ 1 นอยที่สุด  หมายถึง มีความสามารถในการโคชตามรายการในระดับ     
นอยที่สุด  
 2. จงทําเครื่องหมาย /  ในระดับคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  
 

ลําดับ รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 

1  ความสามารถดานหลกัสูตร การสอน และการพัฒนาวิชาชีพดวย 

การโคช   
     

1.1  ชวยเหลอื รวมมือกับเพ่ือนครูในการวิเคราะหหลกัสูตร วางแผน 

การจัดการเรียนรู ท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห  
     

1.2 ชวยเหลือ รวมมือเพ่ือนครูในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
ท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห 

     

1.3 ชวยเหลือ รวมมือกับเพ่ือนครูในการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและ
ประเมินผลการคิดวิเคราะหของผูเรียน  

     

1.4 ชวยเหลือ รวมมือกับเพ่ือนครูในการวางแผนการพัฒนาวิชาชีพดวยการ
โคช 

     



 

 

390 

 
ลําดับ รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 

1.5 ชวยเหลือรวมมือกับเพ่ือนครูในพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช ไดแก  
การวางแผน สังเกตการสอน การวิเคราะหขอมูล และการสะทอน 

ผลการปฏิบัติ  

     

1.6 ชวยเหลือ รวมมือกับเพ่ือนครูในการเลือกและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช 
ในการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช 

     

2 ดานการส่ือสารแบบรวมมือ       

2.1 สนใจตั้งใจฟง และพยายามทําความเขาใจ ตอผูพูด      

2.2 มีการตรวจสอบความเขาใจใหตรงกันดวยการสรุปขอความ คําพูด            
ปญหาของครู 

     

2.3 รวมกันระดมความคิดเพ่ือคิดและหาวิธีการแกปญหาแตควรถาม 

ความคิดเห็นของอกีฝายหน่ึง 

     

2.4 รวมกันปฏิบัติแกปญหา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิด และนัดหมาย 

การปฏิบัติขั้นตอไป 

     

2.5 ตัดสินใจในวิธีแกปญหารวมกัน และวางแผนการปฏิบัติ      

3 ดานการบริหารจัดการกับตนเองและเพื่อน      

3.1 ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก ประสานงานการปฏิบัติการพัฒนา
วิชาชีพใหประสบความสําเร็จ 

     

3.2 มีสวนรวมกับเพ่ือนครูในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวาง 

การปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ  
     

3.3 กระตุนครูใหปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันในการพัฒนาวิชาชีพ 

สูความสําเร็จ 

     

4 ดานการมีปฏิสัมพันธท่ีดี      

4.1 การสื่อสารดายภาษาพูด ,ภาษาทาทาง ท่ีสรางความรูสึกท่ีดีตอกันเสมอ      

4.2 การแสดงออกดวยความจริงใจ,สีหนาเปดเผย ใสใจตอความรูสึกของคร ู      

4.3 ฟงอยางตั้งใจ สนใจ ใสใจ ตลอดเวลา       

4.4 ตอบสนองตอคําพูดดวยภาษาทาทาง คําพูดถามเพ่ือความชัดเจน 

เปนระยะ 

     

4.5 พูดถอดความหมาย ขอความ เพ่ือความเขาใจตรงกัน      

4.6 แสดงออกดวย ทาทาง สีหนา เปนมิตร จริงใจ รวมสะทอนคิด      
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ลําดับ รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 

4.7 ไมผูกขาดการพูดแตเพียงฝายเดียว สนับสนุน,และใหขอเสนอแนะ      

4.8 ไมตอตานคัดคานเม่ือความคิดเห็นไมตรงกัน ยอมรับความเห็น 

ท่ีแตกตางกัน   
     

5 ดานการสะทอนผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ        

5.1 รวมมือกันอภิปราย วิเคราะห ขอมูลและสรุปขอมูลรวมกัน      

5.2 สงเสริมและกระตุนกันและกันใหสะทอนคิด (Reflect)  

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติและผลการปฏิบัติ 
     

5.3 ตั้งใจฟง คิดวิเคราะห ซกัถามและสรุปขอความ (Paraphrase) เพ่ือให
เขาใจตรงกัน  

     

5.4 ใหขอมูลยอนกลับจากการสังเกตและบันทึกการสอนทุกครั้งสงเสริม
สนับสนุนใหอีกฝายหน่ึงคิดวิเคราะห สะทอนคิด เจาะลกึ ตีความขอมูล
เหลานั้นดวยตัวเองโดยไมช้ีนําหรือแนะนําโดยตรง 

     

 
 

บันทึกเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

        (..............................................) 
         ผูประเมิน 
 

 

 

 

 

 



 

 

392 

แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูทีส่งเสริมการคิดวิเคราะห  
โดยตนเอง/ผูทําหนาท่ีโคช (Coaches)/ผูใหดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor)  

 
คําชี้แจง      
 1.  แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหนี้เปนการ ประเมิน   
ระดับของความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหซึ่งประกอบดวยรายการประเมิน  3 ขั้นตอน 
10 ขอซ่ึงมีเกณฑระดับคุณภาพ  แบงเปน 5   ระดับ  คือ   

  ระดับ  5  มากท่ีสุด    หมายถึง   ความสามารถตามรายการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 

  ระดับ  4  มาก            หมายถึง   ความสามารถตามรายการประเมินอยูในระดับมาก 

  ระดับ  3  ปานกลาง  หมายถึง   ความสามารถตามรายการประเมินอยูในระดับปานกลาง 

  ระดับ  2  นอย       หมายถึง   ความสามารถตามรายการประเมินอยูในระดับนอย 

  ระดับ  1  นอยท่ีสุด   หมายถึง   ความสามารถตามรายการประเมินอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 2.  จงทําเครื่องหมาย /  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  
 

ลําดับ รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 

 ขั้นนําและเตรียมความพรอม      

1 การแจงวัตถุประสงคของการเรียนชัดเจน และช้ีแจงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการคิดวิเคราะห 

     

2 การใชคําถามกระตุนใหผูเรียนใชทักษะการคิดไดมีประสิทธิภาพ      

 ขั้นสอนและพัฒนาความรู      

3 การใชคําถามมีความหลากหลายและเหมาะสมกับเน้ือหาสาระท่ีใช
กระตุนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการวิเคราะห 

     

4 การจัดกิจกรรมการสอนท่ีมีความหลากหลายสงเสริมใหผูเรียน 

เกิดการคิดวเิคราะห 
     

5 ใชคําถามตรวจสอบความเขาใจ และความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของผูเรียนไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

6 การจัดกิจกรรมการสอนมีความเช่ืองโยงระหวางเน้ือหาในวิชากับ 

การคิดวิเคราะห 
     

7 การใชสื่ออุปกรณในการกระตุนใหผูเรียนเรียนรูและใชการคิดวิเคราะห      
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ลําดับ รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 

 ขั้นสรุปและประเมินผล      

8 การจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานและ 

สรุปผลจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 
     

9. การใชคําถามสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียนเพ่ือนําไปสูการสรุป
ความรูรวมกันกับผูเรียน 

     

10. เทคนิควิธีการวัดผลมีหลากหลายท้ังดานความรูและทักษะการคิด
วิเคราะห   

     

 

 

บันทึกเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ......................................................
..................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 

        (..............................................) 
         ผูประเมิน 
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แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูทําหนาท่ีโคช 

ที่มีตอความสามารถดานการโคชของตนเอง (Reflective Journal) 
ครั้งที่........................ 

 

คําช้ีแจง    โปรดบันทึกความคิดเหน็ของทานในฐานะผูทําหนาท่ีโคชที่มีตอความสามารถ 

 ในการโคชของตนเอง ตามประเด็นดังตอไปนี้ 
 

1.  ความสามารถดานหลักสูตร การสอน และการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช   
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………… 

2.  ความสามารถดานการสื่อสาร การอธิบาย การตอบสนอง 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ความสามารถดานการบริหารจัดการกับตนเองและเพ่ือน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ดานการสรางปฏิสัมพันธท่ีดี 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  ดานการสะทอนผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ   
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

        (...................................) 
                    ผูบันทึก 
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            แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคช 

                ที่มีตอความสามารถในการจัดการเรียนรู                                                                   
    ที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง (Reflective Journal) 

ครั้งที่........................ 
 

คําช้ีแจง    โปรดบันทึกความคิดเห็นของทานในฐานะครูผูรับการโคชท่ีมีตอความสามารถ 

              ในการจัดการเรยีนรูทีส่งเสริมการคิดวิเคราะหของตนเองตามประเด็นดังตอไปนี ้
 

1.  การใชคําถาม การตั้งคําถามในการสงเสริมการคิดวิเคราะห 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  การเช่ือมโยงเน้ือหากับการวิเคราะห 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  การใชสื่ออุปกรณท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรยีน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  การวัดผลประเมินผลท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

        (...................................) 
                    ผูบันทึก 
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เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู................................................................................................... 
หนวยการเรียนรูที่..........เร่ือง.............................................................................................. 
สาขางาน..........................รหัสวิชา........................................ชื่อวิชา................................... 
ระดับช้ัน ปวช.......................................จํานวน.............คาบ 
 

คําช้ีแจง   ใหผูประเมินทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองระดับคุณภาพตามรายการพิจารณา 
 ซึ่งมีเกณฑระดับคุณภาพ  แบงเปน  3  คะแนน  
 

 

รายการการประเมินแผน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1. องคประกอบของแผนการสอน    
2. สาระสําคัญ    

3. จุดประสงคการเรียนรู    
4. เนื้อหา    

5. กิจกรรมการเรียนการสอน    

6. สื่อการเรียนการสอน    

7. การวัดผลประเมินผล    

รวมคะแนน    

 

ผลการประเมินระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับคุณภาพ....................... 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ผูประเมิน..................................... 
(.....................................) 
………../………/……… 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
(ประเมินโดยผูวิจัย) 
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เกณฑการพิจารณาดังนี้  คือ   
 

รายการการประเมินแผน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. องคประกอบของ
แผนการสอน 

องคประกอบมีความ
ครบถวนพรอมท้ังมีการ
แสดงรายละเอียดของแต
ละองคประกอบ 

องคประกอบมีความ
ครบถวน แตมีการระบุ
รายละเอียด  2-3 
องคประกอบท่ีสําคัญ 

องคประกอบไม
ครบถวนและระบุ
รายละเอียดเพียง  
1 องคประกอบ 

2. สาระสําคัญ สาระสําคัญครบถวน 
สอดคลองกับ
องคประกอบอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวของทุก
องคประกอบ 

สาระสําคัญไมชัดเจน 
แตสอดคลองกับ
องคประกอบอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวของ 

สาระสําคัญไมครบถวน
ไมชัดเจนไมสอดคลอง
กับองคประกอบอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวของ 

3. จุดประสงคการเรียนรู ระบุพฤติกรรมและ 
ผลท่ีตองการใหเกิดกับ
ผูเรียนถูกตองครบถวน 

ระบุพฤติกรรมและผลท่ี
ตองการใหเกิดกับผูเรียน
ไมชัดเจนแตครบถวน 
ทุกดาน 

ระบุพฤติกรรมและผลท่ี
ตองการใหเกิดกับผูเรียน
ไมชัดเจนและไม
ครบถวนทุกดาน 

4. เนื้อหา ระบุเนื้อหาครบถวนตาม
วัตถุประสงค 

ระบุเนื้อหาไมครบถวน
ตามวัตถุประสงค 

ระบุเนื้อหาเพียงนําเสนอ
หัวขอ 

5. กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ระบุขั้นตอน กิจกรรมการ
เรียนรู กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียนได
ถูกตองทุกขั้นตอนและ
เนนการสงเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห กิจกรรม
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ
องคประกอบของแผน 

ระบุขั้นตอน กิจกรรมการ
เรียนรู กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียนได
ถูกตองเพียงบางข้ันตอน 
(มากกวา1 ขั้นตอน)และ
เนนการสงเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห กิจกรรม
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค  และ
องคประกอบของแผน 

ระบุขั้นตอน กิจกรรม
การเรียนรู กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียนได
ถูกตองเพียง 1 ขั้นตอน
และเนนการสงเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห 
กิจกรรมแตไม
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ
องคประกอบของแผน 
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รายการการประเมินแผน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
6. สื่อการเรียนการสอน ระบุสื่อการเรียนการ

สอนมากกวา 4 ชนิด
ขึ้นไปสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียน 
การเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะห
วัตถุประสงค 
การเรียนรูและเนื้อหา 
 

ระบุสื่อการเรียนการสอน
3-4 ชนิด แตสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียนการ
เรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะหวัตถุประสงค 
การเรียนรูและเนื้อหา 

ระบุสื่อการเรียน 
การสอน 1-2 ชนิด
สอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนการเรียนรูท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะห
วัตถุประสงคการเรียนรู
และเน้ือหา 

7. การวัดผลประเมินผล ระบุวิธีวัดและ
ประเมินผลมากกวา  
3 วิธีขึ้นไป ระบุเกณฑ
กาประเมินผลท่ี
ครอบคลุม
วัตถุประสงคและระบุ
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลมากกวา  
3 ประเภท โดย
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
การเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะห 

ระบุวิธีวัดและประเมินผล
2-3 วิธีขึ้นไป ระบุเกณฑ
การประเมินผลท่ี
ครอบคลุมวัตถุประสงค
และระบุเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลเพียง  
2-3 ประเภท โดย
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรูท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะห 

ระบุวิธีวัดและ
ประเมินผลเครื่องมือวัด
และประเมินผล1-2 วิธี/
ประเภท โดยสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการ
เรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะหเพียง 1 ขอ 

*คะแนน 0 ไมสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามรายการประเมินไดและเขียนไมถูกตอง 
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คําช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็น เปนแบบมาตรสวนประมาณคา  

(Rating  Scale)  5  ระดับ  โดยพิจารณาจากเกณฑระดับความคิดเห็นดังนี้ 
   ระดับ  5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 

   ระดับ  4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

   ระดับ  3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
   ระดับ  2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

   ระดับ  1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 

 2. แบบสอบถามน้ีไมมีคําตอบท่ีถูกหรือผิด  แตละคนความคิดเห็นแตกตางกัน  และ
ไมตองการทราบวาใครคือผูตอบแบบสอบถามน้ี  จึงไมมีผลกระทบตอนักเรียนใหนักเรียนอานและ
ใชความคิดตัดสินใจดวยตนเอง 

 

คําสั่ง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองวางขวามือ  เพียงชองใดชองหนึ่ง 

 ตรงตามความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีสุด 

 

ตัวอยาง 

 

ขอท่ี ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

 

เห็นดวย
มาก 

 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด 

 

1. 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

   

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนทีม่ี่ตอการจัดการเรียนการสอนของครู 
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ขอท่ี ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

 

เห็นดวย
มาก 

 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด 

นักเรียนมีความรูสึกหรือความคิดเห็น อยางไร  ในประเด็นตอไปนี้    
ดานการจัดกิจกรรมในการเรียน      

1 นักเรียนชอบเรียนดวยวิธีการจัด 

การเรียนการสอนน้ี 
     

2 การจัดการเรียนการสอนของคร ู

ทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย 
     

3 การสอนของครูทําใหกลาแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น 

     

4 กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีทําให
สรุปความรู ไดดวยตนเอง 

     

5 นักเรียนมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

6 การจัดการเรียนการสอนของครู
สามารถทําใหนักเรียนคิดวิเคราะห
ได 

     

7 การจัดการสอนของครูทําใหนักเรียน
มีความรับผิดชอบตอตนเองใน 

การเรียน 

     

ดานบรรยากาศในการเรียน      
8 นักเรียนรูสึกกระตือรอืรนและ

ติดตามเน้ือหาอยูเสมอ 
     

9 การจัดการเรียนการสอนของครู
นาสนใจอยากเขารวมกิจกรรม 

     

10 การจัดการเรียนการสอนของครูมี
ความสนุกสนาน 

     

11 บรรยากาศในการเรียนไมตึงเครียด 

มีความเปนกันเอง 
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ขอท่ี ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

 

เห็นดวย
มาก 

 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด 

12 กิจกรรมการเรียนการสอนของครูมี
ความเขาใจงายและปฏิบัติไดงาย 

     

13 นักเรียนไดสรุปความรูดวยตนเอง      
14 กิจกรรมการเรียนการสอนของครู

สามารถศึกษาไดท้ังในหองเรียนและ
นอกหองเรียน 

     

นักเรียนมีความรูสึกหรือความคิดเห็นอยางไร  ในประเด็นตอไปน้ี    
ดานการประเมินผลในการเรียน      

15 การทดสอบของครูมีการประเมิน
ความรูความเขาใจเปนระยะซึ่งทําให
นักเรียนสนใจเรียนรูเพ่ิมข้ึน 

     

16 ครูมีการประเมินความรูของผูเรียน
ท้ังรายกลุมและรายบุคคล 

     

17 ครูมีการประเมินผลท่ีหลากหลายวิธ ี      
 

 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 

 

402 

แบบสังเกตพฤติกรรมการโคช 

โดยผูดูและใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentor) 
ผูทําหนาท่ีโคช....................................................................สังกัด........................................................ 

        ผูสังเกต ............................................................................................................................................... 
เวลาเริ่มสังเกต........................................................เวลาจบการสังเกต................................................ 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็นการสังเกต พฤติกรรม บันทึกเพ่ิมเติม 

ปรากฏ ไมปรากฏ  
1  ความสามารถดานหลักสูตร การสอน และ          

การพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช   
   

1.1  ชวยเหลอื รวมมือกับเพ่ือนครูในการวิเคราะห 
วางแผนการจัดการเรียนรู ท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะห  

   

1.2 ชวยเหลือ รวมมือเพ่ือนครูในการออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะห 

   

1.3 ชวยเหลือ รวมมือกับเพ่ือนครูในการพัฒนา
เครื่องมือท่ีใชในการวัดและประเมินผลการคิด
วิเคราะหของผูเรียน  

   

1.4 ชวยเหลือ รวมมือกับเพ่ือนครูใน 

การวางแผนการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช 
   

1.5 ชวยเหลือรวมมือกับเพ่ือนครูในการปฏิบัติ 
การพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช  

   

1.6 ชวยเหลือ รวมมือกับเพ่ือนครูในการเลือกและ
พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาวิชาชีพดวย
การโคช 

   

2 ดานการส่ือสาร     
2.1 เปนผูฟงท่ีดีตั้งใจฟง และพยายามทําความ

เขาใจ ตอผูพูด 

   

2.2 ไตรตรอง สะทอนคิด ขอความ ปญหาท่ีไดฟง
และตรวจสอบความเขาใจใหตรงกันดวย 

การสรุปขอความ คําพูด ปญหาของคร ู
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ลําดับ 
 

ประเด็นการสังเกต 
พฤติกรรม บันทึกเพ่ิมเติม 

ปรากฏ ไมปรากฏ  
2.3 รวมกันระดมความคิดเพ่ือคิดและหาวิธ ี

การแกปญหาแตควรถามความคิดเห็นของ 

อีกฝายหน่ึง 

   

2.4 รวมกันปฏิบัติแกปญหา อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิด และนัดหมายการปฏิบัติขั้นตอไป 

   

2.5 ตัดสินใจในวิธีแกปญหารวมกัน และวางแผน
การปฏิบัติ 

   

3 ดานการบริหารจัดการกับตนเองและเพื่อน    
3.1 ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก ประสานงาน

การปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพใหประสบ
ความสําเร็จ 

   

3.2 มีสวนรวมกับเพ่ือนครูในการแกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ  

   

3.3 เปนผูมีภาวะผูนําในการพัฒนาวิชาชีพสู
ความสําเร็จ 

   

4 ดานการมีปฏิสัมพันธท่ีดี    
4.1 การสื่อสารดายภาษาพูด ,ภาษาทาทาง ท่ีสราง

ความรูสึกท่ีดีตอกันเสมอ 

   

4.2 การแสดงออกดวยความจริงใจ,สีหนาเปดเผย 
ใสใจตอความรูสึกของคร ู 

   

4.3 ฟงอยางตั้งใจ สนใจ ใสใจ ตลอดเวลา     
4.4 ตอบสนองตอคําพูดดวยภาษาทาทาง,คําพูด

ถามเพ่ือความชัดเจนเปนระยะ 

   

4.5 พูดถอดความหมาย ขอความ เพ่ือความเขาใจ
ตรงกัน 

   

4.6 แสดงออกดวย ทาทาง สีหนา เปนมิตร จริงใจ 
รวมสะทอนคิด 
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ลําดับ 
 

ประเด็นการสังเกต 
พฤติกรรม บันทึกเพ่ิมเติม 

ปรากฏ ไมปรากฏ  
4.7 ไมผูกขาดการพูดแตเพียงฝายเดียว สนับสนุน

,และใหขอเสนอแนะ 
   

4.8 ไมตอตานคัดคานเม่ือความคิดเห็นไมตรงกัน 
ยอมรับความเห็นท่ีแตกตางกัน   

   

5 ดานการสะทอนผลการปฏิบัติและใหขอมูล
ยอนกลับ   

   

5.1 รวมมือกันอภิปราย วิเคราะห ขอมูลและ 

สรุปขอมูลรวมกัน 
   

5.2 สงเสริมและกระตุนกันและกันใหสะทอนคิด 
(Reflect) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
และผลการปฏิบัติ 

   

5.3 ตั้งใจฟง คิดวิเคราะห ซกัถามและสรุปขอความ
(Paraphrase) เพ่ือใหเขาใจตรงกัน 

   

5.4 ใหขอมูลยอนกลับจากการสังเกตและบันทึก
การสอนทุกครั้งสงเสริมสนับสนุนใหอีกฝาย
หนึ่งคิดวิเคราะห สะทอนคิด เจาะลึก ตีความ
ขอมูลเหลานั้นดวยตัวเองโดยไมช้ีนําหรือ
แนะนําโดยตรง 

   

 

 

 

        (...................................) 
                    ผูบันทึก 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรยีนรูทีส่งเสริมการคิดวิเคราะห  
โดยผูทําหนาท่ีโคช 

ครูผูสอน............................ วิชาที่สอน..........................ชั้น...........เวลาเร่ิมสังเกต.............เวลาจบการสังเกต.......... 
ผูสังเกต .........................................................ประเด็นสําคัญในการสังเกตการสอน ................................................. 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็นการสังเกต พฤติกรรม บันทึกเพ่ิมเติม 

ปรากฏ ไมปรากฏ  
1 การแจงวัตถุประสงคของการเรียนชัดเจน และ

ช้ีแจงใหเห็นถึงความสําคัญของการคิดวิเคราะห 
   

2 การใชคําถามกระตุนใหผูเรียนใชทักษะการคิดได
มีประสิทธิภาพ 

   

3 การใชคําถามมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ
เน้ือหาสาระท่ีใชกระตุนสงเสริมใหผูเรียนเกิด 

การวิเคราะห 

   

4 การจัดกิจกรรมการสอนท่ีมีความหลากหลาย
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห 

   

5 ใชคําถามตรวจสอบความเขาใจ และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของผูเรียนไดมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

   

6 การจัดกิจกรรมการสอนมีความเช่ืองโยงระหวาง
เน้ือหาในวิชากับการคิดวิเคราะห 

   

7 การใชสื่ออุปกรณในการกระตุนใหผูเรียนเรียนรู
และใชการคิดวิเคราะห 

   

8 การจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอ
ผลงานและสรุปผลจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 

   

9. การใชคําถามสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียน
เพ่ือนําไปสูการสรุปความรูรวมกันกับผูเรียน 

   

10. เทคนิควิธีการวัดผลมีหลากหลายท้ังดานความรู
และทักษะการคิดวิเคราะห   

   

       
 

        (...................................) 
                    ผูบันทึก 



 

 

406 

แผนการการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพือ่น (Peer Cognitive Coaching) 

ภาควิชาธุรกิจสมัพันธ 
รายวิชา  รายวิชาการเขยีนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซโหมด รหัส 2201-2411 

         

1.  วัตถุประสงคการการโคช 

 1. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อนของครูทําหนาท่ีโคช
และครูผูรับการโคช  

 2. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูในวิชา
คอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน 
 

2. ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1.  สมรรถภาพการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อนของครูทําหนาท่ีโคชและครู

ผูรับการโคช  

 2.  สมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูในวิชาคอมพิวเตอร 
 3.  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

  

3. ขอบเขตการดําเนินการการโคช 
 1. กลุมเปาหมาย ไดแก 
           ครูผูสอนวิชา รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซโหมด  (2201-
2411) ภาควิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสํานักวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการราชดําเนิน อิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 คน  

ไดแก  
  1.1 อาจารยอําพร ศรีริบุญ   
  1.2 อาจารยเกศแกว เพ็งวงษ 
 2. สาระการการโคช 

   หนวยการเรียนรู/สาระการเรียนรูที่การโคช  ไดแก  
       หนวยการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  วิธีการทางคอมพิวเตอรสัดสวน       

    หนวยการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  องคประกอบ       
   หนวยการเรียนรูที่ 2  เร่ือง  คําส่ังเง่ือนไข 

        หนวยการเรียนรูที่ 3  เร่ือง คําส่ังการวนรอบการทํางาน  
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     วิธีการจัดการเรียนรู     
   กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 วิธีการการโคช/รูปแบบการการโคช การโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

4. กิจกรรมการการโคช 

 เพื่อนครู จํานวน 2 คน ผลัดกันเปนผูการโคชและรับการการโคช และรวมมือกัน
ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยไดรับการดูแลจากผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา
(Mentor)โดยมีขั้นตอนการโคชดังน้ี 

  1.  วิเคราะหความตองการจําเปนและกําหนดประเด็นการพัฒนา ( Analyzing 

Needs  and Deciding Focus: A)   
  2.  การเตรียมการดานความรูและทักษะการปฏิบัติการโคช (Preparing Knowledge 

and Skills  for Coaching: P) 
  3.  รวมมือกันวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา  (Collaborative  

Planning and Setting Objective: C) 
  4. ปฏิบัติการโคช (Coaching: C) ซึ่งประกอบดวย  

   4.1 .ทบทวนแผนการโคชและสรางความเขาใจรวมกัน (Review Action Plan 

and Reflection)   

   4.2 การสังเกตการสอนในช้ันเรียนซึ่งกันและกัน (Observation)   

   4.3 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)  
   4.4 การไตรตรองสะทอนคิดและใหขอมูลยอนกลับ  (Reflection and 

Feedback)  

  5.  การทบทวนระหวางกระบวนการ และอภิปรายไตรตรองสะทอนคิด (Mid Cycle 

Reviewing and Reflective Discussion: M)   
  6.  การดําเนินการปฏิบัติการโคชตอ (Proceeding Coaching Cycler: P)   
  7. ทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผล  (Reflective Reviewing and 

Conclusions:R)  
  8.  การประเมินผลการใชรูปแบบการโคชรวมกัน  (Collaborative  Evaluation of 

Coaching Model Implementation: E) 
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5. สื่อ/เครื่องมือการการโคช 

 ฉบับที่  1   แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโคชทางปญญาแบบเพื่อน   
ชวยเพื่อน    
 ฉบับที่ 2    แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห     
 ฉบับที่ 3   แบบประเมินความสามารถการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน     
 ฉบับที่ 4   แบบประเมินความสามารถการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด 

 ฉบับที่ 5   แบบบันทึกความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีโคชที่มี ตอความสามารถใน      
การโคชของตนเอง (Reflective Journal)     
 ฉบับที่ 6   แบบบันทึกความคิดเห็นของครูผูรับการโคชที่มีตอความสามารถในจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของตนเอง (Reflective Journal)     
 ฉบับที่ 7   แบบประเมินแผนจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด 

 ฉบับที่ 8   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของครู 

 ฉบับที่ 9    แบบสังเกตพฤติกรรมการโคช  
 ฉบับที่ 10   แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู 

 ฉบับที่ 11   แบบทดสอบความรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน  
 ฉบับที่ 12   ประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน 
 

6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ  

1. ผูเรียน 

    1.1 ผลการเรียนรู และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห 
     
    1.2 ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัด 

การเรียนรูของครู 

 

การทดสอบ 

 

 

- การสอบถาม  

 

แบบทดสอบความรู และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห 
 

-แบบสอบถาม  
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ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ  

2.  ครูผูทําหนาท่ีโคช 

     2.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

การโคชทางปญญาแบบเพ่ือน 

ชวยเพ่ือน 

     2.2  ความสามารถในการโคช 

ทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน      

   

 

     2.3  ความคิดเห็นท่ีมีตอการโคชทาง 

ปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 

การทดสอบ/  

การสอบถาม 
 

การประเมิน 

ความสามารถการโคช 

/ การสังเกต 

 

การสนทนากลุม 

การสอบถาม 

 

แบบทดสอบ/ 

 

 
แบบประเมินความสามารถในการ 

โคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน
(แบบสังเกต  แบบประเมินตนเอง) 
 

ประเด็นการสนทนากลุม 

แบบสอบถาม 

3.  ครูผูรับการโคช 

     3.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

การคิดวิเคราะห 
     3.2 ความสามารถในการจัด 

การเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห 
 

     3.3 ความคิดเห็นท่ีมีตอการการโคช 

แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 

4.  ผูเก่ียวของ (ผูบริหาร หัวหนา 
กลุมสาระฯ) 
ความคิดเห็นท่ีมีตอการการโคช 

แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 

การประเมิน 

ความสามารถใน 

การจัดการเรียนรูท่ี 

สงเสริมการคิด 

วิเคราะห 
การสนทนากลุม 

สอบถาม 
 

 

 

การสอบถาม/  

การสนทนากลุม /  
การสัมภาษณ 

 

แบบทดสอบ 

 

แบบประเมินความสามารถในจัด 

การเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห  
 

ประเด็นการสนทนากลุม และ
แบบสอบถาม 
 

 

 

แบบสอบถาม / ประเด็นการสนทนากลุม 
/ แบบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินสังเกตการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
อาจารยสาลี ลิมปรัชตกุล  

 
งาน / โครงการ ผูรับการโคช 

 
ผูทําหนาที่โคช 

 
ครั้งที่ วัน / เวลา เรื่อง 

ประเด็นที่สังเกต 
การพัฒนาสมรรถภาพ
การโคชและการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของคร ู
พณิชยกรรม  

อาจารยสาลี  
        ลิมปรัชตกุล 

อาจารยอญัชลีพร 
       ธรรมสุข 

1 
 
 
 

 ระหวางวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555  
 

ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหหนวย
การเรียนรูที่ 1 เรื่อง  อัตราสวนและสัดสวน   

   2 
 
 

ระหวางวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555  
 

ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  
หนวยการเรียนรูที่ 1  เรื่อง  รอยละและ 
การแปรผัน 

   3 ระหวางวันที่ 13-17 สิงหาคม 2555  
    

ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
หนวยการเรียนรูที่ 2  เรื่อง  เซต 

   4 
 

ระหวางวันที่ 10-14 กันยายน 2555  ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
หนวยการเรียนรูที่ 3  เรื่อง  สมการ   
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ปฏิทินสังเกตการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
อาจารยอญัชลีพร  ธรรมสุข 

        
งาน / โครงการ ผูรับการโคช 

 
ผูทําหนาที่โคช 

 
ครั้งที่ วัน / เวลา เรื่อง 

ประเด็นที่สังเกต 
การพัฒนาสมรรถภาพ
การโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริม 
การคิดวิเคราะหของครู
พณิชยกรรม  

อาจารยอญัชลีพร 
       ธรรมสุข 
 

อาจารยสาลี  
        ลิมปรัชตกุล 

1 
 
 
 

 ระหวางวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555  
 

ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง  อัตราสวนและ 
สัดสวน   

   2 
 
 

ระหวางวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555  
 

ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  
หนวยการเรียนรูที่ 1  เรื่อง  รอยละและ 
การแปรผัน 

   3 ระหวางวันที่ 13-17 สิงหาคม 2555  
    

ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
หนวยการเรียนรูที่ 2  เรื่อง  เซต 

   4 
 

ระหวางวันที่ 10-14 กันยายน 2555  ความสามารถในการโคชและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
หนวยการเรียนรูที่ 3  เรื่อง  สมการ   

                                                                                    411 
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แผนเตรียมการสอน 
 

สัปดาหที่ 3-4  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ระดับช้ัน ปวช. 2 

รหัส 2201 - 2411 วิชา การเขียนโปรแกรมบนระบบปฎิบัติการเท็กซโหมด 4 ช่ัวโมง/2 หนวยกิต 

หนวยท่ี 1 ช่ือหนวย หลักการพัฒนาโปรแกรมและข้ันตอนวิธี 
จํานวนแผนการเรียนรู   

2 เวลา 8 ช่ัวโมง คะแนน 20 
 

แผนการเรียนรูที่ 2     เวลา 1 สัปดาห 4 ช่ัวโมง คะแนน 10 คะแนน 
 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 1. วิเคราะหการแกปญหาเชิงขั้นตอนวิธีและออกแบบโปรแกรมอยางงาย 

 2. เขาใจคําส่ัง โครงสรางและหลักไวยากรณของภาษา 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 วิเคราะหการแกปญหาเชิงขั้นตอนวิธีดวยคอมพิวเตอร   
 

ชื่อเรื่อง วิธีการทางคอมพิวเตอร  

 

หัวขอเรื่อง 

 1. การวิเคราะหงาน 

 2. การเขียนผังงาน 

 3. การเขียนโปรแกรม 

 4. การทดสอบและแกไขโปรแกรม 

 5. การบํารุงรักษาโปรแกรม   
  

สาระสําคัญ 

 การใชคอมพิวเตอรมาชวยในการแกปญหา อันดับแรกจะตองทราบถึงวิธีการแกไข
ปญหาน้ัน จากนั้นมาพิจารณาวาตองสงขอมูลอะไรใหกับคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการแกปญหา 
หลังจากทําการแกไขปญหาเสร็จแลวตองสงขอมูลใดกลับมาใหผูใชไดทราบ 
 

สมรรถนะการเรียนรูและทักษะปฏิบัติ 
 สมรรถนะที่ 1 
 รูวิธีการทางคอมพิวเตอร 
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 ตัวช้ีวัด 

 1.  อธิบายและเขียนขั้นตอนการวิเคราะหงานได 
 2.  เขียนผังงานไดถูกตอง 
 3.  เขียนโปรแกรมจากผังงานไดถูกตอง 
 4.  เขียนขั้นตอนในการทดสอบและแกไขโปรแกรม 

 5.   อธิบายวิธีการบํารุงรักษาโปรแกรมใหใชงานไดตลอดไป 
 

สมรรถภาพดานการคิด 

 ระดับการคิดขั้นพื้นฐาน 

  ระดับขั้นจํา   ระดับเขาใจ   ระดับประยุกตใช 
 ระดับการคิดขั้นสูง (HOT) 

  ระดับขั้นวิเคราะห  ระดับประเมินคา  ระดับสรางสรรค 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค   
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 พอสุข ตามฐานะ สุขตามท่ีมี พอดีตามท่ีได มากความหมายเกินราคา 
 คุณธรรมจริยธรรม 
 ความซื่อสัตย คือ ประพฤติตรงไมเอนเอียงไมมีเลหเหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรูสึกลําเอียงหรืออคติ 
 

ภาระงาน/ชิ้นงานของผูเรียน 
 1. ใหนักเรียนนํา รหัสเทียม (Pseudo Code) ของการหาเงินผอนชําระคาสินคา        
รายเดือนมาเขียนผังงาน  
 2. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท/ใบงาน 
 

กิจกรรมการเรียนรู  (เวลา 2 สัปดาห 8 ช่ัวโมง) 
 ขั้นนําสูบทเรียน 

  ผูสอนทบทวนเน้ือหาที่เรียนมา แลวถามตอบตอผูเรียนเกี่ยวกับความสําคัญของ
วิธีการทางคอมพิวเตอร 

  ผูสอนแนะนําข้ันตอนการวิเคราะหงาน 

 ขั้นสอน/ใหความรู 
  อธิบายและเขียนขั้นตอนการวิเคราะหงานได 
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  เขียนผังงานไดถูกตอง 
  เขียนโปรแกรมจากผังงานไดถูกตอง 

  เขียนขั้นตอนในการทดสอบและแกไขโปรแกรม 

  อธิบายวิธีการบํารุงรักษาโปรแกรมใหใชงานไดตลอดไป 
 ขั้นนําไปใช/ปฏิบัติ 

  ใหผูเรียนศึกษาโจทยตัวอยางบแลวใหวิเคราะหงาน 

  ใหผูเรียนปฏิบัติการเขียนผังงาน 

  ใหผูเรียนทดสอบสรางโปรแกรม 

 ขั้นสรุปผล 
  ผูเรียนสรุปขั้นตอนการวิเคราะหงาน 
  ผูเรียนสรุปวิธีการสรางผังงาน 

  ผูเรียนเขียนสรุปขั้นตอนการเขาสูโปรแกรม 

  ผูสอนและผูเรียนสรุปรวมกัน 
 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรยีนรู 
 1. หนังสือการการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซโหมด 2201- 2411 

 2. Projecter (ถาม)ี, Wytebord, คอมพิวเตอร 
 3. ใบงานวิชา การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซโหมด 2201- 2411 

 4. หนังสือการหลักการเขียนโปรแกรม 2201-2410 
 

การวัดผลและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ คะแนน 

1. ผูเรียนอธิบายและเขียนขั้นตอนการวิเคราะหงานได แบบฝกหัด/ใบงาน 1 

2. ผูเรียนเขียนผังงานไดถูกตอง เอกสารประกอบการเรียน 1 

3. ผูเรียนเขียนโปรแกรมจากผังงานไดถูกตอง เอกสารประกอบการเรียน 1 
4. ผูเรียนเขียนขั้นตอนในการทดสอบและแกไขโปรแกรม เอกสารประกอบการเรียน 1 
5. สอบกลางภาค แบบทดสอบ 4 

6. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/คุณธรรมจริยธรรม สมุดบันทึกพฤติกรรม/ธนาคาร
คุณธรรม 

2 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 ใหผูเรียนศึกษาทดลองเขียนขั้นตอน การวิเคราะหปญหาแบบขอความ  ผังงาน  และ
รหัสเทียม 



 

 

415 

ตัวอยางขอสอบ 
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ตารางการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาชีพดวยกระบวนการโคชทางปญญาแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
ระยะเวลาการฝกอบรม ระหวางวันท่ี 3-4 เมษายน 2555  ณ หองประชุมภาควิชาบริหารการตลาด  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน  
 

วัน/เดือนป เวลา รายละเอียดการฝกอบรม กิจกรรมการสอน 
วันท่ี 3 เมษายน 2555  8.30 -9.00 น. ผูเขารวมอบรมลงทะเบียน  
 9.00-12.00 น. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการ 

แนวคิด และรูปแบบการโคช 

สมรรถนะการโคช  

- ทดสอบความรูกอนอบรม 

- บรรยายใหความรู 

 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00-16.00น. การวางแผนการโคชท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
ฝกปฏิบัติการเขียนแผน 

การโคช 

- ฝกปฏิบัติการสราง
เครื่องมือการโคช ไดแก 
แผนการโคช เครื่องมือท่ีใช
ในการโคช  

วันท่ี 4 เมษายน 2555 8.30 -9.00  น. ผูเขารวมอบรมลงทะเบียน  
 9.00-12.00 น. ฝกปฏิบัติการโคช  - จัดสถานการณจําลองฝก

การโคชและสังเกตการสอน 
 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00-16.00 น. ฝกปฏิบัติการโคช - จัดสถานการณจําลองฝก

การโคชและสังเกตการสอน 

- ทดสอบความรูหลังการ
ฝกอบรม 
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การอบรมปฏิบัติการยุทธวิธีการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห 
ระยะเวลาการฝกอบรม ระหวางวันท่ี 19-20 พฤษภาคม 2555 

 ณ หองประชุมจุลชาต  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน  

 
วัน/เดือนป เวลา รายละเอียดการฝกอบรม กิจกรรมการสอน 

19 พฤษภาคม 2555 

 
8.30 -9.00น. ผูเขารวมอบรมลงทะเบียน  

 9.00-12.00น. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการ 
แนวคิด และรูปแบบการคิด
วิเคราะห 

- ทดสอบความรูกอนอบรม 

- บรรยายใหความรู 

 12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00-16.00น. รูปแบบการสอนท่ีสงเสริมการคิด

วิเคราะหในยุทธวิธีแบบตางๆ 
- การบรรยาย 

- และสาธิตการสอน 
20 พฤษภาคม 2555 8.30 -9.00น. ผูเขารวมอบรมลงทะเบียน  
 9.00-12.00น. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี

สงเสริมการคิดวิเคราะห 
- บรรยาย 

- ฝกปฏิบัติการเขียนแผน 
 12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00-16.00น. ยุทธวิธีการวัดและประเมินผล

ความสามารถดานการคิด
วิเคราะหของผูเรียน 
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ภาคผนวก  ง  
ผลการสมัภาษณและการสนทนากลุม 
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ผลการสมัภาษณโดยมีผูบริหารและครูพณิชยกรรม 

ระหวางวันที่ 7-9 กันยายน 2554 

ณวิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการราชดําเนิน 
 

ผูบริหาร 

 จากการสัมภาษณความคาดหวังและสภาพท่ีเปนจริงของผูบริหารวิทยาลัยพณิชยการราชดําเนินเม่ือ
วันท่ี 7-8 กันยายน 2554  ซึ่งจาการสัมภาษณสรุปไดดังน้ี 

 

ดานการพัฒนาวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา 
 ผูบริหารมีความคาดหวังตอการพัฒนาวิชาชีพวาเปนสิ่งสําคัญและเห็นดวยเปนอยางย่ิงในการท่ีครู

จะไดรับการพัฒนาท้ังจากภายในสถานบัน และภายนอกสถาบัน เพ่ือไปสูการเปนครูมืออาชีพ  และนําไปสูการ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบการเปดโอกาสในบุคลากรไดพัฒนาตนเอง ตามความตองการและควรให
การสนับสนุนท้ังเรื่องเวลา สวัสดิการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง   และจากการสัมภาษณสภาพท่ีเปน
จริง ผูบริหารกลาววาครูทุกคนอาจมีความสามารถในการสอน การถายทอดไมเทากัน บางคนสอนแบบเดิมมา
ตลอดไมปรับเปลี่ยน     แตบางคนก็พัฒนาการสอนจนเด็กออกปากชม ถึงแมครูจะไดรับการอบรมและพัฒนามา
โดยตลอด แตท่ีสังเกตเห็น ก็คือ ครูอาจยังเลือกใชวิธีการสอนท่ีไมเหมาะสมกับเนื้อหา หรือเปาหมายของ     การ
พัฒนา อยางเชน เราเคยมีการอบรมการสอนโดยการเรียนรูแบบรวมมือ ครูก็ใชรวมมือทุกแผน ซึ่งความเปนจริง ก็
ไมจําเปนตองรวมมือทุกคาบก็ได   ในสวนของการการพัฒนาวิชาชีพของเราก็คือการอบรมใหความรูโดยการฟง
จากวิทยากรขางนอก  และบางคร้ังท่ีโรงเรียนใหไดตามกฎหมายโรงเรียนเอกชนป 2550 และเราก็มีการสังเกตการ
สอนโดยหัวหนาภาควิชาเทอมละ 1 ครั้ง  
  

ดานการจัดการเรียนเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห 
 ผูบริหารมีความคาดหวังของผูบริหารตอการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห โดยผูบริหาร
เห็นวาถาครูผูสอนสามารถพัฒนาใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบแลวผูเรียนก็สามารถนําความรู
ไปสูการสรางสรรคและกอใหเกิดประโยชนตอการศึกษา การเรียนรูและนําไปใชในการประกอบอาชีพไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม  โดยครูมีควรละเลยตอตัวผูเรียนถึงแมผูเรียนจะมีปญหาบาง  มีความแตกตางกันบาง แตครู
มิควรละเลยท่ีจะพัฒนา โดยเฉพาะการสอนใหเด็กคิดเปน ซึ่งถาคิดวิเคราะหเปนไดยอมเปนสิ่งท่ีดี แตอาจเร่ิมจาก
คิดวิเคราะหแบบงาย ๆ เชน จําแนก จัดกลุม อะไร แลวคอยพัฒนาตอไป   แตจากสภาพความเปนจริงการจัดการ
เรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหยังมีปญหาสําคัญของนักเรียนคือการวิเคราะหงานหรือสาระสําคัญในงาน
ไมได จึงนําไปสูการวางแผนท่ีไมดี เชน รายวิชาโครงการผูเรียนจะตองมีการวิเคราะหงาน  ท้ังดานการวางแผน   
การปฏิบัติ  และการประเมินผล  แตผูเรียนไมสามารถจําแนก จัดกลุมจัดลําดับงานไดจึงทําใหทุกปท่ีผานมามี
ผูเรียนท่ีตองมีผลการเรียนไมสมบูรณจํานวนมาก (มส)  ซึ่งสงผลถึงตอนสอบถาขอสอบในรายวิชาใดมีกรณีศึกษา
หรือสิ่งท่ีตองการใหผูเรียนวิเคราะหผูเรียนมักจะไมทํา หรือเขียนคําตอบมาในลักษณะของการบรรยายตามความ
เขาใจไมสามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะหหรือเสนอทางแกไขปญหาจากกรณีศึกษานั้น 
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ครูพณิชยกรรม 
ดานการพัฒนาวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา 

 จากการสัมภาษณความคาดหวังและสภาพท่ีเปนจริงของครูวิทยาลัยพณิชยการ         ราชดําเนิน ท่ี 
เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2554  ซึ่งจาการสัมภาษณสรุปไดดังน้ี 

  ครูพณิชยกรรมมีความคาดหวังในการพัฒนาวิชาชีพ ก็คือ ดานเทคนิควิธีการสอนใหทันยุคทันสมัย
และการเปลี่ยนแปลงโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาครู การทําส่ือการเรียนการสอน ท่ีทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูโดยมีการคิดวิเคราะหไดดียิ่งข้ึน  และสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไดแสวงหาความรู หรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหมๆและควรสงเสริมใหครูไดมีความรูเพ่ิมเติมโดยการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือ
ประโยชนของผูเรียนและสถานศึกษา  ในสวนสภาพท่ีเปนจริงของการพัฒนาวิชาชีพสถานศึกษามีการจัดอบรม
ใหความรูแกบุคลากรครูภายในวิทยาลัยโดยผูมีความรู อยางตอเนื่องและเปดโอกาสใหครู ไดไปอบรมสัมมนา
ภายนอกในการรับความรูใหมเพ่ิมเติมวิชาชีพครูซึ่งการอบรมในแตละปนั้นมีตั้งหลายเรื่อง เชนเรื่องการเขียนแผน  
การสอน  การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน  การออกขอสอบ ท้ังท่ีโรงเรียนจัดใหและหนวยงานภายนอกจัด แค
นี้ก็ถือไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี  

 

ดานการจัดการเรียนเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห 
 ครูมีความคาดหวังใหผูเรียนนอกจากใหจําและเขาใจแลว ตองเพ่ิมทักษะการวิเคราะหเพ่ิมข้ึนโดย
สรางจากคําถาม แบบฝกหัด หลังจากเรียนแลวในแตละหนวย และใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหไดอยาง
หลากหลาย จะไดทําใหผูเรียนสามารถมีความรู ความคิด เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันได แตสภาพความเปนจริง
นั้น ครูผูสอนยังไมแนใจวาการวิเคราะหมีอะไรบาง        คําไหนท่ีแสดงถึงการคิดวิเคราะห และท่ีสําคัญการเรียน
สายอาชีพควรเนนใหปฏิบัติไดมากกวา  และครูบางทานคิดวาการคิดวิ เคราะหก็คือ การจําแนก แยกแยะ นาจะ
เหมาะกับวิชาคณิตศาสตรมากกวารายวิชาอื่นๆ เพราะคณิตศาสตรยังมีการใหผูเรียนฝกวิเคราะหโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตรรายวิชาอื่นยังไมเห็นวาจะมาใชวิเคราะหไดยังไง  นอกจากวิชาท่ีมีการคํานวณ หรือแกปญหาโจทย  
และเม่ือสัมภาษณถึงความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนครูใหสํามภาษณสอดคลองกับวาผูเรียนยังใชแค
ความจําและความเขาใจเปนสวนใหญยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห    และท่ีสําคัญคือ ผูเรียนปจจุบันไมชอบคิด 
ชอบลอกเลียนแบบ หากใหโจทยท่ีแตกตางกันจากตัวอยางท่ีผูสอนให ผูเรี ยนก็จะทําไมไดเนื่องจากคิดไมเปน 

ผูเรียนไมสามารถคิดวิเคราะหจากโจทยหรือกรณีศึกษาไดท้ังหมดทีเดียวตามท่ีผูสอนกําหนด 
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สรุปผลการสนทนากลุม (Focus Group) ครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคช 

ที่มีตอการใชรูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาข้ึนจากการ ระหวางการใชรูปแบบการโคช (2 เดือน)  
 ในดานความสามารถในและการจัดการเรียนรูทีส่งเสริมการคิดวิเคราะห 

วันศุกรที่ 27 กรกฏาคม 2555 เวลา 15.00-16.00 น. 
ณ หองประชุมวิชาการ 

 

สรุปขอมูลความคิดเห็นดานความสามารถในการโคชและการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห 
 ดานการโคช  
 1.  ความสามารถดานหลักสูตร การสอน และการพัฒนาวิชาชีพดวยการโคช  สรุปความคิดเห็นได
ดังน้ี 

  ครูเห็นวาตนเองมีพัฒนาการดานความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการสอน และการพัฒนา
วิชาชีพสูงขึ้นสามารถพัฒนาปรับปรุง  การปรับการเรียน  การสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรการสอนไดดียิ่งข้ึน  
และทําใหเขาใจรายละเอียดผูทําหนาท่ีโคชและเขาใจวิธีการของหลักสูตร เพ่ือจะไดรวมปฏิบัติในการแนะนํา การ
นําหลักสูตรท่ีกําหนดไวไปใชและปรับใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด และชวยเหลือเพ่ือนครูในการออกแบบกิจกรรม 
 2.  ความสามารถดานการส่ือสาร การอธิบาย การตอบสนอง สามารถสรุปความคิดเห็นไดดังน้ี 
  ครูมีความเห็นวาตนเองมีความสามารถในการส่ือสาร อธิบายใหเพ่ือนครู ไดดวยภาษาท่ีเขาใจ
งาย และไดรับการตอบสนองในลักษณะท่ีดี อยางเดียวกัน  และมีความตั้งใจฟงเพ่ือนมากขึ้นและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับปญหา ชวยกันแกปญหา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง
กัน ทําใหเกิดการยอมรับนับถือของอีกฝายหน่ึง  สรางความสัมพันธและความรูสึกท่ีดีตอกัน 

 3. ความสามารถดานการบริหารจัดการกับตนเองและเพ่ือน สามารถสรุปความคิดเห็นไดดังน้ี 

  ครูมคีวามเห็นวาตนเองมีความสามารถในการบริหารจัดการกับตนเองและเพ่ือน ในดานการ
ประสานงานการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพใหประสบความสําเร็จและสามารถรวมมือ
กับเพ่ือนครูในการแกปญหา วางแผนการแกไขปญหาและปฏิบัติ และมีการสรางขอตกลงรวมกันในการพัฒนา
วิชาชีพโดยมีการวางแผนแบบรวมมือ  สังเกตพฤติกรรมการสอนซึ่งกันและกัน รวมถึงใหขอมูล วิเคราะหขอมูล 
เพ่ือชวยกันแกไขปญหาซึ่งกันและกัน 

 

 4.  ดานการสรางปฏิสัมพันธท่ีดี  สามารถสรุปความคิดเห็นไดดังน้ี 

  ครูมีความเห็นวาตนเองมีการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือนครูในการพัฒนาวิชาชีพ มี
การดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกันมากข้ึน มีการรวมกันโคช  ตั้งใจฟง สนใจ ใสใจกัน ตลอดเวลาท่ีพูด พรอมท้ัง
แสดงทาทาง สีหนา เปนมิตรจริงใจ เปดโอกาสใหอีกฝายไดแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกตางและไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดซ่ึงกันและกัน รวมกันทํากิจกรรมการเรียนการสอน และรูจัก
ปรับตัวและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ  
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 5.  ดานการสะทอนผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ  สามารถสรุปความคิดเห็นไดดังน้ี 

  ครูมีความเห็นวาตนเองมีความสามารถในการสะทอนผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ โดย
ใหขอมูลท่ีเปนประโยชน กับการพัฒนาวิชาชีพ และการรวมมือกันในการแกไขปญหา และในระหวางการ
ดําเนินการโคชจะมีการสนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการสะทอนคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงาน โดยใหขอมูลยอนกลับ จากการสังเกต บันทึกทุกครั้ง และชวยกันวิเคราะห สะทอนคิด และสรุปความ
ใหตรงกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหขอมูลยอนกลับจะตองใหขอมูลท่ีเปนจริง และแนวทางปฏิบัติท่ีสมควรโดย
การแสดงออกทางภาษาวาจาและภาษากายและยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนครู แลวนํามาปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอ การพัฒนาความสามารารถในการโคช 

 
 ดานการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหคิดวิเคราะห 
 ครูมีความคิดเห็นท่ีมีตอความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห ในดานการใช
คําถาม การตั้งคําถามในการสงเสริมการคิดวิเคราะห ในภาพรวมครูมีเห็นวาตนเองใชคําถามในการคิดวิเคราะห 
เพ่ือใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด สามารถเช่ือมโยงเน้ือหากับวิเคราะห โดยการบรรยาย อภิปราย การใชคําถาม 
การสรุปผลการเรียนรู และการนําเสนอผลหนาช้ันเรียน  จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห โดยจัดกิจกรรม
เนนใหผูเรียนมีสวนรวมอยูตลอดเวลา กระตุนเพ่ือใหผูเรียนมีการเรียนและตอบสนอง รูเรื่อง สนใจ อยากใฝหา
ความรูและมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของผูเรียน ตลอดจนใชสื่อ
อุปกรณ กระตุนผูเรียนเกิดการเรียนรู และคิดวิเคราะห เชน บัตรคํา ใบความรู ใบงาน เกมการเรียนรู  และ การคิด
วิเคราะหและการวัดผลประเมินผลท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียนเชน ประเมินใบงาน  ผลการปฏิบัติงาน
กลุม  ประเมินตนเอง และพฤติกรรมในการตอบคําถามของผูเรียนไดมีประสิทธิภาพดีขึ้น และมีการใชวิธีการ
วัดผลประเมินผลท่ีมีความหลากหลายท้ังดานความรูและทักษะการคิดวิเคราะห เชนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
การใชคําถามท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห  แบบประเมินผลเปนรายบุคคล แบบประเมินผลเปนกลุม  การสอบวัด
ความรู Pre-test  Post – test และการนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดานการโคชและการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหสรุปความ  
คิดเห็นไดดังนี้ 
 ซึ่งครูพณิชยกรรมไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดานการโคชและการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะห เชนไดเสนอปญหาในดานเวลาท่ีไมตรงกันของการโคชและแนวทางการแกไขปญหารวมกัน 
โดยการใชวิธีการทําใบงานสําหรับมอบหมายใหผูเรียนกรณีเวลาการสังเกตการณสอนตรงกับช่ัวโมงการสอนของ
ครูผูทําหนาท่ีโคช และการขาดความเขาใจในการใชเครื่องมือแตละประเภทและแตละบทบาท ซึ่งมีการแกไข
ปญหาโดยการปรึกษาผูดูและใหคําปรึกษาแนะนําจึงทําใหเกิดความเขาใจและใชเครื่องมือไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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ผลการเรียนรูสมรรถนะท่ีเกินความความคาดหวัง ความม่ันใจในการปฏิบัติโคช และการพัฒนาตนเอง   
 สรุปความคิดเห็นไดดังนี้ 
 ครูไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเกินความคาดหวัง  และในสวนผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นเกิดความคาดหวัง นั้นครูไดสะทอนผลถึงพัฒนาการของผูเรียน และตนเองท้ังในดานความรู  ทักษะ เจตคติ
ท่ีดีตอการพัฒนาวิชาชีพ   โดยผูเรียนใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม กลาแสดงออก แสดงความคิดเห็น 
และคิดวิเคราะหไดอยางสรางสรรค และครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ระหวางเพ่ือนครู      ซึ่งเปนการพัฒนาวิชาชีพครูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน”  

 

 

        นายจิตณรงค เอี่ยมสําอางค   ผูบันทึก 

        นางสุนีย ยินดีทวีทรัพย         ผูบันทึก 
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สรุปผลการสนทนากลุม (Focus Group) ครูผูทําหนาท่ีโคชและครูผูรับการโคช 

ที่มีตอการใชรูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาข้ึนจากการ หลังการใชรูปแบบการโคช(4 เดือน)  
 ในดานความสามารถในและการจัดการเรียนรูทีส่งเสริมการคิดวิเคราะห 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น. – 16.00  
           หองอาหารพรอมมิตร อาคารจุลรัศม์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน 

 ผลจากการจัดสนทนากลุมหลังการใชรูปแบบการโคชฯท่ีพัฒนาขึ้น เปนการประชุมสอบถามความ
คิดเห็นของครูพณิชยกรรมท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยสรุปเปนประเด็นตางๆดังน้ี 

 1.  ดานองคประกอบของรูปแบบ   โดยครูมีความเห็นวา องคประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา ครูมีความเห็นวาเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญสําหรับการเร่ิมตนของการ
ใชรูปแบบและทําใหการดาํเนินการโคชประสบความสําเร็จ 

 2.  ดานกระบวนการนํารูปแบบไปใช  โดยครูมีความเห็นวา กระบวนการนํารูปแบบไปใชครูมีความ
เขาใจในการนํารูปแบบไปใช และเห็นวาเครื่องมือท่ีใชในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพมีความสําคัญในการพัฒนา
พฤติกรรมการโคชและการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห 
 3. ดานการตอบสนองความตองการจําเปนของการพัฒนาสมรรถภาพการโคชและ การจัดการ
เรียนรูท่ี สงเสริมการคิดวิเคราะห  โดยครูมีความคิดเห็นวา รูปแบบการโคชฯ  สามารถตอบสนองความตองการ
ของครูเนื่องจากชวยพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูของครูและสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียน  ทําใหเกิด
ความกระตือรือรนในตัวผูเรียน และผูทําหนาท่ีโคช ผูถูกโคช ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และทําใหไดเพ่ือน
ครูไดเรียนรู และแลกเปลี่ยน ความรู ความคิด สําหรับผูสอน เปนรากฐานชวยพัฒนา สมรรถภาพการโคช ดานการ
เรียนรู ดานการคิดวิเคราะห สรางความสัมพันธท่ีดี โดยมุงพัฒนาครูใหเปนนักคิดวิเคราะหตนเอง ปรับปรุงแกไข
ตนเอง สงผลใหเกิดการพัฒนาดานการคิดวิเคราะหแกผูเรียน 

 4. ดานประเด็นของประโยชนของการใชรูปแบบ  นั้นครูมีความคิดเห็นวารูปแบบ   ชวยใหครู
สามารถจัดการเรียนการสอนไดดีขึ้น สามารถถายทอดและรับขอมูลจากกรสะทอนกลับและนําไปปรับปรุงเปน
ประโยชน  และรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนเปนกระบวนการใหครูไดฝกปฏิบัติ ประเมินผลสัมฤทธิ์ดวยตนอง รูจักตัวเอง
อยางแทจริง โดยไมมีการลําเอียง และพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง   ตลอดจนทําใหครูรูจักการทํางานเปนทีม 
รวมกันเรียนรูและพัฒนาในดานยุทธิวีการสอนเทคนิคและทักษะการสอน วิธีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองเพ่ือ
นําไปสูการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 5. ประเด็นประสิทธิผลของรูปแบบในการพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัด    การเรียนรูท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะหของครู  จากการสนทนากลุม พบวา ครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา รูปแบบการโคชฯ
ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัด     การเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหของครู ทําใหครู
รูวิธีการพัฒนาวิชาชีพท่ีอาศัยความรวมมือจากเพ่ือนครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดการคิดวิเคราะห และมีการทํางานเปนระบบ ตามกําหนดการปฏิทิน ขั้นเริ่มดําเนินการขั้นปฏิบัติ ขั้น
สรุป พัฒนาดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีหลากหลาย มีการจัดการเรียนรูก็รูปแบบใหม ๆ ไมซ้ําซาก การประเมินผล วัดผลท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะหของนักเรียน มีการทํางานเปนทีม เพ่ือรวมกันเรียนรูและพัฒนาในดานยุทธวิธี     การสอน 
เทคนิคและทักษะการสอน วิธีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  และมีการสนับสนุน 
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สงเสริม สรางและพัฒนาสติปญญา ความคิด การเรียนรู และตัดสินใจใน    การจัดกิจกรรม การเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะห 
 6. ประเด็นประสิทธิผลของรูปแบบที่มีตอการแกไข พัฒนา สงเสริมการพัฒนาผล การเรียนรูและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน จากการสนทนากลุม พบวา ครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
รูปแบบการโคชฯทําใหครูสามารถการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหไดมีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและเกิดการคิดวิเคราะห โดยผูทําหนาท่ีโคชใชวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือชวยใหเพ่ือนครูพัฒนาการ
รับรู การตัดสินใจ และการพัฒนาดานความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสงผลถึงพฤติกรรมการสอนและ
สามารถพัฒนาผล       การเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดใหเกิดข้ึนภายในตนเอง ซึ่งการกระบวนการคิดท่ีมีคุณภาพจะสงผลถึงพฤติกรรมการสอนและ     
การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน 

 7.  ความคิดเห็นและความรูสึกท่ีมีตอการใชรูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพื่อน   ชวยเพื่อนของ
ครูพณิชยกรรม จากการสนทนากลุม พบวา ครูมีความคิดเห็นและความรูสึกทางบวกตอการใชรูปแบบการโคช
ทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน โดยครูมีความเห็นวาตนเองมีการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานสูงข้ึน  รูจักการ
ทํางานเปนทีม  เปดใจกวางยอมรับซึ่งกันและกันระหวางเพ่ือนครู และถือเปนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับการ
พัฒนาวิชาชีพในยุคปจจุบัน ท่ีเนนการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  โดยครูเกิดความรวมมือรวมใจ เพ่ือ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ใหเกิดกระบวนการเรียนรู คิดวิเคราะห สะทอนคิดและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอผูเรียนอยางมี
คุณภาพ โดย     ผูทําหนาท่ีโคชและผูรับการโคชเกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน ยอมรับกันมีการทํางานเปนทีม ปดใจ
กวาง ยอมรักในการทํางานรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทํางานในแนวคิดและแนวทางการแกไขปญหาใน
แนวทางเดียวกัน และเนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการแกไขปญหา   
        นายจิตณรงค เอี่ยมสําอางค   ผูบันทึก 

        นางสุนีย ยินดีทวีทรัพย         ผูบันทึก  
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