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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  

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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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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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ เร่ือง “การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพื่อนเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม ”  
สําเร็จลุลวงดวยดี     ดวยกรุณาเปนอยางสูงจาก รองศาสตราจารย ดร . วิสาข  จัติวั ตร  ผูชวย
ศาสตราจารย ดร . วัชรา เลาเรียนดี และ  รองศาสตราจารย ดร . บุญมี เณรยอด   ผูเปนอาจารยที่
ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ    ผูชวยศาสตราจารย  ดร. มาเรียม นิลพันธุ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และ  อาจารย ดร .  ประเสริฐ มงคล ผูทรงคุณวุฒิ  ที่กรุณาให คําปรึกษาแนะนํา 
ชวยเหลือสนับสนุนและตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาวิจัย ทํา
ใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูงไวในโอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยพิเศษ ดร . กาญจนา คุณารักษ    รองศาสตราจา รย 
วไลรัตน  บุญสวัสด์ิ  รองศาสตราจารย นิภา ศรีไพโรจน     ผูชวยศาสตราจารย ดร . จุไรรัตน  สุดรุง  
อาจารย ดร . ธัญพร  ชื่นกลิ่น อาจารย ดร . บวรวิทย  เลิศไกร  อาจารย ดร . มนตชัย   พงศกรนฤวงษ   
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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