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55253904  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

คาํสาํคญั:  รูปแบบการโคช้ / การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน / Metacognition 

บุษราคัม  ศรีจันทร์:  รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัด         

การเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร.  อาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์:  รศ. ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ,  ผศ. ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี  และ  อ. ดร.ประเสริฐ  มงคล.  383  หนา้. 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ  1)  พฒันารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  และ  2)  ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ท่ีพฒันาข้ึน  

ดาํเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  และประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิจัย                           

แบบผสมผสานวิธี  (Mixed  Methods  Research)  โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว                            

มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  (The  One – Group  Pretest – Posttest  Design)  กลุ่มตัวอย่างเป็นครูโรงเรียน             

ราชบพิธ  สํานักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  6  คน  และนักเรียน  จาํนวน  168  คน  เคร่ืองมือท่ีใช ้            

ในการวิจยั  ประกอบดว้ย  1)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง  ไดแ้ก่  คู่มือการใช ้ PCCEC  Model  แผนการโคช้  ปฏิทิน

การโคช้  กาํหนดการอบรม  ปฏิทินการสร้างสัมพนัธภาพ  และ  2)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  

แบบทดสอบผลการเรียนรู้  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน  แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียน                    

การสอน  แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม  แบบประเมินวิธีการเรียนรู้  แบบสอบถามความคิดเห็น  แบบบันทึก

ประเด็นการสนทนากลุ่ม  วิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เน้ือหา  ผลการวิจยั

สรุปได ้ ดงัน้ี 

1. การพฒันารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอน  ได้แก่               

1)  การศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น  2)  การออกแบบและพฒันา  3)  การทดลองใช ้ และ  4)  การประเมินผล  และ

ปรับปรุง  ได้รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (PCCEC  Model)  ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ                  

3  ส่วน  ไดแ้ก่  1)  หลกัการและวตัถุประสงค์  2)  กระบวนการ  และ  3)  เง่ือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ มีกระบวนการโคช้  

5  ระยะ  ไดแ้ก่  1)  การเตรียมการโคช้  2)  การวางแผนการปฏิบติั  3)  การปฏิบติัการโคช้  4)  การร่วมกนัประเมินผล

ความสาํเร็จ  และประมวลผลความรู้  และ  5)  การพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ประกอบดว้ย  1)  สมรรถนะการจดั 

การเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโค้ชหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  2)  ผลการเรียนรู้  

และ  Metacognition  นักเรียนมีผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง                       

3)  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน  อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด  และ  4)  ความคิดเห็น                

ของผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ท่ีมีต่อการนาํ  PCCEC  Model  ไปใช ้ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมือช่ือนกัศึกษา................................................. ปีการศึกษา  2558 
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BUDSARAKOM  SRICHAN:  COGNITIVE  PEER  COACHING  MODEL  FOR  PROMOTING  

INSTRUCIONAL  COMPETENCY  OF  TEACHER  TO  ENHANCE  METACOGNITION  OF  STUDENTS  IN  

BANGKOK  METROPOLITAN  ADMINISTRATION.  THESIS  ADVISORS:  ASSOC.  PROF.  SUTEP  UAMCHAROEN.  

Ed.D.,  ASST.  PROF.  WATCHARA  LOWRIENDEE.  Ph.D.,  AND  PRASERT  MONGKOL.  Ed.D.  383  pp. 

The  purposes  of  this  research  were  1)  to  develop  a  cognitive  peer  coaching  model  

which  enhance  instructional  competency  of  teachers  that  promote  metacognition  of  students  in  Bangkok  

Metropolitan  Administration  schools  and  2)  to  examine  evidentially  effectiveness  of  the  cognitive  peer  

coaching  model. The  research  and  development  procedures  and  mixed  method  were  processed.  Equivalent  

time - samples  pretest – posttest  design  was  employed.  The  purposive  sample  were  6  teachers  and  168 

students  from  Rajchaborpith  school,  Pranakron  district  Bangkok.  The  research  instruments  were  1)  the  

instruments  for  the  experimentation  of  the  model  were  PCCEC  Model  manual,  coaching  plans,  coaching  schedule,  

training  schedule,  creating  relationship  schedule  and  2)  the  tools  for  collection  of  data  were  learning  outcomes  

tests,  lesson  plans  evaluation  form,  instructional  competency  evaluation  form,  observation  and  recording  behaviors  

form,  learning  strategy  evaluation  form,  questionnaire  and  focus  group  items.  Statistical  analysis  employed  were  

mean,  standard  deviation,  and  content  analysis. The  results  of  this  study  revealed  as  follow: 

1. The  cognitive  peer  coaching  model  development  consisted  of  4  steps:  1)  the  analysis  of  

conditions  and  needs  assessment  2)  the  design  and  development  of  cognitive  peer  coaching  model  3)  the  

implementation  of  the  model  and  4)  the  evaluation  and  improvement  of  the  model.  The  cognitive  peer  

coaching  model  design  and  development  called  “The  PCCEC  Model”  which  consisted  of  3  components:  

1)  principle  and  objective  components  2)  process  component  and  3)  model  implementation  condition  component.  

The  procedures  could  be  divided  into  5  phases;  1:  Preparing,  2:  Creating  Action  Plan,  3:  Coaching,   4:  Evaluating  

of  Intended  Outcomes  and  Conceptualizing  of  Knowledge  and  5:  Continuing  Professional  Development. 

2. The  resaults  of  The  PCCEC  Model  implementation  revealed  that  PCCEC  Model  was  

effective  such  as  1)  the  metacognition  instructional  competency  of  the  teachers  after  the  implementation  of  The  

PCCEC  Model  were  higher  than  before  implementation  of  the  model  2)  the  students’  learning  outcomes               

and  metacognition  after  the  implementation  of  The  PCCEC  Model  were  higher  than  before  implementation                        

of  the  model  3)  the  students  agreed  that  the  instruction  could  enhance  their  metacognition  at  the  highest  level          

and  4)  the  teachers  and  the  directors  opinions  toward  the  implementation  of  The  PCCEC  Model  were  at                

the  highest  agreement  level. 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การศึกษามีความสาํคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ และการศึกษาเป็นพื้นฐานของ

การพฒันาในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ซ่ึงการพฒันาประเทศชาติจะตอ้งเร่ิมจากการพฒันา 

คุณภาพคนก่อน  ที่สาํคญัคือการศึกษาหรือการจดัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีสุดในการพฒันามนุษย์

ทั้งทางด้านความรู้  ความคิด  ความประพฤติ  ทศันคติ  ค่านิยม  และคุณธรรมของบุคคล  เพื่อให้เป็น 

พลเมืองที่ดี  และมีคุณภาพ  ดังนั้นการพฒันาประเทศตอ้งพฒันาควบคู่ไปกบัการพฒันาคน  ประเทศไทย        

มีความพยายามในการพฒันาคุณภาพคนให้มีคุณภาพและความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  

ความรู้  และคุณธรรมอยา่งต่อเน่ือง  เร่ิมตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในคร้ังแรก  ในปี  พ.ศ. 2517  ไดป้ฏิรูป

การศึกษาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  และการเมือง  มีการกาํหนดแผนการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2520  ขึ้น  ดว้ยการกาํหนดจุดหมายเพื่อให้ผูเ้รียนคิดเป็น  ทาํเป็น  แกปั้ญหาเป็น  ต่อมาในปี  

พ.ศ. 2540  ได้มีการปฏิรูปการศึกษาคร้ังที่  2  ที่เป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้การศึกษาเป็น

การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูเ้รียนทุกคน  โดยผูท้ี่ เก่ียวขอ้งตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

และกาํหนดเป้าหมายให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่ง  ดี  มีสุข  จากการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2545  ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดัการศึกษาไวว้่า  ตอ้งยดึ

หลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือว่าผูเ้รียนเป็นผูท้ี่มีความสาํคญั

ที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนพฒันาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ  

(กระทรวงศึกษาธิการ,  2551:  12)   

เม่ือมีการประกาศใชแ้ผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545 – 2559  พร้อมกาํหนดเจตนารมณ์

ไว ้ 2  ประการ  คือ  1)  การพฒันาชีวิตให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  

และคุณธรรม   มีจริยธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และ  2)  การพฒันา

สงัคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเขม้แข็ง  และมีดุลยภาพทั้ง  3  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการเป็นสังคมคุณภาพ  

ดา้นการเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และดา้นการเป็นสังคมสมานฉันทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั  

ดงันั้นในการจดัการศึกษาของไทยในปัจจุบนัจึงไดบู้รณาการให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545  และแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545 - 2559  

ซ่ึงส่งผลให้กระบวนการจดัการศึกษาในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  เป็น
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หลักสูตรที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุข  มีความรู้ และทกัษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จาํเป็นในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ

และการศึกษาตลอดชีวิต  ดว้ยการมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้

และพฒันาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  พร้อมทั้งกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้รียนไว ้ 5  ประการ  

ประกอบด้วย  1)  ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  การมี

วฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเขา้ใจ  และทศันะของตนเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรอง

เพื่อขจดัและลดความขดัแยง้  การเลือกรับขอ้มูลข่าวสารดว้ยเหตุผลและความถูกตอ้ง  รวมทั้งการเลือก 

ใช้วิธีส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม  2)  ความสามารถในการคิด  

เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

และการคิดเป็นระบบเพื่อสร้างองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม  3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็น

ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  อย่างถูกต้องเหมาะสมภายใตเ้หตุผล  คุณธรรม  

และขอ้มูลสารสนเทศ  4)  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง  ๆ 

ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การทาํงานและการอยู่ร่วมกันใน

สงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคล  การจดัการกบัปัญหาและความขดัแยง้ต่าง  ๆ 

อย่างเหมาะสม  การปรับตวัให้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  การรู้จกัหลีกเล่ียง

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น  และ  5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 

เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยเีพื่อพฒันาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร  

การทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ เหมาะสม  และมีคุณภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2551:  1) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  มีความสอดคล้องกับแนวทาง 

การจดัการศึกษาในโลกปัจจุบนัยุคศตวรรษท่ี  21  ท่ีจะตอ้งเช่ือมโยงกับความตอ้งการของสังคม  ระบบ

เศรษฐกิจ  สอดคลอ้งกบัความเจริญกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โดยมีการเตรียม

แผนพฒันาในทุกดา้นที่เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็วต่อเน่ือง  เน่ืองจากระบบการศึกษาเดิมที่เน้นการให้ความรู้

เป็นหลกัไม่อาจพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพโดยรอบดา้นได ้ นอกจากนั้นยงัมีพลงัต่างๆ  ที่

บงัคบัให้การศึกษาของคนเปล่ียนแปลงอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้  ซ่ึงภาวการณ์ดังกล่าวสามารถ

มองเห็นไดม้าพกัหน่ึงแลว้  คนที่มีความรู้  และศกัยภาพในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น

อยา่งต่อเน่ือง  และสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ใหม่ๆ  เท่านั้น  ที่จะประสบผลสาํเร็จ 

การจดัการศึกษาปัจจุบนัอยูใ่นยคุศตวรรษท่ี  21  เป็นยคุแห่งการทา้ทายศกัยภาพของมนุษย ์ 

ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที่สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
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ข่าวสารต่างๆ  ทัว่ทุกมุมโลกในระยะเวลาสั้นแค่เพียงปลายน้ิวสัมผสั  (Digital  Technology)  ซ่ึงการ

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารมีประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติ  การปฏิบติังานในปัจจุบนัและอนาคต  เพราะจะทาํให้

มีขอ้มูลที่เพียงพอสําหรับใช้ในการตดัสินใจที่ถูกตอ้ง  และเหมาะสม  ส่งผลให้สามารถดาํเนินชีวิต

เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ  และดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ดว้ยเหตุน้ีเองการจดัการศึกษาใน

ศตวรรษที่  21  ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาที่ยดึผลลพัธ์  (Outcomes)  เป็นหลกั  ไดใ้ห้ความสาํคญัใน

ดา้นความรู้ในวิชาแกน  และทกัษะแห่งศตวรรษใหม่ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิง่ต่อมนุษย ์ 

ทั้งในวยัเรียน  และวยัทาํงาน  เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จกัคิด  เรียนรู้  ทาํงาน  แก้ปัญหา  

ส่ือสาร  และร่วมกนัทาํงานอยา่งมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต  รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาทกัษะการ

เรียนรู้ต่างๆ  (Learning  Skills)  ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย  และต่อเน่ือง               

ไปตลอดชีวิต  ดังนั้ นภาคีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่   21  (Partnership  for  21st  Century  Skills)                  

จึงเสนอกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  ประกอบด้วย  สาระความรู้และทกัษะท่ีสาํคญั  

และจาํเป็นตอ้งพฒันา  ให้เกิดขึ้นในตวัของนักเรียนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  ไดแ้ก่  1)  วิชาแกน  

เป็นวิชาหลกัที่ควรมีการพฒันาการเรียนรู้อยา่งจริงจงั  ประกอบดว้ย  ภาษาแม่และภาษาสาํคญัของโลก  

ภาษาศาสตร์และคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  ศิลปะ        

การปกครองและหนา้ที่พลเมือง  2)  ทกัษะสาํคญัในศตวรรษที่  21  เป็นทกัษะที่มีความสาํคญัและ

จาํเป็นอยา่งยิง่  ทั้งในส่วนที่เป็นสาระความรู้  ความชาํนาญในการปฏิบติั  และคุณลกัษณะสาํคญัที่ตอ้ง

เรียนรู้ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรคท์ี่ตอ้งเรียนรู้และฝึกปฏิบติัควบคู่กนั  ประกอบดว้ย  ทกัษะ

การเรียนรู้และนวตักรรม  ทกัษะชีวิตและการทาํงาน  ทกัษะด้านสารสนเทศ  ส่ือ  และเทคโนโลย ี         

3)  แนวคิดสําคญัในศตวรรษที่  21  เป็นแนวคิดที่นักเรียนตอ้งรู้และเขา้ใจถึงความสําคญัท่ีมีต่อตนเอง

และสังคม  และนําไปปฏิบติัในการดาํรงชีวิต  ประกอบด้วย  จิตสํานึกต่อโลก  เพื่อการอนุรักษ์  และ

พฒันาความรู้พื้นฐานด้านการเงิน  เศรษฐกิจ  ธุรกิจ  เพื่อการเป็นผูป้ระกอบการ  ความรู้พื้นฐาน             

ดา้นพลเมือง  เพื่อการทาํหน้าที่ของพลเมืองและของประเทศ  ความรู้พื้นฐานดา้นสุขภาพ  เพื่อการดูแล  

การป้องกันโรคภยัไขเ้จ็บและการดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข  และความรู้พื้นฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

เพื่อการใช้  การดํารงรักษา  การปรับปรุง  และพฒันาให้เหมาะสม  และ  4)  ระบบสนับสนุน  เป็น 

ความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือองค์กรต้นสังกัดต่อการจัดการศึกษาด้วยการให้ความสําคัญ  

สนับสนุน  และพฒันาให้สอดคลอ้งกับสาระสาํคญัต่างๆ  ของการพฒันาผูเ้รียนในศตวรรษที่  21  

ประกอบด้วย  การมีมาตรฐานและการประเมินสําหรับศตวรรษที่  21  ที่น่าเช่ือถือเป็นที่ยอมรับ  

หลกัสูตรและการสอนของศตวรรษที่  21  ตอ้งมีการพฒันาควบคู่กบัการพฒันาในวิชาชีพของบุคลากร

ทางการศึกษาที่จะต้องมีการสนับสนุน  และพฒันาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของศตวรรษที่  21  ตอ้งมีการพฒันาให้สอดคลอ้งกนัใน
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ทุกดา้น  จึงจะสามารถขบัเคล่ือนสู่เป้าหมายการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคลากรของชาติท่ีพฒันา  และ

กา้วหน้าทุกด้านของการเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ในสังคมโลกที่ไร้พรมแดน  ดังนั้นในการเรียนรู้ของ

นักเรียนทุกคนตั้ งแต่อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย  และตลอดชีวิต  จะต้องใช้ทักษะการเรียนรู้  

(Learning  Skills)  ที่เน้น  3R  ประกอบด้วย  Reading  (อ่านออก)  (W)Riting  (เขียนได้)  (A)Rithmetics  

(คิดเลขเป็น)  และ  7Cs  ประกอบด้วย  Critical  Thinking  &  Problem  Solving  (ทกัษะการคิดวิเคราะห์  

และการคิดแก้ปัญหา)  Creativity  &  Innovation  (ทักษะการสร้างสรรค์ได้  และสร้างนวตักรรมใหม่)  

Cross - Cultural  Understanding  (ทักษะความเขา้ใจในกลุ่มคนในหลากหลายชาติพนัธ์)  Collaboration  

Teamwork  &  Leadership  (ทักษ ะการทํางาน เป็ น ที ม   และความ เป็ น ผู ้นํา )  Communication  

Information  and  Media  Literacy  (ทักษะในการส่ือสาร  และการเขา้ใจส่ือ)  ICT  Literacy  (ทักษะ

การใชเ้ทคโนโลย)ี  และ  Career  and  Life  Skill  (ทกัษะ การประกอบอาชีพ  และทกัษะการใชชี้วิต)  

(James  and  Ron,  2011:  3 - 7) 

จากผลการประเมินติดตามคุณภาพการศึกษา  ผลการทดสอบ  การประเมิน  และการสัมมนา  

พบว่า  ปัญหาในการจดัการศึกษาของไทยได้สะทอ้นคุณภาพของผูเ้รียน  และเยาวชนไทยอยา่งชัดเจน  

รวมทั้ง  The  World  Economic  Forum  ไดเ้สนอรายงานผลการศึกษาความสามารถในการแข่งขนัโลก  

(Global  Competitiveness  Report  2013 - 2014)  โดยช้ีให้ เห็นคุณ ภาพการศึกษาทั้ งระดับพื้นฐาน

มธัยมศึกษาและอุดมศึกษาของไทยมีคุณภาพตํ่าผิดปกติ  และอยูใ่นระดับร้ังทา้ยหลายประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน  สอดคลอ้งกบั  สุรินทร์  พิศสุวรรณ  ไดเ้สนอในคาํแถลง  เร่ือง  ปัญหาการศึกษาไทยกบั

การด้อยขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก  (2013:  1 - 2)  ว่า  จากปัญหาการศึกษาไทยท่ีขาด

ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกเป็นเร่ืองน่าเป็นห่วงมาก  เพราะเป็นการสะท้อนถึงความไม่

เช่ือถือ  และไม่ยอมรับในคุณภาพการศึกษาไทยโดยภาพรวม  และจะส่งผลให้ความเช่ือมั่นในประเทศ

ดา้นอ่ืน  ๆ ในอนาคตตอ้งถูกกระทบไปดว้ย  นอกจากนั้นจากการวิจยัเก่ียวกบัความตอ้งการของนายจา้งใน

ยุคศตวรรษที่   21  ที่ มีต่อผูรั้บจ้างของ  Drucker  (1993)  เร่ือง  Post - Capitalist  Society  งานวิจัยของ  

Honore  (2008)  เร่ื อ ง   Under  Pressure  :  Rescuing  Childhood  from  the  Culture  of  Hyperparenting  

และงานวิจัยของ  Crawford  (2009)  เร่ือง  Shop  Class  as  Soulcraft  :  An  Inquiry  into  the  Value  of  

Work  พบว่า  คุณลกัษณะของผูรั้บจา้งที่ขาดแคลนมากที่สุด  คือ  ทกัษะเชิงประยกุต ์ การคิดเชิงวิพากษ ์ 

และการแก้ปั ญหา  ซ่ึ งสอดคล้องกับผลการประเมิน  PISA  (Programme  for  International  Student  

Assessment)  และผลจากการทดสอบระดับชาติขั้ นพื้นฐาน  (Ordinary  National  Education  Test  :         

O – NET)  ของเด็กไทย  พบว่า  เด็กขาดทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์  การแกปั้ญหา  และการให้เหตุผล  ดงันั้น

แนวทางในความอยูร่อดของไทยในประชาคมอาเซียน  และประชาคมโลกขึ้นอยูก่บัความสามารถในการ
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แข่งขนัของคนไทยมีเพียงการศึกษาที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะสามารถประกนัความเช่ือมัน่ของชาวโลก

ต่อบทบาทของประเทศไทยในอนาคตได ้

Metacognition  เป็นการคิดเก่ียวกับการคิดของตนเอง  (Thinking  about  One’s  Thinking)  

การตระหนักรู้  (Awareness)  ในตนเองเก่ียวกับความรู้  การรู้  และความสามารถในการทาํความเขา้ใจ  

ควบคุม  กาํกบั  และจดัการกบักระบวนการเรียน  การใชก้ลวธีิในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  เพื่อให้รู้  และ

ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง  รวมทั้ งหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น  นอกจากนั้ น  Metacognition  ยงันําไปสู่การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง   (Self – 

Directed  Learning)  ดังนั้นการส่งเสริม  และพฒันา  Metacognition  จึงมีความสําคญั  และจาํเป็นอย่างยิ่ง  

สาํหรับผูเ้รียนในทุกระดบัชั้น  Metacognition  จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กบัการคิด  ทาํใหเ้กิดการรู้ลึก  

รู้จริง  และสามารถนําความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์  เน่ืองจากในกระบวนการของ  Metacognition  เป็น

การนาํความรู้ที่มีอยูม่าใชถ่้ายโยงความรู้  วิธีการเรียนรู้  และการปฏิบติังานต่างๆ  แต่ในกรอบของการ

เรียนรู้  และพัฒนาทักษะการคิด  ผู ้เรียนจะเป็นทั้ งผู ้เรียน  (Learners)  และเป็นผู ้คิดหรือนักคิด  

(Thinker)  ดงันั้น  Metacognition  ไม่เพยีงแต่มีความสาํคญั  และจาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้ในปัจจุบนั

เท่านั้น  แต่ยงัมุ่งเน้นวิธีการเรียนรู้  และทกัษะการคิดต่างๆ  รวมทั้งทกัษะชีวิต  การดาํรงชีวิต  และการ

ทาํงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดเวลา  ซ่ึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ที่มนุษยต์อ้งเรียนรู้วิธีการ

เรียนรู้  และวิธีคิดของตนเอง  (Learn  How  to  Learn)  เพราะบุคคลที่เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทกัษะในการรู้

วิธีคิด  กระบวนการคิด  และกระบวนการปฏิบติังานของตนเอง  สามารถแกปั้ญหาได้อยา่งหลากหลาย

และมีประสิทธิภาพ  สร้างสรรคค์วามรู้และความเขา้ใจใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองทั้งในการปฏิบติัตนและ

การดาํรงชีวติ 

หลกัการของ  Metacognition  มีความเก่ียวขอ้งกบัวธีิการเรียนรู้ต่างๆ  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  

2558:  2)  ดงัน้ี 

1. เป็นกระบวนการคิดหรือการคิดท่ีเป็นระบบ  (Systematic  Thinking)  ที่เก่ียวข้องกับ

ทกัษะการคิดหลายประเภท  ไดแ้ก่  การคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดประเมินค่า  การคิดด้วย

เหตุผล  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และการคิดสร้างสรรค ์

2. มีลกัษณะเป็นแนวทาง  วธีิการ  (Means)  ปฏิบติั  และเป้าหมาย  (End)  ในเวลาเดียวกนั 

3. เป็นทั้งความรู้  และทกัษะการปฏิบติัที่ตอ้งมีการเรียนรู้  และฝึกปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 

4. ตอ้งอาศยัเน้ือหา  (Content)  ต่างๆ  เป็นส่ือในการพฒันากระบวนการคิด  และ

ความชาํนาญ 

5. ตอ้งมีการสอน  และมีการฝึกปฏิบติัทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เรียนเช่ือมโยงกบัสาระ

วชิาอ่ืน  ๆ เร่ืองอ่ืน  ๆ และแนวคิดอ่ืน  ๆ ที่ทุกคนตอ้งรู้ 
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6. มีการไตร่ตรองสะท้อนคิดหรือยอ้นคิด  (Reflective  Thinking)  ในทุกองค์ประกอบ  

เช่น  กระบวนการคิด  วิธีคิด  วิธีปฏิบติั  การประเมินผลการคิด  การประเมินผลการปฏิบติัของตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง  เป็นตน้ 

7. มีการสร้างแรงจูงใจให้ยอมรับ  ตระหนักรู้  มองเห็นความสําคญั  และประโยชน์

ของทกัษะการคิดทั้งต่อตนเอง  สงัคม  ชุมชน  ประเทศชาติ 

8. แนวทางหน่ึงที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  Metacognition  คือ                  

การแสดงแบบ  ทาํแบบของทกัษะและแบบฝึกปฏิบติัให้ดู  และการเป็นแบบอยา่ง  (Role  Model)  ของ   

ผูท้ี่มีทกัษะการคิด 

การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา  Metacognition  จะตอ้งมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  และ 

ใชก้ลยทุธ์ที่เหมาะสมกบันักเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองและแต่ละวิชาใน  2  ประเด็นสาํคญั  

ไดแ้ก่  1)  การเลือกกลยุทธ์และทกัษะการคิดท่ีเหมาะสม  และทาํความเขา้ใจ  เพื่อการนําไปใช ้ (Selecting  

Understanding  and  Applying  Strategy)  ด้วยการใส่ใจ  ทาํความเขา้ใจ  โดยมุ่งเน้นเฉพาะกลยุทธ์ท่ีตอ้งการ  

การเช่ือมโยงเร่ืองที่รู้กับเร่ืองที่ตอ้งเรียนรู้  และการตรวจสอบทุกขั้นตอนของกลยุทธ์ที่เลือกใช้  และ      

2)  การควบคุมกํากับการปฏิบัติงาน  ภาระงาน  และการสร้างช้ินงาน  (Monitoring  Task  Performance)  

ดว้ยการควบคุมกาํกับดูแลการปฏิบติังานของตวัเอง  การตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องทุกขั้นตอน  และ

การปฏิบติังานให้สําเร็จตามเป้าหมาย  ดังนั้น  Metacognition  จึงเป็นการปฏิบติัที่รอบคอบ  และตั้งใจ  

ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ทัว่ไปที่ส่งเสริม  Metacognition  ได้แก่  1)  การวางแผนอย่างเป็นระบบ  2)  การ

ปฏิบติังานตามแผน  3)  การควบคุมการปฏิบติังานทุกขั้นตอน  4)  การปรับปรุงแกไ้ขจากการสะทอ้น

ยอ้นคิดทุกระยะ  5)  การประเมินผลงาน  และ  6)  การนาํเสนอหรือแสดงผลงานหลายรูปแบบ  ซ่ึงครู

จะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  เพือ่ให้รู้กระบวนการคิดของตวัเอง  

ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับ  เป็นทกัษะท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่ง  

เพราะมนุษยจ์ะตอ้งรู้  และตระหนักดีว่า ตวัเองคิดอยา่งไร  ผูอ่ื้นคิดอยา่งไร  สาํหรับการพฒันาทกัษะ

การคิด  และทกัษะต่าง  ๆ ใหมี้คุณภาพสูงยิง่ขึ้น  (Conklin,  2012:  30 - 34) 

กระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันา  Metacognition  ซ่ึง   Pressley,  Borkowski  และ  Schneider  

(1987:  82)  ไดเ้สนอไว ้ ดงัน้ี 

1. การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้ นในตัวผูเ้รียนผู ้เรียนต้องมองเห็นประโยชน์  ยอมรับใน

กระบวนการ  Metacognition   

2. เสนอตวัอยา่งความสําเร็จ  และประโยชน์ของ  Metacognition  ท่ีมีต่อตนเองในการเรียนรู้  

การปฏิบติังานที่สร้างสรรค ์ และมีคุณภาพ 
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3. การเสนอแบบของการคิดหรือกระบวนการของ  Metacognition  ให้ดูเป็นตวัอยา่ง  แล้ว

ให้ผูเ้รียนปฏิบติัตาม  โดยครูคอยดูแลช่วยเหลือให้มีการถาม – ตอบเก่ียวกับการคิด  การปฏิบติั  และ   

ผลการปฏิบติัอยูเ่สมอ 

4. จดัโอกาสฝึกโดยการถามตอบในกระบวนการคิดโดยตลอด  ด้วยการสะทอ้นคิด  

ถามและตอบตนเอง  (Self – Reflect)  หรือร่วมกับเพื่อนทาํความเข้าใจกับขั้นตอนการคิด  ฝึกการคิด  

ทบทวนกระบวนการคิด  ยอมรับขอ้มูลยอ้นกลบั  เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข  และมีการถ่ายโยงกรอบ

การคิดใชใ้นสถานการณ์  จนเกิดเป็นนิสยั  และใชก้รอบการคิดดงักล่าวไดโ้ดยอตัโนมติั 

นอกจากน้ี  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2558:  4)  ได้เสนอกระบวนการเรียนการสอนท่ีจดัโอกาส  

และกิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการ  Metacognition  ดว้ยกลยทุธต์่าง  ๆ ดงัน้ี 

1. การสะท้อนคิดหรือการยอ้นคิด  (Metacognitive  Reflection  Strategy)  เป็นกลยุทธ ์ 

หรือเทคนิคการยอ้นคิดเก่ียวกบักระบวนการและวธีิคิดของตนเองที่ผา่นมาวา่ทาํอยา่งไร  คิดอยา่งไร   

ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรและอย่างไร  และมีการแลกเปล่ียนความรู้และความคิดกบัผูอ่ื้น  เพื่อช่วยส่งเสริม

พฒันาการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุง  พฒันา  และสร้างสรรคค์วามรู้และ

ความคิดใหม่ๆ  ไดห้ลากหลายมากขึ้นกว่าการเรียนรู้และพฒันาดว้ยตนเองเพียงคนเดียว  ดงันั้นครู

จึงตอ้งจดักิจกรรมการอภิปรายแบบต่างๆ  เพื่อให้นักเรียนไดน้ําเสนอ  แลกเปล่ียน  และร่วมอภิปราย  

กบัผูอ่ื้นในการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ 

2. การได้ดู  ได้เห็นรูปแบบ  แบบอยา่ง  และโครงสร้างของวิธีคิดและกระบวนการคิด   

(Visualized  Modelling)  กระบวนการคิด  และวิธีคิดที่เป็นรูปธรรม  แมจ้ะปรากฏขั้นตอนที่ชดัเจน  

แต่มองเห็นแบบของการคิดไดย้าก  ดงันั้นการสอน  การฝึก  และการไดม้องเห็นลกัษณะสมรรถนะ

การคิดเป็นเร่ืองจาํเป็น  นกัเรียนจึงตอ้งมองเห็น  และเขา้ใจแบบของการคิดจากการแสดงแบบ  การ

เสนอตวัอยา่ง  และการปฏิบติัใหเ้ห็นชดัเจน  พร้อมกบัการอธิบาย  การตรวจสอบ  การรู้  การเขา้ใจ  

และการฝึกปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจากนกัเรียนมีระดบัความสามารถในการรู้  และทกัษะการคิด

พื้นฐานที่แตกต่างกนั 

จากปัญหาการจดัการศึกษาที่สะทอ้นคุณภาพของผูเ้รียนสู่สังคมทั้งในประเทศ  และ

ต่างประเทศ  เป็นเร่ืองที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งจาํเป็นตอ้งร่วมกนัพฒันาอยา่งจริงจงัและเร่งด่วน  โดยเฉพาะ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเป็นระดบัตน้ของการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดาํเนินการ  ประกอบด้วย  สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบ

โรงเรียนในสังกดัสาํนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ประเทศ  คณะศึกษาศาสตร์  และคุรุศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยัต่างๆ  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนสาธิตต่างๆ  สาํนักงาน

การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการที่รับผดิชอบโรงเรียนเอกชนทัว่ประเทศ  กรมการปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ิน  สังกดักระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบโรงเรียนเทศบาลทัว่ประเทศ  และสาํนักการศึกษา  

กรุงเทพมหานครที่รับผดิชอบโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  ซ่ึงแต่ละหน่วยงานจะดาํเนินการ

ตามนโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษาของตน้สังกดั  ภายใตพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเดียวกนั 

กรุงเทพมหานคร  กําหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามแผนบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2556 – 2559  ไวใ้นยุทธศาสตร์ในการพฒันาการศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่  2  พฒันา

ศักยภาพเพื่อก้าวทัน การแข่งขันทางเศรษฐกิจและเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้  (Developing  Strong  

Economy  and  Knowledge – Based  Society)  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ

การศึกษาทุกระดับ  และทุกกลุ่มเป้าหมาย  ตั้งแต่การศึกษาระดบัปฐมวยั  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จนถึง

อุดมศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบ  และตามอัธยาศยั  ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดมีความรู้                                        

คู่คุณธรรม  และถึงพร้อมด้วยคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ 7  ประการ  ได้แก่  1)  มีความฉลาดทางอารมณ์                     

2)  เก่งคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ควบคู่ภาษา  และคอมพิวเตอร์  3)  รักชุมชน  และรักกรุงเทพฯ  4)  รู้จกั

ใชข้อ้มูลข่าวสาร  5)  มีนิสัยรักการอ่าน  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6)  คิดวิเคราะห์เป็น  และ  7)  ยดึมั่น

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้นโยบายด้านการศึกษาที่ มุ่ งให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครทุกคน  “อ่ิมทอ้ง  สมองดี  มีวนิัย  ปลอดภยั  โตไปไม่โกง”  รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ในการ

ผลกัดนัเพือ่ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้  ดว้ยปณิธานที่มุ่งให้  “เด็ก  กทม.  ทุกคน  

ตอ้งมีทกัษะในการเรียนรู้การใชชี้วิตที่ดี  และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข”  และแผนพฒันาบุคลากร

ตามโครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางดา้นวิชาการ  โดยจดัสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากการพฒันาใน

ภาพรวมจากต้นสังกัด  เป็นการพฒันาตามความต้องการจาํเป็นของครูแต่ละคน  อย่างไรก็ตามจาก

กระบวนการพฒันา  และการสนับสนุนดังกล่าวของกรุงเทพมหานครอยา่งต่อเน่ือง  โดยมอบหมายให้

สาํนกัการศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 

สาํนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  เป็นหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

เก่ียวกบัการกาํหนดนโยบาย  เป้าหมาย  การจดัทาํและพฒันาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  

จดัการศึกษาในระบบอยา่งมีคุณภาพ  ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งเสริม

การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการบริการการจดัการเรียนรู้  เป็นศูนยก์ลางเครือข่าย

สารสนเทศดา้นการศึกษา  และส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายใน  เพือ่นาํไปสู่

การพฒันาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น  7  ส่วนราชการ  

ประกอบดว้ย  สํานักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  หน่วยศึกษานิเทศก์  กองเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน  

กองพฒันาขา้ราชการครูกรุงเทพมหานคร  กองคลงั  กองการเจา้หน้าที่  และสาํนักงานเลขานุการ  ซ่ึงมี
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โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จาํนวน  438  โรงเรียน  กระจายอยู่ในพื้นทั้ ง  50  เขต  มีนักเรียน  

จาํนวน  306,036  คน  และครู  จาํนวน  14,424  คน  (สาํนกัการศึกษา,  2557:  13) 

หน่วยศึกษานิเทศก์  สาํนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ด้วยกระบวนการนิเทศ

การศึกษาตามวงจรคุณภาพ  PDCA  ประกอบดว้ย  1)  การวางแผน  ไดแ้ก่  การประชุมวางแผน  การจดัระบบ

ขอ้มูลพื้นฐาน  การจดัระบบสารสนเทศ  2)  การดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ ไดแ้ก่  การนิเทศการจดั-

การเรียนการสอนตามหลักสูตรระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดบัปฐมวยั  และระดบัมธัยมศึกษา  การใช้

นวตักรรม  การส่งเสริม  การผลิต  และการใชส่ื้อ  การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน  การส่งเสริมใหเ้กิดระบบ

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  การเผยแพร่ความรู้ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ในกลุ่มสาระ  3)  การตรวจสอบด้วยการวิจยัและพัฒนา  และ   4)  การพฒันาปรับปรุง  โดยการสรุป  

รายงานผลการพฒันา  และการปรับปรุงการนิเทศการศึกษา 

การพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เป็นงานหน่ึงของการนิเทศ  มีพัฒนา

ความรู้  และศกัยภาพอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง  ดว้ยรูปแบบการประชุม  อบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงาน

ทั้งในและต่างประเทศ  ประกอบด้วย  1)  การพฒันาตามความตอ้งการและความจาํเป็นภายใตโ้ครงการ

ส่งเสริมพฒันาตนเองเพื่อสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการและวิชาชีพสาํหรับครู  ผูบ้ริหาร  และบุคลากร

ที่เก่ียวขอ้ง  และ  2)  การพฒันาตามนโยบายดา้นการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  3)  การพฒันาตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  และ  4)  การพฒันาตามประเด็นท่ีพบสืบเน่ืองจากการนิเทศการศึกษา 

การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  และปัญหาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร           

ใชว้ิธีที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความต้องการจาํเป็น  ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด  แต่          

ไม่สามารถพฒันาให้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้ช่นเดียวกับภาพรวมการจดัการศึกษาทั้ งประเทศ            

ซ่ึงสะท้อนผลจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (Ordinary  National  Education  Test  :  O – NET)  

ประจาํปีการศึกษา  2556  (หน่วยศึกษานิเทศก์  สาํนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร,  2557:  5)  สอดคลอ้ง

กับผลการประเมินคุณภาพภายนอก  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(องค์การมหาชน)  รอบ  3  พบว่า  ในภาพรวมของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร   มีปัญหา

เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และทกัษะการคิดวิเคราะห์  (สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร,  2557:  

7 - 8)  ตลอดจนผลการนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ประจาํปีการศึกษา  2556  (หน่วย

ศึกษานิเทศก์  สาํนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร,  2557:  1 - 3)  พบว่า  นักเรียนมีปัญหาหลกั  3  ประการ  

ประกอบด้วย  1)  ปัญหาด้านการคิด  ได้แก่  การคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  2)  ปัญหาดา้นการคิดคาํนวณ  ไดแ้ก่  การแกโ้จทยปั์ญหา  การวิเคราะห์โจทย ์ การคิดเลข

เร็ว  และ  3)  ปัญหาดา้นการอ่าน  ไดแ้ก่  การมีนิสัยรักการอ่าน  การตีความ  การเล่าเร่ือง  การสรุปความ  
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การเรียงความ  ตามลาํดับ  รวมทั้งจากการสนทนากับกลุ่มครูที่รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน  80  

เครือข่ายโรงเรียน  จาํนวน  160  โรงเรียน  รวม  160  คน  เม่ือวนัที่  6 – 10  มกราคม  2557  และวนัท่ี  26 

– 30  พฤษภาคม  2557  ในประเด็นสภาพการดาํเนินการและความตอ้งการในการนิเทศ  การโคช้  และ

การพฒันาวิชาชีพ  พบว่า  สภาพการดาํเนินการดา้นการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนการโคช้  

และการพฒันาวิชาชีพ  ของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่เป็นการนิเทศการศึกษาหรือ

นิเทศการสอน  โดยดําเนินงาน  2  ลักษณะ  ประกอบด้วย  1)  การนิเทศภายในโรงเรียนโดยบุคลากร

ภายในโรงเรียน  ได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  กรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  เพื่อนครูทาํหน้าท่ีเป็น                   

ผูนิ้เทศเพื่อสังเกตการสอน  และการเยีย่มชั้นเรียน  ด้วยการให้คาํปรึกษา  และแนะนําเก่ียวกับการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน  การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  การบนัทึกหลงัสอน  และการสร้างบรรยากาศ             

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ปีการศึกษาละ  2  คร้ัง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการนิเทศเป็นเคร่ืองมือที่บุคลากรภายใน

โรงเรียนจดัทาํขึ้น  จากความรู้ความเขา้ใจหรือนํามาจากโรงเรียนอ่ืนท่ีใชแ้ลว้ไดผ้ลดี  ซ่ึงมีลกัษณะเป็น

การประเมินระดบัการปฏิบติัหรือระดบัคุณภาพที่ใช้เหมือนกนัทั้งโรงเรียน  และ  2)  การนิเทศการจดั 

การเรียนการสอนโดยศึกษานิเทศก์  อยา่งน้อยปีการศึกษาละ  4  คร้ังต่อ  1  โรงเรียน  ดว้ยการให้คาํปรึกษา  

และแนะนําการจดัหน่วยการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  

การบนัทึกหลังสอน  การทาํวิจยัในชั้นเรียน  และการสร้างบรรยากาศ  ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  เคร่ืองมือ             

ที่ใช้ในการนิเทศสร้างขึ้ นจากความรู้ความเข้าใจของศึกษานิเทศก์แต่ละคนและนําไปใช้กับครูใน

โรงเรียนที่รับผดิชอบเหมือนกนัทุกโรงเรียนและทุกคน  มีลกัษณะเป็นการประเมินระดบัการปฏิบติัหรือ

ระดบัคุณภาพ  ส่วนประเด็นความตอ้งการในการนิเทศการศึกษาหรือนิเทศการสอน  การโคช้  และการพฒันา 

วิชาชีพ  ได้แก่  การนิเทศภายในโรงเรียน  เทคนิคการนิเทศ  การเยีย่มชั้นเรียน  การสังเกตการสอน   

การทาํงานเป็นทีม  การช่วยเหลือในการทาํงานกบัเพือ่นครูดว้ยกนั 

การนิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ได้

สรุปผล  พบว่า  ครูส่วนใหญ่ยงัเป็นศูนยก์ลางของการจดัการเรียนการสอน  มีการใชว้ิธีการจดัการเรียน

การสอนที่เน้นเน้ือหาในหนังสือเรียนหรือหลักสูตรมากกว่าการเน้นกระบวนการ  ซ่ึงเทคนิคการจดั                     

การเรียนการสอนที่ใชม้าก  ไดแ้ก่  กระบวนการกลุ่มดว้ยการใหศึ้กษาจากกรณีตวัอยา่งหรือสถานการณ์จริง  

การระดมสมอง  และการอภิปราย  (หน่วยศึกษานิเทศก์  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร,  2556:  3)  

ส่งผลให้นักเรียนไม่รู้วธีิการที่จะนาํความรู้  ทกัษะ  และความสามารถที่ไดรั้บไปใชใ้นการคิด  การเรียนรู้  

การปฏิบติั  การทบทวนยอ้นคิด  และการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ซ่ึงในการพฒันาให้เกิดคุณลกัษณะ

ดงักล่าว  จาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการปฏิบติัของครู  และการส่งเสริมสนบัสนุนที่มีประสิทธิภาพ 

การจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลนั้น  ประกอบด้วย  3  กระบวนการ  

ไดแ้ก่  กระบวนการบริหารการศึกษา  กระบวนการเรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศการศึกษา           
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ซ่ึงทั้ง  3  กระบวนการ  จะตอ้งมีการขบัเคล่ือนสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง  โดยเฉพาะกระบวน 

การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีจะผลกัดนัให้อีก  2  กระบวนการประสบผลสาํเร็จได ้ ดงันั้น 

ในการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลที่มุ่งเน้นส่งเสริมทกัษะการคิดแบบต่าง  ๆ 

โดยเฉพาะ  Metacognition  ใหมี้ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลที่ย ัง่ยนืได ้ จะตอ้งอาศยักระบวนการ 

นิเทศการศึกษาที่เหมาะสม  และเป็นระบบ  ภายใตค้วามร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั  จริงใจ  และต่อเน่ือง 

การนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอน  (Educational  Supervision  and   Instruction  

Supervision)  เน้นการพฒันาวิชาชีพครูให้มีความเจริญกา้วหน้าทนักบัความตอ้งการ  และการเปล่ียนแปลง

ในทุกด้านทั้งดา้นหลักสูตร  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนที่พึงประสงค ์ 

ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาที่เป็นระบบ  เป็นความร่วมมือกนัของทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง  และตอ้งมีการ

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการช่วยเหลือสนับสนุน  ร่วมปฏิบติัของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการพฒันา

คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง

เพื่อนร่วมงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นฐาน  เพื่อส่งผลถึงคุณภาพทางการศึกษา  และคุณภาพของนักเรียน

อยา่งต่อเน่ือง  งานนิเทศการศึกษาตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์  (Science)  ที่จะตอ้งเรียนรู้ให้เขา้ใจในสาขา 

วชิาต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้งกนั  เช่น  การออกแบบ  การพฒันาหลกัสูตร  การพฒันาการเรียนการสอน  การวดั

และประเมินผล  การวิจยั  ภาวะผูน้าํ  รูปแบบและวธีิการนิเทศ  เทคนิคและทกัษะในการนิเทศ  ภาระงาน

ในการนิเทศ  การพฒันาวิชาชีพ  เป็นตน้  และศิลป์  (Art)  ควบคู่กัน  เช่น  ความชาํนาญ  (Skills)  การคิด

สร้างสรรค์  (Creativity)  การส่ือสาร  ต่อเพื่อนมนุษยแ์ละเจคติที่ดีต่อการอาชีพต่อบุคคล  เป็นตน้  การ

นําทั้งศาสตร์  และศิลป์  มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสมดุล  จึงจะทาํให้การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย  

และประสบผลสําเร็จสูงสุด  ปัจจุบนัวงการศึกษาได้นําการนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอน    

มาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  โดยศาสตร์ทางการนิเทศ  เป้าหมาย  และแนวปฏิบติั  เน้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ที่มุ่งตวันักเรียนเป็นหลัก  ผูท้าํหน้าที่นิเทศมีบทบาทการทาํหน้าที่ในการช่วยพฒันาส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษา  มีการเปล่ียนแปลงจากการประเมินคุณภาพ  บอก  แนะนํา  ช้ีแนะโดยตรงจากผูรู้้หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นความร่วมมือกนั  การใชภ้าวะผูน้าํในการร่วมกนัพฒันาในวชิาชีพ  ดงัจะเห็นไดว้า่การ

นิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอนมีการใชช่ื้อต่างๆ  กนั  เช่น  การนิเทศการศึกษา  การนิเทศภายใน

โรงเรียน  การนิเทศการเรียนการสอน  การประเมินการสอน  การโคช้หรือการพฒันาวิชาชีพ  เป็นตน้  

ซ่ึงแต่ละคาํมีความหมาย  จุดเน้น  กระบวนการ  บทบาทของผูท้าํหน้าที่นิเทศ  และวิธีการปฏิบัติ

แตกต่างกนั  แต่มีเป้าหมายหลกัเดียวกนั  คือ  คุณภาพของนกัเรียน 

การพฒันาวิชาชีพ  (Professional  Development)  ขยายขอบเขตกวา้ง  และครอบคลุม

เป้าหมายชัดเจนขึ้นจากการพฒันาบุคลากร  (Staff  Development)  ที่เป็นงานหน่ึงของการนิเทศในอดีต  

ซ่ึงปัจจุบนัการพฒันาวชิาชีพเป็นงานหน่ึงท่ีสาํคญัของการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนที่
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เป้าหมาย  เพื่อการพฒันาในหลาย  ๆ มิติของบุคลากร  โดยท่ีปัจจุบนัมีการนักการศึกษาที่เป็นผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นการนิเทศ  และการพฒันาบุคลากร  ไดใ้หค้วามหมายการนิเทศว่าเป็นการพฒันาวิชาชีพหรือการพฒันา

วชิาชีพ  เป็นการนิเทศแบบหน่ึง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพของงานหรือคุณภาพ

ของผูเ้รียนเหมือนกนั  โดยที่การพฒันาวิชาชีพเป็นกระบวนการร่วมมือกัน พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงมี

ความจาํเป็นอยา่งยิ่งสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบนั  เน่ืองจากเป็นกระบวนการพฒันา

ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  และผลในการปฏิบติังานทุกมิติที่เป็นภาระหน้าที่ของครูหรือบุคลากรทาง

การศึกษาให้ประสบผลสาํเร็จ  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึง  Spark  and  

Loucks - Horsley  (2003:  301)  ได้กล่าวถึงความสําคญัของการพฒันาวิชาชีพว่า  เป็นงานที่มีความสําคัญ

งานหน่ึงของการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนท่ีนําไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีต่อเน่ือง  

โดยเน้นการดาํเนินการโดยโรงเรียนเป็นฐานท่ีมีบุคลากรในโรงเรียนและหรือผูนิ้ เทศหรือผูเ้ช่ียวชาญ

จากภายนอกโรงเรียนร่วมมือ  สนับสนุน  และร่วมปฏิบติั  ดงัที่  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  261)  ได้

ระบุลกัษณะสาํคญัในการพฒันาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไว ้  ดงัน้ี 

1. เป็นการเนน้การเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวติ  (Life  Long  Learning)  

2. มีการฝึกอบรม  การฝึกปฏิบติั  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัดว้ยการคิดไตร่ตรองเป็นกลุ่ม

และรายบุคคล  การสืบเสาะความรู้เป็นกลุ่มมีการโคช้ในการปฏิบติังานทุกขั้นตอน 

3. เป็นการพฒันาที่โรงเรียน  (School  Based)  และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  ขณะ

ปฏิบติังาน  (Job - Embedded)   

4. เน้นความร่วมมือกันโดยเปิดโอกาสให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอย่างเปิดเผย  

(Collaboration)  และจริงใจ 

5. เนน้การเรียนรู้ของนกัเรียนวา่เป็นส่วนหน่ึงของปฏิบติัการพฒันาท่ีประสบผลสาํเร็จ 

6. กระตุน้  และสนบัสนุนการดาํเนินงานที่โรงเรียน  โดยครูเป็นผูริ้เร่ิม  (Teacher  Centered) 

7. อยูบ่นฐานของความรู้จริงดา้นการสอน  และการเรียนรู้ 

8. ใช้หลักการ  แนวคิด  การสร้างความรู้  (Constructivist  Learning  Theories)  กับการสอน  

และการเรียนรู้ 

9. ใหค้วามสาํคญักบัครูทุกคนวา่เป็นมืออาชีพ  และเป็นผูใ้หญ่  (Professional) 

10. ให้เวลา  ให้ความสาํคญั  และมีการติดตาม  ช่วยเหลือ  และสนับสนุนอยา่งจริงจงั  โดย

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

การนิเทศการสอน  (Supervision  of  Instruction  หรือ  Instructional  Supervision)  เป็น

การมุ่งเนน้ดา้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูใหมี้ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลที่

ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นสาํคญั  ดว้ยการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกนัและกนัระหวา่ง
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ผูใ้ห้การนิเทศหรือผูนิ้เทศ  และผูรั้บการนิเทศหรือระหว่างเพื่อนครู  เพื่อการพฒันาหรือปรับปรุง

คุณภาพการจดัการศึกษา  และการจดัการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิผล  ซ่ึง  วชัรา  เล่าเรียนดี  

(2556ข:  118)  ได้เสนอ  7Cs  เป็นปัจจยัหรือองค์ประกอบสําคัญท่ีนอกเหนือจากความรู้  และความ

ชาํนาญของผูท้าํหน้าที่นิเทศที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการนิเทศเพื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ

การศึกษา  ดงัน้ี 

1. ความผกูพนัในภาระหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง  (Commitment) 

2. ความร่วมมือของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  (Collaboration) 

3. ความสนใจเอาใจใส่ต่อกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  (Consideration) 

4. การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  ทั้งการพดู  การเขียน  ที่มีประสิทธิภาพ  (Communication) 

5. ความต่อเน่ือง  (Continuation) 

6. วฒันธรรมของความเป็นเพือ่นร่วมวชิาชีพ  (Collegial  Culture) 

7. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ (Creativity) 

การโคช้  (Coaching)  ถือเป็นรูปแบบการพฒันาวิชาชีพแบบหน่ึงท่ีใชก้ันแพร่หลาย  และ

ประสบความสาํเร็จสูงในปัจจุบนั  เน่ืองจากเป็นวิธีการหน่ึงของการพฒันาวิชาชีพโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  

(School - Based  Professional  Development)  รวมทั้ งเป็นการมุ่งเน้นด้านการพัฒนาการจัดการเรียน                     

การสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสาํคญั  ดว้ยการ

ช่วยเหลือ  สนับสนุน  และส่งเสริมกนัและกนัระหว่างผูท้าํหน้าที่โคช้หรือผูใ้ห้การนิเทศหรือผูนิ้เทศ 

กบัผูรั้บการโคช้หรือผูรั้บการนิเทศหรือระหวา่งเพือ่นครูดว้ยกนัที่ผลดักนัทาํหนา้ที่โคช้  เพือ่ร่วมกนัพฒันา

หรือปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษา  คือ  ผูเ้รียน  อนัเป็นเป้าหมายหลักเดียวกนั  โดยการมุ่งพฒันา 

การจดัการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพที่ส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  การพฒันา

คุณภาพการศึกษาเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมช่วยเหลือ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ที่มุ่งพฒันาสมรรถนะของสมาชิก 

ในองคก์รมีรูปแบบการดาํเนินการหลายๆ  วิธี  เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนที่ต่อเน่ืองได้  เช่น  

การสังเกตการสอนซ่ึงกนัและกนั  (One – on - One  Observation)  การให้ขอ้มูลยอ้นกบัเก่ียวกับการใช้

กลยทุธ์การเรียนการสอนของครู  (Feedback  of  Teachers’  Instructional  Strategies)  การใช้กลุ่มยอ่ย

ร่วมกนัเรียนรู้  (Small - Group  Learning  of  New  Content  and  Pedagogy)  ร่วมกนัแกปั้ญหาการสอน   

เป็นตน้  การโคช้เป็นรูปแบบการปฏิบติัเพื่อร่วมกนัในการพฒันาตนเอง  และเพื่อนร่วมงานร่วมอาชีพ                    

ที่ย ัง่ยืนต่อเน่ืองโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา  (School - Based  Professional  Development)                      

มีการพฒันาการมาอยา่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบจากหลายแนวคิดท่ีสามารถเลือกใชห้รือนาํมาพฒันาอยา่ง

เป็นระบบเพือ่ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัปัญหา  ความตอ้งการ  และความพร้อมของแต่ละแห่ง 
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การโค้ช  (Coaching)  พัฒนาการจากการนิ เทศ  (Supervision)  มีองค์ประกอบสําคัญ

เดียวกัน  คือ  การประชุมปรึกษาหารือ  การสังเกต  การสอน  การให้ขอ้มูลยอ้นกลับ  รวมทั้งในด้าน         

ตัวผูท้ ําหน้าที่ นิ เทศและทําหน้าที่โค้ช  ซ่ึงโดยทั่วไปผู ้ท ําหน้าที่ นิ เทศอาจหมายถึง  ศึกษานิเทศก ์ 

อาจารยนิ์เทศ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท่ี้มีความรู้ความชาํนาญ  ส่วนการโค้ช  หมายรวมถึง  ครู                   

หรือเพื่อนครูหรือผูท้ี่มีความเช่ียวชาญ  ผูรู้้และผูเ้ช่ียวชาญที่เต็มใจทาํหน้าที่โค้ช  ซ่ึงการนิเทศมักมี               

การประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเสมอ  แต่หลักของการโคช้ทางดา้นการศึกษาตอ้งหลีกเล่ียง

การประเมินผลครูให้มากที่สุด  บรรยากาศในการโคช้มีความเป็นเพื่อนร่วมพฒันางาน  เพื่อนร่วมวิชาชีพ  

และสร้างความรู้สึกที่ปลอดภยัในการใชเ้ทคนิควิธีสอนใหม่ๆ  ในห้องเรียน  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้จะเรียนรู้

และพฒันาควบคู่กับผูรั้บการโคช้  การโคช้จึงเป็นการพฒันาวิชาชีพร่วมกันทั้งสองฝ่ายและต่อเน่ือง            

ที่ตอ้งร่วมมือกันสังเกตการสอนหรือการปฏิบติังานของกันและกัน  และทดลองส่ิงใหม่ๆ  การโค้ช            

ตอ้งถือว่าโรงเรียน  คือ  ห้องทดลองเพื่อการเรียนรู้  และการพฒันาที่สําคญัอีกประการหน่ึง  คือ  การโคช้ 

ตอ้งปราศจากการประเมินคุณภาพครูหรือการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัโดยผูบ้ริหาร  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  

2556ข:  291)  ซ่ึง  Fostor  (1989)  ได้วิจยัเก่ียวกับการนําการโคช้ทางปัญญาไปใช้ในกระบวนการสอน

ของครูในโรงเรียนชุมชน  Plymouth – Canton  พบว่า  การโค้ชทางปัญญามีผลต่อทุกสมรรถนะใน          

การจดัการเรียนการสอนของครู  รวมทั้งจาํนวนคร้ังในการจดัประชุมร่วมกันของผูท้าํหน้าท่ีโคช้กับผูรั้บ

การโคช้มีความสัมพนัธ์กบัการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน  ส่วน  

Sammy  (2007)  ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพโดยการนาํรูปแบบการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาใชใ้น

ลกัษณะขา้มโรงเรียนกนั  เพื่อปรับปรุง  และพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู  โดยเน้นการพฒันา

ความเช่ียวชาญดา้นการสอนของครูอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงส่งผลให้พฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้นอยา่ง

ต่อเน่ืองเช่นกนั  นอกจากน้ี  Zwart  และคณะ  (2008)  ยงัไดว้ิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้ของครูที่เกิดจาก

การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  พบว่า  มีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของตนเอง

ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้ง  Britton  และ  Anderson  (2009)  ได้วิจยัเก่ียวกับการนํารูปแบบการโค้ช

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปใชก้ับครูก่อนประจาํการเพื่อทดสอบผลของการนาํไปใช ้ พบว่า  สามารถ

ส่งเสริมใหน้ักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนที่

พึงประสงคม์ากขึ้น  จนเป็นที่ยอมรับกนัว่า  การโคช้  (Coaching)  เป็นการร่วมมือกนัพฒันาในวิชาชีพ

ที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากแบบหน่ึงที่ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  เป็นเพื่อนครูหรือเพื่อนร่วมอาชีพ

หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน  และเน้ือหาสาระเฉพาะ  ปฏิบติังานร่วมกัน  เน้นความร่วมมือกันอยา่ง

จริงใจ  ยอมรับไวใ้จซ่ึงกันและกัน  และแลกเปล่ียนความรู้  ความคิด  และประสบการณ์  ซ่ึงสามารถท่ี

จะส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะดา้นการสอนอยา่งต่อเน่ืองให้แก่ครูไดเ้ป็นอยา่งดี  และส่งผลถึงคุณภาพ

ของนักเรียนในที่สุด  ดงัที่  ธญัพร  ช่ืนกล่ิน  (2553)  ไดศึ้กษาวจิยั  เร่ือง  การพฒันารูปแบบการโคช้เพื่อ
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พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของอาจารยพ์ยาบาลที่ส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ

นักเรียนพยาบาล  ผลการวิจยั  พบว่า  รูปแบบการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่พฒันาขึ้น  สามารถ

พฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนักเรียนพยาบาลสูงขึ้น  ตลอดจนผูบ้ริหารสถานศึกษา  และ

อาจารยพ์ยาบาลมีความพึงพอใจมากต่อรูปแบบการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่พฒันาขึ้น  รวมทั้ง

นักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นว่าการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณภายใต้

กระบวนการโคช้กันและกันของครู  มีประโยชน์อาจารยผ์ูส้อน  และนักศึกษา  สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ  จิตรณรงค ์ เอ่ียมสาํอางค ์ (2555)  ท่ีไดศึ้กษาวิจยั  เร่ือง  การพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อพฒันาสมรรถภาพการโคช้และการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครู

พาณิชยกรรม  พบว่า  ครูมีสมรรถภาพการโคช้  และสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

หลังการใช้รูปแบบการโคช้ฯ  สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการโคช้ฯ  ผูท้ี่ทาํหน้าที่โค้ชจะตอ้งมีความรู้  

ทกัษะ  และความสามารถในการโคช้เป็นอย่างดี  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน  ตลอดจนครูมีความเห็นว่ารูปแบบการโคช้ฯ  ท่ีพฒันาขึ้นสามารถส่งเสริมให้เกิดการ

พฒันาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และการพฒันาการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด

วิเคราะห์ของครูอยู่ในระดับมากเช่นกัน  ดังนั้ นจึงยืนยนัได้ว่าการโคช้ที่ดาํเนินการอย่างเป็นระบบ

สามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  และการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  สามารถส่งเสริม 

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทกัษะการคิดของครูได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งชดัเจน 

จากการวิเคราะห์หลักการ  แนวคิด  ปัญหา  เหตุผลความตอ้งการจาํเป็น  และผลการวิจยั

ดงัที่กล่าวมาแล้ว  เช่ือไดว้่าการพฒันาวิชาชีพของครูด้วยการโคช้ที่เป็นระบบ  โดยมีเป้าหมายชัดเจน

ถูกตอ้งตามหลกัการ  และทฤษฎีการพฒันาวิชาชีพจะสามารถพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน 

ที่มีเป้าหมายหลัก  คือ  คุณภาพผูเ้รียนได้ตามจุดมุ่งหมาย  ดงันั้นเพื่อให้การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน               

ในกรุงเทพมหานครที่สอดคลอ้งกบัจุดเน้นการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  (3R  7Cs)  จุดมุ่งหมายของ

หลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนโยบายการจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้ง

เป็นการพฒันา  และแกปั้ญหาคุณภาพของผูเ้รียนดา้นทกัษะการคิด  การอ่าน  การแกปั้ญหา  และการให้

เหตุผลโดยเฉพาะ  จากผลการสอบ  PISA  ผลการทดสอบระดบัชาติ  O – NET  การประเมินคุณภาพการจดั 

การศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนของ  สมศ.  การสัมมนา  และการรายงานดา้นการศึกษาต่างๆ  ที่พบว่า  

การจดัการศึกษาจาํเป็นตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้มีทั้งความรู้  ความสามารถนําความรู้ไปใชจ้ริง  และทกัษะ

การคิด  ซ่ึงทกัษะการคิดที่สาํคญั  และจาํเป็นตอ้งพฒันาให้เกิดขึ้นในตวัเด็กควบคู่กบัการพฒันาทกัษะการคิด 

แบบอ่ืน  เช่น  การแกปั้ญหาเชิงวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง  (Self – Directed  
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Learning)  ซ่ึงก็คือ  Metacognition  ที่เป็นการคิดเก่ียวกับการคิดของตนเอง  รู้ในกระบวนการคิดของตนเอง

ว่าคิดอยา่งไร  ผลเป็นอย่างไร  โดยมีการวางแผน  การกาํกับการคิด  การทบทวนยอ้นคิดเก่ียวกับวิธีการคิด                

ของตนเอง  และวธีิปฏิบติัของตนเองอยา่งมีขั้นตอน  รวมทั้งมีการถ่ายทอดความคิดออกมาผา่นการพูดหรือ

การกระทาํ  เพื่อให้สามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได ้ ตลอดจนเป็นการช่วยให้นักเรียนรู้

วิธีเรียน  (Learn  How  to  Learn)  รู้แนวทางในการพัฒนาต่อไป  และเรียนรู้วิธีการคิด  (Learn  How  to  

Think)  วิธีปฏิบติัที่เหมาะสมเก่ียวกบัการคิดหลายประเภท  และการใช้ความรู้  ซ่ึงผูท่ี้มีบทบาทสําคญั  และ

ใกลชิ้ดในการพฒันานักเรียนให้มีคุณลกัษณะดงักล่าว  คือ  ครู  โดยครูจะตอ้งใชก้ระบวนการจดัการเรียน

การสอนอยา่งเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพสูง  เน่ืองจาก  Metacognition  เป็นการคิด ที่สาํคญั  คือ  ตอ้ง

มีการปลูกฝัง  และพฒันาอย่างต่อเน่ืองและถูกวิธี  เน่ืองจากเป็นทักษะการคิดขั้นสูงที่ซับซ้อน  เป็น

นามธรรม  เป็นการใชค้วามคิดในการเรียนรู้และใชเ้วลาในการพฒันาท่ีตอ้งใช้ทกัษะการคิด ขั้นพื้นฐานที่

ชาํนาญการ  รวมทั้งการใช้ความรู้สู่การปฏิบัติจริง  (Cognitive  Learning)  ซ่ึงตอ้งทาํอย่างต่อเน่ืองด้วย

ความตั้งใจจริง  ดงันั้นกระบวนการพฒันาครูจึงตอ้งพฒันาอยา่งเป็นระบบ  ถูกตอ้งตามหลักการ  ทฤษฎี

ต่างๆ  เพื่อพฒันาทั้งดา้นความรู้  ความสามารถ  และทกัษะเก่ียวกับกลวิธีในการจดัการเรียนการสอน ดว้ย

กลวิธีที่หลากหลายดว้ยเทคนิคหรือรูปแบบการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั  เพื่อ

การร่วมมือกนัพฒันาใหเ้กิดประสิทธิผลในวิชาชีพอยา่งย ัง่ยนื 

วิธีการพฒันาครูหรือการพฒันาในวิชาชีพของครู  เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน 

การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้  และทกัษะการคิดแบบต่างๆ  เช่น  การคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  

การคิดประเมินค่า  การคิดดว้ยเหตุผล  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  การคิดสร้างสรรค์  เป็นตน้  รวมทั้ง  

Metacognition  เพื่อส่งเสริมและพฒันาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมีหลายวิธี  เช่น  

การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  การโคช้ทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  การโคช้แบบ

ไตร่ตรองสะทอ้นคิด  (Reflective  Coaching)  การโคช้เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน  (Instructional  

Coaching)  การโคช้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  (Differentiated  Coaching)  เป็นตน้  การโค้ชทาง

ปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Cognitive  Peer  Coaching)  เป็นอีกวิธีหน่ึงที่ มีความเหมาะสม  และมี

คุณภาพสูง  เน่ืองจากเป็นรูปแบบการพฒันาวิชาชีพดว้ยการโคช้ที่มุ่งเน้นด้านการพฒันาทกัษะการคิด

ขั้นสูงที่จะนาํไปสู่การพฒันาดา้นสติปัญญา  และการคิดให้แก่ครู  ดว้ยบรรยากาศของการไวใ้จกนั  การ

ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกนัและกนัระหวา่งผูท้าํหน้าที่โคช้กบัผูรั้บการโคช้ที่เป็นเพื่อนร่วมงานกนั

พฒันาในวิชาชีพอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน  มีการทาํงานเป็นทีม  ร่วมกันแก้ปัญหา  และ

พฒันาสมรรถนะในวิชาชีพและทกัษะการคิดแบบต่างๆ  เพื่อนําไปสู่การยกระดบัสมรรถนะในวิชาชีพ

ของตนเองที่ส่งผลถึงคุณภาพของนกัเรียน  ทาํให้นกัเรียนคิดเป็น  รู้จกัวธีิคิดของตนเอง  ใชก้ระบวนการ

คิดในการเรียนรู้  ทั้ งด้านการเรียนรู้  ทักษะการคิด  และการสร้างองค์ความรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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สามารถแก้ปัญหาได้อย่างต่อเน่ือง  มีประสิทธิผล  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้ นได ้ 

สอดคล้องกับข้อความที่ ว่ า  Expert  Teacher  Create  Expert  Students  (Glickman  and  others,  2014:  

82)  นอกจากนั้นยงัเป็นการเติมเต็มช่องว่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกบัส่ิงที่คาดหวงั  ดว้ยการสนองตอบ

ต่อความตอ้งการจาํเป็นในการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอน  การโค้ช  และการพฒันาวิชาชีพ  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ตามแนวคิดของ  Costa  

Garmston  คศ. 2002  ที่ไดก้าํหนดเง่ือนไขของการใชรู้ปแบบการโคช้ดงักล่าว  ในการพฒันาวิชาชีพ  คือ  

การโคช้ทางปัญญา  ซ่ึงครูและเพื่อนครูจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการพฒันาตนเอง  (Development  

Level)  และระดบัความคิดเชิงนามธรรม  (Level  of  Abstraction)  ในระดบัสูงที่ไม่แตกต่างกนั  ตามแนวคิด

ของ  Glickman,  Gordon  และ  Ross - Gordon  (2014:  152 - 153)  ที่แบ่งลาํดับขั้นการพฒันาครูออกเป็น  3  

ระดบั  ไดแ้ก่  การพฒันา ระดบัสูง  (High  Levels  of  Development)  การพฒันาระดบัปานกลาง  (Moderately  

Levels  of  Development)  และการพัฒนาระดับตํ่า  (Low  Levels  of  Development)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนของครู ท่ี ส่ งเสริม   Metacognition  ของนั กเรี ยนในโรงเรียนสั งกัด

กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  สามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตและต่อ

อาชีพ  มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายการพฒันาการศึกษาในศตวรรษท่ี  21  อีกทั้งเพื่อเป็นการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการ

สอนที่มุ่งพฒันาทกัษะกระบวนการคิดขั้นสูงที่ลึกซ้ึง  ด้วยการร่วมกันพฒันาองค์ความรู้  และศกัยภาพ

ในขณะปฏิบติังาน  (Job  Embeded  Development)  ของครูทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 

และเกิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองตลอดชีวติ  (Self - Directed  Learning)  ไดใ้นที่สุด 

กรอบแนวคดิทฤษฎีของการวิจัย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ศึกษา  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็น

แนวทางในการกาํหนดแบบแผนการวจิยั  ตามลาํดบั  ดงัน้ี 

1. แนวคดิเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 

การวิจยัและพฒันา  (Research  and  Development)  เป็นการวิจยัประเภทหน่ึงท่ีนํามาใช้

ในการแสวงหา  และพฒันาความรู้ทางดา้นการศึกษา  เพื่อมุ่งหาความรู้ความจริงเก่ียวกบัทฤษฎี  หลกัการ  

กฎเกณฑ ์ เพือ่หาความรู้เชิงวชิาการหรือส่ิงผลิตใหม่  ๆ (Vogt,  2005:  276)  ประกอบดว้ย  1)  การวิจยัพื้นฐาน  

(Basic  Research)  2)  การวิจยัประยุกต์  (Applied  Research)  (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2558:  13)  สําหรับการวิจยั

เพื่อพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน

ของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใช้

กรอบแนวคิดของระเบียบวิธีการวิจยัและพฒันา  (Research  and  Development)  ในการศึกษา  เพื่อสร้าง
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รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  ที่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  และความตอ้งการจาํเป็น

ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง  ภายใตห้ลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิยัต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้ง   

การวิจยัและพฒันา  (Research  and  Development  :  R & D)  ประกอบด้วย  4  ขั้นตอน  

ไดแ้ก่  ขั้นตอนที่  1  การวิจยั  (Research  :  R1)  เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  สภาพการปฏิบติัจริง  ปัญหา

ที่เกิดขึ้น  การประเมินความตอ้งการจาํเป็น  รวมทั้งการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  ผลการวิจยั  การวิเคราะห์

เอกสารต่าง  ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  ขั้นตอนที่  2  การพฒันา  (Development  :  D1)  เป็นการสังเคราะห์ร่างรูปแบบ  โดย

การนาํขอ้มูลที่ศึกษาในขั้นตอนที่  1  มาพจิารณาร่วมกบัแนวคิด  ทฤษฎี  และผลการวจิยัที่เก่ียวขอ้งต่าง  ๆ 

สังเคราะห์  สร้าง  และเสนอเป็นร่างรูปแบบ  พร้อมทั้งตรวจสอบรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนฯ  ที่พฒันาขึ้นโดยผูเ้ช่ียวชาญ  ขั้นตอนที่  3  การวิจยั  (Research  :  R2)  เป็นการวิจยัทดลอง

โดยการนาํรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่พฒันาขึ้นไปใชใ้นสถานการณ์จริง  เพื่อ

ตรวจสอบและทดลองประสิทธิภาพของรูปแบบ  และขั้นตอนที่  4  การพฒันา  (Development  :  D2)  

เป็นการนาํผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่ได้

จากการศึกษาในขั้นตอนที่  3  มาปรับปรุงรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ให้มีความ

เหมาะสม 

การวิจัยแบบผสมผสานวิธี   (Mixed  Methods  Research)  เป็ นการวิจัยที่ นําวิ ธีการวิจัย                    

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาประยกุตใ์ช้ดว้ยกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงท่ีผสมผสาน 

เพื่อเพิ่มเติมจุดแข็งและแกไ้ขจุดอ่อนซ่ึงกนัและกนั  โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของ

ประเด็นปัญหา  และสภาวการณ์เง่ือนไขของกระบวนการสืบคน้  รวมทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพยงัมี

บทบาทในการช่วยให้ผูว้จิยัเกิดความกระจ่างชดัในรายละเอียด  ส่วนการวจิยัเชิงปริมาณมีบทบาทใน

การเสนอวธีิการตดัสินวา่ขอ้เทจ็จริงท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงคุณภาพนั้นถูกตอ้งหรือไม่อยา่งไร  ตลอดจน

สามารถนําไปใชอ้า้งอิงในกรณีอ่ืนๆ  ไดม้ากน้อยเพียงใด  นอกจากน้ีการวิจยัเชิงปริมาณยงัช่วยแกไ้ข

ขอ้จาํกดัของการศึกษาเฉพาะกรณีของการวิจยัเชิงคุณภาพอีกดว้ย  (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2558:  310)  ใน

การวิจัยเพื่ อการพัฒ นารูปแบบการโค้ชทางปั ญญาแบบเพื่ อนช่วยเพื่ อนฯ  ค ร้ังน้ี   ผู ้วิจัยใช้

กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี   (Mixed  Methodology)  ด้วยการนําเทคนิควิธีดําเนินการวิจัยเชิง

ปริมาณ  (Quantitative  Method)  และเทคนิควิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Method)  มาผสมผสาน

เพื่อตอบคาํถามการวิจัยให้ได้อย่างสมบูรณ์   โดยเป็นการผสมผสานข้อมูลในรูปแบบการวิจัยแบบ  

Embedded  (The  Embedded  Design)  ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ข ้อมูลของวิธีการประเภทหน่ึงสนับสนุนและ

เป็นรองวิธีการอีกประเภทหน่ึง  โดยมีแนวคิดว่าขอ้มูลเด่ียวชุดเดียวไม่เพียงพอต่อการตอบคาํถาม  

รวมทั้งการรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพือ่ตอบปัญหาการวจิยัภายใตก้ารศึกษาวิจยัเชิง
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ปริมาณหรือเชิงคุณภาพในรูปแบบของการนาํองคป์ระกอบเชิงคุณภาพผสมผสานไวใ้นการออกแบบเชิง

ปริมาณ  (Creswell  and  Plano,  2011:  67) 

2. แนวคดิ  หลักการ  และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอน 

หลกัในการสงัเคราะห์รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดน้าํรูปแบบปฏิบติัการเชิงระบบ  (System  Approach)  มาใช ้ ดงัน้ี 

แบบจําลองการออกแบบการสอน  The  ADDIE  Model  ของ  University  of  Florida  

State  เป็นรูปแบบในการพฒันาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประกอบดว้ย  

การดาํเนินการ  5  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1)  การวิเคราะห์  (Analysis)  2)  การออกแบบ  (Design)  3)  การพฒันา  

(Development)  4)  การนําไปใช้  (Implementation)  และ  5)  การประเมินผล  (Evaluation)  ซ่ึงผู ้วิจัยได้

ประมวลผลจากการประเมินการจดัการเรียนรู้ด้วยการนําขั้นตอนที่  1  การวิเคราะห์  (Analysis)  จากการ

กาํหนดตามความตอ้งการจาํเป็น  หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  การพฒันารูปแบบการโคช้ทาง

ปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ซ่ึงเป็นการเตรียมการพฒันา  ตามขั้นตอนท่ี  1  การศึกษาวิเคราะห์  (Analysis  

:  Research  :  R1)  รวมทั้งได้วิเคราะห์สภาพปัญหา  และความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะ   

การจดัการเรียนการสอนของครูตามรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ดว้ยการสังเคราะห์ขึ้น 

ดว้ยการระบุช่องวา่งระหวา่งส่ิงที่คาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริงภายใตแ้นวคิดในการประเมินความตอ้งการ

จําเป็นของ  Kaufman  และคณะ  (1993:  5)  นอกจากน้ียงัได้นํารูปแบบ  The  ADDIE  Model  ของ  

University  of  Florida  State  มาใช้สังเคราะห์แนวคิดในการพฒันา  ในขั้นตอนที่  2  การออกแบบ  และ

พฒันาร่างรูปแบบการโคช้ ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (Design  and  Development  :  Development  :  

D1)  ตลอดจนขั้นตอนที่  3  การทดลองใชรู้ปแบบ การโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  (Implementation  

:  Research  :  R2)  และขั้นตอนที่  4  การประเมินและพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  

(Evaluation  :  Development  :  D2) 

แบบจาํลองการออกแบบระบบการสอนของ  Dick,  Carey  และ  Carey  หรือ  

Dick  and  Carey  Model  ได้แก่  1)  กําหนดเป้าหมายการเรียนการสอน  (Identify  Instructional  Goals)            

2)  วิ เคราะห์  การเรียนการสอน  (Analyze  Instruction)  3)  วิ เคราะห์ผู ้เรียน  และบริบท  (Analyze  

Learners  and  Contexts)  4)  เขียนวตัถุประสงค์  (Write  Performance  Objective)  5)  พัฒนาเคร่ืองมือ

ประเมินผล   (Develop  Assessment  Instrument)  6)  พัฒนากลยุทธ์การสอน  (Develop  Instructional  

Strategy)  7)  พัฒนา  และเลือกส่ือการเรียนการสอน  (Develop  and  Select  Instructional  Materials)        

8)  ออกแบบ  และประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน  (Design  and  Conduct  Formation  Evaluation  of  
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Instruction)  9)  ทบทวนการจดัการเรียนการสอน  (Revise  Instruction)  และ  10)  ออกแบบเคร่ืองมือและ

วิธีการ  และประเมินผลหลังการเรียนการสอน  (Design  and  Conduct  Summative  Evaluation)  ซ่ึง

ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดของ  Dick,  Carey  และ  Carey  ดงักล่าวมาใชใ้นการสงัเคราะห์เป็นองคป์ระกอบ  และ

ขั้นตอนต่างๆ  ในการพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  โดยนาํแนวคิด  และการ

ปฏิบติัในองคป์ระกอบที่  2  มาใชเ้พื่อวิเคราะห์และกาํหนดองคป์ระกอบของการโคช้ท่ีระบุว่า  การจดั

ประสบการณ์  และการให้ความรู้ จะตอ้งมีการวเิคราะห์การเรียนการสอน  และการกาํหนดพฤติกรรมท่ีตอ้ง

มีมาก่อน  (Entry  Behavior)  ของผู ้เรียน  ได้แก่  ความรู้  ทักษะ  และเจตคติท่ีจะต้องรู้  เข้าใจ  และ

สามารถทาํได้ก่อนเร่ิมกระบวนการ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนําแนวคิดน้ีมาใชเ้ป็นขั้นตอนแรกของรูปแบบการ

โคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ในขั้นตอนการวเิคราะห์  เช่น  กรอบการโคช้  การดาํเนินการดา้น

ความรู้  และทกัษะที่ตอ้งเตรียมพร้อมอะไรบา้งสาํหรับผูท้าํหน้าที่โคช้ และผูรั้บการโคช้  รวมทั้งวิธีการ  

และแนวทางปฏิบติัของการโคช้ให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จ  เพื่อกาํหนดเง่ือนไขในการ

ปฏิบติัในทุกมิติ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการเตรียมความพร้อมดา้นความรู้  และทกัษะของ  Glickman,  

Gordon  และ  Ross - Gordon  (2014:  254)  ที่ระบุว่า  การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  

เป็นการเน้นการสะทอ้นความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจพฒันาการจดัการเรียนการ

สอน  ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมด้วยการให้ความรู้  และฝึกทกัษะ

ที่สาํคญัก่อนที่จะเร่ิมการโคช้ 

แบบจาํลองการสอนของ  Kemp,  Morrison  และ  Ross  (2011:  14 - 18)  ได้นําเสนอ

วิธีการ เชิงระบบในจดัการเรียนการสอนที่มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัและกนั  ประกอบด้วย  1)  การ

กําหนดปัญหาการจดัการเรียนการสอน  (Instruction  Problems)  2)  การวิเคราะห์ผูเ้รียน  และบริบท  

(Learner  and  Context)  3)  การวิเคราะห์ภาระงาน  (Task  Analysis)  4)  การกาํหนดวตัถุประสงค์ในการจดั 

การเรียนการสอน  (Instructional  Objectives)  5)  การจดัลาํดับเน้ือหา  (Content  Sequencing)  6)  กลยุทธ ์

การสอน  (Instructional  Strategies)  7)  การออกแบบส่ือการสอน  (Designing  the  Massage)  8)  การพฒันา 

การปฏิบัติการสอน  (Development  of  the  Instruction)  9)  การกําหนดเคร่ืองมือในการประเมิน  

(Evaluation  Instruments)  และ  10)  กิจกรรมสนับสนุน  (Ongoing  Processes)  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดน้ี

มาสังเคราะห์  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางพฒันาความรู้  และฝึกทกัษะการจดัการเรียนการสอนที่พฒันาสมรรถนะ

ในการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  ประกอบดว้ย  ขั้นตอนท่ี  1  การ

กาํหนดปัญหาการจดัการเรียนการสอน  (Instruction  Problems)  ขั้นตอนที่  2  การวิเคราะห์ผูเ้รียน  และบริบท  

(Learner  and  Context)  ขั้ นตอนที่   3  การวิเคราะห์ภาระงาน  (Task  Analysis)  ขั้ นตอนที่   4  การกําหนด

วตัถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน  (Instructional  Objectives)  ขั้นตอนที่   5  การจัดลําดับเน้ือหา  

(Content  Sequencing)  ขั้นตอนที่  6  การกําหนดกลยุทธ์การสอน  (Instructional  Strategies)  ขั้นตอนที่  7  การ
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ออกแบบส่ือการสอน  (Designing  the  Massage)  ขั้นตอนท่ี  8  การนาํแผนท่ีกาํหนดไวล้งสู่การจดัการเรียน

การสอน   (Development  of  the  Instruction)  ขั้ นตอนที่   9  การกําหนดเคร่ืองมื อในการประเมิ น  

(Evaluation  Instruments)  และขั้นตอนที่  10  การกาํหนดกิจกรรมสนับสนุนส่ิงที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และ

พฒันา  (Supporting  Processes)  ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบมีความสมัพนัธเ์ก่ียวเน่ืองกนั  และสามารถดาํเนินการ

ไปพร้อมกันหลายขั้นตอนในการวางแผนที่เป็นระบบ  โดยอยู่ภายใต้กระบวนการโค้ชทางปัญญาแบบ

เพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ที่พฒันาขึ้นได ้

3. หลักการ  และแนวคดิเกี่ยวกับการโค้ช 

การโคช้  (Coaching)  เป็นวธีิการพฒันาวชิาชีพโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  (School - 

Based  Professional  Development)  เป็นการร่วมมือกนัปฏิบติัเพื่อพฒันางานที่รับผดิชอบให้บรรลุ 

ผลสําเร็จระหว่างเพื่อนครูโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน  ทั้ งการจดัการเรียนการสอน  การ

ทาํงาน  การพฒันาตนเอง  และการสร้างวฒันธรรมในการทาํงานไปพร้อมๆ  กนัอยา่งต่อเน่ือง  โดยคาํนึง 

ถึงความแตกต่างและความต้องการจาํเป็นของแต่ละบุคคลเป็นสําคญั  มีความไวว้างใจ  และยอมรับ             

ซ่ึงกนัและกนั  เพื่อมุ่งสู่การพฒันานักเรียนให้มีคุณภาพเตม็ตามศกัยภาพ  ทั้งน้ีในการจูงใจ  การยอมรับ

ในการพฒันาตนเองในวิชาชีพด้วยรูปแบบวิธีการใหม่ๆ  ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี               

การเรียนรู้  และความตอ้งการในวยัผูใ้หญ่ท่ีมีความแตกต่างหลายดา้นเป็นหลกั  ดงัน้ี 

3.1 หลกัการ  และแนวคิดของการโคช้ทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  เป็นการพฒันา 

วิชาชีพให้ผูรั้บการโคช้เกิดการเรียนเรียนรู้แบบนําตนเอง  (Self - Directed  Learning)  มีปฏิสัมพนัธ์ที่ดี  

ไวใ้จซ่ึงกนัและกนั  เพื่อเป็นส่ือกลางให้เกิดการคิด  การพฒันา  และการสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นภายใน

ตนเอง  (Costa  and  Garmston,  2002:  31)  โดยมุ่งให้ครูมีความเป็นเลิศทางปัญญา  และใชปั้ญญาพฒันา

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ดว้ยการคาํนึงถึงหลกั  5  ประการ  (Five  States  of  Mind)  ไดแ้ก่  1)  ความรู้

ความสามารถ  (Efficacy)  2)  ความยืดหยุ่น  (Flexibility)  3)  ความละเอียดประณีตหรือความมีฝีมือ  

(Craftmanship)  4)  การมีสติรู้คิด  (Consciousness)  5)  การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  (Interdependence)  

ที่ เน้นการใช้เคร่ืองมือการโค้ช  (Coaching  Tools)  (Costa  and  Garmston,  2002: 28)  และต้องอาศัย

ปัจจยัที่เอ้ือต่อการโคช้สําหรับผูท้าํหน้าที่โคช้  ทั้งน้ี  Costa  และ  Garmston  (2002:  26)  ได้เสนอวงจร

กระบวนการโคช้ที่พฒันาความคิดและสติปัญญา  ได้แก่  1)  การวางแผน  (Planning)  2)  การติดตาม

ดูแลให้คาํปรึกษา  (Monitoring)  3)  การวิเคราะห์  (Analyzing)  4)  การประยกุตใ์ช้  (Applying)  ผูว้ิจยัจึง

นําหลักการ  และแนวคิดการโค้ชทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  มาเป็นพื้นฐานในการสังเคราะห์

องค์ประกอบเชิงกระบวนการของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ได้แก่  ระยะการ

วางแผน  (Planning)  ระยะปฏิบติัการโคช้  (Coaching)  และระยะการประเมินผลการโคช้  (Evaluation)  
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รวมทั้งไดส้ังเคราะห์หลกัการและแนวคิดในการสร้างความไวว้างใจของ  Costa  และ  Garmston  (2002:  

22 – 23)  ไดแ้ก่  ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกนัยอมรับซ่ึงกนัและกนั  การปรับปรุงพฒันาตลอด

กระบวนการด้วยการสะท้อนผลการปฏิบัตินําไปสู่การพฒันาอย่างต่อเน่ืองบนพื้นฐานของความรู้

ความสามารถ  ความยดืหยุน่  ความละเอียดประณีต  การมีสติรู้คิด  และการมีปฏิสัมพนัธ ์ มาประยกุตใ์ช้

ในการสังเคราะห์ระบบสนับสนุน  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขสําคญัในการนํารูปแบบการโคช้

ทางปัญญาไปใช ้

3.2 หลักการ  และแนวคิดของการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  เป็นการ

พฒันาวิชาชีพที่พฒันาการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  (Self - Directed  Learning)  ของครู  มีการปฏิบัติที่

ต่อเน่ือง  และยอมรับพึ่งพากนัและกนัโดยตลอด  เน้นความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนครูในโรงเรียนตั้งแต่  

2  คนหรือมากกว่า  ที่มีความเต็มใจในการพฒันา  และยอมรับความสาํคญั  เพือ่ถ่ายโยงความรู้และทกัษะ  

ขยายขอบเขตความรู้และความเช่ียวชาญ  (Extend  and  Skills)  พฒันาความรู้และนวตักรรมด้วยการ

ทาํงานร่วมกัน  (Peer  Collaborative  Coaching)  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันด้วยการร่วมกัน

วางแผน  ปฏิบติั  สะทอ้นผล  และปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  (Joyce  and  Showers,  

1984 - 1997  ;  Robbins,  1991  และ  Gottesman,  2000)  ทั้งน้ีครูจะต้องได้รับการฝึกอบรมในการเป็น

ผูท้าํหน้าที่โค้ช  และผูรั้บการโค้ช  ตามแนวคิดของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  304)  ประกอบด้วย                  

1)  การเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการ  ความสาํคญั  (Selling  Peer  Coaching)  และผลสาํเร็จของ

การใช้การโคช้รูปแบบต่างๆ  2)  การฝึกอบรม  (A  Training  Session  in  Five  Steps)  เก่ียวกับบทบาท

ของผูท้าํหนา้ที่โคช้  วธีิการโคช้  รูปแบบการโคช้  การแจง้ความประสงคใ์นการเยีย่มชั้นเรียนของตนเอง  

การเยีย่มชั้นเรียน  การทบทวนขอ้มูลจากการสงัเกตและเตรียมให้คาํแนะนาํ  การสนทนาพูดคุยหลงัเยีย่ม

ชั้นเรียน  และการทบทวนกระบวนการและประเมินผลสําเร็จ  3)  การฝึกปฏิบัติ  (Practicing  Peer  

Walking)  ควรฝึกเยีย่มชมชั้นเรียนกนัและกนับ่อย  ๆ ในระยะเวลาสั้น  ๆ 4)  การเรียนรู้  และฝึกทกัษะจาํเป็น

ในการโคช้  (Skills  Needed  to  Peer  Coach)  5)  การแก้ปัญหาการเรียนการสอน  (Troubleshooting)  และ  

6)  การปฏิบัติการโค้ช  (Peer  Coaching)  (Gottesman,  2000:  85 - 100)  ผูว้ิจยัจึงนําหลักการ  และแนวคิด       

การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  มาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบเชิงเง่ือนไขในการนํา 

รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ไปใช้  ด้วยการระบุถึงความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ  

(Collegiality)  ระหว่างครูที่เขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานและผูท่ี้สอนในโรงเรียนเดียวกัน  

รวมทั้ งได้นําแนวคิดของการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  มาเป็นแนวคิดหน่ึงในการ

สังเคราะห์องค์ประกอบเชิงกระบวนการ  ด้วยการเร่ิมต้นจากการพิจารณาครูท่ีมีความเหมาะสมใน                  

ทุกดา้นเขา้ร่วมกิจกรรม  การเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจและผลสําเร็จ  การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบติั

 



23 

ด้วยกระบวนการ  5  ขั้นตอน  ของ  Gottesman  มาใช้ในระยะเตรียมการ  รวมทั้งได้นําการแก้ปัญหา  

และการนาํสู่การปฏิบติัมาใชใ้นระยะการปฏิบติัการโคช้ 

3.3 หลักการ  และแนวคิดของการโคช้แบบร่วมมือ  (Collaborative  Coaching)  เป็นการ

พฒันาวิชาชีพที่เน้นการร่วมมือกันระหว่างผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้  เพื่อให้สามารถเรียนรู้  

และพฒันาดว้ยการนาํตนเองใหบ้รรลุผลสาํเร็จ  โดยการสร้างสัมพนัธภาพและความร่วมมือกนัวางแผน

ที่ต้องอาศัยความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน  (TRUST  Model)  ตามแนวคิดของ  Cope  (2004:  20 – 21)  

ประกอบดว้ย  1)  ความจริงใจ  (Truthful)  2)  การยอมรับ  (Responsive)  3)  การเป็นหน่ึงเดียว  (Uniform)  

4)  ความปลอดภยั  (SafeS)  และ  5)  การฝึกฝน  (Trained)  ผูว้จิยัไดน้าํหลกัการ  และแนวคิดการโคช้แบบ

ร่วมมือมาสังเคราะห์เป็นระบบสนับสนุน  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบเชิงเง่ือนไขในการนํา

รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ด้วยการระบุถึงการร่วมมือกัน  และความไวว้างใจ    

ซ่ึงกันและกันของผูร่้วมพฒันาวิชาชีพเป็นหลัก  รวมทั้งได้นําแนวคิดของการโค้ชแบบร่วมมือมา

สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบเชิงกระบวนการ  ได้แก่  ระยะการเตรียมการ  ตอ้งเร่ิมด้วยการให้ความ

จริงใจ  ความตั้งใจ  และความร่วมมือ  ระยะการวางแผนเน้นการมีส่วนร่วม  และความจริงใจต่อกนั  ระยะ

การปฏิบติัการเน้นการมีส่วนร่วม  ความจริงใจ  การยอมรับ  การเป็นหน่ึงเดียว  ความปลอดภยั  และความ

ตั้งใจจริง  ระยะการประเมินผลเน้นการมีส่วนร่วม  ความจริงใจ  การยอมรับ  และความปลอดภยัที่ผลการ

ปฏิบติัใด  ๆ ไม่เก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลการสอนใด  ๆ ทั้งส้ิน  และระยะการพฒันาปรับปรุงเน้นการมี

ส่วนร่วม  ความจริงใจ  การยอมรับ  และความปลอดภยั 

3.4 หลกัการ  และแนวคิดของการโคช้แบบไตร่ตรองสะทอ้นคิด  (Reflective  Coaching)  

เป็นการพฒันาวิชาชีพที่ส่งเสริมทกัษะการคิดขั้นสูง  การส่งเสริม  การสะทอ้นยอ้นคิด  การคิด  การปฏิบติั  

และผลการปฏิบติัของตน  ซ่ึงเป็นทักษะสําคญัของการโคช้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  และ  Metacognition  

การโคช้รูปแบบดังกล่าวจะช่วยให้ผูรั้บการโคช้ไตร่ตรองสะท้อนคิดเก่ียวกับวิธีการคิด  การปฏิบัติ      

ผลการปฏิบติั  และคิดหาวิธีการแก้ไขหรือพฒันาได้ด้วยตวัเอง  (Self – Directed  Learning)  จากกระบวน 

การโคช้  Schon’s  Reflective  Coaching  ได้เสนอความคิดเห็นว่า  ครูไม่สามารถนําความรู้  และเทคนิค

วิธีจากการฝึกอบรมแต่ละคร้ังไปใช้ให้เกิดสัมฤทธิผลได้  เพราะสถานการณ์การจดัการเรียนการสอน     

มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  และการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นไดอ้ยา่งต่อเน่ืองขณะจดัการเรียนการสอน  

ดงันั้นกิจรรมที่ใชใ้นการสนับสนุน  แนะนาํ  กระตุน้การคิดไตร่ตรอง  และวิธีการโคช้ที่เป็นความร่วมมือ

กนั  มีการแนะนํา  วิพากษ ์ อธิบาย  สาธิต  ถามคาํถาม  เพื่อส่งเสริมการไตร่ตรองสะทอ้นคิดการปฏิบติั

หรือร่วมสะท้อนความคิด  พร้อมกับการสังเกต  และบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนท่ีสําคัญ            

เพือ่ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล  จึงเป็นเทคนิคการปฏิบติัที่เหมาะสมที่สุดในการพฒันาวชิาชีพครู  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  

2556ข: 319 - 320)  ทั้งน้ีทั้งผูท้าํหน้าที่โคช้และผูรั้บการโคช้มีคุณลักษณะสําคญั  ได้แก่  การใจกวา้ง  
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ความรับผิดชอบ  การเต็มใจอย่างจริงใจ  การสืบเสาะและสร้างความรู้ด้วยตนเอง  การแสดงความรู้

ความสามารถให้กบัเพื่อนได้  และการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดกบัผูอ่ื้น  ซ่ึงผูว้ิจยัได้นําคุณลักษณะ

สาํคญัของผูท้าํหนา้ที่โคช้และผูรั้บการโคช้แบบไตร่ตรองสะทอ้นคิด  ไดแ้ก่  ใจกวา้ง  รับผิดชอบ  เต็มใจ

อย่างจริงใจ  สืบเสาะและสร้างความรู้ด้วยตนเอง  แสดงความรู้ความสามารถให้ก ับเพื่อนได้  และ

แลกเปล่ียนความรู้ความคิดกับผู ้อ่ืน  มาสังเคราะห์ เป็นระบบสนับสนุน  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขในการพฒันารูปแบบ  และนาํการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ไปใช ้ 

นอกจากน้ีได้นําหลักการ  และแนวคิดการโค้ชแบบไตร่ตรองสะท้อนคิดมาเป็นแนวคิดหน่ึงในการ

สังเคราะห์องค์ประกอบเชิงกระบวนการ  ได้แก่  การส่งเสริมไตร่ตรองสะทอ้นคิดเก่ียวกับกระบวนการคิด  

กระบวนการปฏิบติั  การเลือกใชว้ิธีคิด  กระบวนการคิด  และวิธีปฏิบติัในระยะการปฏิบติัการ  การไตร่ตรอง 

สะทอ้นคิดเก่ียวกบัผลการปฏิบติั  การปรับปรุงหรือพฒันาอยา่งสร้างสรรคใ์นระยะการพฒันาปรับปรุง 

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช 

4.1 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง  (Change  Theories)  เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง

จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั  อาจเป็นการเปล่ียนแปลงทั้งระบบหรือการเปล่ียนแปลง

เพียงบางส่วนขึ้นอยูก่ ับความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง  ซ่ึง  Chin  และ  Bennis  (1969:  34 – 35)  ได้

นําเสนอยุทธวิธีการเปล่ียนแปลงแบบ  Non - Conflict  ประกอบด้วย  การใช้หลักเหตุผลและข้อมูล               

เชิงประจกัษ์  (Rational - Empirical  Strategy)  การให้ความรู้ใหม่  (Normative  Re - Education)  และการใช้

อาํนาจและการควบคุม  (Power  Coercive  Strategy)  โดยมีกระบวนการเปล่ียนแปลง  3  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  

การละลาย  (Unfreezing)  การเปล่ียนแปลง  (Changing)  การทาํให้คงอยูอ่ยา่งมัน่คง  (Refreezing)  (Wiles  and  

Bondi,  2004:  41)  ทาํนองเดียวกับแนวคิดของ  Kotter  และ  Schlesinger  (Daughtrey  and  Ricks,  1998:  

570 – 573)  ที่เช่ือว่า  การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นตอ้งอาศยัพลังผลักดันมากกว่าพลังต่อตา้น  แต่หากมี

พลังต่อต้านมากกว่าจะต้องลดหรือกําจัดการต่อต้านด้วยการให้ความรู้และส่ือความหมายให้ รู้  

(Education  and  Communication)  การให้มีส่วนร่วมและร่วมมือ  (Participation  and  Involvement)  

การอาํนวยความสะดวก  และสนับสนุน  (Facilitation  and  Support)  สอดคล้องกับแนวคิดของ  Lewin  

(Wiles  and  Bondi,  2004:  41)  ที่ระบุว่า  มนุษยจ์ะเปล่ียนแปลงหากไดรั้บการช้ีแจงอยา่งมีเหตุผล  และ

ไดรั้บรู้ถึงความจาํเป็นในการเปล่ียนแปลง  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํทฤษฎีการเปล่ียนแปลงมาใชใ้นการพฒันา

รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  โดยให้ผูท้าํหน้าท่ีโค้ชเป็นผูน้ําการเปล่ียนแปลง  

สามารถใชห้ลกัการเปล่ียนแปลงจากการทาํความเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  สร้างความตระหนัก

ให้เห็นความสาํคญัของการเปล่ียนแปลง  พฒันาความรู้และความสามารถให้เกิดความพร้อม  เปิดโอกาส

ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมตดัสินใจ  แกปั้ญหา  พฒันา  และสนบัสนุนดว้ยวธีิการหลากหลายอยา่งต่อเน่ือง 
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4.2 ทฤษฎีภาวะผูน้ําในการนิเทศ  (Supervisory  Leadership  Theories)  มีความสําคญั

ต่อผูท้าํหน้าที่โคช้ในการพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานร่วมกับเทคนิค  และทกัษะในการนิเทศ  เพื่อ

สร้างการยอมรับ  และความร่วมมือตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลในการปฏิบติังานให้สาํเร็จตามเป้าหมาย  

ซ่ึง  Giammatteo  (Wiles  and  Bondi,  2004:  49 – 50)  ได้เสนอรูปแบบภาวะผู ้นํา  5  รูปแบบ  ได้แก่  

บอกให้ปฏิบัติ  (Tells  Leadership)  ขายความคิด  (Sells  Leadership)  ให้คาํแนะนํา  (Consults  Leadership)  

ร่วมมือกัน  (Joins  Leadership)  กระจายอาํนาจ  (Delegates  Leadership)  นอกจากน้ี  Fiedler  (1967:  13)  

ได้จาํแนกรูปแบบภาวะผูน้ําตามสถานการณ์  (Situational  Leadership)  เป็น  2  มิติ  ได้แก่  มุ่งเน้นงาน  

(Task – Oriented  Leadership)  และมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกันของผูน้ําและผูร่้วมงาน  (Relationship - 

Oriented  Leadership)  ประกอบด้วยระดับการตัดสินใจ  7  ระดับ  ได้แก่  ผูน้ําตัดสินใจ  ผู ้นําเสนอ

วิธีการตดัสินใจ  ผูน้ําเสนอแนวคิดกระตุน้ให้ถาม  ผูน้ําเสนอแนวทางการตดัสินใจที่เป็นไปได ้ ผูน้ํา

เสนอปัญหา  ขอ้แนะนํา  และตดัสินใจ  ผูน้าํอธิบายขอ้จาํกดัและให้กลุ่มตดัสินใจ  ผูน้ําเปิดโอกาสให้

ปฏิบติังานภายใตก้ารดูแลช่วยเหลือ  ทาํนองเดียวกับ  Hersey  และ  Blanchard  (1988:  274)  ได้เสนอ

รูปแบบการใช้ภาวะผูน้ําที่ มุ่งเน้นพฤติกรรมในการทาํงานกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  4  แบบ  

ไดแ้ก่  การให้ความสําคญักับงานสูงและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลตํ่า  การให้ความสาํคญักบังาน และ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลสูง  การให้ความสาํคญักบังานตํ่าและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลสูง  และ

การให้ความสาํคญักบังานและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลตํ่า  ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีภาวะผูน้ํามาใช้  โดย

ให้ผู ้ท ําหน้าที่โค้ชจะต้องใช้ภาวะผู ้นําในรูปแบบต่างๆ  ที่หลากหลาย  ตามความเหมาะสมกับ

สถานการณ์  สภาพความพร้อมในด้านต่างๆ  ของโรงเรียน  และความแตกต่างระหว่างบุคคล  ภายใต ้  

การมีส่วนร่วมของผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานทุกขั้นตอน  การใหค้วามสาํคญัสูงกบังานและความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลอยา่งสมดุล 

4.3 ทฤษฎีการติดต่อส่ือสาร  และส่ือความหมาย  (Communication  and  Communication  

Theories)  มีความสําคญัยิง่ในการพฒันาวิชาชีพหรือการโคช้  เพื่อสร้างความขา้ใจซ่ึงกันและกัน  รวมทั้ง

เป็นการพฒันากระบวนการทางปัญญาในการส่งเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม 

Metacognition  ให้แก่นักเรียน  ซ่ึง  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  156 - 165)  ไดเ้สนอแนวคิดในการส่ือสารที่

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คิด  (Freeing  Response)  5  ประการ  ประกอบด้วย  การสร้างความเขา้ใจอยา่งชัดเจน 

เก่ี ยวกับคําถาม  (Clarifying  Questions)  การถอดความ  (Paraphrasing)  การตรวจสอบความรู้สึ ก  

(Perception  Checking)  การให้สาระขอ้มูลเพิ่มเติม  (Offering  Information)  และการฟังอยา่งตั้งใจ  (Attentive  

Listening)  และพฤติกรรมการให้ความสนใจ  ใส่ใจ  และตั้ งใจฟัง  (Attending  Behaviors)  ที่ต้องปฏิบัติ

ควบคู่กัน  การแสดงออกด้วยพฤติกรรม  ได้แก่   กริยาท่าทาง  (Nonverbal  Cues)  การแสดงออกด้วย                 

ความสนใจเอาใจใส่  (Attending  Behaviors)  การทาํความเขา้ใจกับความรู้สึกของผูพู้ด  (Identifying  the  
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Speaker’s  Feelings)  การส่ือความหมายด้วยคาํพูดอ่ืน  (Verbal  Cues)  และการสรุปย่อ  (Sub  Summaries)  

รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกบัการเสนอเคร่ืองมือสนทนาสําหรับการโคช้ทางปัญญาของ  Costa  และ  Garmston  

(2002:  28)  ได้แก่  การถอดความหมายของคาํพูด  (Paraphrasing)  การใช้คาํถามเจาะหาความคิด  (Probe)   

การหยุดคิด  (Pause)  และการให้ความใส่ใจ  (Pay  Close  Attention)  ดังนั้นผูว้ิจยัจึงนําแนวคิดการส่ือสาร

ที่ เปิดโอกาสให้คิด  (Freeing  Response)  พฤติกรรมการให้ความสนใจ  ใส่ใจ  และตั้ งใจฟัง  (Attending  

Behaviors)  ของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  ร่วมกับเคร่ืองมือสนทนาสําหรับการโค้ชทางปัญญา  ของ  Costa  และ  

Garmston  มาสังเคราะห์เป็นทักษะการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ด้วยคาํพูด  และการแสดง

ภาษาท่าทางที่ เหมาะสมดังน้ี  คือ  การถอดความหมายของคาํพูด  (Paraphrasing)  การใช้คาํถามเจาะหา

ความคิด  (Probe)  การหยุดคิด  (Pause)  การให้สาระข้อมูลเพิ่มเติม  (Offering  Information)  และการฟัง

อย่างตั้งใจ  (Attentive  Listening)  ดว้ยการแสดงออกมาเป็นกริยาท่าทาง  (Nonverbal  Cues)  การสนใจเอา

ใจใส่   (Attending  Behaviors)  การทําความเข้าใจกับความรู้สึ กของผู ้พูด  (Identifying  the  Speaker’s  

Feelings)  การส่ือความหมายดว้ยคาํพูดอ่ืน  (Verbal  Cues)  และการสรุปยอ่  (Sub  Summaries)  มาใช้เป็น

ทั้งองคป์ระกอบเชิงกระบวนการ  และองคป์ระกอบเง่ือนไขในการนาํรูปแบบการโคช้ทางปัญญาฯ  ใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ  (Motivation  Theories)  มีความสําคญัยิง่ต่อการสร้างแรงจูงใจใน

การพฒันาตนเองของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ให้ประสบผลสาํเร็จ  โดยส่ิงที่จูงใจ  และวิธีการ

ของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  อันเน่ืองมาจากพื้นฐานความรู้  ประสบการณ์  เจตคติ  ความตอ้งการ  

และค่านิยมที่แตกต่างกนั  แนวทางในการกระตุน้แรงจูงใจใหเ้กิดกบัแต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่ม  จะตอ้ง

อาศยัทฤษฎีต่าง  ๆ ได้แก่  ทฤษฎีความตอ้งการของ  Maslow  ท่ีเช่ือว่า  คนเราจะมีความตอ้งการในระดบัที่

สูงขึ้นเม่ือความตอ้งการขั้นตน้ไดรั้บการตอบสนอง  ทฤษฎีแรงจูงใจของ  Hygiene  ที่เช่ือว่า  องคป์ระกอบ

ที่ทาํใหเ้กิดความพงึพอใจและจูงใจใหท้าํงานหนักมากขึ้น  และส่งผลให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบติังาน

ให้ประสบผลสําเร็จ  ได้แก่  แรงจูงใจ  (Motivation  Factors)  และสุขภาพศาสตร์  (Hygiene  Factors)  

และทฤษฎีของ  Ouchi  ที่เช่ือว่า  มนุษยรั์กความเป็นอิสระ  และมีความตอ้งการ  องคก์รที่ตอ้งการบรรลุ

ความสาํเร็จควรปรับเป้าหมายขององคก์รให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบุคคลในองคก์ร  ดงันั้นผูว้จิยัจึง

นาํแนวคิดจากทฤษฎีความตอ้งการของ  Maslow  ทฤษฎีแรงจูงใจของ  Hygiene  และทฤษฎีของ  Ouchi  

มาสังเคราะห์เป็นองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขที่เน้นความตอ้งการ  การเคารพ  การให้เกียรติกนั  การมีส่วน

รับผิดชอบ  การได้รับความรู้ด้วยการนําตนเอง  การมีส่วนร่วมกาํหนดเป้าหมาย  และปฏิบัติงาน  และ

องค์ประกอบเชิงกระบวนการในการพฒันาความรู้และทกัษะของผูท้าํหน้าที่โคช้และผูรั้บการโคช้ใน

ระยะการวางแผน  และระยะการปฏิบติัการ  เป็นการนาํความรู้และทกัษะเกี่ยวกบัทฤษฎีแรงจูงใจไปใชใ้น

การโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  อยา่งเป็นรูปธรรม 
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4.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  (Adult  Learning  Theories)  มีบทบาทสําคญัต่อการ

พฒันาวิชาชีพของผูท้ี่อยู่ในวยัผูใ้หญ่  ซ่ึงผูใ้หญ่จะเกิดการเรียนรู้ได้ดีหากมีส่วนร่วมในการวางแผน  

การตดัสินใจ  การปฏิบติั  การประเมินผลและการพฒันาปรับปรุง  มีความพร้อมมากยิง่ขึ้นเม่ือส่ิงที่เรียนรู้ 

มีผลมาจากความจาํเป็นในการนําความรู้ไปใช้แกไ้ขปัญหาในชีวิตจริงและการพฒันาตน  เกิดแรงจูงใจ

จากภายในและการมองเห็นประโยชน์ของส่ิงที่ตอ้งเรียนรู้และการพฒันางานในหน้าที่ของตน  การเรียนรู้ใน

วชิาชีพครูเน้นการปฏิบติัเพื่อการเรียนรู้และความสามารถที่จะประยกุตใ์ชค้วามรู้นั้นโดยทนัที  การมีอิสระ

ในการคิดตดัสินใจโดยไม่มีการบงัคบัใด  ๆ พร้อมทั้งมีโอกาสนาํความรู้และประสบการณ์ที่มีอยูม่าปรับใช้

ในสถานการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ  ได ้ (Knowles,  1984:  13)  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  Glatthorn  (1990:  

143)  ที่ เช่ือว่า  การเรียนรู้และพัฒนาของผู ้ที่อยู่ในวยัผูใ้หญ่จะได้ผลดีหากมีการจัดบรรยากาศที่ มี              

ความไวว้างใจ  การยอมรับกนัและกนั  การปฏิบติัจริง  การมีอิสระในการคิดและปฏิบติั  และการช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนั  ดงันั้นผูว้จิยัจึงนาํแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ร่วมกบัหลกัการ  และแนวคิดของ

รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบเชิงกระบวนการ  โดย

ตระหนักถึงความตอ้งการในการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองในวิชาชีพมาใช้ในระยะการวางแผน  และระยะ                 

การปฏิบัติการโค้ช  โดยให้ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  ร่วมกันวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น                 

การวางแผน  และการปฏิบัติการโค้ช  ตลอดจนการสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํา

รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ไปใช้ในบรรยากาศของความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ          

ดว้ยความไวว้างใจ  การยอมรับซ่ึงกนัและกนั  และการร่วมมือกนัโดยตลอด 

5. แนวคิด  และหลักการเกี่ยวกับ  Metacognition  และการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม 

Metacognition 

Metacognition  เป็นทกัษะการคิดที่มีความซับซ้อน  มีลักษณะเป็นนามธรรมเก่ียวกับ

การรู้เชิงลึกในองคค์วามรู้  กลวิธีการรู้  ทกัษะการคิด  และความสามารถในการนาํไปใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 

ซ่ึงมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ที่ต่อเน่ือง  Metacognition  เน้นการคิดเก่ียวกับวิธีการคิดของตนเอง  

(Thinking  about  One’s  Thinking)  และการตระหนั กรู้   (Awareness)  เก่ี ยวกับความรู้   การรู้   และ

ความสามารถในการทาํความเขา้ใจ  ควบคุม  กาํกับ  และจดัการกบักระบวนการรู้และการคิดของตนเอง  

ซ่ึงมีจาํเป็นในการจดัการศึกษาปัจจุบนัท่ีเน้นวิธีการเรียนรู้  ทกัษะการคิด  ทกัษะชีวิต  การทาํงาน  วิธีการ

เรียนรู้  และการรู้วิธีคิดของตนเอง  (Learn  How  to  Learn)  ส่งผลให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้ตลอดชีวิต  (Life – 

Long  Learning)  โดยมีสาระสาํคญั  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2558:  1)  ไดแ้ก่  1)  เป็นกระบวนการคิดที่เป็นระบบ  

และเก่ียวข้องกับทักษะการคิดทุกประเภท  2)  เป็นทั้ งแนวทาง  วิธีการปฏิบัติ  และเป็นเป้าหมายในเวลา

เดียวกนั  3)  เป็นความรู้และทกัษะที่ตอ้งเรียนรู้  และฝึกปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  4)  ตอ้งอาศยัสาระความรู้
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เป็นส่ือในการพฒันากระบวนการคิด  และความชาํนาญ  5)  มีการสอน  และฝึกปฏิบติั  6)  มีการไตร่ตรอง

สะทอ้นคิดในทุกองคป์ระกอบ  7)  ใชห้ลกัการ  และแนวทางการจดัการเรียนการสอน  และ  8)  มีการสร้าง

แรงจูงใจใหย้อมรับ  ตระหนกัรู้  มองเห็นความสาํคญั  และประโยชน์ของทกัษะการคิดในแบบดงักล่าว 

การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ตอ้งอาศัยการเลือกกลยุทธ์และ

วธีิการจดัการเรียนการสอนที่เหมาะสม  พร้อมทั้งทาํความเขา้ใจ  เพือ่การนาํไปใช ้ (Selecting  Understanding  

and  Applying  Strategy)  และการควบคุมการปฏิบัติงาน  ภาระงาน  และการสร้างช้ินงาน  (Monitoring  

Task  Performance)  โดยตอ้งมีการปฏิบติัท่ีรอบคอบ  และตั้งใจ  (Conklin,  2012:  30)  เร่ิมจากการวางแผน

อยา่งเป็นระบบ  การปฏิบติังานตามแผน  การควบคุมการปฏิบติังานทุกขั้นตอน  การปรับปรุงแกไ้ขจากการ

ทบทวนยอ้นคิดทุกระยะ  การประเมินผลงาน  และการนําเสนอหรือแสดงผลงานหลากหลาย  (Pressley,  

Borkowski  and  Schneider,  1987:  79)  ทั้งน้ีตอ้งดาํเนินการควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในตวั

ผูเ้รียน  รวมทั้งการเสนอตวัอย่างความสําเร็จและประโยชน์  การให้ปฏิบติัตาม  และการจดัโอกาสให้ได้ฝึก

โดยการถามตอบดว้ยการสะทอ้นคิด  ซ่ึงเทคนิควิธี  และวธีิการจดัการเรียนการสอนที่พฒันา  Metacognition  

ที่เหมาะสมกบัจุดประสงค ์ เน้ือหา  กิจกรรม  การวดัและประเมินผล  ความสนใจของนักเรียน  นอกจากน้ี

ในการพฒันาให้เกิดสัมฤทธิผลที่สูงขึ้ น  ครูตอ้งอาศยัความรู้และความเขา้ใจแนวคิดสําคัญเก่ียวกับ             

การพฒันาสติปัญญามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

6. การเรียนรู้ตามแนวคดิของ  Bloom’s  Taxonomy  Revised 

Bloom’s  Taxonomy  Revised  เป็นการเรียนรู้ทางพุทธิพิสัย (Cognitive  Domain)  ตาม

แนวคิดของ  Anderson  และ  Krathwohl  ที่ปรับปรุงจากแนวคิดของ  Bloom’s  Taxonomy  ดงัน้ี 

6.1 การพิจารณาลักษณะหรือประเภทของความรู้  (Knowledge  Dimension)  ได้แก่   

1)  ความรู้เก่ียวกบัความเป็นจริง  (Factual  Knowledge)  2)  ความรู้ในเชิงมโนทศัน์  (Conceptual  Knowledge)  

3)  ความรู้ในเชิงวิธีการหรือกระบวนการ  (Procedural  Knowledge)  และ  4)  ความรู้เชิงอภิปัญญา  

(Metacognitive  Knowledge) 

6.2 การพิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญาหรือระดบัของการรู้  6  ขั้น  (Cognitive  Processes)  

ได้แก่  1)  จาํ  (Remember)  เป็นการจาํส่ิงที่ เรียนรู้  2)  เข้าใจ  (Understanding)  3)  ประยุกต์ใช้  (Applying)  

4)  วเิคราะห์  (Analyzing)  5)  ประเมินค่า  (Evaluating)  และ  6)  คิดสร้างสรรค ์  (Creating) 

ทั้งน้ีการที่จะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในระดบัใดหรือหลายระดบันั้น  ขึ้นอยูก่บั

เน้ือหาสาระที่เป็นองคค์วามรู้  โดยอาจตอ้งผสานขอ้มูลความรู้ในรูปแบบต่างๆ  เพือ่สร้างการเรียนรู้    

ซ่ึงในการที่จะพฒันานักเรียนให้บรรลุจุดประสงคท์ั้ง  6  ระดบั  ตอ้งเร่ิมจากการทาํให้นักเรียนสามารถ

กาํหนดเป้าหมายในระดบัสูงได ้ รวมทั้งสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์  ภารกิจ  
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การตดัสินใจ  และการแกปั้ญหาร่วมกนัภายในองคก์ร  เพราะในการคิด แต่ละระดบัจะเป็นฐานสาํหรับ

การปรับเปล่ียนขึ้นไปสู่ระดบัการคิดท่ีสูงขึ้นต่อไป  อนัจะส่งผลให้นักเรียนมีโอกาส  และมีความ

เช่ียวชาญเพิ่มขึ้น  และสามารถคิดในระดบัที่สูงไดใ้นที่สุด  ดงันั้นจึงถือไดว้่าระดบัการคิดของ  Bloom  

เป็นพื้นฐานการพฒันาความคิดของนกัเรียนสู่ความสามารถทางการคิดในระดบัท่ีสูงขึ้นไดต้ามลาํดบั 

7. แนวคดิเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ  Marzano’s  Taxonomy 

Marzano’s  Taxonomy  เป็นการพฒันารูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบใหม่  

(A  New  Taxonomy  of  Education  Objectives)  ดงัน้ี 

7.1 ระบบการคิ ด   3  ประการ  (Three  System  of  Thinking)  ได้แก่   1)  ระบ บ

สติปัญญา  (Cognitive  System)  2)  ระบบรู้คิด  (Metacognitive  System)  และ  3)  ระบบตนเอง  (Self – 

System) 

7.2 ระดับขั้ นความรู้ระบบการคิด  6  ระดับ  (Six  Level  of  Marzano’s  Taxonomy)  

ได้แก่  1)  การทบทวนความรู้  (Knowledge  Retrieval)  2)  ความเขา้ใจ  (Comprehensive)  3)  การวิเคราะห์  

(Analysis)  4)  การนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์  (Knowledge  Utilization)  ซ่ึง  4  ระดับแรกอยู่ใน

ระบบสติปัญญา  (Cognitive  System)  5)  การรู้คิด  (Metacognition)  และ  6)  ระบบการคิดด้วยตนเอง  

(Self – System  Thinking)  อยู่ในระบบรู้คิด  (Metacognitive  System)  และระบบตนเอง  (Self – System)  

ตามลาํดบั 

ในการพัฒนาความคิดให้แก่นักเรียนจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบ

ความคิดทั้ง  3  ประการ  ตามระดบัขั้นของความรู้ระบบความคิด  ซ่ึงการพฒันาทกัษะการคิดในระดับ               

ที่สูงไดน้ั้นจะตอ้งมีทกัษะการคิดระดับตํ่ากว่าให้เพียงพอเสียก่อน  แต่การท่ีจะพฒันาการจดัการเรียน-

การสอนที่ส่งเสริมทกัษะการคิดให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนวิธีการหน่ึง  คือ  การสร้างความรู้  และความเขา้ใจ

ในการจดัการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความคิดให้มากยิง่ขึ้น  เพื่อให้ครูสามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทาง  

และประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหป้ระสบผลสาํเร็จได ้

สรุปผลการประยุกต์กรอบแนวคดิทฤษฎีของการวิจัยมาใช้ 

การศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  คร้ังน้ี  ผูว้ิจยั

ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจาํลองการออกแบบระบบการจดัการเรียนการสอน  The  ADDIE  Model  

ของ  University  of  Florida  State  (1975:  1)  แบบจาํลองการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ

ของ  Dick,  Carey  และ  Carey  (2005:  1 - 8)  และแบบจาํลองการสอนของ  Kemp,  Morrison  และ  Ross  

(2011:  14 - 18)  ร่วมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  สังเคราะห์ เป็น

ขั้นตอนในการศึกษา  4  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
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ข้ันตอนที่  1  การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น  (Analysis  :  Research  :  R1)  ผูว้ิจัย

ได้นําแนวคิดมาจากแบบจาํลองการออกแบบระบบการจดัการเรียนการสอน  The  ADDIE  Model  ของ  

University  of  Florida  State  (1975:  1)  มาใช้ในขั้นการวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น  (Analysis)  ร่วมกับ

แบบจาํลองการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบของ  Dick,  Carey  และ  Carey  ในขั้นการกาํหนดเป้าหมายการ

เรียนการสอน  (Identify  Instructional  Goals)  ด้วยการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน  (Analyze  Performance)  

และการวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น  (Conduct  Needs  Assessment)  และขั้นการเขียนวตัถุประสงค ์ 

(Write  Performance  Objective)  ระบุความสามารถด้านความรู้และการปฏิบติัของผูเ้รียน  แบบจาํลองการสอน 

ของ  Kemp,  Morrison  และ  Ross  ในขั้ นการกําหนดปัญหาการจัดการเรียนการสอน  (Instruction  

Problems)  ขั้นการวิเคราะห์ผูเ้รียนและบริบท  (Learner  and  Context)  ขั้นการวิเคราะห์ภาระงาน  (Task  

Analysis)  ส่ิงที่ควรรู้และควรปฏิบัติในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

และขั้นการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอน  (Instructional  Objectives)  ส่ิงที่ควรรู้มา

ก่อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัและการวดัประเมินผล  รวมทั้งแนวคิดการวิจยัและพฒันา  (Research  and  

Development)  ในขั้นการวจิยั  Research1  หรือ  R1)  มาสงัเคราะห์สรุปผลได ้ ดงัน้ี 

1. การศึกษาวิเคราะห์ช่องว่าง  (Gap)  ระหว่างสภาพที่คาดหวงั  (Target)  กับสภาพที่เป็น

จริง  (Actual)  เพื่อกาํหนดความรู้  และทกัษะที่จาํเป็นตอ้งเตรียมพร้อมก่อนการพฒันาให้ได้ผลลัพธ์

ตามที่คาดหวงั  โดยศึกษาวิเคราะห์จุดเน้นการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร

แกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนโยบายการจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  สภาพการจดั

การศึกษา  และปัญหาด้านคุณภาพของผูเ้รียน  ผลการประเมินและการทดสอบในระดับนานาชาติ  

ระดบัประเทศ  และระดบักรุงเทพมหานคร  รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. ศึกษาวิเคราะห์สภาพการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  

และการโคช้  จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง  การสํารวจขอ้มูล 

การปฏิบัติงานและผลการปฏิบติังานของศึกษานิเทศก์  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู  และการศึกษา

วิเคราะห์แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการวิจยัและพฒันา  การออกแบบระบบการจดั-

การเรียนการสอน  การโคช้ทางปัญญา  การโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น  การโคช้แบบร่วมมือ  และการโคช้

แบบไตร่ตรองสะทอ้นคิด  ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง  ทฤษฎีภาวะผูน้าํ  ทฤษฎีการติดต่อส่ือสารและส่ือ

ความหมาย  ทฤษฎีแรงจูงใจ  ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบต่าง  ๆ แนวคิดหลกัการ

และทฤษฎีเก่ียวกับ  Metacognition  การจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  การเรียนรู้ตาม

แนวคิดของ  Bloom’s  Taxonomy  Revised  และการเรียนรู้ตามแนวคิดของ  Marzano’s  Taxonomy 
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3. การระบุเป้าหมาย  และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์  โดยการนําขอ้มูลที่ได้จากการวิเคราะห์

ช่องวา่งระหวา่งสภาพที่คาดหวงักบัสภาพที่เป็นจริงกบัขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  หลกัการ  

และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง  มาวเิคราะห์ประเด็นที่ตอ้งเติมเต็มทั้งดา้นความรู้  และทกัษะสาํคญั 

ข้ันตอนที่  2  การออกแบบและพัฒนาร่างรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  

(Design  and  Development  :  Development1  :  D1)  ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดมาจากแบบจาํลองการออกแบบ 

ระบบการจัดการเรียนการสอน  The  ADDIE  Model  ของ  University  of  Florida  State  (1975:  1)  ใน

ขั้นการออกแบบ  (Design)  และขั้นการพัฒนา  (Development)  ร่วมกับแนวคิดแบบจําลองการจัด           

การเรียนการสอนเชิงระบบของ  Dick,  Carey  และ  Carey  (2005:  1 - 8)  ในขั้นการพฒันากลยทุธ์การสอน  

(Develop  Instructional  Strategy)  ขั้นการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินผล  (Develop  Assessment  Instrument)  

ขั้ นการพัฒนา  และเลือกส่ือการเรียนการสอน  (Develop  and  Select  Instructional  Materials)  ขั้ น            

การออกแบบ  และประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน  (Design  and  Conduct  Formation  Evaluation  

of  Instruction)  แบบจําลองการสอนของ  Kemp,  Morrison  และ  Ross   (2011:  14 – 18)  นํามาใช้ใน  

ขั้นการจดัลําดับเน้ือหา  (Content  Sequencing)  ขั้นการกําหนดกลยุทธ์การสอน  (Instructional  Strategies)  

และขั้นการออกแบบส่ือการสอน  (Designing  the  Message)  และแนวคิดการวิจยัและพฒันา  (Research  

and  Development)  ในขั้นการพฒันา  Development1  หรือ  D1)  มาสังเคราะห์ร่างรูปแบบ  จากขั้นตอนน้ี

ได้ร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (PCCEC  Model)  จากนั้น  จึงนําร่างรูปแบบไป

ตรวจสอบความสมเหตุสมผล  ความเป็นไปได ้ และความสอดคล้องจากผูเ้ช่ียวชาญ  นําผลที่ไดจ้ากการ

ตรวจสอบร่างรูปแบบไปปรับปรุงแกไ้ขใหมี้คุณภาพสูงขึ้นก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป   

ข้ันตอนที่  3  การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  (Implementation  

:  Research2  :  R2)  ผูว้ิจยัได้นําแนวคิดมาจากแนวคิดแบบจาํลองการออกแบบระบบการจดัการเรียน

การสอน   The  ADDIE  Model  ของ  University  of  Florida  State  (1975:  1)  ในขั้ นการนํ าไปใช ้ 

(Implementation)  ร่วมกับแนวคิดการวิจยัและพฒันา  (Research  and  Development)  ในขั้นการพฒันา  

Research2  หรือ  R2)  มาสังเคราะห์เป็นขั้นการนําร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ       

ที่พฒันาขึ้ นไปทดลองใช้ในภาคสนาม  (Field – Trial)  โดยใช้การทดลองแบบอนุกรมเวลา  (Time  Series  

Design)  เน่ืองจาก  1)  ทดลองกับกลุ่มตวัอย่างเพียงกลุ่มเดียว  2)  มีการวดัซํ้ า  (Repeated  Measure)  เป็น

ระยะๆ  ทั้งก่อน  ระหวา่ง  และหลงัการทดลอง  และ  3)  เป็นการศึกษาระยะยาว  (Longitudinal)  4  เดือน  

โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผลการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (PCCEC  

Model)  ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  แบ่งเป็น  5  ระยะ  ดงัน้ี 

1. ระยะการเตรียมการโคช้  (Preparing  :  P)   

 



32 

2. ระยะการวางแผนการปฏิบติั  (Creating  Action  Plan  :  C)   

3. ระยะการปฏิบติัการโคช้  (Coaching  :  C)   

4. ระยะการร่วมกันประเมินผลความสําเร็จ  และประมวลผลความรู้  (Evaluating  of  

Intended  Outcomes  and  Conceptualizing  of  Knowledge  :  E)   

5. ระยะการพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  (Continuing  Professional  Development  :  C)   

ข้ันตอนที่  4  การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  

(Evaluation  :  Development2  :  D2)  ผูว้ิจยัได้นําแนวคิดมาจากแนวคิดแบบจาํลองการออกแบบระบบ    

การจัดการเรียนการสอน  The  ADDIE  Model  ของ  University  of  Florida  State  (1975:  1)  ในขั้นการ

ประเมินผล  (Evaluation)  ร่วมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  ในขั้นการ

พฒันา  Development2  หรือ  D2)  มาสังเคราะห์เป็นขั้นการประมวลผลลัพธ์จากการประเมินผลต่างๆ  เพื่อ

ตรวจสอบความเป็นไปได้จากการนํารูปแบบตน้แบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ไปใช้

ต่อไป  และเพือ่พฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิง่ขึ้นก่อนนาํไปใชเ้ผยแพร่ต่อไป  ดงัน้ี 

1. ประเมินความรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียนก่อน  และหลงัการใช้รูปแบบ

การโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ   

2. ประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ให้แก่นักเรียน

ของผูรั้บการโคช้ 

3. ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ 

4. ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

5. ขยายผลการนาํรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ไปใชก้บัครู  และ

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนวดันิมมานรดี  สาํนกังานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง  โดยดาํเนินการเช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยา่ง 

รายละเอียดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วย

เพือ่นฯ  แสดงในภาพที่  1 
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ภาพที่  1  กรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

การออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอน 

1. แบบจาํลองการออกแบบการสอนของ   

University  of  Florida  State  (1975) 

2. แบบจาํลองการออกแบบระบบการสอนของ  

Dick, Carey  และ  Carey  (2005) 

3. แบบจาํลองการสอนของ  Kemp,  Morrison  

และ  Ross  (2011) 

    

     

         

 

  

      

      

    

    

        

        

    

      

      

    

         

 
รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  เพ่ือพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู                                                                                               

ทีส่่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการโค้ช 

1. ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงของ  Chin  และ  Bennis  (1969) 

2. ทฤษฎีภาวะผูน้าํในการนิเทศของ  Giammatteo  (1925)                     

ของ  Fiedler  (1967)  และของ  Hersey  และ  Blanchard  (1988) 

3. ทฤษฎีการติดต่อส่ือสาร  และส่ือความหมายของ                                     

วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556)  และของ  Costa  และ  Garmston  

(2002) 

4. ทฤษฎีแรงจูงใจของ  Maslow  (1970)  ของ  Herzberg  (19590)  

และของ  Ouchi  (1981) 

5. ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ของ  Knowles  (1984)  และ  

Glatthorn  (1990) 

แนวคดิ  และหลกัการเกี่ยวกบั  Metacognition              

และการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริม 

Metacognition 

1. หลกัการสําคญัของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2557)   

2. กระบวนการเรียนรู้  ของ  Pressley,  

Berkowski  Schneider  (1987) 

3. กลยทุธก์ารสอนของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556) 

4. วิธีการสอนของ  วัชรา  เล่าเรียนดี  (2556)     

และของ  ทิศนา  แขมมณี  (2553)  

5. Bloom’s  Taxonomy  Revised  (2001)   

6. Marzano’s  Taxonomy  (1993) 

ศึกษาเอกสาร  และข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

1. ความสําคญัของการจดัการศึกษา 2. สภาพปัญหาการจดัการศึกษา 

3. ผลการประเมิน  และการทดสอบ 4. ผลการนิเทศการศึกษา 

5. ความจาํเป็นของ  Metacognition 6. ความสําคญัของการพฒันาวิชาชีพดว้ยการโคช้  

แนวคดิ  และหลกัการเกี่ยวกบัการโค้ช 

1. การโคช้ทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  ของ  Costa  

และ  Carmston  (2002) 

2. การโคช้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  (Peer  Coaching)  ของ  Joyce  

และ  Showers  (1988) 

3. การโคช้แบบร่วมมือ  (Colaborative  Coaching)  ของ  Joyce  

และ  Showers  (1988) 

4. การโคช้แบบไตร่ตรองสะทอ้นคิด  (Reflective  Coaching)  

ของ  Donald  และ  Shone  (1987) 

ประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ 

1. สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ 2.  ผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน 

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ 

4.  ความคิดเห็นของผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ท่ีมีต่อการนํารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  

ไปใช ้

 

 



34 

คาํถามของการวิจัย 

1. รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน 

การสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  มีองค์ประกอบ

และกระบวนการอยา่งไร 

2. ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  เป็นอยา่งไรในดา้นต่อไปน้ี 

2.1 สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของครูผูรั้บการโคช้

ที่ใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ท่ีพฒันาขึ้นเป็นอยา่งไร 

2.2 ผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียนที่ได้รับจากการจดัการเรียน

การสอนจากครูผูรั้บการโคช้ที่ใช้รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่พฒันาขึ้นเป็น

อยา่งไร 

2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของครูผูรั้บการโคช้อยูใ่น

ระดบัใด 

2.4 ความคิดเห็นของผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที่มีต่อการนาํรูปแบบ 

การโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  ไปใชอ้ยูใ่นระดบัใด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะ                             

การจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

2. เพือ่ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพือ่พฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  ในดา้นต่าง  ๆ ดงัน้ี 

2.1 สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้ 

2.2 ผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน 

2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ 

2.4 ความคิดเห็นของผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที่มีต่อการนาํรูปแบบ

การโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  ไปใช ้
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สมมุติฐานของการวิจัย 

เพือ่เป็นแนวทางการวิจยั  และพื้นฐานการวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้จิยัจึงตั้งสมมติฐานไว ้  ดงัน้ี 

1. ผูรั้บการโคช้มีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  หลงัใช้

สูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ที่พฒันาขึ้น 

2. นกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนการสอนจากผูรั้บการโคช้  โดยรูปแบบการโคช้ทางปัญญา 

แบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ที่พฒันาขึ้น  มี  Metacognition  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยั  ดงัน้ี 

1. ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร  ไดแ้ก่  ครู  และนักเรียน  ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2558  ใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพระนคร  จาํนวน  11  โรงเรียน  (โรงเรียนราชบพิธ  โรงเรียนวดัสุทศัน์  

โรงเรียนมกุฎกษัตริยาราม  โรงเรียนวัดมหาธาตุ  โรงเรียนวดัพระเชตุพน  โรงเรียนวดัราชนัดดา  

โรงเรียนวดัใหม่อมตรส  โรงเรียนวดัอินทรวิหาร  โรงเรียนวดัราชบูรณะ  โรงเรียนวัดตรีทศเทพ  

โรงเรียนวดัมหรรณพาราม  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาบรมราชกุมารี)    

ประกอบดว้ย  ครู  จาํนวน  113  คน  และนกัเรียน  จาํนวน  1,444  คน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  ครู  และนักเรียน  ระดบัชั้นประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2558  

โรงเรียนราชบพิธ  สํานักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ท่ีไดจ้ากการเลือกด้วยวิธีการแบบเจาะจง  

(Purposive  Sampling)  จากโรงเรียนที่มีความประสงคเ์ขา้ร่วมการวิจยั  และเคยใช้การโคช้ในการนิเทศ

ภายในโรงเรียน  โดยไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่ง  ดงัน้ี 

1.2.1 ครูที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  จาํนวน  6  คน  

ใน  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ๆ  ละ  2  คน  ได้แก่  1)  ภาษาไทย  2)  คณิตศาสตร์  และ  3)  วิทยาศาสตร์  

ซ่ึงได้มาจากการทดสอบ  การตอบแบบสอบถาม  และการสัมภาษณ์  จากกลุ่มตวัอยา่ง  ผูบ้งัคบับญัชา  

และเพือ่นร่วมงาน  โดยมีคุณสมบติั  ต่อไปน้ี 

1.2.1.1 มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี  โดย

เป็นครูแกนนําในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ได้รับรางวลัหน่ึงแสนครูดี  และรางวลัครู

สอนดี 

1.2.1.2 มีความสนใจ  เตม็ใจ  และตอ้งการพฒันาวชิาชีพ 

1.2.1.3 มีระดบัความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม 

1.2.1.4 มีมนุษยสมัพนัธ ์ และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 



36 

1.2.1.5 มีความรับผดิชอบ 

1.2.2 นักเรียนท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  โดย

เป็นนักเรียนซ่ึงเรียนกบัครูที่เขา้ร่วมการวิจยั  และไดท้าํแบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  

ทั้ งก่อนและหลังเรียนกับผู ้รับการโค้ชด้วยรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ท่ี

พฒันาขึ้น 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 ตวัแปรตน้  (Independent  Variable)  คือ  รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน

ช่วยเพือ่นฯ 

2.2 ตวัแปรตาม  (Dependent  Variable)   

2.2.1 สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition 

2.2.2 ผลการเรียนรู้  และ  Metacognition 

2.2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน 

2.2.4 ความคิดเห็นที่มีต่อการนํารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วย

เพือ่นฯ  ไปใช ้

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558 

คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 

เพือ่ความเขา้ใจศพัทเ์ฉพาะที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีตรงกนั  ผูว้จิยัจึงนิยามความหมายไว ้ ดงัน้ี 

1. Metacognition  หมายถึง  การคิดเก่ียวกับกระบวนการคิด  การตระหนักรู้  และการ

จดัการเก่ียวกบักระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  โดยรู้วธีิการจาํ  

วธีิการทาํความเขา้ใจวิธีคิด  และสามารถนาํความรู้ความเขา้ใจไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถเลือกใช้

วิธีคิด  กระบวนการคิด  และวิธีปฏิบัติไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ได้อย่างหลากหลาย    ด้วยการ

ทบทวนยอ้นคิด  กระบวนการปฏิบติั  ผลการปฏิบติั  และสามารถเลือกใชว้ิธีการปรับปรุงหรือพฒันา

อยา่งสร้างสรรค ์

2. สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  หมายถึง  ความสามารถ

ของครูในการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ประกอบดว้ย 

2.1 การวางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ี มุ่ งส่งเสริมให้ เกิด  Metacognition                

มีองคป์ระกอบสาํคญัครบถ้วน  และสอดคล้องกัน  เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวตัถุประสงคท์ี่กาํหนดไว ้ โดย   
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ได้จากผลการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดย

ผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูว้จิยั 

2.2 การจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  Metacognition  การใช้กลวิธีในการจัด         

การเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  Metacognition  อย่างหลากหลาย  การถาม – ตอบเก่ียวกับการคิด  การ

ปฏิบติั  และการตรวจสอบผลการปฏิบติั  รวมทั้งการสะทอ้นคิดเก่ียวกบัวิธีคิด  การปฏิบติั  และผลการ

ปฏิบติัที่ส่งเสริม  Metacognition  โดยไดผ้ลจากวิธีการต่างๆ  ได้แก่  1)  การทดสอบความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูท้ ําหน้าที่โค้ช  และผู ้รับการโค้ช                   

2)  การประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดย

ผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจยั  3)  การสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน

ของครู  และพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียนท่ีส่งเสริม  Metacognition  โดยผูท้าํหน้าที่โคช้  และ

ผูว้ิจยั  4)  การประเมินวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  โดยนักเรียน  และผูรั้บการโคช้  

และ  5)  การทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน 

3. ผลการเรียนรู้  หมายถึง  ความรู้  และความเขา้ใจของนักเรียนในการเรียนรู้จากผูรั้บ 

การโค้ชตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  โดยการใช้แบบทดสอบ                

ผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน 

4. การพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  หมายถึง  กระบวนการสร้าง

และพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่เป็นระบบ  มีโครงสร้างทางความคิดที่แสดง 

ถึงองค์ประกอบ  และความสัมพนัธ์กัน  โดยนํารูปแบบ  The  ADDIE  Model  ร่วมกับแบบจาํลองการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบของ  Dick,  Carey  และ  Carey  และแบบจาํลองการสอน

ของ  Kemp,  Morrison  และ  Ross  (2011:  14 - 18)  มาประยุกต์ใช้ด้วยกระบวนการวิจยัแบบผสมผสาน

วิธี  (Mixed  Methodology)  แบบ  Embedded  (The  Embedded  Design)  ที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณเป็น

วิธีหลกัและวิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง  ประกอบด้วย  ขั้นตอนที่  1  การวิจยั1  :  การวิเคราะห์  (R1  :  

Analysis)  ขั้นตอนที่  2  การออกแบบและพฒันารูปแบบ  (D1  :  Design  and  Development)  ขั้นตอนที่  3  

การทดลองใชรู้ปแบบ  (R2  :  Implementation)  และขั้นตอนที่  4  การพฒันาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์  

(D2  :  Evaluation) 

5. การโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  (Peer  Cognitive  Coaching)  หมายถึง  การร่วมมือ  

ร่วมใจกนั  พฒันาตนเองและวิชาชีพที่บูรณาการหลกัการแนวคิดของการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  

Coaching)  และการโค้ชทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  โดยครู  2  คน  ที่ มีสมรรถนะ  และประสบการณ์     

จบัคู่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  และร่วมมือร่วมใจกนัพฒันาการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมพฒันาวธีิการ

เรียนรู้และการจดัการเรียนรู้ที่ส่งผลถึงพฒันาการ  Metacognition  ของนกัเรียน 
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6. รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน

การสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  (PCCEC  Model)  หมายถึง  รูปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ ส่งเสริม  

Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีโครงสร้างทางความคิดที่แสดง

องคป์ระกอบ  และความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ  3  ส่วน  คือ  องค์ประกอบเชิงหลักการและ

วตัถุประสงค์  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ  และองค์ประกอบปัจจยัสนับสนุนการนํารูปแบบไปใช ้ 

โดยนาํหลกัการแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

7. ประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  หมายถึง  ผลของ

การใช้รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่มีต่อสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่

ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  Metacognition  ของกลุ่มตวัอย่าง  โดยใช้

วธีิการที่หลากหลาย  ไดแ้ก่  1)  การทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดั การเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  2)  การประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการ

สอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้จิยั  3)  การ

สังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียนที่

ส่งเสริม  Metacognition  โดยผู ้ท ําหน้าท่ีโค้ช  และผู ้วิจัย  4)  การประเมินวิธีการเรียนรู้ที่ ส่งเสริม  

Metacognition  ของนักเรียน  โดยนักเรียน  และผูรั้บการโคช้  5)  การทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  

ของนักเรียน  6)  การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้  และ                     

7)  การสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  ผูว้ิจยั  และผูเ้กี่ยวขอ้ง  ที่มีต่อการนาํ  PCCEC  Model  

ไปใช ้

8. แผนพัฒนาตนเอง  (Individual  Development  Plan  :  ID  Plan)  หมายถึง  เอกสารที่

แสดงถึงกระบวนการในการเรียนรู้  และพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง

ของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  ตลอดจนการสร้างความเจริญกา้วหน้าใหก้บัผูเ้รียนและตนเอง

ใหมี้คุณภาพยิง่ๆ  ขึ้นไป  ภายหลงัจากการวางแผน  การพฒันาความรู้และฝึกทกัษะ  การปฏิบติัการโคช้  

การร่วมกนัประเมินผลความสาํเร็จและประมวลผลความรู้  ตามรูปแบบการโคช้  PCCEC  Model  เสร็จส้ิน 

9. ผู้ทําหน้าที่โค้ช  หมายถึง  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และ

วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนราชบพิธ  สํานักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร              

ที่เขา้ร่วมการวจิยั  โดยมีคุณสมบติั  5  ประการ  ไดแ้ก่  1)  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยู่

ในระดับดี  และเป็นที่ยอมรับ  2)  มีความสนใจ  เต็มใจ  และต้องการพัฒนาวิชาชีพ  3)  มีระดับ

ความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม  4)  มีมนุษยสัมพนัธ์  และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  และ                

5)  มีความรับผิดชอบ  รวมทั้งผ่านการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
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เพือ่พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  และมีบทบาทหนา้ที่เป็นผูท้าํหนา้ที่

โคช้เพือ่นครูที่มีบทบาทหน้าที่เป็นผูรั้บการโคช้ 

10. ผู้รับการโค้ช  หมายถึง  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และ

วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนราชบพิธ  สํานักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร              

ที่เขา้ร่วมการวจิยั  โดยมีคุณสมบติั  5  ประการ  ไดแ้ก่  1)  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยู่

ในระดับดี  และเป็นที่ยอมรับ  2)  มีความสนใจ  เต็มใจ  และต้องการพัฒนาวิชาชีพ  3)  มีระดับ

ความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม  4)  มีมนุษยสัมพนัธ์  และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  และ                

5)  มีความรับผิดชอบ  รวมทั้งผ่านการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  และมีบทบาทหน้าที่เป็นผูรั้บ

การโคช้เพือ่นครูที่มีบทบาทหนา้ที่เป็นผูท้าํหนา้ที่โคช้ 

11. ความคิดเห็นของนักเรียน  หมายถึง  ระดับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้หลังการใช้รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อนฯ  โดยการตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ       

ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น  ประกอบด้วยความคิดเห็นด้าน  3  ด้าน  ได้แก่  1)  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน               

2)  ดา้นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน  และ  3)  ดา้นการวดัประเมินผลการเรียนรู้ 

12. ความคิดเห็นของผู้ทําหน้าที่โค้ช  และผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิด

ของผูท้าํหนา้ที่โคช้ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  และผูบ้ริหารสถานศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง  ที่มีต่อการนาํรูปแบบ

การโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ไปใช้  โดยการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ตามประเด็น

ต่างๆ  ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น  ประกอบด้วยความคิดเห็น  3  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ              

2)  ดา้นกระบวนการนาํไปใช ้  และ  3)  ดา้นผลของการใชรู้ปแบบ 

 



 
 

บทที่  2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดั 

การเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร     

ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง  เพื่อใช้ในการกาํหนดแนวทางใน     

การพฒันารูปแบบการโคช้ฯ  ใหมี้ประสิทธิภาพ  ในประเด็นสาํคญั  ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการนิเทศ 

2. แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพ 

3. แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการโคช้ 

4. แนวคิด  และหลกัการเก่ียวกบั  Metacognition  และการพฒันา  Metacognition 

5. การเรียนรู้ตามแนวคิดของ  Bloom’s  Taxonomy 

6. แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ  Marzano’s  Taxonomy 

7. สมรรถนะการจดัการเรียนการสอน 

8. แนวคิดการพฒันารูปแบบ 

9. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

แนวคดิ  หลักการ  และทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับการนิเทศ 

การนิเทศมีความสําคญัในการทาํงานทุกสาขา  อาจเรียกแตกต่างกันตามบริบทในการ

ทาํงาน  หากแบ่งคนตามหนา้ที่รับผดิชอบ  ประกอบดว้ย  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปฏิบติัการ  โดยฝ่ายบริหาร  มี

หน้าที่รับผิดชอบดา้นการกาํหนดนโยบาย  และบริหารองคก์รให้บรรลุเป้าหมาย  ส่วนฝ่ายปฏิบติัการ  มี

หน้าที่รับผิดชอบการทาํงานในดา้นต่างๆ  ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร  ดังนั้นในการทาํงานให้บรรลุ

เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  จึงตอ้งอาศยัการให้คาํปรึกษา  การส่งเสริม  

สนับสนุน  และติดตามให้การปฏิบติังานนั้น  ๆ เป็นไปตามนโยบาย  เกิดความราบร่ืน  ส่งผลต่อการพฒันา 

ที่ย ัง่ยนืต่อไป  การดาํเนินการน้ี  เรียกว่า  การนิเทศ  ซ่ึงแต่ละองค์กรอาจเรียกผูท้าํหน้าที่น้ีแตกต่างกัน  

เช่น  ศึกษานิเทศก์  ผูนิ้เทศ  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  พี่เล้ียง  ที่ปรึกษาแนะนํา  เป็นตน้  หรือบางองค์กรไม่มีผูท้ี่       

ทาํหน้าที่โดยตรงแต่แฝงไวใ้นหน้าที่อ่ืน  เช่น  ผูบ้ริหาร  ผูช่้วย  นักวิชาการ  หัวหน้างาน  ผูป้ระสานงาน  

เป็นตน้ 
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การนิเทศตรงกับภาษาองักฤษว่า  Supervision  หมายถึง  การดูแล  การควบคุม  การตรวจตรา  

ส่วนความหมายในภาษาไทยตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2552  หมายถึง  

ช้ีแจง  แสดง  จาํแนก  แต่การนิเทศท่ีใชใ้นวงการศึกษา  ได้แก่  การนิเทศการศึกษา  การนิเทศการสอน  

การพฒันาวิชาชีพ   การโคช้  ซ่ึงแต่ละคาํมีความหมาย  จุดเน้น  กระบวนการ  และวิธีการที่แตกต่างกัน  

แต่เน่ืองจากการนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอน  มีเป้าหมายหลักเดียวกัน  คือ  คุณภาพของ

นักเรียน  รวมทั้งการนิเทศการสอนเป็นส่วนยอ่ย  (Subset)  ที่สําคญัของการนิเทศการศึกษา  และการ

นิเทศการศึกษาต้องมีการนิเทศการสอนรวมอยู่ด้วยจึงจะทาํให้เกิดการพฒันาได้  ดังนั้ นการนิเทศ

การศึกษา  และการนิเทศการสอนจึงมีแนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีเดียวกนั 

การนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอน 

1. ความหมายของการนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอน 

1.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

การนิเทศการศึกษา  หรือนักการศึกษาบางคนอาจใชค้าํว่า  การนิเทศ  ซ่ึงตรงกับ

ภาษาอังกฤษว่า  Educational  Supervision  เป็นภาพรวมของการนิเทศเก่ียวกับการศึกษาทั้ งหมด  เช่น  

การนิเทศ  การบริหารจดัการ  การนิเทศงานวิชาการ  การนิเทศการพฒันาหลักสูตร  การนิเทศการสอน   

การนิเทศการจดัการ ชั้นเรียน  การนิเทศการทาํวิจยัในชั้นเรียน  การนิเทศการผลิตและใช้ส่ือการเรียน-

การสอน  การนิเทศการจดับรรยากาศในห้องเรียน  การนิเทศการจดัแหล่งเรียนรู้  เป็นตน้  การนิเทศ

การศึกษามีความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  และเกิดประโยชน์

สูงสุด  ซ่ึงนกัการศึกษาไทย  และต่างประเทศไดใ้ห้ความหมายไวห้ลายคน  โดยผูว้จิยัไดน้าํเสนอขอ้มูล

พฒันาการของการนิเทศตามแนวคิดของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข: 15)  ที่แบ่งเป็นระยะๆ  ตาม

ววิฒันาการของบทบาทการนิเทศในดา้นจุดเน้น  เป้าหมาย  และแนวทางการจดัการศึกษามาเทียบเคียง

เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจในความหมายเพิม่ขึ้น  ดงัน้ี 

ความหมายของการนิเทศการสอนตามแนวคิดของนกัการศึกษาไทย  ระหวา่งปี  

2518 – 2528  (ค.ศ. 1975 – 1985)  เป็นระยะที่บทบาทการนิเทศเนน้การพฒันาบุคลากร  และการจดัการ

ดา้นต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึง  พนัส  หันนาคินทร์  (2524: 148)  ไดใ้ห้

ความหมายที่เน้นภาพลักษณ์ในการนิเทศการศึกษาว่า  ไม่ใช่การบังคับหรือจบัผิด  แต่เป็นการ

ช่วยเหลือ  และร่วมมือกนั  ต่อมาระหว่างปี  2528 - 2543  (ค.ศ. 1985 – 2000)  เป็นระยะที่บทบาท

การนิเทศเน้นการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประสบการณ์  และภาวะผูน้ํา  เพื่อการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาที่ย ัง่ยนื  สอดคลอ้งกบั  นพพงษ ์ บุญจิตราดุล  (2529: 30)  และ  ภิญโญ  สาธร  (2531: 25)  

ที่ให้ความหมายว่า  เป็นวิธีการแนะนําให้ครูรู้จกัวิธีปรับปรุงการสอนหรือการให้การศึกษา  รวมทั้ง  
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วไลรัตน์  บุญสวสัด์ิ  (2538: 3)  ไดใ้ห้ความหมายที่เน้นให้ความสาํคญัแก่บทบาทของผูนิ้เทศว่า  เป็น

การกระตุน้ให้การทาํงานประสบผลสาํเร็จโดยผ่านผูนิ้เทศ  เช่น  ครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

กบัการศึกษา  เป็นตน้  เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

ส่วนความหมายของการนิเทศการสอนตามแนวคิดของนักการศึกษาต่างประเทศ  

ระหว่างปี  1965 – 1975  เป็นระยะที่บทบาทการนิเทศเน้นการพฒันาบุคลากร  และการจดัการดา้นต่าง  ๆ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึง  Spears  (1967: 16)  ไดใ้ห้ความหมายที่สอดคลอ้งกนัว่า  

เป็นกระบวนการที่จะทาํให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  รวมทั้งในปี

เดียวกนั  Wiles  และ  Lovell  (1983: 13)  ให้ความความหมายที่เน้นการให้ความสําคญักบัการช่วยเหลือ

เพื่อพฒันาสภาวะการจดัการเรียนการสอน  การเสริมขวญัให้กาํลังใจ  และมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน

ดว้ยกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การฝึกอบรม  การพฒันาหลกัสูตร  เป็นตน้  ต่อมาระหว่างปี  ค.ศ. 1985 – 2000  

เป็นระยะที่บทบาทการนิเทศเน้นการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประสบการณ์  และภาวะผูน้าํ  เพื่อการพฒันา

คุณภาพการศึกษาที่ย ัง่ยืน  ดังความหมายของ  Harris  (1985: 10)  ที่ เน้นการคงไวห้รือเปล่ียนแปลง           

การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อกระบวนการสอนท่ีใช้ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน  สอดคล้องกับ  

Oliva  (1989: 8)  ที่ระบุว่า  การช่วยเหลือครูเป็นพิเศษทั้ งด้านการปรับปรุงการเรียนการสอน  และ

พฤติกรรมในการนิเทศทั้งการบริการ  และการช่วยเหลือ  นอกจากน้ีระหว่างปี  2000 – 2012  เป็นระยะที่

มีการใชค้าํมาแทนคาํว่า  “การนิเทศ”  เช่น  คาํว่า  “การพฒันาวิชาชีพ”  “การโคช้”  “การให้คาํปรึกษา”  

เป็นตน้  รวมทั้งมองการนิเทศเป็นการพฒันาตนเอง  พฒันาวิชาชีพ  การเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

และผูนิ้เทศไม่ใช่ศึกษานิเทศก์เท่านั้น  แต่รวมบุคลากรอ่ืนๆ  ดว้ย  ดังนั้นความหมายตามแนวคิดของ  

Zepeda  (2012: 15)  จึงให้ความสําคัญกับกระบวนการร่วมมืออย่างต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมความเจริญ 

ก้าวหน้าของครูด้วยวิธีการที่หลากหลาย  จนกระทัง่ครูสามารถเรียนรู้และพฒันาการปฏิบติังานของ

ตนเองใหบ้รรลุเป้าหมาย  และประสบผลสาํเร็จไดด้ว้ยตนเอง 

จากการศึกษาความหมายของการนิเทศการสอน  ทั้งจากนักการศึกษาไทย  

และต่างประเทศ  เทียบเคียงกบัพฒันาการของการนิเทศตามววิฒันาการของบทบาทการนิเทศเก่ียวกบั

จุดเน้น  เป้าหมาย  และแนวทางการจดัการศึกษา  ดงักล่าวขา้งตน้สรุปได้ว่า  ความหมายของการนิเทศ

การศึกษามีความสอดคลอ้งกบัพฒันาการของการนิเทศตามวิวฒันาการของบทบาทการนิเทศทุกระยะ  

ไดแ้ก่  ในระหว่างปี  2518 – 2528  (ค.ศ. 1975 – 1985)  เป็นระยะที่เน้นการพฒันาบุคลากร  และการพฒันา 

คุณภาพการศึกษา  ดงันั้นความหมายของการนิเทศการศึกษาจึงเป็นการช่วยเหลือ  และร่วมมือกัน  

เพื่อปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอน  และพฒันาสภาวะการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจน

การเสริมขวญั  และให้กาํลังใจ  ต่อมาระหว่างปี  2528 - 2543  (ค.ศ. 1985 – 2000)  เป็นระยะท่ีเน้น

การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประสบการณ์  และภาวะผูน้ํา  เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาที่ย ัง่ยืน  ซ่ึง
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ความหมายการนิเทศการศึกษาเน้นให้ความสาํคญัแก่บทบาทของผูนิ้เทศว่า  เป็นวิธีการแนะนาํ  กระตุน้  

การสนับสนุน  และการช่วยเหลือให้ครูรู้จกัวิธีปรับปรุงการเรียนการสอน  และพฤติกรรมในการนิเทศ  

เพื่อส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน  และระหว่างปี  2543 – 2555  (ค.ศ. 2000 – 2012)  เป็น

ระยะที่การนิเทศเน้นการพฒันาตนเอง  การพฒันาวิชาชีพ  โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

รวมทั้งมีผูนิ้เทศไม่จาํกัดเฉพาะศึกษานิเทศก์เท่านั้น  แต่ยงัหมายรวมบุคลากรอ่ืนดว้ย  ตลอดจนมี

การนาํคาํมาใชใ้นการนิเทศเพิม่ขึ้น  เช่น  การพฒันาวชิาชีพ  การโคช้  เป็นตน้  ส่งผลให้ความหมาย

ของการนิเทศเน้นความสําคญัไปที่กระบวนการร่วมมืออย่างต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมความเจริญกา้วหน้า

ของครูด้วยวิธีการที่หลากหลาย  จนกระทัง่ครูสามารถเรียนรู้  พฒันาตนให้บรรลุเป้าหมาย  และ

ประสบผลสาํเร็จดว้ยตนเอง 

1.2 ความหมายของการนิเทศการสอน 

การนิ เทศการสอน  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  Supervision  of  Instruction  หรือ  

Instructional  Supervision  เป็นส่วนหน่ึงของการนิเทศการศึกษา  โดยมุ่งเน้นด้านการพฒันาการ

จดัการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น

สําคัญ  ซ่ึงมีนักการศึกษาทั้ งนักวิชาการไทย  และนักวิชาการต่างประเทศ  ได้ให้ความหมายของ             

การนิเทศการสอนไวห้ลายคน  โดยผูว้ิจยัได้นําเสนอขอ้มูลพฒันาการของการนิเทศตามแนวคิดของ              

วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข: 15)  ที่แบ่งเป็นระยะๆ  ตามวิวฒันาการของบทบาทการนิเทศในดา้นจุดเน้น  

เป้าหมาย  และแนวทางการจดัการศึกษามาเทียบเคียงเพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจในความหมายเพิม่ขึ้น  ดงัน้ี 

ความหมายของการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของนกัการศึกษาไทย  ระหวา่งปี  

2528 - 2543  (ค.ศ. 1985 – 2000)  เป็นระยะที่บทบาทการนิเทศเน้นการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  

ประสบการณ์  และภาวะผูน้าํ  เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาที่ย ัง่ยืน  ซ่ึง  สงดั  อุทรานันท์  (2529:  

22)  และ  นิพนธ ์ ไทยพานิช  (2529: 14 - 15)  ไดใ้หค้วามหมายสอดคลอ้งกนัว่า  เป็นกระบวนการทาํงาน

ร่วมระหวา่งครูกบับุคลากรทางการศึกษาทั้งทางตรง  และทางออ้ม  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน  ต่อมาระหว่างปี  2543 – 2555  

(ค.ศ. 2000 – 2012)  เป็นระยะที่บทบาทการนิเทศเนน้การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประสบการณ์  และ

ภาวะผูน้ํา  เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาที่ย ัง่ยืน  ดังนั้ น  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข: 4)  จึงให้

ความหมายวา่  เป็นกระบวนการปฏิบติังานร่วมกนั  ดว้ยการช่วยเหลือสนบัสนุนส่งเสริมกนัและกนั

ระหว่างผูใ้ห้การนิเทศหรือผูนิ้เทศ  และผูรั้บการนิเทศหรือระหว่างเพื่อนครู  เพื่อที่จะพฒันาหรือ

ปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษา  และการจดัการเรียนการสอนของครูเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงประสิทธิผล

ในการเรียนของนกัเรียน 
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ส่วนความหมายของการนิ เทศการศึกษาตามแนวคิดของนักการศึกษา

ต่างประเทศ  ไดค้น้พบขอ้มูลในการให้ความหมายเพียงระยะเดียว  คือ  ระหวา่งปี  ค.ศ. 1975 - 1985  

ซ่ึงเป็นระยะที่การนิเทศการสอนเนน้การพฒันาบุคลากร  และการจดัการดา้นต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา  ดงันั้นการให้ความหมายของ  Glickman  (1981:  40)  จึงเน้นผลจากการพฒันา 

บุคลากร  และการพฒันาคุณภาพการศึกษา  เป็นการพฒันาคุณภาพของนักเรียนเหมือนกนั  แต่  Glickman  

(1981:  48)  ไดใ้หค้วามหมายว่า  เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวชิาชีพภายในโรงเรียน  เพื่อ

การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  และประสบผลสาํเร็จ  ในขณะที่  Alfonso,  Firth  และ  

Neville  (1981:  43)  ให้ความหมายว่า  เป็นพฤติกรรมท่ีกาํหนดขึ้นโดยโรงเรียน  เพื่อให้ส่งผลโดยตรงต่อ

พฤติกรรมของครูในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 

จากการศึกษาความหมายของการนิเทศการศึกษา  ทั้งจากนักการศึกษาไทย  

และต่างประเทศ  เทียบเคียงกบัพฒันาการของการนิเทศตามววิฒันาการของบทบาทการนิเทศในดา้น

จุดเน้น  เป้าหมาย  และแนวทางการจดัการศึกษา  ดงักล่าวขา้งตน้สรุปได้ว่า  ความหมายของการนิเทศ 

การศึกษามีความสอดคลอ้งกบัพฒันาการของการนิเทศตามวิวฒันาการของบทบาทการนิเทศทุกระยะ  

ไดแ้ก่  ในระหว่างปี  2518 – 2528  (ค.ศ. 1975 – 1985)  เป็นระยะท่ีเน้นการพฒันาบุคลากร  และการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา  ดังนั้นความหมายของการนิเทศการศึกษาจึงเน้นการพฒันาคุณภาพของ

นักเรียน  ซ่ึงเป็นผลจากการพฒันาบุคลากร  และการพฒันาคุณภาพการศึกษา  โดยมีการส่งเสริม

การเรียนรู้ของนกัเรียนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน  และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

ในวิชาชีพภายในโรงเรียนเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  ต่อมาระหว่างปี  2528 - 

2543  (ค.ศ. 1985 – 2000)  เป็นระยะท่ีเน้นการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประสบการณ์  และภาวะผูน้ํา  

เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาที่ย ัง่ยนื  ความหมายการนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการทาํงานร่วม

ระหว่างครูกบับุคลากรทางการศึกษาทั้งทางตรง  และทางออ้ม  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน  และระหว่างปี  2543 – 2555  

(2000 – 2012)  เป็นระยะที่การนิเทศเน้นการพฒันาตนเอง  การพฒันาวิชาชีพ  โดยการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งมีผูนิ้เทศไม่จาํกดัเฉพาะศึกษานิเทศกเ์ท่านั้น  แต่ยงัหมายรวมบุคลากร

อ่ืนดว้ย  ตลอดจนมีการนาํคาํมาใชใ้นการนิเทศเพิ่มขึ้น  เช่น  การพฒันาวิชาชีพ  การโคช้  เป็นตน้  

ทาํให้ความหมายของการนิเทศเน้นความสาํคญัไปที่กระบวนการปฏิบติังานร่วมกนั  ดว้ยการช่วยเหลือ

สนับสนุนส่งเสริมกันและกันระหว่างผูใ้ห้การนิเทศหรือผูนิ้เทศ  และผูรั้บการนิเทศหรือระหว่าง

เพื่อนครู  เพื่อที่จะพฒันาหรือปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษา  และการจดัการเรียนการสอนของครู

เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงประสิทธิผลในการเรียน ของนกัเรียน 
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2. จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอน 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้ 

จาํเป็นตอ้งอาศยัการนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอน  เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนลงสู่

การปฏิบัติอย่างเหมาะสม  ซ่ึงมีนักวิชาการศึกษาทั้ งในประเทศ  และต่างประเทศ  ได้นําเสนอ

จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอนไว ้ ดงัน้ี 

นกัวิชาการศึกษาในประเทศ  ไดน้าํเสนอจุดมุ่งหมายของการนิเทศ  การนิเทศการศึกษา  

และการนิเทศการสอนไว ้ ประกอบดว้ย   

นพพงษ์  บุญจิตราดุลย ์ (2524:  240 - 241)  ได้สรุปจุดมุ่งหมายการนิเทศการสอนไว ้ 6  

ประการ  เป็นอกัษรยอ่  OSMMAB  ไดแ้ก่ 

1. การช่วยเหลือครูในการเลือกและปรับปรุงวตัถุประสงคข์องการสอน  (O : Objectives)   

2. การช่วยเหลือครูเลือกเน้ือหาการสอน  (S : Subject  Matter)   

3. การช่วยเหลือครูใหรู้้จกัและเลือกวธีิการสอน  (M : Method)   

4. การช่วยเหลือครูใหรู้้จกัการเลือกวสัดุอุปกรณ์การสอน  (M : Materials)   

5. การช่วยเหลือครูใหรู้้จกัวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  (A : Activities)   

6. การช่วยเหลือครูใหรู้้จกัวธีิการวดัและประเมินผล  (E : Evaluation)   

สนัต ์ ธรรมบาํรุง  (2527: 16 - 17)  ไดเ้สนอจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอนไว ้ ดงัน้ี 

1. ช่วยใหค้รูเขา้ใจถ่องแทถึ้งวตัถุประสงคท์างการศึกษา  และวตัถุประสงคข์องการสอน   

2. ช่วยสร้างใหค้รูมีคุณลกัษณะแห่งความเป็นผูน้าํ   

3. ช่วยใหค้รูมีความรู้ความกา้วหนา้ทางวชิาการใหม่   

4. ช่วยใหค้รูมีหลกัการและความมัน่ใจในการสอนมากขึ้น   

5. ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนการสอน   

6. ช่วยลดภาระผูส้อน  ทาํใหมี้เวลาในการคน้ควา้ทดลอง  วจิยั  หาวธีิการใหม่ๆ   

7. ช่วยเสริมขวญั  ของคณะครูให้อยูใ่นสภาพที่ดีและเขม้แข็งและรวมหมู่คณะให้

เป็นทีมที่จะปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยสติปัญญาอนัสูงเพือ่บรรลุจุดประสงคเ์ดียวกนั   

8. ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของงานให้ถูกตอ้งกบัความสามารถของครูแต่ละ

คนและมอบหมายงานนั้นให้ครูแต่ละคนช่วยประคบัประคองให้ครูนั้นใชค้วามสามารถของตน

ปฏิบติังานนั้นใหก้า้วหนา้อยูเ่ร่ือยๆ   

9. เพื่อช่วยให้ครูรู้จกัคน้หาจุดลาํบากในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนและช่วยครู  

วางแผนการสอนที่เหมาะสมและแกไ้ข 

 



46 

 10. เพื่อช่วยประเมินผลงานการสอนของครู  โดยอาศยัความเจริญงอกงามของนักเรียน 

ใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ตกลงไว ้

กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532:  265)  เสนอจุดมุ่งหมายของการนิเทศไว ้ ดงัน้ี 

1. ช่วยครูคน้หา  และรู้วธีิการสอนของตนเอง 

2. ช่วยครูแยกแยะวเิคราะห์ปัญหาของตนเอง 

3. ช่วยครูใหรู้้สึกมัน่ใจในอาชีพ  และเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 

4. ช่วยครูใหมี้ความรู้  และคน้เคยกบัแหล่งวทิยากร 

5. ช่วยเผยแพร่ใหชุ้มชนเขา้ใจแผนการศึกษาของโรงเรียน 

6. ช่วยครูใหเ้ขา้ใจปรัชญาความตอ้งการทางการศึกษา 

วไลรัตน์  บุญสวสัด์ิ  (2538:  7)  ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายการนิเทศการศึกษาว่า  เพื่อ

พฒันาคน  พฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพฒันางานดา้นหลกัสูตร  การจดัการเรียนการ

สอน  การศึกษา  ช่วยประสานงานและความร่วมมือให้เกิดความเขา้ใจอันดีระหว่างหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง  นอกจากนั้ นยงัสร้างความมั่นคงในอาชีพครู  สร้างสรรค์กาํลังใจให้แก่ครู  เพื่อจะได้

ร่วมมือกนัพฒันานกัเรียนใหเ้กิดพฒันาการตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  8)  ได้สรุปเก่ียวกับจุดมุ่งหมายการนิเทศการศึกษาว่า  

เป็นการปรับปรุงกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฒันาความเจริญกา้วหน้าใน

วชิาชีพครูที่ส่งผลโดยตรงต่อผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยอาศยัการนิเทศ  ช่วยเหลือ  แนะนาํ  ให้

ความรู้และการฝึกปฏิบติัดา้นการพฒันาหลกัสูตร  เทคนิควิธีการเรียนการสอนใหม่ๆ  การใชแ้ละ

การสร้างส่ือนวตักรรมด้านการสอนและการทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อให้ครูสามารถปรับปรุงและ

พฒันาการจดัการเรียนการสอน  หรืองานในวิชาชีพของตนเองอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  

และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมาย 

นักวิชาการศึกษาต่างประเทศ  ได้นําเสนอจุดมุ่งหมายของการนิเทศ  การนิเทศ

การศึกษา  และการนิเทศการสอนไว ้ ประกอบดว้ย   

Briggs  และ  Justman  (1952:  5 - 19)  ไดส้รุปความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว ้ 

4  ดา้น  สาํคญั  ดงัน้ี 

1. เพือ่ส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ 

2. เพือ่ส่งเสริมความเจริญงอกงามใหแ้ก่ครู 

3. เพือ่ปรับปรุงกาสอนของครู 

4. เพือ่แนะนาํครู  และส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
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Adams  และ  Dickey   (1953:  22 - 41)  กล่าวถึงความมุ่งหมายของการนิเทศไว ้ ดงัน้ี 

1. เพือ่ช่วยใหค้รูคน้หาวธีิทาํงานดว้ยตนเอง 

2. เพือ่ช่วยใหค้รูจาํแนก  และวเิคราะห์ปัญหาของตนเอง 

3. เพือ่ช่วยใหค้รูรู้สึกมัน่คงในอาชีพ 

4. เพือ่ช่วยเผยแพร่ใหชุ้มชนเขา้ใจแผนการศึกษาของโรงเรียน  และสนบัสนุนโรงเรียน 

Good  (1997:  572)  เสนอจุดมุ่งหมายการนิเทศการศึกษา  ดงัน้ี 

1. เพือ่ใหเ้กิดความเจริญงอกงามทางอาชีพ  

2. ช่วยพฒันาความสามารถของครู 

3. ช่วยในการเลือกและปรับปรุงวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

4. ช่วยจดัสรรส่ือ  วสัดุอุปกรณ์  และปรับปรุงวธีิสอน 

จากการศึกษาวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอน  ของ

นกัการศึกษาไทย   และนักการศึกษาต่างประเทศ  ดงักล่าวสรุปไดว้า่  การนิเทศการศึกษา  และการนิเทศ

การสอนมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิผลต่อการจดัการศึกษา  โดยอาศยั

การนิเทศในการช่วยเหลือ  แนะนํา  ให้ครูมีความรู้  และมีความเขา้ใจในปรัชญาการศึกษา  เป้าหมาย

ของการจดัการศึกษา  การพฒันาหลกัสูตรของครู  ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของครูในการ

วเิคราะห์นักเรียน  การกาํหนดวตัถุประสงค ์ การเลือกเน้ือหา  การเลือกวิธีสอน  การกาํหนดวิธีจดักิจกรรม  

การเลือกส่ือ  การกาํหนดวิธีวดัและประเมินผล  การทาํวิจยัในชั้นเรียน  เพื่อให้เกิดความมัน่ใจมากขึ้น  

ตลอดจนช่วยสร้างคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ  ช่วยเสริมสร้างขวญัและให้กาํลงัใจในการปฏิบติังาน  

ส่งเสริมให้การทาํงานเป็นทีม  ช่วยประเมินการจดัการเรียนการสอนโดยอาศยัผลการพฒันาการเรียนรู้

ของนักเรียนเป็นสําคญั  ช่วยสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งให้เขา้ใจและ

สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียน  รวมทั้งการพฒันาวชิาชีพครูเพือ่ให้เกิดความเจริญงอกงาม

และมัน่คง 

3. หลักการนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอน 

การนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอน  เป็นทั้งศาสตร์  (Science)  ที่จะตอ้ง

เรียนรู้ให้เข้าใจในสาขาวิชาต่างๆ  ได้แก่  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  การออกแบบและ

พฒันาการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล  การวจิยัดา้นหลกัสูตรและการสอน  รวมทั้งทฤษฎี

ที่เก่ียวขอ้ง  ได้แก่  ภาวะผูน้ําทางการนิเทศ  รูปแบบและวิธีการนิเทศ  เทคนิคและทกัษะในการ

นิเทศ  ภาระงานในการนิเทศ  การพฒันาวิชาชีพ  สู่การปฏิบัติ  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใช้ศิลป์  (Art)  ได้แก่  

ความชาํนาญ  (Skills)  และความคิดสร้างสรรค์  (Creativity)  ในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย  
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และประสบผลสาํเร็จสูงสุด  ดงันั้นผูท่ี้ทาํหน้าท่ีนิเทศการศึกษา  และนิเทศการสอน  จาํเป็นตอ้งมี

หลกัในการนิเทศที่เหมาะสม  เพือ่ให้สามารถใชท้ั้งศาสตร์  และศิลป์  ในการปฏิบติังานอยา่งสมดุล  

และเกิดประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงมีนักการศึกษาไดเ้สนอหลกัการนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอนไว ้ 

ดงัน้ี 

ชารี  มณีศรี  (2521:  19)  ไดเ้สนอหลกัการนิเทศการสอนไวด้งัน้ี 

1. การนิเทศเป็นการกระตุน้เตือน  การประสานงานและแนะนาํให้เกิดความเจริญงอกงาม

แก่ครูโดยทัว่ไป 

2. การนิเทศตั้งอยูบ่นรากฐานของประชาธิปไตย 

3. การนิเทศเป็นกระบวนการส่งเสริมสร้างสรรค ์

4.  การนิเทศกบัการปรับปรุงหลกัสูตรเป็นงานที่เก่ียวพนักนั 

5. การนิเทศคือการสร้างมนุษยสมัพนัธ ์

6. การนิเทศมุ่งส่งเสริมบาํรุงขวญั 

7. การนิเทศมีจุดมุ่งหมายที่จะขจดัช่องวา่งระหวา่งโรงเรียน  และชุมชนโดยเฉพาะชนบท 

วิจิตร  (ธีระกุล)  วรุตบางกูร,  กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์  และ  สุพิชญา  ธีระกุล  (2524:  22 - 

23)  ไดเ้สนอหลกัการนิเทศการสอน  ดงัน้ี 

1. การนิเทศการศึกษาจะตอ้งทราบความตอ้งการของครู  แล้ววางแผนการนิเทศเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการนั้นๆ 

2. ศึกษาปัญหาต่างๆ  ของครู  ทาํความเขา้ใจและพจิารณาหาทางช่วยแกไ้ข 

3. รับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะต่างๆ  ของครูแลว้นาํมาพจิารณาร่วมกนั 

4. ตอ้งยอมรับนบัถือและใหค้วามสาํคญัแก่บุคลากรท่ีร่วมงานในโรงเรียนนั้นๆ 

5. ช่วยประสานงานระหวา่งโรงเรียนกบัองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. รวบรวมขอ้มูลต่างๆ  ที่เห็นวา่เป็นประโยชน์มาทาํ  การวเิคราะห์วจิยั 

7. ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ  ของการศึกษาอยา่งแจ่มแจง้  เพื่อดาํเนินการ

ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ชาญชัย  อาจิณสมาจาร  (2525:  16 - 17)  ได้รวบรวมหลักการนิเทศการศึกษาที่ดีไว ้

ดงัน้ี 

1. การนิเทศการศึกษาจะตอ้งสัมพนัธ์กบัการบริหารการศึกษาอยา่งใกลชิ้ด  เน่ืองจาก

การบริหารและการนิเทศการศึกษาที่ดีจะตอ้งมีหน้าที่เหมือนกนั  นัน่ก็คือ  การสร้างสรรคส์ภาพที่

เหมาะสมสาํหรับกระบวนการทางการศึกษา 
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2. การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานของปรัชญา  หมายความวา่  นโยบาย  แผน

ค่านิยม  และความหมายของการนิเทศการศึกษา  ควรกาํหนดโดยแนวทางของปรัชญาหรือวิถีชีวิตใน

สงัคม  ซ่ึงเราจะใหก้ารศึกษาแก่บุคคลในสงัคมนั้น 

3. การนิเทศการศึกษาควรเป็นวิทยาศาสตร์  กิจกรรม  แผน  วิธีการและเทคนิคต่างๆ  

ควรตั้งอยูบ่นเจตคติและวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

4. การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย  การนิเทศการศึกษาควรเป็นเร่ืองของ

ความร่วมมือ  ซ่ึงทุกคนมีสิทธ์ิที่จะทาํประโยชน์ใหไ้ด ้

5. การนิเทศการศึกษาควรส่งเสริมความเจริญกา้วหน้า  หมายความว่า  การนิเทศการศึกษา

จะตอ้งเล็งไปที่การส่งเสริมความเจริญงอกงามของนักเรียนและครู  การนิเทศสมัยใหม่ตอ้งเขา้ถึง

การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

6. การนิเทศการศึกษาควรเป็นวชิาชีพถือวา่เป็นบริการอยา่งหน่ึงเหมือนกบัวชิาชีพอ่ืนๆ 

สงดั  อุทรานันท ์ (2530:  15)  ไดก้ล่าวถึงหลกัสาํคญัในการนิเทศการศึกษาไวส้รุปได ้ 

ดงัน้ี 

หลกัการที่  1  การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการซ่ึงมีความหมายครอบคลุมถึงการ

ทาํงานเป็นขั้นตอน  มีความต่อเน่ือง  ไม่หยดุน่ิง  และมีปฏิสมัพนัธใ์นหมู่ผูป้ฏิบติังาน 

หลกัการที่  2  การนิเทศการศึกษามีเป้าหมายอยูท่ี่คุณภาพของนักเรียน  แต่การทาํงาน

ตอ้งผ่าน  “ตัวกลาง”  คือ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้บุคคลเหล่าน้ีได้พฒันาความรู้

ความสามารถปฏิบติังานสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อนัจะส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียน 

หลักการที่  3  การนิเทศการศึกษาเป็นบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตยมีการ

ทาํงานร่วมกนั  ยอมรับซ่ึงกนัและกนั  มีความรับผดิชอบต่อผลงานร่วมกนั  มีการเปล่ียนบทบาทใน

ฐานะผูน้าํ  และผูต้าม  ซ่ึงจะเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือและบรรยากาศท่ีดีในการนิเทศ 

วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  118)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการนิเทศให้ประสบความสาํเร็จของ

การนิเทศ  เพื่อการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา  ขึ้นอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ  ที่สาํคญัอีกหลาย

ประการที่นอกเหนือจากความรู้  ความชาํนาญของผูท้ี่ทาํหน้าที่นิเทศ  ซ่ึงปัจจยัหรือองคป์ระกอบ

สาํคญัเหล่าน้ีคือ  7Cs  ดงัน้ี 

1. ความผกูพนัในภาระหนา้ที่ของผูเ้ก่ียวขอ้ง  (Commitment)  

2. ความร่วมมือของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  (Collaboration) 

3. ความสนใจเอาใจใส่ต่อกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  (Consideration) 

4. การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  ทั้งการพดู  การเขียน  ที่มีประสิทธิภาพ  (Communication) 

5. ความต่อเน่ือง  (Continuation) 
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6. วฒันธรรมของความเป็นเพือ่นร่วมวชิาชีพ  (Collegial  Culture) 

7. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ (Creativity) 

จากการศึกษาหลกัการนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอนดงักล่าว  สรุปไดว้่า  การนิเทศ 

การศึกษา  และการนิเทศการสอนมีหลกัการ  9  ประการ  ไดแ้ก่  1)  ความเป็นประชาธิปไตย  ร่วมมือกนั

ทาํงาน  รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ  ยอมรับนับถือและให้ความสําคญัแก่ทุกคน  รู้จกั

การเป็นผูน้ําและผูต้าม  2)  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  โดยการสร้างสรรค์สภาพที่เหมาะสมกับ

กระบวนการทางการศึกษา  3)  การมีวฒันธรรมความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ  ซ่ึงควรไดรั้บการส่งเสริม  และ

พฒันาให้มีความเจริญกา้วหน้า  4)  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  มีการส่ือสาร  และการส่ือความหมาย

ทั้งการพดู  และการเขียนที่มีประสิทธิภาพ  5)  การทาํงานเป็นขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง  และมีปฏิสัมพนัธ์

ในหมู่ผูป้ฏิบติังาน  6)  การสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน  และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  7)  การเสริมขวญั   

และให้กาํลงัใจในการปฏิบติังาน  8)  การตั้งอยูบ่นพื้นฐานปรัชญา  โดยกาํหนดนโยบาย  ค่านิยม  และ

ความหมาย  ตามแนวทางของปรัชญาหรือวิถีชีวิตในสังคม  และ  9)  การเป็นวิทยาศาสตร์  โดยมี

กิจกรรม  แผนการทาํงาน  วิธีการ  และเทคนิคต่างๆ  ควรตั้งอยูบ่นเจตคติ  และวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

มีการทาํงานที่เป็นกระบวนการชดัเจน  ไดแ้ก่  การศึกษาปัญหาความตอ้งการ  การวางแผน  การหาแนวทาง 

แกไ้ข  การรวบรวมขอ้มูล  และการวเิคราะห์ผล 

4. ประเภทของการนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอน 

การนิเทศการศึกษา  เป็นกระบวนการที่ช้ีแนะ  ช่วยเหลือ  และร่วมมือกับครู  และ

บุคคลากรที่เก่ียวขอ้งกับการศึกษา  เพื่อพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษา  ส่วนการนิเทศ         

การสอน  เป็นกระบวนการที่ช้ีแนะ  ช่วยเหลือ  และร่วมมือกับครูเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอน  เพื่อ

ปรับปรุง  และเพิ่มคุณภาพของนักเรียน  ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาํหนดไว ้ ซ่ึงได้มีนักการศึกษาได ้                  

แบ่งประเภทของการนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอนไปในแนวทางเดียวกนัไว ้ ดงัน้ี 

4.1 การนิ เทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ  (Collaborative  Professional  Development)  

เป็นการนิเทศแบบหน่ึงของระบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการของ  Glatthorn  (1984:  40 – 41)  

การนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพเป็นกระบวนที่ครูตั้งแต่  2  คนขึ้นไป  ที่มีความรู้ประสบการณ์  และ

สมรรถนะการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั  มาร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานเพื่อปรับปรุงความเจริญกา้วหน้าใน

วิชาชีพของตนเอง  โดยปกติจะมีการสังเกตการสอนกันและกันในชั้นเรียน  แลกเปล่ียนกันให้ขอ้มูล

ยอ้นกลบัจากการสังเกตการสอนร่วมกนั  และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  บางคร้ังอาจจะเรียกวธีิการ

นิเทศแบบน้ีว่า  การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Supervision)  หรือการนิเทศ  โดยเพื่อนร่วมอาชีพ  

(Collegial  Supervision)  ซ่ึงมีลกัษณะพเิศษสรุปได ้ ดงัน้ี 
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4.1.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บการนิเทศกับผูนิ้เทศมีความเป็นทางการและ

เป็นเร่ืองของโรงเรียนระดบัหน่ึง  โดยมีการดาํเนินการในโรงเรียนดว้ยบุคลากรในโรงเรียน  ตั้งแต่  2  คน 

ขึ้นไป  ซ่ึงอาจร่วมกับบุคลากรจากภายนอก  มีกระบวนการการทาํงานร่วมกันฉันท์เพื่อนร่วมอาชีพ  

(Collegial  Relationship)  รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนและร่วมการสังเกตการสอนในชั้นเรียนกันและกัน  

และมีความสมัพนัธฉ์นัทเ์พือ่นที่ใกลชิ้ดกนั 

4.1.2 การจบัคู่กนัสังเกตการสอนอยา่งน้อย  2  คร้ัง  หรือมากกว่า  2  คร้ัง  

ตามความจาํเป็น  และมีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเฉพาะขอ้มูลท่ีบนัทึกภายหลงัการสงัเกตการสอน 

4.1.3 เนน้ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  แมผู้บ้ริหารหรือผูนิ้เทศจะมี

ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัดาํเนินการและติดตามดูแลโครงการ  สังเกตการสอนในชั้นเรียน  จดัประชุม  

อภิปรายเป็นบางคร้ัง  และอาจเขา้ร่วมโครงการดว้ยตลอดก็ได ้

4.1.4 เน้นความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน  ไม่มีการประเมินมาเก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็น

การชมเชยและให้กาํลงัใจแก่ผูป้ฏิบติั  ไม่ใช่ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐาน  ดงันั้น

ขอ้มูลจากผลการสงัเกตการสอนหรือจากการประชุม  จึงไม่ควรนาํขอ้มูลไปใชใ้นกระบวนการประเมินผล 

4.2 การนิเทศแบบพัฒนาการ  (Developmental  Supervision)  หรือการนิเทศที่

คาํนึงถึงหลักการพัฒนาการของมนุษยเ์ป็นหลักสําคัญ  เป็นแนวคิดของ  Glickman,  Gordon  และ  

Ross - Gordon  (2014:  150 - 168)  ตั้งอยู่บนความเช่ือว่าครูมีลักษณะแตกต่างกันด้านความรู้  ความ

เช่ียวชาญ  ความสามารถในการเรียนรู้  ความคิด  ประสบการณ์  เจตคติ  การมองเห็นปัญหาและแสวงหา

ทางเลือก  และแรงจูงใจในการพฒันาวชิาชีพที่แตกต่างกนั  มีรายละเอียดสรุปได ้ ดงัน้ี 

4.2.1 จุดมุ่งหมายของการนิเทศแบบพฒันาการ  มีดงัน้ี 

4.2.1.1 เพื่อช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงพฒันาตนเอง  และงานอาชีพของ

ตนเอง ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนในที่สุด 

4.2.1.2 เพื่อพัฒนาครูสู่การเป็นครูที่ เช่ียวชาญด้วยการเรียนรู้พัฒนา

ตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  (Self – Directed  Learning) 

4.2.1.3 เพื่อสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ  หรือโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ  

(Successful)  ที่สามารถสร้างผูเ้รียนที่มีประสิทธิภาพใหบ้รรลุเป้าหมาย  และประสบผลสาํเร็จ 

4.2.2 ลกัษณะงานนิเทศแบบพฒันาการ  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  ดงัน้ี 

4.2.2.1 กลุ่มที่ เป็นงานด้านเทคนิควิธี  (The  Technical  Tasks)  ต้องใช้

เทคนิควธีิหรือยทุธวธีิที่ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  1)   งานการช่วยเหลือครูโดยตรง  (Direct  

Assistant)  2)  การพฒันากลุ่ม  (Group  Development)  3)  การพฒันาวิชาชีพ  (Professional  Development)  

4)  การพฒันาหลกัสูตร (Curriculum  Development)  และ  5)  การวจิยัเชิงปฏิบติัการ  (Action  Research) 
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4.2.2.2 กลุ่มงานด้านวฒันธรรม  (The  Cultural  Tasks)  ได้แก่  1)  การ

ช่วยเหลือสนับสนุนการเปล่ียนแปลง  (Facilitating  Change)  2)  การให้ความสําคญัในความหลากหลาย

และแตกต่างกนัของครู  (Addressing  Diversity)  และ  3)  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง

สถานศึกษากบัองคก์รที่เก่ียวขอ้ง  (Building  Community) 

4.2.3 รูปแบบการนิเทศแบบพฒันาการ  ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั  5  ส่วน ดงัน้ี 

4.2.3.1 ความรู้ที่สําคัญและจําเป็นเบื้ องต้น  สําหรับการนิเทศแบบ

พฒันาการ  (Prerequisites) 

4.2.3.2 บทบาทหน้าที่ ของการนิ เทศแบบพัฒนาการ  คือ  การพัฒนา  

(Supervision  as  Development) 

4.2.3.3 งานการนิ เทศการศึกษาและงานการนิ เทศการสอน  (Tasks  of  

Supervision)  

4.2.3.4 การรวมกันเป็นหน่ึงเดียวของเป้าหมายองค์กรและความตอ้งการ

จาํเป็นของครู  (Unification)  

4.2.3.5 ผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์  (Product)  ซ่ึงก็คือผูเ้รียนมี

พฒันา การดา้นการเรียนรู้  (Improved  Student  Learning) 

4.2.4 วิธีการนิเทศหรือพฤติกรรมการนิเทศแบบพฒันากร  แบ่งเป็น  4  แบบ  

ซ่ึงแต่ละแบบจะใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ถา้คาํนึงถึงระดบัความสามารถในการพฒันา 

ของครู  ความผูกพนัต่อภาระหน้าที่และระดับความเช่ียวชาญของครูที่ครูแต่ละคน  และแต่ละกลุ่มมี

ความแตกต่างกนั  ไดแ้ก่ 

4.2.4.1 วธีิใหก้ารนิเทศแบบช้ีนาํควบคุม  (Directive  Control  Approach)  

4.2.4.2 วิธีให้การนิ เทศแบบช้ีนําให้ข้อมูล  (Directive  Informational  

Approach)  

4.2.4.3 วธีิใหก้ารนิเทศแบบร่วมมือ  (Collaborative  Approach) 

4.2.4.4 วธีิใหก้ารนิเทศแบบไม่ช้ีนาํ  (Non - directive  Approach) 

4.3 การนิเทศแบบพฒันาตนเอง  (Self – Directed  Development)  หรือการนิเทศ

ตนเอง  (Self – Supervision)  เป็นการนิเทศแบบหน่ึงของระบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของ  

Glatthorn  (1984:  49 – 58)  เป็นการนิเทศที่เหมาะกับครูที่มีความรู้  ความสามารถ  และต้องการที่จะ

พัฒนางานในวิชาชีพด้วยตนเอง  โดยการนําตนเองให้พัฒนา  และเจริญก้าวหน้าด้วยตนเอง  มี

รายละเอียดสรุปได ้ ดงัน้ี 
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4.3.1 จุดมุ่งหมายของการนิเทศแบบพฒันาตนเอง  เพือ่ให้ครูที่มีความพร้อมทั้ง

ทางสติปัญญา  ความสามารถ  และแรงจูงใจไดมี้การพฒันาความรู้  และทกัษะจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

อยา่งอิสระ  โดยมีโอกาสเลือกวธีิที่จะพฒันาตนเอง  และวิชาชีพทางการสอน  ซ่ึงจะช่วยให้เขา้ใจตนเอง  

และปฏิบติังาน  พร้อมทั้งสามารถนาํตนเองใหพ้ฒันาไดต้่อไป  (Self – Directed  Learning) 

4.3.2 ลกัษณะสาํคญัของการนิเทศแบบพฒันาตนเอง 

4.3.2.1 ครูแต่ละคนที่สนใจวิธีการนิเทศแบบพฒันาตนเอง  ทาํงานอย่าง

อิสระ  ตามโครงสร้าง  และแผนพฒันาในวิชาชีพได ้ โดนนาํเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบนโยบาย 

4.3.2.2 เป้าหมายในการพฒันาควรมาจากความตอ้งการ  และความ

สนใจของครู  ซ่ึงควรพจิารณาจากผลการประเมินการปฏิบติังานในหนา้ที่ของตน  ที่ตอ้งสอดคลอ้ง

กบัเป้าหมายของการพฒันาในดา้นคุณภาพการศึกษา  และคุณภาพของครู  โดยไม่จาํเป็นตอ้งให้

สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์  และเป้าหมายของโรงเรียนทุกประการ 

4.3.2.3 ครูสามารถเลือกใช้วิธีการ  และส่ือไดห้ลายประเภท  เพื่อให้การ

ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย  โดยสามารถเลือกแหล่งทรัพยากร  วิธีการพฒันา  และประสบการณ์ที่

เหมาะสม  รวมทั้งสามารถเลือกใชส่ื้อที่จาํเป็นต่อการพฒันาตนเองดว้ยการสนับสนุนจากโรงเรียน  

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูนิ้เทศจากภายนอก 

4.3.2.4 ผลท่ีได้จากการประเมินความสําเร็จของโครงการ  จะถูก

ประเมินเก่ียวกบัการใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกต่างๆ  ที่ปรากฏในการดาํเนินโครงการ  แต่จะไม่ถูก

นาํไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินความดีความชอบใดๆ  ทั้งส้ิน 

4.3.2.5 ประกอบด้วยเร่ืองที่สําคญัที่ผูเ้ลือกดาํเนินการตอ้งตระหนัก  

เขา้ใจวธีิการชดัเจน  และปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.4 การนิเทศภายในโรงเรียน  (School  Based  Supervision)  เป็นกระบวนการ

นิเทศการศึกษา  และกิจกรรมต่างๆ  ที่มุ่งพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนที่จดัดาํเนินการในโรงเรียน

โดยบุคลากรในโรงเรียนเป็นหลกั  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบั

การศึกษาในโรงเรียน  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ข:  109)  ใหม้ัน่ใจทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นไป

ตามวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายของการศึกษาที่กาํหนด  (วไลรัตน์  บุญสวสัด์ิ,  2538:  24) 

4.4.1 จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 

4.4.1.1 เพื่อให้ครูพฒันาตนเองในด้านการจดัการเรียนการสอน  และ

พฒันาวชิาชีพ  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ข:  111) 

4.4.1.2 เพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนร่วมกับบุคคลอ่ืน  

(Nasgley,  and  Evans,  1980:  45) 
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4.4.1.3 เพื่อช่วยเหลือครูประเมินผลนักเรียน  (วไลรัตน์  บุญสวสัด์ิ,  

2538:  64) 

4.4.1.4 เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนข่าวสาร  ความรู้  ความเขา้ใจระหว่างครู  

และบุคคลอ่ืน  (Nasgley  and  Evans,  1980:  45) 

4.4.1.5 เพื่อส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  และการทาํงานร่วมกัน

เป็นคณะ  (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  2534:  9) 

4.4.1.6 เพื่อกาํกับ  ควบคุม  และติดตามผลการปฏิบติังานของครูอย่าง

ต่อเน่ือง  (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  2534:  9) 

4.4.1.7 เพื่อให้ครูประสบผลสําเร็จ  และมีความรู้สึกมั่นคงในชีวิตและ

อาชีพ  (วไลรัตน์  บุญสวสัด์ิ,  2538:  64) 

4.4.1.8 เพื่อช่วยให้มีการพฒันาการนิเทศใหม่ๆ  (Nasgley  and  Evans,  

1980:  45) 

4.4.2 หลกัการสาํคญัของการนิเทศภายในโรงเรียน  ซ่ึง  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  

111)  นาํเสนอไว ้ ดงัน้ี 

4.4.2.1 การใหค้วามร่วมมือร่วมใจ 

4.4.2.2 การสร้างความผูกพนัต่อภาระหน้าท่ีด้วยความเต็มใจของ

บุคลากรภายในโรงเรียน  และครู 

4.4.2.3 การประสานสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั 

4.4.2.4 การประสานกนัทุกฝ่าย 

4.4.2.5 การเป็นประชาธิปไตย 

4.4.2.6 การยดึหลกัความแตกต่างและพฒันาการของมนุษยแ์ต่ละวยั 

4.4.2.7 การมีเป้าหมายเดียวกนั  คือ  คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน 

จากการศึกษาประเภทของการนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอนดังกล่าว  

สรุปได้ว่า  การนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอน  มีการแบ่งประเภทไวเ้หมือนกัน  แต่มีความ

แตกต่างกันเก่ียวกับจุดเน้นในการพฒันาปรับปรุง  การนิเทศการศึกษามีเป้าหมายเก่ียวกับการพฒันา

ปรับปรุงคุณภาพการจดัการการศึกษาในภาพ  ส่วนการนิเทศการสอนมีจุดเน้นในการพฒันาปรับปรุง

คุณภาพการจดัการเรียนการสอน  ดังนั้ นในการแบ่งประเภทของการนิเทศการศึกษา  และการนิเทศ                

การสอน  จึงมีการแบ่งประเภทไวเ้หมือนกัน  ซ่ึงแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันทั้ งด้านแนวคิด  

จุดเน้น  และวิธีการ  ประกอบด้วย  1)  การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ  (Collaborative  Professional  

Development)  เป็นการนิเทศที่ครูตั้ งแต่  2  คนขึ้ นไป  ท่ีมีความรู้ประสบการณ์  และสมรรถนะการ
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เรียนรู้ไม่แตกต่างกนั  มาร่วมมือกนัพฒันาการจดัการเรียนการสอน  และการทาํงานร่วมกันแบบเพื่อน

ร่วมอาชีพ  2)  การนิเทศแบบพฒันาการ  (Developmental  Supervision)  เป็นการนิเทศท่ีคาํนึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคลของผูรั้บการนิเทศ  ดงันั้นจึงแบ่งวิธีการนิเทศหรือพฤติกรรมการนิเทศออกเป็น  

4  แบบ  ได้แก่  วิธีการแบบช้ีนําควบคุม  (Directive  Control  Approach)  วิธีการแบบช้ีนําให้ข้อมูล  

(Directive  Informational  Approach)  วิธีการแบบร่วมมือ  (Collaborative  Approach)  และวิธีการแบบ

ไม่ช้ีนํา  (Non - directive  Approach)  3)  การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง  (Self – Directed  Development)  

หรือการนิเทศตนเอง  (Self – Supervision)  เป็นการนิเทศที่เหมาะสําหรับครูที่มีความรู้  ความสามารถ  

และต้องการที่จะพัฒนางานในวิชาชีพด้วยตนเอง  โดยการเลือกวิธีที่จะพัฒนาตนเอง  และวิชาชีพ

ทางการสอน  และ  4)  การนิเทศภายในโรงเรียน  (School  Based  Supervision)  เป็นการนิเทศที่ มุ่ ง

พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนที่จดัดาํเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนเป็นหลกั  เพื่อให้

ครูพฒันาตนเองในดา้นการจดัการเรียนการสอน  และพฒันาวชิาชีพร่วมกบับุคคลอ่ืน 

แนวคดิ  หลักการ  และทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ 

การพฒันาวิชาชีพ  (Professional  Development)  หรือการพฒันาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  

(Professionals)  เป็นเร่ืองจาํเป็นสําหรับการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่   21  ควบคู่กับการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพฒันานักเรียนทุกด้าน  ในการพฒันานักเรียนให้มีคุณภาพย่อมตอ้งอาศยัผูป้ฏิบัติท่ีมี

คุณภาพสูงเช่นกัน  (วชัรา   เล่าเรียนดี,  2556ข:  259)  ซ่ึงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของนักเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ  หรือการพฒันางานที่รับผิดชอบให้เจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง  

หรือการพฒันาวชิาชีพ  เป็นกระบวนการเรียนรู้  และการพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่ง

ต่อเน่ือง  รวมทั้งเป็นการสร้างความก้าวหน้าให้กับนักเรียนและตนเองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  เป็นการ

เรียนรู้ที่ไม่มีที่ ส้ินสุด  (Professional  Development  is  Learning)  การปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน  

(Professional  Development  is  School  Improvement)  การพัฒนาการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของ

นกัเรียน  (Professional  Development  is  Student  Learning  Development)  มีสาระสาํคญั  ดงัน้ี 

ลักษณะสําคญัของการพัฒนาวิชาชีพ   

การพฒันาวชิาชีพ  เป็นงานท่ีตอ้งใชเ้วลา  ความทุ่มเท  และความเขา้ใจในความแตกต่าง 

ระหวา่งบุคคลเป็นอยา่งมาก  เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานบรรลุผลสาํเร็จไดอ้ยา่งเหมาะสม  และตรงความ

ตอ้งการจาํเป็นของบุคคล  และองค์กร  ซ่ึงมีนักการศึกษาได้เสนอลักษณะสําคญัของการพฒันา

วชิาชีพไว ้ ดงัน้ี 

Zepeda  (2012:  5 - 11)  ไดน้าํเสนอไว ้ ดงัน้ี 

1. เป็นการพฒันาที่ใชข้อ้มูลเป็นฐาน  (Based  on  Data) 
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2. ครู  หรือผูท้ี่จะพฒันา  เป็นศูนยก์ลางของการใชภ้าวะผูน้าํ  และการตดัสินใจ 

3. การพฒันาวชิาชีพอาศยัวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาสมรรถนะ  และศกัยภาพ  (Culture  

of  Learning  Together) 

4. การพฒันาวชิาชีพตอ้งมีผูบ้ริหาร  และเพือ่สนบัสนุนใหค้วามร่วมมือ 

5. การพฒันาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ตอ้งส่งเสริมทางการเรียนรู้ของ

นกัเรียน  และครู 

6. การเรียนรู้ของนกัเรียน  เป็นจุดแรกท่ีสาํคญัในการพฒันาวชิาชีพ 

7. การพฒันาวิชาชีพตอ้งนาํขอ้มูลจากการวิจยัมาใชใ้นการตดัสินใจ  และปฏิบติั  (Research  

Based  Knowledge) 

8. การพฒันาวิชาชีพตอ้งมีการประเมินตนเองอยา่งต่อเน่ือง  และพร้อมปรับปรุงดดัแปลง 

วธีิปฏิบติัใหดี้ที่สุดเสมอ 

9. การพฒันาวชิาชีพตอ้งพฒันาในขณะปฏิบติังาน  และต่อเน่ือง  มีการอภิปราย  มีการ

สนับสนุน  และส่งเสริมการพฒันา  โดยใชก้ระบวนการต่างๆ  เช่น  การโคช้โดยเพื่อน  (Peer  Coaching)  

การศึกษาเป็นกลุ่ม  (Study  Group)  การวิจยัให้ปฏิบติัการ  (Action  Research)  และการเรียนรู้แบบต่าง  ๆ 

จากการจดัการเรียนการสอน  การปฏิบติังานจริง  เป็นตน้ 

McCall  (1997:  23)  ไดร้ะบุลกัษณะสาํคญัของการพฒันาวชิาชีพไว ้ ดงัน้ี 

1. เป็นการเรียนรู้ที่ต่อเน่ืองไม่หยดุ  (Life – Long  Learning) 

2. มีการฝึกอบรม  การฝึกปฏิบติั  การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม  

มีการสืบเสาะความรู้เป็นกลุ่ม  มีการโคช้และการช่วยดูแลการปฏิบติังานทุกขั้นตอน 

3. เป็นการพฒันาที่โรงเรียน  (School  Based)  และขณะปฏิบติังาน  (Job  Embedded) 

4. เนน้การร่วมมือกนั  เปิดโอกาสใหค้รูมีปฏิสัมพนัธก์บัเพือ่นอยา่งเปิดเผย  (Collaboration) 

5. เนน้การเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการประสบผลสาํเร็จ 

6. กระตุน้  และสนับสนุนการดาํเนินงานที่โรงเรียน  โดยครูเป็นผูริ้เร่ิมก่อน  (Teacher  

Centered) 

7. อยูบ่นฐานของความรู้จริงดา้นการสอน 

8. ใชห้ลกัการ  แนวคิด  และการสร้างความรู้  (Constructivist  Learning  Theories)  กบัการสอน  

และการเรียนรู้ 

9. ใหค้วามสาํคญักบัครูทุกคนวา่เป็นมืออาชีพ  (Professional) 

 10. ใหเ้วลา  และมีการติดตามใหก้ารสนบัสนุน 
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จากการศึกษาลกัษณะสาํคญัของการพฒันาวิชาชีพดงักล่าว  สรุปไดว้่า  การพฒันาวชิาชีพ  

เป็นการพฒันาวิชาชีพครูขณะปฏิบติังานโดยใชข้อ้มูล  และการวิจยัเป็นฐาน  ดว้ยกระบวนการต่าง  ๆ 

เป็นการเร่ิมดาํเนินการโดยครูมืออาชีพขณะปฏิบติังาน  บนฐานของความรู้จริงดา้นการสอน  การทาํงาน

แบบร่วมมือกนั  การใชแ้นวคิดการสร้างความรู้ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอยา่งต่อเน่ือง  และไดรั้บ

การติดตามดูแลช่วยเหลือทุกขั้นตอน  โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ของนักเรียน  และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของครูเป็น 

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพหรือการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาวิชาชีพ  (Professional  Development)  หรือการพัฒนาบุคลากร  (Staff  

Development)  มีหลายรูปแบบ  แต่รูปแบบที่มีการนาํไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย  และประสบผลสําเร็จเป็นที่

ยอมรับ  เป็นผลการวิจยัของ  Sparks  และ  Loucks – Horsley  เม่ือปี  1989  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ข:  

263 - 268)  ซ่ึงมีรูปแบบ  ดงัน้ี 

1. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคล  (Individual  Guided  Staff  Development  

Model)  เป็นการพฒันาวิชาชีพที่อยูบ่นพื้นฐานความเช่ือว่า  ครูสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้จะ

เกิดขึ้นไดเ้ม่ือเขาได้ริเร่ิมและวางแผนด้วยตนเอง  เลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ดังนั้ นในการพฒันา

วิชาชีพจึงควรมาจากการคิดริเร่ิมในเร่ืองท่ีสนใจตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  เลือกแบบการเรียนรู้ของ

ตวัเอง  กาํหนดเป้าหมาย  เลือกกิจกรรมที่ส่งผลสําเร็จด้วยตนเอง  ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมาก

จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีที่สุดหากให้โอกาส  และอาํนวยความสะดวกตามความตอ้งการ  ซ่ึงความเช่ือ

เหล่าน้ีสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  พฒันาการของผูใ้หญ่  รูปแบบการเรียนรู้  และการ

เปล่ียนแปลง  ตลอดจนในการพฒันาบุคลากรด้วยรูปแบบรายบุคคลอาจดาํเนินการด้วยตนเองหรือ

ร่วมกับเพื่อนหรือผูนิ้เทศจากภายนอก  ฉะนั้นวิธีการพฒันาบุคลากรแบบรายบุคคลจึงเป็นการเรียนรู้  

และพฒันาด้วยตนเอง  (Self – Directed  Learning)  การนิเทศแบบนําตนเองหรือกาํกับตนเอง  (Self – 

Directed  Supervision)  ตามแนวคิดของ  Glathorn  นัน่เอง  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ข:  263) 

2. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบการสังเกต  และประเมินผล  (Observation / Assessment  

Model)  เป็นรูปแบบที่ให้ความสําคญักับการสังเกตและการประเมินผลเป็นหลัก  โดยถือว่าเป็น

องค์ประกอบที่สําคญัของการพฒันาบุคลากร  และการนิเทศการสอน  บนพื้นฐานการได้รับข้อมูล

ยอ้นกลบัที่ถูกตอ้ง  เหมาะสม  และตรงความตอ้งการของครู  จะทาํให้ครูมีการปรับปรุงและพฒันาการ

เรียนการสอนของตนเองและจะส่งผลให้นักเรียนมีพฒันาการที่ดีขึ้น  ตลอดจนในขณะที่มีการให้

ขอ้มูลยอ้นกลบัทาํใหค้รูไดร่้วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงการเรียนของนกัเรียนได ้ 
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และการที่มีคนมาสังเกตการสอน  และวิเคราะห์การสอน  ช่วยให้ครูมองเห็นการสอนของตวัเองชดัเจน

ยิ่งขึ้ น  รวมทั้ งการสังเกตการสอนให้ประโยชน์ทั้ งผู ้รับการสังเกตและผู ้สังเกตในเวลาเดียวกัน  

นอกจากนั้นผูส้งัเกตยงัไดรั้บประโยชน์จากการสงัเกตเพื่อนครู  ไดเ้ตรียมการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  และ

ไดร่้วมอภิปรายในประเด็นเดียวกนั  เม่ือไดเ้ห็นผลลพัธ์ที่ดี  มองเห็นการเปล่ียนแปลงตวัเองในการงานท่ี

เกิดขึ้นจากการไดส้ังเกตการสอนเพื่อนมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการเรียนการ

สอนของตวัเองอยา่งต่อเน่ือง 

3. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา  (Involvement  

in  a  Development  and  Improvement  Process  Model)  เป็นการรวบรวมผลการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีเป็น

ผลมาจากการมีส่วนร่วมโดยตรงของครูในกระบวนการปรับปรุงและพฒันา  โดยมีความเช่ือพื้นฐานว่า                

1)  การพฒันาแบบมีส่วนร่วมจะทาํให้ผูใ้หญ่เรียนเกิดการเรียนรู้ไดม้ากที่สุด  และมีประสิทธิภาพสูงสุด                   

2)  เม่ือมีความตอ้งการที่จะรู้หรือเกิดปัญหาขึ้นกบัตวัเองที่ตอ้งหาทางแก้ไข  3)  การปรับปรุงพฒันางานใด  ๆ 

บุคคลที่ใกล้ชิดหรือรับผิดชอบงานนั้นจะเขา้ใจดีที่สุดว่าควรทีการพฒันาการปฏิบัติงานเร่ืองใดบา้ง  

และ  3)  ครูตอ้งการความรู้  และทกัษะท่ีสําคญัดว้ยการเขา้ไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใน

โรงเรียน  เพราะการพฒันาหลักสูตรเป็นงานของการนิเทศและการพฒันาบุคลากรในเวลาเดียวกัน  

การมีโครงการและการดาํเนินการพฒันาบุคลากรท่ีเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพยอ่มทาํใหก้ารนาํ

หลกัสูตรไปใชบ้รรลุวตัถุประสงค ์ และประสบผลสาํเร็จ 

4. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบฝึกอบรม  (Training  Model)  เป็นการพฒันาบุคลากร  

(Staff  Development)  และครู  มีเป้าหมายและวตัถุประสงค์  เพื่อให้ความรู้  พัฒนาทักษะ  และการ

เปล่ียนแปลงเจตคติความเช่ือเกี่ยวกบัการสอน  การถ่ายโยงความรู้และทกัษะสู่ชั้นเรียน  ดงันั้นผูรั้บการ

ฝีกอบรมควรมีบทบาทในการเลือกกิจกรรมการฝึกอบรม  รวมทั้งควรเป็นการพฒันาปรับปรุงทกัษะ

การคิด  และวิธีคิดให้แก่ครูด้วย  (Joyce  and  Showers,  1987:  4 - 5)  โดยมีความเช่ือพื้นฐาน  2  ประการ  

ไดแ้ก่  1)  การฝึกอบรมมีพฤติกรรมและเทคนิคต่างๆ  ที่ครูสามารถนาํไปใชใ้นห้องเรียนได ้ และ  

2)  ครูสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  และเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ  จากการฝึกอบรม  ดงัที่  Joyce  

และ  Showers  (1983:  36)  ไดย้นืยนัว่า  การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่มีพลงัในการพฒันาความรู้

และทกัษะแก่ครู  ถ้ากิจกรรมการฝึกอบรมนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอ  และสอดคลอ้งเหมาะสมกับ

ประสบการณ์  ความตอ้งการ  และระดบัพฒันาการของครู  รวมทั้งมีการติดตามดูแลช่วยเหลือที่

ต่อเน่ือง 
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5. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบสืบเสาะ  (Inquiry  Model)  เป็นการสืบเสาะหาความรู้

ของครูในการตรวจสอบผลสาํเร็จในการสอนของตวัเองตลอดเวลา  ทาํไดง้่าย  สะดวก  และเป็นกิจกรรม

ที่ดาํเนินการได้คนเดียวหรือกลุ่มเล็ก  โดยครูในโรงเรียน  ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  อาจเป็นรูปแบบท่ี

แน่นอนหรือไม่แน่นอน  อาจปฏิบติัในชั้นเรียนหรือห้องส่ือหรือห้องพกัครู  ตามความเช่ือพื้นฐานว่า  

ครูส่วนใหญ่สามารถถามคาํถามเก่ียวกบัการสอน  และหาคาํตอบของคาํถามของตนเองได ้ ซ่ึง  Loucks 

– Horseley  ให้ขอ้สันนิษฐานไว ้ 3  ประการ  ไดแ้ก่  1)  ครูเป็นผูมี้สติปัญญา  สามารถถามคาํถามต่างๆ  

ด้วยความชํานาญ  2)  ครูมีแนวโน้มท่ีจะเสาะหาข้อมูลจากกิจกรรมท่ีตนเองคิดขึ้ นเอง  และ  3)  ครู

สามารถพฒันาความเขา้ใจใหม่  ๆ จากการถามคาํถาม  และสืบเสาะหาคาํตอบของตวัเอง  ดงันั้นผลสาํเร็จ

จึงเป็นความร่วมมือของครูในการแสวงหาคาํตอบของคาํถามจากการจดัการเรียนการสอนของตวัเอง  

หรือการวจิยัเชิงปฏิบติัการหรือการวจิยัในชั้นเรียน 

จากการศึกษารูปแบบการพฒันาวชิาชีพ  หรือการพฒันาบุคลากรดงักล่าว  สรุปไดว้่า  การ

พฒันาวิชาชีพ  หรือการพฒันาบุคลากรมีหลายรูปแบบ  ได้แก่  1)  รูปแบบการพฒันาบุคลากรแบบ

รายบุคคล  (Individual  Guided  Staff  Development  Model)  เป็นการพฒันาวิชาชีพที่เน้นการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง  ด้วยการวางแผน  เลือกวิธีการเรียนรู้  ก ําหนดเป้าหมาย  และเลือกกิจกรรมที่ส่งผลสําเร็จด้วย

ตนเอง  2)  รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบการสังเกต  และประเมินผล  (Observation / Assessment  

Model)  เป็นการพฒันาวิชาชีพด้วยการสังเกตและการประเมินผล  3)  รูปแบบการพฒันาบุคลากรแบบมี

ส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา  (Involvement  in  a  Development  and  Improvement  

Process  Model)  เป็นการรวบรวมผลการเรียนรู้ต่างๆ  ที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมโดยตรงของครูใน

กระบวนการปรับปรุงและพฒันา  4)  รูปแบบ การพฒันาบุคลากรแบบฝึกอบรม  (Training  Model)  เป็น

การพฒันาบุคลากร  (Staff  Development)  และครู  เพื่อให้ความรู้  พฒันาทักษะ  และการเปล่ียนแปลง             

เจตคติความเช่ือเก่ียวกับการสอน  การถ่ายโยงความรู้และทกัษะสู่ชั้นเรียน  และ  5)  รูปแบบการพฒันา

บุคลากรแบบสืบเสาะ  (Inquiry  Model)  เป็นการสืบเสาะหาความรู้ของครูในการตรวจสอบผลสาํเร็จใน

การสอนของตวัเองตลอดเวลา 

แนวคดิ  หลักการ  และทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับการโค้ช 

แนวคดิของการโค้ช 

การโคช้  (Coaching) เป็นวธีิการหน่ึงของการพฒันาวชิาชีพโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School  

- based  Professional  Development)  ดังนั้ นการโคช้จึงเป็นทางเลือกในพฒันาบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ  

ซ่ึง  Neufeld  และ  Roper  (2003: 4 - 10)  ได้กล่าวว่า  การโคช้  เป็นวิธีการพฒันาวิชาชีพที่จะช่วยพฒันา 

การจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของนักเรียน        
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การพฒันาคุณภาพการศึกษาเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมช่วยเหลือและพฒันาสมรรถนะขององคก์รสู่การเป็น

ผูน้ําด้านการพฒันาการจดัการเรียนการสอน  เช่น  การสังเกตการสอนซ่ึงกันและกัน  (One – on - One  

Observation)  การให้ข้อมูลยอ้นกับเก่ียวกับใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนของครู  (Feedback  of  Teachers’  

Instructional  Strategies)  การใช้กลุ่มย่อยร่วมกันเรียนรู้  (Small - Group  Learning  of  New  Content  and  

Pedagogy)  และการโคช้เป็นกิจกรรมที่ใชโ้รงเรียนเป็นฐานการพฒันาวิชาชีพ  (School - Based  Professional  

Development)  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  ได้แก่  1)  กลุ่มการโคช้เพื่อการเปล่ียนแปลง  (Change  Coaches)  

เป็นการเน้นการโคช้เก่ียวกับการบริหารจดัการ  การสร้างความเป็นผูน้ํา  และ  2)  กลุ่มการโคช้ด้าน

วชิาการ  (Content  Coaches)  เป็นการโคช้ในการช่วยครูพฒันาดา้นวิชาการและการจดัการเรียนการสอน  

การถ่ายโยงความรู้และกลยุทธ์ที่ใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยการสร้าง

บรรยากาศในการพฒันาที่ปราศจากการประเมินหรือการวิพากษ์วิจารณ์  การพฒันาการทกัษะการเป็น

ผูน้าํและการทาํงานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน  และการจดัให้ครูมีการพฒันาวิชาชีพกลุ่มยอ่ย  สอดคลอ้งกบั  

วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  291)  ที่ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการโคช้กบัการนิเทศว่า  การโคช้  

(Coaching)  พฒันามาจากการนิเทศ  (Supervision)  ซ่ึงมีองค์ประกอบสําคัญเดียวกัน  คือ  การประชุม

ปรึกษาหารือ  การสังเกต  การสอน  และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  การโคช้กบัการนิเทศยงัแตกต่างกนัใน

ดา้นตวับุคคลที่ทาํหน้าที่นิเทศและทาํหน้าที่โคช้  ผูท้าํหน้าที่นิเทศอาจหมายถึง  ศึกษานิเทศก์  อาจารย์

นิเทศ  ผูบ้ริหารหรือผูมี้ความรู้ความชาํนาญ  ส่วนการโคช้  หมายถึง  ครูหรือเพื่อนครู  ผูมี้ความเช่ียวชาญ  

ผูรู้้  ผูเ้ช่ียวชาญ  ที่เต็มใจทาํหน้าที่โคช้  รวมทั้งการนิเทศจะมีการประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอน

เสมอ  แต่การโคช้ตอ้งหลีกเล่ียงการประเมินผลครูให้มากท่ีสุด  บรรยากาศในการโคช้มีความเป็นเพื่อน

ร่วมพฒันางาน  เพื่อนร่วมวิชาชีพ  และสร้างความรู้สึกที่ปลอดภยัในการใช้เทคนิควิธีสอนใหม่ๆ  ใน

ห้องเรียน  ผูท้ ําหน้าที่โค้ชเรียนรู้และพฒันาควบคู่กับผูรั้บการโค้ช  การโค้ชเป็นการพฒันาวิชาชีพ

ร่วมกันทั้งสองฝ่ายที่ตอ้งร่วมมือกันสังเกตการสอนกันและกนั  ทดลองส่ิงใหม่ๆ  ถือว่าโรงเรียนเป็น

ห้องทดลอง  เพื่อการเรียนรู้  และปราศจากการประเมินคุณภาพครูหรือการติดตามตรวจสอบการปฏิบติั

โดยผูบ้ริหาร  ตลอดระยะ เวลา  2  ทศวรรษที่ผ่านมา  มีการศึกษาวิจยัเสนอแนวคิดแนวปฏิบติัเกี่ยวกับ

การโคช้แบบต่างๆ  เพื่อปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู  การพฒันาความเช่ียวชาญ

ดา้นการสอนของครูอย่างต่อเน่ืองที่ส่งผลถึงพฒันาการผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น  ซ่ึงเป็นที่

ยอมรับกนัว่า  การโคช้  (Coaching)  โดยผูท้าํหน้าที่โคช้  คือ  เพื่อนครู  เพื่อนร่วมอาชีพ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การสอนและเน้ือหาสาระเฉพาะที่ปฏิบติังานร่วมกัน  เน้นความร่วมมือกันอยา่งจริงใจ  ยอมรับไวใ้จ              

ซ่ึงกันและกัน  และเปล่ียนความรู้  ความคิด  และประสบการณ์  ซ่ึงสามารถส่งเสริมและพัฒนา

สมรรถนะดา้นการสอนอยา่งต่อเน่ืองให้แก่ครูไดเ้ป็นอยา่งดี  และส่งผลถึงคุณภาพของนกัเรียนในที่สุด 
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จากการศึกษาแนวคิดของการโคช้ดงักล่าว  สรุปได้ว่า  การโคช้  เป็นการพฒันาบุคลากร              

ที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียน  โดยใชว้ธีิการช่วยเหลือและพฒันาความสามารถ

ในการจดัการเรียนการสอน  การโค้ชแบ่งเป็น  2  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มการโค้ชเพื่อการเปล่ียนแปลง  

(Change  Coaches)  และกลุ่มการโคช้ด้านวิชาการ  (Content  Coaches)  การโคช้มีความแตกต่างจากการนิเทศ  

คือ  การโคช้ไม่มีการประเมินหรือการวิพากษ์วิจารณ์  ผูท้าํหน้าที่โคช้เป็นเพื่อนครู  หรือผูเ้ช่ียวชาญที่มี

ความเต็มใจ  ในบรรยากาศความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างจริงใจ  และมีความไวใ้จซ่ึงกันและกัน               

ส่วนลกัษณะที่เหมือนกนั  คือ  มีองคป์ระกอบสาํคญั  ไดแ้ก่  การประชุมปรึกษาหารือ  การสังเกตการสอน  

และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช 

การโค้ชเป็นการเรียนรู้  และพัฒนาวิชาชีพในสถานการณ์จริง  ไม่ใช่วิธีการช่วย

แก้ปัญหา  แต่เป็นวิธีการส่งเสริมและให้เวลาแก่ครูและเพื่อนในการไตรตรองสะท้อนคิด  (Reflect)  

สนทนาพูดคุยเก่ียวกบัการศึกษา  การฝึกและการพฒันาการใชค้วามคิดเกี่ยวกบัการสอนของตนเอง  และ

การเรียนรู้ของนักเรียน  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ก:  290)  เพื่อพฒันาประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลใน

การปฏิบติังาน  ดงันั้นในการปฏิบติัการโคช้ที่มีคุณภาพสอดคลอ้งกบัเป้าหมายที่กาํหนดไว ้ จาํเป็นตอ้ง

อาศยัทฤษฎีต่าง  ๆ ที่เก่ียวขอ้งมาช่วยในการดาํเนินการให้ประสบผลสาํเร็จไดโ้ดยง่าย  ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง  (Change  Theories)  เป็นการพฒันาท่ีมีความสําคญัต่อการ

เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน  ซ่ึง  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ก:  32)  กล่าวไวว้่า  ในสังคมมนุษยนิ์ยมการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อความเจริญเติบโตและความกา้วหน้าที่จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น   

รวมทั้งตอ้งเป็นการเปล่ียนแปลงที่ตอ้งมีการวางแผน  (Planned  Change)  และการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับ

การพฒันาคุณภาพการศึกษาที่ใกลต้วัที่สุด  คือ  การเปล่ียนแปลงภายในองคก์รการศึกษา  และบุคลากร

ภายในองคก์ร  เพราะการโคช้ภายในโรงเรียนมีความสําคญัในการช่วยพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  

ด้วยการส่งเสริม  ช่วยเหลือให้ครู  และบุคลากรในโรงเรียนสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ

ปฏิบติังานให้เหมาะสม  และส่งผลถึงนักเรียนให้มีคุณภาพ  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว้

ผูท้าํหนา้ที่โคช้จึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจทฤษฎีการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งดี  ดงัน้ี 

1.1 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงที่เก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการศึกษา  มีดงัน้ี 

1.1.1 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงแบบ  Non - Conflict  ของ  Chin  และ   Bennis   

(1969:  34)  ไดน้าํเสนอรายละเอียดไว ้ ดงัน้ี 

1.1.1.1 ยทุธวธีิการเปล่ียนแปลงมี  3  ประการ  ดงัน้ี 
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1) ยทุธวิธีการใชห้ลกัเหตุผล  และขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ (Rational - 

Empirical  Strategy)  เหมาะสําหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีเหตุผล  และมีความเคล่ือนไหวตาม      

ความสนใจของตนเอง  โดยเช่ือตามขอ้สมมติฐานเบ้ืองตน้ว่า  มนุษยอ์าจจะทาํตามความสนใจของตนเอง    

ให้ปรากฏชดัเจน  ดงันั้นการเปล่ียนแปลงจึงเกิดขึ้นจากการที่ตวับุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความประสงค ์ 

และเห็นวา่การเปล่ียนแปลงนั้นมีผลดีต่อตนเอง 

2) ยทุธวิธีการให้การศึกษาใหม่หรือให้ความรู้ใหม่  (Normative  

Re - Education)  โดยเช่ือตามขอ้สมมติฐานเบ้ืองตน้ว่า  มนุษยมี์แรงจูงใจท่ีแตกต่างกัน  ยึดเหตุผล  และ 

มีความฉลาด  โดยแบบแผนการปฏิบติัจะไดรั้บการสนับสนุนหรือเป็นผลมาจากบรรทดัฐานของสังคม

ที่บุคคลนั้นยอมรับ  และยดึเป็นแนวปฏิบติั  ดงันั้นการเปล่ียนแปลงแบบน้ีจึงเป็นการเปล่ียนแปลงเจตคติ  

ค่านิยม  และทกัษะการมีมนุษยสมัพนัธ ์ ดว้ยการใหค้วามรู้  ข่าวสาร  และเหตุผล  เพือ่การปฏิบติัเท่านั้น 

3) ยุทธวิธีการใช้อ ํานาจและการควบคุม  (Power  Coercive  

Strategy)  เป็นการใช้อิทธิพลของตาํแหน่งหน้าที่  และใช้ขอ้มูลที่ไม่สามารถคดัคา้นหรือปฏิเสธได ้ 

เช่น  การใชน้โยบายในการเปล่ียนแปลง  เป็นตน้ 

1.1.2 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงของ  Chaos  (Chaos  Theory)  ซ่ึง  Murphy  (2010:  

142 - 144)  ไดน้าํเสนอไวใ้นเอกสาร  เร่ือง  Chaos  Theory  ซ่ึงมีสาระสาํคญั  ดงัน้ี 

1.1.2.1 ภายในโรงเรียนมีลกัษณะการปฏิบติัที่ไม่เป็นเส้นตรงโดยตลอด    

การเปล่ียนแปลงไม่ไดม้าจากทุกคนในองคก์ร  ผลอาจจะไม่ไดเ้กิดจากเหตุหรือการเปล่ียนแปลงที่มาจาก

บนลงล่าง  ทาํใหไ้ม่บรรลุผลสาํเร็จตามท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

1.1.2.2 บุคคลหลายแบบ  หลายลักษณะ  ดังนั้นการประเมินผลไม่ควร

ยดึแบบทดสอบมาตรฐานเท่านั้น  แต่ควรมาจากการมีส่วนร่วมของทุกคน 

1.1.2.3 ส่ิงเล็กๆ  ที่คิดว่าไม่สําคัญ  อาจมีความสําคัญที่สุด  (Butterfly  

Effect)   

1.1.2.4 ภายในโรงเรียนมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล  และระหว่างกลุ่ม  

ดงันั้นการปฏิบติัใด  ๆ ควรเป็นแนวปฏิบติัเดียวกนั  และมีความซบัซอ้นตามระดบัของแต่ละกลุ่ม 

1.1.2.5 วิธีให้ขอ้มูลยอ้นกลับควรใช้หลายๆ  วิธี  และให้ครูมีส่วนร่วม

ในการวเิคราะห์ตดัสินใจ  และคิดหาวธีิแกไ้ขปัญหา 

1.1.2.6 ความสับสน  วุ่นวาย  และปัญหาต่างๆ  สามารถเกิดขึ้นไดเ้สมอ

ในการเปล่ียนแปลง  แต่ทุกคนตอ้งร่วมมือกนั 

1.1.3 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงสมยัใหม่  (Postmodern  Theory)  ซ่ึง  วชัรา  เล่าเรียนดี  

(2556ข:  38)  ไดน้าํเสนอไว ้ ดงัน้ี 
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1.1.3.1 ต่อตา้นความคงที่  และความแน่วแน่เด็ดเด่ียว 

1.1.3.2 ต่อตา้นแนวคิด  ความจริง  ความรู้  หรือวธีิการที่ไม่เปล่ียนแปลง 

1.1.3.3 ยอมรับความซบัซอ้น  ความไม่ชดัเจน  และความหลากหลาย 

1.1.3.4 ยกยอ่งการสร้างสรรค ์ ความแตกต่าง  และการเหน็บแหนม 

1.1.3.5 ไม่เก่ียวขอ้งกบัปรัชญา  หรือคุณธรรมใดๆ 

1.1.3.6 จงใจกาํหนดขอ้สนันิษฐานใหม่  ๆ

1.1.3.7 ปฏิเสธการคิดท่ีเป็นขั้นตอน  และการกาํหนดขอบเขตการคิด 

1.1.3.8 ไม่ชอบการพดูที่แสดงความถูกตอ้งทั้ง  2  อยา่ง 

1.2 หลกัสาํคญัในการเปล่ียนแปลง  ซ่ึง  Chin  และ  Bennis  (1969:  35)  นาํเสนอไว ้ ดงัน้ี 

1.2.1 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงจะตอ้งมีตวัแปรต่างๆ  ผสมกันอยูใ่นระดับที่จะ

เขา้ถึงไดง้่าย  และสามารถช้ีแนวทางในการเปล่ียนแปลงให้เกิดความกา้วหนา้ได ้

1.2.2 ตวัแปรต่างๆ  ในการเปล่ียนแปลงตอ้งไม่ฝ่าฝืนหรือเกิดผลร้ายต่อคุณค่า

ของระบบงานหรือระบบของสังคม 

1.2.3 ค่าใชจ่้ายในการทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงไม่สามารถจาํกดัได ้

1.2.4 ตอ้งมีการวเิคราะห์ที่เช่ือถือไดท้ั้งในดา้นจุดเด่น  และจุดอ่อน 

1.2.5 ช่วงเวลาในการเปล่ียนแปลงต้องชัดเจน  เพื่ อผู ้ที่ จะทําให้ เกิ ดการ

เปล่ียนแปลง  (Change  Agent)  สามารถประมาณการส้ินสุดของความเก่ียวขอ้งระหวา่งตวัแปรต่าง  ๆ

1.2.6 ทฤษฎีจะตอ้งสามารถส่ือสารกบับุคคลที่อยูใ่นระบบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.2.7 การเลือกทฤษฎีการเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัระบบงาน 

1.3 วิธีลดการต่อต้านการเปล่ียนแปลง  เป็นการช่วยทาํให้บุคคลโอนอ่อน  และ

ปฏิบติัตาม  เพื่อให้เกิดการยอมรับในการเปล่ียนแปลง  ดว้ยวิธีการต่างๆ  ไดแ้ก่  การสร้างการยอมรับ  

การใชว้ิธีการพูด  การสร้างสัมพนัธภาพที่ดี  การสร้างความไวใ้จเช่ือถือ  และการปฏิบติังานร่วมกนั  ซ่ึง  

Kotter  และ  Schlesinger  ได้ เสนอแนวคิ ดไว้ในเอกสาร  เร่ือง  Contemporary  Supervision  ของ  

Daughtrey  และ  Ricks  (1998:  570 – 573)  4  วธีิ  ดงัน้ี 

1.3.1 การให้ความรู้  และการส่ือความหมายให้รู้  (Education  and  Communication)  

เป็นการให้ความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง  ดว้ยการอบรม  และการให้เอกสาร  เพื่อใหม้องเห็นขอ้ดีของ

การเปล่ียนแปลง  วิธีน้ีใชไ้ดดี้เม่ือบุคคลในกลุ่มหรือในองคก์รไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้นหรือมีความรู้ที่ไม่

ถูกตอ้ง  ซ่ึงมีขอ้ดี  คือ  เม่ือบุคคลในกลุ่มสามารถชกัชวนไดพ้วกเขาจะช่วยในการเปล่ียนแปลงเสมอ 

1.3.2 การให้มี ส่วนร่วม  และร่วมมือ  (Participation  and  Involvement)  เป็น

การเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการออกแบบการเปล่ียนแปลง  ตามความคิดเห็น  คาํแนะนํา    
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ดว้ยการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือกลุ่มทาํงาน  วิธีน้ีใชไ้ดดี้ในกรณีท่ีผูน้ําการเปล่ียนแปลงไม่มีขอ้มูล

ทั้งหมด  และมีความจาํเป็นตอ้งออกแบบการเปล่ียนแปลงในองคก์ร  ซ่ึงมีขอ้ดี  คือ  บุคคลที่ร่วมมือจะมี

ความเต็มใจในการดาํเนินการเปล่ียนแปลง  และใชค้วามรู้ที่มีอยูใ่นการวางแผนการเปล่ียนแปลงเต็มท่ี    

ส่วนขอ้จาํกดั  คือ  ใชเ้วลามากหากผูมี้ส่วนร่วมไม่เหมาะสม 

1.3.3 การอํานวยความสะดวก  สนับสนุน  และส่งเสริม  (Facilitation  and  

Support)  เป็นการให้การสนับสนุนทางด้านสังคม  และอารมณ์  โดยการรับฟังปัญหา  ข้อเรียกร้อง  

ความคิดเห็น  วิธีน้ีใช้ได้ดีในกรณีที่เกิดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงจากปัญหาการปรับตวัของบุคคล    

ซ่ึงมีขอ้ดี  คือ  ไม่มีวธีิอ่ืนที่ใชไ้ดดี้กบัปัญหาดา้นการปรับตวั  ส่วนขอ้จาํกดั  คือ  ใชเ้วลามาก 

1.3.4 การหาขอ้ยุติ  และตกลงร่วมกัน  (Negotiation  and  Agreement)  เป็นการ

ใชส่ิ้งกระตุน้กับผูต้่อตา้นโดยตรง  การให้ส่ิงตอบแทนเพื่อแลกเปล่ียนกบัการไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

เปล่ียนแปลง  วิธีน้ีใช้ได้ดีเม่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากการเปล่ียนแปลงหรือกลุ่ม

บุคคลที่ตอ้งการเป็นกลุ่มที่มีอาํนาจ  ซ่ึงมีขอ้ดี  คือ  เป็นวิธีที่ง่ายที่หลีกเล่ียงการต่อตา้น  ส่วนขอ้จาํกัด  

คือ  อาจใชเ้งินมากหรือแพงเกินไปในหลายกรณี  และอาจทาํใหก้ลุ่มอ่ืนทาํตาม 

1.4 กระบวนการเปล่ียนแปลง  (Change  Process)  เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

บุคคล  และองค์กร  ซ่ึง  Lewin  ไดเ้สนอแนวคิดไวใ้นเอกสาร  เร่ือง  Supervision  :  A  Guide  to  Practice  

ของ  Wiles  และ  Bondi  (2004:  41)  3  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

1.4.1 ขั้นการละลาย  (Unfreezing)  เป็นการสร้างความตระหนัก  และเห็น

ความสําคญัของการเปล่ียนแปลง  ด้วยการสร้างการยอมรับความจาํเป็นในการเปล่ียนแปลง  และการ

เอาชนะการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

1.4.2 ขั้นการเปล่ียนแปลง  (Changing)  เป็นการดําเนินการต่อจากขั้ นตอนที่   1               

การละลาย  ดว้ยการยอมรับ  และมองเห็นความจาํเป็นในการเปล่ียนแปลง  จะเกิดการทดลองพฤติกรรมใหม่  

ทาํให้เกิดความเช่ียวชาญ  และสามารถช่วยเหลือบุคคลอ่ืนได ้ ซ่ึงการให้โอกาสบุคคลไดใ้ชพ้ฤติกรรม

ใหม่ในการปฏิบัติงานช่วงระยะเวลาหน่ึงจะช่วยให้เกิดความชํานาญ  ส่งผลให้เป็นพฤติกรรมโดย

ธรรมชาติแทนที่พฤติกรรมเดิมที่เคยปฏิบติั 

1.4.3 ขั้นการทาํให้คงอยูอ่ยา่งมัน่คง  (Refreezing)  เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้

พฤติกรรมใหม่ที่มีการเปล่ียนแปลงคงอยูอ่ยา่งมัน่คงดว้ยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอยา่งต่อเน่ือง

ในหลายแบบ  เพือ่คงไวซ่ึ้งพฤติกรรมที่เหมาะสมตลอดไป   

จากการศึกษาทฤษฎีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  สรุปได้ว่า  ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงที่

เก่ียวของกับการนิเทศการศึกษา  ประกอบด้วย  1)  ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงแบบ  Non - Conflict  ของ  

Chin  และ  Bennis  ที่ให้ความสําคัญกับยุทธวิธีการเปล่ียนแปลง  3  ประการ  ได้แก่  การใช้หลักเหตุผล              
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และขอ้มูลเชิงประจกัษ์  การให้การศึกษาใหม่หรือให้ความรู้ใหม่  และการใช้อาํนาจและการควบคุม                    

2)  ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงของ  Chaos  (Chaos  Theory)  ไดแ้ก่  การเปล่ียนแปลงควรคาํนึงถึงที่มาของผล

และสาเหตุของการเปล่ียนแปลงที่มีจากทุกคนในองคก์รเป็นสาํคญั  การประเมินผลการเปล่ียนแปลงควร

มาจากการมีส่วนร่วมของทุกคน  การตระหนักถึงความสาํคญัของส่ิงที่คิดว่าไม่สาํคญัอาจมีความสาํคญั

ที่สุด  (Butterfly  Effect)  การกาํหนดแนวปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนัแต่ควรตระหนักถึงความซับซ้อน

ตามระดบัของแต่ละกลุ่ม  การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัดว้ยวธีิการที่หลากหลาย  ความสาํคญัของความร่วมมือ

กนัจะสามารถลดความสับสน  วุ่นวาย  และปัญหาต่างๆ ได้  และ  3)  ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงสมยัใหม่  

(Postmodern  Theory)  ไดแ้ก่  การต่อตา้นความคงที่  ความแน่วแน่เด็ดเด่ียว  แนวคิด  ความจริง  ความรู้  

วธีิการ  การยอมรับความซับซ้อน  ความไม่ชดัเจน  และความหลากหลาย  การยกยอ่งให้ความสาํคญักบั

การสร้างสรรค ์ ความแตกต่าง  และการเหน็บแหนมเยย้หยนั  การไม่เก่ียวขอ้งกบัปรัชญาหรือคุณธรรมใด  ๆ 

การจงใจกาํหนดขอ้สันนิษฐานใหม่ๆ  การปฏิเสธที่จะยอมรับการคิดที่เป็นขั้นตอน  และการกาํหนด

ขอบเขตการคิด  และการไม่ชอบการพูดที่แสดงความถูกตอ้งทั้ง  2  อยา่ง  โดยมีหลกัในการเปล่ียนแปลง  7  

ประการ  ไดแ้ก่  1)  ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงจะตอ้งมีตวัแปรต่าง  ๆ ที่จะเขา้ถึงไดง้่าย  และสามารถช้ีแนวทาง

ในการเปล่ียนแปลงให้เกิดความกา้วหน้าได ้ 2)  ตวัแปรในการเปล่ียนแปลงตอ้งไม่ฝ่าฝืนหรือเกิดผลร้าย

ต่อคุณค่าของระบบงานหรือระบบของสังคม  3)  ค่าใชจ่้ายในการทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงไม่สามารถ

จาํกดัได ้ 4)  ตอ้งมีการวิเคราะห์ที่เช่ือถือไดท้ั้งจุดเด่นและจุดอ่อน  5)  ช่วงเวลาในการเปล่ียนแปลงตอ้ง

ชดัเจน  6)  ทฤษฎีจะตอ้งสามารถส่ือสารกบับุคคลท่ีอยูใ่นระบบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และ  7)  การเลือก

ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกับระบบงาน  ทั้ งน้ีในการดาํเนินให้บรรลุผลตามเป้าหมายนั้ น  

จะตอ้งมีวิธีลดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  4  วิธี  ได้แก่  1)  การให้ความรู้และการส่ือความหมายให้รู้                 

2)  การให้มีส่วนร่วมและร่วมมือ  3)  การอาํนวยความสะดวก  สนับสนุนและส่งเสริม  และ  4)  การหาขอ้ยติุ  

และตกลงร่วมกนั  รวมทั้งตอ้งมีกระบวนการที่ใชใ้นการเปล่ียนแปลง  3  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1)  การละลาย  

2)  การเปล่ียนแปลง  และ  3)  การทาํใหค้งอยูอ่ยา่งมัน่คง   

2. ทฤษฎีภาวะผู้นําในการนิเทศ  (Supervisory  Leadership  Theories)  มีความสาํคญัต่อ

การจูงใจใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบติังานบรรลุความสาํเร็จตามเป้าหมาย  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 

2.1 รูปแบบภาวะผูน้ําในการนิเทศ  ซ่ึง  Giammatteo  ได้เสนอแนวคิดไวใ้นเอกสาร  

เร่ือง  Supervision  :  A  Guide  to  Practice  ของ  Wiles  และ  Bondi  (2004:  49 – 50)  5  ลกัษณะ   ดงัน้ี 

2.1.1 ภาวะผูน้าํแบบบอกใหป้ฏิบติั  (Tells  Leadership)  มีลกัษณะ  ดงัน้ี 

2.1.1.1 ตอ้งการเป็นผูน้าํมากกวา่เป็นผูต้าม 

2.1.1.2 ออกคาํสัง่ 
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2.1.1.3 บางคร้ังทาํใหก้ลวั  และทาํใหโ้กรธ 

2.1.1.4 ใชอ้าํนาจโดยตาํแหน่ง 

2.1.1.5 กาํหนดวตัถุประสงค ์ และมาตรฐานเอง 

2.1.1.6 ตดัสินใจโดยไม่ปรึกษาผูอ่ื้น 

2.1.2 ภาวะผูน้าํแบบขายความคิด  (Sells  Leadership)  มีลกัษณะ  ดงัน้ี 

2.1.2.1 มอบหมายเสนองานให้ผูร่้วมงาน 

2.1.2.2 มอบหมายงานบางคร้ังไม่มีหลกัเกณฑท์ี่แน่นอน 

2.1.2.3 พยายามชกัชวนกลุ่มให้ยอมรับงานต่าง  ๆ ท่ีเสนอ 

2.1.2.4 สร้างทีมหรือกลุ่มทาํงานนาน  ๆ คร้ัง 

2.1.2.5 ไม่ใชก้ารจูงใจใหผู้อ่ื้นมีส่วนร่วม 

2.1.2.6 ตดัสินใจโดยไม่ปรึกษากลุ่ม 

2.1.3 ภาวะผูน้าํแบบใหค้าํแนะนาํ  (Consults  Leadership)  มีลกัษณะ  ดงัน้ี 

2.1.3.1 ไม่ใชอ้าํนาจโดยตาํแหน่งหนา้ท่ี 

2.1.3.2 พยายามพฒันาความภกัดีของผูร่้วมงาน 

2.1.3.3 กระจายงานโดยไม่ลงัเล 

2.1.3.4 อธิบายเสมอวา่ทาํไมตอ้งทาํงานดว้ยวิธีดงักล่าว 

2.1.3.5 ใชเ้วลาในการอธิบายใหก้ลุ่มเช่ือในส่ิงที่ตนเองคิด 

2.1.4 ภาวะผูน้าํแบบร่วมมือกนั  (Joins  Leadership)  มีลกัษณะ  ดงัน้ี 

2.1.4.1 สร้างทีมปฏิบติังานโดยการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 

2.1.4.2 ยอมรับขอ้เสนอแนะจากกลุ่มทาํงาน 

2.1.4.3 ใหค้วามสาํคญักบับุคคลแต่ละคน 

2.1.4.4 ช่วยใหผู้ร่้วมงานไดป้ระสบผลสาํเร็จตามศกัยภาพ 

2.1.4.5 ใชก้ารตดัสินใจโดยกลุ่ม 

2.1.5 ภาวะผูน้าํแบบกระจายอาํนาจ  (Delegates  Leadership)  มีลกัษณะ  ดงัน้ี 

2.1.5.1 ใหก้ลุ่มตดัสินใจ 

2.1.5.2 ยอมรับการตดัสินใจของกลุ่มที่สอดคลอ้งตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

2.1.5.3 กระตุน้ส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ

2.1.5.4 กระตุน้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องผูร่้วมงาน 

2.2 รูปแบบภาวะผูน้ําตามสถานการณ์  (Situational  Leadership)  ซ่ึง  Fiedler  (1967:  

13)  ไดจ้าํแนกไว ้ 2  มิติ  ดงัน้ี 

 



67 

2.2.1 ภาวะผูน้าํท่ีมุ่งเนน้งาน  (Task – Oriented  Leadership)  

2.2.2 ภาวะผู ้นําที่ มุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ ดีต่อกันของผู ้นําและผู ้ร่วมงาน  

(Relationship - Oriented  Leadership)   

ซ่ึงรูปแบบภาวะผูน้าํตามสถานการณ์  ประกอบดว้ยการตดัสินใจ  7  ระดบั  ไดแ้ก่   

ระดบัที่  1  ผูน้าํตดัสินใจ  ละมุ่งมัน่ตดัสินใจ 

ระดบัที่  2  ผูน้าํเสนอวธีิการตดัสินใจ   

ระดบัที่  3  ผูน้าํเสนอแนวคิดกระตุน้ใหถ้าม   

ระดบัที่  4  ผูน้าํเสนอแนวทางการตดัสินใจท่ีเป็นไปไดใ้นการเปล่ียนแปลง   

ระดบัที่  5  ผูน้าํเสนอปัญหา  ขอ้แนะนาํ  และตดัสินใจ   

ระดบัที่  6  ผูน้าํอธิบายขอ้จาํกดัและใหก้ลุ่มตดัสินใจ   

ระดบัที่  7  ผูน้าํเปิดโอกาสให้ปฏิบติังานภายใตก้ารดูแลช่วยเหลือ   

2.3 รูปแบบการใช้ภาวะผูน้ําท่ีมุ่งเน้นพฤติกรรมในการทาํงานกับความสัมพันธ์

ระหวา่งบุคคล  ซ่ึง  Hersey  และ  Blanchard  (1988:  274)  ไดเ้สนอไว ้ 4  แบบ  ดงัน้ี 

2.3.1 การให้ความสําคญักับงานสูงและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลตํ่า  เป็น

การใชภ้าวะผูน้าํแบบเผด็จการ  โดยผูน้าํจะบอกใหค้นอ่ืนปฏิบติัตาม  และตดัสินใจดว้ยตวัเอง 

2.3.2 การให้ความสําคญักับงานและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลสูง  เป็นการ

ใชภ้าวะผูน้าํแบบประชาธิปไตย  โดยผูน้าํจะมีส่วนร่วมภายในกลุ่มในฐานะสนบัสนุนการตดัสินใจ 

2.3.3 การให้ความสําคญักับงานตํ่าและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลสูง  เป็น

การใชภ้าวะผูน้ําที่ส่งเสริมการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  ส่งเสริมความสามคัคีกลุ่ม  สนิทสนมเปิดเผย

ต่อกนัและกนั  สมาชิกกลุ่มมีความรู้สึกที่ดีไม่กา้วก่ายการตดัสินใจของกลุ่ม  ผูน้ําจะเขา้ไปมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็น  ช่วยให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นของตนเอง  ผูน้าํเขา้ไปมีส่วนร่วมกิจกรรม

กลุ่ม  แต่ไม่ร่วมตดัสินใจ 

2.3.4 การให้ความสําคญักบังานและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลตํ่า  เป็นการ

ใชภ้าวะผูน้ําแบบปล่อยปละละเลย  โดยผูน้ําจะเป็นคนนาํบางอยา่ง  และให้สมาชิกปฏิบติัตามใจชอบ  

ผูน้าํไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานกลุ่ม  เพียงแต่บอกงานที่ตอ้งทาํคืออะไร  ไม่มีส่วนร่วม  ไม่ยุง่หรือ

กา้วก่ายการปฏิบติังานของสมาชิกเลย  ไม่สนใจกระบวนการและผลของงานท่ีจะเกิดขึ้น 

จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้าํในการนิเทศดงักล่าว  สรุปไดว้่า  ทฤษฎีภาวะผูน้าํในการ

นิเทศ  โดยแบ่งตามลกัษณะของการเป็นผูน้าํ  3  ประเภท  ประกอบดว้ย  1)  รูปแบบภาวะผูน้าํในการให้

ปฏิบัติงาน  ได้แก่  ภาวะผูน้ําแบบบอกให้ปฏิบัติ  ภาวะผู ้นําแบบขายความคิด  ภาวะผูน้ําแบบให้

คาํแนะนํา  ภาวะผูน้ําแบบร่วมมือกัน  และภาวะผูน้ําแบบกระจายอํานาจ  2)  รูปแบบภาวะผูน้ําตาม
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สถานการณ์  ไดแ้ก่  ภาวะผูน้ําที่มุ่งเน้นงาน  และภาวะผูน้ําที่มุ่งเน้นความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกันของผูน้ํา

และผูร่้วมงาน  และ  3)  รูปแบบการใช้ภาวะผูน้ําที่ มุ่งเน้นพฤติกรรมในการทาํงานกับความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล  ได้แก่  การให้ความสําคัญกับงานสูงและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตํ่า  การให้

ความสาํคญักบังานและความสัมพนัธร์ะหวา่งบุคคลสูง  การให้ความสาํคญักบังานตํ่าและความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลสูง  และการใหค้วามสาํคญักบังานและความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลตํ่า   

3. ทฤษฎีการติดต่อส่ือสาร  และส่ือความหมาย  (Communication  and  Communication  

Theories)  มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาวิชาชีพ  หรือการโค้ช  เพื่อสร้างความข้าใจซ่ึงกันและกัน  

รวมทั้งเป็นการพฒันากระบวนการทางปัญญาในการส่งเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครู

ส่งเสริม  Metacognition  ใหแ้ก่นกัเรียน  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 

3.1 การตอบสนองที่ เปิดโอกาสให้คิด  (Freeing  Response)  ซ่ึง  วชัรา  เล่าเรียนดี  

(2556ข:  166)  ไดเ้สนอแนวคิดไว ้ 5  ประการ  ดงัน้ี 

3.1.1 การสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับคาํถาม  (Clarifying  Questions)  

เป็นการตอบสนองดว้ยการถามคาํถาม  เพื่อความชดัเจนในประเด็นที่พดูคุยกนั  ซ่ึงจะช่วยให้ผูท้าํหน้าที่

โคช้เขา้ใจประเด็นที่ครูพูดชัดเจน  ส่งผลให้ครูมีอิสระในการอธิบาย ความคิดเพิ่มเติม  รวมทั้งเป็นการ

ส่ือความหมายให้ผูรั้บการโคช้ทราบว่าแนวคิด  และความคิดเห็นของตนเองมีคุณค่า  ทาํให้ผูท้าํหน้าท่ี

โคช้อยากทาํความเขา้ใจยิง่ขึ้น 

3.1.2 การถอดความ  (Paraphrasing)  เป็นการถอดความจากคําพูดของตัวเอง           

แต่มีความหมายคงเดิม  ซ่ึงจะช่วยแจง้ให้อีกฝ่ายรู้วา่ขอ้ความที่ผูฟั้งไดฟั้งนั้น  เป็นขอ้ความที่ผูพู้ดตั้งใจ

ที่จะส่ือหรือไม่  เป็นการให้อิสระในการคิดเช่นกัน  เพราะยงัมีทางเลือกให้เลือก  คือ  เห็นด้วยกับ        

การถอดความของผูพ้ดู 

3.1.3 การตรวจสอบความรู้สึก  (Perception  Checking)  เป็นการตรวจสอบ

ความรู้สึกของผูพู้ด  ซ่ึงจะช่วยให้ผูท้าํหน้าที่โคช้เขา้ใจความรู้สึกที่ผูรั้บการโคช้แสดงออก  และเป็น      

การใหอิ้สระแก่ผูรั้บการตอบสนอง  (Freeing  Effect)  เพราะเป็นการใหสิ้ทธ์ิที่จะเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย

กบัการแสดงความเขา้ใจในความรู้สึกของผูท้าํหนา้ที่โคช้ที่มีต่อผูรั้บการโคช้ 

3.1.4 การให้สาระข้อมูลเพิ่มเติม  (Offering  Information)  เป็นการให้ข้อมูล

สาระความรู้ที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่ผูรั้บการโคช้พดูเพิ่มเติม  โดยผูท้าํหนา้ที่โคช้ใหข้อ้มูลที่เป็นขอ้เทจ็จริง  

แต่ไม่ได้เป็นการพูดเชิงให้คุณค่าหรือประเมิน  เป็นการให้อิสระในการคิดและแสวงหาทางเลือกดว้ย

การให้ขอ้มูลใหม่ๆ  เพิ่มเติมแก่ผูรั้บการโคช้โดยไม่จาํกัดความคิดทางเลือกใดๆ  แต่ละเปิดโอกาสให้
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ผูรั้บการโคช้ไดใ้ช้ประโยชน์จากความเช่ียวชาญ  ประสบการณ์  และทกัษะต่างๆ  ของผูท้าํหน้าท่ีโคช้

มากกวา่  รวมทั้งนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาของตนเอง 

3.1.5 การฟังอยา่งตั้งใจ  (Attentive  Listening)  เป็นการตอบสนองในลกัษณะที่

ไม่ใช้คาํพูด  (Nonverbal  Response)  ด้วยการเปิดโอกาสให้ผูรั้บการโคช้ได้แสดงความคิด  และกริยา

ท่าทางอยา่งเปิดเผย  เพื่อเป็นการส่ือให้ทราบว่าผูท้าํหน้าที่โคช้สนใจให้ความหมายต่อความคิดเห็นของ

ผูรั้บการโคช้  และไม่จาํกดัความคิดทางเลือกของผูรั้บการโคช้ 

3.2 การตอบสนองที่ จ ํากัดความคิด  (Binding  Response)  ซ่ึ ง  ว ัชรา  เล่าเรียนดี  

(2556ข:  167 - 168)  ไดเ้สนอแนวคิดไว ้ 5  ประการ  ดงัน้ี 

3.2.1 การเปล่ียนเร่ืองพูดทันที   (Changing  the  Subject  without  Explanation)  

เป็นการหลีกเล่ียงที่จะรับรู้ความรู้สึกของผูรั้บการโคช้  โดยไม่มีการอธิบายตน้สายปลายเหตุ 

3.2.2 การอธิบายพฤติกรรม  (Explaining  and  Interpreting  Teachers’  Behavior)  

เป็นการอธิบายตีความพฤติกรรมของผูรั้บการโคช้ในสถานการณ์นั้น 

3.2.3 การให้คาํแนะนําหรือช้ีนํา  (Giving  Directions  or  Emphatic  Agreement)  

เป็นการพดูใหค้าํแนะนาํช้ีนาํแนวทางหรือแสดงความเห็นดว้ยอยา่งหนกัแน่น  และเช่ือมัน่ 

3.2.4 การปฏิเสธความรู้สึกของผู ้รับการโค้ช  (Denying  Teachers’  Feelings)  

เป็นการปฏิเสธที่จะรับรู้ความรู้สึกของผูรั้บการโคช้ 

3.2.5 การออกคําสั่งให้ปฏิบัติตาม  (Giving  Commands  or  Orders)  เป็นการ

ออกคาํสัง่ใหท้าํหรือให้ปฏิบติั 

3.3 พฤติกรรมการให้ความสนใจ  ใส่ใจ  และตั้งใจฟัง  (Attending  Behaviors)  ที่ตอ้ง

ปฏิบัติควบคู่กัน  การแสดงออกด้วยพฤติกรรม  ซ่ึง  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  156 - 158)  ได้เสนอ

แนวคิดไว ้ ดงัน้ี 

3.3.1 กริยาท่ าทาง  (Nonverbal  Cues)  เป็ นพ ฤติ กรรมที่ แสดงออกด้วย

อากปักิริยา  ท่าทาง  สีหนา้  และสายตา  เพือ่ส่ือความหมาย  ไดแ้ก่ 

3.3.1.1 การใช้สายตา  (Eye  Contact)  โดยการมองสบตาผูพู้ดตรงๆ  ไม่

เหลียวซา้ยแลขวาหรือจอ้งมองตรงๆ  นานเกินไป  ซ่ึงอาจสร้างความอึดอดัแก่อีกฝ่ายได ้ จึงตอ้งใชก้ริยา

อาการอยา่งอ่ืนประกอบ  เช่น  การยิม้  การพยกัหนา้  เป็นตน้ 

3.3.1.2 การแสดงออกทางสีหน้า  (Facial  Expression)  เป็นการแสดง      

สีหนา้ดว้ยความเขา้ใจ  ซ่ึงผูฟั้งหรืออีกฝ่ายหน่ึงสังเกตเห็น  และรู้สึกได ้ เช่น  ยิม้  ขมวดคิ้ว    เป็นตน้ 

3.3.1.3 การใช้ท่าทาง  (Body  Posture)  เป็นการส่ือความหมายด้วยท่าทาง  

เช่น  การช้ีหนา้  การกอดอก  การกม้ตวัเขา้หา  การแตะแขน  เป็นตน้ 
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3.3.1.4 การใช้ระยะห่าง  (Physical  Space)  เป็นการกําหนดระยะห่าง  

และความใกล้ชิดของผูพู้ดกับผูฟั้งจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกัน  เช่น  ระยะห่างระหว่างการ

พดูคุยกนัระหวา่งเพือ่นสนิท  ระยะห่างของการพูดในที่สาธารณะชน  เป็นตน้ 

3.3.2 การแสดงออกด้วยความสนใจเอาใจใส่  (Attending  Behaviors)  เป็นการ

แสดงออกถึงการฟังอยา่งตั้งใจ  และใส่ใจ  ซ่ึงเป็นส่ิงที่สาํคญัยิง่ในกระบวนการนิเทศการศึกษา 

3.3.3 การทําความเข้าใจกับความรู้สึกของผู ้พูด  (Identifying  the  Speaker’s  

Feelings)  เป็นการแสดงความสนใจต่อความรู้สึกของผูท้ี่พูดด้วย  (Feeling  and  Emotions)  โดยให้มี

ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งเน้ือหาสาระที่พดู  และท่าทางที่แสดงออก 

3.3.4 การส่ือความหมายดว้ยคาํพูดอ่ืน  (Verbal  Cues)  เป็นการส่ือความหมาย  

เพือ่สร้างความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั  โดยใชว้ธีิการต่าง  ๆ ดงัน้ี 

3.3.4.1 การเงียบ  (Silence)  หากใช้ได้อย่างเหมาะสมจะไดผ้ลมากที่สุด  

เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหยดุหรือทบทวนส่ิงท่ีไดพู้ดไปแลว้  การกระตุน้ให้ผูพู้ดพูดสาธยาย

หรืออธิบายมากขึ้น  แต่ควรระวงัการสอดแทรกการพูดของอีกฝ่าย 

3.3.4.2 การใชค้าํพูดยกยอ่งชมเชยสั้นๆ  (Brief  Verbal  Acknowledgement)  

เป็นการพดูใหก้าํลงัใจ  ยกยอ่ง  และเสริมกาํลงัใจ 

3.3.5 การสรุปยอ่  (Sub  Summaries)  เป็นการสรุปยอ่ยในประเด็นต่างๆ  ที่ผูพู้ด

พดูเป็นคร้ังคราวเม่ือถึงเวลาที่เหมาะสม  และควรพดูเพียง  1 – 2  ประโยค  ในการสรุปแต่ละประเด็น 

จากการศึกษาทฤษฎีการติดต่อส่ือสาร  และส่ือความหมายดังกล่าว  สรุปได้ว่า  

ทฤษฎีการติดต่อส่ือสาร  และส่ือความหมาย  ประกอบด้วย  1)  การตอบสนองที่เปิดโอกาสให้คิด  

ไดแ้ก่  การสร้างความเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัคาํถาม  การถอดความ  การตรวจสอบความรู้สึก  การให้

สาระขอ้มูลเพิ่มเติม  การฟังอยา่งตั้งใจ  2)  การตอบสนองที่จาํกัดความคิด  ไดแ้ก่  การเปล่ียนเร่ืองพูด

ทนัที  การอธิบายพฤติกรรม  การใหค้าํแนะนาํ  การปฏิเสธความรู้สึกของผูรั้บการโคช้  การออกคาํสั่งให้

ปฏิบติัตาม  และ  3)  พฤติกรรมการให้ความสนใจ  ใส่ใจ  และตั้งใจฟัง  ไดแ้ก่  กริยาท่าทาง  การแสดงออก

ดว้ยความสนใจเอาใจใส่  การทาํความเขา้ใจกบัความรู้สึกของผูพ้ดู  การส่ือความหมายดว้ยคาํพูดอ่ืน 

4. ทฤษฎีแรงจูงใจ  (Motivation  Theories)  มีความสาํคญัยิง่ต่อการสร้างแรงจูงใจในการ

พฒันาตนเองของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ให้ประสบผลสาํเร็จ  โดยส่ิงที่จูงใจ  และวิธีการของ

แต่ละคนมีความแตกต่างกนั  อนัเน่ืองมาจากพื้นฐานความรู้  ประสบการณ์  เจตคติ  ความตอ้งการ  และ

ค่านิยมที่แตกต่างกนั  แนวทางในการกระตุน้แรงจูงใจให้เกิดขึ้นกบัแต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่ม  จะตอ้ง

อาศยัทฤษฎีต่าง  ๆ ดงัต่อไปน้ี   
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4.1 ทฤษฎีความตอ้งการของ  Maslow  (1970:  170)  เช่ือว่าการที่จะจูงใจคนนั้น  คือ  

การปฏิบติัสนองความตอ้งการของคน  โดยที่คนเราจะมีความตอ้งการทางกายภาพหรือความตอ้งการ

เบื้องตน้  เม่ือความต้องการเบื้องตน้ได้รับการตอบสนองแล้งจึงมีความตอ้งการทางจิตใจต่อไป  ซ่ึง  

Maslow  แบ่งลาํดบัความตอ้งการของคนออกเป็น  5  ระดบั 

4.1.1 ความตอ้งการทางกายภาพหรือร่างกาย  (Physiological  Needs)   

4.1.2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั  (Safety  Needs)   

4.1.3 ความต้องการความรักและการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ  (Love  and  

Belonging  Needs) 

4.1.4 ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกวา่ตวัเองมีค่า  (Esteem  Needs)   

4.1.5 ความตอ้งการที่รู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริงและตอ้งการพฒันาตนเองอยา่งเต็ม

ศกัยภาพ  (Self - Actualization) 

ในกรณีที่ความตอ้งการต่างๆ  จะตอ้งเป็นลาํดบัขั้น  และทนัทีที่ความตอ้งการ

อนัหน่ึงถูกทาํให้เป็นที่พอใจแลว้  พฤติกรรมเช่นนั้นก็จะไม่ไดรั้บการกระตุน้อีกต่อไปหรือความ

ตอ้งการแต่ละอยา่งเม่ือถูกทาํใหเ้ป็นที่พอใจแลว้  ความตอ้งการถดัไปก็จะขึ้นมาแทนท่ี  แต่ละบุคคล

จะเคล่ือนสู่ความตอ้งการในระดบัต่างๆ  จากจุดยนืของแรงจูงใจ  ซ่ึงทฤษฎีของ  Maslow  เสนอว่า  

แมว้า่ไม่มีความตอ้งการใดถูกทาํใหส้มบูรณ์ก็ตาม  ความตอ้งการที่ถูกทาํใหพ้งึพอใจอยา่งแทจ้ริงจะ

ไม่เป็นแรงจูงใจอีกต่อไป  ถา้ตอ้งการจูงใจใครสักคนจะตอ้งเขา้ใจระดบัของความตอ้งการขั้นตํ่า

กวา่ก่อน  แต่ละคนอยูใ่นระดบัชั้นที่แตกต่างกนั  และมุ่งสู่ความตอ้งการความพงึพอใจในระดบัที่อยู่

เหนือขึ้นไป 

4.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของ  Herzberg  (1959:  77 - 79)  หรือทฤษฎีสองปัจจยั  (Two  Factor  

Theory)  เช่ือว่า  บุคคลตอ้งการความสุขจากการทาํงาน  ซ่ึงความสุขนั้นเกิดจากความพึงพอใจหรือไม่

พึงพอใจในงานที่ทาํ  โดยความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงานที่ทาํนั้น  ไม่ได้มาจากกลุ่ม

เดียวกนั  แต่มีสาเหตุมาจากปัจจยัสองกลุ่ม  ประกอบดว้ย  

4.2.1 ปัจจยัด้านแรงจูงใจ  (Motivation  Factors)  เป็นปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับงาน

โดยตรง  เพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานท่ีปฏิบติัเป็นตวักระตุน้  ทาํให้เกิดความพึงพอใจให้แก่

บุคคลในองค์การให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น  เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการภายในของบุคคลไดด้ว้ย  ไดแ้ก่ 

4.2.1.1 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  (Possibility  of  Growth)   

เป็นการที่บุคคลได้รับการแต่งตั้ งเล่ือนตาํแหน่งภายในองค์กร  และสถานการณ์ที่บุคคลได้รับ

ความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพ 
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4.2.1.2 ความก้าวหน้า  (Advancement)  เป็นการได้รับเล่ือนขั้ นและ

เล่ือนตาํแหน่งใหสู้งขึ้นของบุคคลในองคก์ร  และการมีโอกาสไดศึ้กษาเพือ่หาความรู้เพิม่หรือไดรั้บ

การฝึกอบรม   

4.2.1.3 การได้รับการยอมรับนับถือ   (Recognition)  เป็นการได้รับ

การยอมรับนบัถือจากผูบ้งัคบับญัชา  เพื่อน  และผูม้าขอรับคาํปรึกษาหรือจากบุคคลในองคก์ร  ซ่ึง

อาจอยูใ่นรูปของการยกยอ่ง  ชมเชย  และแสดงความยนิดี  การใหก้าํลงัใจหรือการแสดงออกถึงการ

ยอมรับความสามารถในการทาํงานที่บรรลุผลโดยการยอมรับอาจจะแฝงดว้ยความสาํเร็จในงานนั้น 

4.2.1.4 ความรับผิดชอบ   (Responsibility)  เป็นความพึงพอใจที่

เกิดขึ้นจากการไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานใหม่ๆ  และการให้อาํนาจในการรับผดิชอบอยา่งเต็มที่

โดยไม่มีการตรวจสอบหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

4.2.1.5 ความสาํเร็จในการทาํงาน  (Achievement)  เป็นความสามารถ

ในการทาํงานไดเ้สร็จส้ินและประสบความสาํเร็จอยา่งดีของบุคคล  ความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง  ๆ 

หรือการรู้จกัป้องกนัปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

4.2.2 ปัจจยัค ํ้าจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์  (Maintenance  or  Hygiene  Factors)  

เป็นปัจจยัในการคํ้าจุนใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงาน  ประกอบดว้ย 

4.2.2.1 เงินเดือน  (Salary)  เป็นการเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นที่พอใจของ

บุคลากรในองคก์ร 

4.2.2.2 ความเป็นอยูส่่วนตวั  (Personal  Life)  ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี  

ซ่ึงเป็นผลที่ไดรั้บจากงานในหน้าที่  เช่น  การที่บุคคลถูกยา้ยไปทาํงานใหม่  และอยูห่่างไกลจาก

ครอบครัว  ทาํใหไ้ม่มีความสุข  และไม่พอใจกบัการทาํงาน  เป็นตน้ 

4.2.2.3 ความมั่นคงในการทํางาน   (Security)  เป็นความรู้สึกของ

บุคคลที่มีต่อความมัน่คงในการทาํงาน  ความย ัง่ยนืของอาชีพหรือความมัน่คงขององคก์ร 

4.2.2.4 สภาพการทาํงาน  (Working  Conditions)  เป็นสภาพทางกายภาพ 

ของงาน  เช่น  แสง  เสียง  อากาศ  ชั่วโมงในการทาํงาน  รวมทั้งลักษณะส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ  เช่น  

อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ เป็นตน้ 

4.2.2.5 นโยบาย  และการบริหาร  (Company  Policy  and  Administration)  

เป็นการจดัการและการบริหารขององคก์าร  การติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร   

4.2.2.6 วิธีการปกครองบงัคบับญัชา  (Supervision - Technical)  เป็น

ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการทาํงาน  และความยติุธรรมในการบริหารงาน  ซ่ึงเป็นองค์ประกอบ

สาํคญัในการทาํใหค้นเกิดความสุขในการทาํงาน 

 



73 

4.2.2.7 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และเพื่อน

ร่วมงาน  (Interpersonal  Relation  Superior,  Subordinate  and  Peers)  เป็นการติดต่อไม่ว่าจะเป็น

กิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั  สามารถทาํงานร่วมกนั  มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและ

กนัอยา่งดี 

4.2.2.8 สถานะทางอาชีพ  (Status)  เป็นที่ยอมรับนบัถือของสังคมที่มี

เกียรติ  และมีศกัด์ิศรี 

4.3 ทฤษฎีของ  Ouchi  (1981:  131)  เช่ือวา่  มนุษยรั์กความเป็นอิสระ  และมีความตอ้งการ  

ไดแ้ก่ 

4.3.1 ระยะเวลาจ้างงานระยะยาวเป็นไปตลอดชีพ  (Lifetime  Employment)             

ไม่มีขอ้ผกูมดัหรือเง่ือนไขทางสงัคมที่ทาํใหค้นงานจะยา้ยงานไม่ไดห้รือลาํบากใจในการยา้ยงาน 

4.3.2 การประเมิ น  และเล่ือนตําแหน่ ง  (Slow  Evaluation  and  Promotion)            

โดยการเล่ือนขั้นจะเป็นไปอยา่งรวดเร็วหรือปานกลาง  แต่จะไม่ชา้ถึง  10 - 15  ปี  ระยะเวลาเล่ือนขั้นต่าง  ๆ 

จะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  แต่การทิ้งช่วงเวลา  จะช่วยให้เห็นผลประโยชน์  และการประเมินใน

การผลงานของแผนงานระยะกลาง  และระยะยาว   

4.3.3 ลักษณะงานอาชีพไม่จาํกัดเฉพาะหน้าที่ เดียว  (No  Specialized  Career  

Paths)  แต่ไม่ถึงกับตอ้งหมุนเวียนไปทาํงานทุกๆ  อยา่งในองคก์รหรือไปทาํในบริษทัอ่ืนที่อยูใ่นเครือ

เดียวกันหรือสาขาอ่ืน  อาจเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีประสบการณ์ในสายงานหน่ึงตั้งแต่การ

ตน้จบจนกระบวนการ  ซ่ึงประสบการณ์เหล่าน้ีช่วยให้เกิดความพอใจท่ีจะอยูใ่นบริษทันั้นมากยิง่ขึ้น   

4.3.4 การบริหารมีระบบการควบคุมที่ไม่มีรูปแบบ  (Implicit  Control  Mechanisms)  

เป็นการควบคุมการบริหารแบบอเมริกัน  โดยใช้ระบบ  MBO  กลไกการควบคุมงานอยู่ในจุดสมดุล

ระหว่างแบบทางตรง  และแบบทางออ้ม  โดยสร้างให้เกิดบรรยากาศของความไวว้างใจ  (Trust)  ขึ้นใน

องคก์ร   

4.3.5 การตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม  (Consensual  Decision  Making)  มีทั้งแบบ

รวมอาํนาจ  และกระจายอาํนาจ  โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนที่เก่ียวขอ้งก่อน  และให้คนที่

รับผดิชอบจะเป็นคนตดัสินใจเองในท่ีสุด   

4.3.6 การทาํงาน  และมนุษยส์ัมพนัธ์ในองคก์ร  เป็นไปอยา่งอิสระ  มีเสรีภาพ

เท่าเทียมกันโดยยึดหลักความซ่ือสัตยต์่อกัน  (Trust)  ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  (Subtlety)  ความ

ใกล้ชิดและเป็นกันเอง  (Intimacy)  โดยไม่เน้นถึงการปฏิบัติต่อกันในระหว่างผูใ้ต้บังคับบัญชากับ

ผูบ้งัคบับญัชา  ดว้ยการเพิ่มความเอาใจใส่ต่อบุคคลใตบ้งัคบับญัชามากยิง่ขึ้น  และเนน้การประสานงาน

กนัในระหวา่งคนในระดบัเดียวกนั  ใหทุ้กคนปฏิบติัต่อกนัในฐานะคนกบัคนไม่ใช่เจา้นายกบัลูกนอ้ง 
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จากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจดงักล่าว  สรุปไดว้า่  ทฤษฎีแรงจูงใจ  มีความสาํคญัยิง่

ต่อการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนเองของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ให้ประสบผลสาํเร็จ  ซ่ึง

จะต้องอาศัยทฤษฎีต่างๆ  ประกอบด้วย  1)  ทฤษฎีความต้องการของ  Maslow  ได้แบ่งลําดับความ

ตอ้งการของคนออกเป็น  5  ระดับ  ไดแ้ก่  ความตอ้งการทางร่างกาย  ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภยั  

ความตอ้งการความรักและการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ  ความตอ้งการที่จะรู้สึกว่าตวัเองมีค่า  และความ

ตอ้งการที่รู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริงและตอ้งการพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ  2)  ทฤษฎีแรงจูงใจของ  

Herzberg  หรือทฤษฎีสองปัจจยั  (Two  Factor  Theory)  เช่ือว่า  ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ

และจูงใจในการทํางาน  คือ  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  ได้แก่  โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  

ความกา้วหนา้  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ความรับผดิชอบ  ความสาํเร็จในการทาํงาน  ส่วนปัจจยั

ค ํ้าจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์  ไดแ้ก่  เงินเดือน  ความเป็นอยูส่่วนตวั  ความมัน่คงในการทาํงาน  สภาพการ

ทาํงาน  นโยบายและการบริหาร  วิธีการปกครองบังคับบัญชา  ความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  สถานะทางอาชีพ  และ  3)  ทฤษฎีของ  Ouchi  เช่ือว่า  มนุษยรั์ก

ความเป็นอิสระ  และมีความตอ้งการ  ได้แก่  ระยะเวลาจา้งงานระยะยาวเป็นไปตลอดชีพ  การประเมิน

และเล่ือนตาํแหน่ง  ลกัษณะงานอาชีพไม่จาํกดัหน้าที่เดียว  การบริหารมีระบบการควบคุมที่ไม่มีรูปแบบ  

การตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม  การทาํงานและมนุษยส์มัพนัธใ์นองคก์าร   

5. ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  (Adult  Learning  Theories)  มีความสาํคญั  และเก่ียวขอ้ง 

กบัการโคช้โดยตรง  ถึงแมว้่าการโคช้การจดัการเรียนการสอน  และแนวทางการพฒันาผูใ้หญ่จะไม่ใช่

เร่ืองที่สาํคญัมากที่สุด  แต่ในการโคช้นั้นถา้ผูท้าํหน้าที่โคช้มีความรู้เก่ียวกบัผูรั้บการโคช้ดว้ยพอสมควร

จะช่วยให้การปฏิบัติการโค้ชเป็นไปได้ง่าย  และมีแนวโน้มจะประสบผลสําเร็จมากกว่าไม่มีความรู้

เก่ียวกบัผูรั้บการโคช้  ซ่ึงมีนกัการศึกษานาํเสนอไว ้ ดงัน้ี 

5.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ตามแนวคิดของ  Knowles  (1984:  13)  มีดงัน้ี 

5.1.1 มีความตอ้งการการเรียนรู้ดว้ยการนาํตวัเอง  (Self – Directed  Learning) 

5.1.2 สามารถที่จะนําประสบการณ์ที่ไดส้ั่งสมมาใช้ในสภาพการณ์การเรียนรู้

ใหม่  ๆ ได ้ และสามารถนาํกระบวนการเหล่านั้นมาใชไ้ด ้

5.1.3 ความพร้อมที่จะเรียนรู้จากความตอ้งการที่จะแก้ปัญหาในชีวิตจริง  ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบังานที่ตอ้งพฒันาของตนเองดว้ย 

5.1.4 ใช้วิธีการปฏิบติัจริงในการเรียนรู้  และขณะเดียวกันตอ้งการใชค้วามรู้นั้น 

ในทนัที 

5.1.5 การเรียนรู้เกิดจากแรงจูงใจภายใน  (Intrinsic  Motivation) 
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5.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ตามแนวคิดของ  Glatthorn  (1990:  143)  ได้เสนอไว ้ 

วธีิการเรียนรู้ของวยัผูใ้หญ่  สรุปได ้ ดงัน้ี 

5.2.1 ชอบกาํหนดการท่ียดืหยุน่  และสามารถตอบสนองกบัช่วงเวลาท่ีรัดตวั 

5.2.2 เรียนรู้ไดดี้  หากเป็นการเรียนเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มตามความตอ้งการ 

5.2.3 ชอบการเรียนแบบเผชิญหน้าในห้องเรียน  การฝึกหัด  และการฝึก

ปฏิบติัการ  มากกวา่การเรียนอยา่งอิสระจากวดีิทศัน์หรือเทปบนัทึกเสียง 

5.2.4 ได้รับประโยชน์จากการเรียนในกลุ่มที่มีความหลากหลายด้านอายุหรือ

ประสบการณ์ 

5.2.5 เรียนไดดี้ขึ้นในบรรยากาศของการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

5.2.6 เรียนไดดี้ในบรรยากาศที่มีความไวว้างใจ  และการยอมรับความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล 

5.2.7 ช่ืนชอบการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง  และรับฟังความคิดเห็น

ที่แตกต่าง 

5.2.8 เรียนรู้ด้วยความมุ่งหวงัที่ชดัเจน  และคาดหวงัว่าผูส้อนสามารถนําไปสู่

ส่ิงที่คาดหวงัได ้

5.2.9 เรียนรู้ไดดี้ในการสอนที่กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การสะทอ้น

ความคิด  การวเิคราะห์  และการคิดวจิารณญาณ 

5.2.10 ใหคุ้ณค่ากบัการเรียนรู้ท่ีเพิม่ศกัยภาพ  และมีความสาํคญั 

5.2.11 สนใจการเรียนรู้แบบ  How – to  ท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

5.2.12 สนใจการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา  และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

5.2.13 การเรียนรู้โดยการให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ร่วมกับ

การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  ไม่ควรสอนดว้ยการบรรยายระยะยาว 

จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ดงักล่าว  สรุปไดว้า่  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ

ผูใ้หญ่มีความสาํคญั  และเก่ียวขอ้งกบัการโคช้โดยตรง  เน่ืองจากเป็นการปฏิบติังานเพื่อพฒันาวิชาชีพ

ให้แก่ผูท้ี่อยูใ่นวยัผูใ้หญ่  ซ่ึงทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ท่ีจาํเป็นสาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีมี  2  ทฤษฎี  

ประกอบดว้ย  1)  ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ตามแนวคิดของ  Knowles  ไดส้รุปลกัษณะการเรียนรู้ของ

ผูใ้หญ่ไว ้ 5  ประการ  ได้แก่  มีความตอ้งการการเรียนรู้ด้วยการนําตัวเอง  (Self – Directed  Learning)  

สามารถนาํประสบการณ์ที่สัง่สมมาใชใ้นสภาพการณ์การเรียนรู้ใหม่  ๆ ได ้ และสามารถนาํกระบวนการ

เหล่านั้นมาใชใ้ห้ได้  ความพร้อมที่จะเรียนรู้มีอิทธิพลจากความตอ้งการที่จะแก้ปัญหาในชีวิตจริง  ใช้

วธีิการปฏิบติัจริงในการเรียนรู้  และตอ้งการใชค้วามรู้นั้นทนัที  การเรียนรู้เกิดจากแรงจูงใจภายใน  และ  
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2)  ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ตามแนวคิดของ  Glatthorn  ที่เสนอวิธีการเรียนรู้ของวยัผูใ้หญ่  ได้แก่  

ชอบกําหนดการที่ยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองกับช่วงเวลาที่รัดตัว  เรียนรู้ได้ดีหากเป็นการเรียน

เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มตามความตอ้งการ  ชอบการเรียนแบบเผชิญหน้าในห้องเรียนหรือการฝึกหัดหรือ

การฝึกปฏิบติัการมากกว่าการเรียนอยา่งอิสระจากวดีิทศัน์หรือเทปบนัทึกเสียง  ไดรั้บประโยชน์จากการเรียน 

ในกลุ่มที่มีความหลากหลายดา้นอายหุรือประสบการณ์  เรียนได้ดีขึ้นในบรรยากาศของการช่วยเหลือ   

ซ่ึงกันและกัน  มีบรรยากาศที่ทาํให้เกิดความไวว้างใจและการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล        

ช่ืนชอบการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง  เรียนรู้ดว้ยความ-

มุ่งหวงัที่ชดัเจนและคาดหวงัวา่ผูส้อนสามารถนาํไปสู่ส่ิงที่คาดหวงัได ้ เรียนรู้ไดดี้ในการสอนที่กระตุน้

ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการสะทอ้นความคิดหรือการวิเคราะห์หรือการคิดวิจารณญาณ  ให้

คุณค่ากบัการเรียนรู้ที่เพิ่มศกัยภาพและมีความสาํคญั  สนใจการเรียนรู้แบบ  How – to  ที่สามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชไ้ด ้ สนใจการเรียนรู้แบบแกปั้ญหาและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ไม่ช่ืนชอบวิธีการสอนด้วย

การบรรยายเป็นระยะเวลานาน 

บทบาทของการโค้ช 

การโคช้เป็นการพฒันาวิชาชีพที่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานหลกัจิตวิทยา  และทฤษฎีต่างๆ  รวมทั้ง

แนวทางในการปฏิบติั  ตลอดจนการนาํการโคช้ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพของการปฏิบติังานร่วมกัน

ของเพือ่นร่วมวิชาชีพ  และการพฒันาผลการเรียนรู้ของนักเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิภาพอยา่งชดัเจนนั้น  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้จะตอ้งมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัหรือมีหลายบทบาท

ในเวลาเดียวกัน  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย  และผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  เน่ืองจากรูปแบบของการโคช้   

แต่ละแบบมีความแตกต่างกนัในดา้นการปฏิบติัตน  และดา้นความรู้ความสามารถเฉพาะตวัของผูท้ี่  

ทาํหนา้ที่โคช้  ซ่ึง  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  292)  ไดน้าํเสนอบทบาทของการโคช้ไวส้รุปได ้ ดงัน้ี 

1. ผูใ้ห้ขอ้มูล  ช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล  และนําขอ้มูลไปใชใ้นการออกแบบ  สําหรับพฒันา 

การเรียนรู้ของนกัเรียน  (Data  Source) 

2. ผูใ้หบ้ริการส่ือ  และแหล่งความรู้  สาํหรับการเรียนรู้  (Resource  Provider) 

3. ผูใ้หก้ารดูแล  และใหก้ารแนะนาํ  สาํหรับผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ย  (Mentor) 

4. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร  (Curriculum  Specialist)  และใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร 

5. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน  (Instructional  Specialist)  และช่วยเหลือสนับสนุนครูเก่ียวกบั

การจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ยทุธวธีิสอนที่เหมาะสม  และการจดัการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

6. ผูอ้าํนวยความสะดวก  ประสานงาน  ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้  (Learning  Facilitator)   

7. ผูน้าํการเปล่ียนแปลง  (Catalyst  for  Change) 
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8. ผูเ้รียน  (Learner) 

9. ผูส้นบัสนุนในชั้นเรียน  (Classroom  Support) 

จากการศึกษาบทบาทของการโคช้ดงักล่าว  สรุปไดว้่า  บทบาทของการโคช้  เป็นผูใ้ห้บริการ  

ให้คาํแนะนํา  และอาํนวยความสะดวกดา้นขอ้มูล  ส่ือ  แหล่งเรียนรู้  หลกัสูตร  และการสอน  เป็นผูน้ํา 

การเปล่ียนแปลง  และเป็นผูเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

การโค้ชทางปัญญา  (Cognitive  Coaching) 

การโคช้ทางปัญญา  หรือการโคช้เพื่อพฒันาความรู้และสติปัญญา  หรือการโคช้เพื่อพฒันา

ปัญญาและความคิด  (Cognitive  Coaching)  เป็นส่ือกลางในการสนับสนุน  ส่งเสริม  พฒันาสติปัญญา

และความคิด  การรับรู้และการตดัสินใจในการจดัการเรียนการสอนหรือการปฏิบติังาน  ดงันั้นในการ

พฒันาคุณภาพครูให้มีความรู้  ความเขา้ใจ  ทกัษะการปฏิบติั  ทกัษะการคิด  และความสามารถในการใช้

ยทุธวธีิการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยอ่มส่งผลต่อความสาํเร็จของนกัเรียนไดใ้นที่สุด 

1. หลักการ  และแนวคดิของการโค้ชทางปัญญา 

การโค้ชทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  เป็นแนวคิดของ  Costa  และ  Garmston  

เป็นรูปแบบหน่ึงของการโคช้เพื่อการพฒันาทางวิชาชีพที่เน้นการให้ความสาํคญักบัการส่ือความหมาย  

และการสร้างสัมพนัธ์ที่ดีต่อกันกับครู  ตามความเช่ือพื้นฐาน  3  ประการ  ได้แก่  1)  พฤติกรรมมนุษย์

เปล่ียนหลังจากที่มีการเปล่ียนแปลงความเช่ือ  2)  พฤติกรรมของมนุษยท์ั้งหมดมาจากการรับรู้  การ

เปล่ียนการรับรู้  และการคิดเป็นส่ิงที่มีมาก่อนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  และ  3)  มนุษยส์ร้างความรู้

และความหมายใหม่ของส่ิงที่รู้ด้วยการไตร่ตรองสะทอ้นคิด  (Reflect)  เก่ียวกบัประสบการณ์  และการ

พูดคุยกบับุคคลอ่ืน  (Costa  and  Garmston,  2012:  389 - 396)  โดยมีลักษณะสําคญั  11  ประการ  ไดแ้ก่  

1)  มาจากพื้นฐานแนวคิด  และแนวปฏิบติัของการนิเทศแบบคลินิกของ  Cogan  และ  Hammer  (1960 – 

1969)  ที่เน้นความร่วมมือ  และการแลกเปล่ียนมากกว่าการแนะนําหรือช้ีนํา  2)  ประกอบด้วย  ทกัษะ

การส่ือสารและส่ือความ  ทกัษะการส่งเสริมการคิดด้วยคาํถาม  คาํพูดและภาษาท่าทาง  สมรรถนะใน

การโคช้  ความเช่ือถือ  การใส่ใจซ่ึงกันและกัน  การมีความคิดรวบยอดสูง  การเช่ือในค่านิยมของการ

ร่วมมือเรียนรู้  และการผูกพนัต่อหน้าท่ี  (Commitment)  3)  ให้ความสําคัญต่อการเรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเอง  (Self – Directed  Learning)  ได้แก่  การจดัการกบัตวัเอง  (Self – Managing)  เพื่อให้ทาํงานสาํเร็จ    

การติดตามดูแลผลการปฏิบติังานของตวัเอง  (Self – Monitoring)  เพื่อทบทวนยอ้นคิดในความคิดของ

ตวัเอง  การปรับปรุงแก้ไข  และพฒันาตนเอง  (Self – Modifying)  เพื่อไตร่ตรองสะทอ้นคิด  วิเคราะห์

ความหมายจากประสบการณ์  และนําไปใช้ในการเรียนและการทาํงานต่อไป  การคิดไตร่ตรอง  (Self – 

Reflecting)  ถึงสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  รวมทั้งการอดทน  เพียรพยายาม  สืบคน้  คาดคะเน  และ
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หาคาํตอบด้วยตวัเอง  และการสู่ความเป็นเลิศ  (Excellence)  ของผูมี้ปัญญา  4)  มีความเช่ือว่าพฤติกรรม

มนุษยเ์กิดจากการรับรู้  การเปล่ียนแปลงการรับรู้  และความคิด  จึงจะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม       

5)  เป็นการพัฒนากระบวนการคิดภายใน  (Inner  Thought  Process)  มากกว่าพฤติกรรมที่ปรากฏ            

6)  ผูท้าํหน้าที่โคช้มีความเตม็ในที่จะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  7)  ไม่มีการประเมินผล  แต่มีการพิจารณาจาก

ผลการพฒันาการ  (Development)  มีการไตร่ตรองสะท้อนคิดโดยตลอด  (Reflection)  8)  ผูท้าํหน้าที่

โคช้มีหน้าที่เป็นส่ือกลาง  หรือเป็นผูป้ระสานมากกว่าเป็นผูแ้นะนาํ  9)  การไวเ้น้ือเช่ือใจ  (Trust)  เป็น

ส่ิงสําคญัที่สุด  10)  อยู่บนหลักการพื้นฐานทฤษฎีการสร้างความรู้  (Constructivist)  ของ  Dewey  การ

สร้างความรู้ทางสังคมของ  Vygotsky  ทฤษฎีความแตกต่างของมนุษยข์อง  Jung  ทฤษฎีมนุษยนิ์ยมของ  

Rogers  และของ  Maslow  การคิดเชิงระบบ  (Systems  Thinking)  ของ  Bateson  ทฤษฎีทางภาษาและ

การส่ือความหมายของ  Chormsky  และทฤษฎีการพฒันาทางปัญญาของ  Peterson  และของ  Glickman  

และ  11)  สามารถเร่ิมใชง่้ายๆ  ในระยะวางแผน  ฝึกการไตร่ตรองสะทอ้นคิด  และการแกปั้ญหาอย่างเป็น

ระบบที่เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาวิชาชีพ  โดยให้คามสําคญักับการกระตุน้ความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน  

ปฏิสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั  การสร้างและพฒันาผลสัมฤทธ์ิร่วมกนั  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ข:  312 – 313)  

สรุปจุดเด่น  และลกัษณะที่สาํคญัของการโคช้ทางปัญญาที่แตกต่างจากการคิดแบบอ่ืนๆ  คือ  1)  เป็นกล

ยทุธ์ที่ต ้องมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกันและกัน  (Interactive  Strategies)  2)  มุ่งส่งเสริม  และพฒันาการเรียนรู้

และพฒันา  ด้วยการกาํกับควบคุมตนเอง  (Intended  to  Enhance  Self – Directness  ซ่ึงเป็นคุณลักษณะ

สาํคญัในทุกวิชาชีพที่ควรตอ้งมีในยคุปัจจุบนั  และอนาคต  สอดคล้องกบั  Maskey  (2009:  64)  ที่ระบุ

ว่า  การโคช้ทางปัญญา  เป็นตวักระตุน้การใช้กระบวนการทางปัญญาของครู  และใชท้กัษะการคิดใน

การตดัสินใจ  เพื่อปรับปรุง  และพฒันาการจดัการเรียนการสอน  นอกจากน้ี  Costa  และ  Garmston  

(2002:  28)  ไดใ้ห้แนวคิดเป็นไปในแนวทางเดียวกนัว่า  การใหค้วามช่วยเหลือของผูท้าํหน้าท่ีโคช้ไม่ได้

เป็นการให้คาํแนะนาํ  หรือการช้ีแนะผูรั้บการโคช้ถึงส่ิงที่ควรทาํ  แต่เป็นการสะทอ้น  เพื่อให้ผูรั้บการ

โคช้ได้ใช้ความคิดในระดับสูงไดไ้ตร่ตรองสะทอ้นคิด  โดยผูท้าํหน้าที่โคช้จะตอ้งมีพฤติกรรมในการ

โคช้ที่ได้รับการฝึกทกัษะจนเกิดความชาํนาญเก่ียวกับการยกย่องชมชย  (Acknowledge)   การหยุดฟัง

เป็นระยะ  (Pause)  การสรุปด้วยคําพูดของตัวเอง  (Paraphrasing)  การถามแบบเจาะลึกเพื่อให้เข้าใจ

ชดัเจน  (Probe / Clarify)  และการใหข้อ้มูลเพิม่เติม  (Provide  Data / Resource) 

จากการศึกษาหลกัการ  และแนวคิดของการโคช้ทางปัญญาดงักล่าว  สรุปไดว้่า  การ

โคช้ทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  เป็นรูปแบบการโคช้ที่มุ่งเน้นดา้นการพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง

ที่จะนาํไปสู่การพฒันาดา้นสติปัญญา  และการสะทอ้นคิดใหแ้ก่ครู  ดว้ยบรรยากาศของการไวใ้จกนั  

การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกนัและกัน  นําไปสู่การยกระดับสมรรถนะในวิชาชีพของตนเอง                     

ที่ส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียน  ทาํให้นักเรียนคิดเป็น  รู้จกัวิธีคิดของตนเอง  ใชก้ระบวนการคิดในการ
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เรียนรู้  ทั้งดา้นการเรียนรู้  ทกัษะการคิด  และการสร้างองคค์วามรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งขึ้นได ้   

2. วิธีการทํางานของผู้ทําหน้าที่โค้ชทางปัญญา 

การทําหน้ าที่ ของผู ้ท ําหน้าท่ีโค้ชทางปัญญาให้บรรลุ เป้าหมายอย่างราบร่ืนนั้ น  

จาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการที่เป็นระบบ  เน่ืองจากเป็นรูปแบบที่เน้นพฒันาดา้นสติปัญญาที่มีความซับซ้อน  

ซ่ึง  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  307)  ได้กล่าวถึงวิธีการทาํงานผูท้าํหน้าที่โค้ชทางปัญญา  (Cognitive  

Coaching)  ไว ้ 5  ประการ  ดงัน้ี 

2.1 การมีส่วนร่วมกับผู ้รับการโค้ช  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการไตร่ตรอง

สะทอ้นคิดใหแ้ก่ครู  และการร่วมปฏิบติังานกบัครู   

2.2 การเป็นผูป้ระสานงานดา้นความคิดใหแ้ก่ผูรั้บการโคช้  โดยไม่มีการประเมินใด  ๆ

2.3 ผูท้าํหน้าที่โคช้ตอ้งเรียนรู้  ฝึกถาม  และสามารถถามคาํถามผูรั้บการโคช้ที่กระตุน้

ใหค้ิดเก่ียวกบัการปฏิบติั  หรือการแสดงออกของตวัเอง   

2.4 ผูท้ ําหน้าที่โค้ชต้องมีความตั้ งใจสูง  และใส่ใจฟังผูรั้บการโค้ชพูด  (ฟังอย่างตั้ งใจ

มากกวา่พดู) 

2.5 ผูท้าํหน้าที่โคช้ตอ้งใชเ้ทคนิคการส่ือความหมายที่หลากหลาย  เพื่อสร้างและคงไว้

ซ่ึงความไวใ้จ  ความเป็นมิตรที่ดีต่อกนั  และการสนทนากนัท่ีมีประโยชน์  และสร้างสรรคค์วามคิด 

จากการศึกษาวธีิการทาํงานของผูท้าํหนา้ที่โคช้ทางปัญญาดงักล่าว  สรุปไดว้่า  วธีิการทาํงาน 

ของผูท้าํหน้าที่โคช้ทางปัญญา  ประกอบดว้ย  การมีส่วนร่วม  การประสานงาน  การเรียนรู้   ความใส่ใจ  

และการส่ือความหมายที่มีความจริงจงั  และต่อเน่ือง 

3. องค์ประกอบของการโค้ชทางปัญญา 

การดําเนินการ  หรือการใช้การโค้ชเพื่อพัฒนาความรู้และสติปัญญา  (Cognition  

Coaching)   เป็นการทาํงานร่วมกนั  และมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัระหว่างผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้

ที่มีสติปัญญา  ความคิด  และประสบการณ์สูงใกลเ้คียงกัน  โดยตอ้งร่วมกนัไตร่ตรองสะทอ้นคิดดว้ย

กิจกรรมต่างๆ  และจากผลการวิจยัเก่ียวกับความเช่ือที่ว่า  กระบวนการคิดของครูส่งผลต่อพฤติกรรม

กระบวนการ  และวิธีการสอนของ  Ellis  และ  Hayes  (2009)  ซ่ึง  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  307)  ได้

ระบุองคป์ระกอบที่สมัพนัธก์นัไว ้ ดงัน้ี 

3.1 การสนทนาวางแผน  (Planning  Conversations)  ระหว่างผูท้าํหน้าท่ีโคช้และผูรั้บ

การโคช้ก่อนดาํเนินการสอน  โดยมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 
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3.1.1 ร่วมกนักาํหนดและวิเคราะห์วตัถุประสงคใ์นการปฏิบติังานของครู  ระบุ

ผลลพัธท์ี่ประสบผลสาํเร็จ  คืออะไร  และควรเป็นอยา่งไร 

3.1.2 ขอ้มูลตวับ่งช้ีสาํคญัอะไรบา้งที่จะวดัระดบัความสาํเร็จ 

3.1.3 เก็บขอ้มูลอยา่งไร  และวธีิใด 

3.1.4 ใชย้ทุธวธีิใดในการแกไ้ขปัญหา 

3.1.5 ตดัสินใจดว้ยวธีิใด  เพือ่ประเมินผลลพัธ ์ หรือผลสมัฤทธ์ิท่ีตอ้งการ 

3.2 การสังเกตเหตุการณ์หรือสถานการณ์  (Event)  ในการเรียนการสอน  ซ่ึงในขณะที่

ผูรั้บการโคช้จดัการเรียนการสอนอยู่นั้น  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้จะตอ้งบนัทึก  รวบรวมขอ้มูลท่ีสําคญัและ

จาํเป็น  สาํหรับการประเมินผลสาํเร็จ  และให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  ทั้งน้ีการเก็บขอ้มูลตอ้งมีความน่าเช่ือถือ  

และเป็นปรนัย  เพื่อที่จะใชข้อ้มูลเหล่าน้ีในการสนทนา  อภิปราย  และไตร่ตรองสะทอ้นคิดทั้งสองฝ่าย

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

3.3 การสนทนาไตร่ตรองสะทอ้นคิด  (Reflecting  Thinking)  หลงัจดัการเรียนการสอน

เสร็จส้ิน  ทั้งผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ร่วมกนัศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากการบนัทึกระหว่างที่

มีการสังเกตการจดัการเรียนการสอน  ระบุความสัมพนัธ์ของเหตุและผลของขอ้มูล  สร้างความรู้ความ

เขา้ใจใหม่จากขอ้มูล  พร้อมทั้งตดัสินใจท่ีจะใช้ความรู้ความเขา้ใจใหม่ในสถานการณ์อ่ืนต่อไป  โดย

ยอมรับการใชค้วามรู้เหล่านั้น 

จากการศึกษาองค์ประกอบของการโค้ชทางปัญญาดังกล่าว  สรุปได้ว่า  การดําเนินการ  

หรือการใช้การโคช้เพื่อพฒันาความรู้และสติปัญญา  (Cognition  Coaching)  มี  3  องค์ประกอบ  ได้แก่  

การสนทนาวางแผน  (Planning  Conversations)  ก่อนสอน  การสังเกตเหตุการณ์หรือสถานการณ์  (Event)  

ในการเรียนการสอน  และการสนทนาไตร่ตรองสะทอ้นคิด  (Reflecting  Thinking)  หลงัจดัการเรียนการสอน

เสร็จส้ิน  ซ่ึงทั้ง  3  องคป์ระกอบน้ีจะตอ้งเป็นการทาํงานร่วมกนั  และมีปฏิสัมพนัธต์่อกนัระหว่างผูท้าํหน้าที่

โคช้และผูรั้บการโคช้อยา่งต่อเน่ือง 

4. ทักษะสําคญัของการโค้ชทางปัญญา 

ในการโคช้ทางปัญญาให้ตรงตามวตัถุประสงคน์ั้น  จาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะที่สาํคญั  ซ่ึง  

วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  310 - 311)  ไดเ้สนอไว ้ ดงัน้ี 

4.1 ทกัษะการถามคาํถาม 

4.2 ทกัษะการสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั 

4.3 ทกัษะการพดู  การฟัง  และการส่งเสริมกระบวนการคิด 

4.4 ทกัษะการส่งเสริมการไตร่ตรองสะทอ้นคิด 
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4.5 ทกัษะการคิดขั้นสูง 

จากการศึกษาทักษะสําคัญของการโค้ชทางปัญญาดังกล่าว  สรุปได้ว่า  การโค้ชทาง

ปัญญามีทกัษะ  5  ประการ  ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมีความสาํคญัต่อการใชก้ารโคช้ทางปัญญาให้เกิดสัมฤทธิผล

สูงสุด  ได้แก่  ทกัษะการถามคาํถาม  ทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน  ทกัษะการพูด  การฟัง  

และการส่งเสริมกระบวนการคิด  ทกัษะการส่งเสริมการไตร่ตรองสะทอ้นคิด  และทกัษะการคิดขั้นสูง 

5. กระบวนการของการโค้ชทางปัญญา 

กระบวนการมีความสาํคญัต่อการนําการโคช้ทางปัญญามาใชใ้ห้บรรลุเป้าหมายตามท่ี

กาํหนด  ดงันั้น  Costa  และ  Garmston  (2002:  26)  จึงไดเ้สนอกระบวนการโคช้ที่พฒันาความคิดไว ้ ดงัน้ี 

ระยะที่  1 การวางแผน  (Planning)   

 ขั้นที่  1 การร่วมกนัวางแผนของผูท้าํหนา้ที่โคช้และผูรั้บการโคช้   

1. กาํหนดจุดประสงคใ์หช้ดัเจน 

2. ระบุตวัช้ีวดัความสาํเร็จ  และวางแผนเก็บขอ้มูล 

3. กาํหนดวธีิการ  ยทุธวธีิ  การตดัสินใจ  และวธีิติดตามดูแล 

4. ระบุจุดเนน้ของการเรียนรู้  และตนเอง 

ระยะที่  2 การสงัเกตเหตุการณ์หรือสถานการณ์  (Event)   

 ขั้นที่  2 การติดตามดูแลใหค้าํปรึกษา  (Monitoring)   

1. สงัเกต  และเก็บรวบรวมขอ้มูลการปฏิบติั 

2. ติดตามดูแลผลสาํเร็จดว้ยตวัช้ีวดั 

3. ติดตามดูแลความสาํเร็จของการใชย้ทุธวธีิ  และการตดัสินใจ 

ระยะที่  3 การสนทนาไตร่ตรองสะทอ้นคิด  (Reflecting  Thinking)   

 ขั้นที่  3 การวิเคราะห์  (Analyzing)  จากการเก็บขอ้มูลในการติดตามดูแล

โดยผูท้าํหนา้ที่โคช้  ทาํหนา้ที่กระตุน้การคิดไตร่ตรองการปฏิบติังานของครู 

1. สรุปความประทบัใจในผลลพัธท่ี์เกิดขึ้น 

2. อา้งอิงขอ้มูลท่ีสนบัสนุนความสาํเร็จ 

3. เปรียบเทียบ  วิเคราะห์   อ้างอิง  พิจารณาเหตุ  – ผล  และ

ผลลพัธท์ี่เกิดขึ้นกบัส่ิงที่คาดหวงั 

 ขั้นที่  4 การประยุกต์ใช้  (Applying)  เป็นการนําความรู้ที่ เกิดขึ้ นไปใช้

ต่อไป  โดยผูท้าํหนา้ที่โคช้ทาํหนา้ที่กระตุน้ใหผู้รั้บการโคช้คิด  และปฏิบติั 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจใหม่  และแนวทางการนาํไปใชต้่อไป 
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2. ไตร่ตรองทบทวนกระบวนการโคช้  และปรับปรุงพฒันา 

จากการศึกษากระบวนของการโคช้ทางปัญญาดงักล่าว  สรุปไดว้่า  กระบวนการของการ

โค้ชทางปัญญา  ประกอบด้วย  กิจกรรมต่างๆ  3  ระยะ  ได้แก่  1)  การวางแผน  (Planning)  ได้แก่  การ

กาํหนดจุดประสงค ์ การระบุตวัช้ีวดั  การกาํหนดวิธีการ  และการระบุจุดเน้น  2)  การสังเกตเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์  (Event)  ไดแ้ก่  การสังเกต  การติดตาม  การตดัสินใจ  และ  3)  การสนทนาไตร่ตรองสะทอ้นคิด  

(Reflecting  Thinking)  ไดแ้ก่  การเปรียบเทียบ  และการประยกุตใ์ช ้

6. หลักสําคญัของการโค้ชทางปัญญา 

การโค้ชทางปัญญามุ่งเน้นให้ผู ้รับการโค้ชเกิดการเรียนรู้แบบนําตนเอง  (Self – 

Directed  Learning)  ซ่ึงตอ้งใชห้ลกัสาํคญั  5  ประการ  ดงัน้ี 

6.1 ความรู้ความสามารถ  (Efficacy)  ผู ้ที่สามารถนําตนเองได้จะต้องมีการพัฒนา

ตนเองใหมี้ความรอบรู้ในศาสตร์ของตนอยา่งลึกซ้ึง  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ในสถานการณ์ต่างๆ  ได ้ 

รวมทั้งมีการประเมินเพือ่พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

6.2 ความยืดหยุ่น  (Flexibility)  เป็นการรู้จกัปรับเปล่ียนตามสถานการณ์  ตามสภาพ

ปัญหาหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น  เพราะอาจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ดงันั้นวตัถุประสงค ์ 

วธีิการหรือแผนที่เตรียมไว ้ สาํหรับการแกไ้ขปัญหานั้น  ๆ อาจถูกปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

6.3 ความละเอียดประณีต  หรือความมีฝีมือ  (Craftmanship)  เป็นการให้ความสําคัญ

กบัการปฏิบติัการในวิชาชีพของตนทุกขั้นตอนรายละเอียดให้บรรลุมาตรฐาน  และมองว่าการพฒันา

วชิาชีพหรือการพฒันาตนเองตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองสู่มาตรฐานสูงขึ้น   

6.4 การมีสติรู้คิด  (Consciousness)  เป็นควบคุมตนเองให้สามารถตั้งรับกบัปัญหาหรือ

เหตุการณ์ต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้ น  รวมทั้งการกํากับติดตามดูแลตนเองทั้ งด้านการกระทาํ  และความคิด  

เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์   

6.5 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (Interdependence)  เป็นการแลกเปล่ียน  หรือ

ติดต่อกับบุคคลอ่ืนในทางสร้างสรรค์  และถือว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงที่ มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์

เช่ือมโยงกบัสงัคม  มีส่วนร่วมคิด  ร่วมทาํ  และร่วมรับผดิชอบในความสาํเร็จหรือความลม้เหลว 

จากการศึกษาหลักการสําคัญของการโค้ชทางปัญญา  สรุปได้ว่า  การโค้ชทางปัญญา           

มีหลักสําคัญ  5  ประการ  ซ่ึงเป็นหลักการที่ทั้ งผูท้ ําหน้าที่โค้ช  และผูรั้บการโค้ชจะต้องนําไปใช ้ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบนําตนเอง  (Self – Directed  Learning)  ไดแ้ก่  ความรู้ความสามารถ  (Efficacy)  

ความยืดหยุ่น  (Flexibility)  ความละเอียดประณีต  หรือความมีฝีมือ  (Craftmanship)  การมีสติรู้คิด  

(Consciousness)  และการมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  (Interdependence) 
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การโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  (Peer  Coaching) 

การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  เป็นการโคช้ท่ีมีบทบาทสําคญัในการพฒันา

วิชาชีพให้แก่ครูในระหว่างการปฏิบัติงาน  (Job - Embedded  Professional  Development)  โดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐาน  (School - Based  Professional  Development)  และการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน

ให้เกิดความย ัง่ยนื  ดังนั้นเพื่อให้การพฒันาวิชาชีพโดยการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  

ใหป้ระสบผลสาํเร็จครูและเพือ่นครูจาํเป็นตอ้งเกิดความเขา้ใจในขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งต่างๆ  ดงัน้ี 

1. หลักการ  และแนวคดิของการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  เป็นการทํางานร่วมกันของเพื่อน

ร่วมงานตั้งแต่สองคนขึ้นไป  ซ่ึงมีนกัการศึกษาทั้งใน  และต่างประเทศ  นาํเสนอหลกัการ  และแนวคิด

ไว ้ ดงัน้ี 

Joyce  และ  Showers  (1984 - 1997)  เป็นบุคคลแรกท่ีเสนอหลักการของการโค้ช

แบบเพือ่นช่วยเพื่อนบนฐานความเช่ือและแนวคิดการช่วยเหลือกนัและกนัระหว่างเพื่อนครู  การสงัเกต

การสอนและให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่กนัภายหลงัการฝึกอบรมในดา้นต่างๆ  เช่น  วิธีการสอนแบบใหม่  

ยทุธวิธีและทกัษะการสอน  ซ่ึงผลปรากฏว่าครูที่ผ่านการอบรมมากกว่าร้อยละ  80  สามารถใชค้วามรู้

จากการฝึกอบรมมาสู่การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากสภาพในโรงเรียนที่แยกกนัอยู ่ แยกกนั

ทาํงาน  การไม่มีโอกาสพดูคุยและสงัเกตการสอนกนัและกนัเป็นอุปสรรคในการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนมากที่ สุดอย่างหน่ึง  การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  ที่ด ําเนินการโดย

บุคลากรภายในโรงเรียนของตนเอง  จึงมีการพฒันาประยกุตใ์ชแ้ละให้ช่ือการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

แตกต่างกัน  ซ่ึงผูท้าํหน้าที่โคช้อาจจะไม่ใช่เพื่อนร่วมงานในโรงเรียนเดียวกันที่มีสถานภาพและ

ตาํแหน่งเดียวกันเท่านั้น  แต่ผูท้าํหน้าที่โคช้อาจเป็นผูท้ี่มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านใดด้านหน่ึง

โดยเฉพาะก็ได้  ทั้ งที่ เป็นเพื่อนร่วมงานในรายวิชาเดียวกันหรือสอนในรายวิชาเดียวกัน  (Expert  

Coaching)  หรืออาจมีเป้าหมายของการโคช้ท่ีไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือ  เพื่อการถ่ายโยงความรู้และ

ทกัษะสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเพื่อนสองคนดว้ยกนั  แต่อาจเป็นการร่วมมือกนัพฒันาความรู้

และนวตักรรม  โดยความร่วมมือกันระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพมากกว่าสองคน  (Peer  Collaborative  

Coaching)  หรือเพื่อนครูด้วยกันที่ มีความรู้  มีประสบการณ์   ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความรู้และ

สติปัญญา  ทักษะการคิดขั้นสูงในการปฏิบัติงานให้แก่กันและกัน  (Cognitive  Coaching)  ซ่ึง

รูปแบบการโคช้ต่างๆ  ดงักล่าว  เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาวิชาชีพครูที่มีเป้าหมายหลกัเดียวกัน  

คือ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูร่วมมือกันในวิชาชีพครู  และพฒันาความเป็นครูมืออาชีพที่

สามารถจดัการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง  ดว้ยการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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(Life – Long  Learning)  เรียนรู้ที่ขณะที่ตนเองปฏิบติังาน  (Job - Embedded  Learning)  นอกจากน้ี  

Joyce  และ  Showers  มีความเช่ือ  และยอมรับว่า  1)  การพฒันาวิชาชีพครู  ควรเป็นส่วนหน่ึงของการ

ปฏิบติังานในชีวิตประจาํวนั  2)  ความรู้และทกัษะในดา้นรูปแบบการสอน  การออกแบบระบบการสอน  

และดา้นหลกัสูตร  การใชห้ลักสูตร  ครูที่มีประสิทธิภาพ  มีความสาํคญัอยา่งยิง่สําหรับครู  ดังนั้นการ

ให้ความรู้ในเร่ืองที่จาํเป็นอยา่งถูกวิธี  มีการให้ฝึกปฏิบติั  และการติดตามดูแลช่วยเหลือ  การนาํความรู้  

และทกัษะไปปฏิบติัจริงในโรงเรียนจะช่วยพฒันาความเช่ียวชาญในวิชาชีพแก่ครู  3)  โครงการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียน  ควรเป็นโครงการที่ต่อเน่ือง  ให้เวลาแก่ครู  และผูบ้ริหารสถานศึกษาในการศึกษา  

เตรียมการ  และร่วมมือกันขับเคล่ือนโครงการ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  และประสบผลสําเร็จ  และ           

4)  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพือ่น  เป็นความร่วมมือร่วมใจของครู  และเพื่อนครู  เป็นกิจกรรมต่อจากการ

ฝึกอบรมแต่ละคร้ัง  หรือจากการร่วมมือกนัวิเคราะห์ปัญหา  และร่วมกนัปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่จะ

ประสบผลสาํเร็จ  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ข:  293 – 294) 

ส่วน  Robbins  (1991)  ไดพ้ฒันารูปแบบการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของ  Joyce  และ  

Showers  ขึ้น  โดยมีหลกัการและแนวคิดสาํคญัว่า  เป็นกระบวนการท่ีครูหรือผูมี้อาชีพเดียวกนัสองคน

หรือตั้งแต่สองคนขึ้นไปทาํงานร่วมกันเพื่อไตร่ตรองสะทอ้นคิดเก่ียวกบัการสอน  และการปฏิบติังาน

สาํหรับการขยายความรู้ความคิด  ขดัเกลาทาํให้ดีขึ้น  และการใช้ทกัษะใหม่ๆ  ให้เกิดขึ้น  แลกเปล่ียน

ความรู้ความคิด  ช่วยสอนกัน  ช่วยกันทาํวิจยัในชั้นเรียนหรือแก้ปัญหาของครูท่ีเกิดขึ้ นในโรงเรียน

ร่วมกนั  การโคช้แบบเพื่อช่วยเพื่อนนอกจากใชค้าํว่า  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  แล้ว

ยงัใช้คาํว่า  เพื่อนสนับสนุนเพื่อน  (Peer  Support)  เพื่อนให้คาํปรึกษา  (Consulting  Colleagues)  

เพือ่นแลกเปล่ียนความรู้ความคิด  (Peer  Sharing  and  Caring)  เป็นตน้  ที่สาํคญั  การโคช้แบบเพือ่น

ช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  จะต้องเป็นบุคคลที่มีสถานภาพหรือตาํแหน่งอยู่ในระดับเดียวกัน  มี

ประสบการณ์ความรู้ที่ไม่แตกต่างกนัมาก  สามารถช่วยเหลือส่งเสริมกันแลกันให้เจริญก้าวหน้าอยา่ง

ต่อเน่ืองได ้ (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ข:  296) 

Gottesman  (2000:  5 - 6)  นําเสนอหลกัการ  และแนวคิดว่า  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

(Peer  Coaching)  เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างแบบง่าย  ๆ ที่ไม่มีการบงัคบั  เน้นการให้เพือ่นครูช่วยครู 

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้ นในชั้ นเรียนหลังจากที่ครูได้รับการ

ฝึกอบรม  5  ขั้นตอนไปแลว้  เป็นวิธีการที่ครูจะสามารถช่วยเพื่อนครูในโรงเรียนแกปั้ญหาที่เกิดขึ้นใน

ชั้นเรียนได้  ส่งผลให้ครูสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงที่ดีให้แก่นักเรียน  และทาํให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ   

จากการศึกษาหลกัการ  และแนวคิดของการโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น (Peer  Coaching)  

ดงักล่าว  สรุปไดว้า่  การโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น  (Peer  Coaching)  เป็นการทาํงานภายใตค้วามเช่ือ
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และแนวคิดในการช่วยเหลือกันและกันระหว่างของเพื่อนร่วมวิชาชีพตั้งแต่สองคนขึ้นไป  ซ่ึงอาจจะ

เป็นเพื่อนร่วมงาน  หรือผูท้ี่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  เพื่อพฒันาความรู้และนวตักรรมใหม่  

สังเกตการสอน  ให้ขอ้มูลยอ้นกลับ  ถ่ายโยงความรู้และทกัษะ  โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริม

สนบัสนุนใหค้รูร่วมมือกนัในวชิาชีพครู  และพฒันาความเป็นครูมืออาชีพท่ีสามารถจดัการเรียนรู้ที่

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ืองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Life – Long  Learning)  

เรียนรู้ในขณะปฏิบติังาน  (Job  embedded  Learning) 

2. แนวทางการปฏิบัติสําหรับการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  เป็นกระบวนการท่ีเปราะบาง  ซ่ึง

การเร่งรีบ  และการนําไปใชอ้ยา่งรีบด่วนอาจสร้างความลาํบากใจ  และสร้างภาระงานมากขึ้น  ครู

อาจจะมองไม่เห็นประโยชน์ที่มีต่อตนเอง  และต่อนักเรียน  รวมทั้งมองไม่เห็นความสาํคญัที่มีต่อ

นักเรียน  และต่อโรงเรียน  ดังนั้ นการเร่ิมต้นในการนําการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน   (Peer  

Coaching)  มาใชต้อ้งมาจากความสมคัรใจของครู  ความตั้งใจ  และความตอ้งการของผูต้อ้งการใช้ก่อน  

(วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ข:  300 – 302)  ซ่ึงควรพจิารณา  และดาํเนินการ  ดงัน้ี 

2.1 สาํรวจทุกมิติของการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  เปรียบเทียบ

ความเหมาะสมกบัลกัษณะและบริบทของหน่วยงานตนเอง 

2.2 ศึกษาการโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น  (Peer  Coaching)  ใหเ้ขา้ใจชดัเจน  ดงัน้ี 

2.2.1 การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  เป็นการร่วมกันพฒันา

วชิาชีพ  ดงันั้นการพดู  และการอภิปรายตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองในวชิาชีพ  การสอน  และผลการสอน 

2.2.2 การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูท้าํหน้าที่โคช้และผูรั้บการโคช้  ตอ้งมีความเป็น

มิตรต่อกนั  และผูท้าํหนา้ที่โคช้ตอ้งทาํงานมากเท่ากบัผูรั้บการโคช้ 

2.2.3 การโคช้เป็นการสนับสนุนมากกว่าที่จะประเมิน  ผูท้าํหน้าที่โคช้มีหนา้ที่ถาม

คาํถาม  กระตุน้ใหผู้รั้บการโคช้เกิดการทบทวน  วเิคราะห์  และวางแผน 

2.2.4 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูท้าํหน้าท่ีโคช้และผูรั้บการโคช้  ตอ้งเน้นความ

เช่ือถือ  และความไวว้างใจกนั 

2.2.5 การไปสังเกตการสอน  และเยี่ยมชั้นเรียนของผูท้าํหน้าท่ีโคช้  ตอ้งมา

จากความตอ้งการของผูรั้บการโคช้ 

2.2.6 ครูเป็นผูท้ี่จะเลือกและตดัสินใจว่าจะร่วมโครงการและปฏิบติัในการ

พฒันาวิชาชีพด้วยการโคช้หรือไม่  หากใชก้ารบงัคบัมากาํหนดให้ทุกคนร่วมปฏิบติัจะทาํให้การ

โคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น  (Peer  Coaching)  บรรลุเป้าหมาย  และประสบผลสาํเร็จไดย้าก 
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2.3 ทาํความเขา้ใจการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  และการโค้ช

แบบต่างๆ  เพราะกิจกรรมการโคช้ปฏิบติัใชไ้ดท้ั้งในชั้นเรียน  และนอกชั้นเรียน  ดงันั้นผูท้าํหนา้ที่

โคช้ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้ง  เช่น 

2.3.1 การโค้ชแบบกระจกเงา  (Mirror  Coaching)  เป็นการโค้ชที่ผูท้ ําหน้าที่โค้ช   

มีหนา้ที่สงัเกต  และบนัทึกขอ้มูล  ส่วนผูรั้บการโคช้มีหนา้ที่วเิคราะห์  และตีความขอ้มูลเอง 

2.3.2 การโคช้แบบร่วมมือ  (Collaborative  Coaching)  เป็นการโคช้ที่ผูท้าํหน้าที่โค้ช

ร่วมวางแผนการจดัการเรียนการสอน  หรือช่วยเก็บขอ้มูลตามที่ผูรั้บการโคช้ร้องขอ  และร่วมกัน

วเิคราะห์ขอ้มูลภายหลงั 

2.3.3 การโคช้โดยผูเ้ช่ียวชาญ  Expert  Coaching  เป็นการโค้ชที่ผูท้าํหน้าที่

โคช้มีความเช่ียวชาญ  และประสบการณ์สูงกวา่ในเน้ือหาสาระ  หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่สงัเกต  และ

ให้คาํแนะนํา  ช่วยให้ผูรั้บการโคช้ได้ปรับ  และขดัเหลาให้ทกัษะนั้นๆ  ดีขึ้น  เช่น  การดูแลให้

คาํปรึกษาแนะนาํ  (Mentoring)  ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ  หรือประสบการณ์นอ้ยกวา่  หรือครูบรรจุใหม่ 

2.4 กระบวนการโคช้มีแนวโน้มที่จะประสบผลสําเร็จสูงสุด  ถ้าผูท้าํหน้าที่โคช้  

และผูรั้บการโคช้  เป็นผูท้ี่ฝึกความเช่ียวชาญ  (Co – Trainer)  ให้แก่กันและกัน  ดังนั้นจึงควรฝึกอบรม

การโคช้ให้ทั้งสองฝ่ายอย่างจริงจงั  ทั้งด้านบทบาท  เทคนิคและทักษะในการโคช้  การส่งเสริม             

และพฒันาทกัษะการคิด 

2.5 สอบถามความคิดเห็นของครูในทุกดา้นเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนรู้ของครู

ภายในโรงเรียนดว้ยรูปแบบการโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น  (Peer  Coaching) 

2.6 ทาํความเข้าใจกับเง่ือนไขต่างๆ  ก่อนการเปล่ียนแปลง  เช่น  ตัวแปรด้าน

วฒันธรรม  บรรยากาศที่มีผลต่อความสาํเร็จของการเปล่ียนแปลงต่าง  ๆ เป็นตน้  ซ่ึงการพฒันาในวิชาชีพครู  

ตอ้งดาํเนินการที่โรงเรียน  และเป็นหนา้ที่ของครูทุกคนที่ตอ้งพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  เพือ่พฒันา

นกัเรียน  ดงันั้นเง่ือนไขสาํคญัที่ตอ้งดาํเนินการ  ไดแ้ก่ 

2.6.1 การรับรู้ว่าความเจริญก้าวหน้า  (Growing)  มีความสําคญัสําหรับครู  และ 

นกัเรียนทุกคน 

2.6.2 ระดับความเช่ือใจไวว้างใจ  (Mutual  Trust)  ด้วยเหตุและผล  ความจาํเป็น 

ที่ครูตอ้งมีการยอมรับ  และพฒันา 

2.6.3 ความรู้สึกที่ครูแต่ละคนมีต่อครูคนอ่ืนในโรงเรียน  ตอ้งเป็นความรู้สึก         

ที่ใส่ใจ  จริงใจ  อาทร  เตม็ใจช่วยเหลือกนั 

2.7 การสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเน่ืองสําหรับการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  

Coaching)  มีความสําคญัยิง่  ดังนั้นการพูดชมให้กาํลังใจอยา่งเดียวไม่เพียงพอ  ตอ้งมีการอาํนวย
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ความสะดวก  เสริมขวญัและให้ก ําลังใจในการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกัน  การปกป้องจาก

อุปสรรคและปัญหาจากภายนอกโรงเรียน  และการสนับสนุนจากผูบ้ริหารสถานศึกษาดว้ยความ

มุ่งมัน่และจริงใจ  จึงจะทาํใหก้ารพฒันาวชิาชีพของครูดว้ยการโคช้เกิดความย ัง่ยนื 

จากการศึกษาแนวทางการปฏิบติัสาํหรับการโคช้แบบเพือ่นช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  

ดงักล่าว  สรุปไดว้่า  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  มีแนวทางการปฏิบติั  7  ประการ  

ประกอบดว้ย  การสํารวจทุกมิติเพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมกบัลักษณะและบริบท  การศึกษา  

การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  ให้เขา้ใจชดัเจน  การทาํความเขา้ใจการโคช้แบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  และการโคช้แบบต่างๆ  การฝึกให้ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการ

โคช้ใหมี้ความเช่ียวชาญ  การสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการใชรู้ปแบบการโคช้แบบเพื่อน

ช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  การทาํความเขา้ใจกบัเง่ือนไขต่างๆ  ก่อนการเปล่ียนแปลง  และการ

สนบัสนุนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง   

3. กระบวนการของการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  เป็นรูปแบบการโคช้ท่ีเน้นกระบวนการ  

(Process)  มากกว่าเน้ือหาสาระ  (Content)  ดงันั้นผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้จะตอ้งมีความเขา้ใจ

ในกระบวนการเป็นอยา่งดี  เพื่อให้สามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล

เตม็ตามศกัยภาพ  ซ่ึงมีนกัการศึกษาทั้งใน  และต่างประเทศ  นาํเสนอแนวคิดไว ้ ดงัน้ี 

วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  295 – 296)  ได้เสนอกระบวนการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

(Peer  Coaching)  ตามแนวคิดของ  Joyce  และ  Showers  (1995)  ประกอบดว้ย 

1. การศึกษาทาํความเขา้ใจกบัเทคนิควิธีสอนใหม่  รูปแบบการสอนใหม่ๆ  (Studies)  

และการอภิปรายร่วมกนักบัเพือ่นครูท่ีใชส้อนในรายวชิาเดียวกนัหรือระดบัชั้นเดียวกนัหรือมาตรฐาน

การเรียนรู้เดียวกนั 

2. การสังเกตการสาธิตการสอนด้วยวิธีสอนใหม่ๆ  โดยผูเ้ช่ียวชาญ  (Demonstration)  

หรือดูจาก  VDO  การสอนแบบต่างๆ 

3. การฝึกปฏิบติัและใชข้อ้มูลยอ้นกลบั  (Practice  and  Feedback)  การวางแผนร่วมกนั  

การเตรียมส่ือและทดลองใชย้ทุธวธีิต่างๆ  กบัเพือ่นครูดว้ยกนั 

4. การโคช้  (Coaching)  ครูนําเทคนิค  และยทุธวิธีไปปฏิบติัในชั้นเรียน  โดยมีเพื่อน  

หรือคณะที่ร่วมโคช้ใหก้ารช่วยเหลือ  สงัเกต  และบนัทึกผลการปฏิบติั 

Gottesman  (2000:  97 - 100)  ได้เสนอกระบวนการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  

Coaching)  โดยแบ่งเป็น  3  ระยะ  ดงัน้ี 
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ระยะที่  1 การเยีย่มชั้นเรียนของเพื่อน  เพื่อให้ครูเกิดความคุน้เคยกบัการที่จะมีเพื่อน

เขา้มาดูการสอนของตวัเอง  และเพื่อให้มีโอกาสสังเกตการสอนของผูท้ี่เช่ียวชาญ  ควรเปิดโอกาสให้ครู

ไดป้ฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ  ซ่ึงอาจเป็นระยะเวลาทั้งปีการศึกษา 

ระยะที่  2 การให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่เพื่อน  การเยี่ยมชม  และสังเกตการสอนใน

ระยะแรก  ไม่ควรมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลับใดๆ  แต่เม่ือเร่ิมคุน้เคยกันแล้ว  ฝ่ายที่สังเกตจึงให้ขอ้มูล

ยอ้นกลับแก่อีกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์  ในขั้นตอนน้ีการใช้เคร่ืองมือสังเกตการสอนแบบ  2 + 2  มีความ

เหมาะสมที่สุด  การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่เพื่อน  อาจจะประกอบด้วย  การร้องขอจากเพื่อนให้เขาสังเกต

การสอนของตวัเอง  การเยี่ยมชั้นเรียน  การทบทวนขอ้มูลที่บนัทึกและกระบวนการ  รวมทั้งการพูดคุย

ภายหลงัเสร็จส้ินการเยีย่มชั้นเรียน  ใชเ้วลาประมาณ  2  เดือน  สาํหรับการฝึกปฏิบติัในระยะน้ี 

ระยะที่  3 การฝึกการโคช้เต็มรูปแบบ  เป็นการโคช้ที่แทจ้ริง  และเป็นทางการ  ซ่ึง

ทุกขั้นตอนมีการบนัทึกเพิม่เติมในรายละเอียดท่ีสาํคญั  การสนทนากนัระหวา่งผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และ

ผูรั้บการโคช้  จะตอ้งเน้นให้ผูรั้บการโคช้ไดแ้สดงความคิดเห็น  และความรู้สึกท่ีแทจ้ริงต่อผลการ

ปฏิบติัการสอนของตนเอง  ดงันั้นผูรั้บการโคช้จะเป็นผูถู้กกระตุน้ใหพู้ด  และอธิบายให้ไดม้ากที่สุด  

ส่วนผูท้าํหน้าที่โคช้จะตอ้งทาํหน้าท่ีฟังให้มาก  จะทาํให้เขา้ใจขอ้ความ  ความรู้สึกของผูรั้บการโคช้

มากท่ีสุด  โดยมีลาํดบัขั้นตอนดาํเนินการ  ดงัน้ี 

ขั้นที่  1 ครูแจ้งความประสงค์หรือร้องขอให้เยี่ยมชั้ นเรียนของตนเอง  

(Request  a  Visit)  ใชเ้วลา  5  นาที 

ขั้นที่  2 เยีย่มชั้นเรียน  (Visit)  กาํหนดระยะเวลาบนัทึกขอ้มูล 

ขั้นที่  3 ผูท้าํหน้าท่ีโค้ชทบทวนขอ้มูลจากการสังเกต  และเตรียมให้

คาํแนะนาํ 

ขั้นที่  4 สนทนาพูดคุยภายหลงัการเยีย่มชั้นเรียน  (Talk  After  a  Visit)  ใช้

เวลา  5 - 10  นาที  เพื่อวางแผนเยีย่มชั้นเรียนต่อไป  โดยผูรั้บการโคช้จะเป็นผูร้ะบุประเด็นที่จะให้

สงัเกตต่อไป 

ขั้นที่  5 ทบทวนกระบวนการและประเมินผลสําเร็จ  (Process  Review)  

ใช้เวลา  3  นาที  ทั้ งสองฝ่ายแสดงความคิดเห็นต่อการโคช้  ในประเด็นต่างๆ  ได้แก่  1)  ประโยชน์ที่

ไดรั้บทั้งสองฝ่าย  คืออะไร  และ  2)  เคร่ืองมือ  วธีิการสงัเกต  และการบนัทึกขอ้มูลเหมาะสมหรือไม่ 

จากการศึกษากระบวนการของการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  ดังกล่าว  

สรุปได้ว่า  การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน   (Peer  Coaching)  มีกระบวนการสําคัญ  3  ขั้นตอน  

ประกอบด้วย  ขั้นตอนที่  1  การเตรียมความพร้อม  ได้แก่  การพฒันาความรู้ความเขา้ใจและฝึก

ทกัษะ  ขั้นตอนที่  2  การปฏิบติัการโค้ช  ได้แก่  การได้รับการร้องขอ  การเยี่ยมชั้นเรียน  การ
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บนัทึกขอ้มูลจากการสงัเกตการจดัการเรียนการสอนและการเตรียมให้คาํแนะนาํ  การสนทนาหลงั

การสงัเกตการจดัการเรียนการสอน  และขั้นตอนที่  3  เป็นการทบทวนกระบวนการและประเมินผล

สาํเร็จของการโคช้ 

4. การเร่ิมต้นใช้รูปแบบการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

การโคช้แบบเพือ่นช่วยเพื่อน  เป็นการร่วมกนัพฒันางานในสถานที่ปฏิบติังานจริง

ของเพื่อนร่วมวิชาชีพตั้งแต่  2  คนขึ้นไป  โดยเฉพาะหากเป็นการเร่ิมตน้ในการนาํรูปแบบการโคช้

แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  มาใช ้ จาํเป็นตอ้งดาํเนินการอยา่งรอบคอบมีกระบวนการ

ชดัเจน  ซ่ึง  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  304)  ไดเ้สนอวิธีการเร่ิมตน้ในการนาํรูปแบบการโคช้แบบ

เพือ่นช่วยเพือ่น  (Peer  Coaching)  ไปใช ้ ดงัน้ี 

4.1 เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการ  และความสําคญัของการโคช้แบบ

เพือ่นช่วยเพือ่น  (Selling  Peer  Coaching)  และเสนอผลสาํเร็จของการโคช้ 

4.2 ฝึกอบรมกระบวนการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  ทั้ง  5  ขั้นตอน  

ดงัน้ี 

ขั้นที่  1 การแจง้ความประสงคห์รือร้องขอให้เยีย่มชั้นเรียนของตนเอง  (Request  a  

Visit) 

ขั้นที่  2 การเยีย่มชั้นเรียน  (Visit)  

ขั้นที่  3 การทบทวนขอ้มูลจากการสังเกต  และการเตรียมให้คาํแนะนําของ                     

ผูท้าํหนา้ที่โคช้ 

ขั้นที่  4 การสนทนาพูดคุยภายหลังการเยี่ยมชั้นเรียน  (Talk  After  a  Visit)  เพื่อ

วางแผนเยีย่มชั้นเรียนต่อไป  และการระบุประเด็นที่จะใหส้งัเกตในคร้ังต่อไป 

ขั้นที่  5 การทบทวนกระบวนการและประเมินผลสําเร็จ  (Process  Review)  ใน

ประเด็นต่างๆ  ไดแ้ก่  1)  ประโยชน์ที่ไดรั้บทั้งสองฝ่าย  และ  2)  ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ  วิธีการ

สงัเกต  และการบนัทึกขอ้มูล 

4.3 ฝึกปฏิบติัการโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น  (Peer  Coaching)   

4.4 ฝึกอบรม  และฝึกปฏิบติัทกัษะสาํคญัในการโคช้  ดงัน้ี 

4.4.1 ทักษะในการโค้ช  การสนทนาพูดคุย  และการให้ข้อมูลย ้อนกลับ  

(Conversation  and  Feedback) 

4.4.2 ทกัษะในการฟังอยา่งตั้งใจ  และการใชภ้าษาท่าทาง  (Action  Listening  and  

Body  Language) 
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4.4.3 ทกัษะในการสังเกตการสอน  และบทบาทการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  (Observation  

Skills  and  Adult  Learning) 

4.5 วธีิการแกปั้ญหาต่างๆ  (Troubleshooting) 

4.6 การนําการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  สู่การปฏิบติัจริง  ด้วยการ

จดัทาํคู่มือครูสาํหรับ การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน

และสอนชั้นเดียวกัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันแต่สอนคนละชั้น  ซ่ึงแต่ละคู่หรือแต่ละกลุ่มควร

ประกอบดว้ย  ผูรั้บการฝึกอบรมดา้นการโคช้ร่วมมือกนัมากกว่า  5  คน  โดยหน่ึงในจาํนวนนั้นจะตอ้ง

เป็นผูท้าํหนา้ที่ดูแลใหค้าํปรึกษา  (Mentor)  ท่ีผา่นการฝึกอบรมอยา่งเขม้ขน้มาแลว้ 

จากการศึกษาการเร่ิมต้นใช้รูปแบบการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  

ดังกล่าว  สรุปได้ว่า  การเร่ิมต้นในการนํารูปแบบการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)                         

มาใช้  ประกอบด้วย  6  ขั้นตอน  ขั้นตอนที่  1  การเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในการโคช้  ขั้นตอนที่  2  

การฝึกอบรมกระบวนการโคช้  ได้แก่  การได้รับการร้องขอ  การเยี่ยมชั้นเรียน  การทบทวนขอ้มูลจาก 

การสังเกตและเตรียมให้คาํแนะนํา  การสนทนาหลังเยี่ยมชั้ นเรียน  การทบทวนกระบวนการและ

ประเมินผลสําเร็จ  ขั้นตอนที่  3  การฝึกปฏิบัติการโค้ช  ขั้นตอนที่  4  ฝึกอบรมและฝึกปฏิบติัทกัษะ  

ได้แก่  ทกัษะการโคช้  ทกัษะการฟังและการใช้ภาษาท่าทาง  ทกัษะการสังเกตการสอน  ขั้นตอนที่  5  

การแกปั้ญหาต่างๆ  และขั้นตอนที่  6  การปฏิบติัการโคช้ 

5. ประโยชน์ของการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน   (Peer  Coaching)  ช่วยส่งเสริมให้ครูสามารถใช้

ความรู้และทกัษะใหม่ไปปฏิบัติได้ด้วยความมั่นใจและประสบผลสําเร็จได้  ซ่ึงมีนักการศึกษาได้

นาํเสนอไวส้รุปได ้ ดงัน้ี 

Murphy  และ  Lick  (1998:  12)  ไดน้าํเสนอไวส้รุปได ้ ดงัน้ี 

1. เพื่อนาํหลกัสูตรและกลยทุธ์การสอนใหม่สู่ห้องเรียน  เน่ืองจากครูจะสามารถ

นาํความรู้สู่การปฏิบติัไดท้นัที  โดยการถ่ายทอดความรู้นั้น  โดยการอธิบาย  และสาธิต  เพื่อทาํให้

ครูเกิดความรู้ที่ลึกซ้ึงในเน้ือหาซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบติัของครูและประสิทธิผลในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ของนกัเรียน   

2. ลดการแบ่งแยก  เปิดโอกาส  และสนับสนุนให้ครูไดมี้โอกาสในการวางแผน  

การสอนร่วมกนั  ร่วมกนัสังเกตและเรียนรู้มีการแลกเปล่ียนส่ือการสอนและวิธีการสอนต่างๆ  ทาํให ้

เกิดการพฒันาทางสติปัญญา  และการมีส่วนร่วมในสังคม  ในการพฒันาการคิดของครูที่เกี่ยวกับ

การทาํงานของนกัเรียน  และการปฏิบติัการสอนในหอ้งเรียน 
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3. ช่วยพฒันาวิชาชีพให้ประสบความสําเร็จ  โดยกระบวนการติดตาม  สนับสนุน  

และการช่วยเหลือตลอดกระบวนการปฏิบติังานในอาชีพ  สร้างการติดต่อส่ือสารของครูที่ต่อเน่ือง

ในการปฏิบติังานในสถานการณ์ต่างๆ  เพือ่การร่วมมือท่ีนาํไปสู่การวางแผนการปฏิบติังานในแต่ละวนั  

การศึกษากลุ่ม  และการโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น (Peer  Coaching)   

4. ช่วยรายงานผลการปฏิบติัการสอน  โดยการให้ขอ้มูล  การบนัทึกความสําเร็จต่าง  ๆ 

ซ่ึงเป็นการลงมือปฏิบติัตั้งแต่การส่งเสริมให้ครูไดมี้การเก็บรวบรวม  ประเมินผลโดยมีการเก็บ

ขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน  และใชใ้นการกาํหนดขอบเขตของการพฒันางาน 

Robbins  (2000:  13 – 14)  ไดน้าํเสนอประโยชน์  และขอ้ดีของการโคช้แบบเพื่อน

ช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching  Bebefits)  ที่ไดจ้ากการแสดงความคิดเห็นของครูที่ร่วมโครงการ  และ

ใช ้ Peer  Coaching  ในโรงเรียนไว ้ ดงัน้ี 

1. ช่วยปรับปรุงทกัษะในวชิาชีพครู 

2. ช่วยพฒันาความสามารถในการวเิคราะห์บทเรียนของตวัเอง 

3. เขา้ใจการจดัการเรียนการสอน  และการเรียนรู้ของนกัเรียนมากขึ้น 

4. พฒันาความรู้ดา้นยทุธวธีิในการจดัการเรียนการสอนใหก้วา้ง  และลึกซ้ึงมากขึ้น 

5. พฒันาความรู้สึกวา่ตนเองมีสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอน 

6. มีความสมัพนัธท่ี์ดีในวชิาชีพกบัเพือ่นครูมากขึ้น 

7. ช่วยปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 

8. ช่วยทาํใหห้ลกัสูตรมีความชดัเจนมากขึ้น 

9. ช่วยใหโ้รงเรียนมีวฒันธรรมของความร่วมมือมากขึ้น 

10. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีดี  ครูมีความสุขในการทาํงานร่วมกบัเพือ่นมากขึ้น 

11. เป็นระบบที่ปฏิบติัได้ทุกวนัในโรงเรียนด้วยวิธีโคช้  และใช้เคร่ืองมือสังเกต

การจดัการเรียนการสอนหลายแบบ 

12. เป็นรูปแบบการโคช้ที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถดึงบุคลากรต่างๆ  ในโรงเรียน

ทุกระดบั  และทุกประสบการณ์ใหม้าร่วมกนัพฒันาการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนได ้ รวมทั้ง

เป็นการใชท้รัพยากรในโรงเรียนที่คุม้ค่าที่สุด 

จากการศึกษาประโยชน์ของการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  ดังกล่าว  

สรุปได้ว่า  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  ช่วยนําหลักสูตรและกลยทุธ์การสอนใหม่

มาใชใ้นการเรียนการสอน  เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ครูไดว้างแผนการสอนร่วมกนั  ช่วยปรับปรุง

การจดัการเรียนการสอน  ช่วยพฒันาหลกัสูตรให้ชดัเจนมากขึ้น  มีสัมพนัธภาพที่ดีกบัเพื่อนครู  มี

วฒันธรรมในการทาํงานเป็นทีม  เน้นการทาํงานแบบมีส่วนร่วม  ช่วยพฒันาสมรรถนะในวิชาชีพ
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ให้ประสบความสําเร็จ  และช่วยรายงานผลการจดัการเรียนการสอนของครูเพื่อนําไปใช้ในการพฒันา 

คุณภาพของการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การโค้ชแบบร่วมมือ  (Collaborative  Coaching) 

การโคช้แบบร่วมมือ  (Collaborative  Coaching)  เป็นการโคช้ท่ีเนน้การทาํงานร่วมกนั

ของบุคลากรในองคก์รเพือ่ใหเ้กิดวฒันธรรมในการพฒันาวชิาชีพขณะปฏิบติังานที่ย ัง่ยนื 

1. หลักการ  และแนวคดิของการโค้ชแบบร่วมมือ 

เป็นการมุ่งเน้นการร่วมมือกนัระหว่างผูท้าํหนา้ท่ีโคช้กบัผูรั้บการโคช้ในการพฒันา

วธีิการเรียนรู้  และการจดัการเรียนการสอนดว้ยการนาํตนเอง  (Self – Directed  Instructional)  ซ่ึง

ผูท้าํหนา้ที่โคช้จะทาํหนา้ที่เป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือผูรั้บการโคช้ใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองดว้ยการ

ใช้สัมพนัธภาพ  และความร่วมมือกันระหว่างผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้  ส่งผลให้การ

พฒันาการจดัการเรียนการสอนของผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้ 

(Britton  and  Anderson,  2009:  2)  ดว้ยลกัษณะในการทาํงานของทั้งผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการ

โคช้  เป็นการทาํงานที่ทุ่มเททั้งแรงกาย  แรงใจ  และเสียสละเวลาอยา่งจริงจงั  ภายใตค้วามไวว้างใจ

ซ่ึงกนัและกนั 

จากการศึกษาหลกัการ  และแนวคิดของการโคช้แบบร่วมมือดังกล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้่า  

การโคช้แบบร่วมมือ  เป็นการพฒันาวชิาชีพที่เน้นการร่วมมือกนัระหว่างผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการ

โคช้  ภายใตบ้รรยากาศของการทาํงานท่ีมุ่งมั่น  ตั้งใจ  และไวใ้จซ่ึงกันและกัน  เพื่อให้สามารถเรียนรู้  

และพฒันาดว้ยการนาํตนเองใหบ้รรลุผลสาํเร็จ   

2. การสร้างสัมพันธภาพในการโค้ชแบบร่วมมือ 

การสร้างสมัพนัธภาพที่ดีต่อกนัระหวา่งเพือ่นร่วมวิชาชีพ  เป็นส่ิงสาํคญัจาํเป็นของ

การโค้ชแบบร่วมมือ  ซ่ึง  Cope  (2004:  20 – 21)  ได้เสนอรูปแบบความไว้วางใจ  (TRUST  

Model)  เพือ่สร้างสมัพนัธภาพใหเ้กิดขึ้น  ดงัน้ี 

1. ความจริงใจต่อกัน  (Truthful  :  T)  เป็นการซ่ือสัตยสุ์จริต  การเช่ือใจ  และการให ้

ความจริงใจต่อกนั 

2. การตอบรับต่อกัน  (Responsive  :  R)  เป็นการเปิดใจให้กัน  มีความเต็มใจ  

และยนิดีในการร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

3. การเป็นหน่ึงเดียว  (Uniform  :  U)  เป็นการให้ความมัน่ใจ  ความเช่ือมัน่  และ

ความมัน่คงในสมัพนัธภาพที่สร้างขึ้น 
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4. ความปลอดภยั  (Safe  :  S)  เป็นการใหค้วามรัก  ความปรารถนาดี  การปกป้อง  

การใหก้ารสนบัสนุน  และการส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 

5. การฝึกฝน  (Trained  :  T)  เป็นการพฒันาความรู้  และความสามารถให้เกิดขึ้น

ร่วมกนั 

จากการศึกษาการสร้างสัมพนัธภาพในการโคช้แบบร่วมมือดงักล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้่า  

การสร้างสัมพนัธภาพและความร่วมมือกนัวางแผนท่ีตอ้งอาศยัความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  ประกอบดว้ย  

องค์ประกอบ  5  ประการ  ได้แก่  1)  ความจริงใจ  (Truthful  :  T)  เป็นการซ่ือสัตย ์ สุจริต  และเช่ือใจ             

ต่อกัน  2)  การยอมรับ  (Responsive  :  R)  เป็นการเปิดใจให้กัน  มีความเต็มใจ  และยินดีในการให ้

ความคิดเห็นอย่างอิสระต่อกัน  3)  การเป็นหน่ึงเดียว  (Uniform  :  U)  เป็นการให้ความมั่นใจ  เช่ือมั่น  

และมั่นคงในสัมพนัธภาพที่  สร้างขึ้น  4)  ความปลอดภยั  (Safe  :  S)  เป็นการให้ความรัก  ปรารถนาดี  

ปกป้อง  สนับสนุน  และส่งเสริมซ่ึงกันและกัน  5)  การฝึกฝน  (Trained  :  T)  เป็นการพฒันาความรู้  

และความสามารถให้เกิดขึ้นร่วมกนั 

การโค้ชแบบไตร่ตรองสะท้อนคดิ  (Reflective  Coaching) 

การโคช้แบบไตร่ตรองสะทอ้นคิด  (Reflective  Coaching)  เป็นการคิดไตร่ตรอง  และ

การทบทวนกระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติัของตนเอง  และการประเมินผลลพัธท่ี์เกิดขึ้นดว้ย

ตวัเอง  รวมทั้งเป็นการรู้เก่ียวกบัการคิดของตวัเอง  (Metacognition)  ซ่ึงเป็นทกัษะการคิดที่ตอ้งมี

การฝึกฝนและฝึกปฏิบติั  การมองตวัเอง  การรู้จกัตวัเองอย่างแทจ้ริง  ไม่ลาํเอียง  มีความสําคญั  

และมีความหมายมากกว่าการให้คนอ่ืนมอง  และสะทอ้นกลบัให้ตวัเอง  การโคช้แบบส่งเสริมให้

ผูรั้บการโคช้ได้มีการไตร่ตรองสะทอ้นคิดเก่ียวกับการคิด  และการปฏิบติัของตวัเอง  จะช่วยให้

สามารถสะทอ้น  และพฒันาตวัเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  โดยผูท้าํหนา้ที่โคช้จะตอ้งส่งเสริม  และช่วยให้

ผูรั้บการโคช้ไดพ้ฒันาตนเองดว้ยตนเองให้ได ้ (Self – Directed  Learning)  ดว้ยการใหค้ิดไตร่ตรอง

และทบทวนการปฏิบติั  วธีิปฏิบติั  และผลการปฏิบติัของตนเอง  รวมทั้งการคิดหาวธีิการแกไ้ขหรือ

พฒันาที่เหมาะสม  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ข:  319) 

1. หลักการ  และแนวคดิของการโค้ชแบบไตร่ตรองสะท้อนคดิ 

เป็นแนวคิดของ  Schon  (1987)  ปัจจุบนัได้มีการนําแนวคิดน้ีไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย  

ซ่ึงการโค้ชแบบไตร่ตรองสะท้อนคิด  (Reflective  Coaching)  ของ  Schon  หรือ  Schon’s  Reflective  

Coaching  มาจากความเช่ือวา่  ความรู้  และเทคนิควธีิต่างๆ  ที่ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ได้

เรียนรู้มานั้น  ไม่สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง  และประสบผลสาํเร็จได ้ เพราะในสถานการณ์การจดัการ

เรียนการสอนจริงนั้น  ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้ เน่ืองจากมีการ
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เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  การนําความรู้ในวิชาชีพมาใชจ้าํเป็นตอ้งคาํนึงถึงบริบทของสังคมใน

การจดัการเรียนการสอนแต่ละแห่ง  ซ่ึงความรู้  และความสามารถในการจดัการเรียนการสอน

สามารถเกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ืองในขณะจัดการเรียนการสอน  การเรียนรู้  และการพัฒนาจาก

ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง  Schon  จึงเช่ือวา่  ผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการ

โคช้  ใชค้วามรู้และประสบการณ์ที่มีมาก่อนเป็นกระจกเงาที่จะกาํหนดแนวทางใหม่ในการจดัการ

เรียนการสอนแต่ละคร้ัง  รวมทั้งการจดัการเรียนการสอนแต่ละคร้ังก็ตอ้งมีการไตร่ตรองสะทอ้นคิด

เก่ียวกับการปฏิบติัของตนเองขณะที่ปฏิบัติ  ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ  ที่นํามาใช้ในการสนับสนุน  

แนะนํา  และกระตุน้การคิดไตร่ตรอง  อาจใชก้ารโคช้ที่เน้นการแนะนํา  การวิพากษ ์ การอธิบาย  

การสาธิต  หรือการถามคาํถามเก่ียวกับการปฏิบัติ  โดยที่ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้ตอ้ง

พยายามช่วยกระตุน้  และส่งเสริมใหมี้การไตร่ตรองสะทอ้นคิดเก่ียวกบัเหตุการณ์ในหอ้งเรียน  หรือ

อาจจะตอ้งร่วมสอน  ร่วมสะทอ้นความคิดดว้ย  (Co – Teaching)  พร้อมกบัการสังเกต  และบนัทึก

พฤติกรรมการเรียนการสอนที่สาํคญั  เพื่อการสนทนาคิดวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป  การส่งเสริมและ

พฒันาการไตร่ตรองสะทอ้นคิด  (Reflective  Thinking)  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้จะตอ้งมี

ลกัษณะสําคญั  คือ  ใจกวา้ง  มีความรับผิดชอบ  และเต็มใจจริงใจท่ีสุด  รวมทั้งจะตอ้งสามารถ

ส่งเสริมให้เกิดการสืบเสาะสร้างความรู้ได้ดว้ยตนเอง  แสดงความรู้และความสามารถของตนเอง

ใหก้บัเพื่อนได ้ และพร้อมที่จะเผยแพร่ส่ิงที่รู้เพื่อแลกเปล่ียนความรู้  และความคิดเห็นร่วมกนั  โดย

มีการแบ่งความคิดในการปฏิบติังานตามวชิาชีพออกเป็น  3  ระดบั  ไดแ้ก่  1)  การรู้วิธีดาํเนินการ  

เป็นการรู้วิธีการจดัการเรียนการสอน  2)  การสะทอ้นการดาํเนินการ  เป็นการตีความหมายจาก

สถานการณ์ที่ได้ดําเนินการในทันทีที่ปฏิบติัโดยไม่ตอ้งหยุด  และ  3)  การสะทอ้นผลจากการ

กระทาํ  เป็นการยอ้นคิดถึงผลที่เกิดขึ้น  ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่มีความสาํคญั  และจาํเป็นที่ตอ้งการให้

เกิดขึ้นมากที่สุด  เน่ืองจากเป็นการสร้างให้เกิดการคิดเก่ียวกบัประสบการณ์และความรู้สึก  ในทาง

ตรงกันขา้มการสะทอ้นการดาํเนินการจะช่วยให้มีเวลาคิด  และใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา  เพื่อ

ตดัสินใจ  ดงันั้นการสะทอ้นให้เห็นถึงการกระทาํโดยทัว่ไปจะจดัช่วยเตรียมความพร้อมในการรับ

กบัสถานการณ์ใหม่ๆ  ได ้

จากการศึกษาหลักการ  และแนวคิดของการโค้ชแบบไตร่ตรองสะท้อนคิดดังกล่าว

ขา้งตน้  สรุปไดว้่า  เป็นการพฒันาวิชาชีพที่ส่งเสริมทกัษะการคิดขั้นสูง  การส่งเสริม  การสะทอ้นยอ้นคิด  

การคิด  การปฏิบติั  และผลการปฏิบติัของตน  ซ่ึงเป็นทักษะสําคญัของการโคช้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  และ 

Metacognition  การโคช้รูปแบบดงักล่าวจะช่วยให้ผูรั้บการโคช้ไตร่ตรองสะทอ้นคิดเก่ียวกบัวิธีการคิด  

การปฏิบติั  ผลการปฏิบติั  และคิดหาวิธีการแกไ้ขหรือพฒันาไดด้ว้ยตวัเอง  (Self – Directed  Learning)  ซ่ึง

ครูไม่สามารถนําความรู้  และเทคนิควิธีจากการฝึกอบรมแต่ละคร้ังไปใช้ให้เกิดสัมฤทธิผลได้  เพราะ
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สถานการณ์การจดัการเรียนการสอนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  และการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้

อย่างต่อเน่ืองขณะจดัการเรียนการสอน  ดังนั้ นกิจรรมที่ใช้ในการสนับสนุน  แนะนํา  กระตุ้นการคิด

ไตร่ตรอง  และวิธีการโคช้ที่เป็นความร่วมมือกนั  มีการแนะนาํ  วิพากษ ์ อธิบาย  สาธิต  ถามคาํถาม  เพื่อ

ส่งเสริมการไตร่ตรองสะทอ้นคิดการปฏิบติัหรือร่วมสะทอ้นความคิด  พร้อมกับสังเกต  และบนัทึก

พฤติกรรมการเรียนการสอนที่สาํคญัเพือ่ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล  จึงเป็นเทคนิคการปฏิบติัที่เหมาะสมที่สุดใน

การพฒันาวิชาชีพครูอยา่งยิง่  ดงันั้นผูท้าํหน้าที่โคช้และผูรั้บการโคช้จะตอ้งมีคุณลกัษณะสาํคญั  ไดแ้ก่  

ใจกวา้ง  มีความรับผิดชอบ  เต็มใจอย่างจริงใจ  สืบเสาะและสร้างความรู้ด้วยตนเอง  แสดงความรู้

ความสามารถใหก้บัเพือ่นได ้ และแลกเปล่ียนความรู้ความคิดกบัผูอ่ื้น 

2. กระบวนการของการโค้ชแบบไตร่ตรองสะท้อนคดิ 

1. สร้างโอกาส  หรือสร้างสถานการณ์ใหเ้กิดขึ้น 

2. กระตุน้ใหเ้ห็นความสาํคญั 

3. แนะนาํใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4. แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

5. กระตุน้ใหเ้กิดการสะทอ้นคิดดว้ยการซกัถาม 

จากการศึกษากระบวนการของการโคช้แบบไตร่ตรองสะทอ้นคิดดงักล่าวขา้งตน้  สรุป

ไดว้่า  กระบวนการโคช้แบบไตร่ตรองสะทอ้นคิด  ไดแ้ก่  1)  การสร้างโอกาสหรือสถานการณ์ให้เกิดขึ้น  

2)  กระตุน้ให้ตระหนักถึงความสาํคญั  3)  การแนะนาํให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  4)  การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  และ  5)  การกระตุน้ใหเ้กิดการสะทอ้นคิดดว้ยการถาม 

แนวคดิ  และหลักการเกี่ยวกับ  Metacognition  และการพัฒนา  Metacognition 

แนวคดิ  และหลักการเกี่ยวกับ  Metacognition 

1. ความหมายของ  Metacognition 

Metacognition  เป็นรูปแบบการคิดอีกแบบหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อการเรียนรู้  การทาํงาน  

และการดาํรงชีวติประจาํวนั  ซ่ึงมีนกัการศึกษาทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  ใหค้วามหมาย  ดงัน้ี 

จากการศึกษาความหมายของคาํวา่  “Metacognition”  ในภาษาองักฤษ  ตรงกบัคาํว่า  

“Metacognition”  ซ่ึงแต่ละคาํใหค้วามหมาย  ดงัน้ี 

Flavell  (1979:  906 - 911)  ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า  “Metacognition”  ไวว้่า  เป็น

การที่บุคคลรู้ถึงกระบวนการคิด  รวมทั้งส่ิงต่างๆ  ที่เกิดขึ้น  จากกระบวนการคิดของตนเองหรือเป็น

การคิดเก่ียวกบัการคิด  (Thinking  about  Thinking) 
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Swanson  (1990:  306)  ได้ให้ความหมายของคาํว่า  “Metacognition”  ไวว้่า  เป็น

ความสามารถของบุคคลในการรู้ตวัทางความคิดตนเอง  และสามารถควบคุมกระบวนการคิดและ

กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  ของตนเองได ้

Osman  และ  Hannafin  (1992:  53 - 99)  กล่าวว่า  Metacognition  หมายถึง  ความรู้  

และความเช่ือของบุคคลเก่ียวกับกระบวนการทางความคิดของตนและผลจากความพยายามของตนใน

การจดัการระเบียบกระบวนการทางความคิดเหล่านั้น  ทาํให้เกิดการเรียนรู้  และจดจาํให้ได้มาก

ที่สุด 

O’Neil  และ  Abedi  (1996:  234 - 245)  ได้ให้ความหมายของ  “Metacognition”  ไวว้่า  

เป็นการตรวจสอบตนเองอย่างมีสติ  และเป็นระยะว่าเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนบรรลุผลสําเร็จ

หรือไม่  การเลือกและการประยกุตใ์ชก้ลวธีิต่างๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือจาํเป็น  รวมทั้งความสามารถใน

การสะทอ้นความคิดจากผลการกระทาํ  และความสามารถในการประเมินผลความคิดนั้น 

Livingston  (1997:  1)  ได้ให้ความหมายของคาํว่า  “Metacognition”  ไวว้่า  เป็น

วธีิการที่ทาํใหผู้เ้รียนประสบผลสาํเร็จไดง้่ายขึ้น  และมีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงระหวา่งความสามารถ

ในการเขา้ใจ  Metacognition  กบัการคิดในระดบัที่สูงขึ้น  รวมทั้งการควบคุมกระบวนการจดัการ

กับความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   การวางแผนเก่ียวกับภาระงาน  การ

ตรวจสอบความเขา้ใจ  และการประเมินความกา้วหน้าเพื่อให้งานสมบูรณ์  ตลอดจนช่วยวเิคราะห์

ความสาํเร็จในการเรียนรู้  ดงันั้นผูเ้รียนจึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้  Metacognition  และพฒันาเพื่อกาํหนด

วธีิการเรียนรู้ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจโดยการใช ้  Metacognition 

Beyer  (1997:  99)  ได้ให้ความหมายของคาํว่า  “Metacognition”  ไวว้่า  เป็นการ

คิดระดบัสูงที่เก่ียวกบัการกาํกบั  การควบคุม  หรือการจดัการกบัส่วนประกอบทางความคิดที่อยูใ่น

ระดับที่ต ํ่ากว่าลงมา  โดยมีองค์ประกอบสําคญั  3 ประการ  คือ  การวางแผน  การกาํกบัติดตาม  

และการประเมิน 

Hedge  (2000:  78)  ได้ให้ความหมายของคาํว่า  “Metacognition”  ไวว้่า  เป็นกลวิธีที่

เก่ียวกบัการวางแผนสาํหรับการเรียน  การคิดเก่ียวกบัวิธีการเรียน  การควบคุมตนเองระหว่างเรียน  

และการประเมินความสาํเร็จในการเรียน  ดงันั้นเม่ือผูเ้รียนจะเรียนบทเรียนใดจะตอ้งเตรียมความ

พร้อมทั้งดา้นความรู้ความเขา้ใจที่มีมาก่อน  และการทบทวนเน้ือหาสาระที่ไดรั้บระหวา่งเรียนอยา่ง

รอบคอบ 

Baker  และ  Brown  (2002:  7)  ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า  “Metacognition”  ไวว้่า  

เป็นกลวิธีที่เก่ียวกบัความรู้  และการควบคุมเก่ียวกบักระบวนการรับรู้ของตนเองสาํหรับองคค์วามรู้

ของ  Metacognition  ประกอบดว้ย  ความสามารถในการไตร่ตรองกระบวนการรับรู้ของตนเอง  
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ความรู้ในฐานะผูเ้รียนเก่ียวกับลักษณะภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย  การใชก้ลวิธีที่ใช้ในการอ่าน  

รวมทั้งการใชค้วบคุม  Metacognition  ประกอบดว้ย  การกาํกบัตนเองเก่ียวกบัความพยายามในการรับรู้  

การวางแผน การกระทาํ  การตรวจสอบผลจากความพยายาม  การประเมินพฒันาการ  การปรับปรุงแกไ้ข

ปัญหาที่เกิด  และทดสอบทบทวนกลวธีิต่างๆ 

ส่วนความหมายในภาษาไทย  พบว่า  คาํว่า  “Metacognition”  ตรงกบัคาํว่า  “การรู้คิด”  

คาํวา่  “การรู้วธีิการคิด”  และคาํวา่  “อภิปัญญา” ซ่ึงแต่ละคาํใหค้วามหมาย  ดงัน้ี 

พมิพนัธ์  เดชะคุปต ์ (2544:  155 - 156)  กล่าววา่  การรู้วิธีการคิด  คือ  การควบคุม

และประเมินความคิดของตนเอง  ความสามารถของบุคคลได้รับการพฒันา  เพื่อควบคุมกาํกับ

กระบวนการทางปัญญา  หรือกระบวนการการคิด  มีความตระหนักในงาน  และสามารถใชย้ทุธวิธี

ทาํงานจนสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์ 

ทิศนา  แขมมณี  (2553:  82)  ให้ความหมาย  คาํว่า  “Metacognition”  หรือ  “การรู้คิด” 

วา่  เป็นการตระหนักรู้  (Awareness)  เก่ียวกบัความรู้ความสามารถของตนเอง  และใชค้วามเขา้ใจ

ในการรู้ดงักล่าวในการจดัการควบคุมกระบวนการคิด  การทาํงานของตนดว้ยกลวิธี  (Strategies)  ต่าง  ๆ 

อนัจะช่วยใหก้ารเรียนรู้และงานที่ทาํประสบผลสาํเร็จตามที่ตอ้งการ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2554  (2556)  ให้ความหมายของคาํว่า  “อภิ”  

(หน้า  1373)  หมายถึง  ยิ่ง  วิเศษ  เหนือ  คาํว่า  “ปัญญา”  (หน้า  733)  หมายถึง  ความรอบรู้  ความรู้

ทัว่ไป  ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด  คาํวา่  “รู้คิด”  (หนา้  1008)  หมายถึง  เขา้ใจคิดตริตรอง 

วชัรา  เล่าเรียนดี  (2558:  1)  ให้ความหมาย  Metacognition  ว่า  เป็นการคิดเก่ียวกับ    

การคิดของตนเอง  (Thinking  about  One’s  Thinking)  การตระหนักรู้  (Awareness)  ในตนเองเก่ียวกับ 

ความรู้  การรู้  และความสามารถในการทาํความเขา้ใจ  ควบคุม  กาํกบั  และจดัการกับกระบวนการใน

การรู้  และการคิด  เพื่อใชส้ําหรับการเรียนรู้ตลอดเวลา  เพื่อให้รู้  และตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

ของตนเอง  รวมทั้งหาวธีิการปรับปรุงและพฒันาผลการคิด  และผลการปฏิบติัใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

จากการศึกษาความหมายของ  Metacognition  ดังกล่าว  สรุปได้ว่า  Metacognition  

หมายถึง  การรู้กระบวนการคิด  วิธีการควบคุมส่ิงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดและการรับรู้ของ

ตนเอง  การไตร่ตรองกระบวนการรับรู้ของตนเอง  การกาํกบัตนเองเก่ียวกบัความพยายามในการรับรู้  

การวางแผน การกระทาํ  การตรวจสอบผลจากความพยายาม  การประเมินพฒันาการ  การปรับปรุงแกไ้ข

ปัญหาที่ เกิด  และทดสอบทบทวนกลวิธีต่างๆ  โดยใช้คาํในภาษาอังกฤษเหมือนกัน  คือ  คาํว่า  

“Metacognition”  ส่วนภาษาไทยมีการใช้คาํศพัท์ที่หลากหลาย  ได้แก่  คาํว่า  “การรู้คิด”  คาํว่า  “การรู้

วิธีการคิด”  คาํว่า  “อภิปัญญา”  และคาํว่า  “Metacognition”  ซ่ึงทุกคาํให้ความหมายไปในแนวทาง

เดียวกันว่า  หมายถึง  การรู้ในวิธีการคิดและความสามารถของตนเอง  และใช้ความเขา้ใจในการ
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จดัการควบคุม  กาํกับ  และจดัการกับกระบวนการในการรู้  และการคิด  รวมทั้งหาวิธีการปรับปรุงและ

พฒันาผลการคิด  และผลการปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกันทั้ง

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ผูว้ิจัยจึงเลือกใช้ค ําว่า  “Metacognition”  ซ่ึงหมายถึง  การคิดเก่ียวกับ

กระบวนการคิด  การจดัการเก่ียวกบักระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  และกระบวนการเรียนรู้ของ

ตนเอง  โดยรู้วิธีการจาํ  และวิธีการทาํความเขา้ใจวิธีคิด  สามารถนําความรู้ความเขา้ใจไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสม  และสามารถเลือกใชว้ิธีคิด  กระบวนการคิด  และวิธีปฏิบติัในการแก้ปัญหาต่างๆ  ไดอ้ย่าง

หลากหลาย  ด้วยการทบทวนยอ้นคิด  กระบวนการปฏิบติั  ผลการปฏิบติั  และเลือกใชว้ิธีการปรับปรุง

หรือพฒันาอยา่งสร้างสรรค ์

2. หลักการของ  Metacognition 

Metacognition  เป็นรูปแบบการคิดอีกรูปแบบหน่ึงที่มีลักษณะเป็นกระบวนการท่ี

เร่ิมตน้จากการรับรู้  การเรียนรู้  การปฏิบติั  และการพฒันาปรับปรุง  ซ่ึง  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2558:  2)  ได้

เสนอหลกัการของ  Meatcognition  ไว ้ ดงัน้ี 

1. เป็นกระบวนการคิด  หรือการคิดที่เป็นระบบ  (Systematic  Thinking)  ที่เก่ียวขอ้ง

กบัทกัษะการคิดหลายประเภท  ได้แก่  การคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดประเมินค่า  การคิด

ดว้ยเหตุผล  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และการคิดสร้างสรรค ์

2. มีลักษณะเป็นแนวทาง  วิธีการ  (Means)  ปฏิบัติ  และเป้าหมาย  (End)  ในเวลา

เดียวกนั 

3. เป็นทั้ งความรู้  และทักษะการปฏิบัติที่ต้องมีการเรียนรู้  และฝึกปฏิบัติอย่าง

สมํ่าเสมอ 

4. ตอ้งอาศยัเน้ือหา  (Content)  ต่างๆ  เป็นส่ือในการพฒันากระบวนการคิด  และ

ความชาํนาญ 

5. ตอ้งมีการสอน  และมีการฝึกปฏิบติัทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เรียนเช่ือมโยงกับ

สาระวชิาอ่ืน  ๆ เร่ืองอ่ืน  ๆ และแนวคิดอ่ืน  ๆ ที่ทุกคนตอ้งรู้ 

6. มีการไตร่ตรองสะทอ้นคิด  หรือยอ้นคิด  (Reflective  Thinking)  ในทุกองคป์ระกอบ  

เช่น  กระบวนการคิด  วิธีคิด  วิธีปฏิบติั  การประเมินผลการคิด  การประเมินผลการปฏิบติัของตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง  เป็นตน้ 

7. หลกัการแนวทางการจดัการเรียนการสอนทัว่ไป  คือ  การแสดงแบบ  ทาํแบบของ

ทกัษะและแบบฝึกปฏิบติัใหดู้  และการเป็นแบบอยา่ง  (Role  Model)  ของผูท้ี่มีทกัษะการคิด 
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8. การสร้างแรงจูงใจให้ยอมรับ  ตระหนักรู้  มองเห็นความสาํคญั  และประโยชน์ของ

ทกัษะการคิดทั้งต่อตนเอง  สงัคม  ชุมชน  ประเทศชาติ 

จากการศึกษาหลักการของ  Metacognition  ดังกล่าว  สรุปได้ว่า  หลักการของ  

Metacognition  มี   8  ประการ  ได้แก่   1)  เป็นกระบวนการคิดที่ เป็นระบบ  (Systematic  Thinking)            

2)  เป็นแนวทาง  วิธีการ  (Means)  ปฏิบัติ  และเป้าหมาย  (End)  ในเวลาเดียวกัน  3)  เป็นทั้ งความรู้  

ทกัษะที่ตอ้งเรียนรู้  และฝึกปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  4)  ตอ้งอาศยัเน้ือหา  (Content)  เป็นส่ือในการพฒันา  

5)  มีการสอน  และฝึกปฏิบติัที่เช่ือมโยงกบัสาระวิชา  เร่ือง  และแนวคิดที่เก่ียวขอ้ง  6)  มีการยอ้นคิด   

(Reflective  Thinking)  ทุกองค์ประกอบ  7)  ให้ผูท้ี่มีทกัษะการคิดแสดงแบบ  แสดงตวัอย่าง  และเป็น

แบบอยา่ง  (Role  Model)  ใหดู้  และ  8)  สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการยอมรับ  ตระหนกัรู้  และเห็นประโยชน์ 

การพัฒนา  Metacognition 

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา  Metacognition 

การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา  Metacognition  ที่มีคุณภาพ  และเกิดสัมฤทธิผล

อยา่งเต็มที่  ตอ้งเกิดจากการศึกษากระบวนการจดัการเรียนการสอนที่ชดัเจน  ซ่ึงมีนักวิชาการศึกษาได้

เสนอแนวคิดในการพฒันา  Metacognition  ไว ้ ดงัน้ี 

Pressley,  Borkowski  และ  Schneider  (1987:  61 - 79)  ได้เสนอกระบวนการเรียนการสอน        

ที่พฒันา  Metacognition  ไวด้งัน้ี 

1. สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในตวัผูเ้รียน  ให้ผูเ้รียนตอ้งมองเห็นประโยชน์  ยอมรับใน

กระบวนการของ  Metacognition 

2. เสนอตวัอยา่งของความสาํเร็จ  ประโยชน์ของ  Metacognition  ที่มีต่อตนเองใน

การเรียนรู้  การปฏิบติังานที่สร้างสรรค ์ และมีคุณภาพ 

3. เสนอแบบของการคิดหรือกระบวนการของ  Metacognition  ให้ดูเป็นตวัอยา่ง  

แลว้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัตาม  โดยครูคอยดูแลช่วยเหลือใหมี้การถาม – ตอบเก่ียวกบัการคิด  การปฏิบติั  และผล

การปฏิบติัอยูเ่สมอ 

4. จดัโอกาสฝึกโดยการถามตอบในกระบวนการคิดต่อเน่ือง  ด้วยการสะท้อนคิด  

ถามและตอบตนเอง  (Self – Reflect)  หรือร่วมกับเพื่อนทาํความเข้าใจกับขั้นตอนการคิด  ฝึกการคิด  

ทบทวนกระบวนการคิด  ยอมรับขอ้มูลยอ้นกลบั  เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข  และมีการถ่ายโยงกรอบ

การคิดใชใ้นสถานการณ์  จนเกิดเป็นนิสยั  และใชก้รอบการคิดดงักล่าวไดโ้ดยอตัโนมติั 
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Conklin  (2012:  30 - 32)  ได้เสนอแนวคิดในการพฒันา  Metacognition  ไว ้ 2  ประการ  

ดงัน้ี 

1. เลือกกลยุทธ์และทักษะการคิดที่เหมาะสม  และทําความเข้าใจ  เพื่อการนําไปใช ้ 

(Selecting  Understanding  and  Applying  Strategy)  ด้วยการใส่ใจ  ท ําความเข้าใจ  และมุ่งเน้นเฉพาะ                

กลยทุธ์ที่ตอ้งการ  การเช่ือมโยงเร่ืองที่รู้กบัเร่ืองที่ตอ้งเรียนรู้  และการตรวจสอบทุกขั้นตอนของกลยทุธ์

ที่เลือกใช ้

2. ควบคุมกํากับการปฏิบัติงาน  ภาระงาน  และการสร้างช้ินงาน  (Monitoring  Task  

Performance)  ด้วยการควบคุมกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของตวัเอง  การตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องทุก

ขั้นตอน  และการปฏิบติัให้สําเร็จให้ได้ตามเป้าหมาย  ดงันั้น  Metacognition  จึงมีการปฏิบติัที่รอบคอบ  

และตั้งใจ 

วชัรา  เล่าเรียนดี  (2558:  3)  ได้เสนอกระบวนการเรียนการสอนท่ีจดัโอกาส  และ

กิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดใ้ช ้  Metacognition  ดว้ยกลยทุธต์่าง  ๆ ดงัน้ี 

1. สะท้อนคิด  หรือการยอ้นคิด  (Metacognitive  Reflection  Strategy)  เป็นกลยุทธ ์ 

หรือเทคนิคการยอ้นคิดเก่ียวกับกระบวนการและวิธีคิดของตนเองที่ผ่านมาว่าทาํอย่างไร  คิดอยา่งไร   

ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรและอยา่งไร  รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนความรู้และความคิดกับผูอ่ื้นอยา่งไร  เพื่อช่วย

พฒันาการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาและสร้างสรรค์  ความรู้และความคิดใหม่ๆ  ได้

หลากหลายมากขึ้นกว่าการเรียนรู้และพฒันาดว้ยตนเอง  ดงันั้นครูจึงตอ้งจดักิจกรรมการอภิปรายแบบ

ต่าง  ๆ เพือ่ใหน้กัเรียนไดน้าํเสนอ  แลกเปล่ียน  และร่วมอภิปรายกบัผูอ่ื้นในการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ 

2. ให้ดู  และให้เห็นรูปแบบ  แบบอยา่ง  และโครงสร้างของวิธีคิดและกระบวนการคิด   

(Visualized  Modelling)  กระบวนการคิด  และวิธีคิด  เป็นรูปธรรม  แม้จะปรากฏขั้นตอนท่ีชดัเจน  

แต่มองเห็นแบบของการคิดไดย้าก  ดงันั้นการสอน  การฝึก  และการไดม้องเห็นลกัษณะสมรรถนะ

การคิดเป็นเร่ืองจาํเป็น  นักเรียนจึงตอ้งมองเห็น  และเขา้ใจแบบของการคิดจากการแสดงแบบ  

เสนอตวัอยา่ง  และการปฏิบติัให้เห็นชัดเจน  พร้อมกบัการอธิบาย  และการตรวจสอบการรู้  การเขา้ใจ  

และการฝึกปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจากนกัเรียนมีระดบัความสามารถในการรู้  และทกัษะการคิด

พื้นฐานที่แตกต่างกนั 

จากการศึกษากระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันา  Metacognition  ดังกล่าวสรุปได้

ว่า  การจดัการเรียนการสอนที่พฒันา  Metacognition  ประกอบด้วย  1)  สร้างแรงจูงใจ  2)  เสนอตวัอย่าง

ความสําเร็จ  และประโยชน์  3)  เสนอกระบวนการคิดให้นักเรียนเห็น แบบอย่าง  และฝึกปฏิบติัตาม  

และ  4)  เลือกกลยุทธ์  และทกัษะการคิดท่ีเหมาะสมให้นักเรียนฝึกทกัษะการคิด  การสะทอ้นคิด  

และการถาม – ตอบตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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2. กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา  Metacognition 

การจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ซ่ึงเป็นการคิดที่ต้องอาศยัความรู้  

ความเขา้ใจ  การนําไปใช ้ และการพฒันาปรับปรุงวิธีการคิด  วิธีการปฏิบติั  รวมทั้งผลจากการคิดและ

การปฏิบัติ  จะต้องมีวิธีการ  และจุดเน้นท่ีมีความหลากหลายจึงจะส่งผลให้ประสบผลสําเร็จ  โดย  

Conklin  (2012:  68 – 123)  ไดเ้สนอกลยทุธไ์ว ้ ดงัน้ี 

2.1 กลยทุธ์การถามคาํถาม  (Questioning  Strategies)  เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

เรียนรู้  ที่ช่วยให้นักเรียนสร้างส่ิงที่รู้  เป็นไปได้  และพฒันาความคิดใหม่  รวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือใน

การคน้หาคาํตอบ  ซ่ึงการถามจะช่วยในการขยายทกัษะการคิด  การทาํความเขา้ใจให้ชดัเจนขึ้น  การให้

ขอ้มูลยอ้นกลบัทั้งด้านการเรียนรู้และการจดัการเรียนรู้  การทบทวน  การเช่ือมโยงความคิด  และการ

ส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้  Frazee  และ  Rudnitski  (1995:  207) ได้กล่าวถึงลักษณะที่ ดีของ

คาํถาม  3  ประการ  ไดแ้ก่  1)  เน้นให้เกิดการปฏิบติัมากกวา่การจาํขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตอบคาํถาม  2)  เน้น 

ให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างการคน้หาคาํตอบ  และ  3)  มีแนวทางในการตอบท่ีหลากหลาย  กลยุทธ์การถาม 

คาํถามตามแนวคิดของ  Conklin  (2012:  68 – 81)  มีดงัน้ี 

2.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ  Bloom’s  Taxonomy  Revised  (2005)  ที่ปรับปรุง

โดย  Anderson  และ  Krathwohl  ได้แก่  1)  การจาํ  (Remember)  2)  การเขา้ใจ  (Understanding)  3)  การ

ประยุกต์ใช้  (Applying)  4)  การวิเคราะห์   (Analyzing)  5)  การประเมิน  (Evaluating)  และ  6)  การคิด

สร้างสรรค ์ (Creating)  ซ่ึงในการพฒันาทกัษะการคิดจาํเป็นตอ้งพฒันาให้เกิดการเรียนรู้ตามลาํดับขั้น  

แต่ไม่จาํเป็นต้องเร่ิมต้นจากขั้นแรกเสมอไป  อาจจะเร่ิมพัฒนาในขั้นใดขั้นหน่ึงก่อนก็ได้ขึ้ นอยู่กับ          

ความตอ้งการจาํเป็นตามบริบท  ทั้งน้ีครูตอ้งเลือกใชค้าํถามที่เหมาะสมกบัพฤติกรรม  และทกัษะการคิด

ที่ตอ้งการใหเ้กิด  ดงัตารางที่  1 

ตารางที่  1  การตั้งคาํถามตามลาํดบัขั้นการเรียนรู้  Bloom’s  Taxonomy  Revised 

ลาํดบัขั้นการเรียนรู้ คาํสาํคญั พฤติกรรม  และทกัษะการคิด 

1. จาํ  (Remembering) 

1.1 จาํ  (recognizing)   • ระบุ    • สามารถเล่าเหตุการณ์หรือเร่ืองราวได ้

1.2 ระลึกได ้ (recalling)  • ระลึก • ท่องบทกวทีี่ช่ืนชอบได ้

2. เขา้ใจ  (Understanding) 

2.1 แปลความหมาย  

(interpreting)  

• อธิบาย  นาํเสนอ  

แปล  ถอดความ 

 

• แสดงความคิดหลกัของขอ้ความน้ี 
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ตารางที่  1  การตั้งคาํถามตามลาํดบัขั้นการเรียนรู้  Bloom’s  Taxonomy  Revised  (ต่อ) 

ลาํดบัขั้นการเรียนรู้ คาํสาํคญั พฤติกรรม  และผลผลิต 

2.2 ยกตวัอยา่ง  

(Exemplifying)  

• ยกตวัอยา่ง  วาดภาพ- 

ประกอบ 

• แสดงภาพประกอบความหมายของส่ิง

ที่กาํหนดให้ 

2.3 จดัประเภท  (Classifying)  • จดักลุ่ม  จดัหมวดหมู่  • เล่าเร่ืองราวจากกลุ่มคาํท่ีกาํหนดให ้

2.4 สรุป  (summarizing)   • ยอ่ความ  ลงความเห็น   • เขียนสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

2.5 การสรุปอา้งอิง  (Inferring)  • สรุป  เติมคาํ  ทาํนาย   • ใชต้วัอยา่งที่กาํหนดให ้ แลว้สรุปเป็น

หลกัการ 

3. ประยกุตใ์ช ้ (Applying) 

3.1 ดาํเนินการ  (Executing)  • ดาํเนินการใหส้าํเร็จ • เขียนสรุปรายงานประจาํเดือน   

3.2 นาํไปใช ้ (Implementing) • ใช ้ • เขียนเอกสารเก่ียวกบัหัวขอ้ที่สนใจ 

4. วเิคราะห์  (Analysing)  

4.1 บอกความแตกต่าง  

(differentiating)  

• จาํแนก  คดัเลือก    

บอกความแตกต่าง  

บอกจุดเนน้   

• บอกความแตกต่างระหวา่งจาํนวน 

ตรรกะ  และอตรรกะ  ดว้ยหลกัการ

ทางคณิตศาสตร์ 

4.2 จดัการ  (Organising) • สรุปความ  ปะติดปะต่อ

เร่ืองราว   

• สร้างตารางนาํเสนอขอ้มูล 

4.3 คุณลกัษณะ  

(Attributing)  

• หาส่ิงเหมือน • เขียนชีวประวติัของบุคคลที่สนใจ 

5. ประเมินค่า  (Evaluating) 

5.1 ตรวจสอบ  (Checking)   • คน้หา  ทดสอบ • เขียนขอ้เสนอแนะเพือ่ใหเ้กิดการ

ปรับปรุง 

5.2 วจิารณ์  (Critiquing) • ตดัสิน • ตดัสินวธีิการช่วยแกปั้ญหาไดดี้ที่สุด   

6. คิดสร้างสรรค ์ (Creating) 

6.1 ทาํใหเ้กิดขึ้น  

(Generating)  

• สมมติฐาน   • จากปรากฏการณ์ตั้งสมมติฐานได้

อยา่งไร   

6.2 วางแผน  (Planning)   • ออกแบบ • ออกแบบสร้างบา้นในฝัน 

6.3 ผลผลิต  (Producing) • ก่อตั้ง  สร้าง • สร้างส่ิงประดิษฐ์ใหม่ที่น่าสนใจ   
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2.1.2 William  Model  เป็นรูปแบบท่ีพฒันาขึ้ นโดย  Frank  William  (1976)  ที่

เน้นการพฒันาทักษะการคิดสร้างสรรค์  (Creative  Thinking  Skills)  ออกเป็น  8  ประเภท  ด้วยการ 

ขยายเพิ่มเติมจากขั้นการสร้าง  (Creating)  ได้แก่  1)  การคิดคล่อง  (Fluency)  2)  การคิดยืดหยุ่น  

(Flexibility)  3)  การคิดละเอียด  (Elaboration)  4)  การคิดริเร่ิม  (Originality)  5)  การอยากรู้อยากเห็น  

(Curiosity)  6)  การกล้าเส่ียง  (Risk  Taking)  7)  ความสลับซับซ้อน  (Complexity)  และ  8)  การจินตนาการ  

(Imagination)  โดยมีแนวทางในการนําไปใช้  ได้แก่  1)  ระบุเป้าหมาย  และลักษณะการคิดให้ชัดเจน  

และ  2)  ออกแบบคาํถามที่ส่งเสริม  และพฒันาทกัษะการคิดที่ตอ้งการ 

2.1.3 Socratic  Method  เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมทักษะการคิดท่ีใช้มานาน

เพื่อการเรียนรู้ในเน้ือหาข้อมูลอย่างละเอียด  แต่ปัจจุบันใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดแบบอุปนัย  

(Inductive)  โดยใช้คาํถามกระตุน้การคิดอย่างต่อเน่ืองจากคาํตอบแรกๆ  ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนได้

วิเคราะห์เน้ือหาที่นํามาตอบได้มากขึ้น  แนวทางการใช้วิธีน้ี  ไดแ้ก่  1)  ครูเตรียมคาํถามในเน้ือหาไว้

ล่วงหน้าตามลาํดบั  2)  คาํถามถดัไปตอ้งเรียงตามลาํดบัเน้ือหาที่นักเรียนตอ้งรู้  และเขา้ใจ  หากนักเรียน

ตอบผิด  ครูตอ้งตดัสินใจหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม  พร้อมทั้งตดัสินใจว่า  ทาํไมคาํตอบถึงผิด  และพึง

ระลึกเสมอว่าคาํถามตามแนวคิดของ  Socratic  Method  ประกอบด้วย  1)  คาํถามเพื่อความชัดเจน  

(Questions  that  Clarify)  2)  คาํถามเพื่อยนืยนัคาํตอบ  (Questions  Probe  Assumption)  3)  คาํถาม

เพื่อให้เหตุผล  และหลักฐานประกอบการตอบ  (Questions  that  Look  for  Reasons  and  Evidence)  

4)  คาํถามเพื่อให้มุมมอง  และทศันะ  (Questions  about  Perspective  and  View  Point)  5)  คาํถาม

เพื่อให้นักเรียนบอกผลที่เกิดขึ้นหรือส่ิงที่น่าจะเกิดขึ้น  (Questions  that  Look  at  Consequences)  และ  

6)  คาํถามเก่ียวกบัคาํถาม  (Questions  about  the  Question) 

2.1.4 การเรียนรู้เน้ือหาสาระเชิงลึก  (Depth  of  Knowledge)  เป็นระดับการรู้

เก่ียวกับเน้ือหาที่มีความสําคญัต่อการเรียนรู้  และการพฒันาทักษะการคิดระดับต่างๆ  ระดับความรู้

เก่ียวกบัเน้ือหาหรือระดบัความรู้  และทกัษะการคิดในเน้ือหา  สามารถใชค้าํถาม  ภาระงาน  และผลงาน

ที่ให้ปฏิบติัเป็นตวัช้ีวดัระดับของการคิดจากทกัษะการคิดระดับตํ่าไปสู่การคิดระดับที่สูงขึ้น  ซ่ึงจะ

แตกต่างกันในลักษณะกระบวนการของสมอง  และความคิด  (Complexity  Mental  Processing)  ดงันั้น

คาํถามที่ยาก  (Difficult)  กบัคาํถามที่ซบัซอ้น  (Complex)  ที่เนน้การส่งเสริมทกัษะการคิดจึงแตกต่างกนั  

คาํถามยากเป็นคาํถามที่นักเรียนตอบได้น้อยคน  ส่วนคาํถามที่ซับซ้อนเป็นคาํถามที่นักเรียนตอ้งใช้

ความคิดไตร่ตรองก่อนตอบหรือก่อนปฏิบติังานหรือก่อนสร้างช้ินงาน  ดงันั้นเน้ือหาวชิาที่นกัเรียนตอ้ง

รู้ลึก  รู้จริง  และนําไปใช้อย่างสร้างสรรค์  จะต้องใช้ค ําถามหรือกิจกรรมที่ ใช้กระบวนการคิด  

กระบวนการแสวงหา  และตดัสินใจก่อนดาํเนินการเสมอ  ระดบัขั้นของการใช้ทกัษะการคิดในการเรียนรู้

เน้ือหาอยา่งมีความหมาย  แบ่งเป็น  4  ระดบั  ดงัน้ี 
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ระดบัที่  1  เป็นการรู้ในระดับเน้ือหา  ขอ้เท็จจริง  การจาํ  การอธิบาย  และ

การบอก  ซ่ึงเป็นการใชท้กัษะการคิดระดบัตํ่าสุด 

ระดับที่  2  เป็นการรู้ในระดบัการประมวลความรู้  และความคิด  จนเกิด

มโนทศัน์  และสามารถนําไปใชไ้ด้  เช่น  การจาํแนก  การจดักลุ่ม  การรวบรวม  การคาดคะเนปริมาณ  

การแสดง  การสงัเกต  และการเปรียบเทียบขอ้มูล  (Concept  Level)  เป็นการใชท้กัษะการคิดระดบัสูงขึ้น 

ระดับที่   3  เป็นการรู้ในระดับการคิดเชิงกลยุทธ์  (Strategic  Thinking)  

การให้เหตุผล  และการวางแผนด้วยข้อมูลยืนยนัความคิด  การเลือกคาํตอบของตัวเอง  การสรุป

สนับสนุนดว้ยหลกัฐานขอ้มูลหรือการพิจารณาเลือกวิธีการแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม  เป็นการใชท้กัษะ

การคิดขั้นสูง 

ระดบัที่  4  เป็นการรู้ในระดบัการขยายความคิดหรือพฒันาความกา้วหน้าใน

การคิด  (Extended  Thinking)  ด้วยการให้เหตุผลที่ซับซ้อนจากการเช่ือมโยงขอ้มูลที่มาจากหลายแหล่ง  

ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลาในการสร้างผลงานที่บ่งบอกถึงทกัษะการคิดขั้นสูงหลายประเภท  และหลายระดบั 

2.1.5 KWHLAQ  Strategies  เป็นกลยุทธ์ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลอย่าง

ละเอียดเก่ียวกับเร่ืองราวหรือหัวข้อสําคัญต่างๆ  ซ่ึงเป็นแนวคิดของ  Barell  (2007)  ที่สามารถ

นาํไปใชเ้ป็นกรอบหรือแนวทางการอ่าน  ร่วมกบัการใชท้กัษะการคิดเพื่อให้ไดข้อ้มูลสาระสาํคญั

อยา่งละเอียด  ดงัน้ี 

K : Know  คิดวา่รู้อะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

W : What  อยากรู้อะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

H : How  จะหาคาํตอบหรือขอ้มูลเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร  วธีิใด  และจากแหล่งใด 

L : Learned  ได้เรียนรู้อะไรบ้าง  หรือเกิดความรู้อะไรบ้างหลังจากทาํ

กิจกรรม  หรือทาํโครงการน้ีแลว้ 

A : Action  จะนํามโนทัศน์  องค์ความรู้  แนวคิด  หลักการ  และ

ทกัษะที่เกิดขึ้นไปใชไ้ดอ้ยา่งไร 

Q : Question  มีคาํถาม  หรือขอ้สงสัยใหม่อะไรบา้งท่ีเกิดขึ้นจากการเรียน

เร่ืองน้ี  หรือมีเร่ืองใดบา้งที่อยากรู้  และอยากศึกษาเพิม่เติม 

จากการศึกษากลยุทธ์ของการถามคาํถามดังกล่าวสรุปได้ว่า  กลยุทธ์การถาม

คาํถาม  (Questioning  Strategies)  มีความสําคัญต่อการช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้  พัฒนาความคิด  

และเป็นเคร่ืองมือในการคน้หาคาํตอบ  ซ่ึงคาํถามที่ดี  จะตอ้งเน้นให้เกิดการปฏิบติัมากกว่าการจาํ  เกิด

การเรียนรู้ในระหว่างการคน้หาคาํตอบ  และมีแนวทางในการตอบที่หลากหลาย  กลยทุธ์ของการถาม

คาํถามมี  5  กลยุทธ์  ประกอบด้วย  1)  กลยุทธ์การถามตําถามตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ  Bloom’s  
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Taxonomy  Revised  (2005)  เป็นกลยุทธ์ที่ เน้นการพฒันาทักษะการคิดจาํเป็นต้องพัฒนาให้เกิดการ

เรียนรู้ตามลําดับขั้น  ได้แก่  การจาํ  (Remember)  การเข้าใจ  (Understanding)  การประยุกต์ใช้  (Applying)  

การวิเคราะห์   (Analyzing)  การประเมิน  (Evaluating)  และการคิดสร้างสรรค์  (Creating)  แต่ไม่จําเป็น             

ตอ้งเร่ิมตน้จากขั้นแรกเสมอไป  อาจจะเร่ิมพฒันาในขั้นใดก่อนก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความตอ้งการจาํเป็นตาม  

2)  กลยุทธ์การถามคาํถามตามแนวคิดของ  William  Model  เป็นกลยุทธ์ที่เน้นขยายการพฒันาทกัษะ 

การคิดสร้างสรรค์  (Creative  Thinking  Skills)  แบ่งเป็น  8  ประเภท  ได้แก่  การคิดคล่อง  (Fluency)  

การคิดยืดหยุ่น  (Flexibility)  การคิดละเอียด  (Elaboration)  การคิดริเร่ิม  (Originality)  การอยากรู้-              

อยากเห็น  (Curiosity) การกล้าเส่ียง  (Risk  Taking)  ความสลับซับซ้อน  (Complexity)  และ  และการ

จินตนาการ  (Imagination)  3)  กลยุทธ์การถามคาํถามตามแนวคิดของ  Socratic  Method  เป็นกลยุทธ ์           

ที่เน้นการวิเคราะห์เน้ือหาที่นาํมาตอบ  ไดแ้ก่  คาํถามเพื่อความชดัเจน  (Questions  that  Clarify)  คาํถาม

เพื่อยืนยนัคาํตอบ  (Questions  Probe  Assumption)  คาํถามเพื่อให้เหตุผลและหลักฐานประกอบการตอบ  

(Questions  that  Look  for  Reasons  and  Evidence)  คาํถามเพื่อให้มุมมองและทัศนะ  (Questions  about  

Perspective  and  View  Point)  คําถามเพื่ อให้ นั กเรียนบอกผลที่ เกิ ดขึ้ น   (Questions  that  Look  at  

Consequences)  และคาํถามเก่ียวกับคาํถาม  (Questions  about  the  Question)  4)  กลยุทธ์การถามคาํถาม

เพื่อเรียนรู้เน้ือหาสาระเชิงลึก  (Depth  of  Knowledge)  เป็นระดับการรู้เก่ียวกับเน้ือหาที่มีความสําคญัต่อ

การเรียนรู้  และการพฒันาทักษะการคิดระดับต่างๆ  ไดแ้ก่  การรู้ในระดับเน้ือหา  ขอ้เท็จจริง  การจาํ  

การอธิบาย  และการบอก  การรู้ในระดับการประมวลความรู้  และความคิด  จนเกิดมโนทัศน์  และ

สามารถนําไปใช้ได้  การรู้ในระดับการคิดเชิงกลยุทธ์  การรู้ในระดับการขยายความคิดหรือพฒันา

ความก้าวหน้าในการคิด  และ  5)  กลยุทธ์การถามคําถาม  KWHLAQ  Strategies  เป็นกลยุทธ์ใน

การศึกษาเรียนรู้ขอ้มูลอย่างละเอียดเก่ียวกับเร่ืองราวหรือหัวขอ้สําคญัต่างๆ  ที่สามารถนําไปใช้เป็น

กรอบ  หรือแนวทางการอ่าน  ร่วมกับการใช้ทกัษะการคิดเพื่อให้ได้ขอ้มูลสาระสําคัญอย่างละเอียด  

ได้แก่  K  :  Know  คิดว่ารู้อะไร  W  :  What  อยากรู้อะไร  H  : How  จะหาคาํตอบหรือขอ้มูลไดอ้ยา่งไร  

วิธีใดบ้าง  และจากแหล่งใด  L  :  Learned  ได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือเกิดความรู้อะไรบ้าง  A  :  Action                  

จะนาํมโนทศัน์  องคค์วามรู้  แนวคิด  หลกัการและทกัษะที่เกิดขึ้นไปใชไ้ดอ้ยา่งไร  และ  Q  :  Question   มี

คาํถาม  หรือขอ้สงสยัอะไรบา้ง 

2.2 กลยุทธ์การแก้ปัญหา  (Problem  Solving  Strategies)  เป็นกลยุทธ์ถูกนํามาใช้ใน

การส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั  มีดงัน้ี 

2.2.1 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem  Based  Learning  :  PBL)  เป็น

วธีิที่เน้นการนาํผลการเรียนรู้ไปสร้างสรรคง์านอ่ืนต่อไป  และเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์

จริงหรือเสมือนจริง  โดยมีลกัษณะสาํคญั  3  ประการ  ไดแ้ก่  1)  ปัญหาหรือคาํถามมีลกัษณะซับซ้อน  
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และมีหลายมุมมอง  2)  ตอ้งอาศยัการตั้งคาํถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่ง  หรือหลายวิธี  

และ  3)  มีการไตร่ตรองสะท้อนคิดข้อมูลต่างๆ  ร่วมกัน  ซ่ึงแหล่งปัญหาอาจมาจากสถานการณ์จริง  

สถานที่จริง  และส่ือต่างๆ  ทั้งน้ีคาํถามหรือสถานการณ์ท่ีกาํหนดสําหรับนักเรียนแต่ละวยัจะตอ้งมี

ความแตกต่างกันตามระดับความรู้พื้นฐาน  วยั  และกระบวนการเรียนรู้  ดงันั้นเพื่อเป็นการสร้างความ

เข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้ น  ผูว้ิจัยจึงนําเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตาม

แนวคิดของ  Conklin  (2012:  85)  ดงัน้ี 

2.2.1.1 นาํเสนอปัญหาจริงท่ีเกิดขึ้นในโลก  ซ่ึงควรเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐาน

หลกัสูตร  และวธีิการนาํเสนอที่เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 

2.2.1.2 พิจารณาข้อเท็จจริง  และค้นหาวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลของนักเรียน  

เพือ่สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหา  โดยการเช่ือมโยงกบัเร่ืองที่นกัเรียนมีความสนใจ 

2.2.1.3 ให้นักเรียนอภิปรายขอ้เท็จจริงเก่ียวกับปัญหาให้ชดัเจน  โดยอาจ

ใชว้ธีิการอ่าน  หรือ  KWHLAQ  Strategies  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น 

2.2.1.4 ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา  และระบุปัญหาตามความคิดอย่าง

ละเอียด 

2.2.1.5 ให้นักเรียนร่วมกนัศึกษาขอ้มูลที่จาํเป็น  เพื่อสร้างความเขา้ใจใน

ปัญหาที่เกิดขึ้น  เลือกสถานที่  และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.2.1.6 ให้นักเรียนแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั  โดยการสัมภาษณ์  เก็บรวบรวม

ขอ้มูล  ศึกษาวจิยัในรูปแบบอ่ืน  ทบทวนปัญหา  และกาํหนดคาํถามยอ่ยอ่ืนๆ  ถา้จาํเป็น 

2.2.1.7 ใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาโดยการศึกษาจากขอ้มูล  

เพือ่คน้พบวธีิการแกปั้ญหาที่เหมาะสมท่ีสุด  และการพจิารณาจากผลในการแกปั้ญหาของพวกเขา 

2.2.1.8 ให้นกัเรียนพฒันาการนาํเสนอขอ้มูลการอธิบาย  การใช ้ และ

ผลจากการแกปั้ญหา  พร้อมทั้งนาํขอ้มูลนั้นเผยแพร่ไปยงัผูอ่ื้นดว้ย 

2.2.2 การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์  (Creative  Problem  Solving  Model  :  CPS  

Model)  เป็นวิธีที่ใชก้นัอยา่งแพร่หลายวิธีหน่ึง  และเป็นวิธีการที่ตอ้งอาศยัทั้งทกัษะการคิด  3  ประเภท  

ไดแ้ก่  การคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดสร้างสรรค ์ ในการร่วมกนัคิดและปฏิบติั  

ดงันั้นกิจกรรมการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรคจึ์งตอ้งใช้ขอ้มูลท่ีมีจากหลายแหล่ง  และหลายสาขา  ซ่ึง   

แต่เดิมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติ  6  ขั้นตอน  แต่ปัจจุบันมีการ

ปรับปรุงใหมี้ความยดืหยุน่มากขึ้นเป็น  3  ขั้นตอนหลกั  (Conklin,  2012:  88)  ดงัน้ี 

2.2.2.1 การทาํความเขา้ใจกับปัญหา  (Understanding  of  Problem)  ดว้ยการ

คน้หาปัญหา  และขอ้เทจ็จริงต่างๆ  ที่เก่ียวกบัปัญหา 
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2.2.2.2 การสร้างความคิ ดด้วยการระดมความคิ ดเก่ี ยวกับปั ญ หา  

(Generating  Ideas)  และคน้หาแนวทางแกปั้ญหาที่เป็นไปไดม้ากที่สุด 

2.2.2.3 การวางแผนปฏิบัติ   (Planning  for  Action)  หลังจากได้วิ ธีการ

แก้ปัญหา ที่เหมาะสมแล้ว  ซ่ึงนักเรียนจะตอ้งมีการอภิปราย  วิพากษ์  วิจารณ์  ประเมินผลการปฏิบัติ  

ระบุขอ้ดี – ขอ้เสียของแต่ละแนวคิดหรือวธีิการ  ก่อนปฏิบติัจริง  และนาํเสนอผล 

2.2.3 Wallas  Model  เป็นรูปแบบการส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

แบบหน่ึงของ  Graham  Wallas  (1926)  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนในการแกปั้ญหา  4  ขั้นตอน  (Conklin,  

2012:  92 - 93)  ดงัน้ี 

2.2.3.1 การเตรียมการ  (Preparation)  เป็นขั้นการทาํความเขา้ใจกับปัญหา  

ซ่ึงทุกส่วนของปัญหาจะถูกนํามาวิเคราะห์  แจกแจง  และพิจารณาอย่างละเอียด  รวมทั้งวิธีแก้ปัญหา                

ที่เคยใชม้าแลว้ 

2.2.3.2 การพกัเพือ่ไตร่ตรองสะทอ้นคิด  (Incubation)  เป็นขั้นตอนที่

มีการทาํกิจกรรมยอ่ยๆ  มาก่อน  เช่น  การอภิปรายในประเด็นยอ่ยก่อนท่ีจะปฏิบติังานหลกัต่อไป  

เป็นตน้ 

2.2.3.3 การทาํให้กระจ่าง  (Illumination)  เป็นการทาํความเข้าใจที่

ชัดเจนเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหา  ซ่ึงอาจต้องใช้เวลาในการเลือกเพื่อให้ได้วิธีการท่ีเหมาะสม  และ              

ชดัเจนที่สุด 

2.2.3.4 การตรวจสอบผล  (Verification)  เป็ นขั้ นตอนสุ ดท้ายที่ ใช้

ตรวจสอบวา่วธีิการแกปั้ญหาใดมีความเหมาะสม  และถูกตอ้งมากที่สุด 

จากการศึกษากลยุทธ์การแก้ปัญหา  (Problem  Solving  Strategies)  ดังกล่าว  สรุปได้

ว่า  กลยุทธ์ที่ถูกนํามาใช้การแก้ปัญหาในปัจจุบันมี  3  กลยทุธ์  ประกอบด้วย  1)  กลยุทธ์การแก้ปัญหา    

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem  Based  Learning  :  PBL)  เป็นกลยุทธ์ที่ เน้นการนําผลการเรียนรู้ไป

สร้างสรรค์งานอ่ืน  และการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงหรือเสมือนจริง  ซ่ึงมีขั้นตอนการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ได้แก่  นําเสนอปัญหาจริงท่ีเกิดขึ้ นในโลก  พิจารณา

ขอ้เทจ็จริงและคน้หาวธีิการเขา้ถึงขอ้มูลของนกัเรียน  ให้นกัเรียนอภิปรายขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัปัญหา

ใหช้ดัเจน  ใหน้กัเรียนวเิคราะห์ปัญหาและระบุปัญหาตามความคิดอยา่งละเอียด  ใหน้กัเรียนร่วมกนั

ศึกษาขอ้มูลที่จาํเป็น  ให้นักเรียนแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั  ให้นักเรียนพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาโดย

การศึกษาจากขอ้มูล  และให้นักเรียนพฒันาการนาํเสนอขอ้มูลการอธิบาย  การใช ้ และผลจากการ

แกปั้ญหา  พร้อมทั้งนําขอ้มูลนั้นเผยแพร่ไปยงัผูอ่ื้นด้วย  2)  กลยทุธ์การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

(Creative  Problem  Solving  Model  :  CPS  Model)  เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหน่ึง  และเป็น
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วิธีการที่ตอ้งอาศยัทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  และการคิดสร้างสรรค์ในการ

ร่วมกันคิดและปฏิบัติ  มี  3  ขั้นตอน  ได้แก่  การทาํความเข้าใจกับปัญหา  (Understanding  of  Problem)  

การสร้างความคิดด้วยการระดมความคิดเก่ียวกับปัญหา  (Generating  Ideas)  และการวางแผนปฏิบัติ  

(Planning  for  Action)  และ  3)  กลยทุธ์การแก้ปัญหาตามแนวคิดของ  Wallas  Model  เป็นรูปแบบการ

ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบหน่ึง  ประกอบด้วย  4  ขั้นตอน  ได้แก่  การเตรียมการ  

(Preparation)  การพักเพื่อไตร่ตรองสะท้อนคิด  (Incubation)  การทําให้กระจ่าง  (Illumination)  

และการตรวจสอบผล  (Verification) 

2.3 กลยุทธ์การตดัสินใจ  (Decision  Making  Strategies)  การตดัสินใจในบางเร่ืองมี

ผลกระทบต่อชีวิตมาก  และบางเร่ืองมีผลกระทบต่อชีวิตน้อย  ดังนั้นการตดัสินใจที่ถูกตอ้ง  เหมาะสม  

สร้างสรรค ์ และถูกตอ้ง  จึงมีความสาํคญัต่อมนุษยท์ุกระดับ  และทุกวยั  ซ่ึงทฤษฎีการตดัสินใจได้ให้

ความหมายเก่ียวกบัการตดัสินใจว่าเป็นการคิด  และการเลือกปฏิบติัที่ดีที่สุด  และเหมาะสมที่สุด  ทั้งน้ี

การตดัสินใจยงัเก่ียวขอ้งกับการแก้ปัญหาต่างๆ  ท่ีจะตอ้งตดัสินใจเลือกวิธีการก่อนท่ีจะดาํเนินการ

แก้ปัญหา  ซ่ึงทักษะการตัดสินใจ  (Decision  Making  Skills)  จาํเป็นตอ้งมีการสอน  และเตรียมให้แก่

นักเรียนสําหรับการดาํรงชีวิตในปัจจุบนับนสังคมท่ีมีความซับซ้อน  และทุกอย่างในชีวิตตอ้งมีการ

ตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง  Conklin  (2012:  98 - 102)  ไดเ้สนอวธีิการตดัสินใจไว ้ 2  รูปแบบ  ดงัน้ี 

2.3.1 การจาํลองสถานการณ์  (Simulations)  เป็นแสดงภาพของเหตุการณ์ต่าง  ๆ 

ที่เสมือนจริง  และเกิดขึ้นจริง  ซ่ึงสามารถนาํมาเรียนรู้หรือแสดงได ้ โดยนกัเรียนจะเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

สถานการณ์จาํลองนั้น  และจะตอ้งตดัสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดว้ยการใช ้ และปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง  

การจาํลองสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จะมีประโยชน์สําหรับนักเรียนท่ีมีโอกาสตัดสินใจ

แกปั้ญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได ้ เน่ืองจากสถานการณ์จาํลองไม่ไดเ้กิดขึ้นจริง  อาจจะมีผลสะทอ้นกลบั

ที่ผิดพลาดไดใ้นบางกรณี  แต่นักเรียนจะมีอิสระที่จะเส่ียง  และเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดนั้น  ๆ การแกปั้ญหา

ในสถานการณ์จาํลองอาจทาํได้หลายวิธี  และนักเรียนมีทางเลือกท่ีจะตดัสินใจอยา่งเหมาะสม  การจาํลอง

สถานการณ์สามารถนํามาใช้เพื่อการแสดงขอ้เท็จจริงสําคญัของเร่ืองหรือเป็นการสรุปผลการเรียนรู้     

ของนักเรียนก็ได้  รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับการเรียนการสอนแบบหน่ึงที่ช่วย

พฒันาการตดัสินใจให้แก่นักเรียน  ทาํให้นักเรียนสนใจเรียนรู้มากขึ้น  และสามารถจบัประเด็นสาํคญั

ไดดี้ยิง่ขึ้น  แต่ควรใชร่้วมกบัการเรียนรู้  และการใชเ้ทคนิควธีิสอนแบบอ่ืน  ๆ การใชส้ถานการณ์จาํลอง

มีขั้นตอน  ดงัน้ี 

2.3.1.1 นักเรียนระบุความจาํเป็นที่ต้องตัดสินใจจากสถานการณ์ที่ครู

นาํเสนอ 
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2.3.1.2 นักเรียนทาํความเขา้ใจกบัสถานการณ์ให้ชดัเจนว่าตอ้งการอะไร 

ก่อนที่จะตดัสินใจ  ซ่ึงอาจมีการระดมสมองภายในกลุ่มเพือ่หาวธีิที่เหมาะสม 

2.3.1.3 นักเรียนประเมินวิธีการและตดัสินใจว่าตอ้งการทาํอะไร  วิธีใดดี

ที่สุด  อาจจะตอ้งทาํตารางรายการความคิดเห็นจากเพื่อน  ระบุขอ้ดี  ขอ้จาํกดั  และผลลพัธ์ที่ตอ้งการจริง

ก่อนการประเมินทางเลือกและตดัสินใจร่วมกนั 

2.3.2 เกม  (Game)  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนชอบมากกิจกรรมหน่ึง  เป็นวิธีการ

จูงใจนักเรียนที่ใช้ได้ดีมาโดยตลอด  ถึงแม้นักเรียนบางคนจะไม่สนใจเกม  ครูจะต้องเข้าใจว่าเกม

ธรรมดากบัเกมที่ส่งเสริมทกัษะการคิดมีความแตกต่างกัน  บางคร้ังมีการใช้เกมเพื่อทบทวน  นําไปสู่

บทเรียน  และเร้าความสนใจ  บางคร้ังมีการใช้เกมเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด  ซ่ึงจะมีลักษณะที่สําคญั  

คือ  จะตอ้งมีการประเมิน  วเิคราะห์หรือแกปั้ญหา  และการคิดสร้างสรรค ์ นักเรียนตอ้งคิดอยา่งละเอียด

รอบคอบก่อนตอบ  และก่อนเล่น  ปัจจุบนัเกมจากคอมพิวเตอร์ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการคิดมีเป็น

จาํนวนมาก  นักเรียนตอ้งสามารถเลือกเล่นไดอ้ยา่งเหมาะสม  และเกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า ดงันั้นจึง

เป็นหนา้ที่ของครูที่ตอ้งดูแล  เสนอแนะ  แนะนาํ  และกาํกบัการเล่นเกมของนกัเรียน 

2.4 กลยุทธ์การสร้างความคิด  (Idea  Gererating  Strategies)  การสร้างความคิด  เป็น

เทคนิควิธี  หรือกิจกรรมที่ช่วยให้ได้แนวคิด  ความคิด  มโนทศัน์ เป็นจาํนวนมาก  และหลากหลาย

ความสามารถในการสร้างความคิดหรือแนวคิดหลายอย่าง  ช่วยให้ได้แนวทางวิธีการแกปั้ญหา  

แนวทางปฏิบติัที่ดี  และเหมาะสมที่สุด  ซ่ึง  Conklin  (2012:  103 - 112)  ได้เสนอวิธีการสร้างความคิด

ไว ้ 4  วธีิ  ดงัน้ี 

2.4.1 การระดมสมอง  (Brainstorming)  เป็นการระดมความคิด  เพื่อให้ได้

ขอ้มูลต่างๆ  ให้มากที่สุด  ภายในเวลาที่จาํกดั  เพราะหากมีการนาํเสนอมากก็จะยิง่มีโอกาสในการเลือก

ส่ิงที่เหมาะสมไดม้ากตามมา  ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การระดมสมองดว้ยขอ้มูลที่มากมายมหาศาลจากส่ือ  

Online  ต่างๆ  เพือ่นาํมาใชใ้นการเลือกไดอ้ยา่งหลากหลาย  และตรงตามความตอ้งการยิง่ขึ้น 

2.4.2 การระดมสมองในการเขียน  (Brain  Writing)  เป็นอีกรูปแบบหน่ึง

ของการระดมสมอง  (Brainstorming)  ที่ช่วยให้นักเรียนได้แนวคิดมากขึ้น  โดยการเขียนเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงหรือคนละเร่ือง  และมีการตดัสินแนวคิดที่ดีที่สุด  ซ่ึงมีแนวปฏิบติั  ดงัน้ี 

2.4.2.1 ครูเสนอปัญหาแก่นักเรียนหรืออาจไดม้าจากการระดมสมอง

ร่วมกนั  แลว้เลือกวธีิที่ดีที่สุดมาเขียนแสดงความคิดเห็น  โดยเขียนในกระดาษของตวัเอง 

2.4.2.2 นกัเรียนทุกคนเขียนแสดงความคิดเห็นในเร่ืองนั้น  3  ขอ้  3  นาที 

2.4.2.3 ใหน้กัเรียนแลกกนัอ่านแนวคิดของกนัและกนั 
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2.4.2.4 ให้เวลานักเรียนอีก  3  นาที  ในการเขียนแนวคิดใหม่ที่ดีที่สุด  

3  แนวคิด  ซ่ึงไม่ซํ้ ากบัที่เสนอในตอนแรก 

2.4.2.5 ปฏิบติัซํ้ าใหค้รบทุกคน 

2.4.2.6 ใหน้กัเรียนทั้งชั้นรวบรวมแนวคิด  และประเมินค่าแต่ละแนวคิด 

2.4.3 เทคนิค  SCAMPER  เป็นเทคนิคการส่งเสริมทกัษะการคิดท่ีประกอบดว้ย

การถามคาํถามตวัเองที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมในหลายมุมมอง  ซ่ึงเป็นการแก้ไข  ดัดแปลง  เพิ่มเติม                

ตดัส่ิงที่มีอยูเ่ดิมออก  ทั้งน้ีในการนาํไปใชต้อ้งทาํความเขา้ใจกบัความหมายของ  SCAMPER  ดงัน้ี 

S : Substitute  หมายถึง  การแทน  การหามาแทนท่ี  การแทนท่ีส่ิง

หน่ึงด้วยส่ิงหน่ึง  เช่น  ตั้ งคาํถามถามตัวเองว่าจะแทนที่ส่ิงน้ีด้วยส่ิงนั้ นได้หรือไม่  จะแทนที่อย่างไร  

เปล่ียนแปลงจากเดิมไดอ้ยา่งไร  เป็นตน้ 

C : Combine  หมายถึง  การเช่ือมโยง  การเช่ือมต่อ  เช่น  อาจจะถามตวัเอง

วา่จะเช่ือมโยงสองส่ิงน้ีไดห้รือไม่  อยา่งไร  วธีิใดที่แตกต่างกนั  และจะเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งไร 

A : Adapt  หมายถึง  การปรับ  การดัดแปลง  เช่น  จะปรับคาํถามน้ี

ใหม่เพื่อเป็นคาํพูดของตัวเองใดหรือไม่  มีวิธีอะไร  จะเปล่ียนส่ิงท่ีมีอยู่ได้อย่างไร  จะเปล่ียนแปลง

องคป์ระกอบเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร  เป็นตน้ 

M : Maximizing  หมายถึง  การขยายใหญ่ขึ้ น  กวา้งขึ้ น  แต่งเติมส่ิงน้ี

โดยขยายขอบเขตไดอ้ยา่งไร  ทาํใหแ้นวคิดน้ีสวยหรูขึ้นไดอ้ยา่งไร  โดยขยายความคิดใหก้วา้งขึ้น 

P : Put  to  Another  Use  หมายถึง  การนาํไปใชป้ระโยชน์อ่ืนที่มากกว่า 

เดิม  และมีคุณค่า  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการในดา้นอ่ืนๆ 

E : Eliminate  หมายถึง  การทาํให้เล็กลง  แคบลง  ขจดัทิ้งไป  เช่น  

เราจะตดัปัญหาอ่ืน  ๆ หรือลดขอบเขตของปัญหาน้ีลงไดอ้ยา่งไร  จะลดอะไรไดบ้า้ง  อยา่งไร  เป็นตน้ 

R : Reverse / Rearrange  หมายถึง  การยอ้นกลับ  การจดัใหม่  เช่น  

อาจถามตวัเองวา่จะเกิดดะไรขึ้นถา้เพิ่มกระบวนการ  วิธีการใหม่  จดัลาํดบัการปฏิบติัใหม่ให้มาก

ขึ้นจากเดิม  มีผลอะไรขึ้นบา้ง  เป็นตน้ 

2.4.4 การจัดระบบความคิด  (Thinking  Organizers)  เป็นการอาศัยเคร่ืองมือ

หลายอยา่ง  เช่น  กราฟิก  แผนภูมิ  รูปภาพ  เป็นตน้  เคร่ืองมือเหล่าน้ีช่วยจดัความคิดใหเ้ห็นภาพรวม

ชัดเจนยิง่ขึ้น  เช่น  การแสดงความสัมพนัธ์ของความคิดรวบยอดหรือมโนทศัน์ต่างๆ  ด้วยเส้นหรือ

แผนภูมิแบบต่าง  ๆ เป็นตน้  ทั้งน้ีระดบัการคิดและการจดัการกบัการคิดของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนั 

เพราะทุกคนมีการคิดที่ต่างกัน  ดังนั้นการจดัระบบความคิดจึงเปิดกวา้งและสามารถแสดงแบบแผน

เฉพาะที่เก่ียวกับปัญหาใดปัญหาหน่ึงหรือสถานการณ์หรือมโนทศัน์อยา่งใดอยา่งหน่ึง  การจดัระบบ 
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ความคิดของนักเรียนทาํให้ครูรู้ว่านักเรียนคิดอยา่งไร  ซ่ึงขอ้มูลอาจไม่มีประโยชน์นัก  แต่ผลลพัธ์ที่ได ้

คือนักเรียนสามารถเขียนภาพแสดงความคิดของตนเองอย่างอิสระ  โดยไม่ต้องกลัวผิด  จึงเป็นการ

ส่งเสริมการคิดสร้างสรรคก์บัทุกระดบั 

จากการศึกษากลยทุธ์การตดัสินใจ  (Decision  Making  Strategies)  ดังกล่าว  สรุป

ได้ว่า  การตดัสินใจมีความเก่ียวขอ้งกับการแก้ปัญหาต่างๆ  ที่จะตอ้งตดัสินใจเลือกวิธีการก่อนที่จะ

ดําเนินการแก้ปัญหา  วิธีการตัดสินใจมี  2  รูปแบบ  ประกอบด้วย  1)  การจําลองสถานการณ์  

(Simulations)  เป็นแสดงภาพของเหตุการณ์ต่างๆ  ที่เสมือนจริง  และเกิดขึ้นจริง  มีขั้นตอน  ไดแ้ก่  ระบุ

ความจาํเป็นที่ตอ้งตดัสินใจจากสถานการณ์ที่กาํหนด  ทาํความเขา้ใจกบัสถานการณ์ให้ชัดเจนว่า

ตอ้งการอะไรก่อนที่จะตดัสินใจ  และประเมินวิธีการและตดัสินใจว่าตอ้งการทาํอะไร  วิธีใดดีที่สุด  

และ  2)  เกม  (Game)  เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมาก  ดงันั้นครูจึงนําเกมมาใชใ้นการจดัการเรียน

การสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด  ดว้ยการนาํมาใชใ้นการนาํเขา้สู่บทเรียน  จูงใจ  และการทบทวน  ซ่ึง

จะตอ้งมีการประเมิน  วิเคราะห์  แกปั้ญหา  และการคิดสร้างสรรค ์ ควบคู่กนัไปดว้ยจึงจะเกิดประโยชน์

ไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

2.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์  (Creative  Thinking  Strategies)  การ

ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค ์ (Creativity)  อยา่งสมํ่าเสมอ  จะพฒันาให้นักเรียนเป็นผูท่ี้สร้างสรรค ์ มี

ความคิดที่ส่งเสริมการแกปั้ญหาต่างๆ  ในชีวิต  ซ่ึงกลยทุธ์ในการส่งเสริมการคิด สร้างสรรค์  (Creative  

Thinking  Strategies)  ตามแนวคิดของ  Conklin  (2012:  113 - 123)  ประกอบด้วยเทคนิคย่อยๆ  

หลายแบบ  ดงัน้ี 

2.5.1 การแสดงจินตนาการ  (Creative  Dramatic)  เป็นการจินตนาการที่ระบุ

เป้าหมาย  และโครงสร้าง  ซ่ึงนักเรียนจะตอ้งคิดสร้าง  แสดง  และพูดดว้ยตวัเอง  เพื่อแสดงว่าสามารถ

เรียนรู้  และเขา้ใจในหัวเร่ืองดว้ยจินตนาการดงักล่าว  โดยนักเรียนตอ้งตีความ  จดัการ  และสังเคราะห์

แนวคิดอยา่งอิสระในขณะแสดงดว้ย  ซ่ึงครูตอ้งจดับรรยากาศ  และสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัให ้

2.5.2 การเขียนสร้างสรรค ์ (Creative  Writing)  เป็นวธีิที่นกัเรียนไดแ้สดงความรู้  

การคิด  และแนวคิดด้วยการเขียน  โดยปกติการเขียนเชิงสร้างสรรค์จะเปิดกว้าง  และกระตุ้นให้

เช่ือมโยงระหว่างจินตนาการกบัขอ้เท็จจริงที่สาํคญั  จะทาํใหก้ารเขียนเชิงสร้างสรรคส์นุก  และใชภ้าษา

ที่เหมาะสมขึ้น  ซ่ึงงานเขียนสร้างสรรค ์ ไดแ้ก่  บทสนทนาท่ีสมมติขึ้น  การ์ตูน  เร่ืองสั้น  บทโฆษณา  

การแสดงต่าง  ๆ เป็นตน้ 

2.5.3 การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  (Project  Based  Learning)  เป็นกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่นักเรียนเป็นผูป้ฏิบติั  โดยจดัโอกาสให้นักเรียนได้รับรู้กับเหตุการณ์  และเน้ือหา  แล้วให้ทาํ

โครงงาน  หรือลงมือปฏิบติัที่เกิดจากการเรียนรู้ในเร่ืองที่รู้จริง  มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม  ซ่ึงจะตอ้ง
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ประกอบด้วย  การถามปัญหา  การตั้งคาํถามเพื่อการสืบค้น  การเสาะหาองค์ประกอบสําคญัของการ

เรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน  ดงัน้ี 

2.5.3.1 การเขา้สู่จุดเร่ิมตน้ของการคิด  และการปฏิบติัจากหวัเร่ือง  เช่น  

การให้ นักเรียนดูวดีิทศัน์  การอภิปราย  การฟังผูรู้้  การทศันศึกษา  การสาธิต  การแสดงแบบให้ดู  

เป็นตน้  เพือ่ใหน้กัเรียนสนใจ  และใส่ใจต่อเร่ืองท่ีตอ้งเรียนรู้นั้นๆ 

2.5.3.2 การตั้งคาํถามสาํคญั  เพื่อกาํหนดขอบข่ายของโครงงาน  เช่น  

เราจะทาํอยา่งไรเพือ่ใหห้อ้งเรียนน้ีน่าสนใจ  และน่าเรียนมากท่ีสุด  เป็นตน้ 

2.5.3.3 นกัเรียนมีทางเลือก  และเลือกเร่ืองที่จะทาํโครงงานดว้ยตวัเอง 

2.5.3.4 จดัโอกาสใหไ้ดแ้ลกเปล่ียนผลงาน  และนาํเสนอผลงานหลายวธีิ 

2.5.4 การปฏิบัติภาระงานแบบ  Open – Ended  Tasks  เป็นกิจกรรมต่างๆ  ใน

บทเรียนที่มีคาํตอบที่ความเหมาะสมหลายคาํตอบ  ซ่ึงผลงานต่างๆ  ที่มีความเหมาะสมขึ้นอยูก่ ับการ

สร้างสรรค์ของนักเรียน  โดยภาระงานแบบ  Open – Ended  Tasks  ไม่มีการออกแบบผลงานล่วงหน้า  

หรือมีคาํตอบตายตวัที่ถูกตอ้ง  แต่เป็นกลวธีิที่ส่งเสริมทกัษะการคิดให้แก่นักเรียนมากที่สุด  ทั้งน้ีภาระ

งานดังกล่าว  เช่น  แบบฝึกหัดต่างๆ  ท่ีนักเรียนสามารถสร้างสรรค์เพิ่มเติมด้วยการปฏิบัติภาระงาน

ดังกล่าวทาํให้ทราบว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง  กิจกรรมในแบบดังกล่าว

สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  อาทิ  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครูอาจจะให้

นักเรียนสร้างแผนภูมิหรือกราฟที่เก่ียวขอ้งกับการเรียนหรือการใช้  Open – Ended  Tasks  ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ทาํใหเ้ห็นมุมมองต่าง  ๆ จากโครงงานต่าง  ๆ เป็นตน้ 

จากการศึกษากลยุทธ์การสร้างความคิด  (Idea  Gererating  Strategies)  ดังกล่าว 

สรุปได้ว่า  การสร้างความคิด  เป็นเทคนิควิธีหรือกิจกรรมท่ีช่วยให้เกิดแนวคิด  ความคิด  และมโนทศัน์

อยา่งหลากหลาย  ซ่ึงการสร้างความคิด  ประกอบดว้ย  1)  การระดมสมอง  (Brainstorming)  เป็น

การระดมความคิด  เพื่อให้ไดข้อ้มูลใหม้ากที่สุดภายในเวลาที่จาํกดั  2)  การระดมสมองในการเขียน  

(Brain  Writing)  เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการระดมสมอง  (Brainstorming)  ที่ช่วยให้นักเรียนได้

แนวคิดมากขึ้น  โดยการเขียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือคนละเร่ือง  และมีการตดัสินแนวคิดที่ดีที่สุด                 

3)  เทคนิค  SCAMPER  เป็นเทคนิคการส่งเสริมทกัษะการคิดที่ประกอบดว้ยการถามคาํถามตวัเอง

ที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมในหลายมุมมอง  ไดแ้ก่  การแทน  การเช่ือมโยง  การปรับ  การขยาย  การ

นําไปใช้ประโยชน์อ่ืน  การทําให้เล็กลง  และการยอ้นกลับ  4)  การจัดระบบความคิด  (Thinking  

Organizers)  เป็นการอาศยัเคร่ืองมือหลายอยา่ง  เช่น  กราฟิก  แผนภูมิ  รูปภาพ  เป็นตน้  เพื่อช่วยจดั

ความคิดใหเ้ป็นภาพรวมไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 
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3. วิธีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา  Metacognition 

การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  มีหลายวิธี  ซ่ึงครูจะตอ้งมีความรู้  

ความเขา้ใจ  และสามารถนําไปใชอ้ยา่งเหมาะสม  เพื่อพฒันานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายท่ี

กาํหนดไวไ้ด ้ ดงัน้ี 

3.1 การใชแ้ผนผงัมโนทศัน์หรือแผนผงัความคิด  (Concept  Mapping  or  Mind  

Mapping)  ซ่ึง  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ก:  61 – 62)  ไดเ้สนอไวว้่า  เป็นเทคนิคหน่ึงที่ช่วยในการเรียนรู้

ที่ลึกซ้ึงขึ้น  ช่วยในการจาํ  ช่วยให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดโดยสร้างแผนผงัเช่ือมโยง  และ

การคิดที่ชัดเจน  สามารถใช้ในการเรียนรู้ทุกสาระวิชา  ถา้ฝึกการใช ้ Mind  Mapping  สมํ่าเสมอ  จะ

สามารถช่วยพฒันาผลการเรียนรู้  ผลการปฏิบติังานได ้ และสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วขึ้น  รวมทั้งเป็น

การใชส้ายตาและสมองในเวลาเดียวกนั  ช่วยทาํใหม้องเห็นการทาํงานของสมองของตนเองชดัเจน

ยิง่ขึ้น  โดยมองเห็นความเช่ือมโยงของคาํ  ขอ้ความ  สาระต่างๆ  ไดช้ดัเจน  สามารถใชไ้ดท้ั้งเป็น

รายบุคคลและรายกลุ่ม  สามารถใชใ้นกิจกรรมกลุ่มแบบระดมสมอง  Brainstorming  หรือ  Brain  

Blooming  เพื่อหาคาํตอบหรือขอ้สรุปที่หลากหลาย  นอกจากนั้นยงัสามารถใช้ในการแก้ปัญหา  

การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ ตลอดจนสามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัตนเองและบุคคลอ่ืน

ได้เร็วขึ้น  ครูควรฝึกให้นักเรียนสามารถสร้าง  Mind  Mapping  พื้นฐาน  และฝึกใช้ประโยชน์จาก  

Mind  Mapping  ในการเรียนรู้  ทาํความเขา้ใจ  พร้อมกบัฝึกทกัษะความคิดที่หลากหลายเช่ือมโยง  

มีวธีิการสร้าง  ดงัน้ี 

3.1.1 เขียนช่ือเร่ืองที่จะเรียนกลางกระดาษ  และเขียนวงกลมลอ้มรอบคาํนั้น 

3.1.2 จากช่ือเร่ืองในวงกลมลากเส้นตรงออกจากวงกลมโดยรอบ  เขียนหัวเร่ือง

ยอ่ยบนเสน้หรือใตเ้สน้จากช่ือเร่ืองในวงกลม 

3.1.3 ลากเสน้ต่อจากเร่ืองยอ่ยแต่ละเร่ืองกาํกบัดว้ยคาํเช่ือมโยงบนเสน้ 

3.1.4 สาํหรับขอ้เทจ็จริงแต่ละประเด็นอาจจะแยกยอ่ย  และโยงเสน้ยอ่ยไดอี้ก 

3.2 การใช้  CIPPA  Model  เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน

เป็นสําคญับนพื้นฐานทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้  (ทิศนา  แขมมณี,  2553:  283 – 284)  ไดแ้ก่  1)  การ

สร้างความรู้  (Construction  :  C)  เป็นการจดัโอกาสให้นักเรียนไดส้ร้างความรู้ตามความเขา้ใจดว้ยตนเองใน

เร่ืองท่ีเรียนมาแลว้  และกาํลงัจะเรียนต่อไป  2)  การจดัการเรียนการสอน  (Instruction  :  I)  ให้นักเรียนมี

ปฏิสัมพนัธต์่อกนั  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน  และภายนอกห้องเรียน  3)  การจดักิจกรรม

ให้นักเรียนได้เคล่ือนไหวร่างกาย  (Physical  Participation  :  P)  ด้วยการร่วมมือกันคิด  และปฏิบัติ              

4)  การเรียนรู้กระบวนการและวิธีการ  (Process  Learning  :  P)  โดยการเขา้ใจกระบวนการ  กระบวนการ

แกปั้ญหา  และกระบวนการปฏิบติังานให้สาํเร็จ  และ  5)  การนําไปใชใ้นการจดักิจกรรม  (Application  
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:  A)  ให้นักเรียนนําความรู้ไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั  ในสถานการณ์อ่ืนๆ  หรือเสนอแนวทางในการ

นําไปใช้ในการเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ  ต่อไป  CIPPA  Model  ไม่ใช่ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่

ตายตวั  แต่เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีครูสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นวิธีการจดัการเรียนการสอน

หรือกระบวนการจดัการเรียนการสอนอ่ืน  ๆ ได ้ โดยมีขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 

3.2.1 การทบทวนความรู้เดิม  หรือทกัษะเดิม 

3.2.2 การแสวงหาความรู้ใหม่จากแหล่งอ่ืน  ๆ  ดว้ยวธีิต่างๆ 

3.2.3 การทาํความเขา้ใจกบัขอ้มูลใหม่  ความรู้ใหม่  และเช่ือมโยง 

3.2.4 การแลกเปล่ียนความรู้  และความเขา้ใจกบัเพือ่น 

3.2.5 การสรุป  และจดัระเบียบความรู้  เพือ่ใหเ้ขา้ใจง่าย 

3.2.6 การแสดงผลงาน 

3.2.7 การประยกุตใ์ชค้วามรู้แต่ละขั้นตอน  สามารถระบุกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เหมาะสม  ซ่ึงจะช่วยให้การดาํเนินการเรียนการสอนชัดเจน  เขา้ใจง่าย  มองเห็นกิจกรรมของครู

และนกัเรียน  และปรับปรุงแกไ้ขไดง่้าย 

3.3 การใช ้ 4  MAT  เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาํคญั  

ซ่ึงมีผูน้าํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั  เน่ืองจากสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อ

พฒันาการนาํความรู้  วิธีการเรียนรู้  ความสามารถในการคิด  การแกปั้ญหา  การสร้างองคค์วามรู้

ดว้ยตนเองและการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  นอกจากนั้นยงัสามารถใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้  และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัวธีิการจดัการเรียนการสอนแบบอ่ืนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ก:  86 – 100)  โดยมีความเช่ือพื้นฐาน  ไดแ้ก่  1)  มนุษย์

ทุกคนรับรู้ประสบการณ์และข้อมูลทั้ งในช่องทางหรือวิธีการแตกต่างกัน  2)  มนุษยทุ์กคนมี

กระบวนการจดัการกับประสบการณ์และวิธีการแตกต่างกนั  3)  วิธีการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลมี

คุณค่าเท่าเทียมกนั  4)  นักเรียนทุกคนจะเรียนรู้อยา่งมีความสุข  ถา้ไดเ้รียนรู้ดว้ยวธีิการตนเองชอบ  

และ  5)  ในขณะที่วฏัจกัรการเรียนรู้เคล่ือนไหว  นักเรียนจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกนัของ

นกัเรียนแต่ละแบบ  ซ่ึงเขามีโอกาสท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงที่เขาไม่มีจากเพือ่น  โดยมีองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 

ส่วนที่  1  การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนหน่ึงของตนเอง  เป็นช่วงที่

นักเรียนใช้ประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรมไปสู่การสังเกต  หรือการคิดวิเคราะห์อยา่งไตร่ตรอง  โดย

ผ่านการใช้คาํถามกระตุ้นความสนใจ  การอภิปราย  และการให้นักเรียนทํากิจกรรมจากของจริง  

แบ่งเป็น  2  ขั้นตอน  ไดแ้ก่ 

ขั้นที่  1  การสร้างประสบการณ์  เป็นการให้นักเรียนเช่ือมโยงประสบการณ์

ด้วยตนเอง  ท ําให้นักเรียนรู้สึกว่าส่ิงที่จะเรียนมีความหมายโดยตรง  ด้วยการให้สัมผสัเพื่อให้เกิด
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ความรู้สึก  รวมทั้งได้ซักถามหรือไดป้ฏิสัมพนัธ์กับส่ิงท่ีจะเรียน  อาจใชเ้กม  การตั้งคาํถามให้คิดหรือ

ใหจิ้นตนาการ 

ขั้นที่  2  การวิเคราะห์ประสบการณ์  เป็นการกระตุน้ให้นักเรียนสนใจ  และ

ให้วิเคราะห์ต่อจากขั้นที่  1  ซ่ึงต้องหาเหตุผลเก่ียวกับประสบการณ์ท่ีได้รับด้วยการวิเคราะห์  และ

อธิบายใหเ้หตุผลตามความคิดเห็นของนกัเรียนแต่ละคน 

ส่วนที่  2  การสร้างความคิดรวบยอด  เป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากขอ้มูล

อยา่งไตร่ตรองมาสู่การคิดรวบยอด  โดยครูมีบทบาทเป็นผูเ้ตรียมขอ้มูล  ใหข้อ้มูล  และสาธิต  ดว้ยวธีิการ

ใหน้กัเรียนไดค้น้ควา้  แบ่งเป็น  2  ขั้นตอน  ไดแ้ก่ 

ขั้นที่  3  การปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด  เป็นการมุ่งให้นักเรียน

สามารถวิเคราะห์  หรือไตร่ตรองความรู้ที่ไดจ้ากขั้นแรก  เช่ือมโยงกบัขอ้มูลที่ครูให้หรือคน้ควา้  เพื่อให้

นักเรียนมีความเขา้ใจมากยิง่ขึ้นจนสามารถเรียนรู้ขั้นต่อไปได ้ เป็นขั้นที่ตอ้งจดักิจกรรมให้นักเรียนทาํ  

แล้วสร้างความคิดรวบยอดเป็นของตนเองได้  โดยเน้นทักษะการสร้างรูปแบบ  การจัดระบบการ

วเิคราะห์  การจดัลาํดบัความสมัพนัธ ์ และการจดัประสบการณ์เปรียบเทียบ 

ขั้นที่  4  การพฒันาความคิดด้วยขอ้มูลหรือการหาความรู้เพิ่มเติม  เป็นขั้น

การให้ข้อมูล  รายละเอียด  ทฤษฎี  หลักการให้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้ น  เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจ  จนสร้าง

ความคิดรวบยอดเร่ืองที่เรียนได ้ ในขั้นน้ีครูควรหลีกเล่ียงการใหข้อ้มูลความรู้ดว้ยการบรรยาย 

ส่วนที่  3  การปฏิบติัเพื่อฝึกทกัษะ  และการสร้างช้ินงาน  เป็นการเคล่ือนไหวจาก

ขั้นสร้างความคิดรวบยอดมาสู่การลงมือกระทาํหรือลงมือทดลองตามความคิดของนักเรียนอย่าง

กระตือรือร้น  โดยครูมีบทบาทเป็นผูท้าํหน้าที่โคช้หรือผูใ้ห้คาํแนะนาํหรือผูค้อยอาํนวยความสะดวก

หรือผูใ้หค้วามช่วยเหลืออยูเ่บื้องหลงั  แบ่งเป็น  2  ขั้นตอน  ไดแ้ก่ 

ขั้นที่  5  การทาํตามแนวคิดที่กาํหนด  เป็นการทาํตามใบงานหรือคู่มือหรือ

แบบฝึกหัดหรือขั้นตอนที่กาํหนดหรือสรุปไวใ้นขั้นที่  4  ก็ได ้ โดยเน้นทกัษะการถาม  การสาํรวจ  การ

เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์  การทดลอง  การลองผดิลองถูก  การทาํนาย  และการบนัทึก 

ขั้นที่  6  การบูรณาการ  และสร้างสรรคอ์ยา่งแทจ้ริง  เพราะเป็นขั้นที่นกัเรียน

มีโอกาสแสดงความสนใจ  ความถนัด  ความเขา้ใจเน้ือหาวิชา  ความซาบซ้ึง  และจินตนาการของตนเอง

ออกมาเป็นรูปธรรมในรูปแบบต่างๆ  ตามที่ตนเองเลือก  โดยเน้นทกัษะการจดัระบบ  การจัดลาํดับ

ก่อนหลงั  การแกปั้ญหา  การลงมือทาํงาน  การสรุป  และการจดบนัทึก 

ส่วนที่   4  การบูรณาการ  และการประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ของตน  เป็น

กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือทาํด้วยตนเองจนประสบผลสําเร็จ  และนําไปสู่การรับรู้  และมี

ความรู้สึกที่ดี  และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  โดยครูมีบทบาทเป็นผูป้ระเมินหรือผูซ่้อมเสริม  ในขณะที่
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นักเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ร่วมกนัโดยใชก้ารคน้หาตวัเอง  การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และการแนะนาํผูอ่ื้น  

แบ่งเป็น  2  ขั้นตอน  ไดแ้ก่ 

ขั้นที่  7  การวิเคราะห์ผล  และการประยกุตใ์ช ้ เป็นการให้นักเรียนไดช่ื้นชม 

กบัผลงานของตนเอง  การประยกุตค์วามรู้ที่ไดรั้บจากการเรียนรู้ไปสู่กิจกรรมอ่ืนๆ  หรือนาํผลงานของ

ตนเองเสนอในกลุ่มยอ่ยให้เพือ่นติชม 

ขั้นที่  8  การแลกเปล่ียนความรู้ความคิดกับผูอ่ื้น  เป็นการให้นักเรียนได้มี

โอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการคน้ควา้หรือการลงมือกระทาํกับคนอ่ืนๆ  ใน

รูปแบบต่างๆ  ตลอดจนการช่วยให้นักเรียนไดม้องเห็นการเช่ือมโยงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ  ท่ีอาจพบ

ในสถานการณ์ใหม่  โดยเน้นทกัษะการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  การแลกเปล่ียนความคิดและ

ความรู้ซ่ึงกนัและกนั  การมองอนาคต  และการช่ืนชมตนเอง 

3.4 การใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry  Technique)  เป็นกระบวนการ            

หรือวิธีคิดหรือวธีิแกปั้ญหาที่นักเรียนจะตอ้งใชว้ิธีการสงัเกต  การรวบรวม  การวเิคราะห์  การสงัเคราะห์  

การสรุป  และการใชท้กัษะการถามคาํถาม  เพื่อการสืบเสาะและการแกปั้ญหา  ซ่ึงทกัษะต่างๆ  ดงักล่าว  

ถา้มีการฝึกการใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอจะสามารถประยกุตใ์ชใ้นอนาคตได ้ เน่ืองจากการศึกษาไม่สามารถให้

ความรู้  และขอ้มูลทุกอยา่งที่จาํเป็นที่นักเรียนตอ้งการรู้ไดท้ั้งหมด  ดงันั้นนักเรียนจึงตอ้งใชเ้คร่ืองมือ

ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  การสืบเสาะหาความรู้เน้นการถามคาํถามนักเรียน  และ

ให้นักเรียนถามคําถามากกว่าการเรียนรู้จากที่ครูสอน  บางคร้ังเรียกว่า  วิธีการสร้างองค์ความรู้  

(Constructivist  Approach)  ซ่ึงมีหลายวิธีที่จะสร้างความหมายจากความรู้ต่างๆ  ที่มีอยู่  แต่ส่ิงที่สําคัญ

ที่สุดสําหรับการสืบเสาะหาความรู้  คือ  การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้  (How  to  Learn)  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  

2556ก:  102)  โดยมีกระบวนการจดัการเรียนการสอน  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ก:  105)  ดงัน้ี 

3.4.1 การเตรียมการสอน  เป็นการวางแผน  การเตรียมคาํถามท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

สาระการเรียนรู้ของครู  เพือ่ใหน้กัเรียนร่วมกนัสืบเสาะหาความรู้หรือคาํตอบ 

3.4.2 การดําเนินการสอน  เป็นการอธิบายเน้ือหาสาระความรู้ในเร่ืองกวา้ง  ๆ 

ของครู  โดยยดึวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้เป็นหลกั  รวมทั้งผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

3.4.3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้  เป็นการให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาคาํถาม

หรือปัญหา  กาํหนดวธีิสืบเสาะหาความรู้  และแหล่งขอ้มูลร่วมกนั 

3.4.4 การทํางานกลุ่ม  เป็นการให้นักเรียนเข้ากลุ่ม  เพื่อเลือกปัญหาหรือ

ประเด็นที่สนใจจะศึกษา  และร่วมกนัทาํความเขา้ใจกบัปัญหา 
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3.4.5 การศึกษาคน้ควา้หรือทดลองเพื่อให้ได้คาํตอบ  เป็นการหาแนวทางการ

แก้ปัญหา  การสรุปแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาหรือสรุปขอ้มูลความรู้ที่สืบเสาะ  ซ่ึงอาจใช้แผนผงั

มโนทศัน์ในการสรุปแนวทางการแกปั้ญหาหรือขอ้มูลท่ีได ้

3.4.6 การนาํเสนอขอ้คน้พบ  ความรู้  วธีิแกปั้ญหา  มาร่วมกนัสรุปแต่ละปัญหา  

และเช่ือมโยงเพือ่หาความสมัพนัธ ์

3.5 การใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem  Based)  เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น

นักเรียนเป็นสาํคญัแบบหน่ึง  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ก:  108)  เพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ  ทกัษะการแก้ปัญหา  และวิธีการเรียนรู้อย่างมีความหมายอีกวิธีหน่ึง  โดยการจดั

กิจกรรมที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก  เพื่อกระตุน้ความสนใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  และสร้างองค์ความรู้

ดว้ยตนเอง  ซ่ึงปัญหานั้นจะตอ้งเป็นปัญหาท่ีมาจากตวันักเรียน  เป็นปัญหาท่ีนักเรียนสนใจ  ตอ้งการ

การแสวงหา  คน้ควา้คาํตอบ  และหาเหตุผลมาแก้ปัญหาหรือทาํให้ปัญหานั้นชัดเจนจนมองเห็นแนว

ทางแก้ไข  ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้  และสามารถผสมผสานความรู้นั้ นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  มีแนวทางในการจดัการเรียนการสอน  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ก:  111)  ดงัน้ี 

3.5.1 จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้ผชิญกบัปัญหา  แสวงหา  คน้พบดว้ยตนเอง 

3.5.2 จดักลุ่มให้นักเรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้  (3 – 5  คน)  โดยการร่วมกัน

อภิปรายแสดงความคิดเห็น  เพือ่ทาํความเขา้ใจกบัปัญหาใหช้ดัเจน 

3.5.3 ให้นักเรียนถามคาํถามในเร่ืองที่สงสัย  หรือไม่รู้  หรือไม่เขา้ใจในเร่ืองที่

เก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

3.5.4 ใหน้กัเรียนร่วมกนัคิดหาวธีิแกปั้ญหา  วางแผนการแกปั้ญหา  และระบุส่ือ  

วสัดุอุปกรณ์ที่ตอ้งใช ้

3.5.5 ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสวงหาความรู้  และเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพือ่แกปั้ญหา 

3.5.6 ให้นักเรียนร่วมแกปั้ญหา  หาคาํตอบของปัญหาที่เลือก  และนาํเสนอผล

การเรียนรู้หรือผลการแกปั้ญหา  ซ่ึงอาจนาํเสนอในรูปโครงงาน  การแสดงนิทรรศการ  การแสดงผลงาน  

และการหาคาํตอบของปัญหา 

3.5.7 ให้นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทาํงานกลุ่ม  และผลงานกลุ่ม  พร้อม

นาํเสนอขอ้เสนอแนะในการพฒันาการเรียนรู้ต่อไป 

3.6 การใช้โครงงาน  (Project)  เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนด้วยการให้นักเรียน

ปฏิบติั  เพื่อใหเ้กิดความรู้  วิธีการ  และผลของงาน  ซ่ึงอาจให้ปฏิบติัเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  โดยใช้

เวลาในการปฏิบติัตามความยากง่าย  และความซบัซอ้นของกิจกรรม  และเน้ือหา  ผลของการทาํโครงงาน  

คือ  ผลลัพธ์  ผลผลิต  การนําเสนอผลงาน  และการปฏิบติังาน  การใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้
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อาจเป็นส่วนหน่ึงของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  (Problem  Based  Learning)  โดยท่ีการใช้

โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้นั้น  นักเรียนเป็นผูค้วบคุมโครงงานที่จะปฏิบติัและส่ิงที่จะปฏิบติัตาม

โครงงาน  และโครงงานนั้นอาจจะไม่ตอบสนองต่อปัญหาใดปัญหาหน่ึงก็ได ้ ในทางตรงกนัขา้มการใช้

ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้นั้น  ตอ้งมีปัญหานําไปสู่การเรียนรู้เป็นปัญหาเฉพาะที่ตอ้งการหาคาํตอบ

หรือแกปั้ญหานั้นดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา  มีแนวทางในการจดัการเรียนการสอน  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  

2556ก:  113)  ดงัน้ีมีแนวทางในการจดัการเรียนการสอน  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ก:  114)  ดงัน้ี 

3.6.1 ครูให้ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสาระใดสาระหน่ึงที่ เหมาะสมที่จะให้

นกัเรียนศึกษา  คน้ควา้  และทาํโครงงาน 

3.6.2 ให้นักเรียนเลือกเร่ืองที่สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม  โดยการจดักลุ่มให้

นกัเรียนที่สนใจเร่ืองเดียวกนัอยูก่ลุ่มเดียวกนั 

3.6.3 นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด  มอบหมายหนา้ที่ความ

รับผดิชอบ  ร่วมกนัวางแผน  กาํหนดการศึกษาคน้ควา้และแหล่งขอ้มูล  ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ 

3.6.4 แต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมขอ้มูล  สรุป  และเตรียมเสนอทั้งชั้นเรียน 

3.6.5 ร่วมกนัอภิปรายโครงงานของแต่ละกลุ่มหนา้ชั้นเรียน 

3.6.6 ครู  และนกัเรียนร่วมกนัสรุปหลกัการทัว่ไปหรือสาระสาํคญั 

3.6.7 วดัและประเมินผลการเรียนรู้และประเมินผลการปฏิบติังาน  การร่วมมือ

ปฏิบติังาน  และการนาํเสนอ  ซ่ึงครูและนกัเรียนควรมีการร่วมกนักาํหนดเกณฑ ์ และวธีิการ 

จากการศึกษาวิธีการจดัการเรียนการสอนที่พฒันา  Metacognition  ดังกล่าวสรุปได้ว่า  

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่พ ัฒนา  Metacognition  ประกอบด้วย  1)  การใช้แผนผงัมโนทัศน์หรือ

แผนผงัความคิด  เป็นเทคนิคช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซ้ึง  ช่วยในการจาํ  เขา้ใจความสัมพนัธ์ของแต่ละ 

แนวคิด  2)  การใช้  CIPPA  Model  เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคญับน

พื้นฐานทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้  5  องคป์ระกอบ  การสร้างความรู้  (C)  การจดัการเรียนการสอน  (I)  

การจดักิจกรรมเคล่ือนไหวร่างกาย  (P)  การเรียนรู้กระบวนการและวิธีการ  (P)  และ  การนาํไปใชใ้นการจดั

กิจกรรม  (A)  3)  การใช้  4  MAT  เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่เน้นการพฒันาการนาํความรู้  

วิธีการเรียนรู้  ความสามารถในการคิด  การแกปั้ญหา  การสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง  และการเรียนรู้

อย่างมีความสุข  4)  การใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry  Technique)  เป็นกระบวนการหรือ           

วิธีคิดหรือวิธีแกปั้ญหาที่เน้นให้นักเรียนใช้วิธีการสังเกต  การรวบรวม  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  

การสรุป  และการใชท้กัษะการถามคาํถาม  เพื่อการสืบเสาะ  แกปั้ญหา  และเรียนรู้วิธีการเรียนรู้  (How  

to  Learn)  5)  การใชปั้ญหา เป็นฐาน  เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ  ทกัษะการแก้ปัญหา  และวิธีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย  โดยใชปั้ญหาเป็นหลัก  
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เพื่อกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และ  6)  การใช้

โครงงาน  เป็นวธีิการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ใหน้กัเรียนปฏิบติั  เพือ่ใหไ้ดค้วามรู้  วธีิการ  และผลงาน 

การเรียนรู้ตามแนวคดิของ  Bloom’s  Taxonomy 

การเรียนรู้ตามแนวคิดของ  Bloom’s  Taxonomy  (Bloom,  1972:  38 - 40)  ได้กําหนด

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา  เป็น  3  ดา้น  ไดแ้ก่  1)  ดา้นพุทธิพิสัย  (Cognitive  Domain)  2)  ด้านจิตพิสัย  

(Affective  Domain)  และ  3)  ด้านทักษะพิสัย  (Psychomotor  Domain)  โดยจําแนกด้านพุทธิพิสัย  

(Cognitive  Domain)  ออกเป็น  6  ระดบั  (Six  Level  of  Bloom’s  Taxonomy)  ดงัน้ี 

ระดบั  1 ระดบัความรู้ความจาํ  (Knowledge)  เป็นความสามารถทางสมองในการจาํ

เร่ืองราว  และระลึกส่ิงที่มีความหมายเชิงรูปธรรม  และสัญลักษณ์  ประกอบด้วย  1)  ความรู้ความจาํ        

ในเน้ือหา  (Knowledge  of  specifics)  ได้แก่  ความรู้เก่ียวกับศัพท์และนิยาม  (Knowledge  of  

Terminology)  และความรู้เก่ียวกับกฎและความจริง  (Knowledge  of  Specific  Facts)  และ  2)  ความรู้        

ในวธีิดาํเนินการ  (Knowledge  of  Ways  and  Means  of  Dealing  with  Specifics)  ไดแ้ก่  ความรู้

เก่ียวกบัระเบียบแบบแผน  (Knowledge  of  Conventions)  ความรู้เก่ียวกบัลาํดบัขั้นและแนวโนม้  (Knowledge  of  

Trends  and  Sequences)  ความรู้เก่ียวกับการจัดประเภท  (Knowledge  of  Classifications  and  Categories)  

ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์  (Knowledge  of  Criteria)  ความรู้เก่ียวกับวิธีการ  (Knowledge  of  Methodology)  

ความรู้เก่ียวกบัหลกัวิชาและขยายหลกัวิชา  (Knowledge  of  Principles  and  Generalization)  และ

ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีและโครงสร้าง  (Knowledge  of  Theories  and  Structures)  ซ่ึงพฤติกรรม

ระดบัน้ี  ไดแ้ก่  บอก  ระบุ  ตอบ  บรรยาย  อ่าน  และเขียน 

ระดบั  2 ระดบัความเขา้ใจ  (Comprehension)  เป็นความสามารถทางปัญญาในการ

จบัใจความสาํคญัของเร่ือง  ประกอบดว้ย  1)  การแปลความ  (Translation)  2)  การตีความ  (Interpretation)  

และ  3)  การขยายความ  (Extrapolation)  ซ่ึงพฤติกรรมระดับน้ี  ได้แก่  แปลความ  ตีความ  อภิปราย  

บรรยาย  ถ่ายทอด  บอกความเหมือน  ยกตวัอยา่งอธิบาย  เปรียบเทียบ 

ระดบั  3 ระดบัการนําไปใช้  (Application)  เป็นความสามารถในการนําความรู้  

ความจาํ  และความเขา้ใจไปประยุกต์ใช้ได้ในอีกสถานการณ์หน่ึง  ซ่ึงพฤติกรรมระดับน้ี  ได้แก่  

แปลความหมาย  ใช ้ สาธิต  ปฏิบติั  ทาํงาน  คาํนวณ  ทาํ  เติมคาํ  เขียนวาดภาพ 

ระดบั  4 ระดับการวิเคราะห์  (Analysis)  เป็นความสามารถในการแยกแยะส่ิง

ต่างๆ  เร่ืองราวต่างๆ  ออกเป็นส่วนย่อย  ประกอบด้วย  1)  การวิเคราะห์ความสําคญั  (Analysis  of  

Element)  2)  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  (Analysis  of  Relationships)  และ  3)  การวิเคราะห์หลักการ  

(Analysis  of  Organizational  Principles)  ซ่ึงพฤติกรรมระดบัน้ี  ไดแ้ก่  บอกความแตกต่าง  จาํแนก
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แยกแยะ  วิเคราะห์  บอกสาเหตุ  บอกผล  เปรียบเทียบ  จดัประเภท  จดักลุ่ม  อธิบายหลกัการ  เรียงลาํดบั  

จดัอนัดบั  เขียนขั้นตอน 

ระดบั  5 ระดับการสังเคราะห์  (Synthesis)  เป็นความสามารถในการรวบรวมเร่ืองราว  

หรือองคป์ระกอบต่างๆ  มาผสมผสานกนัให้เป็นส่ิงใหม่  โดยใชค้วามสามารถในการพิจารณาหลายมุม  

แลว้นาํมาจดัระบบโครงสร้าง  และเรียบเรียงใหม่ให้ดีกว่าเดิม  ประกอบดว้ย  1)  การสังเคราะห์ขอ้ความ  

(Production  of  Unique  Communication)  2)  การสังเคราะห์แผนงาน  (Production  of  Plan  or  Proposed  

Set  of  Operation)  และ  3)  การสังเคราะห์ความสัมพันธ์  (Derivation  of  Set  of  Abstract  Relation)  

ซ่ึงพฤติกรรมระดบัน้ี  ไดแ้ก่  ออกแบบ  สร้าง  รวบรวม  เขียนโครงสร้าง  เขียนโครงการ 

ระดบั  6 ระดบัการประเมินค่า  (Evaluation)  เป็นความสามารถในการวินิจฉัยตดัสิน

คุณค่าของส่ิงต่างๆ  เร่ืองราวต่าง  ๆ โดยอาศยัขอ้เท็จจริงหรือเกณฑม์าตรฐานในการอธิบาย  ประกอบดว้ย  

1)  การประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายใน  (Judgement  in  Term  of  Internal  Evidence)  และ  2)  การ

ประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก  (Judgement  in  Term  of  External  Criteria)  ซ่ึงพฤติกรรมใน      

ระดบัน้ี  ไดแ้ก่  ตดัสิน  ประเมิน  เปรียบเทียบ  เลือกได ้ วิจารณ์  บอกขอ้ดี  บอกประโยชน์  บอกคุณค่า  

ใหค้ะแนน  และคาดการณ์ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2  Bloom’s  Taxonomy  Revised 

ต่อมาปี  2001  Anderson  และ  Krathwohl  ได้ผูป้รับขั้นของการเรียนรู้ทางพุทธิพิสัย 

ขอ ง  Bloom’s  Taxonomy  ขึ้ น ม าให ม่   เรียกว่า   Bloom’s  Taxonomy  Revised  (Anderson  and  

Krathwohl,  2001:  67 - 68)  ซ่ึงเป็นทฤษฎีที่เกิดจากการปรับปรุงแนวคิดในการแบ่งประเภทของการเรียนรู้ 

ทางพุทธิพิสัย  (Cognitive  Domain)  ดว้ยกระบวนการทางพุทธิพิสัย  (Cognitive  Processes)  เป็น  6  ขั้น 

และออกแบบการกาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  (Learning  Objective)  ใหพ้จิารณาเป็น  2  มิติ  ไดแ้ก่  
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1. พจิารณาลกัษณะของความรู้  (Knowledge  Dimension)  ประกอบดว้ย   

1.1 ความรู้เก่ียวกบัความเป็นจริง  (Factual  Knowledge)   

1.2 ความรู้ในเชิงมโนทศัน์  (Conceptual  Knowledge)  

1.3 ความรู้ในเชิงวธีิการ  (Procedural  Knowledge)   

1.4 ความรู้เชิงอภิปัญญา  (Metacognitive  Knowledge)  

2. พจิารณาการเรียนรู้ทางปัญญา  (Cognitive Processes)  6  ขั้น  ประกอบดว้ย 

ระดบั  1 ระดบัการจาํ  (Remember)  เป็นการดึงขอ้มูลจากหน่วยความจากการ-

ระลึกได ้ การจาํความรู้จากหน่วยความจาํ  ซ่ึงการจาํจะเกิดขึ้นเม่ือหน่วยความจาํถูกดึงมาสร้างคาํนิยาม  

ขอ้เทจ็จริง  ขอ้มูลต่างๆ  ที่มีอยูใ่นความทรงจาํ   

ระดบั  2 ระดับการเข้าใจ  (Understanding)  เป็นการสร้างความหมายจาก

รูปแบบต่างๆ  โดยเขียนหรือวาดรูปที่ส่ือถึงการตีความ  การยกตวัอยา่ง  การจาํแนก  การสรุปความ  

การเปรียบเทียบ  และการอธิบายได ้ 

ระดบั  3 ระดบัการประยกุตใ์ช ้ (Applying)  เป็นการดึงหรือการใชว้ธีิการโดย

ผา่นการประมวลผลในการประยกุตใ์ชท้ี่เกี่ยวขอ้ง  และอา้งอิงถึงสภาพการณ์ที่ขอ้มูลถูกนาํมาใชใ้น

การสร้างผลงานใหม่ 

ระดบั  4 ระดับการวิเคราะห์  (Analyzing)  เป็นการแยกแยะขอ้มูลหรือความคิด- 

รวบยอดออกเป็นส่วน  ๆ แลว้พิจารณาว่าส่วนใดสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกนั  โดยสมองจะทาํหน้าที่แยกแยะ  

จดัระบบ  และแยกเป็นส่วนๆ  รวมทั้งสามารถแยกความแตกต่างระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ  แลว้แสดง

ออกมาเป็นผงัภาพ  แผนภูมิ  หรือแผนผงัได ้

ระดบั  5 ระดับการประเมิน  (Evaluating)  เป็นการตดัสินใจภายใตเ้กณฑ์และ

มาตรฐานผ่านการตรวจสอบ  และผลงานที่สามารถแสดงถึงกระบวนการของการประเมิน  ซ่ึงขั้น

ประเมินน้ี  Anderson  และ  Krathwohl  กาํหนดใหม้าก่อนขั้นคิดสร้างสรรค ์ 

ระดบั  6 ระดับการคิดสร้างสรรค์  (Creating)  เป็นการนําเอาความรู้ที่มีมา

เช่ือมโยงกนั  และจดัระบบใหม่ไปสู่รูปแบบหรือโครงสร้างทาํให้เกิดเป็นผลงานใหม่  การคิดสร้างสรรค ์

เป็นความตอ้งการในการนาํส่วนต่างๆ  ของความรู้มารวมเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นวธีิการใหม่หรือส่ิงใหม่ 

จากการศึกษาการเรียนรู้ตามแนวคิดของ  Bloom’s  Taxonomy  ดังกล่าว  สรุปได้ว่า  การ

เรียนรู้ตามแนวคิดของ  Bloom’s  Taxonomy  ให้ความสาํคญักับการกาํหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาดา้น

พุ ทธิพิ สั ย  (Cognitive  Domain)  โดยแบ่ งเป็ น  6  ระดับ  (Six  Level  of  Bloom’s  Taxonomy)  ได้แก่  

ความรู้ความจํา  (Knowledge)  ความเข้าใจ  (Comprehension)  การนําไปใช้  (Application)  การวิเคราะห์  

(Analysis)  การสังเคราะห์   (Synthesis)  และการประเมินค่า  (Evaluation)  ต่อมาได้มีการปรับปรุงใหม่   
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เรียกว่า  Bloom’s  Taxonomy  Revised  (2001)  ได้ออกแบบการกาํหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้  (Learning  

Objective)  ให้พิจารณาเป็น  2  มิติ  ได้แก่  มิติการพิจารณาลักษณะของความรู้  (Knowledge  Dimension)  

ประกอบด้วย  ความรู้เก่ียวกับความเป็นจริง  (Factual  Knowledge)  ความรู้ในเชิงมโนทัศน์   (Conceptual  

Knowledge)  ความรู้ในเชิงวิธีการ  (Procedural  Knowledge)  และความรู้เชิงอภิปัญญา  (Metacognitive  

Knowledge)  และมิติการพิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญา  (Cognitive Processes)  6  ขั้น  ประกอบด้วย  ระดับ

การจํา  (Remember)  ระดับการเข้าใจ  (Understanding)  ระดับการประยุกต์ใช้   (Applying)  ระดับการ

วเิคราะห์  (Analyzing)  ระดบัการประเมิน  (Evaluating)  และระดบัการคิดสร้างสรรค ์ (Creating) 

แนวคดิเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ  Marzano’s  Taxonomy   

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของ  Marzano’s  Taxonomy  (Marzano,  2001:  29)  เป็น

การพฒันาจุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบใหม่  (A  New  Taxonomy  of  Education  Objectives)  ไดแ้ก่ 

ตารางที่  2  แสดงระบบการคิด  3  ประการ  ของ  Marzano’s  Taxonomy 

ระบบตนเอง  (Self – System)   

 ความเช่ือเก่ียวกบัความสาํคญั       

ของความรู้  (Beliefs  about  the  

Importance  of  Knowledge) 

 ความเช่ือเก่ียวกบัประสิทธิภาพ   

(Beliefs  about  Efficacy) 

 อารมณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้  

(Emotions  Associated  with  

Knowledge) 

ระบบรู้คดิ  (Metacognitive  System) 

 การระบุเป้าหมายการ

เรียนรู้  (Specifying  

Learning  Goals) 

 การตรวจสอบการดาํเนิน 

การความรู้  (Monitoring  

the  Execution  of  

Knowledge) 

 การตรวจสอบความชดัเจน  

(Monitoring  Clarity) 

 การตรวจสอบความถูกตอ้ง  

(Monitoring  Accuracy)  

ระบบสตปัิญญา  (Cognitive  System) 

 การดึงความรู้  

(Knowledge  Retrieval) 

 การเขา้ใจ           

(Comprehension) 

 การสังเคราะห์          

(Analysis) 

การใชค้วามรู้  

(Knowledge  Utilization) 

 การเรียกคืน  (Recall  

Execution) 

 การสังเคราะห์  

(Synthesis)   

 การนาํเสนอ   

(Representation) 

 การจบัคู่  (Matching)   

 การจาํแนก  (Classifying)   

 การวิเคราะห์ขอ้ผดิพลาด  

(Error  Analysis)   

 การพูดคุย  (Generalizing)   

 การระบุ  (Specifying) 

การตดัสินใจ  (Decision  

Making)   

การแกปั้ญหา  (Problem  

Solving)   

การทดลอง  (Experimental)   

การสืบสวน  (Inquiry) 

การสอบสวน  

(Invesligation) 
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1. ระบบความคิด  3  ประการ  (Three  System  of  Thinking)  ดงัน้ี 

1.1 ระบบตนเอง  (Self – System)  ประกอบดว้ย 

1.1.1 ความเช่ือเก่ียวกบัความสาํคญัของความรู้ 

1.1.2 ความเช่ือเก่ียวกบัประสิทธิภาพ 

1.1.3 อารมณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัความรู้ 

1.2 ระบบรู้คิด  (Metacognitive  System)  ประกอบดว้ย   

1.2.1 การระบุเป้าหมายการเรียนรู้ 

1.2.2 การตรวจสอบการดาํเนินการของความรู้ 

1.2.3 การตรวจสอบความชดัเจน 

1.2.4 การตรวจสอบความถูกตอ้ง 

1.3 ระบบสติปัญญา  (Cognitive  System)  ประกอบด้วย  การเขา้ใจ  ไดแ้ก่  การ

สงัเคราะห์  การจบัคู่  จาํแนก  วิเคราะห์ในการระบุขอ้ผิดพลาดทัว่ไป  การตดัสินใจ  การแกปั้ญหา  

การสืบสวน  การสอบสวน  และการทดลอง 

1.3.1 การดึงความรู้  ไดแ้ก่  การเรียกคืน 

1.3.2 การเขา้ใจ  ไดแ้ก่  การสงัเคราะห์  และการนาํเสนอ 

1.3.3 การสังเคราะห์  ได้แก่  การจบัคู่  การจาํแนก  การวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาด  

การพดูคุย  และการระบุ   

1.3.4 การใช้ความรู้  ได้แก่  การตดัสินใจ  การแก้ปัญหา  การทดลอง  

การสืบสวน  และการสอบสวน 

2. ระดับขั้นของความรู้ระบบความคิด  6  ระดับ  (Six  Level  of  Marzano’s  Taxonomy)  

ดงัน้ี 

ระดบั  1 ขั้นการทบทวนความรู้  (Knowledge  Retrieval)  เป็นการทบทวนความรู้ 

เดิมรับความรู้ใหม่  และเก็บไวเ้ป็นคลงั  ซ่ึงการรวบรวมความรู้และขอ้มูลที่มีความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั

จะทาํใหข้อ้มูลมีความชดัเจนยิง่ขึ้น 

ระดบั  2 ขั้นความเขา้ใจ  (Comprehensive)  เป็นการเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ไปสู่การ

เรียนรู้ในรูปแบบใหม่  ดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์  การแปลความ  การยกตวัอยา่ง  โดยการกลัน่กรองความรู้

ให้ลงไปสู่ขอ้สรุปหรือหลักการใหญ่ๆ  ด้วยการเพิ่มหรือตดับางส่วนออกไป  เพื่อสร้างขอ้เสนอใน

รูปแบบใหม่ 
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ระดบั  3 ขั้นการวิเคราะห์  (Analysis)  เป็นการใช้เหตุผล  และความละเอียด

รอบคอบในการจาํแนกความเหมือนและความแตกต่างอยา่งมีหลกัการ  การจดัหมวดหมู่ที่สัมพนัธ์กับ

ความรู้  การสรุปที่สมเหตุสมผลโดยสามารถบอกขอ้ผิดพลาดได้  การประยกุต์ใชใ้นสถานการณ์ใหม่

โดยใชค้วามรู้เป็นฐาน  และการคาดผลท่ีจะตามมาบนพื้นฐานของขอ้มูล 

ระดบั  4 ขั้นการนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์  (Knowledge  Utilization)  

เป็นการใช้ความรู้ในการตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ  นํามาสรุปเป็นหลักการในสถานการณ์ใหม่  ๆ 

เพื่อให้บอกประโยชน์ได้  รู้จกัเลือกคาํตอบอย่างมีเหตุผล  และเห็นคุณค่า  ซ่ึงต้องใช้กระบวนการ

ตดัสินใจ  แกปั้ญหา  สาํรวจ  ทดลอง  สืบเสาะหาความรู้ 

ระดบั  5 ขั้นการรู้คิด  (Metacognition)  เป็นการรู้คิดอย่างมีสติ  ด้วยการรู้จกัการ

จดัระบบความคิด  เพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้  การกาํหนด  การกาํกบัติดตามการเรียนรู้  และการจดั

ขอบเขตการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการไตร่ตรอง  สังเกต  เฝ้าดู  ตรวจสอบ  และประเมินผลอยา่งรอบคอบ  

รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ได ้

ระดบั  6 ขั้นการจดัระบบความคิดดว้ยตนเอง  (Self – System  Thinking)  เป็นการ

สร้างระดบัแรงจูงใจต่อการเรียนรู้  และภาระงานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรู้  รวมทั้งการตระหนัก

ถึงความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง  การนาํความรู้มาพิจารณาโดยสามารถตรวจสอบความรู้  ความ

ตอ้งการ  และแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ  Marzano’s  Taxonomy  ดงักล่าว  สรุปได้

ว่า  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของ  Marzano’s  Taxonomy  เป็นการพัฒนารูปแบบจุดมุ่งหมายทาง

การศึกษารูปแบบใหม่  (A  New  Taxonomy  of  Education  Objectives)  ประกอบด้วย  ระบบความคิด  3  

ประการ  (Three  System  of  Thinking)  ได้แก่  1)  ระบบตนเอง  (Self – System) ระบบรู้คิด  (Metacognitive 

– System)  และระบบสติปัญญา  (Cognitive – System)  2)  ระดับขั้นของความรู้ระบบความคิด  6  ระดับ  

(Six  Level  of  Marzano’s  Taxonomy)  ได้แก่  ขั้นการทบทวน  (Retrieval)  ขั้นความเขา้ใจ  (Comprehensive)  

ขั้นการวิเคราะห์  (Analysis)  ขั้นการนาํความรู้ไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์  (Knowledge  Utilization)  ขั้นการรู้คิด  

(Metacognition)  และขั้นการจดัระบบความคิดดว้ยตนเอง  (Self – System  Thinking) 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนในยุคแห่งการท้ายทายศักยภาพของมนุษย ์ ภายใต้การ

เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งรวดเร็ว  ตอ้งมุ่งพฒันานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ดว้ย

การนําตนเอง  (Self – Directed  Learning)  เพื่อให้รู้เท่าทนัขอ้มูลต่างๆ  ที่มีปริมาณมหาศาล  รู้จกัเลือก

ขอ้มูลมาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมทั้งในปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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ความหมายของสมรรถนะ 

ผูว้ิจยัได้ศึกษาความหมายของคาํว่า  “สมรรถนะ”  พบว่า  มีคาํที่มีความหมายใกล้เคียง

หลายคาํ  ทั้งในภาษาองักฤษ  และภาษาไทย  ดงัน้ี 

จากการศึกษาความหมายของคาํวา่  “สมรรถนะ”  ในภาษาองักฤษ  (Longman  Dictionary  

of  Contemporary  English  Online)  ตรงกับคาํว่า  “Competency”  ซ่ึงเป็นคาํท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับ

คาํวา่  “Competence”  และคาํวา่  “Performance”   

Longman  Dictionary  of  Contemporary  English  Online  ให้ ค ว าม ห ม าย คํ าว่ า  

“Competency”  และคาํว่า  “Competence”  หมายถึง  ความสามารถในการทาํส่ิงที่ดี  อาํนาจตามกฎหมาย

ที่จะทาํและตดัสินอะไรบางอยา่ง  ทกัษะเฉพาะท่ีจาํเป็นในการทาํงาน  ส่วนคาํว่า  “Performance”  หมายถึง  

วธีิการ  การแสดงความสามารถ  และกระบวนการในการทาํงานตามหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

Spencer  และ  Spencer  (1993:  7)  ให้ความหมายของคําว่า  “Competency”  หมายถึ ง  

คุณลกัษณะส่วนบุคคล  ซ่ึงมีความสัมพนัธเ์ชิงเหตุผลกบัผลการปฏิบติังาน  และทาํให้บุคคลนั้นทาํงาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ  หรือมีผลงานที่ดีกวา่คนอ่ืน 

Trotter  และ  Ellison  (1997:  39 – 40)  ได้สรุปความแตกต่างระหว่างคาํว่า  “Competence”    

และคาํว่า  “Competency”  ว่า  Competence  หรือความสามารถ  เป็นความหมายที่เน้นผลลพัธ ์ (Output)  

ของการปฏิบติังานให้บรรลุมาตรฐานขั้นตํ่า  โดยใหค้วามสาํคญักบัภารกิจท่ีกาํหนดงาน  และมีลกัษณะ

แยกส่วน  ส่วนคาํว่า  “Competency”  หรือสมรรถนะ  เป็นความหมายที่เน้นปัจจยันาํเขา้  (Input)  เพื่อให้

ปฏิบติังานไดสู้งสุด  โดยใหค้วามสาํคญักบัส่ิงท่ีบุคคลนาํมาใชใ้นการทาํงาน  และมีลกัษณะเป็นองคร์วม 

ส่วนความหมายในภาษาไทย  พบว่า  คาํว่า  “สมรรถนะ”  มีความหมายใกล้เคียงกับคาํว่า  

“สมรรถภาพ” 

พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2554  (2556:  1169)  ให้ความหมายของคาํว่า  

“สมรรถนะ”  และคาํวา่  “สมรรถภาพ”  หมายถึง  ความสามารถ 

ปิยชัย  จันทรวงศ์ไพศาล  (2549:  12)  ให้ความหมายของคาํว่า  “สมรรถนะ”  หมายถึง                 

ส่ิงที่ฝังลึก  และคงทน  จนเป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง  ๆ 

โดยเฉพาะพฤติกรรมการปฏิบติังาน  ซ่ึงทาํใหบุ้คคลปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงค ์ และเป้าหมาย 

จากการศึกษาความหมายของสมรรถนะดังกล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้่า  “Competency”  หรือ  

“Competence”  มีความหมายเหมือนกัน  หมายถึง  ความสามารถในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ตามศกัยภาพของตนเอง  ส่วนคาํว่า  “Performance”  หมายถึง  การทาํงานในหน้าท่ีตามความสามารถ  

และคาํวา่  “สมรรถนะ”  หมายถึง  บุคลิกภาพเฉพาะของบุคคลในการแสดงพฤติกรรม  และการปฏิบติังาน

ให้ประสบผลสาํเร็จ  ส่วนคาํว่า  “สมรรถภาพ”  หมายถึง  “สมรรถภาพ”  หมายถึง  ความสามารถในการ
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ทาํงานต่าง  ๆ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใชค้าํว่า  “Competency”  ในภาษาองักฤษ  และเลือกใชค้าํว่า  “สมรรถนะ”  

ในภาษาไทย  ซ่ึงหมายถึง  คุณลกัษณะทางพฤติกรรมที่เกิดจากความรู้  ความสามารรถ  และพฤติกรรม

ในการปฏิบติังาน  ที่ทาํให้บุคคลปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จเป้าหมาย  ดงันั้นสมรรถนะการจดัการเรียน

การสอน  จึงหมายถึง  คุณลกัษณะทางพฤติกรรมที่เกิดจากความรู้  ความสามารถ  และพฤติกรรมในการ

จดัการเรียนการสอนที่ทาํให้ครูสามารถพฒันาผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้เต็มตามศกัยภาพ  และ

นาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายของหลกัสูตร  และการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู 

การจดัการเรียนการสอนเป็นงานที่มีความยากงานหน่ึง  เพราะเป็นงานท่ีกระทาํกับมนุษย์

ซ่ึงเป็นส่ิงที่มีชีวิต  จิตวิญญาณ  และความแตกต่างท่ีหลากหลาย  ดังนั้นครูจะตอ้งมีสมรรถนะในการ

จดัการเรียนการสอนในดา้นต่าง  ๆ ซ่ึงคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2553:  3 – 15)  ไดก้าํหนดไว ้ 

ประกอบดว้ย  สมรรถนะหลกั  และสมรรถนะประจาํสายงาน  ดงัน้ี 

1. สมรรถนะหลัก  (Core  Competency) 

สมรรถนะที่   1  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน   (Working  Achievement  

Motivation)  หมายถึง  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ  ถูกต้อง  ครบถ้วน

สมบูรณ์  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ โดยมีการวางแผน  กาํหนดเป้าหมาย  ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบติังาน  และปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพ  และผลงานอยา่งต่อเน่ือง 

สมรรถนะที่  2  การบริการที่ดี  (Service  Mind)  หมายถึง  ความตั้งใจและความเต็มใจ 

ในการให้บริการ  และการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการ 

สมรรถนะที่   3  การพัฒนาตนเอง  (Self - Development)  หมายถึง  การศึกษา

คน้ควา้  หาความรู้  ติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ใหม่  ๆ ทางวิชาการและวชิาชีพ  มีการสร้าง 

องคค์วามรู้และนวตักรรม  เพือ่พฒันาตนเอง  และพฒันางาน  

สมรรถนะที่  4  การทาํงานเป็นทีม  (Team  Work)  หมายถึง  การให้ความร่วมมือ 

ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้กาํลงัใจแก่เพื่อนร่วมงาน  การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นหรือทีมงาน  แสดง

บทบาทการเป็นผูน้ําหรือผูต้ามได้อย่างเหมาะสมในการทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น  เพื่อสร้างและดาํรง

สมัพนัธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพือ่พฒันาการจดัการศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

สมรรถนะที่  5  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  (Teacher’s  Ethics  and  Integrity) 

หมายถึง  การประพฤติปฏิบติัตนถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  เป็นแบบอยา่ง 

ที่ดีแก่ผูเ้รียน  และสงัคม  เพือ่สร้างความศรัทธาในวชิาชีพครู 

 
 

 



127 

2. สมรรถนะประจําสายงาน  (Functional  Competency) 

สมรรถนะที่  1  การบริหารหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้  (Curriculum  and  Learning  

Management)  หมายถึง  ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  การออกแบบการเรียนรู้อย่าง

สอดคลอ้งและเป็นระบบจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลย ี และ

การวดัประเมินผลการเรียนรู้  เพือ่พฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

สมรรถนะที่   2  การพัฒนาผูเ้รียน  (Student  Development)  หมายถึง  ความสามารถ        

ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  การพฒันาทกัษะชีวิต  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิต  ความเป็นประชาธิปไตย  

ความภูมิใจในความเป็นไทย  การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพือ่พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 

สมรรถนะที่  3  การบริหารจดัการชั้นเรียน  (Classroom  Management)  หมายถึง  การจัด

บรรยากาศการเรียนรู้  การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจาํชั้นเรียน/ประจาํวิชา  การกาํกบัดูแล

ชั้นเรียนรายชั้น /รายวชิา  เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  และความปลอดภยัของผูเ้รียน   

สมรรถนะที่  4  การวเิคราะห์  สังเคราะห์  และการวจิยัเพือ่พฒันาผูเ้รียน  (Analysis  

&  Synthesis  &  Classroom  Research)  หมายถึง  ความสามารถในการทาํความเขา้ใจ  แยกประเด็นเป็น

ส่วนยอ่ย  รวบรวม  ประมวลหาขอ้สรุปอยา่งมีระบบและนําไปใชใ้นการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน  รวมทั้ง

สามารถวเิคราะห์องคก์รหรืองานในภาพรวมและดาํเนินการแกปั้ญหา  เพือ่พฒันางานอยา่งเป็นระบบ 

สมรรถนะที่  5  ภาวะผูน้ําครู  (Teacher  Leadership)  หมายถึง  คุณลักษณะและ

พฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ส่วนบุคคล  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและ

กนัทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนโดยปราศจากการใชอิ้ทธิพลของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ก่อใหเ้กิด

พลงัแห่งการเรียนรู้เพือ่พฒันาการจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ 

สมรรถนะที่  6  การสร้างความสัมพนัธ์  และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจดัการ

เรียนรู้ (Relationship  &  Collaborative – Building  for  Learning  Management)  หมายถึง  การประสาน

ความร่วมมือ  สร้างความสัมพนัธ์ที่ดี  และเครือข่ายกบัผูป้กครอง  ชุมชน  และองคก์รอ่ืน  ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน  เพือ่สนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 

จากการศึกษาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูดังกล่าว  สรุปไดว้่า  สมรรถนะ

ในการจดัการเรียนการสอนของครู  ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  (Core  Competency)  5  สมรรถนะ  

ได้แก่  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน  (Working  Achievement  Motivation)  การบริการที่ ดี  

(Service  Mind)  การพฒันาตนเอง  (Self - Development)  การทาํงานเป็นทีม  (Team  Work)  จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  (Teacher’s  Ethics  and  Integrity)  และสมรรถนะประจาํสายงาน  (Functional  

Competency)  6  สมรรถนะ  ได้แก่  การบริหารหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้  (Curriculum  and  Learning  

Management)  การพัฒ นาผู ้ เรี ยน  (Student  Development)  การบริ หารจัดการชั้ น เรี ยน  (Classroom  
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Management)  การวิ เคราะห์   สั งเคราะห์   และการวิจัยเพื่ อพัฒนาผู ้เรียน  (Analysis  &  Synthesis  &  

Classroom  Research)  ภาวะผูน้ําครู  (Teacher  Leadership)  การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกับ

ชุมชน เพือ่การจดัการเรียนรู้  (Relationship  &  Collaborative – Building  for  Learning  Management) 

แนวคดิการพัฒนารูปแบบ 

ในการพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  คร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดศึ้กษา

แนวคิดของนกัการศึกษาที่ไดรั้บการยอมรับในวงการศึกษา  ดงัน้ี 

ความหมายของรูปแบบ 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความหมายของคาํวา่  “รูปแบบ”  พบว่า  ทั้งความหมายในภาษาองักฤษ  และ

ภาษาไทย  ดงัน้ี 

จากการศึกษาความหมายของคาํว่า  “รูปแบบ”  ในภาษาอังกฤษ  ตรงกับคาํว่า  “Model”  

และคาํวา่  “Paradigm”   

Webster’s  New  World  Dictionary  of  the  American  Language  (1970:  913)  ใ ห้

ความหมายของคาํว่า  “Model”  เป็น  4  ความหมาย  ไดแ้ก่  1)  แบบจาํลองที่ลอกเลียนแบบยอ่ส่วนจาก

วตัถุของจริง  ตวัตน้แบบ  รูปแบบแรกเร่ิม  หุ่นจาํลอง  หุ่นขี้ผึ้ง  2)  บุคคล  หรือส่ิงของที่ไดรั้บการยกยอ่ง 

ให้เป็นมาตรฐานของความยอดเยีย่ม  3)  วถีิทางหรือแบบแผน  และ  4)  บุคคลที่เป็นแบบให้แก่ศิลปิน  

ช่างภาพ  นางแบบแสดงเคร่ืองแต่งกาย   

สงัด  อุทรานันท์  (2530:  11)  ได้อธิบายความหมายของทั้งสองคาํ  คือ  คาํว่า  “Model”  

และคาํว่า  “Paradigm”  มีการนําไปใชท้ี่แตกต่างกนั  โดยคาํว่า  “Model”  ใชก้บัทฤษฎี  หรือส่ิงที่เกิดขึ้น

คร้ังแรก  แต่หากมีการนาํไปประยกุตใ์ช ้ หรือดดัแปลงจากของเดิม  เรียกวา่  “Paradigm”  แต่ในปัจจุบนั

นิยมใช้คาํว่า  “Model”  ทั้งในกรณีที่ใช้กบัทฤษฎี  หรือส่ิงที่เกิดขึ้นคร้ังแรก  และกรณีการนําไป

ประยกุตใ์ช ้ หรือดดัแปลงจากของเดิม 

ส่วนความหมายในภาษาไทย  พบว่า  คาํว่า  “รูปแบบ”  มีความหมายใกล้เคียงกับคาํว่า  

“ตน้แบบ”  ซ่ึงมีการอธิบายความหมาย  ดงัน้ี 

พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2554  (2556:  1011)  ให้ความหมายของคาํว่า  

“รูปแบบ”  หมายถึง  รูปที่ก ําหนดขึ้ นเป็นหลักหรือเป็นแนวซ่ึงเป็นที่ยอมรับ  ส่วนคาํว่า  “ตน้แบบ”  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2554  (2556:  453)  ให้ความหมายว่า  หมายถึง  แบบดั้งเดิม  

แบบที่มีมาแต่แรก  แบบที่ทาํขึ้นไวแ้ต่แรก  ส่ิงที่สร้างขึ้นเป็นแบบฉบบั  ใชเ้ป็นตน้เคา้สาํหรับสร้างส่ิงอ่ืน 

ใหมี้ลกัษณะเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั 
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ทิศนา  แขมมณี  (2553:  221)  ได้กล่าวถึงคาํว่า  “รูปแบบ”  เป็นรูปธรรมทางความคิดที่เป็น

นามธรรม  ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  เช่น  คาํอธิบาย  แผนผงั  ไดอะแฟรม  

แผนภาพ  เป็นตน้  เพือ่ช่วยใหต้นเอง  และบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนขึ้น 

จากการศึกษาความหมายของรูปแบบดังกล่าว  สรุปได้ว่า  คาํว่า  “Model”  และคําว่า  

“Paradigm”  มีความหมายใกล้เคียงกนั  คาํว่า  “Model”  หมายถึง  แบบจาํลองท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น

แบบอย่าง  คาํว่า  “Paradigm”  หมายถึง  การประยุกต์หรือดัดแปลงทฤษฎี  หรือส่ิงต่างๆ  ส่วนคาํว่า  

“รูปแบบ”  หมายถึง  การแสดงความคิดออกมาเป็นรูปธรรมที่กาํหนดเป็นหลักหรือแนวทางเป็นที่

ยอมรับ  และคาํวา่  “ตน้แบบ”  หมายถึง  แบบดั้งเดิมที่มีมาแต่แรก  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใชค้าํวา่  “Model”  

ในภาษาอังกฤษ  และเลือกใช้คาํว่า  “รูปแบบ”  ในภาษาไทย  ซ่ึงหมายถึง  โครงสร้างของความคิดที่

แสดงถึงองคป์ระกอบต่าง  ๆ ที่มีความสมัพนัธก์นั  เพือ่สร้างให้เกิดความเขา้ใจที่ชดัเจนขึ้น 

ประเภทของรูปแบบ 

การพฒันารูปแบบเพื่อพฒันาคุณภาพในดา้นต่างๆ  จะตอ้งศึกษาประเภทของรูปแบบที่จะ

นาํมาพฒันาให้ละเอียด  เพื่อตดัสินใจเลือกให้เหมาะสม  และตรงตามความตอ้งการ  ซ่ึง  Keeves  (1988:  

561 -565)  ไดจ้าํแนกรูปแบบทางการศึกษา  และสงัคมศาสตร์  ออกเป็น  4  ประเภท  ดงัน้ี 

1. รูปแบบเชิงเทียบเคียง  (Analogue  Model)  เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัย

เทียบเคียง  ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม  เพื่อสร้างความเขา้ใจดว้ยการใชห้ลกัการ

เทียบเคียงโครงสร้างของรูปแบบให้สอดคล้องกับขอ้มูลหรือความรู้ที่มีอยู ่ ซ่ึงองค์ประกอบของ

รูปแบบนั้นตอ้งมีความชดัเจน  และสามารถนาํไปทดสอบเชิงประจกัษไ์ด ้

2. รูปแบบเชิงข้อความ  (Semantic  Model)  เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือกลางในการ

บรรยายหรืออธิบายด้วยภาษา  แผนภูมิ  และรูปภาพ  ท่ีแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิด  

องคป์ระกอบ  และความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบเหล่านั้น 

3. รูปแบบเชิงคณิ ตศาสตร์   (Mathematical  Model)  เป็ น รูปแบบที่ ใช้สมการทาง

คณิตศาสตร์ในการแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของตวัประกอบหรือตวัแปรเหล่านั้น 

4. รูปแบบเชิงสาเหตุ  (Causal  Model)  เป็นรูปแบบที่พฒันาขึ้นจากการวิเคราะห์เส้นทาง  

(Path  Analysis)  ร่วมกับหลักการสร้างที่อาศยัทฤษฎีหรืองานวิจยัต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้งมาแสดงให้เห็นถึง

ความสมัพนัธเ์ชิงเหตุ  และผลระหวา่งตวัแปร  ซ่ึงสามารถทดสอบได ้

จากการศึกษาประเภทของรูปแบบดงักล่าว  สรุปไดว้่า  รูปแบบแบ่งเป็น  4  ประเภท  

ได้แก่  1)  รูปแบบเชิงเทียบเคียง  (Analogue  Model)  2)  รูปแบบเชิงข้อความ  (Semantic  Model)                   

3)  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์  (Mathematical  Model)  และ  4)  รูปแบบเชิงสาเหตุ  (Causal  Model) 
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ในการพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัพัฒนา

รูปแบบโดยใชป้ระเภทรูปแบบเชิงสาเหตุ  (Causal  Model)  เน่ืองจากเป็นการพฒันาขึ้นโดยอาศยัทฤษฎี  

และงานวิจยัที่เก่ียวข้องต่างๆ  มาแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงเหตุ  และผลขององค์ประกอบที่

สามารถทดสอบได ้

ลักษณะของรูปแบบที่ดี 

การพฒันารูปแบบมีองคป์ระกอบต่าง  ๆ ที่มีความสมัพนัธก์นั  เพือ่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง  

และความเป็นไปไดใ้นเบื้องตน้  ซ่ึง  Keeves  (1988:  560)  ไดเ้สนอลกัษณะของรูปแบบท่ีดีไว ้ ดงัน้ี 

1. ประกอบดว้ยความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวา่งตวัแปรมากกวา่ความสมัพนัธแ์บบรวม 

2. นาํไปสู่การทาํนายผลท่ีตามมา  ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

3. ควรอธิบายโครงสร้างของความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลของเร่ืองที่ศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน  

นอกจากจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ไดช้ดัเจนแลว้  ตอ้งสามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ได ้

4. ควรนาํไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่  หรือความสมัพนัธใ์หม่ของเร่ืองท่ีศึกษา 

5. ลกัษณะรูปแบบของเร่ืองใด  ควรขึ้นอยูก่บักรอบทฤษฎีของเร่ืองนั้น 

จากการศึกษาลักษณะของรูปแบบที่ดีดังกล่าว  สรุปได้ว่า  ลักษณะของรูปแบบที่ดีมี  5  

ประการ  ได้แก่  มีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตวัแปร  ทาํนายผลได้ด้วยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

อธิบายโครงสร้างของความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลชดัเจน  นาํไปสร้างแนวคิดใหม่ได ้ และสร้างจากกรอบ

ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 

การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ 

รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่พฒันาขึ้น  จะไดรั้บการยอมรับ  และ

นาํไปสู่การสร้างทฤษฎีใหม่ได ้ จะตอ้งผ่านกระบวนการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพที่น่าเช่ือถือ  ซ่ึง  Eisner  

(1976:  192 - 193)  ไดเ้สนอแนวคิดในการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบโดยผูท้รงคุณวฒิุไว ้ ดงัน้ี 

1. ผูท้รงคุณวุฒิวเิคราะห์  และวิจารณ์อยา่งลึกซ้ึง  เฉพาะประเด็นที่ถูกนาํมาพิจารณา  

ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งเก่ียวโยงกบัวตัถุประสงคห์รือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเสมอไป  แต่อาจจะผสม 

ผสานปัจจยัต่างๆ  ในการพจิารณาเขา้ดว้ยกนั  ตามวจิารณญาณของผูท้รงคุณวฒิุ  เพื่อให้ไดข้อ้สรุป

เก่ียวกบัคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ความเหมาะสมของส่ิงที่จะทาํการประเมิน 

2. รูปแบบการประเมินที่มีลกัษณะเฉพาะทางในเร่ืองที่จะประเมิน  รูปแบบน้ีพฒันามา

จากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลปะที่มีความละเอียดลึกซ้ึง  ตอ้งอาศยัความรู้  และความสามารถของ

ผูเ้ช่ียวชาญระดับสูงมาเป็นผูว้ินิจฉัย  โดยวดัเชิงคุณค่า  และไม่สามารถวดัด้วยเคร่ืองมือวดัที่เป็น
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รูปธรรมใดๆ  ได้  ซ่ึงแนวคิดน้ีถูกนํามาประยุกต์ใช้ทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น  ทั้ งน้ีเพราะ

องคป์ระกอบความรู้เฉพาะสาขานั้นๆ  ผูท้ี่ศึกษาอยา่งแทจ้ริงจึงจะสามารถเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง 

3. รูปแบบใชต้วับุคคลหรือผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน  โดยให้ความเช่ือถือ

วา่ผูท้รงคุณวฒิุมีความเที่ยงธรรม  และมีดุลยพนิิจที่ดี  ทั้งน้ีมาตรฐาน  และเกณฑพ์ิจารณาต่างๆ  จะ

สร้างจากประสบการณ์  และความชาํนาญของผูท้รงคุณวฒิุเอง 

4. รูปแบบที่ให้ผู ้ทรงคุณ วุฒิพิจารณา  ควรให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ มีความยืดหยุ่นใน

กระบวนการทาํงาน  โดยใหก้าํหนดกระบวนการประเมินตามความถนดัของแต่ละบุคคล  นบัตั้งแต่

การกาํหนดประเด็นสําคญัที่จะพิจารณา  การบ่งช้ีขอ้มูลที่ตอ้งการ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การ

ประมวลผล  การวนิิจฉยัขอ้มูล  และการนาํเสนอผลการประเมิน 

จากการศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบดังกล่าว  สรุปได้ว่า  การทดสอบ

ประสิทธิภาพของรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ  ไดแ้ก่  วิเคราะห์และวิจารณ์ในประเด็นท่ีถูกนาํมาพิจารณา

อย่างลึกซ้ึง  รูปแบบการประเมินมีลักษณะเฉพาะทางในเร่ืองท่ีจะประเมิน  ใช้ตัวบุคคลหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน  และควรให้ผูท้รงคุณวุฒิที่มาพิจารณามีความยืดหยุ่นใน

กระบวนการทาํงาน   

ในการพฒันารูปแบบการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชก้ารประเมิน

โดยผูท้รงคุณวฒิุตามแนวคิดของ  Eisner  ทั้งน้ีตอ้งอาศยัผูท้รงคุณวฒิุดา้นการพฒันารูปแบบการพฒันา

วชิาชีพดา้น  Metacognition  และดา้นการจดัการเรียนการสอน 

แนวคดิในการพัฒนารูปแบบ 

การพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ศึกษา

แบบจาํลองของนกัวชิาการในวงการศึกษาที่เก่ียวขอ้งต่างๆ  ดงัน้ี 

1. แบบจําลองการสอนเชิงระบบ  The  ADDIE  Model  ของ  University  of  Florida  State   

The  ADDIE  Model  ของ  University  of  Florida  State  (1975:  1)  เป็นการออกแบบการเรียน 

การสอน   (Instructional  Design  ID)  เป็ นวิ ธีการเชิ งระบบ  (System  Approach)  มี การดําเนิ นการ  5  

ขั้นตอน  ดงัน้ี 

1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์  (Analysis)  เป็นการวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น  (Assess  

and  Analyze  Needs)  ในการจดัการเรียนรู้ 

1.2 ขั้นตอนการออกแบบ  (Design)  ออกแบบการเรียนการสอนและการนาํเสนอ  

(Design  Instruction  and  Presentations)  ประกอบดว้ย  การกาํหนดวตัถุประสงค ์ ออกแบบวธีิการ

หรือรูปแบบที่ใหบ้รรลุเป้าหมายเพือ่จดัการเรียนรู้อยา่งไรจึงบรรลุเป้าหมาย 
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1.3 ขั้นตอนการพฒันา  (Development)  เป็นการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้  การ

พฒันาวธีิการจดัการเรียนการสอน  และการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1.4 ขั้นตอนนําไปใช้  (Implementation)  เป็นการนําสาระและกิจกรรมไปใช้

ประกอบด้วย  การวางแผนในการบริหารจัดการในการนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้  และ

ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่างๆ  ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 

1.5 ขั้นตอนการประเมินผล  (Evaluation)  เป็นการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้

ทุกแผนสาํหรับการนาํไปใชใ้นคร้ังต่อไป 

ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้นํามาใช้สังเคราะห์แนวคิดการพัฒนารูปแบบการโค้ชทาง

ปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ด้วยการนําขั้นตอนท่ี  1  การวิเคราะห์  (Analysis)  ความตอ้งการจาํเป็น  

มาสังเคราะห์แนวคิดการพฒันา  เป็นขั้นตอนแรกในระยะที่  1  ซ่ึงเป็นการเตรียมการพฒันาดว้ยการศึกษา

วเิคราะห์  (Analysis  :  Research  :  R1)  รวมทั้งไดว้ิเคราะห์สภาพปัญหา  และความตอ้งการจาํเป็นในการ

พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครู  ด้วยการสังเคราะห์เพื่อระบุช่องว่างระหว่างส่ิงที่

คาดหวงักับสภาพที่เป็นจริงภายใตแ้นวคิดในการประเมินความตอ้งการจาํเป็นของ  Kaufman,  Rojas  

และ  Mayer  (1993)  นอกจากน้ียงัได้นํารูปแบบ  The  ADDIE  Model  ของ  University  of  Florida  State  

University  (1975:  1)  มาใชส้ังเคราะห์แนวคิดในการพฒันา  ขั้นตอนท่ี  2  การออกแบบและพฒันา  (Design  

and  Development  :  Development  :  D1)  ตลอดจนขั้ นตอนที่   3  การทดลองใช้   (Implementation  :  

Research  :  R2)  และขั้นตอนที่  4  การประเมินและพฒันา  (Evaluation  :  Development  :  D2) 

2. แบบจําลองการสอนของ  Dick,  Carey  และ  Carey   

ผูว้ิจัยได้นําแบบจาํลองการออกแบบระบบการสอนของ  Dick,  Carey  และ  Carey  

(2005:  1 - 8)  หรือ  Dick  และ  Carey  Model  มาใช้ในการพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน

ช่วยเพือ่นฯ  ประกอบดว้ย  10  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

2.1 กําหนดเป้าหมายการเรียนการสอน  (Identify  Instructional  Goals)  เป็นการ

กาํหนดผลลัพธ์ที่คาดหวงั  ด้วยการวิเคราะห์การปฏิบติังาน  (Analyze  Performance)  และการวิเคราะห์

ความตอ้งการจาํเป็น  (Conduct  Needs  Assessment) 

2.2 วิเคราะห์การเรียนการสอน  (Analyze  Instruction)  เป็นการวิเคราะห์วิธีการจดั 

การเรียนการสอนด้วยการกําหนดพฤติกรรมที่ต้องมีมาก่อน  (Entry  Behavior)  ที่จะทําให้บรรลุ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายที่กาํหนดไว ้  

2.3 วิ เคราะห์ ผู ้ เรี ยน   และบ ริ บ ท   (Analyze  Learners  and  Contexts)  เป็ น การ

วเิคราะห์ผูเ้รียน  และการวเิคราะห์บริบทต่างๆ  สาํหรับช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้  
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2.4 เขียนวัตถุประสงค์  (Write  Performance  Objective)  เป็นการระบุความสามารถ                   

ดา้นความรู้  และการปฏิบติัของผูเ้รียน   

2.5 พัฒนาเคร่ืองมือประเมินผล  (Develop  Assessment  Instrument)  เป็นการพัฒนา

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่กาํหนดไว ้  

2.6 พัฒนากลยุทธ์การสอน  (Develop  Instructional  Strategy)  เป็นการกําหนด            

กลยทุธ์ที่ตอ้งใช้จดัการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ ทั้งกิจกรรมก่อนเรียน  การนําเสนอ

เน้ือหา  การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน  การประเมินและติดตามกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน   

2.7 พัฒ นา  และเลื อกส่ื อการเรียนการสอน  (Develop  and  Select  Instructional  

Materials)  เป็นการพฒันาและเลือกส่ือมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตรง

ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด   

2.8 ออกแบบ  และประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน  (Design  and  Conduct  

Formation  Evaluation  of  Instruction)  เป็นการกาํหนดวิธีประเมินผลระหว่างการจดัการเรียนการสอน  

เพื่อปรับปรุงวิธีการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสม  ดว้ยการประเมินผลรายบุคคล  กลุ่มยอ่ย  และการ

ทดสอบภาคสนาม  (Field – Trial  Evaluation)   

2.9 ทบทวนการจดัการเรียนการสอน  (Revise  Instruction)  เป็นการทบทวนผลที่ได้

จากการจดัการเรียนการสอน  เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  รวมทั้งเป็นการ

ตรวจสอบซํ้ าในความน่าเช่ือถือของการวิเคราะห์การจดัการเรียนการสอน  การกาํหนดพฤติกรรมที่มีมา

ก่อน  การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  และการประเมินผล  

2.10 ออกแบบ  และประเมินผลหลังการเรียนการสอน  (Design  and  Conduct  Summative  

Evaluation)  เป็นการประเมินผลหลังจากการจัดการเรียนการสอนเสร็จส้ิน  เพื่อทบทวนการบรรลุ

เป้าหมายที่กาํหนดไว ้  

ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดของ  Dick,  Carey  และ  Carey  มาใชใ้นการสังเคราะห์เป็นขั้นตอน

ต่าง  ๆ ในการพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  โดยนาํแนวคิดขององคป์ระกอบที่  

2  วิเคราะห์การเรียนการสอน  (Analyze  Instruction)  ที่ระบุว่า  การจดัประสบการณ์  และการให้

ความรู้  จะตอ้งมีการวิเคราะห์การเรียนการสอน  และการกาํหนดพฤติกรรมที่ตอ้งมีมาก่อน  (Entry  

Behavior)  ของผูเ้รียน  ไดแ้ก่  ความรู้  ทกัษะ  และเจตคติท่ีจะตอ้งรู้  เขา้ใจ  และสามารถทาํไดก่้อนเร่ิม

กระบวนการ  (Dick,  Carey  and  Carey,  2005:  6 – 8)  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้นาํแนวคิดน้ีมาใชเ้ป็นขั้นตอนแรก

ของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ในขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพปัญหา  และความ

ตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูผูท้าํหน้าที่โคช้  และรับการโคช้  ดว้ย

การให้ความรู้  และการฝึกทกัษะที่จาํเป็นตอ้งมีมาก่อน  ได้แก่  ความรู้และทกัษะเก่ียวกับการโคช้ทาง
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ปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  การจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  สอดคลอ้งกับแนวคิด

ในการเตรียมความพร้อมดา้นความรู้  และทกัษะของ  Glickman,  Gordon  และ  Ross - Gordon  (2010:  

296)  ที่ระบุว่า  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  เป็นการเน้นการสะทอ้นความคิดเห็น

ซ่ึงกนัและกนั  เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจพฒันาการจดัการเรียนการสอน  ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่

ที่จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมดว้ยการใหค้วามรู้  และฝึกทกัษะก่อนที่จะเร่ิมการโคช้ 

3. แบบจําลองการสอนของ  Kemp,  Morrison  และ  Ross 

แบบจาํลองการสอนของ  Kemp,  Morrison  และ  Ross  (2011:  14 - 18)  ไดน้ําเสนอวิธีการ

เชิงระบบในจดัการเรียนการสอนที่มีความสมัพนัธเ์กี่ยวเน่ืองกนัและกนั  10  ประการ  ดงัน้ี 

3.1 การกาํหนดปัญหาการจดัการเรียนการสอน  (Instruction  Problems)  เป็นการ

กาํหนดความตอ้งการจาํเป็นหรือปัญหาในการปฏิบติัที่ตอ้งการปรับปรุงแกไ้ข   

3.2 การวิเคราะห์ผูเ้รียน  และบริบท  (Learner  and  Context)  เป็นการวิเคราะห์  

และกาํหนดลกัษณะของผูเ้รียนในการพฒันา   

3.3 การวิเคราะห์ภาระงาน  (Task  Analysis)  เป็นการวิเคราะห์ส่ิงท่ีควรรู้  และควร

ปฏิบติัในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน  สาํหรับนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพ   

3.4 การกําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน  (Instructional  Objectives)  

เป็นการกาํหนดส่ิงที่ผูเ้รียนควรรู้  และนาํไปสู่การวดัและประเมินผล   

3.5 การจดัลาํดบัเน้ือหา  (Content  Sequencing)  เป็นการจดัลาํดับเน้ือหาก่อน – 

หลงัในการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี   

3.6 กลยุทธ์การสอน  (Instructional  Strategies)  เป็นการพิจาณาวิธีการจัดการเรียน 

การสอนใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ยวธีิการที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน  เน้ือหา  และจุดประสงค ์  

3.7 การออกแบบส่ือการสอน  (Designing  the  Massage)  เป็ นการพัฒนาส่ือให้ มี

ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามวตัถุประสงคท์ี่กาํหนด   

3.8 การพฒันาการปฏิบติัการสอน  (Development  of  the  Instruction)  เป็นการนํา 

แผนการจดัการเรียนรู้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง  เพื่อให้มีประสิทธิภาพ  และเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด   

3.9 การกําหนดเคร่ืองมือในการประเมิน  (Evaluation  Instruments)  เป็นการ

พจิารณาเคร่ืองมือมาใชป้ระเมินผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ  และเจตคติ  โดยคาํนึงถึงส่ิงที่ตอ้งการวดั

หรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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3.10 กิจกรรมสนับสนุน  (Ongoing  Processes)  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้การจดัการ

เรียนการสอนของครูบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด  ไดแ้ก่  การวางแผนและการบริหาร โครงการ  (Planning  

and  Project  Management)  การสนับสนุนและบริการ  (Support  Services)  การประเมิน  และปรับปรุงระหว่าง

จัดการเรียนการสอน   (Formative  Evaluation  and  Revision)  การนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

(Implementation)  การประเมิน สรุปเพื่อตดัสินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดั การเรียนการสอน  

(Summative  Evaluation)  การยืนยนัประสิทธิภาพการใช้ระบบการสอนในบริบทอ่ืนที่สอดคล้องกัน  

(Confirmative  Evaluation)   

ผูว้ิจยัได้นําแบบจาํลองการสอนของ  Kemp,  Morrison  และ  Ross  มาสังเคราะห์  เพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  ประกอบดว้ย  

ขั้นตอนที่   1  การกําหนดปัญหาการจัดการเรียนการสอน  (Instruction  Problems)  ขั้ นตอนที่   2  การ

วิเคราะห์ผูเ้รียน  และบริบท  (Learner  and  Context)  ขั้นตอนที่  3  การวิเคราะห์ภาระงาน  (Task  Analysis)  

ขั้นตอนที่  4  การกาํหนดวตัถุประสงค์ในการจดัการเรียนการสอน  (Instructional  Objectives)  ขั้นตอนที่  5  

การจัดลําดับเน้ือหา  (Content  Sequencing)  ขั้นตอนท่ี   6  การกําหนดกลยุทธ์การสอน  (Instructional  

Strategies)  ขั้นตอนที่  7  การออกแบบส่ือการสอน  (Designing  the  Massage)  ขั้นตอนที่  8  การนาํแผน

ไปใช้จดัการเรียนการสอน  (Development  of  the  Instruction)  ขั้นตอนท่ี  9  การกาํหนดเคร่ืองมือใน

การประเมิน  (Evaluation  Instruments)  และขั้นตอนที่  10  การกาํหนดกิจกรรมสนับสนุน  (Ongoing  

Processes)  ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกัน  และสามารถดาํเนินการไปพร้อมกันหลาย

ขั้นตอนได ้

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ศึกษาทบทวนจากงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ

การโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ   โดยแบ่งออกเป็นงานวิจัยทั้ งในประเทศ  และ

ต่างประเทศ  4  ประเด็น  ประกอบด้วย  1)  งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

และ  2)  งานวิจยัที่เก่ียวข้องกับการพฒันาการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ซ่ึงมี

รายละเอียด  ดงัน้ี 

การโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

1. งานวิจัยในประเทศ 

ธญัพร  ช่ืนกล่ิน  (2553)  ไดศึ้กษา  เร่ือง  การพฒันารูปแบบการโคช้เพื่อพฒันาสมรรถนะ

การจดัการเรียนรู้ของอาจารยพ์ยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
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พยาบาล  ในสังกัดสถาบนัพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย  4  ขั้นตอน  ได้แก่           

1)  การศึกษาวเิคราะห์สภาพและประเมินความตอ้งการจาํเป็น  2)  การออกแบบและพฒันารูปแบบการโคช้  

3)  การทดลองใช้รูปแบบ  และ  4)  การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ  ซ่ึงผลของการออกแบบและ

พฒันา  ได ้ PPCE  Coaching  Model  ที่ประกอบดว้ย  3  องค์ประกอบ  ไดแ้ก่  1)  องคป์ระกอบเชิงหลกัการ

และวตัถุประสงค ์ 2)  องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ  และ  3)  องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ 

มีกระบวนการดาํเนินการ  4  ระยะ  ได้แก่  ระยะที่  1  การเตรียมการ  (Preparing  Phase  :  P)  ระยะที่  2  

การวางแผนการโค้ช  (Planning  Phase  :  P)  ระยะที่   3  การปฏิบัติ  การโค้ช  (Coaching  Phase  :  C)  และ

ระยะที่  4  การประเมินผลการโค้ช  (Evaluating  Phase  :  E)  ผลการตรวจสอบรูปแบบการโค้ช  พบว่า   

PPCE  Coaching  Model  มีประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ก่อน   และหลังการทดลองอาจารยพ์ยาบาลมี

สมรรถนะการโคช้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัที่ระดับ  .05   มีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  

นักศึกษาพยาบาลมีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกนัอยา่ง มีนัยสาํคญัท่ีระดบั  .05  อาจารย์

พยาบาลและผูบ้ริหารมีความพึงพอใจของท่ีมีต่อ  PPCE  Coaching  Model  ในระดับมากที่สุด  รวมทั้ง

นักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นว่าการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีความ

เหมาะสมในระดบัมาก 

จิตณรงค ์ เอ่ียมสาํอางค ์ (2555)  ไดศึ้กษา เร่ือง  การพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อพฒันาสมรรถภาพการโคช้และการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

ของครูพณิชยกรรม  ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1)  การวจิยัเพื่อศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน

เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการโคช้  2)  การพฒันารูปแบบการโคช้  3)  การวิจยัทดลองหาประสิทธิผล

ของรูปแบบการโคช้  4)  การพฒันาปรับปรุงรูปแบบการโคช้  ได้  APCCMPRE  Model  ซ่ึงประกอบด้วย

องค์ประกอบ  3  ส่วน  คือ  หลกัการ  วตัถุประสงค์  และปัจจยัสนับสนุน  มีกระบวนการดาํเนินการโคช้               

8  ระยะ  ไดแ้ก่  ระยะที่  1  การวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นและกาํหนดประเด็นการพฒันา  (Analyzing  

Needs  and  Deciding  Focus  :  A)  ระยะที่  2  การเตรียมการด้านความรู้และทักษะการปฏิบติัการโค้ช  

(Preparing  Knowledge  and  Skills  for  Coaching  :  P)  ระยะที่   3  การร่วมมือกันวางแผนและกําหนด

วตัถุประสงค์ของการพัฒนา  (Collaborative  Planning  and  Setting  Objective  :  C)  ระยะที่  4  การปฏิบัติ             

การโคช้  (Coaching  :  C)  ระยะที่  5  การทบทวนระหว่างกระบวนการและอภิปรายไตร่ตรองสะทอ้นคิด  

(Mid  Cycle  Reviewing  and  Reflective  Discussion  :  M)  ระยะท่ี  6  การดาํเนินการปฏิบัติการโคช้ต่อ  

(Proceeding  Coaching  Cycle  :  P)  ระยะท่ี  7  การทบทวนไตร่ตรองสะทอ้นคิดและสรุปผล  (Reflective  

Reviewing  and  Conclusions  :  R)  ระยะที่  8  การประเมินผลการใช้รูปแบบ การโคช้ร่วมกนั  (Collaborative  

Evaluation  of  Coaching  Model  Implementation  :  E)  ผลการตรวจสอบรูปแบบการโค้ช  พบว่า  
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APCCMPRE  Model  มีความสมเหตุสมผลและมีประสิทธิผล  คือ  สมรรถภาพการโคช้และการจดั 

การเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์หลงัการใช้รูปแบบการโคช้ฯ  สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ

การโคช้ฯอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05  และ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของ

นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และครูพณิชยกรรมมี

ความเห็นว่า  รูปแบบที่พฒันาขึ้นส่งเสริมให้เกิดการพฒันาวิชาชีพและการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

การคิดวิเคราะห์  รวมทั้งนกัเรียนพณิชยกรรมมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้  ที่ส่งเสริมการคิด

วเิคราะห์ของครูอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

2. งานวิจัยต่างประเทศ 

Fostor  (1989)  ไดศึ้กษา  เร่ือง  ผลการใชก้ารโคช้ทางปัญญาในกระบวนการสอน

ของครูในโรงเรียนชุมชน  Plymouth – Canton  มีวตัถุประสงค์  ได้แก่  1)  การประเมินผลของการใช ้

การโคช้ทางปัญญาในกระบวนการจดัการเรียนการสอนในพฒันาสมรรถนะเก่ียวกบัการวางแผน  

การสอน  การวิเคราะห์  การประเมิน  และการประยกุต์ของครู  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง  คือ  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

การโคช้ทางปัญญา  ในปี  1987-1988  ใช้แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้คือค่าเฉล่ีย  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  T - Test  and  ANOVA  ผลการวิจัย  พบว่า  ครูที่ได้รับการโค้ชทางปัญญามีค่าเฉล่ียคะแนน 

ผลกระทบอ้างอิงในทุกสมรรถนะ  ครูที่สอนในระดับประถม  และมัธยมมีค่าเฉล่ียคะแนนผลกระทบ

อา้งอิงในทุกสมรรถนะ  และเม่ือครูที่มีประสบการณ์ในการสอน  6 – 10  ปี , 11 - 20  ปี  และตั้งแต่  

21  ปีขึ้นไป  ที่ไดรั้บการโคช้ทางปัญญามีค่าเฉล่ียคะแนนผลกระทบอา้งอิงทุกสมรรถนะ  แต่ครูที่มี

ประสบการณ์ในการสอนนอ้ยกว่า  5  ปี  ที่ไดรั้บการโคช้ทางปัญญามีผลกระทบในระดบัตํ่า  ส่วน

ครูผูไ้ด้รับการอบรม  2  วนั  และ  5  วนั  เก่ียวกับการโคช้ทางปัญญา  มีค่าเฉล่ียคะแนนผลกระทบ

อา้งอิงในกระบวนการสอนในทุกสมรรถนะ  ครูที่ได้รับการโคช้ทางปัญญาและมีการจดัการประชุม

ตั้งแต่  7  คร้ัง  มีค่าเฉล่ียคะแนนผลกระทบในกระบวนการสอนทุกสมรรถนะ  ส่วนครูที่ประชุม  4 - 

6  คร้ัง  มีคะแนนเฉล่ียสูงในด้านการวิเคราะห์และการประเมิน  ครูที่ประชุมน้อยกว่า  4  คร้ัง  มี

คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดับตํ่าทุกสมรรถนะ  และครูที่ได้รับการโคช้ทางปัญญาที่มีประชุมร่วมกับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือเพือ่นครู  มีค่าเฉล่ียคะแนนอยูใ่นระดบัสูงในทุกสมรรถนะ 

Sammy  (2007)  ไดศึ้กษา  เร่ือง  การวเิคราะห์การโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่นระหวา่ง

โรงเรียนระดบัประถมศึกษาสองแห่ง  มีวตัถุประสงค ์ 3  ประการ  ได้แก่  1)  เพื่อระบุตวัแปรที่มีผลต่อ

การโคช้แบบเพือ่นช่วยเพื่อน  2)  เพื่อศึกษาลกัษณะของการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพือ่น  และ  3)  เพื่อ

กาํหนดผลลพัธ์ของการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  โดยใชก้ารสัมภาษณ์ตวัต่อตวัเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก

ในการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ซ่ึงคาํถามที่ใชใ้นการสัมภาษณ์ไดถู้กพฒันาจากองคป์ระกอบ  3  ดา้น 
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ตามกรอบแนวคิด  ประกอบดว้ย  ตวัแปรที่มีผลต่อการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ลกัษณะของการโคช้

แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  และผลลพัธ์ของการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  14  คน  

ประกอบด้วย  อาจารยใ์หญ่  จาํนวน  2  คน  และครู  จาํนวน  12  คน  ในโรงเรียนแห่งหน่ึงของ

เครือจักรภพแห่ง  Verginia  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามครู  แบบสอบถาม

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  และการสัมภาษณ์ครูแบบเผชิญหน้า  มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลที่ไดจ้าก

การสัมภาษณ์  ผลการศึกษา  พบว่า  ตวัแปรที่มีผลต่อการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ไดแ้ก่  1)  ความ

ไวว้างใจ  2)  ความมุ่งมั่น  3)  การสนับสนุนด้านการบริหาร  4)  สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตราย                    

5)  เวลาจาํกดั  และ  6)  คุณภาพของครู  ลักษณะของการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ได้แก่  1)  เป็นมิตร 

ต่อผูใ้ชบ้ริการ  2)  การฝึกอบรมให้คาํแนะนาํ  3)  เป็นศูนยก์ลางในการสงัเกต  และ  4)  การประชุม  

ส่วนผลที่ได้จากการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ไดแ้ก่  1)  การสร้างเครือข่ายสนับสนุน  2)  ผลกระทบ 

ต่อการเรียนการสอนและการจดัการในชั้นเรียน  และ  3)  การยนืยนัการจดัการเรียนการสอนและ

การจดัการในชั้นเรียน  การศึกษาคร้ังน้ีไดค้น้พบส่ิงที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา  

และครูที่มีความสนใจเรียนรู้เก่ียวกบัการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  และวิธีการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

ที่สามารถทาํหน้าที่เป็นทีมพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในการนาํการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนการสอนของครู  

และการจดัการในชั้นเรียน 

Zwart  และคณะ  (2008)  ไดศึ้กษา  เร่ือง  การเรียนรู้ของครูที่เกิดจากการโคช้แบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน  :  การวเิคราะห์ผลจากกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มตวัอยา่ง  เป็นครูท่ีมีประสบการณ์ในการจดั 

การเรียนรู้  จาํนวน  8  คน  จบัคู่ซ่ึงกนัและกนั  จาํนวน  4  คู่  เรียนรู้การจดัการเรียนการสอนดว้ยการให ้

การโคช้ซ่ึงกนัและกันเป็นระยะเวลา  1  ปี  เก็บรวบรวมขอ้มูลกระบวนการเรียนรู้ด้วยการบนัทึก

แบบพรรณนาความเก่ียวกบั  กิจกรรมการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้  และสัมพนัธภาพระหว่างคู่โคช้ใน

แต่ละคู่  ผลการศึกษา  พบว่า  การเรียนรู้ดา้นการจดัการเรียนรู้ของครู  ได้แก่  มีการเกิดความคิด  

มโนทศัน์  และความเช่ือใหม่  มีความคิดและตั้งใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้  

เกิดการยนืยนัความคิด  มโนทศัน์และความเช่ือเดิม  ปรับเปล่ียนความคิดที่มีต่อตนเอง  รวมทั้งการเพิ่ม

ความตระหนกัในการจดัการเรียนรู้ 

Britton  และ  Anderson  (2009)  ได้ศึกษา  เร่ือง  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับครู

ก่อนประจาํการ  :  การทดสอบแนวคิด  โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา  เพื่อทดสอบผลของการ

โคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อการฝึกประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูก่อน

ประจาํการ  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จาํนวน  4  คน  ที่ไดรั้บ

การฝึกอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าที่และเทคนิคของการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพือ่น  จบัคู่สงัเกตการจดั 

การเรียนรู้ในชั้นเรียนซ่ึงกันและกัน  จดบันทึกข้อมูล  และร่วมประชุมปรึกษาหารือ  ผลการศึกษา  

 



139 

พบวา่  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ส่งเสริมใหน้ักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน 

จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศดงักล่าว  สรุปไดว้า่  การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นเป็นรูปแบบการโคช้ที่เน้น

การพฒันาการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทกัษะทางดา้นสติปัญญา  ดว้ยการร่วมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  ซ่ึงผลจากการวิจัยของ  Zwart  และคณะ  ได้แสดงอย่างชัดเจน

เก่ียวกบัการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการคิด  มโนทศัน์  และความเช่ือใหม่  สาํหรับการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  สอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของ  Britton  และ  Anderson  พบองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

ได้แก่  ความไวว้างใจ  ความมุ่งมั่น  การสนับสนุน  สภาพแวดล้อม  ระยะเวลา  และคุณภาพของครู  

องค์ประกอบด้านลักษณะของการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ได้แก่  การเป็นมิตร  การให้คาํแนะนํา  

การสังเกต  และการประชุมหลงัการโคช้  และองคป์ระกอบดา้นผลที่ไดจ้ากการโคช้แบบเพื่อนช่วย

เพือ่น  ไดแ้ก่  การสร้างเครือข่ายสนับสนุน  ผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการจดัการในชั้นเรียน  

และการยืนยนัการจัดการเรียนการสอนและการจดัการในชั้นเรียน  นอกจากน้ีผลการวิจยัของ  

Foster  ยงัไดแ้สดงถึงความต่อเน่ืองในการพฒันาที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอน

ของครูได้อยา่งชดัเจน  จากผลการวิจยัของ  ธญัพร  ช่ืนกลิ่น  และผลการวิจยัของ  จิตณรงค ์ เอ่ียมสําอางค ์ 

พบว่า  รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบ  ได้แก่                   

1)  องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์ 2)  องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ  และ  3)  องคป์ระกอบ

เชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช้  มีกระบวนการดําเนินการ  4  ระยะ  ได้แก่  ระยะการเตรียมการ                        

ระยะการวางแผนการโคช้  ระยะการปฏิบติัการโคช้  และระยะการประเมินผลการโคช้ 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition 

1. งานวิจัยในประเทศ 

ดาํเนิน  ยาทว้ม  (2548)  ได้ศึกษา  เร่ือง  ผลการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

สาํหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  4  ดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้  วฏัจกัรการเรียนรู้ร่วมกบัการสะทอ้น  

Metacognition   และวฏัจกัรการเรียนรู้ร่วมกับการสะทอ้นและการตระหนักรู้  โดยการแบ่งกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็น  3  กลุ่ม  ไดแ้ก่  กลุ่มควบคุมไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้  (Learning  

Cycle  :  LC)  กลุ่มทดลองที่  1  ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้ร่วมกบัการสะทอ้น  

Metacognition  (Learning  Cycle  with  Metacognitive  Reflection  :  LCMR)  และกลุ่มทดลองที่   2  

ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวฏัจกัรการเรียนรู้ร่วมกับการสะท้อนและความตระหนักรู้  (Learning  Cycle  
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with  Metacognitive  Reflection  and  Awareness  :  LCMRA)  ใช้เน้ือหาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  สาระที่  3  

สารและสมบติัของสาร  ระยะเวลาทดลอง  19  สัปดาห์  เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบวดัผลการเรียนรู้  

แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์  และแบบวดัความสามารถในการประเมินรู้

คิดของตนเอง  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ  MANOVA  ผลการวจิยัไม่พบปฏิสัมพนัธร์ะหวา่งรูปแบบการ

จดัการเรียนรู้กบัความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้

ร่วมกบัการสะทอ้นและความตระหนักรู้  มีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้  ความสามารถในการแกปั้ญหา

ทางวิทยาศาสตร์  และความสามารถในการประเมินการรู้คิดของตนเอง สูงที่สุด  รองลงมา  คือ  วฏัจกัร

การเรียนรู้ร่วมกบัการสะทอ้น  Metacognition  และวฏัจกัรการเรียนรู้ตามลาํดับ  และนักเรียนที่มีความรู้

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูงมีผลการเรียนรู้  ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถในการประเมินการรู้คิดของตนเองสูงที่สุด  รองลงมา  คือ  นักเรียน   ที่มีความรู้พื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง  และนักเรียนท่ีมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในระดับตํ่ า

ตามลาํดบั 

กาญจนา  สามเต้ีย  (2551)  ได้ศึกษา  เร่ือง  การพฒันารูปแบบการสอน  PRIPARE  เพื่อ

พฒันาความสามารถ  Metacognition  ของเด็กปฐมวยั  โดยมีขั้นตอนดาํเนินการ  3  ระยะดงัน้ี  ระยะ

ที่  1  สร้างรูปแบบการสอน  PRIPARE  เพื่อพฒันาความสามารถ  Metacognition  ของเด็กปฐมวยั  

โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  และผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  

รวมทั้งมีการทดลองใชรู้ปแบบการสอน  PRIPARE  เพื่อพฒันาความสามารถ  Metacognition  ของ

เด็กปฐมวยักับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล  2  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา  

จาํนวน  5  คน  เม่ือปรับปรุงคร้ังที่  1  แลว้  จึงนาํไปทดลองคร้ังที่  2  กบัเด็กนกัเรียนชั้นอนุบาล  2  

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา  จาํนวน  5  คน  เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์

ของรูปแบบการสอน  PRIPARE  ทั้งในดา้นกิจกรรม  ส่ือการสอน  และระยะเวลาที่ทาํกิจกรรมใน

แต่ละวนั  ระยะที่  2  เป็นการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน  PRIPARE  เพื่อพฒันาความสามารถ  

Metacognition  ของเด็กปฐมวยั  โดยการทาํวิจัยแบบ  One - Group  Pretest - Posttest  Design  ซ่ึง

กลุ่มตวัอย่างเป็นเด็กปฐมวยั  จาํนวน  50  คน  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา   ใช้

ระยะเวลาในการทดลอง  รวม  8  สปัดาห์  จดัการเรียนการสอน  24  หน่วยการเรียนรู้  และในระยะ

ที่  3  เป็นการขยายผลการวิจัยโดยครูปฐมวยั  12  คน   ได้นํารูปแบบการสอน   PRIPARE  ไป

ทดลองใชส้อนเด็กเป็นเวลา  1  สัปดาห์  จาํนวน  1  หน่วยการเรียน  และตอบแบบสอบถามเก่ียวกบั

ความคิดเห็นในการใชรู้ปแบบการสอน  PRIPARE  เพื่อพฒันาความสามารถ  Metacognition  ของ

เด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการสอน  PRIPARE  สามารถนําไปพัฒนาความสามารถ  

Metacognition  ของเด็กปฐมวยัที่พฒันาขึ้นนั้น  มีคุณภาพตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงค่าดชันี
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ความเหมาะสมของรูปแบบ  มีค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.60 – 4.80  และค่าดชันีความสอดคลอ้งของรูปแบบ  

(IOC)  ได้เท่ากับ  0.60 – 1.00  ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน  PRIPARE  เพื่อพฒันา

ความสามารถ  Metacognition  ของเด็กปฐมวยัโดยการทาํวิจยักบักลุ่มตวัอยา่ง  50  คนนั้น  พบวา่  เด็ก

ปฐมวยัมีความสามารถ  Metacognition  หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติที่ระดบั  .01  สาํหรับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีนาํรูปแบบการสอน  PRIPARE  เพื่อพฒันา

ความสามารถ  Metacognition  ของเด็กปฐมวยัไปสอน  พบว่า  ครูปฐมวยัมีความเห็นวา่รูปแบบการสอน  

PRIPARE  เพื่อพฒันาความสามารถ  Metacognition  ของเด็กปฐมวยั  มีความเหมาะสมในระดบัมาก

ที่สุดในทุกดา้น  และสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นเชิงปฏิบติักบัเด็กปฐมวยัได ้

2. งานวิจัยต่างประเทศ 

Trevor,  Jerry  และ  Deborah  (2006)  ได้ศึกษา  เร่ือง  การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพของตนเองด้วยการสร้าง  Metacognition  ซ่ึง  Metacognition  เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ

และการควบคุมของกระบวนการคิด  และการรับรู้ความสามารถในการปฏิบติังานของตวัเอง  การศึกษา

คร้ังน้ีได้พฒันาเคร่ืองมือวดัทั้งความสามารถของตัวเอง  และ  Metacognition  เก่ียวกับประสิทธิภาพ  

การทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงในการทดสอบที่ครอบคลุมทั้งด้านการอธิบายความรู้  และกระบวนการ 

ของความรู้  (การรู้  และการรู้วิธี)  ของ  DFDs  และ  ERDs  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง

ที่เป็นนักเรียน  จาํนวน  124  คน  ด้วย  Partial  Least  Squares  (PLS)  เพื่อแสดงถึงความสามารถของ

ตนเอง  และ  Metacognition  ที่มีความแตกต่างจากการสร้างความสัมพนัธ์กนั  ในขณะที่ประสิทธิภาพ

ของตนเองเป็นปัจจยัที่บ่งช้ีทั้งการอธิบายความรู้  และกระบวนการของความรู้  Metacognition  เป็น

เร่ืองที่เก่ียวข้องกับกระบวนการของความรู้  การศึกษาผลกระทบของผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้ น  และ

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัในอนาคต  เป็นส่ิงจาํเป็นในการเปรียบเทียบ  และความแตกต่างเหล่าน้ี

ในสร้างการประเมินผลการเรียนรู้  ผลการศึกษา  พบว่า  การสร้างความเขา้ใจ  และการรับรู้เก่ียวกบั

ความสามารถของตนเอง  เป็นตวับ่งช้ีในการปฏิบติังาน  โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ประสิทธิภาพของตนเอง  Metacognition   และความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม   การขยายผล

การศึกษาดว้ยการกาํหนดผลการดาํเนินงานทั้งประสิทธิภาพของตนเอง  Metacognition  และความรู้

ที่ได้รับจากการฝึกอบรม   การแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของตนเองมีความแตกต่างระหว่าง  

Metacognition  และความรู้ที่ไดรั้บจากการฝึกอบรม  ความซับซ้อนของผลการศึกษาคร้ังน้ี  อาจจะ

อธิบายไดเ้พยีงบางส่วนของผลลพัธเ์หล่าน้ี  ดงันั้นจึงเสนอแนะใหมี้การวจิยัเพิม่เติม  เพราะเป็นส่ิงที่

จาํเป็นเพื่อสร้างความเขา้ใจ  และความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของตวัเอง  Metacognition  

และความรู้ที่ไดรั้บจากการฝึกอบรมที่มีความแตกต่างกนั  และมีความสาํคญัสาํหรับองคก์รท่ีกาํลงั
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หาแนวทางส่งเสริมความสามารถให้แก่บุคลากรดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีการออกแบบ

โปรแกรมการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพฒันาในระดบัที่ตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญในการปฏิบติังานที่มี

ความซบัซอ้น 

Brianna  (2008)  ได้ศึกษา  เร่ือง  การสํารวจผลของการรับรู้ของนักเรียนในการศึกษา

เก่ียวกับ  Metacognition  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลัก  3  ประการ  ได้แก่  1)  เพื่อศึกษา

ส่วนประกอบสําคัญของ  Metacognition  2)  องค์ประกอบที่ มีลักษณะพิเศษหรือองค์ประกอบที่ มี

ลกัษณะทัว่ไป  และ  3)  วิธีการที่ทาํใหน้ักเรียนเขา้ใจเก่ียวกบั  Metacognition  ผลการศึกษาคร้ังน้ี  แสดง

ให้เห็นถึงกับปัจจยัที่ส่งผลต่อ  Metacognition  2  รูปแบบ  ได้แก่  ความรู้เก่ียวกับ  Metacognition  และ

การกาํกับติดตาม  Metacognition  มากกว่าที่จะนําเสนอด้วยรูปแบบ  5  ปัจจยั  นอกจากน้ีผลการศึกษา

ช้ีให้เห็นถึงการผสมผสานมุมมองระหว่างลกัษณะพิเศษกบัลกัษณะทัว่ไปของ  Metacognition  ตลอดจน

การรับรู้ของนักเรียนในการทาํขอ้สอบที่มีความยาก  และความสนใจในการเรียนของพวกเขาขณะอยูใ่น

ห้องเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้  การกํากับ  ติดตาม  และความเข้าใจที่ ถูกต้องเก่ียวกับ  

Metacognition  แมว้่าความสัมพนัธ์จะมีความแตกต่างกันมากก็ตาม  ผลการศึกษา  พบว่า  4  ประเด็น  

ไดแ้ก่  1)  การวดั  Metacognition  จากแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย  2  องคป์ระกอบ  ความรู้  และ

การควบคุม  2)  สัมพนัธภาพทางบวกของ  Metacognition  ทั้งด้านความรู้  และการควบคุมกับ

ประสิทธิภาพของการทาํงานในชั้นเรียน  การประเมินผลการเรียน  อาจจะเป็นคะแนนเฉล่ียสะสม

เพื่อกาํหนดวิธีการ  และผลกระทบของ  Metacognition  3)  การรับรู้ของนักเรียน  และระดบัความสนใจ

ในการเรียนที่อาจมีผลต่อระดับ  Metacognition  ของนักเรียน  และ  4)  ความรู้  และการควบคุม

ของลกัษณะทัว่ไปตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มีความถูกตอ้ง  แต่ลกัษณะพเิศษตอ้งใชใ้นกรณีที่มีความ

เฉพาะเป็นพเิศษ  ส่วนรูปแบบการผสมระหวา่งลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะพเิศษควรสาํรวจเพิม่เติม  

และระบุรายละเอียดในคาํช้ีแจงใหมี้ความชดัเจน  และเหมาะสม 

จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศดังกล่าว  สรุปได้ว่า  การจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  Metacognition  

สามารถดาํเนินการไดต้ั้งแต่ระดบัปฐมวยั  ดงัผลการวจิยัของ  กาญจนา  สามเต้ีย  ที่ไดศึ้กษาเก่ียวกบั

การนํารูปแบบการสอน  PRIPARE  ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพจากผูเ้ช่ียวชาญมาพฒันา  Metacognition  

ของเด็กปฐมวัยให้เกิด   Metacognition  พบว่า  เด็กปฐมวัยมี   Metacognition  ทุกด้าน  และสามารถ

นาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  ส่วนในระดบัการศึกษาที่สูงขึ้น  พบว่า  Metacognition  สามารถนาํไปใชใ้น

การจดัการเรียนการสอนร่วมกับการสะท้อนและการตระหนักรู้เก่ียวกับผลการเรียนรู้  ความสามารถ     

ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  และการประเมินการรู้คิดของตนเอง  ซ่ึงจากผลการวิจัยของ  

ดําเนิน  ยาท้วม  พบว่า  นักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูง  มีผลการเรียนรู้  มี
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ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์  และมีความสามารถในการประเมินการรู้คิดของตนเอง

สูงที่ สุด  นอกจากน้ีผลการวิจัยของ  Brianna  ยงัพบปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดแบบ  Metacognition  2  

ประการ  ได้แก่  1)  ความรู้เก่ียวกบั  Metacognition  และ  2)  การกาํกบัติดตาม  รวมทั้งผลการวิจยัของ  

Trevor,  Jerry  และ  Deborah  ที่ศึกษาเก่ียวกบัการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัประสิทธิภาพของตนเอง

ดว้ยการสร้าง  Metacognition  โดยการพฒันาเคร่ืองมือวดั  ทั้งความสามารถของตวัเอง  และ  Metacognition  

พบว่า  การสร้างความเขา้ใจ  และการรับรู้เกี่ยวกบัความสามารถของตนเอง  เป็นตวับ่งช้ีในการปฏิบติังาน  

โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพของตนเอง  Metacognition   และความรู้ที่ได้รับ   

จากการฝึกอบรม  การขยายผลการศึกษาด้วยการกาํหนดผลการดาํเนินงานทั้งประสิทธิภาพของ

ตนเอง  Metacognition  และความรู้ที่ไดรั้บจากการฝึกอบรม  การแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของ

ตนเองมีความแตกต่างกบั  Metacognition  และความรู้ที่ไดรั้บจากการฝึกอบรม 

สรุป 

การพฒันาวิชาชีพด้วยการโคช้ทางปัญญา  และการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  สามารถ

นํามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของนักเรียน  เน่ืองจากการโค้ชทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  เป็นรูปแบบการโคช้ที่มุ่งเน้นด้าน

การพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูงที่จะนาํไปสู่การพฒันาดา้นสติปัญญา  และการสะทอ้นคิด  ดว้ยบรรยากาศ

ของการไวใ้จกนั  การช่วยเหลือ  สนับสนุน  ส่งเสริมกนัและกนั  สาํหรับนาํไปสู่การยกระดบัสมรรถนะ

ในวชิาชีพที่ส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียน  ทาํให้นกัเรียนคิดเป็น  รู้จกัวิธีคิดของตนเอง  ใชก้ระบวนการคิด

ในการเรียนรู้  ทั้ งด้านการเรียนรู้  ทักษะการคิด  และการสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สามารถแกปั้ญหาได้อย่างมีประสิทธิผล  ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้นได ้ ส่วนการโคช้

แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  เป็นการทาํงานภายใตค้วามเช่ือและแนวคิดในการช่วยเหลือกัน

และกนัระหวา่งของเพื่อนร่วมวิชาชีพตั้งแต่  2  คนขึ้นไป  เพื่อพฒันาความรู้และนวตักรรม  สังเกตการสอน  

ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  ถ่ายโยงความรู้และทกัษะ  ดว้ยเป้าหมายหลกัเพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูร่วมมือกนั

ในวิชาชีพครู  และพฒันาความเป็นครูมืออาชีพที่สามารถจดัการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยา่งต่อเน่ืองดว้ยการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Life – Long  Learning)  รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ในขณะปฏิบติังาน  

(Job  Embedded  Learning)  ด้วยการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นให้นักเรียนมี  

Metacognition  คือ  การคิดเก่ียวกับกระบวนการคิด  การตระหนักรู้  การจดัการเกี่ยวกับกระบวนการคิด  

กระบวนการปฏิบติั  และกระบวนการ เรียนรู้ของตนเอง  สามารถนาํความรู้ความเขา้ใจไปใช้ไดอ้ย่าง

เหมาะสม  สามารถเลือกใช้วิธีคิด  กระบวนการคิด  และวิธีปฏิบัติในการแก้ปัญหาต่างๆ  ได้อย่าง

หลากหลาย  ด้วยการทบทวนยอ้นคิด  กระบวนการปฏิบติั  ผลการปฏิบติั  และเลือกใชว้ิธีการปรับปรุง  
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หรือพฒันาอย่างสร้างสรรค์  ทั้งน้ีครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและหลักการ  Metacognition  

และการพฒันา  Metacognition  ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของ  Bloom’s  Taxonomy  Revised  เพื่อใช้

ในการกาํหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้  และทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของ  Marzano’s  Taxonomy  เพื่อ

พฒันาจุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบใหม่  และกาํหนดกลยุทธ์การจดัการเรียนการสอนและวิธีการ

จดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ต่างๆ  ภายใต้สมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจาํ     

สายงานที่ชัดเจน  นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้ทบทวนการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ  และแนวคิดใน     

การพฒันารูปแบบ  เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ  และสังเคราะห์รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบ     

เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของ

นกัเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครท่ีมีประสิทธิภาพ  และสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในทางปฏิบติั

อยา่งเป็นรูปธรรม 

 



 
 

บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจยั  เร่ือง  รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดั 

การเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    

คร้ังน้ี  ดาํเนินการตามกระบวนการวิจยัและพฒันา  (Research  and  Development)  ร่วมกับการออกแบบ      

การจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  โดยใชรู้ปแบบ  The  ADDIE  Model  ของ  University  of  Florida  State  

University  (1975:  1)  ร่วมกบัแบบจาํลองการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบของ  Dick,  Carey  

และ  Carey  (2005:  1 - 8)  และแบบจําลองการสอนของ  Kemp,  Morrison  และ  Ross  (2011:  14 - 18)  

ร่วมกบักระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี  (Mixed  Methodology)  ดว้ยการผสมผสานขอ้มูลตามรูปแบบ

การวิจัยแบบ  Embedded  (The  Embedded  Design)  วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีหลักและวิธีการเชิง

คุณภาพเป็ นวิธีรอง  (Creswell  and  Clark,  2011 : 67)  รูปแบบการวิจัย  Pre – Experimental  Design  

ดว้ยการประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

The  One – Group  Pretest – Posttest  Design  (มาเรียม  นิลพนัธุ,์  2558:  144)  ดงัน้ี 

ข้ันตอนที่  1  การศึกษาวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น  (Analysis  :  Research1  :  R1)  เป็น

การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาขอ้มูลพื้นฐาน  การประเมินความต้องการจาํเป็น  การศึกษาวิเคราะห์

แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง  ตลอดจนการระบุเป้าหมายและผลลพัธท์ี่พงึประสงค ์

ข้ันตอนที่  2  การออกแบบ  และพฒันาร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  

(Design  and  Development  :  Development1  :  D1)  เป็นการออกแบบ  และพฒันารูปแบบการโค้ช

ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  จากผลจากการศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในขั้นตอนที่  1  

มาสังเคราะห์เป็นร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  จากนั้นจึงนาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบความสมเหตุสมผล  พร้อมทั้งแกไ้ขปรับปรุงก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

ข้ันตอนที่  3  การทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (Implementation  :  

Research2  :  R2)  เป็นการนํารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่พฒันาขึ้น  ไปใช้กับ

กลุ่มตวัอยา่งในภาคสนาม 

ข้ันตอนที่  4  การประเมินผล  และปรับปรุงรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  

(Evaluation  :  Development2  :  D2)  เป็นการประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ขึ้น  และ

พร้อมที่จะนาํไปใชต้่อไป 
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ภาพที่  3  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู 

ทีส่่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

1.  การศึกษาวเิคราะห์สภาพ           

และประเมินความตอ้งการจาํเป็น  

(Analysis : Research1 : R1)   

4.  การประเมินผลและปรับปรุง                           

(Evaluations : Develpment2 : D2) 

2.  การออกแบบ  และพฒันา  

(Design  and  Development : 

Develpment1 : D1)   

3.  การทดลองใช ้                         

(Implementation : Research2 : R2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ศึกษาวเิคราะห์ช่องวา่ง  

(Gap)  ระหวา่งสภาพที่

คาดหวงั  (Target)             

กบัสภาพที่เป็นจริง  

(Actual) 

หลกัสูตรแกนกลาง

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลกัสูตรสถานศึกษา   

นโยบายดา้นการศึกษา      

ของกรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษาวเิคราะห์สภาพ          

การนิเทศ  การพฒันาวชิาชีพ  

และการโคช้ 

การศึกษาวเิคราะห์เอกสาร  

วรรณกรรม   และงานวจิยั          

ที่เก่ียวขอ้ง 

การสอบถามสภาพการนิเทศ

การสอน  การโคช้  และการ

พฒันาวชิาชีพ 

การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  

หลกัการ  และทฤษฎี                            

ที่เก่ียวขอ้ง 

3. การระบุเป้าหมายและผลลพัธ์

ที่พึงประสงค์ 

1. วเิคราะห์ผลที่ไดจ้าก

ขั้นตอนที่  1  การศึกษา

วเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น 

2. สังเคราะห์และยกร่างรูปแบบ

การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนฯ 

3. ตรวจสอบคุณภาพของร่าง

รูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพื่อนช่วยเพือ่นฯ  

เก่ียวกบัความสมเหตุสมผล  

ความเป็นไปได ้ และความ

สอดคลอ้ง  จากผูเ้ช่ียวชาญ  

พร้อมแกไ้ขปรับปรุง  

1. ระยะการเตรียมการโคช้ 

การศึกษาสภาพปัญหา                 

และความตอ้งการ 

การพฒันาความรู้  และฝึก

ทกัษะที่สําคญัจาํเป็น 

การสร้างสัมพนัธภาพ 

2. ระยะการวางแผนการปฏิบติั 

การร่วมกนัวางแผนการ

จดัการเรียนการสอน 

การร่วมกนัวางแผนการโคช้ 

3. ระยะการปฏิบติัการโคช้ 

การประชุมก่อนปฏิบติัการ 

การสังเกตการจดัการเรียน-

การสอนซ่ึงกนัและกนั 

การทบทวนยอ้นคิด 

4. ระยะการร่วมกนัประเมินผล

ความสาํเร็จ  และประมวลผล

ความรู้ 

การร่วมกนัประเมินผล

ความสาํเร็จ 

การประมวลผลความรู้  

ภายหลงัจากการปฏิบติัการ

โคช้ครบทั้ง  4  คร้ังแลว้ 

5. ระยะการพฒันาวิชาชีพอย่าง

ต่อเน่ือง  และสร้างสรรค์ 

การจดัทาํแผนพฒันาตนเอง 

การเผยแพร่ผลงาน 

1. ประเมินสมรรถนะการจดั 

การเรียนการสอน 

2. ทดสอบผลการเรียนรู้  

และ  Metacognition                      

ของนักเรียน 

3. ศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีต่อการจดัการ

เรียนการสอนของผูรั้บการ

โคช้ 

4. ศึกษาความคิดเห็นของผูท้าํ

หน้าที่โคช้  และผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ที่มีต่อการนาํ

รูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ไปใช ้

     

 

    

   

 

                     

 

 

รูปแบบการโคช้ทางปัญญา                 

แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือพฒันา 

สมรรถนะการจดัการเรียน              

การสอนของครูท่ีส่งเสริม                       

Metacognition   ของนกัเรียน

ในโรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานคร 

ขยายผลการนาํรูปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  

ไปใช ้
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ภาพที่  4  ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั 

1. ช่องว่าง  (Gap)  ระหว่าง 

สภาพที่คาดหวงั  (Target)                 

กบัสภาพที่เป็นจริง  (Actual)   

2. สภาพการนิเทศ  การพฒันา

วชิาชีพ  และการโคช้ 

3. เป้าหมายและผลลพัธ์                   

ที่พึงประสงค์ 

ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 

ขั้นที่  1                                          

การศึกษาวิเคราะห์สภาพ  

และประเมิน                                               

ความต้องการจําเป็น                                           

(Analysis : Research1 : R1)   

1. ศึกษาวเิคราะห์ช่องวา่ง  (Gap)  ระหวา่งสภาพที่คาดหวงั  

(Target)  กบัสภาพที่เป็นจริง  (Actual)  จากหลกัสูตรแกนกลาง

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลกัสูตรสถานศึกษา  และนโยบาย             

ดา้นการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษาวเิคราะห์สภาพการนิเทศ  การพฒันาวิชาชีพ  และการโคช้  

โดยการศึกษาวเิคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวจิยัที่

เก่ียวขอ้ง  การสอบถามสภาพการนิเทศการสอน  การโคช้                        

และการพฒันาวิชาชีพ  และการศึกษาวเิคราะห์แนวคิด  หลกัการ  

และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 

3. การระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ที่พงึประสงค ์

ผลทีไ่ด้รับ 

ขั้นที่  2                                         

การออกแบบ                                  

และพัฒนา                                  

(Design  and  

Development : 

Develpment1 : D1)  

1. วเิคราะห์ผลที่ไดจ้ากขั้นตอนที่  1  การศึกษาวเิคราะห์               

ความตอ้งการจาํเป็น 

2. สังเคราะห์  และยกร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน            

ช่วยเพื่อนฯ 

3. ตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อนฯ  เก่ียวกบัความสมเหตุสมผล  ความเป็นไปได ้ 

และความสอดคลอ้ง  จากผูเ้ช่ียวชาญ  พร้อมแกไ้ขปรับปรุง  

ขั้นที่  3                                          

การทดลองใช้                          

(Implementation : 

Research2 : R2) 

1. ระยะการเตรียมการโคช้   

2. ระยะการวางแผนการปฏิบติั   

3. ระยะการปฏิบติัการโคช้   

4. ระยะการร่วมกนัประเมินผลความสําเร็จ  และประมวลผลความรู้   

5. ระยะการพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  และสร้างสรรค ์

ร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพื่อนช่วยเพือ่นฯ  และ

เคร่ืองมือในการวจิยัที่ผา่น    

การตรวจสอบคุณภาพจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ 

ขั้นที่  4                                          

การประเมินผล                                       

และปรับปรุง                           

(Evaluations : 

Develpment2 : D2) 

1. ประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ 

2. ทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน 

3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอน

ของผูรั้บการโคช้ 

4. ศึกษาความคิดเห็นของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ที่มีต่อการนาํรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นฯ  

ไปใช ้

พฒันาปรับปรุง 

พิจารณาประเมินผล 

รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  (PCCEC  MODEL)  ฉบับสมบูรณ์ การขยายผล 

ร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพื่อนช่วยเพือ่นฯ  

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการทดลอง  

และเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการวจิยั        

ที่ผา่นการตรวจสอบคุณภาพ

จากผูเ้ช่ียวชาญ 

ไม่ผา่น 

ผา่น 
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กระบวนการวจิยัเพื่อสร้างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะ

การจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  

มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน  ดงัน้ี 

ข้ันตอนที่  1  การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น  (Analysis  :  Research1  :  R1) 

การดาํเนินการวิจยัในขั้นตอนน้ี  เป็นการศึกษาวเิคราะห์สภาพปัญหาขอ้มูลพื้นฐาน  และการ

ประเมินความตอ้งการจาํเป็น  โดยมีสาระสาํคญั  ดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพ  สาเหตุ  และปัจจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน

ของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน 

2. เพื่อศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา  และศึกษาหลกัการและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง  

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงองคป์ระกอบของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะ

การจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาวิเคราะห์ช่องว่าง  (Gap)  ระหว่างสภาพที่คาดหวงั  (Target)  กับสภาพที่เป็นจริง  

(Actual)  โดยศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบาย  เป้าหมาย  และคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์อง

นักเรียน  และผลการเรียนรู้ที่ผ่านมา  จากเอกสาร  วรรณกรรมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  และ

งานวิจัยที่ เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย  1)  หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  2)  หลักสูตร

สถานศึกษา  3)  นโยบายดา้นการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  และ  4)  และการประเมินดา้นการศึกษา 

2. ศึกษาวิเคราะห์สภาพการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  

และการโคช้  จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  ประกอบด้วย  1)  การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และ

งานวิจัยที่ เก่ียวข้อง  2)  การสํารวจข้อมูลการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน  จากศึกษานิเทศก ์ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู  และ  3)  การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง  

ได้แก่  การวิจยัและพฒันา  การออกแบบระบบการจดัการเรียนการสอน  การโคช้ประเภทต่างๆ  คือ              

การโคช้ทางปัญญา  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน   การโคช้แบบร่วมมือ   และการโคช้แบบไตร่ตรอง

สะทอ้นคิด  ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการโคช้  คือ  ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง  ทฤษฎีภาวะผูน้าํ  ทฤษฎีการติดต่อ 

ส่ือสารและส่ือความหมาย  ทฤษฎีแรงจูงใจ  ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบต่าง  ๆ 

แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีเก่ียวกับ  Metacognition  และการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ                 
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การคิดแบบต่างๆ  และ  Metacognition  การเรียนรู้ตามแนวคิดของ  Bloom’s  Taxonomy  Revised  (2001)  

และการเรียนรู้ตามแนวคิดของ  Marzano’s  Taxonomy 

3. ระบุเป้าหมาย  และผลลพัธ์ที่พงึประสงค ์ โดยการนาํขอ้มูลที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ช่องวา่ง

ระหว่างส่ิงที่คาดหวงักับสภาพที่เป็นจริงกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  หลักการ  และ

ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง  มาวิเคราะห์ประเด็นที่ตอ้งเติมเต็มทั้งดา้นความรู้  และทกัษะสาํคญั  เพื่อระบุเป้าหมายที่

ชดัเจน 

ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  ไดแ้ก่  ครู  และนักเรียน  ระดบัประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2558  ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพระนคร  จาํนวน  11  โรงเรียน  ประกอบด้วย  ศึกษานิเทศก์  จาํนวน  2  คน  

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํนวน  14  คน  ครู  จาํนวน  113  คน  และนกัเรียน  จาํนวน  1,444  คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ศึกษานิเทศก์  ผู ้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียนระดับชั้ น

ประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนราชบพิธ  สาํนักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ที่ไดจ้าก

การเลือกดว้ยวิธีการแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  จากโรงเรียนที่มีความประสงคเ์ขา้ร่วมการวิจยั  

และเคยใชก้ารโคช้ในการนิเทศภายในโรงเรียน  โดยไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่ง  ดงัน้ี 

2.1 ศึกษานิเทศก์  จํานวน  2  คน  ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  

Sampling)  โดยมีคุณสมบัติเป็นศึกษานิเทศก์ท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในกลุ่ม

กรุงเทพกลาง 

2.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํนวน  2  คน  ที่ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  

Sampling)  โดยมีคุณสมบติัเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา  โรงเรียนราชบพิธ 

2.3 ครูที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  จาํนวน  6  คน  ใน  3  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ๆ  ละ  2  คน  ไดแ้ก่  1)  ภาษาไทย  2)  คณิตศาสตร์  และ  3)  วิทยาศาสตร์  ซ่ึงไดม้า

จากการทดสอบ  การตอบแบบสอบถาม  และการสมัภาษณ์  จากกลุ่มตวัอยา่ง  ผูบ้งัคบับญัชา  และเพื่อน

ร่วมงาน  โดยมีคุณสมบติั  ต่อไปน้ี 

2.3.1 มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัดี  โดยเป็นครูแกนนาํ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ไดรั้บรางวลัหน่ึงแสนครูดี  และรางวลัครูสอนดี 

2.3.2 มีความสนใจ  เตม็ใจ  และตอ้งการพฒันาวชิาชีพ 

2.3.3 มีระดบัความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม 

2.3.4 มีมนุษยสมัพนัธ ์ และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

2.3.5 มีความรับผดิชอบ 
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2.4 นักเรียนที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  โดยเป็น

นักเรียนซ่ึงเรียนกับครูที่เขา้ร่วมการวิจยั  และไดท้าํแบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  

ทั้ งก่อนและหลังเรียนกับผูรั้บการโค้ชด้วยรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ท่ี

พฒันาขึ้น  จาํนวน  168  คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบวเิคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวจิยัที่ก่ียวขอ้ง 

2. แบบสอบถามสภาพการนิเทศการสอน  การโคช้  และการพฒันาวิชาชีพ  ของศึกษานิเทศก ์ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู   

3. แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นของครู  และนกัเรียน  เกี่ยวกบั  Metacognition  ของนกัเรียน 

4. แบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  เก่ียวกับการนิเทศการศึกษาและ

การนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  การโคช้  ผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  และ

การจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน 

การสร้างเคร่ืองมือ 

1. แบบวเิคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวจิยัที่ก่ียวขอ้ง  เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น    

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวิจยัที่ก่ียวขอ้ง  เก่ียวกับขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบาย  

เป้าหมายของสถานศึกษา  กรุงเทพมหานคร  การนิเทศ  การพฒันาวิชาชีพ  การโคช้  แนวคิดและหลักการ  

Metacognition  และการพัฒนา  Metacognition  การเรียนรู้ตามแนวคิดของ  Bloom’s  Taxonomy  ของ  

Marzano’s  Taxonomy  สมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  และแนวคิดการพฒันารูปแบบ  มีขั้นตอน

การสร้าง  ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารฯ  

1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารฯ  ในลกัษณะปลายเปิด  แบ่งเป็น  6  ประเด็น  ไดแ้ก่  

1)  ชนิดของเอกสาร  2)  ช่ือเอกสาร  3)  ช่ือผูแ้ต่ง  และปีที่พิมพ์  4)  สถานที่พิมพ  ์ 5)  สาระสําคญั  

และ  6)  สรุปเน้ือหาที่สาํคญั 

1.3 นาํแบบวเิคราะห์เอกสารฯ  ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

1.4 นําแบบวิเคราะห์เอกสารฯ  ที่ปรับปรุงแก้ไขจากข้อเสนอแนะของอาจารยท์ี่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  เพื่อพจิารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  

Validity)  ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดับ  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบ
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วเิคราะห์เอกสารฯ  ดว้ยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยกาํหนดเกณฑ์

การใหร้ะดบัคะแนน  ดงัน้ี 

5 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ในระดบัสูงที่สุด 

4 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ในระดบัสูง 

3 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ในระดบัตํ่า 

1 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ในระดบัตํ่าที่สุด 

การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ของแบบวิเคราะห์

เอกสารฯ  คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์การพิจารณาตามแนวคิดของ  มาเรียม  นิลพนัธุ ์ (2558:  179)  ที่กาํหนด

ความเที่ยงตรงมีค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  แต่ถา้ขอ้ใดมีค่าความเท่ียงตรงเฉล่ียตํ่ากวา่  3.50  ให้พิจารณา

เหตุผล  และคาํแนะนําจากผูเ้ช่ียวชาญเป็นรายขอ้  เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้แบบวิเคราะห์เอกสารฯ  เกิด

ความสมบูรณ์ต่อไป  ซ่ึงเกณฑใ์นการพิจารณา  มีดงัน้ี 

4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ในระดบัสูงที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ในระดบัสูง 

2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ในระดบัปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ในระดบัตํ่า 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ในระดบัตํ่าที่สุด 

ผลการตรวจสอบ  พบว่า  แบบวิเคราะห์เอกสารฯ  มีค่าเฉล่ีย  (Χ )  เท่ากับ  

5.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  0.00  ทุกรายการ  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

1.5 นาํแบบวเิคราะห์เอกสารฯ  ไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 

2. แบบสอบถามสภาพการนิเทศการสอน  การโคช้  และการพฒันาวิชาชีพ  ของศึกษานิเทศก ์ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู  เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น  เพื่อใชใ้นการสอบถามสภาพการนิเทศ                 

การสอน  การโคช้  และการพฒันาวิชาชีพ  ของศึกษานิเทศก์  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู  มีขั้นตอน

การสร้าง  ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามฯ  

2.2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั  และประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาวิชาชีพ  

เพือ่นาํมากาํหนดเป็นกรอบการสร้างแบบสอบถามฯ 

2.3 สร้างแบบสอบถามฯ  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 

2.3.1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูป้ระเมิน 
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2.3.2 สภาพการนิเทศการสอน  การโคช้  และการพฒันาวชิาชีพ  แบ่งเป็น  2  ลกัษณะ  

ไดแ้ก่  1)  ระดบัการปฏิบติัที่เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั  (มากที่สุด  มาก  

ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยที่สุด)  และ  2)  การไม่ปฏิบติั 

2.3.3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมขอ้มูลพื้นฐาน  ซ่ึงเป็นลกัษณะคาํถามปลายเปิด 

2.4 นาํแบบสอบถามฯ  ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์ เพือ่ตรวจสอบ 

ความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

2.5 นําแบบสอบถามฯ  ที่ปรับปรุงแก้ไขจากข้อเสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  

เป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดับ  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามฯ  ด้วยการ

วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยใชเ้กณฑ์การพิจารณาตามแนวคิดของ  

มาเรียม  นิลพนัธุ ์ (2558:  179)  ที่กาํหนดความเที่ยงตรงมีค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  แต่ถา้ขอ้ใดมีค่า

ความเยงตรงเฉล่ียตํ่ากว่า  3.50  ให้พิจารณาเหตุผล  และคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญเป็นรายขอ้  เพื่อปรับปรุง

แกไ้ขให้แบบสอบถามฯ  เกิดความสมบูรณ์ต่อไป  ผลการตรวจสอบ  พบว่า  แบบสอบถามฯ  มีค่าเฉล่ีย  

(Χ )  เท่ากบั  5.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากับ  0.00  ทุกรายการ  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กาํหนด 

2.6 นาํแบบสอบถามฯ  ไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 

3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู  และนักเรียน  เก่ียวกบั  Metacognition  ของนักเรียน  

เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้ิจัยสร้างขึ้ น  เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู  และนักเรียน  เก่ียวกับ  

Metacognition  ของนกัเรียน  มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

3.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฏีเก่ียวกบัการสมัภาษณ์ 

3.2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั  และประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาวิชาชีพ  

เพือ่นาํมากาํหนดเป็นกรอบการสร้างแบบสมัภาษณ์ฯ 

3.3 สร้างแบบสมัภาษณ์ฯ  ที่มีลกัษณะเป็นแบบสมัภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 

3.4 นําแบบสัมภาษณ์ฯ  ที่สร้างขึ้ นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

3.5 นําแบบสัมภาษณ์ฯ  ท่ีปรับปรุงแก้ไขจากข้อเสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษา

วทิยานิพนธ์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรง  โดยใชด้ชันีความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา  (Content  Validity)  ที่มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดบั  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของแบบสัมภาษณ์ฯ  ดว้ยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยใช้เกณฑ์

การพิจารณาตามแนวคิดของ  มาเรียม  นิลพนัธุ์  (2558:  179)  ที่กาํหนดความเที่ยงตรงมีค่าเฉล่ีย
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ตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  แต่ถา้ขอ้ใดมีค่าความเที่ยงตรงเฉล่ียตํ่ากว่า  3.50  ให้พิจารณาเหตุผล  และคาํแนะนาํจาก

ผูเ้ช่ียวชาญเป็นรายข้อ  เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้แบบสัมภาษณ์ฯ  เกิดความสมบูรณ์ต่อไป   ผลการ

ตรวจสอบ  พบว่า  แบบสัมภาษณ์ฯ  มีค่าเฉล่ีย  (Χ )  เท่ากับ  5.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

เท่ากบั  0.00  ทุกรายการ  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

3.6 นาํแบบสมัภาษณ์ฯ  ไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 

4. แบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  เก่ียวกับการนิเทศการศึกษาและ

การนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  การโคช้  Metacognition  ของนักเรียน  และการจดัการเรียนการสอน

ของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน  เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น  มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

4.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่มฯ  

4.2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั  และประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาวิชาชีพ  

เพือ่นาํมากาํหนดเป็นกรอบการสร้างแบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่มฯ  

4.3 สร้างแบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่มฯ  โดยแบ่งเป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี 

4.3.1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูร่้วมสนทนากลุ่ม 

4.3.2 แนวทางในการสนทนากลุ่ม  แบ่งเป็น  3  ขั้น  ได้แก่  1)  ขั้นเกร่ินนํา                   

2)  ขั้นสนทนากลุ่ม  และ  3)  ขั้นสรุป   

4.4 นาํแบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่มฯ  ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา

วทิยานิพนธ ์ เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

4.5 นาํแบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่มฯ  ที่ปรับปรุงแกไ้ขจากขอ้เสนอแนะของ

อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา   

(Content  Validity)  ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดับ  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ  

แบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  เก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การ

พฒันาวิชาชีพ  การโค้ช  Metacognition  ของนักเรียน  และการจัดการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  

Metacognition  ของนักเรียน  ดว้ยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดย

ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามแนวคิดของ  มาเรียม  นิลพนัธุ์  (2558:  179)  ที่กาํหนดความเที่ยงตรงมี

ค่าเฉล่ียตั้ งแต่  3.50  ขึ้ นไป  แต่ถ้าข้อใดมีค่าความเที่ยงตรงเฉล่ียตํ่ากว่า  3.50  ให้พิจารณาเหตุผล  และ

คาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญเป็นรายขอ้  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้แบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่มฯ  เกิด

ความสมบูรณ์ต่อไป  ผลการตรวจสอบ  พบว่า  แบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่มฯ  มีค่าเฉล่ีย  (Χ )  

เท่ากับ  5.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากับ  0.00  ทุกรายการ  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กาํหนด 

4.6 นาํแบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่มฯ  ไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 ศึกษาเอกสาร  วรรณกรรม  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2 สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 

1.2.1 แบบวเิคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

1.2.2 แบบสอบถามสภาพการนิเทศการสอน  การโคช้  และการพฒันาวชิาชีพ  ของ

ศึกษานิเทศก ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู 

1.2.3 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู  และนักเรียน  เกี่ยวกบั  Metacognition  

ของนกัเรียน 

1.2.4 แบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  เก่ียวกับการนิเทศ

การศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  การโคช้  Metacognition  ของนักเรียน  และการจดั 

การเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน 

2. ขั้นดาํเนินการ 

2.1 ขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

2.2 ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2.3 ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ และขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.4 เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสอบถาม  การสมัภาษณ์  การสนทนากลุ่ม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  โดยอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และผูเ้ช่ียวชาญ  ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง  ความเหมาะสม  และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ดว้ยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียตั้ งแต่  3.50  ขึ้ นไป  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานไม่เกิน  1.00 

2. การวิเคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis)  ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  

และงานวิจยัที่ก่ียวขอ้ง  การสัมภาษณ์  และการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล 

เชิงคุณภาพของ  สุภางค์  จนัทวานิช  (2551:  17 - 51)  5  ขั้นตอน  คือ  1)  ใช้แนวคิดทฤษฎีและสร้าง

แนวคิดสาํหรับการวเิคราะห์  2)  ตรวจสอบขอ้มูล  3)  จดบนัทึกและทาํดชันีขอ้มูล  4)  ทาํขอ้สรุปชัว่คราว  

และ  5)  จดัการขอ้มูล  และสร้างขอ้สรุป 
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ข้ันตอนที่  2  การออกแบบ  และพัฒนาร่างรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ                        

(Design  and  Development  :  Development1  :  D1) 

การดาํเนินการวิจยัในขั้นตอนน้ี  เป็นการนําผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ี  1  การศึกษาวิเคราะห์

ความต้องการจาํเป็น  มาใช้กําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา  ตรวจสอบคุณภาพ  และตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดั การเรียน

การสอนของครูที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยมี

รายละเอียด  ดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นเพือ่พฒันาสมรรถนะการจดัการ

เรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

2. เพือ่ตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนเพื่อพฒันา 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

วิธีการศึกษา 

1 วเิคราะห์ผลที่ไดจ้ากการศึกษาในขั้นตอนที่  1  การศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น  

เก่ียวกบัการคิดและการพฒันา  Metacognition  เพือ่กาํหนดเป้าหมาย  และจุดประสงคท์ี่ชดัเจน 

2. สังเคราะห์  และร่างรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  

3. ตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นเพือ่พฒันา

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  เก่ียวกับความสมเหตุสมผล  ความเป็นไปได้  และความสอดคล้อง  โดยผูเ้ช่ียวชาญ  

จาํนวน  5  คน  พร้อมแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  ประกอบดว้ย  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  จาํนวน  2  คน  

และดา้นการนิเทศการศึกษา  จาํนวน  3  คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการหาคุณภาพ  คือ  แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  

ความเป็นไปได้  และความสอดคล้องของร่างรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ    

(PCCEC  Model)  โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

การสร้างเคร่ืองมือ 

ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัใช้แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได ้ 

และความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  เป็นเคร่ืองมือ  โดยสร้างขึ้น

จากการศึกษาเอกสาร  และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  ดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนังสือ  และวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง  เพื่อนํามากาํหนด

แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได ้ และความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบ

การโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ที่มีความชดัเจน 

2. สร้างแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได ้ และความสอดคลอ้ง

ของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ใหค้รอบคลุม  และตรงตามประเด็น 

3. นําแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได้  และความสอดคล้อง

ของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นฯ  ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 

เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

4. นําแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได้  และความสอดคล้อง

ของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  ที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  

5  คน  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา  และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)                

เป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดบั  ดว้ยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามแนวคิดของ  มาเรียม  นิลพันธุ์  (2558:  179)  ที่ก ําหนดความเที่ยงตรง                 

มีค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  แต่ถา้ขอ้ใดมีค่าความสอดคลอ้งเฉล่ียตํ่ากว่า  3.50  ให้พิจารณาเหตุผล  และ

คาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญเป็นรายขอ้  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  

ความเป็นไปได้  และความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  เกิด

ความสมบูรณ์ต่อไป  ผลการตรวจสอบ  พบวา่  แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได ้ 

และความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีค่าเฉล่ีย  (Χ )  เท่ากบั  

5.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  0.00  ทุกรายการ  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

5. นาํร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ของผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  ดว้ยตนเอง  มีขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. ขออนุญาตเก็บขอ้มูล  และประสานงาน  เพื่อนัดหมายวนั  เวลา  และสถานที่  ในการช้ีแจง

วตัถุประสงค ์ และสาระสาํคญัในการพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

2. ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ ร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  และอธิบาย

รายละเอียดที่เก่ียวข้องต่างๆ  ต่อผูเ้ช่ียวชาญทีละคน  จนครบทั้ง  5  คน  พร้อมนัดหมายวนั  เวลา  และ

สถานที่ในการรับขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรุงแกไ้ข 

3. เก็บรวบรวมขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  มาปรับปรุงแกไ้ข 

4. นําแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได้  และความสอดคล้อง

ของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  เพือ่ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของเน้ือหา  และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได ้ และความสอดคลอ้งของ

ร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ดว้ยแบบมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดบั  ดงัน้ี 

1. การพิจารณาความเหมาะสม  โดยความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได ้ 

ของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน  ดงัน้ี 

5 หมายถึง รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  มีความสมเหตุสมผล 

กบัหลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎีที่นาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ  และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใช้

ปฏิบติัจริง  ในระดบัสูงที่สุด 

4 หมายถึง รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ   มีความสมเหตุสมผล

กบัหลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎีที่นาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ  และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใช้

ปฏิบติัจริง  ในระดบัสูง 

3 หมายถึง รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีความสมเหตุสมผล

กบัหลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎีที่นาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ  และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใช้

ปฏิบติัจริง  ในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีความสมเหตุสมผล

กบัหลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎีที่นาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ  และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใช้

ปฏิบติัจริง  ในระดบัตํ่า 

 



158 

1 หมายถึง รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีความสมเหตุสมผล

กบัหลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎีที่นาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ  และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใช้

ปฏิบติัจริง  ในระดบัตํ่าที่สุด 

การวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล  และความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใช้ปฏิบติัจริงของ

รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์การพิจารณาตามแนวคิดของ  มาเรียม  

นิลพนัธุ ์ (2558:  179)  ที่กาํหนดความสมเหตุสมผล  และความเป็นไปไดมี้ค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  

แต่ถ้าขอ้ใดมีค่าความสอดคล้องเฉล่ียตํ่ากว่า  3.50  ให้พิจารณาเหตุผล  และคาํแนะนําจากผูเ้ช่ียวชาญเป็น   

รายขอ้  เพือ่ปรับปรุงแกไ้ขใหรู้ปแบบเกิดความสมบูรณ์ต่อไป  ซ่ึงเกณฑใ์นการพิจารณา  มีดงัน้ี 

4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสมเหตุสมผลกับหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีที่

นาํมาใชใ้นการสงัเคราะห์รูปแบบ  และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชป้ฏิบติัจริง  ในระดบัสูงที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสมเหตุสมผลกับหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎี                

ที่นาํมาใชใ้นการสงัเคราะห์รูปแบบ  และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชป้ฏิบติัจริง  ในระดบัสูง 

2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสมเหตุสมผลกับหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎี                 

ที่นาํมาใชใ้นการสงัเคราะห์รูปแบบ  และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชป้ฏิบติัจริง  ในระดบัปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสมเหตุสมผลกับหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎี        

ที่นาํมาใชใ้นการสงัเคราะห์รูปแบบ  และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชป้ฏิบติัจริง  ในระดบัตํ่า 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสมเหตุสมผลกับหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎี                    

ที่นาํมาใชใ้นการสงัเคราะห์รูปแบบ  และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชป้ฏิบติัจริง  ในระดบัตํ่าที่สุด 

2. การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ  พบว่า  ร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ 

มีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี  ความเป็นได ้ และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง  4.40 

– 4.80  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  อยูร่ะหว่าง  0.59 – 0.89  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนด  แต่

ไดรั้บคาํแนะนาํใหป้รับปรุงแกไ้ขหลกัการ  และวตัถุประสงคข์องร่างรูปแบบ 

ข้ันตอนที่  3  การทดลองใช้รูปแบบการโค้ช  PCCEC  Model  (Implementation  :  Research2  :  R2) 

การดาํเนินการวิจยัในขั้นตอนน้ี  เป็นการนํารูปแบบการโคช้  PCCEC  Model  ที่พฒันาขึ้ น  

ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในภาคสนาม  (Field – Trial)  โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบก่อนการทดลอง                

(Pre – Experimental  Design)  และประยุกต์ใช้แบบการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียวที่มีการทดสอบ

ก่อนและหลงั  (One - Group  Pretest - Posttest  Design)  ผสมผสานกับแบบแผนการวิจยัแบบก่ึงทดลอง  

(Quasi  Experimental  Design)  แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตวัอยา่งของการทดลองต่อเน่ือง  (Equivalent  

Time - Samples  Design)  และทาํการประเมินผลก่อน  ระหวา่ง  และหลงัการใช ้  PCCEC  Model   
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วัตถุประสงค์ 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วย 

เพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนใน

โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ดงัน้ี 

1. ประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้

ในช่วงก่อน  ระหวา่ง  และหลงัการใช ้ PCCEC  Model 

2. ประเมินความรู้เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บ

การโคช้ 

3. ทดสอบความรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน 

4. ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ 

5. ศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บการโค้ช  ผูท้ ําหน้าที่โค้ช  และผู ้เก่ียวข้องที่ มีต่อการใช ้ 

PCCEC  Model 

วิธีการศึกษา 

การทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดั 

การเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

(PCCEC  Model)  ผูว้จิยัไดแ้บ่งกระบวนการดาํเนินการ  ออกเป็น  5  ระยะ  ดงัน้ี 

1. ระยะการเตรียมการโคช้  Preparing  :  P  

2. ระยะการวางแผนการปฏิบติั  (Creating  Action  Plan  :  C)  ประกอบดว้ย 

3. ระยะการปฏิบติัการโคช้  (Coaching  :  C)  ประกอบดว้ย 

4. ระยะการร่วมกันประเมินผลความสําเร็จ  และประมวลผลความรู้  (Evaluating  of  

Intended  Outcomes  and  Conceptualizing  of  Knowledge  :  E)  ประกอบดว้ย 

5. ระยะการพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  (Continuing  Professional  Development  :  C)  

ประกอบดว้ย 

แบบแผนการทดลอง 

การทดลองการนาํรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะ

การจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metaconition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  

เป็นการใชแ้บบแผนการทดลอง  ดงัน้ี 

1.   โดยใชก้ลุ่มเดียวทดสอบก่อน  และหลงั  (One  Group  Pretest – Posttest  Design)   

O1  X   O2 
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O1 = ผลการทดสอบความรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน  ก่อนการใช ้ PCCEC  

Model  ที่พฒันาขึ้น 

X = PCCEC  Model  ที่พฒันาขึ้น 

O2 = ผลการทดสอบความรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน  หลงัการใช ้ PCCEC  

Model  ที่พฒันาขึ้น 

2. แบบแผนการทดลองแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตวัอยา่งของการทดลองต่อเน่ือง  (Quasi  

Experimental  Design  :  Equivalent  Time - Samples  Design) 

X  O1  X   O2  X    O3  X   O4 

X = การทดลองโดยใช ้ PCCEC  Model   

O = การศึกษาผลของการใช ้ PCCEC  Model    แบ่งออกเป็น  4  ระยะ  ดงัน้ี 

O1 = สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Meatacognition  ของผูรั้บการโคช้  คร้ังที่  1 

O2 = สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Meatacognition  ของผูรั้บการโคช้  คร้ังที่  2 

O3 = สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Meatacognition  ของผูรั้บการโคช้  คร้ังที่  3 

O4 = สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Meatacognition  ของผูรั้บการโคช้  คร้ังที่  4 

ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  ไดแ้ก่  ครู  และนักเรียน  ระดบัประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2558  ในโรงเรียน

สังกดัสํานักงานเขตพระนคร  จาํนวน  11  โรงเรียน  ประกอบด้วย  ครู  จาํนวน  113  คน  และนักเรียน  

จาํนวน  1,444  คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครู  และนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2558  

โรงเรียนราชบพิธ  สาํนักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ที่ได้จากการเลือกดว้ยวิธีการแบบเจาะจง  

(Purposive  Sampling)  จากโรงเรียนที่มีความประสงค์เขา้ร่วมการวิจยั  และเคยใช้การโคช้ในการนิเทศ

ภายในโรงเรียน  โดยไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่ง  ดงัน้ี 

2.1 ครูที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  จาํนวน  6  คน  ใน  3  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ๆ  ละ  2  คน  ไดแ้ก่  1)  ภาษาไทย  2)  คณิตศาสตร์  และ  3)  วิทยาศาสตร์  ซ่ึงไดม้า

จากการทดสอบ  การตอบแบบสอบถาม  และการสมัภาษณ์  จากกลุ่มตวัอยา่ง  ผูบ้งัคบับญัชา  และเพื่อน

ร่วมงาน  โดยมีคุณสมบติั  ต่อไปน้ี 

2.3.1 มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัดี  โดยเป็นครูแกนนาํ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ไดรั้บรางวลัหน่ึงแสนครูดี  และรางวลัครูสอนดี 
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2.3.2 มีความสนใจ  เตม็ใจ  และตอ้งการพฒันาวชิาชีพ 

2.3.3 มีระดบัความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม 

2.3.4 มีมนุษยสมัพนัธ ์ และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

2.3.5 มีความรับผดิชอบ 

2.2 นักเรียน  ที่ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  โดยเป็นนักเรียน   

ที่เรียนกบัครูที่เขา้ร่วมการวิจยั  และไดท้าํแบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ทั้งก่อน  และ

หลงัเรียนกบัผูรั้บการโคช้ดว้ยรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ท่ีพฒันาขึ้น 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรตน้  (Independent  Variable)  คือ  การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ตาม  

รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ี

ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model) 

2. ตวัแปรตาม  (Dependent  Variable)  ไดแ้ก่ 

2.1 สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้ 

2.2 ผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน 

2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ 

2.4 ความคิดเห็นของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที่มีต่อการนาํรูปแบบ

การโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  ไปใช ้

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการทดลอง  ไดแ้ก่ 

1.1 คู่มือการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะ

การจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน  ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  

(PCCEC  Model) 

1.2 แผนการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน                

การสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model) 

1.3 ปฏิทินการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ

เรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (PCCEC  

Model) 

1.4 กาํหนดการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

เพือ่พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition 
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1.5 ปฏิทินการสร้างสมัพนัธภาพของครูที่เขา้ร่วมการวจิยั  เร่ือง  รูปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  

Metacognition  ของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

2. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั  ไดแ้ก่ 

2.1 แบบทดสอบความรู้เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ 

2.2 แบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บ

การโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูว้จิยั  

2.3 แบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของ

ผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูว้จิยั 

2.4 แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรม    

การตอบสนองของนกัเรียนที่ส่งเสริม  Metacognition  โดยผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูว้จิยั 

2.5 แบบประเมินวธีิการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน  โดยผูรั้บการโคช้ 

2.6 แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน 

2.7 แบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน 

2.8 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บ 

การโคช้ 

2.9 แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้ ําหน้าที่โค้ช  และ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีต่อการนาํรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  (PCCEC  Model)  ไปใช ้

การสร้างเคร่ืองมือ 

1. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการทดลอง  ไดแ้ก่ 

1.1 คู่มือการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะ

การจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  

(PCCEC  Model)  เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น  เพื่อให้ผูรั้บการโคช้  และผูท้าํหน้าที่โคช้นําไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  Meatcognition  ของนักเรียน        

ดว้ยกระบวนการโคช้  มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

1.1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1.1.2 สร้างคู่มือการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  ให้

ครอบคลุม  และตรงตามเน้ือหาสาระในการนาํไปใช ้ ซ่ึงมีส่วนประกอบต่าง  ๆ ดงัน้ี 
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1.1.2.1 คาํช้ีแจงการใช้รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  

ประกอบดว้ย  ขอ้ควรปฏิบติัก่อนดาํเนินการโคช้  แนวทางในการดาํเนินการโคช้   

1.1.2.2 ความเป็นมาของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ   

1.1.2.3 ทฤษฎี  และแนวคิดพื้นฐานที่รองรับรูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ประกอบด้วย  แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการโค้ช  ทฤษฎีเก่ียวกับการโค้ช    

Metacognition  การออกแบบระบบการจดัการเรียนการสอน   

1.1.2.4 องคป์ระกอบของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นฯ  

ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ  (5  ระยะ)  

องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้

1.1.3 นาํคู่มือการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นฯ  ที่สร้างขึ้น  

เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

1.1.4 นําคู่มือการใช้รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่

ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา  และความเที่ยงตรง

เชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ที่ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดับ  ด้วยการวิเคราะห์

ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียความเหมาะสมตามความ   

คิดเห็น ของผูเ้ช่ียวชาญในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  

(มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2558:  179)  ผลการตรวจสอบ  พบว่า  แบบประเมินฯ  มีค่าเฉล่ีย  ( Χ )  เท่ากบั  

5.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  0.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

1.2 แผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน

การสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model)  

เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้ิจยั  ผูรั้บการโคช้  และผูท้าํหน้าท่ีโคช้ร่วมกันสร้างขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Meatcognition  ของนักเรียนดว้ยกระบวนการโคช้  

มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

1.2.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2.2 สร้างแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ให้ครอบคลุม  และ

ตรงตามเน้ือหาสาระในการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  แบ่งเป็น  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ไดแ้ก่  

1)  ภาษาไทย  2)  คณิตศาสตร์  และ  3)  วิทยาศาสตร์  โดยผูว้ิจยั  ผูรั้บการโคช้  และผูท้าํหน้าท่ีโคช้กาํหนด

แผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีองค์ประกอบต่างๆ  

ไดแ้ก่  1)  ช่ือแผน  2)  วตัถุประสงค ์ 3)  ผลลพัธ์ที่คาดหวงั  4)  ขอบเขตของการดาํเนินการ  5)  กิจกรรม

การโคช้  และ  6)  การวดัประเมินผล 
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1.2.3 นําแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่สร้างขึ้น  เสนอต่อ

อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

1.2.4 นําแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว

เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา  และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  

Validity)  ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดับ  ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยใชเ้กณฑ์ค่าเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญใน

การวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2558:  

179)  ผลการตรวจสอบ  พบว่า  แบบประเมินฯ  มีค่าเฉล่ีย  ( Χ )  เท่ากับ  5.00  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  0.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

1.3 ปฏิทินการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดั    การ

เรียนการสอนของครูที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

(PCCEC  Model)  เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้ิจยั  ผูรั้บการโคช้  และผูท้าํหน้าที่โคช้ร่วมกนัสร้างขึ้น  เพื่อใชใ้น

การดําเนินการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  Meatcognition  ของนักเรียน         

ดว้ยกระบวนการโคช้  มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

1.3.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1.3.2 สร้างปฏิทินการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ให้ครอบคลุม  

และตรงตามเน้ือหาสาระในการดาํเนินการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  แบ่งเป็น  3  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้  ไดแ้ก่  1)  ภาษาไทย  2)  คณิตศาสตร์  และ  3)  วิทยาศาสตร์  โดยปฏิทินการโคช้ทางปัญญา

แบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  แบ่งการดาํเนินการออกเป็น  5  ระยะ  ดงัน้ี 

ระยะที่  1  การเตรียมการโคช้ 

ระยะที่  2  การวางแผนการปฏิบติั 

ระยะที่  3  การปฏิบติัการโคช้ 

ระยะที่  4  การร่วมกนัประเมินผลความสาํเร็จ  และประมวลผลความรู้ 

ระยะที่  5  การพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

1.3.3 นาํปฏิทินการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่สร้างขึ้น  เสนอต่อ

อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

1.3.4 นาํปฏิทินการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้

เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา  และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  

Validity)  ที่ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดับ  ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยใชเ้กณฑ์ค่าเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญใน
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การวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2558:  

179)  ผลการตรวจสอบ  พบวา่  ปฏิทินการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  มีค่าเฉล่ีย  (Χ )  เท่ากบั  

5.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  0.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

1.4 กาํหนดการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น  

เพื่อใช้ในการพฒันาความรู้  และฝึกทักษะในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  

Meatcognition  ของนกัเรียนดว้ยกระบวนการโคช้  มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

1.4.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1.4.2 สร้างกาํหนดการอบรมเชิงปฏิบติัฯ  ให้ครอบคลุม  และตรงตามเน้ือหา

สาระในการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ดงัน้ี 

1.4.2.1 การโคช้ทางปัญญา  (Cognitive  Coaching) 

1.4.2.2 การโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น  (Peer  Coaching) 

1.4.2.3 แนวคิดเก่ียวกบั  Metacognition 

1.4.2.4 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันา  Metacognition 

1.4.2.5 กลยทุธก์ารจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันา  Metacognition 

1.4.2.6 วธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันา  Metacognition 

1.4.2.7 การวางแผนการจดัการเรียนการสอน 

1.4.2.8 องคป์ระกอบสนบัสนุนการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

1.4.2.9 การวางแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

1.4.2.10  การจดัทาํแผนพฒันาตนเอง 

1.4.3 นํากาํหนดการอบรมเชิงปฏิบติัฯ  ที่สร้างขึ้น  เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา

วทิยานิพนธ ์ เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

1.4.4 นาํกาํหนดการอบรมเชิงปฏิบติัฯ  ที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  

5  คน  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา  และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ที่ มี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดับ  ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ( Χ )  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  โดยใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการวิจยั

คร้ังน้ี  คือ  ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2558:  179)  ผลการ

ตรวจสอบ  พบว่า  แบบประเมินฯ  มีค่าเฉล่ีย  (Χ )  เท่ากับ  5.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

เท่ากบั  0.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 
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1.5 ปฏิทินการสร้างสมัพนัธภาพของครูที่เขา้ร่วมการวจิยั  เร่ือง  รูปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  

Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น  เพื่อใช้

ในการสร้างสมัพนัธภาพของครูที่เขา้ร่วมการวจิยั  มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

1.5.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1.5.2 สร้างปฏิทินการสร้างสัมพนัธภาพฯ  ให้ครอบคลุม  และครบถ้วนตาม

กระบวนการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ดงัน้ี 

1.5.2.1 การเปิดโอกาสให้เยี่ยมชม   ได้แก่  การสร้างความเข้าใจ  การ

กาํหนดขอ้ตกลง  การเตรียมความพร้อม  และการเยีย่มชม 

1.5.2.1 การส่งเสริมใหมี้การอภิปราย  และการสะทอ้นยอ้นคิด 

1.5.3 นําปฏิทินสร้างสัมพันธภาพฯ  ที่สร้างขึ้ น  เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา

วทิยานิพนธ ์ เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

1.5.4 นําปฏิทินสร้างสัมพนัธภาพฯ  ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ               

5  คน  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา  และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ที่ มี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดับ  ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ( Χ )  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  โดยใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการวิจยั

คร้ังน้ี  คือ  ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2558:  179)  

ผลการตรวจสอบ  พบว่า  แบบประเมินฯ  มีค่าเฉล่ีย  ( Χ )  เท่ากับ  5.00  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  0.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

2. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั  ไดแ้ก่ 

2.1 แบบทดสอบความรู้เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  เป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัสร้างขึ้น  มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

2.1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2.1.2 สร้างแบบทดสอบฯ  ให้ครอบคลุม  และตรงตามเน้ือหาสาระเก่ียวกับ

การจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย  แบบเลือกตอบ  (Multiple  

Choice)  4  ตวัเลือก  และแบบถูกผิด  โดยกาํหนดเกณฑใ์นการให้คะแนน  ตอบถูกได ้ 1  คะแนน  ตอบ

ผดิได ้ 0  คะแนน 

2.1.3 นําแบบทดสอบฯ  ที่สร้างขึ้ นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
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2.1.4 นําแบบทดสอบฯ  ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา  และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  เป็นมาตราส่วน 

ประเมินค่า  5  ระดับ  ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยใช้เกณฑ์

ค่าเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ค่าเฉล่ียความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2558:  179)  ผลการตรวจสอบ  พบว่า  แบบทดสอบฯ  

มีค่าเฉล่ีย  (Χ )  เท่ากบั  5.00  และค่าส่วนาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  0.00  ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑท์ี่กาํหนด 

2.2 แบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  

โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูว้จิยั  เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้จิยั  ผูรั้บการโคช้  และผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

สร้างขึ้นร่วมกนั  มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

2.2.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2.2.2 สร้างแบบประเมินฯ  ให้ครอบคลุม  และตรงตามหลักในการประเมิน

แผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 

2.2.2.1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูป้ระเมิน 

2.2.2.2 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย

องค์ประกอบ  5  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านองค์ประกอบ  2)  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  3)  ด้านเน้ือหา

สาระ  4)  ดา้นส่ือ  และแหล่งเรียนรู้  และ  5)  ดา้นการวดัประเมินผลการเรียนรู้  โดยกาํหนดเป็นแบบมาตร

ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  4  ระดบั  ดงัน้ี 

ระดบั  4 หมายถึง ดีมาก 

ระดบั  3 หมายถึง ดี 

ระดบั  2 หมายถึง พอใช ้

ระดบั  1 หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 

3) ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม  เป็นคาํถามปลายเปิด 

2.2.3 นําแบบประเมินฯ  ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

2.2.4 นําแบบประเมินฯ  ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา  และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ที่มีลักษณะเป็น   

มาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดบั  ดว้ยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดย

ใชเ้กณฑ์ค่าเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2558:  179)  ผลการตรวจสอบ  
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พบว่า  แบบประเมินฯ  มีค่าเฉล่ีย  (Χ )  เท่ากบั  5.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  0.00  

ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

2.3 แบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของ

ผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูว้ิจยั  เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้ิจยั  ผูรั้บการโคช้  และ

ผูท้าํหนา้ที่โคช้สร้างขึ้นร่วมกนั  มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

2.3.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2.3.2 สร้างแบบประเมินฯ  ให้ครอบคลุม  และตรงตามหลักในการประเมิน

แผนการจดั การเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 

2.3.2.1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูป้ระเมิน 

2.3.2.1 คุณภาพของสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  ประกอบด้วย

กระบวนการจดัการเรียนการสอน  5  ขั้น  ได้แก่  1)  ขั้นการเตรียมความพร้อม  2)  ขั้นการเรียนรู้  และ

พฒันาทกัษะ  3)  ขั้นการฝึกทกัษะ  4)  ขั้นสรุปความรู้  และสาระสาํคญั  และ  5)  ขั้นการสร้างสรรคค์วามรู้  

และทกัษะ  โดยกาํหนดเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั  ดงัน้ี 

ระดบั  5 หมายถึง สูงที่สุด 

ระดบั  4 หมายถึง สูง 

ระดบั  3 หมายถึง ปานกลาง 

ระดบั  2 หมายถึง ตํ่า 

ระดบั  1 หมายถึง ตํ่าที่สุด 

3) ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม  เป็นคาํถามปลายเปิด 

2.3.3 นําแบบประเมินฯ  ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

2.3.4 นําแบบประเมินฯ  ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา  และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ที่มีลกัษณะ

เป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดบั  ดว้ยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

โดยใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป     (มาเรียม  

นิลพนัธุ์,  2558:  179)  ผลการตรวจสอบ  พบว่า  แบบประเมินฯ  มีค่าเฉล่ีย  ( Χ )  เท่ากับ  5.00  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  0.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

2.4 แบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรมการ 

ตอบสนองของนักเรียนที่ส่งเสริม  Metacognition  โดยผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจยั  เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้ิจยั  

ผูรั้บการโคช้  และผูท้าํหนา้ที่โคช้สร้างขึ้นร่วมกนั  มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 
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2.4.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2.4.2 สร้างแบบสังเกตและบันทึกฯ  ให้ครอบคลุม  และตรงตามหลักการจัด   

การเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  โดยกาํหนดเป็น  2  ส่วน  ได้แก่  1)  การสังเกต

และบันทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครู  และ  2)  การสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการ

ตอบสนองของนักเรียน  ซ่ึงทั้งสองส่วนเป็นการสังเกตและบนัทึกตามกระบวนการจดัการเรียนการสอน  

4  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1)  ขั้นการเตรียมความพร้อม  2)  ขั้นการเรียนรู้  และพฒันาทกัษะ  3)  ขั้นการฝึกทกัษะ  

4)  ขั้นการสรุปความรู้  และสาระสาํคญั  และ  5)  ขั้นการสร้างสรรคค์วามรู้  และทกัษะ 

2.4.3 นําแบบสังเกตและบันทึกฯ  ที่สร้างขึ้ นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา

วทิยานิพนธ ์ เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

2.4.4 นาํแบบสังเกตและบนัทึกฯ  ที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา  และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ที่ มี

ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดบั  ดว้ยการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  โดยใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียความ

เหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ

ตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2558:  179)  ผลการตรวจสอบ  พบว่า  แบบประเมินฯ  มี

ค่าเฉล่ีย  (Χ )  เท่ากบั  5.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

2.5 แบบประเมินวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  โดยผูรั้บการโค้ช  

เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้จิยั  ผูรั้บการโคช้  และผูท้าํหนา้ที่โคช้สร้างขึ้นร่วมกนั  มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

2.5.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

2.5.2 สร้างแบบประเมินฯ  ให้ครอบคลุม  และตรงตามคุณลกัษณะของผูท้ี่มี

ทกัษะวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  โดยกาํหนดระดบัการปฏิบติัเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  

(Rating  Scale)  5  ระดบั  ดงัน้ี 

ระดบั  5 หมายถึง สูงที่สุด 

ระดบั  4 หมายถึง สูง 

ระดบั  3 หมายถึง ปานกลาง 

ระดบั  2 หมายถึง ตํ่า 

ระดบั  1 หมายถึง ตํ่าที่สุด 

2.5.3 นําแบบประเมินฯ  ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

2.5.4 นําแบบประเมินฯ  ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา  และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ที่มีลักษณะเป็น 
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มาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดับ  ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

โดยใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  ค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2558:  179)  ผลการตรวจสอบ  

พบว่า  แบบประเมินฯ  มีค่าเฉล่ีย  ( Χ )  เท่ากบั  5.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากับ  

0.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

2.6 แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  

เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้จิยั  ผูรั้บการโคช้  และผูท้าํหนา้ท่ีโคช้สร้างขึ้นร่วมกนั  มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

2.6.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6.2 สร้างแบบประเมินฯ  ให้ครอบคลุม  และตรงตามวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  

Metacognition  โดยกาํหนดระดบัการปฏิบติัเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั  ดงัน้ี 

ระดบั  5 หมายถึง สูงที่สุด 

ระดบั  4 หมายถึง สูง 

ระดบั  3 หมายถึง ปานกลาง 

ระดบั  2 หมายถึง ตํ่า 

ระดบั  1 หมายถึง ตํ่าที่สุด 

2.6.3 นําแบบประเมินฯ  ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 

เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

2.6.4 นําแบบประเมินฯ  ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  เพื่อ

ตรวจสอบ ความถูกตอ้งของเน้ือหา  และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ที่มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดบั  ดว้ยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

โดยใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  

2558:  179)  ผลการตรวจสอบ  พบว่า  แบบประเมินฯ  มีค่าเฉล่ีย  ( Χ )  เท่ากบั  5.00  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  0.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

2.7 แบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  เป็นเคร่ืองมือที่ผูรั้บ

การโคช้สร้างขึ้น  เพือ่ทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน  มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

2.7.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2.7.2 สร้างแบบทดสอบฯ  ให้ครอบคลุม  และตรงตามเน้ือหาสาระ  เป็น

แบบทดสอบชนิดปรนัย  แบบเลือกตอบ  (Multiple  Choice)  4  ตวัเลือก  พร้อมทั้งเขียนอธิบายเหตุผล

ในการเลือกคาํตอบ  และกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนตอบถูกตอ้งได ้ 1  คะแนน  ตอบผดิได ้ 0  คะแนน 
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2.7.3 นําแบบทดสอบฯ  ที่สร้างขึ้ นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

2.7.4 นําแบบทดสอบฯ  ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา  และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ที่มีลักษณะเป็น 

มาตรา-ส่วนประเมินค่า  5  ระดบั  ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  ค่าเฉล่ีย          

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2558:  179)  ผลการตรวจสอบ  พบว่า  

แบบทดสอบฯ  มีค่าเฉล่ีย  (Χ )  เท่ากับ  5.00  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากับ  0.00  ซ่ึง

เป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

2.8 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บ-

การโคช้  หลงัเรียนกบัผูรั้บการโคช้  ดว้ยรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  เป็นเคร่ืองมือที่

ผูว้ิจยั  ผูรั้บการโคช้  และผูท้าํหน้าที่โคช้สร้างขึ้น  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดั 

การเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้  มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

2.8.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2.8.2 สร้างแบบสอบถามฯ  ให้ครอบคลุม  และตรงตามเน้ือหาเก่ียวกับการจดั 

การเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  โดยกาํหนดเป็นการแสดงความคิดเห็น

ตามองคป์ระกอบ  3  ดา้น  ไดแ้ก่  1)  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  2)  ดา้นการสร้างบรรยากาศใน

การเรียนการสอน  และ  3)  ดา้นการวดัประเมินผลการเรียนรู้  แบ่งเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี 

2.8.2.1 คุณภาพของระดบัความคิดเห็นการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บ

การโคช้  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั  ดงัน้ี 

ระดบั  5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สุด 

ระดบั  4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

ระดบั  3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

ระดบั  2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

ระดบั  1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 

2.8.2.2 ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม  เป็นคาํถามปลายเปิด 

2.8.3 นาํแบบสอบถามฯ  ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 

เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

2.8.4 นาํแบบสอบถามฯ  ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา  และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ที่มีลักษณะ
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เป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดบั  ดว้ยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

โดยใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  ค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2558:  179)  ผลการตรวจสอบ  

พบว่า  แบบประเมินฯ  มีค่าเฉล่ีย  ( Χ )  เท่ากบั  5.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากับ  

0.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

2.9 แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้ ําหน้าที่โค้ช  และ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที่มีต่อการนํารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (PCCEC  Model)    

ไปใช้  เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น  เพื่อบนัทึกประเด็นการสนทนาที่มีต่อการนํารูปแบบการโคช้ทาง

ปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ไปใช ้ มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 

2.9.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

2.9.2 สร้างแบบบนัทึกฯ  ใหค้รอบคลุมตามประเด็นที่กาํหนดไว ้ ดงัน้ี 

2.9.2.1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูส้นทนากลุ่ม 

2.9.2.2 แนวทางในการสนทนากลุ่ม  ประกอบดว้ยขั้นตอนการสนทนากลุ่ม  

3  ขั้น  ไดแ้ก่  1)  ขั้นเกร่ินนํา  2)  ขั้นสนทนากลุ่ม  ไดแ้ก่  ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ  ดา้นกระบวนการ

นาํไปใช ้ และดา้นผลของการใชรู้ปแบบ  และ  3)  ขั้นสรุป 

2.9.3 นําแบบบันทึกฯ  ที่สร้างขึ้ นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

2.9.4 นําแบบบันทึกฯ  ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา  และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ที่มีลักษณะเป็น       

มาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดบั  ดว้ยการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  โดยใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียความเหมาะสมตาม

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2558:  179)  ผลการตรวจสอบ  

พบวา่  แบบประเมินฯ  มีค่าเฉล่ีย  (Χ )  เท่ากบั  5.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  0.00  

ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดแ้บ่ง

การเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น  3  ระยะ  ดงัน้ี 

1. การเก็บขอ้มูลก่อนการทดลอง  เป็นการเก็บขอ้มูลก่อนเร่ิมทดลองใช ้ PCCEC  Model  

ดว้ยเคร่ืองมือต่าง  ๆ ไดแ้ก่  1)  แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  (ก่อนและหลงัการพฒันาความรู้  และฝึกทกัษะ  ดว้ยการอบรม
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เชิงปฏิบัติการ  จ ํานวน  5  วัน)  2)  แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  

Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจยั  3)  แบบประเมินวิธีการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  โดยผูรั้บการโคช้  4)  แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัวิธีการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  และ  5)  แบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  

ของนกัเรียน 

2. การเก็บข้อมูลระหว่างการทดลอง  เป็นการเก็บข้อมูลระหว่างทดลองใช้  PCCEC  

Model  ด้วยเคร่ืองมือต่าง  ๆ ได้แก่  1)  แบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูว้ิจยั  ใชใ้นการประเมินผูรั้บการโคช้ก่อนการ

นาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  2)  แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของ

ครูและพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียนที่ส่งเสริม  Metacognition  โดยผูท้าํหน้าที่ โคช้  และ

ผูว้ิจยั  ใช้ในการสังเกตและบนัทึกฯ  ระหว่างที่ผูรั้บการโคช้จดัการเรียนการสอน  กาํหนดการประเมิน 

เดือนละ  1  คร้ัง  เป็นระยะเวลา  4  เดือน  และ  3)  แบบประเมินวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของนกัเรียน  โดยผูรั้บการโคช้  กาํหนดการประเมินเดือนละ  1  คร้ัง  เป็นระยะเวลา  4  เดือน 

3. การเก็บข้อมูลหลังส้ินสุดการทดลอง  เป็นการเก็บข้อมูลหลังทดลองใช้  PCCEC  

Model  ด้วยเคร่ืองมือต่างๆ  ได้แก่   1)  แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ ส่ งเสริม   

Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูว้ิจยั  2)  แบบประเมินวิธีการเรียนรู้

ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  โดยผูรั้บการโคช้  3)  แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ที่

ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  4)  แบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน                        

5)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้  6)  แบบ

บนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีต่อ

การนาํ  PCCEC  Model  ไปใช ้

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  โดยอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และผูเ้ช่ียวชาญ  ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง  ความเหมาะสม  และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ดว้ยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียตั้ งแต่  3.50  ขึ้ นไป  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานไม่เกิน  1.00 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฒันาการ  ระหว่างการใช้  PCCEC  Model  โดยใช้ค่าเฉล่ีย  

(Χ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ดงัน้ี 
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2.1 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บ

การโคช้  โดยผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูว้จิยั 

2.2 ผลการประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  โดยผูรั้บ

การโคช้ 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อน  และหลงัการใช ้ PCCEC  Model  โดยใชค้่าเฉล่ีย  (Χ )  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ดงัน้ี 

3.1 ผลการทดสอบความรู้เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ 

3.2 ผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม   Metacognition  ของ

ผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูว้จิยั 

3.3 ผลการประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  โดยผูรั้บ

การโคช้ 

3.4 ผลการประเมินตนเองเก่ียวกับวิธีการเรียนรู้ที่ ส่ งเสริม  Metacognition  ของ

นกัเรียน 

3.5 ผลการทดสอบความรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  ก่อน  และหลังการใช ้ 

PCCEC  Model 

4. การวเิคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis)  เชิงคุณภาพของ  สุภางค ์ จนัทวานิช  (2551:  17 

- 51)  5  ขั้นตอน  คือ  1)  ใชแ้นวคิดทฤษฎีและสร้างแนวคิดสําหรับการวิเคราะห์  2)  ตรวจสอบขอ้มูล  3)  จด

บนัทึกและทาํดชันีขอ้มูล  4)  ทาํขอ้สรุปชัว่คราว  และ   5)  จดัการขอ้มูล  และสร้างขอ้สรุป  จากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 

4.1 ผลการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรม

การตอบสนองของนกัเรียนที่ส่งเสริม  Metacognition  โดยผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูว้จิยั   

4.2 ผลการบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้าํหน้าที่โค้ช  และ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที่มีต่อการนาํ  PCCEC  Model  ไปใช ้ หลงัการนาํ  PCCEC  Model  ไปใช ้  

ข้ันตอนที่  4  การประเมินผล  และปรับปรุง  PCCEC  Model   (Evaluation  :  Development2  :  D2) 

การดาํเนินการวิจยัในขั้นตอนน้ี  เป็นขั้นตอนที่ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากการทดลองใช ้ PCCEC  

Model  มาปรับปรุง  และพฒันา  โดยใช้แนวคิดการวิจยัและพฒันา  (Research  and  Development)  ในขั้น

การพฒันา  (Development : D2)  และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจาํลองการออกแบบระบบการเรียน

การสอน  The  ADDIE  Model  ของ  University  of  Florida  State  University  (1975:  1)  ในขั้นการประเมินผล  
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(Evaluation)  ร่วมกับแบบจาํลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ  Dick,  Carey  และ  Carey  (2005:  

1 - 8)  ในขั้นออกแบบและการประเมินผลภายหลังการเรียนการสอน  (Design  and  Conduct  Summative  

Evaluation)  และแบบจาํลองการสอนของ  Kemp,  Morrison  และ  Ross  (2011:  14 - 18)  การดาํเนินการวิจยั

ในขั้นตอนน้ี  เป็นการนาํผลการทดลองตามกระบวนการและเง่ือนไขของรูปแบบการโคช้ในขั้นตอน     

ที่  3  ทั้งที่เป็นผลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบ  ไดแ้ก่  สมรรถนะการจดัการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโค้ช  ผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  ขอ้มูล    

จากการบนัทึกหลงัสอนหรือภายหลงัการโคช้  ขอ้เสนอแนะของผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา

ที่มีต่อการใช ้ PCCEC  Model  รวมทั้งผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา  และอุปสรรคในระหว่างการทดลอง

ใชม้าพจิารณาปรับปรุงแกไ้ข  PCCEC  Model  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ 

เพือ่ประเมินผลการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นเพือ่พฒันาสมรรถนะ 

การจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  

(PCCEC  Model)  ในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 

1. สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้   

2. ผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน 

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้   

4. ความคิดเห็นของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที่มีต่อการนาํรูปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ไปใช ้

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาขอ้มูลก่อนใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ดว้ยวธีิการ  ดงัน้ี 

1.1 ทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้   

1.2 ประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของ

ผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูว้จิยั   

1.3 ประเมินวธีิการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน  โดยผูรั้บการโคช้   

1.4 ประเมินตนเองเก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน 

1.5 ทดสอบความรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน 

2. ศึกษาขอ้มูล  และผลระหว่างการนาํรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  

ไปใช ้ ดว้ยวธีิการต่างๆ  ดงัน้ี 
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2.1 ประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  

โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูว้จิยั  เดือนละ  1  คร้ัง  เป็นระยะเวลา  4  เดือน   

2.2 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรม                    

การตอบสนองของนกัเรียนที่ส่งเสริม  Metacognition  โดยผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูว้ิจยั  เดือนละ  1  คร้ัง  

เป็นระยะเวลา  4  เดือน 

3. ศึกษาประสิทธิผลในการนาํรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  ไปใช ้ 

ดว้ยวธีิการต่างๆ  ดงัน้ี 

3.1 ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของ

ผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูว้จิยั 

3.2 ประเมินวธีิการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน  โดยผูรั้บการโคช้ 

3.3 ประเมินตนเองเก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน 

3.4 ทดสอบความรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน 

3.5 สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ 

3.6 บันทึกการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผู ้ท ําหน้าที่โค้ช  และผู ้บริหาร

สถานศึกษา  ที่มีต่อการนาํ  PCCEC  Model  ไปใช ้

4. ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  (PCCEC  Model) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  และสถิติที่ใช้ 

1. วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ได้แก่                 

1)  ด้านสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  2)  ด้านวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  

Metacognition  และ  3)  ด้านผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  โดยใช้ค่าเฉล่ีย  และ     

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวเิคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis) 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้  

และความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  ผูว้ิจยั  และผูเ้ก่ียวขอ้ง  

โดยใชค้่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวเิคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis) 

การขยายผลการใช้รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ 

ผูว้ิจยัตอ้งการทราบว่า  รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model)  เม่ือนาํไปใชก้บักลุ่มอ่ืนที่มีลกัษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งใน

การวจิยัคร้ังน้ี  จะมีประสิทธิผลเป็นอยา่งไร  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
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1. วตัถุประสงคท์ี่ใชใ้นการขยายผล 

1.1 เพื่อประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของนกัเรียน  ระหวา่งก่อน  และหลงัการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียนก่อน  และหลัง

การจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ 

1.3 เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ 

1.4 เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที่มีต่อการนาํ 

รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนเพือ่พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครู

ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครไปใช ้

2. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการขยายผล  เป็นครู  จาํนวน  6  คน  ใน  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ไดแ้ก่  1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จาํนวน  2  คน  2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จาํนวน     

2  คน  และ  3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  คน  ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  

(Purposive  Sampling)  และนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนวดันิมมานรดี  สาํนักงานเขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพมหานคร  ที่ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  โดยเป็นนักเรียนซ่ึงเรียน

กับครูที่เขา้ร่วมการวิจยัในกลุ่มขยายผล  และได้ทาํแบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition   

ทั้งก่อนและหลงัเรียนกบัผูรั้บการโคช้ดว้ยรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ท่ีพฒันาขึ้น  

จาํนวน  176  คน  ที่มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งที่สุด 

3. วิธีการที่ใช้ในการขยายผล  ดําเนินการตามกระบวนการของ  PCCEC  Model  ผูว้ิจัย  

ไดแ้บ่งกระบวนการดาํเนินการ  ออกเป็น  5  ระยะ  ดงัน้ี 

3.1 ระยะการเตรียมการโคช้  Preparing  :  P 

3.2 ระยะการวางแผนการปฏิบติั  (Creating  Action  Plan  :  C)  ประกอบดว้ย 

3.3 ระยะการปฏิบติัการโคช้  (Coaching  :  C)  ประกอบดว้ย 

3.4 ระยะการร่วมกนัประเมินผลความสาํเร็จ  และประมวลผลความรู้  (Evaluating  of   

Intended  Outcomes  and  Conceptualizing  of  Knowledge  :  E)  ประกอบดว้ย 

3.5 ระยะการพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  (Continuing  Professional  Development  :  C)    

ประกอบดว้ย 

4. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการขยายผล  ไดแ้ก่ 

4.1 คู่มือการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะ

การจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  

(PCCEC  Model) 
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4.2 แผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน

การสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model) 

4.3 ปฏิทินการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน

การสอนของครูที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (PCCEC  

Model) 

4.4 กาํหนดการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

เพือ่พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition 

4.5 ปฏิทินการสร้างสมัพนัธภาพของครูที่เขา้ร่วมการวจิยั  เร่ือง  รูปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  

Metacognition  ของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

5. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั  ไดแ้ก่ 

5.1 แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ 

5.2 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่ ส่ งเสริม  Metacognition  ของ                

ผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูว้จิยั  

5.3 แบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของ

ผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูว้จิยั 

5.4 แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรม   

การตอบสนองของนกัเรียนที่ส่งเสริม  Metacognition  โดยผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูว้จิยั 

5.5 แบบประเมินวธีิการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน  โดยผูรั้บการโคช้ 

5.6 แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน 

5.7 แบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน 

5.8 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ 

5.9 แบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม   (Focus   Group)   ของผูท้าํหน้าที่โคช้   และ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที่มีต่อการนาํรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  (PCCEC  Model)  ไปใช ้

6. การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการขยายผล  ไดแ้ก่ 

6.1 การเก็บขอ้มูลก่อนการทดลอง  เป็นการเก็บขอ้มูลก่อนเร่ิมทดลองใช้  PCCEC  

Model  ด้วยเคร่ืองมือต่างๆ  ได้แก่  1)  แบบทดสอบความรู้เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของผูท้ ําหน้าที่โค้ช  และผู ้รับการโค้ช  2)  แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียน      

การสอนที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโค้ช  โดยผูรั้บการโค้ช  ผูท้าํหน้าท่ีโค้ช  และผูว้ิจัย        
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3)  แบบประเมินวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  โดยผูรั้บการโคช้  4)  แบบประเมิน

ตนเองเก่ียวกับวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  และ  5)  แบบทดสอบผลการเรียนรู้  

และ  Metacognition  ของนกัเรียน 

6.2 การเก็บขอ้มูลระหว่างการทดลอง  เป็นการเก็บขอ้มูลระหว่างทดลองใช ้ PCCEC  

Model  ดว้ยเคร่ืองมือต่าง  ๆ ไดแ้ก่  1)  แบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูว้ิจยั  ใชใ้นการประเมินผูรั้บการโคช้ก่อน

การนําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน  และ  2)  แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียน    

การสอนของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียนที่ส่งเสริม  Metacognition  โดยผูท้าํหนา้ที่โคช้  

และผูว้ิจยั  ใชใ้นการสังเกตและบนัทึกฯ  ระหว่างท่ีผูรั้บการโคช้จดัการเรียนการสอน  กาํหนดการประเมิน 

เดือนละ  1  คร้ัง  เป็นระยะเวลา  4  เดือน 

6.3 การเก็บขอ้มูลหลงัส้ินสุดการทดลอง  เป็นการเก็บขอ้มูลหลงัทดลองใช ้ PCCEC  

Model  ด้วยเคร่ืองมือต่างๆ  ได้แก่  1)  แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  

Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูว้ิจยั  2)  แบบประเมินวิธีการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  โดยผูรั้บการโคช้  3)  แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัวิธีการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  4)  แบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของ

นักเรียน  5)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้      

6)  แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้าํหน้าที่โค้ช  และผูบ้ริหารสถานศึกษา                

ในการนาํ  PCCEC  Model  ไปใช ้

7. การวเิคราะห์ขอ้มูลในการขยายผล  ไดแ้ก่ 

7.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพัฒนาการ  ระหว่างการใช้  PCCEC  Model  โดยใช้

ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ไดแ้ก่  1)  ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูท้าํหน้าที่โค้ช  และผูว้ิจยั  และ  2)  ผลการประเมิน

วธีิการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน  โดยผูรั้บการโคช้ 

7.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อน  และหลังการใช้  PCCEC  Model  โดยใช้ค่าเฉล่ีย  

(Χ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ได้แก่  1)  ผลการทดสอบความรู้เก่ียวกับการจดัการเรียน                          

การสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  2)  ผลการประเมินสมรรถนะ

การจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และ

ผูว้ิจยั  3)  ผลการประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  โดยผูรั้บการโคช้   4)  ผล

การประเมินตนเองเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  และ  5)  ผลการทดสอบ

ความรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน  ก่อน  และหลงัการใช ้ PCCEC  Model 
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7.3 การวิเคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis)  เชิงคุณภาพของ  สุภางค์  จันทวานิช  

(2551:  17 - 51)  5  ขั้นตอน  คือ  1)  ใชแ้นวคิดทฤษฎีและสร้างแนวคิดสาํหรับการวิเคราะห์  2)  ตรวจสอบขอ้มูล  

3)  จดบนัทึกและทาํดชันีขอ้มูล  4)  ทาํขอ้สรุปชัว่คราว  และ   5)  จดัการขอ้มูล  และสร้างขอ้สรุป  จากการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  1)  ผลการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียนท่ีส่งเสริม  Metacognition  โดยผูท้าํหน้าที่โค้ช  และผูว้ิจยั  และ               

2)  ผลการบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที่มี

ต่อการนาํ  PCCEC  Model  ไปใช ้ หลงัการนาํ  PCCEC  Model  ไปใช ้  

 



 
 

บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยั  เร่ือง  รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดั 

การเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครคร้ัง

น้ี  ดําเนินการตามกระบวนการวิจยัและพฒันา  (Research  and  Development)  ร่วมกับการออกแบบการ

จดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  โดยใช้รูปแบบ  The  ADDIE  Model  ของ  University  of  Florida  State  

University  (1975:  1)  ร่วมกับแบบจาํลองการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบของ  Dick,  

Carey  และ  Carey  (2005:  1 - 8)  และแบบจาํลองการสอนของ  Kemp,  Morrison  และ  Ross  (2011:  14 - 

18)  ร่วมกับกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี  (Mixed  Methodology)  ด้วยการผสมผสานข้อมูลตาม

รูปแบบการวิจยัแบบ  Embedded  (The  Embedded  Design)  วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีหลักและวิธีการ

เชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง  (Creswell  and  Clark,  2011 : 67)  รูปแบบการวิจัย  Pre – Experimental  Design  

ดว้ยการประยุกตใ์ชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

The  One – Group  Pretest – Posttest  Design  (มาเรียม  นิลพันธุ์,  2555:  144)  ซ่ึงแนวคิดที่ผูว้ิจยัสังเคราะห์

ขึ้นน้ี  ประกอบด้วย  ขั้นตอนที่  1  การศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น  (Analysis  :  Research1  :  

R1)  ขั้นตอนที่  2  การออกแบบ  และพฒันาร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (Design  

and  Development  :  Development1  :  D1)  ขั้นตอนที่  3  การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (Implementation  :  Research2  :  R2)  และขั้นตอนที่  4  การประเมินผล  และปรับปรุง

รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (Evaluation  :  Development2  :  D2)  ผูว้ิจยัขอนําเสนอ

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยแบ่งการนาํเสนอออกเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี 

ตอนที่  1  ผลการพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพื่อพฒันา

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model) 

ตอนที่  2  ประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพื่อพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model) 
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ตอนที่  1  ผลการพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ 

การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น 

การศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น  มีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาสภาพ  สาเหตุ  และ

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของนักเรียน   และเพื่อศึกษาความต้องการจาํเป็นในการพัฒนา  และศึกษาหลักการและทฤษฎีที่

เก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงองคป์ระกอบของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีขั้นตอน  

และผลการศึกษา  ดงัน้ี 

1. ข้ันตอนการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน  ดัง

รายละเอียด  ดงัน้ี 

1.1 การศึกษาวิเคราะห์ช่องว่าง  (Gap)  ระหว่างสภาพที่คาดหวัง  (Target)  กับสภาพ

ที่เป็นจริง  (Actual)  ผูว้ิจยัได้ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบาย  เป้าหมาย  และคุณลักษณะท่ี              

พึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ตลอดจนหลักสูตร  และผลการทดสอบ  ผลการ

ประเมิน  และผลการนิเทศการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  ดว้ยวิธีการศึกษาเอกสาร  วรรณกรรม  และ

งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  ร่วมกบัการสอบถาม  การสมัภาษณ์  และการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group) 

1.2 การศึกษาวิเคราะห์สภาพการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพัฒนา

วิชาชีพ  และการโค้ช  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับ

การนิเทศ  การพัฒนาวิชาชีพ  การโค้ช  Metacognition  และการพัฒนา  Metacognition  การเรียนรู้ตาม

แนวคิดของ  Bloom’s  Taxonomy  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ  Marzano’s  Taxonomy  สมรรถนะการ

จดัการเรียนการสอน  แนวคิดการพฒันารูปแบบ  ด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร  วรรณกรรม  และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  ร่วมกบัการสอบถาม  การสมัภาษณ์  และการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group) 

1.3 การระบุเป้าหมาย  และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์  ผูว้ิจยัได้นาํผลการวิเคราะห์ช่องว่าง  

(Gap)  ระหว่างสภาพที่คาดหวงั  (Target)  กับสภาพที่เป็นจริง  (Actual)  และการศึกษาวิเคราะห์สภาพการ

นิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  และการโค้ช  จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  มา

สังเคราะห์เป็นประเด็นที่ตอ้งนํามาพฒันา  ด้วยการระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ที่พึงประสงค์ให้ชัดเจน  

และตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
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2. ผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น  จากการศึกษาทบทวนเอกสาร  วรรณกรรม  

และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  ร่วมกบัการเก็บขอ้มูลจากการสอบถามจากศึกษานิเทศก์  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และ

ครู  เม่ือวนัที่  3  พฤษภาคม  2558  การสัมภาษณ์ ความคิดเห็นจากครู  และนักเรียน  เม่ือวนัที่  4  พฤษภาคม  

2558  และการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้าํหน้าท่ีโค้ช  ผูรั้บการโค้ช  และผูเ้กี่ยวขอ้ง  เม่ือ

วนัที่  5  พฤษภาคม  2558  สรุปได ้ ดงัน้ี 

2.1 ช่องว่าง  (Gap)  ระหว่างสภาพที่คาดหวัง  (Target)  กับสภาพที่เป็นจริง  (Actual) 

2.1.1 ความจําเป็นในการส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  จากผลการวิเคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  พบวา่  Metacognition  

มีความสําคัญ  และจําเป็นอย่างยิ่ง  สําหรับผู ้เรียนในทุกระดับชั้ น  เพราะทักษะการเรียนรู้  และ  

Metacognition  จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการคิด  ทาํให้เกิดการรู้ลึก  รู้จริง  และนําความรู้ไป

ใช้ได้อยา่งสร้างสรรค์  เน่ืองจากในกระบวนการของ  Metacognition  เป็นการนําความรู้ที่มีอยู่มาใช้ถ่าย

โยงความรู้  วธีิการเรียนรู้  และการปฏิบติังานต่างๆ  แต่ในกรอบของการเรียนรู้  และพฒันาทกัษะการคิด  

ผูเ้รียนจะเป็นทั้งผูเ้รียน  (Learners)  และเป็นผูค้ิดหรือนักคิด  (Thinker)  ดังนั้น  Metacognition  ไม่

เพียงแต่มีความสําคญั  และจาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้ในปัจจุบนัยคุศตวรรษท่ี  21  เท่านั้น  ยงัมุ่งเน้น

วิธีการเรียนรู้  และทักษะการคิดต่างๆ  รวมทั้ งทักษะชีวิต  การดํารงชีวิต  และการทํางานที่ มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดเวลา  ซ่ึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งที่มนุษยต์อ้งเรียนรู้วิธีการเรียนรู้  

และวิธีคิดของตนเอง  (Learn  How  to  Learn)  เพราะบุคคลที่เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทกัษะในการรู้วิธีคิด  

กระบวนการคิด  และกระบวนการปฏิบติังานของตนเอง  จะเป็นคนที่เรียนรู้ได้ง่ายในทุกบริบท  

สามารถแกปั้ญหาไดห้ลากหลาย  สร้างสรรคค์วามรู้และความเขา้ใจใหม่ได้อยา่งต่อเน่ือง  ทั้งในการ

ปฏิบัติตน  และการดํารงชีวิต  (ทิศนา  แขมมณี ,  2540:  16;  อุษณีย  ์ โพธิสุข  และคณะ,  2544:  15;                  

วชัรา  เล่าเรียนดี,  2558:  1)  นอกจากน้ี  Metacognition  ยงัเป็นทักษะการคิดระดับสูง  (High  Order  

Thinking  Skill)  ที่มีพฒันามาจากทกัษะการคิดขั้นตน้  และทกัษะการคิดขั้นกลาง  ซ่ึงมีความสําคญัเป็น

อย่างยิ่ง  เน่ืองจากเป็นทกัษะการคิดเก่ียวกับการคิดของตนเอง  (Thinking  about  One’s  Thinking)  การ

ตระหนักรู้  (Awareness)  ในตนเองเก่ียวกับความรู้  การรู้  และความสามารถในการทาํความเขา้ใจ  

ควบคุม  กาํกับ  และจดัการกับกระบวนการในการรู้  และการคิด  การใชก้ลวิธีในการเรียนรู้และการ

คิดที่เหมาะสม  เพื่อใชส้าํหรับการเรียนรู้ตลอดเวลา  เพือ่ให้รู้  และตระหนักถึงจุดแขง็และจุดอ่อนของ

ตนเอง  รวมทั้งหาวิธีการปรับปรุงและพฒันาผลการคิด  และผลการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น  

รวมทั้งเป็นทกัษะการคิดที่นาํไปสู่การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง  (Self – Directed  Learning)   
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จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตามสภาพท่ีเป็นจริง  โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู  

จาํนวน  6  คน  และนักเรียน  จาํนวน  12  คน  ในประเด็นเก่ียวกับ  Metacognition  ของนักเรียน  เม่ือวนัที่  4  

พฤษภาคม  2558  พบว่า  1)  โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทุกปี  แต่ขาดการ

ส่งเสริม  ติดตาม  และพฒันาอยา่งจริงจงัต่อเน่ือง  2)  นักเรียนไม่เห็นประโยชน์  และความสาํคญัของการเรียน  

3)  นกัเรียนไม่สามารถนาํความรู้  และทกัษะที่ไดรั้บจากการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ และ  4)  นกัเรียน

ขาดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในเน้ือหาสาระที่เรียน  มีการใชว้ธีิการเรียนรู้แบบท่องจาํมากกวา่การใชก้ระบวนการ

คิดแบบการประยกุต ์ การวิเคราะห์  จาํแนก  แยกแยะ  การประเมินค่า  และการสร้างสรรค ์ ซ่ึงเป็นพื้นฐาน

การนําไปสู่การใช้  Metacognition  ในการรู้วิธีคิด  และทาํความเข้าใจ  รวมทั้ งควบคุม  กํากับ  และ

จดัการกบักระบวนการในการรู้  และการคิด  ตลอดจนการใชก้ลวิธีในการเรียนรู้และการคิดที่เหมาะสม  

เพื่อใช้สําหรับการเรียนรู้ตลอดเวลา  รวมทั้งให้รู้  และตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง  หา

วิธีการปรับปรุงและพฒันาผลการคิด  และผลการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์  ต่อไปน้ี 

“ในบางชั่วโมงครูต้องสอนเพื่อเน้นให้นักเรียนสามารถจาํเน้ือหา

สาระให้ไดเ้ท่านั้น  เน่ืองจากเป็นเน้ือหาที่เป็นหลกัการ  ทฤษฎี  คาํศพัท ์ สูตร  

ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งฝึกทกัษะอ่ืน  เพราะจะทาํใหเ้สียเวลา  และสอนเน้ือหาไม่ทนั

ตามที่หลกัสูตรกาํหนดไว ้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และผลการสอบ                  

O – NET  ตํ่า  ดงันั้นวธีิสอนที่ใชม้ากที่สุด  คือ  การสอนใหน้กัเรียนท่องจาํ” 

(สมัภาษณ์ครู:  4  พฤษภาคม  2558) 

และประเด็นที่น่าสนใจจากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของครูอีกคนหน่ึง  ที่กล่าววา่ 

“นักเรียนไม่สามารถบอกเหตุผลในการตอบคาํถามหรือการกระทาํ           

ที่ตนเองเลือก  เช่น  การผนัวรรณยกุต ์ ในใบความรู้ระบุว่า  อักษรกลาง  

ผนัได ้ 5  เสียง  ไดแ้ก่  สามญั  เอก  โท  ตรี  จตัวา  ส่วนอกัษรสูง  สามารถ

ผนัได ้ 3  เสียง  ไดแ้ก่  เอก  โท  จตัวา  และอกัษรตํ่าผนัได ้ 2  เสียง  ไดแ้ก่  

สามญั  โท  ตรี  (เสียงโทมีรูปเอก  และเสียงตรีมีรูปโท)  แต่เม่ือนักเรียน 

ทาํแบบฝึกหัด  นักเรียนเขียนว่า  “ตน้เฟ้ืองฟ๊าอยูใ่นกระถางขา้งร้ัวไมไ้ผ่”  

พอครูถามถึงสาเหตุ  แต่นักเรียนก็ตอบไม่ได้  ทั้ งท่ีได้มีการอธิบาย  และ

ยกตวัอยา่งแลว้” 

(สมัภาษณ์ครู:  4  พฤษภาคม  2558) 
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รวมทั้งขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของครูคนหน่ึง  ที่กล่าววา่ 

“นักเรียนไม่นาํความรู้  และทกัษะท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนั  เช่น  รู้วา่จะปฏิบติัตนอยา่งไรในการแสดงการตอบแทนผูมี้

พระคุณ  ตอ้งแบ่งเวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ไม่เล่นเกมคอมพิวเตอร์เกิน

วนัละ  1  ชัว่โมง  หมัน่ทบทวนความรู้จากที่เรียนหลงัเลิกเรียนทุกวนั  และ

ตอ้งเตรียมตวัก่อนที่จะเรียนทุกคร้ังจะทาํให้เรียนเก่ง  พอครูถามก็ตอบถูกตอ้ง  

รวมทั้งหากมีในขอ้สอบก็สามารถทาํขอ้สอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  แต่การปฏิบติั

จริงในชีวติประจาํวนั  นกัเรียนไม่ประพฤติตนเช่นนั้นเลย” 

(สมัภาษณ์ครู:  4  พฤษภาคม  2558) 

ตลอดจนความคิดเห็นจากการสมัภาษณ์ของครูอีกคนหน่ึง  ที่กล่าววา่ 

“ตอนสอนเน้ือหาที่เป็นความรู้  หลกัการ  และสูตรต่างๆ  นักเรียน

จาํไดอ้ยา่งแม่นยาํ  เพราะสามารถตอบคาํถามไดพ้ร้อมเพรียงกนั  เสียงดัง  

และถูกตอ้ง  แต่พอให้ทาํแบบฝึกหัดนักเรียนเกิดอาการไม่มั่นใจ  ทาํไม่ได ้ 

และบางคนรุนแรงถึงขนาดไม่ได้นําความรู้ที่ได้รับในช่วงแรกมาใช้เลย            

ครูพยายามหาวธีิการต่างๆ  แกไ้ขปัญหา  เช่น  แจกใบความรู้ให้ศึกษาเพิ่มเติม 

สรุปสาระสาํคญั  แนะนาํแหล่งคน้หาขอ้มูลเพิม่เติม  แต่ก็ยงัไม่ดีขึ้น” 

(สมัภาษณ์ครู:  4  พฤษภาคม  2558) 

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนคนหน่ึง  กล่าววา่ 

“ตอนฟังครูสอนในห้องเรียนก็เขา้ใจ  และจาํไดดี้  แต่พอทาํการบา้น  

กลบัจาํไม่ได ้ ลังเล  และไม่แน่ใจ  ตอ้งยอ้นไปอ่านหนังสือ  และสมุดจดอีก  

บางทีตอ้งอ่านหลายรอบ  เพื่อทบทวนอีก  แต่ก็ไม่เขา้ใจขึ้นเท่าไรนัก  เพราะ

ในหนงัสือ  และสมุดจดไม่มีเน้ือหาท่ีจะนาํมาตอบคาํถามในการบา้นเลย” 

(สมัภาษณ์นกัเรียน:  4  พฤษภาคม  2558) 

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนคนหน่ึง  กล่าววา่ 

“ครูสอนเร็ว  เครียด  และบรรยายอย่างเดียว  ไม่ยอมให้ซักถาม

แมแ้ต่เร่ืองที่สงสยัในเน้ือหาที่เรียน  ตอ้งฟัง  และจด  ทาํใหเ้บ่ือ  ไม่อยากฟัง  

อยากทาํกิจกรรมอ่ืนๆ  บา้ง  บางทีเรียนตอนตน้ชั่วโมง  ทา้ยชั่วโมงก็ลืม  

พอไปทาํการบา้น  จึงทาํผดิ  และโดนดุ  ซ่ึงบางทีไม่รู้วา่ผดิตรงไหน” 

(สมัภาษณ์นกัเรียน:  4  พฤษภาคม  2558) 
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และขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนคนหน่ึง  กล่าววา่ 

“ไม่เขา้ใจว่าทาํไมตอ้งเรียนเร่ืองบางเร่ืองทั้งๆ  ที่เร่ืองไม่น่าสนใจ  

ยาก  ไม่มีประโยชน์  เสียเงินเยอะ  ทาํไมตอ้งเรียนทั้งท่ีไปซ้ือน่าจะถูกกว่า  

และไม่เสียเวลา  เช่น  การร้อยมาลัย  การปักช่ือ  เป็นตน้  น่าจะเอาเวลาไป

เรียนเน้ือหาอ่ืนๆ  ที่มีประโยชน์มากกวา่” 

(สมัภาษณ์นกัเรียน:  4  พฤษภาคม  2558) 

2.1.2 ความจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่

ส่งเสริม  Metacognition  จากผลการวิเคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  พบว่า  

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  เป็นสมรรถนะที่ครูทุกคนควร

ไดรั้บการพฒันาเพื่อให้สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน

สูงสุด  ซ่ึงจากการศึกษสภาพปัญหาด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ด้วยการ

สนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้าํหน้าท่ีโคช้  จาํนวน  6  คน  ผูรั้บการโค้ช  จาํนวน  6  คน  และ

ผูว้ิจยั  จาํนวน  1  คน  เม่ือวนัที่  5  พฤษภาคม  2558  พบว่า  สภาพการจดัการเรียนการสอนขาดความรู้

ความเขา้ใจในกลยทุธ์  และวิธีการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นทกัษะ

การคิดที่ซับซ้อน  เป็นนามธรรม  ดงันั้นครูจะตอ้งเห็นความสาํคญั  ศึกษาสาระสาํคญัอยา่งลึกซ้ึง  และ  

มีการเตรียมการจดัการเรียนการสอนที่เน้นการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งต่อเน่ือง  จริงจงั  และเป็นระบบ  

ดงัขอ้มูล  ต่อไปน้ี 

“ในบางคร้ังอยากใชว้ิธีการสอนแบบอ่ืนบา้ง  แต่ไม่มีความรู้  ไม่ถนัด  

ไม่มัน่ใจ  ไม่รู้ว่าจะเร่ิมตน้อยา่งไร  ไม่รู้ว่าจะตอ้งเตรียมส่ืออะไรบา้งและ

ตอ้งเตรียมตวัอยา่งไร  เกิดความยุง่ยากและสับสน  จึงทาํใหต้อ้งใชว้ธีิการสอน

แบบเดิมซ่ึงง่ายกว่า  นั่นคือ  การอธิบายเน้ือหาสาระ  การยกตวัอยา่งประกอบ  

และการใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดัท่ีอยูใ่นแบบเรียนเท่านั้น” 

(สมัภาษณ์ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  ผูรั้บการโคช้  และผูเ้ก่ียวขอ้ง:  5  พฤษภาคม  2558) 

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ของผูท้าํหนา้ที่โคช้  ผูรั้บการโคช้  และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งอีกคนหน่ึง  ที่กล่าววา่ 

“การสอนที่ ส่งเสริมทักษะการคิดทําให้เสียเวลา  ยุ่งยาก  ทั้ งด้าน     

การเตรียมตัว  เตรียมส่ือ  การเตรียมการสอน  รวมทั้ งในขณะที่ครูสอน  

ห้องเรียนก็จะเกิดความวุ่นวาย  จัดการชั้นเรียนยาก  นักเรียนไม่มีระเบียบ  

เสียงดัง  รบกวนห้องเรียนอ่ืน  นอกจากนั้ นเวลามีแขกผูใ้หญ่หรือผูป้กครอง             
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หรือผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเดินผ่านอาจจะถูกตาํหนิได้  ทาํให้ไม่อยากเส่ียง  

และอีกอย่างการสอนเด็กระดับประถมศึกษา  ควรให้นักเรียน  จาํเน้ือหา

ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาํได ้ เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการเรียนหรือระดบัที่สูงขึ้น

ต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ” 

(สมัภาษณ์ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  ผูรั้บการโคช้  และผูเ้กี่ยวขอ้ง:  5  พฤษภาคม  2558) 

แต่มีข้อมูลที่น่าสนใจ  สําหรับการนํามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด            

การเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนได้  จากการสัมภาษณ์ผูท้าํหน้าที่โค้ช  ผูรั้บ           

การโคช้  และผูเ้ก่ียวขอ้งอีกคนหน่ึง  ท่ีกล่าววา่ 

“อยากสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นักเรียนเหมือนกัน  

เน่ืองจากสังคมทุกวนัน้ีเตม็ไปดว้ยอนัตราย  เราจะตอ้งสร้างองคค์วามรู้ให้ฝัง

แน่นอยู่ในตวัเด็กเพื่อเป็นภูมิคุม้กนัให้สามารถดาํรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  

แต่ไม่รู้จะเร่ิมตน้อยา่งไร  ไม่มีความชดัเจนในการดาํเนินการมากพอ  รวมทั้ง

กลวัหลงทาง  หลงประเด็น  และทาํใหเ้สียเวลาเปล่า” 

(สมัภาษณ์ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  ผูรั้บการโคช้  และผูเ้กี่ยวขอ้ง:  5  พฤษภาคม  2558) 

2.1.3 ความจําเป็นในการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพ  จากผลการ

วิเคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  พบว่า  ส่ิงที่คาดหวงัในการพฒันาสมรรถนะ

การจดัการเรียนการสอนของครู  ตอ้งเป็นการพฒันาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ดว้ยการส่งเสริมให้ครูสามารถ

นําองค์ความรู้ที่ มีอยู่ไปใช้ในการพัฒนานักเรียน  และการทาํงานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด                    

เป็นกระบวนการพฒันาวิชาชีพที่มีความต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู                 

แต่ละคนและจุดเน้นของโรงเรียน  เน้นพัฒนาวัฒนธรรมในการทํางานแบบร่วมมือกัน  มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเพื่อการพฒันาในการทาํงาน  แต่สภาพการพฒันาสมรรถนะการจดัการ

เรียนการสอนในปัจจุบนั  พบว่า  การพฒันาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เป็นงานหน่ึงของการ

นิเทศ  โดยมีการดาํเนินการพฒันาองคค์วามรู้  และศกัยภาพอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง  ทั้งในส่วนของการ

จดัประชุม  อบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  ประกอบด้วย  1)  การพฒันาตาม

ความตอ้งการและความจาํเป็นภายใต้นโยบายการส่งเสริมพฒันาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพสําหรับครู  และ  2)  การพฒันาตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  

ได้แก่  แนวทางในการพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  การจดัการเรียนการสอนที่ เน้นนักเรียนเป็น

ศูนยก์ลาง  การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การนาํหลกัสูตรโตไปไม่โกงสู่การปฏิบติั  การพฒันา

หลักสูตรโรงเรียนสองภาษา  การคดักรองนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
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3)  การพฒันาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ  4)  การพฒันาตามประเด็นท่ีพบสืบเน่ืองจากการนิเทศ

การศึกษา  ซ่ึงแต่ละกิจกรรมมีผู ้เข ้าร่วมเป็นจํานวนมาก  ไม่มีการติดตามผลการนําความรู้และ

ประสบการณ์ที่ไดรั้บไปใชใ้ห้เกิดเป็นรูปธรรมในการปฏิบติัท่ีชดัเจน  และไม่มีการสนับสนุนให้ครูเกิด

การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  (Self – Directed  Learning)  ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  

และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  พบว่า  กระบวนการโคช้  (Coaching)  เป็นรูปแบบหน่ึงที่พฒันาการจากการ

นิเทศ  (Supervision)  ซ่ึงสามารถพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูในระดับท่ีสูงมาก  

(Costa  and  Garmston,  2002:  38)  เน่ืองจากเป็นการทาํงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ  มีบรรยากาศ

ความเป็นเพื่อนร่วมพฒันาวชิาชีพร่วมกนัทั้งสองฝ่ายอยา่งต่อเน่ือง  ปราศจากการประเมินผลคุณภาพของ

ครูหรือการตรวจสอบการปฏิบติัจากผูบ้ริหาร  และสร้างความรู้สึกที่ปลอดภยัในการใชเ้ทคนิควิธีสอน

ใหม่  ๆ ในหอ้งเรียน  โดยถือวา่โรงเรียนเป็นหอ้งทดลองเพือ่การเรียนรู้  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  2556ข:  291)   

จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพท่ีเป็นจริงในการพัฒนาครูของโรงเรียน    

ราชบพิธ  สํานักงานเขตพระนคร  พบว่า  มีการดําเนินการพฒันาทั้งการพฒันาครูที่บรรจุใหม่  และครู

ประจาํการ  สาํหรับการพฒันาครูที่บรรจุใหม่ดาํเนินการโดยการส่งใหเ้ขา้รับการปฐมนิเทศขา้ราชการครู

บรรจุใหม่  ในช่วง  6  เดือนแรกของการปฏิบัติงาน  เพื่อให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของ

กรุงเทพมหานคร  สวสัดิการ  ภารกิจ  นโยบาย  บทบาทหน้าที่ในฐานะขา้ราชการ  ระเบียบวินัยขอ้ควร

ปฏิบัติอันจะเป็นการพัฒนามาตรฐานความรู้  วิชาชีพ  ต ําแหน่ง  และวิทยฐานะของข้าราชการครู

กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งขณะปฏิบติังานที่โรงเรียนได้การพฒันาองค์ความรู้  และศกัยภาพทั้งภายใน

โรงเรียน  กรุงเทพมหานคร  และต่างสังกดัอย่างต่อเน่ือง  ตลอดจนได้มีการจดัครูทาํหน้าที่เป็นพี่เล้ียง

ดูแลช่วยเหลือในการเตรียม การสอน  การจดัการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  และ

การปฏิบติัหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายภายในโรงเรียน  ส่วนการพฒันาครูประจาํการ  ไดมี้การดาํเนิน 

การพฒันาองคค์วามรู้  และศกัยภาพทั้งภายในโรงเรียน  กรุงเทพมหานคร  และต่างสังกดัอยา่งต่อเน่ือง  

และทัว่ถึง  รวมทั้งจากสภาพการดาํเนินการด้านการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอน  การโค้ช  

และการพฒันาวชิาชีพ  พบว่า  เป็นการดาํเนินงาน  2  ลกัษณะ  ประกอบดว้ย  1)  การนิเทศภายในโรงเรียน

โดยบุคลากรภายในโรงเรียน  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ทาํหน้าที่ให้คาํปรึกษา  และแนะนาํเก่ียวกบัการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอน  ปีการศึกษาละ  2  คร้ัง  และกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนทาํหน้าที่สังเกต

การสอน  และเยีย่มชั้นเรียน  ปีการศึกษาละ  2  คร้ัง  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการนิเทศเป็นเคร่ืองมือที่บุคลากร

ภายในโรงเรียนจดัทาํขึ้นจากความรู้ความเขา้ใจหรือนาํมาจากโรงเรียนอ่ืนที่ใชแ้ลว้ไดผ้ลดี  ซ่ึงมีลกัษณะ

เป็นการประเมินระดบัการปฏิบติัหรือระดบัคุณภาพท่ีใชเ้หมือนกนัทั้งโรงเรียน  และ  2)  การนิเทศการ

จดัการเรียนการสอนโดยศึกษานิเทศก์  อย่างน้อยปีการศึกษาละ  8  คร้ัง  ด้วยการให้คาํปรึกษา  และ

แนะนําการจดัหน่วยการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้               
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การบนัทึกหลงัสอน  การทาํวิจยัในชั้นเรียน  และการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เคร่ืองมือที่ใช้

ในการนิเทศเป็นเคร่ืองมือชุดเดียวที่สร้างขึ้นจากความรู้ความเขา้ใจ  และนาํไปใชก้บัครูทุกคน  มีลักษณะ

เป็นการประเมินระดบัการปฏิบติัหรือระดบัคุณภาพ   

ดงันั้นการนาํกระบวนการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  จึงเป็นอีก

วิธีหน่ึงที่มีความเหมาะสม  และมีคุณภาพสูง  เน่ืองจากเป็นรูปแบบการพฒันาวิชาชีพด้วยการโคช้ที่

มุ่งเน้นดา้นการพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูงที่จะนําไปสู่การพฒันาด้านสติปัญญา  และการคิดให้แก่ครู  

ดว้ยบรรยากาศของการไวใ้จกนั  การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกนัและกนัระหว่างผูท้าํหน้าที่โคช้กบั                   

ผูรั้บการโคช้ที่เป็นเพื่อนร่วมงานกนัพฒันาในวิชาชีพอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลาที่ปฏิบติังาน  มีการทาํงาน 

เป็นทีม  ร่วมกันแก้ปัญหา  และพฒันาสมรรถนะในวิชาชีพและทกัษะการคิดแบบต่างๆ  ของตนเอง  

เพื่อนาํไปสู่การยกระดบัสมรรถนะในวิชาชีพของตนเองที่ส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียน  ทาํให้นักเรียน

คิดเป็น รู้จกัวิธีคิดของตนเอง  ใชก้ระบวนการคิดในการเรียนรู้  ทั้งด้านการเรียนรู้  ทกัษะการคิด  และ

การสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ปัญหาได้อย่างต่อเน่ือง  มีประสิทธิผล  

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้ นได้  สอดคล้องกับข้อความท่ีว่า  Expert  Teacher  Create  

Expert  Students  (Glickman  and  others,  2014:  82)  นอกจากนั้ นยงัเป็นการเติมเต็มช่องว่างระหว่าง

สภาพที่เป็นจริงกับส่ิงที่คาดหวงั  ดว้ยการสนองตอบต่อความตอ้งการจาํเป็นในการนิเทศการศึกษาหรือ

การนิเทศการสอน  การโคช้  และการพฒันาวิชาชีพ  ซ่ึงจากการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้าํ

หน้าที่โคช้  จาํนวน  6  คน  ผูรั้บการโคช้  จาํนวน  6  คน  และผูว้จิยั  จาํนวน  1  คน  เม่ือวนัที่  5  พฤษภาคม  

2558  ในประเด็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  พบว่า  ครูมีความตอ้งการใน

การรับการพฒันา  2  ประเด็น  ประกอบดว้ย  1)  ครูตอ้งการพฒันาความรู้  และทกัษะในการนิเทศการสอน

หรือการโคช้ที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของนักเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานการ

เรียนรู้ในกลุ่มสาระอ่ืน  ๆ ได้อยา่งย ัง่ยนื  และ  2)  ครูตอ้งการพฒันาความรู้  และทกัษะในการจดัการเรียน

การสอนที่ ส่งเสริม  Metacognition  ที่ครอบคลุมด้านเน้ือหาสาระ  ได้แก่  Metacognition  การโค้ชทาง

ปัญญา  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพือ่น  การวางแผนการโคช้  การวางแผนการจดั-การเรียนการสอน  และดา้น

เทคนิควธีิ  ไดแ้ก่  กลยทุธ์การจดัการเรียนการสอน  วธีิการจดัการเรียนการสอน  รวมทั้งพบว่า  สภาพปัญหา

ของการนิเทศการสอนหรือการโค้ช  ได้แก่   1)  ครูมีภาระงานมากทาํให้ไม่มีเวลาเตรียมการจัดการเรียน               

การสอน  และการนิเทศการสอนหรือการโคช้ไดอ้ยา่งเต็มที่  และ  2)  ครูบางคนไม่คุน้เคยกบัการไดรั้บ

การสงัเกตการสอน 
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2.2 สภาพการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพัฒนาวิชาชีพ  และการโค้ช      

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ที่ผูว้ิจยัไดน้ํามาใช้เพื่อการสังเคราะห์  และพฒันาเป็นรูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  เป็น

การวิจยัประเภทหน่ึงที่นํามาใช้ในการแสวงหา  และพฒันาความรู้ทางดา้นการศึกษา  เพื่อมุ่งหาความรู้

ความจริงเก่ียวกับทฤษฎี  หลักการ  กฎเกณฑ์  เพื่อหาความรู้เชิงวิชาการหรือส่ิงผลิตใหม่ๆ  (Vogt,  2005:  

276)  ประกอบด้วย  การวิจยัพื้นฐาน  (Basic  Research)  ที่มุ่งหาความรู้ความจริงเก่ียวกับทฤษฎี  หลักการ  

และกฎเกณฑ์เชิงวิชาการ  และการวิจัยประยุกต์  (Applied  Research)  ที่มุ่งเน้นการนําผลการวิจัยไป

ปรับปรุงประยกุตใ์ช ้ (มาเรียม  นิลพนัธุ์,  2555:  13)  ดงันั้นขั้นตอนในการศึกษาจึงประกอบดว้ย  ขั้นตอน

ของการวิจัย  (Research  :  R)  และขั้นตอนในการนําไปพฒันา  (Development  :  D)  ร่วมกับกระบวนการ 

วิจัยแบบผสมผสานวิธี  (Mixed  Methodology)  ด้วยการผสมผสานข้อมูลตามรูปแบบการวิจัยแบบ  

Embedded  (The  Embedded  Design)  วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง  

(Creswell  and  Clark,  2011 : 67) 

2.2.2 แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบระบบการจัดการเรียน

การสอน  ซ่ึงการพฒันารูปแบบเพือ่ให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  จะตอ้งศึกษาประเภท

ของรูปแบบที่จะนํามาพฒันาให้ละเอียด  เพื่อตดัสินใจเลือกให้เหมาะสม  และตรงตามความตอ้งการ  

โดยจาํแนกออกเป็น  4  ประเภท  ไดแ้ก่  1)  รูปแบบเชิงเทียบเคียง  (Analogue  Model)  2)  รูปแบบเชิง

ขอ้ความ  (Semantic  Model)  3)  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์  (Mathematical  Model)  และ   4)  รูปแบบเชิง

สาเหตุ  (Causal  Model)  ลักษณะรูปแบบที่ ดีมี   5  ประการ  ได้แก่  1)  มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

ระหว่างตัวแปร  2)  สามารถทํานายผลได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  3)  อธิบายโครงสร้างของ

ความสัมพนัธเ์ชิงเหตุผลไดช้ดัเจน  4)  สามารถนาํไปสร้างแนวคิดใหม่ได ้ และ  5)  สร้างจากกรอบทฤษฎี

ที่เก่ียวขอ้ง  (Keeves,  1988:  560 - 565)  ซ่ึงการออกแบบระบบการจดัการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ  

แต่ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดป้ระยกุต์ใช้แนวคิดการออกแบบระบบการจดัการเรียนการสอนร่วมกนั  3  

รูปแบบ  ดงัน้ี 

2.2.2.1 แบบจําลองการออกแบบการสอน  The  ADDIE  Model  ของ  

University  of  Florida  State  University  เป็นรูปแบบในการพฒันาระบบการเรียนการสอน  ประกอบด้วย

ขั้นตอนดําเนินการ  5  ขั้นตอน  ได้แก่  1)  การวิเคราะห์  (Analysis)  ความตอ้งการจาํเป็น  และศึกษา

เป้าหมาย  แนวคิด  ทฤษฎีต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้ง  2)  การออกแบบ  (Design)  การระบุหรือกาํหนดกิจกรรมการ

เรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้  การเลือกส่ือการเรียนการสอน  และเทคนิควิธีการจดัการเรียนการสอน  

3)  การพฒันา  (Development)  แผนการจดัการเรียนรู้  กลวิธีการจดัการเรียนการสอน  และการพฒันา
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เคร่ืองมือวดัและประเมินผล  4)  การนาํแผนจดัการเรียนรู้  กลวิธีการจดัการเรียนการสอน  และเคร่ืองมือ

วดัและประเมินผลไปใช้ในสถานการณ์จริง  (Implementation)  และ  5)  การประเมินผล  (Evaluation)  

แผนการจดัการเรียนรู้ทุกแผนสาํหรับการนาํไปใชใ้นคร้ังต่อไป 

2.2.2.2 แบบจาํลองการออกแบบระบบการสอนของ  Dick,  Carey  และ  

Carey  หรือ  Dick  and  Carey  Model  ประกอบดว้ยขั้นตอนดาํเนินการ  10  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1)  การ

กาํหนดเป้าหมายการเรียนการสอน  (Identify  Instructional  Goals)  2)  การวิเคราะห์การเรียนการสอน  

(Analyze  Instruction)  3)  การวิเคราะห์ผูเ้รียน  และบริบท  (Analyze  Learners  and  Contexts)  4)  การเขียน 

วตัถุประสงค์  (Write  Performance  Objective)  5)  การพฒันาเคร่ืองมือประเมินผล  (Develop  Assessment  

Instrument)  6)  การพัฒนากลยุทธ์การสอน  (Develop  Instructional  Strategy)  7)  การพัฒนา  และเลือก

ส่ือการเรียนการสอน  (Develop  and  Select  Instructional  Materials)  8)  การออกแบบ  และประเมินผล

ระหว่างการเรียนการสอน  (Design  and  Conduct  Formation  Evaluation  of  Instruction)  9)  การทบทวน

การจดัการเรียนการสอน  (Revise  Instruction)  และ  10)  การออกแบบเคร่ืองมือและวิธีการ  และประเมินผล

หลงัการเรียนการสอน  (Design  and  Conduct  Summative  Evaluation) 

2.2.2.3 แบบจาํลองการสอนของ  Kemp,  Morrison  และ  Ross  (2011:  

14 - 18)  ได้นําเสนอวิธีการเชิงระบบในจัดการเรียนการสอนที่มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกันและกัน  

ประกอบด้วย  ขั้นตอนดาํเนินการ  10  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1)  การกาํหนดปัญหาการจดัการเรียนการสอน  

(Instruction  Problems)  2)  การวิเคราะห์ผูเ้รียน  และบริบท  (Learner  and  Context)  3)  การวิเคราะห์

ภาระงาน  (Task  Analysis)  4)  การกําหนดวตัถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน  (Instructional  

Objectives)  5)  การจดัลาํดับเน้ือหา  (Content  Sequencing)  6)  การกาํหนดกลยทุธ์การสอน  (Instructional  

Strategies)  7)  การออกแบบส่ือการสอน  (Designing  the  Massage)  8)  การพัฒนาการปฏิบัติการสอน  

(Development  of  the  Instruction)  9)  การกําหนดเคร่ืองมือในการประเมิน  (Evaluation  Instruments)  

และ  10)  กิจกรรมสนบัสนุน  (Ongoing  Processes) 

2.2.3 หลักการ  และแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ช  ซ่ึงการโคช้  (Coaching)  เป็นการ

ร่วมมือพฒันางานที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหน่ึง  เน่ืองจากเป็นการระหวา่งเพื่อนครูเก่ียวกบัการจดัการ

เรียนการสอน  การทาํงาน  การพฒันาตนเอง  และการสร้างวฒันธรรมในการทาํงานอย่างต่อเน่ือง  โดย

คาํนึงถึงความแตกต่างและความตอ้งการจาํเป็นของแต่ละบุคคลเป็นสําคญั  เพื่อพฒันานักเรียนให้มี

คุณภาพเตม็ตามศกัยภาพ  ซ่ึงมีหลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎีต่าง  ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

2.2.3.1 หลกัการ  และแนวคิดของการโคช้ทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  

เป็นการพฒันาวิชาชีพที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  (Self - Directed  Learning)  ซ่ึงทั้งผูโ้คช้  และ

ผูรั้บการโคช้มีปฏิสัมพนัธ์ที่ดี  ไวใ้จซ่ึงกันและกัน  เพื่อเป็นส่ือกลางให้เกิดการคิด  การพฒันา  และ    
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การสร้างความรู้ให้เกิดขึ้ นภายในตนเอง  (Costa  and  Garmston,  2002:  31)  โดยมุ่งความเป็นเลิศทาง

ปัญญาในการพฒันาประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

ภายใต้หลักสําคญัทั้ ง  5  ประการ  (Five  States  of  Mind)  ได้แก่  1)  ความรู้ความสามารถ  (Efficacy)      

2)  ความยืดหยุน่  (Flexibility)  3)  ความละเอียดประณีตหรือความมีฝีมือ  (Craftmanship)  4)  การมีสติ  

รู้คิด  (Consciousness)  5)  การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  (Interdependence)  ร่วมกับการใช้เคร่ืองมือ

การโค้ช  (Coaching  Tools)  ในการสนทนา  และปัจจัยที่เอ้ือต่อการโค้ช  ได้แก่  1)  การมีส่วนร่วม                     

และความเต็มใจของครู  2)  การเป็นผู ้ประสานงานด้านความคิดให้แก่ครูที่ปราศจากการประเมิน                           

3)  ผูท้าํหน้าที่โคช้ตอ้งเรียนรู้  ฝึกถาม  และสามารถใช้คาํถามกระตุน้ให้คิด  4)  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้ตอ้งมี

ความตั้ งใจสูง  และใส่ใจในการฟัง  และ  5)  ผู ้ท ําหน้าที่ โค้ชต้องใช้เทคนิคการส่ือความหมายที่

หลากหลาย  

2.2.3.2 หลักการ  และแนวคิดของการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  

Coaching)  เป็นการพฒันาวิชาชีพที่พฒันาการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  (Self - Directed  Learning)  ที่มี

การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  ยอมรับพึ่งพากนัและกนั  เน้นความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนครูตั้งแต่  2  คน    

ขึ้ นไป  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  (Joyce  and  Showers,  1984 - 1997  ;  

Robbins,  1991  และ  Gottesman,  2000)  โดยจะต้องฝึกอบรมในการเป็นผู ้ท ําหน้าที่โค้ช  และผู ้รับ              

การโคช้  ตามแนวคิดของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  304)  ประกอบด้วย  1)  การเผยแพร่ความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกับวิธีการ  ความสําคญั  (Selling  Peer  Coaching)  และผลสําเร็จในการใช้การโคช้รูปแบบต่าง  ๆ                     

2)  การฝึกอบรม  (A  Training  Session  in  Five  Steps)  เก่ียวกับบทบาทของผูท้าํหน้าที่  วิธีการ  รูปแบบ  

การเยีย่มชั้นเรียน  การทบทวนขอ้มูล  การสนทนาหลงัเยีย่มชั้นเรียน  และการประเมินผลสาํเร็จ  3)  การฝึก

ปฏิบติั  (Practicing  Peer  Walking)  4)  การเรียนรู้  และฝึกทกัษะท่ีจาํเป็นในการโคช้  (Skills  Needed  to  

Peer  Coach)  5)  การแกปั้ญหาการเรียนการสอน  (Troubleshooting)  และ  6)  การปฏิบติัการโคช้  (Peer  

Coaching)   

2.2.3.3 หลักการ  และแนวคิดของการโค้ชแบบร่วมมือ  (Collaborative  

Coaching)  เป็นการพฒันาวิชาชีพที่เน้นการร่วมมือกนั  เพื่อให้สามารถเรียนรู้  และพฒันาดว้ยการนาํตนเอง 

ให้บรรลุผลสําเร็จ  โดยการสร้างสัมพนัธภาพและความร่วมมือกนัวางแผนที่ตอ้งอาศยัความไวว้างใจ    

ซ่ึงกนัและกนั  (TRUST  Model)  ตามแนวคิดของ  Cope  (2004:  20 – 21)  ประกอบดว้ย  1)  ความจริงใจ  

(Truthful  :  T)  2)  การยอมรับ  (Responsive  :  R)  3)  การเป็นหน่ึงเดียว  (Uniform  :  U)  4)  ความปลอดภัย  

(Safe  :  S)  5)  การฝึกฝน  (Trained  :  T)   

2.2.3.4 หลักการ  และแนวคิดของการโค้ชแบบไตร่ตรองสะท้อนคิด  

(Reflective  Coaching)  เป็นการพัฒนาวิชาชีพท่ีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง  การส่งเสริม  การสะท้อน-    
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ยอ้นคิด  การคิด  การปฏิบติั  และผลการปฏิบติัของตน  ซ่ึงผูท้าํหน้าท่ีโคช้และผูรั้บการโคช้จะตอ้งมี

คุณลกัษณะสําคญั  ไดแ้ก่  ใจกวา้ง  มีความรับผิดชอบ  เต็มใจอยา่งจริงใจ  สืบเสาะและสร้างความรู้ดว้ย

ตนเอง  แสดงความรู้ความสามารถใหก้บัเพือ่นได ้ และแลกเปล่ียนความรู้ความคิดกบัผูอ่ื้น 

2.2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช 

2.2.4.1 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง  (Change  Theories)  มีความสําคัญต่อ

การพฒันาความเจริญกา้วหน้า  ซ่ึง  Chin  และ  Bennis,  1969:  34 – 35  ได้เสนอยทุธวิธีการเปล่ียนแปลง

แบบ  Non - Conflict  ไว ้ ประกอบดว้ย  1)  การใช้หลกัเหตุผลและขอ้มูลเชิงประจกัษ์  (Rational - Empirical  

Strategy)  2)  การให้การศึกษาใหม่หรือให้ความรู้ใหม่  (Normative  Re - Education)  และ  3)  การใช้

อาํนาจและการควบคุม  (Power  Coercive  Strategy) 

2.2.4.2 ทฤษฎีภาวะผูน้าํในการนิเทศ  (Supervisory  Leadership  Theories)  

มีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ  ซ่ึง  Giammatteo  (Wiles  and  Bondi,  2004:  49 – 50)  

เสนอไว ้ 5  รูปแบบ  ได้แก่  1)  บอกให้ปฏิบัติ  (Tells  Leadership)  2)  ขายความคิด  (Sells  Leadership)         

3)  ให้คาํแนะนํา  (Consults  Leadership)  4)  ร่วมมือกัน  (Joins  Leadership)   และ  5)  กระจายอํานาจ  

(Delegates  Leadership)  นอกจากน้ี  Fiedler  (1967:  13)  ได้จาํแนกรูปแบบภาวะผูน้ําตามสถานการณ์  

(Situational  Leadership)  เป็ น   2  มิ ติ   ได้แก่   1)  มุ่ งเน้ น งาน   (Task – Oriented  Leadership)  และ             

2)  มุ่งเนน้ความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนัของผูน้าํและผูร่้วมงาน  (Relationship - Oriented  Leadership) 

2.2.4.3 ทฤษฎีการติดต่อส่ือสาร  และส่ือความหมาย  (Communication  

and  Communication  Theories)  มีความสําคญัต่อการพฒันาวิชาชีพหรือการโคช้  เพื่อสร้างความขา้ใจ

ซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึง  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  156 - 165)  ไดเ้สนอแนวคิดในการส่ือสารที่ส่งเสริม  และเปิด

โอกาสให้คิด  (Freeing  Response)  5  ประการ  ได้แก่  1)  การสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับ

คําถาม  (Clarifying  Questions)  2)  การถอดความ  (Paraphrasing)  3)  การตรวจสอบความ รู้ สึ ก  

(Perception  Checking)  4)  การให้สาระขอ้มูลเพิ่มเติม  (Offering  Information)  และ  5)  การฟังอยา่งตั้งใจ  

(Attentive  Listening)  และพฤติกรรมการให้ความสนใจ  ใส่ใจ  และตั้งใจฟัง  (Attending  Behaviors) 

2.2.4.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ  (Motivation  Theories)  มีความสําคญัต่อการสร้าง

แรงจูงใจในการพฒันาตนเองให้ประสบผลสําเร็จ  ประกอบด้วย  1)  ทฤษฎีความตอ้งการของ  Maslow  

เช่ือว่า  คนเราจะมีความตอ้งการในระดบัที่สูงขึ้นเม่ือความตอ้งการขั้นตน้ไดรั้บการตอบสนอง  มี  5  ขั้น  

ได้แก่  1)  ความต้องการทางร่างกาย  (Physiological  Needs)  2)  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย  

(Safety  Needs)  3)  ความต้องการความรักและการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ  (Love  and  Belonging  

Needs)  4)  ความตอ้งการที่จะรู้สึกว่าตวัเองมีค่า  (Esteem  Needs)  และ  5)  ความตอ้งการท่ีรู้จกัตนเองอยา่ง

แท้จริง  และต้องการพฒันาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  (Self  Actualization)  ส่วนทฤษฎีแรงจูงใจของ  
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Hygiene  เช่ือว่า  องคป์ระกอบที่ทาํให้เกิดความพึงพอใจและจูงใจให้ทาํงานหนักมากขึ้น  และส่งผลให้

เกิดการปรับปรุงการปฏิบติังานให้ประสบผลสําเร็จ  มี  2  องคป์ระกอบ  ได้แก่  1)  แรงจูงใจ  (Motivation  

Factors)  และ  2)  สุขภาพศาสตร์  (Hygiene  Factors)  และทฤษฎีของ  Ouchi  เช่ือว่ามนุษยรั์กความเป็น

อิสระ  และมีความตอ้งการ 

2.2.4.5 ทฤษฎี การเรียน รู้ของผู ้ใหญ่   (Adult  Learning  Theories)  มี

บทบาทสาํคญัต่อการพฒันาวิชาชีพของผูท้ี่อยูใ่นวยัผูใ้หญ่  ซ่ึงผูใ้หญ่จะเกิดการเรียนรู้ไดดี้หากมีส่วนร่วม

ในการวางแผน  การตดัสินใจ  การปฏิบติั  การประเมินผลและการพฒันาปรับปรุง  มีความพร้อมมากขึ้น

เม่ือส่ิงที่เรียนรู้มีผลมาจากความจาํเป็นในการนําความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริงและการพฒันา

ตนเอง  เกิดแรงจูงใจจากภายใน  และการมองเห็นประโยชน์ของส่ิงที่ตอ้งเรียนรู้และการพฒันางานในหนา้ที่

ของตน  การเรียนรู้ในวิชาชีพครูเน้นการปฏิบติัเพือ่การเรียนรู้และความสามารถที่จะประยกุตใ์ชค้วามรู้นั้น

โดยทนัที  การมีอิสระในการคิดตดัสินใจโดยไม่มีการบงัคบั  พร้อมทั้งมีโอกาสนาํความรู้และประสบการณ์

ที่มีอยู่มาปรับใช้ในสถานการณ์การเรียนรู้ใหม่ได้  จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นการนําตนเองมากท่ีสุด  

(Knowles,  1984:  13)  

2.2.5 แนวคิด  และหลักการเกี่ยวกับ  Metacognition  และการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริม  Metacognition  

2.2.5.1 หลักการ  และแนวคิดเก่ียวกับ  Metacognition  เป็นทักษะการคิด

ขั้นสูง  (High  Order  Thinking  Skill)  มีความซับซ้อน  เป็นนามธรรมเก่ียวกบัการรู้เชิงลึกในองค์ความรู้   

กลวิธีการรู้  ทกัษะการคิดแบบต่างๆ  และความสามารถในการนําไปใชอ้ยา่งสร้างสรรค์  มีประโยชน์

และสําคัญต่อการเรียนรู้ที่ต่อเน่ือง  เน้นการคิดเก่ียวกับวิธีการคิดของตนเอง  (Thinking  about  One’s  

Thinking)  และตระหนักรู้  (Awareness)  เก่ียวกบัความรู้  การรู้  และความสามารถในการทาํความเขา้ใจ  

ควบคุม  กาํกับ  และจดัการกับกระบวนการรู้และการคิดของตนเอง  โดยมีหลักการสําคญั  ได้แก่  1)  

เป็นกระบวนการคิดที่เป็นระบบ  และเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิดทุกประเภท  2)  เป็นทั้งแนวทาง  วธีิการ

ปฏิบติั  และเป้าหมาย  3)  เป็นความรู้  และทกัษะ  ที่ตอ้งเรียนรู้และฝึกปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  4)  ตอ้งอาศยั

สาระความรู้เป็นส่ือในการพฒันากระบวนการคิด  และความชาํนาญ  5)  มีการสอน  และฝึกปฏิบติั  6)  มี

การไตร่ตรองสะท้อนคิดในทุกองค์ประกอบ  7)  ใช้หลักการ  และแนวทางการจดั-การเรียนการสอน  

และ  8)  มีการสร้างแรงจูงใจใหย้อมรับ  ตระหนักรู้  มองเห็นความสาํคญั  และประโยชน์  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  

2558:  1)   

2.2.5.2 การจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  Metacognition  ต้องอาศัย                    

การเลือกเทคนิค  และวิธีการจดัการเรียนการสอนที่เหมาะสม  ประกอบดว้ย  1)  เทคนิควิธีที่ใชใ้นการ

พัฒนา  Metacognition  มีหลายรูปแบบ  เช่น  เทคนิค  CATS  (Classroom  Assessment  Techniques)  
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เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้  (Cooperative  Learning  Strategies)  เทคนิคกรณีศึกษาและการอภิปราย  

(Case  Study / Discussion  Method)  เทคนิ คการใช้ค ําถาม   (Using  Questions)  เทคนิ คในกลุ่ ม  KWL  

เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  Problem  Based  Learning)  เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  

(Inquiry  Based  Learning  Technique)  เป็นตน้  และ  2)  วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันา  Metacognition  

เช่น  การใชแ้ผนผงัมโนทศัน์หรือแผนผงัความคิด  การใช ้ CIPPA  Model  การใช ้ 4  MAT  การใชเ้ทคนิค

การสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry  Technique)  การใชปั้ญหาเป็นฐาน  การใชโ้ครงงาน  เป็นตน้ 

2.2.6 การเรียนรู้ตามแนวคิดของ  Bloom’s  Taxonomy  Revised  (2001)  เป็นการ

เรียนรู้ทางพุทธิพิสัยหรือการเรียนรู้ทางปัญญา  (Cognitive  Domain)  ตามแนวคิดของ  Anderson  และ  

Krathwohl  ที่ปรับปรุงจากแนวคิดของ  Bloom’s  Taxonomy  (1956)  โดยพจิารณาใน  2  มิติ  ดงัน้ี 

2.2.6.1 ลักษณ ะหรือประเภทของความรู้   (Knowledge  Dimension)  

ได้แก่  1)  ความรู้เก่ียวกับความเป็นจริง  (Factual  Knowledge)  2)  ความรู้ในเชิงมโนทศัน์  (Conceptual  

Knowledge)  3)  ความรู้ในเชิงวิธีการหรือกระบวนการ  (Procedural  Knowledge)  และ  4)  ความรู้เชิง    

อภิปัญญา  (Metacognitive  Knowledge) 

2.2.6.2 การเรียนรู้ทางปัญญาหรือระดับของการรู้   6  ขั้ น  (Cognitive  

Processes)  ได้แก่  1)  จาํ  (Remember)  2)  เข้าใจ  (Understanding)  3)  ประยุกต์ใช้  (Applying)  4)  วิเคราะห์  

(Analyzing)  5)  ประเมินค่า  (Evaluating)  และ  6)  คิดสร้างสรรค ์ (Creating) 

2.2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ  Marzano’s  Taxonomy  เป็นการพัฒนา

รูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบใหม่  (A  New  Taxonomy  of  Education  Objectives)  ดงัน้ี 

2.2.7.1 ระบบความคิด  3  ประการ  (Three  System  of  Thinking)  ได้แก่        

1)  ระบบตนเอง  (Self – System)  2)  ระบบรู้คิด  (Metacognitive  System)  และ  3)  ระบบสติปัญญา  

(Cognitive  System) 

2.2.7.2 ระดบัขั้นความรู้ระบบความคิด  6  ระดบั  (Six  Level  of  Marzano’s  

Taxonomy)  ได้แก่  1)  การทบทวนความรู้  (Knowledge  Retrieval)  2)  ความเข้าใจ  (Comprehensive)  

3)  การวิเคราะห์  (Analysis)  4)  การนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์  (Knowledge  Utilization)  5)  การ

รู้คิด  (Metacognition)  และ  6)  การจดัระบบความคิดดว้ยตนเอง  (Self – System  Thinking) 

2.3 เป้าหมาย  และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์  จากการวิเคราะห์ช่องว่าง  (Gap)  ระหว่าง

สภาพที่คาดหวงั  (Target)  กบัสภาพท่ีเป็นจริง  (Actual)  ร่วมกบัการวิเคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และ

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  ผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์พฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ    

โดยระบุเป้าหมาย  และผลลพัธท์ี่พงึประสงค ์ ดงัน้ี 
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2.3.1 เพ่ื อพั ฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ ส่ งเสริม  

Metacognition  ของนักเรียน  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พ ัฒนา  Metacognition  ของ

นักเรียน  ดว้ยกลยทุธ์  และวิธีการจดัการเรียนการสอนที่ครูร่วมกันออกแบบ  และพฒันาขึ้น  ระหว่าง

ผูท้าํหน้าที่โคช้กบัผูรั้บการโคช้  ตามกระบวนการของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  

กระบวนการจดัการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  การวางแผนการจดัการเรียนการสอน  การจดัทาํส่ือการ

เรียนการสอน  การจดัการเรียนการสอน  และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ 

2.3.2 เพ่ือพัฒนา  Metacognition  ของนักเรียน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย  ความสามารถในการคิดเก่ียวกับกระบวนการคิด  การ

ตระหนักรู้  การจดัการเก่ียวกับกระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  

โดยรู้วิธีการจาํ  และวิธีการทาํความเขา้ใจวิธีคิด  สามารถนาํความรู้ความเขา้ใจไปใช้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

สามารถเลือกใชว้ิธีคิด  กระบวนการคิด  และวิธีปฏิบติัในการแกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย  ดว้ยการทบทวน

ยอ้นคิดกระบวนการปฏิบติั  ผลการปฏิบติั  และเลือกใชว้ธีิการปรับปรุงหรือพฒันาอยา่งสร้างสรรค ์

การออกแบบ  และพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ 

การออกแบบ  และพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ   มี

วตัถุประสงค ์ เพื่อร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  และเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ให้มีความเหมาะสม  และสามารถนาํไปใช ้          

ไดจ้ริง  ซ่ึงผลการศึกษา  มีดงัน้ี 

1. ผลการออกแบบรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  ผูว้จิยัไดน้าํผลจาก

การวิเคราะห์  และสังเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ  ในการศึกษาขั้นที่  1  การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความ

ตอ้งการจาํเป็น  มาร่างรูปแบบการโคช้  (PCCEC  Model)  ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  3  ส่วน  ดงัน้ี 

องค์ประกอบเชิงหลักการ  และวัตถุประสงค์ 

1. หลักการ  คือ  การพฒันาในวิชาชีพของครูดว้ยการโคช้ทางปัญญาเพื่อส่งเสริม  

Metacognition  ให้เกิดขึ้ นกับนักเรียน  เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ  และยึดหลักการพฒันาความรู้  

สติปัญญา  และทกัษะการคิด  โดยเน้นความร่วมมือ  การส่งเสริม  การพฒันาซ่ึงกนัและกันในการเรียนรู้  

การปฏิบติังานที่สร้างสรรคด์ว้ยตนเอง  รวมทั้งการสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2. วัตถุประสงค์  เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของนกัเรียน 
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องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 

ระยะที่  1 การเตรียมการโค้ช  (Preparing  :  P)  ประกอบดว้ย 

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อวิเคราะห์สภาพ  ปัญหาและความตอ้งการ  และกาํหนดเป้าหมายและ

ผลลพัธท์ี่พงึประสงคใ์น  Metacognition  ของนกัเรียน 

2. เพื่อพฒันาความรู้  และทกัษะที่สําคญัให้แก่ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บ-

การโคช้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  และนาํไปใชใ้นการทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดสัมพนัธภาพ  ความคุน้เคย  ความไวว้างใจ  ความร่วมมือ

ความเป็นเพือ่น  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

แนวคิดที่สนบัสนุน 

1. แนวคิดแบบจาํลองการออกแบบการสอน  The  University  of  Florida  

State  University  (1975:  1)  ในขั้นตอนท่ี  1  การวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น   

2. แนวคิดแบบจําลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ  Dick,  

Carey  และ  Carey  (2005:  1 - 8)  เก่ียวกบัการวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น  การวเิคราะห์การเรียน

การสอน  และการวเิคราะห์ผูเ้รียนและบริบท 

3. แนวคิดการประเมินความต้องการจาํเป็นของ  Kaufman,  Rojas  and  

Mayer  (1993:  5)  เก่ียวกับการประเมินความต้องการจาํเป็น  โดยวิเคราะห์ช่องว่าง  (Gap)  ระหว่าง

สภาพที่คาดหวงั  (Target)  กบัสภาพที่เป็นจริง  (Actual) 

4. แนวคิดของ  Glickman,  Gordon  และ  Ross - Gordon  (2010:  296)  ที่ระบุ

วา่  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเน้นการสะทอ้นความคิดซ่ึงกนัและกนัมีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการเตรียม

ความพร้อมดว้ยการใหค้วามรู้และฝึกทกัษะ 

5. แน วคิ ด ข อ ง  Ornstein  และ  Hunkin  (2004:  3007)  ที่ ก ล่ าวว่ า      

การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นไดอ้ยา่งราบร่ืนหากไดรั้บการช้ีแจงหรือไดรั้บความรู้  และพฒันาทกัษะหรือ

ปรับค่านิยม  และสร้างความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเหมาะสม 

6. แนวคิดของ  Glatthorn  (1990:  189)  และแนวคิดของ  Gottesman  และ  

Jennings  (1994:  8 - 9)  ที่กล่าวว่า  การที่เพื่อนตั้งแต่  2  คนขึ้นไปร่วมมือกนัพฒันาการจดัการเรียนการสอน  

โดยมีการสังเกตการสอน  และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัและกนั  เป็นการสร้างบรรยากาศทางวชิาการ

ใหเ้กิดขึ้น  ลดความตึงเครียด  สร้างความพอใจ  และเพิม่พลงัอาํนาจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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7. แนวคิ ดของ  Costa  และ   Garmston  (2002:  22 – 23)  แน วคิ ดของ  

Cope  (2004:  20 – 21)  และแนวคิดของ  Britton  และ  Anderson  (2009:  2)  มีความสอดคล้อง

เป็นไปในแนวทางเดียวกนัว่า  การสร้างความไวว้างใจจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการโคช้ 

ระยะที่  2 การวางแผนการปฏิบัติ  (Creating  Action  Plan  :  C)  ประกอบดว้ย 

วตัถุประสงค ์  

1. เพือ่ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition 

2. เพือ่ร่วมกนักาํหนดแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

แนวคิดทฤษฎีที่สนบัสนุน 

1. แนวคิดของ  Costa  และ  Garmston  (2002:  26 – 28)  ที่ระบุว่า  การโคช้ เพื่อ

พฒันาสติปัญญามีองคป์ระกอบสาํคญั  คือ  การวางแผน  และพฒันาทกัษะการคิดของกนัและกนั 

2. แนวคิดของ  Young,  Sheets  และ  Knight  (2005:  5)  ที่ระบุวา่  ผูใ้หญ่จะ

เรียนรู้ไดดี้ที่สุดหากไดมี้ส่วนในการวิเคราะห์  วางแผน  และประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ระยะที่  3 การปฏิบัติการโค้ช  (Coaching  :  C)  ประกอบดว้ย 

วตัถุประสงค ์ 

เพือ่ใหก้ารโคช้มีความต่อเน่ืองตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

แนวคิด  และหลกัการที่สนบัสนุน 

1. แนวคิด  และหลักการการโค้ชทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  ของ  

Costa  การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่ อน  (Peer  Coaching)  ของ  Robbins  (1991)  Joyce  และ  Showers  

(1995)  Glatthorn  (2000)  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556)   

2. แนวคิด  และหลักการการโค้ชแบบร่วมมือ  (Collaborative  Coaching)  

ของ  Cope  (2004) 

ระยะที่  4 การร่วมกันประเมินผลความสําเร็จ  และประมวลผลความรู้    (Evaluating  of  

Intended  Outcomes  and  Conceptualizing  of  Knowledge  :  E)  ประกอบดว้ย 

วตัถุประสงค ์  

เพือ่ร่วมกนัประเมินสาํเร็จจากการปฏิบติังาน  และประมวลผลความรู้ที่ไดรั้บ

จากการปฏิบติังาน 

แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีที่สนบัสนุน 

1. แนวคิดของ  Vinson  (2006:  12)  ท่ีระบุว่า  การพฒันาวิชาชีพตอ้งมีการ

ประเมินตนเองอยา่งต่อเน่ือง  พร้อมการปรับปรุงดดัแปลงวธีิปฏิบติัใหดี้ที่สุดเสมอ 

 



199 

2. แนวคิดของ  Loucks - Horsley  (1989:  93 - 94)  ที่ระบุว่า  การศึกษา

วเิคราะห์  และไตร่ตรองการปฏิบติัของตนเอง  เป็นวิธีการนาํไปสู่ความเจริญกา้วหน้าและพฒันาใน

วชิาชีพ  เพราะการสงัเกตการสอน  และการประเมินผลการสอนจะใหข้อ้มูลให้ครูมองเห็นการสอนของ

ตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น  รวมทั้งให้ประโยชน์ทั้งผูรั้บการสังเกตและผูส้ังเกตในเวลาเดียวกนั  โดยผูส้ังเกต 

ไดรั้บประโยชน์จากการสังเกตการสอนเพื่อนครู  ไดเ้ตรียมการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  และไดร่้วมอภิปราย

ในประเด็นเดียวกนั  ซ่ึงทา้ยที่สุดจะมีแนวโน้มในการมีส่วนร่วมปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน

ของตนเองอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

ระยะที่  5 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  (Continuing  Professional  Development  :  

C)  ประกอบดว้ย 

วตัถุประสงค ์  

เพื่อจดัทาํแผนพฒันาตนเอง  และขยายผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้มาใชใ้นการ

พฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีที่สนบัสนุน 

แนวคิดของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  260)  ที่ระบุว่า  การพฒันาวิชาชีพ  

หมายถึง  กระบวนการในการเรียนรู้  และพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  

ตลอดจนการสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัผูเ้รียนและตนเองให้มีคุณภาพยิง่ๆ  ขึ้นไป  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ 

ไม่มีที่ส้ินสุด 

องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช้  เป็นองคป์ระกอบท่ีส่งเสริมให้การ

ดาํเนินการตามกระบวนการ  PCCEC  Model  มีความเป็นไปไดใ้นการนําไปปฏิบติัในสถานการณ์จริง   

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  โดยมีเง่ือนไขในการนาํรูปแบบไปใช ้ 2  ประการ  ดงัน้ี 

1. องค์ประกอบสําคัญของการโค้ชทางปัญญา  (Nurturant)  เป็นองคป์ระกอบสาํคญัที่

มีความจาํเป็นในการพฒันาให้ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้เกิดความรู้      ความเขา้ใจ  และมีทกัษะ

ที่เหมาะสม  เพื่อให้ทาํหน้าที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการดาํเนินการทั้ ง                  

5  ระยะของรูปแบบ  PCCEC  Model  ประกอบดว้ย 

1.1 ความรู้   และทักษะในการคิ ดขั้ น สู ง  (Knowledge  and  Higher - Order  

Thinking  Skills) 

1.2 ทกัษะในการส่ือความหมาย  และทกัษะการสะทอ้นยอ้นคิด  (Communication  

Skills  and  Reflective  Thinking  Skills) 
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1.3 ความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ  ความร่วมมือ  และการไวว้างใจ  (Collegiality  

Collaboration  and  Trust) 

1.4 การมีแรงจูงใจภายในตนเอง  (Self  Motivation)  ในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

2. ระบบสนับสนุน  (Supporting  Systems)  เป็นกระบวนการส่งเสริม  สนับสนุน  

และติดตามดูแลช่วยเหลือให้การพฒันาความรู้  ความเขา้ใจ  และทกัษะในองคป์ระกอบสาํคญัของการโคช้

ทางปัญญามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  และการดําเนินการทั้ ง  5  ระยะ  ของรูปแบบ  

PCCEC  Model  ประสบผลสาํเร็จ  ประกอบดว้ย   

2.1 การได้รับการส่งเสริม  และสนับสนุนอย่างจริงใจ  จากผูบ้ริหารสถานศึกษา  

และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2.2 การได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือให้การสนับสนุนส่งเสริม  (Mentoring)  

อยา่งใกลชิ้ด  และต่อเน่ือง 

ดงัร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นเพือ่พฒันาสมรรถนะการจดัการ

เรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

(PCCEC  Model)  ตามภาพที่  5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5  ร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  (PCCEC  Model) 
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2. ผลการพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  และแก้ไขปรับปรุง  

ผูว้ิจยัไดน้ําไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได ้ 

และความสอดคล้อง  ของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  พบผลการศึกษา  

ดงัน้ี 

2.1 ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีของรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  

พบว่า  ดัชนีความสอดคล้องเชิงโครงสร้างด้านความสมเหตุสมผลของรูปแบบการโคช้ทางปัญญา              

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง  4.60 – 4.80  และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ะหว่าง  

0.59 – 0.63  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดไว ้ โดยมีค่าเฉล่ีย  (Χ )  ตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)   ≤  1  รายละเอียดดงัแสดงในตารางที่  3 

ตารางที่  3 ค่าดชันีความสอดคลอ้งในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีของร่างรูปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  (PCCEC  Model) 

ประเด็นการตรวจสอบ  (เต็ม  5  คะแนน) 
ดัชนี                     

ความสอดคล้อง 

องค์ประกอบเชิงหลักการ  และวัตถุประสงค์ 

1. หลกัการ 4.60 0.59 

2. วตัถุประสงค ์ 4.60 0.59 

องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 

ระยะที่  1  การเตรียมการโคช้  (Preparing  :  P)   

1.1 การศึกษาสภาพ  ปัญหา  และความตอ้งการ  4.80 0.63 

1.2 การพฒันาความรู้  และฝึกทกัษะ 4.80 0.63 

1.3 การสร้างสมัพนัธภาพของครูที่เขา้ร่วมการวิจยั  4.80 0.63 

ระยะที่  2  การวางแผนการปฏิบติั  (Creating  Action  Plan  :  C)   

2.1 การร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอน   4.60 0.59 

2.2 การร่วมกนัวางแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ   4.60 0.59 

ระยะที่  3  การปฏิบติัการโคช้  (Coaching  :  C)   

3.1 การประชุมก่อนปฏิบติัการโคช้  4.80 0.63 

3.2 การสงัเกตการจดัการเรียนการสอนซ่ึงกนัและกนั  

 
4.80 0.63 
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ตารางที่  3 ค่าดชันีความสอดคลอ้งในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีของร่างรูปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  (PCCEC  Model)  (ต่อ) 

ประเด็นการตรวจสอบ  (เต็ม  5  คะแนน) 
ดัชนี                     

ความสอดคล้อง 

ระยะที่  4 การร่วมกนัประเมินผลความสาํเร็จ  และประมวลผลความรู้  (Evaluating  of  Intended  

Outcomes  and  Conceptualizing  of  Knowledge  :  E) 

4.1 การร่วมกนัประเมินผลความสาํเร็จ  4.60 0.59 

4.2 การร่วมกนัประมวลผลความรู้ 4.60 0.59 

ระยะที่  5  การพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  (Continuing  Professional  Development  :  C)   

5.1 การจดัทาํแผนพฒันาตนเอง  (Individual  Development  Plan  :  ID  Plan) 4.60 0.59 

5.2 การเผยแพร่ผลงานแก่ผูท้ี่สนใจ  ทั้งภายใน  และภายนอกหน่วยงาน 4.60 0.59 

องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช้  

1. องคป์ระกอบสาํคญัของการโคช้ทางปัญญา 4.60 0.59 

2. ระบบสนบัสนุน 4.60 0.59 

2.2 ความเป็นไปได้ของรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  พบว่า  

ดชันีความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างดา้นความเป็นไปไดข้องรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วย

เพื่อนฯ  มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  4.60 – 4.80  และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ะหว่าง  0.59 – 0.63  

ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดไว ้ โดยมีค่าเฉล่ีย  (Χ )  ตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D.)   ≤  1  รายละเอียดดงัแสดงในตารางที่  4 

ตารางที่  4 ค่าดชันีความสอดคลอ้งในการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  (PCCEC  Model) 

ประเด็นการตรวจสอบ  (เต็ม  5  คะแนน) 
ดัชนี                     

ความสอดคล้อง 

องค์ประกอบเชิงหลักการ  และวัตถุประสงค์ 

1. หลกัการ 4.60 0.59 

2. วตัถุประสงค ์

 

 

4.60 0.59 
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ตารางที่  4 ค่าดชันีความสอดคลอ้งในการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  (PCCEC  Model)  (ต่อ) 

ประเด็นการตรวจสอบ  (เต็ม  5  คะแนน) 
ดัชนี                     

ความสอดคล้อง 

องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 

ระยะที่  1  การเตรียมการโคช้  (Preparing  :  P)   

1.1 การศึกษาสภาพ  ปัญหา  และความตอ้งการ  4.80 0.63 

1.2 การพฒันาความรู้  และฝึกทกัษะ 4.80 0.63 

1.3 การสร้างสมัพนัธภาพของครูที่เขา้ร่วมการวิจยั  4.80 0.63 

ระยะที่  2  การวางแผนการปฏิบติั  (Creating  Action  Plan  :  C)   

2.1 การร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอน   4.60 0.59 

2.2 การร่วมกนัวางแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ   4.60 0.59 

ระยะที่  3  การปฏิบติัการโคช้  (Coaching  :  C)   

3.1 การประชุมก่อนปฏิบติัการโคช้  4.80 0.63 

3.2 การสงัเกตการจดัการเรียนการสอนซ่ึงกนัและกนั  4.80 0.63 

ระยะที่  4 การร่วมกนัประเมินผลความสาํเร็จ  และประมวลผลความรู้  (Evaluating  of  Intended  

Outcomes  and  Conceptualizing  of  Knowledge  :  E) 

4.1 การร่วมกนัประเมินผลความสาํเร็จ  4.60 0.59 

4.2 การร่วมกนัประมวลผลความรู้ 4.60 0.59 

ระยะที่  5  การพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  (Continuing  Professional  Development  :  C)   

5.1 การจดัทาํแผนพฒันาตนเอง  (Individual  Development  Plan  :  ID  Plan) 4.60 0.59 

5.2 การเผยแพร่ผลงานแก่ผูท้ี่สนใจ  ทั้งภายใน  และภายนอกหน่วยงาน 4.60 0.59 

องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช้  

1. องคป์ระกอบสาํคญัของการโคช้ทางปัญญา 4.60 0.59 

2. ระบบสนบัสนุน 4.60 0.59 

2.3 ความสอดคล้องของรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  พบวา่  ดชันี

ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างดา้นความสอดคลอ้งของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  มี

ค่าเฉล่ีย  4.60  และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.59  เท่ากนัทุกขอ้  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ โดย
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มีค่าเฉล่ีย  (Χ )  ตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   ≤  1  รายละเอียดดังแสดงใน

ตารางที่  5 

ตารางที่  5 ค่าดชันีความสอดคลอ้งในการตรวจสอบความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  (PCCEC  Model) 

ประเด็นการตรวจสอบ  (เต็ม  5  คะแนน) 

ค่าดัชนี             

ความสอดคล้อง 

Χ  S.D. 

1. รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  (PCCEC  Model)                          

มีความสอดคลอ้งกบัสภาพ  และความตอ้งการจาํเป็นของโรงเรียน 

4.60 0.59 

2. แต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ                            

(PCCEC  Model)  มีความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

4.60 0.59 

3. การดาํเนินการแต่ละระยะตามกระบวนการของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบ

เพือ่นช่วยเพือ่นฯ  (PCCEC  Model)  มีความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

4.60 0.59 

4. การดาํเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วย

เพือ่นฯ  (PCCEC  Model)  มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

4.60 0.59 

5. เคร่ืองมือที่ใชแ้ต่ละระยะของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  

(PCCEC  Model)  มีความสอดคลอ้งกบัการดาํเนินการ 

4.60 0.59 

2.4 การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  จากผลการ

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได ้ และความสอดคล้องของร่างรูปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  พบว่า  ไม่มีขอ้ใดที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํหนด  

(3.50)  และไม่มีขอ้เสนอแนะเพิม่เติมจากผูเ้ช่ียวชาญในการปรับปรุงแกไ้ข  แต่ผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะ

ใหป้รับปรุงการนาํเสนอร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ให้ส่ือความหมายถึง

ความเป็นกรุงเทพมหานครใหไ้ดม้ากที่สุด  ดงันั้นผูว้จิยัจึงปรับปรุงการนาํเสนอร่างรูปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ใหม่  ก่อนการนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  ดงัปรากฏตาม   
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ภาพที่  6  รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  (PCCEC  Model) 
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ตอนที่  2  ประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ 

ผลการทดลองใช้  PCCEC  Model 

จากการที่ผูว้ิจยัไดน้ํารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (PCCEC  Model)  

ไปทดลองใช้กับครู  และนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนราชบพิธ  สํานักงานเขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร  ระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม  2558  ขอเสนอผลทดลอง  2  ลกัษณะ  ดงัน้ี 

1. ผลการทดลองใช้ตามองค์ประกอบเชิงกระบวนการ  แบ่งเป็น  5  ระยะ  ดงัน้ี 

ระยะที่  1 การเตรียมการโค้ช  (Preparing  :  P)  ประกอบด้วย 

1. การศึกษาสภาพ  ปัญหา  และความตอ้งการ  (Analysis)  ผูว้ิจยัได้มีการ

ดาํเนินการโดยทาํหน้าที่ติดตามดูแล  (Mentor)  การร่วมศึกษาสภาพปัญหา  และความตอ้งการในการ

โค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  และการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของครู  

จาํนวน  6  คน  ใน  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ไดแ้ก่   1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จาํนวน  2  คน  2)  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จาํนวน  2  คน  และ  3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  คน  

เพื่อให้การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  สนองตอบความตอ้งการที่แทจ้ริงของการจดัการเรียน  

การสอนทั้ง  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ช่องว่าง  (Gap)  ระหว่างสภาพที่คาดหวงั  

(Target)  กับสภาพที่เป็นจริง  (Actual)  ศึกษาวิเคราะห์สภาพการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  

การพฒันาวิชาชีพ  และการโคช้  จากเอกสาร  วรรณกรรม  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ร่วมกับการสอบถามสภาพ

การนิเทศการสอน  การโคช้  และการพฒันาวิชาชีพ  ของศึกษานิเทศก์  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู  

เม่ือวนัที่  3  พฤษภาคม  2558  การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู  และนักเรียน  เกี่ยวกบั  Metacognition  

ของนักเรียน  เม่ือวนัที่  4  พฤษภาคม  2558  และการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  เก่ียวกับการนิเทศ

การศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  และการโคช้  และการจดัการเรียนการสอนของครู

ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน  เม่ือวนัที่  5  พฤษภาคม  2558   

2. การพฒันาความรู้  และฝึกทกัษะ  (Knowledge  Development  and  Skills  

Practice)  ที่สาํคญัจาํเป็นให้แก่ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการโดยจดัอบรมเชิง

ปฏิบติัการ  เร่ือง  “การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพือ่พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมการคิดแบบ  Metacognition”  ระหว่างวนัที่  11 – 15  พฤษภาคม  ซ่ึงเน้ือหาสาระในการอบรม

ไดม้าจากการศึกษาสภาพ  ปัญหา  และความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่

ส่งเสริม  Metacognition  ดงัน้ี 

2.1 การโคช้ทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  ได้แก่  หลักการ  และ

แนวคิด  วธีิการทาํงาน  องคป์ระกอบ  ทกัษะสาํคญั  กระบวนการ  และหลกัสาํคญั 
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2.2 การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  ไดแ้ก่  หลกัการและ

แนวคิด  แนวทาง  กระบวนการ  การเร่ิมตน้ใชรู้ปแบบ  และประโยชน์ 

2.3 การคิ ดแบ บ   Metacognition  ได้ แก่   ความห มาย   ห ลั กการ  

กระบวนการจดัการเรียนการสอน  กลยทุธก์ารจดัการเรียนการสอน  และวธีิการจดัการเรียนการสอน 

2.4 การวางแผนการจดัการเรียนการสอน  ได้แก่  การวิเคราะห์และ

ระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  การกาํหนดเป้าหมาย  แนวทางและวิธีการพฒันา  การวิเคราะห์ผูเ้รียนและ

บริบท  การวิเคราะห์ภาระงานและวิธีประเมินผลการเรียนรู้  การกาํหนดวตัถุประสงค์ในการจดัการเรียน

การสอน  การจดัลาํดบัเน้ือหา  การกาํหนดกลยทุธ์การจดัการเรียนการสอน  การออกแบบและเลือกส่ือ

การสอน  และการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

2.5 การวางแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ได้แก่  การ

กาํหนดประเด็นในการพฒันา  การกาํหนดวตัถุประสงค ์ การจดัลาํดบัเน้ือหาและสาระในการโคช้  การ

ออกแบบเคร่ืองมือในการสังเกตการสอน  การจดัทาํแผนการโคช้  และการกําหนดบทบาทของผูท้าํ

หนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ 

2.6 การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง  (Individual  Development  Plan  :  

ID  Plan)  ไดแ้ก่  ความหมาย  ความสาํคญั  และส่วนประกอบ 

3. การสร้างสัมพันธภาพของครูที่ เข้าร่วมการวิจัย  (Building  Trust  and  

Collaboration)  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการโดยครูท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมการวิจยัทาํความตกลง  และสร้างความเขา้ใจ

ร่วมกนั  เพื่อให้เกิดความคุน้เคย  ความไวว้างใจ  ความร่วมมือ  ความเป็นเพื่อน  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ซ่ึงกนัและกนั  เม่ือวนัที่  18  และ  20  พฤษภาคม  2558  ซ่ึงมีขั้นตอนการดาํเนินการ  ดงัน้ี 

3.1 เปิดโอกาสให้เยีย่มชมชั้นเรียนซ่ึงกนัและกนัในระยะเวลาสั้น  ๆ ดงัน้ี 

3.1.1 ประชุมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการเยี่ยมชม

เพือ่น  ดว้ยการทบทวนความเขา้ใจ  และแนวปฏิบติัร่วมกนัตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินกระบวนการ  

3.1.2 กาํหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการเรียงลําดับการสอน  

และเวลาที่ใชใ้นเยีย่มชมการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงจากการดาํเนินการไดมี้การกาํหนดขอ้ตกลงต่างๆ  

โดยการจดัลาํดบัการเยีย่มชมตามความสมคัรใจ  ไดข้อ้สรุป  คือ  เร่ิมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์และจากชั้นเรียนตํ่าไปสูงตามลาํดบั  ใชเ้วลาในการเยีย่มชมคนละ  30  นาที 

3.1.3 เตรียมความพร้อมในการเยี่ยมชม  โดยการร่วมกันพฒันา

แผนการจดัการเรียนการสอน  เลือกกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ให้

เหมาะสมกบันักเรียน  เลือกกลยทุธ์และวิธีการจดัการเรียนการสอน  กาํหนดเน้ือหาสาระ  จดับรรยากาศใน

หอ้งเรียน  จดัหาส่ือและแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งเลือกวธีิการวดัประเมินผลการเรียนรู้ในการเยีย่มชมคร้ังน้ี 
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3.1.4 เยีย่มชมเพื่อน  โดยเขา้เยีย่มชมการจดัการเรียนการสอนของ

เพื่อน  ทีละคนตามลาํดับที่กาํหนดไว ้ ใช้เวลาเยี่ยมชมการจดัการเรียนการสอน  คนละ  30  นาที  เพื่อ

สร้างสัมพนัธภาพที่ดี  ให้เกิดความคุน้เคย  ความไวว้างใจ  ความร่วมมือ  ความเป็นเพื่อน  การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ของครูที่เขา้ร่วมการวจิยั  ดว้ยบรรยากาศที่ผอ่นคลาย  และปราศจากการใหข้อ้คิดเห็นใด  ๆ ทั้งส้ิน 

3.2 ส่งเสริมให้มีการอภิปราย  และการสะทอ้นยอ้นคิดในการจดัการ

เรียนการสอน  และการปฏิบติังานของตนเองและเพือ่น  หลงัการเยีย่มชม 

ระยะที ่ 2 การวางแผนการปฏิบัติ  (Creating  Action  Plan  :  C)  ประกอบด้วย 

1. การร่วมกันวางแผนการจดัการเรียนการสอน  (Collaborative  Planning  

of  Instruction)  ที่ส่งเสริม  Metacognition  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการโดยให้ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูรั้บการโค้ช  

ร่วมกันดาํเนินการต่าง  ๆ ไดแ้ก่  1)  วิเคราะห์และระบุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  กาํหนดเป้าหมาย  แนวทาง  

และวิธีการพฒันาการเรียนการสอน  2)  วิเคราะห์ผูเ้รียน  และบริบท  3)  วิเคราะห์ภาระงาน  และวิธี

ประเมินผลการเรียนรู้  4)  กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอน  5)  จดัลาํดบัเน้ือหา  6)  กาํหนด 

กลยุทธ์การสอน  7)  ออกแบบหรือเลือกส่ือการสอน  และ  8)  จดัทาํแผนการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึง

ดาํเนินการ  เม่ือวนัที่  27  พฤษภาคม  2558  ดงัปรากฏตวัอยา่งของแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ในภาคผนวก  ข  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

2. การร่วมกันวางแผนการโค้ชทางปั ญญาแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อนฯ  

(Collaborative  Planning  of  Coaching)  ผูว้ิจัยได้ดําเนินการโดยให้ผูท้าํหน้าที่โค้ช  และผูรั้บการโค้ช  

ร่วมกนัดาํเนินการต่างๆ  ไดแ้ก่  1)  กาํหนดประเด็นในการพฒันา  2)  กาํหนดวตัถุประสงค ์ 3)  จดัลาํดบั

เน้ือหา  และสาระในการโค้ช  4)  ออกแบบเคร่ืองมือในการสังเกตการสอน  5)  จัดทาํแผนการโค้ช          

6)  กําหนดปฏิทินในการโค้ช  และ  7)  กําหนดบทบาทของผูท้าํหน้าท่ีโค้ช  และผูรั้บการโค้ช  ซ่ึง

ดาํเนินการ  เม่ือวนัที่  29  พฤษภาคม  2558  ดงัปรากฏรายละเอียดของแผนการโคช้  และปฏิทินในการโคช้

ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ในภาคผนวก  ข  (เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั) 

ระยะที่  3 การปฏิบัติการโค้ช  (Coaching  :  C)  ประกอบด้วย 

1. การประชุมก่อนปฏิบติัการโคช้  (Pre - Observation  Conference)  ผูว้ิจยั

ไดจ้ดัประชุมปรึกษาหารือก่อนปฏิบติัการโคช้  และการจดัการเรียนการสอน  ระหว่างผูท้าํหน้าท่ีโคช้กับ

ผูรั้บการโคช้  เพือ่ทบทวนแผนการโคช้  (Coaching  Plans)  ประเมินและพฒันาปรับปรุงแผนการจดัการเรียน

การสอน  (Lesson  Plans)  ทุกคร้ังก่อนนาํไปใชจ้ริง 

2. การสังเกตการจดัการเรียนการสอนซ่ึงกันและกัน  (Reciprocal  Observation)  

ผูว้ิจยัได้ให้ผูท้าํหน้าที่โค้ช  และผูรั้บการโค้ชผลัดกันทาํหน้าที่สังเกตการจัดการเรียนการสอน  ตาม

วตัถุประสงคใ์นแผนการโคช้ที่กาํหนดไวใ้นระยะการวางแผน 
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3. การทบทวนยอ้นคิด  (Reflection)  ผูว้ิจยัไดจ้ดัประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั

หลังปฏิบัติการโคช้แต่ละรอบ  ระหว่างผูท้าํหน้าที่โคช้กับผูรั้บการโคช้  เพื่อให้ข้อมูลยอ้นกลับ  และ

อภิปรายสะทอ้นยอ้นคิดผลการปฏิบติัของกนัและกนัที่ส่งเสริม  Metacognition  เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้

กระบวนการคิด  การจดัการเก่ียวกบักระบวนการคิด  และกระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

ระยะที่  4 การร่วมกันประเมินผลความสําเร็จ  และประมวลผลความรู้  (Evaluating  

of  Intended  Outcomes  and  Conceptualizing  of  Knowledge  :  E)  ประกอบด้วย 

1. การร่วมกันประเมินผลความสําเร็จ  (Evaluating  of  Intended  Outcomes)  

ผูว้ิจยัไดจ้ดัให้มีการประเมินผลสาํเร็จภายหลงัจากจดัการเรียนการสอน  และการปฏิบติัการโคช้ร่วมกนั

ของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  ครบทั้ง  4  คร้ังแลว้ 

2. การประมวลผลความรู้  (Conceptualizing  of  Knowledge)  ผู ้วิจัยได ้   

จดัให้มีการประมวลผลความรู้ร่วมกนัของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  จากบนัทึกผลการจดัการเรียน

การสอน  และการบนัทึกผลการปฏิบติัการโคช้  ภายหลงัจากการปฏิบติัการโคช้  ครบทั้ง  4  คร้ังแลว้ 

ระยะที่  5 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  (Continuing  Professional  Development  :  

C)  ประกอบด้วย 

1. การจดัทาํแผนพฒันาตนเอง  (Individual  Development  Plan  :  ID  Plan)  

ผูว้จิยัไดจ้ดัให้ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ทาํแผนพฒันาตนเอง  โดยการรวบรวม  และสรุปผลที่ได้

จากปรับปรุงคุณภาพการปฏิบติังาน  และพฒันาวชิาชีพ 

2. การเผยแพร่ผลงานแก่ผูท้ี่สนใจทั้งภายใน  และภายนอกหน่วยงาน  ผูว้ิจยั 

ไดจ้ดัใหมี้การนาํผลงานเผยแพร่ให้แก่ผูส้นใจทั้งภายในหน่วยงาน  และภายนอกหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 

2. ผลการทดลองใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

จากการทดลองใช้รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (PCCEC  

Model)  กับกลุ่มตวัอย่าง  ประกอบด้วย  ครู  จาํนวน  6  คน  ใน  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ๆ  ละ  2  คน  

ไดแ้ก่  1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และ  3)  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์  และนักเรียน  ระดบัชั้นประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2558  จาํนวน  168  คน  โรงเรียน

ราชบพิธ  สํานักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ที่ได้จากการเลือกด้วยวิธีการแบบเจาะจง  

(Purposive  Sampling)  จากโรงเรียนที่มีความประสงคเ์ขา้ร่วมการวิจยั  และเคยใช้การโคช้ในการนิเทศ

ภายในโรงเรียน  ซ่ึงผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการศึกษาประสิทธิผล  ในดา้นต่าง  ๆ ดงัน้ี 
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2.1 การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของ

ผู้รับการโค้ช  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย  เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัที่ชดัเจน  และตรงตามความเป็นจริงที่สุด   

2.1.1 การทดสอบความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  มีผลการศึกษาปรากฏดงัตารางที่  6 

ตารางที่  6 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  

Metacognition  ของผูท้าํหน้าที่โค้ช  และผูรั้บการโค้ช  ระหว่างก่อน  และหลังการพฒันา

ความรู้และฝึกทกัษะ  (n  =  6) 

ผู้ทําหน้าที่โค้ช  และผู้รับการโค้ช 
คะแนนการทดสอบความรู้ฯ 

คะแนนเต็ม ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา  

ครูภาษาไทย  1 20 12 19 

ครูภาษาไทย  2  20 10 18 

ครูคณิตศาสตร์  1  20  9 18 

ครูคณิตศาสตร์  2  20 11 19 

ครูวิทยาศาสตร์  1   20  9 17 

ครูวิทยาศาสตร์  2  20 13 19 

Χ   10.67 18.33 

S.D.  1.63 0.82 

จากตารางที่   6  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้เก่ียวกับการ

จดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้  ระหว่างก่อนและ

หลงัการพฒันาความรู้และฝึกทกัษะ  จาํนวน  6  คน  พบว่า  ในภาพรวมของคะแนนความรู้เก่ียวกับ  

การจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  มีผลคะแนน

หลงัการพฒันาความรู้และฝึกทกัษะ  (Χ   =  18.33;  S.D.  =  0.82)  สูงกว่าก่อนการพฒันาความรู้และ

ฝึกทกัษะ  (Χ   =  10.67;  S.D.  =  1.63) 

2.1.2 การประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโค้ช  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูว้ิจยั  มีผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่  7  

และตารางที่  8  ดงัน้ี 

 



ตารางที่  15 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  

ผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูว้จิยั  ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  (n  =  6) 

ผู้รับการโค้ช 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 

ก่อนการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) หลังการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) 

ผู้รับการโค้ช ผู้ทําหน้าที่โค้ช ผู้วิจัย ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ผู้รับการโค้ช ผู้ทําหน้าที่โค้ช ผู้วิจัย ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

ครูภาษาไทย  1 2.67 0.49 2.60 0.51 2.40 0.51 2.56 0.50 ปานกลาง 4.87 0.36 4.60 0.51 4.27 0.46 4.58 0.44 สูงที่สุด 

ครูภาษาไทย  2 2.67 0.62 2.47 0.52 2.47 0.52 2.54 0.55 ปานกลาง 4.73 0.46 4.33 0.49 4.47 0.52 4.51 0.49 สูงที่สุด 

ครูคณิตศาสตร์  1 2.73 0.46 2.40 0.51 2.40 0.51 2.51 0.49 ปานกลาง 4.60 0.51 4.47 0.52 4.33 0.49 4.47 0.51 สูง 

ครูคณิตศาสตร์  2 2.47 0.52 2.40 0.51 2.40 0.51 2.42 0.51 ต ํ่า 4.73 0.46 4.40 0.51 4.40 0.51 4.51 0.49 สูงที่สุด 

ครูวิทยาศาสตร์  1 2.47 0.64 2.33 0.49 2.50 0.52 2.43 0.55 ต ํ่า 4.87 0.35 4.60 0.51 4.47 0.52 4.64 0.46 สูงที่สุด 

ครูวิทยาศาสตร์  2 2.60 0.51 2.47 0.52 2.47 0.52 2.51 0.52 ปานกลาง 5.00 0 4.87 0.35 4.47 0.52 4.78 0.29 สูงที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.60 0.54 2.45 0.51 2.44 0.52 2.50 0.52 ต่ํา 4.80 0.36 4.55 0.48 4.40 0.50 4.59 0.45 สูงที่สุด 

ค่า  S.D. 0.11 0.08 0.10 0.01 0.05 0.01 0.06 0.03 - 0.14 0.19 0.19 0.07 0.09 0.02 0.11 0.08 - 

 

 

 



ตารางที่  16 เปรียบเทียบคะแนนการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  

ผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูว้จิยั  ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  จาํแนกเป็นรายขอ้  (n  =  6) 

รายการประเมิน 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 

ก่อนการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) หลังการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) 

   ผ
ู้รับ

กา
รโ

ค้ช
 

    
ผ ู้ท

าํห
น้

าท
ีโ่ค้

ช 

   ผ
ู้วจิ

ัย ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

   ผ
ู้รับ

กา
รโ

ค้ช
 

    
ผ ู้ท

าํห
น้

าท
ีโ่ค้

ช 

   ผ
ู้วจิ

ัย ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

ข้ันการเตรียมความพร้อม 2.71 0.23 2.54 0.05 2.54 0.05 2.60 0.11 ปานกลาง 4.83 0.24 4.63 0.20 4.54 0.05 4.67 0.17 สูงที่สุด 

1 จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 3.17 0.18 3.00 0 3.00 0 3.06 0.06 ปานกลาง 5.00 0 5.00 0 5.00 0 5.00 0 สูงที่สุด 

2 สร้างแรงจูงใจ  และกระตุน้ใหน้กัเรียนเห็น

ความสาํคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้ 

3.17 0.18 3.00 0 3.00 0 3.06 0.06 ปานกลาง 5.00 0 5.00 0 5.00 0 5.00 0 สูงที่สุด 

3 แจง้จุดประสงคใ์นการเรียน 2.50 0.55 2.17 0.18 2.17 0.18 2.28 0.30 ต ํ่าที่สุด 4.83 0.41 4.33 0.63 4.17 0.18 4.44 0.41 สูง 

4 ใหน้กัเรียนระบุส่ิงที่ตอ้งรู้  และปฏิบติัในการเรียน 2.00 0 2.00 0 2.00 0 2.00 0 ต ํ่าที่สุด 4.50 0.55 4.17 0.18 4.00 0 4.22 0.24 สูง 

ข้ันการเรียนรู้  และพัฒนาทกัษะ 2.83 0.24 2.54 0.19 2.50 0.22 2.63 0.22 ปานกลาง 4.83 0.16 4.67 0.28 4.50 0.29 4.67 0.24 สูงที่สุด 

5 จดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ เน้ือหา  

การวดัประเมินผล  และความสนใจของนกัเรียน 

2.83 0.41 2.17 0.18 2.17 0.18 2.39 0.26 ต ํ่า 5.00 0 5.00 0 5.00 0 5.00 0 สูงที่สุด 

6 เช่ือมโยงเน้ือหาที่สอนสู่กระบวนการ  Metacognition  2.50 0.55 2.17 0.18 2.17 0.18 2.28 0.30 ต ํ่าที่สุด 4.33 0.63 4.17 0.18 4.00 0 4.17 0.27 สูง 



ตารางที่  16 เปรียบเทียบคะแนนการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  

ผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูว้จิยั  ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  จาํแนกเป็นรายขอ้  (n  =  6)  (ต่อ) 

รายการประเมิน 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 

ก่อนการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) หลังการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) 

   ผ
ู้รับ

กา
รโ

ค้ช
 

    
ผ ู้ท

าํห
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าท
ีโ่ค้
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   ผ
ู้วจิ

ัย ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

   ผ
ู้รับ
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ค้ช
 

    
ผ ู้ท

าํห
น้

าท
ีโ่ค้

ช 

   ผ
ู้วจิ

ัย ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

7 แสดงตวัอยา่งหรือกลยทุธ์หรือวิธีปฏิบติั  เพือ่ให้

นกัเรียนเขา้ใจยิง่ขึ้น 

3.00 0 2.83 0.41 2.67 0.52 2.83 0.31 ปานกลาง 5.00 0 4.83 0.41 4.67 0.52 4.83 0.31 สูงที่สุด 

8 นาํเสนอความรู้  และทกัษะต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้ง 3.00 0 3.00 0 3.00 0 3.00 0 ปานกลาง 5.00 0 4.67 0.52 4.33 0.63 4.67 0.38 สูงที่สุด 

ข้ันการฝึกทกัษะ 2.38 0.20 2.25 0 2.25 0 2.29 0.07 ต่ํา 4.75 0.29 4.46 0.18 4.29 0.05 4.50 0.17 สูงที่สุด 

9 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนนาํความรู้  และทกัษะต่างๆ  

ที่ไดเ้รียนรู้ไปใช ้

3.00 0 3.00 0 3.00 0 3.00 0 ปานกลาง 5.00 0 5.00 0 5.00 0 5.00 0 สูงที่สุด 

10 สร้างโอกาสใหน้กัเรียนฝึกการสะทอ้นคิดวธีิการคิด  

วธีิการเรียนรู้  และวธีิการปฏิบติัของตนเอง 

2.17 0.18 2.00 0 2.00 0 2.06 0.06 ต ํ่า 4.67 0.52 4.17 0.18 4.00 0 4.28 0.23 สูง 

11 ใหน้กัเรียนตรวจสอบความรู้  ทกัษะ  และผลการ

ปฏิบติัของตนเอง 

2.33 0.63 2.00 0 2.00 0 2.11 0.21 ต ํ่า 5.00 0 4.67 0.52 4.17 0.18 4.61 0.23 สูงที่สุด 

12 ใหน้กัเรียนคน้หาจุดเด่น  และขอ้บกพร่องของตนเอง 2.00 0 2.00 0 2.00 0 2.00 0 ต ํ่า 4.33 0.63 4.00 0 4.00 0 4.11 0.21 สูง 



ตารางที่  16 เปรียบเทียบคะแนนการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  

ผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูว้จิยั  ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  จาํแนกเป็นรายขอ้  (n  =  6)  (ต่อ) 

รายการประเมิน 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 

ก่อนการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) หลังการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) 

   ผ
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กา
รโ

ค้ช
 

    
ผ ู้ท

าํห
น้

าท
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   ผ
ู้วจิ

ัย 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

   ผ
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าท
ีโ่ค้
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   ผ
ู้วจิ

ัย 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

ข้ันการสรุปความรู้  และสาระสําคญั 2.50 0 2.50 0 2.50 0 2.50 0 ปานกลาง 4.92 0.21 4.50 0.58 4.00 0 4.48 0.26 สูงที่สุด 

13 ใหน้กัเรียนสรุปบทเรียน  และสาระสาํคญัท่ีเรียนรู้ 3.00 0 3.00 0 3.00 0 3.00 0 ปานกลาง 5.00 0 4.67 0.52 4.00 0 4.56 0.17 สูงที่สุด 

14 ใหน้กัเรียนเสนอแนวทางการนาํความรู้  และทกัษะ

ที่ไดรั้บไปใชใ้นการพฒันาวธีิการคิด  วิธีการเรียนรู้  

และวิธีการปฏิบติัของตนเอง 

2.00 0 2.00 0 2.00 0 2.00 0 ต ํ่า 4.83 0.41 4.33 0.63 4.00 0 4.39 0.35 สูง 

ข้ันการสร้างสรรค์ความรู้  และทักษะ 2.33 0.63 2.17 0.18 2.17 0.18 2.50 0.11 ปานกลาง 4.17 0.18 4.17 0.18 4.00 0 4.11 0.12 สูง 

15 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนนาํเสนอแนวทางหรือวิธีการ

ในการนาํความรู้  และทกัษะไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

2.33 0.63 2.17 0.18 2.17 0.18 2.50 0.11 ปานกลาง 4.17 0.18 4.17 0.18 4.00 0 4.11 0.12 สูง 

 ค่าเฉลี่ย 2.60 0.22 2.43 0.08 2.42 0.08 2.51 0.11 ปานกลาง 4.78 0.22 4.55 0.26 4.36 0.10 4.58 0.19 สูงที่สุด 

 ค่า  S.D. 0.45 0.26 0.46 0.12 0.45 0.15 0.44 0.13 - 0.30 0.27 0.37 0.25 0.44 0.20 0.34 0.14 - 
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จากตารางท่ี  7  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะการจัด    

การเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูว้ิจยั  

ระหว่างก่อน  และหลังการทดลองใช้  PCCEC  Model  พบว่า  คะแนนเฉล่ียของการประเมินฯ  หลังการ

ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช ้ PCCEC  Model  โดยคะแนนการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโค้ช  ผูท้าํหน้าที่โค้ช  และผูว้ิจัย  

ก่อนการทดลองใช้  PCCEC  Model  อยู่ในระดับปานกลาง  ( Χ   =  2.54;  S.D.  =  0.54)  จากการ

ประเมินของผูรั้บการโค้ช  (Χ   =  2.58;  S.D.  =  0.52)  ผูท้ ําหน้าที่โค้ช  (Χ   =  2.53;  S.D.  =  0.57)  

และผูว้ิจัย  (Χ   =  2.51;  S.D.  =  0.54)  ส่วนหลังการทดลองใช้  PCCEC  Model  อยู่ในระดับสูงที่ สุด  

(Χ   =  4.65;  S.D.  =  0.46)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  4.71;  S.D.  =  0.44)  ผูท้าํหน้าที่โค้ช  

(Χ   =  4.67;  S.D.  =  0.48)  และผูว้จิยั  (Χ   =  4.57;  S.D.  =  0.48)   

และจากตารางท่ี  8  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนประเมินสมรรถนะการ

จดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และ

ผูว้ิจยั  ระหว่างก่อนและหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  พบว่า  ผูรั้บการโคช้มีคะแนนจากการประเมิน

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนหลังการทดลองใช้  PCCEC  Model  สูงกว่าก่อนการทดลองใช ้ 

PCCEC  Model  โดยก่อนการทดลองใชมี้คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  (Χ   =  2.60;  S.D.  =  0.12)  

จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  2.59;  S.D.  =  0.15)  ผูท้าํหน้าที่โคช้  (Χ   =  2.58;  S.D.  =  0.31)  

และผูว้ิจยั  (Χ   =  2.51;  S.D.  =  0.20)  ขั้นที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  คือ  ขั้นการเรียนรู้และพฒันาทกัษะ  

มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดับปานกลาง  (Χ   =  2.77;  S.D.  =  0.12)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  

2.84;  S.D.  =  0.09)  ผูท้าํหน้าที่โคช้  (Χ   =  2.74;  S.D.  =  0.36)  และผูว้ิจยั  (Χ   =  2.75;  S.D.  =  0)  

รองลงมา  คือ  ขั้นการสรุปความรู้และสาระสาํคญั  มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  (Χ   =  2.72;  S.D.  =  

0.17)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  2.75;  S.D.  =  0.28)  ผูท้าํหน้าที่โคช้  (Χ   =  2.83;  S.D.  =  

0.41)  และผูว้ิจยั  (Χ   =  2.67;  S.D.  =  0.52)  ขั้นที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  คือ  ขั้นการสร้างสรรคค์วามรู้และ

ทกัษะ  มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่า  (Χ   =  2.22;  S.D.  =  0.19)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  

2.33;  S.D.  =  0.52)  ผูท้าํหน้าที่โค้ช  (Χ   =  2.00;  S.D.  =  0)  และผูว้ิจยั  (Χ   =  2.33;  S.D.  =  0.41)  

ส่วนหลังการทดลองใช้  PCCEC  Model  มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับสูงที่สุด  (Χ   =  4.64;  S.D.  =  0.11)  

จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  4.71;  S.D.  =  0.30)  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  (Χ   =  4.61;  S.D.  =  0.23)  

และผูว้ิจัย  (Χ   =  4.58;  S.D.  =  0.26)  ขั้นที่ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  คือ  ขั้นการเตรียมความพร้อม  มี

คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดับสูงที่สุด  (Χ   =  4.90;  S.D.  =  0.07)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  4.96;  

S.D.  =  0.10)  ผู ้ท ําหน้าที่โค้ช  (Χ   =  4.83;  S.D.  =  0.24)  และผู ้วิจัย  (Χ   =  4.92;  S.D.  =  0.21)  

รองลงมา  คือ  ขั้นการเรียนรู้และพฒันาทักษะ  มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับสูงที่สุด  (Χ   =  4.72;  S.D.  =  
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0.09)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  4.79;  S.D.  =  0.10)  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  (Χ   =  4.75;  S.D.  =  

0)  และผูว้ิจยั  (Χ   =  4.63;  S.D.  =  0.23)  ขั้นที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  คือ  ขั้นการสร้างสรรคค์วามรู้และ

ทกัษะ  มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง  (Χ   =  4.22;  S.D.  =  0.27)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  

4.50;  S.D.  =  0.55)  ผูท้าํหน้าที่โคช้  (Χ   =  4.00;  S.D.  =  0)  และผูว้ิจยั  (Χ   =  4.07;  S.D.  =  0)  เม่ือ

พจิารณารายละเอียดเป็นรายขอ้  มีดงัน้ี 

ก่อนการทดลองใช ้ PCCEC  Model  พบวา่  ขอ้ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  

คือ  การจดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  (Χ   =  3.22;  

S.D.  =  0.25)  จากการประเมินของผู ้รับการโค้ช  (Χ   =  3.17;  S.D.  =  0.18)  ผูท้ ําหน้าที่โค้ช  (Χ   =  

3.50;  S.D.  =  0.55)  และผูว้จิยั  (Χ   =  3.00;  S.D.  =  0)  รองลงมา  คือ  การจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้ง

กบัจุดประสงค ์ เน้ือหา  การวดัประเมินผล  และความสนใจของนกัเรียน  มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  

(Χ   =  3.17;  S.D.  =  0.18)  จากการประเมินของผูรั้บการโค้ช  (Χ   =  3.17;  S.D.  =  0.18)  ผูท้ ําหน้าที่

โค้ช  (Χ   =  3.33;  S.D.  =  0.63)  และผูว้ิจยั  (Χ   =  3.00;  S.D.  =  0)  ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  

คือ  การแจง้จุดประสงคใ์นการเรียน  มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัตํ่า  ( Χ   =  1.89;  S.D.  =  0.10)  จากการ

ประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  2.00;  S.D.  =  0)  ผูท้าํหน้าที่โคช้  (Χ   =  1.83;  S.D.  =  0.41)  และผูว้ิจยั  

(Χ   =  1.83;  S.D.  =  0.41) 

หลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  พบว่า  ขอ้ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด

เท่ากัน  จาํนวน  3  ขอ้  โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดับมากที่สุด  (Χ   =  5.00;  S.D.  =  0)  ไดแ้ก่  1)  การจดั

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  2)  การสร้างแรงจูงใจ  และกระตุน้ให้นักเรียนเห็นความสําคญั

และประโยชน์ของการเรียนรู้  และ  3)  การจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ เน้ือหา  การวดั

ประเมินผล  และความสนใจของนักเรียน  จากการประเมินของผูรั้บการโค้ช  (Χ   =  5.00;  S.D.  =  0)  

ผูท้าํหน้าที่โคช้  (Χ   =  5.00;  S.D.  =  0)  และผูว้ิจยั  (Χ   =  5.00;  S.D.  =  0)  รองลงมา  คือ  การแสดง

ตวัอยา่งหรือกลยทุธ์หรือวิธีปฏิบติั  เพือ่ให้นกัเรียนเขา้ใจยิง่ขึ้น  มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงที่สุด  (Χ   

=  4.94;  S.D.  =  0.10)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  5.00;  S.D.  =  0)  ผูท้าํหน้าที่โคช้  (Χ   

=  5.00;  S.D.  =  0)  และผูว้ิจยั  (Χ   =  4.83;  S.D.  =  0.41)  ส่วนขอ้ที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  คือ  การให้

นักเรียนค้นหาจุดเด่น  และขอ้บกพร่องของตนเอง  มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับสูง  (Χ   =  3.89;  S.D.  =  

0.10)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  3.83;  S.D.  =  0.75)  ผูท้าํหน้าที่โคช้  (Χ   =  3.83;  S.D.  

=  0.41)  และผูว้จิยั  (Χ   =  4.00;  S.D.  =  0)  

ผลการวิจยัยอมรับสมมติฐานการวิจยั  ขอ้ที่  1  ผูรั้บการโคช้มีสมรรถนะการจดั-

การเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  หลงัใชสู้งกวา่ก่อนใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน

ช่วยเพือ่นฯ  ที่พฒันาขึ้น  โดยคะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองใช ้ PCCEC  Model 
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2.1.3 การประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูว้จิยั  มีผลการศึกษาปรากฏดงัตารางที่  9 

ตารางที่  9 แสดงคะแนนเฉล่ียการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูว้ิจยั  ระหว่างการทดลองใช ้ 

PCCEC  Model  (n  =  6) 

ผู้รับการโค้ช 

คะแนนการประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนฯ   

คร้ังที่  1 

(เต็ม  4  คะแนน) 

คร้ังที่  2 

(เต็ม  4  คะแนน) 

คร้ังที่  3 

(เต็ม  4  คะแนน) 

คร้ังที่  4 

(เต็ม  4  คะแนน) 

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

ครูภาษาไทย  1 2.37 0.79 พอใช ้ 2.83 0.41 ดี 3.29 0.31 ดี 3.71 0.24 ดีมาก 

ครูภาษาไทย  2 2.21 0.68 พอใช ้ 2.65 0.45 ดี 3.17 0.31 ดี 3.57 0.31 ดีมาก 

ครูคณิตศาสตร์  1 2.09 0.66 พอใช ้ 2.79 0.50 ดี 3.37 0.26 ดี 3.68 0.24 ดีมาก 

ครูคณิตศาสตร์  2 2.77 0.27 พอใช ้ 3.16 0.17 ดี 3.39 0.25 ดี 3.76 0.24 ดีมาก 

ครูวิทยาศาสตร์  1 1.89 0.60 พอใช ้ 2.68 0.20 ดี 3.20 0.17 ดี 3.52 0.17 ดีมาก 

ครูวิทยาศาสตร์  2 2.39 0.46 พอใช ้ 3.04 0.29 ดี 3.53 0.25 ดีมาก 3.87 0.17 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.29 0.57 พอใช้ 2.86 0.33 ดี 3.33 0.25 ดี 3.69 0.22 ดีมาก 

ค่า  S.D. 0.30 0.19 - 0.20 0.14 - 0.13 0.05 - 0.13 0.05 - 

 

จากตารางท่ี  9  แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูว้ิจยั  ระหว่าง

การทดลองใช ้ PCCEC  Model  พบว่า  คะแนนเฉล่ียของการประเมินฯ  โดยภาพรวมจากการประเมิน

คร้ังที่   1  อยู่ในระดับพอใช้  (Χ   =  2.29;  S.D.  =  0.57)  ส่วนคร้ังที่   2  อยู่ในระดับดี  (Χ   =  2.86;  

S.D.  =  0.33)  คร้ังที่   3  อยู่ในระดับดี  (Χ   =  3.33;  S.D.  =  0.25)  และคร้ังที่   4  อยู่ในระดับดีมาก      

(Χ   =  3.69;  S.D.  =  0.22)  ซ่ึงเห็นไดว้า่  มีการพฒันาระดบัความสามารถในการจดัการเรียนการสอน

จากระดบัพอใชไ้ปสู่ระดบัดีมาก  และแผนภูมิแสดงระดบัคะแนนเฉล่ียการประเมินแผนการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโค้ช  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจัย  

ระหวา่งการทดลองใช ้ PCCEC  Model  มีแนวโนม้สูงขึ้น  ดงัภาพที่  7 - 9 
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ภาพที่  7 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจยั  คร้ังที่  1 – 4  (ครูภาษาไทย  

1 – 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่  8 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจยั  คร้ังที่  1 – 4  (ครูคณิตศาสตร์  

1 – 2) 
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ภาพที่  9 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูว้จิยั  คร้ังที่  1 – 4  (ครูวทิยาศาสตร์  

1 – 2) 

2.1.4 การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียนท่ีส่งเสริม  Metacognition  โดยผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้จิยัระหว่าง

วนัที่  3  มิถุนายน  ถึงวนัที่  12  กันยายน  2558  ซ่ึงสามารถประมวลสรุปผลการสังเกต  และบันทึก

พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน  ไดด้งัน้ี 

2.1.4.1 การสังเกตพฤติกรรมการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริม  Metacognition  พบว่า  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการ

สอน  โดยการวิเคราะห์และระบุเป้าหมายและวิธีพัฒนาการเรียนการสอน  การวิเคราะห์นักเรียน

รายบุคคล  การวเิคราะห์ภาระงานและวิธีประเมินผลการเรียนรู้  การกาํหนดวตัถุประสงค ์ การจดัลาํดบั

เน้ือหา  การกาํหนดกลยทุธ์หรือวิธีการจดัการเรียนการสอน  การออกแบบหรือเลือกส่ือการสอน  และ

การจดัทาํแผนการจดัการเรียนการสอน  พร้อมทั้งพฒันาปรับปรุงจากผลการประเมินแผนการจดัการเรียน

การสอนในการประชุมก่อนการโคช้แต่ละคร้ังเสร็จเรียบร้อยก่อนนาํไปใชจ้ดัการเรียนการสอนจริง 

2.1.4.2 การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของผู ้รับการโค้ชโดย

ภาพรวม  พบวา่  ผูรั้บการโคช้ทุกคนมีการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเองหลงัไดรั้บ

การสะท้อนยอ้นคิดจากผู ้ท ําหน้าที่โค้ชทุกคร้ัง  ส่งผลให้ผลการพัฒนาสูงขึ้ นเป็นลําดับ  โดยมี

กระบวนการจดั การเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  จาํนวน  6  ขั้นตอน  ในทุกสาระการเรียนรู้  

ดงัน้ี 

คะ
แน

น
เฉ

ลีย่
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1. ขั้นการเตรียมความพร้อม   

1.1 การสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนเห็นถึง

ความสําคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้  ซ่ึงจากการปฏิบัติการโคช้แต่ละคร้ัง  ผูรั้บการโค้ชได้มี

พฒันาการในการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้นักเรียนเห็นถึงความสาํคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้  

จากการใช้วิธีการที่เป็นการส่ือสารทางเดียว  และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมน้อย  ไดแ้ก่  

การเล่ าเร่ือง  และการใช้ค ําถามปลายปิด  (ใช่  – ไม่ใช่  ,  ถูก – ผิด)  พบว่า  นักเรียนไม่ มีความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้  และการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้ นจากปกติเท่าท่ีควร  แต่

หลังจากได้มีการประชุมหลงัการโคช้ในแต่ละคร้ัง  ทาํให้ผูรั้บการโคช้ได้รับการสะทอ้นผล  และร่วมกับ

ผูท้าํหนา้ที่โคช้ในการพฒันาวธีิการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัเรียนมากขึ้น  เน้นการ

ใชว้ิธีการส่ือสารสองทาง  และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด  ดังนั้นวิธีการจดักิจกรรม

ที่ใชใ้นคร้ังหลงัๆ  จึงเป็นการใชค้ลิปจากคอมพิวเตอร์  การล่นเกม  การสาธิต  การทดลอง  และการปฏิบติั

จริง  ส่งผลให้ผูรั้บการโค้ชมีพฒันาการในการสร้างแรงจูงใจ  กระตุ้นให้นักเรียนเห็นถึงความสําคัญ  

และประโยชน์ของการเรียนรู้ดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

1.2 การให้นักเรียนระบุ ส่ิงที่ต้องรู้  และปฏิบัติจากการ

เรียนรู้  ซ่ึงจากการปฏิบติัการโคช้แต่ละคร้ัง  ผูรั้บการโคช้ได้มีพฒันาการวิธีการให้นักเรียนระบุส่ิงท่ี

ตอ้งรู้และปฏิบติัจากการเรียนรู้ที่ผูรั้บการโคช้เป็นฝ่ายบอก  อธิบาย  และการใช้คาํถามปลายปิด  (ใช่ – 

ไม่ใช่  ,  ถูก – ผิด)  พบว่า  นักเรียนไม่สามารถระบุส่ิงที่ตอ้งรู้และปฏิบติัจากการเรียนรู้ได ้ แต่หลงัจาก

ไดมี้การประชุมหลงัการโคช้ในแต่ละคร้ัง  ทาํให้ผูรั้บการโคช้ไดรั้บการสะทอ้นผล  และร่วมกบัผูท้าํหน้าที่

โคช้พฒันาวิธีการจดักิจกรรมที่เน้นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเต็มที่  การใช้

คาํถามปลายเปิด  เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดใหม้ากท่ีสุด  การอธิบายใหน้ักเรียนเขา้ใจ

และเห็นแนวทางที่ถูกตอ้ง  ดงันั้นนกัเรียนจึงสามารถระบุส่ิงที่ตอ้งรู้และปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองตามลาํดบั  

ส่งผลให้ผูรั้บการโคช้มีการพฒันาวิธีการให้นักเรียนระบุส่ิงที่ตอ้งรู้และปฏิบติัจากการเรียนรู้สูงขึ้นอยา่ง

ต่อเน่ือง 

2. ขั้นการเรียนรู้และพฒันาทักษะ  ด้วยการนําเสนอตัวอย่าง  

และวธีิปฏิบติั  เพือ่พฒันาความรู้  และทกัษะของนกัเรียน  เป็นขั้นที่ผูรั้บการโคช้ปฏิบติัไดเ้หมาะสม

ในทุกคร้ัง  แต่คร้ังหลังๆ  จะมีการนําเสนอตวัอย่างท่ีน่าสนใจและใกล้ตวันักเรียนมากขึ้น  เช่น  

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดตรอกหม้อ  ซ่ึงเป็นชุมชนที่นักเรียนส่วนใหญ่อาศยัอยู่หรือเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เป็นต้น  

รวมทั้งในการนําเสนอวิธี ปฏิบติัของผูรั้บการโค้ชมีรายละเอียดที่ทาํให้นักเรียนเขา้ใจไปในทาง

เดียวกนัชดัเจนขึ้น 

 



221 

3. ขั้นการฝึกทักษะ  ในช่วงแรกของการทดลอง  พบว่า  ผูรั้บ

การโคช้มีการฝึกให้นักเรียนนําความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ไปใชใ้นการทาํแบบฝึกหัด

หรือฝึกปฏิบติัจริงหรือทดลอง  มีการใชค้าํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนทบทวนตรวจสอบความรู้  ทกัษะและ

ผลงานที่ปฏิบติัของตนเองทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล  และมีการใช้คาํถามให้นักเรียนตอบเก่ียวกับ

กระบวนการทาํงานและผลการปฏิบติังาน  ในช่วงแรกมีการจดักิจกรรมที่ขาดความต่อเน่ืองกนั  และไม่

ราบร่ืน  ซ่ึงเม่ือมีการประชุมหลงัการในคร้ังที่  1  ได้มีการปรึกษาหารือ  และแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

จนกระทัง่ไดแ้นวในการใชค้าํถามที่เหมาะสมกบัผูรั้บการโคช้แต่ละคน  โดยเฉพาะการใชค้าํถามกระตุน้

ใหน้ักเรียนทบทวนตรวจสอบความรู้  ทกัษะและผลงานที่ปฏิบติัของตนเองทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

และการใช ้คาํถามให้นักเรียนตอบเก่ียวกบักระบวนการทาํงานและผลการปฏิบติังาน  ซ่ึงเป็นทกัษะที่มี

ความยากสาํหรับนักเรียน  เน่ืองจากไม่คุน้เคยกบัฝึกให้เกิดทกัษะในลกัษณะน้ีมาก่อน  แต่เม่ือผูรั้บการ

โค้ชได้มีการร่วมกันพัฒนา  และปรับปรุงในการใช้คาํถามกระตุ้นให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับผลการ

ปฏิบติังาน  ด้วยการสาธิตในการประชุมหลังการโคช้ในคร้ังที่  2  ทาํให้ผูรั้บการโคช้สามารถปฏิบัติ                 

ไดดี้ขึ้น 

4. ขั้นการสรุปความรู้และสาระสําคญั  เป็นขั้นการจดัการเรียน

การสอนที่ผู ้รับการโค้ชปฏิบัติได้ดีในการสนทนาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสรุปบทเรียน  และ

สาระสาํคญัที่ไดเ้รียนรู้  แต่มีความบกพร่องในการกระตุน้ให้นักเรียนสรุปแนวทางการนําความรู้

หรือส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปใช้ด้วยตนเอง  ดังนั้ นในการประชุมหลังการโค้ชในคร้ังท่ี  1  ได้มีการปรึกษา 

หารือ  และแลกเปล่ียนเรียนรู้  อยา่งเขม้ขน้  เพื่อหาแนวทางที่ชดัเจนสาํหรับให้สามารถนาํไปใชใ้ห้เกิด

สัมฤทธิผลเต็มที่  ต่อมาในการประชุมหลงัการโคช้ในคร้ังท่ี  2  พบว่า  ยงัมีผูรั้บการโคช้บางคน  มี

ความกังวล  และไม่มั่นใจ  ดังนั้นจึงร่วมกันเสนอผูรั้บการโคช้ที่มีการปฏิบติัอยู่ในระดับดีมาสาธิต           

การสอน  เพื่อเป็นตวัอยา่งที่ดีในการปฏิบติังาน  (Best  Practice)  ส่งผลให้ผูรั้บการโคช้เกิดความมั่นใจ  

และสามารถจดัการเรียนการสอนในขั้นน้ีไดเ้ตม็ท่ีตามศกัยภาพ 

5. ขั้นการสร้างสรรคค์วามรู้และทกัษะ  ดว้ยการเปิดโอกาสให้

นกัเรียนนาํเสนอแนวทางหรือวธีิการในการนาํความรู้และทกัษะไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการเรียนรู้

คร้ังต่อไป  และในชีวิตประจาํวนั  ซ่ึงในช่วงแรกของการทดลองผูรั้บการโคช้ยงัไม่มั่นใจในการจดั

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนนําเสนอแนวทางหรือวิธีการนาํไปใช้เท่าที่ควร  จึงพบกิจกรรมเพียงเป็น

การกระตุน้ให้เกิดการเสนอแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร  แต่หลังจากไดร่้วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

การประชุมหลังการโคช้ส่งผลให้ผูรั้บการโคช้มีความมั่นใจยิ่งขึ้น  ทาํให้สามารถเน้นย ํ้า  เสนอแนะ  

และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปธรรมได้  เช่น  โครงงาน  หนังสือเล่มเล็ก  

PowerPoint  Mind  Mapping  เป็นตน้ 
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6. ขั้นการประเมินผลความรู้และทกัษะ  โดยผูรั้บการโคช้ได้

เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินสมรรถนะการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้  และการปฏิบติัของตนเอง  ใน

การประเมินระยะแรกพบว่านักเรียนไม่กลา้ประเมินอย่างตรงไปตรงมาเน่ืองจากเกรงจะถูกตาํหนิ  ซ่ึง

ผูรั้บการโคช้  ยงัไม่มีวิธีการที่เหมาะสมในการกระตุน้  แต่หลงัจากมีการประชุมหลงัการโคช้ในคร้ังท่ี  

2  ได้มีการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และลงมติร่วมกันว่า  ควรให้มีการช้ีแจงให้นักเรียนเห็น

ความสาํคญั  และประโยชน์ของการประเมินผล  คือ  การประเมินเพื่อพฒันา  ไม่ใช่การตดัสินว่า  เป็น

การทาํความผดิใดๆ  ทั้งส้ิน  และควรยกยอ่งช่ืนชมนักเรียนที่สามารถพฒันาตน  และพฒันางานจาก

ผลการประเมินในคร้ังที่ผา่นมา 

ส่วนการประชุมหลังการโคช้  เพื่อทบทวนยอ้นคิด  ได้มีการนําผลการ

สังเกตจดัการเรียนการสอนของครูและผลบนัทึกพฤติกรรมการสนองตอบของนักเรียนที่ไม่เอ้ือต่อการ

เกิด  Metacognition  มาร่วมกนัหาแนวทางในการพฒันาปรับปรุง  เช่น  การให้นักเรียนระบุเป้าหมายใน

การเรียนรู้  การเช่ือมโยงสาระความรู้สู่การนําไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  การยกตวัอยา่งให้นักเรียนเขา้ใจ

มากที่สุด  การนําเสนอความรู้และทกัษะที่ได้รับไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  การสอนเกินเวลาท่ีกาํหนด  

การยดึเน้ือหาในแบบเรียนมากเกินไป  การจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกับ   ความสนใจของนักเรียนและ

สามารถกระตุน้  Metacognition  การสร้างความตระหนักให้นักเรียนเป็นความสาํคญัของการประเมินเพื่อ

พฒันาตนเอง  เป็นตน้  โดยใชว้ิธีการลงมติในการพฒันา  และปรับปรุงร่วมกนั  หากมีการขดัแยง้หรือมี

ความคิดเห็นที่ไม่ลงตัวกันจะใช้วิธีการอธิบาย  หาเหตุผล  อ้างอิงทฤษฎี  หลักการ  และแนวคิดของ

นกัวชิาการที่เก่ียวขอ้งมานาํเสนอจนกวา่ทุกคนจะเห็นดว้ยจึงจะสรุปเป็นมติในการนาํไปปฏิบติั 

สรุปผลจากการสังเกตการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้  พบว่า  ผูรั้บการโคช้ 

มีการพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  และสามารถผสมผสาน

ในวถีิการปฏิบติังานของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 การประเมินผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ  

ดงัน้ี 

2.2.1 การทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  โดยผูว้ิจยั

ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  ก่อน  และหลัง

การทดลองใช ้ PCCEC  Model  ซ่ึงมีผลการศึกษา  ดงัตารางที่  10 
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ตารางที่  10 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  

ก่อน  และหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  (n  =  168) 

นักเรียนที่เรียนกับผู้รับการโค้ช 

คะแนนการทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition 

ก่อนการทดลองฯ                                 

(เต็ม  20  คะแนน) 

หลังการทดลองฯ                                 

(เต็ม  20  คะแนน) 

Χ  S.D. ระดับความรู้ Χ  S.D. ระดับความรู้ 

ครูภาษาไทย  1  (นกัเรียน  30  คน) 7.53 0.97 ตํ่า 17.20 1.03 สูง 

ครูภาษาไทย  2  (นกัเรียน  30  คน) 7.40 1.10 ตํ่า 16.10 1.40 สูง 

ครูคณิตศาสตร์  1  (นกัเรียน  29  คน) 7.10 1.03 ตํ่า 16.57 1.28 สูง 

ครูคณิตศาสตร์  2  (นกัเรียน  27  คน) 7.14 1.13 ตํ่า 16.97 1.09 สูง 

ครูวิทยาศาสตร์  1  (นกัเรียน  25  คน) 6.66 1.20 ตํ่า 17.21 1.30 สูง 

ครูวิทยาศาสตร์  2  (นกัเรียน  27  คน) 6.39 1.37 ตํ่า 17.14 1.24 สูง 

ค่าเฉลี่ย 7.04 1.13 ต่ํา 16.87 1.22 สูง 

ค่า  S.D. 0.43 0.14 - 0.45 0.14 - 

จากตารางที่  10  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบผลการเรียนรู้  

และ Metacognition  ของนักเรียน  ก่อน  และหลังการทดลองใช้  PCCEC  Model  พบว่า  นักเรียนที่

เรียนกับผูรั้บการโคช้ทุกกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบฯ  หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ

ทดลองใช้  PCCEC  Model  โดยนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนการทดลองใช้  PCCEC  Model  อยู่ใน

ระดบัตํ่า  (Χ   =  7.04;  S.D.  =  1.13)  ส่วนหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  อยูใ่นระดบัสูง  (Χ   

=  16.87;  S.D.  =  1.22) 

ผลการวิจยัยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี  2  เพราะกาํหนดไวว้่า  นักเรียน

ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนจากผูรั้บการโคช้  โดยรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่

พฒันาขึ้น  มีผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2.2.2 การประเมินผลวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  โดย

ผูรั้บการโคช้  และการประเมินตนเองเก่ียวกับวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  ซ่ึง

ผลการศึกษาปรากฏดงัตารางที่  11  
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ตารางที่  11 แสดงคะแนนเฉล่ียการประเมินวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  

โดยผูรั้บการโคช้  และการประเมินตนเองเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของนกัเรียน  (n  =  168) 

นักเรียนที่เรียนกับ                                                      

ผู้รับการโค้ช 

ผลการประเมินวิธีการเรียนรู้ฯ   

ก่อนการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) หลังการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) 

ผู้รับ        

การโค้ช 

นักเรียน ค่าเฉลี่ย ระดับ ผู้รับ        

การโค้ช 

นักเรียน ค่าเฉลี่ย ระดับ 

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

ครูภาษาไทย  1 1.41 0.16 1.45 0.13 1.43 0.12 ตํ่าที่สุด 3.52 0.57 3.58 0.59 3.55 0.58 สูง 

ครูภาษาไทย  2 1.33 0.16 1.41 0.21 1.37 0.19 ตํ่าทีสุ่ด 3.46 0.67 3.55 0.57 3.51 0.62 สูง 

ครูคณิตศาสตร์  1 1.26 0.31 1.39 0.34 1.33 0.33 ตํ่าที่สุด 3.65 0.67 3.79 0.57 3.72 0.68 สูง 

ครูคณิตศาสตร์  2 1.23 0.21 1.42 0.33 1.32 0.27 ตํ่าที่สุด 4.32 0.31 4.53 0.30 4.43 0.31 สูง 

ครูวิทยาศาสตร์  1 1.21 0.08 1.34 0.21 1.27 0.15 ตํ่าที่สุด 4.19 0.21 4.37 0.32 4.28 0.27 สูง 

ครูวิทยาศาสตร์  2 1.29 0.09 1.39 0.23 1.34 0.16 ตํ่าที่สุด 4.29 0.36 4.47 0.29 4.38 0.33 สูง 

ค่าเฉลี่ย 1.29 0.17 1.40 0.24 1.34 0.20 ต่ําที่สุด 3.91 0.47 4.05 0.44 3.98 0.47 สูง 

ค่า  S.D. 0.07 0.08 0.04 0.08 0.05 0.08 - 0.40 0.20 0.46 0.15 0.43 0.18 - 

จากตารางท่ี  11  แสดงผลการประเมินวธีิการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของนักเรียน  โดยผูรั้บการโคช้  และการประเมินตนเอง  ระหว่างก่อนและหลังการทดลองใช้  PCCEC  

Model  พบว่า  คะแนนเฉล่ียของการประเมินฯ  หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช้  PCCEC  

Model  ก่อนการทดลองใช้  PCCEC  Model  อยู่ในระดับตํ่าที่สุด  ( Χ   =  1.34;  S.D.  =  0.20)  จาก

การประเมินของผูรั้บการโค้ช  (Χ   =  1.29;  S.D.  =  0.17)  และนักเรียนประเมินตนเอง  (Χ   =  1.40;  

S.D.  =  0.24)  ส่วนหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  อยูใ่นระดบัสูง  (Χ   =  3.98;  S.D.  =  0.47)  

จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  3.91;  S.D.  =  0.47)  และนักเรียนประเมินตนเอง  (Χ   =  4.05;  

S.D.  =  0.44) 
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

ครูภาษาไทย 1

ครูภาษาไทย 2

ตารางที่  12 แสดงคะแนนเฉล่ียของการประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  

โดยผูรั้บการโคช้  คร้ังที่  1 – 4 

นักเรียนเรียนกับ

ผู้รับการโค้ช 

ผลการประเมิน 

คร้ังที่  1 

(เต็ม  5  คะแนน) 

คร้ังที่  2 

(เต็ม  5  คะแนน) 

คร้ังที่  3 

(เต็ม  5  คะแนน) 

คร้ังที่  4 

(เต็ม  5  คะแนน) 

Χ  S.D. 
ระดับ

คะแนน Χ  S.D. 
ระดับ

คะแนน Χ  S.D. 
ระดับ

คะแนน Χ  S.D. 
ระดับ

คะแนน 

ครูภาษาไทย  1 1.77 0.13 ตํ่า 2.45 0.29 ตํ่า 2.92 0.37 ปานกลาง 3.52 0.57 สูง 

ครูภาษาไทย  2 1.72 0.15 ตํ่า 2.45 0.27 ตํ่า 3.03 0.48 ปานกลาง 3.46 0.60 ปานกลาง 

ครูคณิตศาสตร์  1 1.77 0.23 ตํ่า 2.50 0.36 ปานกลาง 2.99 0.45 ปานกลาง 3.65 0.67 สูง 

ครูคณิตศาสตร์  2 1.75 0.14 ตํ่า 2.75 0.19 ปานกลาง 3.63 0.34 สูง 4.32 0.32 สูง 

ครูวทิยาศาสตร์  1 1.63 0.11 ตํ่า 2.52 0.29 ปานกลาง 3.52 0.22 สูง 4.19 0.27 สูง 

ครูวทิยาศาสตร์  2 1.62 0.12 ตํ่า 2.45 0.30 ตํ่า 3.41 0.28 ปานกลาง 4.29 0.36 สูง 

ค่าเฉลี่ย 1.71 0.15 ต่ํา 2.52 0.28 ปานกลาง 3.25 0.36 ปานกลาง 3.91 0.47 สูง 

ค่า  S.D. 0.07 0.04 - 0.12 0.06 - 0.31 0.10 - 0.40 0.17 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  10 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียการประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  

โดยผูรั้บการโคช้  คร้ังที่  1 – 4  (ครูภาษาไทย  1 – 2) 

คะ
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น
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ภาพที่  11 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียของการประเมินวิธีการเรียนรู้ที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของ

นกัเรียน  โดยผูรั้บการโคช้  คร้ังที่  1 – 4  (ครูคณิตศาสตร์  1 – 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่  12 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียของการประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของ

นกัเรียน  โดยผูรั้บการโคช้  คร้ังที่  1 – 4  (ครูวทิยาศาสตร์  1 – 2) 
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จากตารางที่   12  แสดงคะแนนเฉล่ียของการประเมินวิธีการเรียนรู้ที่

ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  โดยผูรั้บการโค้ช  คร้ังที่  1 – 4  พบว่า  คะแนนเฉล่ียของการ

ประเมินวิธีการเรียนรู้ในคร้ังแรก  อยู่ในระดับตํ่า  (Χ   =  1.71  ,  S.D.  =  0.15)  คร้ังที่  2  อยูใ่นระดับ

ปานกลาง  (Χ   =  2.52  ,  S.D.  =  0.28)  ส่วนคร้ังท่ี  3  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (Χ   =  3.25  ,  S.D.  

=  0.36)  และคร้ังที่   4  อยู่ในระดับสูง  (Χ   =  3.91  ,  S.D.  =  0.47)  โดยแผนภูมิแสดงระดับ

คะแนนเฉล่ียในแต่ละคร้ังมีแนวโนม้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  (ภาพที่  10 - 12) 

2.3 การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของผู้รับ

การโค้ช  ซ่ึงผูว้ิจยัได้กาํหนดองคป์ระกอบของการประเมิน  3  ดา้น  ประกอบด้วย  1)  ดา้นการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน  2)  ด้านการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน  และ  3)  ด้านการวดัประเมินผลการ

เรียนรู้  ผลการศึกษา  พบวา่  นักเรียนท่ีเรียนกบัผูรั้บการโคช้มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนของ

ผูรั้บการโคช้  ดงัน้ี 

ตารางที่  13 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บ

การโคช้  (n  =  168) 

ข้อที่ รายการความคดิเห็น  (เต็ม  5  คะแนน) 
ความคดิเห็นของนักเรียน 

Χ  S.D. ระดับ ลําดับที่ 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.94 0.21 มากที่สุด 3 

  1 นกัเรียนชอบเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนการสอน              

ในลกัษณะน้ี 

4.99 0.06 มากที่สุด 1 

  2 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํใหเ้ขา้ใจง่าย 4.96 0.13 มากที่สุด 6 

  3 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํให้เกิดความมัน่ใจ  

กลา้ซกัถาม  และกลา้แสดงความคิดเห็น 

4.94 0.19 มากที่สุด 10 

  4 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํใหส้ามารถวางแผน 

การเรียนรู้  และการปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.94 0.23 มากที่สุด 12 

  5 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํให้สามารถสะทอ้นคิด

ผลจากการคิด  การเรียนรู้  และการปฏิบติัของตนเองได ้

4.91 0.28 มากที่สุด 13 

  6 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํให้สามารถคน้หา  

ประเมินค่า  และเลือกวธีิคิด  วิธีเรียนรู้  และวิธีปฏิบติั    

มาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.91 0.30 มากที่สุด 15 
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ตารางที่  13 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บ

การโคช้  (n  =  168)   (ต่อ) 

ข้อที่ รายการความคดิเห็น  (เต็ม  5  คะแนน) 
ความคดิเห็นของนักเรียน 

Χ   S.D. ระดับ ลําดับที่ 

  7 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํใหเ้กิดการพฒันา  

และปรับปรุงวิธีการคิด  วธีิการเรียนรู้  และวิธีการปฏิบติัได ้

4.91 0.29 มากที่สุด 14 

  8 ผลจากการเรียนรู้สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 4.94 0.22 มากที่สุด 11 

ด้านการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน 4.96 0.44 มากที่สุด 2 

  9 บรรยากาศในการเรียนทาํให้เกิดความมัน่ใจ  และกระตือรือร้น 4.95 0.46 มากที่สุด 7 

10 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 4.95 0.47 มากที่สุด 8 

11 บรรยากาศในชั้นเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.99 0.40 มากที่สุด 4 

ด้านการวัดประเมนิผลการเรียนรู้ 4.98 0.34 มากที่สุด 1 

12 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวดัประเมินผลการเรียนรู้ 4.95 0.50 มากที่สุด 9 

13 ครูมีวธีิการวดัประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 4.97 0.47 มากที่สุด 5 

14 ครูมีการวดัประเมินผลการเรียนรู้ทั้งรายบุคคล  และรายกลุ่ม 4.99 0.22 มากที่สุด 3 

15 ครูมีการประเมินความรู้ความเขา้ใจเป็นระยะ  ๆ ทาํใหส้นใจ

เพิม่ขึ้น 

4.99 0.17 มากที่สุด 2 

ค่าเฉลี่ย 4.95 0.29 มากที่สุด - 

S.D. 0.03 0.14 - - 

จากตารางที่  13  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัด  

การเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ในภาพรวม  จาํนวน  168  คน  พบว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ   

การจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ในภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด  (Χ   =  4.95;  S.D.  =  0.29)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ทุกดา้นมีระดบัความคิดเห็น  อยูใ่นระดบัมากที่สุด  โดยดา้นการวดั

ประเมินผลการเรียนรู้  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (Χ   =  4.98;  S.D.  =  0.34)  รองลงมา  คือ  ดา้นการสร้าง

บรรยากาศในการเรียนการสอน  (Χ   =  4.96;  S.D.  =  0.44)  และสุดทา้ย  คือ  ดา้นการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน  ( Χ   =  4.94;  S.D.  =  0.21)  และเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ขอ้ที่นกัเรียนมี

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด  คือ  นกัเรียนชอบเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนการสอนในลกัษณะน้ี  (Χ   

=  4.99;  S.D.  =  0.06)  รองลงมา  คือ  ครูมีการประเมินความรู้ความเขา้ใจเป็นระยะๆ  ทาํให้สนใจ

เพิ่มขึ้น  (Χ   =  4.99;  S.D.  =  0.17)  และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักเรียนตํ่าสุด  คือ  การจดั  
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การเรียนการสอนของครูทาํให้สามารถคน้หา  ประเมินค่า  และเลือกวิธีคิด  วิธีเรียนรู้  และวิธีปฏิบัติ       

มาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  (Χ   =  4.91;  S.D.  =  0.30) 

2.4 การบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ ม  (Focus  Group)  ของผู้ทําหน้าที่โค้ช  และ

ผู้บริหารสถานศึกษา  ที่มีต่อการนํา  PCCEC  Model  ไปใช้  ซ่ึงผูว้ิจยัได้ก ําหนดองค์ประกอบของ

ประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ที่มีต่อการนํา  PCCEC  Model  ไปใช้  3  ด้าน  ประกอบด้วย  

1)  ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ  2)  ดา้นกระบวนการนาํไปใช ้ และ  3)  ดา้นผลของการใชรู้ปแบบ  

ผลการศึกษา  พบวา่  ผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีความคิดเห็นในดา้นต่าง  ๆ ดงัน้ี 

2.4.1 ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ  พบว่า  ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มใหค้วาม-

คิดเห็นวา่  องคป์ระกอบของรูปแบบทุกองคป์ระกอบมีความเหมาะสม  และสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั

ทุกระยะอยา่งเป็นระบบ  ประกอบดว้ย  การเตรียมการโคช้  การวางแผนการปฏิบติั  การปฏิบติัการโคช้  

การร่วมกนัประเมินผลความสําเร็จและประมวลผลความรู้  และการพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง                  

ทาํให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้  การปฏิบัติงาน  และการพฒันาวิชาชีพได้อย่างชัดเจน  ส่วน

องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขเป็นองค์ประกอบที่ มีความจําเป็นในการนํารูปแบบไปใช้ปฏิบัติจริง  

โดยเฉพาะความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ  ความร่วมมือและการไวว้างใจ  และการมีแรงจูงใจภายใน

ตนเองในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  เป็นเง่ือนไขที่ทาํให้เกิดพลงัขบัเคล่ือนในการพฒันาสมรรถนะ

การจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  ให้ประสบ ความสาํเร็จร่วมกนั

ภายใตบ้รรยากาศของความเป็นเพื่อนร่วมงาน  ดว้ยการติดตาม  ดูแล  ช่วยเหลือ  ใหก้ารสนับสนุน  

และส่งเสริมอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลาจากผูท้ี่มีความเช่ียวชาญ  ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 

“การโค้ชทางปั ญญาแบบเพื่ อนช่วยเพื่ อนฯ  เป็ นรูปแบบที่ มี

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมาก  มีความ

สอดคล้องสัมพนัธ์กันทุกองค์ประกอบ  เป็นกระบวนการที่มีเหตุผลในการ

ดาํเนินการ  และสามารถป้องกนัปัญหาจากการไม่เขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี” 

(สมัภาษณ์:  21  กนัยายน  2558) 

นอกจากน้ียงัพบประเด็นเพิม่เติมจากการสมัภาษณ์  ที่กล่าววา่ 

“องคป์ระกอบทุกองคป์ระกอบมีความสาํคญัจาํเป็นเกี่ยวเน่ืองกนั 

เน่ืองจากมีการถูกนาํมาใชต้ลอดเวลา  ทาํให้เกิดการยอ้นคิด  และทบทวน  

วธีิคิด  และวธีิปฏิบติั  เพือ่นาํมาพฒันาตนเอง  และพฒันาการทาํงาน  อยาก

ใหใ้ชรู้ปแบบน้ีกบัการจดัการเรียนการสอน  และการทาํงานของครูทุกคน” 

(สมัภาษณ์:  21  กนัยายน  2558) 
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2.4.2 ดา้นกระบวนการนาํไปใช ้ พบว่า  ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มให้ความ 

คิดเห็นว่า  การดาํเนินการตามรูปแบบมีความเหมาะสมทั้งดา้นกระบวนการที่มีความต่อเน่ือง  และ

สร้างวฒันธรรมในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนร่วมกันอย่างต่อเน่ือง  ด้วยการร่วมกัน

เตรียมการจดัการเรียนการสอน  การพฒันาแผนการจดัการเรียนการสอน  การสงัเกตการสอนซ่ึงกนั

และกัน  การทบทวนยอ้นคิดเพื่อการพฒันาปรับปรุง  ทาํให้เกิดความสามัคคี  ความเขา้ใจ  ความ

ไวว้างใจกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระยะเวลาในการดาํเนินงาน  (1  ภาคเรียน  หรือ  4  เดือน)  

เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการพฒันาวฒันธรรมในการทาํงานของผูท้ี่อยูใ่นวยัผูใ้หญ่ร่วมกัน  

รวมทั้งยงัเป็นเวลาที่สามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นกบันกัเรียนได ้ ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 

“กระบวนการดาํเนินการมีความครบถว้น  สมบูรณ์  ต่อเน่ือง  และ

สมัพนัธก์นั  ตอนแรกที่เขา้รับการอบรม  ไม่มีความมัน่ใจวา่ทาํได ้ แต่เม่ือได้

ฝึกปฏิบัติในระหว่างการอบรม  ได้เยี่ยมการสอนซ่ึงกันและกัน  เพื่อสร้าง

ความคุน้เคย  6  คร้ัง  ไดป้รับปรุงแผนการจดัการเรียนการสอนก่อนนาํไปใช้

ร่วมกนัเพื่อน  ไดเ้ป็นผูท้าํหน้าที่โคช้  ไดรั้บการฝึกสร้างแรงจูงใจในตนเอง  

และไดรั้บขอ้แนะนาํ  จากผูเ้ช่ียวชาญ  และเพือ่น  ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจยิง่ขึ้น” 

(สมัภาษณ์:  21  กนัยายน  2558) 

สอดคลอ้งกบัขอ้คิดเห็นของผูร่้วมการสนทนากลุ่ม  ที่กล่าววา่ 

“เป็นรูปแบบที่มีสามารถนํามาใช้ในการพฒันาการจดัการเรียน

การสอนเพื่อพฒันาคุณภาพของนักเรียนไดดี้มาก  ถือเป็น  Best  Practices  

อีกวธีิหน่ึงของการพฒันาวชิาชีพ  และการพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง” 

(สมัภาษณ์:  21  กนัยายน  2558) 

รวมทั้งความคิดเห็นเพิม่เติมของผูร่้วมการสนทนากลุ่ม  ที่กล่าววา่ 

“จากการวิเคราะห์สภาพ  ปัญหา  และความตอ้งการในการพฒันา

ที่ครอบคลุมทั้งดา้นการนิเทศ  การพฒันาวชิาชีพ  การโคช้  และการจดัการ

เรียนการสอน  ที่มาจากกลุ่มที่ปฏิบัติงานจริง  ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่

สอดคล้องกบัความเป็นจริงมากที่สุด  ทาํให้กระบวนการดาํเนินงานของ

รูปแบบมีความชดัเจน  และสามารถแกปั้ญหาไดท้ั้งครู  และนักเรียน  ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลชดัเจน” 

(สมัภาษณ์:  21  กนัยายน  2558) 
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2.4.3 ดา้นผลของการใชรู้ปแบบ  พบวา่  ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มให้ความ 

คิดเห็นว่า  PCCEC  Model  สามารถพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ ส่งเสริม  

Metacognition  ของนกัเรียน  และพฒันาวฒันธรรมการทาํงานร่วมกนัของครู  ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 

“การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนร่วมงานเป็นโอกาสที่สาํคญัยิง่ใน

ชีวิตการทาํงาน  ในบางคร้ังไดรั้บคาํแนะนาํอยา่งมีหลกัการ  และมีเหตุผล  

ทาํใหม้ัน่ใจในการพฒันา  บางคร้ังไดเ้ห็นการปฏิบติัที่ดี  เป็นแบบอยา่งได ้ 

และสามารถนํามาใช้ได้  ซ่ึง  PCCEC  Model  เป็นรูปแบบที่สามารถ

พฒันาได้ทั้ งคนที่มีจุดบกพร่อง  และคนที่ตอ้งการพฒันาเพิ่มเติมอย่าง

ต่อเน่ือง  ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์ทุกด้าน  PCCEC  Model  เป็นรูปแบบที่

ช่วยพฒันาปรับปรุงดา้นที่บกพร่องอยา่งลงตวั  ยงัคงความภาคภูมิใจ  และ

ความเช่ือมัน่ในตนเองตลอด” 

(สมัภาษณ์:  21  กนัยายน  2558) 

สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูร่้วมการสนทนากลุ่มท่ีมีต่อ  PCCEC  Model  

ที่กล่าววา่ 

“ตอนแรกไม่คุ ้นเคยกับกระบวนการจดัการเรียนการสอนตาม   

PCCEC  Model  ทาํให้เกิดความสับสน  และไม่มัน่ใจในกระบวนการของ

การจดัการเรียนการสอน  แต่เม่ือเห็นเพื่อนทาํ  และได้บนัทึกพฤติกรรม

การจดัการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียน           

ทาํให้เห็นความสําคญั  และประโยชน์ที่เกิดขึ้น  ในที่สุดเม่ือนําไปใช้เต็ม

รูปแบบ  พบว่า  นักเรียนชอบมาก  นักเรียนมีการพฒันาสูงขึ้นเป็นลาํดับ  

และที่สําคญั  คือ  ตนเองได้เกิดการพฒันาทั้งความรู้  ความเขา้ใจ  วิธีคิด  

วิธีปฏิบติั  และการจดัการเรียนการสอน  จนไดรั้บรางวลั  และคาํช่ืนชม

จากผูเ้ก่ียวขอ้ง  และคณะกรรมการประเมิน” 

(สมัภาษณ์:  21  กนัยายน  2558) 

รวมทั้งความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ของ  PCCEC  Model  ของผูร่้วมการ

สนทนากลุ่ม  ที่กล่าววา่ 

“PCCEC  Model  ช่วยในการพฒันานกัเรียนมาก  จากเดิมนกัเรียน

ไม่รู้  และไม่ใส่ใจในการวางแผน  การกาํหนดเป้าหมาย  และการคน้หาวิธี

ในการเรียน  ทาํงาน  การคิด  กลับกลายเป็นคนที่จะตอ้งมีการกาํหนด
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เป้าหมาย  การวางแผน  การคน้หาวิธีการต่างๆ  การตรวจสอบ  และการพฒันา 

การเรียน  การทาํงาน  และการคิดตลอดเวลา  ส่งผลใหท้าํงานเป็นระบบ  มี

ความรับผดิชอบ  และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น” 

(สมัภาษณ์:  21  กนัยายน  2558) 

สอดคลอ้งความคิดเห็นของผูร่้วมการสนทนากลุ่มท่ีมีต่อ  PCCEC  Model  ที่

กล่าววา่ 

 “ชอบกระบวนการของ  PCCEC  Model  ที่ได้ให้โอกาสในการ

พฒันาการทาํงานร่วมกบัเพือ่น  ไดฝึ้กการสงัเกตการสอน  การใชเ้คร่ืองมือ 

เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบไม่รู้ตวั  เกิดการ

เลียนแบบในส่ิงที่ดีๆ  มาจากการร่วมประชุมหลงัการโคช้แต่ละคร้ัง  ซ่ึงได้

ประโยชน์มาก  เน่ืองจากได้รับขอ้เสนอแนะจากเพื่อน  และเกิดแรงจูงใจใน

ตนเองเพื่อพฒันาอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากไดรั้บบทเรียนจากเพื่อนร่วมงาน  จาก

พฤติกรรมของนกัเรียน  และจากการสะทอ้นคิดของตนเองขณะทาํหนา้ท่ี” 

(สมัภาษณ์:  21  กนัยายน  2558) 

รวมทั้งอีกหน่ึงความคิดเห็นที่ยนืยนัประสิทธิผลของ  PCCEC  Model  ของ                 

ผูร่้วมการสนทนากลุ่ม  ที่กล่าววา่ 

“หากนาํ  PCCEC  Model  มาใช้กบัครู  และนักเรียนในโรงเรียน

ทุกคน  จะทาํให้ทุกคนรู้  และจดัการกบัวธีิคิด  การปฏิบติั  และการเรียนรู้

ของตนเองได้อย่างเหมาะสม  สามารถตรวจสอบความเหมาะสม  และ

เลือกใชใ้นการแกปั้ญหา  พฒันา  และปรับปรุงไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ ส่งผล

ใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนไดใ้นท่ีสุด” 

(สมัภาษณ์:  21  กนัยายน  2558) 

ผลการพัฒนาปรับปรุง  PCCEC  Model 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองนาํ  PCCEC  Model  ไปใชใ้นตอนที่  2  

ผลการทดลองใช ้ PCCEC  Model  ทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณ  และขอ้มูลเชิงคุณภาพ  พบว่า  รูปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในเชิงทฤษฎี  สามารถนาํสู่การปฏิบติั

ในสถานการณ์จริงได้  ดงัปรากฏในคู่มือการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  

(ภาคผนวกที่  ข) 
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ผลการนํารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  (PCCEC  Mode)  ไปใช้ในการขยายผล 

ผูว้จิยัไดน้าํรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นฯ  ที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป

ขยายผลการใชก้บัครู  และนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนวดันิมมานรดี  สาํนักงานเขตภาษีเจริญ  

ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง  ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม  2558  โดยมีการดาํเนินการ

เช่นเดียวกบัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  กบักลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงปรากฏผลดงัรายละเอียด  ต่อไปน้ี 

1. การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผู้รับ

การโค้ช  (กลุ่มขยายผล) 

1.1 การทดสอบความรู้เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  มีผลการศึกษาปรากฏดงัตารางท่ี  14 

ตารางที่  14 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  

Metacognition  ของผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  ระหว่างก่อน  และ

หลงัการพฒันาความรู้และฝึกทกัษะ  (n  =  6) 

ผู้ทําหน้าที่โค้ช  และผู้รับการโค้ช 
คะแนนการทดสอบความรู้ฯ 

คะแนนเต็ม ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

ครูภาษาไทย  1 20 11 18 

ครูภาษาไทย  2  20 10 18 

ครูคณิตศาสตร์  1  20 10 19 

ครูคณิตศาสตร์  2  20  9 18 

ครูวิทยาศาสตร์  1   20 12 18 

ครูวิทยาศาสตร์  2  20 11 19 

Χ  - 10.50 18.33 

S.D. - 1.05 0.52 

จากตารางที่  14  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียน 

การสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  จาํนวน  6  คน  

พบว่า  ในภาพรวมของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  มีผลคะแนนหลงั (Χ   18.33;  

S.D.  =  0.52)  สูงกวา่ก่อนการพฒันาความรู้และฝึกทกัษะ  (Χ   10.50;  S.D.  =  1.05) 

1.2 การประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของ

ผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูว้จิยั  มีผลการศึกษา  ดงัน้ี 

 



ตารางที่  7 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  

และผูว้จิยั  ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  (n  =  6) 

ผู้รับการโค้ช 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 

ก่อนการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) หลังการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) 

ผู้รับการโค้ช ผู้ทําหน้าที่โค้ช ผู้วิจัย ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ผู้รับการโค้ช ผู้ทําหน้าที่โค้ช ผู้วิจัย ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

ครูภาษาไทย  1 2.70 0.47 2.67 0.62 2.53 0.52 2.63 0.54 ปานกลาง 4.87 0.35 4.80 0.41 4.60 0.51 4.76 0.42 สูงที่สุด 

ครูภาษาไทย  2 2.47 0.52 2.53 0.52 2.40 0.51 2.47 0.52 ต ํ่า 4.60 0.51 4.67 0.49 4.60 0.51 4.62 0.50 สูงที่สุด 

ครูคณิตศาสตร์  1 2.42 0.52 2.47 0.52 2.40 0.74 2.43 0.59 ต ํ่า 4.60 0.51 4.47 0.64 4.40 0.51 4.49 0.55 สูง 

ครูคณิตศาสตร์  2 2.60 0.51 2.73 0.59 2.67 0.49 2.67 0.53 ปานกลาง 4.87 0.35 4.80 0.41 4.73 0.46 4.80 0.41 สูงที่สุด 

ครูวิทยาศาสตร์  1 2.47 0.52 2.13 0.52 2.40 0.51 2.33 0.52 ต ํ่า 4.40 0.63 4.47 0.52 4.27 0.46 4.38 0.54 สูง 

ครูวิทยาศาสตร์  2 2.80 0.56 2.67 0.62 2.67 0.49 2.71 0.56 ปานกลาง 4.93 0.26 4.80 0.41 4.80 0.41 4.84 0.36 สูงที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.58 0.52 2.53 0.57 2.51 0.54 2.54 0.54 ปานกลาง 4.71 0.44 4.67 0.48 4.57 0.48 4.65 0.46 สูงที่สุด 

ค่า  S.D. 0.15 0.03 0.22 0.05 0.13 0.10 0.15 0.03 - 0.21 0.14 0.16 0.09 0.20 0.04 0.18 0.08 - 

 

 

 



ตารางที่  8 เปรียบเทียบคะแนนการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และ

ผูว้จิยั  ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  จาํแนกเป็นรายขอ้  (n  =  6) 

รายการประเมิน 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 

ก่อนการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) หลังการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) 

   ผู้
รับ

กา
รโ

ค้ช
 

    
ผู้ท

ําห
น้

าท
ี่โค้

ช 

   ผู้
วิจั

ย ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

   ผู้
รับ

กา
รโ

ค้ช
 

    
ผู้ท

ําห
น้

าท
ี่โค้

ช 

   ผู้
วิจั

ย ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

ข้ันการเตรียมความพร้อม 2.54 0.05 2.58 0.24 2.42 0.21 2.51 0.11 ปานกลาง 4.96 0.10 4.83 0.24 4.92 0.21 4.90 0.07 สูงที่สุด 

1 จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 3.17 0.18 3.50 0.55 3.00 0 3.22 0.25 ปานกลาง 5.00 0 5.00 0 5.00 0 5.00 0 สูงที่สุด 

2 สร้างแรงจูงใจ  และกระตุน้ใหน้กัเรียนเห็น

ความสาํคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้ 

3.00 0 3.00 0 3.00 0 3.00 0 ปานกลาง 5.00 0 5.00 0 5.00 0 5.00 0 สูงที่สุด 

3 แจง้จุดประสงคใ์นการเรียน 2.00 0 1.83 0.41 1.83 0.41 1.89 0.10 ต ํ่า 5.00 0 4.83 0.41 4.83 0.41 4.89 0.10 สูงที่สุด 

4 ใหน้กัเรียนระบุส่ิงที่ตอ้งรู้  และปฏิบติัในการเรียน 2.00 0 2.00 0 1.83 0.41 1.94 0.10 ต ํ่า 4.83 0.41 4.50 0.55 4.83 0.41 4.72 0.19 สูงที่สุด 

ข้ันการเรียนรู้  และพัฒนาทกัษะ 2.84 0.09 2.74 0.36 2.75 0 2.77 0.12 ปานกลาง 4.79 0.10 4.75 0 4.63 0.23 4.72 0.09 สูงที่สุด 

5 จดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ เน้ือหา  

การวดัประเมินผล  และความสนใจของนกัเรียน 

3.17 0.18 3.33 0.63 3.00 0 3.17 0.18 ปานกลาง 5.00 0 5.00 0 5.00 0 5.00 0 สูงที่สุด 

6 เช่ือมโยงเน้ือหาที่สอนสู่กระบวนการ  Metacognition  2.17 0.18 2.00 0 2.00 0 2.06 0.10 ต ํ่า 4.17 0.41 4.00 0 4.00 0 4.06 0.10 สูง 



ตารางที่  8 เปรียบเทียบคะแนนการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และ

ผูว้จิยั  ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  จาํแนกเป็นรายขอ้  (n  =  6)  (ต่อ) 

รายการประเมิน 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 

ก่อนการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) หลังการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) 

   ผ
ู้รับ

กา
รโ

ค้ช
 

    
ผ ู้ท

าํห
น้

าท
ีโ่ค้

ช 

   ผ
ู้วจิ

ัย 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

   ผ
ู้รับ

กา
รโ

ค้ช
 

    
ผ ู้ท

าํห
น้

าท
ีโ่ค้

ช 

   ผ
ู้วจิ

ัย 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

7 แสดงตวัอยา่งหรือกลยทุธ์หรือวิธีปฏิบติั  เพือ่ให้

นกัเรียนเขา้ใจยิง่ขึ้น 

3.00 0 2.83 0.41 3.00 0 2.94 0.10 ปานกลาง 5.00 0 5.00 0 4.83 0.41 4.94 0.10 สูงที่สุด 

8 นาํเสนอความรู้  และทกัษะต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้ง 3.00 0 2.83 0.41 3.00 0 2.94 0.10 ปานกลาง 5.00 0 5.00 0 4.67 0.52 4.89 0.19 สูงที่สุด 

ข้ันการฝึกทกัษะ 2.38 0.18 2.42 0.34 2.34 0.09 2.37 0.09 ต่ํา 4.46 0.46 4.50 0.37 4.42 0.36 4.46 0.12 สูง 

9 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนนาํความรู้  และทกัษะต่างๆ  

ที่ไดเ้รียนรู้ไปใช ้

3.00 0 2.83 0.41 3.00 0 2.94 0.10 ปานกลาง 5.00 0 5.00 0 4.67 0.52 4.89 0.19 สูงที่สุด 

10 สร้างโอกาสใหน้กัเรียนฝึกการสะทอ้นคิดวธีิการคิด  

วธีิการเรียนรู้  และวธีิการปฏิบติัของตนเอง 

2.33 0.52 2.50 0.55 2.17 0.18 2.33 0.17 ต ํ่า 4.50 

 

0.55 4.67 0.52 4.67 0.52 4.61 0.10 สูงที่สุด 

11 ใหน้กัเรียนตรวจสอบความรู้  ทกัษะ  และผลการ

ปฏิบติัของตนเอง 

2.17 0.18 2.33 0.41 2.17 0.18 2.22 0.09 ต ํ่า 4.50 0.55 4.50 0.55 4.33 0.41 4.44 0.10 สูง 

12 ใหน้กัเรียนคน้หาจุดเด่น  และขอ้บกพร่องของตนเอง 2.00 0 2.00 0 2.00 0 2.00 0 ต ํ่า 3.83 0.75 3.83 0.41 4.00 0 3.89 0.10 สูง 



ตารางที่  8 เปรียบเทียบคะแนนการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และ

ผูว้จิยั  ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  จาํแนกเป็นรายขอ้  (n  =  6)  (ต่อ) 

รายการประเมิน 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 

ก่อนการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) หลังการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) 

   ผ
ู้รับ

กา
รโ

ค้ช
 

    
ผ ู้ท

าํห
น้

าท
ีโ่ค้

ช 

   ผ
ู้วจิ

ัย ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

   ผ
ู้รับ

กา
รโ

ค้ช
 

    
ผ ู้ท

าํห
น้

าท
ีโ่ค้

ช 

   ผ
ู้วจิ

ัย ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

ข้ันการสรุปความรู้  และสาระสําคญั 2.75 0.28 2.83 0.41 2.67 0.52 2.72 0.17 ปานกลาง 4.67 0.65 4.42 0.47 4.42 0.35 4.50 0.14 สูง 

13 ใหน้กัเรียนสรุปบทเรียน  และสาระสาํคญัท่ีเรียนรู้ 3.00 0 2.83 0.41 2.67 0.52 2.83 0.17 ปานกลาง 4.83 0.75 4.67 0.52 4.67 0.52 4.72 0.09 สูงที่สุด 

14 ใหน้กัเรียนเสนอแนวทางการนาํความรู้  และทกัษะ

ที่ไดรั้บไปใชใ้นการพฒันาวธีิการคิด  วิธีการเรียนรู้  

และวิธีการปฏิบติัของตนเอง 

2.50 0.55 2.83 0.41 2.67 0.52 2.61 0.17 ปานกลาง 4.50 0.55 4.17 0.41 4.17 0.18 4.27 0.19 สูง 

ข้ันการสร้างสรรค์ความรู้  และทักษะ 2.33 0.52 2.00 0 2.33 0.41 2.22 0.19 ต่ํา 4.50 0.55 4.00 0 4.07 0 4.22 0.27 สูง 

15 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนนาํเสนอแนวทางหรือวิธีการ

ในการนาํความรู้  และทกัษะไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

2.33 0.52 2.00 0 2.33 0.41 2.22 0.19 ต ํ่า 4.50 0.55 4.00 0 4.07 0 4.22 0.27 สูง 

 ค่าเฉลี่ย 2.59 0.15 2.58 0.31 2.51 0.20 2.60 0.12 ปานกลาง 4.71 0.30 4.61 0.23 4.58 0.26 4.64 0.11 สูงที่สุด 

 ค่า  S.D. 0.47 0.21 0.53 0.23 0.48 0.22 0.48 0.07 - 0.36 0.31 0.43 0.25 0.37 0.24 0.37 0.08 - 
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จากตารางที่  15  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  

และผูว้ิจยั  ระหว่างก่อน  และหลังการทดลองใช้  PCCEC  Model  พบว่า  คะแนนเฉล่ียของการประเมินฯ  

หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช ้ PCCEC  Model  โดยคะแนนการประเมินสมรรถนะการจดั 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ท่ี

โคช้  และผูว้ิจยั  ก่อนการทดลองใช ้ PCCEC  Model  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (Χ   =  2.50;  S.D.  =  0.52)  

จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  2.60;  S.D.  =  0.54)  ผูท้าํหน้าที่โคช้  (Χ   =  2.45;  S.D.  =  0.51)  

และผูว้ิจยั  (Χ   =  2.44;  S.D.  =  0.52)  ส่วนหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  อยูใ่นระดับสูงที่สุด  

(Χ   =  4.59;  S.D.  =  0.45)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  4.80;  S.D.  =  0.36)  ผูท้าํหน้าที่

โคช้  (Χ   =  4.55;  S.D.  =  0.48)  และผูว้จิยั  (Χ   =  4.40;  S.D.  =  0.50) 

และจากตารางท่ี  16  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนประเมินสมรรถนะการ

จดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํ

หน้าที่โคช้  และผูว้ิจยั  ระหว่างก่อนและหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  พบวา่  ผูรั้บการโคช้มีคะแนน

จากการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  สูงกว่าก่อนการ

ทดลองใช้  PCCEC  Model  โดยก่อนการทดลองใชมี้คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่าที่สุด  (Χ   =  2.51;  

S.D.  =  0.11)  จากการประเมินของผู ้รับการโค้ช  (Χ   =  2.60;  S.D.  =  0.22)  ผู ้ท ําหน้าที่โค้ช  (Χ   =   

2.43;  S.D.  =  0.08)  และผูว้ิจัย  (Χ   =  2.42;  S.D.  =  0.08)  ขั้นที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  คือ  ขั้นการ

เรียนรู้และพฒันาทักษะ  มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง  (Χ   =  2.63;  S.D.  =  0.22)  จากการ

ประเมินของผูรั้บการโค้ช  (Χ   =  2.83;  S.D.  =  0.24)  ผูท้าํหน้าท่ีโค้ช  (Χ   =  2.54;  S.D.  =  0.19)  

และผูว้ิจยั  (Χ   =  2.50;  S.D.  =  0.22)  รองลงมา  คือ  ขั้นการเตรียมความพร้อม  มีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน

ระดับปานกลาง  (Χ   =  2.60;  S.D.  =  0.11)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  2.71;  S.D.  =  0.23)  

ผูท้าํหน้าที่โคช้  (Χ   =  2.54;  S.D.  =  0.05)  และผูว้ิจยั  (Χ   =  2.54;  S.D.  =  0.05)  ขั้นท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

ตํ่าสุด  คือ  ขั้นการสร้างสรรค์ความรู้และทกัษะ  มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  (Χ   =  2.50;  S.D.  =  

0.11)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  2.33;  S.D.  =  0.63)  ผูท้าํหน้าที่โคช้  (Χ   =  2.17;  S.D.  

=  0.18)  และผูว้ิจยั  (Χ   =  2.17;  S.D.  =  0.18)  ส่วนหลังการทดลองใช้  PCCEC  Model  มีคะแนน

เฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงที่สุด  (Χ   =  4.58;  S.D.  =  0.19)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  4.78;  S.D.  =  

0.22)  ผู ้ท ําหน้าที่ โค้ช  (Χ   =  4.55;  S.D.  =  0.26)  และผู ้วิจัย  (Χ   =  4.36;  S.D.  =  0.10)  ขั้นที่ มี

คะแนนเฉล่ียสูงสุด  คือ  ขั้นการเตรียมความพร้อม  มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงที่สุด  (Χ   =  4.67;  S.D.  =  

0.17)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  4.83;  S.D.  =  0.24)  ผูท้าํหน้าที่โคช้  (Χ   =  4.63;  S.D.  =  

0.20)  และผูว้ิจยั  (Χ   =  4.54;  S.D.  =  0.05)  รองลงมา  คือ  ขั้นการเรียนรู้และพฒันาทกัษะ  มีคะแนน
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เฉล่ียอยู่ในระดับสูงที่สุด  (Χ   =  4.67;  S.D.  =  0.24)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  4.83;  

S.D.  =  0.16)  ผู ้ท ําหน้าที่โค้ช  (Χ   =  4.67;  S.D.  =  0.28)  และผู ้วิจัย  (Χ   =  4.50;  S.D.  =  0.29)  

ขั้นที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  คือ  ขั้นการสร้างสรรค์ความรู้และทกัษะ  มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับสูง  (Χ   =  

4.11;  S.D.  =  0.12)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  4.17;  S.D.  =  0.18)  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  (Χ   

=  4.17;  S.D.  =  0.18)  และผูว้จิยั  (Χ   =  4.00;  S.D.  =  0)  เม่ือพจิารณารายละเอียดเป็นรายขอ้  มีดงัน้ี 

ก่อนการทดลองใช้  PCCEC  Model  พบว่า  ขอ้ที่คะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากัน  

จาํนวน  2  ขอ้  (Χ   =  3.06;  S.D.  =  0.06)  โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  ได้แก่  1)  การจดั

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน  และ  2)  การสร้างแรงจูงใจ  และกระตุน้ใหน้กัเรียนเห็น

ความสําคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  3.17;  S.D.  =  

0.18)  ผู ้ท ําหน้าที่ โค้ช  (Χ   =  3.00;  S.D.  =  0)  และผู ้วิจัย  (Χ   =  3.00;  S.D.  =  0)  รองลงมามี

คะแนนเฉล่ียเท่ากนั  (Χ   =  3.00;  S.D.  =  0)  จาํนวน  3  ขอ้  ไดแ้ก่  1)  การนําเสนอความรู้  และ

ทกัษะต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้ง  2)  การเปิดโอกาสให้นักเรียนนาํความรู้  และทกัษะต่างๆ  ที่ไดเ้รียนรู้ไปใช ้ 

และ  3)  การใหน้ักเรียนสรุปบทเรียน  และสาระสาํคญัที่เรียนรู้  โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  

จากการประเมินของผูรั้บการโค้ช  (Χ   =  3.00;  S.D.  =  0)  ผูท้าํหน้าที่โค้ช  (Χ   =  3.00;  S.D.  =  0)  

และผูว้ิจยั  (Χ   =  3.00;  S.D.  =  0)  ส่วนขอ้ที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากัน  ( Χ   =  2.00;  S.D.  =  0)  

จาํนวน  3  ขอ้  ได้แก่  1)  การให้นักเรียนระบุส่ิงท่ีตอ้งรู้  และปฏิบติัในการเรียน  2)  การให้นักเรียน

คน้หาจุดเด่น  และขอ้บกพร่องของตนเอง  และ  3)  การให้นักเรียนเสนอแนวทาง การนําความรู้  

และทกัษะที่ไดรั้บไปใชใ้นการพฒันาวิธีการคิด  วิธีการเรียนรู้  และวธีิการปฏิบติัของตนเอง  โดยมี

คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่า  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  2.00;  S.D.  =  0)  ผูท้าํหนา้ที่โคช้  

(Χ   =  2.00;  S.D.  =  0)  และผูว้จิยั  (Χ   =  2.00;  S.D.  =  0) 

หลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  พบว่า  ขอ้ที่มีลาํดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุด    

โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับสูงที่สุด  โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากัน  จาํนวน  4  ขอ้  ( Χ   =  5.00;  

S.D.  =  0)  ได้แก่  1)  การจดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  2)  การสร้างแรงจูงใจ  

และกระตุน้ให้นักเรียนเห็นความสาํคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้  3)  การจดัการเรียนการสอน

สอดคล้องกับจุดประสงค์  เน้ือหา  การวดัประเมินผล  และความสนใจของนักเรียน  และ  4)  การเปิด-

โอกาสให้นักเรียนนาํความรู้  และทกัษะต่างๆ  ท่ีไดเ้รียนรู้ไปใช ้ จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   

=  5.00;  S.D.  =  0)  ผู ้ท ําหน้าที่โค้ช  (Χ   =  5.00;  S.D.  =  0)  และผู ้วิจัย  (Χ   =  5.00;  S.D.  =  0)  

รองลงมา  ไดแ้ก่  การแสดงตวัอยา่งหรือกลยทุธ์หรือวิธีปฏิบติั  เพื่อให้นักเรียนเขา้ใจยิง่ขึ้น  มีคะแนน

เฉล่ียอยู่ในระดับสูงที่สุด  ( Χ   =  4.83;  S.D.  =  0.31)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  5.00;  

S.D.  =  0)  ผูท้าํหน้าที่โคช้  (Χ   =  4.83;  S.D.  =  0.41)  และผูว้ิจยั  (Χ   =  4.67;  S.D.  =  0.52)  ส่วนขอ้ 
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ที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  ไดแ้ก่  การใหน้ักเรียนคน้หาจุดเด่น  และขอ้บกพร่องของตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย

อยู่ในระดับสูง  (Χ   =  4.11;  S.D.  =  0.21)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  4.33;  S.D.  =  0.63)  

ผูท้าํหนา้ที่โคช้  (Χ   =  4.00;  S.D.  =  0)  และผูว้จิยั  (Χ   =  4.00;  S.D.  =  0) 

1.3 การประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บ

การโคช้  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูว้จิยั  ดงัปรากฏผลในตารางท่ี  17 

ตารางที่  17 แสดงคะแนนเฉล่ียการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจยั  ระหว่าง

การทดลองใช ้ PCCEC  Model  (n  =  6) 

ผู้รับการโค้ช 

ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนฯ   

คร้ังที่  1 

(เต็ม  4  คะแนน) 

คร้ังที่  2 

(เต็ม  4  คะแนน) 

คร้ังที่  3 

(เต็ม  4  คะแนน) 

คร้ังที่  4 

(เต็ม  4  คะแนน) 

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

ครูภาษาไทย  1 1.91 0.57 พอใช ้ 2.68 0.47 ดี 3.07 0.14 ดี 3.85 0.28 ดีมาก 

ครูภาษาไทย  2 0.92 0.51 ตํ่า 2.35 0.62 พอใช ้ 3.03 0.51 ดี 3.93 0.14 ดีมาก 

ครูคณิตศาสตร์  1 1.75 0.44 พอใช ้ 2.64 0.54 ดี 3.41 0.53 ดี 3.81 0.26 ดีมาก 

ครูคณิตศาสตร์  2 1.72 0.45 พอใช ้ 2.33 0.53 พอใช ้ 3.07 0.41 ดี 3.77 0.29 ดีมาก 

ครูวิทยาศาสตร์  1 1.87 0.26 พอใช ้ 2.51 0.40 ดี 2.79 0.19 ดี 3.69 0.29 ดีมาก 

ครูวิทยาศาสตร์  2 1.69 0.47 พอใช ้ 2.52 0.57 ดี 3.29 0.59 ดี 3.85 0.27 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 1.64 0.45 พอใช้ 2.51 0.52 ดี 3.11 0.40 ดี 3.82 0.26 ดีมาก 

ค่า  S.D. 0.36 0.10 - 0.14 0.08 - 0.22 0.19 - 0.08 0.06 - 

จากตารางที่  17  แสดงผลการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  

Metacognition  ของผูรั้บการโค้ช  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโค้ช  ผูท้าํหน้าท่ีโค้ช  และผูว้ิจัย  

ระหว่างการทดลองใช ้ PCCEC  Model  พบว่า  คะแนนเฉล่ียของการประเมินฯ  โดยภาพรวมจากการ

ประเมินคร้ังที่  1  อยู่ในระดับพอใช้  ( Χ   =  1.64;  S.D.  =  0.45)  ส่วนคร้ังท่ี  2  อยู่ในระดับดี  (Χ   =  

2.51;,  S.D.  =  0.52)  คร้ังที่  3  อยู่ในระดับดี  (Χ   =  3.11;  S.D.  =  0.40)  และคร้ังที่   4  อยู่ในระดับดีมาก  

(Χ   =  3.82,  S.D.  =  0.26)  ซ่ึงเห็นไดว้า่  มีการพฒันาระดบัความสามารถในการจดัการเรียนการสอนจาก

ระดับพอใช้ไปสู่ระดับดีมาก  และแผนภูมิแสดงระดับคะแนนเฉล่ียการประเมินแผนการจดัการเรียน 
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การสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  

และผูว้จิยั  ระหวา่งการทดลองใช ้ PCCEC  Model  มีแนวโนม้สูงขึ้น  ดงัภาพที่  13 - 15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  13 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจยั  คร้ังที่  1 – 4  

(ครูภาษาไทย  1 – 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  14 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจยั  คร้ังที่  1 – 4  

(ครูคณิตศาสตร์  1 – 2) 
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ภาพที่  15 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจยั  คร้ังที่  1 – 4  

(ครูวทิยาศาสตร์  1 – 2) 

1.4 การสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรม

การตอบสนองของนักเรียนที่ส่งเสริม  Metacognition  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูท้าํหน้าที่โค้ช  และผูว้ิจยั

ระหว่างวนัที่  13  กรกฎาคม  ถึงวนัที่  9  ตุลาคม  2558  ซ่ึงสามารถประมวลสรุปผลการสังเกต  และ

บนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน  ไดด้งัน้ี 

1.4.1 การสังเกตพฤติกรรมการวางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  

Metacognition  พบวา่  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียน

การสอน  โดยการวิเคราะห์และระบุเป้าหมายและวิธีพฒันาการเรียนการสอน  การวิเคราะห์นักเรียน

รายบุคคล  การวิเคราะห์ภาระงานและวิธีประเมินผลการเรียนรู้  การกาํหนดวตัถุประสงค ์ การจดัลาํดับ

เน้ือหา  การกาํหนดกลยทุธ์หรือวิธีการจดัการเรียนการสอน  การออกแบบหรือเลือกส่ือการสอน  และการ

จดัทาํแผนการจดัการเรียนการสอน  พร้อมทั้งพฒันาปรับปรุงจากผลการประเมินแผนการจดัการเรียน

การสอนในการประชุมก่อนการโคช้แต่ละคร้ังเสร็จเรียบร้อยก่อนนําไปใชจ้ดัการเรียนการสอนจริงใน

หอ้งเรียน   

1.4.2 การจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนของผูรั้บการโค้ช  (กลุ่มขยายผล)  

โดยภาพรวม  พบว่า  ผูรั้บการโคช้ทุกคนมีการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเองหลัง 

ได้รับการสะทอ้นยอ้นคิดจากผูท้าํหน้าที่โคช้ทุกคร้ัง  ส่งผลให้ผลการพฒันาสูงขึ้นเป็นลาํดับ  โดยมี

กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  จาํนวน  6  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
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1.4.2.1 ขั้นการเตรียมความพร้อม 

1. การสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้นักเรียนเห็นถึงความสาํคญั

และประโยชน์ของการเรียนรู้  พบว่า  ผูรั้บการโคช้มีพฒันาการในการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้

นักเรียนเห็นถึงความสาํคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้  การจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ

ของนกัเรียน  และการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพิม่ขึ้นทุกคร้ังอยา่งชดัเจน 

2. การให้นักเรียนระบุส่ิงที่ต้องรู้  และปฏิบัติจากการเรียนรู้  

พบว่า  ผูรั้บการโคช้มีความพยายามในการกระตุน้ให้นักเรียนระบุส่ิงท่ีตอ้งรู้และปฏิบติัจากการเรียนรู้

ดว้ยความตั้งใจสูง  เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีนักเรียนไม่คุน้เคย  ส่งผลให้ผูรั้บการโคช้ทดลองวิธีการต่าง  ๆ 

ดว้ยความมุ่งมัน่  เช่น  การแจง้วตัถุประสงค์ของการจดัการเรียนการสอน  การใชค้าํถาม  เป็นตน้  ส่วน

การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นสามารถปฏิบติัได้เป็นอย่างดี  การใช้

คาํถามปลายเปิดเพื่อกระตุน้ให้นักเรียนพฒันาทกัษะการคิดมีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  และการช้ีแจงให้

นกัเรียนเขา้ใจและเห็นแนวทางในการปฏิบติัมีการปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมทุกคร้ัง 

1.4.2.2 ขั้นการเรียนรู้และพฒันาทกัษะ  พบว่า  จากการประเมินแผนการ

จดัการเรียนการสอน  และเปิดโอกาสให้มีการพฒันาปรับปรุงก่อนนาํไปใชจ้ริง  ส่งผลให้ผูรั้บการโคช้

ไดรั้บการสะทอ้นวิธีการจดักิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  และพฒันาทกัษะที่ชดัเจนขึ้น  ส่งผลให้

ผูรั้บการโค้ชเกิดการพฒันาวิธีการนําเสนอตวัอย่างได้อย่างน่าสนใจ  และสามารถนําส่ิงใกล้ตัว

นกัเรียนมาใช ้ เพือ่ใหเ้กิดการเช่ือมโยงสู่ชีวติประจาํวนัไดม้ากขึ้น 

1.4.2.3 ขั้นการฝึกทกัษะ  พบว่า  ผูรั้บการโคช้มีพฒันาการในการฝึกให้

นักเรียนนาํความรู้  และทกัษะที่ไดรั้บจากการเรียนรู้ไปใชใ้นการทาํแบบฝึกหัดหรือฝึกปฏิบติัจริง

หรือทดลอง  ดว้ยเทคนิคการใชค้าํถามกระตุน้ให้นักเรียนทบทวนตรวจสอบความรู้  ทกัษะ  และผลงาน

เพิม่ขึ้นทุกคร้ัง 

1.4.2.4 ขั้นการสรุปความรู้และสาระสําคญั  พบว่า  ผูรั้บการโคช้มีการ

พฒันาวิธีการสนทนาเพื่อกระตุน้ให้นักเรียนสรุปบทเรียน  และสาระสําคัญที่ได้เรียนด้วยตนเอง

ชดัเจนขึ้นทุกคร้ัง 

1.4.2.5 ขั้นการสร้างสรรค์ความรู้และทักษะ  ผู ้รับการโค้ชมีพัฒนา

วิธีการเปิดโอกาสให้นักเรียนนําเสนอแนวทางหรือวิธีการในการนําความรู้และทกัษะไปใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ในการเรียนรู้คร้ังต่อไป  และในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

1.4.2.6 ขั้นการประเมินผลความรู้และทกัษะ  ผูรั้บการโคช้มีการพฒันา

วิธีการเปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินสมรรถนะการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้  และการปฏิบติัของ

ตนเอง  โดยเนน้การประเมินเพือ่พฒันาตน  และพฒันางานจากผลการประเมินในคร้ังท่ีผา่นมา 

 



244 

ส่วนการประชุมหลังการโค้ช  เพื่อทบทวนยอ้นคิด  ได้มีการนําผลการสังเกต

จดัการเรียนการสอนของครูและผลบนัทึกพฤติกรรมการสนองตอบของนักเรียนมาร่วมกนัหาแนวทาง

ในการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  เช่น  การให้

นกัเรียนระบุเป้าหมายในการเรียนรู้แต่ละคร้ัง  การเช่ือมโยงสาระความรู้สู่การนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  

การยกตวัอยา่งและการสาธิตให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจมากขึ้น  การใชเ้วลาในการจดัการเรียนการสอน

มากเกินไป  การสรุปทบทวนกบัเป้าหมายที่กาํหนดไว ้ เป็นตน้ 

2. การทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  (กลุ่มขยายผล)   

2.1 การทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  (กลุ่มขยายผล)  

โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาเปรียบเทียบก่อน  และหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  ดงัตารางที่  18 

ตารางที่  18 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  

(กลุ่มขยายผล)  ก่อน  และหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  (n  =  176) 

นักเรียนที่เรียนกับผู้รับการโค้ช 

ผลการทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition   

ก่อนการทดลองฯ  

(เต็ม  20  คะแนน) 

หลังการทดลงฯ   

(เต็ม  20  คะแนน) 

Χ  S.D. ระดับความรู้ Χ  S.D. ระดับความรู้ 

ครูภาษาไทย  1  (นกัเรียน  30  คน) 7.50 0.90 ตํ่า 17.07 0.91 สูง 

ครูภาษาไทย  2  (นกัเรียน  30  คน) 7.30 1.06 ตํ่า 16.10 1.27 สูง 

ครูคณิตศาสตร์  1  (นกัเรียน  30  คน) 7.20 0.92 ตํ่า 16.43 1.17 สูง 

ครูคณิตศาสตร์  2  (นกัเรียน  30  คน) 7.38 1.12 ตํ่า 17.00 1.04 สูง 

ครูวิทยาศาสตร์  1  (นกัเรียน  29  คน) 6.76 1.21 ตํ่า 17.34 1.23 สูง 

ครูวิทยาศาสตร์  2  (นกัเรียน  27  คน) 6.71 1.27 ตํ่า 17.32 1.28 สูง 

ค่าเฉลี่ย 7.14 1.08 ต่ํา 16.88 1.15 สูง 

ค่า  S.D. 0.33 0.15 - 0.50 0.15 - 

จากตารางที่  18  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  

ของนักเรียน  (กลุ่มขยายผล)  ก่อน  และหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  พบว่า  นักเรียน  (กลุ่มขยายผล)  

ที่เรียนกบัผูรั้บการโคช้ทุกกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบฯ  หลงัสูงกว่าก่อนการทดลองฯ  โดย

นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนการทดลองใช้  PCCEC  Model  อยู่ในระดับตํ่า  (Χ   =  7.14;  S.D.  =  1.08)  

ส่วนหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (Χ   =  16.88;  S.D.  =  1.15) 

 



245 

2.2 การประเมินผลวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  (กลุ่มขยายผล)  

โดยผูรั้บการโคช้  และการประเมินตนเองเก่ียวกับวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  

ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏดงัตารางที่  19  

ตารางที่  19 แสดงคะแนนเฉล่ียการประเมินวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  

(กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  และการประเมินตนเองเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม   

Metacognition  ของนกัเรียน  (n  =  176) 

นักเรียนที่เรียนกับ                                                      

ผู้รับการโค้ช 

ผลการประเมินวิธีการเรียนรู้ฯ   

ก่อนการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) หลังการทดลองฯ  (เต็ม  5  คะแนน) 

ผู้รับ        

การโค้ช 

นักเรียน ค่าเฉลี่ย ระดับ ผู้รับ        

การโค้ช 

นักเรียน ค่าเฉลี่ย ระดับ 

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

ครูภาษาไทย  1 1.39 0.09 1.53 0.05 1.46 0.07 ตํ่าที่สุด 4.35 0.09 4.79 0.35 4.57 0.22 สูงที่สุด 

ครูภาษาไทย  2 1.54 0.05 1.51 0.13 1.53 0.09 ตํ่า 4.35 0.10 4.56 0.17 4.46 0.14 สูง 

ครูคณิตศาสตร์  1 1.50 0.05 1.62 0.09 1.56 0.07 ตํ่า 4.41 0.13 4.67 0.31 4.54 0.22 สูงที่สุด 

ครูคณิตศาสตร์  2 1.39 0.09 1.73 0.10 1.56 0.10 ตํ่า 4.38 0.10 4.58 0.29 4.48 0.20 สูง 

ครูวิทยาศาสตร์  1 1.46 0.05 1.67 0.11 1.51 0.08 ตํ่า 4.24 0.15 4.67 0.23 4.44 0.19 สูง 

ครูวิทยาศาสตร์  2 1.39 0.09 1.45 0.05 1.54 0.07 ตํ่า 4.21 0.14 4.62 0.22 4.42 0.18 สูง 

ค่าเฉลี่ย 1.45 0.07 1.59 0.09 1.52 0.08 ต่ํา 4.32 0.12 4.65 0.26 4.49 0.19 สูง 

ค่า  S.D. 0.07 0.02 0.11 0.03 0.04 0.01 - 0.08 0.02 0.08 0.07 0.06 0.03 - 

จากตารางที่  19  แสดงผลการประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของนักเรียน  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  และการประเมินตนเองเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  

Metacognition  ของนักเรียน  พบว่า  คะแนนเฉล่ียของการประเมินฯ  หลังการทดลองใช้  PCCEC  

Model  สูงกว่าก่อนการทดลองใช้  PCCEC  Model  โดยหลังการทดลองมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง  (Χ   

=  4.49;  S.D.  =  0.19)  จากการประเมินของผูรั้บการโค้ช  (Χ   =  4.32;  S.D.  =  0.12)  และนักเรียน

ประเมินตนเอง  (Χ   =  3.65;  S.D.  =  0.26)  ส่วนก่อนการทดลองใช้  PCCEC  Model  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดับตํ่า  ( Χ   =  1.52;  S.D.  =  0.08)  จากการประเมินของผูรั้บการโคช้  (Χ   =  1.45;  S.D.  =  0.07)  

และนกัเรียนประเมินตนเอง  (Χ   =  1.59;  S.D.  =  0.09) 
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ตารางที่  20 แสดงคะแนนเฉล่ียของการประเมินวิธีการเรียนรู้ที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  

(กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  คร้ังที่  1 – 4 

นักเรียนเรียนกับ

ผู้รับการโค้ช 

ผลการประเมินวิธีการเรียนรู้ฯ 

คร้ังที่  1 

(เต็ม  5  คะแนน) 

คร้ังที่  2 

(เต็ม  5  คะแนน) 

คร้ังที่  3 

(เต็ม  5  คะแนน) 

คร้ังที่  4 

(เต็ม  5  คะแนน) 

Χ  S.D. 
ระดับ

คะแนน Χ  S.D. 
ระดับ

คะแนน Χ  S.D. 
ระดับ

คะแนน Χ  S.D. 
ระดับ

คะแนน 

ครูภาษาไทย  1 1.67 0.09 ตํ่า 2.44 0.21 ปานกลาง 3.32 0.24 ปานกลาง 4.26 0.11 สูง 

ครูภาษาไทย  2 1.75 0.09 ตํ่า 2.58 0.17 ปานกลาง 3.20 0.14 ปานกลาง 4.24 0.10 สูง 

ครูคณิตศาสตร์  1 1.69 0.09 ตํ่า 2.64 0.13 ปานกลาง 3.60 0.10 สูง 4.31 0.11 สูง 

ครูคณิตศาสตร์  2 1.74 0.12 ตํ่า 2.63 0.14 ปานกลาง 3.52 0.15 สูง 4.30 0.10 สูง 

ครูวทิยาศาสตร์  1 1.67 0.12 ตํ่า 2.40 0.15 ปานกลาง 3.54 0.21 สูง 4.14 0.09 สูง 

ครูวทิยาศาสตร์  2 1.45 0.15 ตํ่า 2.34 0.22 ปานกลาง 3.24 0.19 ปานกลาง 4.14 0.11 สูง 

ค่าเฉลี่ย 1.66 0.11 ต่ํา 2.51 0.17 ปานกลาง 3.40 0.17 สูง 4.23 0.10 สูง 

ค่า  S.D. 0.11 0.02 - 0.13 0.04 - 0.18 0.05 - 0.08 0.01 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  16 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียของการประเมินวิธีการเรียนรู้ที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของ

นกัเรียน  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  คร้ังที่  1 – 4  (ครูภาษาไทย  1 – 2) 
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ภาพที่  17 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียของการประเมินวิธีการเรียนรู้ที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของ

นกัเรียน  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  คร้ังที่  1 – 4  (ครูคณิตศาสตร์  1 – 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่  18 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียของการประเมินวิธีการเรียนรู้ที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของ

นกัเรียน  (ขยายผล)  โดยผูรั้บการโคช้  คร้ังที่  1 – 4  (ครูวทิยาศาสตร์  1 – 2) 
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จากตารางที่   20  แสดงคะแนนเฉล่ียการประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ี ส่ งเสริม  

Metacognition  ของนักเรียน  (กลุ่มขยายผล)  โดยผูรั้บการโค้ช  คร้ังท่ี  1 – 4  พบว่า  คะแนนเฉล่ียของ

การประเมินวิธีการเรียนรู้ในคร้ังแรก  อยู่ในระดับตํ่า  (Χ   =  1.66  ,  S.D.  =  0.11)  คร้ังที่  2  อยู่ใน ระดับ

ปานกลาง  (Χ   =  2.51  ,  S.D.  =  0.17)  ส่วนคร้ังท่ี  3  อยู่ในระดับสูง  (Χ   =  3.40  ,  S.D.  =  0.17)  และ

คร้ังที่  4  อยู่ในระดับสูง  (Χ   =  4.23  ,  S.D.  =  0.10)  โดยแผนภูมิแสดงระดับคะแนนเฉล่ียในแต่ละ 

คร้ังมีแนวโนม้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  (ภาพที่  16 – 18) 

3. การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของผู้รับการโค้ช  

(กลุ่มขยายผล)  ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดองคป์ระกอบของการประเมิน  3  ดา้น  ประกอบดว้ย  1)  ดา้นการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน  2)  ด้านการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน  และ  3)  ด้านการวดั

ประเมินผลการเรียนรู้  ผลการศึกษา  พบว่า  นักเรียนที่เรียนกับผูรั้บการโคช้มีความคิดเห็นต่อการจดั 

การเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้  ดงัน้ี 

ตารางที่  21 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บ

การโคช้  (กลุ่มขยายผล)  (n  =  176) 

ข้อที่ รายการความคดิเห็น  (เต็ม  5  คะแนน) 
ความคดิเห็นของนักเรียน 

Χ  S.D. ระดับ ลําดับที่ 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.87 0.32 มากที่สุด 3 

  1 นกัเรียนชอบเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนการสอน              

ในลกัษณะน้ี 

4.97 0.18 มากที่สุด 1 

  2 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํใหเ้ขา้ใจง่าย 4.93 0.27 มากที่สุด 6 

  3 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํให้เกิดความมัน่ใจ  

กลา้ซกัถาม  และกลา้แสดงความคิดเห็น 

4.89 0.34 มากที่สุด 10 

  4 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํใหส้ามารถวางแผน 

การเรียนรู้  และการปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.88 0.36 มากที่สุด 12 

  5 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํให้สามารถสะทอ้นคิด

ผลจากการคิด  การเรียนรู้  และการปฏิบติัของตนเองได ้

4.88 0.36 มากที่สุด 13 

  6 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํให้สามารถคน้หา  

ประเมินค่า  และเลือกวธีิคิด  วิธีเรียนรู้  และวิธีปฏิบติั                   

มาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.68 0.32 มากที่สุด 15 
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ตารางที่  21 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บ

การโคช้  (กลุ่มขยายผล)  (n  =  176)  (ต่อ) 

ข้อที่ รายการความคดิเห็น  (เต็ม  5  คะแนน) 
ความคดิเห็นของนักเรียน 

Χ   S.D. ระดับ ลําดับที่ 

  7 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํใหเ้กิดการพฒันา  

และปรับปรุงวิธีการคิด  วธีิการเรียนรู้  และวิธีการปฏิบติัได ้

4.86 0.39 มากที่สุด 14 

  8 ผลจากการเรียนรู้สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 4.88 0.34 มากที่สุด 11 

ด้านการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน 4.93 0.26 มากที่สุด 2 

  9 บรรยากาศในการเรียนทาํให้เกิดความมัน่ใจ                        

และกระตือรือร้น 

4.93 0.28 มากที่สุด 7 

10 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 4.92 0.27 มากที่สุด 8 

11 บรรยากาศในชั้นเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.95 0.24 มากที่สุด 4 

ด้านการวัดประเมนิผลการเรียนรู้ 4.94 0.24 มากที่สุด 1 

12 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวดัประเมินผลการเรียนรู้ 4.90 0.30 มากที่สุด 9 

13 ครูมีวธีิการวดัประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 4.94 0.24 มากที่สุด 5 

14 ครูมีการวดัประเมินผลการเรียนรู้ทั้งรายบุคคล                    

และรายกลุ่ม 

4.95 0.22 มากที่สุด 3 

15 ครูมีการประเมินความรู้ความเขา้ใจเป็นระยะๆ                          

ทาํใหส้นใจเพิม่ขึ้น 

4.95 0.21 มากที่สุด 2 

ค่าเฉลี่ย 4.91 0.27 มากที่สุด - 

S.D. 0.07 0.06 - - 

จากตารางที่  21  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัด 

การเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้  (กลุ่มขยายผล)  ในภาพรวม  จาํนวน  178 คน  พบว่า  นักเรียนมี

ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโค้ช  (กลุ่มขยายผล)  ในภาพรวม  อยู่ในระดับ               

มากที่สุด  (Χ   =  4.91;  S.D.  =  0.27)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ทุกดา้นมีระดบัความคิดเห็น  อยูใ่น

ระดบัมากที่สุด  โดยดา้นการวดัประเมินผลการเรียนรู้  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (Χ   =  4.94;  S.D.  =  0.24)  

รองลงมา  คือ  ด้านการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน  (Χ   =  4.93;  S.D.  =  0.26)  และ

สุดทา้ย  คือ  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ( Χ   =  4.87;  S.D.  =  0.32)  และเม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้  พบว่า  ขอ้ที่นักเรียนมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด  คือ  นักเรียนชอบเรียนดว้ยวิธีการจดั 
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การเรียนการสอนในลกัษณะน้ี  (Χ   =  4.97;  S.D.  =  0.18)  รองลงมา  คือ  ครูมีการประเมินความรู้

ความเข้าใจเป็นระยะๆ  ทําให้สนใจเพิ่มขึ้ น  (Χ   =  4.95;  S.D.  =  0.21)  และข้อที่ มีค่าเฉล่ียความ 

คิดเห็นของนักเรียนตํ่าสุด  คือ  การจดั-การเรียนการสอนของครูทาํให้สามารถคน้หา  ประเมินค่า  และ

เลือกวธีิคิด  วธีิเรียนรู้  และวธีิปฏิบติัมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  (Χ   =  4.68;  S.D.  =  0.32)   

4. การบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผู้ทําหน้าที่โค้ช  และผู้บริหาร-

สถานศึกษา  (กลุ่มขยายผล)  ที่มีต่อการนํา  PCCEC  Model  ไปใช้  ซ่ึงผูว้ิจยัได้กาํหนดองคป์ระกอบ

ของประเด็ น  การสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ที่ มี ต่ อการนํ า  PCCEC  Model  ไปใช้   3  ด้าน  

ประกอบดว้ย  1)  ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ  2)  ดา้นกระบวนการนาํไปใช ้ และ  3)  ดา้นผลของ

การใชรู้ปแบบ  ผลการศึกษา  พบว่า  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  (กลุ่มขยายผล)  มีความ 

คิดเห็นต่อการนาํรูปแบบไปใชใ้นดา้นต่าง  ๆ ดงัน้ี 

3.1 ดา้นองค์ประกอบของรูปแบบ  พบว่า  ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม  (กลุ่มขยายผล)  

ให้ความคิดเห็นว่า  องค์ประกอบของรูปแบบมีความสอดคล้องต่อเน่ืองกันเป็นระบบ  ทาํให้เกิด  

การพฒันาองคค์วามรู้  และทกัษะอยา่งต่อเน่ือง  ส่งผลให้สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้

อยา่งมั่นใจ  และมีประสิทธิภาพ  ภายใตบ้รรยากาศของความเป็นเพื่อนร่วมงาน  และการช่วยเหลือ

อยา่งใกลชิ้ดจากผูท้ี่มีความเช่ียวชาญ  ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 

“รูปแบบที่นาํมาใชมี้องคป์ระกอบที่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง

เป็นระบบ  ทาํให้เกิดการพฒันาความรู้  และทกัษะขึ้นอย่างต่อเน่ือง  ส่งผลให้

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี” 

(สมัภาษณ์:  3  พฤศจิกายน  2558) 

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลในการสมัภาษณ์  ที่กล่าววา่ 

“มีกระบวนการพฒันาที่คาํนึงถึงบรรยากาศในการทาํงานของ

ความเป็นเพื่อนร่วมงาน  เป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีทาํให้เกิดการพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนอย่างชัดเจน  

และมีประสิทธิภาพสูง  รวมทั้งมีการใหค้วามช่วยเหลือ  อยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา  

ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจมากขึ้น” 

(สมัภาษณ์:  3  พฤศจิกายน  2558) 

3.2 ดา้นกระบวนการนาํไปใช ้ พบวา่  ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มให้ความคิดเห็น

ว่า  การดําเนินการตามรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (PCCEC  Model)  มีความ

เหมาะสมมากที่สุด  เน่ืองจากเป็นการพฒันาการปฏิบติังานร่วมกันระหว่างครูกับเพื่อนครูอย่างเป็น
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ระบบ  ได้แก่  การวางแผน  การปฏิบัติงาน  การตรวจสอบ  และการพฒันาปรับปรุง  ทาํให้เกิดการ

พฒันากระบวนการทาํงาน  และการสร้างวฒันธรรมในการทาํงานร่วมกนั  ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ

องคก์รในที่สุด  ดงัขอ้มูลที่ได ้ ต่อไปน้ี 

“การดาํเนินการเป็นลักษณะการเต็มเติมให้กบัการปฏิบติังานใน

ชีวิตประจาํวนัของครูได้อยา่งเหมาะสมท่ีสุด  โดยเน้นการวางแผน  การทาํงาน  

การตรวจสอบ  และการพฒันาปรับปรุงร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ  ทาํให้เกิด

การพฒันาการทาํงาน  และการสร้างวฒันธรรมในการทาํงานร่วมกนั” 

(สมัภาษณ์:  3  พฤศจิกายน  2558) 

เป็นไปในแนวทางเดียวกบัความคิดเห็นของผูร่้วมการสนทนากลุ่ม  ท่ีกล่าววา่ 

“กระบวนการนาํรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  

มีความเหมาะสมมาก  เน่ืองจากเน้นการทาํงานร่วมกันระหว่างเพื่อนครู  

ตั้งแต่การวางแผน  การสังเกตการสอน  การพฒันาปรับปรุง  ทาํใหเ้กิดการ

พฒันากระบวนการทาํงาน  และวฒันธรรมการทาํงานในองคก์ร” 

(สมัภาษณ์:  3  พฤศจิกายน  2558) 

3.3 ดา้นผลของการใชรู้ปแบบ  พบว่า  ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มใหค้วามคิดเห็น

ว่า  PCCEC  Model  สามารถพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลชดัเจน  ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 

“สามารถพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของครูที่

ส่ งเสริม   Metacognition  ของนั กเรี ยนอย่างมี ประสิ ทธิภาพ   และเกิ ด

ประสิทธิผลอย่างชดัเจน  โดยดูไดจ้ากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิธีการเรียนรู้  

การถาม - ตอบ  และการประพฤติปฏิบติัตนของนกัเรียน” 

(สมัภาษณ์:  3  พฤศจิกายน  2558) 

และความคิดเห็นของผูร่้วมการสนทนากลุ่มที่มีต่อ  PCCEC  Model  ที่กล่าววา่ 

“การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  เป็นวิธีการปรับเปล่ียน

วธีิการทาํงานจากการทาํงานคนเดียวมาเป็นการทาํงานร่วมกบัเพื่อน  และเป็น

กลุ่มไดใ้นที่สุด  โดยการค่อยๆ  เปล่ียนทีละเล็กทีละน้อย  จนเกิดความเคยชิน  

และกลายเป็นความคุน้เคยไดใ้นที่สุด  จนปัจจุบนัรู้สึกว่าการทาํงานกบัเพื่อน  

ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กนั  เป็นการช่วยเตม็เติมให้เกิดความสมบูรณ์” 

(สมัภาษณ์:  3  พฤศจิกายน  2558) 

 



 
 

บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยั  เร่ือง  รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดั 

การเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   

คร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค ์ 2  ประการ  ไดแ้ก่  1)  เพือ่พฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อน

เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนใน

โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  และ  2)  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ในด้านสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  

Metacognition  ของผูรั้บการโคช้ดา้นผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  ดา้นความคิดเห็น

ของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้  และดา้นความคิดเห็นของผูท้าํหน้าที่โคช้  

และผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีต่อการนํารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันา

สมรรถนะการจัด การเรียนการสอนของครูที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครไปใช ้

การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัและพฒันา  (Research  and  Development)  ที่ใช้การ

วิจัยแบบผสมผสานวิธี  (Mixed  Methodology)  ด้วยการผสมผสานข้อมูลตามรูปแบบการวิจัยแบบ

Embedded  (The  Embedded  Design)  วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง  

รูปแบบการวิจยั  Pre – Experimental  Design  ดว้ยการประยกุตใ์ชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่ง

เดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  The  One - Group Pretest – Posttest  Design  ซ่ึงแนวคิดที่

ผูว้ิจยัสังเคราะห์ขึ้นน้ี  ประกอบดว้ย  ขั้นตอนท่ี  1  การศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น  ขั้นตอนที่  2  

การออกแบบ  และพฒันาร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  ขั้นตอนที่  3  การทดลองใช้

รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  และขั้นตอนที่   4  การประเมินผล  และปรับปรุง

รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 

ข้ันตอนที่  1  การศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น  มีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาพ

สาเหตุ   และปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนขอ งครูที่ ส่ งเส ริม  

Metacognition  ของนักเรียนและเพื่อศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา  และศึกษาหลกัการและ

ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงองคป์ระกอบของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อ
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พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย  ศึกษานิเทศก์  จาํนวน  6  คน  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

จาํนวน  6  คน  ครู  จาํนวน  6  คน  และนกัเรียน  จาํนวน  168  คน  รวม  186  คน  วธีิการศึกษา  ประกอบดว้ย  

1)  ศึกษาวิเคราะห์ช่องว่าง  (Gap)  ระหว่างสภาพที่คาดหวงั  (Target)  กับสภาพที่ เป็นจริง  (Actual)  โดย

ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบาย  เป้าหมาย  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  และผล

การเรียนรู้ที่ผา่นมา  จากเอกสาร  วรรณกรรม  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง  

2)  ศึกษาวิเคราะห์สภาพการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  และการโค้ช  

จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  และ  3)  ระบุเป้าหมาย  และผลลพัธ์ที่พึงประสงค์  โดยการนําขอ้มูลที่ไดจ้ากการ

วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างส่ิงที่คาดหวงักับสภาพท่ีเป็นจริงกับขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  

หลกัการ  และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง  มาวิเคราะห์ประเด็นที่ตอ้งเติมเต็มทั้งดา้นความรู้  และทกัษะสาํคญั  เพื่อ

ระบุเป้าหมายที่ชัดเจน  โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  1)  แบบวิเคราะห์เอกสาร  

วรรณกรรม  และงานวิจยัที่ก่ียวขอ้ง  2)  แบบสอบถามสภาพการนิเทศการสอน  การโคช้  และการพฒันา

วิชาชีพ  ของศึกษานิเทศก์  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู  3)  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู  และ

นักเรียน  เก่ียวกับ  Metacognition  ของนักเรียน  และ  4)  แบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  

Group)  เก่ียวกับการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  การโค้ช  Metacognition  

ของนักเรียน  และการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัพฒันาขึ้น  โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างวนัที่  3 – 20  พฤษภาคม  2558  

ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ( Χ )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content 

Analysis) 

ข้ันตอนที่  2  การออกแบบ  และพฒันาร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ

เป็นการนําผลจากการศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในขั้นตอนท่ี  1  มาสังเคราะห์เป็นร่างรูปแบบ                

การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีวตัถุประสงค ์ เพื่อร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  และเพื่อตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน การสอนของครูที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เคร่ืองมือที่ใช้ในการตรวจสอบ  คือ  แบบตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีความเป็นไปได้  และความสอดคล้องของร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของ

นักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model)  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัพฒันาขึ้น  โดยมี
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ผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  เป็นผูต้รวจสอบร่างรูปแบบ  ประกอบดว้ย  ผูเ้ช่ียวชาญด้านการนิเทศการศึกษา  

จาํนวน  3  คน  และด้านการจดัการเรียนการสอน  จาํนวน  2  คน  ซ่ึงดําเนินการระหว่างวนัที่  21 – 26  

พฤษภาคม  2558  ดว้ยการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   

ข้ันตอนที่  3  การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  เป็นการนํา

รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่พฒันาขึ้น  ไปใช้กับกลุ่มตวัอยา่งในภาคสนาม  มี

วตัถุประสงค์  เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วย

เพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม Metacognition  ของนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดย  1)  ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของผู ้รับการโค้ชในช่วงก่อน  ระหว่าง  และหลังการใช้  PCCEC  Model  2)  ทดสอบ

ความรู้เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  3)  ทดสอบความรู้  

และ  Metacognition  ของนักเรียน  4)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอน

ของผูรั้บการโคช้  และ  5)  ศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บการโคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที่มีต่อการนํา  

PCCEC  Model  ไปใช้  กลุ่มตวัอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  จากโรงเรียน                            

ที่มีความประสงคเ์ขา้ร่วมการวิจยั  และเคยใชก้ารโคช้ในการนิเทศภายในโรงเรียน  โดยไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่ง  

เป็นครู  จาํนวน  6  คนใน  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ๆ  ละ  2  คน  ได้แก่  1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 

2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และ  3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ซ่ึงไดม้าจากการทดสอบ  

การตอบแบบสอบถาม  และการสัมภาษณ์  จากกลุ่มตวัอยา่ง  ผูบ้งัคบับญัชา  และเพื่อนร่วมงาน  โดยมี

คุณสมบัติ  5  ประการ  ได้แก่  1)  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี  โดยเป็น                     

ครูแกนนําในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ไดรั้บรางวลัหน่ึงแสนครูดี  และรางวลัครูสอนดี  

2)  มีความสนใจ  เต็มใจ  และตอ้งการพฒันาวิชาชีพ  3)  มีระดับความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม  

4)  มีมนุษยสัมพนัธ์  และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  และ  5)  มีความรับผิดชอบ  และนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา  ประจาํปีการศึกษา  2558  จาํนวน  168  คน  ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  

Sampling)  โดยเป็นนกัเรียนที่เรียนกบัครูที่เขา้ร่วมการวจิยั  และไดท้าํแบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ  

Metacognition  ทั้งก่อนและหลงัเรียนกบัผูรั้บการโคช้  ดว้ยรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  

ที่พฒันาขึ้น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํนวน  2  คน  ศึกษานิเทศก์  จาํนวน  2  คน  การดาํเนินการทดลอง  

เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง  (Quasi  Experimental  Design)  โดยประยุกต์การวิจยัแบบดุลยภาพเวลาและ

กลุ่มตัวอย่างของการทดลองต่อเน่ือง  (Equivalent  Time - Samples  Design)  ทาํการประเมินผลก่อน               

การโค้ช  ระหว่างการโค้ช  หลังการโค้ช  และมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  (One - Group  

Pretest - Posttest  Design)  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการทดลอง  จาํนวน  5  ฉบบั  ประกอบดว้ย  1)  คู่มือการใช้
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รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่

ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model)  2)  แผนการโคช้

ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ ส่งเสริม  

Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  3)  ปฏิทินการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม   Metacognition  ของนักเรียน

ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  4)  กาํหนดการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  การโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่น 

ช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  และ  5)  ปฏิทินการ

สร้างสัมพนัธภาพของครูที่เขา้ร่วมการวิจยั  เร่ือง  รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อ

พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร  และเคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั  จาํนวน  9  ฉบบั  ประกอบดว้ย  

1)  แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  

และผูรั้บการโคช้  2)  แบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการ

โคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจยั  3)  แบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่

ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูว้ิจยั  4)  แบบสังเกต

และบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียนที่ส่งเสริม  

Metacognition  โดยผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจยั  5)  แบบประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของนักเรียน  โดยผูรั้บการโคช้  6)  แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของ

นกัเรียน  7)  แบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน  8)  แบบสอบถามความคิดเห็น

ของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้  และ  9)  แบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  

(Focus  Group)  ของผูท้าํหน้าที่โค้ช  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที่มีต่อการนํา  PCCEC  Model  ไปใช้  ซ่ึง

เคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือที่ผูว้จิยัพฒันาขึ้น  และผา่นการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  

ไดแ้ก่  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล  จาํนวน  3  คน  ดา้นการนิเทศการศึกษา  จาํนวน  1  คน  

และด้านการจัดการเรียนการสอน  จาํนวน  1  คน  และดาํเนินการระหว่างวนัที่  21– 26  พฤษภาคม  

2558  ดว้ยการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   

ข้ันตอนที่  4  การประเมินผล  และปรับปรุงรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ

เป็นการนําผลจากการทดลองใช ้ PCCEC  Model  ในขั้นตอนที่  3ประกอบดว้ย  1)  สมรรถนะการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโค้ช  2)  ผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของ

นักเรียน  และ  3)  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้มาปรับปรุง

แกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ขึ้น  และพร้อมที่จะนาํไปใชต้่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดั 

การเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร           

คร้ังน้ี  มีผลการวจิยั  ดงัน้ี 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ซ่ึงมีผลการศึกษาโดยจาํแนกตามกระบวนการดาํเนินการ  2  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

1.1 การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจาํเป็นโดยการศึกษาสภาพ  สาเหตุ  ปัจจัย

ความตอ้งการจาํเป็น  และนาํมาศึกษาทบทวนกบัเอกสาร  วรรณกรรม  และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง  ร่วมกบั

การเก็บขอ้มูลจากการสอบถามจากศึกษานิเทศก์  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครูการสัมภาษณ์ความคิดเห็น

จากครู  และนักเรียน  และการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้ ําหน้าท่ีโค้ช  ผู ้รับการโค้ช  และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งผลการศึกษาพบขอ้มูล  ดงัน้ี 

1.1.1 ช่องว่าง  (Gap)  ระหว่างสภาพท่ีคาดหวงั  (Target)  กบัสภาพที่เป็นจริง  (Actual)  

ได้แก่  1)  ความจาํเป็นในการส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร       

2)  ความจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition   และ                         

3)  ความจาํเป็นในการพฒันาวิชาชีพครูใหมี้ประสิทธิภาพ 

1.1.2 สภาพการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  และ

การโคช้ที่จาํเป็นสาํหรับการนาํมาใชใ้นการสังเคราะห์  และพฒันาเป็นรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ไดแ้ก่  1)  แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา  2)  แนวคิด  หลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบั

การออกแบบระบบการจดัการเรียนการสอน  3)  หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการโคช้  4)  ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง

กับการโค้ช  5)  แนวคิด  และหลักการเก่ียวกับ  Metacognition  และการพัฒนา  Metacognition  6)  การ

เรียน รู้ตามแนวคิ ดของ  Bloom’s  Taxonomy  Revised  7)  และแนวคิ ดเก่ี ยวกับการเรียน รู้ของ  

Marzano’s  Taxonomy 

1.1.3 เป้าหมาย  และผลลพัธ์ที่พงึประสงค ์ ไดแ้ก่  1)  เพือ่พฒันาสมรรถนะการจดั 

การเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  และ  2)  เพื่อพฒันา  Metacognition  

ของนกัเรียน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวทิยาศาสตร์ 

1.2 การออกแบบ  และพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ                    

มีผลการศึกษา  ดงัน้ี 

 



257 

1.2.1 การสังเคราะห์ขั้นตอนการออกแบบ  และพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  โดยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองการออกแบบระบบการจดัการเรียนการสอน  

The  ADDIE  Model  ของ  University  of  Florida  State  University  (1975:  1)  แบบจาํลองการออกแบบ

การจดัการเรียนการสอนเชิงระบบของ  Dick,  Carey  และ  Carey  (2005:  1 - 8)  และแบบจาํลองการสอน

ของ  Kemp,  Morrison  และ  Ross  (2011:  14 - 18)  ร่ วมกับแนวคิ ดการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  

Development)  ส่งผลให้ได้ขั้นตอนในการศึกษา  4  ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นตอนที่  1  การศึกษาวิเคราะห์

ความตอ้งการจาํเป็น  (Analysis  :  Research  :  R1)  ขั้นตอนที่  2  การออกแบบและพฒันาร่างรูปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (Design  and  Development  :  Development1  :  D1)  ขั้นตอนที่  3  การ

ทดลองใช้รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (Implementation  :  Research2  :  R2)  และ  

ขั้นตอนที่  4  การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (Evaluation  :  

Development2 : D2) 

1.2.2 การออกแบบ  และการพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  จากการศึกษาวิเคราะห์

ข้อมูลได้รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  สําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  ช่ือว่า  “PCCEC  Model”  ประกอบด้วย  องค์ประกอบ  3  ส่วน  ได้แก่  1)  องค์ประกอบ

เชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์ 2)  องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ  และ  3)  องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการ

นํารูปแบบไปใช้  แบ่งการดาํเนินการเป็น  5  ระยะ  ได้แก่  ระยะที่  1  การเตรียมการโคช้  (Preparing  :  P)  

ระยะที่  2  การวางแผนการปฏิบติั  (Creating  Action  Plan  :  C)ระยะท่ี  3  การปฏิบติั การโคช้  (Coaching  

:  C)  ระยะที่   4  การร่วมกันประเมินผลความสําเร็จ  และประมวลผลความรู้  (Evaluating  of  Intended  

Outcomes  and  Conceptualizing  of  Knowledge  :  E)  และ  ระยะท่ี  5  การพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  

(Continuing  Professional  Development  :  C) 

1.2.3 การตรวจสอบร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  และ

แก้ไขปรับปรุงโดยผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  พบว่า  ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงโครงสร้างรายข้อ   

ดา้นความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้ง  มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  4.60 – 4.80  

และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง  0.59 – 0.89 

1.2.4 การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  

ผูว้ิจยัได้นาํขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข   ดงัน้ี  1)  องคป์ระกอบเชิง

หลกัการและวตัถุประสงค ์ โดยให้เพิ่มเติมหลกัการเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์  และให้ปรับวตัถุประสงค์

ใหเ้น้นการพฒันาครูและนักเรียนเพือ่ใหต้รงกบัวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของการวิจยั  และ  2)  องคป์ระกอบ

เชิงกระบวนการ  โดยให้ปรับปรุงประเด็นยอ่ยในระยะที่  5  การพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  (Continuing  
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Professional  Development  :  C)  เพิ่มอีก  1  ประเด็น  เพื่อให้มีความสมบูรณ์ในการพฒันาวิชาชีพอยา่ง

ต่อเน่ืองสู่บุคคลที่เก่ียวขอ้งต่อไปส่วนองค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช้ให้คงไวต้ามเดิม  

ปรากฏว่า  รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีประสิทธิภาพสามารถนําไปทดลองใช้

กบักลุ่มตวัอยา่งได ้

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

แบ่งเป็นดา้นต่าง  ๆ ดงัน้ี 

2.1 การประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของ

ผูรั้บการโคช้  มีผลการประเมิน  ดงัน้ี 

2.1.1 การประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  

Metacognition  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  พบว่า  ในภาพรวมของคะแนนความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  มีผล

คะแนนหลงัการพฒันาความรู้และฝึกทกัษะสูงกวา่ก่อนการพฒันาความรู้และฝึกทกัษะ 

2.1.2 การประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้พบว่า  คะแนนเฉล่ียของการประเมินฯ  หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช ้ 

PCCEC  Model  โดยคะแนนการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูว้จิยั  ก่อนการทดลองใช ้ PCCEC  Model  อยูใ่น

ระดบัปานกลาง  ส่วนหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  อยูใ่นระดบัสูงที่สุด 

2.1.3 การประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition 

ของผูรั้บการโคช้โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจยัระหว่างการทดลองใช ้ PCCEC  Model  

พบวา่  คะแนนเฉล่ียของการประเมินฯ  ในภาพรวมจากการประเมินคร้ังที่  1 – 4  มีการพฒันาระดบั

ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนสูงขึ้นทุกคร้ังอยา่งต่อเน่ือง 

2.1.4 การประเมินจากการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน

ของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียนที่ส่งเสริม  Metacognition  มีพัฒนาการในการจัด              

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงขึ้นทุกคร้ังอยา่งต่อเน่ืองในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัการเรียนการสอน  

ดงัน้ี  1)  ขั้นการเตรียมความพร้อม  ไดแ้ก่  การสร้างแรงจูงใจ  และกระตุน้ให้เห็นความสําคญั  และ

ประโยชน์ของการเรียนรู้และการระบุส่ิงที่ตอ้งรู้  และปฏิบติัจากการเรียนรู้ในคร้ังน้ี  2)  ขั้นการเรียนรู้  

และพฒันาทกัษะ  ไดแ้ก่  การแสดงตวัอยา่งหรือกลยทุธ์หรือวิธีการปฏิบติั  และการนาํเสนอความรู้  

และทกัษะ  3)  ขั้นการฝึกทกัษะ  ไดแ้ก่  การนาํความรู้  และทกัษะสู่การปฏิบติัการทบทวนตรวจสอบ
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ความรู้  ทกัษะ  และผลงานที่ปฏิบติัและการตั้งคาํถามเก่ียวกบักระบวนการทาํงานและผลการปฏิบติังาน  

4)  ขั้นการสรุปความรู้  และสาระสําคัญ  ได้แก่   การสรุปบทเรียน  สาระสําคัญ  และแนวทางการ

นาํไปใช ้ 5)  ขั้นการสร้างสรรคค์วามรู้  และทกัษะ  ไดแ้ก่  การนาํเสนอแนวทางหรือวิธีการในการนํา

ความรู้  และทกัษะไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์  และ  6)  ขั้นการประเมินผลความรู้  และทกัษะ  ได้แก่  

การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้  และการปฏิบติั 

2.2 การประเมินผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  มีผลการศึกษา  

ดงัน้ี 

2.2.1 การทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  ก่อน  และ

หลังการทดลองใช้  PCCEC  Model  พบว่า  นักเรียนที่เรียนกับผูรั้บการโคช้ทุกกลุ่มมีคะแนนเฉล่ีย

ของผลการทดสอบฯ  หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช้  PCCEC  Model  โดยนักเรียนมี

คะแนนเฉล่ียก่อนการทดลองใช้  PCCEC  Model  อยู่ในระดับตํ่า  ส่วนหลังการทดลองใช้  PCCEC  

Model  อยูใ่นระดบัสูง 

2.2.2 การประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  มีผล

การประเมิน  ดังน้ี  1)  การประเมินวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนระหว่างก่อน

และหลงัการทดลอง  พบวา่  คะแนนเฉล่ียของการประเมินฯ  หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช ้ 

PCCEC  Model  โดยคะแนนการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้จิยั  ก่อนการทดลองใช ้ PCCEC  Model  อยูใ่น

ระดบัตํ่าที่สุด  ส่วนหลงัการทดลองใช ้ PCCEC  Model  อยูใ่นระดบัสูง  และ  2)  การพฒันาวธีิการเรียนรู้

ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  ระหว่างการทดลอง  คร้ังที่  1 – 4  พบว่า  คะแนนเฉล่ียของการ

ประเมินวิธีการเรียนรู้ในคร้ังแรก  อยู่ในระดบัตํ่า  ส่วนคร้ังท่ี  2  อยูใ่นระดบัปานกลาง  คร้ังท่ี  3  อยูใ่น 

ระดบัสูง  และคร้ังที่  4  อยูใ่นระดบัสูง  นักเรียนมีการพฒันาระดบัความสามารถในการเรียนรู้สูงขึ้น

ทุกคร้ังอยา่งต่อเน่ือง 

2.3 การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ            

ผูรั้บการโค้ช  พบว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของผูรั้บการโค้ชใน

ภาพรวม  อยูใ่นระดบัมากที่สุด  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ทุกดา้นมีระดบัความคิดเห็น  

อยูใ่นระดบัมากที่สุด  โดยดา้นการวดัประเมินผลการเรียนรู้  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมา  คือ  ดา้นการ

สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน  และสุดทา้ย  คือ  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

2.4 การประเมินความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  

ผูว้จิยั  และผูเ้ก่ียวขอ้งที่มีต่อการนาํ  PCCEC  Model  ไปใช ้ ไดแ้ก่  1)  ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ

พบว่า  องคป์ระกอบมีความเหมาะสม  สอดคล้องต่อเน่ืองกันเป็นระบบ  ทาํให้เกิดการพฒันาองคค์วามรู้
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การปฏิบติังาน  และการพฒันาวิชาชีพได้อย่างชดัเจน  เกิดความร่วมมือไวว้างใจ  และแรงจูงใจภายใน

ตนเองในการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองภายใตบ้รรยากาศของความเป็นเพื่อนร่วมงาน  ดว้ยการติดตาม  

ดูแล  ช่วยเหลือ  ให้การสนับสนุน  และส่งเสริมอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา  จากผูท้ี่มีความเช่ียวชาญ          

2)  ด้านกระบวนการนําไปใช ้ พบว่า  การดาํเนินการมีความเหมาะสม  ทั้งด้านกระบวนการที่มี

ความต่อเน่ือง  และสร้างวฒันธรรมในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนร่วมกันอยา่งต่อเน่ือง  

ดว้ยการร่วมกนัเตรียมการจดัการเรียนการสอน  การพฒันาแผนการจดัการเรียนการสอน  การสงัเกต

การสอนซ่ึงกนัและกนั  การทบทวนยอ้นคิดเพื่อการพฒันาปรับปรุง  ทาํให้เกิดความสามคัคีความเขา้ใจ  

ความไวว้างใจกนั  และ  3)  ดา้นผลของการใชรู้ปแบบ  พบว่า  สามารถพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน

การสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียนและพฒันาวฒันธรรมการทาํงานร่วมกนัของครู 

อภิปรายผล 

การวิจยั  เร่ือง  รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการ

จดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

(PCCEC  Model)  มีผลการอภิปราย  ดงัน้ี 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

(PCCEC  Model)  ซ่ึงประกอบด้วย  3  องค์ประกอบ  ดังน้ี  องค์ประกอบที่  1  เป็นองค์ประกอบเชิง

หลกัการและวตัถุประสงค ์ มี  2  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  หลกัการและวตัถุประสงค ์ ส่วนองคป์ระกอบที่  2

เป็นองคป์ระกอบเชิงกระบวนการ  แบ่งเป็น  5  ระยะ  ไดแ้ก่  ระยะที่  1  การเตรียมการโคช้  (Preparing  :  P)  

ระยะที่  2  การวางแผนการปฏิบติั  (Creating  Action  Plan  :  C)  ระยะที่  3  การปฏิบติัการโคช้  (Coaching  

:  C)  ระยะที่   4  การร่วมกันประเมินผลความสําเร็จและประมวลผลความรู้  (Evaluating  of  Intended  

Outcomes  and  Conceptualizing  of  Knowledge  :  E)  และระยะที่   5  การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  

(Continuing  Professional  Development  :  C)  และองค์ประกอบที่  3  เป็นองค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํา

รูปแบบไปใช้มี  2  องค์ประกอบ  ได้แก่  องค์ประกอบสําคญัของการโคช้ทางปัญญา  (Nurturant)  และ

ระบบสนับสนุน  (Supporting  Systems)  พบวา่  ร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มี

ค่าดชันีความสอดคลอ้งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวทุ้กดา้น  โดยมีค่าดชันีความสอดคล้องรายขอ้ด้าน

ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  4.60 – 4.80  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง  

0.59 – 0.63  ส่วนด้านความเป็นไปได้  มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  4.60 – 4.80  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่

ระหว่าง  0.59 – 0.63  และดา้นความสอดคลอ้ง  มีค่าเฉล่ีย  4.60  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.59  ทุก

ขอ้เท่ากนั  โดยรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ดงักล่าวมีประสิทธิภาพสามารถนาํไปใช้
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กบันักเรียนได ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขั้นตอนการพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนฯ  มาจากแนวคิดและหลักการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ  โดยประยุกต์

แบบจําลองการออกแบบระบบการสอน   The  ADDIE  Model  ของ  University  of  Florida  State  

University  (1975:  1)  แบบจาํลองการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบของ  Dick,  Carey  

และ  Carey  (2005:  1 - 8)  และแบบจําลองการสอนของ  Kemp,  Morrison  และ  Ross  (2011:  14 - 18)  

ร่วมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  รวมทั้ งจากการนําวิธีการเชิงระบบ  

(System  Approach)  ที่มีองคป์ระกอบ  5  องคป์ระกอบ  ได้แก่  1)  ตวัป้อน  2)  กระบวนการดาํเนินงาน  

3)  การควบคุม 4)  ผลผลิต  และ  5)  การให้ข้อมูลป้อนกลับซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบท่ีมี

ความสัมพนัธ์  และส่งเสริมการดาํเนินการซ่ึงกันและกัน  (ทิศนา  แขมมณี,  2553:  198)  มาใช้ในการ

ดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอนที่ชดัเจน  ภายใตห้ลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ  มาประยกุตใ์ช้

ในการพฒันาการดาํเนินการทุกขั้นตอน  และมีการยดืหยุ่นตามสถานการณ์ต่างๆ  อยา่งเหมาะสม  เพื่อ

พฒันาคุณภาพในจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  (วชัรา  เล่าเรียนดี,  

2558:  197)  จึงส่งผลให้ร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีความสมเหตุสมผลเชิง

ทฤษฎีสูงมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชไ้ดจ้ริง  และมีองคป์ระกอบที่มีความสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนัสูง   

การได้มาซ่ึงรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ที่มีค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งรายขอ้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดไวท้ั้ง  3  ดา้น  ประกอบดว้ย  1)  ดา้นความสมเหตุสมผล

เชิงทฤษฎี 2)  ด้านความเป็นไปได้  และ  3)  ด้านความสอดคล้อง  เน่ืองมาจากผู ้วิจยัได้สังเคราะห์

องคป์ระกอบต่างๆ  ของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ขึ้นภายใตแ้นวคิด  หลกัการ  

และทฤษฎีที่สนับสนุนอยา่งชดัเจนทุกองคป์ระกอบ  ดงัน้ี  1)  องคป์ระกอบเชิงหลกัการ  และวตัถุประสงค์

ไดส้ังเคราะห์ขึ้นภายใตแ้นวคิดและหลกัการโคช้ทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  ของ  Costa  และ  

Carmston  (2002)  และการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)ของ  Joyce  และ  Showers  

(1988)  ร่วมกับแนวคิด  และหลักการ  Metacognition  ของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2558)  และกระบวนการ

เรียนรู้ของ  Pressley,  Berkowski  Schneider  (1987)  2)  องค์ประกอบเชิงกระบวนการประกอบด้วย  

ระยะที่  1  การเตรียมการโคช้  (Preparing  :  P)  ไดแ้ก่  1)  การวิเคราะห์สภาพ  ปัญหาและความตอ้งการ  

การกาํหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์  Metacognition  ของนักเรียนได้สังเคราะห์ขึ้นภายใต้

แนวคิดแบบจําลองการออกแบบการสอน  The  ADDIE  Model  ของ  University  of  Florida  State  

University  (1975:  1)  ร่วมกบัแนวคิดแบบจาํลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ  Dick,  Carey และ  

Carey  (2005:  1 - 8)  แนวคิดการประเมินความต้องการจําเป็นของ  Kaufman,  Rojas  และ  Mayer  

(1993:  5)  2)  การพฒันาความรู้  และทักษะที่สําคญัให้แก่ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโค้ชเกิดความรู้  

ความเข้าใจ  และนําไปใช้ในการทาํหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมได้สังเคราะห์ขึ้นภายใต้แนวคิดของ  
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Glickman,  Gordon  และ  Ross - Gordon  (2010:  296)  ร่วมกับแนวคิดของ  Ornstein  และ  Hunkin  (2004:  307)  

และ  3)  การส่งเสริมให้เกิดสัมพนัธภาพ  ความคุน้เคย  ความไวว้างใจ  ความร่วมมือ  ความเป็นเพื่อน  และ

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  ไดส้ังเคราะห์ขึ้นภายใตแ้นวคิดของ  Glatthorn  (1990:  189)  และ  

Jennings  (1994:  8 - 9)  ร่วมกับแนวคิดของ  Costa  และ  Garmston  (2002:  22 - 23)  แนวคิดของ  Cope  

(2004:  20 - 21)  และแนวคิดของ  Britton  และ  Anderson  (2009:  2)  ระยะที่  2  การวางแผนการปฏิบัติ  

(Creating  Action  Plan  :  C)  ได้แก่   1)  การร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่ ส่ งเสริม  

Metacognition  และ   2)  การร่วมกนักาํหนดแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ได้สังเคราะห์

ขึ้นภายใตแ้นวคิดของ  Costa  และ  Garmston  (2002:  26 – 28)  ร่วมกบัแนวคิดของ  Young,  Sheets  และ  

Knight  (2005:  5)  ระยะที่  3  การปฏิบัติการโคช้  (Coaching  :  C)  ได้แก่  1)  การประชุมก่อนปฏิบัติการ

โคช้  2)  การสังเกตการจดัการเรียนการสอนซ่ึงกนัและกนั  และ  3)  การทบทวนยอ้นคิด  ไดส้งัเคราะห์ขึ้น

ภายใตแ้นวคิด        และหลักการโค้ชทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  ของ  Costa การโค้ชแบบเพื่อนช่วย

เพื่อน  (Peer  Coaching)  ของ  Robbins  (1991)  Joyce  และ  Showers  (1995)  Glatthorn  (2000)  ว ัชรา  

เล่าเรียนดี  (2556)  ร่วมกับแนวคิด  และหลักการโค้ชแบบร่วมมือ  (Collaborative  Coaching)  ของ  Cope  

(2004)  ระยะที่  4  การร่วมกันประเมินผลความสําเร็จ  และประมวลผลความรู้  (Evaluating  of  Intended  

Outcomes  and  Conceptualizing  of  Knowledge  :  E)  ได้สังเคราะห์ขึ้ นภายใต้แนวคิดของ  Vinson  

(2006:  12)  ร่วมกับแนวคิดของ  Loucks – Horsley  (1989:  93 - 94)  ระยะที่  5  การพฒันาวิชาชีพอย่าง

ต่ อ เน่ื อง  (Continuing  Professional  Development  :  C)  ได้แ ก่   1)  การจัดทํ าแผนพัฒ นาตนเอง  

(Individual  Development  Plan  :  ID  Plan)  และ  2)  การเผยแพร่ผลงานแก่ผูท้ี่สนใจ  ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานไดส้ังเคราะห์ขึ้นภายใตแ้นวคิดของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  260)  และ  3)  องคป์ระกอบ  

เชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช้เป็นองค์ประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นภายใต้แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎี

เก่ียวกับการโคช้ทางปัญญา  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  และ  Metacognition  ดังน้ี  1)  องค์ประกอบ

สาํคญัที่เอ้ือต่อการโคช้ทางปัญญา  (Nurturant)  เก่ียวกับความรู้  และทกัษะในการคิดขั้นสูง  (Knowledge  

and  Higher - Order  Thinking  Skills)  ได้สังเคราะห์ขึ้ นภายใต้แนวคิดของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2558:  1)  

ร่วมกับแนวคิดของ  Conklin  (2012:  30)  แนวคิดของ  Pressley,  Borkowski  และ  Schneider  (1987:  79)  

การเรียนรู้ตามแนวคิดของ  Bloom’s  Taxonomy  Revised  (2001)  และแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของ  

Marzano’s  Taxonomy  ส่วนทกัษะในการส่ือความหมาย  และทกัษะการสะทอ้นยอ้นคิด  (Communication  

Skills  and  Reflective  Thinking  Skills)  ได้สังเคราะห์ขึ้ นภายใต้แนวคิดของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  

156 - 165)  ร่วมกับแนวคิดของ  Costa  และ  Garmston  (2002:  28)  ความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ  ความ

ร่วมมือ  และการไวว้างใจ  (Collegiality  Collaboration  and  Trust)  ได้สังเคราะห์ขึ้ นภายใต้หลักการ  

และแนวคิดของ  Gottesman  (2000:  85 - 100)  ร่วมกบัหลักการ  และแนวคิดของ  Cope  (2004:  20 - 21)  
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และการมีแรงจูงใจภายในตนเอง  (Self  Motivation)  ในการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไดส้ังเคราะห์ขึ้นภายใต้

หลักการ  และแนวคิดของ  Costa  and  Garmston  (2002:  3)  และ  2)  ระบบสนับสนุน  (Supporting  

Systems)  เก่ียวกับการได้รับการส่งเสริม  และสนับสนุนอย่างจริงใจ  จากผูบ้ริหารสถานศึกษา  และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งและการไดรั้บการติดตามดูแลช่วยเหลือให้การสนับสนุนส่งเสริม  (Mentoring)  อยา่งใกลชิ้ด  

และต่อเน่ืองได้สังเคราะห์ขึ้นภายใตแ้นวคิดของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556ข:  300 – 302)  สอดคลอ้งกับ

ผลการวิจยัของ  ธญัพร  ช่ืนกล่ิน  (2553)  และ  จิตณรงค ์ เอ่ียมสาํอางค ์ พบว่า  การพฒันารูปแบบการโคช้

ที่สังเคราะห์ขึ้ นภายใต้แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่ เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติชัดเจนในทุก

องค์ประกอบ  และทุกระยะของกระบวนการ  จึงส่งผลให้มีความสอดคล้องรายข้อในด้านความ

สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้  และความสอดคล้องมีค่าดัชนีอยูใ่นระดบัที่สูง  และเป็นไป

ตามเกณฑท์ี่กาํหนดได ้

2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในดา้นต่าง  ๆ ดงัน้ี 

2.1 ผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของ

ผูรั้บการโค้ชหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช้  PCCEC  Model  โดยมีคะแนนการประเมิน

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  อยู่ในระดับสูงขึ้น  ในระยะเวลา  4  เดือน  

ทั้งจากการประเมินตนเอง  การประเมินจากผูท้าํหน้าที่โคช้และการประเมินจากผูว้จิยั  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก

กระบวนการตาม  PCCEC  Model  เปิดโอกาสให้ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้มีส่วนร่วมในการ

กําหนดประเด็นในการประเมิน  ท ําให้การพฒันาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และตรงตามความ

ตอ้งการ  ประกอบกับในการพฒันาความรู้  และฝึกทักษะ  มุ่งเน้นสาระสําคญัท่ีจาํเป็นต่อการพฒันา

ความรู้  ความเขา้ใจ  และความสามารถเกี่ยวกับการโคช้ทางปัญญา  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  และ

การจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ภายใตค้วามมุ่งมั่น  และความตั้งใจจริงของ           

ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  ทาํให้สามารถนาํความรู้  และทกัษะที่ไดรั้บจากการพฒันามาใชไ้ด้

อยา่งมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลกบันักเรียน  และการพฒันาวชิาชีพของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี  รวมทั้ง

ในการประชุมก่อนปฏิบติัการโคช้  การสังเกตการจดัการเรียนการสอนซ่ึงกันและกัน  และการทบทวน

ยอ้นคิดจากการสังเกตการจดัการเรียนการสอนที่มุ่งพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  ดว้ยการ

ร่วมกนัหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพฒันาในประเด็นท่ียงับกพร่องอยา่งจริงจงั  และต่อเน่ือง  ซ่ึง

เป็นกระบวนการนําสู่การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนได้

ในที่สุด  สอดคล้องกับผลการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บ
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การโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมินระหว่างการใช้รูปแบบการโคช้ทาง

ปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นฯ  เดือนละ  1  คร้ัง  เป็นระยะเวลา  4  เดือน  พบว่า  ผลการประเมินแผนการจดั 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  มีการพฒันาสูงขึ้นทุกคร้ังอยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการปฏิบติัตาม  PCCEC  Model  ซ่ึงเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะการ

คิดขั้นสูงที่จะนาํไปสู่การพฒันาดา้นสติปัญญา  และการคิดให้แก่ครูและเพื่อนครู  ดว้ยบรรยากาศของ

การไวใ้จกนั  การช่วยเหลือสนบัสนุนส่งเสริมกนัและกนัระหว่างเพือ่นร่วมงานกนัในการพฒันาวิชาชีพ

อยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลาที่ปฏิบติังาน  การทาํงานเป็นทีม  การร่วมกันวางแผน  การแกปั้ญหา  และการ

พฒันาสมรรถนะและทกัษะการคิดแบบต่างๆ  เพื่อนาํไปสู่การยกระดบัสมรรถนะในวิชาชีพของตนเอง

ภายใตค้วามสมัครใจ  และความต้องการของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั  สอดคล้องกับแนวคิดของ  Knowles  

(1984: 13)  ที่ระบุว่า  การพฒันาในวิชาชีพของบุคคลท่ีอยูใ่นวยัผูใ้หญ่จะเกิดการเรียนรู้ไดดี้หากมีส่วน

ร่วมในการวางแผน  การตดัสินใจ  การปฏิบติั  การประเมินผลและการพฒันาปรับปรุง  รวมทั้งจะมีความ

พร้อมมากยิ่งขึ้นเม่ือส่ิงที่เรียนรู้เก่ียวขอ้งโดยตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและสามารถนําความรู้ไปใชแ้กไ้ข

ปัญหาในชีวิตจริงและการพฒันาตนเอง  ตลอดจนทาํให้เกิดแรงจูงใจจากภายในและการมองเห็นประโยชน์

ของส่ิงที่ตอ้งเรียนรู้และการพฒันางานในหน้าท่ีของตน  และแนวคิดของ  Glatthorn  (1990:  143)  ที่เช่ือว่า  

การเรียนรู้และพฒันาของผูท้ี่อยูใ่นวยัผูใ้หญ่จะไดผ้ลดีหากมีการจดับรรยากาศที่มีความไวว้างใจ  การ

ยอมรับกันและกัน  การปฏิบัติจริง  การมีอิสระในการคิดและปฏิบัติ  และการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

เป็นไปในแนวทางเดียวกับแนวการปฏิบติัสําหรับการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  

(2556ข:  300 - 302)  ที่ระบุวา่  ปัจจยัสาํคญัในการนาํการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  มาใชใ้ห้

ประสบผลสาํเร็จสูงสุดไดแ้ก่  1)  เกิดจากความสมคัรใจ  ความตั้งใจและความตอ้งการ  และ  2)  ผูท้าํหน้าที่

โคช้และผูรั้บการโคช้  จะตอ้งเป็นผูฝึ้กความเช่ียวชาญ  (Co – Trainer)  ให้กนัและกนัส่งผลให้ผูท้าํหน้าที่

โคช้  และผูรั้บการโคช้มีทัศนคติ  และสัมพนัธภาพที่ดีต่อกันแล้วในระดับหน่ึง  นอกจากน้ียงัมีการ

เตรียมความพร้อมให้แก่ผูท้าํหนา้ที่โคช้และผูรั้บการโคช้  ดว้ยการพฒันาความรู้  และฝึกทกัษะที่สาํคญั

จาํเป็น  เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ  ความมัน่ใจ  และสามารถทาํหน้าที่ได้อยา่งมีคุณภาพด้วยวิธีการ

บรรยายในภาคทฤษฎี  การสาธิต  และการฝึกปฏิบัติที่เน้นการฝึกทักษะการโคช้โดยตรงให้แก่ผูท้าํ

หน้าที่โคช้กับผูรั้บการโคช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับการนําไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลเต็มตาม

ศักยภาพ  สอดคล้องกับแนวคิดของ  Costa  และ  Garmston  (2002:  38)  ที่ เช่ือว่า  การฝึกอบรมใน

ภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียวทําให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ในระดับตํ่า  มีทักษะในระดับปานกลาง  และ

สามารถนําความรู้ไปใช้ในระดับตํ่ามาก แต่หากมีการใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการบรรยายทฤษฎี

ร่วมกับการสาธิต  การฝึกปฏิบติั  การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  และการโคช้  (Coaching)  จะทาํให้บุคลากรมี

ความรู้  เกิดทักษะ  และสามารถนําความรู้ไปใช้ได้ในระดับสูงมากเป็นไปในแนวทางเดียวกับผล
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การศึกษาของ  Sammy  (2007)  พบว่า  โคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอน

ของครู  และการจดัการในชั้นเรียนได ้ นอกจากน้ียงัมีผลการศึกษาของ  Zwart  และคณะ  (2008)  ที่

ยนืยนัว่า  การเรียนรู้ของครูที่เกิดจากการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยพฒันาการจดัการเรียนรู้  ความคิด

และตั้งใจปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้เกิดการยนืยนัความคิด  มโนทศัน์  และความเช่ือเดิม  

เกิดการปรับเปล่ียนความคิดที่มีต่อตนเอง  รวมทั้งการเพิม่ความตระหนักในการจดัการเรียนรู้ได ้ และ

ยงัสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ  Britton  และ  Anderson  (2009)  พบว่า  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ของครูก่อนประจาํการ  ช่วยส่งเสริมให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนได้

นอกจากน้ีการนํากระบวนการของรูปแบบการโคช้ทางปัญญามาใช้เพื่อพฒันา  Metacognition  ให้

บรรลุวตัถุประสงค์  ด้วยการกาํหนดระยะเวลาในการพฒันาความรู้  และฝึกทักษะ  จาํนวน  5  วนั  และ           

การประชุมของผูท้าํหน้าที่โคช้  ผูรั้บการโคช้  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์  ตลอดกระบวนการ

ตาม  PCCEC  Model  รวมคนละ  11  คร้ัง  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Fostor  (1989)  พบว่า  ครู

ผูเ้ขา้ร่วมการโคช้ทางปัญญาที่ไดรั้บการโคช้ทางปัญญา  5  วนั  เก่ียวกบัการโคช้ทางปัญญา  มีค่าเฉล่ีย

คะแนนผลกระทบอา้งอิงในกระบวนการสอนในทุกสมรรถนะ  ครูที่ไดรั้บการโคช้ทางปัญญาและมีการจดั 

การประชุมตั้งแต่  7  คร้ัง  มีค่าเฉล่ียคะแนนผลกระทบในกระบวนการสอนทุกสมรรถนะ  ส่วนครูที่

ประชุม  4 - 6  คร้ัง  มีคะแนนเฉล่ียสูงในด้านการวิเคราะห์และการประเมิน  ครูที่ประชุมน้อยกว่า  4  คร้ัง     

มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่าทุกสมรรถนะ  และครูที่ไดรั้บการโคช้ทางปัญญาที่มีประชุมร่วมกับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือเพือ่นครู  มีค่าเฉล่ียคะแนนอยูใ่นระดบัสูงในทุกสมรรถนะ 

ส่วนประเด็นการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  ปรากฏผล  ไดแ้ก่  1)  ประเด็นการประเมินฯ  ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดเท่ากนั  จาํนวน  3  ขอ้  

ไดแ้ก่  1)  การจดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน  2)  การสร้างแรงจูงใจ  และกระตุน้ให้

นกัเรียนเห็นความสาํคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้และ  3)  การจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์ เน้ือหา  การวดัประเมินผล  และความสนใจของนักเรียนรองลงมา  ได้แก่  การแสดงตวัอยา่ง

หรือกลยทุธห์รือวิธีปฏิบติั  เพื่อให้นักเรียนเขา้ใจยิง่ขึ้น  มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงที่สุด  ส่วนขอ้ที่มี

คะแนนตํ่าสุด  ได้แก่  การให้นักเรียนคน้หาจุดเด่น  และขอ้บกพร่องของตนเอง  มีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัสูง 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินจากการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน

ของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียนที่ส่งเสริม  Metacognition  พบว่า  ผูรั้บการโค้ชมี

พฒันาการในการจดัการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นทุกคร้ังอยา่งต่อเน่ืองในประเด็นต่าง  ๆ ไดแ้ก่  1)  การสร้าง

แรงจูงใจและกระตุน้ให้นักเรียนเห็นถึงความสาํคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้  และการใหน้ักเรียนระบุ

ส่ิงที่ตอ้งรู้และปฏิบติัจากการเรียนรู้  2)  การนําเสนอตวัอย่าง  และวิธีปฏิบติั  เพื่อพฒันาความรู้  และ
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ทกัษะของนักเรียนเหมาะสม  น่าสนใจ  และใกลต้วันักเรียน  รวมทั้งในการนาํเสนอวธีิปฏิบติัมีรายละเอียด

ที่ทาํให้นักเรียนเขา้ใจไปในทางเดียวกนัชัดเจนขึ้น  3)  การฝึกให้นักเรียนนาํความรู้  และทกัษะที่ไดรั้บ

จากการเรียนรู้ไปใช้ในการทาํแบบฝึกหัดหรือฝึกปฏิบติัจริงหรือทดลองการใชค้าํถามกระตุน้ให้นักเรียน

ทบทวนตรวจสอบความรู้  ทกัษะและผลงานที่ปฏิบติัของตนเองทั้งเป็นกลุ่ม  และรายบุคคลตามความ

เหมาะสม  และการใชค้าํถามให้นักเรียนตอบเก่ียวกับกระบวนการทาํงานและผลการปฏิบติังานแต่ละ

คร้ัง  4)  การสนทนาเพื่อกระตุน้ให้นักเรียนสรุปบทเรียน  และสาระสาํคญัท่ีไดเ้รียนรู้  รวมทั้งการกระตุน้

ให้นักเรียนสรุปแนวทางการนําความรู้หรือส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ไปใช้ดว้ยตนเอง  5)  การสร้างสรรค์ความรู้

และทกัษะ  โดยการเปิดโอกาสใหน้ักเรียนนาํเสนอแนวทางหรือวธีิการในการนาํความรู้และทกัษะไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้คร้ังต่อไป  และในชีวิตประจาํวนั  และ  6)  การเปิดโอกาสให้นักเรียน

ประเมินสมรรถนะการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้  และการปฏิบติัของตนเองส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรม

การตอบสนองที่ส่งเสริม  Metacognition  เพิ่มขึ้นทุกคร้ังอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูท้าํหน้าที่

โคช้  แลผูรั้บการโคช้ทุกคน  ตระหนักถึงความสาํคญัและประโยชน์ของการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนฯ  การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  และเช่ือว่าการ

ปฏิบัติตาม  PCCEC  Model  สามารถช่วยพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  

Metacognition  ของนักเรียนได ้ จึงทาํให้มีความตั้งใจ  มุ่งมัน่  และร่วมมือกนัพฒันาอยา่งจริงจงั  พร้อม

ทั้งจากการที่ไดมี้โอกาสพฒันาความรู้  และฝึกทกัษะท่ีสําคญัในการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  Metacognition  เป็นเวลา  5  วนั  ตลอดจนได้มีการสร้าง

สัมพนัธภาพที่ดีกบัเพื่อนครูที่เขา้ร่วมการวิจยั  ดว้ยการเปิดโอกาสให้เยีย่มชมชั้นเรียนซ่ึงกนัและกนัใน

ระยะเวลาสั้นๆ  จาํนวน  6  คร้ัง  และการส่งเสริมให้มีการอภิปรายและสะท้อนยอ้นคิดในการจดัการ

เรียนการสอนและการปฏิบัติงานของเพื่อนหลังการเยี่ยมชมจาํนวน  1  คร้ัง  ในระยะท่ี  1  การเตรียม   

การโคช้  (Preparing  :  P)  ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  มีความเขา้ใจ  และ

พฒันาตนไดดี้ยิง่ขึ้น  จนเกิดความมัน่ใจ  ดงัขอ้มูลการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  

และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที่มีต่อการนาํ  PCCEC  Model  ไปใช ้ เม่ือวนัที่  21  กนัยายน  2558  “ตอนแรก

ที่เขา้รับการอบรม  ไม่มีความมัน่ใจวา่จะทาํได ้ แต่เม่ือไดฝึ้กปฏิบติัในระหว่างการอบรม  และไดก้าร

เยี่ยมการสอนเพื่อนเพื่อสร้างความคุน้เคย  6  คร้ัง  รวมทั้งได้ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนการสอน

ก่อนนําไปใช้จริงร่วมกันเพื่อน  ได้เป็นผูท้าํหน้าที่โคช้  ได้รับการฝึกสร้างแรงจูงใจภายในตนเอง  

และไดข้อ้แนะนาํที่เป็นประโยชน์  จากผูเ้ช่ียวชาญ  และเพื่อน  ทาํให้เกิดความมัน่ใจยิง่ขึ้น”  และเม่ือได้มี

การประชุมปรึกษาหารือของผูท้าํหน้าท่ีโคช้  ผูรั้บการโคช้  และผูดู้แลให้คาํปรึกษาร่วมกันหลังการ

ปฏิบติัการโคช้แต่ละรอบ  เพื่อให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  และอภิปรายสะทอ้นยอ้นคิดผลการปฏิบติัของกัน

และกัน  ตาม  PCCEC  Model  ในระยะเวลา  4  เดือน  ส่งผลให้ผู ้ท ําหน้าที่โค้ช  และผู ้รับการโค้ช
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สามารถพฒันาตนสูงขึ้นทุกคร้ังอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ีสามารถยนืยนัไดจ้ากขอ้มูลการสนทนากลุ่ม  (Focus  

Group)  ที่กล่าววา่  “การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนร่วมงานเป็นโอกาสท่ีสาํคญัยิง่ในชีวิตการทาํงาน  ใน

บางคร้ังไดรั้บคาํแนะนาํอยา่งมีหลกัการ  และมีเหตุผล  ทาํให้เรามัน่ใจในการพฒันา  บางคร้ังเราไดเ้ห็น

การปฏิบติัที่ดี  และเป็นแบบอยา่งได ้ เราสามารถนาํมาใชไ้ดซ่ึ้ง  PCCEC  Model  เป็นรูปแบบท่ีสามารถ

พฒันาไดท้ั้งคนที่มีจุดบกพร่อง  และคนที่ตอ้งการพฒันาเพิม่เติมอยา่งต่อเน่ือง  ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์

ทุกด้าน  PCCEC  Model  เป็นรูปแบบท่ีช่วยพฒันา  และปรับปรุงด้านท่ีบกพร่องอย่างลงตัว  ยงัคง

ความภาคภูมิใจ  และความเช่ือมัน่ในตนเองตลอด”  สอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวคิดของการโคช้

ทางปัญญาของ  Costa  and  Garmston  (2012:  389)  บนพื้นฐานความเช่ือ  3  ประการ  ไดแ้ก่  1)  พฤติกรรม

มนุษยเ์ปล่ียนหลังจากที่มีการเปล่ียนแปลงความเช่ือ  2)  พฤติกรรมของมนุษยท์ั้งหมดมาจากการรับรู้  

การเปล่ียนการรับรู้  และการคิดเป็นส่ิงที่มีมาก่อนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  และ  3)  มนุษยส์ร้าง

ความรู้และความหมายใหม่ของส่ิงท่ีรู้ด้วยการไตร่ตรองสะท้อนคิด  (Reflect)  เก่ียวกับประสบการณ์  

การพดูคุยเพือ่แลกเปล่ียนความรู้  และความคิดกบับุคคลอ่ืน 

2.2 ผลการประเมินผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  ก่อน  และหลัง

การทดลองใช้  PCCEC  Model  พบว่า  นักเรียนที่เรียนกับผูรั้บการโคช้ทุกกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียของผล

การทดสอบฯ  หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช ้ PCCEC  Model  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากรูปแบบการ

โคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  มีการดาํเนินกระบวนการพฒันาวชิาชีพของครูและเพือ่นครูร่วมกนั

อย่างต่อเน่ือง  และมีการทบทวนยอ้นคิดเพื่อนําไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม 

Metacognition  ในส่วนของผูรั้บการโคช้ไดรั้บการพฒันาความรู้  และฝึกทกัษะการจดัการเรียนการสอนที่

ส่งเสริม  Metacognition  ด้วยกลยุทธ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนา  Metacognition  อย่าง

หลากหลายที่สามารถนําไปใช้ในการวางแผนการจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น      

การใช้แผนผงัมโนทัศน์หรือแผนผงัความคิด  การใช้  CIPPA  Model  การใช้ค ําถาม การใช้เทคนิค      

การสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry  Technique)  การใช้โครงงานการระดมสมอง  (Brainstorming)  การจดั 

ระบบความคิด  (Thinking  Organizers)  ด้วยการใช้กราฟิก  แผนภูมิ  รูปภาพ  เป็นตน้  ส่งผลจดัการ

เรียนการสอนที่เกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนชัดเจน  สอดคล้องกับแนวคิดของ  Conklin  (2012:  30 - 

32)  ที่เสนอว่า  การเลือกกลยทุธ์และวิธีการที่เหมาะสมการเช่ือมโยงเร่ืองที่รู้กบัเร่ืองที่ตอ้งเรียนรู้  และ

การตรวจสอบทุกขั้นตอนของกลยทุธท์ี่เลือกใชเ้ป็นปัจจยัที่มีผลต่อการพฒันา  Metacognition  รวมทั้งได้

มีการปรับกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมให้นกัเรียนเกิด  Metacognition  อยา่งเป็น

ระบบ  ประกอบด้วย  1)  ขั้นการเตรียมความพร้อม  ได้แก่  การจัดบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน  การสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้นักเรียนเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้  

สอดคล้องกบัแนวคิดของ  Pressley,  Borkowski  และ  Schneider  (1987:  61 - 79)  ที่เสนอกระบวนการ
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เรียนการสอนที่พฒันา  Metacognition  ไวว้่า  จะตอ้งสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในตวัผูเ้รียน  ตลอดจนการให้

นักเรียนระบุส่ิงที่ต้องรู้และปฏิบัติในการเรียน  สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของ  

Marzano’s  Taxonomy  (Marzano,  2001:  29)  ที่ ระบุ จุด เน้ น สํ าคัญ ของ   Metacognitive  System  ว่ า

นักเรียนตอ้งสามารถระบุเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองได้  2)  ขั้นการเรียนรู้  และพฒันาทกัษะ  ได้แก่     

การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์  เน้ือหา  การประเมินผล  และความสนใจของนักเรียน      

การเช่ือมโยงเน้ือหาที่สอนสู่กระบวนการ  Metacognition  การแสดงตวัอยา่งหรือกลยทุธ์หรือวิธีปฏิบติั  

เพื่อให้นักเรียนเขา้ใจยิง่ขึ้น  การนาํเสนอความรู้  และทกัษะต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  

วชัรา  เล่าเรียนดี  (2558:  3)  ที่ได้ให้ข้อคิดว่า  การเสนอตัวอย่าง  และการปฏิบัติให้เห็นชัดเจน  พร้อมกับ      

การอธิบาย  และการตรวจสอบการรู้  การเข้าใจ  และการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองจะช่วยพัฒนา  

Metacognition  3)  ขั้นการฝึกทกัษะ  ไดแ้ก่  การเปิดโอกาสให้นักเรียนนาํความรู้  และทกัษะต่าง  ๆ ที่ได้

เรียนรู้ไปใช ้ การสร้างโอกาสให้นักเรียนฝึกการสะทอ้นคิดวธีิการคิด  วิธีการเรียนรู้และวิธีการปฏิบติัของ

ตนเอง  การให้นักเรียนตรวจสอบความรู้  ทกัษะ  และผลการปฏิบติัของตนเอง  การให้นักเรียนคน้หา

จุดเด่น  และขอ้บกพร่องของตนเอง  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  Pressley,  Borkowski  และ  Schneider  

(1987:  61 - 79)  ที่ระบุว่า  การช่วยเหลือ  และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง  จะตอ้งมีการถาม - 

ตอบเก่ียวกบัการคิด  การปฏิบติั  และผลการปฏิบติั  การจดัโอกาสฝึกโดยการถามตอบในกระบวนการคิด 

ต่อเน่ือง  ด้วยการสะทอ้นคิดถามและตอบตนเอง  (Self - Reflect)  หรือร่วมกับเพื่อนทาํความเขา้ใจกับ

ขั้นตอนการคิด  ฝึกการคิด  ทบทวนกระบวนการคิด  ยอมรับขอ้มูลยอ้นกลบั  เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข  

และมีการถ่ายโยงกรอบการคิดใชใ้นสถานการณ์  จนเกิดเป็นนิสยั  และใชก้รอบการคิดดงักล่าวได้

โดยอตัโนมติัและแนวคิดของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2558:  3)  ที่เสนอวา่  การอธิบาย  และการตรวจสอบ

การรู้  การเขา้ใจและการฝึกปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองและการสะทอ้นคิดหรือการยอ้นคิด  (Metacognitive  

Reflection  Strategy)  เป็นกลยทุธ์หรือเทคนิคการยอ้นคิดเกี่ยวกับกระบวนการ  และวิธีคิดของตนเอง      

ที่ผ่านมา  รวมทั้ งมีการแลกเปล่ียนความรู้  และความคิดกับผูอ่ื้น  จะช่วยพัฒนา  Metacognition  ของ

นักเรียนได้  4)  ขั้นการสรุปความรู้  และสาระสําคญัได้แก่  การให้นักเรียนสรุปบทเรียนและสาระสําคญั     

ที่เรียนรู้  การให้นักเรียนเสนอแนวทางการนําความรู้  และทกัษะที่ได้รับไปใช้ในการพฒันาวิธีการคิด  

วิธีการเรียนรู้  และวิธีการปฏิบัติของตนเอง  สอดคล้องกับแนวคิดของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2558:  3)        

ที่เสนอวา่  ครูตอ้งจดักิจกรรมการอภิปรายแบบต่างๆ  เพื่อให้นักเรียนไดน้าํเสนอ  แลกเปล่ียน  และร่วม

อภิปรายกบัผูอ่ื้นในการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ  5)  ขั้นการสร้างสรรคค์วามรู้  และทกัษะ  ไดแ้ก่  การ

เปิดโอกาสให้นักเรียนนาํเสนอแนวทางหรือวิธีการในการนาํความรู้  และทกัษะไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์  

สอดคล้องกับของ  Pressley,  Borkowski  และ  Schneider  (1987:  61 - 79)  ที่เสนอว่า  การจดัโอกาสฝึก

โดยการถามตอบในกระบวนการคิดต่อเน่ือง  ด้วยการสะท้อนคิดถามและตอบตนเอง  (Self – Reflect)  
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หรือร่วมกบัเพื่อนทาํความเขา้ใจกับขั้นตอนการคิด  ฝึกการคิด  ทบทวนกระบวนการคิด  ยอมรับขอ้มูล

ยอ้นกลับ  เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข  และมีการถ่ายโยงกรอบการคิดใช้ในสถานการณ์  จนเกิดเป็นนิสัย  

และใชก้รอบการคิดดงักล่าวได้โดยอตัโนมติัจะทาํให้เกิดพฒันาการดา้นการเรียนรู้  และทกัษะการคิด 

อยา่งมีประสิทธิผลยิง่ขึ้น  ทั้งน้ีเป็นไปในแนวทางเดียวกบัผลการวิจยัของ  ดาํเนิน  กายทว้ม  (2548)  

พบว่า  Metacognition  สามารถนําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัการสะทอ้นและการ

ตระหนักรู้เก่ียวกบัผลการเรียนรู้  ความสามารถในการแกปั้ญหา  และการประเมิน  Metacognition

ของตนเอง  และผลการวิจัยของ  Brianna  (2008)  พบปัจจัยที่ ส่งผลต่อ   Metacognition  2  ประการ  

ไดแ้ก่  1)  ความรู้เก่ียวกับ  Metacognition  และ  2)  การกาํกบัติดตาม  รวมทั้งผลการวิจยัของ  Trevor,  

Jerry  และ  Deborah  (2006)  ที่ศึกษาเก่ียวกบัการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัประสิทธิภาพของตนเอง

ดว้ยการสร้าง  Metacognition  พบว่า  การสร้างความเขา้ใจ  และการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถของ

ตนเอง  เป็นตวับ่งช้ีในการปฏิบติังานที่มีคุณภาพ  ตลอดจนในการทดลองใช ้ PCCEC  Model  เก่ียวกับ

ผลการประเมินวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการทดลอง  

พบว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช ้ PCCEC  Model  โดยมีคะแนน

เฉล่ียหลงัการทดลอง  อยูใ่นระดบัสูง  และก่อนการทดลอง  อยูใ่นระดบัตํ่า  และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง

การทดลองโดยการประเมินเป็นระยะ  แต่ละระยะห่างกนั  1  เดือน  พบว่า  คะแนนเฉล่ียของการประเมิน

วิธีการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  จากระดับตํ่าที่สุด  ไประดับปานกลาง  และสูง  

ตามลาํดบั 

2.3 การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บ

การโคช้พบวา่  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ในภาพรวม  จาํนวน  

168  คน  อยู่ในระดับมากที่สุด  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ทุกด้านมีระดับความคิดเห็น                 

อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยด้านการวดัประเมินผลการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมา  คือ  ด้านการ

สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน  และสุดทา้ย  คือ  ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   ทั้งน้ี    

อาจเน่ืองมาจาก  ผูรั้บการโค้ชที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนเลือกใช้วิธีการวดัประเมินผลการเรียนรู้ด้วย

วิธีการที่หลากหลาย  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวดัประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

ภายใตบ้รรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เลือกใชว้ิธีการท่ีนักเรียนเขา้ใจง่าย  ทาํให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ  

กลา้ซักถาม  กลา้แสดงความคิดเห็น  สามารถวางแผนการเรียนรู้และการปฏิบติัได ้ รู้จกัคน้หา  ประเมิน

ค่าและเลือกวิธีคิด  วิธีการเรียนรู้และวิธีปฏิบติัมาใช้ได้เหมาะสม  และสามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิต 

ประจาํวนัได ้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ  กระตือรือร้น  มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน

อยา่งเหมาะสม 
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2.4 การประเมินความคิดเห็นของผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีต่อ

การนํารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของ

ครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model)  ไปใช้

จากการประมวลผลการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษาสรุปได้

ดงัน้ี  1)  ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ  พบว่า  องคป์ระกอบมีความเหมาะสม  สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัเป็น

ระบบ  ทาํให้เกิดการพฒันาองคค์วามรู้  การปฏิบติังาน  และการพฒันาวิชาชีพไดอ้ยา่งชดัเจน  เกิดความ

ร่วมมือ  ไวว้างใจ  และแรงจูงใจภายในตนเองในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ภายใตบ้รรยากาศของความเป็น

เพื่อนร่วมงาน  ดว้ยการติดตาม  ดูแล  ช่วยเหลือ  ให้การสนับสนุน  และส่งเสริมอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา

จากผูท้ี่มีความเช่ียวชาญ  ยนืยนัไดจ้ากความคิดเห็นของผูรั้บการโคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษาจากการ

สนทนากลุ่มว่า  “การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  เป็นรูปแบบที่มีประโยชน์ต่อการพฒันาการ

ทาํงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมาก  มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบ  รวมทั้ งยงัเป็น

กระบวนการที่มีเหตุผลในการดาํเนินการ  และสามารถป้องกันปัญหาจากการไม่เขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี”  

และอีกความคิดเห็นที่ว่า  “องคป์ระกอบทุกองคป์ระกอบมีความสาํคญัจาํเป็นเก่ียวเน่ืองกนั  เน่ืองจาก

มีการถูกนํามาใชต้ลอดเวลา  ทาํให้เกิดการยอ้นคิด  และทบทวนวิธีคิดและวิธีปฏิบติั  เพื่อนาํมาพฒันา

ตนเอง  และพฒันาการทาํงาน  อยากให้ใชรู้ปแบบน้ีกบัการจดัการเรียนการสอน  และการทาํงานของ

ครูทุกคน”  2)  ด้านกระบวนการนําไปใช ้ พบว่า  การดาํเนินการมีความเหมาะสมทั้งดา้นกระบวนการ     

ที่มีความต่อเน่ือง  และสร้างวฒันธรรมในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  ดว้ย

การร่วมกนัเตรียมการจดัการเรียนการสอน  การพฒันาแผนการจดัการเรียนการสอน  การสังเกตการสอน

ซ่ึงกันและกัน  การทบทวนยอ้นคิดเพื่อการพัฒนาปรับปรุง  ท ําให้เกิดความสามัคคี  ความเข้าใจ                 

ความไวว้างใจกนัดงัเช่นความคิดเห็นของผูรั้บการโคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  จากการสนทนากลุ่มว่า  

“กระบวนการดาํเนินการมีความครบถว้น  สมบูรณ์  ต่อเน่ือง  และสัมพนัธก์นัดีมาก  ซ่ึงตอนแรกที่

เขา้รับการอบรม  ไม่มีความมัน่ใจวา่จะทาํได ้ แต่เม่ือไดฝึ้กปฏิบติัในระหวา่งการอบรม  และไดมี้การเยีย่ม 

การสอนซ่ึงกันและกัน  เพื่อสร้างความคุน้เคย  6  คร้ัง  รวมทั้งได้ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนการสอน

ก่อนนําไปใชจ้ริงร่วมกันเพื่อน  ไดเ้ป็นผูท้าํหน้าท่ีโคช้  ไดรั้บการฝึกสร้างแรงจูงใจภายในตนเอง  และ

ได้รับข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์  จากผูเ้ช่ียวชาญ  และเพื่อน  ทาํให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้ น”  รวมทั้ง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูร่้วมการสนทนากลุ่ม  ที่กล่าวว่า  “จากการวิเคราะห์สภาพ  ปัญหา  และ

ความตอ้งการในการพฒันาที่ครอบคลุมทั้งดา้นการนิเทศ  การพฒันาวชิาชีพ  การโคช้  และการจดัการ

เรียนการสอน  ที่มาจากกลุ่มที่ปฏิบติังานจริง  (กลุ่มตวัอยา่ง)  ส่งผลให้ไดข้อ้มูลที่สอดคล้องกับความ

เป็นจริงมากที่สุด  ทาํให้กระบวนการดาํเนินงานของรูปแบบมีความชดัเจน  และสามารถแกปั้ญหา

ไดท้ั้งครู  และนักเรียน  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลชดัเจน”  และ  3)  ดา้นผลของ
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การใช้รูปแบบ  พบว่า  PCCEC  Model  สามารถพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่

ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  และพฒันาวฒันธรรมการทาํงานร่วมกันของครู  สอดคล้อง                 

ความคิดเห็นของผูรั้บการโคช้  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  จากการสนทนากลุ่มว่า  “การแลกเปล่ียนเรียนรู้

กบัเพื่อนร่วมงานเป็นโอกาสที่สาํคญัยิง่ในชีวิตการทาํงานในบางคร้ังได้รับคาํแนะนาํอย่างมีหลกัการ  

และมีเหตุผล  ทาํให้มัน่ใจในการพฒันา  บางคร้ังเราไดเ้ห็นการปฏิบติัที่ดี  เป็นแบบอยา่งได ้ และ

สามารถนาํมาใชไ้ด ้ ซ่ึง  PCCEC  Model  เป็นรูปแบบที่สามารถพฒันาไดท้ั้งคนที่มีจุดบกพร่อง  และ

คนที่ต้องการพฒันาเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง  ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์ทุกด้าน  PCCEC  Model  เป็น

รูปแบบที่ช่วยพฒันาปรับปรุงดา้นที่บกพร่องอยา่งลงตวั  ยงัคงความภาคภูมิใจ  และความเช่ือมัน่ใน

ตนเองตลอด”  และ  “ตอนแรกไม่คุน้เคยกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนตาม  PCCEC  Model  

ทาํให้เกิดความสับสน  และไม่มัน่ใจในกระบวนการของการจดัการเรียนการสอน  แต่เม่ือเห็นเพื่อนทาํ  

และไดบ้นัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียน  

ทาํให้เห็นความสาํคญั  และประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น  ในท่ีสุดเม่ือนาํไปใชเ้ต็มรูปแบบ  พบว่า  นักเรียน

ชอบมาก  นักเรียนมีการพฒันาสูงขึ้นเป็นลาํดบั  และที่สาํคญั  คือ  ตนเองไดเ้กิดการพฒันาทั้งความรู้  

ความเข้าใจ  วิธีคิด  วิธีปฏิบัติ  และการจัดการเรียนการสอน  จนได้รับรางวลั  และคําช่ืนชมจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้ง  และคณะกรรมการประเมิน”  จากความคิดเห็นในการสนทนากลุ่มที่ผูว้ิจยัไดย้กมาอ้างอิง

ดงักล่าว  สอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  ตามแนวคิดของ  Knowles  (1984: 13)  ได้เสนอว่า  

ผูใ้หญ่มีความต้องการเรียนรู้ด้วยการนําตัวเอง  (Self – Directed  Learning)  สามารถนําประสบการณ์      

ที่ไดส้ั่งสมมาใช้ในสภาพการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ  ได้  และสามารถนํากระบวนการเหล่านั้นมาใชไ้ด้มี

การเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน  (Intrinsic  Motivation)  และทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ตามแนวคิด

ของ  Glatthorn  (1990:  143)  ไดเ้สนอว่า  การเรียนรู้ของวยัผูใ้หญ่สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นในบรรยากาศ

ของการช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั  มีความไวว้างใจ  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีการกระตุน้ให้

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การสะท้อนความคิด  การวิเคราะห์   การคิดวิจารณญาณและการให้ข้อมูล

ยอ้นกลบั   

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจยัคร้ังน้ี  พบว่า  หลังการใช้  PCCEC  Model  ครูมีสมรรถนะการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียนสูงขึ้น  ตลอดจนนกัเรียนมีผลการเรียนรู้  และ 

Metacognition  สูงขึ้ นอย่างต่อเน่ือง  แสดงว่า  PCCEC  Model  สามารถพัฒนาสมรรถนะการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนเพิ่มขึ้น  สามารถยกระดับผลการเรียนรู้  และ  
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Metacognition  ของนักเรียนให้สูงขึ้นได ้ ทั้งน้ีก่อนนําไปใชผู้น้ําไปใช้จะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจ

ทุกองคป์ระกอบเป็นอยา่งดี  และปฏิบติัตามองคป์ระกอบเชิงกระบวนการของการโคช้ทางปัญญาแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (PCCEC  Model)  ตามลาํดบัขั้นตอนและให้ความสําคญักับการสนับสนุน  ส่งเสริม  

และช่วยเหลือตามองค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช้ทุกประเด็นระหว่างการดาํเนินการ

ภายใตบ้รรยากาศในการร่วมกนัพฒันาปรับปรุงตลอดเวลาในขณะปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

2. จากการนํา  PCCEC  Model  ไปใช้  พบว่า  สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของ                

ผูรั้บการโคช้  ผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียน  ก่อนและหลังการทดลองใช้  PCCEC  

Model  มีการพฒันาขึ้นจากอยูใ่นระดับสูงมาก  รวมทั้งผลจากการประเมินวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนมี

การพฒันาขึ้ นทุกระยะอย่างต่อเน่ือง  แสดงว่า  กระบวนการพฒันาปรับปรุงระหว่างการทดลองใช ้ 

PCCEC  Model  มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการนํา  PCCEC  Model  ไปใช้อยู่ในระดับ   

สูงมาก  ดังนั้ นในการนํา  PCCEC  Model  จะตอ้งให้ความสําคญักับการพฒันาปรับปรุงระหว่างการ

ปฏิบติังานตลอดเวลา  มีการนําผลจากการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอน  การประเมินวิธีการ

เรียนรู้  การสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของ

นักเรียนมาศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดทุกประเด็น  เพื่อร่วมกันหาแนวทางพฒันาปรับปรุงสําหรับ

นําไปใช้ในการปฏิบติังานจริงอยา่งจริงจงั  มีการนําผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างมาแลกเปล่ียน

เรียนรู้เพือ่การพฒันาร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  มีการนาํปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการปฏิบติังานมาร่วม

กนัปรับปรุงแกไ้ข  ภายใตบ้รรยากาศในการทาํงานร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์

3. ในการนํา  PCCEC  Model  ไปใช้  พบว่า  ครูมีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนใน

การเปิดโอกาสให้นักเรียนนําเสนอแนวทางหรือวิธีการในการนําความรู้และทักษะไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์  การเช่ือมโยงเน้ือหาสาระที่สอนไปสู่กระบวนการของ  Metacognition  และการให้นักเรียน

ค้นหาจุดเด่นและข้อบกพร่องของตนเอง  อยู่ในลําดับสุดท้ายตามลําดับ  แสดงว่า  ครูยงัมีความรู้      

ความเข้าใจ  และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประเด็นดังกล่าวไม่ชัดเจน  ส่งผลให ้        

การพฒันา  Metacognition  ในประเด็นดังกล่าวปรากฏผลในระดับตํ่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ  ดังนั้ นก่อน    

การนํา  PCCEC  Model  ไปใช้  จะต้องมีการพัฒนาความรู้  และฝึกทักษะในประเด็นดังกล่าวอย่าง

ต่อเน่ือง  ให้ความสําคญักับการประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน  และการประเมินสมรรถนะ        

การจดัการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพฒันา  Metacognition  ให้ครอบคลุมทุกประเด็นอย่างชัดเจน  

และจริงจงั 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาที่ส่งเสริม  Metacognition  กับครูผูส้อน 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ๆ เช่น  สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาต่างประเทศ  เป็นตน้ 

2. ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  

Metacognition  ของนกัเรียน 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ ส่งเสริม  

Metacognition  ด้วย  PCCEC  Model  กบัการพฒันาวิชาชีพด้วยรูปแบบอ่ืน  ๆ เช่น  การโคช้โดยผูเ้ช่ียวชาญ  

(Expert  Coaching)  การโคช้แบบไตร่ตรองสะทอ้นคิด  (Reflective  Coaching)  การโคช้ท่ีเน้นความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล  (Differentiated  Coaching)  การนิเทศโดยผูบ้ริหาร  (Administrative  Monitoring)  การนิเทศ

แบบหลากหลายวธีิการ  (Differentiated  Supervision)  เป็นตน้ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู                    

ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

*************************** 

1. ศาสตราจารยพ์เิศษ  ดร. กาญจนา   คุณารักษ ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอน 

อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  จงัหวดันครปฐม 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริวรรณ   วณิชวฒันวรชยั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอน 

อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  จงัหวดันครปฐม 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. จุไรรัตน์   สุดรุ่ง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการนิเทศการศึกษา 

ประธานสาขาวชิานิเทศศึกษา                                 

คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กรุงเทพมหานคร 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ชมนาด   เช้ือสุวรรณทวี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการนิเทศการศึกษา 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวจิยัและนิเทศ ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร  (ฝ่ายมธัยม) 

กรุงเทพมหานคร 

5. อาจารย ์ ดร. ธญัพร   ช่ืนกล่ิน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการนิเทศการศึกษา 

อาจารยว์ทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ 

จงัหวดัเพชรบุรี 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู                  

ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

*************************** 

1. ผูช่้วยศาตราจารย ์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

อธิการบดี  มหาวทิยาลยัราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง 

จงัหวดัราชบุรี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริวรรณ   วณิชวฒันวรชยั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอน 

อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  จงัหวดันครปฐม 

3. อาจารย ์ ดร. ราชนัย ์  บุญธิมา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

กรุงเทพมหานคร 

4. อาจารย ์ ดร. บุญเรือง   ศรีเหรัญ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์   

ในพระบรมราชูปถมัภ ์

จงัหวดัปทุมธานี 

5. อาจารย ์ ดร. ธญัพร   ช่ืนกล่ิน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการนิเทศการศึกษา 

อาจารยว์ทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ 

จงัหวดัเพชรบุรี 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั  เร่ือง  รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนเพื่อพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้จิยัพฒันาขึ้นให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินการวิจยั  เพื่อใชใ้นแต่ละ

ขั้นตอนของการวจิยั  ซ่ึงการวจิยัคร้ังน้ีดาํเนินการในลกัษณะของการวจิยัและพฒันา  (Research  and  

Development)  และเป็นการศึกษาท่ีเป็นการวจิยัแบบผสมผสาน  (Mixed Method)  เก็บขอ้มูลทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ  แบ่งการดาํเนินการวจิยัออกเป็น  4  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่  1 การศึกษาวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น  (Analysis  :  Research1  :  R1) 

ขั้นตอนที่  2 การออกแบบ  และพฒันาร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน

ช่วยเพือ่นฯ  (Design  and  Development  :  Development1  :  D1)   

ขั้นตอนที่  3 การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  

(Implementation  :  Research2  :  R2)   

ขั้นตอนที่  4 การประเมินผล  และปรับปรุงรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่น

ช่วยเพือ่นฯ  (Evaluation  :  Development2  :  D2)   

ดงันั้น  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัจึงขอนาํเสนอโดยแบ่งตามขั้นตอนของ

การดาํเนินการวจิยั  รายละเอียดดงัตารางที่  22 
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ตารางที่  22  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั  แบ่งตามขั้นตอนของการดาํเนินการวจิยั 

ข้ันตอนการดําเนินการ วตัถุประสงค์ เคร่ืองมือ 

1. การศึกษาวิเคราะห์สภาพ  

และประเมินความต้องการ

จําเป็ น  (Analysis : Research1 : 

R1)  

1. เพ่ือศึกษาสภาพสาเหตุ  และ

ปั จจัยท่ี ส่ งผล ต่ อการพั ฒ น า

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอน 

ขอ งครู ท่ี ส่ งเสริ ม  Metacognition  

ของนกัเรียน 

2. เพ่ือศึกษาความตอ้งการจาํเป็น

ในการพฒันา  และศึกษาหลกัการ

และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือให้ได้

องคป์ระกอบของรูปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการ-

เรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม 

Metacognition  ของนัก เรี ยนใน

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

1. แบบวิเคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. แบบสํารวจเก่ียวกับสภาพการนิเทศ

การสอน  การโค้ช  และการพัฒนาวิชาชีพ  

ของศึกษานิเทศก์  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

และครู   

3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู  

และนักเรียน  เก่ียวกับ   Metacognition  

ของนกัเรียน 

4. แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  

(Focus  Group)  เก่ียวกับการนิเทศการศึกษา     

และการนิเทศการสอน  การพัฒนาวิชาชีพ  

และการโค้ช  Metacognition  ของนกัเรียน  

และการจัดการเรียนการสอนของครู ท่ี

ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน 

2. การออกแบบและพฒันา 

ร่าง  PCCEC  Model  (Design  

and  Development  :  

Development1  :  D1) 

1. เพ่ือร่างรูปแบบการโค้ชทาง

ปั ญ ญ าแบ บ เพ่ื อนช่ วยเพ่ื อน          

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจดัการ

เรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของนั ก เรี ยนใน

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของร่าง  

PCCEC  Model   

- แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผล  

ความเป็นไปได้  และความสอดคล้อง

ของร่างรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

การจดัการเรียนการสอนของคท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของนกัเรียน  ในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model)  

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

3. การทดลองใชรู้ปแบบ 

PCCEC  Model  

(Implementation  :  Research2  

:  R2) 

เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพเชิง

ประจักษ์ของรูปแบบการโค้ช

ทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจดัการ

เรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของนกัเรียนใน 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง  ไดแ้ก่ 

1.1 คู่ มือการใช้รูปแบบการโค้ช

ทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  เพ่ือ

พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน

ของครูท่ี ส่งเสริม  Metacognition  ของ

นกัเรียนในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร   
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ตารางที่  22  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั  แบ่งตามขั้นตอนของการดาํเนินการวจิยั  (ต่อ) 

ข้ันตอนการดําเนินการ วตัถุประสงค์ เคร่ืองมือ 

3. การทดลองใชรู้ปแบบ 

PCCEC  Model  

(Implementation  :  

Research2  :  R2)  

(ต่อ) 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ดงัน้ี 

1. ประเมินสมรรถนะการจัดการ

เรียนการสอนท่ี ส่งเสริม  Meta-

cognition  ของผู้ รั บการโค้ชใน 

ช่วงก่อน  ระหว่าง  และหลงัการใช ้ 

PCCEC  Model 

2. ทดสอบความรู้ เก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของผูรั้บการโคช้ 

3. ทดสอบผลการเรียนรู้   และ  

Metacognition  ของนกัเรียน 

4. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน   

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของผูรั้บการโคช้ 

5. ศึกษาความคิ ดเห็ นของผู้ รั บ      

การโค้ช  ผู้ท ําหน้าท่ีโค้ช  และ

ผู้เก่ียวข้องท่ีมีต่อการใช้  PCCEC  

Model 

(PCCEC  Model) 

1.2 แผนการโค้ชทางปัญญาแบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน  เพ่ือพฒันาสมรรถนะ

การจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร 

1.3 ปฏิทินการโค้ชทางปัญญาแบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือพฒันาสมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนของครูท่ี ส่งเสริม 

Metacognition  ของนักเรียน  ในโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร 

1.4 กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เร่ือง  การโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือน  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการ

เรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition 

1.5 ปฏิทินการสร้างสัมพันธภาพ

ของครูท่ีเขา้ร่วมการวิจยั 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลในการวิจยั  ไดแ้ก่ 

2.1 แบบทดสอบความรู้เก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนท่ี ส่ งเสริม  Meta-

cognition  ของผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูรั้บ

การโคช้ 

2.2 แบบประเมินแผนการจดัการเรียน

การสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของ 

ผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ท่ี

โคช้  และผูวิ้จยั 

2.3 แบบประเมินสมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้   
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ตารางที่  22  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั  แบ่งตามขั้นตอนของการดาํเนินการวจิยั  (ต่อ) 

ข้ันตอนการดําเนินการ วตัถุประสงค์ เคร่ืองมือ 

3. การทดลองใชรู้ปแบบ 

PCCEC  Model  

(Implementation  :  

Research2  :  R2)  

(ต่อ) 

 ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั 

2.4 แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม

การจัดการเรี ยนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียนท่ี

ส่งเสริม  Metacognition  โดยผูท้าํหน้าท่ี

โคช้  และผูวิ้จยั 

2.5 แบบประเมินวิ ธีการเรียนรู้ ท่ี

ส่ งเสริ ม  Metacognition  ของนักเรี ยน  

โดยผูรั้บการโคช้ 

2.6 แบบประเมินตนเองเก่ี ยวกับ

วิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของนกัเรียน 

2.7 แบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ  

Metacognition  ของนกัเรียน 

2.8 แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน

ของผูรั้บการโคช้ 

2.9 แบบบันทึกประเด็นการสนทนา

กลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้าํหน้าท่ีโค้ช  

ผู ้วิจัย  และผู้เก่ียวข้อง  ท่ี มี ต่อการนํา  

PCCEC  Model  ไปใช ้

4. การประเมินผลและ

ปรับปรุง  PCCEC  Model   

(Evaluation  :  

Development2  :  D2) 

เพ่ือประเมินผลการใชรู้ปแบบการ

โค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนของครู ท่ี

ส่ ง เส ริ ม   Metacognition  ข อ ง

นกัเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพ 

มหานคร  (PCCEC  Model)  โดย

ศึกษาพฒันาการของสมรรถนะการ

จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม   
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ตารางที่  22  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั  แบ่งตามขั้นตอนของการดาํเนินการวจิยั  (ต่อ) 

ข้ันตอนการดําเนินการ วตัถุประสงค์ เคร่ืองมือ 

4. การประเมินผลและ

ปรับปรุง  PCCEC  Model   

(Evaluation  :  

Development2  :  D2)   

(ต่อ) 

Metacognition  ของผู้รับการโค้ช

ในช่วงเวลาระหว่างการจัดการ

เรียนการสอน  4  ระยะๆ  ละ  1  

เดือน  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้  

และ  Metacognition  ของนักเรียน

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา-

นคร  ทั้ งในช่วงก่อน  และหลัง

การใช้   PCCEC  Model  ศึ ก ษ า

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ

การจดัการเรียนการสอนของผูรั้บ

การโค้ช  มาพิจารณาปรับปรุง

แก้ไข  PCCEC  Model  ให้มีประ-

สิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  และ

พร้อมท่ีจะนาํไปใชต่้อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ข้ันตอนที่  1  การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น                                                                                      

(Analysis  :  Research1  :  R1) 

1. แบบวเิคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

2. แบบสอบถามสภาพการนิเทศการสอน  การโคช้  และการพฒันาวิชาชีพ  ของศึกษานิเทศก ์ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู 

3. แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นของครู  และนกัเรียน  เกี่ยวกบั  Metacognition  ของนกัเรียน 

4. แบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  เก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา

และการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  และการโคช้  Metacognition  ของนักเรียน  และการจดั 

การเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน 
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แบบวิเคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

1. ชนิดของเอกสาร 

 บทความ  รายงานการวจิยั  ตาํรา 

 รายงาน / คู่มือ / เอกสารต่างๆ  ของหน่วยงาน  อ่ืนๆ  ระบุ................ 

2. ช่ือเอกสาร............................................................................................................................................... 

3. ช่ือผู้แต่ง  และปีที่พิมพ์.......................................................................................................................... 

4. สถานทีพ่ิมพ์.......................................................................................................................................... 

5. สาระสําคญั............................................................................................................................................ 

6. สรุปเน้ือหาทีสํ่าคญั................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามสภาพการนิเทศการสอน  การโค้ช  และการพัฒนาวิชาชีพ                                                       

ของศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา  และครู 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามสภาพการนิเทศการสอน  การโคช้  และการพฒันาวชิาชีพ  ของศึกษานิเทศก ์ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครูฉบบัน้ี  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 

1.1 ตอนที่  1  เป็นขอ้มูลพื้นฐาน 

1.2 ตอนที่  2  เป็นสภาพการนิเทศการสอน  การโคช้  และการพฒันาวชิาชีพ  ดงัน้ี 

1.2.1 ระดบัการปฏิบติัที่เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั 

ระดบั  5 หมายถึง มากที่สุด 

ระดบั  4 หมายถึง มาก 

ระดบั  3 หมายถึง ปานกลาง 

ระดบั  2 หมายถึง นอ้ย 

ระดบั  1 หมายถึง นอ้ยที่สุด 

1.2.2 การไม่ปฏิบติั 

1.3 ตอนที่  3  เป็นคาํถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

2. แบบสอบถามน้ีไม่มีคาํตอบที่ถูกหรือผดิ  เน่ืองจากแต่ละคนความคิดเห็นที่แตกต่างกนั              

จึงไม่มีผลกระทบใดๆ  ต่อท่าน  แต่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาการนิเทศการสอน  การโค้ช  

และการพฒันาวชิาชีพต่อไป  ดงันั้นจึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงท่ีสุด 

 

คาํส่ัง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งขวามือ  ที่ตรงตามความรู้สึก  และความคิดเห็น

ของท่านมากที่สุดเพยีงช่องใดช่องหน่ึง 

 

ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 

1. สถานภาพ  ศึกษานิเทศก ์  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  ครู 

2. เพศ  ชาย  หญิง  

3. ระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

4. ประสบการณ์ในการนิเทศการสอนหรือการโคช้หรือการพฒันาวชิาชีพ 

 นอ้ยกวา่  6  ปี  6 – 10  ปี  11 – 15  ปี 

 16 - 20  ปี  21 – 25  ปี  มากกวา่  25  ปี 
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ตอนที่  2  สภาพการนิเทศการสอน  การโค้ช  และการพัฒนาวิชาชีพ 

ลําดับ สภาพการนิเทศการสอน  การโค้ช  และการพัฒนาวชิาชี 

ระดับการปฏิบัต ิ

ไม่
ป

ฏ
ิบั

ต ิ

ม
าก

ท
ี่สุด

 

มา
ก 

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

การวเิคราะห์ปัญหา  และความต้องการจาํเป็น 

  1 วิเคราะห์เป้าหมาย  นโยบายของโรงเรียน  และนโยบายดา้นการศึกษา

ของกรุงเทพมหานคร 

      

  2 วิเคราะห์ผลการประเมินทั้งภายใน  และภายนอกสงักดั       

  3 วิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      

และทุกระดบัชั้น 

      

  4 สาํรวจ  และประเมินความตอ้งการการพฒันาดา้นต่างๆ  ของครู       

  5 จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา  และความตอ้งการ       

การวางแผนการดําเนินงาน 

  6 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัญหา  และความตอ้งการจาํเป็นมาใช้

ในการวางแผน 

      

  7 เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน  และมอบหมายหน้าท่ี

รับผิดชอบอย่างชดัเจน 

      

  8 ร่วมกนัพิจารณาความเป็นไปไดข้องนโยบาย  วตัถุประสงค ์ และ

เป้าหมายการนิเทศการสอนหรือการโคช้หรือการพฒันาวิชาชีพ 

      

  9 จดัทาํแผนการนิเทศตามลาํดบัความสาํคญัเป็นลายลกัษณ์อกัษร       

10 กาํหนดเกณฑห์รือตวัช้ีวดัของการนิเทศลงในแผนดาํเนินการ       

11 จดัทาํปฏิทินการนิเทศไวอ้ยา่งชดัเจน  พร้อมทั้งมอบให้ครู              

และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคน 

      

12 มีการประสานเพ่ือทบทวนรายละเอียดในการดาํเนินการตามแผน- 

การนิเทศ  และปฏิทินการนิเทศเป็นระยะตามท่ีกาํหนดไว ้

      

การปฏิบัตกิาร 

13 พัฒนาความรู้  และความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของผูนิ้เทศ  

เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัอยา่งทัว่ถึง 

      

14 ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือการนิเทศมีความเขา้ใจการใช ้                      

อยา่งถูกตอ้ง  และเหมาะสม 

      

15 ผูเ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัการนิเทศตามปฏิทินท่ีกาํหนดไว ้       
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ลําดับ สภาพการนิเทศการสอน  การโค้ช  และการพัฒนาวชิาชี 

ระดับการปฏิบัต ิ

ไม่
ป

ฏ
ิบั

ต ิ

ม
าก

ท
ี่สุด

 

มา
ก 

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

16 วิเคราะห์เป้าหมาย  นโยบายของโรงเรียน  และกรุงเทพมหานคร       

17 ไดรั้บการกระตุน้ให้เกิดความกระตือรือร้น  และความมัน่ใจ            

ในการปฏิบติัการนิเทศ 

      

18 ไดรั้บการแนะนาํ  ส่งเสริม  และช่วยเหลือในการปฏิบติัการนิเทศ

ทุกขั้นตอน 

      

19 มีการประชุมทบทวนการปฏิบติัการนิเทศตามขั้นตอน                  

ให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

      

20 มีการประชุมสรุปผลการนิเทศเม่ือปฏิบติัการนิเทศเสร็จส้ิน       

21 จดัทาํรายงานผลการนิเทศ  และนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผน 

การนิเทศสําหรับปีต่อไป 

      

การประเมินผล 

22 กาํหนดวิธีการประเมินผลสอดคลอ้งกบันโยบาย  วตัถุประสงค์  

และเป้าหมายของการนิเทศ 

      

23 กาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลการนิเทศโดยเปิดโอกาสให้ทุกคน

ท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 

      

24 เลือกใชเ้คร่ืองมือประเมินผลการนิเทศท่ีเหมาะสม       

25 ประเมินผลการปฏิบติัการนิเทศเป็นระยะ  ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้น

แผนการนิเทศ 

      

26 ประเมินผลการปฏิบติัการนิเทศครอบคลุมทั้งดา้นปัจจยันาํเขา้  

กระบวนการ  และผลผลิต 

      

27 สรุปผลการประเมินโดยการนาํผลการประเมินมาวิเคราะห์        

เพ่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์  และวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

      

28 รายงานผลการนิเทศให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอย่างต่อเน่ือง                               

และเป็นปัจจุบนั 

      

29 ร่วมกนัสรุปปัญหา  อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะ  เพ่ือใชใ้นการ-

พฒันา  และปรับปรุงการนิเทศต่อไป 

      

30 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการนิเทศ                   

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. การวเิคราะห์ปัญหา  และความตอ้งการจาํเป็น 

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

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

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

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

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

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

2. การวางแผนการดาํเนินงาน 

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

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

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

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

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

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

3. การปฏิบติัการนิเทศ 

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

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

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

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

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

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

4. การประเมินผล 

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

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

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

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

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู  และนักเรียน  เกี่ยวกับ  Metacognition  ของนักเรียน 

 

 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 

1. สถานภาพ  ครู  นกัเรียน 

2. เพศ  ชาย   หญิง 

3. อาย.ุ..........ปี 

4. วุฒิการศึกษา........................................................ 

5. ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอน 

5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้................................... 

ระยะเวลา..........ปี 

5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้................................... 

ระยะเวลา..........ปี 

2. เพศ  ชาย  หญิง 

3. อาย.ุ..........ปี 

4. กาํลงัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี......................... 

5. บทบาทหนา้ท่ีในโรงเรียน 

5.1 ................................................................ 

5.2 ................................................................ 

5.3 ................................................................ 

5.4 ............................................................... 

ส่วนที่  2  แนวทางในการสัมภาษณ์ 

ขั้นเกร่ินนํา  ผูว้ิจยัทาํหน้าท่ีเป็นผูส้ัมภาษณ์  โดยการกล่าวทักทาย  แนะนําตัว  อธิบาย    

ความเป็นมาของการวจิยั  วตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์  และแจง้การพทิกัษสิ์ทธ์ิของผูรั้บการสมัภาษณ์ 

ขั้นสมัภาษณ์  ผูว้จิยัดาํเนินการสมัภาษณ์  โดยจาํแนกตามสถานภาพในประเด็นต่าง  ๆ ดงัน้ี 

ครู นกัเรียน 

1. นโยบายท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริม  Metacognition  ของโรงเรียนท่ีผา่นมา 

2. ผลการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacog-

nition  ของนกัเรียน  รวมทั้งปัญหา  และอุปสรรค  

3. ความคาดหวงัท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม   

Metacognition 

1. วิธีการการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม Meta-

cognition  ท่ีผา่นมา 

2. ผลท่ีได้รับ  ปัญหาอุปสรรค  และวิธีการแก้ไข 

ปัญหาท่ี เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริม  Metacognition 

3. ความคาดหวงัท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริม  Metacognition   

ขั้นสรุป  ผูว้ิจยัสรุป  และทบทวนขอ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในแต่ละประเด็น  เพื่อให้

ผูรั้บการสัมภาษณ์ตรวจสอบ  และเปิดโอกาสให้ผูรั้บการสัมภาษณ์ให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม  จากนั้นจึง

กล่าวอาํลา  และขอบคุณที่ใหค้วามร่วมมือ 
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แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus   Group)                                                                                   

เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพัฒนาวิชาชีพ  และการโค้ช                                         

Metacognition  ของนักเรียน  และการจัดการเรียนการสอนของครู                                                               

ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 

คนท่ี 

สถานภาพ                                        

(ผู้ทําหน้าที่โค้ชหรือผู้รับการโค้ช

หรือศึกษานิเทศก์) 

ระดับ

การศึกษา 

ประสบการณ์  (ระบุจาํนวนปี) 

การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

ส่วนที่  2  แนวทางในการสนทนากลุ่ม 

ขั้นเกร่ินนํา  ผูว้ิจยัทาํหน้าท่ีเป็นผูน้ําการสนทนากลุ่ม  โดยการกล่าวทักทาย  แนะนําตัว  

อธิบายความเป็นมา  วตัถุประสงค์  และแจง้การพิทกัษ์สิทธ์ิของผูร่้วมสนทนากลุ่ม  พร้อมทั้งขออนุญาต

บนัทึกเสียง  เพือ่ใหก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลมีความครบถว้น  และไม่คลาดเคล่ือน 

ขั้นสนทนากลุ่ม  ผูว้จิยัดาํเนินการสนทนากลุ่มตามประเด็นต่างๆ  ดงัน้ี 

1. บรรยากาศในการจดัการเรียนการสอน 

1.1 การมอบหมายภาระหนา้ที่รับผดิชอบใหแ้ก่ครู 

1.2 วฒันธรรมในการทาํงานของครู  และเพือ่นร่วมงาน 
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1.3 การสนับสนุน  ส่งเสริม  และช่วยเหลือของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการจดั-

การเรียนการสอน 

2. สภาพปัญหา  และความต้องการในการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของนกัเรียน 

2.1 ความรู้  และประสบการณ์ของครู 

2.2 ปัญหา  และอุปสรรค 

3. สภาพปัญหาของนกัเรียนเก่ียวกบัผลการเรียนรู้  และ  Metacognition 

3.1 ความพร้อมในการเรียนรู้ของนกัเรียน 

3.2 ปัญหา  อุปสรรคในการเรียนรู้ของนกัเรียน  และแนวทางในการแกปั้ญหา 

4. แนวทางในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของนกัเรียน 

4.1 ความตอ้งการในการรับการพฒันาดา้นความรู้  และทกัษะ  เพื่อให้การจดัการเรียน 

การสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน  บรรลุเป้าหมาย 

4.2 วธีิพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหท่ี้มีความต่อเน่ือง  และมีคุณภาพท่ีสุด 

5. ความคิดเห็นที่มีต่อการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  และ

การโคช้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน 

5.1 การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  และการโคช้

ในการจดัการเรียนการสอนปัจจุบนั 

5.2 ความสามารถในการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  

และการโคช้  เพือ่ใหค้วามช่วยเหลือเพือ่นร่วมงาน 

5.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  

และการโคช้ในการจดัการเรียนการสอน 

5.4 ประโยชน์ที่ไดรั้บจากการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันา

วชิาชีพ  และการโคช้  โดยจาํแนกเป็นต่อตนเอง  ต่อการจดัการเรียนการสอน  และต่อนกัเรียน 

5.5 วธีิการปฏิบติัที่ทาํใหเ้กิดความร่วมมือ  การยอมรับ  และการพฒันา 

5.6 ลกัษณะของการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  

และการโคช้ที่ทาํใหเ้กิดการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอยา่งย ัง่ยนื  และมีคุณภาพท่ีสุด 

ขั้นสรุป  ผูว้จิยัสรุปประเด็นท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มแต่ละประเด็น  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  

และความครบถว้น  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูร่้วมสนทนาให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม  จากนั้นจึงกล่าวอาํลา  

และขอบคุณที่ใหค้วามร่วมมือ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ข้ันตอนที่  2  การออกแบบ  และพัฒนาร่าง  PCCEC  Model                                                                 

(Design  and  Development  :  Development1  :  D1) 

แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได้  และความสอดคล้องของ                    

ร่างรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครู                    

ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model)  โดย

ผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได้  และความสอดคล้อง                                              

ของร่างรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน                                                                                                    

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู                                                                                                 

ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                              

(PCCEC  Model)  โดยผู้เช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คาํช้ีแจง 

1. เคร่ืองมือน้ีสร้างขึ้นโดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านในฐานะ

ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได้  และความสอดคล้องของ

รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครู       

ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน  ในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model) 

2. รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน

การสอนของครูที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (PCCEC  

Model)  หมายถึง  โครงสร้างทางความคิดที่แสดงถึงองคป์ระกอบ  และความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ

ต่างๆ  ซ่ึงประกอบด้วย  3  องค์ประกอบ  1)  องค์ประกอบเชิงหลักการ  และวตัถุประสงค์  ได้แก่  

หลกัการ  และวตัถุประสงค ์ 2)  องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ  แบ่งออกเป็น  5  ระยะ  ไดแ้ก่  ระยะที่  1  

การเตรียมการโค้ช  (Preparing  :  P)  ระยะที่   2  การวางแผนการปฏิบัติ  (Creating  Action  Plan  :  C)  

ระยะที่   3  การปฏิบัติการโค้ช  (Coaching  :  C)  ระยะที่  4  การร่วมกันประเมินผลความสําเร็จ  และ

ประมวลผลความรู้  (Evaluating  of  Intended  Outcomes  and  Conceptualizing  of  Knowledge  :  E)  และ  

ระยะที่   5  การพัฒ นาวิชาชีพ อย่างต่ อ เน่ื อง  (Continuing  Professional  Development  :  C)  และ                 

3)  องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช้  ได้แก่  องค์ประกอบสําคญัของการโคช้ทางปัญญา  

(Nurturant)  และระบบสนบัสนุน  (Supporting  Systems) 

3. คาํตอบในเคร่ืองมือน้ีจะนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการพฒันาปรับปรุงใหรู้ปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  จึงไม่มีผลใด  ๆ ต่อตวัท่าน  ดงันั้นขอความกรุณา

ในการตอบคาํถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง 

4. เคร่ืองมือน้ีมี  3  ตอน  ดงัน้ี 

ตอนที่  1  ขอ้มูลพื้นฐาน 

ตอนที่  2  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  และความเป็นไปได ้

ตอนที่  3  การตรวจสอบความสอดคลอ้ง 

 

 



 305 

ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

2. ประสบการณ์ในการนิเทศการสอน  หรือการโคช้  หรือการพฒันาวชิาชีพ 

 ตํ่ากวา่  15  ปี  16 - 20  ปี  21 – 25  ปี  26  ปี  ขึ้นไป 

ตอนที่  2  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  และความเป็นไปได้ 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  แสดงระดบัคะแนนที่มีต่อรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบ

เพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ตามความเป็นจริง 

5 หมายถึง รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีความสมเหตุสมผลกับหลักการ  

แนวคิด  และทฤษฎีที่นํามาใช้ในการสังเคราะห์  และมีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้

ปฏิบติัจริงในระดบัสูงที่สุด 

4 หมายถึง รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีความสมเหตุสมผลกับหลักการ  

แนวคิด  และทฤษฎีที่นํามาใช้ในการสังเคราะห์  และมีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้

ปฏิบติัจริงในระดบัสูง 

3 หมายถึง รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีความสมเหตุสมผลกับหลักการ  

แนวคิด  และทฤษฎีที่นํามาใช้ในการสังเคราะห์  และมีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้

ปฏิบติัจริงในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีความสมเหตุสมผลกับหลักการ  

แนวคิด  และทฤษฎีที่นํามาใช้ในการสังเคราะห์  และมีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้

ปฏิบติัจริงในระดบัตํ่า 

1 หมายถึง รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  มีความสมเหตุสมผลกับหลักการ  

แนวคิด  และทฤษฎีที่นํามาใช้ในการสังเคราะห์  และมีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้

ปฏิบติัจริงในระดบัตํ่าที่สุด 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ระดับคะแนน 

ข้อเสนอแนะ 

ความ

สมเหตุสมผล           

เชิงทฤษฎี 

ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

องค์ประกอบเชิงหลักการ  และวัตถุประสงค์ 

1. หลกัการ            

2. วตัถุประสงค์            

องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 

ระยะท่ี  1  การเตรียมการโคช้  (Preparing  :  P)              

1.1 การศึกษาสภาพ  ปัญหา  และความตอ้งการ             

1.2 การพฒันาความรู้  และฝึกทกัษะ            

1.3 การสร้างสัมพนัธภาพของครูท่ีเขา้ร่วมการวิจยั             

ระยะท่ี  2  การวางแผนการปฏิบติั  (Creating  Action  

Plan  :  C)   
           

2.1 การร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอน              

2.2 การร่วมกนัวางแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือนฯ   
           

ระยะท่ี  3  การปฏิบติัการโคช้  (Coaching  :  C)              

3.1 การประชุมก่อนปฏิบติัการโคช้             

3.2 การสงัเกตการจดัการเรียนการสอนซ่ึงกนัและกนั             

3.3 การทบทวนยอ้นคิด             

ระยะท่ี  4  การร่วมกนัประเมินผลความสาํเร็จ  และ

ประมวลผลความรู้  (Evaluating  of  Intended  

Outcomes  and  Conceptualizing  of  Knowledge  :  E) 

           

4.1 การร่วมกนัประเมินผลความสําเร็จ             

4.2 การประมวลผลความรู้            

ระยะท่ี  5  การพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  

(Continuing  Professional  Development  :  C)   
           

5.1 การปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบติังาน  และ

พฒันาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์และต่อเน่ือง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ระดับคะแนน 

ข้อเสนอแนะ 

ความ

สมเหตุสมผล           

เชิงทฤษฎี 

ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช้  

1. องคป์ระกอบสําคญัของการโคช้ทางปัญญา  

(Nurturant) 
           

2. ระบบสนบัสนุน  (Supporting  Systems)            

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

ตอนที่  3  การตรวจสอบความสอดคล้อง 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  แสดงระดบัคะแนนที่มีต่อรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบ

เพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ตามความเป็นจริง 

5 หมายถึง รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นฯ  มีความสอดคลอ้งกบัประเด็นที่เสนอใน

ระดบัสูงที่สุด 

4 หมายถึง รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นฯ  มีความสอดคลอ้งกบัประเด็นที่เสนอใน

ระดบัสูง 

3 หมายถึง รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นฯ  มีความสอดคลอ้งกบัประเด็นที่เสนอใน

ระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นฯ  มีความสอดคลอ้งกบัประเด็นที่เสนอใน

ระดบัตํ่า 

1 หมายถึง รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นฯ  มีความสอดคลอ้งกบัประเด็นที่เสนอใน

ระดบัตํ่าที่สุด 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ระดับคะแนน                    

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

1. รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  

(PCCEC  Model)  มีความสอดคลอ้งกบัสภาพ                              

และความตอ้งการจาํเป็นของโรงเรียน 

      

2. แต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบ-

เพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  (PCCEC  Model)  มีความสอดคลอ้ง

สมัพนัธ์กนั 

      

3. การดาํเนินการแต่ละระยะตามกระบวนการของรูปแบบ       

การโคช้ทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  (PCCEC  

Model)  มีความสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั 

      

4. การดาํเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการโคช้ทาง

ปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  (PCCEC  Model)                  

มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

      

5. เคร่ืองมือท่ีใชแ้ต่ละระยะของรูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  (PCCEC  Model)                                     

มีความสอดคลอ้งกบัการดาํเนินการ 

      

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ 

(............................................................) 

......../........./.......... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ข้ันตอนที่  3  การทดลองใช้  PCCEC  Model                                                                             

(Implementation  :  Research2  :  R2) 

1. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการทดลอง 

2. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 



 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 

1. คู่มือการใช้รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะ

การจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  

(PCCEC  Model) 

2. แผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน

การสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน  ในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

3. ปฏิทินการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน

การสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน  ในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

4. กาํหนดการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition 

5. ปฏิทินการสร้างสัมพนัธภาพของครูที่เขา้ร่วมการวิจยั  เร่ือง  รูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
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คู่มือการใช้รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน                                                                    

เพ่ือพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู                                                                                                   

ทีส่่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร                                   

(PCCEC  Model) 

 

คาํนํา 

คู่มือการใช้รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดั 

การเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

(PCCEC  Model)  เล่มน้ีจดัทาํขึ้น  เพื่อให้ครูและเพื่อนครูท่ีตอ้งการนํารูปแบบการโคช้ ทางปัญญาแบบ

เพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ไปใช ้ ไดท้ราบถึงส่ิงที่ตอ้งศึกษา  และจดัเตรียม  เพื่อให้การดาํเนินการเป็นไปดว้ยความ

ราบร่ืน  และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก ําหนดไว ้ ดังนั้ นครู  และเพื่อนครู  จึงควรศึกษาคู่มือการใช้

รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  น้ีใหเ้ขา้ใจเป็นอยา่งดีก่อนที่จะนาํไปใช ้

ส่วนประกอบของคู่มือการใช้รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  มีดงัน้ี 

1. คาํช้ีแจงการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

2. ความเป็นมาของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

3. ทฤษฎี  หลกัการ  และแนวคิดพื้นฐานที่รองรับรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน

ช่วยเพือ่นฯ 

4. องคป์ระกอบของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 
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คาํช้ีแจงการใช้รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  (PCCEC  Model) 

 

ข้อควรปฏิบัติก่อนดําเนินการโค้ช 

1. ศึกษารายละเอียดในคู่มือการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

1.1 ศึกษาคาํช้ีแจงการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ควบคู่

กบัส่วนประกอบอ่ืนๆ  ในคู่มือการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

1.2 ศึกษาความเป็นมาของรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่รองรับ  องคป์ระกอบ  ตวัอยา่งแผนการโคช้  และปฏิทินการโคช้  เพื่อทาํ

ความเขา้ใจ  และช่วยให้เห็นภาพรวม  ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ  รวมทั้งมีความเขา้ใจใน

ศพัทเ์ฉพาะต่างๆ 

1.3 ศึกษาตวัอยา่งแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  และปฏิทินการโคช้

ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ซ่ึงมีลกัษณะ  ดงัน้ี 

1.3.1 แผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ประกอบด้วย  1)  ช่ือแผน-  

การโคช้  2)  วตัถุประสงค ์ 3)  ผลลัพธ์ที่คาดหวงั  4)  ขอบเขตการดาํเนินการโคช้  5)  กิจกรรมการโคช้  

6)  เคร่ืองมือในการโคช้  และ  7)  การวดัประเมินผล  ซ่ึงผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  ร่วมมือกัน

พฒันาขึ้น 

1.3.2 ปฏิทินการโคช้  ประกอบดว้ย  1)  ช่ือผูท้าํหน้าที่โคช้  2)  ช่ือผูรั้บการโคช้  

3)  ลาํดบัคร้ังที่ในการโคช้  4)  วนั  และเวลาในการโคช้  5)  ประเด็นในการโคช้  และ  6)  เคร่ืองมือใน

การโคช้  ซ่ึงผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ร่วมมือกนักาํหนดขึ้น 

2. ศึกษา  และจดัเตรียมส่ิงต่างๆ  ก่อนจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 

2.1 ทบทวนแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  อยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

2.2 เตรียมเคร่ืองมือต่างๆ  ทั้งในส่วนของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ท่ีเสนอไว้

ในแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย  และวตัถุประสงค์ที่

กาํหนดไว ้

1.3 ขณะปฏิบติัการโคช้ของผูท้าํหน้าที่โคช้กบัผูรั้บการโคช้จะมีผูดู้แลให้คาํปรึกษา

แนะนาํ  (Mentor)  เพือ่ใหส้ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางในการดําเนินการโค้ช 

เม่ือศึกษา  และจดัเตรียมส่ิงที่จาํเป็นต่างๆ  ไวพ้ร้อมแลว้  ควรศึกษาแนวทางในการ

ดาํเนินการโคช้  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

1. บทบาทของผู้ทําหน้าที่โค้ช  และผู้รับการโค้ช  ในการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ

การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ให้มีคุณภาพนั้น  ทั้งผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  ควร

คาํนึงถึงบทบาทของตนเอง  ดงัน้ี 

1.1 ร่วมมือกนัในการวางแผนการโคช้  แผนการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  

โดยการกาํหนดส่ิงที่ตอ้งการพฒันา  และดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

1.2 ผลดักนัทาํหน้าที่เป็นผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  ตลอดจนแลกเปล่ียน

ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  และไตร่ตรองสะทอ้นคิดผลการปฏิบติัซ่ึงกนัและกนั 

2. บทบาทของผู้ดูแลให้คําปรึกษาแนะนํา  (Mentor)  ในการนาํรูปแบบการโคช้ทางปัญญา

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model)  ให้ประสบผลสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี

นั้น  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  จาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลให้คาํปรึกษา แนะนาํจากผูท้ี่มีความรู้  

และมีความสามารถเป็นผูแ้นะนาํช่วยเหลือ 

3. บทบาทของผู้สนับสนุน  ในการนํารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model)  ให้ประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีนั้ น  ผู ้สนับสนุน  

ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูเ้ก่ียวขอ้ง  เช่น  ศึกษานิเทศก์  หัวหน้าฝ่ายการศึกษา  หัวหน้า

งานวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นตน้  จะตอ้งให้การส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ขอ้เสนอแนะ  

และอาํนวยความสะดวกต่างๆ  ให้แก่ผูท้าํหน้าที่โคช้  ผูรั้บการโคช้  และผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํ  ทั้ง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม  การสนับสนุนเก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอน  เอกสารความรู้ และวสัดุต่างๆ  การ

จดัสถานที่  อาหาร  และเคร่ืองด่ืมบริการแก่ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั 
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ความเป็นมาของรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  (PCCEC  Model) 

 

การศึกษามีความสาํคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ และการศึกษาเป็นพื้นฐานของ

การพฒันาในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ซ่ึงการพฒันาประเทศชาติจะตอ้งเร่ิมจากการพฒันา 

คุณภาพคนก่อน  ที่สาํคญัคือการศึกษาหรือการจดัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีสุดในการพฒันามนุษย์

ทั้งทางด้านความรู้  ความคิด  ความประพฤติ  ทศันคติ  ค่านิยม  และคุณธรรมของบุคคล  เพื่อให้เป็น 

พลเมืองที่ดี  และมีคุณภาพ  ดังนั้นการพฒันาประเทศตอ้งพฒันาควบคู่ไปกบัการพฒันาคน  ประเทศไทย        

มีความพยายามในการพฒันาคุณภาพคนให้มีคุณภาพและความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  

ความรู้  และคุณธรรมอยา่งต่อเน่ือง  เร่ิมตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในคร้ังแรก  ในปี  พ.ศ. 2517  ไดป้ฏิรูป

การศึกษาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  และการเมือง  มีการกาํหนดแผนการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2520  ขึ้น  ดว้ยการกาํหนดจุดหมายเพื่อให้ผูเ้รียนคิดเป็น  ทาํเป็น  แกปั้ญหาเป็น  ต่อมาในปี  

พ.ศ. 2540  ได้มีการปฏิรูปการศึกษาคร้ังที่  2  ที่เป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้การศึกษาเป็น

การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูเ้รียนทุกคน  โดยผูท้ี่ เก่ียวขอ้งตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

และกาํหนดเป้าหมายให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่ง  ดี  มีสุข  จากการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2545  ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดัการศึกษาไวว้่า  ตอ้งยดึ

หลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือว่าผูเ้รียนเป็นผูท้ี่มีความสาํคญั

ที่สุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันาตามธรรมชาติ  และเตม็ตามศกัยภาพ   

เม่ือมีการประกาศใชแ้ผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545 – 2559  พร้อมกาํหนดเจตนารมณ์

ไว ้ 2  ประการ  คือ  1)  การพฒันาชีวิตให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  

และคุณธรรม   มีจริยธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และ  2)  การพฒันา

สงัคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเขม้แข็ง  และมีดุลยภาพทั้ง  3  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการเป็นสังคมคุณภาพ  

ดา้นการเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และดา้นการเป็นสังคมสมานฉันทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั  

ดงันั้นในการจดัการศึกษาของไทยในปัจจุบนัจึงไดบู้รณาการให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2545  และแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545 - 2559  

ซ่ึงส่งผลให้กระบวนการจดัการศึกษาในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  เป็น

หลักสูตรที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุข  มีความรู้ และทกัษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จาํเป็นในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ

และการศึกษาตลอดชีวิต  ดว้ยการมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้

และพฒันาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  พร้อมทั้งกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้รียนไว ้ 5  ประการ  
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ประกอบด้วย  1)  ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  การมี

วฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเขา้ใจ  และทศันะของตนเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรอง

เพื่อขจดัและลดความขดัแยง้  การเลือกรับขอ้มูลข่าวสารดว้ยเหตุผลและความถูกตอ้ง  รวมทั้งการเลือก 

ใช้วิธีส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม  2)  ความสามารถในการคิด  

เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

และการคิดเป็นระบบเพื่อสร้างองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม  3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็น

ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  อย่างถูกต้องเหมาะสมภายใตเ้หตุผล  คุณธรรม  

และขอ้มูลสารสนเทศ  4)  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง  ๆ 

ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การทาํงานและการอยู่ร่วมกันใน

สงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคล  การจดัการกบัปัญหาและความขดัแยง้ต่าง  ๆ 

อย่างเหมาะสม  การปรับตวัให้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  การรู้จกัหลีกเล่ียง

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น  และ  5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 

เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยเีพื่อพฒันาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร  

การทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ เหมาะสม  และมีคุณภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2551:  1) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  มีความสอดคล้องกับแนวทาง 

การจดัการศึกษาในโลกปัจจุบนัยุคศตวรรษที่  21  ที่จะตอ้งเช่ือมโยงกับความตอ้งการของสังคม  ระบบ

เศรษฐกิจ  สอดคลอ้งกบัความเจริญกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โดยมีการเตรียม

แผนพฒันาในทุกดา้นที่เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็วต่อเน่ือง  เน่ืองจากระบบการศึกษาเดิมที่เน้นการให้ความรู้

เป็นหลกัไม่อาจพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพโดยรอบดา้นได ้ นอกจากนั้นยงัมีพลงัต่างๆ  ที่

บงัคบัให้การศึกษาของคนเปล่ียนแปลงอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้  ซ่ึงภาวการณ์ดังกล่าวสามารถ

มองเห็นไดม้าพกัหน่ึงแลว้  คนที่มีความรู้  และศกัยภาพในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น

อยา่งต่อเน่ือง  และสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ใหม่ๆ  เท่านั้น  ที่จะประสบผลสาํเร็จ 

การจดัการศึกษาปัจจุบนัอยูใ่นยคุศตวรรษท่ี  21  เป็นยคุแห่งการทา้ทายศกัยภาพของมนุษย ์ 

ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที่สามารถเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารต่างๆ  ทัว่ทุกมุมโลกในระยะเวลาสั้นแค่เพียงปลายน้ิวสัมผสั  (Digital  Technology)  ซ่ึงการ

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารมีประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติ  การปฏิบติังานในปัจจุบนัและอนาคต  เพราะจะทาํให้

มีขอ้มูลที่เพียงพอสําหรับใช้ในการตดัสินใจที่ถูกตอ้ง  และเหมาะสม  ส่งผลให้สามารถดาํเนินชีวิต

เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ  และดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ดว้ยเหตุน้ีเองการจดัการศึกษาใน

ศตวรรษที่  21  ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาที่ยดึผลลพัธ์  (Outcomes)  เป็นหลกั  ไดใ้ห้ความสาํคญัใน
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ดา้นความรู้ในวิชาแกน  และทกัษะแห่งศตวรรษใหม่ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิง่ต่อมนุษย ์ 

ทั้งในวยัเรียน  และวยัทาํงาน  เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จกัคิด  เรียนรู้  ทาํงาน  แก้ปัญหา  

ส่ือสาร  และร่วมกนัทาํงานอยา่งมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต  รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาทกัษะการ

เรียนรู้ต่างๆ  (Learning  Skills)  ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย  และต่อเน่ือง               

ไปตลอดชีวิต  ดังนั้ นภาคีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่   21  (Partnership  for  21st  Century  Skills)                  

จึงเสนอกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  ประกอบด้วย  สาระความรู้และทกัษะท่ีสาํคญั  

และจาํเป็นตอ้งพฒันา  ให้เกิดขึ้นในตวัของนักเรียนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  ไดแ้ก่  1)  วิชาแกน  

เป็นวิชาหลกัที่ควรมีการพฒันาการเรียนรู้อยา่งจริงจงั  ประกอบดว้ย  ภาษาแม่และภาษาสาํคญัของโลก  

ภาษาศาสตร์และคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  ศิลปะ        

การปกครองและหนา้ที่พลเมือง  2)  ทกัษะสาํคญัในศตวรรษที่  21  เป็นทกัษะที่มีความสาํคญัและ

จาํเป็นอยา่งยิง่  ทั้งในส่วนที่เป็นสาระความรู้  ความชาํนาญในการปฏิบติั  และคุณลกัษณะสาํคญัที่ตอ้ง

เรียนรู้ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรคท่ี์ตอ้งเรียนรู้และฝึกปฏิบติัควบคู่กนั  ประกอบดว้ย  ทกัษะ

การเรียนรู้และนวตักรรม  ทกัษะชีวิตและการทาํงาน  ทกัษะด้านสารสนเทศ  ส่ือ  และเทคโนโลย ี         

3)  แนวคิดสําคญัในศตวรรษที่  21  เป็นแนวคิดท่ีนักเรียนตอ้งรู้และเขา้ใจถึงความสําคญัท่ีมีต่อตนเอง

และสังคม  และนําไปปฏิบติัในการดาํรงชีวิต  ประกอบด้วย  จิตสํานึกต่อโลก  เพื่อการอนุรักษ์  และ

พฒันาความรู้พื้นฐานด้านการเงิน  เศรษฐกิจ  ธุรกิจ  เพื่อการเป็นผูป้ระกอบการ  ความรู้พื้นฐาน             

ดา้นพลเมือง  เพื่อการทาํหน้าที่ของพลเมืองและของประเทศ  ความรู้พื้นฐานดา้นสุขภาพ  เพื่อการดูแล  

การป้องกันโรคภยัไขเ้จ็บและการดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข  และความรู้พื้นฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

เพื่อการใช้  การดํารงรักษา  การปรับปรุง  และพฒันาให้เหมาะสม  และ  4)  ระบบสนับสนุน  เป็น 

ความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือองค์กรต้นสังกัดต่อการจัดการศึกษาด้วยการให้ความสําคัญ  

สนับสนุน  และพฒันาให้สอดคลอ้งกับสาระสาํคญัต่างๆ  ของการพฒันาผูเ้รียนในศตวรรษที่  21  

ประกอบด้วย  การมีมาตรฐานและการประเมินสําหรับศตวรรษที่  21  ที่น่าเช่ือถือเป็นที่ยอมรับ  

หลกัสูตรและการสอนของศตวรรษที่  21  ตอ้งมีการพฒันาควบคู่กบัการพฒันาในวิชาชีพของบุคลากร

ทางการศึกษาที่จะต้องมีการสนับสนุน  และพฒันาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของศตวรรษที่  21  ตอ้งมีการพฒันาให้สอดคลอ้งกนัใน

ทุกดา้น  จึงจะสามารถขบัเคล่ือนสู่เป้าหมายการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคลากรของชาติท่ีพฒันา  และ

กา้วหน้าทุกด้านของการเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ในสังคมโลกที่ไร้พรมแดน  ดังนั้นในการเรียนรู้ของ

นักเรียนทุกคนตั้ งแต่อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย  และตลอดชีวิต  จะต้องใช้ทักษะการเรียนรู้  

(Learning  Skills)  ที่เน้น  3R  ประกอบด้วย  Reading  (อ่านออก)  (W)Riting  (เขียนได้)  (A)Rithmetics  

(คิดเลขเป็น)  และ  7Cs  ประกอบด้วย  Critical  Thinking  &  Problem  Solving  (ทกัษะการคิดวิเคราะห์  
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และการคิดแก้ปัญหา)  Creativity  &  Innovation  (ทักษะการสร้างสรรค์ได้  และสร้างนวตักรรมใหม่)  

Cross - Cultural  Understanding  (ทักษะความเขา้ใจในกลุ่มคนในหลากหลายชาติพนัธ์)  Collaboration  

Teamwork  &  Leadership  (ทักษ ะการทํางาน เป็ น ที ม   และความ เป็ น ผู ้นํา )   Communication  

Information  and  Media  Literacy  (ทักษะในการส่ือสาร  และการเขา้ใจส่ือ)  ICT  Literacy  (ทักษะ

การใชเ้ทคโนโลย)ี  และ  Career  and  Life  Skill  (ทกัษะ การประกอบอาชีพ  และทกัษะการใชชี้วติ) 

จากผลการประเมินติดตามคุณภาพการศึกษา  ผลการทดสอบ  การประเมิน  และการสัมมนา  

พบว่า  ปัญหาในการจดัการศึกษาของไทยได้สะทอ้นคุณภาพของผูเ้รียน  และเยาวชนไทยอยา่งชัดเจน  

รวมทั้ง  The  World  Economic  Forum  ไดเ้สนอรายงานผลการศึกษาความสามารถในการแข่งขนัโลก  

(Global  Competitiveness  Report  2013 - 2014)  โดยช้ีให้ เห็นคุณ ภาพการศึกษาทั้ งระดับพื้นฐาน

มธัยมศึกษาและอุดมศึกษาของไทยมีคุณภาพตํ่าผิดปกติ  และอยูใ่นระดับร้ังทา้ยหลายประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน  สอดคลอ้งกบั  สุรินทร์  พิศสุวรรณ  ไดเ้สนอในคาํแถลง  เร่ือง  ปัญหาการศึกษาไทยกบั

การด้อยขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก  (2013:  1 - 2)  ว่า  จากปัญหาการศึกษาไทยท่ีขาด

ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกเป็นเร่ืองน่าเป็นห่วงมาก  เพราะเป็นการสะท้อนถึงความไม่

เช่ือถือ  และไม่ยอมรับในคุณภาพการศึกษาไทยโดยภาพรวม  และจะส่งผลให้ความเช่ือมั่นในประเทศ

ดา้นอ่ืน  ๆ ในอนาคตตอ้งถูกกระทบไปดว้ย  นอกจากนั้นจากการวิจยัเก่ียวกบัความตอ้งการของนายจา้งใน

ยุคศตวรรษที่   21  ที่ มีต่อผูรั้บจ้างของ  Drucker  (1993)  เร่ือง  Post - Capitalist  Society  งานวิจัยของ  

Honore  (2008)  เร่ื อ ง   Under  Pressure  :  Rescuing  Childhood  from  the  Culture  of  Hyperparenting  

และงานวิจัยของ  Crawford  (2009)  เร่ือง  Shop  Class  as  Soulcraft  :  An  Inquiry  into  the  Value  of  

Work  พบว่า  คุณลกัษณะของผูรั้บจา้งที่ขาดแคลนมากที่สุด  คือ  ทกัษะเชิงประยกุต ์ การคิดเชิงวิพากษ ์ 

และการแก้ปั ญหา  ซ่ึ งสอดคล้องกับผลการประเมิน  PISA  (Programme  for  International  Student  

Assessment)  และผลจากการทดสอบระดับชาติขั้ นพื้นฐาน  (Ordinary  National  Education  Test  :         

O – NET)  ของเด็กไทย  พบว่า  เด็กขาดทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์  การแกปั้ญหา  และการให้เหตุผล  ดงันั้น

แนวทางในความอยูร่อดของไทยในประชาคมอาเซียน  และประชาคมโลกขึ้นอยูก่บัความสามารถในการ

แข่งขนัของคนไทยมีเพียงการศึกษาที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะสามารถประกนัความเช่ือมัน่ของชาวโลก

ต่อบทบาทของประเทศไทยในอนาคตได ้

Metacognition  เป็นการคิดเก่ียวกับการคิดของตนเอง  (Thinking  about  One’s  Thinking)  

การตระหนักรู้  (Awareness)  ในตนเองเก่ียวกับความรู้  การรู้  และความสามารถในการทาํความเขา้ใจ  

ควบคุม  กาํกบั  และจดัการกบักระบวนการเรียน  การใชก้ลวธีิในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  เพื่อให้รู้  และ

ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง  รวมทั้ งหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น  นอกจากนั้ น  Metacognition  ยงันําไปสู่การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง   (Self – 
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Directed  Learning)  ดังนั้นการส่งเสริม  และพฒันา  Metacognition  จึงมีความสําคญั  และจาํเป็นอย่างยิ่ง  

สาํหรับผูเ้รียนในทุกระดบัชั้น  Metacognition  จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กบัการคิด  ทาํใหเ้กิดการรู้ลึก  

รู้จริง  และสามารถนําความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์  เน่ืองจากในกระบวนการของ  Metacognition  เป็น

การนาํความรู้ที่มีอยูม่าใชถ่้ายโยงความรู้  วิธีการเรียนรู้  และการปฏิบติังานต่างๆ  แต่ในกรอบของการ

เรียนรู้  และพัฒนาทักษะการคิด  ผู ้เรียนจะเป็นทั้ งผู ้เรียน  (Learners)  และเป็นผู ้คิดหรือนักคิด  

(Thinker)  ดงันั้น  Metacognition  ไม่เพยีงแต่มีความสาํคญั  และจาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้ในปัจจุบนั

เท่านั้น  แต่ยงัมุ่งเน้นวิธีการเรียนรู้  และทกัษะการคิดต่างๆ  รวมทั้งทกัษะชีวิต  การดาํรงชีวิต  และการ

ทาํงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดเวลา  ซ่ึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีมนุษยต์อ้งเรียนรู้วิธีการ

เรียนรู้  และวิธีคิดของตนเอง  (Learn  How  to  Learn)  เพราะบุคคลที่เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทกัษะในการรู้

วิธีคิด  กระบวนการคิด  และกระบวนการปฏิบติังานของตนเอง  สามารถแกปั้ญหาได้อยา่งหลากหลาย

และมีประสิทธิภาพ  สร้างสรรคค์วามรู้และความเขา้ใจใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองทั้งในการปฏิบติัตนและ

การดาํรงชีวติ 

จากปัญหาการจดัการศึกษาที่สะทอ้นคุณภาพของผูเ้รียนสู่สังคมทั้งในประเทศ  และ

ต่างประเทศ  เป็นเร่ืองที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งจาํเป็นตอ้งร่วมกนัพฒันาอยา่งจริงจงัและเร่งด่วน  โดยเฉพาะ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเป็นระดบัตน้ของการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดาํเนินการ  ประกอบด้วย  สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการท่ีรับผิดชอบ

โรงเรียนในสังกดัสาํนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ประเทศ  คณะศึกษาศาสตร์  และคุรุศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยัต่างๆ  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนสาธิตต่างๆ  สาํนักงาน

การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการที่รับผดิชอบโรงเรียนเอกชนทัว่ประเทศ  กรมการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  สังกดักระทรวงมหาดไทยท่ีรับผิดชอบโรงเรียนเทศบาลทัว่ประเทศ  และสาํนักการศึกษา  

กรุงเทพมหานครที่รับผดิชอบโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  ซ่ึงแต่ละหน่วยงานจะดาํเนินการ

ตามนโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษาของตน้สังกดั  ภายใตพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเดียวกนั 

การจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลนั้น  ประกอบดว้ย  3  กระบวนการ  

ไดแ้ก่  กระบวนการบริหารการศึกษา  กระบวนการเรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศการศึกษา           

ซ่ึงทั้ง  3  กระบวนการ  จะตอ้งมีการขบัเคล่ือนสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง  โดยเฉพาะกระบวน 

การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีจะผลกัดนัให้อีก  2  กระบวนการประสบผลสาํเร็จได ้ ดงันั้น 

ในการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมทกัษะการคิดแบบต่าง  ๆ 

โดยเฉพาะ  Metacognition  ให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลอย่างย ัง่ยืนได้  จะต้องอาศัย
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กระบวนการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสม  และเป็นระบบ  ภายใตค้วามร่วมมือกันอยา่งจริงจงั  จริงใจ  

และต่อเน่ือง 

การนิเทศการศึกษา  และการนิเทศการสอน  (Educational  Supervision  and   Instruction  

Supervision)  เป็นการพฒันาวิชาชีพครูให้มีความเจริญกา้วหน้าทนักับความตอ้งการ  และการเปล่ียนแปลง

ในทุกด้านทั้งดา้นหลักสูตร  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนที่พึงประสงค ์ 

ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาที่เป็นระบบ  เป็นความร่วมมือกนัของทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง  และตอ้งมีการ

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการช่วยเหลือสนับสนุน  ร่วมปฏิบติัของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการพฒันา

คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง

เพื่อนร่วมงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นฐาน  เพื่อส่งผลถึงคุณภาพทางการศึกษา  และคุณภาพของนักเรียน

อยา่งต่อเน่ือง  งานนิเทศการศึกษาตอ้งอาศยัทั้ งศาสตร์  (Science)  และศิลป์  (Art)  ควบคู่กันอย่าง

สมดุล  จึงจะทาํใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย  และประสบผลสาํเร็จสูงสุด  ปัจจุบนัวงการศึกษา

ไดน้าํการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศมาใชอ้ย่างต่อเน่ือง  โดยท่ีศาสตร์ทางการนิเทศ  เป้าหมาย  และ

แนวปฏิบติัเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา  มีการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง  บทบาทการทาํหน้าที่ในการ

ช่วยพฒันาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  มีการเปล่ียนแปลงจากการประเมินคุณภาพ  บอก  แนะนาํ  ช้ีแนะ

โดยตรงจากผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นความร่วมมือกนั  การใชภ้าวะผูน้าํในการร่วมกนัพฒันาในวชิาชีพ

อย่างต่อเน่ือง  ดังจะเห็นได้ว่าการนิเทศการศึกษา  หรือการนิเทศการสอนมีการใช้ช่ือต่างๆ  กัน  เช่น  

การนิเทศการศึกษา  การนิเทศภายในโรงเรียน  การนิเทศการเรียนการสอน  การประเมินการสอน        

การโคช้หรือการพฒันาวิชาชีพ  เป็นตน้  ซ่ึงแต่ละคาํมีความหมาย  จุดเน้น  กระบวนการ  บทบาทของ

ผูท้าํหน้าที่นิ เทศ  และวิธีการปฏิบัติแตกต่างกัน  แต่มีเป้าหมายหลักเดียวกัน  คือ  คุณภาพของ

นกัเรียน 

การโคช้  (Coaching)  ถือเป็นรูปแบบการพฒันาวิชาชีพแบบหน่ึงที่ใชก้นัแพร่หลาย  และ

ประสบความสาํเร็จสูงในปัจจุบนั  เน่ืองจากเป็นวิธีการหน่ึงของการพฒันาวิชาชีพโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  

(School - Based  Professional  Development)  รวมทั้ งเป็นการมุ่งเน้นด้านการพัฒนาการจัดการเรียน                     

การสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสาํคญั  ดว้ยการ

ช่วยเหลือ  สนับสนุน  และส่งเสริมกนัและกนัระหว่างผูท้าํหน้าที่โคช้หรือผูใ้ห้การนิเทศหรือผูนิ้เทศ 

กบัผูรั้บการโคช้หรือผูรั้บการนิเทศหรือระหวา่งเพือ่นครูดว้ยกนัที่ผลดักนัทาํหนา้ท่ีโคช้  เพือ่ร่วมกนัพฒันา

หรือปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษา  คือ  ผูเ้รียน  อนัเป็นเป้าหมายหลักเดียวกนั  โดยการมุ่งพฒันา 

การจดัการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพที่ส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  การพฒันา

คุณภาพการศึกษาเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมช่วยเหลือ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ที่มุ่งพฒันาสมรรถนะของสมาชิก 

ในองคก์รมีรูปแบบการดาํเนินการหลายๆ  วิธี  เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนที่ต่อเน่ืองได้  เช่น  
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การสังเกตการสอนซ่ึงกันและกัน  (One – on - One  Observation)  การให้ขอ้มูลยอ้นกับเก่ียวกับการใช้

กลยุทธ์การเรียนการสอนของครู  (Feedback  of  Teachers’  Instructional  Strategies)  การใช้กลุ่มย่อย

ร่วมกันเรียนรู้  (Small - Group  Learning  of  New  Content  and  Pedagogy)  ร่วมกันแก้ปัญหาการสอน   

เป็นตน้  การโคช้เป็นรูปแบบการปฏิบติัเพื่อร่วมกนัในการพฒันาตนเอง  และเพื่อนร่วมงานร่วมอาชีพ                    

ที่ย ัง่ยืนต่อเน่ืองโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา  (School - Based  Professional  Development)                      

มีการพฒันาการมาอยา่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบจากหลายแนวคิดท่ีสามารถเลือกใชห้รือนาํมาพฒันาอยา่ง

เป็นระบบเพือ่ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัปัญหา  ความตอ้งการ  และความพร้อมของแต่ละแห่ง 

จากการวิเคราะห์หลักการ  แนวคิด  ปัญหา  และเหตุผลความต้องการจาํเป็นดังที่กล่าว

มาแลว้  เช่ือไดว้่ามีการโคช้ที่เป็นระบบดว้ยเป้าหมายชดัเจนถูกตอ้งตามหลกัการ  และทฤษฎีการพฒันา

วชิาชีพจะสมารถพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่มีเป้าหมายหลกั  คือ  คุณภาพผูเ้รียนไดต้าม

จุดมุ่งหมาย  ดังนั้นเพื่อให้การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนในกรุงเทพมหานครท่ีสอดคลอ้งกับจุดเน้นการ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  (3R  7Cs)  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และนโยบายการจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งเป็นการพฒันา  และแกปั้ญหาคุณภาพของ

ผูเ้รียนด้านทกัษะการคิด  การอ่าน  การแก้ปัญหา  และการให้เหตุผลโดยเฉพาะ  จากผลการสอบ  PISA  

ผลการทดสอบระดบัชาติ  O – NET  การประเมินคุณภาพการจดั การศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนของ  

สมศ.  การสัมมนา  และการรายงานด้านการศึกษาต่างๆ  ท่ีพบว่า  การจดัการศึกษาจาํเป็นตอ้งพฒันา

ผูเ้รียนให้มีทั้งความรู้  ความสามารถนาํความรู้ไปใชจ้ริง  และทกัษะการคิด  ซ่ึงทกัษะการคิดที่สาํคญั  และ

จาํเป็นต้องพฒันาให้เกิดขึ้ นในตัวเด็กควบคู่กับการพฒันาทักษะการคิดแบบอ่ืน  เช่น  การแก้ปัญหาเชิง

วิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  (Self – Directed  Learning)  ซ่ึงก็คือ  Metacognition  

ที่เป็นการคิดเก่ียวกบัการคิดของตนเอง  รู้ในกระบวนการคิดของตนเองว่าคิดอยา่งไร  ผลเป็นอยา่งไร  โดยมี

การวางแผน  การกาํกับการคิด  การทบทวนยอ้นคิดเก่ียวกบัวิธีการคิดของตนเอง  และวิธีปฏิบติัของตนเอง

อยา่งมีขั้นตอน  รวมทั้งมีการถ่ายทอดความคิดออกมาผ่านการพูดหรือการกระทาํ  เพื่อให้สามารถนาํไปใช้

แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได ้ ตลอดจนเป็นการช่วยให้นักเรียนรู้วิธีเรียน  (Learn  How  to  Learn)  รู้

แนวทางในการพฒันาต่อไป  และเรียนรู้วิธีการคิด  (Learn  How  to  Think)  วิธีปฏิบติัที่เหมาะสมเก่ียวกบัการ

คิดหลายประเภท  และการใช้ความรู้  ซ่ึงผู ้ท่ี มีบทบาทสําคัญ  และใกล้ชิดในการพัฒนานักเรียนให้มี

คุณลักษณะดังกล่าว  คือ  ครู  โดยครูจะตอ้งใช้กระบวนการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  และมี

ประสิทธิภาพสูง  เน่ืองจาก  Metacognition  เป็นการคิดที่สาํคญั  คือ  ตอ้งมีการปลูกฝัง  และพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ืองและถูกวิธี  เน่ืองจากเป็นทกัษะการคิดขั้นสูงที่ซบัซอ้น  เป็นนามธรรม  เป็นการใชค้วามคิดในการ

เรียนรู้  และใช้เวลาในการพฒันาที่ตอ้งใช้ทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานที่ชาํนาญการ  รวมทั้งการใชค้วามรู้สู่

การปฏิบติัจริง  (Cognitive  Learning)  ซ่ึงตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความตั้งใจจริง  ดงันั้นกระบวนการพฒันา
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ครูจึงต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ถูกต้องตามหลักการ  ทฤษฎีต่างๆ  เพื่อพัฒนาทั้ งด้านความรู้  

ความสามารถ  และทกัษะเก่ียวกับกลวิธีในการจดัการเรียนการสอนด้วยกลวิธีท่ีหลากหลายดว้ยเทคนิค

หรือรูปแบบการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  เพื่อการร่วมมือกันพฒันาให้เกิด

ประสิทธิผลในวิชาชีพอยา่งย ัง่ยนื 

วธีิการพฒันาครู  หรือการพฒันาในวิชาชีพของครู  เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน 

การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้  และทกัษะการคิดแบบต่างๆ  เช่น  การคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  

การคิดประเมินค่า  การคิดดว้ยเหตุผล  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  การคิดสร้างสรรค์  เป็นตน้  รวมทั้ง  

Metacognition  เพื่อส่งเสริมและพฒันาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมีหลายวิธี  การ

โคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Cognitive  Peer  Coaching)  เป็นอีกวิธีหน่ึงที่มีความเหมาะสม  

และมีคุณภาพสูง  เน่ืองจากเป็นรูปแบบการพฒันาวิชาชีพด้วยการโคช้ที่มุ่งเน้นด้านการพฒันาทกัษะ

การคิดขั้นสูงที่จะนาํไปสู่การพฒันาดา้นสติปัญญา  และการคิดใหแ้ก่ครู  ดว้ยบรรยากาศของการไวใ้จกนั  

การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกนัและกนัระหว่างผูท้าํหน้าที่โคช้กบัผูรั้บการโคช้ที่เป็นเพือ่นร่วมงาน

กนัพฒันาในวิชาชีพอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลาที่ปฏิบติังาน  มีการทาํงานเป็นทีม  ร่วมกันแกปั้ญหา  และ

พฒันาสมรรถนะในวิชาชีพและทกัษะการคิดแบบต่าง  ๆ ของตนเอง  เพื่อนาํไปสู่การยกระดบัสมรรถนะ

ในวิชาชีพของตนเองที่ส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียน  ทาํให้นักเรียนคิดเป็น  รู้จกัวิธีคิดของตนเอง  ใช้

กระบวนการคิดในการเรียนรู้  ทั้งด้านการเรียนรู้  ทักษะการคิด  และการสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  สามารถแกปั้ญหาได้อยา่งต่อเน่ือง  มีประสิทธิผล  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้

สูงขึ้ นได้  สอดคล้องกับข้อความท่ีว่า  Expert  Teacher  Create  Expert  Students    นอกจากนั้ นยงัเป็น

การเติมเต็มช่องว่างระหวา่งสภาพที่เป็นจริงกบัส่ิงที่คาดหวงั  ดว้ยการสนองตอบต่อความตอ้งการจาํเป็น

ในการโคช้  ดงันั้นรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่น  ซ่ึงครูและเพื่อนครูที่มีความสามารถใน

การพฒันาตนเอง  (Development  Level)  และระดับความคิดเชิงนามธรรม  (Level  of  Abstraction)  ที่ไม่

แตกต่างกัน  มาร่วมกันพัฒนา  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มี

ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลยิง่ขึ้น  สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายการพฒันาการศึกษาในศตวรรษที่  21  อีก

ทั้งเพื่อเป็นการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาทกัษะกระบวน การคิดขั้นสูงที่ลึกซ้ึง  

ดว้ยการร่วมกันพฒันาองค์ความรู้  และศกัยภาพในขณะปฏิบติังาน  (Job  Embeded  Development)  ของครู

ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  และเกิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองตลอดชีวิต  (Self - 

Directed  Learning)  ไดใ้นที่สุด 
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ทฤษฎี  หลักการ  และแนวคดิที่รองรับรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ                               

(PCCEC  Model) 
 

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจัยได้พฒันารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ที่ มี ช่ือว่า  

PCCEC  Model  ซ่ึงพฒันาขึ้นตามแนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งต่างๆ  ดงัน้ี 

1. แนวคดิ  และหลักการเกี่ยวกับการโค้ช  ประกอบดว้ย 

1.1 การโคช้ทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  ของ  Costa  และ  Carmston  (2002) 

1.2 การโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น  (Peer  Coaching)  ของ  Joyce  และ  Showers  (1988) 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการโค้ช  ประกอบดว้ย 

2.1 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงของ  Chin  และ  Bennis  (1969) 

2.2 ทฤษฎีภาวะผูน้ําของ  Giammatteo  (1925)  ของ  Fiedler  (1967)  และของ  Hersey  

และ  Blanchard  (1988) 

2.3 ทฤษฎีการติดต่อส่ือสาร  และส่ือความหมายของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556)  และของ  

Costa  และ  Garmston  (2002) 

2.4 ทฤษฎีแรงจูงใจของ  Maslow  (1970)  ของ  Herzberg  (19590  และของ  Ouchi  (1981) 

2.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ของ  Knowles  (1984)  และ  Glatthorn  (1990) 

3.  แนวคดิ  และหลักการเกี่ยวกับ  Metacognition  ประกอบดว้ย 

3.1 หลกัการสาํคญัของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2557) 

3.2 กระบวนการเรียนรู้  ของ  Pressley,  Berkowski  Schneider  (1987) 

3.3 กลยทุธก์ารสอนของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556) 

3.4 วธีิการสอนของ  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2556)  และของ  ทิศนา  แขมมณี  (2553) 

3.5 การเรียนรู้ตามแนวคิดของ  Bloom’s  Taxonomy  Revised  (2001)   

3.6 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ  Marzano’s  Taxonomy  (1993 

4. การออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอน  ประกอบดว้ย 

4.1 แบบจาํลองการออกแบบการสอนของ  Kruse  (2008) 

4.2 แบบจาํลองการออกแบบระบบการสอนของ  Dick,  Carey  และ  Carey  (2005) 

4.3 แบบจาํลองการสอนของ  Kemp  และ  Others  (2011) 
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องค์ประกอบของรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  (PCCEC  Model) 

 

รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพือ่นเพือ่พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน

ของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model)  มี

องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 

1. องค์ประกอบเชิงหลักการ  และวัตถุประสงค์   

หลักการ  คือ  การพฒันาวิชาชีพของครูด้วยการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  

เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ  และยดึหลักการพฒันาความรู้  สติปัญญา  และทกัษะการคิด  โดยเน้นความ

ร่วมมือ  การส่งเสริม  การพฒันาซ่ึงกนัและกนั ในการเรียนรู้  การปฏิบติังานที่สร้างสรรคด์ว้ยตนเอง  รวมทั้ง

การสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

วัตถุ ประสงค์   เพื่ อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่ ส่ งเสริม  

Metacognition  ของนกัเรียน 

2. องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 

ระยะที่  1 การเตรียมการโคช้  (Preparing  :  P)  ประกอบดว้ย 

1) การศึกษาสภาพ  ปัญหา  และความตอ้งการ  (Analysis)  ในการพฒันา 

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของครู  จาํนวน  6  คน  ใน  3  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้  ได้แก่  1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จาํนวน  2  คน  2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  

จาํนวน  2  คน  และ  3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  คน  ท่ีไดม้าจากการเลือก แบบเจาะจง  

(Purposive  Sampling)  โดยใชเ้กณฑ์ในการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งตามหลกัการแนวคิด  และแนวปฏิบติัของ

การโค้ชทางปัญญา  (Cognitive  Coaching)  และการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  คือ  1)  มี

ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัดี  และเป็นที่ยอมรับ  เป็นครูแกนนาํในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ได้รับรางวลัหน่ึงแสนครูดี  และรางวลัครูสอนดี  2)  มีความสนใจ  เต็มใจ  

และตอ้งการพฒันาวิชาชีพ  3)  มีระดับความสามารถในการคิด เชิงนามธรรม  4)  มีมนุษยสัมพนัธ์  และ

ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  และ  5)  มีความรับผิดชอบมา  ร่วมกนัวางแผน  ศึกษาสภาพปัญหา  และ

ความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  โดยการศึกษา

วิเคราะห์ช่องว่าง  (Gap)  ระหว่างสภาพที่คาดหวัง  (Target)  กับสภาพที่ เป็นจริง  (Actual)  ศึกษา

วิเคราะห์สภาพการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  การพฒันาวิชาชีพ  และการโคช้  จากแหล่ง 
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ขอ้มูลต่างๆ  ได้แก่  เอกสาร  วรรณกรรม  งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  ศึกษานิเทศก์  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  

และนกัเรียน  รวมทั้งการระบุเป้าหมาย  และผลลพัธท์ี่พงึประสงค ์

2) การพัฒนาความรู้  และฝึกทักษะ  (Knowledge  Development  and  

Skills  Practice)  ที่สาํคญัจาํเป็นให้แก่ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ  

ความมัน่ใจ  และสามารถทาํหน้าที่ได้อยา่งเหมาะสม  โดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  “การโคช้

ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition”  

ระยะเวลา  5  วนั  ซ่ึงเน้ือหาสาระในการอบรมได้มาจากการศึกษาสภาพ  ปัญหา  และความตอ้งการใน

การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ดังนั้นครูที่เขา้ร่วมการวิจยัจะ

ได้รับความรู้  และฝึกทกัษะจากคณะวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ  ตามขอบข่ายเน้ือหาสาระเก่ียวกับ

แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีของการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  การออกแบบและการจดั 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition   

3) การสร้างสัมพันธภาพของครูที่ เข้าร่วมการวิจัย  (Building  Trust  and  

Collaboration)  เพื่อให้เกิดความคุน้เคย  ความไวว้างใจ  ความร่วมมือ  ความเป็นเพื่อน  และการแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  ระหว่างครูที่ผลดักนัทาํหนา้ที่โคช้  และรับการโคช้  ประกอบดว้ย  1)  การเปิดโอกาส 

ให้เยี่ยมชม  (Peer  Watching)  ชั้นเรียนซ่ึงกันและกันในระยะเวลาสั้ นๆ  และ  2)  การส่งเสริมให้มีการ

อภิปราย  และการสะทอ้นยอ้นคิด  (Peer  Reflection)  เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอน  และการปฏิบติังาน

ของตนเองและเพือ่น 

วตัถุประสงค ์  

1) เพื่อวิเคราะห์สภาพ  ปัญหาและความตอ้งการ  และกาํหนดเป้าหมายและ

ผลลพัธท์ี่พงึประสงคเ์ก่ียวกบั  Metacognition  ของนกัเรียน 

2) เพื่อพฒันาความรู้  และทกัษะที่สําคญัให้แก่ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บ

การโคช้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  และนาํไปใชใ้นการทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดสัมพนัธภาพ  ความคุน้เคย  ความไวว้างใจ  ความร่วมมือ  

ความเป็นเพือ่น  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

บทบาทของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ 

1) วเิคราะห์สภาพ  ปัญหา  และความตอ้งการร่วมกบัผูรั้บการโคช้ 

2) วางแผนในการพฒันาตามประเด็นท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ร่วมกนั 

3) ร่วมกนักาํหนดเป้าหมาย  และผลลพัธท์ี่พงึประสงค ์

4) เขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกับการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน 

ช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  เป็นระยะเวลา  5  วนั  
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ซ่ึงเป็นการพฒันาความรู้  และการฝึกทกัษะที่สาํคญัจาํเป็น  ประกอบดว้ย  การโคช้ทางปัญญา  การโคช้

แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  การจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition   และการจัดทําแผนพฒันา

ตนเอง  พร้อมทั้งมีการสอดแทรกความรู้  และฝึก  Metacognition  อย่างต่อเน่ือง  เพื่อพฒันาคุณลักษณะ  

Metacognition  ให้เกิดขึ้นเต็มตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  ทั้งน้ีมีการทดสอบความรู้เก่ียวกับการจดั 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ก่อน  และหลงัการอบรม 

5) สร้างสัมพนัธภาพกบัผูรั้บการโคช้  เพื่อให้เกิดความคุน้เคย  ความไวว้างใจ  

ความร่วมมือ  ความเป็นเพื่อน  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  โดยการเยีย่มชมชั้นเรียนซ่ึงกนั

และกัน  (Peer  Watching)  ในระยะเวลาสั้ นๆ  และการฝึกการให้ข้อมูลยอ้นกลับ  (Peer  Reflection)  

เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน  และการปฏิบติังานของตนเองและเพือ่น 

บทบาทของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  (Mentor) 

1) แนะนํา  และช่วยหาแหล่งขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สภาพ  

ปัญหา  และความตอ้งการ 

2) ให้ขอ้แนะนําในการวางแผนการพฒันา  กาํหนดเป้าหมายและผลลพัธ์

ที่พึงประสงค ์ รวมทั้งการกาํหนดความตอ้งการจาํเป็นในการเตรียมความพร้อมของผูท้าํหนา้ที่โคช้  

และผูรั้บการโคช้  ก่อนปฏิบติัการโคช้ 

3) วางแผน  และจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  การโคช้ทางปัญญาแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  โดยคณะ

วทิยากรที่มีความเช่ียวชาญ  เป็นระยะเวลา  5  วนั  เพื่อพฒันาความรู้  และการฝึกทกัษะให้แก่ผูท้าํหน้าที่

โคช้  และผูรั้บการโคช้  ทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั  ในประเด็นที่มีความสาํคญัจาํเป็น  ประกอบดว้ย  

การโคช้ทางปัญญา  การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  การจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition   

และการจดัทาํแผนพฒันาตนเอง  พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้  และฝึก  Metacognition  เป็นระยะตลอด

ระยะเวลาในการอบรม  เพื่อพฒันาคุณลักษณะ  Metacognition  ให้เกิดขึ้นเต็มตามศกัยภาพของแต่ละ

บุคคล  ทั้งน้ีมีการทดสอบความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ก่อน  และ

หลงัการอบรม 

4) สร้างสัมพนัธภาพกับผูท้าํหน้าท่ีโค้ช  และผูรั้บการโคช้  เพื่อให้เกิด

ความเช่ือใจ  ความไวว้างใจ  และความร่วมมือ 
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บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูเ้กี่ยวขอ้ง 

1) ให้ขอ้คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ

ตอ้งการ  การวางแผนการพฒันา  กาํหนดเป้าหมาย  และผลลพัธท์ี่พงึประสงค ์   

2) อาํนวยความสะดวกด้านสถานที่  เคร่ืองฉาย  เคร่ืองเสียง  และบุคลากร

สาํหรับจดัประชุม  และจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ  ดงัน้ี 

(1) จดัประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการ  การวางแผน

การพฒันา  กาํหนดเป้าหมาย  และผลลพัธท์ี่พงึประสงค ์

(2) จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วย

เพือ่น  เพือ่พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition   

3) ร่วมสงัเกตการสร้างสัมพนัธภาพของผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้ 

ระยะที่  2 การวางแผนการปฏิบติั  (Creating  Action  Plan  :  C)  ประกอบดว้ย 

1) การร่วมกันวางแผนการจดัการเรียนการสอน  (Collaborative  Planning  

of  Instruction)  ที่ส่งเสริม  Metacognition  ระหว่างผูท้าํหน้าท่ีโคช้กับผูรั้บการโคช้  ไดแ้ก่  1)  การวิเคราะห์

และระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  การกาํหนดเป้าหมาย  แนวทางและวิธีการพฒันาการเรียนการสอน             

2)  การวิเคราะห์ผูเ้รียน  และบริบท  3)  การวิเคราะห์ภาระงานและวิธีประเมินผลการเรียนรู้  4)  การ

กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอน  5)  การจดัลาํดบัเน้ือหา  6)  การกาํหนดกลยทุธ์การสอน  

7)  การออกแบบหรือเลือกส่ือการสอน  และ  8)  การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

2) การร่วมกนัวางแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  (Collaborative  

Planning  of  Coaching)  ระหว่างผูท้ ําหน้าที่โค้ชกับผูรั้บการโค้ช  ได้แก่  1)  การกําหนดประเด็นใน               

การพฒันา  2)  การกาํหนดวตัถุประสงค ์ 3)  การจดัลาํดบัเน้ือหา  และสาระในการโคช้  4)  การออกแบบ

เคร่ืองมือในการสังเกตการสอน  5)  การจัดทาํแผนการโค้ช  6)  การกาํหนดปฏิทินในการโค้ช  และ               

7)  การกาํหนดบทบาทของผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้ 

วตัถุประสงค ์  

1) เพือ่ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition 

2) เพือ่ร่วมกนักาํหนดแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

บทบาทของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ 

1) ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 

(1) วิเคราะห์และระบุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  การกาํหนดเป้าหมาย  

แนวทางและวธีิการพฒันาการเรียนการสอน 

(2) วเิคราะห์ผูเ้รียน  และบริบท 
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(3) วเิคราะห์ภาระงานและวธีิประเมินผลการเรียนรู้ 

(4) กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอน 

(5) จดัลาํดบัเน้ือหา 

(6) กาํหนดกลยทุธก์ารสอน 

(7) ออกแบบหรือเลือกส่ือการสอน 

(8) จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

2) ร่วมกนัวางแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ดงัน้ี 

1) กาํหนดประเด็นในการพฒันา 

2) กาํหนดวตัถุประสงค ์

3) จดัลาํดบัเน้ือหา  และสาระในการโคช้ 

4) ออกแบบเคร่ืองมือในการสงัเกตการสอน 

5) จดัทาํแผนการโคช้ 

6) กาํหนดปฏิทินในการโคช้ 

7) กาํหนดบทบาทของผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้ 

บทบาทของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  (Mentor) 

1) ให้ขอ้แนะนําเก่ียวกับการวางแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  

Metacognition  และการวางแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

2) จัดหาแผนการจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม  Metacognition  และ

แผนการโคช้มาใหดู้เป็นตวัอยา่ง 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูเ้กี่ยวขอ้ง 

1) ให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในการวางแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  

Metacognition  และการวางแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

2) อาํนวยความสะดวกด้านสถานที่  เคร่ืองฉาย  เคร่ืองเสียง  และบุคลากร

สาํหรับจดัประชุมเพื่อวางแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  และวางแผนการโคช้

ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

ระยะที่  3 การปฏิบติัการโคช้  (Coaching  :  C)  ประกอบดว้ย 

1) การประชุมก่อนปฏิบัติการโค้ช  (Pre - Observation  Conference)  เป็น

การประชุมปรึกษาหารือก่อนปฏิบติัการโคช้  และการจดัการเรียนการสอน   ระหว่างผูท้าํหนา้ที่โคช้กบั

ผูรั้บการโคช้  เพือ่ทบทวนแผนการจดัการเรียนการสอน  และแผนการโคช้  อีกคร้ังก่อนนาํไปใชจ้ริง 
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2) การสั งเกตการจัดการเรียนการสอนซ่ึ งกันและกัน   (Reciprocal  

Observation)  เป็นการผลัดกันทาํหน้าที่สังเกตการจัดการเรียนการสอนระหว่างผูท้าํหน้าที่โค้ชและ                 

ผูรั้บการโคช้ตามวตัถุประสงคใ์นแผนการโคช้ท่ีกาํหนดไวใ้นระยะการวางแผน 

3) การทบทวนยอ้นคิด  (Reflection)  เป็นการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน  

หลังปฏิบติัการโคช้แต่ละคร้ังระหว่างผูท้าํหน้าท่ีโคช้กับผูรั้บการโคช้  เพื่อให้ข้อมูลยอ้นกลับ  และ

อภิปรายสะท้อนยอ้นคิดผลการปฏิบัติของกันและกันที่ ส่งเสริม  Metacognition  เพื่อให้เกิดการ

ตระหนกัรู้และการจดัการเก่ียวกบักระบวนการคิด  และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

วตัถุประสงค ์ 

เพือ่ใหก้ารโคช้มีความต่อเน่ืองตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

บทบาทของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ 

1) ร่วมกันทบทวน  และสร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับแผนการจัด      

การเรียนรู้  แผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  และเคร่ืองมือที่ใช้ในการสังเกตการสอน          

อีกคร้ังก่อนนาํไปใชจ้ริง 

2) สังเกตการจดัการเรียนการสอนซ่ึงกันและกัน  โดยใช้เคร่ืองมือสังเกต

การสอนที่ร่วมกนัพฒันาขึ้น  ดว้ยการผลดักนัทาํหนา้ที่สงัเกตการจดัการเรียนการสอนระหวา่งผูท้าํหน้าที่โคช้  

และผูรั้บการโคช้  ตามวตัถุประสงคท์ี่ร่วมกนักาํหนดไวใ้นระยะการวางแผน 

3) ร่วมกนัวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกตการสอนในแต่ละคร้ัง 

4) ร่วมกันให้ขอ้มูลยอ้นกลับ  และอภิปรายสะทอ้นยอ้นคิดเก่ียวกับผล-

การปฏิบติัของกนัและกนัทั้งจุดเด่น  จุดที่ควรพฒันา  พร้อมทั้งพฒันาปรับปรุงภายหลงัการปฏิบติัการ

ในแต่ละคร้ังเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  และการโคช้ทางปัญญาแบบ

เพือ่นช่วยเพือ่นฯ  เพือ่ใหมี้ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลอยา่งเตม็ที่ 

บทบาทของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  (Mentor) 

1) แนะนาํ  และช่วยเหลือใหก้ระบวนการปฏิบติัการของผูท้าํหน้าท่ีโคช้  

และผูรั้บการโคช้เป็นไปตามแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

2) ร่วมสงัเกตพฤติกรรมของผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้ตลอดเวลา 

3) ร่วมแสดงความคิดเห็น  อภิปราย  แลกเปล่ียนเรียนรู้  สรุปจุดเด่น  และ 

จุดที่ควรพฒันา  รวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงหลงัการปฏิบติัการแต่ละคร้ัง

อยา่งต่อเน่ือง 
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4) ร่วมแสดงความคิดเห็น  อภิปราย  แลกเปล่ียนเรียนรู้  สรุปจุดเด่น  และจุด

ที่ควรพฒันา  รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงหลังการปฏิบัติการหลังการ

ปฏิบติัการแต่ละคร้ังอยา่งต่อเน่ือง 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูเ้กี่ยวขอ้ง 

1) ร่วมสงัเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้  

2) ร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุง 

3) อาํนวยความสะดวกด้านสถานที่  เคร่ืองฉาย  เคร่ืองเสียง  และบุคลากร

สาํหรับจดัประชุมก่อนปฏิบติัการโคช้  ระหวา่งปฏิบติัการโคช้  และหลงัปฏิบติัการโคช้ 

ระยะที่  4 การร่วมกันประเมินผลความสําเร็จ  และประมวลผลความรู้  (Evaluating  of  

Intended  Outcomes  and  Conceptualizing  of  Knowledge  :  E)  ประกอบดว้ย 

1) การร่วมกันประเมินผลความสําเร็จ  (Evaluating  of  Intended  Outcomes)  

เป็นการประเมินผลสาํเร็จหลงัจดัการเรียนการสอน  และการปฏิบติัการโคช้ร่วมกนัของผูท้าํหน้าที่โคช้  

และผูรั้บการโคช้  ครบทั้ง  4  คร้ังแลว้ 

2) การประมวลผลความรู้  (Conceptualizing  of  Knowledge)  เป็นการประมวลผล

ความรู้ร่วมกนัของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้  จากบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอน  และการบนัทึก

ผลการปฏิบติัการโคช้  ภายหลงัจากการปฏิบติัการโคช้  ครบทั้ง  4  คร้ังแลว้ 

วตัถุประสงค ์  

เพือ่ร่วมกนัประเมินสาํเร็จจากการปฏิบติังาน  และประมวลผลความรู้ที่ไดรั้บ

จากการปฏิบติังาน 

บทบาทของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ 

1) ร่วมกันประเมินผลความสําเร็จภายหลังจากจดัการเรียนการสอน  และ

การโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนฯ  ครบทั้ง  4  คร้ังแลว้ 

2) ร่วมกันประมวลผลความรู้จากการบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอน  

และการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ภายหลงัจากการปฏิบติัการโคช้  ครบทั้ง  4  คร้ังแลว้ 

บทบาทของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  (Mentor) 

1) ให้ขอ้เสนอแนะ  และช่วยเหลือใหก้ารประเมินผลการจดัการเรียนการสอน  

และการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

2) ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการประมวลผลความรู้

จากการบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอน  และการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ  ภายหลงัจาก

การปฏิบติัการโคช้  ครบทั้ง  4  คร้ังแลว้ 
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บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูเ้กี่ยวขอ้ง 

1) ให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน  

และการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  เพิม่เติม 

2) อาํนวยความสะดวกด้านสถานท่ี  เคร่ืองฉาย  เคร่ืองเสียง  และบุคลากร

สาํหรับจดัประชุมเพือ่ประเมินผลความสาํเร็จ  และประมวลผลความรู้ 

ระยะที่  5 การพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  (Continuing  Professional  Development  :  C)  

ประกอบดว้ย 

1) การจดัทาํแผนพฒันาตนเอง  (Individual  Development  Plan  :  ID  Plan)  

ผูว้ิจยัไดจ้ดัให้ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ทาํแผนพฒันาตนเอง  โดยการรวบรวม  และสรุปผลท่ีได้

จากการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบติังาน  และพฒันาวิชาชีพตามรูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน

ช่วยเพือ่นฯ 

2) การเผยแพร่ผลงานแก่ผูท้ี่สนใจทั้งภายใน  และภายนอกหน่วยงาน  ผูว้จิยั

ไดจ้ดัใหมี้การนาํผลงานเผยแพร่ให้แก่ผูส้นใจทั้งภายในหน่วยงาน  และภายนอกหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 

วตัถุประสงค ์

เพื่อจดัทาํแผนพฒันาตนเอง  และขยายผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้มาใชใ้นการ

พฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

บทบาทของผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ 

1) ร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อผลท่ีเกิดขึ้นจากการใชรู้ปแบบการโคช้

ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

2) ร่วมกนัวเิคราะห์  เพื่อหาแนวทางในการขยายผลที่เกิดจากการเรียนรู้  

มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบติังาน  และพฒันาวิชาชีพอย่างสร้างสรรคแ์ละต่อเน่ือง  โดยใช้

วธีิการนาํเสนอดว้ยแผนพฒันาตนเอง  (Individual  Development  Plan  :  ID  Plan) 

3) ร่วมกนัทบทวนความรู้  และความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัทาํแผนพฒันา

ตนเอง  (Individual  Development  Plan  :  ID  Plan)  อีกคร้ัง 

4) จดัทาํแผนพฒันาตนเอง  (Individual  Development  Plan  :  ID  Plan)   

5) นาํเสนอ  และร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น  เพื่อพฒันาปรับปรุงแผน 

พฒันาตนเองใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

บทบาทของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  (Mentor) 

1) ร่วมทบทวนความรู้  และความเขา้ใจ   เก่ียวกบัการจดัทาํแผนพฒันาตนเอง  

(Individual  Development  Plan  :  ID  Plan) 
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2) จดัหาแผนพฒันาตนเอง  (Individual  Development  Plan  :  ID  Plan)   

มาเป็นตวัอยา่ง 

3) ร่วมแสดงความคิดเห็น  และให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์  สําหรับ

การพฒันาปรับปรุงต่อไป 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูเ้กี่ยวขอ้ง 

1) แสดงความคิดเห็น  และให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพฒันา

ปรับปรุง 

2) อาํนวยความสะดวกด้านสถานที่  เคร่ืองฉาย  เคร่ืองเสียง  และบุคลากร

สาํหรับจดัประชุมเพื่อขยายผลที่เกิดจากการเรียนรู้มาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบติังาน  และ

พฒันาวชิาชีพอยา่งสร้างสรรคแ์ละต่อเน่ือง   

3. องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช้ 

3.1 องคป์ระกอบสาํคญัของการโคช้ทางปัญญา  (Nurturant)  เป็นองคป์ระกอบสาํคญัที่

มีความจาํเป็นในการพฒันาให้ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูรั้บการโคช้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  และมีทกัษะท่ี

เหมาะสม  เพื่อให้ทาํหน้าที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการดาํเนินการทั้ง  5  

ระยะของรูปแบบ  PCCEC  Model  ประกอบดว้ย 

3.1.1 ความรู้  และทักษะในการคิดขั้นสูง  (Knowledge  and  Higher - Order  

Thinking  Skills) 

3.1.2 ทกัษะในการส่ือความหมาย  และทกัษะการสะทอ้นยอ้นคิด  (Communication  

Skills  and  Reflective  Thinking  Skills) 

3.1.3 ความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ  ความร่วมมือ  และการไวว้างใจ  (Collegiality  

Collaboration  and  Trust) 

3.1.4 การมีแรงจูงใจภายในตนเอง  (Self  Motivation)  ในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

3.2 ระบบสนับสนุน  (Supporting  Systems)  เป็นกระบวนการส่งเสริม  สนับสนุน  

และติดตามดูแลช่วยเหลือให้การพฒันาความรู้  ความเขา้ใจ  และทกัษะในองคป์ระกอบสาํคญัของการโคช้

ทางปัญญามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  และการดําเนินการทั้ ง  5  ระยะ  ของรูปแบบ  

PCCEC  Model  ประสบผลสาํเร็จ  ประกอบดว้ย   

3.2.1 การไดรั้บการส่งเสริม  และสนับสนุนอยา่งจริงใจ  จากผูบ้ริหารสถานศึกษา  

และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3.2.2 การไดรั้บการติดตามดูแลช่วยเหลือใหก้ารสนับสนุนส่งเสริม  (Mentoring)  

อยา่งใกลชิ้ด  และต่อเน่ือง 
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แผนการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน                                                                    

เพ่ือพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู                                                                                                   

ทีส่่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร                               

(PCCEC  Model) 

 

 

1. ช่ือแผน การโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน

ของครูผูส้อนภาษาไทยที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน 

2. วัตถุประสงค์ของการโค้ช 

2.1 เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของครูผูส้อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2.2 เพือ่พฒันา  Metacognition  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนกัเรียน 

3. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

3.1 สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  ซ่ึง

เป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3.2 ผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนักเรียนท่ีเรียนกับผูรั้บการโคช้  ซ่ึงเป็นผู ้

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

4. ขอบเขตของการดําเนินการ 

4.1 กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษา  

โรงเรียนราชบพิธ  สาํนกังานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  2  คน  ดงัน้ี 

4.1.1 ครูภาษาไทย  1  สอนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3/1 

4.1.2 ครูภาษาไทย  2  สอนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/3 

4.2 เน้ือหาสาระในการจัดการเรียนการสอน 

4.2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1 

1) สนุกกบัการสรุปมาตราตวัสะกดแม่กง  กม  เกย  เกอว 

2) เรียนรู้สุขสนัตก์บัคาํควบกลํ้าท่ีมี  ร  ล  ว 

3) สนุกกบัคาํคลอ้งจอง 

4) สุดหรรษากบัคาํพอ้งรูป – พอ้งเสียง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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4.2.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3 

1) คาํสนัธานสะพานเช่ือม 

2) ร้อยแกว้แสนสนุก 

3) ราชาศพัทน่์ารู้คู่ปัญญา 

4) เพลิดเพลินไปกบัภาษาถ่ิน 

4.3 ระยะเวลาในการดําเนินการโค้ช  ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม  2558 

5. กิจกรรมการโค้ช 
 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ / หลักฐาน 

ระยะที่  1  การเตรียมการโค้ช  (Preparing  :  P)   

1.  ศึกษาสภาพ  ปัญหา  และความ

ตอ้งการ  (Analysis)  ในการพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอน

ท่ีส่งเสริม  Metacognition 

(3 – 5  พฤษภาคม  2558) 

09.00 – 16.00  น. 

ครูภาษาไทย  1 

ครูภาษาไทย  2  

 แบบสํารวจสภาพการนิเทศการสอน  

การโคช้  และการพฒันาวิชาชีพ  ของ

ศึกษานิเทศก์  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

และครู 

 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู  

และนกัเรียน  เก่ียวกบั  Metacognition  

ของนกัเรียน 

2.  พฒันาความรู้  และฝึกทกัษะ  

(Knowledge  Development  and  

Skills  Practice)  ท่ีสาํคญัจาํเป็นให้แก่

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้ 

(11 – 15  พฤษภาคม  2558) 

09.00 – 16.00  น. 

ครูภาษาไทย  1 

ครูภาษาไทย  2  

 กาํหนดการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  

การโคช้ทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  

เพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน

การสอนท่ีส่งเสริมการคิดแบบ  Meta-

cognition 

 แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการจดัการ

เรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้ 
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กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ / หลักฐาน 

3.  สร้างสัมพนัธภาพของครูท่ีเขา้

ร่วมการวิจยั  (Building  Trust  and  

Collaboration)  ดงัน้ี 

ครูภาษาไทย  1 

ครูภาษาไทย  2  

 

3.1  เปิดโอกาสให้เยี่ยมชมชั้นเรียน

ซ่ึงกนัและกนัในระยะเวลาสั้น  ๆ

  

3.2  ส่งเสริมให้มีการอภิปราย  และ

การสะทอ้นยอ้นคิดเก่ียวกบัการจดั 

การเรียนการสอน  และการปฏิบติังาน 

ของตนเองและเพ่ือน 

(18  และ  20  พฤษภาคม  2558) 

  

ระยะที่  2  การวางแผนการปฏิบัต ิ (Creating  Action  Plan  :  C) 

1.  ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียน

การสอน  (Collaborative  Planning  

of  Instruction)  ท่ีส่งเสริม  Meta-

cognition  ระหว่างผูท้าํหน้าท่ีโคช้

กบัผูรั้บการโคช้ 

ครูภาษาไทย  1 

ครูภาษาไทย  2  

 แผนการจดัการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริม  Metacognition 

1.1  วิเคราะห์และระบุผลการเรียนรู้

ท่ีคาดหวงัการกาํหนดเป้าหมาย  

แนวทางและวิธีการพฒันาการเรียน

การสอน  

  

1.2  วิเคราะห์ผูเ้รียน  และบริบท   

1.3  วิเคราะห์ภาระงาน  และวิธี 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

  

1.4  กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการ 

จดัการเรียนการสอน 

  

1.5  จดัลาํดบัเน้ือหา   

1.6  กาํหนดกลยทุธ์การสอน   

1.7  ออกแบบหรือเลือกส่ือการสอน   

1.8  จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

(27  พฤษภาคม  2558) 

09.00 – 16.00  น. 
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กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ / หลักฐาน 

2.  ร่วมกนัวางแผนการโคช้ทางปัญญา

แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ  (Collaborative  

Planning  of  Coaching)  ระหว่าง

ผูท้าํหน้าท่ีโคช้กบัผูรั้บการโคช้ 

2.1  กาํหนดประเด็นในการพฒันา 

2.2  กาํหนดวตัถุประสงค์ 

2.3  จดัลาํดบัเน้ือหา  และสาระใน

การโคช้ 

2.4  ออกแบบเคร่ืองมือในการ-

สงัเกตการสอน 

2.5  จดัทาํแผนการโคช้ 

2.6  กาํหนดปฏิทินในการโคช้ 

2.7  กาํหนดบทบาทของผูท้าํหนา้ท่ี

โคช้  และผูรั้บการโคช้ 

(29  พฤษภาคม  2558) 

09.00 – 16.00  น. 

ครูภาษาไทย  1 

ครูภาษาไทย  2  

 แผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือนเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดั 

การเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม 

Metacognition   ของนกัเรียน  ใน

โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

  ปฏิทินการโคช้ทางปัญญาแบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือนเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดั 

การเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม 

Metacognition  ของนกัเรียนในโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่  3  การปฏิบัตกิารโค้ช  (Coaching  :  C) 

1.  ประชุมก่อนปฏิบติัการโคช้        

(Pre - Observation  Conference) 

(30  พฤษภาคม  2558) 

09.00 – 16.00  น. 

ครูภาษาไทย  1 

ครูภาษาไทย  2  

 แบบประเมินแผนการจดัการเรียน 

การสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition        

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั 

 แบบประเมินสมรรถนะการจดั    

การเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของผูรั้บการโคช้                    

โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้                

และผูวิ้จยั 

 แบบประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของนกัเรียน                           

โดยผูรั้บการโคช้ 
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2.  สงัเกตการจดัการเรียนการสอนซ่ึง

กนัและกนั  (Reciprocal  Observation) 

  

2.1  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน  

คร้ังท่ี  1 

 

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ครูภาษาไทย  2 

ผูรั้บการโคช้ 

ครูภาษาไทย  1 

(1  มิถุนายน  2558) 

08.30 – 09.30  น. 

 แบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรม   

การจดัการเรียนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน    

ท่ีส่งเสริม  Metacognition               

โดยผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั      

(คร้ังท่ี  1) 

 แบบประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม

Metacognition  ของนกัเรียน                        

โดยผูรั้บการโคช้  (คร้ังท่ี  1) 

 ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ครูภาษาไทย  1 

ผูรั้บการโคช้ 

ครูภาษาไทย  2 

(1  มิถุนายน  2558) 

13.30 – 14.30  น. 

 แบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการ

จดัการเรียนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน        

ท่ีส่งเสริม  Metacognition                

โดยผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั                

(คร้ังท่ี  1) 

 แบบประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม 

Metacognition  ของนกัเรียน              

โดยผูรั้บการโคช้  (คร้ังท่ี  1) 

2.2  ประชุมหลงัสงัเกตการจดัการ

เรียนการสอน  คร้ังท่ี  1 

(1  มิถุนายน  2558) 

16.00 – 18.00  น. 

ครูภาษาไทย  1 

ครูภาษาไทย  2  

 ผลการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรม

การจดัการเรียนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน           

ท่ีส่งเสริม  Metacognition                  

โดยผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั                   

(คร้ังท่ี  1) 

 แบบประเมินแผนการจดัการเรียน-

การสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition              

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  

ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูวิ้จยั  (คร้ังท่ี  2) 
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กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ / หลักฐาน 

2.3  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน  

คร้ังท่ี  2 

 

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ครูภาษาไทย  2 

ผูรั้บการโคช้ 

ครูภาษาไทย  1 

(6  กรกฎาคม  2558) 

08.30 – 09.30  น. 

 แบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการ 

จดัการเรียนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน     

ท่ีส่งเสริม  Metacognition                       

โดยผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั                 

(คร้ังท่ี  2) 

 แบบประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  

Matacognition   ของนกัเรียน                     

โดยผูรั้บการโคช้  (คร้ังท่ี  2) 

 ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ครูภาษาไทย  1 

ผูรั้บการโคช้ 

ครูภาษาไทย  2 

(6  กรกฎาคม  2558) 

13.30 – 14.30  น. 

 แบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการ 

จดัการเรียนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน        

ท่ีส่งเสริม  Metacognition                

โดยผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั                       

(คร้ังท่ี  2) 

 แบบประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  

Metacognition   ของนกัเรียน                   

โดยผูรั้บการโคช้  (คร้ังท่ี  2) 

2.4  ประชุมหลงัสงัเกตการจดัการ-

เรียนการสอน  คร้ังท่ี  2 

(6  กรกฎาคม  2558) 

16.00 – 18.00  น. 

ครูภาษาไทย  1 

ครูภาษาไทย  2  

 ผลการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรม

การจดัการเรียนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน      

ท่ีส่งเสริม  Metacognition                      

โดยผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั                  

(คร้ังท่ี  2) 

 แบบประเมินแผนการจดัการเรียน 

การสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition                

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  

ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูวิ้จยั  (คร้ังท่ี  3) 
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2.5  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน  

คร้ังท่ี  3 

 

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ครูภาษาไทย  2 

ผูรั้บการโคช้ 

ครูภาษาไทย  1 

(3  สิงหาคม  2558) 

08.30 – 09.30  น. 

 แบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการ 

จดัการเรียนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน      

ท่ีส่งเสริม  Meta-cognition                  

โดยผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั       

(คร้ังท่ี  3) 

 แบบประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของนกัเรียน                              

โดยผูรั้บการโคช้  (คร้ังท่ี  3) 

 ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ครูภาษาไทย  1 

ผูรั้บการโคช้ 

ครูภาษาไทย  2 

(3  สิงหาคม  2558) 

13.30 – 14.30  น. 

 แบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการ 

จดัการเรียนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน         

ท่ีส่งเสริม  Meta-cognition                     

โดยผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั                            

(คร้ังท่ี  3) 

 แบบประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม 

Metacognition  ของนกัเรียน                               

โดยผูรั้บการโคช้  (คร้ังท่ี  3) 

2.6  ประชุมหลงัสงัเกตการจดัการ-

เรียนการสอน  คร้ังท่ี  3 

(3  สิงหาคม  2558) 

16.00 – 18.00  น. 

ครูภาษาไทย  1 

ครูภาษาไทย  2  

 ผลการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรม 

การจดัการเรียนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน        

ท่ีส่งเสริม  Metacognition                 

โดยผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั                       

(คร้ังท่ี  3) 

 แบบประเมินแผนการจดัการเรียน 

การสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition       

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  

ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูวิ้จยั  (คร้ังท่ี  4) 
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2.7  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน  

คร้ังท่ี  4 

 

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ครูภาษาไทย  2 

ผูรั้บการโคช้ 

ครูภาษาไทย  1 

(7  กนัยายน  2558) 

08.30 – 09.30  น. 

 แบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการ 

จดัการเรียนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน      

ท่ีส่งเสริม  Metacognition                        

โดยผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั                           

(คร้ังท่ี  4) 

 แบบประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของนกัเรียน                  

โดยผูรั้บการโคช้  (คร้ังท่ี  4) 

 ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ครูภาษาไทย  1 

ผูรั้บการโคช้ 

ครูภาษาไทย  2 

(7  กนัยายน  2558) 

13.30 – 14.30  น. 

 แบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการ 

จดัการเรียนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน         

ท่ีส่งเสริม  Metacognition                    

โดยผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั              

(คร้ังท่ี  4) 

 แบบประเมินวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม 

Metacognition   ของนกัเรียน                        

โดยผูรั้บการโคช้  (คร้ังท่ี  4) 

2.8  ประชุมหลงัสงัเกตการจดัการ-

เรียนการสอน  คร้ังท่ี  4 

(7  กนัยายน  2558) 

16.00 – 18.00  น. 

ครูภาษาไทย  1 

ครูภาษาไทย  2 

 ผลการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรม

การจดัการเรียนการสอนของครูและ

พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน          

ท่ีส่งเสริม  Metacognition                   

โดยผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั                          

(คร้ังท่ี  4) 

3.  ทบทวนยอ้นคิด  (Reflection)  

(12  กนัยายน  2558) 

09.00 – 16.00  น. 

ครูภาษาไทย  1 

ครูภาษาไทย  2  

 แบบประเมินสมรรถนะการจดัการ 

เรียนการสอนท่ีส่งเสริม  Metacog-

nition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการ

โคช้  ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้   และผูวิ้จยั 
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ระยะที่  4  การร่วมกันประเมินผลความสําเร็จ  และประมวลผลความรู้  (Evaluating  of  Intended  Outcomes  

and  Conceptualizing  of  Knowledge  :  E) 

1.  ร่วมกนัประเมินผลความสําเร็จ  

(Evaluating  of  Intended  Outcomes)  

(13  กนัยายน  2558) 

09.00 – 16.00  น. 

ครูภาษาไทย  1 

ครูภาษาไทย  2  

 ผลจากการทาํแบบทดสอบผลการ

เรียนรู้  และ  Metacognition  ของ

นกัเรียน 

 ผลจากการตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ      

การจดัการเรียนการสอน             

ของผูรั้บการโคช้ 

 ผลจากการประเมินสมรรถนะการ 

จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของผูรั้บการโคช้                                

โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้                         

และผูวิ้จยั 

 แบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม

ของผูท้าํหน้าท่ีโคช้  ผูวิ้จยั  และ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ท่ีมีต่อการนาํ  PCCEC  

Model  ไปใช ้

2.  ประมวลผลความรู้  (Conceptualizing  

of  Knowledge)   

(16  กนัยายน  2558) 

09.00 – 16.00  น. 

ครูภาษาไทย  1 

ครูภาษาไทย  2  

 ผลสรุปความรู้ร่วมกนัของผูท้าํหนา้ท่ี

โคช้  และผูรั้บการโคช้  จากบนัทึกผล

การจดัการเรียนการสอน  และการบนัทึก

ผลการปฏิบติัการโคช้  ภายหลงัจาก

การปฏิบติัการโคช้ครบทั้ง  4  คร้ังแลว้ 

ระยะที่  5  การพฒันาวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง  (Continuing  Professional  Development  :  C) 

พฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

(19  กนัยายน  2558) 

09.00 – 16.00  น. 

ครูภาษาไทย  1 

ครูภาษาไทย  2  

 แผนพฒันาตนเอง  (Individual  

Development  Plan  :  ID  Plan)  ของ

ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้ 

ผลการเผยแพร่ผลงานแก่ผูท่ี้สนใจ                       

ทั้งภายใน  และภายนอกหน่วยงาน 
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6. การวัดประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดั วธีิการ เคร่ืองมือ 

1. นักเรียน 

1) ผลการเรียนรู้  และ  Metacognition 

2) วิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  Metacognition 

1) การทดสอบผลการเรียนรู้  

และ  Metaognition  ของ

นกัเรียน 

2) การประเมินวิธีการเรียนรู้

ของนกัเรียน 

 

1) แบบทดสอบผลการเรียนรู้  

และ  Metacognition  ของ

นกัเรียน 

2) แบบประเมินวิธีการเรียนรู้  

ท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของนกัเรียน  โดยผูรั้บการ

โคช้ 

3) แบบประเมินตนเองเก่ียวกบั

วิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของนกัเรียน 

2. ผู้ทําหน้าที่โค้ช 

1) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียน

การสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของ

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

1) การทดสอบความรู้เก่ียวกบั    

การจดัการเรียนการสอน

ท่ีส่งเสริม  Metacognition     

ของผูรั้บการโคช้ 

 

1) แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบั    

การจดัการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริม  Metacognition     

ของผูรั้บการโคช้ 

3. ผู้รับการโค้ช 

1) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียน

การสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของ

ผูรั้บการโคช้ 

2) ทกัษะในการเขียนแผนการจดัการเรียน 

การสอนท่ีส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้   

3) สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้ 

4) พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครู

และพฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน  

ท่ีส่งเสริม  Metacognition 

1) การทดสอบความรู้ของ

ผูรั้บการโคช้ 

2) การประเมินแผนการจดั 

การเรียนการสอนผูรั้บ 

การโคช้ 

3) การประเมินสมรรถนะ

การจดัการเรียนการสอน

ของผูรั้บการโคช้ 

3) การประเมินสมรรถนะ

การจดัการเรียนการสอน

ของผูรั้บการโคช้ 

1) แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบั

การจดัการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และ

ผูรั้บการโคช้ 

2) แบบประเมินแผนการจดัการ 

เรียนการสอนท่ีส่งเสริม  

Metacognition  ของผูรั้บการ

โคช้  โดยผูรั้บการโคช้            

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูวิ้จยั 

3) แบบประเมินสมรรถนะการ
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ตวัช้ีวดั วธีิการ เคร่ืองมือ 

5) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั-

การเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ 

 

4) การสงัเกตและบนัทึก

พฤติกรรมการจดัการ 

เรียนการสอนของครู   

และพฤติกรรมการตอบ-

สนองของนกัเรียน 

5) การสอบถามความคิด-

เห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ

การจดัการเรียนการสอน

ของผูรั้บการโคช้ 

จดัการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บ

การโคช้  ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  

และผูวิ้จยั 

4) แบบสงัเกตและบนัทึกพฤติ-

กรรมการจดัการเรียนการสอน

ของครูและพฤติกรรมการ

ตอบสนองของนกัเรียนท่ี

ส่งเสริม  Metacognition  โดย

ผูท้าํหน้าท่ีโคช้  และผูวิ้จยั 

5) แบบสอบถามความคิดเห็น

ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั 

การเรียนการสอนของผูรั้บ

การโคช้ 
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ปฏทินิการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน                                                                    

เพ่ือพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู                                                                                                   

ทีส่่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร                        

(PCCEC  Model) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วนั  เดือน  ปี           

และเวลา 
สถานที่ กิจกรรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะที่  1  การเตรียมการโค้ช 

3 - 5                      

พฤษภาคม  2558 

ห้องประชุม 1.  ศึกษาสภาพ  ปัญหา  และความตอ้งการ ภาษาไทย  1 

ภาษาไทย  2 

11 – 15                      

พฤษภาคม  2558 

ห้องประชุม 2.  พฒันาความรู้  และฝึกทกัษะ   ภาษาไทย  1 

ภาษาไทย  2 

18  และ  20                       

พฤษภาคม  2558 

ห้องเรียน 3.  สร้างสัมพนัธภาพของครูท่ีเขา้ร่วมการวิจยั ภาษาไทย  1 

ภาษาไทย  2 

ระยะที่  2  การวางแผนการปฏิบัติ 

23                       

พฤษภาคม  2558 

ห้องประชุม 1.  ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอน ภาษาไทย  1 

ภาษาไทย  2 

24                       

พฤษภาคม  2558 

ห้องประชุม 2.  ร่วมกนัวางแผนการโคช้ทางปัญญาแบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ 

ภาษาไทย  1 

ภาษาไทย  2 

ระยะที่  3  การปฏิบัติการโค้ช 

27                       

พฤษภาคม  2558 

ห้องประชุม 1.  ประชุมก่อนปฏิบติัการโคช้   ภาษาไทย  1 

ภาษาไทย  2 

 ชั้น  ป. 3/1   

ชั้น  ป. 4/2 

2.  สงัเกตการจดัการเรียนการสอนซ่ึงกนัและกนั    

1                               

มิถุนายน  2558 

(08.30 – 09.30  น.) 

ชั้น  ป. 3/1 2.1  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน  คร้ังท่ี  1 

2.1.1  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน

ครูภาษาไทย  1 

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ภาษาไทย  2 

ผูรั้บการโคช้ 

ภาษาไทย  1 
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วนั  เดือน  ปี           

และเวลา 
สถานที่ กิจกรรรม กลุ่มเป้าหมาย 

1                               

มิถุนายน  2558 

(13.30 – 14.30  น.) 

ชั้น  ป. 4/2 2.1.2  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน

ครูภาษาไทย  2 

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ภาษาไทย  1 

ผูรั้บการโคช้ 

ภาษาไทย  2 

1                               

มิถุนายน  2558 

(16.00 – 18.00  น.) 

ห้องประชุม 2.2  ประชุมหลงัสงัเกตการจดัการเรียนการสอน  

คร้ังท่ี  1 

ภาษาไทย  1 

ภาษาไทย  2 

6                                                                                                                    

กรกฎาคม  2558 

(08.30 – 09.30  น.) 

ชั้น  ป. 3/1 2.3  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน  คร้ังท่ี  2 

2.3.1  สงัเกตการณ์จดัการเรียนการสอน

ครูภาษาไทย  1 

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ภาษาไทย  2 

ผูรั้บการโคช้ 

ภาษาไทย  1 

6                                                                                                                    

กรกฎาคม  2558 

(13.30 – 14.30  น.) 

ชั้น  ป. 4/2 2.3.2  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน

ครูภาษาไทย  2 

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ภาษาไทย  1 

ผูรั้บการโคช้ 

ภาษาไทย  2 

6                                                                                                                    

กรกฎาคม  2558 

(16.00 – 18.00  น.) 

ห้องประชุม 2.4  ประชุมหลงัสงัเกตการจดัการเรียนการสอน  

คร้ังท่ี  2 

ภาษาไทย  1 

ภาษาไทย  2 

3                                               

สิงหาคม  2558 

(08.30 – 09.30  น.) 

ชั้น  ป. 3/1 2.5  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน  คร้ังท่ี  3 

2.5.1  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน

ครูภาษาไทย  1 

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ภาษาไทย  2 

ผูรั้บการโคช้ 

ภาษาไทย  1 

3                                               

สิงหาคม  2558 

(13.30 – 14.30  น.) 

ชั้น  ป. 4/2 2.5.2  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน

ครูภาษาไทย  2 

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ภาษาไทย  1 

ผูรั้บการโคช้ 

ภาษาไทย  2 

3                                               

สิงหาคม  2558 

(16.00 – 18.00  น.) 

ห้องประชุม 2.6  ประชุมหลงัสงัเกตการจดัการเรียนการสอน  

คร้ังท่ี  3 

 

 

ภาษาไทย  1 

ภาษาไทย  2 

 

 



 346 

วนั  เดือน  ปี           

และเวลา 
สถานที่ กิจกรรรม กลุ่มเป้าหมาย 

7                                             

กนัยายน  2558 

(08.30 – 09.30  น.) 

ชั้น  ป. 3/1 2.7  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน  คร้ังท่ี  4 

2.7.1  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน

ครูภาษาไทย  1 

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ภาษาไทย  2 

ผูรั้บการโคช้ 

ภาษาไทย  1 

7                                             

กนัยายน  2558 

(13.30 – 14.30  น.) 

ชั้น  ป. 4/2 2.7.2  สงัเกตการจดัการเรียนการสอน

ครูภาษาไทย  2 

ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ 

ภาษาไทย  1 

ผูรั้บการโคช้ 

ภาษาไทย  2 

7                                             

กนัยายน  2558 

(16.00 – 18.00  น.) 

ห้องประชุม 2.8  ประชุมหลงัสงัเกตการจดัการเรียนการสอน  

คร้ังท่ี  4 

ภาษาไทย  1 

ภาษาไทย  2 

12                                             

กนัยายน  2558 

(09.00 – 16.00  น.) 

ห้องประชุม 3.  ทบทวนยอ้นคิด  (Reflection)  ภาษาไทย  1 

ภาษาไทย  2 

ระยะที่  4  การร่วมกันประเมินผลความสําเร็จ  และประมวลผลความรู้ 

13                                                   

กนัยายน  2558 

(09.00 – 16.00  น.) 

ห้องประชุม 1.  ร่วมกนัประเมินผลความสําเร็จ ภาษาไทย  1 

ภาษาไทย  2 

16                        

กนัยายน  2558 

(09.00 – 16.00  น.) 

ห้องประชุม 2.  ประมวลผลความรู้ ภาษาไทย  1 

ภาษาไทย  2 

ระยะที่  5  การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

19                     

กนัยายน  2558 

(09.00 – 16.00  น.) 

ห้องประชุม 1.  แผนพฒันาตนเองของผูท้าํหนา้ท่ีโคช้     

และผูรั้บการโคช้ 

2.  การเผยแพร่ผลงานแก่ผูท่ี้สนใจทั้งภายใน  

และภายนอกหน่วยงาน 

 

ภาษาไทย  1 

ภาษาไทย  2 
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กาํหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ 

เร่ือง 

การโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

เพ่ือพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริม  Metacognition 

(ระยะเวลาในการอบรม  จํานวน  5  วัน) 

วันที่  11  พฤษภาคม  2558 

09.00 – 09.00  น.  ทําแบบทดสอบความรู้  (ก่อนเรียน) 

09.30 – 12.00  น.  การโค้ชทางปัญญา  (Cognitive  Coaching) 

1. หลกัการ  และแนวคิดของการโคช้ทางปัญญา 

2. วธีิการทาํงานของผูท้าํหนา้ท่ีโคช้ทางปัญญา 

3. องคป์ระกอบของการโคช้ทางปัญญา 

4. ทกัษะสาํคญัของการโคช้ทางปัญญา 

5. กระบวนการของการโคช้ทางปัญญา 

6. หลกัสาํคญัของการโคช้ทางปัญญา 

7. วธีิการสร้างแรงจูงใจภายในตนเอง 

12.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.45  น.  การโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  (Peer  Coaching) 

1. หลกัการ  และแนวคิดของการโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น 

2. แนวทางในการโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น 

3. กระบวนการของการโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น 

4. การเร่ิมตน้ใชรู้ปแบบการโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น 

5. ประโยชน์ของการโคช้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น 

15.45 – 16.30  น.  สรุปองค์ความรู้  โดยให้ทุกคนสรุปความรู้ท่ีไดรั้บในรูปแบบของการสรุป

ตามความต้องการ  ทั้งน้ีอาจะเลือกวิธีการสรุปจากเอกสารประกอบการอบรม  

พร้อมทั้งขออาสาสมคัรในการนาํเสนอ  จาํนวน  2  คน  และเปิดโอกาสให้
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มีการซักถาม  เพื่อสร้างความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง  พร้อมทั้งฝึก  Metacognition  

ใหแ้ก่ผูรั้บการอบรม  ดงัน้ี 

1. ผูน้าํเสนอ  มีหนา้ที่  ดงัน้ี 

1.1 อธิบายที่มา  และความสําคัญในการเลือกรูปแบบการสรุปองค์

ความรู้ 

1.2 ระบุวิธีการหาความรู้  และแหล่งข้อมูลของรูปแบบการสรุปองค์

ความรู้ที่เลือกใช ้

1.3 ระบุขอ้ดี  และวธีิการสรุปองคค์วามรู้ตามรูปแบบการสรุปที่เลือกใช ้

1.4 นาํเสนอองคค์วามรู้ที่สรุป 

1.5 รับฟังการสะท้อนความคิดเห็นหลังการนําเสนอเสร็จส้ิน  พร้อม

บนัทึกเพือ่พฒันาปรับปรุงต่อไป 

2. ผูรั้บฟังการนาํเสนอ  มีหนา้ที่  ดงัน้ี 

2.1 ฟังอยา่งตั้งใจ  พร้อมบนัทึกประเด็นสาํคญั  เพื่อนาํไปใชใ้นการทาํงาน  

และการพฒันาวชิาชีพ 

2.2 ซกัถามขอ้สงสยัท่ีเกิดจากการนาํเสนอ 

2.3 สะทอ้นความคิดเห็น  และใหข้อ้เสนอแนะในการนาํเสนอ 

วันที่  12  พฤษภาคม  2558 

09.00 – 10.30  น.  Metacognition 

1. ความหมายของ  Metacognition 

2. หลกัการของ  Metacognition 

10.30 – 11.30  น.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา  Metacognition 

11.30 – 12.00  น.  กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา  Metacognition 

12.00 – 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30  น.  วิธีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา  Metacognition 

14.30 – 16.30  น.  ฝึกปฏิบัติ  โดยการเขียนตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  

Metacognition  คนละ  1  หน่วยการเรียนรู้  ดงัตารางวเิคราะห์น้ี 
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ตารางวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................  หน่วยการเรียนรู้ที่........ 

ช้ันประถมศึกษาปีที่........ 
 

ลําดับที่ แผนการจดัการเรียนรู้ 
จุดประสงค์                          

การเรียนรู้ 

กระบวนการ                        

จดัการเรียน                      

การสอน 

กลยุทธ์                     

การจดัการ

เรียนการสอน 

วธีิการ                           

จดัการเรียน                          

การสอน 

      

      

      

      

 
 

วันที่  13  พฤษภาคม  2558 

09.00 – 12.00  น.  การวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

1. การวิเคราะห์และระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  การกาํหนดเป้าหมาย  

แนวทาง  และวธีิการพฒันาการเรียนการสอน 

2. การวิเคราะห์ผูเ้รียน  และบริบท  

3. การวิเคราะห์ภาระงาน  และวิธีประเมินผลการเรียนรู้ 

4. การกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอน 

5. การจดัลาํดบัเน้ือหา 

6. การกาํหนดกลยทุธก์ารจดัการเรียนการสอน 

7. การออกแบบ  และเลือกส่ือการสอน 

8. การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

12.00 – 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30  น.  ฝึกปฏิบัติ  โดยใหทุ้กเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  คนละ  1  แผน   โดยร่วมกนั

กาํหนดองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้  เพือ่ให้เป็นไปแนวทางเดียวกนั  

และเอ้ือต่อการส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน  แลว้ดาํเนินการ  ดงัน้ี 

1. ผูน้าํเสนอ  มีหนา้ที่  ดงัน้ี 

1.1 อธิบายที่มา  และความสําคัญในการเลือกจดัทาํแผนการจดัการ

เรียนรู้แผนน้ี 

1.2 บอกกระบวนการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี 
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2. ผูรั้บฟังการนาํเสนอ  มีหนา้ที่  ดงัน้ี 

2.1 ฟังอย่างตั้งใจ  พร้อมบนัทึกประเด็นสําคัญ  เพื่อนําไปใช้ในการ

ทาํงาน  และการพฒันาวชิาชีพ 

2.2 ซกัถามขอ้สงสยัท่ีเกิดจากการนาํเสนอ 

14.30 – 16.30  น.  ฝึกปฏิบัติ  โดยให้แต่ละคนนําเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  เพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  สาํหรับการพฒันาปรับปรุง 

1. ผูน้าํเสนอ  มีหนา้ที่  ดงัน้ี 

1.1 นาํเสนอแผนการจดัการเรียนรู้ 

1.2 รับฟังการสะท้อนความคิดเห็นหลังการนําเสนอเสร็จส้ิน  พร้อม

บนัทึกเพือ่พฒันาปรับปรุงต่อไป 

2. ผูรั้บฟังการนาํเสนอ  มีหนา้ที่  ดงัน้ี 

2.1 ซกัถามขอ้สงสยัท่ีเกิดจากการนาํเสนอ 

2.2 สะทอ้นความคิดเห็น  และใหข้อ้เสนอแนะในการนาํเสนอ 
 

วันที่  14  พฤษภาคม  2558 

09.00 – 12.00  น.  องค์ประกอบสนับสนุนการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ 

1. ความรู้  และทกัษะการคิดขั้นสูง 

2. ทกัษะในการส่ือความหมาย  และทกัษะการสะทอ้นยอ้นคิด 

3. ความเป็นเพือ่นร่วมวิชาชีพ  ความร่วมมือ  และการไวว้างใจ 

4. การมีแรงจูงใจภายในตนเอง 

12.00 – 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00  น.  การวางแผนการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ 

1. การกาํหนดประเด็นในการพฒันา 

2. การกาํหนดวตัถุประสงค ์  

3. การจดัลาํดบัเน้ือหา  และสาระในการโคช้   

4. การออกแบบเคร่ืองมือในการสังเกตการสอน   

5. การจดัทาํแผนการโคช้ 

6. การกาํหนดบทบาทของผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้ 
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15.00 – 16.30  น.  ฝึกปฏิบัติ  โดยการจบัคู่ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อจดัทาํแผนการโคช้ทาง

ปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ใหแ้ก่ผูรั้บการอบรม  ดงัน้ี 

1. ผูน้าํเสนอ  มีหนา้ที่  ดงัน้ี 

1.1 อธิบายที่มา  และความสําคญัในการจดัทาํแผนการโคช้ทางปัญญา

แบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ที่นาํเสนอ 

1.2 ระบุวิธีการหาความรู้  และแหล่งขอ้มูลในการจดัทาํแผนการโคช้ทาง

ปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ  ที่นาํเสนอ 

2. ผูรั้บฟังการนาํเสนอ  มีหนา้ที่  ดงัน้ี 

2.1 ฟังอยา่งตั้งใจ  และบนัทึกประเด็นสําคญั  เพื่อนําไปใชใ้นการทาํงาน  

และการพฒันาวชิาชีพ 

2.2 สะทอ้นความคิดเห็น  และใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาปรับปรุง 

วันที่  15  พฤษภาคม  2558 

09.00 – 12.00  น.  ฝึกปฏิบัติ  โดยให้แต่ละคู่นําเสนอแผนการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วย

เพือ่นฯ  ที่จดัทาํขึ้น  ซ่ึงมีการดาํเนินการ  ดงัน้ี 

1. ผูน้าํเสนอ  มีหนา้ที่  ดงัน้ี 

1.1 นาํเสนอแผนการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพือ่นฯ 

1.2 รับฟังการสะท้อนความคิดเห็นหลังการนําเสนอเสร็จส้ิน  พร้อม

บนัทึกเพือ่พฒันาปรับปรุงต่อไป 

2. ผูรั้บฟังการนาํเสนอ  มีหนา้ที่  ดงัน้ี 

2.1 ซกัถามขอ้สงสยัท่ีเกิดจากการนาํเสนอ 

2.2 สะทอ้นความคิดเห็น  และใหข้อ้เสนอแนะในการนาํเสนอ 

12.00 – 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30  น.  การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง  (Individual  Development  Plan  :  ID  Plan)   

1. ความหมายของแผนพฒันาตนเอง 

2. ความสาํคญัของแผนพฒันาตนเอง 

3. ส่วนประกอบของแผนพฒันาตนเอง 

15.30 – 16.00  น.  การซักถามปัญหาหรือข้อสงสัย 

16.00 – 16.30  น.  ทําแบบทดสอบความรู้  (หลังเรียน) 
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ปฏทินิการสร้างสัมพนัธภาพของครูทีเ่ข้าร่วมการวจิัย  

เร่ือง  รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน                                                                    

เพ่ือพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู                                                                                                   

ทีส่่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
 

 

วันที ่ เวลา กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

1.  เปิดโอกาสให้เยี่ยมชม 

18  

พฤษภาคม  

2558 

12.00 – 13.00  น. 1)  สร้างความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบั

กระบวนการเยีย่มชมเพือ่น  ดงัน้ี 

-  ทบทวนความเขา้ใจ 

-  ทบทวนแนวการเยีย่มชม 

ผูด้าํเนินการ 

-  ผูว้จิยั 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

-  ครูภาษาไทย  1 

-  ครูภาษาไทย  2 

-  ครูคณิตศาสตร์  1 

-  ครูคณิตศาสตร์  2 

-  ครูวทิยาศาสตร์  1 

-  ครูวทิยาศาสตร์  2 

ผูส้นบัสนุน 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  ศึกษานิเทศก ์

  2)  กาํหนดขอ้ตกลงร่วมกนั  ดงัน้ี 

-  จดัลาํดบัการเยีย่มชม   

-  กาํหนดเวลาเยีย่มชม 

ผูด้าํเนินการ 

-  ผูว้จิยั 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

-  ครูภาษาไทย  1 

-  ครูภาษาไทย  2 

-  ครูคณิตศาสตร์  1 

-  ครูคณิตศาสตร์  2 

-  ครูวทิยาศาสตร์  1 

-  ครูวทิยาศาสตร์  2 
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ปฏิทินการสร้างสมัพนัธภาพ  (ต่อ) 

วันที ่ เวลา กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

   ผูส้นบัสนุน 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  ศึกษานิเทศก ์

  3)  เตรียมความพร้อมในการเยีย่ม- 

การจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 

-  ร่วมกนัพฒันาปรับปรุงแผน-  

การจดัการเรียนการสอน 

-  เลือกกระบวนการจดัการเรียน-

การสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ให้

สอดคลอ้งกบันกัเรียน   

-  เลือกกลยทุธแ์ละวธีิการจดัการ- 

เรียนการสอน   

-  กาํหนดเน้ือหาสาระ 

-  จดับรรยากาศในหอ้งเรียน 

-  จดัหาส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

-  วดัประเมินผลการเรียนรู้ 

ผูด้าํเนินการ 

-  ผูว้จิยั 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

-  ครูภาษาไทย  1 

-  ครูภาษาไทย  2 

-  ครูคณิตศาสตร์  1 

-  ครูคณิตศาสตร์  2 

-  ครูวทิยาศาสตร์  1 

-  ครูวทิยาศาสตร์  2 

ผูส้นบัสนุน 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  ศึกษานิเทศก ์

20  

พฤษภาคม  
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08.30 – 15.00  น. 4)  เยีย่มชมเพือ่นเพือ่สร้างสมัพนัธภาพ

ให้เกิดความคุน้เคย  ความไวว้างใจ  

ความร่วมมือ  ความเป็นเพือ่น  ดงัน้ี 

 

 08.30 – 09.00  น. -  เยีย่มชมครูภาษาไทย  1 

 

ผูเ้ยีย่มชม 

-  ครูภาษาไทย  2 

-  ครูคณิตศาสตร์  1 

-  ครูคณิตศาสตร์  2 

-  ครูวทิยาศาสตร์  1 

-  ครูวทิยาศาสตร์  2 

ผูใ้หค้าํปรึกษา 

-  ผูว้จิยั 
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ปฏิทินการสร้างสมัพนัธภาพ  (ต่อ) 

วันที ่ เวลา กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

   ผูส้นบัสนุน 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  ศึกษานิเทศก ์

 09.30 – 10.00  น. -  เยีย่มชมครูภาษาไทย  2 ผูเ้ยีย่มชม 

-  ครูภาษาไทย  1 

-  ครูคณิตศาสตร์  1 

-  ครูคณิตศาสตร์  2 

-  ครูวทิยาศาสตร์  1 

-  ครูวทิยาศาสตร์  2 

ผูใ้หค้าํปรึกษา 

-  ผูว้จิยั 

ผูส้นบัสนุน 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  ศึกษานิเทศก ์

 10.30 – 11.00  น. -  เยีย่มชมครูคณิตศาสตร์  1 ผูเ้ยีย่มชม 

-  ครูภาษาไทย  1 

-  ครูภาษาไทย  2 

-  ครูคณิตศาสตร์  2 

-  ครูวทิยาศาสตร์  1 

-  ครูวทิยาศาสตร์  2 

ผูใ้หค้าํปรึกษา 

-  ผูว้จิยั 

ผูส้นบัสนุน 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  ศึกษานิเทศก ์

 12.30 – 13.00  น. -  เยีย่มชมครูคณิตศาสตร์  2 

 

ผูเ้ยีย่มชม 

-  ครูภาษาไทย  1 

-  ครูภาษาไทย  2 
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ปฏิทินการสร้างสมัพนัธภาพ  (ต่อ) 

วันที ่ เวลา กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

   -  ครูคณิตศาสตร์  1 

-  ครูวทิยาศาสตร์  1 

-  ครูวทิยาศาสตร์  2 

ผูใ้หค้าํปรึกษา 

-  ผูว้จิยั 

ผูส้นบัสนุน 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  ศึกษานิเทศก ์

 13.30 – 14.00  น. -  เยีย่มชมครูวทิยาศาสตร์  1 

 

ผูเ้ยีย่มชม 

-  ครูภาษาไทย  1 

-  ครูภาษาไทย  2 

-  ครูคณิตศาสตร์  1 

-  ครูคณิตศาสตร์  2 

-  ครูวทิยาศาสตร์  2 

ผูใ้หค้าํปรึกษา 

-  ผูว้จิยั 

ผูส้นบัสนุน 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  ศึกษานิเทศก ์

 14.30 – 15.00  น. -  เยีย่มชมครูวทิยาศาสตร์  2 

 

ผูเ้ยีย่มชม 

-  ครูภาษาไทย  1 

-  ครูภาษาไทย  2 

-  ครูคณิตศาสตร์  1 

-  ครูคณิตศาสตร์  2 

-  ครูวทิยาศาสตร์  1 

ผูใ้หค้าํปรึกษา 

-  ผูว้จิยั 
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ปฏิทินการสร้างสมัพนัธภาพ  (ต่อ) 

วันที ่ เวลา กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

   ผูส้นบัสนุน 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  ศึกษานิเทศก์ 

2.  ส่งเสริมให้มีการอภิปราย  และการสะท้อนย้อนคิด   

20  

พฤษภาคม  
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16.30 – 17.30  น. -  ส่งเสริมใหมี้การอภิปราย  และการ

สะทอ้นยอ้นคิดในการจดัการเรียนการ 

สอน  และการปฏิบติังานของตนเอง

และเพือ่น  หลงัการเยีย่มชม 

ผูด้าํเนินการ 

-  ผูว้จิยั 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

-  ครูภาษาไทย  1 

-  ครูภาษาไทย  2 

-  ครูคณิตศาสตร์  1 

-  ครูคณิตศาสตร์  2 

-  ครูวทิยาศาสตร์  1 

-  ครูวทิยาศาสตร์  2 

ผูส้นบัสนุน 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  ศึกษานิเทศก ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

1. แบบทดสอบความรู้เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของ

ผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูรั้บการโคช้ 

2. แบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  

โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูว้จิยั 

3. แบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของ

ผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูว้จิยั 

4. แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรมการ

ตอบสนองของนกัเรียนที่ส่งเสริม  Metacognition  โดยผูท้าํหนา้ที่โคช้  และผูว้จิยั 

5. แบบประเมินวธีิการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน  โดยผูรั้บการโคช้ 

6. แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนกัเรียน 

7. แบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของนกัเรียน 

8. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการโคช้ 

9. แบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ของผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ที่มีต่อการนาํ  PCCEC  Model  ไปใช ้
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แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน                                                                    

ที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผู้ทําหน้าที่โค้ช  และผู้รับการโค้ช 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง 

1. แบบทดสอบฉบบัน้ีมี  2  ตอน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการจดั 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูรั้บการโคช้ 

2. เกณฑ์การให้คะแนน  กรณีตอบถูกต้องได้  1  คะแนน  ถ้าตอบผิดได้  0  คะแนน  

ดงันั้นขอใหท้่านใชค้วามรอบคอบในการเลือกคาํตอบที่ถูกตอ้งมากที่สุด 

ตอนที่  1  จงเลือกคาํตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาํตอบเดียว 

1. ขอ้ใดกล่าวถึงสาระสาํคญัของ  Metacognition  ไดถู้กตอ้งที่สุด 

ก. กลวธีิเก่ียวกบัการคิด  การปฏิบติั  การเรียนรู้  และดาํรงชีวติประจาํวนั 

ข. การวางแผน  การปฏิบติั  การกาํกบัติดตาม  การตดัสินใจ  และการประเมินค่า 

ค. การรู้  การเลือก  การยอ้นคิด  การพฒันา  และใชว้ธีิคิด  วธีิปฏิบติั  และวธีิเรียนรู้ 

ง. การรู้  การเขา้ใจ  และการนาํการคิดไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัใหเ้หมาะสม 

2. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการของ  Metacognition   

ก. เป็นการไตร่ตรองสะทอ้นคิด 

ข. เป็นกระบวนการคิดที่เป็นระบบ 

ค. เป็นความรู้ที่ตอ้งเรียนรู้หลายๆ  เร่ือง 

ง. เป็นแนวทาง  วิธีการปฏิบติั  และเป้าหมาย 

3. กระบวนการพฒันา  Metacognition  ที่เหมาะสมใหแ้ก่นกัเรียนคือขอ้ใด 

ก. คน้ควา้  ใหต้วัอยา่ง  เลือกวธีิการ  ปฏิบติั  ควบคุมกาํกบั 

ข. สะทอ้นคิด  ใหต้วัอยา่ง  เลือกวธีิการ  ปฏิบติั  ควบคุมกาํกบั 

ค. วางแผน  เลือกวธีิการ  ควบคุมกาํกบั  ปฏิบติังาน  ประเมินค่า 

ง. เตรียมความพร้อม  เรียนรู้  ฝึกทกัษะ  สรุป  สร้างสรรคค์วามรู้ 
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4. ถา้ตอ้งการเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึงอยา่งละเอียดควรใชก้ลยทุธใ์ด 

ก. William  Model 

ข. Socratic  Method 

ค. KWKLQD  Strategies 

ง. Depth  of  Knowledge 

5. การพฒันานกัเรียนใหเ้กิดการเช่ือมโยงไปสู่ชีวติจริงไดดี้ที่สุด  ครูควรใชก้ลยทุธใ์นขอ้ใด 

ก. Wallas  Model 

ข. การใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ค. การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

ง. ถูกทั้งหมดทุกขอ้ที่กล่าวมาขา้งตน้ 

6. การใช ้ Wallas  ในการพฒันา  Metacognition  ของนกัเรียน  ขั้นตอนใดที่นกัเรียนตอ้งใชเ้วลา

มากที่สุด 

ก. การเตรียมการ 

ข. การตรวจสอบผล 

ค. การทาํใหก้ระจ่างชดั 

ง. การไตร่ตรองสะทอ้นคิด 

7. การเรียนรู้ที่เรียกไดว้า่  “การวจิยัสาํหรับนกัเรียน”  คือการเรียนรู้แบบใด 

ก. การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน 

ข. การเรียนรู้ดว้ยการถามคาํถาม 

ค. การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ง. การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัภาระงาน 

8. ขอ้ใดไม่ใช่เคร่ืองมือในการจดัระบบความคิด 

ก. การ์ตูน 

ข. รูปภาพ 

ค. แผนภูมิ 

ง. โทรทศัน์ 
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9. เกมมีประโยชน์อยา่งไรต่อการนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนของครูเพือ่พฒันานกัเรียน 

ก. กระตุน้  ย ัว่ย ุ และแข่งขนั 

ข. นาํเขา้สู่บทเรียน  จูงใจ  และทบทวน 

ค. เร้าความสนใจ  ดึงดูดใจ  และฝึกทกัษะ 

ง. ฝึกความเร็ว  ฝึกสมาธิ  และฝึกความอดกลั้น 

10. วธีิการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเองคือขอ้ใด 

ก. 4  MAT   

ข CIPPA  Model 

ค. Mind  Mapping 

ง. Inquiry  Technique 

ตอนที่  2 จงทําเคร่ืองหมาย    ในข้อคาํถามที่เป็น  Metacognition  และทําเคร่ืองหมาย  X  ในข้อคาํถาม

ที่ไม่ใช่  Metacognition 

........... 11. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ  Bloom  มีประโยชน์ในการนาํมาใชว้ิเคราะห์ระดบัการคิดของ

นกัเรียนแต่ละคนเพือ่ใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพใหเ้หมาะสม 

........... 12. กลยทุธท์ี่ช่วยใหค้รูรู้วธีิการคิดของนกัเรียนไดช้ดัเจนที่สุดคือกลยทุธก์ารระดมสมอง 

........... 13. การแกปั้ญหาตอ้งอาศยัทกัษะการคิดวิเคราะห์  และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

........... 14. Mind  Mapping  ช่วยพฒันาผลการเรียนรู้  การปฏิบติั  และเรียนรู้ไดเ้ร็วขึ้น 

........... 15. CIPPA  Model  ช่วยใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนชดัเจน  และเขา้ใจง่ายขึ้น 

........... 16. การสืบเสาะหาความรู้เนน้ท่ีการถามคาํถามของครู 

........... 17. การสอนแบบ  4  MAT  มีบทบาทสาํคญัในการพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรคข์อง

นกัเรียน 

........... 18. การระดมสมองเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูล  ส่วนการระดมสมองในการเขียนเพือ่ใหไ้ดแ้นวคิด 

........... 19. การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานช่วยพฒันาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

วธีิการเรียนรู้ของตนเอง 

........... 20. แนวคิด  Marzano’s  Taxonomy  เช่ือวา่  การพฒันาความคิดจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบ

ความคิดทั้งสามประการตามระดบัขั้นความรู้ตั้งแต่ระดบัตํ่ากวา่ใหเ้พียงพอก่อน 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริม  Metacognition 

ของผู้รับการโค้ช  โดยผู้รับการโค้ช  ผู้ทําหน้าที่โค้ช  และผู้วิจัย 

 

 

 

 

ระหว่างเรียนคร้ังที่......         ผู้รับการโค้ช      ผู้ทําหน้าที่โค้ช      ผู้วิจัย 

ช่ือ – สกลุ  ผู้รับการโค้ช.................................................................................  สอนช้ัน..................... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................................................................................................  

หน่วยการเรียนรู้ที่........  เร่ือง............................................................................................................ 

แผนการเรียนรู้ที่..........  เร่ือง............................................................................................................. 

คาํช้ีแจง 

1. แบบประเมินฉบบัน้ี  เป็นแบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหนา้ท่ีโคช้  และผูว้จิยั  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 

ตอนที่  1  เป็นขอ้มูลพื้นฐานของผูป้ระเมิน 

ตอนที่  2  เป็นคุณภาพของแผนการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นแบบมาตรส่วนประมาณ

ค่า  (Rating  Scale)  4  ระดบั  โดยพจิารณาจากเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  ดงัน้ี 

ระดบั  4 หมายถึง ดีมาก 

ระดบั  3 หมายถึง ดี 

ระดบั  2 หมายถึง พอใช ้

ระดบั  1 หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 

ตอนที่  3  เป็นคาํถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

2. แบบประเมินน้ีไม่มีคาํตอบที่ถูกหรือผดิ  เน่ืองจากแต่ละคนความคิดเห็นที่แตกต่างกนั              

จึงไม่มีผลกระทบใดๆ  ต่อท่าน  แต่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาการจดัทําแผนการจดัการเรียน

การสอนต่อไป  ดงันั้นจึงขอความกรุณาให้ท่านประเมินตามความเป็นจริงท่ีสุด 

 

ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 

1. เพศ  ชาย  หญิง  

2. ระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

3. ประสบการณ์ในการนิเทศการสอนหรือการโคช้หรือการพฒันาวชิาชีพ 

 นอ้ยกวา่  6  ปี  6 – 10  ปี  11 – 15  ปี 

 16 - 20  ปี  21 – 25  ปี  มากกวา่  25  ปี 
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ตอนที่  2  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ลําดับ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

ด้านองค์ประกอบ 

  1 ช่ือหน่วยการเรียนรู้น่าสนใจ  กะทดัรัด  ชดัเจน  และครอบคลุมเน้ือหาสาระ     

  2 มีองคป์ระกอบสาํคญัครบถว้น  และสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั     

  3 สาระสาํคญัมีความชดัเจน  และสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     

  4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจน  และครอบคลุมเน้ือหา     

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

  5 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้     

  6 มีการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้นกัเรียนเห็นความสาํคญั  และประโยชน์

ของการเรียนรู้ 

    

  7 ให้นกัเรียนระบุส่ิงท่ีตอ้งรู้  และปฏิบติัจากการเรียนรู้     

  8 มีการแสดงตวัอยา่งหรือวิธีปฏิบติัประกอบการอธิบาย     

  9 มีการนาํเสนอความรู้  และทกัษะต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือให้นกัเรียนเขา้ใจยิ่งข้ึน     

10 มีการฝึกการนาํความรู้  และทกัษะต่างๆ  สู่การปฏิบติัจริง     

11 มีการทบทวนตรวจสอบความรู้  ทกัษะ  และผลงานท่ีปฏิบติั     

12 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนตั้งคาํถามเก่ียวกบักระบวนการทาํงาน                             

และผลการปฏิบติังานของตนเอง 

    

13 มีกิจกรรมให้นกัเรียนสรุปบทเรียน  สาระสาํคญั  และแนวทางการนาํไปใช ้     

14 มีกิจกรรมให้นกัเรียนนาํเสนอแนวทางหรือโครงการหรือวิธีการ                             

ในการนาํความรู้  และทกัษะไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

    

15 มีกิจกรรมให้นกัเรียนประเมินสมรรถนะการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้                     

และการปฏิบติัของตนเอง 

    

ด้านเน้ือหาสาระ 

16 ครอบคลุมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้     

17 มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  และเหมาะสมกบันกัเรียน     

18 มีความเหมาะสมกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน     

19 ภาษาท่ีใชมี้ความเหมาะสม  และอ่านเขา้ใจง่าย 
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ลําดับ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

ด้านส่ือ  และแหล่งเรียนรู้ 

20 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  และระดบัชั้นของนกัเรียน     

21 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้  และเน้ือหาวิชา     

22 เหมาะสมกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนหรือกลยทุธ์การจดัการเรียน-

การสอนหรือวิธีการจดัการเรียนการสอน 

    

ด้านการวดัประเมินผลการเรียนรู้ 

23 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้     

24 วิธีการประเมินหลากหลาย  และสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน     

25 เคร่ืองมือในการประเมินมีความหลากหลาย  และเหมาะสม     

 รวมคะแนน  

 คะแนนเฉลี่ย  

เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย 

คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.00 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 ดี 

คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 พอใช ้

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 ตอ้งปรับปรุง 

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

 

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

(.......................................................) 

ผูป้ระเมิน 

วนัที่...................................... 
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แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  Metacognition  ของผู้รับการโค้ช  

โดยผู้รับการโค้ช  ผู้ทําหน้าที่โค้ช  และผู้วิจัย 

 

 

 

 

 ก่อนเรียน       หลังเรียน             ผู้รับการโค้ช          ผู้ทําหน้าที่โค้ช          ผู้วิจัย 

ช่ือ – สกลุ  ผู้รับการโค้ช.................................................................................  สอนช้ัน..................... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................................................................................................  

คาํช้ีแจง 

1. แบบประเมินฉบับน้ี  เป็นแบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  

Metacognition  ของผูรั้บการโคช้  โดยผูรั้บการโคช้  ผูท้าํหน้าที่โคช้  และผูว้ิจยั  แบ่งเป็น  3  ตอน  

ดงัน้ี 

1.1 ตอนที่  1  เป็นขอ้มูลพื้นฐานของผูป้ระเมิน 

1.2 ตอนที่  2  เป็นสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  

(Rating  Scale)  5  ระดบั  โดยพจิารณาจากเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  ดงัน้ี 

ระดบั  5 หมายถึง มีสมรรถนะตามรายการประเมินอยูใ่นระดบัสูงที่สุด 

ระดบั  4 หมายถึง มีสมรรถนะตามรายการประเมินอยูใ่นระดบัสูง 

ระดบั  3 หมายถึง มีสมรรถนะตามรายการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบั  2 หมายถึง มีสมรรถนะตามรายการประเมินอยูใ่นระดบัตํ่า 

ระดบั  1 หมายถึง มีสมรรถนะตามรายการประเมินอยูใ่นระดบัตํ่าที่สุด 

1.3 ตอนที่  3  เป็นคาํถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

2. แบบประเมินน้ีไม่มีคาํตอบที่ถูกหรือผดิ  เน่ืองจากแต่ละคนความคิดเห็นที่แตกต่างกนั              

จึงไม่มีผลกระทบใด  ๆ ต่อท่าน  ดงันั้นจึงขอความกรุณาให้ท่านประเมินตามความเป็นจริงท่ีสุด 

ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 

1. เพศ  ชาย  หญิง  

2. ระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

3. ประสบการณ์ในการนิเทศการสอนหรือการโคช้หรือการพฒันาวชิาชีพ 

 นอ้ยกวา่  6  ปี  6 – 10  ปี  11 – 15  ปี 

 16 - 20  ปี  21 – 25  ปี  มากกวา่  25  ปี 
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ตอนที่  2  สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 

ลําดับ รายการประเมิน 
ระดับสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 

ข้ันการเตรียมความพร้อม 

  1 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน      

  2 สร้างแรงจูงใจ  และกระตุน้ให้นกัเรียนเห็นความสาํคญัและประโยชน์

ของการเรียนรู้ 

     

  3 แจง้จุดประสงคใ์นการเรียน      

  4 ให้นกัเรียนระบุส่ิงท่ีตอ้งรู้  และปฏิบติัในการเรียน      

ข้ันการเรียนรู้  และพฒันาทักษะ 

  5 จดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ เน้ือหา  การวดัประเมินผล  

และความสนใจของนกัเรียน 

     

  6 เช่ือมโยงเน้ือหาท่ีสอนสู่กระบวนการของ  Metacognition       

  7 แสดงตวัอย่างหรือกลยทุธ์หรือวิธีปฏิบติั  เพ่ือให้นกัเรียนเขา้ใจยิ่งข้ึน      

  8 นาํเสนอความรู้  และทกัษะต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง      

ข้ันการฝึกทักษะ 

  9 เปิดโอกาสให้นกัเรียนนาํความรู้  และทกัษะต่างๆ  ท่ีไดเ้รียนรู้ไปใช ้      

10 สร้างโอกาสให้นกัเรียนฝึกการสะทอ้นคิดวิธีการคิด  วิธีการเรียนรู้  

และวิธีการปฏิบติัของตนเอง 

     

11 ให้นกัเรียนตรวจสอบความรู้  ทกัษะ  และผลการปฏิบติัของตนเอง      

12 ให้นกัเรียนคน้หาจุดเด่น  และขอ้บกพร่องของตนเอง      

ข้ันการสรุปความรู้  และสาระสําคญั 

13 ให้นกัเรียนสรุปบทเรียน  และสาระสาํคญัท่ีเรียนรู้      

14 ให้นกัเรียนเสนอแนวทางการนาํความรู้  และทกัษะท่ีไดรั้บไปใชใ้น

การพฒันาวิธีการคิด  วิธีการเรียนรู้  และวิธีการปฏิบติัของตนเอง 

     

ข้ันการสร้างสรรค์ความรู้  และทักษะ 

15 เปิดโอกาสให้นกัเรียนนาํเสนอแนวทางหรือวิธีการในการนาํความรู้  

และทกัษะไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

     

 รวมคะแนน  

 คะแนนเฉลี่ย  
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บันทึกเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

(.......................................................) 

ผูป้ระเมิน 

วนัที่...................................... 
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แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู                                                                                                 

และพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียน 

ที่ส่งเสริม  Metacognition  โดยผู้ทําหน้าที่โค้ช  และผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

ระหว่างเรียน  คร้ังที่........             ผู้ทําหน้าที่โค้ช             ผู้วิจัย 

ช่ือ – สกลุ  ผู้รับการโค้ช..................................................................................  สอนช้ัน...................... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................................................วันที่.......................  เวลา............................ 

หน่วยการเรียนรู้ที่........  เร่ือง............................................................................................................... 

แผนการเรียนรู้ที่..........  เร่ือง...............................................................................................................  

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
พฤตกิรรมการจดั                            

การเรียนการสอนของครู 

พฤตกิรรมการตอบสนอง               

ของนักเรียน 

1. ข้ันการเตรียมความพร้อม 

1.1 สร้างแรงจูงใจ  และกระตุน้                       

ให้เห็นความสาํคญั                            

และประโยชน์ของการเรียนรู้ 

 

 

 

 

1.2 ระบุส่ิงท่ีตอ้งรู้  และปฏิบติั                 

จากการเรียนรู้ในคร้ังน้ี 

 

 

 

 

1.3 อ่ืนๆ  

 

 

2. ข้ันการเรียนรู้  และพฒันาทักษะ 

2.1 แสดงตวัอยา่งหรือกลยทุธ์                  

หรือวิธีการปฏิบติั 

 

 

 

 

 

2.2 นาํเสนอความรู้  และทกัษะ  

 

 

 

2.3 อ่ืนๆ  
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กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
พฤตกิรรมการจดั                            

การเรียนการสอนของครู 

พฤตกิรรมการตอบสนอง               

ของนักเรียน 

3. ข้ันการฝึกทักษะ 

3.1 นาํความรู้  และทกัษะสู่การปฏิบติั  

 

 

 

 

3.2 ทบทวนตรวจสอบความรู้  ทกัษะ  

และผลงานท่ีปฏิบติั 

 

 

 

 

3.3 ตั้งคาํถามเก่ียวกบักระบวนการทาํงาน  

และผลการปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

3.4 อ่ืนๆ  

 

 

 

4. ข้ันการสรุปความรู้  และสาระสําคญั 

4.1 สรุปบทเรียน  สาระสาํคญั          

และแนวทางการนาํไปใช ้

 

 

 

 

 

4.2 อ่ืนๆ  

 

 

 

5. ข้ันการสร้างสรรค์ความรู้  และทักษะ 

5.1 นาํเสนอแนวทางหรือวิธีการ       

ในการนาํความรู้  และทกัษะไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ 

  

5.2 อ่ืนๆ  

 

 

 

 



 369 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
พฤตกิรรมการจดั                            

การเรียนการสอนของครู 

พฤตกิรรมการตอบสนอง               

ของนักเรียน 

6. ข้ันการประเมินผลความรู้  และทักษะ 

6.1 ประเมินสมรรถนะการเรียนรู้      

ผลการเรียนรู้  และการปฏิบติั  

 

 

 

 

 

6.2 อ่ืนๆ  

 

 

 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

(.......................................................) 

ผูป้ระเมิน 

วนัที่...................................... 
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แบบประเมินวิธีการเรียนรู้ทีส่่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน                                                             

โดยผู้รับการโค้ช 

 

 

 

 

 ก่อนเรียน               ระหว่างเรียน  คร้ังที่.......               หลังเรียน 

ช่ือ – สกลุ  ผู้รับการโค้ช.................................................................................  สอนช้ัน..................... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................................................................................................... 

ทักษะวธีิการเรียนรู้                                                 

ที่ส่งเสริม  Metacognition 

ระดับการปฏิบัต ิ

บันทึกเพิม่เตมิ 
สูง

ท
ี่สุด

 

สูง
 

ป
าน

กล
าง

 

ตํา่
 

ตํา่
ท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

 1. นกัเรียนมีความสนใจ  ตั้งใจ  และเห็นประโยชน์

ในการเรียนหน่วยนั้นๆ 

      

 2. นกัเรียนรู้และเขา้ใจว่า  เขาตอ้งรู้อะไร  และ

ปฏิบติัอะไรไดบ้า้งในการเรียนแต่ละหน่วย 

      

 3. นกัเรียนจะร่วมกนัคิด  และร่วมกนัวางแผน

ปฏิบติังาน 

      

 4. นกัเรียนมีความเพียรพยายามในการเรียน

หรือการปฏิบติังานให้สาํเร็จ 

      

 5. นกัเรียนตอบ  และอธิบายเร่ืองท่ีเรียน             

หรือส่ิงท่ีปฏิบติัได ้

      

 6. นกัเรียนสามารถบอกวิธีคิดหรือวิธีปฏิบติั

หรือวิธีเรียนท่ีทาํให้ตนเองทาํงานไดส้าํเร็จ 

      

 7. นักเรียนมีการค้นหาข้อมูลมาใช้ประกอบ    

การตดัสินใจ 

      

 8. นกัเรียนตรวจสอบทบทวนงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายก่อนส่ง 

      

 9. นกัเรียนสามารถนาํความรู้  ทกัษะท่ีเรียนไป

ประยกุตห์รือนาํไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนได ้

      

 10. นกัเรียนรู้จุดเด่น  และจุดบกพร่องของตนเอง         
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แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับวธีิการเรียนรู้ทีส่่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  

 

 

 
 

 ก่อนเรียน                    หลังเรียน 

ช่ือ – สกลุ  .....................................................................................................  ช้ัน............................ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................................................................................................... 

ทักษะวธีิการเรียนรู้                                                 

ที่ส่งเสริม  Metacognition 

ระดับการปฏิบัต ิ

บันทึกเพิม่เตมิ 
สูง

ท
ี่สุด

 

สูง
 

ป
าน

กล
าง

 

ตํา่
 

ตํา่
ท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

 1. นกัเรียนสนใจ  ตั้งใจ  และเห็นประโยชน์

ในการเรียนหน่วยนั้นๆ 

      

 2. นกัเรียนรู้  และเขา้ใจว่า  ตอ้งรู้อะไร  และ

ปฏิบติัอะไรไดบ้า้ง  ในการเรียนแต่ละหน่วย 

      

 3. นกัเรียนไดร่้วมกนัคิด  และร่วมวางแผน                  

ในการปฏิบติังาน 

      

 4. นกัเรียนมีความมุ่งมัน่  และตั้งใจเรียน   

หรือปฏิบติังานให้สาํเร็จ 

      

 5. นกัเรียนตอบ  และอธิบายเร่ืองท่ีเรียน               

หรือส่ิงท่ีปฏิบติัได ้

      

 6. นกัเรียนสามารถบอกวิธีคิดหรือวิธีปฏิบติั

หรือวิธีเรียนท่ีทาํให้ตนเองทาํงานไดส้าํเร็จ 

      

 7. นกัเรียนสามารถค้นข้อมูลหลายๆ  แหล่ง  

มาใชป้ระกอบการเรียนรู้  และตดัสินใจ 

      

 8. นักเรียนตรวจสอบทบทวนงานท่ีได้รับ

มอบหมายก่อนส่งเสมอ 

      

 9. นกัเรียนสามารถนําความรู้  และทกัษะท่ีเรียน  

ไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืน  ๆ หรือวิชาอ่ืน  ๆ ได ้

      

 10. นกัเรียนรู้จุดเด่น  และจุดบกพร่องของตนเอง         
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แบบทดสอบผลการเรียนรู้  และ   Metacognition  ของนักเรียน 

 

 

 

คาํช้ีแจง 

1. แบบทดสอบฉบบัน้ี  มีวตัถุประสงค ์ เพื่อทดสอบผลการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระที่เรียน  

และ  Metacognition  ของนกัเรียน  มีจาํนวน  20  ขอ้  20  คะแนน  เวลาในการทาํขอ้สอบ  60  นาที 

2. ให้นักเรียนทาํเคร่ืองหมาย  X  ทบัตวัเลือกท่ีนักเรียนตอ้งการ  พร้อมทั้งเขียนอธิบาย

เหตุผลในการเลือกคาํตอบขอ้นั้นๆ 

3. เกณฑ์การให้คะแนน  กรณีตอบถูกต้องได้  1  คะแนน  ถ้าตอบผิดได้  0  คะแนน  

ดงันั้นขอใหน้กัเรียนใชค้วามรอบคอบในการเลือกคาํตอบที่ถูกตอ้งมากที่สุด 

                                                                       

1. ขอ้ใดเป็นสารที่มีสถานะเดียวกนัทั้งหมด 

ก. กาแฟ  นมสด  เตา้หูย้ี้ ข. ผงชอลก์  แป้งมนั  นํ้ าอบ 

ค. ซีอ๊ิว  นํ้ าปลา  นํ้ าตาลทราย ง. เกลือ  นํ้ าแขง็  นํ้ าตาลทราย 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

2. นํ้ าแขง็แหง้  ตะกัว่  และนํ้ าตาลทราย  จาํแนกอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั  เป็นการจาํแนกสารโดยใชเ้กณฑใ์ด 

ก. สี ข. สถานะ 

ค. ประโยชน์ ง. การละลายนํ้ า 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  6/2 
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3. ถา้หนูนิดจาํแนกสารรอบตวัเป็น  2  กลุ่ม  ดงัตารางขา้งล่างน้ี  อยากทราบว่า  หนูนิดใช้ขอ้ใดเป็น

เกณฑใ์นการจาํแนกสาร 

กลุ่ม สาร ผลการสํารวจรอบตัว 

กลุ่มที่  1 
นํ้ าหวาน ของเหลว  สีแดง  มีกล่ิน  ละลายนํ้ า 

นํ้ าตาล ของแขง็  สีขาวขุ่น  ไม่มีกล่ิน  ละลายนํ้ า 

กลุ่มที่  1 

แป้งทาตวั ผงสีขาว  มีกล่ิน  ไม่ละลายนํ้ า 

นํ้ ามนัพชื ของเหลว  สีเหลืองอ่อน  มีกล่ิน  ไม่ละลายนํ้ า 

ขา้วสาร ของแขง็  สีขาวขุ่น  ไม่มีกล่ิน  ไม่ละลายนํ้ า 

ก. สี ข. สถานะ 

ค. ประโยชน์ ง. การละลายนํ้ า 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

4. ตารางลกัษณะของสารเม่ือละลายนํ้ า  20  cm3 

สารตัวอย่าง 
ลักษณะของสาร 

ก่อนทดลอง ละลายนํ้า  20  cm3 

A + B ของแขง็สีขาวละเอียด ของเหลวใสไม่มีสี  มีของแขง็สีขาวที่กน้ภาชนะ 

B + C ของแขง็สีขาวปนนํ้ าตาล ของเหลวใสสีนํ้ าตาลอ่อน  มีของแขง็สีขาวที่กน้ภาชนะ 

C + D ของแขง็สีนํ้ าตาลปนดาํ ของเหลวสีดาํใส 

ถา้ใชก้ารละลายนํ้ าเป็นเกณฑใ์นการจดักลุ่มสาร  การจดักลุ่มสารขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. กลุ่มที่  1  A  B  C  กลุ่มที่  2  D ข. กลุ่มที่  1  B  D  กลุ่มที่  2  A  C 

ค. กลุ่มที่  1  B  กลุ่มที่  2  A  C  D ง. กลุ่มที่  1  C  D  กลุ่มที่  2  A  B 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 
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5. สสารกลุ่มใดมีสถานะเป็นของแขง็  ของเหลว  และแก๊สตามลาํดบั 

ก. เกลือ  นํ้ าเช่ือม  สารสม้ ข. ไอนํ้ า  นํ้ าตาลทราย  นํ้ าปลา 

ค. ผงซกัฟอก  นํ้ ามนัพชื  อากาศ ง. นํ้ าเกลือ  ควนัไฟ  นํ้ าสม้สายชู 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

6. การเปล่ียนแปลงในขอ้ใด  เป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

ก. การจุดดอกไมไ้ฟ ข. การเกิดสนิมเหล็ก 

ค. การทาํใหอ้าหารสุก ง. การเกิดวฏัจกัรของนํ้ า 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

7. ขอ้ใดเป็นการเปล่ียนแปลงของสารที่ทาํใหเ้กิดสารใหม่ 

ก. ไมท้ี่ถูกเผา ข. นํ้ าที่แขง็ตวั 

ค. กระดาษที่ฉีกขาด ง. เทียนไขที่หลอมเหลว 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

8. การเกิดลูกเห็บขนาดใหญ่  เป็นผลที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสารในลกัษณะใด 

ก. เกิดตะกอนสีฟ้า ข. เกิดฟองแก๊สและควนัสีฟ้า 

ค. เกิดการละลายเป็นของเหลวใสไม่มีสี ง. เปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นของแขง็ 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

 



 375 

9. การเกิดลูกเห็บขนาดใหญ่  เป็นผลที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสารในลกัษณะใด 

ก. ตกตะกอน ข. เปล่ียนสถานะ 

ค. เกิดการละลาย ง. เกิดปฏิกิริยาเคมี 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

10. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์จากเร่ืองเกิดสารใหม่ 

ก. การทาํสียอ้มผา้ ข. การตดัเยบ็เส้ือผา้ 

ค. การทาํยารักษาโรค ง. การสงัเคราะห์สารเคมี 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

11. ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์ในการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 

ก. หลอดไฟ  สวติชไ์ฟ  มอเตอร์ ข. หลอดไฟ  เซลลไ์ฟฟ้า  สายไฟ 

ค. สายไฟ  สวติชไ์ฟ  เซลลไ์ฟฟ้า ง. มอเตอร์  แบตเตอร่ี  เซลลไ์ฟฟ้า 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

12. วงจรใดที่ทาํให้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทาํงานได ้

ก. วงจรปิด ข. วงจรเปิด 

ค. วงจรตรง ง. วงจรสลบั 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 
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13. สารในขอ้ใดเป็นตวันาํไฟฟ้า 

ก. ไม ้ ข. นํ้ า 

ค. ยาง ง. พลาสติก 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

14. วตัถุที่ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าผา่น  เรียกวา่อะไร 

ก. ตวันาํไฟฟ้า ข. ฉนวนไฟฟ้า 

ค. ตวัช่วยไฟฟ้า ง. ตวัละลายไฟฟ้า 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

15. ถา้นาํวสัดุในขอ้ใดมาต่อเช่ือมกบัวงจรไฟฟ้า  จะทาํใหห้ลอดไฟสวา่ง 

ก. ดินสอ ข. หนงัยาง 

ค. เชือกฟาง ง. คลิปหนีบกระดาษ 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

16. สาเหตุหลกัของแผน่ดินถล่มในประเทศไทยเกิดจากตวัการสาํคญั  คือขอ้ใด 

ก. พื้นที่มีความลาดชนันอ้ย ข. ปริมาณนํ้ าฝนตกลงมามากกวา่ปกติ 

ค. การวางตวัของชั้นหินไม่มีรอยแตกร้าว ง. สภาพแวดลอ้มที่มีตน้ไมป้กคลุมดินมาก 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 
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17. พื้นที่ลกัษณะใดเส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม 

ก. บริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้ า ข. บริเวณท่ีเป็นชายหาดยาว 

ค. บริเวณที่ราบบริเวณเชิงเขา ง. บริเวณที่เป็นพื้นหินแขง็แรง 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

18. หากอยูบ่ริเวณชายหาด ส่ิงใดที่นกัเรียนควรสงัเกตวา่อาจเกิดคล่ืนสึนามิ 

ก. เห็นระดบันํ้ าลดลงผดิปกติ ข. มีลมพดัอยา่งรุนแรงบริเวณชายหาด 

ค. สภาพอากาศมีความแหง้แลง้ผดิปกติ ง. เกิดพายฝุนฟ้าคะนองบริเวณชายฝ่ังทะเล 

วเิคราะห์คาํตอบ 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

19. หากเกิดแผน่ดินไหวขณะที่อยูบ่นอาคารสูง  ขอ้ใดไม่ควรปฏิบติั 

ก. ใชลิ้ฟตเ์พือ่ลงไปชั้นล่าง ข. ควบคุมสติไม่ใหต่ื้นตกใจ 

ค. รีบหาทางออกจากอาคารทนัที ง. หมอบแอบอยูใ่ตโ้ตะ๊ที่แขง็แรง 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

20. การเกิดแผน่ดินไหวอยา่งรุนแรง  อาจก่อให้เกิดธรณีพบิติัภยัในขอ้ใดตามมา 

ก. ไฟป่า ข. สึนามิ 

ค. วาตภยั ง. พายฝุนฟ้าคะนอง 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………..…………... 
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แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของผู้รับการโค้ช 
 

 

 

ช่ือ – สกลุ  ผู้รับการโค้ช  (นาย , นาง , นางสาว)................................................................................. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................................................................  ช้ัน.................... 

คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ี  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  

5  ระดบั  โดยพจิารณาจากเกณฑร์ะดบัความคิดเห็น  ดงัน้ี 

ระดบั  5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สุด 

ระดบั  4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

ระดบั  3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

ระดบั  2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

ระดบั  1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 

2. แบบสอบถามน้ีไม่มีคาํตอบท่ีถูกหรือผดิ  เน่ืองจากแต่ละคนความคิดเห็นแตกต่างกนั  

และไม่ตอ้งการทราบวา่ใครคือผูต้อบแบบสอบถามน้ี  จึงไม่มีผลกระทบต่อนกัเรียน  ดงันั้นนกัเรียน

ควรอ่าน  และคิดอยา่งรอบคอบในการตดัสินใจเลือกดว้ยตนเอง 
 

คาํส่ัง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งขวามือ  ที่ตรงกบัความรู้สึก  และความคิดเห็น

ของนกัเรียนมากที่สุดเพยีงช่องเดียว 

 

ตัวอย่าง 

ข้อที ่ รายการความคดิเห็น 

ระดับความคดิเห็น 

เห็
น

ด้ว
ยม

าก
ท

ีสุ่ด
 

เห็
น

ด้ว
ยม

าก
 

เห็
น

ด้ว
ยป

าน
กล

าง
 

เห็
น

ด้ว
ยน้

อย
 

เห็
น

ด้ว
ยน้

อย
ท

ี่สุด
 

1 เปิดโอกาสให้มีการซกัถามตามความสนใจ      

2 สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี      
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ตอนที่  2  ความคดิเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 

ข้อที ่ รายการความคดิเห็น 

ระดับความคดิเห็น 

เห็
น

ด้ว
ยม

าก
ท

ีสุ่ด
 

เห็
น

ด้ว
ยม

าก
 

เห็
น

ด้ว
ยป

าน
กล

าง
 

เห็
น

ด้ว
ยน้

อย
 

เห็
น

ด้ว
ยน้

อย
ท

ี่สุด
 

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

  1 นกัเรียนชอบเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนการสอนในลกัษณะน้ี      

  2 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํให้เขา้ใจง่าย      

  3 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํให้เกิดความมัน่ใจ  กลา้ซกัถาม  

และกลา้แสดงความคิดเห็น 

     

  4 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํให้สามารถวางแผนการเรียนรู้  

และการปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

  5 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํให้สามารถสะทอ้นคิดผลจากการคิด  

การเรียนรู้  และการปฏิบติัของตนเองได ้

     

  6 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํให้สามารถคน้หา  ประเมินค่า  และ

เลือกวิธีคิด  วิธีเรียนรู้  และวิธีปฏิบติัมาใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

     

  7 การจดัการเรียนการสอนของครูทาํให้เกิดการพฒันา  และปรับปรุง

วิธีการคิด  วิธีการเรียนรู้  และวิธีการปฏิบติัได ้

     

  8 ผลจากการเรียนรู้สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้      

ด้านการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน 

  9 บรรยากาศในการเรียนทาํให้เกิดความมัน่ใจ  และกระตือรือร้น      

10 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน      

11 บรรยากาศในชั้นเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้      

ด้านการวดัประเมินผลการเรียนรู้ 

12 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวดัประเมินผลการเรียนรู้      

13 ครูมีวิธีการวดัประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย      

14 ครูมีการวดัประเมินผลการเรียนรู้ทั้งรายบุคคล  และรายกลุ่ม      

15 ครูมีการประเมินความรู้ความเขา้ใจเป็นระยะๆ  ทาํให้สนใจเพ่ิมข้ึน      

 รวมคะแนน  

 คะแนนเฉลี่ย  
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เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย 

คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.00 ดีมาก คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 ดี 

คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 พอใช ้ คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 ตอ้งปรับปรุง 

ตอนที่  2  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)                                                                          

ของผู้ทําหน้าที่โค้ช  และผู้บริหารสถานศึกษา  ที่มีต่อการนํา  PCCEC  Model  ไปใช้ 

 

 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 

คนที ่ สถานภาพ  
ระดับ

การศึกษา 

ประสบการณ์  (ระบุจาํนวนปี) 

การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน 

ผู้ทําหน้าที่โค้ช 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

ผู้บริหารสถานศึกษา 

1     

2     

ส่วนที่  2  แนวทางในการสนทนากลุ่ม 

ขั้นเกร่ินนํา  ผูว้ิจยัทาํหน้าท่ีเป็นผูน้ําการสนทนากลุ่ม  โดยการกล่าวทกัทาย  แนะนําตวั  

อธิบายความเป็นมาของการวิจัย  วตัถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม  แจ้งการพิทักษ์สิทธ์ิของผูร่้วม

สนทนากลุ่ม  และขออนุญาตบันทึกเสียง  เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความครบถ้วน  และไม่

คลาดเคล่ือน 

ขั้นสนทนากลุ่ม  ผูว้จิยัดาํเนินการสนทนากลุ่มตามประเด็นต่างๆ  ดงัน้ี 

1. ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ 

1.1 ความเหมาะสม 

1.2 ความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

1.3 องคป์ระกอบที่ควรพฒันาปรับปรุง 

2. ดา้นกระบวนการนาํไปใช ้

2.1 การดาํเนินการตามรูปแบบ  ควรมีการปรับปรุงขั้นตอนใด  และควรดาํเนินการ

อยา่งไร 
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2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

2.3 การดาํเนินงานตามรูปแบบสามารถตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา 

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนอยา่งไร  และควร

ดาํเนินการอยา่งไร 

3. ดา้นผลของการใชรู้ปแบบ 

3.1 ประโยชน์ของการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพือ่นช่วยเพื่อนเพื่อพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model)   

3.2 รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดั- 

การเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

(PCCEC  Model)  สามารถพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  

ของนกัเรียน 

3.3 รูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดั-     

การเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

(PCCEC  Model)  สามารถพัฒนา  และส่งเสริมการพัฒนาผลการเรียนรู้  และ  Metacognition  ของ

นกัเรียน 

3.4 ความคิดเห็น  และความรู้สึกท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อน 

ช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริม  Metacognition  ของนักเรียน  

ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  (PCCEC  Model) 

ขั้นสรุป  ผูว้จิยัสรุปประเด็นท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มแต่ละประเด็น  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  

และความครบถว้น  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูร่้วมสนทนาให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม  จากนั้นจึงกล่าวอาํลา  

และขอบคุณที่ใหค้วามร่วมมือ 
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ประวัติผู้วิจัย 

ช่ือ – สกลุ นางสาวบุษราคมั   ศรีจนัทร์ 

วัน  เดือน  ปี  เกิด 30  มกราคม  2510 

ที่อยู่ 69/47  หมู่บา้นจิตรนารา  ถนนศาลาธรรมสพน์  แขวงศาลาธรรมสพน์                

เขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  10170 

ที่ทํางาน หน่วยศึกษานิเทศก ์ สาํนกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2532 สาํเร็จการศึกษาการศึกษาบณัฑิต  วิชาเอกเทคโนโลยทีางการศึกษา  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2541 สาํเร็จการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา                 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาหลกัสูตรและการสอน                             

กลุ่มวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ  ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน                            

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวัติการทาํงาน 

พ.ศ. 2536 อาจารย ์ 1  ระดบั  3  โรงเรียนวดักระทุ่มเสือปลา  สาํนกังานเขตประเวศ  

กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 ศึกษานิเทศก ์ 7  กลุ่มแผนงานและนโยบาย  กลุ่มงานนิเทศการศึกษา  3  

หน่วยศึกษานิเทศก ์ สาํนกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบัน ศึกษานิเทศก ์ วทิยฐานะศึกษานิเทศกช์าํนาญการพเิศษ                                    

หวัหนา้กลุ่มแผนงานและนโยบาย  กลุ่มงานนิเทศการศึกษา  1                          

หน่วยศึกษานิเทศก ์ สาํนกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
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