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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการโคชเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษาที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
มัธยมศึกษา 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโคชเพื่อพัฒนาความสามารถครูสังคมศึกษาในการจัดการ
เรียนรูท่ีสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย  
รูปแบบ การโคช แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบประเมิน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา  
ผลการวิจัย พบวา 

 1) รูปแบบการโคช “4R Coaching Model” มี 4 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 เร่ิมตน ขั้นท่ี 2 ทบทวน ขั้นท่ี 3 
สะทอนกลับ และขั้นที่ 4 ปรับปรุง รูปแบบนี้ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการโคช ทักษะการ

โคช การติดตามดูแล ระบบสนับสนุนและเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช กระบวนการโคช 
 2) ประสิทธิผลของรูปแบบการโคช ไดแก ความสามารถการโคชของครูผูโคชอยูในระดับปานกลาง 

ครูผูรับการโคชมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับ
มาก ผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญอยู
ในระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูรับการโคชอยูในระดับมาก  
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Abstract 

 The objectives of this research were to: 1) development and determine the quality of 
Coaching Model to Develop Learning Management Abilities of Social Teachers to Enhance Critical 
Thinking of Secondary School Students and 2) evaluate the effectiveness of Coaching Model to 
Develop Teaching Abilities of Social Teachers to Enhance Critical Thinking of Secondary School 
Students. The research instruments consisted of Coaching Model, interview form, coaching and 
instructional assessment form, and questionnaire. The data was analyzed by mean, standard 
deviation, and content analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1) Coaching Model to Develop Learning Management Abilities of Social Teachers to 
Enhance Critical Thinking of Secondary School Students which was called “4R Coaching Model” 
consisted of 4 elements: Restart, Review, Reflect, and Revise. There were principles, objectives, 
process, coaching skills, monitoring and supporting factors to successfully implement the model.  
 2) The effectiveness of 4R Coaching Model indicated that; coaching abilities of the 
coaches were at the medium level, the coaches had learning management abilities to enhance 
critical thinking at the high level, learning outcomes and critical thinking of the students were 
higher statistically significant at the 0.5 level, the opinions of students toward the student-centered 
learning management were at the high level, and students had satisfaction toward teachers’ 
learning management at the high level. 
 
บทนำ 
 การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
ในมาตรา 22 ใหความสำคัญกับการจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา 
ผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (2553: 18-21) กลาวถึงจุดเนนการพัฒนา 
ผูเรียน และไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาผูเรียนตามจุดเนนในดานความสามารถและ
ทักษะในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เก่ียวกับการ
แสวงหาความรูเพ่ือแกปญหาดวยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่มุงพัฒนาวิธีการ กระบวนการแสวงหาความรู 
และนำมาวิเคราะห สังเคราะหเพ่ือนำไปใชในการ 
แกปญหา สอดคลองกับแนวคิดการเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง ตามหลักการ ดานธรรมชาติของกระบวนการ
เรียนรู ซึ่งเปนกระบวนการตามธรรมชาติที่ผูเรียน
แสวงหาเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีมีความหมายสำหรับ
ตนเอง (American Psychological Association, 
1997) โดยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัย (Research-Based Learning) กระบวนการ 

แกปญหา (Problem-Based Learning) นอกจากน้ี
ยังไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน
เก่ียวกับการมีทักษะการคิดข้ันสูง ดวยการจัดกิจกรรมท่ี

มุงเนนการพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาอยาง
สรางสรรคโดยใชวิธีการใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ 
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การคิด เชน การสงเสริมการคนควาหาขอมูลในการ 
แกปญหา การคิดคนงานประดิษฐใหมๆ การทำโครง
งาน การวิจัยจากสภาพปญหาหรือสิ่งที่อยูในความ
สนใจของสังคม ชุมชน ตลอดจนบรรยากาศการเรียน
การสอนที่สงเสริมการคิด และในการจัดการเรียนรู
ตองมุงใหผูเรียนเปนผูจัดการความรู แสวงหาและ
สรางองคความรูดวยตนเองโดยมีครูคอยสนับสนุนให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญ เชน การจัดการเรียนรูจากการ
แกปญหาการเรียนรูเปนรายบุคคล การเรียนรูแบบ
แสวงหาความรูดวยตนเอง การเรียนรูจากการทำงาน 
การเรียนรูที่เนนการวิจัย เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูประวัติศาสตรของ
สำนักวิชาการและมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554 : 24-25) ระบุวา 
ประวัติศาสตรนับเปนศาสตรที่มีความนาเช่ือถือเชน
เดียวกับวิทยาศาสตรแขนงหน่ึงได ก็เพราะวิธีการทาง
ประวัติศาสตร ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีจะสืบคนหาความ
จริงในสังคมมนุษยอยางเปนระบบ เคร่ืองมือที่นัก
ประวัติศาสตรใชคนหาความจริง คือ หลักฐานหรือ
รองรอยที่เกี่ยวของ สิ่งที่จะแตกตาง คือ วิทยาศาสตร
สามารถพิสูจนทฤษฎีทางธรรมชาติดวยการทดลอง 
ซ้ำแลวซ้ำอีกได แตประวัติศาสตรนั้นเน่ืองจากเปน
เรือ่งพฤตกิรรมของมนษุยทีเ่กิดขึน้แลวดวยปจจยัตางๆ 

ดวย การวิเคราะหขอเท็จจริงจากหลักฐานและการ
สืบคนท่ีเปนระบบ วิธีการทางประวัติศาสตรเปน “ทักษะ
กระบวนการ” ที่มุงสรางสรรคการเรียนรูดวย ตนเอง

ในยุคโลกาภิวัตน โดยใหผูเรียนไดออกนอกหองเรียน
ไปสูโลกในความเปนจริงดวย การสืบคนเรื่องราวที่ตน
อยากรู อยากเห็น และในโลกยุคขอมูลขาวสารนี้ วิธี
การทางประวัติศาสตรจะฝกฝนใหผูเรียนตรวจสอบ 
กล่ันกรองขอมูลใหไดขอเท็จจริง และคิดวิเคราะหอยาง

เปนเหตุเปนผล กอนท่ีจะคิดวินิจฉัยวาสิ่งใดจริงนา
เชื่อถือ อันเปนการรูเทาทันขอมูลขาวสารอยางแทจริง   

 จากประเด็นขางตนมีความสอดคลองกับ
เอกสารคูมือการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(สำนักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพ
เยาวชน: ออนไลน) ระบุเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่
จะชวยพัฒนาการศึกษาในศตวรรษใหม ตองมี
เปาหมายในการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนไปสู
กระบวนการเรียนรูรวมกันของท้ังครูและผูเรียนท่ีมุง
เนน “กระบวนการเรียนรูสำคัญกวาความรู” และ 
“กระบวนการหาคำตอบสำคัญกวาคำตอบ” โดยใช
ฐานคิด “ทักษะแหงศตวรรษท่ี21” (21st  Century 
Skills) ท่ีพัฒนาโดยองคกรภาคีเพ่ือทักษะแหงศตวรรษ
ที่ 21 (Partnership for 21st Skills Organization: P
21) ซึ่งประกอบดวย 3 ทักษะสำคัญ ไดแก 1. ทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม มุงเนนใหเกิดความสามารถ
ในการคิดเชิงวิพากษ และแกปญหาการสื่อสาร  
การสรางความรวมมือ การคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
2. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ มุงเนนใหมี 
ความสามารถในการยืดหยุนและ ปรับตัวมีเปาหมาย 
ของชีวิตและความมุงมั่น เขาใจสังคมและยอมรับ 
ความแตกตางทางวัฒนธรรม ศักยภาพการผลิต  
และยอมรับการตรวจสอบ มีความเปนผูนำและมี 
ความรับผิดชอบ 3. ทักษะดานขอมูลขาวสาร การส่ือสาร 
เทคโนโลยี มุงเนนใหมีความสามารถในการเขาถึง
สารสนเทศและสื่อตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  สามารถ
จัดการเชื่อมโยง ประเมินและสรางสารสนเทศ รวมถึง
การประยุกตใชเร่ืองจริยธรรมและกฎหมายกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศได  
 จากรายงานผลการประชุมเสวนารับฟง
ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการใชหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ระหวางวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 – 11 มีนาคม 2558 
โดยมีผูเขารวมประชุมเสวนาจากทุกภาคสวน จำนวน 

1,212  คน ประกอบดวย ผูบริหาร เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษานิเทศก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร
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สถานศึกษา ครูผูสอน ผูปกครอง นักเรียนทุกสังกัด 
ผูทรงคุณวุฒิ/อาจารยจากสถาบันผลิตครูในพ้ืนที่  
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบการภาค
เอกชนในพื้นท่ี ผูแทนส่ือมวลชนทองถิ่น และผูแทน
ประธาน/สภานักเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558 : 17-25) พบวา ทักษะท่ีจำเปน
สำหรับเด็กไทยในอนาคต คือ ทักษะการคิดวิเคราะห 
คำนวณ สรางสรรค และการสรางองคความรู คิดเปน
รอยละ 26.12 รองลงมาไดแก ทักษะชีวิต คิดเปนรอย
ละ 15.30 และ ทักษะทางภาษาและจำเปนในการ
สื่อสาร คิดเปนรอยละ 14.41 ตามลำดับ  นอกจากนี้
แลว ผลการเสวนาไดแสดงใหเห็นถึงทักษะอ่ืนๆ  
ที่จำเปนสำหรับเด็กไทยในอนาคต คือ  ทักษะการแก
ปญหา  ทักษะสารสนเทศ ทักษะการทำงานรวมกับผู
อื่น ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการประกอบ
อาชีพ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะ
ทางสังคม การเสวนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูใน
อนาคต  พบวา การจัดการเรียนรูควรเนนการปฏิบัติ
กระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู การแสวงหาความรู 
สามารถสรางความรูดวยตนเอง มีการทำงานเปนทีม
และมีภาวะความเปนผูนำพรอมที่จะกาวสูโลกงาน
อาชีพ และการแขงขัน ไมเนนการสอนแบบบรรยาย  
สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออก คิดเปนรอยละ 33.33 
รองลงมาคือ เนนทักษะกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการ
สื่อสาร ทักษะชีวิตสามารถแกปญหาดวยตนเอง

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คิดเปนรอยละ 27.27 

และ จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะการใช
คอมพิวเตอรและ ICT เพ่ือการส่ือสาร ระบบสารสนเทศ
เพ่ือรูเทาทันตามความถนัดและความสนใจสูการมี
อาชีพและการดำรงชีวิตในอนาคต คิดเปนรอยละ 
18.18  นอกจากน้ี ดานสมรรถนะสำคัญผูเขารวม

ประชุมเสวนา สวนใหญมีความพึงพอใจในสมรรถนะ
ดานความสามารถทางเทคโนโลยีของผูเรียน ซึ่งเห็น
ไดจากการท่ีผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียน

รูและการส่ือสารในชีวิตประจำวัน สวนสมรรถนะที่ยัง
ไมพึงพอใจไดแก ความสามารถในการคิด ทั้งการคิด
วิเคราะห การคิดสรางสรรค การคิดเชิงเหตุผลและ
การคิดคำนวณ ความสามารถในการส่ือสารท้ังภาษา
ไทยและภาษาตางประเทศ รวมถึงทักษะในการส่ือสารท่ี
สำคัญคือ ทักษะการอานและทักษะการเขียนและ
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ดังจะเห็นไดจาก
การท่ีผูเรียนไมสามารถนำความรูไปใชในการดำเนิน
ชีวิตและแกปญหาในชีวิตประจำวัน  
 นอกจากผลการเสวนาเ ก่ียวกับสภาพ
ปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ขางตนท่ีไดกลาวไปแลวน้ัน นับ
เปนความจำเปนท่ีตองดำเนินการพัฒนาใหเกิดผล 
ที่ดียิ่งข้ึน ซึ่งโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภไดดำเนินการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเปาหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช 2551โดยฝายวิชาการไดกำหนดวิสัยทัศน
ในการพัฒนาผูเ รียน คือ “มุงมั่นพัฒนาผูเ รียน 
ใหมีความรู ควบคูคุณธรรม เรียนรูอยางยั่งยืน  
มีวิจารณญาณในการเลือกใชเทคโนโลยี  เตรียมพรอมสู
ความเปนสากล ดำรงชีวิตอยางมีความสุขบนพื้นฐาน
ความเปนไทย”   
 ดวยเหตุนี้  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
รายวิชาจึงเปนสิ่งที่ทุกกลุมสาระตองใหความสำคัญ  
ตระหนักถึงแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ
เปาหมาย ทำใหฝายวิชาการจึงจำเปนตองกำหนด

เปาหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกรายวิชา
ของแตละกลุมสาระโดยต้ังแตปการศึกษา 2558 ทุก
กลุมสาระตองดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิใหเพ่ิมข้ึน
รอยละ 2 ทุกปการศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2558 ที่
ผานมา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
สังคมศึกษาภาพรวมของระดับมัธยมศึกษา มีคาเฉล่ีย

รอยละ 76.02 เมื่อตองพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหเพิ่มสูงขึ้น
รอยละ 2 ในปการศึกษา 2559 มีคาเฉล่ียเทากับ 79.54  
สงผลใหครูในกลุมสาระเกิดความตระหนักในการรวม
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กันพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมสาระให
เปนไปตามเกณฑ หรือสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว จึง
ตองมีการปรับเปล่ียนวิธีเรียนของนักเรียนวิธีสอนของ
ครูใหสอดคลองกัน และใหครูประเมินผลตามสภาพ
จริงโดยมีภาระงานทีห่ลากหลาย ครอบคลมุตามตวัช้ีวดั 
และประเมินผูเรียนตามตัวชี้วัด ตรงประเด็น แต
เนื่องจากในปการศึกษาน้ีมีการปรับเปล่ียนบุคลากร
สายการสอนของกลุมสาระสังคมศึกษาในหลายระดับ
ชั้นไดแก สายชั้น ป.5 ป.6 และชั้น ม.4  อีกทั้งผลจาก
การวิเคราะหขอสอบ พบวา ขอสอบสวนใหญของครู
วัดความรู ความจำ และการนำไปใช มีเพียงสวนนอย
ที่ขอคำถามในขอสอบวัดระดับการคิดข้ันสูง จาก
ประเด็นดังกลาวทำใหในกลุมสาระตองใชกระบวนการ
โคชมาชวยพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ใหเกิดประสิทธิภาพ โดยรวมกันวางแผนกำหนดการ
สอน โครงรางการเก็บคะแนน แผนการจัดการเรียนรู
แบบไตรตรอง การใชสื่อวัสดุอุปกรณชวยสอนใน 
ชั้นเรียน การวัดผล ประเมินผล และการทำวิจัยใน 
ชั้นเรียน  เปนตน    
 ขั้ น ต อ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ใ ห เ กิ ด
กระบวนการเรียนรูที่เกิดจากผูเรียนเปนสำคัญ กลาว
คือ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ (Coaching 
and Mentoring) มาจากระบบการเปนพี่เลี้ยงจึงเปน
เคร่ืองมือหน่ึงของการพัฒนาบุคลากรในองคกรท่ีได
รับความสนใจจากผูบริหารและมีการนำมาปฏิบัติ
แลวในหลายๆ องคกรซ่ึงเนนการพัฒนาแบบมีสวนรวม 

(Developmental Partnership) จากบุคคลที่ตองทำ
หนาท่ีแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณขอมูลตางๆ 
และมองสวนบุคคลเพื่อสงเสริมสนับสนุนและผลักดัน

ใหอีกฝายมีความพรอม ในการทำงานพรอมท่ีจะเจริญ
เติบโตและมีความกาวหนาในสายอาชีพ การเปนพ่ีเล้ียง
จึงเปนรูปแบบของประสบการณในการทำงานของอีก
ฝายเปนการพัฒนาท่ีเนนการสรางโอกาสในการมี
สวนรวมการแกไขปญหาและการกำหนดเปาหมาย

เพ่ือใหงานบรรลุผลสำเร็จตามท่ีผูบริหารตองการซ่ึง

การเปนพ่ีเล้ียงเปนการใชความสามารถในการคิด
วิเคราะหและเสนอทิศทางท่ีถูกตอง  ดังน้ัน รูปแบบ
ของการเปนพ่ีเล้ียงเปนกระบวนการของการแลกเปล่ียน
ประสบการณของผูมีความรูและประสบการณหรือที่
เรียกวา Mentor ใหกับผูท่ีมีประสบการณในการทำงาน
ในองคการน้ัน หรือท่ีเรียกวา Mentee การทำ 
Mentoring จะประสบความสำเร็จไดนั้นขึ้นอยูกับ
องคกรจะตองมีระบบการคัดเลือกประเมินคุณสมบัติ 
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีพี่เล้ียงเพ่ือคนหาและ
พัฒนาพ่ีเลี้ยงใหเปนบุคลากรท่ีมีความสามารถรวม
ถึงการจัดระบบการฝกอบรมพัฒนาความสามารถ
ของการเปนพี่เลี้ยงที่ดีทำใหพี่เลี้ยงรูบทบาทหนาที่ รู
วิธีการและข้ันตอนการเปนพ่ีเล้ียงท่ีมีประสิทธิภาพจะ
เห็นไดวาสอดคลองกับกระบวนการสรางคุณลักษณะ
ที่ดีของเด็กและเยาวชนแหงศตวรรษที่ 21  คือการ
สรางเด็กและเยาวชนน้ันตองเปนไปท้ังระบบโรงเรียน
โดยตองมีกระบวนการท่ีดีและมีหลักสูตรที่พรอมนำ
ไปสูบุคคลแหงศตวรรษท่ี 21  ตลอดจนมีกระบวนการ
ประเมินผลที่เท่ียงตรงและมีความเช่ือม่ัน มีการจัด
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และสุดทายตองมีการ
อบรมครูใหมีความพรอมท่ีสรางบุคคลแหงศตวรรษที่ 
21 โดยครูตองมีความเขาใจบทบาทของตนเอง 
เปนอยางดีวา การเปนพ่ีเล้ียงหรือผูอำนวยความสะดวก
ใหเด็กน้ัน ตองมีความเขาใจในกระบวนการเรียนการ
สอนแบบ Coaching and Mentoring เปนอยางดี จึง
จะทำใหเด็กและเยาวชนไทยไปสูคุณลักษณะอัน 

พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ไดโดยเนนการมีสวนรวม  
(Developmental Partnership) ของผูเรียนโดยครู
ตองทำหนาท่ีแลกเปล่ียน ความรูประสบการณขอมูล

ตางๆโดยครูตองมีคุณสมบัติการเปนพ่ีเล้ียงหรือ 
ผูอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ความสำคัญ คือ 
ควรมีความพรอมที่จะเปนพี่เลี้ยงท่ีมีอารมณมั่นคง                 
มีความคิดเชิงบวก  มีความอดทน และความรับผิดชอบ  
มีจริยธรรมที่ดีเปนผูรับฟงที่ดี  มีทัศนคติที่ดี  มีการ

สื่อสารที่ดี บริหารเวลาไดเปนอยางดี  มีความใฝเรียน
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รูตองการพัฒนาอยูเสมอซ่ึงเปนสวนสำคัญในการ
จัดการเรียนการสอน ดังกลาว โดยคณะผูวิจัยพบวา 
บทบาทครูเปนสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำใหเกิดทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 เพราะความสำเร็จในการเรียนรูไมได
อยูที่เคร่ืองมือ  หากอยูที่การเปดโอกาสใหผูเรียนได
สรางสรรคองคความรูดวยตนเองซ่ึงเปนส่ิงสำคัญใน
การศึกษาเร่ืองน้ี ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนำเสนอการจัดการ
เรียนการสอนแบบ (Coaching and Mentoring) คือ 
เปล่ียนบทบาทมาเปนครูผูอำนวยการความรู โดยมี  
8 ขั้นตอนในการเปนผูอำนวยความสะดวกใหกับ
นักเรียนในการสรางองคความรูดวยตนเอง 
 จากการสัมภาษณผูชวยผูอำนวยการฝาย
วิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผูสอนรายวิชาประวัติศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  
สามพราน แผนกสามัญหญิง เก่ียวกับประเด็นแนวทาง
การนิเทศการสอน  และการสอนท่ีสงเสริมการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ พบวา การนิเทศการเรียนการสอน
ของแผนกสามัญหญิง ดำเนินการภาคเรียนละอยาง
นอย 1 คร้ัง โดยเปนการนิเทศขามกลุมสาระเพ่ือ
เปนการกระตุนครูใหพัฒนาการเรียนการสอน มีการ
นำเทคนิคการสอนใหมๆ มาแบงปนเพื่อนครู  เทคนิค
การคุมช้ันเรียน เชน การเสริมแรงทางบวก ทางลบ 
เปนตน ในการนิเทศการเรียนการสอนของครูแตละ
กลุมสาระ จะมีการกำกับติดตามและใหคำปรึกษา
โดยหัวหนางานวิชาการแตละคนท่ีรับผิดชอบดูแลครู 

1 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งมีการรวมสังเกตการสอน 
บันทึกภาพตามตารางนิเทศท่ีกลุมสาระสงฝายวิชาการ  
นอกจากนี้ การบันทึกผลการสังเกตการสอนจะบันทึก

ลงในแบบฟอรมชัดเจนมีการสะทอนผลใหผูรับการ
นิเทศไดนำไปปรับปรุงในการสอนคร้ังตอไปดวย  สวน
ในกรณีที่เปนครูใหมนั้นจะไดรับการนิเทศโดยหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูเพ่ือเนนการพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ   สำหรับปญหาที่พบจากการนิเทศ  คือ  

ครูบางคนยังไมมีความรู ในการนิ เทศเพื่อนครู  

ไมสามารถเขียนสะทอนพฤติกรรมใหแกผูรับการนิเทศ
ไปปรับปรุง หรือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน อีก
ทั้งการนิเทศขามกลุมสาระยังไมสามารถแนะนำ
กิจกรรมการสอนท่ีเปนเฉพาะกลุมสาระวิชาไดอยาง
ชัดเจน  แตมีขอดี คือ เพื่อนครูจะมีความไว วางใจกัน 
ไมเกิดภาวะเครียดหรือกดดันเพราะเปนเพ่ือนครูที่มี
การตกลงวาจะรวมกันนิเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพรวม
กันตลอดภาคเรียน    
   สวนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) ประเด็นนี้มีความสำคัญมากเพราะผลจาก
การสัมภาษณ พบวา นักเรียนขาดทักษะในการคิด  
ซึ่งจากการประเมินผลของครูผูสอนนั้น นักเรียนไมมี
การพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบในประเด็นตาง ๆ 
ขาดการพิจารณาเร่ืองราวอยางสมเหตุสมผลไมมีตรรกะ
ในการคิดเชิงระบบ เปนตน โดยในกระบวนการเรียน
การสอนในหองเรียนบางรายวิชายังขาดเทคนิคท่ี
สงเสริมความสามารถของผูเรียน เชน ไมมีคำถามท่ี
เปดประเด็นใหนักเรียนสะทอนคิด กิจกรรมการเรียน
การสอนเนนการบรรยายมากกวาการใหนักเรียนมี
สวนรวมในการทำกิจกรรมที่เนนการรวมมือภายใน
กลุมซ่ึงจะชวยใหนักเรียนไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
เพ่ือนสมาชิก เกิดบรรยากาศท่ีดีในการเรียน เชน  
กลาคิด กลาพูด กลาแสดงออก ซึ่งกระบวนการและ
การสอนท่ีสงเสริมความสามารถการคิดอยางมี

วิจารณญาณ ไดแก  การอานบทความ แลวใหเขียน
หรืออธิบายขอดี ขอเสียของเร่ือง การสอนแบบ 
โครงงาน การสอนท่ีใชปญหาเปนฐานในการหาคำตอบ 
การสืบเสาะและการสอนแบบไตรตรอง ซึ่งเปนจุด
เนนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

ที่มีคำถามสำคัญ  คือ  R –C – A ซึ่งจากเอกสาร

แสงสวางทางเลือกใหมในการจัดการเรียนรูของสภา
การศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย (2559 : 121 - 
124)  อธิบายความหมายของการไตรตรอง หมายถึง  

การพิจารณาทบทวนและไตรตรองประสบการณที่ได
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รับใหมอีกคร้ังหน่ึงอยางมีวิจารณญาณ  ถึงจุดประสงค  
แนวความคิด  หรือการปฏิบัติที่เกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะเขาใจ
ถึงความหมายและคุณคาของประสบการณของมนุษยท่ี
ไดรับรูแลวน้ันอยางลึกซ้ึงย่ิงข้ึน การไตรตรองเปดโอกาส
ใหนักเรียนสามารถพิจารณาดวยตนเองถึงความหมาย
และคุณคาที่แทจริงของส่ิงที่เขาไดเรียนรูอยูเพื่อรับ
เอาสิ่งนั้นมาเปนของตนเอง อันจะกอใหเกิดความ
เขาใจอยางแทจริงได โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดจัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะ
ชีวิตบูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแตป  
พ.ศ. 2551 โดยไดนำเสนอการพัฒนาทักษะชีวิตดวย
เทคนิคคำถาม R-C-A เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดานการ
วิเคราะห  ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค
และการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ โดยครูตั้งประเด็น
คำถามหลังจากเสร็จส้ินกระบวนการเรียนเน้ือหาสาระ
ในคาบหรือหนวยการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนทบทวน
ไตรตรองการเรียนรู  ผานการสะทอนความรูสึกหรือ
มุมมอง (Reflect) ไดคิดเช่ือมโยงความรูใหมกับ
ประสบการณเดิมของผูเรียน (Connect) หรือได
ประยุกตความรูนั้น (Apply) ไปใชในชีวิตจริงของผู
เรียน  ซึ่งลักษณะคำถาม R-C-A  คือ 1) คำถามเพื่อ
ใหนักเรียนสะทอนความรูสึกหรือมุมมองของตน  
(R: Reflect) เปนการถามถึงส่ิงท่ีผูเรียนสังเกตเห็น  

มองเห็นหรือสัมผัสหรือถามถึงความรูสึกของนักเรียน
ที่เกิดข้ึนในขณะรวมกิจกรรมการเรียนรูในคาบนั้น   
2) คำถามเพ่ือใหนักเรียนไดคิดเช่ือมโยง (C: Connect) 

เปนการถามเ พ่ือให เ กิดการเ ช่ือมโยงระหวาง
ประสบการณหรือความรูที่มีมากอนกับประสบการณ
หรือความคิดที่เกิดจากการเรียนรูใหมในคาบนั้น  
และ 3) คำถามเพ่ือใหนักเรียนปรับใชในชีวิตจริง  
(A: Apply) เปนการถามถึงส่ิงท่ีไดเรียนรูใหมในปจจุบัน

ไปปรับใช  เพ่ือเตรียมความพรอมในการเผชิญกับ
เหตุการณหรือสถานการณ ตาง ๆ ในชีวิตจริง 

 ดวยเหตุนี้ ในการพัฒนาทักษะดานการ
จัดการเรียนรูในชั้นเรียนเปนจุดสำคัญที่ตองทำใหครู
ไทยปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยใหเด็กมีสวนรวม
ในการคิด ฟง พูด มากขึ้น เพ่ือคนหา สรางความรู
ดวยตนเอง สวนครูตองสอนใหนอยลง แตกลับไปเปน
ผูเตรียมประสบการณเรียนรูใหมากข้ึน กระตุนใหเด็ก
แสวงหาสารสนเทศ สรางความรู ประยุกตความรู  
ซึ่งเปนไปตามคำกลาวของรัฐบาลการศึกษาของ
สิงคโปรที่กลาววา Teach Less Learn More ในการ
พัฒนาศักยภาพใหครูไทยไดมีทักษะ 7C ของครูมือ
อาชีพน้ัน  ขอเสนอแนะท่ีสำคัญ คือ การใชระบบช้ีแนะ  
(Coaching)  และกระบวนการพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
โดยการศึกษาผานบทเรียน (Lesson Study)  
(พิมพันธ เดชะคุปต, 2558 : 11)  กระบวนการขาง
ตนนี้จะชวยพัฒนาเพ่ือนครูใหมีศักยภาพในการจัด 
การเรียนการสอนย่ิงข้ึน ซ่ึงในปการศึกษา 2559  กลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการปรับ
เปล่ียนบุคลากรในการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของ 
กลุมสาระการเรียนรู เชน รายวิชาสังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง และรายวิชาเพ่ิมเติม
ของกลุมสาระ ในแผนการเรียนภาษา และแผนการ
เรียนสหศิลป สงผลใหคุณครูในกลุมสาระการเรียนรู 
บางคนขาดความเช่ือมั่นในการสอนเพราะถูกปรับ
มาสอนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  จึงมีความตองการ

และสมัครใจในการหาเพื่อนหรือพี่เลี้ยงในการรวมกัน
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
ประวัติศาสตรใหมีประสิทธิภาพ  และมีความมุงม่ัน

ในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดซ่ึงเปนทักษะ
สำคัญในการเรียนรูโดยเฉพาะความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณซึ่งเปนการคิดข้ันสูง  ดังน้ันผู
วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการโคช
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูของครู

สังคมศึกษาที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนา
รูปแบบการโคชเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูของครูสังคมศึกษาท่ีสงเสริมการคิดอยางมี
วิ จารณญาณของ นัก เ รี ยนมั ธยม ศึกษาโดยมี
วัตถุประสงคดังนี้ 
 1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการโคชเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษาท่ีสงเสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
โคชเพื่อพัฒนาความสามารถครูสังคมศึกษาในการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ดังนี้ 
     2.1 ประเมินความสามารถการโคช
ของครูผูทำหนาที่โคช 
     2.2 ประเมินความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีส ง เสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณของครูผูรับการโคช 
   2.3 ประเมินผลการเรียนรูและความ
สามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา 
   2.4 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญ และความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูผูรับการโคช   
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการพัฒนารูปแบบการ
โคชเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู 
ของครู สั งคม ศึกษา ท่ีส ง เ ส ริมการคิ ดอย า ง มี

วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยดำเนิน
การในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) และการวิจัยแบบผสมผสาน  

(Mixed Methods) ซึ่งรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหสภาพและ
ประเมินความตองการจำเปน (Analysis: Research
1: R

1
) 

 การศึกษาวิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่
เปนจริง ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารวรรณกรรม และงาน
วิจัยท่ีเก่ียวของ รวมกับการสัมภาษณผูชวยผูอำนวย
การฝายวิชาการ แผนกสามัญหญิง หัวหนากลุมสาระ
สังคมศึกษา และครูสังคมศึกษา โดยศึกษาและ
วิเคราะหคุณลักษณะท่ีพึงประสงคขอกำหนดสมรรถนะ
สำคัญของผูเรียน ขอมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบาย เปาหมาย 
และหลักสูตร ความสามารถการจัดการเรียนรูของครู
สังคมศึกษา สมรรถนะการโคชของครูผูทำหนาที่โคช 
หลักการแนวคิดการโคชทางปญญา หลักการแนวคิด
การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน หลักการแนวคิดการ
โคชแบบรวมมือ หลักการแนวคิดการติดตามดูแลให
คำแนะนำ ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีการเรียนรู
ของผูใหญ หลักการแนวคิดการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบและพัฒนารูป
แบบการโคช (Design and Development: 
Development1: D

1
) 

 ในขั้นนี้ ผูวิจัยไดนำผลการศึกษาจากขั้น
ตอนที่ 1 มาใชในการกำหนดกรอบแนวคิดของการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการโคช “4R Coaching 
Model” และกำหนดองคประกอบของรูปแบบการ

โคชเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรูของ
ครูสั งคมศึกษาที่ส ง เสริมทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษารวมถึงการ

ตรวจสอบรูปแบบที่สรางขึ้น การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัยและการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดนำรางตนแบบ
รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน รวมท้ังการพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน
ประสิทธิผลตางๆ ไปตรวจสอบ ความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี ความเปนไปได และความสอดคลองของ

รูปแบบ ดวยคาดัชนีความสอดคลองโดยผูเชี่ยวชาญ  
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 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการทดลองใชรูปแบบ  
(Implementation: Research2: R

2
) 

 การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปนการนำ
รูปแบบการโคชที่สรางขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองใช 
โดยใชการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองตน (Pre-Experimental 
Designs) เปนการวางแผนการดำเนินงานวิจัยทดลองท่ี
มีกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว เรียกวา One shot case 
study design หรือ One group posttest only design 
ผูวิจัยนำรูปแบบการโคชไปทดลองใช โดยดำเนินการ
ตามขั้นตอนของรูปแบบการโคช “4R Coaching  
Model” มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มตน โดยการ
ศึกษาสภาพปญหา และความตองการในการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 คน และระบุ
เปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค จากน้ันการให
ความรู และการฝกทักษะที่เ ก่ียวกับการโคชและ 
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ รวมทั้ง การสรางความเปนเพื่อน  
ความรวมมือ และความไววางใจซ่ึงกันและกันระหวาง
ครู ข้ันท่ี 2 ข้ันทบทวน ผูวิจัยดำเนินการรวมกันวางแผน
เลือกเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ การรวมกันวางแผนการโคช/ปฏิทิน
การโคช โดยกำหนดระยะเวลา 3  สัปดาหๆ ละ  
1 คาบ จากน้ันดำเนินการสังเกตชั้นเรียน บันทึกผล 
และทบทวนกิจกรรมรวมกัน ขั้นที่ 3 ขั้นสะทอนกลับ 
นำประเด็นที่ไดจากการรวมสังเกตช้ันเรียนในข้ัน ที่ 2  

มารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสะทอนความคิด 
สะทอนพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียนแกผูรับการโคช 
เปนการปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูทำหนาที่โคช
และครูผูรับการโคช และรวมสรุปประเด็นทาทาย  
เก่ียวกับการสะทอนแบบอยางที่ดี และพฤติกรรมท่ี
ควรปรับปรุง หลังการสังเกตการจัดการเรียนรูในช้ัน
เรียน และขั้นที่ 4 ขั้นปรับปรุง ผูวิจัยนำผลที่ไดจากขั้น
ที่ 3  คือ ประเด็นที่ตองปรับปรุงมาปรับแกเพื่อพัฒนา
สูการเปนครูมืออาชีพ และการสะทอนความคิดของผู
โคชในประเด็นตาง ๆ เพ่ือนำไปสูการเปล่ียนแปลง
ของครูผูรับการโคช จากน้ันรวมกันพัฒนาองคกรโดย
การเสริมสรางพลังในการโคช   
 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นประเมินผลและปรับปรุง 
รูปแบบ (Evaluation: Development2: D

2
) 

 การดำเนินการในข้ันตอนน้ี  เปนการนำ
เสนอผลการทดลองตามกระบวนการและเงื่อนไขของ
การใชรูปแบบการโคชในระยะท่ี 3 ทั้งท่ีเปนผลท่ีได
จากการวิเคราะหประสิทธิภาพของรูปแบบไดแก ความ
สามารถในการโคชของครูสังคมศึกษา ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษา ความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลการเรียนรูของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ความคิดเห็นของนักเรียน
ม่ีมีตอการจัดการเรียนรู   รวมท้ังผลการวิเคราะหสภาพ
ปญหาอุปสรรคและความคิดเห็นที่มีความเหมาะสม

ของรูปแบบการโคช นำมาพิจารณาปรับปรุงแกไขรูป
แบบใหสมบูรณเหมาะสมยิ่งขึ้น และนำไปใชไดตอไป 
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. รปูแบบการโคชเพือ่พฒันาความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษาท่ีสงเสริมการ
คิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษา 
 ผลของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
โคช 4R Steps ซึ่งประกอบดวย องคประกอบ 3 สวน 
คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค 
องคประกอบเชิงกระบวนการ องคประกอบเชิงเง่ือนไข
ในการนำรูปแบบไปใช มีรายละเอียด ดังนี้ 
 อ ง ค ป ร ะ ก อ บ เ ชิ ง ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
วัตถุประสงค 
 หลักการ การพัฒนารูปแบบการโคชเพื่อ
พัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีสงเสริมผูเรียนใหมีการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ตองเนนการสรางความรู และพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การโคช และการจัดการเรียนรูที่นำไปสูการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน 
 องคประกอบเชิงกระบวนการ 
 1. R

1
 : Restart (ขั้นเริ่มตน) 

 1. ศึกษาสภาพปญหา ความตองการใน
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูของครู
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2. ใหความรูเร่ืองการโคชแกครูที่ทำหนาท่ี
โคช และครูผูรับการโคช  

 3. กำหนดประเด็นในการโคช เปนการ
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ในรายวิชาประวัติศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง 
การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย 

การพัฒนารูปแบบการโคชเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษา 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  
 1. รูปแบบการโคช “4R Coaching Model”  
 2. แบบสัมภาษณประเด็นเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาและความตองการจำเปนในการพัฒนาความ
สามารถการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระสังคมศึกษา 
ที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ ประกอบดวย 
ประเด็นสัมภาษณ 5 ประเด็น ที่ตรงตามเน้ือหาและ
ครอบคลุมวัตถุประสงค  ไดแก 1) แนวทางการนิเทศ
การเรียนการสอนในโรงเรียนของทานเปนอยางไร 2) 
สภาพปญหาการนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียน
เปนอยางไร 3) ครูในโรงเรียนมีความรู  ความสามารถ
เก่ียวกับการโคชอยางไร 4) การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
มีการนำกระบวนการโคชไปพัฒนาหรือไม  เพราะ
เหตุใดจึงดำเนินการเชนนั้น 5)  กระบวนการโคชมี
หลากหลายวิธีทานคิดวาการโคชแบบใดที่จะสงผล
ใหสามารถพัฒนาครูผูสอนไปสูผูเรียนได  
 3. แบบสังเกตการสอนความสามารถใน
การจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษาที่สงเสริมการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา หลัง
ไดรับการพัฒนาดวยการใชรูปแบบการโคช  
 4. แบบประเมินความสามารถในการโคช
หลังไดรับการพัฒนาดวยการใชรูปแบบการโคช 
 5. แบบประเมินความรูและความสามารถ

ในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในรายวิชาประวัติศาสตร หลังไดรับการ
พัฒนาดวยการใชรูปแบบการโคช 

 6. แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ที่มีตอการจัดการเรียนรูของครู
สังคมศึกษาท่ีใชรูปแบบการโคชเพื่อพัฒนาความ
สามารถการจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษา ท่ีสงเสริม
การคิดอยางมีวิจารณญาณ หลังการทดลอง  
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 4. ศึกษาเทคนิค วิธีการในการสงเสริม
ความสามารถการคิดอยางมีวิจารณญาณ ไดแก  
การเรียนดวยวิธีการทางประวัติศาสตร การเรียนดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู การเรียนแบบรวมมือ 
เชน JIGSAW TGT GI CAIC STAD เปนตน 
 2. R

2
 : Review (ขั้นทบทวน) 

 1. รวมจัดทำแผนการโคช และปฏทินิการโคช  
 2. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ทบทวนการเขียนแผนการสอนที่เนนการสงเสริม
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดย
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูใชรูปแบบไตรตรอง
ตามที่โรงเรียนกำหนด 
 3. รวมสังเกตช้ันเรียน ทบทวนกิจกรรม 
ตามปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ ประมาณ 3 ครั้ง  
 4. บันทึกผลการสังเกตเพ่ือทบทวนรวมกัน 
ระหวางท่ีเขาไปมีสวนรวมในการสังเกตชั้นเรียน 
ครูผู โคชจดบันทึกประเด็นท่ีตองการชี้แนะใหแก 
เพื่อนครูผูรับการนิเทศ 
 3. R

3
 : Reflect (ขั้นสะทอนกลับ) 

 1. นำประเด็นที่ไดจากการรวมสังเกตช้ัน
เรียน มารวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือสะทอนความ
คิด สะทอนพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียนแกผูรับการ
โคช ซึ่งเปนบรรยากาศของการเติมเต็มประสบการณ 
เพราะโคชจะเปนเสมือนกระจกเงาท่ีสะทอนทุกเร่ืองราว

ในช้ันเรียนแกผู รับการโคชไดนำไปปรับเปล่ียน
พฤติกรรม วิธีการสอนในครั้งตอไป 
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 2. รวมสรุปประเด็นทาทาย เก่ียวกับการ
สะทอนแบบอยางท่ีดี และพฤติกรรมท่ีควรปรับปรุง
ซ่ึงมีความสำคัญกับผูโคช และผูรับการโคชมาก เพราะ
จะชวยกระตุนใหเห็นจุดแข็ง จุดออนแกกัน 
 4. R

4
 : Revise (ขั้นปรับปรุง) 

 1. นำประเด็นท่ีตองปรับปรุงมาปรับแก
เพ่ือพัฒนาสูการเปนครูมืออาชีพท่ีไดรับการพัฒนา
โดยกระบวนการโคชตอไป 
 2. รวมกันพัฒนาองคกรโดยการเสริมสราง
พลังในการโคช โดยรวมกันพัฒนาตนเอง พัฒนากลุม
สาระพัฒนาโรงเรียนรวมกันสูการเปนองคกรท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยใชกระบวนการโคชมาเสริมพลังการ
เรียนรูในองคกรอยางยั่งยืน 
 องคประกอบเชิงเงื่อนไขในการนำรูป
แบบไปใช 
 ระบบสนับสนุน  
 การเสริมพลัง การสรางความสัมพันธที่ดี
รวมกัน มีความไววางใจในการพัฒนาตน พัฒนางาน 
และการทบทวนสะทอนผล 
 การติดตามดูแล 
 ผูเ ช่ียวชาญติดตามดูแลแนะนำ โดยใช
ระบบ Mentoring 
 ทักษะการโคช 
 ใชพลังคำถามเพ่ือสะทอนความคิด สูเปน
ผูนำการเปลี่ยนแปลง 
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แผนภาพที่ 2 รูปแบบการโคช 4R Coaching Model 
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 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการโคชเพื่อ
พัฒนาความสามารถครูสังคมศึกษาในการจัดการ
เรียนรูท่ีสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ดังนี้ 
  2.1 ความสามา รถกา ร โ ค ช ข อ ง 
ครูผูทำหนาท่ีโคช โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(  = 3.87, S.D. = 0.28) เม่ือพิจารณาพบวาพฤติกรรม
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด คือ 

ใหความตั้งใจและฟงดวยทาทางที่สนใจจริงในขณะที่
มีการประชุมปรึกษาหารือ (  = 4.67, S.D. = 0.58) 
รองลงมา คือ โคชและผูรับการโคชรวมกันปรึกษาหารือ 

เพ่ือกำหนดประเด็นการโคช กอนสังเกตการจัดการ
เรียนรู มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (  = 4.00, S.D. 

= 0) ดำเนินการโคชไดสอดคลองกับแผนการโคชท่ี
เตรียมไว อยูในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0) 
สามารถสังเกตและบันทึกการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลอง

กับปญหาและความตองการในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู อยูในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0)  
ตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลำดับต่ำสุด คือ 
สามารถจัดเตรียมเคร่ืองมือสังเกตการจัดการเรียนรู
ไดสอดคลองกับเทคนิคการจัดการเรียนรูที่อาจารย

เลือกใชอยูในระดับปานกลาง (  = 3.33, S.D. = 

0.58) สามารถถอดความ ขอความหรือคำพูดในขณะ
ที่มีการประชุมปรึกษาหารือไดอยางเหมาะสม อยูใน
ระดับปานกลาง (  = 3.33, S.D. = 0.58) ใหเวลาแก

ผูรับการโคชในการคิด หลังจากถามคำถามในขณะท่ี
มีการประชุมปรึกษาหารือไดอยางเหมาะสมอยูใน
ระดับปานกลาง (  = 3.33, S.D. = 0.58) ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวความคิดของ วิชัย วงษใหญ (2559) ที่กลาว
วา โคชเปนผูคนหาความสามารถของผูที่ไดรับการ

โคชแลวกระตุนใหใชความสามารถของตัวเองอยาง
ถูกตอง โดยโคชจะเร่ิมท่ีงาน เพ่ือใหไดผลในงานชัดเจน 
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และการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน เปนรูปแบบการ
นิเทศที่เหมาะกับทิศทางการนิเทศการสอนในปจจุบัน
และอนาคต ซึ่งมีจุดเนนท่ีการนิเทศภายในโรงเรียน 
โดยบุคลากรในโรงเรียนรวมกันปรับปรุงและพัฒนา 
การเรียนการสอน โดยผูนิเทศจากภายนอกเปนเพียง
ผูประสานงาน ที่มีการดำเนินงานอยางเปนระบบ  
มีขั้นตอนท่ีชัดเจน (เกรียงศักด์ิ สังขชัย, ออนไลน) 
นอกจากน้ี โคชจะตองมีเทคนิคในการสรางแรงจูงใจ
ตามแนวคิดของเฮอรเบิรก (HerZberg, 1988, อาง
ถึงใน Glickman and other, 2001 : 83-84) กลาวถึง
แรงจูงใจท่ีมีความสำคัญในการติดตามชวยเหลือ  
ซ่ึงเปนกุญแจท่ีสำคัญท่ีจะชวยใหปรับปรุงงานใหบรรลุ
ความสำเร็จ โดยมีองคประกอบดานแรงจู งใจ 
(Motivation Factors) มีดังน้ี ความเปนไปไดของโอกาส
เจริญกาวหนา (Possibility of Growth) ความกาวหนา
ในหนาท่ีการงานท่ีสูงข้ึน (Advancement) การไดรับ
การใหเกียรติยกยองหรือยอมรับ ( Recognition)  
ความรับผิดชอบจากงานที่ปฏิบัติ (Responsibility) 
การประสบผลสำเร็จ (Achievement) ซ่ึงแนวคิดสำคัญ
เก่ียวกับทฤษฎีแรงจูงใจ มีแนวคิดในการติดตาม
ชวยเหลือดังน้ี สรางเง่ือนไขใหครูมีความสนุกกับการ
ทำงานครูจะสามารถปฏิบัติงานไดหากไมไดรับเง่ือนไข
ดังกลาวครูจะไมสามารถปฏิบัติงานได เง่ือนไขที่ครู
คาดหวังเปนสวนหนึ่งของความสัมพันธตอกันในการ

ทำงานหากเกิดความไมพึงพอใจในการทำงานจะทำให
งานไมบรรลุ ความสัมพันธที่ดีระหวางท่ีทำงานกับ
การปฏิบัติงาน และความรวมมือ แรงจูงใจเปนสิ่งท่ี
สำคัญในการปฏิบัติงาน หากขาดแรงจูงใจจะไมทำให

เกิดผลความไมพึงพอใจแกครูหรือกระทบความสัมพันธ
ในการปฏิบัติงาน องคประกอบดานแรงจูงใจมีความ
สำคัญเปนอยางมาก ความพึงพอใจในการทำงาน

ไมใชแรงจูงใจแตเปนผลจากการปฏิบัติงานของบุคคล
แตเปนผลมาจากการปฏิบัติงานมากกวา ผูบริหาร
และผูติดตามชวยเหลือท่ีใชความพึงพอใจในการทำงาน
เปนสิ่งจูงใจครู กลาวไดวาการใชมนุษยสัมพันธใน

การปฏิบัติงาน ซึ่งก็ยังไมสามารถพิสูจนไดวาเปนวิธี
หน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบริหารและผูติดตามชวยเหลือ
ใหความสำคัญ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปน
เปาหมายที่ครูควรจะแสวงหาและไปใหถึงโดยการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ  
ใชการติดตามชวยเหลือท่ีเนนทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Supervision) ซ่ึงไดรับการพิสูจนวาเปนการ
กำกับติดตามที่ดีวิธีหน่ึง เปนความจริงท่ีวาครูสวน
ใหญมีความคาดหวังกับที่จะตอบสนองกับทฤษฎีนี้
เปนอยางมาก จะเห็นไดวาการใชแรงจูงใจในการ
ติดตามชวยเหลือเปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่งในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนซึ่งในทฤษฎีแรงจูงใจ
น้ี วัชรา เลาเรียนดี (2552:71) ไดกลาวถึงความสำคัญ
ของการใชทฤษฎีแรงจูงใจในการติดตามชวยเหลือไว
วา การใชแรงจูงใจที่เปนวัตถุ เชน เงิน สิ่งของ หรือ
สภาพทางกายซึ่งบางทีอาจไมมีความหมายสำหรับ
คนบางคน การยกยองอาจมีความหมายมากกวา 
โอกาสของบุคคลไมเทากัน คือการที่ไดรับเกียรติหรือ
ตำแหนงที่มีอำนาจ สภาพทางกายที่พึงปรารถนา 
เชน การปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานท่ีทำงาน
การมีเครื่องใชในสำนักงานที่ทันสมัย หรือหองทำงาน
สวนตัวที่สะดวกสบาย ผลประโยชนทางอุดมคติเปน
ประโยชนทางอุดมคติ เปนผลประโยชนท่ีมีความหมาย
และมีอำนาจมากอยางหน่ึง แตหนวยงานหรือโรงเรียน
มักไมคอยใหความสนใจ เชน ความภาคภูมิใจ  

ความรูสึกท่ีพอใจในการปฏิบัติงาน ความดึงดูดใจใน
การปฏิบัติงาน เชน ความรูสึกเปนกันเองในหมูคณะ 
ไมแบงพรรคพวกในที่ทำงาน แตสภาพทางเศรษฐกิจ
และการศึกษาของแตละบุคคลในองคกรเปนอุปสรรค
ตอหนวยงานและสถาบันซึ่งควรตองพยายามลดชอง

วางของความแตกตางดังกลาว การปรับสภาพการ
ทำงานใหตรงกับวิธีที่บุคคลน้ันเปนนิสัยหรือมีเจตคติ 
เน่ืองจากทุกคนมีความเคยชินกับวิธีที่ตนเคยฝกและ

ปฏิบัติมา ถาจำเปนตองเปรียบจะตองใหความพยายาม
ในการโนมนาวจิตใจใหยอมรับโอกาส การมีสวนรวม
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อยางกวางขวาง การมีโอกาสในการมีสวนรวมใน 
การปฏิบัติงานทุกชนิดอยางกวางขวาง ชวยใหเกิด
ความรูสึกท่ีดี และความรูสึกท่ีตนมีความสำคัญตอ
หนวยงาน รูสึกมีเกียรติ ซึ่งเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานมากขึ้นได สภาพการทำงานและการอยูรวมกัน 
ในหมูคณะสภาพการอยูรวมกันในหมูคณะท่ีมีความ
สัมพันธ รูจักการอยางกวางขวาง สนิทสนมกลมเกลียว
เปนสิ่งที่จูงใจที่สำคัญอีกประการหน่ึง ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของดวงหทัย โฮมไชยะวงศ (2558 : 
บทคัดยอ) ไดทำวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนท่ีเนนการโคชและการดูแลใหคำปรึกษาแนะนำ
เพ่ือสงเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษา
วิชาชีพครูมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนท่ีเนนการโคชและการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา
และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปที่ 3สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 20 คน
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เคร่ืองมือที่ใช ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนคูมือ 
แผนการสอนแบบทดสอบ แบบประเมินแผนการ 
จัดการเรียนรูความสามารถในการจัดการเรียนรู และ
คุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษาแบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม และแบบบันทึก วิเคราะหขอมูลโดย
การหาคา S.D. คาทีและการวิเคราะหเนื้อหาผลการ
วิจัย พบวา1) รูปแบบการเรียนการสอนมีช่ือวา “3P-CA 
Model” มีประสิทธิภาพเทากับ83.96/83.37 และ 
2) มีประสิทธิผลโดยนักศึกษามีความรูหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
มีพัฒนาการดานความสามารถในการจัดการเรียนรู
และคุณลักษณะเฉพาะของค รูประถมศึกษา 
สูงข้ึนจากระดับ ปานกลางเปนระดับมากและมี 
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

  2.2 การประเมินความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีส ง เสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณของครูผูรับการโคช ในภาพรวมความ

สามารถในการจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษาท่ี
สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก ( = 4.30, S.D. = 0.08) เมื่อพิจารณาพบ
วา พฤติกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ที่
สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับมาก
ที่สุด คือ ใชเทคนิควิธีสอนที่สงเสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ( = 4.67, S.D. = 0.47) และประเมิน
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในระหวางเรียน
และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน ( = 4.67, S.D.  
= 0.47) รองลงมา คือ ศึกษา วิเคราะห และนำผล
การประเมินการจัดการเรียนรูในครั้งกอนมาใชในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูในครั้งน้ี ( = 4.33, S.D.  
= 0.47) ดำเนินการจัดการเรียนรูสอดคลองกับแผนการ
จัดการเรียนรูที่เตรียมไว ( = 4.33, S.D. = 0.47)  
ใชคำถามที่สงเสริมความรู และทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณโดยใหผูเรียนมีโอกาสตอบอยางท่ัวถึง  
( = 4.33, S.D. = 0.47) ใชคำถามหรือจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่สงเสริมทักษะ การคิดอยางมีวิจารญาณ
ที่ ค ร อบค ลุมอ งค ป ร ะกอบของกา ร คิ ดอย า ง 
มีวิจารณญาณ ไดแก การคิดวิเคราะหแยกแยะ  
การตีความ/แปลความ/การอธิบาย/ทำนาย และ 
กางลงสรุป ( = 4.33, S.D. = 0.47) ใชสื่อประกอบ
การเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
จัดการเรียนรูและการสงเสริมทักษะการคิดอยาง  
มีวิจารณญาณ ( = 4.33, S.D. = 0.47) ตามลำดับ 
สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในลำดับต่ำสุด คือ อธิบายสาระ
ความรูตามลำดับ ชัดเจน เขาใจงาย ( = 4.00, S.D. 

= 0.82) ใหเวลาแกผูเรียนในการฝกคิด และตัดสินใจ
เพ่ือตอบคำถาม ( = 4.00, S.D. = 0.00) ประเมิน

การเรียนรูในระหวางเรียนและใหขอมูลยอนกลับแก 
ผูเรียน ( = 4.00, S.D. = 0.82) ตามลำดับ 
 สวนความสามารถในการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรูนั้น พบวา ครูผูสอนสามารถดำเนินการ
เขียนแผนการสอนท่ีสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
มีคะแนน 80 คะแนน เม่ือเทียบเกณฑระดับคุณภาพ 
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คือ ดีมาก โดยครูสามารถเขียนไดครบองคประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู สาระเน้ือหาท่ีสอนตรงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร สวนดานท่ีมีคะแนน
นอยท่ีสุด คือ ส่ือและแหลงเรียนรู พบวา ครูใชส่ือนอย 
แตไดมีการแนะนำใหนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติม 
 จากผลการวิจัย พบวา กระบวนการโคช
ชวยพัฒนาบุคลากรไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สมเกียรติ ทานอกและคณะ (2556 : บทคัดยอ) ไดทำ
วิจัยเร่ือง การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบ
พี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษา
ผลการพัฒนาครูโดยใช กระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 และมี
วัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาสมรรถนะพ้ืนฐานดาน
ความรู และด านการป ฏิบั ติ ง านของ ผู บ ริ หาร 
ศึกษานิเทศก และครูในโครงการพัฒนาครูโดยใช
กระบวนการสรางระบบพี่เ ล้ียง Coaching and 
Mentoring และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะพ้ืนฐาน
ดานความรูและดานการ ปฏิบัติงานของครู กอนและ
หลังการเขารวมโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ
สรางระบบพี่เ ล้ียง Coaching and Mentoring  
(3) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา

ครูโดยใชกระบวนการ สรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching 
and Mentoring ของผูบริหาร ศึกษานิเทศก และ 
ครู (4) เพื่อศึกษา ความสามารถในการสอนงาน  

(Coaching) และใหคำแนะนำ (Mentoring) ของ 
ผูบริหารศึกษานิเทศก และคณาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา (5) เพ่ือศึกษาความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรูของครู (6) เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรูท่ีครูจัดกิจกรรม

การเรียนรู และ (7) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอ  
การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง 
Coaching and Mentoring ผูเขารวมโครงการ 

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 6 คน 
ศึกษานิเทศก จำนวน 4 คน และครู จำนวน 90 คนที่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ผลการวิจัยปรากฏผลดังน้ี  
1. หลังเขารวมโครงการผูบริหาร ศึกษานิเทศก และ
ครู มีสมรรถนะดานความรูอยูในระดับดี และดานการ
ปฏิบัติงานผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูมีสมรรถนะ
ดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดี 2. สมรรถนะพ้ืนฐาน
ดานความรูของครูหลังเขารวมโครงการสูงกวากอน
เขารวมโครงการอยางมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สวนสมรรถนะพ้ืนฐานดานการปฏิบัติงานของครู
หลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผูบริหารมีความ
รูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ
สรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring อยูใน
ระดับต่ำ ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจอยูในระดับ
ปานกลาง และครูมีความรูความเขาใจอยูในระดับ
ปานกลาง และโดยภาพรวมผูรวมโครงการพัฒนาครู
โดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching and 
Mentoring มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนา
ครู อยูในระดับ ปานกลาง 4. เม่ือสิ้นสุดโครงการ 
ผูบริหารมีความสามารถเก่ียวกับการสอนงานและให
คำแนะนำโดย ประเมินอยูในระดับดีเย่ียม ประเมิน
โดยครูอยูในระดับดี ศึกษานิเทศกประเมินความ

สามารถของตนเอง เก่ียวกับการสอนงานและ ใหคำ
แนะนำอยูในระดับดี ประเมินโดยครูอยูในระดับดี 5. 
ครูสวนใหญมีความสามารถในการออกแบบการจัดการ

เรียนรูในระดับดี 6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวย
การเรียนรูที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู หลังเรียนสูงกวา
เกณฑที่ครูกำหนด และ สวนใหญผานเกณฑที่ครู
กำหนดไว และ 7. ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูมี
ความพงึพอใจตอโครงการในภาพรวมอยูในระดับมาก 

  2.3 ผลการเรียนรูและความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.75 
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คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.71 แสดง
วา คะแนนผลการเรยีนรูของนกัเรียนคอนขางกระจายสูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 10 คะแนน ดวย
สถิติทดสอบคาที (One-Sample t-test) พบวา ผล
การเรียนรูเฉล่ียของผูเรียนแตกตางกับเกณฑมาตรฐาน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากผลการวิจัย ท่ีกลาวมาแลว น้ันการ
สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เปนทักษะที่สำคัญที่ควรสงเสริมและ
พัฒนาใหเกิดแกผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับหลักการจัดการ
เรียนรูแบบสรางความรู (Constructivist Teaching 
and Learning) เพราะความสัมพันธของสมองกับ
การเรียนรู ทำใหไดแนวทางการจัดการเรียนรูที่พัฒนา 
ผูเรียนโดยองครวม ซึ่งก็คือการพัฒนาท้ังรางกาย 
สติปญญา ความคิด วิธีคิด การเรียนรูตลอดชีวิต ทักษะ
การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนเพ่ือสรางสรรคสังคม
ในท่ีสุด การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรู 
มีพื้นฐานจากความเช่ือท่ีวา ความรูเปนผลจากการ
สรางความรูดวยตนเอง ซึ่งหมายความวาผูเรียนเกิด
การเรียนรูดวยการจัดการกับความรูใหมเร่ืองใหม 
โดยการบูรณาการกับความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิม 
การเรียนรูเปนผลจากบริบทในการเรียน การสอน 
แนวคิด ความเชื่อ และเจตคติของผูเรียน Caine and 
Caine (1991, อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี, 2553:  

74-75) และการเรียนการสอนการสรางความรูตาม
ทฤษฎีการสรางความรูถือวาครูมีบทบาทเปนผูอำนวย
ความสะดวกในการเปล่ียนแปลงมโนมต ิDevries (คศ.)  

(อางถึงในทิศนา แขมมณี, 2553: 95) กลาววา  
ในการเรียนการสอนแบบสรางความรู ครูจะมีบทบาท
ตางไปจากเดิมคือ จากการเปนผูถายทอดความรู 
และควบคุมการเรียนรู เปล่ียนไปเปนการใหความ
รวมมือ อำนวยความสะดวก และชวยเหลือผูเรียนใน

การเรียนรู กลาวคือ การเรียนการสอนจะตองเปล่ียน
จาก “Instruction” ไปเปน “Construction” คือเปล่ียน
จาก “การใหความรู” ไปเปน “การใหผูเรียนสราง 

ความรู” การประเมินผลการเรียนตามแนวคิดการสราง
ความรู เนนการประเมินที่เปนพัฒนาการของนักเรียน
และใหความสำคัญกับกระบวนการเรียนรูที่เกิดข้ึน
มากกวาผลลัพธซึ่งเปนความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะ 
สวนการประเมินจะเนนการวัดความสามารถซึ่งเปน
คุณสมบัติหลาย ๆ ดาน ประกอบดวยความสามารถ
ในการตั้งปญหา และแกปญหา ความสามารถในการ
สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่น ความสามารถทาง
ดานเหตุผล ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความ
เขาใจในมโนคติที่ลึกซึ้ง ตลอดจนเจตคติที่ดีตอการ
เรียน (Watts and Fofili, 1998: 175) ซึ่งกระบวนการ
โคชจะชวยพัฒนาครูผูสอนใหไปแกไขหรือพัฒนา
นักเรียนในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น รูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีจะมุงพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณไดนั้น ผูสอนจะตองพยายาม
ใชกลยุทธวิธีใหผูเรียนไดใชกระบวนการประมวลสิ่ง
ที่มาจากการทำกิจกรรมตางๆ จัดระบบความรูสรุป
เปนองคความรูดวยตนเองเปนหลักการสำคัญ  
(พิมพันธ เดชะคุปต, 2544 :15 ) ซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจัยของนงนาฏ วงศคำ (2554) ศึกษาผลการใชวิธี
การจัดการเรียนรู 7 อี ที่เนนกิจกรรมการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เร่ืองการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตท่ี
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดาน
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร พบวา 1) นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยการวิธีการจัดการ

เรียนรู 7 อี ที่เนนกิจกรรมการคิดอยางมีวิจารณญาณ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิวิทยาสูงกวานักเรียน
ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ท่ีเรียนโดยการวิธีการจัดการเรียนรู 7 อี มีความสามารถ
ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวาการจัดการ
เรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดย 

การวิธีการจัดการเรียนรู 7 อี มีความสามารถดาน 
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การคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพรพัฒน 
สัธนรักษาเวศ (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการ
เรียนรู และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เร่ือง วิกฤตการณทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู พบวา ผลการเรียนรูกอนเรียน 
และหลังเรียน เรื่องวิกฤตการณทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
อยูในระดับดี คือรอยละ 75.40 และมีความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยภาพ
รวมเห็นดวยในระดับมาก โดยเรียนลำดับจากมากไป
นอย ไดแกดานประโยชนที่ไดรับ ดานกิจกรรมการ
เรียนรู และดานบรรยากาศการเรียนรูตามลำดับ ปยะ
นันท ธีรานุวัฒน (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู และความสามารถดานการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ เร่ืองประเด็นสำคัญทาง
ประวัติศาสตรไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
ดานการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวา
ผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถ

ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวา

โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยเรียงลำดับ
จากมากไปหานอย ไดแก ดานประโยชนที่ไดรับ ดาน
เน้ือหา ดานบรรยากาศ และดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามลำดับ 
  2.4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ และความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของครูผูรับการโคช  พบวา ความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
( = 4.04, S.D. = 0.90) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียอยูในอันดับสูงสุด สองดานท่ี
เทากัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ดานการเตรียม
การสอนท้ังเน้ือหาและวิธีการ ( = 4.34, S.D. = 0.79) 
และดานการฝกฝนกิริยามารยาทและนิสัยตามวิถี
วัฒนธรรมไทย ( = 4.34, S.D. = 1.06) รองลงมา 
คือ ดานการจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียน
ไดแสดงออกและคิดอยางมีวิจารณญาณ มีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก ( = 4.31, S.D. = 0.69) ดานการจัด
กิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออก 
และคิดอยางมีวิจารณญาณ มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก ( = 4.05, S.D. = 0.78) ดานการสงเสริมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดี 
และปรับปรุงสวนดอย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
( = 4.03, S.D. = 0.76) ดานการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( = 3.96, S.D. = 1.27) ดานการใหนักเรียน
ฝกคิดฝกทำและปรับปรุงตนเอง มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก ( = 3.91, S.D. = 0.73) ดานการใชสื่อการเรียน
การสอน เพ่ือฝกคิด แกปญหาและการคนพบความรู 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.91, S.D. = 0.94) 
ดานการจัดสิ่งแวดลอม บรรยากาศท่ีปลุกเรา จูงใจ

และเสริมแรงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู มีคาเฉล่ีย 
อยูในระดับมาก ( = 3.89, S.D. = 0.78) ตามลำดับ 
สวนดานท่ีมคีาเฉลีย่อยูในอันดบัตำ่สดุ คอื ดานการใช

แหลงเรียนรูทีห่ลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณกบั
ชีวิตจริง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( = 3.63, S.D. = 1.18)

 สวนความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูผูรับการโคชโดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก ( = 3.95, S.D. = 0.95) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในอันดับสูงสุด 
คือ นักเรียนทำกิจกรรมกลุมท่ีมีมากกวา 1 คนข้ึนไป 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.47, S.D. = 0.61) 
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รองลงมา คือ นักเรียนช่ืนชอบการสอนของครู มีคา
เฉล่ียอยูในระดับมาก ( = 4.41, S.D. = 0.83) นักเรียน
สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำ
วันได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.13, S.D. = 
1.42) นักเรียนมีความเขาใจในเน้ือหา มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ( = 4.06, S.D. = 0.78) นักเรียนได
แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออก มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( = 3.97, S.D. = 1.00) นักเรียนสรุปความ
รูความคิดและทักษะการคำนวณ มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก ( = 3.94, S.D. = 1.16) นักเรียนมีสวนรวมใน
การกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู มีคา
เฉล่ียอยูในระดับมาก ( = 3.91, S.D. = 0.77) นักเรียน
ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก ( = 3.75, S.D. = 0.81) นักเรียนรวมกำหนด
เกณฑการวัดผลหรือการไดคะแนน มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก ( = 3.50, S.D. = 0.95) ตามลำดับ สวน
ขอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในอันดับต่ำสุด คือ นักเรียนมีสวนรวม
ในการสรางอุปกรณการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง ( = 3.31, S.D. = 1.18) 
 
ขอเสนอแนะ  
 จากขอคนพบในการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูป
แบบการโคชเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูของครูสังคมศึกษาที่สงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 
 1. ผลการวิจัยท่ีพบวา รูปแบบการโคช 4R 

Steps มีประสิทธิภาพสามารถสงเสริมความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนท่ีสงเสริมการคิด
อยางมีวิจารณญาณน้ัน เปนผลมาจากการวิเคราะห

ความตองการจำเปนของบริบทของครูผูสอนกลุมสาระ
สังคมศึกษา แผนกสามัญหญิงโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
ดังนั้น เมื่อตองการนำไปใชในการพัฒนาครู และ

นักเรียน จึงมีความจำเปนตองวิเคราะหความเปนได 
และความตองการจำเปนของบริบทน้ัน ๆ ดวย เพ่ือ
ใหรูปแบบนี้เกิดประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่
ตองการประเมิน  
 2. ผลการวิจัยท่ีพบวา รูปแบบการโคช 4R 
Steps สามารถพัฒนาครูใหจัดการเรียนรูที่สงเสริมผู
เรียนใหมีการคิดอยางมีวิจารณญาณน้ัน แตเม่ือ
พิจารณาไปในประเด็นความรู ความสามารถในการ
โคช พบวา ครูผูสอนมีความรูเก่ียวกับการโคชในระดับ
ปานกลางเทาน้ัน ซึ่งหากครูไดรับการพัฒนามากขึ้น 
จะชวยใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 
และนำไปสูการพัฒนาตนเองโดยไมตองมีการชี้นำ 
หรือที่เรียกวา การชี้นำตนเอง (Self-directed)  
 3. การจัดกิจกรรมที่มุงเนนการสงเสริม 
ผูเรียนใหเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณน้ัน ตองอาศัย
เวลาเพ่ือใหนักเรียนไดมีเวลาไตรตรอง หากการดำเนิน
กิจกรรมไมเปนไปตามกระบวนการ นักเรียนก็จะไม
สามารถบรรลุการคิดข้ันสูงได อีกท้ังกิจกรรมการเรียน
การสอน ไดแก วิธีการทางประวัติศาสตร การสืบเสาะ
หาความรู การเรียนแบบรวมมือ เปนตน สงเสริมการ
ใหเวลาเพ่ิมเติมในการทำกิจกรรมของนักเรียนโดย
การรวมคิดรวมทำ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และนำไปสู
ประเด็นคำถามที่เชื่อมโยงใหผูเรียนคิด 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูป
แบบการโคชแบบผสมผสานวิธีในการพัฒนาใหนักเรียน
เกิดทักษะการคิดขั้นสูง  

 2. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใชสืบเสาะหาความรู การใชปญหา
เปนฐาน การใชโครงงานเปนฐาน และการใชภาระ
งานเปนฐานเพี่อเสริมสรางทักษะการทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

 3. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับกระบวนทัศน
ใหมในการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชกระบวนการ
โคชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดอัตลักษณคาทอลิก 
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 4. ควรมีการ วิจัย เ ก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตรสังคมศึกษาท่ีเนนการจัดการเรียนท่ีสราง
องคความรูดวยตนเอง เพ่ือสงเสริมทักษะของผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21  
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