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การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมาย
1) เพื่อ พัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
ด้วยกระบวนการโค้ช 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการของสมรรถนะของครูผสู้ อน ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานซึง่ ได้รบั กระบวนการโค้ช ประกอบด้วยด้านการรูค้ ดิ ( Cognitive domain) ด้านการ
เข้าใจตนเอง ( Intrapersonal domain) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal domain)
และด้านการจัดการเรียนรู้ (Instructional domain) 3) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการโค้ชการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานทีม่ ตี ่อทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-Based Learning) ประกอบด้วย
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการแก้ปญั หา (Critical thinking and problem solving skill)
ทักษะการทํางานร่วมกัน ( Collaborative skill) ทักษะการสื่อสาร ( Communicative skill) และทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creative and innovative skill) ครูผสู้ อนกลุ่มทดลองจะได้รบั
โปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานในขณะทีค่ รูผสู้ อนกลุ่มควบคุมจะไม่ได้
รับโปรแกรมการโค้ช เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ แบบประเมินสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานและแบบสัมภาษณ์ทกั ษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า ( ANOVA for Repeated Measure) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชมีสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานทีว่ ดั ช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนดีกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั
โปรแกรมการโค้ชอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 2) ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั กระบวนการโค้ชจะมี
พัฒนาการสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีว่ ดั ในช่วงครูผสู้ อนจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ให้แก่ ผูเ้ รียน ดีกว่า
ครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั กระบวนการโค้ชอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 3) ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั
โปรแกรมการโค้ชมีโพรไฟล์สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานดีกว่า
ครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ชอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 4) ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานจากครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชจะมีพฒ
ั นาการทักษะ
การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมทัง้ 4 ด้านดีกว่าผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจาก
ครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช
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The aim of this research was as follows: 1) to develop the competency of teachers
used the Project-Based Learning approach for improve the learning and innovative skills of
students in Mattayomsuksa Two in a coaching program; 2) to study the growth of
competency among teachers consist of four domains (cognition, intrapersonal, interpersonal
and instruction) who were taught with this coaching program; and 3) to study the changes
in terms of student learning and the innovative skills consisted of four domains (critical
thinking and problem solving, collaboration, creation and innovation, communication).
Teachers were assigned into experimental group (teachers acquired the coaching program)
and control group (teachers who did not teach with the coaching program) (n = 8 in each
group). The research tools were the coaching program, teacher competencies evaluation
forms for teaching though Project-Based Learning and the learning and innovative skills of
the students on the interview form. The data was analyzed by ANOVA for Repeated
Measure and Content Analysis.
The findings were as follows: 1) In the preparation period for teachers, the experiment
group had higher competency scores than the control group at the significant level of .05; 2)
the teachers used Project-Based Learning to improve the learning and innovative skills of
students. The experiment group had the scores on the competencies of teacher that were
better than the control group and significant at a level of .05; 3) the experiment group had a
competencies profile for teachers at a higher level than the control group was significant at a
level of .05; 4) students who learned with the Project-Based Learning approach from teachers
who joined the coaching program could improve their learning and innovative skills better than
the students who acquire a Project-Based Learning approach from teachers who did not join
the coaching program.
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ประกาศคุณูปการ
ช่วงเวลาของการเรียนปริญญาเอกตัง้ แต่วนั แรกจวบจนวันนี้เป็นการเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั ทุ่มเท
ความตัง้ ใจอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเพราะตระหนักว่าปริญญานี้จะเปรียบเสมือนวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดของ
ชีวติ ดังนัน้ ตลอดระยะเวลาทีย่ าวนานนี้จงึ เป็นประสบการณ์ทท่ี รงคุณค่ายิง่ สําหรับชีวติ ของผูว้ จิ ยั
ความสําเร็จของ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ สําเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความเมตตาและกรุณาให้ความ
ช่วยเหลือจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลาและผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา สมบัตวิ ฒ
ั นา
อาจารย์ทงั ้ สองท่านเป็ นผูม้ จี ติ วิญญาณของความเป็นครูอย่างสูง ยามใดก็ตามทีล่ กู ศิษย์ผนู้ ้รี สู้ กึ เดือด
เนื้อร้อนใจ ท่านทัง้ สองจะเป็ นดังที
่ พ่ ง่ึ ให้เย็นใจลงได้ พระคุณของท่านอาจารย์ทงั ้ สองจะเป็นสิง่ ทีต่ รึง
ใจให้ผวู้ จิ ยั ได้ระลึกถึงเสมอไป
ความรูท้ ป่ี ระกอบประมวลเป็ นส่วนหนึ่งส่วนใดในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มาจากการประสิทธิ ์
ประสาทความรูจ้ ากคณาจารย์สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่านเป็นแบบอย่างของความเป็นครู
นักวิจยั และนักวิชาการทีเ่ ต็มเปี่ยมด้วยวิชาความรู้ ขอบพระคุณทีอ่ าจารย์ทุกท่านเมตตา คอยอบรม
สังสอนให้
่
ความรูแ้ ละคําแนะนําทีม่ คี ่าแก่ผวู้ จิ ยั ตลอดมา ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิตพิ รเทพินทีก่ รุณาเป็ นกรรมการ
สอบปริญญานิพนธ์ อาจารย์ ดร. นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล รวมทัง้ คณะกรรมการสอบปากเปล่าทุก
ท่านทีไ่ ด้ให้คาํ แนะนําทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒทิ ุกท่าน ทีไ่ ด้ให้
ความอนุ เคราะห์ตรวจเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั ฉบับนี้
ขอขอบพระคุณพ่อมานิตย์ ศรีไพโรจน์ คุณแม่เสาวนีย์ ศรีไพโรจน์และครอบครัว
ศรีไพโรจน์ ผูใ้ ห้ความรักและกําลังใจในการเรียนและการทํางาน ครอบครัวเป็นแรงบันดาลให้ผวู้ จิ ยั
ยังคงอดทนฝา่ ฟนั อุปสรรคต่างๆ จนกระทังประสบความสํ
่
าเร็จ
ขอบคุณเพื่อน รุน่ พี่ รุน่ น้องร่วมสถาบันทีเ่ ป็นมิตรทีช่ ่วยเหลือคํ้าจุนยามผูว้ จิ ยั เหนื่อยล้า
ท้อแท้ ยามต้องเผชิญปญั หาในระหว่างเรียนจนถึงช่วงของการทําปริญญานิพนธ์ ขอขอบคุณจากใจ
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1

บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
โลกในยุคศตวรรษที่ 21 เป็ นโลกทีเ่ ต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและความรูม้ ากมายมหาศาล
อันเป็นผลมาจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจน
ก่อให้เกิดผลทีต่ ามมาคือภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต้องการแรงงานทีส่ ามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและความรูผ้ ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นันคื
่ อแรงงานต้องสามารถ
ปฏิบตั งิ านทีใ่ ช้ความคิดเชิงวิพากษ์ การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและมีทกั ษะการ
แก้ปญั หาเพื่อใช้ขอ้ มูลและความรูเ้ หล่านัน้ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด (เคย์ . 2556:
36) ทีผ่ ่านมาแรงงานทีถ่ ูกคัดเลือกเข้าสู่สงั คมการทํางานอาจด้วยเพราะความสามารถทางวิชาการ
ซึง่ ระบบโรงเรียนไม่ได้เตรียมความพร้อมให้ผเู้ รียนสามารถปฏิบตั งิ านตามข้อเรียกร้องของ
ตลาดแรงงานภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อันจะเห็นได้จากการจัดการเรียนรูท้ ม่ี งุ่ เน้นทีเ่ นื้อหา
วิชาการจนส่งผลทําให้ผเู้ รียนไม่สามารถนําความรูเ้ หล่านัน้ ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ จริงหรืออาจไม่
เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งใช้ความคิดทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ เนื่องจากความรูท้ ม่ี อี ยูร่ อบตัวมี
มากมายและดูจะทวีคณ
ู เพิม่ ขึน้ ในแต่ละวัน ด้วยเหตุน้จี งึ อาจกล่าวได้ว่าความสําเร็จด้านวิชาการจาก
สถานศึกษาไม่สามารถรับประกันชีวติ การทํางานของผูเ้ รียนได้ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ (เคย์. 2556:
36; ดาร์ลงิ -แฮมมอนด์. 2556: 89)
ข้อเรียกร้องเหล่านี้จงึ มีต่อสถาบันการศึกษาซึง่ มีภาระหน้าทีใ่ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้สามารถดําเนินชีวติ ในสังคมโลกในยุคปจั จุบนั ได้อย่างมีความสุขส่งผลให้ทุกภาคส่วนทีม่ สี ่วน
เกีย่ วข้องกับสถาบันการศึกษาเริม่ ตื่นตัวเพื่อการรับมือกับความเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกในทุก
ด้านจนนําไปสู่ขอ้ เรียกร้องเพื่อการปฏิรปู การศึกษา (แมคไท ; และซีฟ. 2556: 239) โดยได้รว่ มกัน
เสนอแนวทางในการปฏิรปู เพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมต่อการดําเนินชีวติ
ในโลกยุคปจั จุบนั ดังนัน้ จะเห็นว่าการปฏิรปู การศึกษาเพื่อรองรับความต้องการด้านทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจึงควรดําเนินการโดยกําหนดเป็นนโยบาย
ระดับชาติ (ดาร์ลงิ -แฮมมอนด์. 2556: 89; ประเวศ วะสี. 2557: 34)
การศึกษาในอดีตทีผ่ ่านมาเป็นการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาสาระวิชาหลักและ
ทักษะพืน้ ฐานของแต่ละวิชาแบบแยกส่วนซึง่ ขาดความเชื่อมโยงข้ามกลุ่มสาระวิชา (ดาร์ลงิ
-แฮม
มอนด์. 2556: 89; ประเวศ วะสี . 2557: 2-3) ตลอดจนเป็นการเรียนรูแ้ บบเน้นความจําความเข้าใจ
จากการท่องจําเป็ นหลักซึง่ ไม่มคี วามเชื่อมโยงกับการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ตามสภาพจริงและขาดการ
ปฏิบตั เิ พื่อการเรียนรูจ้ นส่งผลทําให้ผเู้ รียนไม่สามารถนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้ชวี ติ ประจําวัน
(ประเวศ วะสี . 2557:11-20) จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นว่าทีผ่ ่านมาการศึกษาเป็นไปในลักษณะการ
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จัดการเรียนรูแ้ บบแยกส่วนไม่ว่าจะเป็ นการจัดการเรียนรูท้ แ่ี ยกตามกลุ่มสาระวิชา ไม่มคี วาม
เชื่อมโยงกับชีวติ ประจําวันหรือสังคมตามสภาพจริงตลอดจนการขาดการเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ
ดังนัน้ แนวทางในการปฏิรปู การศึกษาจึงควรทําการปฏิรปู แนวคิด ระบบการศึกษา การเรียนรูแ้ ละ
การจัดการการศึกษาควบคู่กนั ไปเพื่อให้การปฏิรปู การศึกษาได้ผลลัพธ์ทด่ี ตี ามเป้าหมาย (ประเวศ
วะสี. 2557: 5-7)
จากสถานการณ์และข้อเรียกร้องทัง้ หลายได้นําไปสู่การกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อการ
ปฏิรปู การศึกษาซึง่ มีนกั วิชาการ องค์กรและหน่วยงานต่างๆร่วมกันนําเสนอกรอบแนวคิดเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรูใ้ ห้มคี วามเหมาะสมต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกในยุคปจั จุบนั โดยหนึ่งกรอบ
แนวคิดทีไ่ ด้รบั การยอมรับและนําไปเป็ นแนวทางในการกําหนดทิศทางการปฏิรปู การศึกษาก็คอื
กรอบแนวคิดของภาคีแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) เนื่องจากเป็นกรอบ
แนวคิดทีค่ รอบคลุมทักษะทีเ่ ป็ นมุง่ หวังและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
รวมทัง้ ยังได้แสดงให้เห็นถึงระบบสนับสนุนการศึกษา ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการประสบความสําเร็จใน
สังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ทุกคนจะต้องประกอบด้านความรูแ้ ละทักษะทีส่ ามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้กบั ชีวติ การทํางานและชีวติ ประจําวัน (เคย์. 2556: 39-41)
ปจั จุบนั การตระหนักรูเ้ กีย่ วกับการเตรียมความพร้อมผูเ้ รียนเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ไม่ใช่เรือ่ งไกลตัวของประเทศไทยอีกต่อไป อันจะเห็นได้จากนโยบายเกีย่ วกับการศึกษาของประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมภิ าคอาเซียน เช่น สิงคโปร์ทน่ี ําเสนอเกีย่ วกับการศึกษาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดย
กําหนดวิสยั ทัศน์ให้ครูสอนให้น้อยลงแต่ทาํ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ ม่ี ากขึน้ (โฟการ์ตี ; และพีท.
2556: 171) จากวิสยั ทัศน์น้ีจงึ ส่งผลทําให้สงิ คโปร์มคี ะแนนโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(Programme for International Student Assessment: PISA) สูงขึน้ เป็นอันดับ 1 ของโลกในปี
ล่าสุด 2015 นอกจากนี้ไม่ใช่เพียงสิงคโปร์เท่านัน้ ทีป่ ระสบความสําเร็จในการสอบล่าสุดยิง่ มีประเทศ
เวียดนามทีส่ ามารถทําผลการสอบขึน้ มาเป็นอันดับ 8 ของโลก (Coughlan. 2016: Online) ทัง้ นี้เมือ่
พิจารณาถึงข้อสอบ PISA จะเห็นว่าเป็นข้อสอบทีใ่ ช้เพื่อประเมินทักษะการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ซง่ึ ผูเ้ รียนจะต้องอาศัยทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและทักษะการแก้ปญั หา (เคย์.
2556: 39-41) ดังนัน้ จะเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิ าคอาเซียนเริม่ เกิดความตระหนักและ
เตรียมรับมือต่อความเปลีย่ นแปลงไปของสังคมโลกจนนําไปสู่การปฏิรปู ทางการศึกษา
การรับรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์ดา้ นการศึกษาทีน่ ําไปสู่การเปลีย่ นแปลงด้านการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนได้ถูกกล่าวถึงจนนําไปสู่การพัฒนาไม่ใช่เพียงภูมภิ าคอื่นแม้แต่ในภูมภิ าคอาเซียน
ต่างก็เกิดความตระหนักในความสําคัญและจําเป็นเหล่านี้เช่นกัน สิง่ หนึ่งทีแ่ สดงให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน คือ ผลคะแนนของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ( Programme for International
Student Assessment: PISA) ซึง่ เป็ นการประเมินทักษะการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศพัฒนาแล้ว ทัง้ นี้ขอ้ สอบ PISA มีจดุ มุง่ เน้นเพื่อการวัดและประเมินทักษะเชิงประยุกต์ซง่ึ ต้อง
อาศัยทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและทักษะการแก้ปญั หา (เคย์. 2556: 38) โดยผลคะแนน
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ล่าสุดปี 2015 พบว่าประเทศสิงคโปร์มผี ลคะแนนสอบเป็นอันดับที่ 1 จากผลลัพธ์น้จี งึ นําพาให้เราใน
ฐานะประเทศเพื่อนบ้านควรพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
อันพึงประสงค์
การปฏิรปู การศึกษาในทุกประเทศต่างได้กล่าวถึงความเปลีย่ นแปลงของครูผสู้ อนเป็น
ลําดับแรกเนื่องจากคุณภาพของครูผสู้ อนมักเป็นปจั จัยสําคัญของความสําเร็จทางด้านการศึกษา
(Tan. 2012: 1; วิจารณ์ พานิช. 2557ก: 20) ดังนัน้ จึงส่งผลให้มผี นู้ ําเสนอแนวคิดและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับบทบาท คุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผสู้ อนในศตวรรษที่ 21 ในช่วง
10 ปีทผ่ี ่านมาอย่างมากมาย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2558: 24-25; วิโรจน์ สารรัตนะ. 2556: 26-44;
สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค). 2557: Online) จนนําไปสู่การ
กําหนดสมรรถนะของครูผสู้ อน (Teacher Competencies) ซึง่ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาครูผสู้ อน
เพื่อการจัดการเรียนรูใ้ ห้มคี วามเหมาะสมต่อผูเ้ รียนได้ดยี งิ่ ขึน้
สมรรถนะของครูผสู้ อน (Teacher Competencies) เป็นสิง่ ทีแ่ สดงถึงความรู้ ( Knowledge)
ทักษะ ( Skill) ความคิดเห็นต่อตนเอง ( Self-concept) อุปนิสยั ( Trait) และแรงจูงใจ ( Motive) ของ
ครูผสู้ อนแต่ละคนโดยสามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบทีส่ ามารถสังเกตเห็นได้ ( Visible) และอีก
ส่วนทีอ่ ยูภ่ ายในจิตใจของแต่ละคนซึง่ เป็นส่วนทีล่ กึ กว่าแต่มคี วามสําคัญมากเนื่องจากเป็นส่วนที่
กําหนดบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ( The iceberg model explained. n.d.: 1-5; Sanghi. 2007: 812; ขจรศักดิ ์ ศิรมิ ยั . 2550) จากองค์ประกอบของสมรรถนะโดยทัวไป
่ Jobs for the Future and
the Council of Chief State School Officers (2015: 1-15) ได้เสนอสมรรถนะของครูผสู้ อนซึง่
จัดการเรียนรูโ้ ดยยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางโดยแบ่งสมรรถนะของครูผสู้ อนออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการรูค้ ดิ ( Cognitive) ด้านการเข้าใจตนเอง ( Intrapersonal) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal) และด้านการจัดการเรียนรู้ (Instructional)
การพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนได้มผี ดู้ าํ เนินการพัฒนามาด้วยวิธกี ารมากมาย
หลากหลาย เช่น การวิจยั ปฏิบตั กิ าร (Action research) โดยการใช้วธิ กี ารสะท้อนคิดตนเองและกลุ่ม
(Reflection) (Cheng. 2014: 1-18; Dekker-Groen; Van der Schaaf; & Stokking. 2013: 150171; Tugai. 2013: 717-722) การอบรม (Training) (Dekker-Groen; Van der Schaaf; &
Stokking. 2013: 150-171; Sakolrak. 2014: 2946-2951) เมนทอริง่ กลุ่มย่อย ( Small group
mentoring) การสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย ( Focus group discussion) (Sakolrak. 2014: 29462951) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ( Feedback) (Dekker-Groen; Van der Schaaf; & Stokking. 2013:
150-171) นอกจากนี้ยงั มีขอ้ เสนอแนะให้ใช้กระบวนการโค้ช ( Coaching) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ครูผสู้ อน (สสค. 2557: 24-25)
กระบวนการโค้ช ( Coaching) เป็นวิธกี ารทีจ่ ะช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรูผ้ ่านการกระตุน้
ความคิดของผูถ้ ูกโค้ช ( coachee) โดยผูโ้ ค้ช ( coach) จะทําหน้าทีเ่ ป็นผูอ้ ํานวยความสะดวก
(facilitator) เพื่อค้นพบและดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลให้ไปถึงจุดสูงสุดจนนําไปสู่การพัฒนาตนเอง
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จนสามารถบรรลุเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ ์ทีผ่ ถู้ ูกโค้ชแต่ละคนมุง่ หวัง ( Mukherjee. 2014: 6-7) โดย
ใช้พน้ื ฐานแนวคิดเกีย่ วกับการบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ ( Cognitive Behavioral Therapy: CBT)
การโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ ( Cognitive
Coaching) การโค้ชเพื่อการจัดการเรียนรู้ ( Instructional
Coaching) และการโค้ชแบบเพื่อนร่วมงาน (Peer Coaching) มาประยุกต์เข้าสู่กระบวนการโค้ชโดย
วิตมอร์ (2559: 90-96) ได้เสนอแนวทางในการตัง้ คําถามด้วยโมเดล GROW ซึง่ ประกอบด้วยการ
กําหนดเป้าหมาย (Goal) การตรวจสอบสภาพจริง (Reality) การกําหนดทางเลือก (Option) และการ
ตัดสินใจ (Will) (Law. 2013: 143-145; วิชยั วงษ์ใหญ่ ; และมารุต พัฒผล. 2557: 25-28)
นอกจากนี้ยงั ประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธกี ารต่างๆ เช่น การสังเกตการณ์ ( Observation) การแสดง
เป็นตัวแบบ (Modeling) การสะท้อนคิด ( Reflection) (Knight. 2007: 29-31, 47-49) การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ (Feedback) (วิชยั วงษ์ใหญ่ ; และมารุต พัฒผล. 2557: 3; Knight. 2007: 29) และแสดง
บทบาทสมมติ ( Role-playing) (Barton; et al. 2013: 330) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อน
ดังนัน้ โปรแกรมการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานใน
ครัง้ นี้เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทัง้ 5 องค์ประกอบในแต่ละด้านของสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนร่วมกับการบูรณาการเทคนิคและวิธกี ารทีห่ ลากหลายเพื่อช่วยให้สมรรถนะของครูผสู้ อน
ได้รบั การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
สมรรถนะของครูผสู้ อนในงานวิจยั ครัง้ นี้เป็นสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน ( Project-Based Learning) ซึง่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานเป็น
การจัดการเรียนรูท้ ช่ี ่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม อันได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical thinking skill) ทักษะการร่วมมือกันทํางาน ( Collaborative skill) ทักษะการ
สื่อสาร (Communicative skill) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ ( Creative skill) (สุคนธ์ สินธพานนท์.
2558: 121-124) เนื่องจากการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรูท้ ม่ี ี
ลําดับขัน้ ตอนเป็ นกระบวนการ (สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์. 2557: 91-92) ทําให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรูผ้ ่านการลงมือปฏิบตั ิ ( Learning by doing) ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูเ้ รียนยังสามารถนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั
จากการเรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทําโครงงาน นอกจากนี้ครูผสู้ อนยังสามารถพัฒนาการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียนผ่านการใช้คาํ ถาม (
Questioning) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (
Feedback)
ประกอบการใช้การประเมินตามสภาพจริงซึง่ เป็นการประเมินทีเ่ น้นกระบวนการและผลงาน โดย
ครูผสู้ อนสามารถพิจารณาพัฒนาการการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนผ่านการทําโครงงาน การสังเกตการณ์
และการสัมภาษณ์ผเู้ รียน (วิจารณ์ พานิช. 2557ข: 34-39, อนุ วตั ิ คูณแก้ว. 2558: 135-160, 169177)
กระทรวงศึกษาธิการ (2560: 78-81) ได้กําหนดวิสยั ทัศน์ให้คนไทยทุกคนได้รบั การศึกษา
และเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพื่อให้สอดคล้องและเท่าทันการเปลีย่ นแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 โดย
ได้กําหนดเป้าหมายด้านผูเ้ รียนให้มคี ุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนเป็ นนักวิจยั ทีส่ ามารถผลิตนวัตกรรมทีม่ คี ุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ (สํานัก
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นายกรัฐมนตรี . 2559: 65-203) ตลอดจนการพัฒนาระบบการศึกษาให้มคี ุณภาพโดยมุง่ เน้นการ
พัฒนาสมรรถนะของแต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ ดังนัน้ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายและ
แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ยิง่ ไปกว่านัน้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (สพฐ.) ทีม่ แี ผนการพัฒนาการด้านจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ผ่านการลงมือปฏิบตั จิ ริง ( Active learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปญั หาและ
คิดสร้างสรรค์ ทัง้ ในและนอกโรงเรียน ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน . 2561:
Online) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกทําการวิจยั ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (สพฐ.) เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาอิทธิพลของการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐานทีม่ ตี ่อสมรรถนะของครูผสู้ อนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของ
ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยนําทฤษฎีการโค้ช แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมา
ออกแบบกระบวนการโค้ชเพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนซึง่ เป็นทักษะทีม่ คี วามสําคัญและสอดคล้องกับการ
ดําเนินชีวติ ในสังคมโลกศตวรรษที่ 21

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุง่ หมายไว้ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อน ( Teacher competencies) ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
ด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching)
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของสมรรถนะของครูผสู้ อน ( Teacher competencies) ที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานซึง่ ได้รบั กระบวนการโค้ช (Coaching) ประกอบด้วย
2.1 ด้านการรูค้ ดิ (Cognitive domain)
2.2 ด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal domain)
2.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal domain)
2.4 ด้านการจัดการเรียนรู้ (Instructional domain)
3. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีม่ ตี ่อ
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning) ประกอบด้วย
3.1 ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการแก้ปญั หา (Critical thinking and
problem solving skill)
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3.2 ทักษะการทํางานร่วมกัน (Collaborative skill)
3.3 ทักษะการสื่อสาร (Communicative skill)
3.4 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and innovative skill)

ความสําคัญของการวิ จยั
1. โรงเรียนมีครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้มสี มรรถนะทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผเู้ รียนซึง่ เป็นการสนองตอบต่อแผนการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศเพื่อให้มคี วามทันสมัยและเท่าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21
2. ครูผสู้ อนมีสมรรถนะการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานซึง่ เป็นสมรรถนะทีม่ ี
ความสําคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเป็นการพัฒนาทัง้ ปจั จัยทางจิตและทางสังคมควบคู่กนั ไป
รวมทัง้ ครูผสู้ อนสามารถจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมของผูเ้ รียนซึง่ เป็ นการจัดการเรียนรูท้ ส่ี ามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูท้ ย่ี งยื
ั ่ นและสามารถ
นําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริงได้ดยี งิ่ ขึน้
3. ผูเ้ รียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หาผ่านการทําโครงงานทีใ่ ช้
ระยะเวลานานและประสบปญั หาทีห่ ลากหลายมากขึน้ เกิดทักษะการการทํางานร่วมกันและทักษะ
การสื่อสารผ่านการทํางานกลุ่มกับผูเ้ รียนคนอื่นทีม่ คี ุณลักษณะทีแ่ ตกต่างและหลากหลายมากยิง่ ขึน้
และเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผ่านการคิดค้นและต่อยอดโครงงานตลอดจนการ
นําเสนอแนวคิดในการทําโครงงาน ดังนัน้ ผูเ้ รียนจะได้รบั การส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
ของผูเ้ รียนผ่านการได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานซึง่ ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่
เหมาะสมกับการดําเนินชีวติ ในสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง

ขอบเขตการวิ จยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรในการวิจยั ได้แก่ ครู ผูส้ อนและผู้เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนทีม่ ี
นโยบายเกีย่ วกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ้ ดยมุง่ เน้นทีก่ ารพัฒนา สมรรถนะ ของครูผสู้ อนที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง นอกจากนี้ยงั มีนโยบายเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผเู้ รียน นอกจากนี้ บริบทของโรงเรีย นจะต้องเอือ้ อํานวยแก่การดําเนินการวิจยั
ทัง้ ในด้านของสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทีม่ คี วามหลากหลายและเหมาะต่อการเรียนรู้
การบริหารจัดการครูผสู้ อนทีเ่ ป็ นระบบและเอือ้ อํานวยต่อการดําเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง ทีใ่ ช้ ในการวิจยั เป็ นครูผสู้ อนและผูเ้ รียน โรงเรียนสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ที่ มีบริบททางสภาพแวดล้อมทีผ่ สมผสานระหว่างสังคม
เมืองและสังคมชนบทซึง่ มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรูเ้ นื่องจากมีความหลากหลายทาง
สภาพแวดล้อม รวมทัง้ ยังมีนโยบายทีม่ งุ่ เน้นทีก่ ารพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนในการจัดการเรียนรู้
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เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์และทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รียน นอกจากนี้โรงเรียนสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ยังเป็นโรงเรียนทีม่ ชี ่วงชัน้ ที่ 3 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทําการคัดเลือก
โรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อใช้เป็นพืน้ ทีใ่ นการดําเนินการวิจยั ใน
ครัง้ นี้ โดยกลุ่มตัวอย่างจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบด้วยครูผสู้ อนทีม่ าจากทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละผูเ้ รียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
ของแต่ละโรงเรียน

ดังนี้

ตัวแปรที่ศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั แบ่งตัวแปรเป็น 2 ประเภท คือ ตัวแปรจัดกระทําและตัวแปรตาม

1. ตัวแปรจัดกระทํา ได้แก่ โปรแกรมการโค้ช (Coaching)
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) แบ่งออกเป็ นตัวแปรตามกลุ่มครูผสู้ อนและ
ผูเ้ รียน คือ สมรรถนะของครูผสู้ อน ( Teacher competencies) ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
ฐานประกอบด้วย ด้านการรูค้ ดิ (Cognitive domain) ด้านการเข้าใจตนเอง ( Intrapersonal domain)
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal domain) และด้านการจัดการเรียนรู้ ( Instructional
domain) ตัวแปรตามของผูเ้ รียน คือ ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้
ปีท่ี 2 ประกอบด้วย ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการแก้ปญั หา (Critical thinking and
problem solving skill) ทักษะการทํางานร่วมกัน ( Collaborative skill) ทักษะการสื่อสาร
(Communicative skill) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creative and innovative
skill)

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. การโค้ช หมายถึง การสนับสนุนหรืออํานวยการให้เกิดพฤติกรรม การเรียนรูแ้ ละการ
พัฒนา (Downey. 1999; citing Law. 2013: 56) ซึง่ การโค้ชจะเกีย่ วข้องโดยตรงกับการเสริมสร้าง
พฤติกรรมและการพัฒนาทักษะของผูถ้ ูกโค้ช โดยกระบวนการโค้ชเป็นกระบวนการเรียนรูท้ ่ี
ประกอบด้วยวิธกี ารหรือกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น การสนทนา (
Conversation) การอบรม
(Training) การสอน ( Instruction) การสังเกตการณ์ ( Observation) การมีตน้ แบบ ( Modeling) การ
สวมบทบาทสมมติ ( Role playing) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ( Feedback) และการสะท้อนคิด
(Reflection) เป็ นต้น (Parsloe. 1995; citing Law. 2013: 56; Knight. 2007) ผูโ้ ค้ชจะทําหน้าที่
กระตุน้ ความคิดและอํานวยความสะดวกต้องอาศัยความร่วมมือกันภายในทีมและมีความเป็น
กัลยาณมิตรในวิชาชีพระหว่างผูโ้ ค้ชกับผูถ้ ูกโค้ชหรือทีมผูถ้ ูกโค้ชเพื่อช่วยให้ผถู้ ูกโค้ชแสดงศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างสูงสุดตาม ศักยภาพ ของแต่ละคนจนสามารถบรรลุเป้าหมายทีส่ าํ คัญในการ
เสริมสร้างพฤติกรรม ประสบการณ์ชวี ติ การเรียนรูแ้ บบนําตนเองและการเจริญเติบโตภายในตนซึง่
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สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลและเป็นไปตามเป้าหมายของทีม
(Grant. 1999;
Rosinski. 2003; Association for Coaching(AC). 2006&2012; Frank and Carol. 2010: 10;
European Mentoring and Coaching Council(EMCC). 2011: 5; International Coach
Federation(ICF). 2013)
2. โปรแกรม การโค้ช หมายถึง กิจกรรมทีเ่ สริมสร้างและสนับสนุ นให้ครูผสู้ อนเกิด
สมรรถนะในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานอย่างเต็มศักยภาพของครูแต่ละคนโดยผูโ้ ค้ช
จะใช้คาํ ถามตามโมเดล GROW เป็ นหลักในการดําเนินการโค้ชรวมทัง้ ประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธกี าร
ทีห่ ลากหลายต่างๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
โปรแกรมการโค้ชในงานวิจยั ครัง้ นี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจะ
ดําเนินการโค้ชโดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ครูผสู้ อนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐานซึง่ เป็ นส่วนสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนโดยดําเนินการโค้ชตาม
แนวคิดการโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ ( Cognitive
Coaching) และการโค้ชเพื่อการจัดการเรียนรู้
(Instructional Coaching) รวมทัง้ ใช้เทคนิควิธกี ารต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนในแต่
ละด้าน ช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนประกอบด้วยกิจกรรมทัง้ หมด 7 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ
กิจกรรมที่ 2 ความหมายและความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 3 ทักษะและบทบาททีส่ าํ คัญต่อการเป็นครูผสู้ อนทีใ่ ช้การจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐาน
กิจกรรมที่ 4 ทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนทีพ่ งึ ประสงค์
กิจกรรมที่ 5 ฝึกทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนทีพ่ งึ ประสงค์
กิจกรรมที่ 6 การประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริง (Authentic assessment)
กิจกรรมที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
สําหรับในช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมของผูเ้ รียนเป็ นช่วงทีค่ รูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานตามขัน้ ตอนทัง้ 6
ขัน้ ตอนโดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน สําหรับช่วงครูผสู้ อน
จัดจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนผูว้ จิ ยั
ดําเนินการโค้ชโดยผสานแนวคิดการโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ ( Cognitive Coaching) การโค้ชเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ (Instructional Coaching) และการโค้ชแบบเพื่อนร่วมงาน ( Peer Coaching) ประกอบ
กับการใช้เทคนิควิธกี ารต่างๆ ได้แก่ การทบทวนหลังการปฏิบตั ิ (After Action Review) การสะท้อน
คิด (Reflection) และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ( Feedback) โดยแต่ละสัปดาห์ผโู้ ค้ชจะดําเนินการโค้ช
ตามประเด็นปญั หาทีผ่ ถู้ ูกโค้ชต้องการอย่างน้อย 1 ครัง้ และเมือ่ สิน้ สุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดย
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ใช้โครงงานเป็ นฐานในแต่ละสัปดาห์ผโู้ ค้ชและครูผสู้ อนจะร่วมกันทบทวนหลังการปฏิบตั ิ (
After
Action Review)
3. การจัดการเรียน รู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียน รูท้ ่ี
ผูเ้ รียนได้ลงมือปฏิบตั โิ ดยมีขนั ้ ตอนการทํางาน วางแผน แบ่งบทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกภายในกลุ่ม
เพื่อร่วมมือกันทํางาน แสวงหาข้อมูลและความรูโ้ ดยผูเ้ รียนสามารถ ประยุกต์ความรู้ ทีไ่ ด้รบั มาจาก
หลากหลายแหล่งเรียนรูส้ ่ชู น้ิ งานหรือนวัตกรรม ประกอบด้วยขัน้ ตอนทัง้ หมด 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
3.1 ขัน้ การให้ความรูพ้ น้ื ฐาน ครูให้ความรูแ้ ละอธิบายเกีย่ วกับขัน้ ตอนการทําโครงงาน
ประเภทของโครงงาน ตลอดจนให้ความรูเ้ กีย่ วกับเนื้อหาวิชาต่างๆทีผ่ เู้ รียนสามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในการทําโครงงาน
3.2 ขัน้ กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียน ครูผสู้ อนคิดและเตรียมกิจกรรมทีจ่ ะกระตุน้ ความ
สนใจผูเ้ รียนเพื่อให้เกิดความคิดและแรงบันดาลใจในการทําโครงงาน ทัง้ นี้อาจเป็นกิจกรรมตาม
ความสนใจของครูผสู้ อนหรือผูเ้ รียนก็ได้แต่จะต้องเชื่อมโยงกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมทีใ่ กล้ตวั
ผูเ้ รียนเพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
3.3 ขัน้ การจัดกลุ่มร่วมมือ ครูผสู้ อนอาจทําหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั กลุ่มผูเ้ รียนเพื่อให้แต่ละ
กลุ่มมีความหลากหลายและเหมาะสมของผูเ้ รียน หรือครูผสู้ อนอาจมอบหมายให้ผเู้ รียนจัดกลุ่ม
กันเองแต่ทงั ้ นี้ควรคํานึงถึงความหลากหลายของผูเ้ รียนและผลสัมฤทธิ ์ของการทําโครงงานเป็นหลัก
นอกจากการแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนแล้วในขัน้ ตอนนี้ผเู้ รียนจะเริม่ แบ่งบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มและวางแผนการทําโครงงานร่วมกัน
3.4 ขัน้ แสวงหาความรู้ ครูผสู้ อนจะสวมบทบาทเป็นโค้ชเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความรูจ้ าก
การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองโดยความรูท้ ผ่ี เู้ รียนได้มาอาจมาจากหลากหลายแหล่งข้อมูล ดังนัน้
ผูเ้ รียนจะต้องนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาแลกเปลีย่ นเรียนรูโ้ ดยใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูท้ ม่ี ี
ความถูกต้อง เหมาะสมและเชื่อถือได้จนนําไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานของผูเ้ รียน
3.5 ขัน้ สรุปองค์ความรู้ ครูผสู้ อนใช้คาํ ถามเพื่อถามให้ผเู้ รียนเกิดความรูท้ แ่ี ท้จริง
รวมทัง้ เป็ นบทสรุปของความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการทําโครงงานทัง้ หมดอีกทัง้ ยังเป็นการตรวจสอบความรู้
เพื่อเติมเต็มความรูบ้ างส่วนทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจนหรือยังไม่ถูกต้องอีกด้วย
3.6 ขัน้ นําเสนอผลงาน ครูผสู้ อนจัดสรรเวลาและให้โอกาสผูเ้ รียนได้นําเสนอโครงงาน
เป็นผูเ้ รียนได้สร้างขึน้ โดยอาจเป็ นการนําเสนอในระดับชัน้ เรียน สายชัน้ หรือระดับโรงเรียนโดย
ครูผสู้ อนจะให้อสิ ระแก่ผเู้ รียนในการคิดรูปแบบการนําเสนอโครงงาน
4. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะของ
ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ควรมีซง่ึ ทักษะเหล่านี้จะเป็นทักษะทีผ่ เู้ รียนจะต้องใช้ในการดําเนินชีวติ
ภายใต้บริบททางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปญั หา (Critical thinking and problem solving skill) ทักษะการทํางาน
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ร่วมกัน ( Collaborative skill) ทักษะการสื่อสาร ( Communicative
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and innovative skill)

skill) และ ทักษะความคิด

นิ ยามปฏิ บตั ิ การ
1. สมรรถนะของครูผสู้ อน (Teacher competencies) ที่จดั การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน หมายถึง ความสามารถ และคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ของครูผสู้ อน โดยมี
องค์ประกอบพืน้ ฐาน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสยั ความคิดเห็นต่อตนเอง ความรูแ้ ละ
ทักษะของครูผสู้ อนแต่ละคนทําให้ผทู้ ม่ี สี มรรถนะมีประสิทธิภาพในการทํางานแตกต่างจากผูท้ ไ่ี ม่ม ี
สมรรถนะโดยงานวิจยั ครัง้ นี้ได้ แบ่งสมรรถนะของครูผสู้ อนออกเป็ น 2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก
(Core Competency) และสมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency)
การวัดสมรรถนะของครูผสู้ อน ( Teacher competencies) ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะ
ดําเนินการวัดโดยใช้แบบวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยแบ่ง
สมรรถนะของครูผสู้ อนออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรูค้ ดิ ( Cognitive domain) จํานวน 18 ข้อ
ด้านการเข้าใจตนเอง ( Intrapersonal domain) จํานวน 27 ข้อ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal domain) จํานวน 22 ข้อและด้านการจัดการเรียนรู้ ( Instructional domain) จํานวน
36 ข้อ รวมทัง้ สิน้ จํานวน 103 ข้อ โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบ มาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ คือ ปฏิบตั ิ
น้อยทีส่ ุด น้อย ปานกลาง มาก และมากทีส่ ุด โดยแบบประเมิน สมรรถนะของครูผสู้ อนเป็นแบบ
ประเมิน ทีใ่ ห้ครูผสู้ อนประเมินตนเองว่ามีพฤติกรรมตามทีร่ ะบุไว้ในแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด ซึง่ มี
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อรายการ มีดงั นี้ คือ ปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ุด ได้คะแนน 1 คะแนน ปฏิบตั นิ ้อย
ได้คะแนน 2 คะแนน ปฏิบตั ปิ านกลาง ได้คะแนน 3 คะแนน ปฏิบตั มิ าก ได้คะแนน 4 คะแนน และ
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด ได้คะแนน 5 คะแนน พิสยั ของคะแนนแบบประเมินทัง้ ฉบับอยูร่ ะหว่าง 103 – 515
คะแนน แบ่งออกเป็ นพิสยั คะแนนของด้านการรูค้ ดิ 18 - 90 คะแนน ด้านการเข้าใจตนเอง 27 – 105
คะแนน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 22 – 110 คะแนน และด้านการจัดการเรียนรู้ 36 – 180
คะแนน ดังนัน้ จากการแปลความหมายของคะแนนในการระบุว่าสมรรถนะของครูผสู้ อนอยูใ่ นระดับ
ใดจะพิจารณาจาก คะแนนรวมเฉลีย่ ของสมรรถนะของครูผสู้ อนแต่ละด้านโดยครูผสู้ อนทีไ่ ด้คะแนน
รวมเฉลีย่ สูงกว่าแสดงว่ามีสมรรถนะของครูผสู้ อนมากกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ด้คะแนนรวมเฉลีย่ ตํ่ากว่า
2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผูเ้ รียน หมายถึง ทักษะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่
21 ควรมีซง่ึ ทักษะเหล่านี้จะเป็ นทักษะทีผ่ เู้ รียนจะต้องใช้ในการดําเนินชีวติ ภายใต้บริบททางสังคมที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หา ( Critical thinking and
Problem Solving Skill) หมายถึง ผูเ้ รียนจะต้องสามารถประเมินและตัดสินใจเกีย่ วกับข้อมูลต่างๆ มี
กระบวนการคิดอย่างมีระบบโดยพิจารณาถึงองค์รวมว่าส่งผลต่อส่วนย่อยแต่ละส่วนอย่างไร ให้
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เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถแก้ปญั หาด้วยวิธกี าร
หรือรูปแบบทีห่ ลากหลาย
2.2 ทักษะการทํางานร่วมกัน ( Collaborative Skill) หมายถึง ผูเ้ รียนสามารถแสดง
ศักยภาพในการทํางานและเคารพความแตกต่างของสมาชิกในกลุ่ม ฝึกฝนความยืดหยุน่ และความ
เต็มใจซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการประนีประนอมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม กําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกันและให้คุณค่าต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคน
2.3 ทักษะการสื่อสาร (Communicative Skill) หมายถึง ผูเ้ รียนสามารถแสดงความคิด
(Thoughts) และข้อคิดเห็น ( Ideas) ด้วยการสื่อสารผ่านการพูด การเขียนและอวจนภาษาด้วย
รูปแบบและบริบททีห่ ลากหลาย รับฟงั เพื่อแปลความหมายและเข้าใจถึงความรู้ คุณค่า เจตคติและ
ความตัง้ ใจใช้การสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทห่ี ลากหลาย เช่น การให้ขอ้ มูล การให้ความรู้ การสร้าง
แรงจูงใจและการโน้มน้าว ใช้เทคโนโลยีและสื่อทีห่ ลากหลายรวมทัง้ สามารถตรวจสอบถึงผลกระทบ
และลําดับความสําคัญและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและภาษา
2.4 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ( Creative and Innovative Skill)
หมายถึง ผูเ้ รียนสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ความคิดอย่างกว้างขวาง
เช่น การระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อสร้างสรรค์ความคิดใหม่และมีคุณค่าโดยอาศัยแนวคิด
พืน้ ฐานและแนวคิดใหม่ รวมทัง้ สามารถอธิบาย กลันกรอง
่
วิเคราะห์และประเมินความคิดเดิมเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ผเู้ รียนสามารถทํางานอย่างสร้างสรรค์
ร่วมกับผูอ้ ่นื เพื่อพัฒนา ปฏิบตั แิ ละสื่อสารความคิดต่อผูอ้ ่นื อย่างมีประสิทธิภาพโดยเปิดรับและ
ตอบสนองต่อมุมมองใหม่และหลากหลายโดยเชื่อมโยงเข้าสู่การทํางานกลุ่มและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
เกีย่ วกับงานซึง่ แสดงถึงความแปลกใหม่และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทํางานและเข้าใจถึง
ข้อจํากัดของโลกตามสภาพจริงเพื่อนําความคิดใหม่มาใช้ยงิ่ ไปกว่านัน้ ยังสามารถมองเห็น
ข้อผิดพลาดเป็ นเหมือนโอกาสในการเรียนรูโ้ ดยเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นการ
เรียนรูร้ ะยะยาวซึง่ มีกระบวนการทํางานเป็นวัฏจักรของความสําเร็จในแต่ละขัน้ ตอนย่อยๆและความ
ล้มเหลวซํ้าๆและผูเ้ รียนสามารถสร้างนวัตกรรมโดยปฏิบตั ติ ามแนวความคิดเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิด
เป็นรูปธรรมรวมทัง้ ให้การสนับสนุ นช่วยเหลือให้เกิดนวัตกรรม
การวัดทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ รียนทีเ่ ป็นครูผสู้ อนและผูว้ จิ ยั พิจารณาแล้วว่าสามารถ
เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informant) จากนัน้ จึงดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยผูว้ จิ ยั จะให้รหัสข้อมูล
ตามตัวบ่งชีข้ ององค์ประกอบในแต่ละทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยัง
ได้ทาํ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant observation) ในช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการ
สังเกตการณ์ทุกสัปดาห์ระหว่างทีค่ รูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานในชัวโมงกิ
่
จกรรม
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บูรณาการรวมทัง้ ทําการจดบันทึกการสังเกตภาคสนาม ( Field note) ทุกครัง้ ทีล่ งสังเกตการณ์ใน
สนามวิจยั ยิง่ ไปกว่านัน้ เพื่อให้สามารถเห็นพัฒนาการของทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
อย่างชัดเจน ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาทีผ่ ลงานของผูเ้ รียนทีไ่ ด้ลงมือปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานทัง้ 6 ขัน้ ตอนซึง่ การประเมินผลทีพ่ จิ ารณาทีผ่ ลงานในแต่ละขัน้ ตอน
ของการจัดการเรียนรูน้ นั ้ จัดว่าเป็ นการวัดและประเมินผลภาคปฏิบตั ิ ( Performance Assessment)
โดยกลุ่มทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม จะพิจารณาทักษะการเรียน รูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนใน 4
ทักษะ ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการแก้ปญั หา ทักษะการทํางานร่วมกัน ทักษะ
การสื่อสารและทักษะความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมซึง่ ใช้การตีความจากการลงรหัสข้อมูลทีไ่ ด้
จากการสัมภาษณ์ผเู้ รียน
3. โพรไฟล์สมรรถนะของครูผส้ ู อนที่จดั การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน หมายถึง
คะแนนการวัดครัง้ สุดท้ายซึง่ เป็ นคะแนนทีไ่ ด้จากการวัดหลังจากสิน้ สุดขัน้ ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน ซึง่ จะเป็นการวิเคราะห์
สมรรถนะของครูผสู้ อนรายด้านทีป่ ระกอบกันเป็นสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานรวมทัง้ เป็ นการเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะของครูผสู้ อนรายด้าน
ระหว่างกลุ่มการทดลอง เนื่องจากคะแนนเฉลีย่ ของสมรรถนะของครูผสู้ อนแต่ละด้านมีพสิ ยั ของ
คะแนนทีไ่ ม่เหมือนกันดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทําการแปลงคะแนนเฉลีย่ ของสมรรถนะของครูผสู้ อนแต่ละด้าน
ให้เป็นคะแนนมาตรฐาน ( Standardized scores) เพื่อให้สามารถทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของสมรรถนะของครูผสู้ อนแต่ละด้านได้
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นําเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี้
1. การโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อน ( Teacher competencies) ทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
1.1 ทีม่ าและความหมายของสมรรถนะของครูผสู้ อน (Teacher competencies)
1.2 องค์ประกอบของสมรรถนะของครูผสู้ อน
1.3 การโค้ชเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อน (Teacher competencies)
1.4 กระบวนการโค้ช
1.5 การวัดและประเมินผลสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยการใช้
โครงงานเป็ นฐาน
1.6 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน
2.1 การศึกษาในศตวรรษที่ 21
2.2 ความหมายและกรอบแนวคิดของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2.3 การจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรม
2.4 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. กรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐาน

1. การโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผส้ ู อน ( Teacher competencies) ที่จดั การ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
1.1 ที่มาและความหมายสมรรถนะของครูผส้ ู อน (Teacher competency)
ระบบการศึกษาทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยก่อนตราบจนมาถึงยุคปจั จุบนั ซึง่ เป็นสังคมแห่งศตวรรษที่
21 ยังคงเป็ นระบบการศึกษาทีม่ อี งค์ประกอบพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญเพียง 2 องค์ประกอบ คือ ครูผสู้ อนและ
ผูเ้ รียนซึง่ เป็ นเสมือนองค์ประกอบทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กนั อยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ จึงไม่มที างปฏิเสธได้ว่าหาก
ต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ รียนให้มคี วามพร้อมด้านทักษะทีม่ คี วามเหมาะสมต่อการทํางานและการ
ดําเนินชีวติ ในสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 เราจําเป็นต้องเปลีย่ นแปลงบทบาทของครูผสู้ อนเสียก่อน
เพื่อให้ครูมคี วามพร้อมในการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลีย่ นแปลงของ
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สภาพสังคมในปจั จุบนั ทัง้ นี้ในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจต่างเรียกร้อง
ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามสามารถและทักษะในการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงกว่าเดิมอย่างทีเ่ คย
เป็นมาจึงได้มกี ารเสนอแนวคิดเกีย่ วกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผสู้ อน ดังนัน้ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับคุณลักษณะของครูผสู้ อนแห่งศตวรรษที่ 21 ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การศึกษา
และรวบรวมแนวคิดและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผสู้ อนแห่งศตวรรษ
ที่ 21
นักวิชาการและผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องกับด้านการศึกษาจากทุกประเทศต่างได้รว่ มกันเสนอ
แนวคิดเกีย่ วกับบทบาทและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผสู้ อนแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้ในการ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของครูผสู้ อนให้มคี วามเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผเู้ รียนตามยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยต่างกล่าวว่าครูผสู้ อนในยุคศตวรรษที่ 21 ควรสามารถ
ศึกษาหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองตลอดเวลาเนื่องจากความรูม้ อี ยูอ่ ย่างมากมายหลากหลายและ
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วซึง่ ครูผสู้ อนจําเป็นทีจ่ ะต้องสามารถสร้างสรรค์องค์ความรูแ้ ละสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิควิธกี ารทีม่ คี วามหลากหลายเพื่อใช้บรู ณาการความรู้
เหล่านัน้ ให้แก่ผเู้ รียนได้อย่างเหมาะสมภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมซึง่ ในปจั จุบนั จะเห็นได้
ว่าความรูม้ อี ยูม่ ากมายหลากหลายและมีทม่ี าจากหลายแหล่งข้อมูลเนื่องจากความทันสมัยของ
เทคโนโลยีแต่ความรูเ้ หล่านัน้ อาจมีบางส่วนทีเ่ ป็ นความรูท้ ไ่ี ม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ดังนัน้
ครูผสู้ อนจึงควรสามารถวิเคราะห์และสร้างสรรค์ขอ้ มูลเพื่อใช้ถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั
ผูเ้ รียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยเหตุน้คี รูผสู้ อนจึงต้องสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
วิจารณญาณอีกด้วย ( Tan. 2012: 3; ไพฑูรย์ สินลารัตน์ . 2557: 11-12; สุคนธ์ สินธพานนท์.
2558: 25-26) นอกจากความรูแ้ ละทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรูแ้ ล้วครูผสู้ อนยังควรมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รียนและสามารถวัดและประเมินผลผูเ้ รียนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิด
ทักษะการเรียนรูเ้ พื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรูไ้ ด้อย่างต่อเนื่อง (สิรริ ตั น์ นาคิน.
2555; สุคนธ์ สินธพานนท์. 2558: 25-26)
ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังควรคํานึงถึงคุณลักษณะภายในซึง่ เกีย่ วกับจรรยาบรรณ คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งความเป็ นครูเพื่อให้สามารถพัฒนาจิตใจและคุณธรรมของผูเ้ รียน เพื่อนร่วมงานใน
โรงเรียนและสังคมให้เจริญงอกงามตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ผเู้ รียนและสามารถผสาน
ความร่วมมือจากภาคีต่างๆในชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาทางวิชาชีพทีย่ งยื
ั ่ น ( Tan. 2012:
3; สิรริ ตั น์ นาคิน. 2555; สุคนธ์ สินธพานนท์. 2558: 25-26)
แนวคิดทัง้ หลายได้ถูกนํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์รว่ มกันจนได้กําหนดและเรียก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหล่านี้ว่า สมรรถนะ ( Competency) แมคเคลิลแลนด์ (Sanghi. 2007:
18-20; citing McClelland. 1973) กล่าวว่าการวัดและประเมินเพียงระดับสติปญั ญาและความถนัด
อาจไม่เพียงพอต่อการทํานายประสิทธิภาพการทํางานของแต่ละบุคคลจึงได้นําเสนอแนวคิดเกีย่ วกับ
การทดสอบสมรรถนะ ( Competency) ของผูป้ ฏิบตั งิ านและนันนั
่ บว่าเป็นจุดเริม่ ต้นของการของ
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การศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั งิ าน (ขจรศักดิ ์ ศิรมิ ยั
.
ม.ป.ป. ) ผูว้ จิ ยั จึงได้
ทําการศึกษารวบรวมความหมายและแนวคิดต่างๆทีเ่ กีย่ วกับคุณลักษณะของครูผสู้ อนแห่งศตวรรษ
ที่ 21 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คําว่า “สมรรถนะ ” หมายถึง คุณลักษณะของผูบ้ ริหารซึง่ เป็ นการแสดงออกถึงทักษะ
ความรู้ เจตคติ ความสามารถและคุณลักษณะทีจ่ าํ เป็นของบุคคลโดยสมรรถนะเหล่านัน้ จะต้อง
สามารถถูกสังเกตได้ ( Observable) และมีลกั ษณะเฉพาะตามบริบทของผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยสมรรถนะ
จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานหรือความคาดหวังซึง่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(Klemp. 1980; Hogg. 1993; Spencer; & Spencer. 1993; Sanghi. 2007) ด้วยเหตุน้จี งึ เกิด
ความแตกต่างกันระหว่างบุคคลทีม่ สี มรรถนะและไม่มสี มรรถนะทําให้สมรรถนะของแต่ละบุคคล
สามารถถูกประเมินได้ว่าบุคคลใดทีท่ าํ งานได้ดหี รือไม่ดเี นื่องจากมีมาตรฐานหรือเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการ
ประเมิน ยิง่ ไปกว่านัน้ สมรรถนะของบุคคลยังสามารถถูกรวบรวมเป็นสมรรถนะขององค์กร
(Capacity) ซึง่ สามารถถ่ายทอดทักษะและความสามารถไปสู่สาขาวิชาชีพอื่นๆ ( Hogg. 1993;
Spencer; & Spencer. 1993; Sanghi. 2007)
ประเภทของสมรรถนะส่วนบุคคลซึง่ ส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านยังสามารถถูกแบ่งออกเป็น 2
กลุ่มโดยอาจมีช่อื เรียกทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น สมรรถนะพืน้ ฐาน ( Threshold competencies)
หรือสมรรถนะหลัก ( Core competencies) หมายถึง สมรรถนะทีส่ าํ คัญซึง่ ทุกคนในทีท่ าํ งานถูก
คาดหวังให้มหี รือเป็ นโดยพืน้ ฐานแต่สมรรถนะในกลุ่มนี้ยงั ไม่สามารถสร้างหรือจําแนกความแตกต่าง
ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านทีด่ แี ละธรรมดาทัวไปได้
่
และสมรรถนะทีท่ าํ ให้แตกต่าง (
Differentiating
competencies) หรือสมรรถนะในการทํางาน (Workplace competencies) หรือสมรรถนะประจําสาย
งาน (Functional competencies) หมายถึง องค์ประกอบซึง่ สามารถจําแนกบุคคลซึง่ ปฏิบตั งิ านดี
และธรรมดาทัวไปออกจากกั
่
นและมีความเฉพาะเจาะจงเกีย่ วกับภาระหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ านมากกว่า
สมรรถนะพืน้ ฐานหรือสมรรถนะหลัก ( Sanghi. 2007) สําหรับงานวิจยั ครัง้ นี้เป็นงานวิจยั ทีม่ คี วาม
มุง่ หมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนซึง่ นับได้ว่าเป็นสมรรถนะทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงซึง่
นําไปสู่การพัฒนาให้ครูผสู้ อนทีม่ สี มรรถนะสามารถจัดการเรียนรูไ้ ด้ดยี งิ่ กว่าครูผสู้ อนโดยทัวไป
่
ดังนัน้
จากความหมายทีไ่ ด้รวบรวมสามารถสรุปได้ว่าสมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะที่
มุง่ หวังของบุคคลซึง่ สอดคล้องตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ทม่ี งุ่ หวังของทีท่ าํ งานหรือองค์กรของแต่ละ
บุคคลและส่งผลทําให้บุคคลทีม่ สี มรรถนะเป็ นบุคคลทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านได้ดแี ละแตกต่างจากบุคคล
ทีไ่ ม่มสี มรรถนะ
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1.2 องค์ประกอบของสมรรถนะของครูผส้ ู อน
แมคเคิลแลนด์ (McClelland. 1973: 1-14) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของสมรรถนะว่า
สมรรถนะโดยทัวไปสามารถแบ่
่
งแยกองค์ประกอบพืน้ ฐานได้เป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. แรงจูงใจ (Motives) เป็นสิง่ ทีบ่ ุคคลคิดคํานึง ตัง้ ใจหรือต้องการและเป็นสาเหตุของ
การกระทําโดยแรงจูงใจจะเป็ นแรงขับให้เกิดพฤติกรรมตามทีต่ งั ้ ใจหรือต้องการซึง่ อาจเป็นพฤติกรรม
มุง่ เป้าหมายหรือพฤติกรรมมุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. อุปนิสยั ( Traits) เป็นลักษณะตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลซึง่ ตอบสนองต่อ
สถานการณ์หรือข้อมูล
3. ความคิดเห็นต่อตนเอง (Self-concept) คือ เจตคติ ค่านิยมหรือความคิดเห็นของแต่
ละบุคคลซึง่ มีต่อตนเอง
4. ความรู้ (Knowledge) คือ ข้อมูลทีบ่ ุคคลมีเกีย่ วกับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งโดยเฉพาะ
5. ทักษะ ( Skill) หมายถึง ความสามารถของบุคคลทีแ่ สดงออกถึงพฤติกรรมการ
ทํางานทัง้ ทางกายภาพและจิตใจซึง่ ความสามารถนี้ส่งผลทําให้เกิดพฤติกรรมการทํางานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ 1 โมเดลภูเขานํ้าแข็งของแมคเคิลแลนด์
ทีม่ า: http://www.managementstudyguide.com/competency-iceberg-model.htm#
นอกจากนี้แมคเคิลแลนด์ได้นําเสนอโมเดลภูเขานํ้าแข็งโดยอธิบายว่า สมรรถนะมี 5 โดย
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีส่ ามารถเห็นได้ ( Visible) หรือส่วนทีอ่ ยูเ่ หนือนํ้า ได้แก่
ความรูแ้ ละทักษะ อีกกลุ่มจะเป็ นกลุ่มทีส่ มั พันธ์กบั การแสดงออกของแต่ละบุคคลหรือส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้น้ํา
ได้แก่ ความคิดเห็นต่อตนเอง อุปนิสยั และแรงจูงใจซึง่ จะเป็ นกลุ่มทีอ่ ยูล่ กึ กว่าและยังเป็ นกลุ่มทีจ่ ะ
เป็ นสาเหตุของบุคลิกภาพของบุคคล

17
สําหรับงานวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีจดุ มุง่ เน้นการใช้กระบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนให้สามารถจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
ของผูเ้ รียน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การศึกษาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยยึดผูเ้ รียนเป็น
ศูนย์กลาง ( Child-center) ซึง่ จะเป็ นสมรรถนะ ที่มคี วามเฉพาะเจาะจงมากกว่าสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนโดยทัวไป
่ นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังได้คาํ นึงถึงองค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของ
แมคเคิลแลนด์ซง่ึ มีความสอดคล้องเหมาะสมต่อการศึกษาวิจยั ตามแนวทางของการวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์เนื่องจากเห็นได้ชดั เจนถึงองค์ประกอบภายในและภายนอกของบุคคล รวมทัง้ ปจั จัยทางจิต
และทางสังคมทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ต่อสมรรถนะของบุคคล
องค์กรงานเพื่ออนาคตและเจ้าหน้าทีส่ ภาผูบ้ ริหารโรงเรียนรัฐ
(Job for the Future (JSS);
& Council of Chief State School Officers (CCSSO). 2015: 2) ได้กล่าวว่าการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูผสู้ อน (Teacher competency) เพื่อการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนเป็นเหมือนก้าวแรกในการ
ระบุถงึ ความรู้ ทักษะและการจัดการซึง่ ครูผสู้ อนพึงมีเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผเู้ รียน โดยสมรรถนะของครูผสู้ อนได้ถูกแบ่งออกเป็ น 4 ประเด็น ได้แก่ ความรูค้ ดิ ( Cognitive
domain) การเข้าใจตนเอง ( Intrapersonal domain) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal
domain) การจัดการเรียนรู้ ( Instructional domain) รายละเอียดของสมรรถนะของครูผสู้ อนเพื่อการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานมีดงั ต่อไปนี้
1. ด้านการรูค้ ดิ (Cognitive domain)
สมรรถนะของครูผสู้ อน ( Teacher competency) ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
ฐานด้านการรูค้ ดิ เป็ นสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ าํ เป็นต้องรูเ้ กีย่ วกับเนื้อหาการสอนในแต่ละรายวิชาที่
ครูผสู้ อนแต่ละคนรับผิดชอบและยังควรมีความรูท้ างด้านสมองและพัฒนาการของมนุษย์ ( Human
development) เช่น ความคิดวิจารณญาณ ( Critical thinking) การรูส้ ารสนเทศ ( Information
literacy) การให้เหตุผล ( Reasoning) การหาข้อโต้แย้ง ( Argumentation) นวัตกรรม ( Innovation)
การกํากับตนเอง (Self-regulation) และอุปนิสยั แห่งการเรียนรู้ ( Learning habits) เพื่อทีค่ รูผสู้ อนจะ
ได้สามารถส่งเสริมและพัฒนาการรูค้ ดิ ( Cognition) และความตระหนักรู้ ( Metacognition) ของ
ผูเ้ รียน
ครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจะต้องเป็นผูม้ คี วามรูอ้ ย่างลึกซึง้ ใน
เนื้อหาสาระวิชาทีต่ นเองรับผิดชอบและสามารถพัฒนาการเรียนรูโ้ ดยกระตุน้ ผูเ้ รียนจนบรรลุความ
เชีย่ วชาญรอบรู้ (Mastery) นอกจากนี้ครูผสู้ อนจะต้องมีความรูท้ ห่ี ลากหลายในการใช้การสื่อสารทีม่ ี
ประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้ควบคู่กบั วิธกี ารจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผูเ้ รียนตลอดจน
ครูผสู้ อนจะต้องเข้าใจและสามารถนําเทคนิคการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาการตระหนักรู้
(Metacognition) การกํากับตนเอง (Self-regulation) และความขยันหมันเพี
่ ยร ( Perseverance) ของ
ผูเ้ รียน
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2. ด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal domain)
สมรรถนะของครูผสู้ อนด้านการเข้าใจตนเอง หมายถึง สมรรถนะในการจัดการ
พฤติกรรมและอารมณ์ของผูเ้ รียนเพื่อให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรูจ้ งึ นับได้ว่าสมรรถนะด้าน
การเข้าใจตนเองเป็ นสมรรถนะภายในบุคคลของครูผสู้ อนซึง่ เกิดจากผสมผสานระหว่างกระบวน
ความคิดภายในตนประกอบกับความสัมพันธ์และพฤติกรรมซึง่ ใช้ในการแสดงออกถึงความสามารถ
เหล่านี้ ครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานควรมีคุณสมบัตดิ า้ นการเข้าใจตนเอง อัน
ได้แก่ ทักษะภายในตนและอุปนิสยั เช่น ความเจริญงอกงามทางความคิด ( Mindset) ความคาดหวัง
ในระดับสูงเพื่อผูเ้ รียนและวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based approach)
ครูผสู้ อนทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐาน
จะต้องอุทศิ ตน ( Dedication) เพื่อผูเ้ รียนทุกคนโดยเฉพาะผูเ้ รียนทีด่ อ้ ยโอกาสหรือไม่ได้รบั
ความสําคัญทางการศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ สามารถหางานทํา
เพื่อเลีย้ งชีพตนเองและมีความพร้อมสําหรับการพลเมืองทีด่ ขี องประเทศ โดยเหตุน้คี รูผสู้ อนจะต้อง
สามารถกําหนดเป้าหมายล่วงหน้าและมีความรับผิดชอบต่อวิสยั ทัศน์ของการจัดการเรียนรูโ้ ดยยึด
ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางโดยคํานึงถึงการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพในระยะยาว นอกจากนี้ครูผสู้ อนยังจะต้องมี
ส่วนร่วมอย่างตัง้ ใจจริงต่อการปฏิบตั เิ พื่อพัฒนา ดํารงตนเพื่อเป็นต้นแบบทีด่ แี ละมีความเจริญเติบโต
ทางความคิด รวมทัง้ สามารถให้การสนับสนุนและให้ความสําคัญต่อการเปลีย่ นแปลงและรักษา
วัฒนธรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางและสุดท้ายครูผสู้ อนต้องสามารถวิเคราะห์
การเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละคน
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal domain)
ครูผสู้ อนจําเป็ นต้องมีส่วนเกีย่ วข้องกับผูเ้ รียน เพื่อนร่วมงานและสังคมทีใ่ หญ่ขน้ึ ไป
โดยเฉพาะห้องเรียนทีม่ ผี เู้ รียนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาและเชือ้ ชาติอยูร่ ว่ มกันทําให้
ทักษะด้านสังคม ทักษะส่วนบุคคลและทักษะความเป็นผูน้ ํามีความสําคัญต่อครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ดังนัน้ สมรรถนะของครูผสู้ อนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในงานวิจยั
ครัง้ นี้จงึ หมายถึง การแสดงความคิดเห็น การแปลความและตอบสนองต่อข้อความของผูอ้ ่นื
ครูผสู้ อนทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจะต้อง
สามารถออกแบบ เสริมสร้างและมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมทางการเรียนรูท้ ม่ี งุ่ เน้นเพื่อการ
สนับสนุนการเรียนรูท้ งั ้ แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม โดยครูผสู้ อนจะต้องสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี ห้
เข้มแข็งเพื่อช่วยให้ผเู้ รียนรายบุคคลและกลุ่มผูเ้ รียนประสบความสําเร็จมากยิง่ ขึน้
กลุ่มผูเ้ รียนอาจมีความแตกต่างกันทางด้านภูมหิ ลัง (
Background) ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ( Demographic) รูปแบบการเรียนรูแ้ ละวัฒนธรรม ตลอดจนกลุ่มผูเ้ รียนทีด่ อ้ ย
โอกาสหรือไม่ได้รบั การดูแลจากภาครัฐเท่าทีค่ วร ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงควรส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ ไปจนผูเ้ รียนสามารถหางานทําและประสบความสําเร็จ ตลอดจนควรหา
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บุคคลทีม่ คี วามรูท้ จ่ี ะสามารถร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูห้ รือบทบาทความเป็นผูน้ ําเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทัง้ เพิม่ พูนความรับผิดชอบต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนอีก
ด้วย
4. ด้านการจัดการเรียนรู้ (Instructional domain)
ทักษะด้านการจัดการเรียนรูเ้ ป็นการอธิบายถึงสิง่ ทีค่ รูผสู้ อนต้องทําเพื่อนําเทคนิคการ
สอนทีห่ ลากหลายเข้าสู่หอ้ งเรียน ทักษะเหล่านี้ประกอบด้วยการสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมและ
หลักสูตรการสอนทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดการชัน้ เรียนและการใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างและ
ประเมินความรอบรูข้ องผูเ้ รียน ด้วยเหตุน้กี ารจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นหนึ่งใน
รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ย่ี ดึ ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงควรใช้เทคนิคการสอนที่
หลากหลายเพื่อให้การจัดการเรียนรูย้ งั คงให้ความสําคัญกับผูเ้ รียนอยูเ่ สมอ
ครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานควรใช้ความรอบรูด้ า้ นเทคนิคและ
วิธกี ารจัดการเรียนรู้ สามารถใช้ขอ้ มูลและการประเมินผลเป็นเครือ่ งมือสําหรับการเรียนรู้ สามารถ
ปรับและออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมตัวแทนผูเ้ รียนโดยคํานึงถึงการเรียนรู้ นอกจากนี้
ครูผสู้ อนยังควรจัดให้มโี อกาสทางการเรียนรูใ้ นทุกทีท่ ุกเวลาและเป็นการจัดการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
ซึง่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทัง้ พัฒนาและอํานวยการให้ผเู้ รียนเกิด
ประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยใช้การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
โดยสรุปแล้วสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผสู้ อนซึง่ ส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านตามภาระหน้าทีโ่ ดยสมรรถนะ
เหล่านี้เกิดจากทักษะ ความรู้ ความคิดเห็นต่อตนเอง อุปนิสยั และแรงจูงใจของครูผสู้ อนแต่ละบุคคล
สําหรับในงานวิจยั ครัง้ นี้จะแบ่งสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ความรูค้ ดิ ( Cognitive domain) การเข้าใจตนเอง ( Intrapersonal domain)
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal domain) และการจัดการเรียนรู้ (Instructional domain)

1.3 การโค้ชเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของครูผส้ ู อน (Teacher competencies)
1.3.1 ความหมายของการโค้ช
วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนได้ถูกกล่าวถึงในแวดวงการศึกษามาโดยตลอด
เนื่องจากความเปลีย่ นแปลงของสังคมทัง้ บริบททีเ่ กิดขึน้ ภายในประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะใน
ปจั จุบนั ทีโ่ ลกได้กา้ วเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริงทําให้การพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนต้องถูก
ดําเนินการให้มคี วามสอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงของโลกทีเ่ กิดขึน้ อย่างจริงจัง ดังนัน้ การศึกษา
แนวทางเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก ทีผ่ ่านมาอาจมีวธิ กี ารที่
หลากหลายซึง่ นักวิชาการ นักวิจยั และนักพัฒนาทัวโลกต่
่
างได้ศกึ ษาเพื่อมุง่ พัฒนาสมรรถนะของ
ครูผสู้ อน เช่น การถอดองค์ความรู้ (Knowledge Management)
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จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่ามีบางงานวิจยั ทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะว่ากระบวนการโค้ช
เป็นเทคนิคทีส่ ามารถพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนให้มปี ระสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับอิทธิพลของการโค้ชทีม่ ตี ่อสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยยึด
โครงงานเป็ นฐานยังคงมีจาํ นวนน้อย ด้วยเหตุน้ผี วู้ จิ ยั จึงได้สนใจศึกษาอิทธิพลของการโค้ชทีม่ ตี ่อ
สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยยึดโครงงานเป็นฐานโดยมุง่ หวังว่าสมรรถนะของครูผสู้ อน
ทีจ่ ดั การเรียนรูจ้ ะสามารถพัฒนาไปในแนวทางทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ
ในความเป็ นจริงแนวคิดเกีย่ วกับการโค้ช ( Coaching) ได้ถูกอธิบายมานานหลายสิบปีจน
แทบจะนับได้ว่านานเป็ นศตวรรษหากแต่ถูกกล่าวถึงและนําไปใช้อย่างกว้างขวางมากขึน้ เมือ่ 20 ปีท่ี
ผ่านมา อย่างไรก็ตามด้วยระยะเวลาอันยาวนานทีผ่ ่านมา ยังคงมีความสับสนในการนิยาม
ความหมายของคําว่า “โค้ช ” ซึง่ จากการทบทวนและศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการโค้ช ( coach)
(Knight. 2007: 9) พบว่าทีม่ าของคําว่าโค้ชในภาษาอังกฤษนัน้ มีความหมายทีแ่ ตกต่างกัน 2
ความหมาย โดยความหมายแรก หมายถึงตัวบุคคลซึง่ มักจะถูกเข้าใจว่าเป็นครูผสู้ อนหรือเทรนเนอร์
ในด้านกีฬา (Law. 2013: 55) ประกอบกับหลายคนจดจําภาพลักษณ์ของโค้ชจากบริบททีม่ กั พบ
เห็นทัวไป
่ เช่น ในเกมหรือการแข่งขันต่างๆทีม่ กี ารตัดสินผลแพ้ -ชนะ ทําให้เข้าใจว่าการโค้ชมี
ความหมายเช่นเดียวกันกับการโค้ชกีฬาและโค้ชละคร ( Knight. 2007: 15) อย่างไรก็ตามคําว่าโค้ช
ยังคงอีกความหมายหนึ่งนันคื
่ อ รถม้าหรือพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารจากสถานทีห่ นึ่งไปยัง
อีกทีห่ นึ่งแม้ในปจั จุบนั เราจะพบเห็นพาหนะทีม่ คี วามทันสมัยมากขึน้ กว่าในอดีต ทัง้ นี้เหตุผลที่
เลือกใช้คาํ นี้กด็ ว้ ยเหตุผลทีว่ ่าบทบาทของผูโ้ ค้ชเป็นการกระทําทีเ่ หมือนการนําพาผูถ้ ูกโค้ชจากสิง่ ที่
เป็นอยูใ่ นปจั จุบนั ไปสู่จดุ หมายทีผ่ ถู้ ูกโค้ชต้องการในอนาคตนันเอง
่
(Law. 2013: 55-56)
ความหมายของการโค้ชได้ถูกนิยามโดยนักวิชาการ นักปฏิบตั แิ ละนักวิจยั ว่าเป็นทักษะ
ความสามารถในการสนับสนุ นหรืออํานวยให้เกิดพฤติกรรม การเรียนรูแ้ ละการพัฒนา ( Downey.
1999; citing Law. 2013: 56) ซึง่ การโค้ชจะเกีย่ วข้องโดยตรงกับการเสริมสร้างพฤติกรรมและการ
พัฒนาทักษะของผูถ้ ูกโค้ช โดยกระบวนการโค้ชเป็นกระบวนการเรียนรูท้ ป่ี ระกอบด้วยวิธกี ารหรือ
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น การสนทนา (
Conversation) การอบรม ( Training) การสอน
(Instruction) การสังเกตการณ์ ( Observation) การมีตน้ แบบ ( Modeling) การสวมบทบาทสมมติ
(Role playing) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ( Feedback) และการสะท้อนคิด ( Reflection) เป็นต้น
(Parsloe. 1995; Knight. 2007) ผูโ้ ค้ชจะทําหน้าทีก่ ระตุน้ ความคิดและอํานวยความสะดวกต้อง
อาศัยความร่วมมือกันภายในทีมและมีความเป็นกัลยาณมิตรในวิชาชีพระหว่างผูโ้ ค้ชกับผูถ้ ูกโค้ช
หรือกับทีมผูถ้ ูกโค้ชเพื่อช่วยให้ผถู้ ูกโค้ชแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างสูงสุดตามความสามารถ
ของแต่ละคนจนสามารถบรรลุเป้าหมายทีส่ าํ คัญในการเสริมสร้างพฤติกรรม ประสบการณ์ชวี ติ การ
เรียนรูแ้ บบนําตนเองและการเจริญเติบโตภายในตนซึง่ สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล
และเป็ นไปตามเป้าหมายของทีม (Grant. 1999; Rosinski. 2003; Association for Coaching.
2018: Online; Frank and Carol. 2010: 10; EMCC. 2011: 5; ICF. 2016)
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ปจั จุบนั การโค้ชมีรปู แบบทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่วธิ กี ารโค้ชการสอนทางตรงไปจนถึงทางอ้อม
โดยใช้เทคนิคในการอํานวยความช่วยเหลือต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามยังคงไม่มขี อ้ ตกลงทีช่ ดั เจนว่า
วิธกี ารโค้ชแบบใดทีด่ ที ส่ี ุด เนื่องจากการโค้ชมักจะขึน้ อยูก่ บั ผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ชแต่ละคนประกอบกับ
สถานการณ์และบริบทด้านต่างๆซึง่ ผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องนําเข้ามาเป็นประเด็น โดยทัวไปผู
่ โ้ ค้ชต่างมี
ความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกันว่าผูโ้ ค้ชจะทํางานร่วมกับผูถ้ ูกโค้ชเพื่อช่วยให้ผถู้ ูกโค้ชค้นพบและทําให้
จุดแข็งของผูถ้ ูกโค้ชมีประสิทธิภาพสูงสุดตามความศักยภาพของผูถ้ ูกโค้ชแต่ละคนทัง้ นี้กเ็ พื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ูกโค้ชและองค์กรของผูถ้ ูกโค้ชเอง (Law. 2013: 57)
สําหรับงานวิจยั ในครัง้ นี้การโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน หมายถึง กระบวนการโค้ชทีป่ ระกอบด้วยเทคนิควิธกี ารต่างๆ เช่น การแสดงเป็น
ต้นแบบ (Modeling) บทบาทสมมติ (Role play) การสังเกตการปฏิบตั ิ ( Observation) การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ ( Feedback) และสะท้อนความคิด ( Reflection) ซึง่ จะช่วยให้ครูผสู้ อนสามารถพัฒนา
สมรรถนะของครูผสู้ อนทัง้ 4 ด้าน อันได้แก่ ความรูค้ ดิ ( Cognitive domain) การเข้าใจตนเอง
(Intrapersonal domain) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal domain) และการจัดการ
เรียนรู้ (Instructional domain)
1.3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช
งานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการโค้ชอย่างชัดเจน ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การ
รวบรวมพืน้ ฐานของแนวคิดทฤษฏีและปรัชญาอันเป็นรากฐานทีส่ าํ คัญของการดําเนินการโค้ช และ
เมือ่ เราได้ทราบถึงความหมายของการโค้ชแล้วจะเห็นได้ว่าการโค้ชเป็นกระบวนที่ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อ
ทําให้ผถู้ ูกโค้ชเกิดการเรียนรูผ้ ่านการทีผ่ โู้ ค้ชใช้วธิ กี ารและเทคนิคต่างๆเพื่อช่วยให้ผถู้ ูกโค้ชสามารถ
บรรลุ พฤติกรรมหรือศักยภาพทีส่ งู ทีส่ ุดเท่าทีแ่ ต่ละบุคคลจะสามารถบรรลุได้ ดังนัน้ การทบทวน
วรรณกรรมในส่วนนี้ผวู้ จิ ยั จะอธิบายเกีย่ วกับปรัชญาและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับกระบวนการโค้ช
ความเข้าใจเกีย่ วกับปรัชญาและทฤษฎีซง่ึ เป็นรากฐานของการโค้ชจะช่วยทําให้การ
ดําเนินการโค้ชสามารถถูกประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรัชญาหลักซึง่ เป็ น
รากฐานของกระบวนการโค้ช คือ จิตวิทยาเชิงบวก ( Positive psychology) จนอาจกล่าวได้ว่า
จิตวิทยาเชิงบวก เป็ นปรัชญาซึง่ อยูภ่ ายใต้กระบวนการโค้ชทุกรูปแบบ เช่นเดียวกันกับทฤษฎีการ
เรียนรูจ้ าํ นวนมากต่างก็เกีย่ วข้องเชื่อมโยงกับกระบวนการโค้ชแต่อย่างไรก็ตามในท้ายทีส่ ุดทฤษฎีท่ี
มีความเป็ นสากลจะถูกเลือกเพื่อนําไปประยุกต์และพัฒนาเข้าสู่กระบวนการโค้ชรวมทัง้ ยังเป็นการ
กําหนดกรอบแนวคิดทีม่ คี วามเป็ นสากลเพื่อให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกวัฒนธรรม ( Law.
2013: 24)
กระบวนการโค้ชและจิตวิทยาเชิงบวกได้ถูกกล่าวถึงนับตัง้ แต่ปี 2000 ซึง่ เซลิกแมนและ
ซิคส์ เซนท์มาฮัลยี ( Law. 2013: 23; citing Seligman; & Csikszentmihalyi. 2000) ได้นําเสนอ
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บทความเกีย่ วกับจิตวิทยาเชิงบวกซึง่ เริม่ ตัง้ แต่การตัง้ คําถามว่าอะไรทําให้เกิดความสุข อะไรคือ
ผลลัพธ์ของการควบคุมตนเอง ( Autonomy) และการกํากับตนเอง ( Self-regulation) การมองโลกใน
แง่ดแี ละความหวังส่งผลต่อชีวติ อย่างไร ความรูอ้ ะไรซึง่ สามารถอธิบายถึงวิธกี ารทีพ่ รสวรรค์และ
ความคิดสร้างสรรค์สามารถนําไปสู่การประสบผลสําเร็จ จากนัน้ ซิคส์ เซนท์มาฮัลยี (Law. 2015: 23;
citing Csikszentmihalyi. 2000) ได้นําเสนอแนวคิดซึง่ ช่วยอธิบายเกีย่ วกับประสบการณ์ในแนวคิด
ของจิตวิทยาเชิงบวกว่าแต่ละบุคคลสามารถปรับปรุงแก้ไขคุณภาพชีวติ ได้โดยการปรับปรุงแก้ไข
ประสบการณ์ให้ดขี น้ึ ซึง่ วิธกี ารนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกเรือ่ งของชีวติ ไม่ว่าจะเป็นการ
ทํางาน ประสบการณ์ชวี ติ ประจําวันหรือการค้นหาความหมายของการมีชวี ติ ด้วยเหตุน้จี งึ อาจกล่าว
ได้ว่าจิตวิทยาเชิงบวกเป็ นการเปิดมุมมองใหม่ให้กบั จิตวิทยาเชิงอาชีพ ( Occupational Psychology)
เนื่องจากมีการผสานกันระหว่างทฤษฎี งานวิจยั และการปฏิบตั กิ ารจากสาขาวิชาในแขนงต่างๆเข้า
ด้วยกันจนก่อให้เกิดวิธกี ารใหม่ทจ่ี ะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติ การทํางานและประสิทธิภาพของ
องค์กร ยิง่ ไปกว่านัน้ การทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับจิตวิทยาแนวใหม่ซง่ึ ไม่ได้จาํ กัดแค่เพียงทฤษฎี
การเรียนรูพ้ บว่าจิตวิทยาเชิงบวกมีความเกีย่ วข้องโดยตรงกับการโค้ชเนื่องจากจิตวิทยาเชิงบวก
เกีย่ วข้องกับการปรับพฤติกรรมและความเป็นอยูท่ ด่ี ซี ง่ึ เป็นเป้าหมายและมุมมองทีค่ ล้ายคลึงกับการ
โค้ชนันคื
่ อการเจริญเติบโตและการพัฒนาในทางบวก (Law. 2015: 24; citing Linley; &
Harrington. 2006) ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่าจิตวิทยาเชิงบวกและการโค้ชต่างก็มรี ากฐานเดียวกัน
คือการแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดยี งิ่ ขึน้
ผูโ้ ค้ชทัง้ หลายกล่าวว่าการโค้ชจะทําหน้าทีเ่ ป็นเสมือนคานงัดทีก่ ่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ละ
การเปลีย่ นแปลงแต่ในบางแหล่งข้อมูลการโค้ชจะถูกพิจารณาว่าเป็นเพียงโอกาสของการเรียนรูซ้ ง่ึ
ไม่อาจจะมันใจว่
่ าผลลัพธ์ของการเรียนรูจ้ ะเป็นอย่างไร ทัง้ นี้เมือ่ การเรียนรูเ้ กิดขึน้ ผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ช
จะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ในกระบวนการโค้ชอย่างจริงจังเนื่องจากทัง้ ผูโ้ ค้ช
และผูถ้ ูกโค้ชต่างก็เป็ นผูเ้ รียนด้วยกันทัง้ สองฝา่ ยโดยสภาวะของการเรียนรูอ้ าจประกอบด้วย
องค์ประกอบทางกายภาพ ( Physical) และ องค์ประกอบทางสังคม ( Social) ซึง่ องค์ประกอบเหล่านี้
อาจเป็นเหมือนอุปสรรคทีข่ ดั ขวางการเรียนรูแ้ ละส่วนใหญ่เป็นอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจ ทัง้ นี้
อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจมักจะมีทม่ี าจากประสบการณ์ทไ่ี ม่ดซี ง่ึ เกิดขึน้ ในอดีตของแต่ละบุคคล
เช่น บางคนอาจมีประสบการณ์ทไ่ี ม่ดตี ่อเรียนรูแ้ ละประสบการณ์น้อี าจขัดขวางเขาจากการเรียนรูใ้ น
อนาคตจนนําไปสู่วงั วนทางลบ ( Negative loop) กลับไปกลับมา ในทางกลับกันหากผูถ้ ูกโค้ชมี
ประสบการณ์ทด่ี ตี ่อการเรียนรูจ้ ะนําไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ ( Capacity) สําหรับการเรียนรูใ้ น
อนาคต ดังนัน้ ผูม้ สี ่วนร่วมในโปรแกรมการโค้ชมักจะถูกตัง้ คําถามเกีย่ วกับประสบการณ์ทไ่ี ม่ดซี ง่ึ เคย
เกิดขึน้ ในอดีตและอาจเป็ นอุปสรรคขัดขวางการเปลีย่ นแปลง ด้วยเหตุน้จี ะเห็นได้ว่าหน้าทีข่ องผูโ้ ค้ช
คือการช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความตระหนักรูว้ ่าสิง่ ใดเกิดขึน้ ภายในจิตใจของตนเองในอดีตทีผ่ ่านมา
กระบวนการนี้เรียกว่าการทําแผนที่ ( Mapping) ขอบเขตของการกระทําบนขอบเขตของการ
ตระหนักรู้
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ลอร์ (Law. 2013) กล่าวว่าความรูท้ เ่ี กิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถจําแนก
ออกเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ 4 กลุ่ม ได้แก่ หลักของความสัมพันธ์เชื่อมโยง ( The principle of
association) โดยแอบปิงฮอล์ส ( Ebbinghaus) กฎแห่งผล ( Law of effect) โดยธอร์นไดค์
(Thorndike) การวางเงือ่ นไขแบบคลาสสิค ( Classical conditioning) โดยพาฟลอฟ ( Pavlov) และ
ทฤษฎีเกสตัลท์ (Gestalt theory) ของนักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์
งานวิจยั ครัง้ นี้ได้นําแนวคิดของเกีย่ วกับการรับรูม้ าประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดหลักทีเ่ ป็น
รากฐานของกระบวนการโค้ชในทุกรูปแบบซึง่ การโค้ชในปจั จุบนั นี้มหี ลากหลายรูปแบบ เช่น การ
โค้ชเพื่อการบริหาร (Executive Coaching) การโค้ชแบบร่วมงานกัน (Coactive Coaching) การโค้ช
เพื่อการอ่านออกเขียนได้ ( Literacy/Reading
Coaching) การโค้ชการสอน ( Instructional
Coaching) การโค้ชแบบเพื่อนร่วมงาน ( Peer Coaching) และการโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ ( Cognitive
Coaching) โดยความแตกต่างของการโค้ชขึน้ อยูก่ บั จุดมุง่ เน้นของการโค้ชในแต่รปู แบบ ดังนัน้ เมือ่
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์กระบวนการโค้ชประกอบกับแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี หมาะสมต่อการใช้พฒ
ั นา
สมรรถนะของครูผสู้ อนทัง้ 4 ด้าน ผูว้ จิ ยั จึงเลือกกระบวนการโค้ชตามแนวคิดของการโค้ชการรูค้ ดิ
(Cognitive Coaching) เป็ นหลักประกอบกับการผสานแนวคิดของการโค้ชการสอน (Instructional
Coaching) และการโค้ชแบบเพื่อนร่วมงาน (Peer Coaching) อีกด้วย
การโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ ( Cognitive Coaching) เป็ นการโค้ชอีกรูปแบบหนึ่งซึง่ ถูกใช้อย่าง
แพร่หลายมากทีส่ ุดในปจั จุบนั คอสตาและแกรมสโตน (Costa; & Garmston. 2002) ได้ทาํ การเรียบ
เรียงทฤษฎีการโค้ชซึง่ จัดให้มเี ครือ่ งมือในการทํางานร่วมกับครูอาจารย์และนักการศึกษา ดังนัน้ การ
โค้ชเพื่อการรูค้ ดิ นี้จะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสนับสนุนการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การอธิบายการสื่อสารทีม่ ปี ระโยชน์และเครือ่ งมือในการสร้างความสัมพันธ์ซง่ึ ผูโ้ ค้ชสามารถนําไปใช้
โดยอ้างอิงเครือ่ งมือและวิธกี ารในพืน้ ฐานทางทฤษฎีเหล่านี้ได้
การโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ เป็ นความเชื่อบนสมมติฐานทีว่ ่าพฤติกรรมจะเปลีย่ นแปลงหลังจากที่
ความเชื่อเปลีย่ นแปลง คอสตาและแกรมสโตน ( Costa; & Garmston. 2002) ได้ทาํ การสังเกตแล้ว
พบว่าพฤติกรรมทัง้ หมดมีอทิ ธิพลมาจากการรับรู้ (
Perception) ของแต่ละบุคคลและการ
เปลีย่ นแปลงการรับรูแ้ ละความคิดเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งเกิดขึน้ ก่อนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมดังนัน้ มนุษย์
จะให้ความหมายของสิง่ ต่างๆด้วยตัวเองผ่านการสะท้อนประสบการณ์และผ่านการสนทนากับผูอ้ ่นื
จากแนวคิดทีว่ ่าการเปลีย่ นแปลงการรับรูแ้ ละความคิดจะนําไปสู่การเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมผูโ้ ค้ชเพื่อการรูค้ ดิ ก็ได้นําแนวคิดนี้ไปใช้เพื่อเพิม่ ความสามารถในการสะท้อนการทํางาน
ร่วมกันกับครู ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่าการโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ เป็นทางสายกลางของความคิดซึง่ จะไม่ด่วน
ตัดสินสิง่ ใด ผูโ้ ค้ชเพื่อการรูค้ ดิ จะเรียนรูใ้ นการถามคําถามซึง่ จะกระตุน้ ให้ผถู้ ูกโค้ชได้คดิ เกีย่ วกับการ
กระทําของตนเอง ฟงั อย่างตัง้ ใจและผูโ้ ค้ชจะใช้เทคนิคการสื่อสารทีห่ ลากหลายในการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพระหว่างผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ชซึง่ นับว่าเป็นสิง่ สําคัญในการสนทนา
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การโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ อาจเกีย่ วข้องกับการวางแผนและสะท้อนเกีย่ วกับเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งในระยะเวลาสัน้ ๆหรือหลายๆเหตุการณ์ซง่ึ เกีย่ วข้องกับระยะเวลาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็
ตามการโค้ชต้องอาศัยการมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี รี ะหว่างผูโ้ ค้ชและผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องต่างๆซึง่ จะต้อง
ช่วยกันสะท้อนกิจกรรมต่างๆมากมาย สรุปแล้วการโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ซึง่ สัมพันธ์กนั คือ การวางแผนการสนทนา เหตุการณ์ซง่ึ ผูโ้ ค้ชจะทําการสังเกตการณ์และการ
สนทนาสะท้อนความคิด
การวางแผนการสนทนามักจะเกิดขึน้ ระหว่างผูโ้ ค้ชและผูร้ ว่ มงานก่อนจะเกิดเหตุการณ์
(Event) หรือก่อนทีค่ รูผสู้ อนจะดําเนินการสอนเนื้อหาบทเรียน ผูโ้ ค้ชและผูร้ ว่ มงานจะร่วมกันอธิบาย
เพื่อความชัดเจนว่าอะไรคือเป้าหมายของการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ ์จะพิจารณาจากอะไรและอย่างไร
ขัน้ ตอนในการดําเนินการและการตัดสินใจซึง่ เป็นสิง่ จําเป็นสําหรับการบรรลุผลสัมฤทธิ ์
เหตุการณ์อาจเป็ นเหตุการณ์ใดก็ได้ซง่ึ ผูโ้ ค้ชและผูร้ ว่ มงานเห็นพ้องต้องกันแต่ส่วนใหญ่จะ
เป็นการสอนเนื้อหาบทเรียนโดยครูผสู้ อน โดยทัวไปครู
่
ผสู้ อนจะสอนเนื้อหาบทเรียนโดยใช้กลยุทธ์
วิธกี ารและการตัดสินต่างๆ ซึง่ ผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนเห็นชอบร่วมกัน ในระหว่างบทเรียนผูโ้ ค้ชเพื่อการ
รูค้ ดิ จะทําการรวบรวมข้อมูลซึง่ จําเป็ นต่อการประเมินความสําเร็จ เป้าหมายของผูโ้ ค้ชในการ
รวบรวมข้อมูลก็เพื่อใช้ในการสนทนาสะท้อนความคิดเกีย่ วกับการสอน
การสนทนาสะท้อนความคิดจะเกิดหลังจากการสอน ในขัน้ ตอนนี้ผโู้ ค้ชและผูร้ ว่ มงานจะ
ทบทวนข้อมูลซึง่ ผูโ้ ค้ชได้ทาํ การรวบรวมในการระหว่างการสังเกตการสอนหรือเหตุการณ์ต่างๆ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล สร้างองค์ความรูใ้ หม่ อภิปรายถึงวิธกี ารประยุกต์ใช้
ความรูใ้ หม่และยอมรับความรูใ้ หม่เพื่อการนําไปใช้ นอกจากนี้ในบางครัง้ การสนทนาอาจเป็นไปเพื่อ
การแก้ปญั หา (Problem-resolving conversation) เมือ่ ผูร้ ว่ มงานรูส้ กึ ติดขัด สิน้ หวัง คับข้องใจหรือ
การขาดแคลนการสนับสนุ น วิกฤตการณ์หรือความต้องการความช่วยเหลือจากคนกลางภายนอก
จุดมุง่ เน้นของการโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ ตลอดการสนทนาและเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ หมดล้วน
ตัง้ อยูบ่ นฐานของการประนีประนอมทางความคิด การรับรู้ ความเชื่อและการคาดการณ์ของผูป้ ฏิบตั ิ
ต่อเป้าหมายในการเรียนรูแ้ บบนําตนเอง ( Self-directed learning) และการเพิม่ ความซับซ้อนของ
กระบวนการรูค้ ดิ จุดมุง่ เน้นนี้เป็ นเป้าหมายทีส่ าํ คัญมากในการช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถทํางานได้
อย่างประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ ภายในระบบทีใ่ หญ่ขน้ึ และช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของชุมชนวิชาชีพ
ดังนัน้ ผลลัพธ์ของการโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ คือการสร้างบุคคลแบบนําตนเอง ( Self-directed person)
ด้วยความสามารถทางการรูค้ ดิ สําหรับพฤติกรรมขัน้ สูง
ไนท์ (
Knight. 2007) ได้กล่าวว่า การโค้ชการสอน ( Instructional Coaching) ใช้คาํ ว่า “ผู้
โค้ชการสอน” ในความหมายว่าผูซ้ ง่ึ เป็นนักพัฒนาวิชาชีพเต็มเวลาซึง่ อยูใ่ นโรงเรียน โดยผูโ้ ค้ชการ
สอนจะทํางานร่วมกับครูเพื่อช่วยเหลือให้ครูสามารถฝึกปฏิบตั กิ ารสอนโดยใช้งานวิจยั เป็นฐานได้
และเมือ่ ผูโ้ ค้ชการสอนทํางานร่วมกับผูเ้ รียนนันหมายถึ
่
งการสาธิตการปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
วิธกี ารใหม่ให้แก่ครูผสู้ อน ผูโ้ ค้ชจะต้องมีทกั ษะเช่นเดียวกันกับผูโ้ ค้ชการบริหารนันคื
่ อผูโ้ ค้ชการสอน
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ต้องมีทกั ษะการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูผสู้ อนเพื่อกระตุน้ การร่วมมือกันวางแผนเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ อีกทัง้ ยังต้องมีทกั ษะของการเป็นโค้ชแบบเพื่อนร่วมงาน (Peer Coaching) นันคื
่ อต้องมี
ทักษะการสื่อสารทีด่ เี ยีย่ ม สามารถกระตุน้ รับฟงั สร้างสัมพันธภาพและความเชื่อใจได้ อีกทัง้ ยังต้อง
มีทกั ษะการเป็ นโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ (Cognitive Coaching) นันคื
่ อต้องมีทกั ษะขัน้ สูงในการเป็นผู้
อํานวยความสะดวกของกระบวนการสะท้อนการปฏิบตั กิ ารสอนของครูและสุดท้ายผูโ้ ค้ชจะต้องมี
ทักษะการโค้ชเช่นเดียวกับการโค้ชเพื่อการอ่านออกเขียนได้นนคื
ั ่ อผูโ้ ค้ชการสอนจะต้องรูว้ ธิ กี าร
จัดการเรียนรูจ้ าํ นวนมาก แตกต่างกันตรงทีก่ ารโค้ชเพื่อการอ่านออกเขียนได้จะมุง่ เน้นทีป่ ญั หา
เกีย่ วกับการรูห้ นังสือแต่การโค้ชการสอนจะมีหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรูม้ ากกว่าโดยมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนทีห่ ลากหลาย ปรับปรุงเนื้อหาการสอน ฝึก
ปฏิบตั กิ ารสอนและการประเมินย่อย ( Formative assessment) สรุปแล้วการโค้ชการสอนเป็นการ
ทํางานร่วมกันกับครูผสู้ อนดังนัน้ ผูโ้ ค้ชสามารถเลือกเทคนิค วิธกี ารและข้อค้นพบจากงานวิจยั ต่างๆ
ไปใช้เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนเรียนรูไ้ ด้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
การ
โค้ชการสอน เป็ นการโค้ชโดยให้ ครูผสู้ อนร่วมกันสะท้อนการปฏิบตั กิ ารสอน ซึง่ จะมี
ความแตกต่างกันออกไป ตามความสามารถเฉพาะตัวของครูผสู้ อนแต่ละคน ดังนัน้ เพื่อทําให้
กระบวนการโค้ชมีความชัดเจนและสามารถนําไปใช้ได้งา่ ยขึน้ การโค้ชการสอนจึงได้กําหนด หลัก
สําคัญ 4 ประการซึง่ เป็ นกรอบแนวคิดและจุดมุง่ เน้นในการดําเนินการโค้ช (Knight. 2007: 139177) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรม (Behavior) การเรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการพฤติกรรมผูเ้ รียนในห้องเรียนถือว่าเป็น
หนึ่งในทักษะทีส่ าํ คัญซึง่ ครูผสู้ อนจําเป็ นต้องมีความเชีย่ วชาญ ผูโ้ ค้ชการสอนสามารถทําการโค้ช
ครูผสู้ อนโดยให้ครูผถู้ ูกโค้ชจัดการพฤติกรรมผูเ้ รียนในห้องเรียนทีค่ รูเหล่านัน้ รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น
การทีผ่ เู้ รียนไม่สนใจเรียน รบกวนการสอนของครูและเพื่อนในห้องหรือแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่
เหมาะสมต่างๆซึง่ พฤติกรรมเหล่านี้มกั จะส่งผลทําให้ครูเกิดความเหนื่อยหน่ายอย่างมากในการ
พยายามหาวิธกี ารในการควบคุมอารมณ์และจิตใจตนเองเพื่อทําการสอนในห้องทีไ่ ร้ระเบียบวินยั
ดังนัน้ หากครูผสู้ อนยังคงไม่สามารถทําการควบคุมห้องเรียนจะทําให้ครูผสู้ อนรูส้ กึ ว่ามีภาระมาก
ยิง่ ขึน้ เนื่องจากความกังวลทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถจัดการสภาพแวดล้อมทางเรียนรูไ้ ด้ ดังนัน้ การ
ทีค่ รูไม่สามารถจัดการชัน้ เรียนได้อาจนําไปสู่ความล้มเหลวทางการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ผูโ้ ค้ชการสอน
สามารถช่วยลดความวิตกกังวลจากการทีไ่ ม่สามารถควบคุมห้องเรียนและเพิม่ พูนการเรียนรูใ้ ห้
เกิดขึน้ ในห้องเรียนโดยช่วยให้ครูสามารถจัดการชัน้ เรียน ดังนัน้ การโค้ชพฤติกรรมการสอนจึงมัก
เป็นจุดสําคัญประการแรกทีผ่ โู้ ค้ชการสอนจะดําเนินการร่วมกับครูผสู้ อน ทัง้ นี้มวี ธิ กี ารมากมายทีม่ ี
ประสิทธิภาพทีผ่ โู้ ค้ชสามารถนําไปใช้ในการช่วยเหลือครูผสู้ อน ถ้าหากครูผสู้ อนต้องการให้หอ้ งเรียน
ของตนมีระเบียบเรียบร้อย ครูผสู้ อนต้องแน่ใจว่าผูเ้ รียนของตนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์การ
เรียนรูข้ องแต่ละกิจกรรม ดังนัน้ หากครูผสู้ อนไม่ให้ความชัดเจนเกีย่ วกับวัตถุประสงค์การเรียนรูจ้ ะ

26
ทําให้ผเู้ รียนไม่ใส่ใจต่อการเรียนรู้ ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงควรกําหนดและอธิบายพฤติกรรมอันพึงประสงค์
และไม่พงึ ประสงค์ในแต่ละขัน้ ตอนของการดําเนินกิจกรรมให้ชดั เจน
2. ความรูด้ า้ นเนื้อหา (Content knowledge) ครูผสู้ อนจําเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้
ในเนื้อหาทีท่ าํ การสอน ด้วยเหตุน้ีผโู้ ค้ชจึงต้องรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานการเรียนรูใ้ นแต่ละรายวิชาและ
ต้องสามารถช่วยครูนํามาตรฐานการเรียนรูเ้ หล่านัน้ เข้าสู่การวางแผนการจัดการเรียนรูซ้ ง่ึ ผูโ้ ค้ช
สามารถใช้การเขียนแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละการฝึกปฏิบตั กิ ารสอนเพื่อช่วยครูผสู้ อนในการจัดการ
กับมาตรฐานการเรียนรู้ การวางแผนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ บทเรียนและรายวิชาและ
จัดลําดับเนื้อหาการสอน
3. การจัดการเรียนรูโ้ ดยตรง ( Direct instruction) การฝึกปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูท้ าํ ให้
ครูผสู้ อนสามารถนําไปใช้เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ จากงานวิจยั ที่
ผ่านมามีการแนะนําว่าการจัดการเรียนรูจ้ ะถูกพัฒนาเมือ่ ครูผสู้ อนมีผจู้ ดั การหรือผูโ้ ค้ชทีด่ ี สร้าง
กระบวนการคิดในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ถามคําถามทีล่ กึ ซึง้ อย่างหลากหลาย
และครูผสู้ อนต้องแน่ ใจว่าผูเ้ รียนได้รบั ประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมและมีคุณค่าสําหรับ
ผูเ้ รียน อีกทัง้ งานวิจยั ทัง้ หลายยังระบุว่าการปฏิบตั กิ ารสอนทีด่ ผี โู้ ค้ชควรแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั
ครูผสู้ อนเพื่อให้ครูมคี วามมันใจมากขึ
่
น้ ว่าผูเ้ รียนจะได้รบั เนื้อหาทีก่ ําลังเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างดี
4. การประเมินผลการเรียนรู้ ( Formative assessment) ครูผสู้ อนจําเป็ นต้องรูว้ ่าผูเ้ รียน
กําลังเรียนรูเ้ นื้อหาอะไรและเหตุผลของการสอนเนื้อหาเหล่านัน้ ทักษะอะไรของผูเ้ รียนซึง่ จะได้รบั
จากการจัดการเรียนรู้ โดยครูผสู้ อนทําได้โดยกําหนดเป้าหมายของการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้ชดั เจน
จากนัน้ ทําให้ผเู้ รียนสามารถคิดกระบวนการในการดําเนินการได้โดยครูเป็นผูค้ วบคุมคอยช่วยเหลือ
และให้ขอ้ มูลย้อนกลับทีส่ ร้างสรรค์เพื่อให้ผเู้ รียนรับรูอ้ ยูเ่ สมอว่าจะต้องทําอะไรเพื่อไปให้ถงึ เป้าหมาย
ของการเรียนรู้ การประเมินผลชัน้ เรียนเพื่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้แนะนําวิธกี ารซึง่ ผูโ้ ค้ชสามารถ
ช่วยให้ครูผสู้ อนสามารถสร้างทีมจัดการการเรียนรูใ้ ห้กลายเป็นทีมการประเมิน
การโค้ชแบบเพื่อนร่วมงาน (
Peer coaching) เป็นกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู
(Professional development) โดยอาศัยผูป้ ฏิบตั งิ านทีท่ าํ งานอยูใ่ นทีเ่ ดียวกันสลับบทบาทระหว่าง
การเป็นผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ช นันคื
่ อครูผสู้ อนจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับเกีย่ วกับการปฏิบตั ขิ องครู
ผูร้ ว่ มงาน สังเกตการณ์จดั การเรียนรู้ สะท้อนคิด (Reflection) การแลกเปลีย่ นข้อมูลทางวิชาชีพและ
การแก้ปญั หา (Bruce; & Ross. 2008: 346-370; Zwart.; et al. 2008: 982-1002) สําหรับ
กระบวนการโค้ชจะแปรผันเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์และครูผสู้ อนแต่ละคนซึง่ เป็นการดําเนินการ
ทีม่ คี วามยืนหยุน่ กว่าการดําเนินการทีม่ แี บบแผนทีช่ ดั เจนแบบเดิม (Zwart.; et al. 2009: 243-257)
สรุปได้ว่า
ทฤษฎีทอ่ี ยูภ่ ายใต้กระบวนการโค้ช คือ จิตวิทยาเชิงบวก ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายที่
สอดคล้องกัน คือ ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวติ มนุษย์ในทุกๆด้าน เช่น พฤติกรรมการทํางาน
ชีวติ ประจําวัน ตลอดจนการหาแนวทางการจัดการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมให้แก่ผเู้ รียนเพื่อแก้ปญั หา
เกีย่ วกับผลลัพธ์ทางการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยนําเทคนิคและวิธกี ารทีห่ ลากหลายมาประยุกต์ใช้เพื่อ
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ทําให้บุคคลเกิดการเรียนรูแ้ ละสามารถแก้ปญั หาได้ดว้ ยความสามารถของตนเอง ดังนัน้ งานวิจยั ใน
ครัง้ นี้จงึ ผสมผสานวิธกี ารโค้ชทีม่ แี นวคิดและหลักการภายใต้ทฤษฏีของจิตวิทยาเชิงบวกทัง้
3
รูปแบบอันได้แก่ การโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ การโค้ชการสอนและการโค้ชแบบเพื่อนร่วมงานเข้าด้วยกัน
เพื่อให้การพัฒนาวิชาชีพครูมปี ระสิทธิภาพสูงทีส่ ุด

1.4 กระบวนการโค้ช
กิจกรรมการโค้ชในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาเทคนิควิธกี ารของกระบวนการโค้ช
รูปแบบต่างๆจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของ
ครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของ
ผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึง่ จากการศึกษากิจกรรมการโค้ชของการโค้ชการสอน ไนท์
(Knight. 2007) ได้กล่าวว่ากิจกรรมการโค้ชซึง่ ผูโ้ ค้ชควรดําเนินการเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วยเทคนิควิธกี าร 5 กิจกรรม คือ การทํางานร่วมกัน ( Collaboration) ระหว่างผูโ้ ค้ชและ
ครูผสู้ อน การแสดงเป็ นต้นแบบ ( Modeling) การสังเกต ( Observation) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
(Feedback) และการให้การช่วยเหลือสนับสนุน ( Supporting) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การคัดเลือกเพียง 3
เทคนิควิธกี าร ได้แก่ การแสดงเป็ นต้นแบบ การสังเกตและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับมาประยุกต์ใช้เป็ น
กิจกรรมการโค้ชในช่วงของการเตรียมการปฏิบตั เิ พื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานเนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการทํางานร่วมกันและการให้
การช่วยเหลือสนับสนุ นเป็ นคุณลักษณะทีผ่ โู้ ค้ชพึงปฏิบตั อิ ยูต่ ลอดเวลาในทุกช่วงของกระบวนการ
โค้ชเพื่อช่วยแก้ปญั หาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูผสู้ อน
สุดท้ายผูว้ จิ ยั จึงทําการพิจารณาเพื่อเลือกสรรเทคนิควิธกี ารต่างๆทีม่ คี วามเหมาะสมมา
กําหนดเป็ นกิจกรรมการโค้ช ซึง่ ประกอบด้วยการประชุมแบบตัวต่อตัว ( One-to-one meeting) การ
สะท้อนคิด (Reflection) การแสดงเป็ นต้นแบบ ( Modeling) การสังเกต (Observation) การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ (Feedback) และการแสดงบทบาทสมมติ ( Role play) โค้ชโดยมีรายละเอียดของ เทคนิค
วิธกี ารทีน่ ํามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการโค้ช ดังต่อไปนี้
1.4.1 การประชุมแบบตัวต่อตัว (One-to-one meeting)
ไนท์ (Knight. 2007) ได้กล่าวว่าในช่วงเริม่ ต้นของกระบวนการโค้ชในโรงเรียน ผูโ้ ค้ช
มักจะพบกับอุปสรรคอันสําคัญนันคื
่ อ ครูส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ยนิ ดีทจ่ี ะเข้าร่วม
กระบวนการโค้ช ดังนัน้ หลังจากทีไ่ ด้ทาํ การอธิบายเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือการวิจยั
แล้วผูว้ จิ ยั จึงควรทําการพบปะครูผสู้ อนรายบุคคลเพื่อให้ผโู้ ค้ชสามารถเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ น
ความคิดกับครูผสู้ อนได้อย่างลึกซึง้ มากขึน้ โดยการพบปะแบบรายบุคคลนี้ผโู้ ค้ชจะทําการสอบถาม
เพื่อค้นพบความคิดของครูผสู้ อนแต่ละคนเกีย่ วกับรายวิชาทีค่ รูผสู้ อนรับผิดชอบและเป็นการเปิด
โอกาสให้ครูผสู้ อนแต่ละคนได้สอบถามข้อสงสัยเกีย่ วกับโครงการวิจยั รวมทัง้ ผูโ้ ค้ชสามารถนําเสนอ
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แนวทางการโค้ชเพื่อช่วยแก้ปญั หาทีผ่ ถู้ ูกโค้ชกําลังประสบและต้องการความช่วยเหลือจากผูโ้ ค้ช
สุดท้ายแล้วจึงให้ครูผสู้ อนทําการตัดสินใจเพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการโค้ช ทัง้ นี้การโค้ชต่างถูก
พิจารณาว่าเป็ นกระบวนการเรียนรูเ้ นื่องจากทัง้ ผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ชต่างก็เป็นผูเ้ รียนด้วยกันทัง้ สอง
ฝา่ ยโดยสภาวะของการเรียนรูอ้ าจประกอบด้วยองค์ประกอบทางกายภาพ ( Physical) และ สังคม
(Social) ซึง่ องค์ประกอบเหล่านี้อาจเป็ นเหมือนอุปสรรคทีข่ ดั ขวางการเรียนรูแ้ ละส่วนใหญ่เป็น
อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจโดยมีทม่ี าจากประสบการณ์ทไ่ี ม่ดที เ่ี กิดขึน้ ในอดีตของแต่ละบุคคล
เช่น บางคนอาจมีประสบการณ์ทไ่ี ม่ดตี ่อเรียนรูแ้ ละกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการเรียนรูใ้ นอนาคต
จนนําไปสู่วงั วนทางลบ (Negative loop) กลับไปกลับมา ในทางกลับกันหากผูถ้ ูกโค้ชมีประสบการณ์
ทีด่ ตี ่อการเรียนรูจ้ ะนําไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ ( Capacity) สําหรับการเรียนรูใ้ นอนาคต ดังนัน้ ผูม้ ี
ส่วนร่วมในโปรแกรมการโค้ชมักจะถูกตัง้ คําถามเกีย่ วกับประสบการณ์ทไ่ี ม่ดซี ง่ึ เคยเกิดขึน้ ในอดีต
และอาจเป็ นอุปสรรคขัดขวางการเปลีย่ นแปลง ด้วยเหตุน้ใี นการพบปะกันครัง้ แรก ผูโ้ ค้ชจึงมีหน้าที่
ช่วยให้ผถู้ ูกโค้ชเกิดความตระหนักรูว้ ่าสิง่ ใดเกิดขึน้ ภายในจิตใจของตนเองในอดีตทีผ่ ่านมา
กระบวนการนี้เรียกว่าการทําแผนที่ ( Mapping) ขอบเขตของการกระทําบนขอบเขตของการ
ตระหนักรูท้ ม่ี ตี ่อประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
นอกจากการพบปะรายบุคคลจะช่วยให้ผโู้ ค้ชสามารถเข้าถึงความคิดและความต้องการ
ของครูผสู้ อนแต่ละคนแล้ว ผูโ้ ค้ชยังสามารถใช้โอกาสทีไ่ ด้พบปะครูผสู้ อนรายบุคคลนี้เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงอารมณ์กบั ครูผสู้ อนอีกด้วย
1.4.2 การสังเกต (Observation) และการแสดงเป็ นตัวแบบ (Modeling)
ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม ( Social Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura: 1997)
ได้กล่าวว่าการเรียนรูข้ องบุคคลสามารถเกิดขึน้ โดยการสังเกต (Observation) แล้วลอกเลียนแบบตัว
แบบ (Model) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นําทฤษฎีการเรียนรูข้ องแบนดูรามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการโค้ช
โดยให้ครูผสู้ อนได้มโี อกาสสังเกตพฤติกรรมอันพึงประสงค์ต่างๆจากตัวแบบ ( Model) ซึง่ นับว่าเป็น
หนึ่งในเทคนิคของกระบวนการโค้ชทีส่ าํ คัญ ทัง้ นี้ในช่วงแรกของการเตรียมความพร้อมผูโ้ ค้ชจะทํา
การอธิบายถึงวิธกี ารจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากนัน้ จึงดําเนินการสาธิตหรือแสดงเป็น
ต้นแบบเพื่อให้ครูผสู้ อนได้เกิดความรูแ้ ละเข้าใจทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้
สําหรับผูท้ จ่ี ะทําหน้าทีเ่ ป็ นตัวแบบของกิจกรรมการโค้ชในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะทําการคัดเลือก
บุคคลในทีมผูโ้ ค้ชทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับว่าเป็ นบุคคลทีส่ ามารถจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานได้เป็ น
อย่างดีหรือสามารถแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม (นพมาศ
อุง้ พระ.
2551: 388-391) ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าในการแสดงเป็นต้นแบบผูโ้ ค้ชควรสร้างสัมพันธภาพทีด่ ดี ว้ ยการ
พูดคุยทีเ่ ป็ นกันเองกับครูผสู้ อนซึง่ จะส่งผลทําให้การถ่ายทอดความรูโ้ ดยการแสดงเป็นต้นแบบ
เป็นไปอย่างราบรืน่ นอกจากนี้ก่อนเริม่ การแสดงเป็นตัวแบบผูโ้ ค้ชควรทําการทบทวนความรูเ้ ดิม
อย่างละเอียดครบถ้วนและอธิบายเกีย่ วกับความคาดหวังอย่างชัดเจนรวมทัง้ ตรวจสอบความเข้าใจ
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เกีย่ วกับความคาดหวังเหล่านัน้ เพื่อให้ครูผสู้ อนเกิดความรูค้ วามเข้าใจทีช่ ดั เจนเพียงพอต่อการ
สังเกตการแสดงเป็ นต้นแบบ สิง่ สําคัญอีกประการคือในทุกช่วงของการแสดงเป็นตัวแบบผูโ้ ค้ชควรมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ครูผสู้ อนโดยตลอด (Knight. 2007: 114-115)
สําหรับการสังเกตการณ์ตวั แบบในแต่ละครัง้ หากผูโ้ ค้ชต้องการให้ครูผสู้ อนเข้าใจถึง
แนวทางในการสังเกตอย่างชัดเจน ผูโ้ ค้ชสามารถพัฒนาความเข้าใจร่วมกันกับครูผสู้ อนเกีย่ วกับ
วัตถุประสงค์ของการแสดงเป็ นต้นแบบโดยการสร้างแบบสังเกตการณ์ซง่ึ จะช่วยให้ครูผสู้ อนและผู้
โค้ชตระหนักถึงสิง่ ทีต่ อ้ งสังเกตจะเห็นได้ว่านอกจากครูผสู้ อนจะสามารถสังเกตการแสดงเป็ นต้นแบบ
ได้แล้วครูผสู้ อนยังสามารถบันทึกพฤติกรรมทีส่ าํ คัญซึง่ ผูโ้ ค้ชได้ทาํ การแสดงให้ครูผสู้ อนได้ดู
(Knight. 2007)
แบบสังเกตยังถือว่าเป็ นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการทีผ่ โู้ ค้ชจะสามารถสร้างความ
เข้าใจทีช่ ดั เจนว่าครูผสู้ อนควรสังเกตอะไรในขณะทีผ่ โู้ ค้ชดําเนินการแสดงเป็นต้นแบบซึง่ แบบสังเกต
นี้ผโู้ ค้ชอาจสร้างโดยแบ่งออกเป็ น 3 คอลัมน์ ประกอบด้วยหัวข้อการพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ความสําคัญและความคิดเห็นหรือประเด็นคําถามทีม่ ตี ่อการแสดง
ต้นแบบนัน้ ๆ เป็ นต้น
แบบสังเกตการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้

ความสําคัญ

ความคิดเห็น

ภาพประกอบ 2 แบบสังเกตการณ์จดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ทีม่ า: Knight. (2007). Instructional Coaching: A Partnership Approach to Improving
Instruction.
จากแบบฟอร์มการสังเกตการแสดงเป็นต้นแบบข้างต้นประกอบด้วย ส่วนแรกคือส่วนทีใ่ ห้
ครูผสู้ อนหรือผูถ้ ูกโค้ชสามารถเขียนรายการการแสดงเป็นต้นแบบของผูโ้ ค้ชทีผ่ ถู้ ูกโค้ชพิจารณาแล้ว
ว่ามีความน่ าสนใจ ส่วนทีส่ องคือส่วนทีใ่ ห้ครูผสู้ อนแสดงเครือ่ งหมายทุกครัง้ ทีพ่ จิ ารณาเห็นว่า
รายการทีต่ นเองสังเกตเป็ นการปฏิบตั หิ รือเทคนิคการสอนทีม่ คี วามสําคัญและในส่วนสุดท้ายคือส่วน
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ทีม่ ใี ห้ครูผสู้ อนเขียนความคิดเห็น คําถามทีส่ งสัยและความคิดต่างๆทีค่ รูผสู้ อนสังเกตจากการแสดง
เป็นต้นแบบของผูโ้ ค้ช
เมือ่ ผูโ้ ค้ชได้แสดงเป็ นต้นแบบให้ครูผสู้ อนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการเรียนรูแ้ ล้วลําดับต่อไปผู้
โค้ชจะทําการสังเกตการปฏิบตั ขิ องครูผสู้ อนโดยให้ครูผสู้ อนแสดงบทบาทสมมติ ( Role play) ซึง่
แบบฟอร์มนี้ยงั คงสามารถนําไปใช้เพื่อบันทึกการสังเกตการณ์ของผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนท่านอื่นได้ดว้ ย
เช่นเดียวกัน
1.4.3 การแสดงบทบาทสมมติ (Role play)
การแสดงบทบาทสมมติ ( Role play) เป็ นอีกเทคนิคหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้ครูผสู้ อนเกิดการ
เรียนรูผ้ ่านการทดลองปฏิบตั ิ ทัง้ นี้จากทฤษฎีตวั แบบและการเรียนรูข้ องแบนดูรา่ ( Bandura: 1997)
ได้กล่าวถึงการเรียนรูท้ เ่ี กิดจากการสังเกตโดยแบ่งออกเป็ น 4 ระยะซึง่ ในระยะที่ 3 จะเป็นขัน้ ของ
การแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ( Reproduction) (นุ ชลี อุปภัย. 2558: 140-141) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
นําเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติมาประกอบเข้าสู่กระบวนการโค้ช
หลังจากทีค่ รูผสู้ อนได้ดกู ารแสดงเป็ นต้นแบบ (Modeling) และได้ทาํ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนแล้ว ผูโ้ ค้ชจะดําเนินการให้ครูผสู้ อนได้มโี อกาสในการแสดงบทบาทสมมติ
ในการเป็ นครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยผูโ้ ค้ชจะกําหนดสถานการณ์ให้ม ี
ความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงเพื่อให้ครูผสู้ อนทีส่ วมบทบาทสมมติสามารถแสดงออกถึง
พฤติกรรมตามความรูค้ วามเข้าใจและความรูส้ กึ ของตนเองรวมทัง้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผโู้ ค้ชและ
ครูผสู้ อนคนอื่นสามารถสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันเกีย่ วกับ
พฤติกรรม ความรู้ ความคิด อารมณ์และความรูส้ กึ ของครูผสู้ อนทีส่ วมบทบาทสมมติแต่ละคน (ทิศ
นา แขมมณี. 2558: 358) สําหรับแบบสังเกตการจัดการเรียนรูผ้ โู้ ค้ชสามารถใช้แบบสังเกตการ
จัดการเรียนรูฉ้ บับเดียวกันกับทีค่ รูผสู้ อนได้ใช้บนั ทึกในการสังเกตการแสดงเป็นตัวแบบของผูโ้ ค้ช
1.4.4 การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
จากทฤษฎีตวั แบบและการเรียนรูจ้ ากการสังเกต ( Modeling and Observational learning)
ของแบนดูรา่ (Bandura: 1997) ได้กล่าวถึงการเรียนรูข้ องบุคคลว่าหลังเมือ่ ผูเ้ รียนได้ผ่านการสังเกต
ตัวแบบ จดจําและแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบแล้วผูส้ อนควรประเมินและให้ขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกับการ
แสดงบทบาทสมมติซง่ึ แสดงออกถึงพฤติกรรมอันพึงประสงค์เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูว้ ธิ กี ารใน
การปรับปรุงพฤติกรรมให้มคี วามเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ (ทิศนา แขมมณี. 2558: 358-360; นุชลี อุป
ภัย. 2558: 140-141)
การได้รบั ข้อมูลย้อนกลับจากบุคคลทีม่ คี วามสําคัญต่อชีวติ ของเราเป็นสิง่ สําคัญสําหรับใน
กระบวนการโค้ชการได้รบั ข้อมูลย้อนกลับก็มคี วามสําคัญเฉกเช่นกัน ( Mukherjee. 2014:162-166)
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้จงึ ได้นําการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ( Feedback) มารวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
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ในกระบวนการโค้ชโดยหลังจากการสังเกตการณ์ผสู้ งั เกตซึง่ ในทีน่ ้หี มายถึงผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ชทีม่ ี
บทบาทเป็ นผูส้ งั เกตจะทําหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับ
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับเป็ นการบอกกล่าวถึงสิง่ ต่างๆทีผ่ สู้ งั เกตมองเห็นว่ามีความสําคัญซึง่
ผูป้ ฏิบตั หิ รือผูถ้ ูกโค้ชอาจมองข้ามไปหรือไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าทีค่ วรเนื่องจากการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับโดยผูส้ งั เกตจะสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ทีแ่ ตกต่างไปจากทีผ่ ถู้ ูกโค้ชเล็งเห็นหรือ
ให้ความสําคัญส่งผลทําให้เกิดมุมมองทีส่ ร้างสรรค์แปลกใหม่รวมทัง้ ยังเสริมสร้างความตระหนักรู้
เกีย่ วกับสิง่ ทีค่ รูผสู้ อนหรือผูถ้ ูกโค้ชกําลังปฏิบตั เิ พิม่ มากขึน้ อีกด้วย นอกจากนี้การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ยังช่วยเพิม่ พูนแรงบันดาลใจต่อการพัฒนาพฤติกรรม ดังนัน้ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
ต่อครูผสู้ อนหรือผูถ้ ูกโค้ชจะมีคุณค่าอย่างมากหากดําเนินการอย่างเหมาะสม (Mukherjee. 2014)
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับมักเป็ นการให้ขอ้ สังเกตทีไ่ ม่เป็ นทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ มักมีลกั ษณะ
เป็นข้อสังเกตทีม่ คี วามเป็ นกลางและสามารถมองเห็นภาพอย่างชัดเจนยุตธิ รรมซึง่ การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับจะเกีย่ วข้องกับสิง่ ทีผ่ สู้ งั เกตมองเห็นว่ามีสงิ่ ใดเกิดขึน้ บ้างเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนสิง่ ที่
ผูถ้ ูกโค้ชปฏิบตั ิ (Mukherjee. 2014) จะเห็นได้ว่าการให้ขอ้ มูลย้อนกลับจะเป็นเพียงการให้ขอ้ มูลที่
ปราศจากการตัดสินคุณค่า (Value judgment) โดยในระหว่างการให้ขอ้ มูลย้อนกลับผูส้ งั เกตจะเสนอ
ความคิดเห็น ตัดสินหรือสอดแทรกความเชื่อต่างๆแต่จะเป็ นเพียงการให้มมุ มองหรือแง่คดิ ทีส่ าํ คัญ
และจําเป็ นเท่านัน้ ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ป็ นเหมือนความท้าทายประการหนึ่งของการให้ขอ้ มูลย้อนกลับคือการ
ทําให้การให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุ นพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ซง่ึ จะทําให้ผถู้ ูกโค้ช
สามารถบรรลุเป้าหมายตามทีค่ าดหวังโดยไม่สอดแทรกความคิดเห็น การตัดสินตีตราหรือแม้กระทัง่
ความเชื่อต่างๆในการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ในทางกลับกันบางครัง้ หากให้ขอ้ มูลย้อนกลับโดยมุง่ เน้นทีพ่ ฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ยอ่ มไม่
เป็นทีต่ อ้ งการของผูร้ บั ฟงั ข้อมูลเหล่านัน้ อีกทัง้ ยังเป็นการบันทอนกํ
่
าลังใจดังนัน้ ผูโ้ ค้ชและผูส้ งั เกตที่
ต้องการให้ขอ้ มูลย้อนกลับควรหลีกเลีย่ งการให้ขอ้ มูลย้อนกลับทีเ่ ป็นไปในแนวทางตําหนิตเิ ตียน
พฤติกรรมเนื่องจากการให้ขอ้ มูลย้อนกลับทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพหรือไม่สร้างสรรค์จะไม่สามารถพัฒนา
ศักยภาพและการเรียนรูข้ องผูถ้ ูกโค้ชได้เลย
1.4.5 การสะท้อนคิ ด (Reflection)
ในการดําเนินกระบวนการโค้ชทัง้ ผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ชต่างก็เกิดการเรียนรู้ โดยครูผสู้ อนใน
ฐานะผูถ้ ูกโค้ชจะเกิดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบใหม่ในขณะทีผ่ โู้ ค้ชจะได้
เรียนรูเ้ กีย่ วกับทักษะหรือมุมมองใหม่ซง่ึ เกีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน บทเรียนต้นแบบ
(Model lesson) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูผสู้ อนตลอดจนองค์ประกอบต่างๆของ
กระบวนการโค้ช ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าในทุกวันจะมีประสบการณ์การเรียนรูเ้ กิดขึน้ มากมายถึงแม้ว่าผู้
โค้ชจะเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์มากอยูแ่ ล้วก็ตาม ด้วยเหตุน้จี งึ ควรมีวธิ กี ารทีจ่ ะทําให้ครูผสู้ อนหรือผูถ้ ูก
โค้ชรวมทัง้ ผูโ้ ค้ชได้เกิดความตระหนักถึงสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ( Knight. 2007) โดยการวิจยั ครัง้ นี้เป็นการ
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วิจยั ทีม่ จี ดุ มุง่ หมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงนําเทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพซึง่ มีลกั ษณะเป็นวงจรซึง่ เกิดจากผสาน
แนวคิดของ Schon (1983) Kolb (1984) และ Gibbs (1988) ซึงมีความเหมาะสมต่อการนําไปใช้กบั
บริบทของการทํางานของครูผสู้ อนมากยิง่ ขึน้ (Malthouse & Roffey-Barentsen. 2013) โดย
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ดังภาพประกอบ 3
Experience
Action plan

Reflection
Professional
practice

ภาพประกอบ 3 วงจรการสะท้อนคิดเพื่อวิชาชีพ
ทีม่ า: Malthouse; & Roffey-Barentsen. (2013). Reflective Practice in Education and Training.
ขัน้ ที่ 1 Experience
วงจรการสะท้อนคิดเพื่อวิชาชีพมักเริม่ ต้นด้วยขัน้ ตอนของการถ่ายทอดและ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ซึง่ สามารถเกิดขึน้ ได้หลากหลายรูปแบบโดยไม่จาํ กัดเฉพาะประสบการณ์
ในห้องเรียนหรือในรายวิชาทีค่ รูผสู้ อนแต่ละคนรับผิดชอบ ดังนัน้ ประสบการณ์ในทีน่ ้จี งึ เป็นเสมือน
ภาพกว้างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับครูผสู้ อนแต่ละคน เช่น ประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเข้าร่วมการอบรม
การประชุมหรือการสัมมนา ตลอดจนประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการได้ขอ้ มูลย้อนกลับจากผู้
ประเมิน ศึกษานิเทศก์หรือเพื่อนร่วมงาน
สําหรับในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ออกแบบโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้โมเดล SCOPE ใน
ขัน้ ตอนนี้เพื่อใช้ในการกําหนดประเด็นให้ครูผสู้ อนสามารถบอกเล่าประสบการณ์การสอนได้ชดั เจน
และมีทศิ ทางมากขึน้ โดยโมเดล SCOPE ประกอบด้วย สังคมการทํางาน ( Social) การสื่อสาร
(Communicational) โครงสร้างขององค์กร ( Organizational) ลักษณะส่วนบุคคล ( Personal) และ
เศรษฐกิจ ( Economic) หลังจากทีผ่ โู้ ค้ชได้รบั ทราบประสบการณ์ในประเด็นทัง้ ห้าแล้วจะทําให้
สามารถพิจารณาร่วมกับครูผสู้ อนได้ว่าปจั จัยใดทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพมากทีส่ ุดอย่างแท้จริง
ขัน้ ที่ 2 Reflection
เมือ่ ครูผสู้ อนได้เข้าร่วมสู่กระบวนการโค้ชแล้ว ช่วงแรกผูโ้ ค้ชจะดําเนินการอบรม
เพื่อให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน ทักษะทีค่ รูผสู้ อนควรมีตลอดจน
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ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนดังนัน้ เมือ่ ผูโ้ ค้ชทําการสาธิตกระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ครูผสู้ อนแล้ว ผูโ้ ค้ชจะดําเนินการให้ครูผสู้ อนร่วมสะท้อนคิด
สําหรับขัน้ ตอนของการสะท้อนคิดเกีย่ วกับการสาธิตกระบวนการโค้ช ผูว้ จิ ยั เลือกใช้
ขัน้ ตอน SHARK ประกอบด้วย สิง่ ทีเ่ ห็น ( Saw) สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ( Heard) การกระทํา ( Action) ผลลัพธ์
(Result) ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ( Knowledge) การสะท้อนคิดตามขัน้ ตอนนี้จะทําให้ผถู้ ูกโค้ชหรือครูผสู้ อน
สามารถคิดเกีย่ วกับเหตุการณ์ ประสบการณ์หรือการสาธิตของผูโ้ ค้ชได้อย่างแท้จริงซึง่ สามารถทําให้
ครูผสู้ อนสามารถพิจารณาถึงเหตุการณ์อะไรทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ไร ทีไ่ หน ใครทีเ่ กีย่ วข้องยิง่ ไปกว่านัน้
คําถามว่าทําไมและอย่างไรจะช่วยทําให้ผถู้ ูกโค้ชหรือครูผสู้ อนเกิดความรูอ้ ย่างลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้
โดยเฉพาะคําถามว่าทําไม
ขัน้ ที่ 3 Professional Practice
หลังจากทีผ่ ถู้ ูกโค้ชได้พจิ ารณาถึงเหตุการณ์ ประสบการณ์หรือกระบวนการโค้ชแล้วผู้
โค้ชจะตัง้ คําถามเพื่อถามผูถ้ ูกโค้ชมากขึน้ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ครูผสู้ อนหรือผูถ้ ูกโค้ชสามารถ
ประเมินเหตุการณ์ ประสบการณ์หรือกระบวนการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ผ่านการ
วิเคราะห์ดว้ ยคําถามของผูโ้ ค้ช เช่น เทคนิคการสอนเหล่านี้เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
อย่างไร มีความเกีย่ วข้องกับตัวครูผสู้ อนอย่างไร ครูผสู้ อนมีความพึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจอะไรและ
ทําไม มีวธิ กี ารอื่นอีกหรือไม่ทส่ี ามารถสร้างผลลัพธ์ตามทีค่ รูผสู้ อนต้องการ เป็นต้น
ขัน้ ที่ 4 Action plan
ขัน้ ตอนสุดท้ายของวงจรการสะท้อนคิดเพื่อวิชาชีพคือการวางแผนการปฏิบตั ิ
โดยทัวไปจากการศึ
่
กษาเอกสารและงานวิจยั พบว่าการวางแผนการปฏิบตั จิ ะถูกสร้างขึน้ ตาม
เป้าหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงซึง่ มอล์ทเฮาส์และรอฟเฟย์ -บาเรนท์เซน (Malthouse; & RoffeyBarentsen. 2013) ได้เสนอแนวทางในการวางแผนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามชัดเจนโดยดําเนินการตาม
ขัน้ ตอนทีเ่ รียกว่า SMART แต่สาํ หรับงานวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้เลือกใช้ขนั ้ ตอนทีเ่ รียกว่า
SMARTER
จากขัน้ ตอนทัง้ 4 ขัน้ ตอนของการสะท้อนคิดจะเห็นได้ว่าการสะท้อนคิดอาจถูก
นํามาใช้ในกระบวนการโค้ชส่วนบุคคลแต่การสะท้อนคิดจะมีประโยชน์และประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
หากใช้ในการดําเนินการด้วยกระบวนการกลุ่มซึง่ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนทีม่ สี ่วนร่วมใน
กระบวนการโค้ชได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกันผ่านการถามคําถามและการเสนอความ
คิดเห็นของกลุ่ม ด้วยกิจกรรมการโค้ชการสะท้อนความคิดนี้จะช่วยทําให้ครูผสู้ อนหรือผูถ้ ูกโค้ชได้
ตระหนักถึงความคิดของตนเองเกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นระหว่างเข้าร่วมในกระบวนการโค้ช
1.4.6 โมเดล GROW
โมเดล GROW เป็ นหนึ่งในโมเดลทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั เป็นอย่างดีและถูกนําไปใช้ในกระบวนการ
โค้ชมากทีส่ ุดโมเดลหนึ่ง ถึงแม้ว่าโมเดลนี้จะถูกทําให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลายโดยเซอร์จอห์น วิ
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ทมอร์ (John Whitmore) ซึง่ ได้เผยแพร่ผ่านหนังสือ “Coaching for Performance” (Whitmore.
2002) ทัง้ นี้โมเดล GROW จะมีลกั ษณะของขัน้ ตอนการโค้ชทีช่ ดั เจนซึง่ เป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการโค้ชซึง่ จะช่วยให้ผโู้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ชเข้าใจถึงผลลัพธ์ทค่ี าดหวังอย่างชัดเจน เช่น การ
พัฒนาพฤติกรรมตามเป้าหมาย (Goal) ของผูถ้ ูกโค้ช หรือการปรับพฤติกรรมตามแผนปฏิบตั กิ ารใน
ขัน้ ตอนการตัดสินใจ (Will)
GROW เป็ นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระโยชน์สาํ หรับการกําหนดโครงสร้างขัน้ ตอนของกระบวนการ
โค้ช โดยโมเดลนี้ประกอบด้วยขัน้ ตอนการกําหนดเป้าหมาย (
Goal) การตรวจสอบสภาพจริง
(Reality) การกําหนดทางเลือก ( Option) และการตัดสินใจ ( Will) (Law. 2013:143-145; วิชยั วงษ์
ใหญ่และมารุต พัฒนผล . 2557: 25-28) โดยทัวไปแล้
่
วโมเดลนี้จะมีจดุ เริม่ ต้นทีก่ ารกําหนด
เป้าหมายแต่บางครัง้ เป้าหมายอาจไม่ชดั เจนจนกว่าจะถึงขัน้ ตอนต่อๆไปดังนัน้ บางครัง้ จึงมีความ
จําเป็นต้องมีการทวนซํ้าแล้วซํ้าอีก ถึงแม้ว่าโครงสร้างของขัน้ ตอนจะเหมือนเป็นกระบวนการที่
ดําเนินการเป็ นเส้นตรงแต่ในความเป็ นจริงของการปฏิบตั จิ ะดําเนินการทําซํ้าไปซํ้ามาซึง่ มีลกั ษณะ
เป็นวงกลมวนตามขัน้ ตอนไปเรือ่ ยๆและไม่เป็นเส้นตรง ด้วยเหตุน้กี ารกําหนดเป้าหมายจึงอาจถูก
ทบทวนได้ในขัน้ ตอนต่อๆไป
ด้วยเหตุผลทีโ่ มเดล GROW ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กบั
บริบทต่างๆซึง่ นับว่าเป็ นโมเดลทีม่ คี วามยืดหยุน่ สูง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้โมเดล GROW เป็น
ขัน้ ตอนการดําเนินการโค้ชในงานวิจยั ครัง้ นี้ ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจทีช่ ดั เจนในแต่ละขัน้ ตอน
ผูว้ จิ ยั จึงทําได้ศกึ ษาค้นคว้ารายละเอียดของการดําเนินการในแต่ละขัน้ ตอนของโมเดล GROW ซึง่ มี
รายละเอียดของแต่ละขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1.4.6.1 การกําหนดเป้ าหมาย (Goal setting)
วัตถุประสงค์แรกของโมเดลนี้ คือ การกําหนดเป้าหมาย ผูถ้ ูกโค้ชควรกําหนด
เป้าหมายระยะยาว เป้าหมายระยะสัน้ เป้าหมายสําหรับแต่ละขัน้ ตอน เป้าหมายสําหรับปญั หาต่างๆ
และเป้าหมายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ผูโ้ ค้ชอาจถามว่า “คุณต้องการอะไรจากการโค้ชในครัง้ นี้ ” โดย
เป้าหมายของการโค้ชควรเป็ นเป้าหมายทีเ่ กิดจากการมองโลกในแง่ดแี ละเป็นเป้าหมายทีม่ คี วามท้า
ทาย ผูโ้ ค้ชจําเป็ นต้องดําเนินกระบวนการให้ผถู้ ูกโค้ชกําหนดเป้าหมายของตัวผูโ้ ค้ชเองโดยการถาม
ว่า “นี่คอื เป้าหมายของใคร”
ในกระบวนการโค้ชผูถ้ ูกโค้ชบางคนอาจพบว่าการกําหนดเป้าหมายไม่ใช่เรือ่ งง่ายหาก
ปราศจากการกําหนดบริบทเรือ่ งราวหรือหัวเรือ่ ง ( Topic) รวมทัง้ การทบทวนสถานการณ์ปจั จุบนั
ดังนัน้ บางครัง้ โมเดล GROW อาจกลายเป็น TGROW โดยผูโ้ ค้ชจะต้องใช้ความรูแ้ ละทักษะที่
หลากหลายผสานรวมกันเพื่อทําการโค้ช การสนทนาทีย่ ดึ ตามวัตถุประสงค์นบั ว่าเป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ชเกีย่ วกับเรือ่ งเล่าซึง่ เป็นทีม่ าของความคาดหวัง
และความปรารถนา (Law. 2013: 144; citing Megginson; & Clutterbuck. 1995)
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งานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นําแนวคิดของการบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ (
Cognitive
Behavioral Therapy: CBT) มาประยุกต์เข้าสู่กระบวนการโค้ช เนื่องจากการบําบัดพฤติกรรมการรู้
คิดเป็นรูปแบบทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กบั กระบวนการโค้ชเนื่องจากความสอดคล้องของ
กระบวนการโค้ชทีเ่ ป็ นกระบวนการทํางานร่วมกัน ( Collaborative process) และการบําบัด
พฤติกรรมการรูค้ ดิ ทีเ่ ป็ นกระบวนการชีแ้ นะเพื่อการคืนสู่ภาวะปกติ ( Guided recovery) โดยใน
กระบวนการโค้ชผูโ้ ค้ชจะไม่ทาํ การจํากัดหรือควบคุมวิธกี ารแก้ปญั หาของผูถ้ ูกโค้ชแต่ผโู้ ค้ชจะให้
ความช่วยเหลือเพื่อชีแ้ นะและสนับสนุ นให้ผถู้ ูกโค้ชสามารถค้นพบคุณลักษณะอันเป็ นอัตลักษณ์ของ
ตนเองอีกครัง้ รวมทัง้ กระตุน้ ให้ผถู้ ูกโค้ชสามารถคิดหาวิธกี ารทํางานเพื่ออนาคต ด้วยเหตุน้ผี วู้ จิ ยั จึง
ได้นําการบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ มาประยุกต์ส่กู ระบวนการโค้ชเพื่อให้การกําหนดเป้าหมายของ
กระบวนการโค้ชมีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้
โดยพืน้ ฐานของแนวคิดการบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ เกิดจากการผสมผสานกัน
ระหว่างปรัชญาและจิตวิทยาเชิงบวกสมัยใหม่ซง่ึ เป็ นกระบวนการทีข่ บั เคลื่อนเพื่อเป้าหมายและ
มุง่ เน้นทีก่ ารแก้ปญั หาอีกทัง้ ให้ความสําคัญกับปจั จุบนั และอนาคต ดังนัน้ เมือ่ นํามาประยุกต์เข้าสู่
กระบวนการโค้ชในขัน้ ของการกําหนดเป้าหมายการบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ จึงเป็นเทคนิคทีจ่ ะช่วย
ในการจัดการเกีย่ วกับการรูค้ ดิ ( Cognitive) และอารมณ์ ( Emotion) แม้ว่าการนําหลักการของการ
บําบัดพฤติกรรมทางจิตมาประยุกต์เข้าสู่กระบวนการโค้ชนี้ถอื ว่าเป็นวิธกี ารทีค่ ่อนข้างใหม่แต่การ
บําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ นี้จะช่วยทําให้ผถู้ ูกโค้ชสามารจําแนกแยกแยะอุปสรรคทางการรูค้ ดิ
พฤติกรรมและอารมณ์ซง่ึ ขัดขวางการดําเนินการตามเป้าหมายและสุดท้ายผูถ้ ูกโค้ชจะสามารถ
เปลีย่ นแปลงแก้ไขอุปสรรคเหล่านัน้ ได้ ( Law. 2013: 131; citing Neenan & Palmer. 2001; Law.
2003)
โดยแรกเริม่ ผูโ้ ค้ชอาจทําการสํารวจอารมณ์ความรูส้ กึ และความคิดของผูถ้ ูกโค้ชที่
เกีย่ วข้องกับการกําหนดเป้าหมายเนื่องจากการบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ มีความเชื่อทีส่ าํ คัญ คือ
กระบวนการการรูค้ ดิ ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของบุคคล ( Law. 2013: 131; สมโภชน์ เอีย่ ม
สุภาษิต. 2553) ดังนัน้ เมือ่ นําแนวคิดการบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ มาประยุกต์เข้าสู่กระบวนการโค้ช
จึงมีการพิจารณาทีก่ ารกระทําทีผ่ ่านมาในอดีตและในสถานการณ์ปจั จุบนั ทีด่ าํ เนินกระบวนการโค้ช
เพื่อวางแผนสําหรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคตโดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 ส่วนสําคัญ คือ
- อดีต จะเป็ นการทบทวนเกีย่ วกับการประสบความสําเร็จ ประสบการณ์และ
ค่านิยมทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
- ปจั จุบนั จะเป็ นการประเมินความคิดและความรูส้ กึ ของตนเองในปจั จุบนั จากนัน้
จึงระดมความสามารถทางการรูค้ ดิ เพื่อวางแผนสําหรับการเปลีย่ นแปลง
- อนาคต จะเป็ นการทํางานเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต
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จากองค์ประกอบของการบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ ทัง้ สามส่วน ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการ
ดําเนินการเพื่อใช้ในกระบวนการโค้ชในส่วนของการกําหนดเป้าหมายโดยแบ่งออกเป็น 7 ขัน้ ตอน
ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 กําหนดเป้าหมาย (setting a goal) ขัน้ ตอนนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
กระบวนการโค้ชและโดยทัวไปมั
่ กจะถูกดําเนินการเป็นขัน้ ตอนแรกในกระบวนการโค้ชโดยการ
กําหนดเป้าหมายของผูถ้ ูกโค้ชนัน้ ผูโ้ ค้ชมีบทบาททีส่ าํ คัญ คือ ต้องพยายามสร้างแรงบันดาลใจ
ความหวังและความฝนั ให้แก่ผถู้ ูกโค้ช เป้าหมายควรจะมีลกั ษณะเป็นความทะเยอทะยาน
(Ambitious) ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและใช้ระยะเวลานานอีกทัง้ มีความเกีย่ วข้องกับการดําเนินชีวติ
และอาชีพ การกําหนดเป้าหมายของการโค้ชเพื่อการทํางานควรเกีย่ วข้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร
หรือพฤติกรรมส่วนบุคคลของผูถ้ ูกโค้ช สําหรับการโค้ชเพื่อการดําเนินชีวติ จะมีลกั ษณะทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทํางาน ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เพื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าการ
กําหนดเป้าหมายอาจมีความทับซ้อนกันระหว่างการกําหนดเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กร การ
โค้ชเพื่อการทํางานและการโค้ชเพื่อการดําเนินชีวติ
นอกจากนี้ผโู้ ค้ชควรเชื่อมโยงความตัง้ ใจและความเครียด (Tension) ของผูถ้ ูกโค้ช
ซึง่ อาจเพิม่ ขึน้ เนื่องจากช่องว่างระหว่างความสมบูรณ์ส่วนบุคคลและคุณลักษณะในการทํางานที่
นายจ้างต้องการ ด้วยเหตุน้ีบางครัง้ กระบวนการโค้ชจึงใช้ดาํ เนินการเพื่อบรรลุการปรับสมดุล
ระหว่างการทํางานและการดําเนินชีวติ โดยอาศัยโปรแกรมทีส่ ร้างความเปลีย่ นแปลง
ขัน้ ที่ 2 การประเมินคุณค่าของเป้าหมาย ( assessing the value of the goal)ผูถ้ ูก
โค้ชจะถูกถามเพื่อให้ประเมินแรงจูงใจทีม่ ตี ่อเป้าหมายซึง่ อาจจะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 1 ถึง 10
การประเมินเป้าหมายในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่ามีลกั ษณะคล้ายกับการประเมินโครงงานในการทํางาน
ขององค์กร อย่างไรก็ตามการประเมินคุณค่าของเป้าหมายขึน้ อยูก่ บั การรับรูแ้ ละการตัดสินใจส่วน
บุคคลของผูถ้ ูกโค้ช ทัง้ นี้ในการโค้ชเพื่อการทํางานบางครัง้ ผูโ้ ค้ชอาจให้ผบู้ งั คับบัญชาทีร่ บั ผิดชอบใน
สายงานเดียวกันกับผูถ้ ูกโค้ชทําการประเมินเป้าหมายร่วมด้วยและเพื่อให้การโค้ชมีประสิทธิภาพ
สูงสุดจําเป็ นจะต้องมีการเจรจากันระหว่างผูถ้ ูกโค้ชและผูบ้ งั คับบัญชาของผูโ้ ค้ช
ขัน้ ที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงค์แบบ SMARTER ผูโ้ ค้ชจะช่วยผูถ้ ูกโค้ชกําหนด
วัตถุประสงค์แบบ SMARTER เพื่อให้เป้าหมายของผูถ้ ูกโค้ชมีความชัดเจนมากขึน้ โดยเป็นการ
พิจารณาจากเป้าหมายของผูถ้ ูกโค้ช วัตถุประสงค์แบบ SMARTER มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. มีความเฉพาะเจาะจง ( Specific) ผูโ้ ค้ชควรอธิบายอย่างชัดเจนว่าอะไรคือ
สิง่ ทีต่ อ้ งการจะบรรลุ
2. สามารถวัดได้ ( Measurable) ผูโ้ ค้ชควรอธิบายได้ว่าเมือ่ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้วจะมีวธิ กี ารประเมินผลลัพธ์และประสิทธิผลของผลลัพธ์ได้อย่างไร
3. ข้อตกลงร่วมกัน ( Agreed) วัตถุประสงค์ทงั ้ หลายควรเกิดขึน้ จากการ
เห็นชอบและตกลงร่วมกันระหว่างผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องทัง้ หมดซึง่ โดยพืน้ ฐานคือ ผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ช
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ในการโค้ชเพื่อการทํางานอาจหมายรวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูกโค้ชด้วยหรือในการโค้ชเพื่อการ
ดําเนินชีวติ อาจมีการอภิปรายถึงวัตถุประสงค์เหล่านี้รว่ มกับครอบครัวของผูถ้ ูกโค้ช
4. ปฏิบตั ไิ ด้จริง ( Realistic) วัตถุประสงค์ต่างๆจะต้องสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง
หรือเรียกได้ว่าต้องสามารถดําเนินการให้การสัมฤทธิ ์ผลได้ คุณลักษณะข้อนี้มคี วามสําคัญมาก
เนื่องจากผูถ้ ูกโค้ชอาจมีความรูส้ กึ ท้อแท้หากไม่สามารถดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
ได้ตกลงร่วมกันไว้ซง่ึ ความล้มเหลวนี้อาจเกิดจากการทีผ่ ถู้ ูกโค้ชล้มเลิกความตัง้ ใจเสียก่อน
5. ระยะเวลา ( Time-bound) การกําหนดเวลาร่วมกันระหว่างผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูก
โค้ชว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไรในการดําเนินการเพื่อบรรลุตามเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้เป็นสิง่ สําคัญ ผู้
โค้ชจําเป็ นต้องถามผูถ้ ูกโค้ชว่าเห็นด้วยกับระยะเวลาทีก่ ําหนดสําหรับการดําเนินการเพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้
6. ประเมินและทบทวน ( Evaluation and review) จุดสิน้ สุดของช่วงของการ
ปฏิบตั ิ ผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ชควรประเมินว่าวัตถุประสงค์จะประสบผลสําเร็จได้อย่างไรและจะมีผล
อะไรบ้างทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ ด้วยเหตุน้ใี นการกระบวนการโค้ชขัน้ ตอนนี้จงึ ควรมีการจัดประชุมเพื่อ
ทบทวนกระบวนการดําเนินการและวางแผนการทํางาน
ขัน้ ที่ 4 การประเมินอารมณ์ของผูถ้ ูกโค้ช (Assessing the emotion of coachees)
ผูโ้ ค้ชจะถามผูถ้ ูกโค้ชเกีย่ วกับระดับความมันใจที
่ จ่ ะดําเนินการเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ทต่ี กลงกัน
ไว้โดยอาจใช้มาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดับ วิธกี ารในขัน้ นี้เป็นเหมือนการศึกษาความเป็นไปได้
ของการปฏิบตั งิ านซึง่ จะทําให้ผถู้ ูกโค้ชสามารถประเมินการรับรูภ้ ายในจิตใจของตนเอง
ขัน้ ที่ 5 ระบุถงึ ปญั หาหรืออุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ ( Identifying possible barriers or
problem) ผูโ้ ค้ชควรกระตุน้ ให้ผถู้ ูกโค้ชคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตและลองพิจารณาถึง
อุปสรรค ปญั หาและความเสีย่ งต่างๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ สิง่ ต่างๆเหล่านี้จะขัดขวางการประสบ
ความสําเร็จ โดยผูโ้ ค้ชจะต้องอธิบายถึงปญั หาทีอ่ าจเกิดขึน้ ก่อนทีผ่ ถู้ ูกโค้ชจะประสบกับปญั หา
เหล่านัน้ ทัง้ นี้บางครัง้ อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ อาจเป็นอุปสรรคภายในจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น การขาดความ
เคารพนับถือในตนเอง การขาดความมันใจในการทํ
่
างาน
ขัน้ ที่ 6 การพัฒนาวิธกี ารเพื่อขจัดอุปสรรคและปญั หา ( Developing strategies to
overcome barrier or problem) จากการคาดการณ์ถงึ ปญั หาและอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ ในขัน้ ทีผ่ ่าน
มา หลังจากนัน้ ผูโ้ ค้ชควรกระตุน้ ให้ผถู้ ูกโค้ชคิดถึงทางออกของปญั หาทีพ่ อจะเป็ นไปได้ ผูโ้ ค้ชกับผู้
ถูกโค้ชจะร่วมกันคิดค้นวิธกี ารจัดการกับปญั หาและวางแผนการดําเนินการเพื่อให้ผ่านพ้นปญั หา
หรือเพื่อลดความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตระหว่างการปฏิบตั งิ าน
ขัน้ ที่ 7 การทบทวนความก้าวหน้า ( reviewing progress) ผูโ้ ค้ชควรมีการประชุม
ร่วมกับผูถ้ ูกโค้ชเพื่อทบทวนการทํางานอย่างสมํ่าเสมอซึง่ การประชุมจะช่วยสร้างความมันใจให้
่
กบั ผู้
ถูกโค้ชว่าพวกเขายังคงดําเนินการตามแผนการทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้โดยผูถ้ ูกโค้ช
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ควรอธิบายถึงผลลัพธ์และผลการดําเนินการตามแผนทีไ่ ด้กําหนดไว้ ทัง้ นี้ผโู้ ค้ชควรประเมิน
ความก้าวหน้าของความมันใจในการทํ
่
างานของผูถ้ ูกโค้ชด้วย
การบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ มีลกั ษณะคล้ายกับแผนการพัฒนาส่วนบุคคลในทีท่ าํ งาน
ซึง่ ต่างก็เป็ นการรวบรวมแนวคิดเพื่อนําไปใช้ในการทํางานแต่วธิ กี ารทัง้ สองอย่างนี้มขี อ้ แตกต่างที่
สําคัญ คือ การบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ จะมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ เช่น การรับรูข้ องผูถ้ ูกโค้ชเกีย่ วกับ
ความสามารถและความมันใจของตนเอง
่
ดังนัน้ ผูถ้ ูกโค้ชจึงควรทําการประเมินอารมณ์ตนเองซึง่ หาก
เป็นไปได้ควรมีการประเมินในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการโค้ช นอกจากนี้ยงั มีส่วนสําคัญอีกประการ
นันคื
่ อผูถ้ ูกโค้ชจะต้องคาดการณ์ถงึ อุปสรรคและวิธกี ารจัดการกับอุปสรรคเหล่านัน้ ซึง่ หากผูถ้ ูกโค้ชมี
การเตรียมตัวทีด่ ตี ่อการเผชิญปญั หาและอุปสรรคก่อนประสบจริงมีแนวโน้มว่าผูถ้ ูกโค้ชจะประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย
นอกจากนี้การบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ สามารถถูกใช้เพื่อเพิม่ แรงบันดาลใจของผูถ้ ูก
โค้ช โดยในกระบวนการโค้ชผูถ้ ูกโค้ชมักจะถูกผูโ้ ค้ชชีแ้ นะให้กําหนดเป้าหมาย เช่น ผูถ้ ูกโค้ชอาจ
ต้องเพิม่ ความมันใจของตนเอง
่
ในขัน้ ตอนของการสร้างการเคารพนับถือต่อตนเองผูถ้ ูกโค้ชจะถูก
กระตุน้ ความคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมทีผ่ ทู้ ม่ี คี วามเคารพนับถือในตนเองควรปฏิบตั แิ ละวิธกี ารทีจ่ ะ
นําไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายหลังจากนัน้ จึงทําการกําหนดเป็นเป้าหมายเพื่อบรรลุพฤติกรรมที่
คาดหวังเหล่านัน้
ประสบการณ์จากการปฏิบตั ทิ ผ่ี ่านมาแนะนําว่าการบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ จะมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ หากมีการผนวกการปฏิบตั กิ ารอย่างมีสติ ( Mindfulness) เข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการตามหลักการของเกสตัลท์จะทําให้กระบวนการโค้ชในส่วนนี้งา่ ยขึน้ การปฏิบตั กิ าร
อย่างมีสติเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยทําให้ผถู้ ูกโค้ชมีการตระหนักรูถ้ งึ ความเชื่อทีจ่ าํ กัดตัวตนของผูถ้ ูกโค้ชและ
ช่วยทําให้คดิ หาทางออกของปญั หาได้ดมี ากยิง่ ขึน้
1.4.6.2 การตรวจสอบสภาพจริง (Reality)
เป้าหมายจะต้องมีความเป็นไปได้และอยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็นจริงเพื่อทีผ่ ถู้ ูกโค้ช
จะได้ไม่เกิดความทุกข์ใจอันเนื่องมาจากผลลัพธ์ของความคาดหวังทีไ่ ม่มที างเป็ นไปได้ ผูโ้ ค้ช
จําเป็ นต้องได้รบั ผลสะท้อนกลับจากผูถ้ ูกโค้ชเกีย่ วกับพฤติกรรมของพวกเขา โดยผูโ้ ค้ชอาจใช้
คําถามว่าเคยดําเนินการอะไรมาแล้วบ้างหรือยังไม่เคยดําเนินการอะไร
ยกตัวอย่างเช่นระหว่างขัน้ ตอน ผูโ้ ค้ชอาจเริม่ ต้นจากกรอบแนวคิดของการบําบัด
พฤติกรรมการรูค้ ดิ เพื่อผูถ้ ูกโค้ช ( CBT) และอาจพบว่าผูถ้ ูกโค้ชติดขัดกับความกังวลเกีย่ วกับอดีต
และไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ ในกรณีน้ผี โู้ ค้ชอาจประยุกต์ใช้ความมีสติสมาธิ ( Mindfulness) ของ
เกสตัลท์ในช่วงของการบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ จากนัน้ นําผูถ้ ูกโค้ชกลับสู่ปจั จุบนั ขณะและมุง่ เน้นที่
การแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในปจั จุบนั
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1.4.6.3 การกําหนดที่เลือก (Options)
เป้าหมายสําคัญของกระบวนการโค้ชเกีย่ วข้องกับการแนะนําให้ผถู้ ูกโค้ชวางแผนการ
ปฏิบตั ลิ ่วงหน้ารวมทัง้ ทํารายการภาระและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่างๆซึง่ จะช่วยให้ผถู้ ูกโค้ชบรรลุ
เป้าหมายตามทีต่ อ้ งการ การสร้างรายการทางเลือกคือการทําให้ผถู้ ูกโค้ชคิดหาทางเลือกทีเ่ หมาะสม
เป็นวิธกี ารแก้ปญั หาให้มากทีส่ ุด โดยผูโ้ ค้ชควรหลีกเลีย่ งการคาดการณ์ดา้ นลบหรือข้อจํากัดทีไ่ ม่พงึ
ปรารถนาใดๆของทางเลือก อีกทัง้ ผูโ้ ค้ชไม่ควรวิพากษ์วจิ ารณ์และตัดสินเมือ่ ผูถ้ ูกโค้ชกล่าวถึง
ทางเลือกต่างๆ ตัวอย่างคําถามเช่น “การจะไปให้ถงึ เป้าหมายตามทีต่ งั ้ ใจไว้ตอ้ งทําอะไรบ้าง ”
คําถามสุดท้ายทีเ่ ป็ นประโยชน์ คือ “คุณคิดว่ามีทางเลือกอื่นๆอีกไหม ” หลังจากได้รายการทางเลือก
ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับแล้วผูถ้ ูกโค้ชและผูโ้ ค้ชจะช่วยกันพิจารณาเพื่อแยกแยะและเรียงลําดับทางเลือก
เหล่านัน้ ตามความสําคัญและความเป็ นไปได้ ในช่วงของการบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ ผูถ้ ูกโค้ชอาจ
จําเป็นต้องช่วยให้ผถู้ ูกโค้ชสามารถระบุปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับทางเลือกซึง่ ปญั หาเหล่านี้มกั จะ
เกีย่ วข้องกับอารมณ์ ความรูส้ กึ ของผูถ้ ูกโค้ช อย่างไรก็ตามผูถ้ ูกโค้ชจําเป็นจะต้องทํางานผ่าน
กระบวนการคิดและพัฒนาวิธกี ารทีเ่ ป็ นไปได้เพื่อให้ผ่านพ้นปญั หาเปล่านัน้ ผูโ้ ค้ชอาจถามว่า
“มี
อะไรทีจ่ ะเป็ นอุปสรรคขัดขวางการดําเนินการ” “คุณจะมีวธิ กี ารจัดการอย่างไร” “ใครทีจ่ ะสามารถช่วย
ให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้”
1.4.6.4 การตัดสิ นใจ (Will)
การดําเนินกระบวนการโค้ชโดยทัวไป
่ โมเดล GROW เป็นการชีแ้ นะเกีย่ วกับอนาคต
โดยในช่วงท้ายของกระบวนการโค้ชผูโ้ ค้ชอาจถามผูถ้ ูกโค้ชว่า “คุณจะทําอะไรตอนนี้ ” นอกจากนี้อาจ
ถามว่า “คุณมีแผนการปฏิบตั งิ านอย่างไร ” “แผนการปฏิบตั งิ านนี้จะทําให้คุณบรรลุเป้าหมายได้
อย่างไร” โดยสรุปแล้วการโค้ชแบบเรือ่ งเล่าอาจถามว่าแผนการปฏิบตั กิ ารสามารถสะท้อนเอกลักษณ์
คุณค่า ความเชื่อ ความหวังและความปรารถนาของผูถ้ ูกโค้ชได้อย่างไร และอาจพูดชักชวนผูถ้ ูกโค้ช
ให้คาํ มันว่
่ าจะปฏิบตั ติ ามแผน
กระบวนการโค้ชในงานวิจยั ครัง้ นี้จะถูกแบ่งการดําเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ ขัน้
การเตรียมพร้อมครูผสู้ อนและขัน้ ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน
ดังนัน้ จากการศึกษากระบวนการโค้ช ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการโค้ชในช่วง
เตรียมความพร้อม
ของครูผสู้ อนจะดําเนินการในช่วงแรกของการวิจยั โดยเวลา 16 ชัวโมง
่
สําหรับ กระบวนการโค้ชใน
ช่วงแรกนี้ผโู้ ค้ชจะทําการอบรมและให้ความรูแ้ ก่ครูผสู้ อนเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้
โครงงานเป็ นฐานรวมทัง้ เทคนิคและวิธกี ารทีค่ รูผสู้ อนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน โดยกิจกรรมการโค้ชประกอบการแสดงเป็นต้นแบบ ( Modeling) บทบาท
สมมติ (Role play) การสังเกตการ ณ์ (Observation) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ( Feedback) และการ
สะท้อนคิด (Reflection)
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สําหรับช่วงที่ 2 เป็ นการโค้ชเพื่อพัฒนาและศึกษาพัฒนาการของสมรรถนะของครูผสู้ อนใน
การจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานและทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนจะใช้
เวลาในการดําเนินการ ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดย
ครูผสู้ อนจะดําเนินการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียนซึง่ ในระหว่างการจัดการเรียนรูค้ รูผสู้ อนสามารถกําหนดนัดหมายผูโ้ ค้ชเพื่อทํา
การโค้ชการจัดการเรียนรูอ้ ย่างน้อย 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ต่อคนโดยกิจกรรมการโค้ชในระยะนี้ผโู้ ค้ช
ได้ประยุกต์หลักการและวิธกี ารโค้ชแบบการโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ รวมทัง้ ครูผสู้ อนจะทําการโค้ชกันเอง
โดยหลักการโค้ชแบบเพื่อนร่วมงานร่วมด้วยโดยจะดําเนินการด้วยกิจกรรมการโค้ชประกอบด้วยการ
สังเกตการ ณ์ (Observation) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ( Feedback) และการสะท้อนคิด ( Reflection)
ทัง้ นี้กระบวนการโค้ช ( Coaching) ในช่วงนี้จะประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ กระบวนการและ
เนื้อหาซึง่ ผูโ้ ค้ชจะรับผิดชอบในส่วนของกระบวนการและเนื้อหาจะเป็นหน้าทีใ่ นส่วนของผูถ้ ูกโค้ช
กระบวนการโค้ชในช่วงที่ 2 ผูโ้ ค้ชจะดําเนินการโค้ชด้วยรูปแบบโมเดล GROW ในการโค้ช
แต่ละครัง้ นอกจากนี้ยงั ใช้การสังเกตการปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูด้ ว้ ยตัวผูว้ จิ ยั และการสะท้อน
ความคิดด้วยตนเองของครูผสู้ อนประกอบการโค้ชในแต่ละครัง้ เมือ่ สิน้ สุด การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานในแต่ละสัปดาห์ครูผสู้ อนจะทําการทบทวนหลังการปฏิบตั ิ ( After Action Review)
โดยผูโ้ ค้ชจะเข้าร่วมในการดําเนินการในฐานะผูส้ งั เกตการณ์
สําหรับ การเก็บรวบรวมข้อมูล
พัฒนาการของสมรรถนะของครูผสู้ อนในการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐาน จะดําเนินการ
ให้ครูผสู้ อนประเมินตนเองก่อนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน จากนัน้ จึงทําการวัดซํ้าอีก
จํานวน 2 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ มีระยะเวลาห่างกัน 2 สัปดาห์ สําหรับ ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
ของผูเ้ รียนผูว้ จิ ยั จะดําเนินการโดยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) จํานวน 2 ครัง้ คือ
ก่อนและหลังผูเ้ รียนได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน

1.5 การวัดและประเมิ นสมรรถนะของครูผส้ ู อนที่จดั การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ น
ฐาน
การวัดและประเมินผลสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐาน
เป็นการวัดทักษะการปฏิบตั หิ รือทักษะพิสยั ( Psychomotor domain) ซึง่ เมือ่ พิจารณาแล้วจะพบว่า
ทักษะการปฏิบตั นิ ้ีมสี ่วนเกีย่ วข้องกับคําว่า “psychomotor skill” “practical skill” และ
“performance” อย่างไรก็ตามทัง้ สามคํานี้มคี วามหมายทีแ่ ตกต่างกันเล็กน้อยโดย psychomotor skill
จะเน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายซึง่ เป็นการทํางานของกล้ามเนื้อและอวัยวะ practical skill จะ
เกีย่ วข้องกับความสามารถการทํางานของสมองซึง่ มักต้องลงมือปฏิบตั ซิ ้าํ ๆกันอย่างสมํ่าเสมอ
สําหรับ performance จะมีความหมายเกีย่ วข้องกับการแสดงออกโดยมีกระบวนการทํางานทีต่ อ้ ง
อาศัยความสามารถการทํางานร่วมกันของสมองและจิตใจ (กมลวรรณ ตังธนกานนท์. 2559)
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กมลวรรณ ตังธนกานนท์ (2559) ได้กล่าวว่า สิง่ สําคัญประการหนึ่งของทักษะการปฏิบตั ิ
คือ ทักษะจะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งผ่านการลงมือปฏิบตั เิ ป็นประจําสมํ่าเสมอโดยการปฏิบตั ติ อ้ งอาศัย
กระบวนการคิดทีอ่ าศัยความสามารถของร่ายกาย จิตใจและสมองซึง่ สามารถสังเกต วัดและประเมิน
ได้จากผลงานและการแสดงออก ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการเกิดทักษะของมนุษย์จะมีพฒ
ั นาการของ
พฤติกรรมเป็ นขัน้ ตอนซึง่ ได้มผี เู้ สนอแนวคิดเกีย่ วกับลําดับขัน้ พฤติกรรมของทักษะการปฏิบตั ิ ได้แก่
ซิมป์สนั (Simpson. 1972) เดฟ (Dave. 1970) และแฮร์โรว์ (Harrow. 1972)
กมลวรรณ ตังธนกานนท์ ( 2559: 4-6) ได้ทาํ การสังเคราะห์ลาํ ดับขัน้ พฤติกรรมของทักษะ
การปฏิบตั จิ ากแนวคิดทีเ่ กีย่ วกับลําดับขัน้ พฤติกรรมของทักษะการปฏิบตั ทิ งั ้ สามแนวคิด ดังนี้
ตาราง 1 ผลการสังเคราะห์ลาํ ดับขัน้ พฤติกรรมของทักษะการปฏิบตั ิ
ลําดับขันทั
้ กษะพิสยั และความหมาย
1. การรับรู้และการปฏิ บตั ิ พนื้ ฐาน
หมายถึง ตอบสนองสิง่ เร้าโดย
อัตโนมัติ การรับรูใ้ ส่ใจต่อสิง่ เร้าหรือ
เหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
และการปฏิบตั อิ ย่างง่าย ไม่ตอ้ ง
อาศัยการเรียนรู้
2. การเตรียมความพร้อมและ
การเลียนแบบ
หมายถึง
เตรียมพร้อมในการปฏิบตั ติ ลอดจน
การทําตามตัวแบบหรือคําแนะนํา
เกีย่ วกับการปฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนนี้จะ
ยังไม่เป็นอัตโนมัตแิ ละยังไม่ราบรืน่

Simpson (1972)
Dave (1970)
1. การรับรูข้ องประสาทและ 1. การเลียนแบบ
กล้ามเนื้อ (perception)
(imitation)

Harrow (1972)
1.การเคลือ่ นไหวแบบรีเฟล็กซ์
(reflex movement)
2. การเคลือ่ นไหวขัน้ พืน้ ฐาน
( basic
fundamental
movement)
3. การรับรู้ (perception)

3. การฝึ กปฏิ บตั ิ หมายถึง การ
ปฏิบตั อิ ย่างซํ้าๆ การปฏิบตั ใิ น
ขันตอนนี
้
้จะค่อยๆเป็ นอัตโนมัตแิ ละ
ราบรืน่ มากขึน้
4. การปฏิ บตั ิ ด้วยความชํานาญ
หมายถึงการปฏิบตั อิ ย่างคล่องแคล่ว
แม่นยํา ชํานาญ การปฏิบตั ใิ น
ขันตอนนี
้
้จะเป็ นอัตโนมัตแิ ละราบรืน่
5. การปรับเปลี่ยนหรือสร้าง
ปฏิ บตั ิ การ
หมายถึง การ
เปลีย่ นแปลงการปฏิบตั กิ ารตาม
สถานการณ์หรือสร้างปฏิบตั กิ าร
ใหม่ขน้ึ

4. การปฏิบตั จิ นเป็ นนิสยั
(mechanism)

4.
การทํากิจกรรมทาง
กายภาพ
(physical activities)

5. การปฏิบตั ทิ ส่ี ลับซับซ้อน 3. การปฏิบตั อิ ย่างแม่นยํา
(complex overt response) (precision)
4.
การต่อประสาน
(articulation)
5. การปฏิบตั อิ ย่างเป็ น
6.
การปรับเปลีย่ น
ธรรมชาติ
ปฏิบตั กิ าร (adaptation)
7. การสร้างปฏิบตั กิ ารใหม่ (naturalization)
(origination)

5. การเคลือ่ นไหวอย่างมี
ทักษะ (skilled movement)

2. การเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบตั ิ (set)
3. การปฏิบตั ติ ามข้อแนะนํา 2. การจัดการ
(guided response)
(manipulation)

6.
การสือ่ สารอย่าง
ตรงไปตรงมา (non-discursive
communication)

ทีม่ า: การวัดและประเมินทักษะการปฏิบตั ิ (กมลวรรณ ตังธนกานนท์ . 2559: 5-6)
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งานวิจยั ในครัง้ นี้มเี ป้าหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการของสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการวัดและประเมินทักษะการปฏิบตั ขิ อง
ครูผสู้ อน โดยสรุปแล้วทักษะการปฏิบตั ิ หมายถึง การแสดงออกซึง่ พฤติกรรมทีผ่ ่านการลงมือปฏิบตั ิ
หรือผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากทีก่ ารเรียนรูโ้ ดยมีกระบวนการทํางานทีผ่ สานความสามารถของสมองและ
จิตใจซึง่ มีลาํ ดับขัน้ พฤติกรรมของทักษะการปฏิบตั อิ นั ประกอบด้วย การรับรูแ้ ละการปฏิบตั พิ น้ื ฐาน
การเตรียมความพร้อมและการเลียนแบบ การฝึกปฏิบตั ิ การปฏิบตั ดิ ว้ ยความชํานาญและการ
ปรับเปลีย่ นหรือสร้างปฏิบตั กิ าร (กมลวรรณ ตังธนกานนท์. 2559: 7)
การวัดและประเมินผลทักษะการปฏิบตั ใิ นงานวิจยั ครัง้ นี้เป็นการวัดและประเมินทีม่ งุ่ เน้นที่
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงสมรรถนะของครูผสู้ อนในแต่ละด้านซึง่ พฤติกรรมทีค่ รูผสู้ อนแสดงออก
เหล่านี้ตอ้ งเป็ นพฤติกรรมทีส่ ามารถสังเกตเห็นได้และสอดคล้องตามตัวบ่งชีท้ ถ่ี ูกกําหนดขึน้ สําหรับ
แต่ละสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวคิดของเจเอฟเอฟและซี
ซีเอสเอสโอ (JSS; & CCSSO. 2015)
การวัดและประเมินผลทักษะการปฏิบตั เิ ป็นการประเมินตามสภาพจริงจึงทําให้การประเมิน
มีความสอดคล้องใกล้เคียงกับประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในชีวติ จริงเป็นอย่างมากซึง่ การประเมินจะ
มุง่ เน้นทีพ่ ฤติกรรมของผูถ้ ูกประเมินหรือผูเ้ รียนโดยครูผสู้ อนจะสังเกตผูเ้ รียนเกีย่ วกับกระบวนการ
ทํางานแล้วจึงให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ( Feedback) เพื่อกํากับดูแลและช่วยเหลือผูเ้ รียน หลังจากนัน้ จึงทํา
การปรับการจัดการเรียนรูแ้ ละการวัดผล การประเมินตามสภาพจริงใช้หลักของการวัดผลตามการ
ทํางานจริงในทุกหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาซึง่ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ได้นําหลักการของการประเมิน
ทักษะการปฏิบตั ติ ามสภาพจริงมาประยุกต์ใช้ในการประเมินสมรรถนะของครูผสู้ อนซึง่ จะดําเนินการ
วัดและประเมินจํานวน 4 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ มีระยะเวลาห่างกันประมาณ 1 เดือน ทัง้ นี้เพื่อศึกษา
พัฒนาการของสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตาม
ช่วงเวลาของการดําเนินกระบวนการโค้ช
การวัดและประเมินผลทักษะการปฏิบตั เิ ป็นการประเมินตามสภาพจริงมีจดุ เด่น คือ การวัด
และประเมินทักษะการปฏิบตั ทิ าํ ให้เป้าหมายของการเรียนรูม้ คี วามชัดเจนมากขึน้ เนื่องจากครูผสู้ อน
จะได้รบั กระบวนการโค้ชทีเ่ สริมสร้างประสบการณ์ทจ่ี ะส่งผลทําให้ครูผสู้ อนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของการเรียนรูท้ ม่ี คี วามซับซ้อนและเป็ นนามธรรม ดังนัน้ การประเมินจะทําให้ผเู้ รียนสามารถแสดง
พฤติกรรมซึง่ มีความเป็ นรูปธรรมและสังเกตเห็นได้ตามเป้าหมายของกระบวนการโค้ชได้มากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ยงั เป็ นการเปิดโอกาสให้ครูผสู้ อนได้นําความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาใช้ในการปฏิบตั งิ านซึง่ นับว่าเป็น
การเรียนรูท้ ล่ี กึ ซึง้ และยังยื
่ น ทัง้ นี้จะเห็นว่าครูผสู้ อนจะต้องอาศัยการเรียนรูแ้ บบนําตนเอง
(Self-direct learning) เนื่องจากเป็ นครูผสู้ อนจะต้องดําเนินการปฏิบตั งิ านด้วยการลงมือทํา
จนกระทังได้
่ ผลงานเชิงประจักษ์หรือพฤติกรรมทีแ่ สดงออกตามตัวบ่งชีด้ ว้ ยระยะเวลานานซึง่ จะเป็น
การเสริมสร้างสมรรถนะของครูผสู้ อนได้เป็นอย่างดี (กมลวรรณ ตังธนกานนท์ . 2559: 16-19;
อ้างอิงจาก Nitko. 2004)
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การประเมินทักษะการปฏิบตั ติ อ้ งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรูท้ ถ่ี ูกต้องและ
ชัดเจน ดังนัน้ ผูป้ ระเมินจะต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับเป้าหมายการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริงเพื่อให้สามารถสร้าง
แบบวัดและประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กมลวรรณ ตังธนกานนท์ . 2559: 16-19; อ้างอิงจาก
Nitko. 2004) ดังนัน้ เพื่อให้ครูผสู้ อนเกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประเมินสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานตามสภาพจริงแล้วผูว้ จิ ยั จะดําเนินกระบวนการโค้ช
เกีย่ วกับการสร้างเครือ่ งมือวัดตามสภาพจริงให้แก่ครูผสู้ อนและให้ครูผสู้ อนช่วยกันออกแบบและ
สร้างเครือ่ งมือวัด โดย การวัดและประเมินตามสภาพจริงที่ ใช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ การพิจารณาจาก
ผลงานของผูเ้ รียนประกอบการสังเกตการณ์การทํางานของผูเ้ รียนตลอดช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน (กมลวรรณ ตังธนกา
นนท์. 2559: 16-19; อ้างอิงจาก Nitko. 2004)
1.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้สบื ค้นเพื่อรวบรวมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อน
(Teacher competencies) ด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching) จากวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ทงั ้
ระดับปริญญาโทและเอกทีป่ รากฏในฐานข้อมูลออนไลน์โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
(ThaiLIS) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปีทผ่ี ่านแต่ไม่พบงานวิจยั ใน
ประเทศไทยทีใ่ ช้กระบวนการโค้ชเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนจากฐานข้อมูลนี้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงทําการสืบค้นเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนโดยการใช้
กระบวนการโค้ชเพื่อศึกษาเกีย่ วกับแนวทางและวิธกี ารทีเ่ คยดําเนินการในงานวิจยั ทีผ่ ่านมาโดย
ศึกษาจากบทความวิจยั ในสื่อออนไลน์ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยใช้คาํ ค้น
“teacher competency” และ “coaching” โดยได้จาํ กัดขอบเขตการสืบค้นเฉพาะงานวิจยั ที่
ดําเนินการภายใน 5 ปีทผ่ี ่านมาและมีคดั เลือกเฉพาะบทความวิจยั ทีม่ ี peer review พบว่ามีจาํ นวน
บทความวิจยั ทัง้ สิน้ 2,732 เรือ่ ง จากนัน้ จึงได้ทาํ การคัดเลือกงานวิจยั บางเรือ่ งมาศึกษา โดยมี
รายละเอียดของบทความวิจยั ทีไ่ ด้ศกึ ษา ดังต่อไปนี้
เบอร์ค (
Burke. 2013: Online) ได้ทาํ การศึกษาการพัฒนาวิชาชีพทีม่ ปี ระสบการณ์
(Experiential professional development: EPD) ด้วยโมเดลเพื่อการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญและยังยื
่ น
ในห้องเรียนซึง่ ถูกสร้างมาจากแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพจากภายในสู่ภายนอก ( inside-out
professional development) การเรียนรูร้ ะหว่างการทํางาน ( job-embedded learning) การพัฒนา
แบบนําตนเอง (self-directed growth) ตัวแบบและการสาธิตทักษะ ( modeling and demonstration)
โดยประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ การประชุมในระหว่างอาหารมือ้ เช้าและหลังโรงเรียนเลิก กิจกรรม
การสื่อสาร การสังเกตและการประชุมกับเพื่อนร่วมงาน การเยีย่ มเยียนและการประชุมกับผูใ้ ห้
คําปรึกษา โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพโดยการใช้แบบสอบคําถาม การเขียนเพื่อการ
สะท้อนคิด การสังเกตและการบันทึกภาคสนามโดยทําการศึกษากับครูชาวสเปนจํานวน 4 คนซึง่
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ครูผสู้ อนทัง้ สีม่ คี วามหลากหลายของอายุและประสบการณ์สอน ข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่าครูผสู้ อนมี
พัฒนาการความเข้าใจในกิจกรรมการสื่อสารและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไปในทางทีด่ ที งั ้ นี้เป็น
ผลมาจากชุมชนแห่งความร่วมมือ ( Collaborative community) ซึง่ ครูผสู้ อนมีความประทับใจใน
กิจกรรมการโค้ชทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียนเนื่องจากได้รบั ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
แมรี่
; เคลาด์และเรย์มอนด์ (Mary.; Claude.; & Raymond. 2013) ได้ทาํ การศึกษา
กระบวนการโค้ชการสอนเพื่อครูซง่ึ เป็ นวิธกี ารใหม่ในห้องเรียน คณะผูว้ จิ ยั ใช้โมเดลการโค้ชการสอน
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนามาจากจิม ไนท์ ( Jim Knight) เพื่อประเมินผลโครงการใน 3 ระดับ ได้แก่ การรับรู้
ของครูผสู้ อน ( Teacher perception) การปฏิบตั กิ ารสอน ( Instructional practice) และผลสัมฤทธิ ์
ของผูเ้ รียน ( Student achievement) โดยกระบวนการโค้ชจะเป็นการโค้ชครูผสู้ อนแบบรายบุคคล
นอกจากนี้ผโู้ ค้ชยังจะต้องทํางานร่วมกับผูอ้ ํานวยการโรงเรียนอย่างใกล้ชดิ ทัง้ นี้เพื่อให้กระบวนการ
โค้ชมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุดอีกทัง้ เพื่อสร้างความมันใจแก่
่
ผอู้ ํานวยการว่ากระบวนการโค้ชจะ
สามารถสัมฤทธิ ์ผลแก่ครูผสู้ อนและผูเ้ รียนได้อย่างแท้จริง
เวนดีแ้ ละคณะ (
Wendy.; et al. 2013) ได้ทาํ การศึกษากระบวนการโค้ชเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั กิ ารสอนในห้องเรียน โดยครูผสู้ อนทุกคนจะได้รบั การอบรมโปรแกรมการจัดการชัน้ เรียน
(Universal classroom management intervention) ประกอบการได้รบั การโค้ชโดยตลอดเพื่อให้
ครูผสู้ อนสามารถประยุกต์ใช้ทกั ษะต่างๆเข้าสู่การสอนในห้องเรียนได้ ผูว้ จิ ยั ทําการรวบรวมข้อมูล
เทคนิคการสอนและกิจกรรมทีค่ รูผสู้ อนแต่ละคนประยุกต์ใช้ในห้องเรียน สําหรับจุดมุง่ หมายของการ
วิจยั คือ เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั กิ ารสอนของครูผสู้ อนตามทีไ่ ด้รบั การอบรมจากโปรแกรมการ
จัดการชัน้ เรียนและกระบวนการโค้ชซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบวัดซํ้าทาง
เดียวในการทดสอบสมมติฐานและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทางเมือ่ มีการวัดซํ้า
เพื่อทดสอบผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างกิจกรรมการโค้ชและการปฏิบตั กิ ารสอนของครูโดยในการเก็บ
ข้อมูลจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 4 ครัง้ และแต่ละครัง้ มีระยะเวลาห่างกันประมาณ 3
เดือน โมเดลทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกใช้ คือ โมเดลการโค้ชเพื่อการจัดการชัน้ เรียนของครู ( IY TCM Model)
ประกอบด้วยการแสดงต้นแบบ ( Modeling) วางแผนการปฏิบตั ิ การกําหนดเป้าหมาย การทบทวน
การดําเนินการและการแสดงบทบาทสมมติซง่ึ ผูโ้ ค้ชจะทําหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับเกีย่ วกับพฤติกรรม
การสอน วางแผนการปฏิบตั แิ ละทบทวนกระบวนการทัง้ หมด ด้วยเหตุน้จี งึ ทําให้ผโู้ ค้ชต้องใช้ขอ้
ค้นพบจากงานวิจยั เพื่อให้ขอ้ มูลย้อนกลับทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ผถู้ ูกโค้ช
งานวิจยั ครัง้ นี้มคี รูผสู้ อนทุกคนจะต้องผ่านการอบรมโปรแกรมการจัดการชัน้ เรียน
(Universal classroom management intervention) เสียก่อนจากนัน้ จึงจะได้รบั กระบวนการโค้ช
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการวิจยั โดยมีจาํ นวนครูผสู้ อนทีเ่ ข้าร่วมจํานวน 52 คน จาก 9
โรงเรียนซึง่ ทําการสอนในระดับชัน้ อนุ บาลถึงชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 กระบวนการโค้ชเป็นการโค้ช
แบบรายบุคคลซึง่ ในกระบวนการโค้ช ผูโ้ ค้ชจะทําการทบทวนเนื้อหาทีไ่ ด้รบั จากการอบรม สนับสนุ น
และช่วยเหลือในการกําหนดเป้าหมายเพื่อการใช้เทคนิคการสอนต่างๆ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกีย่ วกับ
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ทักษะของครูผสู้ อนแต่ละคน การปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและให้ความช่วยเหลือในการกําหนด
แผนการดําเนินการ สําหรับการโค้ชแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
การประเมินผลจะใช้การสังเกตพฤติกรรมทีค่ รูผสู้ อนปฏิบตั ใิ นระหว่างทีท่ าํ การสอนโดยจะ
เน้นการสังเกตพฤติกรรมการชื่นชมและตําหนิผเู้ รียนของครูผสู้ อนซึง่ ผลจากการสังเกตจะเป็นตัว
บ่งชีค้ ุณภาพของทักษะการสอนทีไ่ ด้รบั จากการอบรมและกระบวนการโค้ชพบว่าครูมกี ารปฏิบตั กิ าร
สอนแตกต่างกันตามแต่ละช่วงเวลาและในการเก็บข้อมูลครัง้ แรกมีระดับของการปฏิบตั กิ ารสอนเพื่อ
การจัดการชัน้ เรียนตํ่ากว่า 3 ครัง้ ทีเ่ หลือซึง่ เป็นการสะท้อนผลการวิจยั ทีว่ ่าการพัฒนาการปฏิบตั กิ าร
สอนของครูเกิดขึน้ หลังจากได้รบั การโค้ชอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงั พบผลปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
จํานวนครัง้ ของการให้ขอ้ มูลย้อนกลับกับระดับการปฏิบตั กิ ารสอนด้วยเทคนิคเชิงรุกและมีผล
เช่นเดียวกันกับผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างจํานวนครัง้ ของการโค้ชและการปฏิบตั กิ ารสอนด้วยเทคนิคเชิง
รุกนันหมายความว่
่
าหากครูผสู้ อนได้รบั การให้ขอ้ มูลย้อนกลับและการโค้ชในระดับมากจะทําให้การ
ปฏิบตั กิ ารสอนด้วยเทคนิคเชิงรุกมมีเพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย สําหรับการวางแผนการปฏิบตั กิ ารและ
การทบทวนกระบวนการทัง้ หมดไม่มผี ลต่อการปฏิบตั กิ ารสอนของครู นอกจากนี้งานวิจยั เรือ่ งนี้ยงั มี
การสังเกตผูเ้ รียนแต่ละคนแต่ไม่นํามานําเสนอในงานวิจยั
อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์และสุวมิ ล ว่องวาณิช ( Amornrat Soisangwarn; & Suwimon
Wongwanich:
2014: 2504-2511) ศึกษาการใช้กระบวนการโค้ชแบบเพื่อนร่วมงาน ( Peer
coaching) ในการเสริมสร้างครูผสู้ ามารถสะท้อนการปฏิบตั เิ พื่อพัฒนาทักษะการสอนซึง่ จะมุง่ เน้นให้
ครูสามารถประเมินตนเอง (Self-assessment) และทํางานร่วมกันเพื่อพัฒนาการสอนและการเรียนรู้
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ผูว้ จิ ยั ใช้รปู แบบการวิจยั แบบผสานวิธโี ดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณเพื่อ
ประเมินการฝึกการสะท้อน ( Reflective practice) และใช้วธิ กี ารเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการสะท้อน
เกีย่ วกับวัฒนธรรมของโรงเรียนและความเชื่อของครูรวมถึงรายละเอียดเกีย่ วกับการฝึกการสะท้อน
สําหรับผูม้ สี ่วนร่วมในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วยครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรซี ง่ึ
สอนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 5 คน และระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 5 คน การ
ดําเนินการวิจยั ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงการเปลีย่ นแปลงแนวคิด ( Conceptual change) ช่วง
การฝึกเพื่อให้กลายเป็ นครูผสู้ ามารถสะท้อนการสอน และช่วงการประเมินและสะท้อนเกีย่ วกับทักษะ
การสอนของครู
จากการรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผอู้ ํานวยการ การสัมภาษณ์กลุ่มครูผสู้ อน
สํารวจครูผสู้ อน การสังเกตโรงเรียนและการสอนของครูพบว่าครูมกี ารเปลีย่ นแปลงความคิดและการ
รับรูห้ ลังจากการได้รบั การส่งเสริมให้เกิดการสะท้อนการสอน สําหรับการฝึกการสะท้อนตนเองและ
การฝึกโค้ชแบบเพื่อนร่วมงานเพื่อสะท้อนการสอนสามารถช่วยให้ครูเกิดความเข้าใจตนเองและ
ผูเ้ รียนต่อการสร้างการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยสามารถทําให้ครูให้ความสําคัญต่อการ
ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนเรียนรูแ้ ละพัฒนาการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ตลอดจนเข้าใจถึง
ความสําคัญของการสอนแบบสะท้อนและประโยชน์จากการช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงาน แต่อย่างไร
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ก็ตามมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ทีแ่ สดงถึงการประยุกต์การสะท้อนเพื่อการปรับปรุงทักษะการ
สอนและไม่พบการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ทงั ้ นี้เนื่องจากข้อจํากัดของเวลาซึง่ ทําให้ครูไม่
มีโอกาสทีจ่ ะสามารถแลกเปลีย่ นรูไ้ ด้มากเท่าทีค่ วร รวมทัง้ พบว่าการโค้ชแบบเพื่อนร่วมงานไม่
สามารถทําให้ครูพฒ
ั นาตนเองเป็ นครูผสู้ ามารถสะท้อนการสอนเนื่องจากปจั จัยซึง่ เกีย่ วกับ
ประสิทธิภาพของครู ความประหม่าในการสะท้อนรวมทัง้ ขาดการตระหนักรูเ้ กีย่ วกับความรูใ้ น
วิชาชีพทําให้ไม่สามารถให้ขอ้ มูลย้อนกลับและการสะท้อนการสอนทีด่ ไี ด้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงแนะนําว่า
ควรเพิม่ ประสิทธิภาพของการโค้ชแบบเพื่อนร่วมงานโดยมุง่ เน้นทีค่ ุณสมบัตแิ ละความสามารถด้าน
ต่างๆของกระบวนการโค้ชแบบเพื่อนร่วมงาน
ใจทิพย์ ณ สงขลาและศิรเิ ดช สุจวิ า ( Jaitip Nasongkhla; & Siridej Sujiva. 2015: 992999) ทําการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนโดยใช้การสอนด้วยแท็บเลตในกระบวนการโค้ช
วิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงนวัตกรรมในห้องเรียน โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อส่งเสริมความสามารถครูไทยโดยการ
พัฒนารูปแบบการโค้ชการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงนวัตกรรมในห้องเรียนและตรวจสอบผลของ
กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงนวัตกรรมในห้องเรียนทีม่ ตี ่อ สมรรถนะของครูและผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผูเ้ รียน กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วยครูผสู้ อนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาจํานวน 10
คน จาก 2 โรงเรียนโดยครูทงั ้ หมดเป็ นอาสาสมัครทีย่ นิ ดีเข้าร่วมโครงการ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 133 คนและผูป้ กครองจํานวน 133 คน
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นรูปแบบการวิจยั และพัฒนาโดยมีการประยุกต์ใช้วธิ กี ารวิจยั แบบ
ผสมผสานโดยออกแบบให้เป็ นการวิจยั 2 ช่วง ในช่วงแรกผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้กระบวนการเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนากระบวนการโค้ชวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงนวัตกรรมกรรมในห้องเรียนประกอบด้วยการทบทวน
เอกสารเชิงวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมรูปแบบต่างๆและพัฒนาการ
ใช้และรูปแบบกระบวนการโค้ช รวมทัง้ คู่มอื และเครือ่ งมือการประเมินสมรรถนะของครู จากนัน้ ชุดข้อ
คําถามซึง่ ได้มาจากการทบทวนถูกนําเข้าสู่กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม สุดท้าย
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการศึกษาได้ทาํ การตรวจสอบกระบวนการโค้ชโดยการวิเคราะห์เนื้อหา สําหรับ
ช่วงที่ 2 ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนจํานวน 2
โรงเรียน โดยแบ่งการเก็บข้อมูลของครูผสู้ อนและผูเ้ รียนออกเป็นก่อนและหลังกระบวนการโค้ช
นอกจากนี้ยงั มีแบบสังเกตการสอนในห้องเรียนและการสะท้อนของครูผสู้ อนซึง่ จะกล่าวถึง
บรรยากาศทีเ่ กิดขึน้ ในห้องเรียน
ผลการวิจยั พบว่าครูผสู้ อนมีคะแนนสูงขึน้ กว่าก่อนได้รบั กระบวนการโค้ชโดยด้านการ
พัฒนาตนเองด้วยการรับรูข้ า่ วสารวิชาการทีท่ นั สมัย ทักษะการจัดการการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและการ
จัดการชัน้ เรียนมีคะแนนสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่สาํ หรับได้ทกั ษะการวิจยั และการ
วิเคราะห์ไม่พบนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับผลการวิจยั ในส่วนของผูเ้ รียนแบ่งออกเป็ นผลลัพธ์การ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน ความสามารถของผูเ้ รียนและการรายงานตนเองเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้แท็บเล็ต
(Tablet) โดยผลลัพธ์ทางการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนพบว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้านเนื้อหามีระดับสูง
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ในทุกรายวิชาและสูงกว่าด้านความคิดสร้างสรรค์และการนําเสนอ ด้านความสามารถของผูเ้ รียนซึง่
ประกอบด้วยทักษะการสื่อสารและร่วมมือกันทํางาน ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ปญั หา
อยูใ่ นระดับตํ่า และในส่วนของการรายงานตนเองเกีย่ วกับการใช้แท็บเล็ตพบว่าตัวแปรด้านการคิด
วิเคราะห์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากกับตัวแปรด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านการร่วมมือกัน
ทํางานในขณะทีต่ วั แปรด้านจริยธรรมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับตัวแปรทุกตัว
เวนดีแ้ ละคณะ (
Wendy M.; et al. 2014) ได้ทาํ การศึกษาเรือ่ งการใช้กระบวนการโค้ช
และการวางแผนช่วยเหลือพฤติกรรมของนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ดว้ ยโปรแกรมการ
จัดการชัน้ เรียนสากล ( Universal Classroom Management Program) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการ
วิจยั เพื่อสํารวจระยะเวลาทีผ่ โู้ ค้ชการจัดการชัน้ เรียนใช้เพื่อทําการโค้ชครูผสู้ อนทีม่ ผี เู้ รียนทีม่ ี
พฤติกรรมทีท่ า้ ทายความสามารถ ( Challenging behavior) และเพื่อประเมินผลลัพธ์ของผูเ้ รียนทีม่ ี
ปญั หาพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์หลังจากได้รบั แผนการช่วยเหลือพฤติกรรมเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ผูเ้ รียนทีม่ ปี ญั หาพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์แต่ไม่ได้รบั แผนการช่วยเหลือพฤติกรรม โดยผูม้ สี ่วนร่วม
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วยครูจาํ นวน 34 คน โดยครูทงั ้ หมดมาจาก 2 โรงเรียนและสอนใน
ระดับชัน้ อนุ บาลถึงชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 นอกจากนี้ยงั มีผเู้ รียนซึง่ ได้รบั การพิจารณาว่ามีปญั หา
ด้านพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จาํ นวน 46 คนและถูกแบ่งออกเป็ นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มควบคุม
ด้วยจํานวนเท่าๆกัน
การดําเนินการวิจยั เริม่ ต้นจากการอบรมครูผมู้ สี ่วนร่วมในงานวิจยั เป็นระยะเวลา 6 วันโดย
การอบรมมุง่ เน้นให้ครูผสู้ อนสามารถประยุกต์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการอบรมไปสู่การปฏิบตั กิ ารในชัน้
เรียนได้หลังจากนัน้ จึงทําการโค้ชตลอดระยะเวลาการดําเนินการวิจยั โดยกระบวนการโค้ชจะ
ดําเนินการโค้ชแบบรายบุคคลทุกสัปดาห์หรือตามตารางสอนของครูผสู้ อนและผูโ้ ค้ชจะเอือ้ อํานวยซึง่
ผูโ้ ค้ชจะทําการสังเกตการสอน ให้ขอ้ มูลย้อนกลับพฤติกรรมและให้การช่วยเหลือในด้านการ
แก้ปญั หา กําหนดเป้าหมายและการนําวิธกี ารต่างๆทีไ่ ด้รบั จากการอบรมไปปฏิบตั ิ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมของกระบวนการโค้ช พบว่า ผูโ้ ค้ชใช้เวลาส่วน
ใหญ่เพื่อการสังเกตการสอนในห้องเรียนและในการประชุมร่วมกันกับครูผโู้ ค้ชจะใช้เวลาส่วนใหญ่
เพื่อการวางแผนการปฏิบตั แิ ละการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามแผนเพื่อช่วยเหลือ
พฤติกรรมของผูเ้ รียนเช่นเดียวกับการใช้การปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนสากล สําหรับการศึกษา
ประสิทธิภาพของกระบวนการโค้ช พบว่า พฤติกรรมการรบกวนชัน้ เรียนทีไ่ ด้รบั จากการสังเกตและ
การรายงานของครูผสู้ อนมีความแตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังกระบวนการโค้ช นอกจากนี้จาก
การรายงานพฤติกรรมของครูผสู้ อนพบความแตกต่างของพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของผูเ้ รียน
ระหว่างก่อนและหลังการได้รบั กระบวนการโค้ช และพบว่าครูลดพฤติกรรมการตําหนิตเิ ตียนผูเ้ รียน
ลงอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี้ในกลุ่มควบคุมพบเพียงความแตกต่างของการใช้คาํ ชมเชยผูเ้ รียน
อย่างเฉพาะเจาะจงระหว่างการเก็บข้อมูลก่อนและหลัง
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แอลลิสนั
; แนนซีแ่ ละชาร์ล (Allison.; Nancy.; & Charles. 2012) ได้ทาํ การศึกษาการใช้
การอบรมบุคลากรและกระบวนการโค้ชเพื่อให้ครูสามารถใช้วธิ กี ารต่างๆทีไ่ ด้จากงานวิจยั ได้อย่าง
ถูกต้องมากขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อตรวจสอบผลของ in-service และกระบวนการโค้ชต่อ
เปอร์เซ็นต์การปฏิบตั กิ ารสอนอย่างถูกต้องของหน่วยการสอนแบบกลุ่มของครูระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1 และเพื่อศึกษาว่าครูคนไหนทีส่ ามารถประยุกต์การปฏิบตั กิ ารสอนทีถ่ ูกต้องไปสู่
เนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ทไ่ี ม่ได้รบั การอบรม ผูม้ สี ่วนร่วมในงานวิจยั ครัง้ นี้เป็นครูทส่ี อนใน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 3 คนซึง่ ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือก 4 ข้อ ได้แก่ ถูกเสนอชื่อโดย
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน สอนด้วยโปรแกรมการสอนแบบทางตรง (Direct Instruction: DI) เป็น
ครูผสู้ อนในระดับชัน้ ประถมศึกษาขณะทีท่ าํ การวิจยั และตอบคําถามเชิงบวกต่อการสอนแบบทางตรง
สําหรับโปรแกรมการสอนแบบทางตรงในครัง้ นี้ประกอบด้วยเทคนิค
MLT การแก้ไขความ
คลาดเคลื่อนเชิงระบบ ( Systematic error correction) และการตอบสนองอย่างพร้อมเพรียงกัน
(Unison responding)
การดําเนินการวิจยั จะแบ่งออกเป็น 4 ช่วง โดยเริม่ จากการอบรมแบบกลุ่มเป็นระยะเวลา 3
วันเพื่อสรุปวิธกี ารตอบสนองเชิงรุกในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรือ่ งปฏิทนิ ( Calendar math) และฝึก
ปฏิบตั กิ ารสอนกับครูทไ่ี ด้รบั การจับคู่กนั โดยผูว้ จิ ยั จะทําการให้ขอ้ มูลย้อนกลับจากนัน้ จึงฝึกนํา
เทคนิควิธกี ารเข้าสู่บทเรียน ขัน้ ทีส่ องเป็นการประชุมรายบุคคลก่อนการโค้ชโดยผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับแก่ครูโดยคํานึงถึงจุดแข็งและแนวทางในการพัฒนาการใช้เทคนิควิธกี ารทีไ่ ด้รบั จากการ
อบรมจากนัน้ จึงทําการวางแผนการโค้ชร่วมกันระหว่างผูว้ จิ ยั และครูผสู้ อน ขัน้ ต่อมาจึงเข้าสู่
กระบวนการโค้ชในห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ทําการสาธิตเทคนิควิธกี ารแต่ละวิธแี ล้วให้
ครูผสู้ อนลองทําอีกครัง้ ขัน้ สุดท้ายเป็ นการประชุมรายบุคคลหลังการโค้ชโดยผูว้ จิ ยั จะให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับแก่ครูผสู้ อนโดยคํานึงถึงจุดแข็งและแนวทางในการพัฒนาการใช้เทคนิควิธกี าร อีกทัง้ ทํา
การสาธิตเทคนิควิธกี ารต่างๆหากจําเป็นรวมทัง้ ตอบคําถามต่างๆของครูผสู้ อนเมือ่ ดําเนินการวิจยั
ตามนี้แล้วจึงได้ทาํ การเก็บข้อมูลในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรือ่ งจํานวนและการแก้ปญั หาซึง่ เป็น
เนื้อหาทีไ่ ม่ได้รบั การอบรมมาก่อนเพื่อศึกษาการประยุกต์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการอบรมและการโค้ชของ
ครูแต่ละคน
ผลการวิจยั พบว่าครูผสู้ อนทุกคนในการวิจยั ครัง้ นี้สามารถพัฒนาการใช้เทคนิควิธกี าร
หลังจากการได้รบั การอบรมซึง่ หลังจากได้รบั กระบวนการโค้ชครูผสู้ อนสามารถพัฒนาไปในอีกระดับ
โดยการพัฒนาการต่างๆครูผสู้ อนสามารถประยุกต์เทคนิควิธกี ารไปสู่วชิ าคณิตศาสตร์ในเนื้อหาที่
ไม่ได้รบั การอบรม นอกจากนี้ยงั พบว่าครูผสู้ อนมีความพึงพอใจต่อโมเดลการอบรมในระดับสูง
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2. การจัดการเรียนการรู้โดยการใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริ มทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมของผูเ้ รียน
2.1 การศึกษาในศตวรรษที่ 21
ปจั จุบนั โลกได้เข้าสู่ยคุ สมัยแห่งศตวรรษที่ 21 ซึง่ นับเป็ นยุคสมัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากวิวฒ
ั นาการทีเ่ จริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลทํา
ให้เกิดความเปลีย่ นแปลงต่างๆ และจากการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมตลอดจนการดําเนินชีวติ ประจําวันของมนุษย์ สิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ และ
คงอยูม่ าช้านานจวบจนถึงศตวรรษที่ 20 กลับแปรเปลีย่ นไปเมือ่ เข้าสู่สหัสวรรษใหม่น้ี ทุกประเทศใน
สังคมโลกยุคปจั จุบนั นี้ต่างมุง่ แข่งขันและแย่งชิงความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจด้วยการแสวงหา
และครอบครองข้อมูล เนื่องจากข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศมีอยูอ่ ย่างมากมายหลากหลาย
แหล่งข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและคัดสรรเพียงข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์อย่าง
แท้จริงเพื่อการนําไปใช้ได้จงึ เป็ นแนวทางทีแ่ ต่ละประเทศยังคงต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศของตนให้มคี วามสามารถหรือทักษะการทํางานกับข้อมูลจํานวนมหาศาลเหล่านี้ ( Dede.
2013)
ข้อมูลไม่ได้มคี วามสําคัญเพียงแต่ในระดับประเทศเท่านัน้ หากแต่ในระดับบุคคลก็มกี ารใช้
อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ในชีวติ ประจําวันมากและมีแนวโน้มทีจ่ ะมีอตั ราการใช้ทส่ี งู ขึน้ ใน
อนาคต ดังนัน้ จะเห็นว่าปจั จุบนั นี้ชวี ติ ทีป่ ราศจากเทคโนโลยีแทบเป็นไปไม่ได้ ( Bean & Readance.
2002; Igballe. 2013; Schaeffer. 2003) การรับข้อมูลสารสนเทศต่างๆกลายเป็นเรือ่ งง่ายดาย
รวดเร็วและสะดวกในทุกสถานที่ เราสามารถหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดิจทิ ลั ทีห่ ลากหลายผ่าน
เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึง่ จากเดิมเราทําได้เพียงรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ
และโทรทัศน์หรือการหาความรูผ้ ่านการเข้าห้องสมุดเพื่อหาหนังสือซึง่ กลายเป็นเรือ่ งทีส่ น้ิ เปลือง
เวลา ข้อมูลทีไ่ ด้อาจไม่หลากหลายและไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการค้นคว้า ( Dede.
2013)
แหล่งข้อมูลจึงมีความหลากหลายและเพิม่ มากขึน้ เมือ่ ใช้เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์จนทําให้แนวโน้ม
การใช้กระดาษในการผลิตสื่อสิง่ พิมพ์มแี นวโน้มลดลง การติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วยโทรศัพท์และ
แอพลิเคชันต่
่ างๆเข้ามาแทนทีก่ ารติดต่อผ่านจดหมายซึง่ มีความรวดเร็วกว่าเดิมมาก การเชื่อมต่อ
ระหว่างบุคคลแม้อยูค่ นละซีกโลกก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ราวกับย่อโลกให้เล็กลง ตัวอย่างเพียง
เล็กน้อยของการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้กลายเป็ นเรือ่ งปกติธรรมดาทีท่ ุกคนรับรูเ้ นื่องจากทุกคนมี
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้
อย่างไรก็ตามการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหาใช่จะมีเพียงข้อดีเท่านัน้ ใน
ความเป็นจริงกลับมีปญั หาตามมาด้วยเช่นกัน ผลทีต่ ามมาจากการพัฒนาทําให้ภาคอุตสาหกรรมใช้
เทคโนโลยีเข้ามาแทนทีแ่ รงงานคนในกระบวนการผลิตทีใ่ ช้เพียงแรงในการทํางานมากขึน้ ดังนัน้
แรงงานทีไ่ ร้ทกั ษะจึงมักได้รบั ค่าแรงน้อยลงหรือถูกเลิกจ้าง (วิจารณ์ พานิช . 2557ก) จนทําให้เกิด
ปญั หาคนว่างงานมากขึน้ ในทางกลับกันกลับขาดแคลนแรงงานคนในการทํางานทีต่ อ้ งอาศัย
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ความคิดอย่างผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อทํางานทีต่ อ้ งอาศัยความคิดและทักษะขัน้ สูงในการทํางานทีม่ คี วาม
ซับซ้อนของกระบวนการคิดและการตัดสินใจซึง่ เป็นงานทีเ่ ครือ่ งจักรไม่สามารถดําเนินการแทน
มนุ ษย์ได้ (Dede. 2013) ส่งผลทําให้เสียงสะท้อนจากภาคอุตสาหกรรมเกีย่ วกับทรัพยากรบุคคลที่
ไร้ประสิทธิภาพในการทํางานเริม่ ดังขึน้ บุคคลเหล่านัน้ บางคนมีผลการเรียนดีเยีย่ มหากแต่พวกเขา
ขาดทักษะในการปฏิบตั งิ าน ขาดทักษะความคิดอย่างวิจารณญาณในการตัดสินใจ ไม่สามารถ
ทํางานร่วมกันระหว่างบุคคลหรือหน่ วยงานได้ นันความหมายว่
่
าความสําเร็จทางวิชาการไม่อาจ
รับประกันความยังยื
่ นและประสิทธิภาพการทํางานได้ ความสําเร็จในชีวติ การทํางานในวันนี้หาได้
ขึน้ อยูก่ บั ผลการเรียนทีด่ เี ยีย่ มอีกต่อไป (Kay. 2013)
จากเสียงสะท้อนเหล่านี้นกั วิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมศึกษาต่างยอมรับ
ว่าโลกได้กา้ วเข้าสู่จดุ พลิกผันซึง่ หลายสิง่ ต้องได้รบั การปรับเปลีย่ นเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงไปของโลก ทุกภาคส่วนจึงคาดหวังว่าสถาบันการศึกษาจะมีแนวทางในการปรับเปลีย่ น
รูปแบบการเรียนการสอนและหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปนี้รวมทัง้ จะ
สามารถเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้วยเหตุน้สี ถาบันการศึกษา
ต้องกลับมาทบทวนบทบาทการทํางานของตนเองเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธกี ารจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผเู้ รียนเพื่อให้มคี วามเหมาะสมกับความเปลีย่ นแปลงของยุคสมัย (McTighe; & Seif. 2013)
หลายประเทศเริม่ ตระหนักถึงความเปลีย่ นแปลงนี้และพยายามพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ ต่
ยังคงตามไม่ทนั การเปลีย่ นแปลงของสังคมและการเทคโนโลยี (วิจารณ์ พานิช . 2557ก) การจัดการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษทีผ่ ่านมาแทบไม่เคยกล่าวถึงทักษะทีผ่ เู้ รียนจะสามารถนําไปใช้ได้ในชีวติ จริง ด้วย
เหตุน้กี ารเสริมสร้างทักษะจึงไม่ได้ถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ดังนัน้ การจัดการเรียนรูใ้ น
ระดับก่อนอุดมศึกษาจึงมักเป็ นการจัดการเรียนรูท้ ม่ี งุ่ เน้นการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นเนื้อหาสาระในแต่ละ
รายวิชาซึง่ เป้าหมายของการเรียนรูส้ ่วนใหญ่ถูกกําหนดเพื่อให้ผเู้ รียนจําและเข้าใจในเนื้อหาทีเ่ รียน
การป้อนความรูด้ ว้ ยการบอกกล่าวจากครูผสู้ อนนี้เองทีท่ าํ ให้ผเู้ รียนเป็นผูเ้ รียนเชิงรับ
(Passive learner) มากกว่าทีจ่ ะเป็ นผูเ้ รียนเชิงรุก ( Active learner) ซึง่ มักจะแสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตนเองตามความสนใจและความถนัดส่วนตัว นอกจากการจัดการเรียนรูท้ จ่ี าํ กัดความรูเ้ พียงแต่ใน
ห้องเรียนจะทําให้ผเู้ รียนขาดทักษะการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองแล้วยังส่งผลทําให้ผเู้ รียนขาด
ทักษะการแก้ปญั หา ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูเ้ รียนยังไม่สามารถนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากในห้องเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันนอกห้องเรียน การร่วมมือกันทํางานในกิจกรรมการเรียนรูท้ ผ่ี ่านมายังมี
น้อยเนื่องจากผูเ้ รียนขาดโอกาสในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูเ้ รียนด้วยกันหรือแม้กระทังกั
่ บ
ครูผสู้ อนส่งผลทําให้ทกั ษะการสื่อสารระหว่างผูเ้ รียนกับครูผสู้ อนและระหว่างผูเ้ รียนด้วยกันไม่ได้รบั
การพัฒนาและแทบไม่มกี ารทํางานร่วมกันผ่านโลกเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทัง้ การ
นําเสนอยังคงเป็ นรูปแบบเดิมซํ้าซากจําเจเนื่องจากเป็นการนําเสนอทีถ่ ูกจํากัดแต่ในห้องเรียน
เมือ่ พิจารณาถึงเนื้อหาตามแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ค่ี รูผสู้ อนต้องทําการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรมีมากมายจนไม่สามารถสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้เนื่องจากข้อจํากัดของ
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เวลาแต่นนไม่
ั ่ ได้หมายความว่าการลดทอนเนื้อหาวิชาหรือการเพิม่ ชัวโมงเรี
่
ยนจะเป็นทางออกของ
ปญั หา หากแต่การจัดการเรียนรูท้ ด่ี ขี น้ึ จะทําให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ เ่ี ร็วและจดจําได้ดขี น้ึ ซึง่ จะ
ส่งผลทําให้เวลาทีใ่ ช้ในการทบทวนบทเรียนลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน
นอกจากเนื้อหาวิชาทีม่ ากแล้วปจั จัยอีกประการทีท่ าํ ให้ไม่สามารถพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รียนได้กค็ อื ข้อสอบวัดความสําเร็จทางการศึกษา เนื่องจากข้อสอบวัด
ความสําเร็จทางการศึกษาไม่ได้ถูกกําหนดเพื่อใช้ในการประเมินทักษะเหล่านี้ แม้แต่แบบทดสอบ
มาตรฐานก็ไม่ได้มงุ่ เน้นการวัดความสามารถในการตัดสินใจและการถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจต่อ
สถานการณ์จริง ถึงแม้ว่าจะมีขอ้ สอบแบบอัตนัยก็ยงั ไม่สามารถทําให้ผเู้ รียนแสดงวิธกี ารนําเสนอ
ด้วยวาทศิลป์ได้ตามความเป็ นจริงตลอดจนการห้ามใช้อุปกรณ์และเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่าง
ทําให้ไม่สามารถวัดและประเมินทักษะการใช้ส่อื เทคโนโลยีได้เช่นเดียวกัน (Dede. 2013)
ด้วยเหตุน้ีสถาบันการศึกษาหลายแห่งในอเมริกาจึงเสนอกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ห้องวิจยั ทางการศึกษาเขตภาคกลางตอน
เหนือ ( NCREL) และกลุ่มเมทิร ี ( Metiri Group) องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ (OECD) และสภาผูน้ ําแห่งชาติเพื่อการศึกษาเสรีและสัญญาแห่งชาติ (LEAP) สําหรับด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึง่ มีส่วนคาบเกีย่ วกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อยูม่ าก
เช่น มาตรฐานเทคโนโลยีในหลักสูตรสําหรับนักเรียนฉบับปรับปรุงของสมาคมเทคโนโลยีการศึกษา
นานาชาติ ( ISTE) และมาตรฐานความรูด้ า้ นดิจทิ ลั ของศูนย์บริการทดสอบทางการศึกษา (
The
Educational Testing Service) นอกจากนี้ยงั มีนกั วิชาการศึกษา เช่น ดีดแ้ี ละเจนกินส์กไ็ ด้เสนอ
รายการความสามารถทางดิจทิ ลั ( digital literacy) ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างการอ่าน การเขียนและการ
คํานวณให้เป็ นความสามารถหลักแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรอบ
แนวคิดของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสมของการนําไปปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด
เนื่องจากมีรายละเอียดมากกว่ากรอบแนวคิดอื่นและมีการนําไปใช้อย่างแพร่หลาย ( Dede. 2013)
โดยกรอบแนวคิดของการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มี ดังนี้
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ภาพประกอบ 4 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทีม่ า: ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills)
หลายประเทศทัวโลกมี
่
แนวทางการปฏิรปู การศึกษาโดยมุง่ เน้นการพัฒนาทักษะมากกว่า
การป้อนความรูต้ ามแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิม (สม สุจรี า . 2558) สําหรับใน
ภูมภิ าคอาเซียนของเราประเทศต่างๆก็เริม่ มีการตื่นตัวในการทีจ่ ะปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนซึง่
ส่วนใหญ่รบั แนวคิดในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามกรอบแนวคิดของอเมริกา (ไพฑูรย์
สินลารัตน์และคณะ . 2558) อย่างเช่น เมือ่ 3 ปีทผ่ี ่านมาประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศการปฏิรปู
การศึกษาโดยกําหนดให้เป็ นวาระแห่งชาติซง่ึ มีกรอบแนวคิดทางการศึกษา คือ สอนให้น้อยลง
เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ ( teach less, learn more) ทัง้ นี้เมือ่ พิจารณาถึงแนวทางการปฏิบตั แิ ล้วเห็นว่าการ
สอนให้น้อยลงไม่ได้หมายความว่าจะทําการลดเนื้อหาหรือชัวโมงเรี
่
ยนให้น้อยลงหากแต่หมายถึงการ
ลดการป้อนข้อมูลหรือการสื่อสารทางเดียวให้น้อยลงโดยมุง่ เน้นการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ผเู้ รียนได้ลงมือ
ปฏิบตั แิ ละครูผสู้ อนคํานึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รียนแต่ละคน เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ หมายถึงการขยาย
องค์ความรูใ้ ห้กว้างไกลกว่าเดิมโดยการผนวกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้ากับเนื้อหาสาระเดิมซึง่ จะ
ทําให้กจิ กรรมการเรียนรูม้ คี วามน่ าสนใจ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระตุน้ การเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน
เพิม่ มากขึน้ อีกด้วย (Fogarty; & Pete. 2013)
สําหรับในประเทศไทยทีผ่ ่านมามีการปฏิรปู การศึกษามาหลายครัง้ โดยมีการกําหนด
หลักสูตรอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึง่ แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนรูท้ ม่ี งุ่ เน้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
โดยมุง่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูจ้ ากการลงมือทํา แต่ในความเป็นจริงแนวทางการปฏิบตั แิ ละการ
จัดการเรียนรูก้ ลับสวนทางกับแนวทางทีท่ ุกคนคาดหวัง ครูผสู้ อนยังคงป้อนข้อมูลให้แก่ผเู้ รียน
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เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูจ้ ากท่องจําเป็นส่วนใหญ่ (วัฒนา มัคคสมัน . 2554; ประเวศ วะสี .
2557) ด้วยเหตุน้ีจงึ ทําให้ผเู้ รียนขาดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบกับการจัดการเรียนรูท้ ย่ี ดึ
เนื้อหาตามตํารามากกว่าการทีผ่ เู้ รียนแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายทําให้โลกทัศน์
ของการเรียนรูไ้ ม่กว้างขวาง (วัฒนา มัคคสมัน . 2554) การจัดการเรียนรูเ้ หล่านี้ลว้ นทําให้ผลลัพธ์ท่ี
คนทัง้ นอกและในแวดวงการศึกษาคาดหวังไม่สมั ฤทธิ ์ผล จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการลงทุนเพื่อ
การศึกษาด้วยทรัพยากรต่างๆของประเทศอย่างมหาศาลแต่ผลทีไ่ ด้รบั กลับไม่คมุ้ ค่ากับการลงทุน
เหล่านัน้ (ประเวศ วะสี . 2557) การพัฒนาประเทศจึงล้าหลังเดินตามไม่ทนั การเปลีย่ นแปลงของ
สังคมโลกยุคใหม่ ดังนัน้ การไม่เปลีย่ นแปลงการศึกษาทําให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไม่พฒ
ั นา
ส่งผลทําให้ประเทศไม่เจริญและล้าหลังประเทศอื่น ดังนัน้ การจัดการเรียนรูท้ ย่ี ดึ ติดกับเนื้อหาวิชา
เพียงอย่างเดียวควรได้รบั การปฏิรปู โดยเปลีย่ นพฤติกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วยวิธกี ารท่องจํามา
เป็นการเรียนรูด้ ว้ ยการปฏิบตั จิ ริงโดยให้หนังสือและตําราเป็นเพียงส่วนประกอบในการเรียนรู้
(ประเวศ วะสี. 2557; วิจารณ์ พานิช. 2557ก)
ประเวศ วะสี (2557) ได้กล่าวว่า “การศึกษาคือชีวติ ชีวติ คือการศึกษา” ดังนัน้ การศึกษาจึง
ไม่ควรสอนโดยปราศจากการเชื่อมโยงกับชีวติ จริง การเรียนรูด้ ว้ ยการท่องจําย่อมให้ผลลัพธ์ท่ี
แตกต่างจากการเรียนรูโ้ ดยการลงมือปฏิบตั ิ เนื่องจากการเรียนรูผ้ ่านการท่องจําทําให้ผเู้ รียนขาดการ
มีปฏิสมั พันธ์รว่ มกันกับผูอ้ ่นื จนเป็ นเหตุให้ทกั ษะบางประการ ไม่ได้รบั การพัฒนาเท่าทีค่ วรจน
กลายเป็นปญั หาเมือ่ ผูเ้ รียนเข้าสู่สงั คมการทํางานในชีวติ จริงด้วยเหตุน้ใี นเมือ่ วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา คือ ต้องการเตรียมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รียนเพื่อเข้าสู่สงั คมการทํางาน การจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนจึงควรบูรณาการการเรียนรู้ การใช้ชวี ติ และการทํางานเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการฝึก
ประสบการณ์การทํางานร่วมกันให้กบั ผูเ้ รียน ดังนัน้ การปฏิรปู การศึกษาจึงควรปฏิรปู การเรียนรูส้ ู่
การปฏิบตั แิ ละนวัตกรรม (ประเวศ วะสี. 2557)
ประเทศไทยในยุคของการปฏิรปู ประเทศได้มกี ารกําหนดและวางแผนให้มกี ารปฏิรปู
การศึกษาซึง่ ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช 2557 โดย
ผลลัพธ์ทม่ี งุ่ หวัง คือ ผูเ้ รียนต้องดีกว่าทีผ่ ่านมาด้วยพันธกิจทีส่ าํ คัญ คือ การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโดยการปฏิรปู การเรียนรูแ้ ละยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นยุทธศาสตร์สาํ หรับการดําเนินการและตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้มกี ารทบทวนหลักสูตร การ
เรียนการสอนเพื่อให้ผเู้ รียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถ
รอบด้านทัง้ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปญั ญา ฝึกปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสมกับช่วงวัยประกอบกับการ
วางรากฐานเพื่อการทํางาน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ .
2558)

54
2.2 ความหมายและกรอบแนวคิ ดของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ถูกล่าวถึงมากว่า 2 ทศวรรษโดยมีจดุ เริม่ จากความตื่นตัวต่อ
ความเปลีย่ นแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลกซึง่ เป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนส่งผลกระทบต่อระบบแรงงานภาคอุตสาหกรรมและวิถกี ารดําเนิน
ชีวติ ของประชาคมโลก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําลังเปลีย่ นแปลงวิธกี ารเรียนรู้ วิธกี าร
ทํางานและความสัมพันธ์ทางสังคม ในโลกยุคปจั จุบนั การตัดสินใจ การแลกเปลีย่ นข้อมูล การทํางาน
ร่วมกัน นวัตกรรมและความรวดเร็วถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิง่ ส่งผลทําให้การทํางานด้วยมือ
ของแรงงานหรือการใช้ทกั ษะพืน้ ฐานทัวไปในการทํ
่
างานมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีเครือ่ งจักรมา
ช่วยในการทํางานหรืออาจยังมีแรงงานคนแต่จะได้รบั ค่าแรงราคาถูก ดังนัน้ เพื่อการประสบ
ความสําเร็จในโลกยุคปจั จุบนั แต่ละคนจะต้องเรียนรูก้ ารสื่อสาร การแลกเปลีย่ นและการใช้ขอ้ มูลเพื่อ
ในการแก้ไขปญั หาทีซ่ บั ซ้อน ประยุกต์และปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและ
การเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ นอกจากนี้ยงั ต้องสามารถใช้และประยุกต์ความสามารถของ
เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์องค์ความรูใ้ หม่ ดังนัน้ จึงได้มกี ารพูดคุยกันถึงมาตรฐานใหม่ทผ่ี เู้ รียน
ต้องเรียนรูแ้ ทนทักษะขัน้ พืน้ ฐานและจุดประสงค์การเรียนรูเ้ ช่นในอดีตทีผ่ ่านมา
จากความเปลีย่ นแปลงเหล่านี้จงึ ทําให้ทุกภาคส่วนเรียกร้องต่อสถาบันการศึกษาให้พฒ
ั นา
ผูเ้ รียนให้มที กั ษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปญั หา ทักษะการทํางานร่วมกันและทักษะ
เชิงนวัตกรรมซึง่ ทักษะเหล่านี้เป็ นสิง่ จําเป็นต่อการประสบความสําเร็จในการทํางานและชีวติ ในสังคม
ของศตวรรษที่ 21 เมือ่ บทบาทของการเปลีย่ นแปลงทรัพยากรของประเทศเป็นหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของสถาบันการศึกษา นักวิชาการและองค์กรต่างๆของอเมริกาจึงได้รว่ มกันอภิปรายถึง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึง่ สําคัญอย่างยิง่ ต่อการประสบความสําเร็จท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงทาง
สังคมยุคปจั จุบนั
ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้พฒ
ั นากรอบแนวคิดสําหรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่
21 โดยได้ระบุถงึ ทักษะทีผ่ เู้ รียนจําเป็ นต้องพัฒนาเพื่อการดําเนินชีวติ ในสังคมเศรษฐกิจยุคปจั จุบนั
ห้องปฏิบตั กิ ารทางการศึกษาเขตภาคเหนือตอนกลาง ( The North Central Regional Education
Laboratory) และกลุ่มเมทิรไี ด้ระบุถงึ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยเช่นกัน โดยได้แบ่งทักษะ
ออกเป็ น 4 ประเภท คือ ความสามารถด้านดิจทิ ลั ( Digital age literacies) ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Inventive thinking) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective communication) และ
ประสิทธิผลระดับสูง (High productivity) (NCREL & Metiri Group. 2003) และศูนย์บริการทดสอบ
ทางการศึกษา ( The Educational Testing Service) ได้ทาํ การตีพมิ พ์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยได้ทาํ การนิยามว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ความสามารถในการ
รวบรวมข้อมูลและการเติมเต็มข้อมูล ความสามารถในการจัดการและจัดระบบข้อมูล ความสามารถ
ในการประเมินคุณภาพ ความสัมพันธ์และประโยชน์ของข้อมูลและความสามารถในการเผยแพร่
ข้อมูลทีถ่ ูกต้องผ่านแหล่งข้อมูลทีม่ ี เมือ่ พิจารณาแล้วจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
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ของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึง่ แบ่งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
วิชาหลัก ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ทักษะชีวติ และอาชีพ และทักษะด้านเทคโนโลยี สื่อและ
ข้อมูล อย่างไรก็ตามในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะทําการศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในกลุ่ม
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมเพียงกลุ่มเดียวโดยยึดตามกรอบแนวคิดของภาคีเพื่อทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากมีการใช้อย่างแพร่หลายและมีรายละเอียดทีช่ ดั เจน
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ( Learning and Innovation
Skills) ตามแนวคิดของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แบ่งออกเป็ น 4 ทักษะย่อย ได้แก่
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หา ( Critical thinking and Problem Solving Skill)
ทักษะการทํางานร่วมกัน (Collaboration Skill) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) และทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ( Creativity and Innovation Skill)ดังมีรายละเอียดของแต่ละ
ทักษะ ดังนี้
2.2.1 ทักษะการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ( Critical thinking
and Problem Solving Skill)
การศึกษากับทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการแก้ปญั หา มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนจนนับได้ว่าผูเ้ รียนจะไม่สามารถเรียนรูไ้ ด้ดหี ากปราศจากการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทีด่ ี นอกจากนี้การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณยังส่งผลต่อความสําเร็จทางอาชีพและ
การศึกษาในระดับสูงดังจะเห็นได้จากการทีอ่ งค์กรทางการศึกษาและสังคมการทํางานมักให้คุณค่า
กับการคิดวิเคราะห์ การตีความ ความถูกต้องแม่นยํา การแก้ปญั หาและการให้เหตุผลมากกว่า
ความรูด้ า้ นเนื้อหา
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หาเป็นทักษะทีม่ คี ุณค่าต่อการดําเนินชีวติ ใน
สังคมมาอย่างยาวนานซึง่ ผูเ้ รียนไม่ใช่เพียงแค่พฒ
ั นาความสามารถทางวิชาการหากแต่ตอ้ งพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการแก้ปญั หา ด้วยเช่นกัน จากเดิมได้มกี ารกําหนดให้ทกั ษะ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเป็ นทักษะทีผ่ เู้ รียนทีม่ พี รสวรรค์ควรได้รบั การพัฒนาแต่ในปจั จุบนั ผูเ้ รียน
ทุกคนควรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการแก้ปญั หาอย่างเท่า
เทียมกันโดยการจัดการเรียนรูใ้ นห้องเรียนถือว่ามีความจําเป็นเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปญั หาจะนําให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาทักษะทีจ่ าํ เป็นอื่นๆอีกด้วย เช่น การมี
สมาธิในระดับสูง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงลึกและการพัฒนากระบวนการคิด เป็นต้น
นอกจากนี้ทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หายังส่งผลทําให้ผเู้ รียนเกิดความ
ตระหนักต่อสถานการณ์ของโลกและสามารถพัฒนาการคิดเพื่อแก้ปญั หาระดับนานาชาติได้ สรุปแล้ว
จะเห็นได้ว่าความสําคัญของทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หามีความสําคัญต่อการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 นี้อย่างไรดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงควรเรียนรูแ้ ละจัดการเรียนรูท้ ส่ี ามารถส่งเสริม
และพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้กบั ผูเ้ รียน
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จากความตื่นตัวของระบบการศึกษาทีม่ งุ่ จัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หาจึงมีการให้นิยามและความหมายของทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดแก้ปญั หาทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้รวบรวมนิยามและความหมายของ
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการคิดแก้ปญั หาทีส่ าํ คัญและทําการสังเคราะห์นิยามและ
ความหมายเพื่อใช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการคิดแก้ปญั หาประกอบด้วยความสามารถส่วน
บุคคลในการให้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ถามคําถามทีต่ รงประเด็นและสอดคล้องกับการ
แก้ปญั หา วิเคราะห์และประเมินมุมมองต่างๆและสะท้อนการตัดสินใจและกระบวนการทีส่ าํ คัญ
(Pacific Policy Research Center. 2010) ทริลลิงและฟาเดล (Trilling and Fadel. 2009) ได้นิยาม
ว่าการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเป็ นความสามารถในการวิเคราะห์ ตีความ ประเมินผล สรุปและ
สังเคราะห์ขอ้ มูล นอกจากนี้ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ได้ระบุอย่างชัดเจนเกีย่ วกับ
ความสามารถของผูเ้ รียนว่าผูเ้ รียนต้องสามารถให้เหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการคิด
อย่างมีระบบ การประเมินและการตัดสินใจและการแก้ปญั หา ( Partnership for 21st Century Skills.
2015) ดังแสดงตามรูปประกอบ 5
การประเมิ นและการตัดสิ นใจ
- วิเคราะห์และประเมินหลักฐาน ข้อโต้แย้ง ข้อเรียกร้องและความเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์และประเมินมุมมองเกีย่ วกับทางเลือกต่างๆ
- สังเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและข้อโต้แย้ง
- ตีความข้อมูลและเขียนข้อสรุปบนพืน
้ ฐานของการวิเคราะห์ทด่ี ี
- สะท้อนความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเกีย่ วกับประสบการณ์และกระบวนการของการเรียนรู้
การให้เหตุผลอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ใช้การให้เหตุผลที่
หลากหลาย เช่น แบบนิร
นัยและอุปนัย โดย
พิจารณาตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์

ทักษะการคิ ดอย่าง
มีวิจารณญาณ

การใช้กระบวนการคิ ด
อย่างมีระบบ
- วิเคราะห์ว่าองค์รวม
ทัง้ หมดมีปฏิสมั พันธ์กบั
แต่ละส่วนอย่างไรจน
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ดว้ ย
ระบบทีซ่ บั ซ้อน

การแก้ปัญหา
ั หาทีห่ ลากหลายรูปแบบด้วยวิธกี ารแบบดัง้ เดิมและแบบใหม่
- แก้ปญ
่ ลากหลายซึง่ จะนําไปสูก่ ารแก้ปญั หาทีด่ ขี น้ึ
- ระบุและถามคําถามสําคัญเพื่อสํารวจมุมมองทีห

ภาพประกอบ 5 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณตามนิยามของภาคีเพื่อศตวรรษที่ 21
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2.2.2 ทักษะการทํางานร่วมกัน (Collaboration skill)
เว็บไซต์เช่นวิกพิ เี ดียได้เน้นยํา้ ถึงวิธกี ารเชื่อมต่อโลกของเราให้กลายเป็นการทํางาน
ร่วมกันรวมทัง้ ชีใ้ ห้เห็นประโยชน์ของการทํางานร่วมกันโดยตัง้ แต่ได้ก่อตัง้ เว็บไซต์น้ขี น้ึ มาได้มบี ุคคล
ต่างๆหลายล้านคนได้เข้าร่วมดังนัน้ การเข้าร่วมในเว็บไซต์น้สี ามารถเป็นเหมือนตัวแทนทีแ่ สดงให้
เห็นถึงวัฒนธรรมของการทํางานร่วมกันโดยจะสามารถสร้างสรรค์แหล่งข้อมูลทีม่ คี ุณค่าและมีขอ้ มูล
มากทีส่ ุดได้อย่างไร
การทํางานร่วมกันโดยทัวไปต่
่ างได้รบั การยอมรับว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งซึง่ มีความ
จําเป็นต่อการบรรลุผลลัพธ์ทม่ี คี วามหมายและมีประสิทธิภาพ ช่วงศตวรรษทีผ่ ่านมามีความชัดเจนที่
เพิม่ ขึน้ ว่าการทํางานร่วมกันไม่ใช่เพียงมีความสําคัญแต่ยงั มีความจําเป็นต่อผูเ้ รียนและลูกจ้างอัน
เป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเทคโนโลยีการสื่อสารทีท่ าํ ให้ผคู้ นจากทัวทุ
่ มมุ โลกสามารถติดต่อกันได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
นักวิชาการและผูเ้ ขียนทัง้ หลายได้เน้นยํา้ ถึงความสําคัญของการทํางานร่วมกันโดยได้
มีการอธิบายว่าเราสามารถใช้ความรูข้ องมวลชน ( Wisdom of crowds) ได้อย่างไรในยุคเศรษฐกิจ
สมัยใหม่โดยการกล่าวว่าภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมจะทําให้ทมี มีความสามารถหรือความ
ฉลาดทีเ่ พิม่ มากขึน้ และมักจะฉลาดมากกว่าคนทีฉ่ ลาดทีส่ ุดของกลุ่ม นอกจากนี้ยงั ได้เน้นยํา้ ถึง
ความสําคัญของการทํางานร่วมกันว่ากลุ่มหรือทีมทีม่ สี มาชิกแต่ละคนทีม่ คี วามหลากหลายจะนําไปสู่
การประสบความสําเร็จทีด่ แี ละเข้มแข็งมากขึน้ และทําการตัดสินใจทีช่ าญฉลาดมากขึน้ กว่าผูท้ ม่ี ี
ทักษะการตัดสินใจดําเนินการเพียงลําพัง ทัง้ นี้เนื่องจากความหลากหลายของมุมมองทางวัฒนธรรม
และสมาชิกแต่ละคนจะนําไปสู่การทํางานร่วมกันซึง่ ส่งผลทําให้ความพยายามร่วมกันสามารถ
สร้างสรรค์ผลลัพธ์ทมี กี ว้างขวางมากกว่าความพยายามในการทํางานเพียงลําพังตลอดจนสามารถ
สร้างสรรค์องค์ความรูเ้ พื่อสาธารณชนได้ดมี ากขึน้ อีกด้วย
จากความสําคัญของการทํางานร่วมกันตามทีก่ ล่าวมาจึงเป็นเหตุทท่ี าํ ให้ผเู้ รียน
สามารถนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายในสังคมตามสภาพจริง ดังนัน้ การทําให้ผเู้ รียน
สามารถทํางานร่วมกันจึงเป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญต่อการประสบความสําเร็จของผูเ้ รียนในสังคม
โลกาภิวฒ
ั น์ยคุ ปจั จุบนั สําหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ขอนําเสนอความหมายและนิยามของการทํางาน
ร่วมกันของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้
- สามารถแสดงศักยภาพในการทํางานและเคารพความแตกต่างของสมาชิกใน
กลุ่ม
- ฝึกฝนความยืดหยุน่ และความเต็มใจซึง่ จะเป็นประโยชน์ต่อการประนีประนอม
เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม
- กําหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการทํางานร่วมกันและให้คุณค่าต่อการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกแต่ละคน
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2.2.3 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
ผูเ้ รียนทุกคนต้องสามารถวิเคราะห์และดําเนินการจัดการกับข้อมูลการสื่อสารจํานวน
มหาศาลในชีวติ ประจําวันได้ทงั ้ นี้เนื่องจากข้อมูลบางแหล่งถูกต้องเชื่อถือได้ในขณะทีบ่ างข้อมูลอาจ
ไม่ถูกต้องแท้จริงดังนัน้ ผูเ้ รียนจึงควรวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลใดถูกต้องและไม่ถูกต้องรวมทัง้ สามารถนํา
ข้อมูลเหล่านัน้ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปจั จุบนั ด้วยอํานาจของสื่อสารมวลชนสมัยใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารทีม่ อี ทิ ธิพล
ของชีวติ ประจําวันส่งผลทําให้การจัดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับทักษะการสื่อสารยิง่ ทวีความสําคัญมากขึน้
ตามไปด้วย จากเดิมทีผ่ ่านมาระบบการจัดการศึกษามีจดุ มุง่ เน้นเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านทีค่ ล่องแคล่ว การพูดจาทีถ่ ูกต้องเหมาะสมและการเขียนทีช่ ดั เจนแต่อย่างไรก็ตามกลับมี
หลักฐานทีช่ ช้ี ดั ว่าผูเ้ รียนไม่สามารถบรรลุทกั ษะพืน้ ฐานเหล่านี้ได้ทงั ้ ทีอ่ งค์กรต่างๆต้องการพนักงาน
ทีส่ ามารถสื่อสารได้ดที งั ้ การพูดและการเขียน ยิง่ ไปกว่านัน้ ในปจั จุบนั มีการสร้างทีมงานระดับโลก
(Global teams) ซึง่ ต้องทํางานร่วมกันในภาคธุรกิจด้วยเหตุน้กี ารสื่อสารด้านภาษาและวัฒนธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ เพื่อความประสบความสําเร็จของทีม ดังนัน้ จะเห็นได้
ว่าด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารทีม่ อบโอกาสในการสื่อสารระหว่างทีมงานระดับโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ ในทุกชาติ
และวัฒนธรรมจึงส่งผลทําให้ผสู้ าํ เร็จการศึกษาในอนาคตมีความจําเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารด้วยภาษาทีห่ ลากหลายและชัดเจน
ทักษะการสื่อสารมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคบริการซึง่
ต้องอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างลูกค้าและลูกจ้าง การรับฟงั อย่างมีประสิทธิภาพโดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมและภาษา การเอาใจใส่และทักษะการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงเป็นทักษะที่
ความสําคัญและจําเป็ นต่อทุกคนในเศรษฐกิจภาคบริการดังนัน้ จึงได้มกี ารเสนอแนวทางเพื่อ
พัฒนาการสื่อสารทีซ่ บั ซ้อนในทีท่ าํ งานซึง่ เกีย่ วข้องกับการอธิบาย การต่อรองและรูปแบบของการมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับงาน
การสื่อสารอาจถูกกําหนดนิยามและให้ความหมายได้หลากหลายรูปแบบ โดยในทีน่ ้ี
ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอความหมายของทักษะการสื่อสารของภาคีเพื่อทักษะแห่งทักษะศตวรรษที่ 21 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
การสื่อสารทีช่ ดั เจน ประกอบด้วย
- แสดงความคิด (Thoughts) และข้อคิดเห็น ( Ideas) ด้วยการสื่อสารผ่านการพูด
การเขียนและอวจนภาษาด้วยรูปแบบและบริบททีห่ ลากหลาย
- การรับฟงั เพื่อแปลความหมายและเข้าใจถึงความรู้ คุณค่า เจตคติและความตัง้ ใจ
- ใช้การสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทห่ี ลากหลาย เช่น การให้ขอ้ มูล การให้ความรู้
การสร้างแรงจูงใจและการโน้มน้าว เป็ นต้น
- ใช้เทคโนโลยีและสื่อทีห่ ลากหลายรวมทัง้ สามารถตรวจสอบถึงผลกระทบและ
ลําดับความสําคัญ
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- การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและภาษา
ในขณะทีม่ งุ่ เน้นทีก่ ารพัฒนาทักษะการสื่อสารแต่ในความเป็นจริงเป็นการยากทีจ่ ะ
แยกทักษะการสื่อสารออกจากทักษะด้านอื่นโดยเฉพาะทักษะการทํางานร่วมกัน เนื่องจากตามกรอบ
แนวคิดของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้กําหนดให้ความสามารถด้านการสื่อสารหมายถึง
การสื่อสารความคิดเห็นทีช่ ดั เจนผ่านทางการพูดและการเขียนซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ อย่างมาก
กับทักษะการทํางานร่วมกันซึง่ ได้ถูกให้ความหมายว่าเป็นการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ของทีมทีม่ คี วามหลากหลาย การเจรจาเพื่อกําหนดเป้าหมายร่วมกันรวมทัง้ การกําหนดขอบเขต
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของสมาชิภายในทีมแต่ละคน ดังนัน้ การสื่อสารจะไม่มปี ระสิทธิภาพหาก
ข้อมูลไม่สามารถถูกถ่ายทอดให้แต่ละคนภายในทีมรับรูแ้ ละเข้าใจตรงกันได้ นอกจากนี้การเรียนรูถ้ อื
ว่าเป็นกิจกรรมพืน้ ฐานทางสังคมโดยสามารถเกิดขึน้ ได้ทุกทีไ่ ม่ว่าจะเป็น โรงเรียน ทีท่ าํ งานหรือใน
สภาพแวดล้อมอื่นๆ ทักษะการสื่อสารและการทํางานร่วมกันถูกนิยามว่าเป็นความสามารถส่วน
บุคคลในการสื่อสารอย่างชัดเจนโดยการใช้วจนภาษา อวจนภาษาไปจนถึงการเขียนเพื่อการสื่อสาร
สําหรับทักษะการทํางานร่วมกันหมายถึงการทํางานร่วมกันกับผูอ้ ่นื อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มทีม่ คี วามหลากหลายซึง่
นับเป็นความท้าทายในการเรียนรูท้ กั ษะด้านนี้ เมือ่ พิจารณาถึงการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี ่านมาการศึกษา
จะมุง่ เน้นการพัฒนาการสื่อสารพืน้ ฐานทีด่ ใี ห้แก่ผเู้ รียนอันได้แก่ การพูด การเขียนและการอ่าน แต่
ความต้องการของความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจโลกยุคปจั จุบนั ได้รอ้ งขอทักษะการสื่อสาร
และการทํางานร่วมกันทีห่ ลากหลายมากขึน้ กว่าเดิม ทริลลิงและฟาเดล (Trilling and Fadel. 2009)
ทักษะการสื่อสารและการทํางานร่วมกันเหล่านี้สามารถเรียนรูไ้ ด้ผ่านวิธกี ารที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานและการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
งานวิจยั ทางการศึกษาเกีย่ วกับการสื่อสารและการทํางานร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารและการ
ทํางานร่วมกันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม รวมทัง้ การเรียนรูแ้ ละการประเมิน
พฤติกรรมของผูเ้ รียน (Pacific Policy Research Center. 2010)
2.2.4 ทักษะความคิ ดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation
Skill)

ปจั จุบนั เมือ่ ธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วของสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ทําให้การศึกษาต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้
เช่นเดียวกัน โดยมีการเรียกร้องให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูเ้ ชิงนวัตกรรมทัง้ ทางด้านข้อมูล งานวิจยั และ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์ ทักษะเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และ
ความสามารถในการทํางานอย่างสร้างสรรค์รว่ มกับผูอ้ ่นื
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ความคิดสร้างสรรค์มกั ถูกอธิบายว่าเป็นทักษะทีส่ าํ คัญควรถูกพัฒนาและส่งเสริมให้แก่
ผูเ้ รียน (Wegerif; & Dawes. 2004) นอกจากนี้เลิฟเลส ( Loveless. 2002) ได้อธิบายถึงการ
เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี การเรียนรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์ว่ามีวธิ กี ารอย่างไรเทคโนโลยีจงึ
สามารถทําให้ผเู้ รียนแต่ละคนผลิตชิน้ งานทีม่ คี ุณภาพสูงโดยใช้ส่อื ในการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์
การขาดความตัง้ ใจในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีเหตุอนั
เนื่องมาจากความเข้าใจผิดทีว่ ่าความคิดสร้างสรรค์เป็นเพียงคุณลักษณะหรืออัจฉริยะด้านศิลปะ
(Trilling; & Fadel. 2009) ความคิดสร้างสรรค์สามารถถูกถ่ายทอดด้วยครูและสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรูซ้ ง่ึ กระตุน้ ให้เกิดคําถาม เปิดมุมมองความคิดใหม่ๆและเรียนรูจ้ ากความผิดพลาดและ
ล้มเหลว ในความเป็ นจริงทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสามารถพัฒนาได้เช่นเดียวกันกับ
ทักษะอื่นๆโดยผ่านการฝึกปฏิบตั ติ ลอดเวลา (Wegerif; & Dawes. 2004)
มีคาํ กล่าวว่าอนาคตเป็ นผลมาจากบุคคลทีม่ คี วามแตกต่างกันทางความคิดดังนัน้ เมือ่
ผูเ้ รียนจบการศึกษาจากโรงเรียนโดยปราศจากความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารริเริม่ สร้างสรรค์ถอื ว่าผูเ้ รียน
เหล่านัน้ ยังไม่พร้อมสําหรับการทํางานในสังคมทีเ่ ต็มไปด้วยความท้าทายต่างๆ
ความมุง่ มันสร้
่ างสรรค์และความสามารถในการประดิษฐ์คดิ ค้นกําลังกลายเป็น
คุณลักษณะทีจ่ าํ เป็ นต่อการประสบความสําเร็จของบุคคลและความเชีย่ วชาญในการแข่งขันยุค
โลกาภิวฒ
ั น์ซงึ เป็ นยุคทีม่ กี ารใช้เครือ่ งจักรแทนแรงงานคนดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่าความคิดริเริม่
สร้างสรรค์มคี วามสําคัญดุจเดียวกับการอ่านออกเขียนได้ซง่ึ ควรปลูกฝงั ให้เกิดแก่ผเู้ รียนเช่นเดียวกัน
บุคคลทีป่ ระสบความสําเร็จคือบุคคลทีม่ ที กั ษะความคิดสร้างสรรค์ต่อการนําเสนอ
ความคิดเพื่อหาทางทําให้โลกดีขน้ึ สําหรับทุกคน มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ในการตรวจสอบความคิด
ของตนเองและของผูอ้ ่นื มีทกั ษะการปฏิบตั ใิ นการดําเนินการตามความคิดและโน้มน้าวบุคคลอื่นให้
เห็นถึงคุณค่าและความรูซ้ ง่ึ จะเป็ นการสร้างความมันใจว่
่ าความรูเ้ หล่านัน้ ไม่ใช่มมุ มองส่วนบุคคล
หรือเข้าข้างตนเอง
โฮเวิรด์ การ์ดเนอร์ได้กล่าวว่าจิตแห่งการสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในห้าของจิตลักษณะทีม่ ี
ความจําเป็ นในอนาคตซึง่ การปลูกฝงั จิตเหล่านี้ตอ้ งการการศึกษาทีป่ ระกอบด้วยการสํารวจปญั หาที่
มีความท้าทายและความอดทน
ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ให้นิยามของทักษะความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ดังนี้
1. คิดอย่างสร้างสรรค์
- ใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ความคิดอย่างกว้างขวาง เช่น การระดมสมอง
(Brainstorming)
- สร้างสรรค์ความคิดใหม่และมีคุณค่าโดยอาศัยแนวคิดพืน้ ฐานและแนวคิด
ใหม่
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- อธิบาย กลันกรอง
่
วิเคราะห์และประเมินความคิดเดิมเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
2. การทํางานอย่างสร้างสรรค์รว่ มกับผูอ้ ่นื
- พัฒนา ปฏิบตั แิ ละสื่อสารความคิดต่อผูอ้ ่นื อย่างมีประสิทธิภาพ
- เปิดรับและตอบสนองต่อมุมมองใหม่และหลากหลายโดยเชื่อมโยงเข้าสู่การ
ทํางานกลุ่มและให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกีย่ วกับงาน
- แสดงถึงความแปลกใหม่และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทํางานและ
เข้าใจถึงข้อจํากัดของโลกตามสภาพจริงเพื่อนําความคิดใหม่มาใช้
- มองเห็นข้อผิดพลาดเป็นเหมือนโอกาสในการเรียนรูโ้ ดยเข้าใจว่าความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็ นการเรียนรูร้ ะยะยาวซึง่ มีกระบวนการทํางานเป็นวัฏจักรของความสําเร็จ
ในแต่ละขัน้ ตอนย่อยๆและความล้มเหลวซํ้าๆ
3. การสร้างนวัตกรรม
- ปฏิบตั ติ ามแนวความคิดเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรมรวมทัง้ ให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดนวัตกรรม
2.3 การจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ได้กล่าวถึง
แนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศภายใต้แนวทางของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2552-2559 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช 2557 รวมทัง้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยหนึ่งในเป้าหมายหลัก คือ “ผูเ้ รียนและกําลังแรงงานได้รบั การ
เตรียมความพร้อมเชื่อมโยงสู่สงั คมและประชาคมอาเซียน ” จึงมีการกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการ
ดําเนินการโดยปรับหลักสูตรและวิธกี ารจัดการเรียนรูร้ วมทัง้ วิธกี ารวัดและประเมินผลให้มคี วาม
ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงของโลก นอกจากนี้ยงั มีจดั กิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนา
ทักษะทีห่ ลากหลายให้กบั ผูเ้ รียนโดยเน้นการพัฒนากระบวนการคิดให้กบั ผูเ้ รียน เช่น การทําวิจยั
การทําโครงงาน ทัง้ นี้เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเ้ รียน ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าจากแนวทาง
เชิงนโยบายของภาครัฐ ทําให้สถานศึกษาและครูตอ้ งเริม่ ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่
ผูเ้ รียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและความเปลีย่ นแปลงของสังคมในปจั จุบนั
จากนโยบายของภาครัฐดังกล่าวทําให้เกิดความตื่นตัวของแวดวงการศึกษาโดยทุกภาค
ส่วนทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศไทยได้ทาํ การศึกษาและหาแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้มคี วามเหมาะสมกับสังคมโลกในยุคปจั จุบนั จนนําไปสู่การเสนอ
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แนวทางทีม่ คี วามเหมาะสมเป็ นอย่างยิง่ นันคื
่ อ การจัดการเรียนรูโ้ ดยการยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
(Child-centered approach) ซึง่ การจัดการเรียนรูใ้ นลักษณะนี้จะเป็นการปฏิรปู การศึกษาทัง้ ระบบ
โดยบทบาทของผูเ้ รียนจากเดิมทีเ่ ป็ นเพียงผูร้ บั ฟงั คําสอน ( Passive learner) จะเปลีย่ นบทบาทเป็ น
ผูเ้ รียนทีม่ คี วามกระตือรือร้น (Active learner) รวมทัง้ ครูผสู้ อนจากเดิมทีม่ บี ทบาทเป็ นครูผสู้ อนด้วย
การบอกเล่าหรือถ่ายทอดความรูต้ ่างๆ ( teaching) จะเปลีย่ นบทบาทมาเป็นผูอ้ ํานวยความสะดวก
(Facilitator) หรือผูใ้ ห้คาํ ชีแ้ นะ ( Coach) โดยครูผสู้ อนจะใช้คาํ ถามและกิจกรรมกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รวมทัง้ คอยช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเพื่อพัฒนาให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละทักษะผ่านการปฏิบตั งิ านเสมือนการทํางานในสังคมทีแ่ ท้จริงโดยมี
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ คือ วิธกี ารแสวงหาความรู้ (Learn how to learn) มากกว่าตัวความรู้
สอนให้รจู้ กั คิดมากกว่าการท่องจํา ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธนี ้จี ะเป็นการจัดการ
เรียนโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสําคัญมากกว่าการจัดการเรียนรูท้ ย่ี ดึ เนื้อหาของรายวิชา (ศศิธร เวียงวะลัย .
2556)
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรูโ้ ดยยึดผูเ้ รียน
เป็นศูนย์กลางรูปแบบหนึ่งซึง่ ได้รบั การยอมรับว่าสามารถพัฒนาความรูแ้ ละทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ได้อย่างเหมาะสมและยังยื
่ น แม้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานไม่ได้ถูกคิดค้น
จากนักวิจยั หรือนักการศึกษาของประเทศไทยหากแต่มตี น้ กําเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาก็
ตามแต่จากอดีตจนถึงปจั จุบนั นับเป็ นระยะเวลาเกือบศตวรรษแล้วทีร่ ปู แบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาจนกระทังป
่ จั จุบนั นี้รปู แบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
ฐานได้รบั ความสนใจจากนักการศึกษา ครู อาจารย์นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน
อย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต
ตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วว่าการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานไม่ใช่รปู แบบการจัดการ
เรียนรูร้ ปู แบบใหม่ จากประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานนับศตวรรษนัน้ รูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานนี้มจี ดุ เริม่ ต้นมาจากนักการศึกษากลุ่มพัฒนาการนิยม ( Progressive) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจอห์น ดิวอี้ ( John Dewey) ได้เขียนหนังสือเรือ่ ง “Democracy and Education” โดย
กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ม่ี จี ดุ มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ ( Learning by doing) สืบ
เสาะหาข้อมูลอย่างเป็ นระบบตามขัน้ ตอนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผูเ้ รียนจะได้เรียนรูก้ าร
ระบุปญั หา กําหนดสมมติฐาน ตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทางเพื่อแก้ไขปญั หาเหล่านัน้ โดยเน้นการ
ทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่มซึง่ วิธกี ารเหล่านี้จะทําให้ผเู้ รียนเป็นบทบาทจากผูร้ บั ความรูม้ าเป็นผูจ้ ดั
ประสบการณ์การเรียนรูจ้ นก่อให้เกิดทักษะความรูต้ ่างๆทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสังคม
การทํางานของโลกยุคปจั จุบนั (ศศิธร เวียงวะลัย . 2556: 5) หลังจากนัน้ คิลแพทริค ( Kilpatrick) ได้
นําแนวความคิดของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ไปประยุกต์ใช้โดยได้ทาํ การทดลองสอนและฝึกหัด
ให้แก่นกั ศึกษาครูจนสามารถสรุปเป็ นข้อค้นพบได้ว่าผูเ้ รียนจะสามารถเรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ หากผูเ้ รียน
สามารถตัดสินใจทําตามความชอบและความสนใจของตนเองได้ซง่ึ สิง่ เหล่านี้ส่งผลต่อความพึงพอใจ
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ของผูเ้ รียนด้วย ดังนัน้ ผูเ้ รียนจะสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆได้ดยี งิ่ ขึน้ เนื่องมาจากความสนใจ
และการกําหนดจุดมุง่ หมายของเรียนรูด้ ว้ ยตัวผูเ้ รียนเอง โดยคิลแพทริคได้กล่าวว่า
“การจัด
ประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยการใช้การสอนแบบโครงการคือหัวใจสําคัญของกิจกรรมทุกกิจกรรมใน
การเรียนรูข้ องเด็ก” (วัฒนา มัคคสมัน. 2554)
ในประเทศอังกฤษมีรายงานฉบับหนึ่งชื่อว่า “Plowden report” หรือหลักสูตรบูรณาการ ได้
ให้ขอ้ ค้นพบทีส่ าํ คัญ คือ การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้ดตี อ้ งมาจากความสนใจของผูเ้ รียนมากกว่าความ
สนใจของครู ซึง่ สอดคล้องกับข้อค้นพบของกลุ่มพัฒนาการนิยมในสหรัฐอเมริกา ยิง่ ไปกว่านัน้ ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาแบบเปิด ( Open Education) ในประเทศแถบอเมริกาเหนือซึง่ มุง่ เน้นให้
ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในโครงการและมีประสบการณ์ตรงกับสิง่ แวดล้อมและเรียนรูผ้ ่านการปฏิบตั ิ (วัฒนา
มัคคสมัน . 2554; อ้างอิงจาก Katz; & Chard. 1994) นอกจากนี้ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
กลุ่มแม่บา้ นในหมูบ่ า้ นเล็กๆซึง่ อยูห่ ่างจากตัวเมือง เรจจิโอ เอมิเลีย ( Reggio Emilia) ประมาณ 2-3
ไมล์ ได้รวมตัวกันภายใต้การนําของมาลากัซซี (Malaguzzi) เพื่อจัดการศึกษาให้กบั เด็กๆในหมูบ่ า้ น
โดยได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี บทความ งานวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา จากนัน้
จึงได้ทาํ การทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลลัพธ์ของการปฏิบตั แิ ล้วจึงนําไปปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูจ้ นได้เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาแบบเรจจิโอ เอมิเลีย ( Reggio
Emilia) และเป็ นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศทางยุโรป อเมริกาเหนือ และสหรัฐอเมริกาในปี
ค.ศ. 1980 เป็ นต้นมา กิจกรรมทีส่ าํ คัญของการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดของเรจจิโอ เอมิเลีย
(Reggio Emilia) คือ ผูเ้ รียนได้มโี อกาสในการเรียนรูอ้ ย่างลุ่มลึกผ่านโครงงาน (วัฒนา มัคคสมัน .
2554; อ้างอิงจาก สุจนิ ดา ขจรรุง่ ศิลป์ . 2544) ในปีค.ศ.1991 แคซ (Katz) ชาวอเมริกาและชาร์ด
(Chard) ชาวแคนาดาได้ทาํ การพัฒนาการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานให้ชดั เจนขึน้
โดยได้เขียนหนังสือเพื่อเผยแพร่ช่อื “Engaging Children Mind: The Project Approach” ซึง่ ทัง้
สองได้รบั แรงบันดาลใจจากการศึกษาดูงานทีโ่ รงเรียนในเมืองเรจจิโอ เอมิเลีย
Reggio Emilia
(วัฒนา มัคคสมัน. 2554)
สําหรับประเทศไทยในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2539 การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานยัง
ไม่เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายนัก ส่วนใหญ่จะรับรูใ้ นชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์มากกว่า (วัฒนา มัคคสมัน .
2554) อย่างไรก็ตามปจั จุบนั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานกลายเป็นทีร่ จู้ กั และถูกนําไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนในทุกระดับการศึกษาอย่างแพร่หลาย ดังจะเห็นได้จาก
งานวิจยั และบทความจํานวนมากทีก่ ล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานนี้
ด้วยระยะเวลาเกือบ 2 ทศวรรษของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานในประเทศ
ไทยทําให้มจี าํ นวนงานวิจยั เพิม่ มากขึน้ ด้วยเหตุน้จี งึ มีนกั การศึกษาและนักวิจยั ทัง้ ในและนอก
ประเทศได้ให้คาํ จํากัดความของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานไว้หลายท่านรวมทัง้ การใช้
คําเรียกการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบนี้ทแ่ี ตกต่างกันระหว่างคําว่า “โครงงาน” และ “โครงการ” ดังนัน้ เพื่อ
ความเข้าใจทีช่ ดั เจน ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การรวบรวมความหมายของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
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เป็นฐานจากหลากหลายแหล่งข้อมูลแล้วนํามาสังเคราะห์หาคําจํากัดความของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานสําหรับงานวิจยั ในครัง้ นี้ ดังต่อไปนี้
การจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานมีทม่ี าจากคําภาษาอังกฤษว่า
“ProjectBased Learning” ทําให้เมือ่ นํามาใช้ในภาษาไทยมีการใช้คาํ ทีแ่ ตกต่างกันระหว่างคําว่า "โครงการ“
(วัฒนา มัคคสมัน. 2554: 24; ทิศนา แขมมณี. 2558: 139) และ “โครงงาน” (พิมพันธ์ เตชะคุปต์ ;
พเยาว์ ยินดีสุข ; และราเชน มีศรี. 2556: 25; วิจารณ์ พานิช. 2557: 35; สุคนธ์ สินธพานนท์.
2558: 118) อย่างไรก็ตามในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เลือกใช้คาํ ว่า “การจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้
โครงงานเป็ นฐาน”
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ พื่อให้
ผูเ้ รียนได้ศกึ ษาเกีย่ วกับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งอย่างลึกซึง้ โดยอาจเป็ นเรือ่ งทีผ่ เู้ รียนกําลังศึกษาหรือตาม
ความสนใจภายใต้สงิ่ แวดล้อมหรือบริบทของผูเ้ รียนเอง โดยมีการปฏิบตั งิ านเป็นกลุ่มซึง่ บางครัง้
อาจจะดําเนินการร่วมกันทัง้ ห้องหรืออาจมีงานเดีย่ วในบางกรณี ผูเ้ รียนจะดําเนินการค้นคว้าเกีย่ วกับ
หัวข้อทีผ่ เู้ รียนสนใจในหลากหลายแง่มมุ ด้วยวิธกี ารต่างๆจนทําให้ผเู้ รียนได้ขอ้ สรุปจากการอภิปราย
วิเคราะห์และสงเคราะห์ขอ้ มูลจนสามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะทีห่ ลากหลายจนนําไปสู่ขอ้
ค้นพบหรือสิง่ ประดิษฐ์จากนัน้ จึงนําเสนอข้อค้นพบหรือสิง่ ประดิษฐ์เหล่านัน้ ต่อสาธารณชน ทัง้ นี้
ครูผสู้ อนจะทําหน้าทีเ่ ป็ นเพียงผูอ้ ํานวยความสะดวก (Facilitator) คอยให้คาํ ปรึกษาและชีแ้ นะเท่านัน้
(Katz and Chard. 1992; วัฒนา มัคคสมัน. 2554: 24; พิมพันธ์ เตชะคุปต์ , พเยาว์ ยินดีสุข , และ
ราเชน มีศรี. 2556: 25; ทิศนา แขมมณี. 2558: 139)
สําหรับงานวิจยั ครัง้ นี้การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัด
ประสบการณ์เรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียนได้ทาํ การศึกษาในหัวข้อตามความสนใจของผูเ้ รียนภายใต้บริบท
และสิง่ แวดล้อมของผูเ้ รียน โดยผูเ้ รียนต้องสามารถบูรณาการความรูจ้ ากสาขาวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน
อีกทัง้ ต้องแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมจากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลายรวมทัง้ สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้กลายเป็ นข้อค้นพบทีถ่ ูกต้องและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง สําหรับการ
ดําเนินการอาจเป็ นการปฏิบตั งิ านเป็ นกลุ่มเพื่อให้ผเู้ รียนสามารถวางแผนการทํางานร่วมกันเสมือน
การทํางานในสังคมอย่างแท้จริง สุดท้ายเมือ่ ได้ผลงานทีแ่ สดงออกถึงความรูต้ ่างๆทีผ่ เู้ รียนได้เรียนรู้
มาจึงนําไปสู่การนําเสนอต่อสาธารณชน
จากความหมายของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจะเห็นได้ว่าผูเ้ รียนจะได้รบั
การจัดประสบการณ์ทห่ี ลากหลายและมีการดําเนินการเป็นกระบวนการจนนําไปสู่การได้รบั ความรูท้ ่ี
ลึกซึง้ และยังยื
่ น ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการจัดประสบการณ์ทม่ี ลี าํ ดับขัน้ ตอนโดยใน
งานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เลือกขัน้ ตอนทีส่ ถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ( 2557: 92) ได้ทาํ การศึกษาจาก
โรงเรียนต้นแบบในไทยซึง่ ประกอบด้วยขัน้ ตอนทัง้ หมด 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
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1. ครูผสู้ อนให้ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการทําโครงงานก่อนการเรียนรู้
2. ครูผสู้ อนเตรียมกิจกรรมทีจ่ ะกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียนจากนัน้ จึงกระตุน้ ให้
ผูเ้ รียนเกิดความสนใจสิง่ ทีจ่ ะเรียนรู้ ทัง้ นี้ในการกระตุน้ ของครูผสู้ อนจะต้องเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนเสนอ
กิจกรรมทีไ่ ด้เรียนรูผ้ ่านการจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อนทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชนทีเ่ ด็กอาศัยอยูห่ รือเป็น
เรือ่ งใกล้ตวั ทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
3. ครูผสู้ อนให้ผเู้ รียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผน
ดําเนินกิจกรรม
4. ผูเ้ รียนแบ่งภาระหน้าทีก่ นั ภายในกลุ่มแล้วจึงแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งข้อมูลต่างๆ
โดยครูผสู้ อนจะเป็ นผูค้ อยชีแ้ จงในการทํางานแต่ละขัน้ คอยเชื่อมโยงไปสู่ความรูด้ า้ นอื่นๆ ในขณะทํา
กิจกรรม
5. ครูผสู้ อนให้ผเู้ รียนสรุปสิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ ากการทํากิจกรรม โดยครูผสู้ อนใช้คาํ ถาม ถาม
นักเรียนนําไปสู่การสรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้
6. ครูผสู้ อนให้ผเู้ รียนนําเสนอผลการเรียนรูโ้ ดยครูผสู้ อนและผูเ้ รียนต้องร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมหรือจัดเวลาให้ผเู้ รียนได้เสนอสิง่ ทีผ่ เู้ รียนได้เรียนรู้
จากขัน้ ตอนตามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น ครูผสู้ อนจะสามารถดําเนินการเพื่อเสริมสร้างให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมโดยสอดแทรกตามกิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละขัน้ ตอนของ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานซึง่ สุดท้ายแล้วจะสามารถเห็นพัฒนาการของทักษะการ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนได้ สําหรับการวัดและประเมินทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของ
ผูเ้ รียน ผูว้ จิ ยั จะใช้การประเมิน จากผลงานทีผ่ เู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ปิ ระกอบกับการสังเกตการณ์การ
ทํางานของผูเ้ รียนตลอดระยะเวลาของการดําเนินการวิจยั
2.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สุวพีร์ กุลสุวรรณ์ ( 2554) ศึกษาเรือ่ งการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการสอน
แบบโครงงานทีม่ ผี ลต่อทักษะการปฏิบตั ิ เรือ่ งการจัดตกแต่งสวนด้วยพืชสมุนไพรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าผูเ้ รียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 74.50 และมีทกั ษะการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับดี
จุไรรัตน์ ปึ้งผลพูล ( 2555) ศึกษาเรือ่ งการพัฒนาผลการเรียนรูแ้ ละทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ เรือ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทีจ่ ดั การเรียนรูแ้ บบ
โครงงาน พบว่า เมือ่ ผูเ้ รียนมีผลการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์เรือ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นสูงกว่า
ก่อนการเรียนรูโ้ ดยการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยูใ่ น
ระดับสูง โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอและด้านการ
ให้เหตุผล สําหรับความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนอยูใ่ นระดับสูง โดยด้าน
การวางแผนในการทําโครงงานมีคุณภาพสูงทีส่ ุด นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารศึกษาความพึงพอใจของ
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ผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานพบว่าผูเ้ รียนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากในด้าน
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้
มารียะห์ มะเซ็ง ( 2556) ศึกษาเรือ่ งผลการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ กว่าก่อนเรียนเช่นเดียวกันกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สําหรับเจตคติของผูเ้ รียนต่อวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับสูง นอกจากนัน้ ผูเ้ รียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้
ในด้านการสืบค้นความรูด้ ว้ ยตนเอง การคิดสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม กล้าคิดกล้าแสดงออกและ
นําความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันทําให้ผเู้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
จุรรี ตั น์ เมืองสิงห์ ( 2556) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงาน
เรือ่ งขนมไทยเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกัน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมานิตวิทยา พบว่าทักษะการทํางานร่วมกันและคะแนน
เฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดกิจกรรม
โครงงาน และผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับมาก
ลัดดา จันทร์ศรี ( 2555) ศึกษาการพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านโคก
พนมดี อําเภอศรีมโหสภ จังหวัดปราจีนบุร ี พบว่าหลังเรียนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนจากแบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์สงู กว่าก่อนเรียน
กฤษณา อุดมโภชน์ (2556) ศึกษาผลของการสอนแบบโครงงานทีม่ ตี ่อทักษะการแสวงหา
ความรูแ้ ละผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่านักเรียน
ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธสี อนแบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและทักษะการแสวงหา
ความรูห้ ลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์และสูงกว่าก่อนเรียน
อุมาพร สุวรรณดี (2557) ศึกษาการปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบว่านักเรียนมีคะแนนการทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับดี
วาสนา แก้วสว่าง ( 2556) ศึกษาการพัฒนาทักษะวิจยั ด้วยการเรียนรูแ้ บบโครงงานฐาน
วิจยั ของนักเรียนกิจกรรมชุมนุ มวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนํ้ายืนวิทยาพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์และทักษะวิจยั สูงขึน้
ปริญญา อันภักดี ( 2558) ศึกษาเรือ่ งการพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีม โดยการจัดการ
เรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วิชา
IPST-MicroBOX ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมแพศึกษาด้วยการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารพบว่าผูเ้ รียนมีทกั ษะการทํางาน
เป็นทีมสูงขึน้ ตามวงรอบปฏิบตั กิ ารโดยลําดับ คะแนนผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ รียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
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ทักษะการทํางานเป็ นทีมมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน สําหรับความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผูเ้ รียนอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
การศึกษางานวิจยั ในประเทศช่วงปี พ.ศ. 2554 จนถึงปจั จุบนั พบว่างานวิจยั ทีศ่ กึ ษา
รูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานส่วนใหญ่เป็นการจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียน
เกิดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีด่ ขี น้ึ ในแต่ละรายวิชา (สุวพีร์ กุลสุวรรณ์ . 2554; จุไรรัตน์ ปึ้งผลพูล,
2555; มารียะห์ มะเซ็ง . 2556; จุรรี ตั น์ เมืองสิงห์ . 2556; วาสนา แก้วสว่าง . 2556; ปริญญา อัน
ภักดี. 2558) รวมทัง้ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะของแต่กลุ่มสาระวิชาเป็นหลัก
(จุไรรัตน์ ปึ้งผลพูล. 2555; มารียะห์ มะเซ็ง. 2556; กฤษณา อุดมโภชน์. 2556; วาสนา แก้วสว่าง .
2556; อุมาพร สุวรรณดี . 2557) จากข้อค้นพบของงานวิจยั เหล่านี้ผวู้ จิ ยั เห็นว่าแนวทางการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานตามแนวคิดและทฤษฎีสามารถการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการทุก
กลุ่มสาระการเรียนรูซ้ ง่ึ จะสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานที่
มุง่ เน้นให้เกิดการเรียนรูแ้ บบสหวิทยาการ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท). 2557) นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของงานวิจยั ทีผ่ ่านมาต้องการพัฒนาทักษะของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนมากกว่าทีจ่ ะเป็ นการพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 อีก
ทัง้ ยังไม่มกี ารเชื่อมโยงทักษะเหล่านัน้ เข้าสู่ชวี ติ จริงซึง่ ยังคงเป็ นการศึกษาแบบแยกส่วนด้วยเหตุน้ี
ผูเ้ รียนจึงยังคงไม่สามารถนําความรูท้ เ่ี กิดขึน้ จากการเรียนในโรงเรียนไปใช้ในชีวติ จริงได้

3. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
งานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อน ( Teacher competencies)
ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนโดยใช้
โปรแกรมการโค้ช ( Coaching) โดยผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานซึง่ มีองค์ประกอบทัง้ หมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสยั ความคิดเห็นต่อ
ตนเอง ความรูแ้ ละทักษะ (McClelland. 1973) โดยผูว้ จิ ยั จะดําเนินพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนใน
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรูค้ ดิ ( Cognitive domain) ด้านการเข้าใจตนเอง ( Intrapersonal domain)
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal domain) และด้านการจัดการเรียนรู้ ( Instructional
domain) (JSS; & CCSSO. 2015: 2) โดยผูว้ จิ ยั ได้เสริมโปรแกรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ครูผสู้ อน ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของ
ผูเ้ รียนโดยกระบวนการโค้ชแบ่งออกเป็นทัง้ หมด 7 กิจกรรม ได้แก่ สร้างสัมพันธภาพ ความหมาย
และความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานและทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะและบทบาททีส่ าํ คัญต่อการเป็นครูผสู้ อนทีใ่ ช้การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน ทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนทีพ่ งึ ประสงค์ ฝึกทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนที่
พึงประสงค์ การประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริง ( Authentic assessment) และแผนการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ทัง้ นี้กจิ กรรมการโค้ชแต่ละกิจกรรมถูกสร้างโดยมีแนวคิดและทฤษฎี
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ทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม ( Social Learning Theory) ของ
แบนดูรา (Bandura) การสะท้อนคิด ( Reflection) (Malthouse; & Roffey-Barentsen. 2013) โดยมี
เทคนิคทีใ่ ช้ในกระบวนการโค้ชอันได้แก่ นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังใช้การโค้ชการรูค้ ดิ (
Cognitive
coaching) ด้วยโมเดล GROW อีกด้วย (Whitmore. 2002; Law. 2013; วิชยั วงษ์ใหญ่ ; และมารุต
พัฒนผล. 2557) สําหรับทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน ประกอบด้วย ทักษะการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หา ( Critical thinking and Problem Solving Skill) ทักษะการ
ทํางานร่วมกัน ( Collaboration Skill) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ( Creativity and
Innovation Skill) และทักษะการสื่อสาร ( Communication Skill) (Partnership For 21st Century
Skills) ซึง่ กรอบแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ดงั ภาพประกอบ 4
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ครูผสู้ อน
ขัน้ เตรียมความพร้อม

ขัน้ ดําเนินการโค้ช

กระบวนการโค้ช
- การเป็ นต้นแบบ (Modeling)
- การสังเกตการณ์ (Observation)
- บทบาทสมมติ (Role play)
- การสะท้อนคิดรายบุคคล/กลุ่ม
- การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback)

กระบวนการโค้ช
- การโค้ชโดยเพื่อนร่วมงาน
- การสะท้อนคิดรายบุคคล/กลุ่ม
- การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback)

สมรรถนะของครูผสู้ อน
- ด้านการจัดการเรียนรู้
- ด้านการรูค้ ดิ
- ด้านการเข้าใจตนเอง
- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ผูเ้ รียน
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning)
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
- ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หา
- ทักษะการทํางานร่วมกัน
- ทักษะการสือ่ สาร
- ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชมีสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานทีว่ ดั ช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนดีกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช
2. ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั การโค้ชจะมีพฒ
ั นาการสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานทีว่ ดั ในช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียนดีกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช
3. โพรไฟล์สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมหลังสิน้ สุดช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียนแตกต่างกัน
4. ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
การโค้ชจะมีพฒ
ั นาการทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมทัง้ 4 ด้านดีกว่าผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานจากครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การออกแบบการวิจยั
3. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และการหาคุณภาพเครือ่ งมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการดําเนินการวิจยั
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ได้แก่ ครู ผูส้ อนและผู้เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนทีม่ ี
นโยบายเกีย่ วกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ้ ดยมุง่ เน้นทีก่ ารพัฒนา สมรรถนะ ของครูผสู้ อนที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง นอกจากนี้ยงั มีนโยบายเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผเู้ รียน นอกจากนี้ บริบทของโรงเรีย นจะต้องเอือ้ อํานวยแก่การดําเนินการวิจยั
ทัง้ ในด้านของสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทีม่ คี วามหลากหลายและเหมาะต่อการเรียนรู้
การบริหารจัดการครูผสู้ อนทีเ่ ป็ นระบบและเอือ้ อํานวยต่อการดําเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง ทีใ่ ช้ ในการวิจยั เป็ นครูผสู้ อนและผูเ้ รียน โรงเรียนสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ที่ มีบริบททางสภาพแวดล้อมทีผ่ สมผสานระหว่างสังคม
เมืองและสังคมชนบทซึง่ มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรูเ้ นื่องจากมีความหลากหลายทาง
สภาพแวดล้อม รวมทัง้ ยังมีนโยบายทีม่ งุ่ เน้นทีก่ ารพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์และทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รียน นอกจากนี้โรงเรียนสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ยังเป็นโรงเรียนทีม่ ชี ่วงชัน้ ที่ 3 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทําการคัดเลือก
โรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อใช้เป็นพืน้ ทีใ่ นการดําเนินการวิจยั ใน
ครัง้ นี้ โดยกลุ่มตัวอย่างจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบด้วยครูผสู้ อนทีม่ าจากทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละผูเ้ รียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
ของแต่ละโรงเรียน
การศึกษาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานจะเป็นการ
วิจยั เชิงปริมาณทีใ่ ช้รปู แบบการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental study) แบบแบบ AB (ผ่องพรรณ
ตรัยมงคลกูล ; และสุภาพ ฉัตรตราภรณ์. 2555: 66-67; อรพินทร์ ชูชม. 2552: 11; Alberto; &
Troutman. 1995: 153-162) โดยมีตวั แปรจัดกระทํา 1 ตัวแปรและมีตวั แปรตามซึง่ มีการวัดซํ้า 1
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ตัวแปร (Single-factor experiments having repeated measures on the same elements)
(Winer. 1962: 105-139) ซึง่ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการจับคู่ ( Two-matched group) โดยพิจารณา
จากเพศ ประสบการณ์สอนและตําแหน่งวิทยฐานะ ประกอบด้วยครูผสู้ อนแต่ละกลุ่มการทดลอง
จํานวนกลุ่มละ 8 คน โดยครูผสู้ อนแต่ละคนมาจากแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูซ้ ง่ึ ผูว้ จิ ยั มีรายละเอียด
ของการเลือกครูผสู้ อนตามระเบียบวิธวี จิ ยั ทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. พิจารณาโรงเรียนทีม่ นี โยบายเกีย่ วกับการพัฒนาการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผเู้ รียน
2. ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนให้ความร่วมมือในการทําวิจยั เป็นอย่างดีและครูผสู้ อน
สามารถทํางานร่วมกันได้
3. เป็ นโรงเรียนทีส่ ามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานแบบ
บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเก็บข้อมูลตัวแปรตาม คือ สมรรถนะของครูผสู้ อนที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อทดสอบดูความแตกต่างของตัวแปรตามของทัง้ สอง
กลุ่ม ทัง้ นี้เป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้วธิ กี ารจับคู่ทว่ี ่าคะแนนของตัวแปรของ
ทัง้ สองกลุ่มจะต้องมีค่าเท่ากันก่อนดําเนินการทดลอง (ชูศรี วงศ์รตั นะ ; และองอาจ นัยพัฒน์. 2551:
81)
สําหรับการคัดเลือกผูเ้ รียนซึง่ เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview)
ผูว้ จิ ยั มีวธิ กี ารคัดเลือกผูเ้ รียน โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. ผูเ้ รียนต้องได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐาน
2. สอบถามครูผสู้ อนเพื่อให้แนะนําผูเ้ รียนทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลได้อย่างชัดเจนโดยผูว้ จิ ยั
จะดําเนินการคัดเลือกผูเ้ รียนอย่างเจาะจงร่วมกับครูผสู้ อนเพื่อให้ได้ผเู้ รียนทีม่ คี ุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม
ต่อการเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีด่ ี (Information-rich cases) (ชาย โพธิสติ า. 2554: 260)
3. ผูเ้ รียนยินดีให้ขอ้ มูลในระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยความสมัครใจ
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูล สามารถสรุปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตาราง 2 แสดงจํานวนครูผสู้ อนและผูเ้ รียนโดยจําแนกตามกลุ่มทีไ่ ด้รบั การจัดกระทําโปรแกรมการ
โค้ช
ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง
ได้รบั โปรแกรมการโค้ชเพื่อการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง)
ไม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ชเพื่อการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มควบคุม)
รวม (จํานวนคน)

ครูผสู้ อน
8
8
16

ผูเ้ รียน
5
5
5
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2. การออกแบบการวิ จยั
แบบแผนการวิ จยั เชิ งทดลอง
งานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้แบบแผนการวิจยั แบบ AB (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล ; และสุภาพ
ฉัตรตราภรณ์. 2555: 66-67; อรพินทร์ ชูชม. 2552: 11; Alberto; & Troutman. 1995: 153-162)
โดยมีตวั แปรจัดกระทํา 1 ตัวแปรและมีตวั แปรตามซึง่ มีการวัดซํ้า 1 ตัวแปร ( Single-factor
experiments having repeated measures on the same elements) (Winer. 1962: 105-139)
เนื่องจากงานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการทดลองกลุ่มเล็กซึง่ จะมีการจัดกระทํากับกลุ่มตัวอย่างทัง้ กลุ่ม
(Group) และรายบุคคล (Single-subject)
แบบแผนการวิจยั แบบ AB เป็ นแบบแผนการวิจยั ทีม่ งุ่ เน้นเกีย่ วกับความเปลีย่ นแปลงของ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นรายบุคคล ( Single-case) ซึง่ การวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์ส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับข้อมูลระดับบุคคลมากกว่าพฤติกรรมเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างเนื่องจากการใช้ค่าเฉลีย่
ของกลุ่มตัวอย่างอาจทําให้ขอ้ มูลสําคัญบางประการของการทดลองคลาดเคลื่อนจนเป็นผลให้
ข้อผิดพลาดในการสรุปผลการทดลองดังนัน้ เพื่อหลีกเลีย่ งปญั หาอันอาจเกิดจากการใช้ค่าเฉลีย่ ของ
กลุ่มผูว้ จิ ยั ในฐานะนักพฤติกรรมศาสตร์จงึ เลือกแบบแผนการวิจยั รายบุคคลเพื่อติดตามสมรรถนะ
ของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานระหว่างการได้รบั โปรแกรมการโค้ชเป็น
รายบุคคล (Alberto; & Troutman. 1995: 155)
แบบแผนการวิจยั แบบ AB จะแบ่งช่วงของการวิจยั ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง A หมายถึง
ช่วงก่อนการจัดกระทําโปรแกรมการโค้ช ( Baseline) และช่วง B หมายถึง ช่วงของการจัดกระทํา
โปรแกรมการโค้ช ( Intervention) และในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะดําเนินการวัดซํ้า (
Repeated
measure) ทีต่ วั แปรตาม คือ สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน จํานวน
1 ครัง้ ในช่วงก่อนการจัดกระทําโปรแกรมการโค้ช จากนัน้ ในระหว่างการดําเนินการโปรแกรมการ
โค้ช ผูว้ จิ ยั จะทําการวัดซํ้าในช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจํานวน 2 ครัง้ และช่วงครูผสู้ อนจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน จํานวน 3 ครัง้
โดยแต่ละครัง้ ของการวัดซํ้ามีระยะเวลาห่างกัน 2 สัปดาห์ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะนําไปเปรียบเทียบกับข้อมูล
เดิมของครูแต่ละคนทีไ่ ด้จากการวัดแต่ละครัง้ ทีผ่ ่านมาเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
งานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มุง่ ศึกษา
พัฒนาการของสมรรถนะของครูผสู้ อน (
Teacher
competencies) ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน ของครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชและ
ไม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ชซึง่ เป็ นแบบแผนการวิจยั ทีม่ งุ่ เน้นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง
(Experimental group) และกลุ่มควบคุม ( Control group) ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการวัดซํ้า ( Repeated
measure) ทีต่ วั แปรตาม คือ สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยแบบ
แผนการวิจยั เชิงทดลองรูปแบบนี้มคี วามเหมาะสมกับงานวิจยั ทีม่ งุ่ เน้นเพื่อการปรับแก้พฤติกรรม
หรือส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้มมี ากขึน้ รวมทัง้ ยังมีขอ้ ดีเกีย่ วกับความเทีย่ งตรงภายใน ( Internal
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validity) ซึง่ จะทําให้ผวู้ จิ ยั มันใจได้
่
ว่าการจัดกระทําโปรแกรมการโค้ชให้แก่ครูผสู้ อนส่งผลต่อ
พัฒนาการของสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานอีกทัง้ ยังเป็นการ
ควบคุมตัวแปรภายนอกทีเ่ กิดจากกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เท่าเทียมกันได้ ( non-equivalent control group)
และยังสามารถช่วยลดข้อจํากัดเกีย่ วกับความเทีย่ งตรงภายใน ( Internal validity) ในประเด็นประวัติ
ของกลุ่มตัวอย่าง (History) ซึง่ เป็ นข้อได้เปรียบทีด่ กี ว่าแบบแผนการวิจยั ทีไ่ ม่มกี ลุ่มควบคุมซึง่ จะเกิด
ปญั หาเกีย่ วกับประวัตเิ ฉพาะเมือ่ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รบั เหตุการณ์แทรกซ้อน แต่อย่างไรก็ตาม
การศึกษาทีใ่ ช้แบบแผนนี้มกั ใช้ระยะเวลานานทําให้อาจเกิดเหตุการณ์แทรกซ้อนทีส่ ่งผลกระทบต่อ
ตัวแปรจัดกระทําของการวิจยั (ชูศรี วงศ์รตั นะ ; และองอาจ นัยพัฒน์. 2551: 56- 58, ยุทธ
ไกรวรรณ์. 2554: 84, 90-91; ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล ; และสุภาพ ฉัตรตราภรณ์. 2555: 66-67)
ดังนัน้ เพื่อแก้ไขข้อจํากัดในข้อนี้ผวู้ จิ ยั จึงวางแผนทีจ่ ะลงสนามวิจยั เพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
ต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อตัวแปรจัดกระทําของงานวิจยั นอกจากนี้ยงั มีขอ้ จํากัดเกีย่ วกับการสูญ
หายของกลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะในงานวิจยั ครัง้ นี้เป็นกลุ่มตัวอย่างทีม่ ขี นาดเล็ก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้อง
ขอความร่วมมือจากผูบ้ ริหารของสถานศึกษาและครูผสู้ อนทุกท่านทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้
นี้ สําหรับข้อจํากัดเกีย่ วกับความเทีย่ งตรงภายนอก ( External validity) ในประเด็นของปฏิกริ ยิ าของ
ผลของการทดสอบก่อนและหลัง ( Pretest and posttest sensitization) (ชูศรี วงศ์รตั นะ ; และองอาจ
นัยพัฒน์. 2551: 32, ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล ; และสุภาพ ฉัตรตราภรณ์. 2555: 67) ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ดําเนินการแก้ไขโดยการใช้การสังเกตการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานควบคู่ไปกับการ
ประเมินสมรรถนะของครูผสู้ อน โดยมีแบบแผนดังแผนภาพต่อไปนี้
ระยะ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง (E)
กลุ่มควบคุม (C)

O1
O1

A
B
การวัดซํ้าแต่ละครัง้ มีระยะเวลาห่างกัน 2 สัปดาห์
X1 O 2 X1 O 3 O 4 X2 O 5 X2
O2
O3 O4
O5
ภาพประกอบ 7 แบบแผนการวิจยั เชิงทดลอง

โดยกําหนดให้ A
B
E
C
O1
ครูผสู้ อน

แทน ช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อน
แทน ช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ
แทน กลุ่มทดลอง
แทน กลุ่มควบคุม
แทน การวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนก่อนช่วงเตรียมความพร้อม

O6
O6
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พร้อมครูผสู้ อน
พร้อมครูผสู้ อน

O2

แทน การวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนระหว่างช่วงเตรียมความ

O3

แทน การวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนหลังสิน้ สุดช่วงเตรียมความ

X1
O4

แทน การจัดกระทําในช่วงเตรียมครูผสู้ อน
แทน การวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนก่อนช่วง ครูผสู้ อนจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน
แทน การวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนระหว่างช่วง ครูผสู้ อนจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน
แทน การวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนหลังสิน้ สุดช่วง ครูผสู้ อน
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน
แทน การจัดกระทําในช่วง ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่
ผูเ้ รียน

O5

O6

X2

ก่อนการดําเนินการในช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนผูว้ จิ ยั จะทําการวัดสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจํานวน 1 ครัง้ ด้วยเครือ่ งมือชุดเดียวกัน ทัง้ นี้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั
ก่อนการจัดกระทํา ( Intervention) จะเป็นข้อมูลพืน้ ฐาน ( Baseline) ของแต่ละกลุ่มการทดลอง
(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล ; และสุภาพ ฉัตรตราภรณ์. 2555: 66-67) จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงดําเนิน
โปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานในช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนโดย
โปรแกรมการโค้ชจะถูกจัดกระทําให้เฉพาะกลุ่มทดลองเท่านัน้ สําหรับการวัดสมรรถนะของครูผสู้ อน
ผูว้ จิ ยั จะทําการวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนในช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจํานวน 2 ครัง้ โดยแต่ละ
ครัง้ มีระยะเวลาห่างกัน 2 สัปดาห์ หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทําการวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนซํ้าอีก 1 ครัง้
ก่อนเริม่ กระบวนการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานในช่วง ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน จากนัน้ เมือ่ ครูผสู้ อน
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน ผูว้ จิ ยั
จึงดําเนินกระบวนการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยถูกจัดกระทําเฉพาะกลุ่ม
ทดลองเท่านัน้ สําหรับการวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนผูว้ จิ ยั จะทําการวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนในช่วง
ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่
ผูเ้ รียนจํานวน 2 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ มีระยะเวลาห่างกัน 2 สัปดาห์
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สําหรับผูเ้ รียนก่อนได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อน ผูว้ จิ ยั จะ
ทําการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) และบันทึกการสัมภาษณ์ (นิศา ชูโต. 2551: 161167) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนซึง่ เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ ะใช้
เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลทีจ่ ะได้จากการสัมภาษณ์หลังจากทีผ่ เู้ รียนได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานจากครูผสู้ อนโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในงานวิจยั ครัง้ นี้จะเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ ( Informal interview) เนื่องจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นผูเ้ รียนดังนัน้ การสัมภาษณ์จงึ ต้องการ
ความยืดหยุน่ และไม่จาํ กัดคําตอบของผูใ้ ห้ขอ้ มูลดังนัน้ ผูเ้ รียนจึงสามารถตอบคําถามสัมภาษณ์ได้
อย่างอิสระตามความรับรูข้ องผูเ้ รียนเอง (สุภางค์ จันทวานิช. 2555: 66- 67)

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั และการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ตัวผูว้ จิ ยั ในฐานะเครือ่ งมือ
วิจยั 2) โปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน 3) แบบวัด สมรรถนะของ
ครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐา น 4) แบบสัมภาษณ์ ทกั ษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
ของผูเ้ รียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวผูว้ จิ ยั ถือเป็ นเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญของงานวิจยั ในครัง้ นี้เนื่องจากผูว้ จิ ยั ต้องสวม
บทบาทเป็ นผูโ้ ค้ชการจัดการเรียนเรียนรูใ้ ห้แก่ครูผสู้ อนและเป็นผูส้ มั ภาษณ์ผเู้ รียน ดังนัน้ เพื่อให้
งานวิจยั ครัง้ นี้มคี วามน่ าเชื่อถือผูว้ จิ ยั จึงต้องเพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน ทักษะของการเป็ นผูโ้ ค้ชและนักวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผูว้ จิ ยั ได้ผ่านการอบรมและมี
ประสบการณ์ดงั ต่อไปนี้
1.1 ผูว้ จิ ยั มีประสบการณ์ในฐานะเป็นนิสติ ช่วยวิจยั ( Research assistant) ใน
โครงการวิจยั เรือ่ ง “สร้างชุดความรูเ้ พื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน :
จากประสบการณ์ความสําเร็จของโรงเรียนไทย ” (สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ : 2557) โดยผูว้ จิ ยั
ได้รบั หน้าทีเ่ ป็ นผูส้ มั ภาษณ์และสังเกตครูจากโรงเรียนต้นแบบทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
ฐานของไทย
1.2 ผูว้ จิ ยั มีประสบการณ์ในฐานะผูโ้ ค้ชในโครงการปฏิรปู การเรียนรูส้ ่ผู เู้ รียน
(สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ : 2559) โดยผูว้ จิ ยั ได้รบั หน้าทีเ่ ป็นผูโ้ ค้ชในฐานการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานให้แก่ครูผสู้ อนระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
1.3 ผูว้ จิ ยั จบการศึกษาในรายวิชาการวิจยั เชิงคุณภาพและมีประสบการณ์ในการ
เป็ นนักวิจยั เชิงคุณภาพซึง่ เป็ นการฝึกทักษะการเป็ นนักวิจยั เชิงคุณภาพในหลายงานวิจยั
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2. โปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั
มีขนั ้ ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการโค้ชและการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการโค้ชเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
ให้แก่ผเู้ รียน
สําหรับแนวคิดทฤษฏีการโค้ชทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นํามาประยุกต์ใช้ในสร้างกระบวนการโค้ช
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบการโค้ชเพื่อการรูค้ ดิ
(Cognitive coaching) การโค้ชเพื่อการสอน ( Instructional coaching) และการโค้ชแบบเพื่อน
ร่วมงาน (Peer coaching) โดยผูว้ จิ ยั ได้นําแนวคิดของรูปแบบการโค้ชทัง้ สามมาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างโปรแกรมการโค้ชและวิธกี ารดําเนินการโค้ชในงานวิจยั ครัง้ นี้
2. สําหรับกิจกรรมการโค้ชผูว้ จิ ยั ได้กําหนดโดยคํานึงถึงจุดมุง่ หมายของ
งานวิจยั เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทัง้ 4 ด้าน
สําหรับแนวคิดทฤษฏีการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นํามา
ประยุกต์ใช้ในการโค้ชเพื่อให้ครูผสู้ อนนําไปประยุกต์ในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมของผูเ้ รียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและนําแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น
ฐานทัง้ 7 ขัน้ ตอนของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ( 2557: 92) เนื่องจากเป็นขัน้ ตอนของการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ซึง่ ได้จากการถอดองค์ความรูข้ องโรงเรียนต้นแบบในประเทศ
ไทยทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์. 2557: 92) ประกอบกับ
รายละเอียดของขัน้ ตอนมีความชัดเจนทําให้ครูผสู้ อนเข้าใจง่ายต่อการปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรู้ และ
แนวคิดเกีย่ วกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมตามแนวคิดของภาคี
เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากพิจารณาแล้วพบว่าทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมตาม
แนวคิดของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะทีม่ คี วามสําคัญต่อการดําเนินชีวติ ทัง้
ภายนอกและภายในโรงเรียนอีกทัง้ สามารถถูกพัฒนาได้ดว้ ยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
ฐานในแต่ละขัน้ ตอน
2. ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีค่ รูผสู้ อนจะนําไป
ประยุกต์ในการจัดการเรียนรูม้ ขี นั ้ ตอนตามแนวคิดของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ( 2557: 92) ซึง่
ขัน้ ตอนทัง้ 7 ขัน้ ตอนประกอบด้วย
2.1 ครูให้ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการทําโครงงานก่อนการเรียนรู้
2.2 ครูเตรียมกิจกรรมทีจ่ ะกระตุน้ ความสนใจของเด็ก
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2.3 ครูกระตุน้ ให้เด็กเกิดความสนใจสิง่ ทีจ่ ะเรียนรู้ ทัง้ นี้ในการกระตุน้ ของ
ครูจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กเสนอจากกิจกรรมทีไ่ ด้เรียนรูผ้ ่านการจัดการเรียนรูข้ องครูทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ชุมชนทีเ่ ด็กอาศัยอยูห่ รือเป็ นเรือ่ งใกล้ตวั ทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
2.4 ครูให้เด็กแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
วางแผนดําเนินกิจกรรม
2.5 ครูเป็ นผูค้ อยชีแ้ จงในการทางานแต่ละขัน้ คอยเชื่อมโยงไปสู่ความรู้
ด้านอื่นๆ ในขณะทํากิจกรรม
2.6 ครูให้เด็กสรุปสิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ ากการทํากิจกรรม โดยครูใช้คาํ ถาม ถาม
นักเรียนนําไปสู่การสรุปสิง่ ทีเ่ รียนรู้
2.7 ครูให้เด็กนําเสนอผลการเรียนรู้ ครูตอ้ งออกแบบกิจกรรมหรือจัดเวลา
ให้เด็กได้เสนอสิง่ ทีต่ นเองได้เรียนรู้
สําหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ปรับรวมขัน้ ตอนที่ 2 และ 3 เข้าด้วยกันเนื่องจาก
พิจารณา แล้วพบ ว่าในการเตรียมกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รียนและครูกระตุน้ ให้เด็กเกิด
ความสนใจสิง่ ทีจ่ ะเรียน รูเ้ ป็ น การดําเนิน การทีม่ คี วามสัมพันธ์เชื่อมโยงกันดังนัน้ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐานในงานวิจยั ครัง้ นี้จงึ ประกอบด้วยขัน้ ตอนทัง้ หมด 6 ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างกรอบแนวคิดของ โปรแกรมการโค้ช จากการประมวลเอกสาร
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสร้างกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานโดยได้ทาํ การสรุปนิยามของสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรูค้ ดิ ด้านการเข้าใจตนเอง ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านการจัดการเรียนรู้ จากนัน้ จึง กําหนดกิจกรรมของกระบวนการ
โค้ชทีจ่ ะใช้ดาํ เนินการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนในแต่ละด้าน ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้พจิ ารณาถึง
สมรรถนะของครูผสู้ อนด้านการจัดการเรียนรูเ้ ป็นสมรรถนะหลักทีจ่ ะดําเนินการพัฒนาเป็นลําดับแรก
หลังจากนัน้ จึงทําการพิจารณาถึงสมรรถนะด้านอื่นของครูผสู้ อนแต่ละคนเพื่อดําเนินการพัฒนาเป็น
ลําดับต่อไป โดยกิจกรรมการโค้ชประกอบด้วยกิจกรรมทัง้ สิน้ 7 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ
กิจกรรมที่ 2 ความหมายและความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐานและทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 3 ทักษะและบทบาททีส่ าํ คัญต่อการเป็นครูผสู้ อนทีใ่ ช้การจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
กิจกรรมที่ 4 ทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนทีพ่ งึ ประสงค์
กิจกรรมที่ 5 ฝึกทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนทีพ่ งึ ประสงค์
กิจกรรมที่ 6 การประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริง (Authentic assessment)
กิจกรรมที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ดังรายละเอียดในตาราง 3
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ตาราง 3 แนวคิดทีใ่ ช้ในการพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
จําแนกตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม



การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ

การสวมบทบาท

การสะท้อนคิด

การสังเกต

การแสดงเป็ นตัวแบบ

การตัง้ คําถาม

การระดมความคิด



หลักการและแนวคิด

การบรรยาย

1) สร้างสัมพันธภาพ
2) ความหมายและความรู้
เกีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานและทักษะการ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
3) ทักษะและบทบาททีส่ าํ คัญต่อ
การเป็ นครูผสู้ อนทีใ่ ช้การจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
4)
ทักษะและบทบาทของ
ครูผสู้ อนทีพ่ งึ ประสงค์
5) ฝึกทักษะและบทบาทของ
ครูผสู้ อนทีพ่ งึ ประสงค์
6) การประเมินผลผูเ้ รียนตาม
สภาพจริง
7) แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน

พฤติกรรม

เจตคติ

กิจกรรม

ความรูค้ วามเข้าใจ

วัตถุประสงค์
































































กิจกรรมที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ
ผูโ้ ค้ชจะดําเนินการประชุมร่วมกันระหว่างครูผสู้ อนและผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเพื่อหา
จุดเริม่ ต้นทีด่ รี วมทัง้ สร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูโ้ ค้ชกับครูผสู้ อนซึง่ จะกลายเป็ นผูถ้ ูกโค้ช
นอกจากนี้ผโู้ ค้ชยังต้องสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ ํานวยการและผูบ้ ริหารด้วยเพื่อให้การดําเนินการ
วิจยั สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรืน่
กิจกรรมการโค้ชจะเป็ นการถามคําถามเกีย่ วกับปญั หาและอุปสรรคต่างๆทีอ่ าจขัดขวาง
การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อน การดําเนินการและหลักสูตรการจัดการ
เรียนรูท้ ผ่ี ่านมา รวมทัง้ ถามถึงความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยการ
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ดําเนินการดังกล่าวนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาจุดเริม่ ต้นทีด่ แี ละเหมาะสมต่อการวางแผนกิจกรรมการ
โค้ชในลําดับถัดไปให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นไปได้จริง
กิจกรรมที่ 2 ความหมายและความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานและ
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้ครูผสู้ อนหรือผูถ้ ูกโค้ชสามารถอธิบายความหมาย มี
ความรูแ้ ละเข้าใจการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานและแนวทางในการนําไปใช้จดั การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมแก่ผเู้ รียน
การดําเนินการในกิจกรรมที่ 2 นี้จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะมุง่ เน้นทีก่ าร
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานและส่วนทีส่ องจะมุง่ เน้นเกีย่ วกับทักษะการเรียนรูล้ ะนวัตกรรม
ของผูเ้ รียน การดําเนินการจะดําเนินการด้วยกระบวนการกลุ่มโดยใช้การยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย การตัง้ คําถามและอภิปรายหลังจากการยกตัวอย่างผ่านกรณีศกึ ษาทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานแล้วประสบความสําเร็จโดยผูโ้ ค้ชและการสืบค้นหาข้อมูลของครูผสู้ อนแต่ละคน
เมือ่ สิน้ สุดการดําเนินกิจกรรมแล้วผูโ้ ค้ชจะตัง้ คําถามเพื่อให้ผถู้ ูกโค้ชสะท้อนคิดเกีย่ วกับแนวทางใน
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมแก่ผเู้ รียน
กิจกรรมที่ 3 ทักษะและบทบาททีส่ าํ คัญต่อการเป็นครูผสู้ อนทีใ่ ช้การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน
เนื่องจากการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้
โดยยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางซึง่ มีความแตกต่างจากการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบเดิมทีม่ ลี กั ษณะยึด
ผูส้ อนเป็นสําคัญ ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงควรมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับทักษะและบทบาทของครูผสู้ อน
ทีพ่ งึ ประสงค์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้ครูผสู้ อนสามารถส่งเสริมผูเ้ รียนโดยคํานึงถึงการเรียนรู้
สร้างโอกาสเพื่อการเรียนรูต้ ามสภาพจริงในทุกทีท่ ุกเวลาโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานการเรียนรูร้ วมทัง้ พัฒนาและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
ฐานซึง่ เน้นการทํางานเป็ นทีมของผูเ้ รียน
การดําเนินกิจกรรมจะใช้การตัง้ คําถามเพื่อให้ครูผสู้ อนทบทวนบทบาทของตนเองทีผ่ ่านมา
รวมทัง้ ทบทวนเกีย่ วกับลักษณะการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีไ่ ด้รบั จากกิจกรรมที่ 2
เพื่อให้ครูผสู้ อนร่วมกันสะท้อนคิด ( Refection) และเสนอทักษะและบทบาททีพ่ งึ ประสงค์ต่อการ
จัดการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 4 ทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนทีพ่ งึ ประสงค์
การดําเนินกิจกรรมนี้มจี ดุ มุง่ หมายเพื่อให้ครูผสู้ อนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับทักษะและ
บทบาทของครูผสู้ อนทีพ่ งึ ประสงค์ผ่านการสังเกต ( Observation) การแสดงเป็ นตัวแบบ ( Modeling)
และการสะท้อนคิด ( Reflection) เกีย่ วกับทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานโดยจะแบ่งออกเป็ นการโค้ชแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ตามลําดับ
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ในส่วนของการโค้ชแบบรายบุคคลกิจกรรมการโค้ชจะเริม่ ต้นจากผูโ้ ค้ชจะสาธิตการโค้ช
รายบุคคลเพื่อให้ครูผสู้ อนร่วมกันสังเกต ( Observation) และสะท้อนความคิด ( Reflection) เกีย่ วกับ
ทักษะและบทบาทของผูโ้ ค้ชโดยดําเนินการตามขัน้ ตอนของโมเดล GROW หลังจากทีไ่ ด้ทาํ การ
สาธิตแล้ว ผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนจะร่วมกันสะท้อนความคิดเกีย่ วกับทักษะและบทบาทของผูโ้ ค้ชโดยผู้
โค้ชจะตัง้ คําถามเพื่อการสะท้อนคิด
สําหรับการโค้ชแบบกลุ่มผูโ้ ค้ชจะคัดเลือกตัวแทนของครูผสู้ อนจํานวน 3-4 คน เพื่อสวม
บทบาทเป็ นผูถ้ ูกโค้ชในกระบวนการโค้ชแบบกลุ่มโดยกระบวนการโค้ชผูโ้ ค้ชจะดําเนินการสาธิต
กระบวนการโค้ชให้ครูผสู้ อนทีเ่ หลือร่วมกันสังเกตกระบวนการโค้ช เมือ่ สิน้ สุดกระบวนการผูโ้ ค้ชจะ
ให้ครูผสู้ อนทีส่ วมบทบาทเป็ นผูถ้ ูกโค้ชสะท้อนคิดเกีย่ วกับบทบาทของตนเองและทักษะและบทบาท
ของผูโ้ ค้ช สําหรับครูผสู้ อนทีเ่ ป็ นผูส้ งั เกตจะทําการสะท้อนคิดเกีย่ วกับกระบวนการโค้ช ทักษะและ
บทบาทของผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ช
กิจกรรมที่ 5 ฝึกทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนทีพ่ งึ ประสงค์
กิจกรรมการโค้ชในส่วนนี้จะดําเนินการโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ครูผสู้ อนฝึกทักษะและ
บทบาทของการเป็ นครูผสู้ อนทีใ่ ช้การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานได้อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างไปจาก
การจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบดัง้ เดิมดังนัน้ บทบาทของครูผสู้ อนจึงจําเป็นต้องเปลีย่ นแปลงตามไป
ด้วย ด้วยเหตุน้ีครูผสู้ อนจึงควรฝึกทักษะและบทบาทของการเป็นครูผสู้ อนทีใ่ ช้การจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐาน
กิจกรรมการฝึกทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนทีพ่ งึ ประสงค์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย
คือ การฝึกทักษะและบทบาทแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม โดยกิจกรรมทัง้ สองส่วนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ส่วนแรกเป็ นกิจกรรมการฝึกทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนแบบตัวต่อตัวมีวตั ถุประสงค์
เพื่อฝึกทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนทีใ่ ช้การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อผูเ้ รียน
รายบุคคลและใช้เพื่อโค้ชครูเพื่อนร่วมงาน ทัง้ นี้การฝึกจะแบ่งครูผสู้ อนออกเป็นคู่และทําการฝึกการ
โค้ชโดยสลับบทบาทกันระหว่างการสวมบทบาท ( Role play) เป็ นผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ชซึง่ ในระหว่าง
กระบวนการฝึกการโค้ชของแต่ละคู่ ครูผสู้ อนทีเ่ หลืออื่นๆจะทําหน้าทีเ่ ป็นผูส้ งั เกตการณ์
(Observation) เกีย่ วกับการฝึกกระบวนการโค้ชของครูผสู้ อนแต่ละคู่
ส่วนทีส่ องเป็ นกิจกรรมการโค้ชการฝึกทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนแบบกลุ่มมี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนทีใ่ ช้การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อผูเ้ รียนรายกลุ่ม ทัง้ นี้การดําเนินการจะฝึกโดยครูผสู้ อนแต่ละคนจะสวมบทบาท ( Role play) เพื่อ
ทําการโค้ชกลุ่มผูเ้ รียน
การดําเนินการโค้ชจะแบ่งครูผสู้ อนออกเป็น 3 ส่วน คือ ผูโ้ ค้ช ผูถ้ ูกโค้ชและผูส้ งั เกต โดยผู้
โค้ชจะมีหน้าทีส่ วมบทบาท ( Role play) เพื่อฝึกและแสดงออกถึงทักษะและบทบาทของครูผสู้ อนที่
ใช้การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานให้แก่ครูผสู้ อนทีส่ วมบทบาทเป็นผูถ้ ูกโค้ชโดยมีครูผสู้ อน
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ทีเ่ หลือทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ งั เกต ( Observation) หลังจากสิน้ สุดกระบวนการโค้ชแล้วผูโ้ ค้ชจะต้อง
สะท้อนคิด ( Reflection) เกีย่ วกับการสวมบทบาทเป็นผูโ้ ค้ชของตนเอง ผูถ้ ูกโค้ชจะต้องสะท้อนคิด
เกีย่ วกับการแสดงบทบาทของผูโ้ ค้ชและของตนเองในฐานะเป็นผูถ้ ูกโค้ช สําหรับผูส้ งั เกตจะสะท้อน
คิดเกีย่ วกับการสวมบทบาทของผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ชรวมทัง้ ภาพรวมของกระบวนการโค้ชในส่วน
ต่างๆ
กิจกรรมที่ 6 การประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริง (Authentic assessment)
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
รูปแบบหนึ่งโดยครูผสู้ อนสามารถผสานการทํางานในชีวติ จริงกับการจัดการเรียนรูเ้ ข้าด้วยกัน ดังนัน้
เพื่อให้ครูผสู้ อนสามารถวัดและประเมินผลเกีย่ วกับพัฒนาการทักษะต่างๆของผูเ้ รียนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมครูผสู้ อนจึงควรมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริง
งานวิจยั ครัง้ นี้ นอกจาก มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาพัฒนาการ ของสมรรถนะของครูผสู้ อนที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็ นฐานแล้ว ผูว้ จิ ยั ยังมีจดุ มุง่ หมายอีกประการ คือ การศึกษา
พัฒนาการ ของทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน ดังนัน้ จึงได้ กําหนดให้ การประเมินผล
ผูเ้ รียนตามสภาพจริงเป็ นหนึ่งในกิจกรรมของโปรแกรมการโค้ชของ งานวิจยั ครัง้ นี้ ด้วยเหตุผลตามที่
ได้กล่าวมาข้างต้นครูผสู้ อนจึงควรมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริง
และสามารถสร้างแบบวัดและประเมินทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนและสามารถนําไปใช้
ในการประเมินผลผูเ้ รียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กิจกรรมนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง การสร้างเครือ่ งมือและเกณฑ์โดยการดําเนินกิจกรรมเป็นการดําเนินกิจกรรมกลุ่มซึง่ จะ
ประกอบด้วยครูผสู้ อนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรูโ้ ดยใช้การบรรยายประกอบการแสดงตัวอย่างและ
ให้ครูผสู้ อนร่วมกันสะท้อนคิด (Reflection) เกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้
กิจกรรมที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
กิจกรรมนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อให้ครูผสู้ อนสามารถวางแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนได้อย่างเหมาะสม
การดําเนินกิจกรรมจะใช้กระบวนการกลุ่มโดยผูโ้ ค้ชจะยกตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ต้นแบบแล้วจึงถามคําถามเพื่อกระตุน้ การเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อนจากทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทัง้ นี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรูท้ ม่ี ี
ลําดับขัน้ ตอนดังนัน้ ผูโ้ ค้ชจะดําเนินการตัง้ คําถามเพื่อให้ครูผสู้ อนสามารถสะท้อนคิด ( Reflection)
เกีย่ วกับกิจกรรมและแนวทางการจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละขัน้ ตอนได้อย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึง
วัตถุประสงค์ บริบทของโรงเรียนและระยะเวลาในการดําเนินการ
นอกจากนี้เนื่องจากงานวิจยั ครัง้ นี้เป็นการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีบ่ รู ณา
การเนื้อหาสาระจากทุกกลุ่มสาระวิชาดังนัน้ การวางแผนการจัดการเรียนรูย้ งั ต้องคํานึงถึงบทบาท
หน้าทีข่ องครูแต่ละคนทีม่ าจากแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ กี ด้วย
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ขัน้ ตอนที่ 3 สร้างโปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน จากกรอบ
แนวคิดการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกระบวนการโค้ชออกเป็น 2
ช่วง คือ ช่วงการเตรียมความพร้อมครูผสู้ อน ระยะเวลา 25 ชัวโมงโดยช่
่
วงโปรแกรมการโค้ช ช่วง
เตรียมความพร้อมครูผสู้ อน โดยผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็นผู้ มปี ระสบการณ์ทางด้านการโค้ชแก่ครูผสู้ อน มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีประสบการณ์ ความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องการเป็นครูผสู้ อนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผเู้ รียน
จึงดําเนินการเป็ นผูโ้ ค้ชในโปรแกรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
หลังจากนัน้ จะดําเนินการโค้ชโดยเพื่อนร่วมงาน ( Peer coaching) ประกอบกับการพบปะ
ผูโ้ ค้ช สัปดาห์ ละครัง้ เพื่อติดตามผลการดําเนินการโค้ช โดยผูว้ จิ ยั ได้นําทฤษฎีและแนวคิดทาง
จิตวิทยาและสังคมวิทยามาประยุกต์ใช้ในแต่ละเทคนิคและวิธกี ารของกระบวนการโค้ชเพื่อให้
สามารถใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ไปกว่านัน้ ผูว้ จิ ยั ยัง
ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฏีของจิตวิทยาเชิงบวกและการบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ ( CBT) เข้าสู่
กระบวนการโค้ชในช่วง ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียนซึง่ จะช่วยแก้ปญั หาได้ตรงตามความต้องการของครูผสู้ อนได้มากยิง่ ขึน้
3. แบบวัด สมรรถนะของครูผสู้ อน ( Teacher competencies) ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสร้างโดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
3.1 ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับสมรรถนะของครูผสู้ อน ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน แนวคิด ทฤษฏี วิธกี ารสร้างแบบวัดสมรรถนะตลอดจนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2 สร้างแบบวัด สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยทีส่ ุด น้อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ุด
3.3 นําแบบวัดสมรรถนะ ของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน ไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาและนํามาปรับปรุงแก้ไขตามความ
คิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
3.4 นําแบบวัดสมรรถนะ ของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน ที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั ครูผสู้ อนทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มลี กั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกันกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
3.5 นําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อด้วยการทดสอบ
Item-total correlation (r ≥ .30) และหาค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดทัง้ ฉบับโดยใช้สตู รสัมประสิทธิ ์
่
มประสิทธิ ์แอลฟ่า เท่ากับ .863
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach) โดยค่าความเชื่อมันแบบสั
3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดให้เป็นฉบับสมบูรณ์
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4. แบบสัมภาษณ์ ทกั ษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสร้างโดยมี
ขัน้ ตอนดังนี้
4.1 ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน แนวคิด ทฤษฏี
วิธกี ารสร้างแนวคําถามและแบบสัมภาษณ์ ตลอดจนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 สร้างแนวคําถามหลักทีจ่ ะใช้สมั ภาษณ์ผเู้ รียนในแต่ละทักษะ
4.3 นําแนวคําถามไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
และนํามาปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
4.4 นําแนวคําถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รียนทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่ม ี
ลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่าง
4.5 นําข้อมูล ปญั หาและอุปสรรคทีพ่ บในระหว่างการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไข
4.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ให้เป็ นฉบับสมบูรณ์
ตัวอย่างแนวคําถามในการสัมภาษณ์ทกั ษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
การศึกษาเกีย่ วกับพัฒนาการของทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนในงานวิจยั ครัง้
นี้ผวู้ จิ ยั ได้เลือกใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับพัฒนาการที่
เพิม่ ขึน้ เมือ่ ผูเ้ รียนมีประสบการณ์จากการได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐาน โดย
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดประเด็นคําถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ชุดคําถาม ดังต่อไปนี้
ชุดที่
1 ประเด็นคําถามเกีย่ วกับทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ( Critical thinking
and Problem solving skill)
- ในการดําเนินโครงงานของผูเ้ รียนมีการเสนอแนวทางการทํางานร่วมกันอย่างไร
- ปญั หาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการทําโครงงานมีอะไรบ้างและมีวธิ กี าร
แก้ปญั หาและอุปสรรคเหล่านัน้ อย่างไร
- บทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีความสัมพันธ์ต่อการทําโครงงาน
อย่างไร
- ทีม่ าและความสําคัญของการทําโครงงานในครัง้ นี้คอื อะไร
- ประโยชน์ของโครงงานของผูเ้ รียนในครัง้ นี้คอื อะไร
ชุดที่ 2 ประเด็นคําถามเกีย่ วกับทักษะการทํางานร่วมกัน (Collaborative skill)
- สมาชิกแต่ละคนมีบทบาทหน้าทีภ่ ายในกลุ่มอย่างไร
- เพื่อนร่วมงานภายในกลุ่มมีการทํางานร่วมกันเป็นอย่างไร
- มีปญั หาหรืออุปสรรคอะไรบ้างในระหว่างการทํางานร่วมกันภายในกลุ่ม
ชุดที่
3 ประเด็นคําถามเกีย่ วกับทักษะการสื่อสาร (Communicative skill)
- ผูเ้ รียนมีวธิ กี ารประชุมงานกับสมาชิกภายในกลุ่มอย่างไร
- ผูเ้ รียนพบอุปสรรคอะไรบ้างในระหว่างการประชุมกับเพื่อนร่วมงาน
- การประชุมกลุ่มของผูเ้ รียนมีวธิ กี ารหรือช่องทางใดบ้าง เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
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ชุดที่
4 ประเด็นคําถามเกีย่ วกับทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ( Creative
and Innovative skill)
- ผูเ้ รียนมีวธิ กี ารระดมความคิดของสมาชิกภายในกลุ่มอย่างไร
- ผูเ้ รียนมีวธิ กี ารปรับเปลีย่ นหรือพัฒนาความคิดให้แปลกใหม่ในช่วงก่อนและ
ระหว่างการทําโครงงานอย่างไร
- โครงงานของผูเ้ รียนแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์อย่างไร
สําหรับแนวคําถามทีผ่ วู้ จิ ยั กําหนดเป็ นเพียงแนวคําถามหลัก (
Main question) ซึง่ เมือ่
ผูว้ จิ ยั ลงสนามวิจยั แล้วผูว้ จิ ยั อาจถามคําถามรองเพื่อขอข้อมูลหรือรายละเอียดเพิม่ เติม ( Probes)
นอกจากนี้หากผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้กล่าวถึงสิง่ ใหม่ทน่ี อกเหนือจากแนวคําถามทีเ่ ตรียมมาผูว้ จิ ยั จะถาม
คําถามเพื่อติดตามประเด็นใหม่ (Follow-up question) ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลได้กล่าวถึงนัน้
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังทําการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (
Participant observation) (สุภางค์
จันทวานิช. 2555: 46-47) ในช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานซึง่ ผูว้ จิ ยั จะ
ดําเนินการสังเกตการณ์ทุกสัปดาห์ระหว่างทีค่ รูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานในชัวโมง
่
กิจกรรมบูรณาการรวมทัง้ ทําการจดบันทึกการสังเกตภาคสนาม (
Field note) ทุกครัง้ ทีล่ ง
สังเกตการณ์ในสนามวิจยั (สุภางค์ จันทวานิช. 2555: 62-63; นิศา ชูโต. 2551: 144-145)
นอกจากการสังเกตแล้วเพื่อให้สามารถเห็นพัฒนาการของทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
อย่างชัดเจน ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาทีผ่ ลงานซึง่ ผูเ้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐานทัง้ 6 ขัน้ ตอนซึง่ การประเมินผลทีพ่ จิ ารณาทีผ่ ลงานในแต่ละขัน้ ตอนของการ
จัดการเรียนรูน้ นั ้ จัดว่าเป็ นการวัดผลและประเมินผลภาคปฏิบตั ิ ( Performance Assessment)
(ศศิธร เวียงวะลัย. 2556: 250)
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
การหาคุณภาพโปรแกรมการโค้ชโดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบ ผูว้ จิ ยั นําโปรแกรมทีส่ ร้าง
ขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญซึง่ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกระบวนการโค้ช ด้าน สมรรถนะของครูผสู้ อน
และด้านการจัดการเรียนรูเ้ พื่อทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนเพื่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะและตรวจสอบเนื้อหาของโปรแกรม กระบวนการโค้ช กิจกรรม เทคนิควิธกี ารและทฤษฎี
ทีน่ ําไปใช้ จากนัน้ จึงนํามาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาโปรแกรมและกิจกรรมกระบวนการโค้ชให้มคี วาม
เหมาะสมมากยิง่ ขึน้ และจึงนําไปทดลองใช้ กับครูผสู้ อนทีม่ คี ุณลักษณะและบริบทใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
สําหรับการทดลองใช้โปรแกรมการโค้ช มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมการโค้ชด้านต่างๆ ได้แก่ เนื้อหา วิธกี ารและกิจกรรมของโปรแกรมการโค้ช ระยะเวลา
สถานที่ ปญั หาและอุปสรรคในการใช้กระบวนการโค้ช 2) เพื่อประเมินผลของโปรแกรมการโค้ช 3)
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ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือทีจ่ ะใช้ในการวัดและประเมินผลสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐานและทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
การทดลองใช้โปรแกรมการโค้ชเพื่อหาคุณภาพของโปรแกรมการโค้ชในขัน้ ตอนนี้ผวู้ จิ ยั ใช้
แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลัง ( One group pre-test post-test design)
ซึง่ มีแบบแผนการทดลองดังนี้
การทดสอบก่อน การจัดกระทํา การทดสอบหลัง
X
T2
T1
โดยกําหนดให้
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง
X แทน การจัดกระทําในช่วงการเตรียมความพร้อมให้ครูผสู้ อน
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลองครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้ครูผสู้ อนจากโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตบางแค จํานวน 8 คน โดยครูแต่ละคนมาจากแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลองใช้โปรแกรม มีดงั นี้
1. เอกสารประกอบกิจกรรมการโค้ชเพื่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
สําหรับวิทยากรและครูผสู้ อนทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรม ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เนื้อหา ขัน้ ตอนการ
ดําเนินการกิจกรรมการโค้ช
2. สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในกิจกรรมการโค้ช
3. แบบวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
4. แบบสัมภาษณ์ทกั ษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
5. แบบสังเกตการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐาน
6. แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการโค้ชในด้านสถานที่ ระยะเวลา
เนื้อหา การดําเนินการกิจกรรมในขัน้ ตอนต่างๆ ตลอดทัง้ ปญั หาและอุปสรรคต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ใน
ระหว่างการดําเนินกิจกรรมการโค้ช โดยรวบรวมข้อมูลจากผูด้ าํ เนินการโค้ชและผูเ้ ข้าร่วม
กระบวนการโค้ช

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการดําเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
1. ทําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปยังโรงเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2. เมือ่ ได้รบั อนุ ญาตให้เก็บข้อมูลจากโรงเรียนแล้ว ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
สมรรถนะของครูผสู้ อนโดยให้ครูผสู้ อนประเมินตนเอง ทัง้ นี้จะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนโปรแกรมการโค้ชขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อนด้วยเครือ่ งมือชุด
เดียวกัน
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3. ผูว้ จิ ยั เริม่ โปรแกรมการโค้ชขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อนให้เฉพาะกลุ่มทดลอง
จากนัน้ จึง ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล สมรรถนะของครูผสู้ อนโดยให้ครูผสู้ อนประเมินตนเองทัง้
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระหว่างดําเนินการและหลังสิน้ สุดโปรแกรมการโค้ชขัน้ เตรียมความ
พร้อมครูผสู้ อนด้วยเครือ่ งมือชุดเดียวกัน ทัง้ นี้การเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะของครูผสู้ อนในขัน้
เตรียมความพร้อมครูผสู้ อน ผูว้ จิ ยั จะทําการวัดจํานวน 3 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ จะมีระยะเวลาห่างกัน
ประมาณ 2 สัปดาห์ ทัง้ นี้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั ก่อนการจัดกระทํา ( Intervention) จะเป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline) ของแต่ละกลุ่ม (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล; และสุภาพ ฉัตรตราภรณ์. 2555: 66-67)
4. ผูว้ จิ ยั ดําเนินกระบวนการโค้ชในขัน้ ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน โดยจัดกระทําให้เฉพาะกลุ่มทดลอง สําหรับ
การวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนผูว้ จิ ยั จะทําการวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนในช่วงการจัดการเรียนรูโ้ ดย
การใช้โครงงานเป็ นฐานโดยให้ครูผสู้ อนประเมินตนเองทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจํานวน 3 ครัง้
โดยแต่ละครัง้ มีระยะเวลาห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์
5. สําหรับศึกษาพัฒนาการทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปโดยจะเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) ซึง่ จะเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครัง้
คือ ช่วงก่อนครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานและช่วงสิน้ สุดการจัดการเรียนรูโ้ ดย
การใช้โครงงานเป็ นฐาน
การดําเนินการทดลองทัง้
2 ช่วง สามารถสรุปเป็นตารางได้ดงั นี้
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ตาราง 4 แสดงโปรแกรมการโค้ชครูเพื่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
กิจกรรม
เวลา
กิจกรรมการโค้ช
ช่วงที่ 1 การเตรียมพร้อมครูผสู้ อน
1
1 ชัวโมง
่
1. ปฐมนิเทศเพื่อแนะนําการวิจยั และ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. อธิบายทีม่ าและความสําคัญของ
การวิจยั (กลุ่ม)
2. แลกเปลีย่ นประสบการณ์การ
จัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน (กลุ่มและ
รายบุคคล) (Group interview,
Individual coaching)
2
2 ชัวโมง
่
1. อบรมเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐานและ
กระบวนการโค้ช
อธิบายโปรแกรมและขัน้ ตอนการโค้ช
1. ดําเนินการกระบวนการโค้ชการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
โดยผูโ้ ค้ชสาธิตการโค้ช
2. แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละอภิปราย
เกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้

เป้าหมาย

หลักการ

พัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็ นฐานด้านการรูค้ ดิ ( Cognitive) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ( Interpersonal) ด้านปจั จัยภายในตน ( Intrapersonal)
และด้านการสอน ( Instructional) ด้วยกระบวนการโค้ช
(Coaching) เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของ
ผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2

1. Professional reflective practice
cycle (Malthouse and RoffeyBarentsen, 2013) ใช้ SCOPE ในการ
ระบุขอบเขตของประสบการณ์
2. One-to-one meeting (Knight,
2007)

พัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็ นฐานด้านการรูค้ ดิ (
Cognitive) และด้านการสอน
(Instructional) ด้วยกระบวนการโค้ช ( Coaching) เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2

Modeling (Knight, 2007)
Observation
Professional reflective practice
cycle (Malthouse and RoffeyBarentsen, 2013) ใช้ SHARK ในการ
ถามคําถามเพื่อการสะท้อนคิดหลังจาก
ทําการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน
Team coaching
Feedback
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ตาราง 4 (ต่อ)
กิจกรรม
3

เวลา
2 ชัวโมง
่

4

8 ชัวโมง
่

กิจกรรมการโค้ช
1. อธิบายเกีย่ วกับเทคนิคและทักษะ
ของผูโ้ ค้ชเพื่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน
1. แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละอภิปราย
2. สาธิตกระบวนการโค้ชเพื่อการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
1. แบ่งกลุ่มครูออกเป็ น 2 กลุ่มเพื่อ
แสดงบทบาทเป็ นผูถ้ ูกโค้ชและผูส้ งั เกต
โดยผูว้ จิ ยั รับบทบาทเป็ นผูโ้ ค้ช
2. สะท้อนการปฏิบตั แิ ละให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเกีย่ วกับการสาธิต

เป้าหมาย
พัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น
ฐานด้านการรูค้ ดิ ( Cognitive) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal) ด้านปจั จัยภายในตน ( Intrapersonal) และด้าน
การสอน (Instructional) ด้วยกระบวนการโค้ช ( Coaching) เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2

หลักการ
Modeling (Knight, 2007)
Role play
Observation
Professional reflective practice cycle
(Malthouse and Roffey-Barentsen,
2013) ใช้ SHARK ในการถามคําถาม
เพื่อการสะท้อนคิดหลังจากทําการโค้ช
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น
ฐาน โดยใช้การสะท้อนคิดตนเองและ
กลุ่ม
Team coaching
Feedback
1. ทบทวนเทคนิคและทักษะของผูโ้ ค้ช พัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น Role play
และกระบวนการโค้ชเพื่อการจัดการ
ฐานด้วยกระบวนการโค้ช ( Coaching) เพื่อส่งเสริมทักษะการ Observation
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
Professional reflective practice cycle
2. ฝึกปฏิบตั กิ ระบวนการโค้ชโดยไม่
(Malthouse and Roffey-Barentsen,
กําหนดหัวข้อในการปฏิบตั ิ
2013) ใช้ SHARK ในการถามคําถาม
เพื่อการสะท้อนคิดหลังจากทําการโค้ช
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น
ฐาน
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ตาราง 4 (ต่อ)
สัปดาห์
5

เวลา
8 ชัวโมง
่

กิจกรรมการโค้ช
ฝึกปฏิบตั กิ ระบวนการโค้ชการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน

6

2 ชัวโมง
่

การประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพ
จริงของผูเ้ รียน

เป้าหมาย
พัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น
ฐานด้านการรูค้ ดิ ( Cognitive) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal) ด้านปจั จัยภายในตน ( Intrapersonal) และด้าน
การสอน (Instructional) ด้วยกระบวนการโค้ช ( Coaching) เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2

หลักการ
Team coaching
Feedback
Role play
Observation
Professional reflective practice cycle
(Malthouse and Roffey-Barentsen,
2013) ใช้ SHARK ในการถามคําถาม
เพื่อการสะท้อนคิดหลังจากทําการโค้ช
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น
ฐาน
Team coaching
Feedback
พัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น Team coaching
ฐานด้านการรูค้ ดิ ( Cognitive) และด้านการสอน ( Instructional) Professional reflective practice cycle
ด้วยกระบวนการโค้ช ( Coaching) เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (Malthouse and Roffey-Barentsen,
และนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
2013) ใช้ SMARTER ในการถาม
คําถามเพื่อการสะท้อนคิดหลังจากทํา
การโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน
Feedback
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ตาราง 4 (ต่อ)
เป้าหมาย
พัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น
ฐานด้านการรูค้ ดิ ( Cognitive) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal) ด้านปจั จัยภายในตน ( Intrapersonal) และด้าน
การสอน (Instructional) ด้วยกระบวนการโค้ช ( Coaching) เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
ช่วงที่ 2 ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน
สัปดาห์
เวลา
กิจกรรมการโค้ช
เป้าหมาย
1-4
นัดหมาย
1. แลกเปลีย่ นประสบการณ์การจัดการ 1. พัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เพื่อทําการ เรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน (รายบุคคล)
เป็ นฐานด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching) เพื่อส่งเสริมทักษะการ
โค้ชหรือ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
(Individual coaching)
อย่างน้อย 2. เก็บข้อมูลสมรรถนะของครูผสู้ อนที่ 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรู้
สัปดาห์ละ จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน โดยใช้โครงงานเป็ นฐานซึง่ ได้รบั กระบวนการโค้ช (Coaching)
1 ชัวโมงต่
่
อ และทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของ 3. เพื่อศึกษาพัฒนาการของทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของ
คน
ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
ผูเ้ รียนครัง้ ที่ 1 (สัปดาห์ท่ี 4)
สัปดาห์
7

เวลา
2 ชัวโมง
่

กิจกรรมการโค้ช
สร้างแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมแบบบูรณา
การรายวิชา

หลักการ
Professional reflective practice cycle
(Malthouse and Roffey-Barentsen,
2013) ใช้ SMARTER ในการถาม
คําถามเพื่อการสะท้อนคิดหลังจากทํา
การโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน
หลักการ
สังเกตการณ์ (Observation)
สะท้อนคิดเกีย่ วกับการปฏิบตั ขิ อง
ตนเอง (Self-Reflection)
การทบทวนหลังการปฏิบตั ิ (
After
Action Review: AAR)
การบําบัดพฤติกรรมการรูค้ ดิ
(Cognitive Behavioral Therapy)
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5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลของครูผสู้ อนในงานวิจยั ครัง้ นี้ ดังต่อไปนี้
1. การเปลีย่ นแปลงคะแนนสมรรถนะของครูผสู้ อนทีว่ ดั ช่วงเตรียมความพร้อม
ครูผสู้ อนและช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียนระหว่างครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชกับครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม
การโค้ชแตกต่างกันโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า ( ANOVA for Repeated
Measure) สําหรับสมมติฐานข้อที่ 1
2. ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชจะมีพฒ
ั นาการสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานดีกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช ( ANOVA for Repeated
Measure) สําหรับสมมติฐานข้อที่ 2
3. เปรียบเทียบโพรไฟล์ผลการพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังสิน้ สุดช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรแบบวัดซํ้า (
ANOVA for
Repeated Measure) สําหรับสมมติฐานข้อที่ 3
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั มีขนั ้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน ดังต่อไปนี้
1. ถอดข้อมูลผูเ้ รียนหลังจากดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเครือ่ งบันทึกเสียงโดย
ถอดข้อมูลแบบคําต่อคํา ( Verbatim) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามสมบูรณ์มากทีส่ ุดและดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการฟงั ซํ้าเพื่อตรวจทานข้อมูลทีไ่ ด้จากการถอดข้อมูลจาก
เครือ่ งบันทึกเสียง
2. จัดระเบียบข้อมูลโดยแยกข้อมูลทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนออกเป็ น
4 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการแก้ปญั หา (Critical thinking and Problem
solving skill) ทักษะการทํางานร่วมกัน ( Collaborative skill) ทักษะการสื่อสาร ( Communicative
skill) และทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative skill)
3. ให้รหัสข้อมูล ( Coding) สําหรับประเด็นหลัก (Theme) และประเด็นรอง ( Subtheme) โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้การให้รหัสข้อมูลแบบนิรนัย ( Deductive) เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การ
กําหนดรายการรหัสไว้ก่อนการลงสนามวิจยั เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล (ชาย โพธิสติ า. 2554: 335378) รายการรหัสเป็ นไปตามตัวบ่งชี้ ( Indicator) ขององค์ประกอบทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
ของผูเ้ รียนแต่ละด้าน ( National Education Association. 2016) ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้การให้รหัสข้อมูล
แบบอุปนัย (Inductive) หากพบข้อมูลหรือประเด็นทีน่ อกเหนือจากรายการรหัสทีก่ ําหนดไว้ล่วงหน้า
นอกจากนี้เพื่อให้การให้รหัสข้อมูลมีความน่าเชื่อถือผูว้ จิ ยั จึงทําการคัดเลือกนักวิจยั ทีม่ ปี ระสบการณ์
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ด้านงานวิจยั เชิงคุณภาพมาเป็ นผูต้ รวจสอบการให้รหัสข้อมูลเพื่อลดอคติของผูว้ จิ ยั ในการให้รหัส
ข้อมูล
4. หลังจากดําเนินการให้รหัสข้อมูลครบถ้วนหมดสิน้ แล้ว ผูว้ จิ ยั จึงทําการจัดกลุ่ม
ข้อมูล ( Categorization) ตามประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กําหนดไว้เบือ้ งต้นตามแนวคําถามทีใ่ ช้ในการ
สัมภาษณ์ สุดท้ายเมือ่ ได้ผลการวิเคราะห์แล้วผูว้ จิ ยั จึงทําการตรวจสอบผลการวิเคราะห์โดยการ
นําเสนอผลการวิเคราะห์แก่กลุ่มผูเ้ รียนทีผ่ วู้ จิ ยั ดําเนินการสัมภาษณ์แล้วจึงรับฟงั เสียงสะท้อนของ
ผูเ้ รียน (Playback method) หลังจากการได้การเสนอผลการวิเคราะห์ (ชาย โพธิสติ า. 2554: 369372)
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บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
งานวิจยั เรือ่ ง
อิทธิพลของโปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีม่ ตี ่อ
สมรรถนะของครูผสู้ อนเพื่อทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน มีความมุง่ หมายของการวิจยั
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อ พัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อน ( Teacher competencies) ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
ด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching)
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของสมรรถนะของครูผสู้ อน ( Teacher competencies) ทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานซึง่ ได้รบั กระบวนการโค้ช (Coaching) ประกอบด้วย
2.1 ด้านการรูค้ ดิ (Cognitive domain)
2.2 ด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal domain)
2.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal domain)
2.4 ด้านการจัดการเรียนรู้ (Instructional domain)
3. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีม่ ตี ่อ
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning) ประกอบด้วย
3.1 ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการแก้ปญั หา (Critical thinking and
Problem solving skill)
3.2 ทักษะการทํางานร่วมกัน (Collaborative skill)
3.3 ทักษะการสื่อสาร (Communicative skill)
3.4 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative skill)
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่
1 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ตอนที่
2 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตอนที่
3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐาน มีดงั นี้
1. ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชมีสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานทีว่ ดั ช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนดีกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช
2. ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั การโค้ชจะมีพฒ
ั นาการสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐานทีว่ ดั ในช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียนดีกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช
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3. โพรไฟล์สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังสิน้ สุดช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียนแตกต่างกัน
4. ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั
โปรแกรมการโค้ชจะมีพฒ
ั นาการทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมทัง้ 4 ด้านดีกว่าผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานจากครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช
สัญลักษณ์ และอักษรที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
่
X หมายถึง ค่าเฉลีย
SD หมายถึง ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
F
หมายถึง ค่าสถิติ
F ทีไ่ ด้จากการคํานวณความแปรปรวนหลายตัวแปร
p
หมายถึง ค่าทีน่ ้อยทีส่ ุดของระดับนัยสําคัญทีท่ าํ ให้ปฏิเสธสมมติฐาน
H0
N
หมายถึง จํานวนครูผสู้ อนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
df
หมายถึง ระดับของความเป็นอิสระ
sig หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05
SS หมายถึง ผลรวมของกําลังสอง
MS หมายถึง ค่าเฉลีย่ ของกําลังสอง
COM1 หมายถึง สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานก่อน
การเข้าร่วมโปรแกรมการโค้ชขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อน
COM2 หมายถึง สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมการโค้ชขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อน
COM3 หมายถึง สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานหลัง
การเข้าร่วมโปรแกรมการโค้ชขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อน
COM4 หมายถึง สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานก่อน
การเข้าร่วมโปรแกรมการโค้ชขัน้ ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่
ผูเ้ รียน
COM5 หมายถึง สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมการโค้ชขัน้ ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่
ผูเ้ รียน
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COM6 หมายถึง สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมการโค้ชขัน้ ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ทีใ่ ช้ ในการวิจยั เป็ นครูผสู้ อนและผูเ้ รียน
ของโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) โดยกลุ่มตัวอย่างจะถูกแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยแบ่งออกเป็นครูผสู้ อนกลุ่มละ 8 คนโดยแต่ละ
กลุ่มจะประกอบด้วยครูผสู้ อนทีม่ าจากทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละผูเ้ รียนกลุ่มละ 5 คน รายละเอียด
ทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างและค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปร แสดงในตาราง 5
ตาราง 5 จํานวนและร้อยละของลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ครูผสู้ อน
เพศ
ชาย
หญิง
ประสบการณ์สอน
น้อยกว่า 2 ปี
2 – 10 ปี
11 – 20 ปี
มากกว่า 20 ปี
วิทยฐานะ
ครูอตั ราจ้าง
ครูผชู้ ่วย
ครูชาํ นาญการ
ครูชาํ นาญการพิเศษ
ผูเ้ รียน
ชาย
หญิง

กลุ่มทดลอง (N=8)
จํานวน
ร้อยละ

กลุ่มควบคุม (N=8)
จํานวน
ร้อยละ

รวม (N=16)
จํานวน
ร้อยละ

2
6

25.00
75.00

2
6

25.00
75.00

4
12

25.00
75.00

1
2
3
2

12.50
25.00
37.50
25.00

1
2
3
2

12.50
25.00
37.50
25.00

2
4
6
4

12.50
25.00
37.50
25.00

1
3
2
2

12.50
37.50
25.00
25.00

1
3
2
2

12.50
37.50
25.00
25.00

2
6
4
4

12.50
37.50
25.00
25.00

2
3

40.00
60.00

2
3

40.00
60.00

4
6

40.00
60.00

จากตาราง
5 สรุปได้ว่า จากกลุ่มตัวอย่างครูผสู้ อนมีจาํ นวนทัง้ หมด 16 คน แบ่งออกเป็น
ครูผสู้ อนกลุ่มทดลอง 8 คนและครูผสู้ อนกลุ่มควบคุม 8 คน ทัง้ สองกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
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(75.00%) มีประสบการณ์สอน 11-20 ปี (25.00%) และเป็ นครูผชู้ ่วย ( 37.50%) สําหรับผูเ้ รียนมี
จํานวนทัง้ หมด 10 คน แบ่งออกเป็ นผูเ้ รียนกลุ่มทดลอง 5 คนและผูเ้ รียนกลุ่มควบคุม 5 คน ทัง้ สอง
กลุ่มส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ( 60.00%) ซึง่ ลักษณะดังกล่าวไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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ตอนที่ 2 ค่าสถิ ติพืน้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ผลจากการศึกษาค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาทัง้ ในโรงเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการคํานวณค่าเฉลีย่ (
มาตรฐาน (SD)

X

) ส่วนเบีย่ งเบน

ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานทัง้ รายด้านและภาพรวมในช่วงเตรียมความพร้อม
ครูผสู้ อนและช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน จําแนกตามกลุ่มการทดลอง
ขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อน

X

SD

X

SD

X

SD

ขัน้ ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน
วัดครัง้ ที่ 4
วัดครัง้ ที่ 5
วัดครัง้ ที่ 6
(N=16)
(N=16)
(N=16)
SD
SD
SD
X
X
X

3.458
3.368

.335
.488

3.771
3.451

.204
.484

3.972
3.528

.241
.507

4.118
3.500

.260
.417

4.292
3.576

.218
.407

4.486
3.646

.173
.412

3.468
3.477

.412
.403

3.940
3.546

.374
.407

4.176
3.597

.425
.413

4.260
3.579

.351
.363

4.421
3.620

.288
.371

4.583
3.607

.186
.360

3.534
3.563

.523
.467

3.920
3.568

.458
.437

4.222
3.620

.421
.443

4.352
3.637

.375
.442

4.501
3.693

.296
.419

4.664
3.750

.178
.375

3.438
3.420

.391
.391

3.802
3.479

.293
.348

3.990
3.472

.334
.340

4.177
3.444

.303
.345

4.306
3.451

.285
.324

4.455
3.490

.209
.315

3.470
3.456

.390
.382

3.858
3.511

.323
.358

4.085
3.546

.353
.376

4.226
3.530

.302
.338

4.376
3.569

.256
.319

4.539
3.603

.164
.303

วัดครัง้ ที่ 1
(N=16)

ตัวแปร
ด้านการรูค้ ดิ (ช่วงคะแนน = 10-50)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ด้านการเข้าใจตนเอง (ช่วงคะแนน = 11-55)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(ช่วงคะแนน = 11-55)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ด้านการจัดการเรียนรู้ (ช่วงคะแนน = 13-65)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
สมรรถนะของครูผสู้ อน (ช่วงคะแนน = 45-225)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

วัดครัง้ ที่ 2
(N=16)

วัดครัง้ ที่ 3
(N=16)
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของตัวแปรสมรรถนะของครูผสู้ อนที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานทัง้ 4 ด้าน จําแนกตามกลุ่มการทดลอง คือ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม เมือ่ พิจารณาโดยภาพรวมสรุปได้ว่า ตัวแปรสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรูค้ ดิ ด้านการเข้าใจตนเอง ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและด้านการจัดการเรียนรูม้ คี ะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ตลอดขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อนโดย
เพิม่ ขึน้ ทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
สําหรับค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของตัวแปรสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานทัง้ 4 ด้าน ในขัน้ ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน จําแนกตามกลุ่มการทดลอง คือ กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม เมือ่ พิจารณาโดยภาพรวมสรุปได้ว่า ตัวแปรสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรูค้ ดิ ด้านการเข้าใจตนเอง ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและด้านการจัดการเรียนรูม้ คี ะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ตลอดขัน้ ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียนโดยเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม
อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าความเปลีย่ นแปลงของคะแนนสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานดังกล่าวมีนยั สําคัญทางสถิตหิ รือไม่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทํา
การตรวจสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบความมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอในส่วน
ที่ 2 ต่อไป

ส่วนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติ ฐาน
1. การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น
1.1 การตรวจสอบการแจกแจงปกติ หลายตัวแปร งานวิจยั ครัง้ นี้มจี าํ นวนกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มละ 8 คน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้การตรวจสอบการแจกแจงปกติดว้ ยการใช้สมั ประสิทธิ ์ความ
เบ้ (Skewness) และความเบ้ (Kurtosis) ร่วมกับการทดสอบ Shapiro-Wilk เพื่อให้อํานาจการทดสอบ
มีพาวเวอร์สงู ในกรณีทข่ี นาดกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า 20 คน (ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545: 44)
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า
z-value
(Skewness&Kurtosis) มีค่าอยูร่ ะหว่าง -1.96 ถึง 1.96 ดังนัน้ ตัวแปรตามในทัง้ สองกลุ่มมีการแจกแจง
ปกติซง่ึ เป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้น
1.2 ความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ผูว้ จิ ยั
ตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของตัวแปรตามแต่ละตัวด้วย Levene’s Test พบว่า ตัว
แปรตามส่วนใหญ่ของทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า
เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นในการทดสอบความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวน
ร่วม
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จากการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นก่อนการทดสอบสมมติฐาน พบว่าข้อมูลเป็นไปตาม
ข้อตกลงเบือ้ งต้นดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการทดสอบสมมติฐานเป็นลําดับถัดไป
2. การทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั
2.1 ครูผสู้ อนที่ได้รบั โปรแกรมการโค้ชมีสมรรถนะของครูผส้ ู อนที่จดั การเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐานที่วดั ช่วงเตรียมความพร้อมครูผส้ ู อนดีกว่าครูผส้ ู อนที่ไม่ได้รบั
โปรแกรมการโค้ช โดยใช้การวิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํา้ ( ANOVA for Repeated
Measures) เพื่อทดสอบสมมติ ฐานข้อ 1
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ 1 คือการวิเคราะห์เพื่อหาผลของสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีว่ ดั ซํ้าในช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจะมีความ
เปลีย่ นแปลงหรือไม่ อย่างไร ผูว้ จิ ยั จึงใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า
(ANOVA for
Repeated Measures) โดยให้กลุ่มการทดลองเป็นอิทธิพลหลักทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกลุ่ม ( BetweenSubject main effect) และให้คะแนนของสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น
ฐานทีว่ ดั ซํ้าในช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนเป็นอิทธิพลหลักทีเ่ กิดขึน้ ภายในกลุ่ม (
Within –
subject main effect) ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในตาราง 7
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า เพื่อทดสอบผลของกลุ่มการทดลอง การวัดซํ้า
และปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มการทดลองกับการวัดซํ้าทีม่ ตี ่อคะแนนสมรรถนะของครูผสู้ อนที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานทีว่ ดั ในช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อน
ตัวแปร
ด้านการรูค้ ดิ

ด้านความเข้าใจตนเอง

ผล
กลุ่ม x การวัดซํ้า
การวัดซํ้า
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม x การวัดซํ้า
การวัดซํ้า
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน

SS
.259
.918
.335
.973
6.259
.723
1.417
.473
1.236
6.451

df
1.297
1.297
18.155
1
14
1.106
1.106
15.486
1
14

MS
F
.200 10.817
.708 38.349
.018
.973 2.176
.447
.654 21.400
1.281 41.933
.031
1.236 2.682
.461

sig
.002
.000
.162
.000
.000
.124
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ตาราง 7 (ต่อ)
ตัวแปร
ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล

ด้านการจัดการเรียนรู้

ภาพรวม

ผล
กลุ่ม x การวัดซํ้า
การวัดซํ้า
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม x การวัดซํ้า
การวัดซํ้า
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม x การวัดซํ้า
การวัดซํ้า
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน

SS
.807
1.109
136.333
1.143
8.119
.508
.770
.535
.990
4.649
.566
1.017
.331
1.079
5.244

df
1.053
1.053
19.935
1
14
1.295
1.295
18.131
1
14
1.076
1.076
15.070
1
14

MS
.767
1.052
6.839
1.143
.580
.393
.594
.030
.980
.332
.525
.945
.022
1.079
.375

F sig
15.407 .001
21.151 .000
1.971 .182
13.301 .001
20.135 .000
2.952 .108
23.891 .000
42.959 .000
2.881 .112

จากตาราง 7 ตัวแปรสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานโดย
ภาพรวมในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ทําการวัดในช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจํานวน 3 ครัง้ ซึง่ จํานวน
การวัดซํ้ามีมากกว่า 2 ครัง้ ทําให้ผวู้ จิ ยั ต้องวิเคราะห์ขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ Sphericity ผูว้ จิ ยั จึง
ทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นนี้ดว้ ยสถิตทิ ดสอบ Mauchly พบว่ามีนยั สําคัญทางสถิติ ( Chi-Square =
25.378, p<.05) และเมือ่ พิจารณาค่าประมาณ Epsilon ด้วยวิธขี อง Greenhouse-Geisser เท่ากับ
.538 ดังนัน้ การวิเคราะห์น้ีจงึ ใช้วธิ กี ารปรับของ Greenhouse-Geisser ผลการวิเคราะห์พบว่า ผล
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มทดลองและการวัดซํ้ามีนยั สําคัญทางสถิติ ( F = 23.891, p<.05) แสดงว่า
คะแนนสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีว่ ดั ในขัน้ เตรียมความพร้อม
ครูผสู้ อน (ครัง้ ที่ 1 ถึงครัง้ ที่ 3) ของแต่ละกลุ่มการทดลองทีว่ ดั แต่ละครัง้ แตกต่างกัน ดังนัน้ เพื่อ
ตรวจสอบว่าผลของกลุ่มการทดลองกับการวัดซํ้ามีผลปฏิสมั พันธ์ต่อสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานจึงทําการทดสอบผลอิทธิพลหลัก ( Simple Main Effect Analysis) โดย
เริม่ จากการทดสอบผลอิทธิพลหลักของกลุ่มการทดลองในแต่ละครัง้ ของการวัดซํ้า ซึง่ แสดงไว้ใน
ตาราง 8 และการทดสอบอิทธิพลหลักของการวัดซํ้าในแต่ละกลุ่มย่อยของกลุ่มการทดลอง ซึง่ แสดงไว้
ในตาราง 9
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ตาราง 8 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก ( Simple Main Effect Analysis) ของกลุ่มการทดลองทีม่ ตี ่อ
สมรรถนะของครูผสู้ อนในการวัดซํ้าแต่ละครัง้ ในช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อน
กลุ่มย่อย ผลต่างค่าเฉลี่ย
ผล
(ครังที
้ ่วดั ) (ทดลอง-ควบคุม)
วัดครัง้ ที่ 1
.130
กลุ่มการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
วัดครัง้ ที่ 2
.347
กลุ่มการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
*
วัดครัง้ ที่ 3
.539
กลุ่มการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
*

SS df

MS

F

sig

.001 1
2.086 14
.482 1
1.626 14
1.162 1
1.864 14

.001
.149
.482
.116
1.162
.133

.005

.945

4.154

.061

8.725

.010

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

ตาราง 9 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก ( Simple Main Effect Analysis) ของการวัดซํ้าแต่ละครัง้ ในช่วง
เตรียมความพร้อมครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อตัวแปรสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐานในแต่ละกลุ่มการทดลอง
กลุ่มย่อย
(กลุ่มการทดลอง)
กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

ครังที
้ ่วดั

ค่าเฉลี่ย

การเปรียบเทียบ

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

3.470
3.858
4.085
3.456
3.511
3.546

(2) - (1)
(3) – (1)
(3) – (2)
(2) - (1)
(3) – (1)
(3) – (2)

*

ความแตกต่าง Std. Error
ของค่าเฉลี่ย
.388*
.062
*
.615
.069
*
.227
.016
.055
.062
.090
.069
.035
.016

sig
.000
.000
.000
1.00
.638
.144

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตาราง 8 พบว่าผลการทดสอบจําแนกตามกลุ่มการทดลองอิทธิพลหลัก ( Simple Main
Effect Analysis) ของกลุ่มการทดลองทีม่ ตี ่อสมรรถนะของครูผสู้ อนในขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อน
ในการวัดซํ้าแต่ละครัง้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในการวัดครัง้ ที่ 3 (F =
8.725, sig = .010) แสดงว่าโปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีม่ ตี ่อ
สมรรถนะของครูผสู้ อนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันในการวัดครัง้ สุดท้ายของขัน้
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เตรียมความพร้อมครูผสู้ อน (วัดครัง้ ที่ 3) ซึง่ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่ ของสมรรถนะของครูผสู้ อนสูงกว่า
ครูผสู้ อนกลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง
9 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของการวัดซํ้าแต่
ละครัง้ ในขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อตัวแปรสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานในแต่ละกลุ่มการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะของครูผสู้ อนที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานของการวัดครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 2 แตกต่างจากการวัดครัง้ ที่ 1
และการวัดครัง้ ที่ 3 แตกต่างจากการวัดครัง้ ที่ 2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่าครูกลุ่ม
ทดลองซึง่ ได้รบั โปรแกรมการโค้ชมีสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
สูงขึน้ ตลอดขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อน
กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานไม่
แตกต่างกันตามการวัดซํ้าแต่ละครัง้ ในขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 แสดงว่าครูกลุ่มควบคุมซึง่ ไม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ชมีสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐานไม่แตกต่างตลอดขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อนสูงขึน้ ตามระยะเวลาทีผ่ ่านไป
ตลอดขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อน
ผลการวิเคราะห์ทงั ้ หมดสรุปได้ว่าครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานมีสมรรถนะของครูผสู้ อนดีกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช ทัง้ นี้โปรแกรม
การโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานสามารถพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนในระยะเวลา
4 สัปดาห์ โดยมีพฒ
ั นาการของสมรรถนะเพิม่ ขึน้ ตลอดขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อน แต่สาํ หรับครูท่ี
ไม่ได้รว่ มโปรแกรมการโค้ชพบว่าไม่มพี ฒ
ั นาการของสมรรถนะของครูผสู้ อนตลอดช่วงเตรียมความ
พร้อมครูผสู้ อนเนื่องจากค่าเฉลีย่ ทีว่ ดั ทัง้ สามครัง้ ของครูกลุ่มควบคุมไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ อิทธิพลของกลุ่มการทดลองและการวัดซํ้าแสดงไว้ในรูปแผนภูมเิ ชิงเส้น ดัง
ภาพประกอบ 8
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คะแนนเฉลีย่ สมรรถนะของครูผสู้ อน

4.200
4.000

กลุ่มการทดลอง

3.800

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

3.600
3.400
ครัง้ ที่ 1

ครัง้ ที่ 2
การวัดซํ้า

ครัง้ ที่ 3

ภาพประกอบ 8 แสดงค่าเฉลีย่ ของสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทีว่ ดั ในช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อน
2.2 ครูผสู้ อนที่ได้รบั กระบวนการโค้ชจะมีพฒ
ั นาการสมรรถนะของครูผส้ ู อนที่จดั การ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐานที่วดั ในช่วงครูผส้ ู อนจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียนดีกว่าครูผส้ ู อนที่ไม่ได้รบั กระบวนการโค้ช
โดยใช้การวิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํา้ ( ANOVA for Repeated Measures) เพื่อ
ทดสอบสมมติ ฐานข้อ 2
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ
2 คือการวิเคราะห์เพื่อหาผลของสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีว่ ดั ซํ้าในช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ให้แก่ ผูเ้ รียน จะมีความเปลีย่ นแปลงหรือไม่
อย่างไร ผูว้ จิ ยั จึงใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า (ANOVA for Repeated Measures) โดย
ให้กลุ่มการทดลองเป็ นอิทธิพลหลักทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกลุ่ม ( Between-Subject main effect) และให้
คะแนนของสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีว่ ดั ซํ้าตัง้ แต่ครัง้ สุดท้าย
ของช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจนถึงการวัดครัง้ สุดท้ายของช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ให้แก่ ผเู้ รียนเป็ นอิทธิพลหลักทีเ่ กิดขึน้
ภายในกลุ่ม (Within – subject main effect) ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในตาราง 10
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า เพื่อทดสอบผลของกลุ่มการทดลอง การวัดซํ้า
และปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มการทดลองกับการวัดซํ้าทีม่ ตี ่อคะแนนสมรรถนะของครูผสู้ อนที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานทีว่ ดั ซํ้าตัง้ แต่ครัง้ สุดท้ายของช่วงเตรียมความพร้อม
ครูผสู้ อนจนถึงการวัดครัง้ สุดท้ายของช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน
ตัวแปร
ด้านการรูค้ ดิ

ด้านความเข้าใจตนเอง

ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล

ด้านการจัดการเรียนรู้

ภาพรวม

ผล
กลุ่ม x การวัดซํ้า
การวัดซํ้า
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม x การวัดซํ้า
การวัดซํ้า
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม x การวัดซํ้า
การวัดซํ้า
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม x การวัดซํ้า
การวัดซํ้า
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม x การวัดซํ้า
การวัดซํ้า
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน

SS
.334
.945
.397
6.855
6.392
.351
.437
.630
9.223
6.311
.214
.752
.658
9.273
7.357
.442
.503
.430
9.423
4.944
.341
.598
.316
8.863
4.990

df
1.526
1.526
21.365
1
14
1.534
1.534
21.473
1
14
1.532
1.532
21.451
1
14
1.413
1.413
19.787
1
14
1.425
1.425
19.945
1
14

MS
.219
.619
.019
6.855
.457
.229
.285
.029
9.223
.451
.140
.491
.031
9.273
.525
.312
.356
.022
9.423
.353
.239
.420
.016
8.863
.356

F sig
11.794 .001
33.326 .000
15.015 .002
7.812 .005
.9714 .002
.20.460 .000
4.558 .030
16.003 .000
17.646 .001
14.381 .000
16.382 .000
26.682 .000
15.112 .000
26.532 .000
24.864 .000

จากตาราง
10 ตัวแปรสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานโดย
ภาพรวมในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ทําการวัดซํ้าตัง้ แต่ครัง้ สุดท้ายของช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อน
จนถึงการวัดครัง้ สุดท้ายของช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
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เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียนจํานวน 4 ครัง้ ซึง่ จํานวนการวัดซํ้ามีมากกว่า 2 ครัง้ ทําให้ผวู้ จิ ยั ต้อง
วิเคราะห์ขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ Sphericity ผูว้ จิ ยั จึงทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นนี้ดว้ ยสถิตทิ ดสอบ
Mauchly พบว่ามีนยั สําคัญทางสถิติ ( Chi-Square = 33.775, p<.05) และเมือ่ พิจารณาค่าประมาณ
Epsilon ด้วยวิธขี อง Greenhouse-Geisser เท่ากับ .475 ดังนัน้ การวิเคราะห์น้จี งึ ใช้วธิ กี ารปรับของ
Greenhouse-Geisser ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มทดลองและการวัดซํ้ามี
นัยสําคัญทางสถิติ ( F = 15.112, p<.05) แสดงว่า คะแนนสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐานทีว่ ดั ซํ้าตัง้ แต่ครัง้ สุดท้ายของช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจนถึงการวัดครัง้
สุดท้ายของช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมให้แก่ ผเู้ รียน (ครัง้ ที่ 3 ถึงครัง้ ที่ 6) ของแต่ละกลุ่มการทดลองทีว่ ดั แต่ละครัง้ แตกต่างกัน
ดังนัน้ เพื่อตรวจสอบว่าผลของกลุ่มการทดลองกับการวัดซํ้ามีผลปฏิสมั พันธ์ต่อสมรรถนะของครูผสู้ อน
ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานจึงทําการทดสอบผลอิทธิพลหลัก ( Simple Main Effect
Analysis) โดยเริม่ จากการทดสอบผลอิทธิพลหลักของกลุ่มการทดลองในแต่ละครัง้ ของการวัดซํ้า ซึง่
แสดงไว้ในตาราง 11 และการทดสอบอิทธิพลหลักของการวัดซํ้าในแต่ละกลุ่มย่อยของกลุ่มการทดลอง
ซึง่ แสดงไว้ในตาราง 12
ตาราง 11 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก ( Simple Main Effect Analysis) ของกลุ่มการทดลองทีม่ ตี ่อ
สมรรถนะของครูผสู้ อนในการวัดซํ้าแต่ละครัง้ ตัง้ แต่ครัง้ สุดท้ายของช่วงเตรียมความพร้อม
ครูผสู้ อนจนถึงการวัดครัง้ สุดท้ายของช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน
กลุ่มย่อย ผลต่างค่าเฉลี่ย
ผล
(ครังที
้ ่วดั ) (ทดลอง-ควบคุม)
วัดครัง้ ที่ 3
.539*
กลุ่มการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
*
วัดครัง้ ที่ 4
.695
กลุ่มการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
*
วัดครัง้ ที่ 5
.807
กลุ่มการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
*
วัดครัง้ ที่ 6
.936
กลุ่มการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
*

SS df
1.162
1.864
1.933
1.438
2.606
1.170
3.503
.834

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

1
14
1
14
1
14
1
14

MS

F

sig

1.162
.133
1.933
.103
2.606
.084
3.503
.060

8.725

.010

18.819

.001

31.187

.000

58.804

.000
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ตาราง 12 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของการวัดซํ้าแต่ละครัง้ ตัง้ แต่
ครัง้ สุดท้ายของช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจนถึงการวัดครัง้ สุดท้ายของช่วงครูผสู้ อนจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน
กลุ่มย่อย
(กลุ่มการทดลอง)
กลุ่มทดลอง

ครังที
้ ่วดั

ค่าเฉลี่ย

การเปรียบเทียบ

(3)
(4)
(5)
(6)

4.085
4.226
4.376
4.539

กลุ่มควบคุม

(3)
(4)
(5)
(6)

3.546
3.530
3.569
3.603

(4) - (3)
(5) – (3)
(6) – (3)
(5) – (4)
(6) – (4)
(6) – (5)
(4) - (3)
(5) – (3)
(6) – (3)
(5) – (4)
(6) – (4)
(6) – (5)

*

ความแตกต่าง Std. Error
ของค่าเฉลี่ย
.141*
.037
*
.291
.051
*
.454
.066
*
.151
.020
*
.313
.043
*
.163
.029
-.016
.037
.023
.051
.057
.066
.039
.020
.073
.043
.034
.029

sig
.011
.000
.000
.000
.000
.000
1.00
1.00
1.00
.458
.671
1.00

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตาราง 11 พบว่าผลการทดสอบจําแนกตามกลุ่มการทดลองอิทธิพลหลัก ( Simple Main
Effect Analysis) ของกลุ่มการทดลองทีม่ ตี ่อสมรรถนะของครูผสู้ อนในการวัดซํ้าแต่ละครัง้ ตัง้ แต่ครัง้
สุดท้ายของช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจนถึงการวัดครัง้ สุดท้ายของช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ ผเู้ รียนมีความแตกต่างกันใน
ทุกการวัดซํ้าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยการวัดครัง้ ที่ 3 (F = 8.725, sig = .010) การ
วัดครัง้ ที่ 4 (F = 18.819, sig = .001) การวัดครัง้ ที่ 5 (F = 2.606, sig = .000) และการวัดครัง้ ที่ 6 (F
= 58.804, sig = .000) แสดงว่าการโค้ชทีม่ ตี ่อสมรรถนะของครูผสู้ อนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันในการวัดซํ้าแต่ละครัง้ ตัง้ แต่ครัง้ สุดท้ายของช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจนถึง
การวัดครัง้ สุดท้ายของช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ให้แก่ ผเู้ รียน (วัดครัง้ ที่ 3 ถึงครัง้ ที่ 6) ซึง่ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่ ของสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนสูงกว่าครูผสู้ อนกลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง
12 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก ( Simple Main Effect Analysis) ของการวัดซํ้า
แต่ละครัง้ ตัง้ แต่ครัง้ สุดท้ายของช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจนถึงการวัดครัง้ สุดท้ายของช่วง
ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ ผเู้ รียน
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ทีม่ ตี ่อตัวแปรสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานในแต่ละกลุ่มการทดลอง
พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานของ
การวัดครัง้ ที่ 4 ถึงครัง้ ที่ 6 แตกต่างจากการวัดครัง้ ที่ 3 การวัดครัง้ ที่ 5 และครัง้ ที่ 6 แตกต่างจากการ
วัดครัง้ ที่ 4 และการวัดครัง้ ที่ 6 แตกต่างจากการวัดครัง้ ที่ 5 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
แสดงว่าครูกลุ่มทดลองซึง่ ได้รบั การโค้ชมีสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
ฐานสูงขึน้ โดยตลอดตัง้ แต่การวัดครัง้ สุดท้ายของช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจนถึงการวัดครัง้
สุดท้ายของช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน
กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานไม่
แตกต่างกันตามการวัดซํ้าแต่ละครัง้ ในขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 แสดงว่าครูกลุ่มควบคุมซึง่ ไม่ได้รบั การโค้ชมีสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานไม่แตกต่างตลอดตัง้ แต่การวัดครัง้ สุดท้ายของช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจนถึง
การวัดครัง้ สุดท้ายของช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน
ผลการวิเคราะห์ทงั ้ หมดสรุปได้ว่าครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั กระบวนการโค้ชมีพฒ
ั นาการสมรรถนะ
ของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีว่ ดั ในช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ ผเู้ รียนดีกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั กระบวนการ
โค้ช ทัง้ นี้กระบวนการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานสามารถพัฒนาสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนในระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยมีพฒ
ั นาการของสมรรถนะเพิม่ ขึน้ ตลอดช่วงครูผสู้ อนจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ ผเู้ รียน แต่สาํ หรับครูท่ี
ไม่ได้รบั กระบวนการโค้ชพบว่าไม่มพี ฒ
ั นาการของสมรรถนะของครูผสู้ อนตลอดช่วงครูผสู้ อนจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ให้แก่ ผูเ้ รียน เนื่องจาก
ค่าเฉลีย่ ทีว่ ดั ทัง้ สามครัง้ ของครูกลุ่มควบคุมไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อิทธิพล
ของกลุ่มการทดลองและการวัดซํ้าแสดงไว้ในรูปแผนภูมเิ ชิงเส้น ดังภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 แสดงค่าเฉลีย่ ของสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตัง้ แต่การวัดครัง้ สุดท้ายของช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจนถึง
การวัดครัง้ สุดท้ายของช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน
2.3 การเปรียบเทียบโพรไฟล์สมรรถนะของครูผส้ ู อนซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะของ
ครูผส้ ู อนที่ จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ระหว่างครูผส้ ู อนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมหลังสิ้ นสุดขัน้ ครูผสู้ อนจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ให้แก่ ผเ้ ู รียน โดยใช้การวิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํา้ ( ANOVA
for Repeated Measures) เพื่อทดสอบสมมติ ฐานข้อ 3
การวิเคราะห์โพรไฟล์ในส่วนนี้เป็นการศึกษาผลของการทดลองหลังจากสิน้ สุดขัน้ ครูผสู้ อน
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน ซึง่ จะ
เป็นการวิเคราะห์สมรรถนะของครูผสู้ อนรายด้านทีป่ ระกอบกันเป็นสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานรวมทัง้ เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะของครูผสู้ อน
รายด้านระหว่างกลุ่มการทดลอง
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์โพรไฟล์ (
Profile analysis) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัด
ซํ้า (ANOVA for Repeated Measures) โดยให้กลุ่มการทดลองเป็นอิทธิพลหลักทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกลุ่ม
(Between-Subject main effect) และตัวแปรสมรรถนะของครูผสู้ อนที่ จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน รายด้านทีว่ ดั ครัง้ สุดท้ายเป็ นโพรไฟล์ซง่ึ เป็นอิทธิพลหลักทีเ่ กิดขึน้ ภายในกลุ่ม ( Within –
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subject main effect) และเนื่องจากคะแนนเฉลีย่ ของสมรรถนะของครูผสู้ อนแต่ละด้านมีพสิ ยั ของ
คะแนนทีไ่ ม่เหมือนกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทําการแปลงคะแนนเฉลีย่ ของสมรรถนะของครูผสู้ อนแต่ละด้าน
ให้เป็นคะแนนมาตรฐาน ( Standardized scores) เพื่อให้ตวั แปรทัง้ หมดทีน่ ํามาสร้างเป็ น โพรไฟล์
เดียวกันเปรียบเทียบกันได้ ดังผลการวิเคราะห์ทแ่ี สดงไว้ในตาราง 13
ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์โพรไฟล์สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน ราย
ด้าน ระหว่างครูผสู้ อนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังสิน้ สุดช่วง ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน
ผล
กลุ่ม x โพรไฟล์
โพรไฟล์
ความคลาดเคลื่อน
กลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน

SS
.043
.000
4.839
44.371
10.748

df
3
3
42
1
14

MS
.014
.000
.115
44.371
.768

F
.124
.000

sig
.945
1.000

57.798

.000

ผลการวิเคราะห์โพรไฟล์ซง่ึ ประกอบด้วยสมรรถนะของครูผสู้ อนที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน แต่ละด้านทีแ่ สดงในตาราง 13 พบว่าการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มการ
ทดลองมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (F = 57.798, sig = .000) แสดงว่าครูผสู้ อนระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีโพรไฟล์สมรรถนะของครูผสู้ อนแตกต่างกัน สําหรับผลปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับโพรไฟล์ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (F = .124, sig = .945) แสดงว่าสมรรถนะ
ของครูผสู้ อนรายด้านของกลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกัน
สรุปได้ว่า ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชมีโพรไฟล์สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐานดีกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ชโดยโปรแกรมการโค้ชทําให้
ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชมีสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานใน
แต่ละด้านสูงกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช ดังภาพประกอบ 10

ค่าเฉลีย่ ของตัวแปร
(คะแนนมาตรฐาน)
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โพรไฟล์สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน

ภาพประกอบ 10 แสดงค่าเฉลีย่ ของโพรไฟล์สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็ นฐานระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2.4 การศึกษาผูเ้ รียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐานจากครูผส้ ู อน
ที่ได้รบั โปรแกรมการโค้ชจะมีพฒ
ั นาการทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทัง้
4 ด้านดีกว่า
ผูเ้ รียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐานจากครูผส้ ู อนที่ไม่ได้รบั โปรแกรมการ
โค้ชโดยการวิ เคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis)
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมของผูเ้ รียนทัง้ 4 ด้านก่อนทีผ่ เู้ รียนจะได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจาก
ครูผสู้ อนและเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาพัฒนาการทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
หลังจากได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยผูว้ จิ ยั และครูผสู้ อนได้รว่ มกันคัดเลือก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ทไ่ี ด้กําหนดไว้ทงั ้ หมด จํานวน 10 คน ดังนี้ 1) ตัวแทน
ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อนทีไ่ ด้เข้าร่วมโปรแกรมการโค้ช
จํานวน 5 คน 2) ตัวแทนผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้
เข้าร่วมโปรแกรมการโค้ช จํานวน 5 คน
ผูว้ จิ ยั ทําการสัมภาษณ์ผเู้ รียนในช่วงก่อนได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
โดยสัมภาษณ์เกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนได้เข้าร่วมในระดับชัน้ ทีผ่ ่านมาเพื่อศึกษาทักษะการ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนก่อนได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
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จากนัน้ ในช่วงการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน ครูผสู้ อนทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้จดั การเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงาน
เป็นฐานทัง้ หมด 6 ขัน้ ตอนและทําการกําหนดเงือ่ นไขในการทําโครงงานของผูเ้ รียน ดังนี้
1. โครงงานทีผ่ เู้ รียนทําจะต้องเป็นโครงงานบูรณาการทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ครูผสู้ อนกําหนดให้ผเู้ รียนทําโครงงานทีเ่ กีย่ วข้องกับบริบทของโรงเรียนหรือนโยบาย
การจัดการเรียนรูท้ โ่ี รงเรียนกําลังดําเนินการ
3. เริม่ ดําเนินการในการชีแ้ จงเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของการทําโครงงาน ลักษณะของ
โครงงานและจะดําเนินการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 9-10 คน ในวันศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม
โดยครูทงั ้ 8 ท่านจะจับคู่กนั เพื่อเป็ นทีป่ รึกษาของกลุ่มผูเ้ รียน
4. หลังจากนัน้ จะเป็ นการกํากับติดตามการทํางานของผูเ้ รียนในทุกวันศุกร์ โดยเริม่
ตัง้ แต่วนั ศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคมจนถึงศุกร์ท่ี 8 มิถุนายน 2561
หลังจากสิน้ สุดการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงทําการสัมภาษณ์
ผูเ้ รียนอีกครัง้ เพื่อศึกษาพัฒนาการของทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนทีเ่ กิดขึน้ จากการได้
เข้าร่วมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานในครัง้ นี้ รวมทัง้ ได้รว่ มสังเกตการณ์ในระหว่างที่
ผูเ้ รียนได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยมีขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
2.4.1 ทักษะการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ( Critical thinking and
problem solving skill)
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผเู้ รียนก่อนทีจ่ ะได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจาก
ครูกลุ่มทดลอง พบว่า ผูเ้ รียนมีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หาผ่านการประเมิน
และตัดสินใจเกีย่ วกับข้อมูลต่างๆ ซึง่ เป็นการแสดงออกถึงการคิดอย่างมีระบบ
“...ก็ดวู ่าสาเหตุเนีย่ เกิดจากอะไรบ้าง แล้วสาเหตุกท็ าํ เป็ นหัวข้อๆแล้วก็มาแยกออกว่า
ต้องทํายังไงมันถึงจะลดลง...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ก.)
“... หนูทาํ เกีย่ วกับคําอุทานเพราะว่ามันต้องวางบนบอร์ดใช่ไหมค่ะ แล้วคําอุทานมัน
น่าสนใจ เวลาเราวางทีบ่ อร์ดมันเห็นชัดดีค่ะ แต่ถา้ เราเอาเนื้อหาเยอะๆ เราวางทีบ่ อร์ดอ่ะ มัน
จะไม่ค่อยเห็นค่ะ ก็คนส่วนมากจะดูรปู ภาพมากกว่าใช่ไหมคะ เขาจะไม่ค่อยอ่านกันใช่ไหมคะ
หนูกเ็ ลยเลือกทีจ่ ะใช้คาํ อุทาน...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ข.)

ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดจากการปฏิบตั ทิ ผ่ี ่านมาเพื่อหาวิธกี ารปรับปรุงและ
แก้ไขให้การทํางานมีประสิทธิภาพดีขน้ึ
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“... เราทําบกพร่องก็ตอ้ งมาดูจุดนี้ว่าผิดตรงไหน แล้วก็มาแก้ แล้วก็มาสรุปทีหลังว่าตรงนี้ดี
ไหม...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ก.)
“...อย่างทีห่ นูบอกทีท่ าํ เอ็มวีอ่ะคะ ก่อนทีจ่ ะทําเอ็มวีอ่ะค่ะหนูกเ็ ลือกทีจ่ ะทําร้องเพลงแล้ว
ประกอบด้วยดนตรี แต่ว่าดนตรีมนั ไม่หลากหลายอ่ะค่ะ แล้วเพลงก็บางคนก็รอ้ งไม่ค่อยได้ หนู
เลือกเพลงภาษาต่างประเทศแต่ไม่ใช่ภาษอังกฤษ เพือ่ นก็เลยร้องไม่ได้ ก็เปลีย่ นมาทําเอ็มวี
ของเพลงไทย…”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ข.)
“...ทําผิดวิธี ใส่กาวแป้งเปี ยกเยอะเกินไปแต่ใส่ผงน้อยมันจะเหนียว...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ค.)

ปญั หาส่วนใหญ่ทเ่ี กิดขึน้ เป็ นปญั หาเกีย่ วกับการทํางานกลุ่มซึง่ ผูเ้ รียนมักจะแก้ปญั หาโดย
การพูดคุยกับเพื่อนทีไ่ ม่ช่วยงานก่อน สุดท้ายหากแก้ปญั หาไม่ได้ผเู้ รียนจึงฟ้องครูผสู้ อน
“... ก็บอกว่าแบบว่าให้ช่วยๆกันทํางานเพราะว่าต้องไปพรีเซ็นต์ดว้ ยกัน เพราะว่าคะแนน
ก็ตอ้ งได้เท่ากันหมด ถ้าไม่บอกเพือ่ นก็จะไม่ทาํ ...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ก.)
“...เวลาเพือ่ นไม่ช่วย...ก็บอกให้ช่วยๆกันหน่อยค่ะ งานจะได้เสร็จเร็วๆ…”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ข.)
“...เริม่ จากคุยกับเพือ่ น เลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมแล้วถ้ายังไม่ทาํ ก็บอกครู...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ค.)

สําหรับข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผเู้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
ฐานจากครูกลุ่มควบคุม พบว่า ผูเ้ รียนประสบปญั หาส่วนใหญ่เกีย่ วกับการทํางานกลุ่มซึง่ มีสมาชิก
บางคนไม่ช่วยงาน
“...ถ้าเกิดปญั หาในการทํางานกลุ่ม เพือ่ นไม่ทาํ งาน อุปกรณ์ไม่มี อุปกรณ์นกี ่ เ็ หมือนเดิม
ครับคือยืมเพือ่ น ถ้าหากว่าเพือ่ นไม่มกี จ็ ะขอครูออกไปข้างนอกเพือ่ ไปซื้อของ ส่วนเพือ่ นทีไ่ ม่
ทํางานผมก็จะคุยกันก่อนทีจ่ ะฟ้องครู…”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ฉ.)
“...ก็ทนไม่ไหวอ่ะค่ะ ไม่ช่วยหลายครัง้ แล้วเลยไปบอกครู…”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ช.)
“...ถ้าเพือ่ นไม่ช่วยเราก็ฟ้องครูบอกว่าเพือ่ นไม่ช่วย ครูเขาก็จะไม่ให้คะแนนคนทีไ่ ม่ทาํ …”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ซ.)
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บางครัง้ เมือ่ ผูเ้ รียนประสบปญั หาเพื่อนไม่ช่วยงาน ผูเ้ รียนจะเลือกแก้ปญั หาโดยทํางาน
เหล่านัน้ ด้วยตนเองทัง้ หมด
“...ก็สว่ นมากหนูกจ็ ะเอามาระบายเอง ทําเอง เพราะว่าถ้าเพือ่ นไม่ยอมไม่มคี นทําแล้วหนู
ก็ตอ้ งเอามาทําเอง แล้วหนูกใ็ ห้เขาช่วยออกค่าใช้จ่าย...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ฌ.)

สรุปได้ว่าผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หาจากการลงมือปฏิบตั ใิ นการทํางาน
กลุ่มตามทีค่ รูผสู้ อนได้มอบหมาย สําหรับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่เป็นปญั หาเกีย่ วกับการทํางานกลุ่ม
ซึง่ มีสมาชิกบางคนไม่รว่ มมือทํางาน อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการสัมภาษณ์เกีย่ วกับการแก้ปญั หา
สมาชิกบางคนไม่รว่ มมือทํางาน พบว่าผูเ้ รียนทัง้ สองกลุ่มยังไม่สามารถแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ด ี
เท่าทีค่ วรซึง่ สุดท้ายผูเ้ รียนจะปรึกษาครูผสู้ อนทัง้ ครูประจําวิชาและครูประจําชัน้ เพื่อขอคําแนะนําและ
ให้ช่วยแก้ไขปญั หา
นอกจากนี้ขอ้ มูลของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูกลุ่ม
ทดลองยังพบว่าในการทํางานอาจมีปญั หาเกิดขึน้ จนทําให้การทํางานไม่เป็นไปตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ซง่ึ
ผูเ้ รียนแก้ปญั หาในส่วนนี้โดยปรึกษาหารือภายในกลุ่มเพื่อหาทางแก้ปญั หาและมีการสรุปแนวทางการ
ทํางานร่วมกันจนบางครัง้ ต้องเปลีย่ นแปลงการทํางานเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่
ครูผสู้ อนกําหนดไว้
จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ในช่วงนี้ทาํ ให้เห็นได้ว่าผูเ้ รียนมีทกั ษะความคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปญั หาอยูแ่ ล้วบางส่วนและไม่มคี วามแตกต่างกันมากนัก โดยผูเ้ รียนมีโอกาส
พัฒนาทักษะผ่านการทํางานกลุ่มตามรายวิชาทีค่ รูผสู้ อนมอบหมายให้ลงมือปฏิบตั ิ ดังนัน้ เมือ่ ประสบ
ปญั หาทีไ่ ม่สามารถแก้ไขหรือตัดสินใจได้ผเู้ รียนจึงใช้วธิ กี ารแก้ปญั หาโดยการปรึกษาครู
หลังผูเ้ รียนได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการ
สัมภาษณ์อกี ครัง้ ข้อมูลการสัมภาษณ์ผเู้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครู
กลุ่มทดลอง พบว่า ผูเ้ รียนมีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หาผ่านการที่ ครูผสู้ อน
กลุ่มทดลอง ซักถามผูเ้ รียนเกีย่ วกับแนวคิดในการทําโครงงา นโดยครูผสู้ อนเริม่ ต้นจากการถาม
เกีย่ วกับความคิดในการทําโครงงานว่าผูเ้ รียนต้องการทําโครงงานอะไรและมีวธิ กี ารทําอย่างไรซึง่
ครูผสู้ อนต่างช่วยกันซักถามในระหว่างทีผ่ เู้ รียนประชุมกลุ่มแล้วเริม่ เขียนแนวคิดในการทําโครงงานลง
ในกระดาษเพื่อเตรียมนําเสนอเค้าโครงให้ครูผสุ้ อนกลุ่มทดลองได้รบั ฟงั และให้ความคิดเห็น
“...คือว่าวันแรกนีค่ รูเขาจะถามก่อนเลยว่าจะเอาชิ้นงานอะไร จะเอาอุปกรณ์แบบไหน
ต้องใช้อะไรบ้าง...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ข.)
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หลังจากทีผ่ เู้ รียนได้รว่ มกันคิดโครงงานแล้ว ครูผสู้ อนกลุ่มทดลองจะร่วมกันซักถามเกีย่ วกับ
เค้าโครงการทําโครงงานของผูเ้ รียนโดย ผูเ้ รียนสามารถกล่าวถึงแนวคิดในการทําโครงงานครัง้ นี้
รวมทัง้ เหตุผลในการทําโครงงาน
“...ตอนแรกก็คุยกันในกลุ่มว่าจะทําเครือ่ งกรองนํ้าเพราะว่ามีประโยชน์ สามารถใช้
กรองนํ้าเสียและนํ้าทีเ่ พือ่ นๆดืม่ เหลือไปใช้ได้ แต่พอไปเสนอครูกร็ สู้ กึ ว่าไม่น่าทําทันและก็อาจจะ
ทําไม่ได้ตามทีก่ นั ไว้ เลยปรึกษากันว่าเปลีย่ นไปทําอย่างอืน่ ดีไหม...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ก.)
“...ครูเขาก็ถามว่า ทําไมถึงจะทําโคมไฟจากไม้ไอติม แล้วมันจะทํายังไง หนูกต็ อบไป
ว่าเพราะไม้ไอติมเป็ นขยะทีส่ ามารถนํามาทําได้ ช่วยลดขยะด้วย...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ข.)
“...เขียนว่าจะทําอะไร ใช้อะไรทําบ้าง ทํายังไงแล้วครูเขาก็ถามว่ามีประโยชน์อะไร ทํา
ได้จริงเหรอ...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ค.)

ในระหว่างการทําโครงงานซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการทํามากกว่าทีผ่ ่านมาทําให้บางครัง้
ผูเ้ รียน ต้อง ประสบปญั หาจากการทํางานทีไ่ ม่เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้
ต้องคิดและ ร่วมมือกัน
แก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ บางกลุ่มต้องคิดและแก้ปญั หาทีห่ ลากหลายซึง่ เกิดขึน้ ในระหว่างการทํางาน
“...ให้ทาํ มาคนละคู่แต่พอเอามาให้ดู มันไม่เท่ากันเพราะไม้ไอติมคนละแบบ แล้วก็ตดิ
ไม่เหมือนกัน ติดแล้วก็หลุด เลยต้องทําให้เพือ่ นดูว่าทํายังไง...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ข.)

จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ประกอบการสังเกตการณ์ของผูว้ จิ ยั พบว่า หลังจากผูเ้ รียน
ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อนกลุ่มทดลองทําให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หาทีด่ มี ากขึน้ เนื่องจากผูเ้ รียนต้องคิดและค้นคว้าหา
คําตอบและแนวทางในการทําโครงงานให้ประสบผลสําเร็จ รวมทัง้ การทําโครงงานในครัง้ นี้เป็นการ
ดําเนินการทีใ่ ช้ระยะเวลาในการทําโครงงานนานทีส่ ุดเท่าทีผ่ เู้ รียนได้มโี อกาสทํามา ดังนัน้ จึงทําให้
ผูเ้ รียนต้องประสบต่อปญั หาทีห่ ลากหลายและมากขึน้ ตามระยะเวลาทีต่ อ้ งทําโครงงานซึง่ ผูเ้ รียน
สามารถร่วมกันคิดแก้ปญั หาได้ดยี งิ่ ขึน้ อันเห็นได้จากการทําโครงงานในแต่ละสัปดาห์ผเู้ รียนสามารถ
แสดงความก้าวหน้าในการทํางานทีช่ ดั เจนมากขึน้ ตามลําดับ รวมทัง้ บทบาทของครูผสู้ อนก็มผี ลเป็น
อย่างมากต่อทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หาเนื่องจากบทบาทของครูผสู้ อนใน
การจัดการเรียนรูใ้ นครัง้ นี้เป็ นการเปลีย่ นบทบาทจากครูผสู้ อนทีค่ ดิ และแก้ปญั หาให้ผเู้ รียน
เปลีย่ นเป็ นผูโ้ ค้ชทีจ่ ะช่วยอํานวยความสะดวกและกระตุน้ ความคิดให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสในการ
แก้ปญั หาและลองผิดลองถูกในการทําโครงงานด้วยตัวของผูเ้ รียนซึง่ นับได้ว่าการเปลีย่ นบทบาทของ
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ครูผสู้ อนในครัง้ นี้เป็ นผลดีอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หา
ของผูเ้ รียน
สําหรับผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูกลุ่มควบคุม พบว่า
ผูเ้ รียนมีการให้เหตุผลในการคิดทําโครงงานระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
“...ก็คดิ ว่าจะทําเรือแล้วก็อะไรต่างๆ ผมก็เสนอแอร์ไปก็มเี พือ่ นยอมรับบ้างไม่ยอมรับ
บ้างเพราะเพือ่ นบอกว่ามันทํายากไปแต่ตอนหลังคุยกันใหม่เพือ่ นก็ยอม...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ฉ.)
๋
“...เลือกทํากระเปาจากกล่องนมเพราะโรงเรียนมีกล่องนมทีด่ มื ่ แล้วทิ้งเยอะ เลยคิดจะ
นํามาทําประโยชน์ แล้วเพือ่ นเขาเคยเห็นว่านํามาสานได้...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ช.)
“...ตอนแรกก็จะทําจรวด ถังขยะแต่พอคิดๆไปคิดๆมาเพือ่ นเขาก็เลือกแอร์ทเี ่ พือ่ นอีก
คนเสนอ...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ฌ.)

ครูผสู้ อนทีม่ หี น้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาประจํากลุ่มถามผูเ้ รียนเพื่อให้ผเู้ รียนคิดถึงความเป็ นไปได้ใน
การโครงงานครัง้ นี้
“...ไม่ได้ปรึกษาอะไร มีแต่เขาถามว่าตรงนี้มนั ใช้ได้จริงเปล่า แล้วลองทําแล้วมันจะเสีย
ไหม เขาจะลองมาถามตลอด...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ฉ.)
“...จะทําอันนี้จริงเหรอ หรือว่าไม่ลองทําอันนี้ก่อนไหม...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ช.)

ผูเ้ รียนพบปญั หาในระหว่างการทําโครงงานซึง่ ผูเ้ รียนต้องหารือกันเพื่อหาทางแก้ปญั หา
ร่วมกัน
“...ตอนนี้จะเชือ่ มไฟ คือมีตวั เชือ่ มอยู่แล้วจะต่อกับสวิตซ์ตวั พัดลมแต่คอื มันต่อไม่ได้
มันเป็ นแผงวงจรอะไรซักอย่างแล้วตอนแรกทีจ่ ้มี นั เหมือนจะจี้ได้ให้เปิ ดปิ ดได้แต่พอจี้ไปแล้ว
มันช้อตก็เลยต้องถอดออก แล้วหาใบพัดลมตัวใหม่มา ก็หานานเหมือนกัน...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ฉ.)

ผูเ้ รียนยังคงพบกับปญั หาเพื่อนไม่ช่วยงานแต่ผเู้ รียนไม่แก้ไขปญั หากลับเลือกทีจ่ ะให้เพื่อนดู
การทํางานแทน
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“...ก็บางคนเขาทําไม่ได้ ครูเขาก็บอกให้ช่วยดูเพือ่ น เขาทํายังไง อะไรยังไง...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ฉ.)
“...ให้คนนึงไปซื้อของแล้วผมจะเป็ นคนทํา แล้วอีกคนจะเป็ นคนตัดอย่างนี้ๆอ่ะส่วน
เพือ่ นทีเ่ หลือก็ช่วยดูแค่นนั ้ เพราะว่ามันทําง่าย...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ซ.)

จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ประกอบการสังเกตการณ์ของผูว้ จิ ยั พบว่า หลังจากผูเ้ รียน
ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อนกลุ่มควบคุมสามารถทําให้ผเู้ รียนพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หาได้พอสมควร โดยผูเ้ รียนสามารถอธิบายเกีย่ วกับ
แนวคิดในการโครงงานและตอบคําถามเกีย่ วกับขัน้ ตอนการทํางานได้ นอกจากนี้ยงั พบว่าระยะเวลา
ของการทําโครงงานทีย่ าวนานขึน้ ทําให้ผเู้ รียนมีโอกาสในการคิดและแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ มากตามไป
ด้วย อย่างไรก็ตามผูเ้ รียนยังคงแก้ปญั หาด้วยตนเองน้อยกว่าผูเ้ รียนกลุ่มทดลองอันเห็นได้จากการที่
ผูเ้ รียนเลือกทีจ่ ะปรึกษาครูผสู้ อนโดยตลอดเมือ่ ประสบปญั หาในระหว่างการทํางาน
สรุปได้ว่าผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูกลุ่มทดลอง
สามารถพัฒนาทักษะได้ดมี ากกว่าผูเ้ รียนกลุ่มควบคุมโดยมีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการ
แก้ปญั หาเพิม่ มากขึน้ จากการทําโครงงานเนื่องจากผูเ้ รียนจะต้องเผชิญปญั หาทีห่ ลากหลาย โดย
ปญั หาส่วนใหญ่ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างการทําโครงงานผูเ้ รียนสามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้
ครูผสู้ อนยังได้ทาํ การกระตุน้ ความคิดก่อนการทําโครงงานเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจและมันใจใน
่
การทําชิน้ งานรวมทัง้ การกํากับดูแลการทําโครงงานของครูผสู้ อนในบทบาทใหม่ทาํ ให้ผเู้ รียนสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หาได้ดยี งิ่ ขึน้ กว่าเดิม
2.4.2 ทักษะการทํางานร่วมกัน (Collaborative Skill)
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผเู้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครู
กลุ่มทดลอง พบว่าทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทักษะทีผ่ เู้ รียนเกิดการเรียนรูผ้ ่านการทํางานกลุ่ม
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในรายวิชาต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่ครูผสู้ อนจะดําเนินการจัดกลุ่มให้ผเู้ รียน
“...อาจารย์จดั ให้ ก็โอเคเพราะว่าได้อยู่กบั คนทีส่ นิทด้วย ก็หอ้ งหนึง่ ก็ทาํ งานกันดีอยู่
แล้ว ไม่มใี ครไม่ช่วยใคร แบบทํางานด้วยกันได้ทุกคน...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ก.)

หลังจากนัน้ ผูเ้ รียนจะเริม่ ทํางานกลุ่มโดยแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามความสมัครใจ
“…อันดับแรกเลยคือประชุมว่าจะเอาเรือ่ งอะไรใช่ไหมคะ แล้วก็มาแบ่งงานกัน...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ก.)
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“...อยู่ในกลุ่มก็คุยกันทุกคนนะคะ เพือ่ นมาคุยกันอ่ะคะ แล้วก็เลือกเพลงกัน ใครจะแสดง
อะไร ใครเต็มใจแสดงก็โอเค...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ข.)
“…แบ่งกันทําค่ะว่าใครจะทําอันนู้นใครจะทําอันนี้ หรือว่าใครจะเอาอันนี้มาค่ะ ทีบ่ า้ นมี
หรือเปล่าประมาณนี้...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ค.)

บางครัง้ ผูเ้ รียนไม่สามารถแบ่งงานกันได้ ครูผสู้ อนจึงมีบทบาทในการช่วยเหลือผูเ้ รียนให้
สามารถแบ่งงานความรับผิดชอบได้ดยี งิ่ ขึน้
“...แบ่งงานกันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่...คนหนึง่ คนเดียวก็ทาํ อะไรหลายๆอย่าง แบบไม่ค่อย
ได้ช่วยกันก็มคี รูมาช่วยบอกด้วยว่าต้องแบ่งกันทําแบบว่า คนนี้กท็ าํ ส่วนนี้คนนึงก็ทาํ อีกส่วนหนึง่
คนนี้กพ็ มิ พ์งานไป...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ก.)

ผูเ้ รียนเริม่ ลงมือปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้วางแผนไว้
...”

“...เอามาคุยกันด้วยค่ะว่าเนื้อหาได้หรือเปล่า อันนี้เสร็จรึยงั เนื้อหาหัวข้อนี้ได้หรือเปล่า

(สัมภาษณ์นกั เรียน ก.)
“...ทําเป็ นกลุ่มค่ะ ก็หนูเป็ นคนถ่ายวิดโี อ MVแล้วมีเพือ่ นหนูชอื ่ นิ้งค่ะ ก็ช่วยผลัดกันถ่าย
วิดโี อแล้วก็รอ้ งเพลงกับหนูสองคนค่ะ แล้วก็เพือ่ นอีกประมาณ 2-3 คนอ่ะคะช่วยทํา MV อ่ะคะ...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ข.)

ผูเ้ รียนสามารถทํางานได้ตามทีว่ างแผนและหากสมาชิกบางคนทํางานเสร็จสิน้ ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบแล้วก็จะช่วยเหลืองานส่วนอื่นของสมาชิกทีเ่ หลือทีย่ งั ไม่เสร็จตามแผนอีกด้วย
“...แล้วก็คนชือ่ มิ้มมาช่วยบ้างค่ะคือมิ้มอยู่คนละกลุ่มอ่ะคะ แต่ว่ามิ้มพอเสร็จแล้วก็มา
ช่วยกัน...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ข.)

แม้ผเู้ รียนจะวางแผนการทํางานร่วมกันก่อนลงมือปฏิบตั แิ ต่บางครัง้ ผูเ้ รียนไม่สามารถทํางาน
ได้ตามแผนทีว่ างแผนไว้
“...บางทีกม็ คี ่ะทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีว่ างแผนไว้ มันเกิดจากข้อผิดพลาดหลายๆส่วน เช่น
หาข้อมูลผิดค่ะ หรือว่าหาข้อมูลไม่ตรงกัน เพือ่ นให้หาอย่างนี้แต่ว่าเราเจอมาอย่างนี้แบบว่าหาไม่
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เจอ แล้วถ้าเราความคิดเห็นไม่ตรงกันเราก็พากันไปหาครูทปี ่ รึกษาไม่กค็ รูประจําวิชา จะทําแบบ
นี้ตลอดเมือ่ มีปญั หา...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ค.)

หน้าที่

การแบ่งงานในกลุ่มบางครัง้ ทําให้สมาชิกบางคนไม่เต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
“...ส่วนมากไม่ค่อยเต็มใจ กว่าจะได้แต่ละคนมันนานมากเลยค่ะ คือเพือ่ นไม่ค่อยกล้า
แสดงออกเท่าไหร่...ตอนแรกก็เลือกคนทีเ่ ต็มใจก่อนใช่ไหมค่ะ แล้วก็พอเวลาทีเ่ พือ่ นไม่ได้ก็
อธิบายให้ฟงั ว่าแค่แสดงอยู่ในห้อง ช่วยกันนิดหน่อยแค่น้ ี...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ข.)
“...มีบา้ งค่ะ ทะเลาะกันว่าใครจะทําอะไรอย่างนี้ค่ะ คนนึงจะทําอีกคนนึงไม่ทาํ อะไร
ประมาณนี้ค่ะ คืออีกคนไม่ค่อยอยากทําค่ะ...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ค.)
“...บางครัง้ หนูกไ็ ม่อยากพรีเซ็นต์แต่เพือ่ นก็บงั คับ...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ค.)

ในการทํางานกลุ่มเมือ่ แบ่งงานกันแล้วแต่บางครัง้ สมาชิกบางคนในกลุ่มไม่มคี วามรับผิดชอบ
และไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
“...บางครัง้ เพือ่ นคนนี้บอกว่าจะออกไปพรีเซ็นต์ เราจะไปหาข้อมูลแต่ว่าพอเวลาถึงวัน
จริงทีต่ อ้ งทําเขาก็ไม่ทาํ ค่ะ...ก็ตอ้ งหาเอง...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ค.)

สําหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผเู้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจาก
ครูกลุ่มควบคุม พบว่าผูเ้ รียนมีทกั ษะการทํางานร่วมกันผ่านการทํางานกลุ่มตามรายวิชาต่างๆ โดย
เมือ่ ผูเ้ รียนได้รบั การจัดกลุ่มแล้วหลังจากนัน้ ผูเ้ รียนจะเริม่ ทํางานกลุ่มโดยแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
“...ตอนแรกก็แบ่งกันก่อนค่ะว่าใครจะทําอะไรบ้าง หนูกร็ วบรวมสูตรแล้วก็มที าํ รูปเล่ม
ค่ะ เพือ่ นคนอืน่ สามสีคนก็
่ หาวัตถุดบิ ค่ะแล้วก็มาทํากัน...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ช.)

เมือ่ แบ่งหน้าทีก่ ารทํางานแล้วจากนัน้ ผูเ้ รียนจึงเริม่ ลงมือปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
“...จะมีเพือ่ นคนนึงคอยระบายสี อีกคนนึงก็จะตกแต่ง มีอกี คนนึงก็จะช่วยหาเนื้อความ
แล้วก็ช่วยหานู้นหานี.่ ..”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ฉ.)
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ผูเ้ รียนสามารถทํางานร่วมกันได้ด ี ช่วยเหลือกันในระหว่างการทํางานกลุ่ม
“...เพือ่ นหนูคนนึงหนูจะให้ไปหาพวกเนื้อหานิทานมา แล้วอีกคนนึงหนูจะให้หาอุปกรณ์
มาทํา แล้วอีกสองคนทีโ่ รงเรียนเนีย่ ก็จะช่วยกันทํา แล้วอีกสองคนทีซ่ ้อื ของมาถ้าเกิดแบบว่าอีก
สองคนทีท่ าํ ทําไม่ได้กจ็ ะช่วยเหลืออีกทีนึง...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ฌ.)

สมาชิกบางคนไม่เต็มใจในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายไว้จน
บางครัง้ ผูเ้ รียนบางคนก็ไม่ช่วยทํางาน
“...เขาทําหน้าทีไ่ ปหากระดาษมาแล้วก็หาอุปกรณ์มาแต่ว่าเขาไม่อยากทํา...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ฉ.)
“...มีเพือ่ นไม่ช่วย บางคนก็จะไม่มาช่วยทําเลย...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ซ.)
“...เวลาเขาทําไม่ได้เขาก็จะให้คนอืน่ ทําแล้วเขาก็จะไม่ทาํ อะไรเลย...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ฌ.)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผเู้ รียนเกีย่ วกับทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีม พบว่า ผูเ้ รียนทัง้
สองกลุ่มมีทกั ษะการทํางานร่วมกันโดยพืน้ ฐานไม่แตกต่างกัน โดยผูเ้ รียนทัง้ สองกลุ่มมีการจัดกลุ่ม
การทํางานโดยครูผสู้ อนเป็ นส่วนใหญ่ จากนัน้ ผูเ้ รียนจึงเริม่ ประชุมงานกันเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่มพร้อมทัง้ วางแผนการทํางานร่วมกันซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นไปด้วย
ความสมัครใจในการทํางานของผูเ้ รียนแต่ละคน อย่างไรก็ตามเมือ่ ปฏิบตั งิ านจริงผูเ้ รียนบางคนจะ
ประสบปญั หาเกีย่ วกับการทํางานทีไ่ ม่เป็นไปตามแผนรวมทัง้ มีผเู้ รียนบางคนไม่ปฏิบตั งิ านตามทีต่ ก
ลงกับกลุ่มซึง่ บางครัง้ ผูเ้ รียนไม่สามารถจัดการกับสมาชิกทีไ่ ม่ทาํ งานเหล่านี้ได้จงึ ต้องปรึกษาและขอ
ความช่วยเหลือจากครูผสู้ อน
หลังผูเ้ รียนได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการ
สัมภาษณ์อกี ครัง้ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผเู้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
จากครูกลุ่มทดลองประกอบการสังเกตการณ์ของผูว้ จิ ยั ระหว่างลงพืน้ ทีว่ จิ ยั มีรายละเอียดเกีย่ วกับ
ทักษะการทํางานร่วมกัน ดังต่อไปนี้
ผูเ้ รียนประชุมงานเพื่อปรึกษาหารือการทํางานกันทุกวัน ผูเ้ รียนต้องหาเวลาคุยงานกันบ่อย
มากขึน้
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“...ประชุมทุกวันเลยช่วงกลางวัน มีเสาร์อาทิตย์ดว้ ยเพราะว่ามีรถโรงเรียนอ่ะไปรับที ่
บ้านแล้วก็มาทําทีโ่ รงเรียน...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ค.)

ทุกคนทํางานร่วมกันดี คนทีท่ าํ ได้แล้วก็สอนเพื่อนทีย่ งั ทําไม่ได้ คนทีท่ าํ เสร็จแล้วก็ช่วย
เพื่อนทีย่ งั ทําไม่เสร็จ
“...ถ้าเกิดทําเสร็จก็ไปช่วยกับคนทีย่ งั ทําไม่เสร็จช่วยกันหา...”

(สัมภาษณ์นกั เรียน ก.)
“...มีเพือ่ นคนนึงเขารูว้ ธิ สี าน เขาก็เอามาสอนเพือ่ น ให้เพือ่ นทําตาม ก็ช่วยๆกันทํา...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ง.)

จากข้อมูลพบว่า ผูเ้ รียนมีทกั ษะการทํางานร่วมกันมากขึน้ เนื่องจากการทําโครงงานในครัง้ นี้
เป็นการทํางานร่วมกันของผูเ้ รียนทีใ่ ช้ระยะเวลาในการทํางานยาวนานมากกว่าเดิมทําให้ผเู้ รียนต้อง
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกีย่ วกับการทํางานในแต่ละขัน้ ตอนบ่อยมากขึน้ โดยนอกจากผูเ้ รียนจะมี
โอกาสได้ประชุมกลุ่มร่วมกันในชัวโมงกิ
่
จกรรมแล้วผูเ้ รียนยังต้องหาโอกาสในการประชุมนอกเวลา
เรียนเพิม่ เติมโดยผูเ้ รียนได้ทาํ การนัดหมายสมาชิกของกลุ่มตนเองเพื่อประชุมซึง่ มีทงั ้ ประชุมช่วงพัก
กลางวัน ช่วงเย็นในระหว่างรอรถโดยสารกลับบ้านและประชุมกันผ่านแอพลิเคชันบนเครื
่
อ่ งมือ
สื่อสารอีกด้วย โดยผูเ้ รียนสามารถปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีท่ ต่ี นเองรับผิดชอบได้ดมี ากขึน้ อัน
เป็นผลมาจากการสอบถามความสมัครใจในการทํางานตามส่วนต่างๆภายในกลุ่ม เมือ่ ถึงขัน้ ตอน
การลงมือปฏิบตั สิ มาชิกแต่ละคนก็รว่ มมือกันทํางานได้ดมี ากขึน้
สําหรับผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูกลุ่มควบคุม พบว่า
ผูเ้ รียนประชุมงานเพื่อปรึกษาหารือการทํางานกันมากขึน้ โดยเป็นประชุมภายในโรงเรียนเท่านัน้
“...คุยกันทีโ่ รงเรียนค่ะ ช่วงพักเทีย่ งแล้วก็ตอนเย็นตอนโรงเรียนเลิก...ตอนกลับไปบ้าน
หนูไม่ได้คุยค่ะ แต่ว่าเพือ่ นคนอืน่ อาจจะคุย...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ซ.)

เพื่อนบางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ยอมทํางาน
“...บางคนก็ทาํ บ้างไม่ทาํ บ้าง เพือ่ นทีเ่ หลือก็ไม่รจู้ ะทําไงก็เลยไปฟ้องครูเหมือนเดิม...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ช.)
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“...มีเถียงกันนิดหน่อย ไม่ช่วยกันทําบ้างอะไรบ้าง ก็คอยเขาต่อไป แล้วเพือ่ นก็มา
ช่วยๆพูดค่ะ เขาก็ไม่ทาํ ...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ญ.)

จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ประกอบการสังเกตการณ์ของผูว้ จิ ยั พบว่า หลังจากผูเ้ รียน
ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อนกลุ่มควบคุม ผูเ้ รียนมีการประชุมหารือ
เกีย่ วกับการทํางานร่วมกันมากขึน้ โดยเป็นการประชุมงานภายในโรงเรียนเท่านัน้ เนื่องจากผูเ้ รียนไม่
สะดวกในการใช้เทคโนโลยีส่อื สารในการประชุมงาน นอกจากนี้ผเู้ รียนยังคงประสบปญั หาเกีย่ วกับ
การทํางานกลุ่มโดยปญั หาสําคัญยังคงเป็นประเด็นเกีย่ วกับสมาชิกบางคนในกลุ่มไม่ทาํ งานตามที่
วางแผนไว้ ทัง้ นี้เมือ่ ผูว้ จิ ยั พิจารณาแล้วพบว่าในการทํางานกลุ่มในส่วนของขัน้ ตอนการแบ่งบทบาท
หน้าทีใ่ นการทํางานของผูเ้ รียน การมอบหมายบางประการเป็นการมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มทําให้
ผูเ้ รียนบางคนไม่เต็มใจการทํางานสุดท้ายจึงเกิดปญั หาสมาชิกบางคนไม่รว่ มทํางานกลุ่ม
สรุปได้ว่า จากการทีผ่ เู้ รียนได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อนกลุ่ม
ทดลองสามารถพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันได้ดกี ว่าผูเ้ รียนกลุ่มควบคุม ทัง้ นี้เป็นผลมาจากการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานเป็นการจัดการเรียนรูท้ ม่ี รี ะยะเวลาในการทําโครงงานนานทํา
ให้ผเู้ รียนต้องปรึกษาการทํางานและทํางานร่วมกันอย่างจริงจังมากขึน้ เพื่อให้ได้ชน้ิ งานทีด่ ที ส่ี ุดและ
เสร็จทันตามกําหนดเวลาซึง่ ผูเ้ รียนส่วนใหญ่สามารถทํางานร่วมกันกับเพื่อนได้ดมี ากขึน้ เนื่องจากมี
งานทีห่ ลากหลายให้ผเู้ รียนได้ช่วยเหลือกันแต่อย่างไรก็ตามมีส่วนน้อยทีผ่ เู้ รียนไม่ให้ความร่วมมือใน
การทํางาน อย่างไรก็ตามผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อนกลุ่ม
ควบคุมก็สามารถพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันได้ดขี น้ึ เล็กน้อยโดยเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานซึง่ หากครูผสู้ อนสามารถเปลีย่ นบทบาทและอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผเู้ รียน
ในระหว่างการทํางานได้จะส่งผลทําให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันได้ดมี ากขึน้
2.4.3 ทักษะการสื่อสาร (Communicative Skill)
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผเู้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจาก
ครูกลุ่มทดลอง พบว่า ผูเ้ รียนสื่อสารเพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลกันซึง่ บางครัง้ ความคิดเห็นอาจไม่ตรงกัน
จนนําไปสู่การทะเลาะหรือขัดแย้งกัน
“...หนูออกความคิดเห็นอย่างนึงแล้วเพือ่ นอีกสองคนก็ความคิดเห็นต่างกันแล้วทําให้
ความคิดเห็นต่างกันแล้วเกิดความทะเลาะนิดหน่อย...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ง.)

เมือ่ ผูเ้ รียนสื่อสารกับสมาชิกภายในกลุ่มแล้วประสบปญั หาในการสื่อสารทําให้ผเู้ รียนต้อง
แก้ไขปญั หาเกีย่ วกับการสื่อสารทีเ่ กิดขึน้
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“...บางคนก็จะไม่รเู้ รือ่ งครับ ถ้าคุยกันทัง้ กลุ่ม…แบบเขาจะไม่ฟงั อะไรอย่างเนีย่ ต้องคุย
กันบางคนแล้วให้บอกต่อๆกัน...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ซ.)
“...ต้องร่างในกระดาษให้เขาฟงั ...เวลาหนูคดิ เขาจะไม่ค่อยเข้าใจความคิดหนู หนูเป็ น
คนทีอ่ ธิบายอะไรให้ใครฟงั แล้วเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจ...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ฌ.)

ผูเ้ รียนมีโอกาสในการสื่อสารข้อมูลเกีย่ วกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ผเู้ รียนคนอื่นฟงั ใน
ห้องเรียน
“...บางวิชาก็พดู ด้วยกันหมดเลยเพราะว่าใครพูดส่วนใหญ่กจ็ ะได้คะแนนคนเดียว...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ก.)

ผูเ้ รียนสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มผ่านการประชุมหารือกันเกีย่ วกับการทํางานในแต่
ละขัน้ ตอนโดยใช้เวลาว่างในคาบเรียน
“...คุยกันหลังจากทีค่ รูเขาปล่อยแล้วครับ บางทีถา้ คุยในห้องยังไม่เสร็จก็จะรอให้หมด
ชัวโมงแล้
่
วมาคุยกันอีกที บางคนเขาไม่มโี ทรศัพท์ บ้านเพือ่ นอยู่ไกล เราเลยต้องคุยกันแต่ที ่
โรงเรียน...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ฉ.)

ผูเ้ รียนสื่อสารเพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลกันซึง่ บางครัง้ ความคิดเห็นอาจไม่ตรงกันจนนําไปสู่การ
ทะเลาะหรือขัดแย้งกัน
“...มีทะเลาะกันเรือ่ งทีว่ ่าจะทําอันไหนดี เขาแบบว่าเลือกไม่ถูก...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ซ.)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผเู้ รียน พบว่า ผูเ้ รียนทัง้ สองกลุ่มมีทกั ษะการสื่อสารไม่แตกต่างกัน
โดยมีโอกาสสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มเฉพาะทีโ่ รงเรียนเนื่องจากข้อจํากัดด้านเครือ่ งมือสื่อสาร
นอกจากนี้ยงั มีโอกาสในการนําเสนอผลงานแต่ผเู้ รียนบางคนไม่เต็มใจทีจ่ ะนําเสนอแต่ตอ้ งทําเพื่อให้
ได้คะแนนในการนําเสนอ การสื่อสารของผูเ้ รียนในบางครัง้ ยังไม่สามารถสร้างความเข้าใจกับผูร้ บั สาร
ได้เท่าทีค่ วรซึง่ ผูเ้ รียนมีวธิ กี ารแก้ปญั หาทีแ่ ตกต่างกันออกไป
หลังผูเ้ รียนได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการ
สัมภาษณ์อกี ครัง้ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผเู้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
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จากครูกลุ่มทดลองประกอบการสังเกตการณ์ของผูว้ จิ ยั ระหว่างลงพืน้ ทีว่ จิ ยั มีรายละเอียดเกีย่ วกับ
ทักษะการสื่อสาร ดังต่อไปนี้
การสื่อสารของผูเ้ รียนไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะทีโ่ รงเรียน ผูเ้ รียนสร้างกรุปแชทเพื่อใช้ในการคุย
งานกัน
“...คุยในแชทค่ะ เหมือนตัง้ กลุ่มขึ้นมาในเฟซ...ติดต่อกันง่ายดี...ถ้ามาไม่พร้อมกันก็โทร
ตาม...”

(สัมภาษณ์นกั เรียน ค.)
“...ในเฟซก็ตงั ้ กลุ่มกันเลยว่าอันนี้กลุ่มโครงงานแต่เพือ่ นมาไม่พร้อมกันแล้วบางคนก็ไม่

เล่น...”

(สัมภาษณ์นกั เรียน ง.)

บางครัง้ การคุยกันผ่านเครือ่ งมือสื่อสารในกรุปแชทก็ทาํ ให้เกิดเป็นปญั หาสมาชิกมาประชุม
กันไม่ครบหรือเกิดความไม่เข้าใจกัน
“...หนูว่าเจอหน้ากันดีกว่า...คือเวลาทีค่ ุยกันในกรุ๊ปแชทเพือ่ นก็ไม่ค่อยว่างบ้างอ่ะค่ะ
ว่างก็ว่างแค่แปบเดียว ว่างไม่เท่ากัน...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ข.)
“...คุยกันในแชทหรือในกรุปอาจจะไม่เข้าใจกันแต่พอเรามาเจอกันเราก็จะปรับความ
เข้าใจกันได้...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ง.)

ผูเ้ รียนทุกคนมีโอกาสในการนําเสนอผลงานให้แก่ครูผสู้ อน
“...ครูให้นําเสนอผลงานด้วยกัน...”

(สัมภาษณ์นกั เรียน ค.)
“...รูส้ กึ ดีทคี ่ รูให้เสนอทุกคนเพราะปกติไม่ชอบออกไป พอมีเพือ่ นก็กล้าพูดมากขึ้น...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ง.)

จากข้อมูลพบว่า ผูเ้ รียนมีทกั ษะการสื่อสารมากขึน้ ซึง่ สังเกตเห็นได้จากในชัวโมงกิ
่
จกรรมที่
ผูเ้ รียนจะทํางานร่วมกัน ในระหว่างการทํางานผูเ้ รียนจะแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ อ้ มูลระหว่างกัน รวมทัง้ มี
การนัดหมายเพื่อสื่อสารนอกเวลาเรียนและนอกโรงเรียนผ่านเครือ่ งมือสื่อสารอีกด้วย สําหรับในช่วง
ท้ายการของจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นขัน้ การนําเสนอผลงาน ผูเ้ รียนถูกมอบหมาย
ให้นําเสนอร่วมกันทัง้ กลุ่มซึง่ เป็ นการฝึกทักษะการสื่อสารให้แก่ผเู้ รียนอย่างทัวถึ
่ งทําให้ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรูก้ ารสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษาได้เป็นอย่างดี
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สําหรับผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูกลุ่มควบคุม พบว่า
ผูเ้ รียนยังคงสื่อสารตอนชัวโมงกิ
่
จกรรมและช่วงพักกลางวัน
“...ก็คุยกันทีเ่ ดิมตอนพักเทีย่ ง...”

(สัมภาษณ์นกั เรียน ช.)
“...คุยหลังจากทําทีค่ รูสง่ ในห้องเสร็จแล้ว ก็นงติ
ั ่ ดกันก็หนั มาคุยกัน ปรึกษากัน...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ซ.)

ผูเ้ รียนบางคนออกไปนําเสนอผลงานให้แก่ครูผสู้ อน
“...ครูให้เลือกตัวแทนสามคน ออกไปนําเสนอให้ครูฟงั ...”

(สัมภาษณ์นกั เรียน ฉ.)
“...ออกไปแต่ไม่ได้พดู อะไรเลย เพือ่ นพูดแทนหมดแล้วเพราะเป้นหัวหน้า...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ช.)

จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ประกอบการสังเกตการณ์ของผูว้ จิ ยั พบว่า หลังจากผูเ้ รียน
ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อนกลุ่มควบคุม ผูเ้ รียนยังคงมีกทักษะการ
สื่อสารน้อยเนื่องจากข้อจํากัดเกีย่ วกับเวลาของการสื่อสาร นอกจากนี้ยงั เห็นว่าการเลือกตัวแทนทํา
ให้ผเู้ รียนบางคนไม่มโี อกาสในการฝึกทักษะการสื่อสารต่อสาธารณะ ด้วยเหตุน้จี งึ ส่งผลทําให้ทกั ษะ
การสื่อสารของผูเ้ รียนไม่ได้รบั การพัฒนามากเท่าทีค่ วร
สรุปได้ว่า จากการทีผ่ เู้ รียนได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อนกลุ่ม
ทดลองสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้ดกี ว่าผูเ้ รียนกลุ่มควบคุมเนื่องจากผูเ้ รียนมีโอกาสในการ
สื่อสารทีห่ ลากหลาย ยิง่ ไปกว่านัน้ นอกจากการสื่อสารในระดับผูเ้ รียนด้วยกันแล้วผูเ้ รียนยังมีโอกาส
สื่อสารกับครูผสู้ อนและผูป้ กครองของสมาชิกในกลุ่มอีกด้วย
2.4.4 ทักษะความคิ ดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skill)
ข้อมูลทีได้รบั จากการสัมภาษณ์ผเู้ รียนทีจ่ ะได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
จากครูกลุ่มทดลอง พบว่า ผูเ้ รียนมีทกั ษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทํางานผ่าน
การศึกษาและดูตวั อย่างจากหนังสือ อินเตอร์เนตและซักถามครูผสู้ อน
“...ศึกษาในห้องสมุดบ้าง ในหนังสือเรียนบ้าง ในอินเตอร์บา้ ง...ชอบอินเตอร์เนตค่ะแล้ว
ก็หนังสือเรียน...เพราะครูเขาจะสอนในหนังสือเรียนก็เอาเนื้อหาในหนังสือเรียนมาบ้าง...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ก.)
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“...หาจากในหนังสือบ้างหาจากในเนตบ้าง ในเนตเขาก็ทาํ แบบนี้กเ็ ปลีย่ นเป็ นเปลือกอืน่
แทนของเขาใช้เป็ นเปลือกทุเรียนกับเปลือกข้าวโพด...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ค.)
“..เราอยากทํางานใหม่ๆเราก็ไปหาครูทปี ่ รึกษาเพราะว่าบางคนก็คดิ ไม่ค่อยได้...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ง.)

แรงจูงใจในความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผูเ้ รียนยังมีไม่มากพอ ผูเ้ รียนต้องการการ
ทํางานทีง่ า่ ยเพื่อให้มผี ลงานส่งแก่ครูผสู้ อน
“...เลือกทีน่ ้อยๆ...หาข้อมูลไม่ตอ้ งเยอะ แบบหาในหนังสือก็พอมีบา้ ง...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ง.)

สําหรับข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการสัมภาษณ์ผเู้ รียนทีจ่ ะได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น
ฐานจากครูกลุ่มควบคุม พบว่า ผูเ้ รียนมีทกั ษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทํางานผ่าน
การศึกษาและดูตวั อย่างจากหนังสือ อินเตอร์เนตและซักถามครูผสู้ อน
“...ในเนตหาข้อมูลง่าย…”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ฉ.)
“...หาจากในหนังสือถ้าในหนังสือมีไม่มากพอเราก็ไปหาจากในอินเตอร์เนต...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ช.)
“...ในหนังสือ ในเนตบางครัง้ ก็ถามครู...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ซ.)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผเู้ รียน พบว่า ผูเ้ รียนทัง้ สองกลุ่มมีทกั ษะ ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมไม่แตกต่างกัน โดยผูเ้ รียนมักค้นคว้าจากหนังสือและอินเตอร์เนตเป็ นส่วนใหญ่เนื่องจาก
เป็นสื่อการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนสามารถเข้าถึงได้งา่ ย ทัง้ นี้หากต้องการความแปลกใหม่ในการทํางาน
ผูเ้ รียนเลือกค้นคว้าหาตัวอย่างจากการอินเตอร์เนต นอกจากนี้ยงั พบอีกว่าผูเ้ รียนขาดแรงจูงใจใน
การศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์งานให้มคี วามแปลกใหม่ โดยจะเลือกการทํางานทีง่ า่ ยแม้จาํ เป็นที่
จะต้องลอกเลียนแบบการทํางานจากการดูผ่านสื่ออินเตอร์เนต
โดยสรุปพบว่าทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนทัง้ สองกลุ่มไม่มคี วามแตกต่างกัน
ในช่วงของการสัมภาษณ์ผเู้ รียนก่อนทีผ่ เู้ รียนจะได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจาก
ครูผสู้ อน นอกจากนี้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั ยังชีเ้ ห็นว่าโดยพืน้ ฐานแล้วผูเ้ รียนมีทกั ษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
อยูแ่ ล้วบางส่วนผ่านการจัดการเรียนรูต้ ามปกติทค่ี รูผสู้ อนเป็นผูจ้ ดั การเรียนรูใ้ นโรงเรียนซึง่ ทักษะ
การทํางานร่วมกันเป็ นทักษะทีผ่ เู้ รียนได้รบั ผ่านการทํางานกลุ่มในแต่ละรายวิชาทีค่ รูผสู้ อน
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มอบหมายให้ทาํ เป็ นกลุ่มร่วมกัน รวมทัง้ ผูเ้ รียนสามารถทักษะความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการ
แก้ปญั หาผ่านการทํางานทีค่ รูผสู้ อนมอบหมายซึง่ ต้องเผชิญปญั หาต่างๆในการทํางาน อย่างไรก็
ตามทักษะการสื่อสารและทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นทักษะทีผ่ เู้ รียนทัง้ สองกลุ่มยัง
ไม่ได้รบั การส่งเสริมเท่าทีค่ วร
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผเู้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูกลุ่ม
ทดลองประกอบการสังเกตการณ์ของผูว้ จิ ยั ระหว่างลงพืน้ ทีว่ จิ ยั มีรายละเอียดเกีย่ วกับทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ดังต่อไปนี้
ผูเ้ รียนสร้างสรรค์ชน้ิ งานจากการหาข้อมูลทางอินเตอร์เนตเป็นส่วนใหญ่
“...ดูจากอินเตอร์เนตเห็นเขาสานก็เลยนําวิธกี ารสานมาใช้ ช่วยกันตัดกล่องนมเป็ นเส้น
เท่าๆกันแล้วเอามาสานแบบเขา...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ช.)
“...คือว่าบางครัง้ จะไปดูในยูทบู เขาทําจากกล่องคล้ายๆกล่องโอวัลตินแต่ว่ามันเป็ น
กล่องพลาสติก แล้วเขาก็ใช้ท่อเหมือนกัน พัดลมเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้กล่องคนละแบบ สิง่ ที ่
เหมือนกันก็คดิ ว่ามันใช้งานได้เหมือนกัน สิง่ ทีต่ ่างก็คอื อุปกรณ์ ทีเ่ ลือกกล่องโฟมมาใช้เพราะเก็บ
ความเย็นได้ดกี ว่ากล่องพลาสติกธรรมดา...”
(สัมภาษณ์นกั เรียน ซ.)

สรุปได้ว่าทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นทักษะทีผ่ เู้ รียนได้รบั การกระตุน้ ให้คดิ
น้อยทีส่ ุดทําให้ทกั ษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร
จากข้อมูลจะพบว่าผูเ้ รียนศึกษาจากแหล่งเรียนรูอ้ นิ เตอร์เนตเป็ นส่วนใหญ่ บางกลุ่มมีการดัดแปลง
เปลีย่ นแปลงวัสดุอุปกรณ์ในการทําชิน้ งานและมีบางกลุ่มทีล่ อกเลียนแบบวิธกี ารทําโดยไม่ได้คาํ นึงถึง
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจาก
ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชจะมีพฒ
ั นาการทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมทัง้ 4 ด้านดีกว่า
ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช
โดยทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเป็นทักษะทีผ่ เู้ รียนได้รบั การพัฒนามากทีส่ ุดและทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็ นทักษะทีผ่ เู้ รียนได้รบั การพัฒนาน้อยทีส่ ุด
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บทที่ 5
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (
Experimental Design) เรือ่ งอิทธิพลของโปรแกรมการ
โค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีม่ ตี ่อสมรรถนะของครูผสู้ อนเพื่อทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมของผูเ้ รียน ในบทนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอการสรุปสาระสําคัญโดยย่อของความมุง่ หมาย
สมมติฐาน วิธกี ารดําเนินการวิจยั และผลการวิจยั รวมทัง้ การนําเสนอการอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุง่ หมายไว้ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อน ( Teacher competencies) ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
ด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching)
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของสมรรถนะของครูผสู้ อน ( Teacher competencies) ที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานซึง่ ได้รบั กระบวนการโค้ช (Coaching) ประกอบด้วย
2.1 ด้านการรูค้ ดิ (Cognitive domain)
2.2 ด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal domain)
2.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal domain)
2.4 ด้านการจัดการเรียนรู้ (Instructional domain)
3. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีม่ ตี ่อ
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning) ประกอบด้วย
3.1 ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการแก้ปญั หา (Critical thinking and
problem solving skill)
3.2 ทักษะการทํางานร่วมกัน (Collaborative skill)
3.3 ทักษะการสื่อสาร (Communicative skill)
3.4 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and innovative skill)
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วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
1. ทําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปยังโรงเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2. เมือ่ ได้รบั อนุ ญาตให้เก็บข้อมูลจากโรงเรียนแล้ว ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
สมรรถนะของครูผสู้ อนโดยให้ครูผสู้ อนประเมินตนเอง ทัง้ นี้จะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนโปรแกรมการโค้ชขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อนด้วยเครือ่ งมือชุด
เดียวกัน
3. ผูว้ จิ ยั เริม่ โปรแกรมการโค้ชขัน้ เตรียมความพร้อมครูผสู้ อนให้เฉพาะกลุ่มทดลอง
จากนัน้ จึง ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล สมรรถนะของครูผสู้ อนโดยให้ครูผสู้ อนประเมินตนเองทัง้
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระหว่างดําเนินการและหลังสิน้ สุดโปรแกรมการโค้ชขัน้ เตรียมความ
พร้อมครูผสู้ อนด้วยเครือ่ งมือชุดเดียวกัน ทัง้ นี้การเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะของครูผสู้ อนในขัน้
เตรียมความพร้อมครูผสู้ อน ผูว้ จิ ยั จะทําการวัดจํานวน 3 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ จะมีระยะเวลาห่างกัน
ประมาณ 2 สัปดาห์ ทัง้ นี้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั ก่อนการจัดกระทํา ( Intervention) จะเป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline) ของแต่ละกลุ่ม (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล; และสุภาพ ฉัตรตราภรณ์. 2555: 66-67)
4. ผูว้ จิ ยั ดําเนินกระบวนการโค้ชในขัน้ ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมให้แก่ผเู้ รียน โดยจัดกระทําให้เฉพาะกลุ่มทดลอง สําหรับ
การวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนผูว้ จิ ยั จะทําการวัดสมรรถนะของครูผสู้ อนในช่วงการจัดการเรียนรูโ้ ดย
การใช้โครงงานเป็ นฐานโดยให้ครูผสู้ อนประเมินตนเองทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจํานวน 3 ครัง้
โดยแต่ละครัง้ มีระยะเวลาห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์
5. สําหรับศึกษาพัฒนาการทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปโดยจะเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) ซึง่ จะเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครัง้
คือ ช่วงก่อนครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐานและช่วงสิน้ สุดการจัดการเรียนรูโ้ ดย
การใช้โครงงานเป็ นฐาน

สรุปผลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ สามารถสรุปตามสมมติฐานการวิจยั ได้ ดังนี้
1. ผลการใช้กระบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีก่ ารจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1 และ 2 พบว่าคะแนนสมรรถนะของครูผสู้ อนของแต่ละกลุ่มการทดลอง
ตามการวัดซํ้าแต่ละครัง้ ในช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 กล่าวคือ ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชมีสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐานทีว่ ดั ช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนดีกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช
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2. ผลศึกษาพัฒนาการของสมรรถนะของครูผสู้ อน ( Teacher competencies) ที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานซึง่ ได้รบั กระบวนการโค้ช ( Coaching) ประกอบด้วยด้านการรู้
คิด (Cognitive domain) ด้านการเข้าใจตนเอง ( Intrapersonal domain) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ( Interpersonal domain) และ ด้านการจัดการเรียนรู้ ( Instructional domain) ตาม
วัตถุประสงค์ขอ้ 1 และ 2 พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการเปลีย่ นแปลงของสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนทีว่ ดั ตัง้ แต่ครัง้ สุดท้ายของช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจนถึงการวัดครัง้ สุดท้ายของช่วง
ครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ให้แก่
ผูเ้ รียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 กล่าวคือ ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั กระบวนการโค้ช
จะมีพฒ
ั นาการสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีว่ ดั ในช่วงครูผสู้ อน
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ให้แก่ ผเู้ รียนดีกว่า
ครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั กระบวนการโค้ช
3. ผลการเปรียบเทียบโพรไฟล์สมรรถนะของครูผสู้ อนซึง่ ประกอบด้วยสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนครู ประกอบด้วยด้านการรูค้ ดิ ( Cognitive domain) ด้านการเข้าใจตนเอง ( Intrapersonal
domain) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal domain) และด้านการจัดการเรียนรู้
(Instructional domain) ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1 และ 2 พบว่า โพรไฟล์สมรรถนะของครูผสู้ อน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังสิน้ สุดช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ให้แก่ ผเู้ รียน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 กล่าวคือ ผูส้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชมีโพรไฟล์สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐานดีกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช
4. ผลของโปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีม่ ตี ่อ ทักษะการ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน ( Project-Based Learning) ประกอบด้วยทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการ
แก้ปญั หา (Critical thinking and problem solving skill) ทักษะการทํางานร่วมกัน ( Collaborative
skill) ทักษะการสื่อสาร ( Communicative skill) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(Creative and innovative skill) พบว่า ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจาก
ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชจะมีพฒ
ั นาการทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมทัง้ 4 ด้านดีกว่า
ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช
โดยทักษะด้านการคิดวิจารณญาณเป็ นทักษะทีผ่ เู้ รียนได้รบั การพัฒนามากทีส่ ุดและทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็ นทักษะทีผ่ เู้ รียนได้รบั การพัฒนาน้อยทีส่ ุด
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การอภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั ข้างต้น ผูว้ จิ ยั พบประเด็นทีน่ ่าสนใจซึง่ สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจยั
ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผลการใช้กระบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีก่ ารจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 พบว่าคะแนนสมรรถนะของครูผสู้ อนของแต่ละกลุ่มการทดลองตามการวัดซํ้าแต่ละครัง้ ในช่วง
เตรียมความพร้อมครูผสู้ อนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ 1 ทีต่ งั ้ ไว้ กล่าวคือ ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชมีสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานทีว่ ดั ช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อนดีกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั
โปรแกรมการโค้ช ทัง้ นี้อาจเป็ นผลมาจากกิจกรรมของโปรแกรมการโค้ชแต่ละกิจกรรมซึง่ ใช้เทคนิค
วิธกี ารทีส่ ามารถพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการโค้ชในทุกกิจกรรมจะ
ดําเนินการด้วยคําถามตามโมเดล GROW ซึง่ ลอว์ (Law. 2013:143-145) ได้กล่าวว่า GROW เป็น
เครือ่ งมือทีม่ ปี ระโยชน์สาํ หรับการกําหนดโครงสร้างขัน้ ตอนของกระบวนการโค้ช
ดังนัน้ แต่ละ
กิจกรรมจึงดําเนินการจาก การกําหนดเป้าหมาย ( Goal) การตรวจสอบสภาพจริง ( Reality) การ
กําหนดทางเลือก (Option) และการตัดสินใจ (Will) ตามลําดับ โดยวิชยั วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒนผล
(2557: 25-28) ได้กล่าวถึงโมเดล GROW แต่ละขัน้ ตอนว่าการกําหนดเป้าหมายเป็นการกําหนด
ผลลัพธ์ของการเรียนรูท้ ส่ี ามารถสังเกตเห็นได้และเป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจนซึง่ รวมถึงด้านการรูค้ ดิ
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ลําดับต่อมาคือการตรวจสอบสภาพจริงเป็นการ
ทบทวนสภาพจริงว่าผูถ้ ูกโค้ชว่าเป็ นอย่างไรซึง่ จะช่วยยืนยันเป้าหมายผูถ้ ูกโค้ชต้องการบรรลุ
จากนัน้ จึงเป็ นการกําหนดทางเลือกทีจ่ ะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ สุดท้ายจึงทําการตัดสินใจ
เลือกแนวทางในการปฏิบตั เิ พื่อบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ทฤษฎี การเรียนรูท้ างสังคม ( Social
Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura: 1997) ได้กล่าวว่าการเรียนรูข้ องบุคคลสามารถเกิดขึน้
โดยการสังเกต ( Observation) แล้วลอกเลียนแบบตัวแบบ ( Model) ซึง่ เทคนิคเหล่านี้สอดคล้องกับ
แนวคิดการโค้ชการสอน ( Instructional Coaching) ของไนท์ (Knight. 2007) ทีใ่ ห้ครู การสังเกต
(Observation) แล้ว แสดงบทบาทสมมติ ( Role play) เพื่อให้เกิด ลอกเลียนแบบตัวแบบ ( Model) ยิง่
ไปกว่านัน้ ผูว้ จิ ยั ยังทําการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อให้ครูผสู้ อนเกิดการเรียนรูท้ ม่ี คี วามถูกต้องเหมาะสม
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องตามแนวคิดของ มัคเฮอร์จ ี ( Mukherjee. 2014:162-166) ทีก่ ล่าวว่าการให้
ข้อมูลย้อนกลับมีความสําคัญต่อกระบวนการโค้ช ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงผสานแนวความคิดเหล่านี้เข้า
ด้วยกันเพื่อใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน ดังนัน้ จะ
เห็นว่าด้วยเทคนิควิธกี ารเหล่านี้จงึ สามารถพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนในแต่ละด้าน
นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังพบว่าสมรรถนะของครูผสู้ อนทัง้ 2 กลุ่มการทดลองมีความ
แตกต่างในช่วงการวัดซํ้าเมือ่ สิน้ สุดช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อน นันแสดงให้
่
เห็นว่าแม้แนวคิด
และหลักการทีน่ ํามาใช้ในโปรแกรมจะมีประสิทธิภาพแต่การดําเนินการโค้ชต้องอาศัยระยะเวลา
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เพื่อให้เห็นผลของการเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนโดย สอดคล้องกับงานวิจยั ในต่างประเทศของ Linda
Shidler (2009: 453-460) ซึง่ ทําการศึกษาเกีย่ วกับผลของระยะเวลาของการโค้ชเพื่อประสิทธิภาพ
ของครูทม่ี ตี ่อผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ รียนพบว่ามีระยะเวลาทีใ่ ช้ในการโค้ชสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของผูเ้ รียนนอกจากนี้ในช่วงของการทบทวนวรรณกรรมได้มกี ารกล่าวถึงจํานวนชัวโมงที
่
ผ่ โู้ ค้ช
ใช้เพื่อการโค้ชครูผสู้ อนว่าควรดําเนินการโค้ชเป็นเวลา 1-2 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ ซึง่ ในทางกลับกันหาก
ครูผสู้ อนไม่มเี วลาในการสะท้อนคิดเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกันย่อมทําให้ครูผสู้ อนไม่เกิดการ
เปลีย่ นแปลงสมรรถนะตามทีม่ งุ่ หวังซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์และสุวมิ ล
ว่องวาณิช (2013: 2504-2511) ทีพ่ บว่าในระหว่างการศึกษาวิจยั ไม่พบการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละ
ประสบการณ์ระหว่างครูดว้ ยกันเนื่องจากไม่มเี วลาจนไม่สามารถจัดตารางสําหรับการแลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละด้วยเหตุน้ีทาํ ให้ครูไม่สามารถนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ ด้ ดังนัน้ จะเห็น
ว่าระยะเวลาของการโค้ชมีผลต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมการโค้ชเป็นอย่างยิง่
2. ผลศึกษาพัฒนาการของสมรรถนะของครูผสู้ อน ( Teacher competencies) ที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานซึง่ ได้รบั กระบวนการโค้ช ( Coaching) ประกอบด้วยด้านการรู้
คิด (Cognitive domain) ด้านการเข้าใจตนเอง ( Intrapersonal domain) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ( Interpersonal domain) และด้านการจัดการเรียนรู้ ( Instructional domain)พบว่า กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีการเปลีย่ นแปลงของสมรรถนะของครูผสู้ อนทีว่ ดั ตัง้ แต่ครัง้ สุดท้ายของช่วง
เตรียมความพร้อมครูผสู้ อนจนถึงการวัดครัง้ สุดท้ายของช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ให้แก่ ผเู้ รียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 กล่าวคือ ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั กระบวนการโค้ชจะมีพฒ
ั นาการสมรรถนะของครูผสู้ อนที่
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานทีว่ ดั ในช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ให้แก่ ผเู้ รียนดีกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั กระบวนการโค้ช การ
ดําเนินการในส่วนนี้เป็ นการดําเนินการหลังสิน้ สุดโปรแกรมการโค้ชช่วงเตรียมความพร้อมครูผสู้ อน
ซึง่ เป็นช่วงครูผสู้ อนเริม่ จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการ
โค้ชการรูค้ ดิ การโค้ชการสอนและการโค้ชแบบเพื่อนร่วมงานเข้าสู่กระบวนการโค้ช สอดคล้องกับ
อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์และสุวมิ ล ว่องวาณิช ( 2013: 2504-2511) ศึกษาการใช้กระบวนการโค้ช
แบบเพื่อนร่วมงาน ( Peer coaching) ในการเสริมสร้างครูผสู้ ามารถสะท้อนการปฏิบตั เิ พื่อพัฒนา
ทักษะการสอนซึง่ จะมุง่ เน้นให้ครูสามารถประเมินตนเอง ( Self-assessment) และทํางานร่วมกันเพื่อ
พัฒนาการสอนและการเรียนรูใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ร่วมกับเทคนิควิธกี ารทีช่ ่วยในการพัฒนา
สมรรถนะของครูผสู้ อน โดยในแต่ละสัปดาห์ครูผสู้ อนจะทําการทบทวนหลังการปฏิบตั ิ ( AAR) ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเดวีน เฮาส์แมนด์และเมเยอร์ ( Devine; Houssemand; & Meyers. 2013:
1126-1130) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับการโค้ชครูผสู้ อนเพื่อการปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนได้กล่าวว่าการโค้ช
เป็นกลยุทธ์ในการทีจ่ ะช่วยพัฒนาการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบใหม่ของครูผสู้ อนรวมทัง้ ได้กล่าวว่าการ
โค้ชเป็นกระบวนทํางานแบบร่วมมือกันโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างครู
ด้วยกันซึง่ จะส่งผลต่อการรับรูข้ องครูผสู้ อนและการปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน สอดคล้องกับงานวิจยั
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ของบลาซาร์และคราฟท์ ( Blazar; & Kraft. 2015: 542-566) ซึง่ ได้ศกึ ษาเพื่อสํารวจเกีย่ วกับวิธกี าร
โค้ชครูผสู้ อนให้มปี ระสิทธิภาพการจัดการเรียนรูไ้ ด้ดยี งิ่ ขึน้ พบว่าการโค้ชสามารถพัฒนาการ
ปฏิบตั กิ ารสอนของครูผสู้ อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูว้ จิ ยั ยังให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพิม่ เติม
ในทุกสัปดาห์ทค่ี รูผสู้ อนดําเนินการทบทวนหลังการปฏิบตั ิ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเรอินค์และ
คณะ (Reinke; et al. 2013: 150-167) ซึง่ ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการใช้กระบวนการโค้ชเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารสอนในชัน้ เรียนของครูผสู้ อนพบว่าครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
เกีย่ วกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูจ้ ะมีระดับการปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนทีด่ ขี น้ึ มากกว่าครูผสู้ อนที่
ไม่ได้รบั ข้อมูลย้อนกลับ ดังนัน้ ข้อค้นพบจากการวิจยั แสดงให้เห็นว่าครูผสู้ อนควรได้รบั กระบวนการ
โค้ชควบคู่การทบทวนหลังการปฏิบตั แิ ละการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
3. โพรไฟล์สมรรถนะของครูผสู้ อนซึง่ ประกอบด้วยสมรรถนะของครูผสู้ อนครู
ประกอบด้วยด้านการรูค้ ดิ (Cognitive domain) ด้านการเข้าใจตนเอง ( Intrapersonal domain) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal domain) และด้านการจัดการเรียนรู้ ( Instructional
domain) ผลการวิจยั พบว่า โพรไฟล์สมรรถนะของครูผสู้ อนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง
สิน้ สุดช่วงครูผสู้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
ให้แก่ผเู้ รียน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 กล่าวคือ ผูส้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการ
โค้ชมีโพรไฟล์สมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานดีกว่าครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้
รับโปรแกรมการโค้ช การดําเนินการในส่วนนี้เป็นการทดสอบผลสุดท้ายของการวัดสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนทีไ่ ด้เข้าร่วมโปรแกรมการโค้ชสามารถพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้เป็นผลมาจากการปฏิบตั งิ านอย่างจริงจังตามลําดับขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน ประกอบกับการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องกลุ่มครูผสู้ อนทําให้สมรรถนะของครูผสู้ อนมี
การพัฒนาทีส่ งู ขึน้ โดยลําดับ รวมทัง้ การโค้ชทีผ่ โู้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ชมีปฏิสมั พันธ์ทเ่ี พิม่ มากขึน้ ตาม
ระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเช่นเดียวกับงานวิจยั ของเกสนิสเซอร์และคัฟเฟล์ด (
Gessnitzer&
Kauffeld. 2015: 177-197) ซึง่ ทําการศึกษาเกีย่ วกับการทํางานร่วมกันระหว่างโค้ชและผูถ้ ูกโค้ช
พบว่าปฏิสมั พันธ์ระหว่างโค้ชและผูถ้ ูกโค้ชจะส่งต่อความสําเร็จของกระบวนการโค้ช ดังนัน้ ใน
งานวิจยั ครัง้ นี้แม้ว่าผูว้ จิ ยั จะมีความสัมพันธ์อนั นี้กบั ครูผสู้ อนแต่สมั พันธภาพทีเ่ กิดขึน้ อาจจะยังไม่
มากพอทีจ่ ะทําให้ทุกพฤติกรรมการสอนของครูผสู้ อนแตกต่างไปจากครูทไ่ี ม่ได้รบั กระบวนการโค้ช
อย่างชัดเจน
4. ผลของโปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีม่ ตี ่อ ทักษะการ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน ( Project-Based Learning) ประกอบด้วยทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการ
แก้ปญั หา (Critical thinking and problem solving skill) ทักษะการทํางานร่วมกัน ( Collaborative
skill) ทักษะการสื่อสาร ( Communicative skill) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(Creative and innovative skill) พบว่า ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจาก
ครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการโค้ชจะมีพฒ
ั นาการทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมทัง้ 4 ด้านดีกว่า
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ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานจากครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการโค้ช
โดยทักษะด้านการคิดวิจารณญาณเป็ นทักษะทีผ่ เู้ รียนได้รบั การพัฒนามากทีส่ ุดและทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็ นทักษะทีผ่ เู้ รียนได้รบั การพัฒนาน้อยทีส่ ุด ทัง้ นี้เป็นผลมาจาก
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานแต่ละขัน้ ตอนทีม่ งุ่ พัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมของผูเ้ รียนรวมทัง้ บทบาทของครูผสู้ อนทีเ่ ปลีย่ นจากการบอกเป็นการตัง้ คําถามแบบโค้ช
ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการของทักษะของผูเ้ รียนซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสตอร์มอนท์และคณะ
(Stormont; et al. 2015: 69-82) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับโปรแกรมการโค้ชครูผสู้ อนเพื่อพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนพบว่ากระบวนการโค้ชสามารถพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อจํากัดในการวิ จยั
ในการศึกษาครัง้ นี้มขี อ้ จํากัดการวิจยั ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. งานวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นงานวิจยั ทีใ่ ช้ระยะเวลาในการศึกษาทดลองเป็นระยะเวลา 3
เดือนซึง่ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการโค้ชเนื่องจากระยะเวลาของการโค้ชจะส่งผลต่อผลลัพธ์หรือ
พฤติกรรมของผูถ้ ูกโค้ช
2. สัดส่วนของครูผสู้ อนต่อผูโ้ ค้ชเป็ นอัตราส่วนทีส่ งู ทําให้ผโู้ ค้ชอาจทําการโค้ชได้ไม่
ทัวถึ
่ งและเพียงพอทีจ่ ะทําให้เห็นความเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจน
3. ผูโ้ ค้ชต้องใช้เวลาในการสร้างสัมพันธภาพกับครูผสู้ อนเป็นเวลานานเนื่องจากผูโ้ ค้ช
เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษาดังนัน้ จึงอาจส่งผลต่อกระบวนการโค้ชทําให้ไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าทีค่ วร

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1. การนําโปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีม่ ตี ่อสมรรถนะของ
ครูผสู้ อนไปใช้ จะต้องมีการปรับปรุงเกีย่ วกับระยะเวลาทีใ่ ช้ในการดําเนินการโค้ชแต่ละครัง้ มากขึน้
2. ผูท้ จ่ี ะนําโปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานไปใช้จะต้องมี
ความรูค้ วามเข้าใจหลักการโค้ช ขัน้ ตอนการโค้ชและการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับพัฒนาการของสมรรถนะของครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
การโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
2. ควรศึกษาด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันข้อค้นพบเกีย่ วสมรรถนะของครูผสู้ อนที่
ได้รบั โปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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3. ควรเพิม่ ระยะเวลาของการโค้ชครูผสู้ อนรายบุคคลให้มากยิง่ ขึน้ เนื่องจากเป้าหมายของ
การโค้ชรายบุคคลอาจมีความแตกต่างกันออกไปรวมทัง้ ครูผสู้ อนแต่ละคนอาจมีความต้องการทีจ่ ะ
พัฒนาสมรรถนะของตนเองทีไ่ ม่เหมือนกัน
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แบบประเมิ นสมรรถนะของครูผส้ ู อนที่จดั การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
ชื่อ.................................................................โรงเรียน.................................................................
คําชี้แจง
1. แบบประเมินสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานฉบับนี้สาํ หรับให้
ครูผสู้ อนประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานของตนเองตามสภาพความเป็ นจริง เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานของครูผสู้ อนแต่ละคน
2. แบบประเมินสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานฉบับนี้ แบ่งออกเป็ น 2
ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับครูผสู้ อน
ตอนที่ 2 การประเมินสมรรถนะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานทัง้ 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการรูค้ ดิ ด้านการเข้าใจตนเอง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านการจัดการเรียนรู้
3. วิธกี ารประเมินให้ผปู้ ระเมินอ่านรายการคําถามในแต่ละสมรรถนะให้ดกี ่อนทีจ่ ะประเมินสมรรถนะ
ของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน จากนัน้ ให้ท่านทําเครื่องหมาย
 ลงในช่องสมรรถนะ/
รายการพฤติกรรมในแต่ละรายการคําถามของแต่ละสมรรถนะตามสภาพความเป็ นจริงตามระดับการปฏิบตั ิ ดังนี้
ระดับการปฏิ บตั ิ
น้อยทีส่ ดุ หมายถึง ครูผสู้ อนไม่ปฏิบตั พิ ฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ หล่านัน้
น้อย
หมายถึง ครูผสู้ อนปฏิบตั พิ ฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ หล่านัน้ อาทิตย์ละครัง้
ปานกลาง หมายถึง ครูผสู้ อนปฏิบตั พิ ฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ หล่านัน้ อาทิตย์ละ 2-3 ครัง้
มาก
หมายถึง ครูผสู้ อนปฏิบตั พิ ฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ หล่านัน้ อาทิตย์ละ 4-5 ครัง้
มากทีส่ ดุ หมายถึง ครูผสู้ อนปฏิบตั พิ ฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ หล่านัน้ เป็ นประจําทุกวัน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ บั การประเมิ น
1. เพศ  ชาย

 หญิง

2. ตําแหน่งปจั จุบนั ของผูร้ บั การประเมิน
 ครู

 ผูบ้ ริหาร

 โค้ช

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 ปริญญาเอก
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ตอนที่ 2 การประเมินสมรรถนะของครูผส้ ู อนที่จดั การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
ให้ท่านพิจารณาสภาพการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานในแต่ละรายการพฤติกรรม
ของสมรรถนะผูร้ บั การประเมิน แล้วทําเครือ่ งหมาย ลงในช่องสภาพการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั การ
ประเมินตามสภาพความเป็ นจริง
ระดับการปฏิ บตั ิ
สมรรถนะ/รายการพฤติ กรรม
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. สมรรถนะด้านการรูค้ ิ ด (Cognitive domain)
1. เข้าใจเนื้อหาวิชาและแนวทางการพัฒนาการเรียนรูอ้ ย่างลึกซึง้
1.1 สือ่ สารสาระสําคัญได้ครบถ้วนตามโครงสร้างของ
เนื้อหาวิชา
1.2 เลือกใช้วธิ กี ารพัฒนาการเรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจ
เนื้อหาวิชาได้อย่างชัดเจน
1.3 จัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียนบรรลุวตั ถุประสงค์การ
เรียนรูไ้ ด้มากขึน้
1.4 ถ่ายทอดความรูโ้ ดยเชื่อมโยงข้ามกลุ่มสาระการ
เรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
2. สามารถกระตุน้ ผูเ้ รียนแต่ละคนไปสูค่ วามรอบรู้
2.1 ส่งเสริมผูเ้ รียนรายบุคคลเพื่อพัฒนาการเรียนรูใ้ ห้ดี
ขึน้
2.2 ออกแบบการเรียนรูซ้ ง่ึ ทําให้ผเู้ รียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาสาระวิชาได้อย่างชัดเจน
2.3 ใช้คาํ ถามทีห่ ลากหลายเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความคิด
วิจารณญาณ
2.4 ใช้คาํ ถามทีห่ ลากหลายเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เพื่อร่วมกันแก้ไขปญั หาตามสถานการณ์จริง
3. มีความรูเ้ กีย่ วกับทักษะการสือ่ สารและสามารถประยุกต์ใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการสือ่ สาร
ของผูเ้ รียน
3.1 ฝึกให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการสือ่ สารด้วยวิธกี ารต่างๆในที่
สาธารณะ
3.2 จัดการอภิปรายเพื่อให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะการสือ่ สาร
ด้วยภาษาวิชาการ
3.3 ใช้สอ่ื การเรียนรูท้ ่ีเชื่อมโยงกับชีวติ จริงเพื่อให้ผเู้ รียน
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แสดงความคิดเห็นได้มากขึน้
4. มีความเข้าใจและสามารถใช้เทคนิคเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการรูค้ ดิ (Metacognition) ของผูเ้ รียน
4.1 ใช้เทคนิคการเป็ นตัวแบบ ( Modeling) เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดของผูเ้ รียน
4.2 ใช้เทคนิคการฝึกซ้อม (Rehearsal) และการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของผูเ้ รียน
5. มีความเข้าใจและสามารถใช้เทคนิคเพื่อการพัฒนาการ ด้านกํากับตนเอง (Self-regulation) และความ
ขยันหมันเพี
่ ยร (Perseverance) ของผูเ้ รียน
5.1 สร้างแรงบันดาลใจและชื่นชมเพื่อกระตุน้ การเรียนรู้
ของผูเ้ รียน
5.2 ใช้เทคนิคทีห่ ลากหลายเพื่อส่งเสริมความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจ
้
ของผูเ้ รียนต่อการบรรลุเปาหมายการเรียนรู้
5.3 ใช้คาํ ถามเพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียนสามารถเลือกหัวข้อที่
จะทําโครงงาน
5.4 ใช้คาํ ถามเพื่อตรวจสอบความสําคัญของหัวข้อที่
ผูเ้ รียนสนใจ
2. สมรรถนะด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal)
1. อุทศิ ตน (Dedication) เพื่อผูเ้ รียน
1.1 สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรูร้ ่วมกันอย่างเท่าเทียม
1.2 สร้างโอกาสในการจัดการเรียนรูน้ อกห้องเรียน
1.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูโ้ ดยเชื่อมโดยกับชุมชนและ
ท้องถิน่ อย่างจริงจัง
1.4 ให้คาํ ปรึกษาและช่วยเหลือผูเ้ รียนตลอดเวลา
1.5 ร่วมแก้ไขปญั หาของผูเ้ รียนอย่างไม่ย่อท้อ
1.6 พัฒนาความรูแ้ ละทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานของตนเอง
2. แสดงออกถึงแนวทางและยึดมันต่
่ อวิสยั ทัศน์ในการจัดการเรียนรูแ้ บบยึดผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
2.1 สร้างความมันใจและให้
่
อสิ ระทางความคิดแก่ผเู้ รียน
2.2 อํานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้แก่
ผูเ้ รียนรายบุคคล
2.3 สร้างสัมพันธภาพกับผูเ้ รียนเพื่อสนับสนุนผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนรู้

148
สมรรถนะ/รายการพฤติ กรรม

น้ อย
ที่สุด

ระดับการปฏิ บตั ิ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

2.4 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับหลังผูเ้ รียนนําเสนอผลงานโดย
ทันทีและสมํ่าเสมอ
2.5 ใช้ผลงานและพฤติกรรมของผูเ้ รียนเป็ นแรงกระตุน้
ให้เกิดความก้าวหน้าในการทําโครงงานของผูเ้ รียน
3. มีความยึดมันตั
่ ง้ ใจในการปฏิบตั แิ ละเป็ นต้นแบบของความพยายามและความเจริญทางกระบวนการคิด
3.1 พยายามจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียนทุกคนบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้
3.2 เรียนรูจ้ ากข้อผิดพลาด ความล้มเหลวและอุปสรรค
เพื่อพัฒนาตนให้ดยี งิ่ ขึน้
4. ส่งเสริมและให้ความสําคัญต่อวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ ย่ี ดึ ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
4.1 รับฟงั และเปิ ดรับความคิดเห็นของผูเ้ รียน
4.2 ยอมรับความเปลีย่ นแปลงในระหว่างการทําโครงงาน
ของผูเ้ รียน
4.3 แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกับผูเ้ รียนเกีย่ วกับความสําเร็จ
และความล้มเหลวในการทําโครงงาน
5. แสดงออกถึงเป้าหมายและยึดมันต่
่ อการเรียนรูว้ ชิ าชีพตลอดชีวติ (Lifelong professional learning)
5.1 เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเรียนรูเ้ ทคนิคใหม่ๆที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
5.2 ศึกษาแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
5.3 แสวงหางานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพมาใช้เป็ นข้อมูลในการ
สะท้อนคิดให้แก่ผเู้ รียน
5.4 เป็ นต้นแบบแก่ผเู้ รียนเรื่องการยึดมันต่
่ อเป้าหมาย
ของตนเอง
5.5 ปลูกฝงั ให้ผเู้ รียนรักการเรียนรู้
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อพัฒนาการฝึกปฏิบตั สิ ว่ นบุคคล
6.1 พัฒนาการสะท้อนคิดของตนเองอย่างต่อเนื่อง
6.2 นําข้อค้นพบจากงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพมาใช้การให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผเู้ รียน
6.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการติดตามงานโดยแลกเปลีย่ น
ข้อมูลกับเพื่อนครู
6.4 วิเคราะห์ทางแก้ปญั หาให้แก่ผเู้ รียน

มาก
ที่สุด
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6.5 ประเมินผลการปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียนรายบุคคลว่า
สามารถบรรลุตามเป้าหมายการเรียนรูท้ ก่ี าํ หนด
6.6 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูจ้ ากการ
สะท้อนคิดของผูเ้ รียน
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal )
1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรูเ้ ชิงบวกซึง่ จะช่วย สนับสนุนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทัง้ รายบุคคลและ
ราย
กลุ่ม
1.1 จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูซ้ ง่ึ เอือ้ ต่อการแสวงหา
ความรู้
1.2 จัดการเรียนรูข้ า้ มกลุ่มสาระหรือสหวิชาการ
1.3 สือ่ สารกับผูเ้ รียนอย่างเหมาะสม
1.4 เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอ
ทางเลือก
1.5 จัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคตัวแบบให้แก่ผเู้ รียน
1.6 จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่
ผูเ้ รียน
1.7 จัดการความขัดแย้งระหว่างผูเ้ รียนในการทํา
โครงงานอย่างเหมาะสม
1.8 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูแ้ ก่เพื่อน
ครูอย่างสร้างสรรค์
1.9 เรียนรูจ้ ากการสะท้อนคิดของเพื่อนครูทม่ี คี วาม
หลากหลายแตกต่างกัน
2. สร้างความสัมพันธ์ทด่ี เี พื่อส่งเสริมความสําเร็จของผูเ้ รียนรายบุคคลและรายกลุ่ม
2.1 สร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูเ้ รียนรายบุคคล
2.2 ส่งเสริมการเรียนรูใ้ นการทํางานร่วมกันของผูเ้ รียน
2.3 จัดกิจกรรมทีช่ ุมชนมีสว่ นร่วมให้กบั ผูเ้ รียน
2.4 จัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเห็นความสําคัญของการสร้าง
เครือข่ายและชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.5 สามารถร่วมงานกับทุกฝา่ ยทุกคนในโรงเรียน
3. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนประสบความสําเร็จทางการศึกษาและอาชีพ
3.1 สํารวจแนวทางการศึกษาต่อด้านอาชีพซึง่ มีความ
เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียนรายบุคคล
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3.2 ส่งเสริมทักษะทีจ่ าํ เป็ นต่อการศึกษาต่อความสนใจ
ของผูเ้ รียนรายบุคคล
3.3 ชีแ้ นะแนวทางทีจ่ าํ เป็ นต่อการศึกษาต่อความสนใจ
ของผูเ้ รียนรายบุคคล
3.4 วางแผนการศึกษาต่อร่วมกับผูเ้ รียน
4. แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับบทบาทความเป็ นผูโ้ ค้ชเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1 ทําหน้าทีเ่ ป็ นครูผโู้ ค้ชเพื่อพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ให้กบั ผูเ้ รียน
4.2 สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพื่อนครูเพื่อเป็ นแรง
บันดาลใจในการปรับเปลีย่ นวิธกี ารจัดการเรียนรู้
4.3 ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนครูให้สามารถจัดการ
เรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
4.4 แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับความสําเร็จและอุปสรรค
ร่วมกันกับเพื่อนครู
4. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
1. ใช้ความรอบรูเ้ ข้าสูก่ ารจัดการเรียนรู้
1.1 จัดการเรียนรูโ้ ดยคํานึงถึงมาตรฐานการเรียนรูข้ อง
แต่ละรายวิชา
1.2 จัดการเรียนรูท้ เ่ี ชื่อมโยงสถานการณ์จริงทีส่ อดคล้อง
กับชีวติ ของผูเ้ รียน
1.3 เปิ ดโอกาสสําหรับการฝึกปฏิบตั ิ
1.4 ตรวจสอบความก้าวหน้าด้านความรูแ้ ละทักษะของ
ผูเ้ รียนเพื่อปรับการจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนบรรลุตาม
เป้าหมายการเรียนรู้
1.5 ช่วยเหลือและกํากับติดตามเพื่อให้ผเู้ รียนรอบรูใ้ น
เนื้อหาตามเป้าหมาย
1.6 รักษามาตรฐานและเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิใน
์
ระดับสูง
2. ใช้ผลทีไ่ ด้จากการวัดและการประเมินเป็ นเครื่องมือสําหรับการจัดการเรียนรู้
2.1 วัดและประเมินผลระหว่างเรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลายเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผูเ้ รียน
2.2 ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนจาก
แฟ้มสะสมงานเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรูต้ ามความ
ต้องการของผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล

มาก
ที่สุด
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2.3 ประยุกต์ใช้ผลทีไ่ ด้จากการวัดและประเมินผลทัง้ เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
2.4 วัดและประเมินผลจากการนําเสนอผลงานของผูเ้ รียน
ต่อสาธารณชน
3. การปรับและออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้
3.1 ออกแบบและปรับแนวทางการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
ข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3.2 พัฒนาเครื่องมือและการจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียน
บรรลุเป้าหมายการเรียนรูต้ ามศักยภาพรายบุคคล
3.3 ใช้เทคโนโลยีในการผลิตและใช้สอ่ื การเรียนรู้
3.4 ใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลายเพื่อให้ผเู้ รียนแสดงออกถึง
ความรอบรู้
3.5 ใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่องมือในการกํากับติดตาม
ความก้าวหน้าของผูเ้ รียน
4. ส่งเสริมความคิดเชิงบวกให้กบั ผูเ้ รียนให้คาํ นึงถึงผลการเรียนรู้
4.1 กระตุน้ ความสนใจและเป้าหมายการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน
4.2 พัฒนาการกํากับตนเองของผูเ้ รียนด้วยการให้ผเู้ รียน
กําหนดเป้าหมายการเรียนรูข้ องตนเอง
4.3 กระตุน้ การรับรูเ้ กีย่ วกับอํานาจภายในตนของผูเ้ รียน
4.4 พัฒนากระบวนการคิดชุดความคิดทีเ่ ติบโต ( Growth
mindset) ของผูเ้ รียน
4.5 พัฒนาการสะท้อนตนเองของผูเ้ รียน
5. เปิ ดโอกาสเพื่อการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
5.1 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามสภาพจริงเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพของผูเ้ รียน
5.2 จัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้เต็ม
ศักยภาพ
6. พัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
6.1 กระตุน้ ให้ผเู้ รียนคิดและทําโครงงานซึง่ จะช่วย
เพิม่ พูนประสบการณ์การเรียนรู้
6.2 ใช้โครงงานบูรณาการข้ามกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาความรู้
ของผูเ้ รียน

ระดับการปฏิ บตั ิ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

มาก
ที่สุด
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ระดับการปฏิ บตั ิ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

มาก
ที่สุด

6.3 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียน
สามารถนําความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวัน
6.4 ใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการสะท้อนคิดให้เกิด
การขยายการเรียนรูใ้ นการทําโครงงาน
7. ใช้การทํางานกลุ่มร่วมมือ
7.1 จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อพัฒนา
ทักษะการทํางานร่วมกันของผูเ้ รียน
7.2 วิเคราะห์การทํางานกลุ่มเพื่อให้ผเู้ รียนทุกคนมี
บทบาทหน้าทีใ่ นการทํางาน
7.3 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการทํางาน
ร่วมกันเป็ นทีมตามสภาพจริง
7.4 พัฒนาความรูแ้ ละทักษะของผูเ้ รียนเพื่อการทํางาน
กลุ่มร่วมมือให้ประสบความสําเร็จ
7.5 ช่วยเหลือสนับสนุนการทํางานกลุ่มร่วมมือของ
ผูเ้ รียนอย่างเหมาะสม
8. ใช้เทคโนโลยีในการอํานวยการเรียนรู้
8.1 จัดการเรียนรูด้ ว้ ยแหล่งเรียนรูด้ จิ ทิ ลั
8.2 นําแหล่งเรียนรูด้ จิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้
8.3 ติดตามและประเมินการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วย
เครื่องมือดิจทิ ลั
8.4 เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากแหล่งการเรียนรู้
ดิจทิ ลั
8.5 ส่งเสริมผูเ้ รียนให้มพี ฒ
ั นาการด้านการใช้ดจิ ทิ ลั เพื่อ
การเรียนรู้

ลงชื่อ……………………………………………ผูป้ ระเมิน
(...................................................................)
ตําแหน่ง......................................................................
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แผนการโค้ชเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
ครูผส้ ู อนที่จดั การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐานเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผูเ้ รียน

นายธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์
นิ สิตปริญญาเอกสาขาวิ จยั พฤติ กรรมศาสตร์ประยุกต์
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แผนการโค้ชเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ครูผส้ ู อนที่ จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
กระบวนการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมของผูเ้ รียน ประกอบด้วยกิจกรรมการโค้ชทัง้ หมด 7 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 สร้างสัมพันธภาพและแรงบันดาลใจ
1) สร้างสัมพันธภาพระหว่างครูผสู้ อนและผูโ้ ค้ช
2) อธิบายทีม่ าและความสําคัญของ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
3) ผูโ้ ค้ชพบครูผสู้ อนแต่ละคนเพื่อศึกษาความคาดหวังและอุปสรรคการเรียนรูข้ อง
ครูผสู้ อนแต่ละคน
กิจกรรมที่ 2 ความหมายและความรูเ้ กีย่ วกับ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานและ
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนแห่งศตวรรษที่ 21
1) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐาน
2) ผูโ้ ค้ช ให้ครูผสู้ อนดูคลิปวิดโี อจากสื่อออนไลน์เกีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยการ
ใช้โครงงานเป็ นฐาน
3) ผูโ้ ค้ชตัง้ คําถามเพื่อให้ครูผสู้ อนช่วยกันสรุปขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้
โครงงานเป็ นฐาน
4) ผูโ้ ค้ชอธิบายทีม่ าและความหมายของทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
แห่งศตวรรษที่ 21
5) ผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนช่วยกันสรุปวิธ ี การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนแห่งศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 3 บทบาทและทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อน
1) โค้ชให้ครูผสู้ อนดูคลิปวิดโี อจากสื่อออนไลน์ เพื่อให้สงั เกต เกีย่ วกับ บทบาทและ
ทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อนในศตวรรษที่ 21
2) ผูโ้ ค้ชตัง้ คําถามเพื่อให้ครูผสู้ อนร่วมกันสรุปบทบาทและทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ของ
ครูผสู้ อนในศตวรรษที่ 21
3) ผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนร่วมกันสรุปบทบาทและทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อนใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 4 บทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
1) ผูโ้ ค้ชตัง้ คําถามให้ครูผสู้ อนทบทวนเกีย่ วกับบทบาทของครูผสู้ อนทีเ่ คยปฏิบตั มิ า
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2) ผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนร่วมกันสรุปบทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญตามขัน้ ตอนของการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
กิจกรรมที่ 5 ฝึกบทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญของ ครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน
1) ทบทวนบทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน
2) ผู้โค้ชสาธิตบทบาทของครูผสู้ อน ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐา นในบาง
ขัน้ ตอน
3) ครูผสู้ อนฝึกปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นรายบุคคล
4) ครูผสู้ อน ร่วมกันสะท้อนคิด หลังการฝึกปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้
โครงงานเป็ นฐานของครูผสู้ อนรายบุคคล
กิจกรรมที่ 6 การประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริง
1) ผูโ้ ค้ชอธิบายการประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริงรูปแบบต่างๆ
2) ครูผสู้ อนและผูโ้ ค้ชร่วมกันคัดเลือกรูปแบบการประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริง
กิจกรรมที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐาน
1) ผูโ้ ค้ชอธิบายขัน้ ตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
2) ครูผสู้ อนร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
กระบวนการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วยกิจกรรมการโค้ช 7
กิจกรรม ใช้เวลารวมทัง้ สิน้ 25 ชัวโมง
่
แต่ละกิจกรรมการโค้ชประกอบด้วยวัตถุประสงค์และแนวคิด
ดังนี้
แผนกิจกรรมที่ 1 สร้างสัมพันธภาพและแรงบันดาลใจ
วัตถุประสงค์
1. ครูผสู้ อนเกิดแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมในโครงการวิจยั
2. ครูผสู้ อ นเข้าใจทีม่ าและความสําคัญของการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
3. ครูผสู้ อนมีสมั พันธภาพทีด่ ตี ่อผูโ้ ค้ช
แนวคิด/เทคนิค
- การโค้ชแบบกลุ่ม (Group coaching)
- การสะท้อนคิด (Reflection)
- การประชุมแบบตัวต่อตัว (One-to-one meeting) (Knight; 2007: 19-34)
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แผนกิจกรรมที่ 2 ความหมายและความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนแห่งศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. ครูผสู้ อนรูค้ วามหมายของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานและทักษะ
การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนแห่งศตวรรษที่ 21
2. ครูผสู้ อนรูว้ ธิ ีการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานและทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมของผูเ้ รียนแห่งศตวรรษที่ 21
3. ครูผสู้ อนรูข้ นั ้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมของผูเ้ รียนแห่งศตวรรษที่ 21
แนวคิด/เทคนิค
- การสังเกต (Observation) และการแสดงเป็ นตัวแบบ (Modeling)
- การโค้ชแบบกลุ่ม (Group coaching)
แผนกิจกรรมที่ 3 บทบาทและทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อน
วัตถุประสงค์
1. ครูผสู้ อนรูบ้ ทบาททีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อน
2. ครูผสู้ อนรูท้ กั ษะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อน
แนวคิด/เทคนิค
- การสังเกต (Observation) และการแสดงเป็ นตัวแบบ (Modeling)
- การโค้ชแบบกลุ่ม (Group coaching)
แผนกิจกรรมที่ 4 บทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน
วัตถุประสงค์
1. ครูผสู้ อนรูบ้ ทบาททีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
2. ครูผสู้ อนรูท้ กั ษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
แนวคิด/เทคนิค
- การสังเกต (Observation) และการแสดงเป็ นตัวแบบ (Modeling)
- การสะท้อนคิด (Reflection)
แผนกิจกรรมที่ 5 ฝึกบทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน
วัตถุประสงค์
1. ครูผสู้ อนสามารถแสดง บทบาทของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน
2. ครูผสู้ อนสามารถแสด งทักษะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน
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แนวคิด/เทคนิค
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role play)
- การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback)
การสะท้อนคิด (Reflection)
แผนกิจกรรมที่ 6 การประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริง
วัตถุประสงค์
1. ครูผสู้ อนรูว้ ธิ กี ารประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริง
2. ครูผสู้ อนสามารถเลือกวิธกี ารประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริ งทีเ่ หมาะสมต่อการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
แนวคิด/เทคนิค
- การสังเกต (Observation) และการแสดงเป็ นตัวแบบ (Modeling)
- การโค้ชแบบกลุ่ม (Group coaching)
แผนกิจกรรมที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐาน
วัตถุประสงค์
ครูผสู้ อน
เขียนแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐาน
แนวคิด/เทคนิค
การสังเกต (Observation) และการแสดงเป็ นตัวแบบ (Modeling)
การโค้ชแบบกลุ่ม (Group coaching)
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ชื่อกิจกรรม
สร้างสัมพันธภาพและแรงบันดาลใจ

แผนกิจกรรมที่ 1

เวลา 1 ชัวโมง
่

แนวคิ ด
1. การประชุมแบบตัวต่อตัว (One-to-one meeting)
การดําเนินการโค้ชในโรงเรียนของผูโ้ ค้ชมักต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรค
มากมายทัง้ นี้อาจมีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจของครูผสู้ อนทําให้เกิดความกังวลใจเกีย่ วกับภาระ
งานทีอ่ าจเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ การประชุมแบบตัวต่อตัวกับครูผสู้ อนแต่ละคน ( One-to-one meeting)
ด้วยรูปแบบทีไ่ ม่เป็ นทางการจะช่วยทําให้ครูผสู้ อนเกิดความรูส้ กึ สบายใจในการแลกเปลีย่ นข้อมูล
และทําความรูจ้ กั กับผูโ้ ค้ชรวมทัง้ สามารถซักถามคําถามต่างๆ ทีค่ รูผสู้ อนแต่ละคนสงสัยและต้องการ
ความชัดเจน นอกจากนี้ผโู้ ค้ชยังสามารถอธิบายการดําเนินการวิจยั ได้อย่างละเอียดตามความ
ต้องการของครูผสู้ อนแต่ละคน (Knight; 2007: 19-34)
2. การเสริมสร้างอารมณ์ความรูส้ กึ (Building an emotional connection)
เป้าหมายทีส่ าํ คัญของการโค้ชประการหนึ่งคือการสร้างอารมณ์ความรูข้ องครูผสู้ อน
เพื่อให้ครูผสู้ อนให้ความร่วมมือในการดําเนินการวิจยั ไนท์ ( Knight. 2007: 24) กล่าวว่าการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์เป็ นเรือ่ งละเอียดอ่อนและเป็นดําเนินการภายใต้จติ ไร้สาํ นึกระหว่างคนสอง
คนทีส่ ่อื สารต่อกัน ดังนัน้ แนวทางในการเสริมสร้างอารมณ์ความรูส้ กึ ระหว่างผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนจะ
ดําเนินการโดยใช้ปรัชญากัลยาณมิตร ( Partnership philosophy) และทักษะการสื่อสารอย่าง
กัลยาณมิตร (Partnership communication skills) ทีด่ ี
3. ปรัชญากัลยาณมิตร (Partnership philosophy)
แก่นความคิดความเชื่อทีส่ าํ คัญของปรัชญากัลยาณมิตร คือ เราในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านไม่ใช่ผู้
ทีม่ สี าํ คัญมากไปกว่าบุคคลอื่นๆทีร่ ว่ มงานด้วย ดังนัน้ เราจึงควรดําเนินงานทุกอย่างโดยเคารพใน
ความเท่าเทียมกัน (Equality) ของแต่ละบุคคล
หลักการทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างการเป็นกัลยาณมิตรประกอบด้วย
1. ความเท่าเทียม (Equality) ความเป็นกัลยาณมิตรเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ความเท่า
เทียมกันโดยการให้คุณค่าและยอมรับในความคิดและความเชื่อของบุคคลอื่น ดังนัน้ เมือ่ นํามา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงให้ความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่มคี วาม
คิดเห็นของใครทีส่ าํ คัญหรือมีค่ามากกว่าคนอื่นๆภายในกลุ่ม
2. จากแนวคิดการประชุมแบบตัวต่อตัวกับครูผสู้ อนแต่ละคน ( One-to-one
meeting) ผูโ้ ค้ชจึงได้กําหนดการประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและแรงบันดาล
ใจเป็ นกิจกรรมแรกของโปรแกรมการโค้ชเนื่องจากโดยแรกเริม่ ผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนแต่ละท่านยังไม่ม ี
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ความสัมพันธ์หรือรูจ้ กั กันเท่าทีค่ วร ดังนัน้ การประชุมแบบกลุ่มและพบปะครูเป็นรายบุคคลจึงเป็น
การช่วยสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนทีจ่ ะเข้าร่วมในโปรแกรมการโค้ชครัง้ นี้
กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและแรงบันดาลใจจะดําเนินการโดยใช้การถามคําถาม
โดยผูโ้ ค้ชเป็ นส่วนใหญ่ประกอบการอธิบายให้ครูผสู้ อนได้รบั รู้ ทีม่ าและความสําคัญของการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รีย นซึง่ จะช่วยทําให้ครูผสู้ อนมีความเข้าใจ
เจตจํานงของการดําเนินการวิจยั ครัง้ นี้มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ผโู้ ค้งยิง่ คาดหวังให้ครูเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อ
เข้าร่วมโปรแกรมการโค้ช
การดําเนินการกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพในครัง้ นี้ผโู้ ค้ชจะมุง่ เน้นการสร้าง
บรรยากาศทีเ่ ป็ นกันเองระหว่างผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนเพื่อให้ครูผสู้ อนรูส้ กึ สบายใจ ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูโ้ ค้ช
มุง่ เน้นทีจ่ ะสร้างความไว้วางใจให้แก่ครูผสู้ อน ดังนัน้ ผูโ้ ค้ชจะถามคําถามเพื่อสร้างและค้นพบแรง
บันดาลใจของครูผสู้ อนแต่ละคนโดยปราศจากการตัดสินและตําหนิตเิ ตียน
ประเด็นคําถามทีผ่ โู้ ค้ชจะดําเนินการถามกับครูผสู้ อนจะเป็นคําถามปลายเปิดทีช่ ่วย
กระตุน้ ความสนใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาทักษะการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยเปิดโอกาสให้ครูผสู้ อนได้บอกเล่าเรือ่ งราวของตนเองอย่างอิสระ ตัวอย่าง
คําถามมีดงั ต่อไปนี้
1. ทีผ่ ่านมาครูผสู้ อนเคยประสบความสําเร็จและรูส้ กึ ภาคภูมใิ จกับความสําเร็จอะไร
มากทีส่ ุด
2. ในอีก 5-10 ปีขา้ งหน้า ครูผสู้ อนคาดหวังจะประสบความสําเร็จกับเรือ่ งอะไร
3. ส่วนใหญ่ครูผสู้ อนชอบทําอะไรเป็นกิจกรรมยามว่าง
เป้ าหมายการเรียนรู้
1. ครูผสู้ อนเกิดแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมในโครงการวิจยั
2. ครูผสู้ อนเข้าใจทีม่ าและความสําคัญของการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
3. ครูผสู้ อนมีสมั พันธภาพทีด่ ตี ่อผูโ้ ค้ช
ขัน้ ตอนดําเนิ นกิ จกรรมการโค้ช
คําถามสําหรับการโค้ช
ขัน้ ที่ 1 กําหนดเป้ าหมายของการแผนการโค้ช (Goal)
1) ผูโ้ ค้ชแจ้งวัตถุประสงค์ของแผนการ
1) ในการเข้าร่วมโปรแกรมการโค้ชครัง้
โค้ชในครัง้ นี้ให้ครูผสู้ อนได้รบั ทราบและเปิด
นี้ ครูผสู้ อนแต่ละท่านมีเป้าหมายทีค่ าดหวัง
โอกาสให้ครูผสู้ อนได้เสนอเป้าหมายอื่นเพิม่ เติม อะไรบ้าง
2) เป้าหมายทีค่ รูแต่ละท่านร่วมเสนอมา
ท่านคิดว่าเป้าหมายใดทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
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ขัน้ ตอนดําเนิ นกิ จกรรมการโค้ช

คําถามสําหรับการโค้ช
3) เป้าหมายทีท่ ่านร่วมกันนําเสนอ
สามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จได้ใน
ระยะเวลาทีก่ ําหนดได้อย่างไร
4) ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของเป้าหมายคือ
อะไร
5) มีวธิ กี ารวัดผลตามตัวชีว้ ดั แต่ละตัว
อย่างไร
ขัน้ ที่ 2 สภาพข้อเท็จจริง (Reality)
1) ผูโ้ ค้ชตรวจสอบความรูค้ วามเข้าใจ
1) อาจารย์คดิ ว่าการศึกษาในศตวรรษที่
ของครูผสู้ อนเกีย่ วกับสถานการณ์การศึกษาของ 21 จะมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างไรและแตกต่าง
โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยสอบถามครูผสู้ อน จากการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษทีผ่ ่านมา
เกีย่ วกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นโยบายและ อย่างไร
แนวทางการปฏิรปู การศึกษาของประเทศไทยใน
2) แนวทางการปฏิรปู การศึกษาของ
ปจั จุบนั
ประเทศไทยเป็ นอย่างไร
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทางเลือก (Option)
1) การอธิบาย ทีม่ าและความสําคัญของ
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมของผูเ้ รียน
1. ผูโ้ ค้ช นําเสนอความ
1) อาจารย์คดิ ว่ามีวธิ กี ารจัดการเรียนรู้
เปลีย่ นแปลงของการศึกษาของโลกในยุค
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของ
ศตวรรษที่ 21 แล้วเชื่อมโยงสู่นโยบายการปฏิรปู ผูเ้ รีย นอะไรบ้างและสามารถพัฒนาการเรียนรู้
การศึกษาของประเทศไทยในปจั จุบนั
ของผูเ้ รียนได้อย่างไร
2. ผูโ้ ค้ ชตัง้ คําถามว่ามีวธิ กี าร
2) ทีผ่ ่านมาโรงเรียนของอาจารย์เคยเข้า
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละ
ร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมของผูเ้ รีย นอะไรบ้างเพื่อให้ครูผสู้ อน อะไรบ้าง
ช่วยกันเสนอแนวทางการ จัดการเรียนรูเ้ พื่อ
3) หลังจากได้รบั การอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน พัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ หล่านัน้ แล้ว โรงเรียน
3.ผูโ้ ค้ชสรุปการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนา ได้นําความรูเ้ หล่านัน้ มาประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รีย นตาม
4) ผลลัพธ์ของการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างไร
ความคิดเห็นทีค่ รูผสู้ อนได้รว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กัน
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2) แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับการ
จัดการเรียนรูข้ องโรงเรียน
1. ผูโ้ ค้ ชแจ้งเป้าหมายของ
โปรแกรมแล้วจึงตัง้ คําถามเพื่อให้ครูผสู้ อนทุกคน
ได้ทบทวนการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี ่านมาของ
โรงเรียนว่ามีแนวทางการจัดการเรียนรูอ้ ย่างไร
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็ นอย่างไรและมีแนวทางการ
จัดการเรียนรูอ้ ย่างไรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของโปรแกรม
2. ผู้โค้ชและครูผสู้ อนร่วมกั นสรุปแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
3) ศึกษา ความคาดหวัง ปญั หาและ
อุปสรรคของครูผสู้ อนแต่ละคน
ผูโ้ ค้ ชทําการโค้ช ครูผสู้ อน
รายบุคคล ตามโมเดล GROW โดยตัง้ คําถาม
เกีย่ วกับเป้าหมาย (Goal) ตามความคาดหวัง
ของครูผสู้ อนแต่ละค น ตรวจสอบความเป็นจริง
(Reality) เกีย่ วกับการจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อน
แต่ละคนโดยมุง่ เน้นทีค่ วามรูค้ วามเข้าใจ ปญั หา
และอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือมีผลต่อการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็ นฐานในโรงเรียน
การกําหนดทางเลือก (Option) ทีค่ รูผสู้ อนจะ
สามารถดําเนินการได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ความคาดหวังและสรุปแนวทางการปฏิบตั ิ
(Wrap up) ของครูผสู้ อนแต่ละคน

คําถามสําหรับการโค้ช

1) ทีผ่ ่านมาโรงเรียนมีวธิ กี ารจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างไร
2) ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรูเ้ ป็ น
อย่างไร
3) หลังจากอาจารย์ได้รบั รูเ้ ป้าหมายของ
โปรแกรมแล้ว อาจารย์มวี ธิ กี ารจัดการเรียนรู้
อย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโปรแกรม

1) อาจารย์แต่ละคนต้องการจะบรรลุ
เป้าหมายตามความคาดหวังอะไรบ้าง
2) อาจารย์มวี ธิ กี ารจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
วิธกี ารใดบ้างและเพราะเหตุใดจึงเลือกการ
จัดการเรียนรูร้ ปู แบบนัน้
3) อาจารย์มวี ธิ กี ารดําเนินการอย่างไร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความคาดหวัง
4) อาจารย์คดิ ว่าจะมีปญั หาหรืออุปสรรค
อะไรบ้างทีจ่ ะขัดขวางการบรรลุเป้าหมายตามที่
อาจารย์ตาดหวังไว้
5) แนวทางการปฏิบตั ขิ องอาจารย์ม ี
ขัน้ ตอนการดําเนินการอย่างไรบ้างในระยะเวลา
ทีก่ ําหนด
ขัน้ ที่ 4 สรุปแนวทางการปฏิ บตั ิ (Wrap up)
1) ศึกษาความคาดหวัง ปญั หาและ
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อุปสรรคของครูผสู้ อนแต่ละคน
ผูโ้ ค้ชประชุมร่วมกับครูผสู้ อน
ทัง้ หมดเพื่อสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทาง
ปฏิบตั ริ ว่ มกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
โปรแกรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน

คําถามสําหรับการโค้ช

สื่อและอุปกรณ์ ประกอบกิ จกรรม
1. ไฟล์การนําเสนอประกอบด้วย เนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิรปู การศึกษา ดังนี้
1) การศึกษาของโลกยุคศตวรรษที่ 21
2) แนวทางการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
3) นโยบายและแนวทางการปฏิรปู การศึกษาของประเทศไทย
4) การโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อน
5) การจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
2. แบบกําหนดเป้าหมาย
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SMARTER

แนวคําถามสําหรับการกําหนดเป้าหมาย (Goal Setting) ตามรูปแบบ SMARTER Goal
1. มีความเฉพาะเจาะจง ( Specific) ผูโ้ ค้ชควรอธิบายอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิง่ ที่
ต้องการจะบรรลุ
- เป้าหมายทีต่ อ้ งการจะบรรลุคอื อะไร
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการปฏิบตั กิ ารเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ได้แก่ใครบ้าง
เป้าหมายทีถ่ ูกกําหนดนี้จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิน้ เมือ่ ไร
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- สถานทีท่ จ่ี ะใช้ในการปฏิบตั งิ านเพื่อบรรลุเป้าหมายประกอบด้วยสถานที่

- ทําไมถ้าเลือกกําหนดเป้าหมายนี้
- มีขนั ้ ตอนและวิธกี ารในการดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างไร
2. สามารถวัดได้ (Measurable) ผูโ้ ค้ชอธิบายเกีย่ วกับวิธกี ารประเมินผล
- เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าเราบรรลุเป้าหมายตามทีก่ ําหนดแล้ว
ระยะเวลาทีจ่ ะใช้ในการดําเนินการตามขัน้ ตอนมีเท่าไร
เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินการบรรลุเป้าหมายคืออะไร
3. ข้อตกลงร่วมกัน ( Agreed) วัตถุประสงค์ทงั ้ หลายควรเกิดขึน้ จากการเห็นชอบ
และตกลงร่วมกันระหว่างผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องทัง้ หมดซึง่ โดยทัวไป
่
จะหมายถึง ผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ช
สําหรับการโค้ชเพื่อการทํางาน (Executive coaching) อาจหมายรวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูกโค้ช
และการโค้ชเพื่อการดําเนินชีวติ (Life coaching) อาจมีการอภิปรายถึงวัตถุประสงค์เหล่านี้รว่ มกับ
ครอบครัวของผูถ้ ูกโค้ช
- ทุกคนเห็นชอบทีจ่ ะดําเนินการตามเป้าหมายทีก่ ําหนดนี้หรือไม่
- ใครต้องการเพิม่ เติมอะไรอีกหรือไม่
4. ปฏิบตั ไิ ด้จริง ( Realistic) วัตถุประสงค์ต่างๆจะต้องสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงหรือ
เรียกได้ว่าต้องสามารถดําเนินการให้การสัมฤทธิ ์ผลได้ คุณลักษณะข้อนี้มคี วามสําคัญมากเนื่องจาก
ผูถ้ ูกโค้ชอาจมีความรูส้ กึ ท้อแท้หากไม่สามารถดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ตกลง
ร่วมกันไว้ซง่ึ ความล้มเหลวนี้อาจเกิดจากการทีผ่ ถู้ ูกโค้ชล้มเลิกความตัง้ ใจเสียก่อน
- ครูผสู้ อนมันใจว่
่ าจะสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายได้ใช่หรือไม่
อย่างไร
- ผูบ้ ริหาร หัวหน้า ผูบ้ งั คับบัญชาเห็นชอบในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเหล่านี้ใช่หรือไม่ อย่างไร
5. ระยะเวลา ( Time-bound) การกําหนดเวลาร่วมกันระหว่างผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ชว่า
จะใช้ระยะเวลาเท่าไรในการดําเนินการเพื่อบรรลุตามเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้เป็นสิง่ สําคัญ ผูโ้ ค้ช
จําเป็นต้องถามผูถ้ ูกโค้ชว่าเห็นด้วยกับระยะเวลาทีก่ ําหนดสําหรับการดําเนินการเพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้
- ครูผสู้ อนจะใช้เวลาทีจ่ ะใช้เพื่อดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเท่าไร
มีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะดําเนินการภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้อย่าง
แน่ นอนใช่หรือไม่
6. ประเมินและทบทวน ( Evaluation and review) จุดสิน้ สุดของช่วงของการปฏิบตั ิ
ผูโ้ ค้ชและผูถ้ ูกโค้ชควรประเมินว่าวัตถุประสงค์จะประสบผลสําเร็จได้อย่างไรและจะมีผลอะไรบ้างที่
เกิดจากการปฏิบตั ิ ด้วยเหตุน้ีในการกระบวนการโค้ชขัน้ ตอนนี้จงึ ควรมีการจัดประชุมเพื่อทบทวน
กระบวนการดําเนินการและวางแผนการทํางาน
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- ในแต่ละขัน้ ตอนของการดําเนินการจะมีการประเมินย่อยในแต่ละขัน้ ตอนอย่างไร
เครือ่ งมือทีจ่ ะใช้ในการประเมินผลมีอะไรบ้าง
เมือ่ เกิดปญั หาขึน้ ระหว่างการดําเนินการจะมีวธิ กี ารแก้ปญั หาอย่างไร
สําหรับการกําหนดเป้าหมายเมือ่ ได้เป้าหมายทีช่ ดั เจนแล้วผูโ้ ค้ชยังต้องทําการ
ประเมินอารมณ์และความรูส้ กึ ของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อเป้าหมายโดยผูโ้ ค้ชจะถามครูผสู้ อนเพื่อให้ประเมิน
ระดับความมันใจว่
่ าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายทีก่ ําหนดร่วมกันได้มากน้อยเพียงไร
นอกจากการประเมินอารมณ์และความรูส้ กึ ของครูผสู้ อนแล้ว ผูโ้ ค้ชยังได้ให้ครูผสู้ อน
ประเมินเกีย่ วกับ อุปสรรค ข้อจํากัดและความเสีย่ งต่างๆทีจ่ ะขัดขวางการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก
กระบวนการโค้ชเป็ นการพิจารณาถึงการปฏิบตั ใิ นอนาคตดังนัน้ ผูโ้ ค้ชจึงต้องกระตุน้ ให้ครูผสู้ อนให้
จินตนาการถึงการปฏิบตั งิ านในอนาคต ทัง้ นี้ขอ้ จํากัดทีจ่ ะขัดขวางการบรรลุเป้าหมายอาจเป็น
ข้อจํากัดทางด้านจิตใจ เช่น การไม่มนใจในตนเอง
ั่
อํานาจภายในตน เป็นต้น ซึง่ ตัวแปรเหล่านี้จดั ว่า
เป็นความคิดทีข่ ดั ขวางความสําเร็จ (Performance Interfering Thinking: PIT)
เมือ่
ครูผสู้ อนได้ระบุ อุปสรรค ข้อจํากัดและความเสีย่ งต่างๆทีจ่ ะขัดขวางการบรรลุ
เป้าหมายแล้วผูโ้ ค้ชจะต้องกระตุน้ ความคิดโดยการถามถึงแนวทางการแก้ปญั หาเพื่อ อุขจัด ปสรรค
ข้อจํากัดและความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เหล่านัน้ ทัง้ นี้หากผูโ้ ค้ชต้องการแนวทางการแก้ปญั หาทีช่ ดั เจน
อาจให้ครูผสู้ อนกําหนดแผนการดําเนินการ (Action plan) ทีช่ ดั เจน
สุดท้ายผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนจะทําการทบทวนเพื่อสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ตอนทัง้ หมดทีไ่ ด้วางแผนไว้ นอกจากนัน้ ครูผสู้ อนยังต้องสามารถระบุถงึ ผลลัพธ์ของแผนการ
ดําเนินการแต่ละขัน้ ตอนได้อย่างชัดเจน
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3. แบบบันทึกข้อมูลครูผสู้ อนรายบุคคล
แบบบันทึกข้อมูลครูผส้ ู อนรายบุคคล
เป้าหมาย (Goal)

ตรวจสอบสภาพความเป็นจริง (Reality)

แบบบันทึกการโค้ช

ทางเลือก (Option)

การตัดสินใจ (Will)

การวัดและประเมิ นผล
1. สังเกตการตอบคําถามของครูผสู้ อนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของ
ครูผสู้ อน
2. แบบประเมินการเปิดรับกระบวนการโค้ช
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แบบประเมินการเปิ ดรับกระบวนการโค้ช
คําชีแ้ จง ให้ผปู้ ระเมินอ่านรายการคําถามให้ดกี ่อนจากนัน้ เขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขทีต่ รง
กับระดับการเปิดรับกระบวนการโค้ชโดยใช้เกณฑ์พจิ ารณาต่อไปนี้
4 = เห็นด้วยอย่างยิง่ , 3 = เห็นด้วย, 2 = ไม่เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
รายการประเมิน

ระดับการ
เปิดรับกระบวนการโค้ช

1. ฉันต้องการมีความตระหนักรูใ้ นตนเองเพิม่ มากขึน้
2. ฉันพบว่าการพูดคุยช่วยทําให้ฉนั เข้าใจทุกอย่างชัดเจนขึน้
3. ฉันต้องการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆและทําทุกอย่างให้แตกต่างจากเดิม
4. ฉันต้องการรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง
5. ฉันชอบคิดและพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ
6. ฉันต้องการเพิม่ เติมความเข้าใจเกีย่ วกับวิธกี ารเรียนรู้
7. ฉันต้องการพัฒนาจุดแข็งของตนเองเพื่อความสําเร็จในการทํางาน
8. ฉันต้องการเสริมสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื
9. ฉันต้องการพัฒนาการทํางานภายใต้สภาพแวดล้อมรอบตัว
10. ฉันต้องการเข้าใจมุมมองของผูอ้ ่นื
ลงชื่อ.................................................................
ครูผสู้ อน
วันทีป่ ระเมิน.............................................................
เกณฑ์ในการประเมินการเปิดรับกระบวนการโค้ช
3.51 – 4.00 หมายถึง มี
การเปิดรับกระบวนการโค้ชอย่างมากทีส่ ุด
2.51 – 3.50 หมายถึง มี
การเปิดรับกระบวนการโค้ชอย่างมาก
1.51 – 2.50 หมายถึง มี
การเปิดรับกระบวนการโค้ชอย่างน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มี
การเปิดรับกระบวนการโค้ชอย่างน้อยทีส่ ุด
*ปรับปรุงจาก Low, H.C.; Ireland, S.; & Hussain, Z. (2007). The Psychology of
Coaching, Mentoring and Learning.London: John Wiley& Sons Ltd.
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แผนกิจกรรมที่ 2
ชื่อกิจกรรม
เวลา
2 ชัวโมง
่
ความหมายและความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานและทักษะการ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียนแห่งศตวรรษที่ 21
แนวคิ ด
1. การทีค่ รูผสู้ อนได้เห็นตัวแบบ ( Modeling) จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ เกีย่ วกับการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐา นจะเป็นการสนับสนุนให้ครูผสู้ อนสามารถเข้าใจแนวทางการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานได้ชดั เจนมากขึน้
2. การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้วยการโค้ชตามโมเดล GROW เกีย่ วกับ
ความหมาย วิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ ละขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐา
นเป็นการ
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานและทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมของผูเ้ รียนแห่งศตวรรษที่ 21 ทีม่ คี วามลึกซึง้ และยังยื
่ น
3. การดําเนินการโค้ชแบบกลุ่ม ( Group coaching) เป็นการดําเนินการร่วมกันของ
คณะครูผสู้ อนทุกคนทําให้ครูผสู้ อนสามารถร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
ร่วมกัน
เป้ าหมายการเรียนรู้
1. ครูผสู้ อนรูค้ วามหมายของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานและทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมของผูเ้ รียนแห่งศตวรรษที่ 21
2. ครูผสู้ อนรูว้ ธิ กี ารจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานและทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมของผูเ้ รียนแห่งศตวรรษที่ 21
3. ครูผสู้ อนรูข้ นั ้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมของผูเ้ รียนแห่งศตวรรษที่ 21
ขัน้ ตอนดําเนิ นกิ จกรรมการโค้ช
คําถามสําหรับการโค้ช
ขัน้ ที่ 1 กําหนดเป้ าหมายของการแผนการโค้ช (Goal)
1) ผูโ้ ค้ช แจ้งวัตถุประสงค์ของ
1) อาจารย์มเี ป้าหมายทีต่ อ้ งการบรรลุ
แผนการโค้ชในครัง้ นี้ให้ครูผสู้ อนได้รบั ทราบและ อะไรอีกบ้าง
เปิดโอกาสให้ครูผสู้ อนได้เสนอเป้าหมายอื่น
เพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 2 สภาพข้อเท็จจริง (Reality)
1) โค้ชตรวจสอบความรูค้ วามเข้าใจของ
1) อาจารย์คดิ ว่าการจัดการเรียนรูโ้ ดย
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ขัน้ ตอนดําเนิ นกิ จกรรมการโค้ช
คําถามสําหรับการโค้ช
ครูผสู้ อนเกีย่ วกั บความหมายของการจัดการ ใช้โครงงานเป็นฐานมีความหมายว่าอะไร
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานตามการรับรูข้ อง
ครูผสู้ อนแต่ละคน
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทางเลือก (Option)
1) ผูโ้ ค้ชนําเสนอวิดโี อจากแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์เกีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้
โครงงานเป็ นฐาน
1. ผูโ้ ค้ชให้ครูผสู้ อน สังเกตการจัดการ
1) หลังจากดูวดิ โี อแล้วอาจารย์คดิ ว่าการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานโดยให้ครูผสู้ อน ดู จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานหมายถึง
วิดโี อจากแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ ทัง้ นี้ให้ครูผสู้ อน อะไร
สังเกตขัน้ ตอนและความหมายจัดการเรียนรูโ้ ดย
2) อาจารย์สงั เกตเห็นว่าครูผสู้ อนแสดง
ใช้โครงงานเป็ นฐาน
บทบาทอะไรบ้างในการจัดการเรียนรู้
2.ผูโ้ ค้ชตัง้ คําถามเกีย่ วกับสิง่
3) นักเรียนแสดงบทบาทอะไรบ้างใน
ต่างๆทีค่ รูผสู้ อนสังเกตเห็นจากการดูวดิ โี อ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อให้ครูผสู้ อนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ตาม
ประเด็นหลังจากการสังเกต
ขัน้ ที่ 4 สรุปแนวทางการปฏิ บตั ิ (Wrap up)
1) ผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนร่วมกันสรุป
1) การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น
ขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
ฐานมีความหมายว่าอะไร
เป็นฐาน บทบาททีค่ รูผสู้ อนแสดงออกและ
2) การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น
ความหมายของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
ฐานมีกข่ี นั ้ ตอน ประกอบด้วยขัน้ ตอนอะไรบ้าง
โครงงานเป็ นฐาน
3) แต่ละขัน้ ตอนมีกจิ กรรมการเรียนรู้
อะไรบ้าง
สื่อและอุปกรณ์ ประกอบกิ จกรรม
1. วิดโี อออนไลน์ตวั อย่างการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
2. แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
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แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
1. ลักษณะการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น
ฐาน
2. ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู้

3.ลักษณะของโครงงาน

4.บทบาทของครูผสู้ อน

5. ทักษะของผูเ้ รียน

3. เครือ่ งบันทึกเสียง
4. Flip chart
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การวัดและประเมิ นผล
1. สังเกตการตอบคําถามของครูผสู้ อน
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของครูผสู้ อน
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แผนกิจกรรมที่ 3
ชื่อกิจกรรม
เวลา
บทบาทและทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อน

2 ชัวโมง
่

แนวคิ ด
1. การทีค่ รูผสู้ อนได้เห็นตัวอย่างบทบาทและทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อนทีด่ จี ะช่วยทํา
ให้ครูผสู้ อนเข้าใจถึงบทบาทและทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อนได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้
2. การทีค่ รูผสู้ อน ตอบคําถามของผูโ้ ค้ชและแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างครูผสู้ อนจะ
ช่วยทําให้ครูผสู้ อนเกิดความรูเ้ กีย่ วกับ บทบาทและทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อ นอย่างลึกซึง้ และ
ยังยื
่ นมากขึน้
เป้ าหมายการเรียนรู้
1. ครูผสู้ อนรูบ้ ทบาททีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อน
2. ครูผสู้ อนรูท้ กั ษะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อน
ขัน้ ตอนดําเนิ นกิ จกรรมการโค้ช
คําถามสําหรับการโค้ช
ขัน้ ที่ 1 กําหนดเป้ าหมายของการแผนการโค้ช (Goal)
ผูโ้ ค้ชแจ้งวัตถุประสงค์ของแผนการ
อาจารย์มเี ป้าหมายทีต่ อ้ งการบรรลุ
โค้ชในครัง้ นี้ให้ครูผสู้ อนได้รบั ทราบและเปิด
อะไรอีกบ้าง
โอกาสให้ครูผสู้ อนได้เสนอเป้าหมายอื่นเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 2 สภาพข้อเท็จจริง (Reality)
ผูโ้ ค้ชตรวจสอบความรูค้ วามเข้าใจ
1) อาจารย์คดิ ว่าบทบาทของครูผสู้ อนที่
ของครูผสู้ อนเกีย่ วกับบทบาทและทักษะทีพ่ ง่ึ
ควรจะเป็นเป็นอย่างไร
ประสงค์ของครูผสู้ อนตามการรับรูข้ องครูผสู้ อน
2) ทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อนมี
แต่ละคน
อะไรบ้าง
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทางเลือก (Option)
1.ผูโ้ ค้ชนําเสนอวิดโี อจากแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์เกีย่ วกับบทบาทและทักษะทีพ่ ง่ึ ประสงค์
ของครูผสู้ อน
2. ผูโ้ ค้ชให้ครูผสู้ อนสังเกตบทบาท
1) จากการดูวดิ โี อ อาจารย์สงั เกตเห็น
และทักษะทีพ่ ง่ึ ประสงค์ของครูผสู้ อน
บทบาทอะไรของครูผสู้ อนบ้าง
3. ผูโ้ ค้ชตัง้ คําถามเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆที่
2) ครูผสู้ อนจะต้องมีทกั ษะทีพ่ งึ ประสงค์
ครูผสู้ อนสังเกตเห็นจากการดูวดิ โี อเพื่อให้
อะไรบ้าง
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ขัน้ ตอนดําเนิ นกิ จกรรมการโค้ช
คําถามสําหรับการโค้ช
ครูผสู้ อนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั เกีย่ วกับ
บทบาทและทักษะทีพ่ ง่ึ ประสงค์ของครูผสู้ อน
ขัน้ ที่ 4 สรุปแนวทางการปฏิ บตั ิ (Wrap up)
ผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนร่วมกันสรุป
บทบาทและทักษะทีพ่ ง่ึ ประสงค์ของครูผสู้ อน
สื่อและอุปกรณ์ ประกอบกิ จกรรม
1. วิดโี อออนไลน์ตวั อย่างบทบาทและทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อน
2. แบบบันทึกการสังเกตบทบาทและทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อน

บทบาทของครูผสู้ อน

แบบบันทึกการสังเกต
ทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อน

3. เครือ่ งบันทึกเสียง
4. Flip chart
การวัดและประเมิ นผล
1. สังเกตการตอบคําถามของครูผสู้ อน
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของครูผสู้ อน
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แผนกิจกรรมที่ 4
ชื่อกิจกรรม
เวลา
บทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน

8 ชัวโมง
่

แนวคิ ด
1. การทีค่ รูผสู้ อนได้เห็นตัวอย่างบทบาทและทักษะที่ สําคัญ ของครูผสู้ อน ทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานทีด่ จี ะช่วยทําให้ครูผสู้ อนเข้าใจถึงบทบาทและทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ของ
ครูผสู้ อนได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้
2. การทีค่ รูผสู้ อนตอบคําถามของผูโ้ ค้ชและแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่าง
ครูผสู้ อนจะช่วยทําให้ครูผสู้ อนเกิดความรูเ้ กีย่ วกับบทบาทและทักษะที่ สําคัญ ของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานได้อย่างลึกซึง้ และยังยื
่ นมากขึน้
เป้ าหมายการเรียนรู้
1. ครูผสู้ อนรูบ้ ทบาททีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
2. ครูผสู้ อนรูท้ กั ษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ขัน้ ตอนดําเนิ นกิ จกรรมการโค้ช
คําถามสําหรับการโค้ช
ขัน้ ที่ 1 กําหนดเป้ าหมายของการแผนการโค้ช (Goal)
ผูโ้ ค้ชแจ้งวัตถุประสงค์ของแผนการ
อาจารย์มเี ป้าหมายทีต่ อ้ งการบรรลุ
โค้ชในครัง้ นี้ให้ครูผสู้ อนได้รบั ทราบและเปิด
อะไรอีกบ้าง
โอกาสให้ครูผสู้ อนได้เสนอเป้าหมายอื่นเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 2 สภาพข้อเท็จจริง (Reality)
ผูโ้ ค้ชตรวจสอบความรูค้ วามเข้าใจ
1) การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น
ของครูผสู้ อนเกีย่ วกับบทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญ ฐานมีกข่ี นั ้ ตอน อะไรบ้าง
ของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
2) บทบาทของครูผสู้ อนในแต่ละขัน้ ตอน
ฐานตามการรับรูข้ องครูผสู้ อนแต่ละคน
ของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
3) การแสดงบทบาทของครูผสู้ อนในแต่
ละขัน้ ตอน ครูผสู้ อนควรมีทกั ษะทีส่ าํ คัญ
อะไรบ้าง
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทางเลือก (Option)
1) ผูโ้ ค้ชนําเสนอวิดโี อจากแหล่ง
เรียนรูอ้ อนไลน์เกีย่ วกับบทบาทและทักษะที่
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ขัน้ ตอนดําเนิ นกิ จกรรมการโค้ช
สําคัญ ของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน
1. ผูโ้ ค้ชให้ครูผสู้ อนสังเกต
บทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
2. ผูโ้ ค้ชตัง้ คําถามเกีย่ วกับสิง่
ต่างๆทีค่ รูผสู้ อนสังเกตเห็นจากการดูวดิ โี อ
เพื่อให้ครูผสู้ อนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั เกีย่ วกับ
บทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน

คําถามสําหรับการโค้ช

1) ในแต่ละขัน้ ตอนของการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท่านสังเกตเห็น
บทบาทอะไรบ้างของครูผสู้ อน
2) ทักษะอะไรบ้างทีเ่ ป็ นทักษะทีส่ าํ คัญ
ของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน
3) ขัน้ ตอนใดของการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็นฐานทีเ่ ป็นขัน้ ตอนทีย่ ากทีส่ ุด
เพราะเหตุใด
4) บทบาทใดทีท่ ่า นคิดว่าเป็นบทบาทที่
ยากทีส่ ุด เพราะเหตุใด
5) ทักษะใดของครูผสู้ อนทีเ่ ป็ นทักษะที่
ยากทีส่ ุด เพราะเหตุใด
ขัน้ ที่ 4 สรุปแนวทางการปฏิ บตั ิ (Wrap up)
ผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนร่วมกันสรุป
บทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานโดยผูโ้ ค้ชจะทํา
การอธิบายประกอบการซักถามในประเด็น
เกีย่ วกับบทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญตามขัน้ ตอน
ของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน

สื่อและอุปกรณ์ ประกอบกิ จกรรม
1. วิดโี อออนไลน์ตวั อย่างบทบาทและทักษะที่ สําคัญ ของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
2. แบบบันทึกการสังเกตบทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐาน

177

แบบบันทึกการสังเกต
บทบาทของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ขัน้ ให้ความรู้
……………………………………………………………………………………
พืน้ ฐาน
……………………………………………………………………………………
ขัน้ กระตุน้ ความ
……………………………………………………………………………………
สนใจ
……………………………………………………………………………………
ขัน้ แบ่งกลุ่มร่วมมือ ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ขัน้ แสวงหาความรู้ ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ขัน้ สรุปองค์ความรู้ ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ขัน้ นําเสนอ
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. เครือ่ งบันทึกเสียง
4. Flip chart
การวัดและประเมิ นผล
1. สังเกตการตอบคําถามของครูผสู้ อน
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของครูผสู้ อน
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แผนกิจกรรมที่ 5
ชื่อกิจกรรม
เวลา
ฝึกบทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน

8 ชัวโมง
่

แนวคิ ด
1. การที่ ครูผสู้ อนได้เห็นตัวแบบ ( Model) ทีด่ จี ะช่วยทําให้ครูผสู้ อนเข้าใจถึงบทบาทและ
ทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐา นโดยบทบาททีส่ าํ คัญประการหนึ่ง
ทีค่ รูผสู้ อนควรได้รบั การฝึก คือ บทบาทของการเป็นโค้ช ( Coach) ซึง่ จะทําหน้าทีเ่ ป็ นผูซ้ กั ถาม
เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ ลอดจนช่วยอํานวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้
ผูเ้ รียนสามารถแก้ปญั หาต่างๆและสามารถปฏิบตั งิ านจนบรรลุเป้าหมายทีไ่ ด้กําหนดไว้
2. การเปิดโอกาสให้ครูผสู้ อนได้ฝึกปฏิบตั โิ ดยแสดงบทบาท ( Role play) ตามทีไ่ ด้สงั เกต
จากสื่อออนไลน์และการสาธิตของผูโ้ ค้ชจะเป็นแนวทางทีท่ าํ ให้ครูผสู้ อนได้ประเมินตนเองว่าสามารถ
ทําหน้าทีข่ องครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานได้อย่างเหมาะสมเพียงใด
3. การสะท้อนคิดตนเอง ( Self-reflection) เป็นกระบวนการทีจ่ ะช่วยทําให้ครูผสู้ อนเกิดการ
เรียนรูแ้ ละเข้าใจถึงบทบาทของตนเองทีไ่ ด้ฝึกปฏิบตั ไิ ปผ่านการพิจารณาด้วยความคิดของตัว
ครูผสู้ อนเอง นอกจากนี้ยงั เปิดโอกาสให้เพื่อนครูรว่ มกันสะท้อนคิดเกีย่ วกับการฝึกปฏิบตั ขิ อง
ครูผสู้ อนแต่ละคนโดยเป็ นการให้ความคิดเห็นอย่างกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาการปฏิบตั ขิ องเพื่อนครู
ผูร้ ว่ มงานและช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างเพื่อนครูผรู้ ว่ มงานด้วยกันเอง
4. การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ( Feedback)เป็นการบอกกล่าวถึงสิง่ ต่างๆทีผ่ โู้ ค้ชมองเห็นว่ามี
ความสําคัญซึง่ ครูผสู้ อน อาจมองข้ามไปหรือไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าทีค่ วรเนื่องจากการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับโดยผูส้ งั เกตจะสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ทีแ่ ตกต่างไปจากทีผ่ ถู้ ูกโค้ชเล็งเห็นหรือ
ให้ความสําคัญส่งผลทําให้เกิดมุมมองทีส่ ร้างสรรค์แปลกใหม่รวมทัง้ ยังเสริมสร้างความตระหนักรู้
เกีย่ วกับสิง่ ทีค่ รูผสู้ อนกําลังปฏิบตั เิ พิม่ มากขึน้ อีกด้วย นอกจากนี้ ผูโ้ ค้ชยังใช้ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
เพื่อช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆของครูผสู้ อน
เป้ าหมายการเรียนรู้
1. ครูผสู้ อนสามารถแสดงบทบาทของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
2. ครูผสู้ อนสามารถแสดงทักษะของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
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ขัน้ ตอนดําเนิ นกิ จกรรมการโค้ช
คําถามสําหรับการโค้ช
ขัน้ ที่ 1 กําหนดเป้ าหมายของการแผนการโค้ช (Goal)
ผูโ้ ค้ชแจ้งวัตถุประสงค์ของแผนการ
อาจารย์มเี ป้าหมายทีต่ อ้ งการบรรลุ
โค้ชในครัง้ นี้ให้ครูผสู้ อนได้รบั ทราบและเปิด
อะไรอีกบ้าง
โอกาสให้ครูผสู้ อนได้เสนอเป้าหมายอื่นเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 2 สภาพข้อเท็จจริง (Reality)
ทบทวนความรูค้ วามเข้าใจของ
จากกิจกรรมทีผ่ ่านมาพบว่าบทบาท
ครูผสู้ อนเกีย่ วกับบทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญของ และทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรู้
ครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีอะไรบ้าง
ทีไ่ ด้รบั ไปแล้วในกิจกรรมครัง้ ทีผ่ ่านมา
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทางเลือก (Option)
1) ผูโ้ ค้ชสาธิตบทบาทและทักษะที่
สําคัญของครูผสู้ อนโดยมีขนั ้ ตอนการสาธิต
ดังต่อไปนี้
1) จากการสาธิตสวมบทบาทเป็น
1. ผูโ้ ค้ชจะสวมบทบาทเป็น
ครูผสู้ อนของผูโ้ ค้ช อาจารย์สงั เกตเห็นบทบาท
ครูผสู้ อน จากนัน้ จึงทําการแบ่งกลุ่มครูผสู้ อน
และทักษะอะไรบ้าง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครูผสู้ อนทีแ่ สดง
2) อาจารย์สงั เกตเห็นบทบาทและทักษะ
บทบาทเป็ นผูเ้ รียน จํานวน 3 คน และกลุ่ม เหล่านัน้ จากการกระทําหรือคําพูดอะไรจากการ
ครูผสู้ อนทีจ่ ะทําหน้าเป็ นผูส้ งั เกต จํานวน 5 คน สวมบทบาทเป็นครูผสู้ อนของผูโ้ ค้ช
โดยกลุ่มครูผสู้ อนทีแ่ สดงบทบาทเป็ นผูเ้ รียนจะ
เป็ นผูค้ ดิ หรือหาประเด็นปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การทํางานและกลุ่มครูผสู้ อนทีเ่ หลือจะทําหน้า
เป็ นผูส้ งั เกตและจดบันทึกเกีย่ วกับบทบาทและ
ทักษะต่างๆของผูโ้ ค้ช
2. ผูโ้ ค้ชซักถามเกีย่ วกับ
ข้อสังเกตทีค่ รูผสู้ อนทุกคนสังเกตได้จากการสวม
บทบาทเป็ นครูผสู้ อนของผูโ้ ค้ช
3. ผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนช่วยกัน
สรุปเกีย่ วกับบทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญของผู้
โค้ชจากการสวมบทบาทเป็ นครูผสู้ อนของผูโ้ ค้ช
2) ผูโ้ ค้ชจัดลําดับการฝึก บทบาทและ
ทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐาน สําหรับองค์ประกอบของ
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ขัน้ ตอนดําเนิ นกิ จกรรมการโค้ช
คําถามสําหรับการโค้ช
การฝึกจะประกอบด้วยครูผสู้ อนทีจ่ ะสวมบทบาท
เป็นผูโ้ ค้ช (Coach) ครูผสู้ อนจํานวน 3 คนสวม
บทบาทเป็ นผูเ้ รียนและครูผสู้ อนอีก 4 คนสวม
บทบาทเป็ นผูส้ งั เกต ทัง้ นี้ครูผสู้ อนแต่ละคนจะ
หมุนเวียนสับเปลีย่ นบทบาทกันไปจนกระทัง่
ครูผสู้ อนได้ฝึกปฏิบตั คิ รบถ้วนทุกคน
3) ครูผสู้ อนแต่ละคนฝึกปฏิบตั ิ
บทบาทของครูผสู้ อน ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน โดยครูผสู้ อนทีส่ วมบทบาท
เป็นผูเ้ รียนจะเป็ นผูก้ ําหนดประเด็นปญั หาเพื่อให้
ครูผสู้ อนทําการโค้ชในประเด็นปญั หาเหล่านัน้
4) เมือ่ จบสิน้ กระบวนการโค้ช
ครูผสู้ อนทีเ่ ป็ นผูฝ้ ึกปฏิบตั จิ ะเป็ นคนแรกที่
สะท้อนคิดการปฏิบตั ขิ องตนเอง จากนัน้ ครูเพื่อน
ร่วมงานจะร่วมกันสะท้อนการปฏิบตั แิ ละสุดท้าย
ผูโ้ ค้ชจึงเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ขัน้ ที่ 4 สรุปแนวทางการปฏิ บตั ิ (Wrap up)
ผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนร่วมกันสรุปข้อ
ค้นพบสําคัญเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั กิ าร
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
สื่อและอุปกรณ์ ประกอบกิ จกรรม
1. แบบบันทึกการสังเกตบทบาทและทักษะทีส่ าํ คัญของครูผสู้ อนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐาน
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แบบบันทึกการสังเกตการฝึ กปฏิ บตั ิ การจัดการเรียนรู้

ข้อดี

สิง่ ทีค่ วรแก้ไขปรับปรุง

2.เครือ่ งบันทึกเสียง
3. Flip chart
การวัดและประเมิ นผล
1. สังเกตการตอบคําถามของครูผสู้ อน
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของครูผสู้ อน
3. สังเกตการฝึกปฏิบตั ขิ องครูผสู้ อนแต่ละคน
4. การสะท้อนคิดของเพื่อนร่วมงาน
5. แบบประเมินทักษะการใช้คาํ ถาม
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แบบประเมินทักษะการใช้คาํ ถาม
ชื่อครูผสู้ อน..........................................................................................................................
เรือ่ ง/หัวข้อ.........................................................................วิชา...........................................
ชื่อผูส้ งั เกต...............................................................วันทีส่ งั เกต...........................................
คําชีแ้ จง ให้ผสู้ งั เกตเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขทีต่ รงกับระดับทักษะการถามของครูผสู้ อน
โดยใช้เกณฑ์พจิ ารณาต่อไปนี้
5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = ควรปรับปรุง, 1 = ควรปรับปรุงอย่างมาก
รายการประเมิน
ระดับทักษะการใช้คาํ ถาม
1.คําถามสัมพันธ์กบั เรือ่ งทีส่ อน
2. คําถามกะทัดรัดชัดเจน
3. คําถามเหมาะสมกับผูเ้ รียน
4. คําถามหลากหลายไม่ซ้าํ ซาก
5. ไม่ถามแนะนําหรือถามเองตอบเอง
6. ถามได้คล่องแคล่วโดยมีการเว้นระยะให้คดิ สมควร
7. มีวธิ รี กุ คําถามเพื่อล้วงความเข้าใจของผูเ้ รียนหรือช่วยให้คดิ ได้
เอง
8. แจกคําถามได้ทวถึ
ั ่ งและส่งเสริมให้มกี ารอภิปรายระหว่างกัน
9. ยอมรับคําตอบของผูเ้ รียนและใช้ความคิดของผูเ้ รียนในการ
ดําเนินเรือ่ ง
10. มีการเสริมกําลังใจด้วยวาจาหรือท่าทางทีเ่ หมาะสม
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูส้ งั เกต
เกณฑ์ในการประเมินทักษะการใช้คาํ ถาม
4.51 – 5.00 หมายถึง มีทกั ษะการใช้คาํ ถามมากทีส่ ุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีทกั ษะการใช้คาํ ถามมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีทกั ษะการใช้คาํ ถา
มปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีทกั ษะการใช้คาํ ถามน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีทกั ษะการใช้คาํ ถามน้อยทีส่ ุด
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*ปรับปรุงจาก ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์. ( 2559). เทคนิคการใช้คาํ ถามพัฒนาการคิด. พิมพ์ครัง้ ที่
5. กรุงเทพฯ: บริษทั วีพรินท์ (1991) จํากัด.
6. แบบประเมินบทบาทการเป็ นโค้ชของครูผสู้ อน
แบบประเมินการเปิดรับบทบาทการเป็นโค้ช ของครูผสู้ อน
คําชีแ้ จง ให้ผปู้ ระเมินอ่านรายการคําถามให้ดกี ่อนจากนัน้ เขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขทีต่ รง
กับระดับการเปิดรับบทบาทการเป็ นโค้ชของครูผสู้ อนโดยใช้เกณฑ์พจิ ารณาต่อไปนี้
4 = เห็นด้วยอย่างยิง่ , 3 = เห็นด้วย, 2 = ไม่เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

รายการประเมิน
1. ฉันชอบรับฟงั ผูอ้ ่นื
2. ฉันชอบแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์
3. ฉันชอบตัง้ คําถาม
4. ฉันรับรูใ้ นความเงียบ
5. ฉันมีความสนใจในเรือ่ งราวของผูอ้ ่นื
6. ฉันต้องการให้บางสิง่ บางอย่างกลับคืน
7. ฉันมีการติดตามเพื่อพัฒนาการอํานวยความสะดวกผูอ้ ่นื
8. ผูอ้ ่นื เห็นฉันเป็ นตัวแทนความคิดของผูอ้ ่นื
9. ฉันชอบทําความเข้าใจพฤติกรรมของผูค้ นทีแ่ ตกต่างว่ามี
วิธกี ารแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไร
10. ฉันรับรูม้ มุ มองทีผ่ อู้ ่นื พิจารณาตัวตนของฉัน

ระดับการเปิดรับ
บทบาทการเป็นโค้ชของ
ครูผสู้ อน

ลงชื่อ...................................................................ครูผสู้ อน
วันทีป่ ระเมิน.............................................................
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เกณฑ์ในการประเมินการเปิดรับบทบาทการเป็นโค้ชของครูผสู้ อน
3.51 – 4.00 หมายถึง มีการเปิดรับบทบาทการเป็นโค้ชของครูผสู้ อนอย่างมากทีส่ ุด
2.51 – 3.50 หมายถึง มีการเปิดรับบทบาทการเป็นโค้ชของครูผสู้ อนอย่างมาก
1.51 – 2.50 หมายถึง มีการเปิดรับบทบาทการเป็นโค้ชของครูผสู้ อนอย่างน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีการเปิดรับบทบาทการเป็นโค้ชของครูผสู้ อนอย่างน้อยทีส่ ุด
*ปรับปรุงจาก Low, H.C.; Ireland, S.; & Hussain, Z. (2007). The Psychology of
Coaching, Mentoring and Learning.London: John Wiley& Sons Ltd.
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แผนกิจกรรมที่ 6
ชื่อกิจกรรม
เวลา
การประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริง

2 ชัวโมง
่

แนวคิ ด
1. การอธิบายความรูเ้ กีย่ วกับรูปแบบการประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริงรูปแบบต่างๆ
พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างวิธกี ารนําการประเมินแต่ละรูปแบบไปใช้ในการประเมินผลผูเ้ รียนตามความ
เหมาะสมซึง่ วิธกี ารอธิบายประกอบการยกตัวอย่างจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจทีช่ ดั เจนมากขึน้
ให้แก่ครูผสู้ อน
2. ผูโ้ ค้ชใช้การโค้ชแบบกลุ่ม ( Group coaching) โดยผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนร่วมกันกําหนด
เป้าหมายของการเรียนรูใ้ นประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการ ประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริ ง จากนัน้ ผูโ้ ค้ชจึง
ถามคําถามเพื่อทบทวนความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริงของ
ครูผสู้ อนซึง่ การดําเนินการในขัน้ ตอนนี้ผโู้ ค้ชจะสามารถรับรูเ้ กีย่ วกับระดับความรูค้ วามเข้าใจของ
ครูผสู้ อนแต่ละคนรวมทัง้ ผูโ้ ค้ชจะมุง่ เน้นการถามเพื่อให้ครูผสู้ อนแต่ละคนได้สะท้อนคิดเกีย่ วกับ
วิธกี ารประเมินผลผูเ้ รียนทีค่ รูผสู้ อนแต่ละคนได้เลือกใช้ดงั นัน้ ผูโ้ ค้ชจะพบช่องว่างของการเรียนรูเ้ พื่อ
หาทางเติมเต็มความรูใ้ ห้แก่ครูผสู้ อนและสุดท้ายผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนจึงร่วมกันสรุปวิธกี ารประเมินผล
ผูเ้ รียนตามสภาพจริงทีจ่ ะใช้ในการประเมินโครงงานของผูเ้ รียน
3. ขัน้ ตอนทีผ่ โู้ ค้ชและครูผสู้ อนจึงร่วมกันสรุปวิธกี ารประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริงทีจ่ ะใช้
ในการประเมินโครงงานของผูเ้ รียน ผูโ้ ค้ชจะถามเพื่อให้ครูผสู้ อนได้รว่ มกันอภิปรายถึงความ
เหมาะสมของวิธกี ารประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริงทีค่ รูผสู้ อนร่วมกันเลือก
เป้ าหมายการเรียนรู้
1. ครูผสู้ อนรูว้ ธิ กี ารประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริง
2. ครูผสู้ อนสามารถเลือกวิธกี ารประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริงทีเ่ หมาะสมต่อการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
ขัน้ ตอนดําเนิ นกิ จกรรมการโค้ช
คําถามสําหรับการโค้ช
ขัน้ ที่ 1 กําหนดเป้ าหมายของการแผนการโค้ช (Goal)
ผูโ้ ค้ชแจ้งวัตถุประสงค์ของแผนการโค้ชในครัง้
อาจารย์มเี ป้าหมายทีต่ อ้ งการบรรลุอะไรอีก
นี้ให้ครูผสู้ อนได้รบั ทราบและเปิดโอกาสให้
บ้าง
ครูผสู้ อนได้เสนอเป้าหมายอื่นเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 2 สภาพข้อเท็จจริง (Reality)
ทบทวนความรูค้ วามเข้าใจของครูผสู้ อน
1) ทีผ่ ่านมาอาจารย์ใช้วธิ กี ารประเมินผล

186
ขัน้ ตอนดําเนิ นกิ จกรรมการโค้ช
เกีย่ วกับวิธกี ารประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริง

คําถามสําหรับการโค้ช
ผูเ้ รียนด้วยวิธกี ารใดบ้าง อย่างไร
2) วิธกี ารประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริงมี
อะไรบ้าง
3) วิธกี ารประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริงแต่
ละวิธมี ลี กั ษณะสําคัญอย่างไรและสามารถ
นําไปใช้อย่างไร
4) ทบทวนวิธกี ารทีค่ รูผสู้ อนเลือกใช้ในการ
ประเมินผลผูเ้ รียนทีผ่ ่านมา
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทางเลือก (Option)
1) เมือ่ ทบทวนความรูค้ วามเข้าใจของ
ครูผสู้ อนเรียบร้อยแล้ว ผูโ้ ค้ชจะพบว่าครูผสู้ อน
แต่ละคนมีระดับความรูค้ วามเข้าใจรวมทัง้ วิธกี าร
ประเมินผลทีค่ รูผสู้ อนได้เลือกใช้เพื่อประเมิน
ผูเ้ รียนในการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี ่านมา
2) ผูโ้ ค้ชอธิบายวิธกี ารประเมินผลผูเ้ รียน
ตามสภาพจริงรูปแบบต่างๆ รวมถึงวิธกี ารสร้าง
และใช้วธิ กี ารประเมินผลผูเ้ รียนรูปแบบนัน้ ๆ
ขัน้ ที่ 4 สรุปแนวทางการปฏิ บตั ิ (Wrap up)
ผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนร่วมกันสรุปเพื่อตัดสินใจ
เลือกวิธกี ารประเมินทีม่ คี วามเหมาะสมต่อการ
ประเมินผลผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็ นฐาน
สื่อและอุปกรณ์ ประกอบกิ จกรรม
1. ใบความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริงรูปแบบต่างๆ
2. เครือ่ งบันทึกเสียง
3. Flip chart
การวัดและประเมิ นผล
1. สังเกตการตอบคําถามของครูผสู้ อน
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของครูผสู้ อน
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แผนกิจกรรมที่ 7
ชื่อกิจกรรม
เวลา
แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐาน

2 ชัวโมง
่

แนวคิ ด
1. การได้เห็นตัวอย่างแผนการจัดการเรียนโดยการใช้โครงงานเป็นฐานทีเ่ หมาะสมและให้
ครูผสู้ อนได้ลอกเลียนตามตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรูเ้ หล่านัน้ จะทําให้ครูผสู้ อนเข้าใจถึงวิธกี าร
เขียนแผนการจัดการเรียนรูท้ ด่ี มี ากยิง่ ขึน้
2. การอภิปรายกลุ่มเป็ นการดําเนินกิจกรรมเพื่อให้ครูผสู้ อนสามารถแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกันซึง่ วิธกี ารนี้จะช่วยทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพและสําเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์
เป้ าหมายการเรียนรู้
ครูผสู้ อนเขียนแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงงานเป็นฐาน
ขัน้ ตอนดําเนิ นกิ จกรรมการโค้ช
คําถามสําหรับการโค้ช
ขัน้ ที่ 1 กําหนดเป้ าหมายของการแผนการโค้ช (Goal)
ผูโ้ ค้ชแจ้งวัตถุประสงค์ของแผนการโค้ชในครัง้
นี้ให้ครูผสู้ อนได้รบั ทราบและเปิดโอกาสให้
ครูผสู้ อนได้เสนอเป้าหมายอื่นเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 2 สภาพข้อเท็จจริง (Reality)
ผูโ้ ค้ชถามเกีย่ วกับวิธกี ารและรูปแบบการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี ่านมาของ
ครูผสู้ อนแต่ละคนเพื่อให้ครูได้ทบทวนเกีย่ วกับ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูข้ องตนเองทีผ่ ่าน
มา
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทางเลือก (Option)
ผูโ้ ค้ชให้ความรูเ้ กีย่ วกับรูปแบบและวิธกี าร
เขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบต่างๆเพื่อให้
ครูผสู้ อนได้มโี อกาสในการเลือกรูปแบบการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
ขัน้ ที่ 4 สรุปแนวทางการปฏิ บตั ิ (Wrap up)
1) ผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนร่วมกันสรุปเพื่อ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบทีจ่ ะนํามาเขียนเป็ น
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แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
2) ผูโ้ ค้ชและครูผสู้ อนร่วมกันเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานซึง่ จะใช้
เพื่อการดําเนินการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนจริง

คําถามสําหรับการโค้ช

สื่อและอุปกรณ์ ประกอบกิ จกรรม
1.ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ประวัติย่อผู้วิจยั

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2542

นายธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์
2 กุมภาพันธ์ 2525
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
282 หมู่ 1 ตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ี 76130

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนพรหมานุ สรณ์ จังหวัดเพชรบุร ี
พ.ศ. 2547
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชา การสอนคณิตศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2553
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชา วิจยั และสถิตทิ างการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

