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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้ คิด
และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด กลุ่มตัวอย่างเป็นครู
ประถมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสุพรรณบุรี ดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การยกร่างรูปแบบ ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น และ
ทดลองนาร่อง ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 53 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 31 คน
และกลุ่มควบคุม 22 คน ที่เลือกมาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การโค้ชเพื่อการรู้คิด
ชนิดเลือกตอบ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 2) แบบประเมินความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิด ชนิดเกณฑ์
การให้คะแนน 4 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 3) แบบทดสอบวัดทักษะการรู้คิดของผู้เรียน ชนิดเลือกตอบ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิดมีองค์ประกอบได้แก่ 1)
หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหาสาระ 4) ขั้นตอน (ขั้นที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ ขั้นที่ 2 ขยายการเรียนรู้ขั้นที่ 3
นาสู่ปฏิบัติ ขั้นที่ 4 จัดให้แลกเปลี่ยน ขั้นที่ 5 เรียนรู้และพัฒนา) 5) การประเมินผล และ 6) ปัจจัยสนับสนุน
2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด พบว่า มี
ประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กาหนด 4 ประการดังนี้
2.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการความรู้ความเข้าใจเรื่องการโค้ชเพื่อการรู้คิด และค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพัฒนาการความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครูกลุ่มทดลองสูงกว่าครูกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 ครูกลุ่มทดลองที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อ
การรู้คิด มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการโค้ชเพื่อการรู้คิด และมีความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิด หลังการใช้
รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 ผู้เรียนที่เรียนกับครูกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการทักษะการรู้คิด สูงกว่าผู้เรียน
ที่เรียนกับครูกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 ผู้เรียนที่เรียนกับครูกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการรู้คิด หลังการใช้รูปแบบสูงกว่า
ก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*
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คาสาคัญ การโค้ชเพื่อการรู้คิด , การพัฒนาครู
Abstract
The objectives of this research were to 1) developed a primary education teacher
development model for cognitive coaching and 2) study the effectiveness of a primary
education teacher development model for cognitive coaching ability. There are 53 teachers in
Suphanburi province were the target group of implementing the model. This research were 4
stages, 1) study based – line data 2) drafting a primary education teacher development model
for cognitive coaching ability 3) implementing a model with 31 teachers in experimental group
and 22 teachers in control group and 4) evaluating the effectiveness of a model. The
instruments were 1) Knowledge and comprehension test in cognitive coaching, reliability was
0.93 2) Scoring rubrics for cognitive coaching ability, reliability was 0.92 and 3) cognitive skill
test for students, reliability was 0.94 The results of this research were as follows
1. A primary education teacher development model for cognitive coaching
composed of 1) principle 2) objectives 3) contents 4) steps of development; there were
5 steps, the first was inspiration, the second was enlarge learning, the third was to practice, the
forth was sharing experiences and the fifth was continuous learning and improving 5)
evaluation and 6) supporting factors.
2. A primary education teacher development model for cognitive coaching was
effectiveness according to the 4 criteria, there were
2.1 Mean score progress of knowledge and ability in cognitive coaching of
teachers in experimental group was higher than control group statistically significant at the .01
level.
2.2 Teachers in the experimental group were higher ability in cognitive coaching
after using the model statistically significant at the.01 levels.
2.3 Students in experimental group were have progress in cognitive skills higher
than control group statistically significant at the .01 level.
2.4 Students in experimental group were have cognitive skills higher than before
using the model statistically significant at the .01 level.
3. An evaluation the model by experts found that the model have useful and
valuable for primary teachers development in very high level.
Key words Cognitive Coaching, Teachers Development
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การรู้คิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ของสมองเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการรู้คิดของ
สมอง (cognitive process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จากประสาทสัมผัสของ
ร่างกาย แล้วมีการคิดในลักษณะต่างๆ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลเหล่านั้น เช่น การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา การวางแผน เป็นต้น การรู้คิด เป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างมากที่ทาให้มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ และนาสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านั้นมาใช้ในการดารงชี วิตได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมี
พัฒนาการด้านการรู้คิดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมเลี้ยงดู พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์
ต่างๆ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วพัฒนาการด้านการรู้คิด ได้รับอิทธิพลมาจากการฝึกอบรมเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อมเป็น
สาคัญ อย่างไรก็ตามยังมีบุคคลจานวนหนึ่งที่มีทักษะการรู้คิดที่ไม่กลมกลืน (cognitive dissonance) โดยไม่
สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนามาใช้ได้ การเรียนรู้ที่เน้นการรู้คิด (cognitive –
based learning) อาจดูเหมือนเป็นการเรียนรู้ในลักษณะเป็ นการเรียนรู้เชิงรับ (passive learning) ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้รับความรู้และคาสั่งต่างๆ จากผู้สอน โดยขาดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ในความเป็นจริงแล้วการเรียนรู้ที่เน้นการรู้คิด เป็นการเรียนรู้เชิงรุก ( active
learning) ซึ่ งผู้ เรียน มี บทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้อย่า งกระตื อรือร้น เพราะในสมองของผู้เรีย นได้คิดอยู่
ตลอดเวลา ผู้สอนทาหน้าที่เป็นโค้ช การรู้คิดหรือการชี้แนะการรู้คิด (cognitive coaching) โดยการตั้งคาถาม
กระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิ ด เพื่อให้สามารถคิดได้ด้วยตนเอง (Baars. 2010,
Robison-Riegler. 2009, Friedenberg. 2006, Medin. 2005, Galotti. 2004, Fulcher. 2003, Anderson
& Krathwohl. 2001, Bruning. 1999, Bloom. 1956) การโค้ชเพื่อการรู้คิด (cognitive coaching) เป็น
บทบาทของผู้สอน ในโลกแห่งการเรียนรูซ้ ึ่งพัฒนามาจากบทบาทการสอน (teaching) ที่ผู้สอนทาหน้าที่ให้ข้อมูล
เนื้อหาสาระให้คาตอบที่ถูกต้อง ใช้สื่อสารทางเดียว กาหนดทิศทางการเรียน กาหนดงานให้ผู้เรียน กาหนด
วัตถุประสงค์กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้และเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ อนึ่งคาว่า “ผู้โค้ช” ในการวิจัย
ครั้งนี้ หมายถึง ผู้สอนที่ใช้การโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ การโค้ชเพื่อการรู้คิดยังเป็นมากว่า
การเป็ น ผู้ เ อื้ อ อ านวยความสะดวกในการเรี ย นรู้ (facilitator) ที่ ผู้ ส อนมี บ ทบาทกระตุ้ น ให้ มี ก ารอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้ คิดและตั้งคาถาม สื่อสารสองทาง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้ง
ประสานงานในกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถกาหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การโค้ชเพื่อการรู้คิด มีลักษณะมุ่งเน้น
การฝึก (training) หรือกระบวนการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน (individual) ให้มีความรู้ความสามารถ การคิด และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติแบบดั้งเดิมที่ผู้สอนเป็นผู้ทาหน้าทีจ่ ัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ทั้งชั้นเรียน ด้วยวิธีการเดีย วกันภายในระยะเวลาที่เท่ากัน การโค้ชเพื่อการรู้คิด มุ่งให้ผู้โค้ชใช้วิธีการฝึกสอนที่
หลากหลาย ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล จุดอ่อน และจุดแข็ง ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งมีความต้องการพัฒนา
ที่แตกต่างกัน ผู้เรียนเกิดการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 22 คือ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
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และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ”
ผู้สอนที่มีศักยภาพในการเป็นโค้ช ประกอบด้วยความสามารถดังต่อไปนี้ (Reilly. 2008, Lofthouse,
Leat and Towler. 2010, State of Victoria. 2010, Lloyd and Modlin. 2012, Treasure. 2013) 1) มี
ลักษณะเป็นกระบวนการ ที่ประกอบด้วยการวางแผน การดาเนินการ และการประเมินผล 2) มีเป้าหมายหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้
และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ 3) มีปฏิสัมพันธ์ มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนงาน
และผู้รับการสอนงาน อาจเป็นลักษณะรายบุคคลหรือกลุ่มเล็ก และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 4) มีการเสริมพลัง
(empowerment) ให้กับ ผู้ รับ การสอนงานให้มีความเชื่ อมั่ น ในตนเองว่ า สามารถเรีย นรู้และพั ฒ นาได้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง มีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักการโค้ช (coaching) กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนที่ได้รับการ
โค้ช ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิผล และมีความผูกพันอยู่กับการเรียนรู้ สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด และหาคาตอบที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ไม่ใช่การบอกคาตอบให้กับผู้เรียน
การโค้ชเพื่อการรู้คิดเป็นมากกว่าการสอน (teaching) การโค้ชเพื่อการรู้คิด มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) กระตุ้น
ผู้เรียนให้เกิดความต้องการ แรงจูงใจ ความปรารถนา ทักษะ และกระบวนการคิดที่จะนาไปสู่การเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (Transformative learning) 2) ตั้งคาถามผู้เรียน ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการคิด ที่นาไปสู่การวางแผน การแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์ 3) สนับสนุนผู้เรียนให้มีการกาหนด
เป้าหมายของการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการวางแผน และการประเมินผลความสาเร็จ 4) สังเกตและประเมิน
พัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนที่เป็นจุดเน้นของการโค้ชในแต่ละครั้ง 5) ประยุกต์เทคนิคการสอนต่างๆ มาใช้ใน
การโค้ชผู้เรียน ให้เหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของแต่ละคนในลักษณะการสร้างเครื่องมือช่วยเหลือ
ผู้เรียน (scaffolding) ชี้แนะและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 6) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติที่นาไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น 7) ดารงรักษาสิ่งที่ดีๆ ของผู้เรียน และให้การสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ตัดสิน วิพากษ์ วิจารณ์ จับผิด 8) ประเมินผลการโค้ช ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง และนา
สารสนเทศมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 9) การดาเนินการโค้ชบนพื้นฐานของการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อของผู้รับการโค้ช ทักษะการโค้ชเพื่อการรู้คิด มี 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 2) การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 3) การใช้พลังคาถาม
(power questions) 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญ
มากที่ทาให้ผู้เรียนยุคปัจจุบันเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (Reilly. 2008, Lofthouse,
Leat and Towler. 2010, State of Victoria. 2010, Lloyd and Modlin. 2012, Treasure. 2013) การ
พัฒนาครูด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด เป็นภารกิจสาคัญของการพัฒนาครูยุคใหม่ ที่ ครูได้เปลี่ยนบทบาทจากการ
สอนตลอดจนการเป็นผู้เอื้ออานวยความสะดวก (facilitator) มาเป็นผู้โค้ช ที่ทาหน้าที่โค้ชผู้เรียนให้เกิดทักษะการ
รู้คิ ด ที่ มีศั กยภาพในการสืบ เสาะแสวงหาความรู้ไ ด้ ด้ วยตนเอง ตลอดจนมี คุณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ซึ่ง จาก
ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาครูในด้านการโค้ชโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในลักษณะให้
ครูที่มีประสบการณ์เป็นโค้ชให้กับเพื่อนครูในโรงเรียน (peer coaching) และให้ผู้บริหารทาหน้าที่โค้ชครู
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(administrator coach) ให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะเป็นการเติมเต็ม
และต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครูยุคใหม่ให้มีความลุ่มลึก และนาไปใช้ประโยชน์ได้ มาก
ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ครูประถมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน
4,192 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ครูประถมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน
53 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จานวน 31 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 22 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน
ตัวแปรที่ศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้ คิดซึ่งพิจารณาจากผลที่เกิด
ขึ้นกับครู 2 ประการ ได้แก่
1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ชเพื่อการรู้คิด
2) ความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิด และผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ ทักษะการรู้คิด
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
มกราคม 2557 – มิถุนายน 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึ กษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ส าหรั บ การพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาครู
ประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู
ประถมศึกษาและการโค้ชเพื่อการรู้คิด การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด และการสัมภาษณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการโค้ชเพื่อการรู้คิด
ระยะที่ 2 การยกร่างรูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด และตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องต้นโดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการด้า นการพัฒนาครู และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้สอนในโรงเรียน
ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นด้านความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบ ด้านความเหมาะสมของ
รูปแบบ และด้านความเป็นไปได้ในการนารูปแบบไปใช้ ซึ่งพบว่าร่างรูปแบบมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
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ระยะที่ 3 การดาเนินทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิดตาม
ขั้ น ตอนดั ง ต่ อ ไปนี้
1) ทดสอบความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การโค้ ช เพื่ อ การรู้ คิ ด รวมทั้ ง ประเมิ น
ความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครูที่อยู่ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนดาเนินการทดลองใช้รูปแบบ
2)ทดสอบความสามารถในการรู้คิ ด ของผู้ เ รีย นที่ เ รีย นกั บ ของครูที่ อยู่ ในกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ก่ อ น
ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบ 3) ใช้รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิดตามแผนที่กาหนด
ไว้โดยใช้แบบแผนการทดลอง Control group pretest – posttest design ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน
2557 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา (school – based development) 5 ขั้น
ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ ขั้นที่ 2 ขยายการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 นาสู่ปฏิบัติ ขั้นที่ 4 จัดให้แลกเปลี่ยน และ ขั้น
ที่ 5 เรียนรู้และพัฒนา 4) ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ชเพื่อการรู้คิดรวมทั้งประเมินความสามารถใน
การโค้ชเพื่อการรู้คิดของครูที่อยู่ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังดาเนินการทดลองใช้รูปแบบ 5) ทดสอบ
ความสามารถในการรู้คิดของผู้เรียน ที่เรียนกับของครูที่อยู่ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังดาเนินการทดลอง
ใช้รูปแบบ โดยใช้แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ชเพื่อการรู้คิด ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93
แบบประเมิ น ความสามารถในการโค้ ช เพื่ อ การรู้ คิ ด ที่ มี ค่า ความเชื่ อมั่ น เท่ า กั บ 0.92 และแบบทดสอบ
ความสามารถด้านการรู้คิดของผู้เรียน ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94
ระยะที่ 4 การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบ ภายหลั ง การทดลองใช้ รู ป แบบการพั ฒ นาครู
ประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิดและเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยดาเนินการประเมิน ประสิทธิผล
ของรูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด ตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิผล และการ
ปรับปรุงรูปแบบฉบับสมบูรณ์
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนพหุ น ามแบบทางเดี ย วของคะแนนพั ฒ นาการความรู้
ความเข้าใจเรื่องการโค้ชเพื่อการรู้ คิด และคะแนนพัฒนาการความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครูกลุ่ม
ทดลองและครูกลุ่มควบคุม ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียวของคะแนนพัฒนาการความรู้
ความเข้าใจเรื่องการโค้ชเพื่อการรู้คิด และคะแนนพัฒนาการความสามารถในการโค้ช
เพื่อการรู้คิดของครูกลุ่มทดลองและครูกลุ่มควบคุม
แหล่งความแปรปรวน (Effect)

Value (Wilks’ Lambda)

F

รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษา
ด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด

.135

160.024**

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางพบว่า ค่าสถิติ Wilks’ Lambda มีค่าเท่ากับ .135 และค่าสถิติ F มีค่าเท่ากับ 160.024
โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการความรู้ความเข้าใจเรื่องการโค้ชเพื่อ
การรู้คิด และค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครูกลุ่มทดลองสู งกว่าครู
กลุ่มควบคุม
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 นี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ
นามแบบทางเดียวโดยมีการวัดซ้า (One – Way MANOVA; repeated measures) (ก่อนและหลังการใช้
รูปแบบ) ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียวโดยมีการวัดซ้า (ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบ) ของคะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่องการโค้ชเพื่อการรู้คิด และคะแนน
ความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครูกลุ่มทดลอง
แหล่งความแปรปรวน (Effect)

Value (Wilks’ Lambda)

F

การวัดก่อนและหลังการใช้รูปแบบ

.054

515.023**

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางพบว่า ค่าสถิติ Wilks’ Lambda มีค่าเท่ากับ .054 และค่าสถิติ F มีค่าเท่ากับ 515.023
โดยมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่องการโค้ชเพื่อการรู้คิดและ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครูกลุ่มทดลอง หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้
รูปแบบ นั่นคือ ครูกลุ่มทดลองที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้
คิด มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการโค้ชเพื่อการรู้คิด และมีความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิด หลังการใช้รูปแบบ
สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ
3. ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
พัฒนาการทักษะการรู้คิดของผู้เรียนที่เรียนกับครูกลุ่มทดลองและผู้เรียนที่เรียนกั บครูกลุ่มควบคุม โดยใช้การ
วิเคราะห์ t – test for independent sample ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการทักษะการรู้คิดของผู้เรียน
เรียนกับครูกลุ่มทดลอง และผู้เรียนที่เรียนกับครูกลุ่มควบคุม (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
กลุ่ม

จานวน

ทดลอง
ควบคุม

20
20

ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ
S.D.
S.D.
X
X
10.30 1.38 14.75 1.64
10.25 2.02 12.30 1.69

คะแนนพัฒนาการ
S.D.
X
4.45
1.47
2.05
0.95

df

t

38

6.15**

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง พบว่าค่าสถิติ t มีค่าเท่ากับ 6.15 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพัฒนาการทักษะการรู้คิดของผู้เรียนที่เรียนกับครูกลุ่มทดลอง สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการทักษะ
การรู้คิดผู้เรียนที่เรียนกับครูกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ผู้เรียนที่เรียนกับครูกลุ่ม
ทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการทักษะการรู้คิด สูงกว่าผู้เรียนที่เรียนกับครูกลุ่มควบคุม
4. ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทักษะการรู้คิดของผู้เรียนที่เรียนกับครูกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ โดยใช้การวิเคราะห์ t – test for
dependent sample ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการรู้คิดของผู้เรียน
ที่เรียนกับครูกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
กลุ่ม

จานวน

ทดลอง

20

ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ
S.D.
S.D.
X
X
10.30 1.38 14.75 1.64

คะแนนพัฒนาการ
S.D.
X
4.45
1.47

df

t

19

26.64**

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง พบว่าค่าสถิติ t มีค่าเท่ากับ 26.64 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทักษะการรู้คิดของผู้เรียนที่เรียนกับครูกลุ่มทดลอง หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ผู้เรียนที่เรียนกับครูกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการรู้คิด
หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ทาให้พบว่า รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษา ด้านการโค้ชเพื่อ
การรู้คิด มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยรูปแบบมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
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รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด
1. หลักการ
1. พัฒนาครูตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การสอนงาน การเสริมพลัง สุนทรียสนทนา
การฟังอย่างลึกซึ้ง และการถอดบทเรียน
2. พัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการเพิ่มพูนความรู้ในสาระสาคัญ และนาไปปฏิบัติจริงในชั้น
เรียน โดยได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครู ประกอบด้วย 1) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการ
เรียนรู้ 2) การตรวจสอบความเข้าใจ 3) การใช้พลังคาถาม 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) การให้ข้อมูลเพื่อ
การเรียนรู้ต่อยอด
3. เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระสาหรับการพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิด ประกอบด้วย 1) การให้ข้อมูล
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 2) การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 3) การใช้พลังคาถาม 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
และ 5) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด มีสาระสาคัญดังนี้
1. การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของการเรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ภาระงาน วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผล
2. การตรวจสอบความเข้าใจเป็นกระบวนการประเมินผู้เรียนว่ามีความรู้ ความเข้าใจ ในสาระสาคัญ
ที่ถูกต้องหรือไม่ ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ
3. การใช้พลังคาถาม เป็นการใช้คาถามที่ใช้กระตุ้นผู้เรียนให้ใช้กระบวนการคิดต่างๆ เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหามีลักษณะเป็นคาถาม
ปลายเปิด
4. การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็น การให้ข้อมูลในระหว่างและภายหลังที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้หรือการทางานต่างๆ เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด เป็นการให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
4. ขั้นตอน

สาหรับขั้นตอนของการพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพื่ อการรู้คิดของครู ดาเนินการพัฒนาใน
ลักษณะเป็นวงจรที่แต่ละวงจรมีขั้นตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอน แบ่งช่วงเวลาของแต่ละวงจรตามความเหมาะสม
กับความต้องการของครู และบริบทของโรงเรียน โดยใน 1 วงจร ดาเนินการพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพื่อ
การรู้คิดของครู ครอบคลุมองค์ป ระกอบของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 5 ด้าน ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการ
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เรียนรู้ 2) การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 3) การใช้พลังคาถาม 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) การให้
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองของครู การสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นครู การ
สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองและวิชาชีพ การสร้างความเชื่อมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การสร้างความ
มุ่งมั่นปรารถนาในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ครูมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการโค้ชเพื่อการรู้
คิดในขั้นตอนต่อๆ ไป
ขั้นที่ 2 ขยายการเรียนรู้
เป็นการให้ครูได้เรียนรู้สาระสาคัญของการโค้ชเพื่อการรู้คิด ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโค้ชเพื่อการ
รู้คิด 5 ด้าน ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 2) การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 3) การใช้พลัง
คาถาม 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด โดยการเรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิด
จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรือโค้ช การเรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน การเรียนรู้
การโค้ชเพื่อการรู้ คิดจากการโค้ชด้ว ยการปฏิบัติจริงและพลังคาถาม การเรียนรู้ การโค้ชเพื่อการรู้คิด อย่างมี
ความสุข มีเกียรติ และศักดิ์ศรี
ขั้นที่ 3 นาสู่ปฏิบัติ
เป็นการเปิดโอกาสให้ครูนาความรู้เกี่ยวกับการโค้ชเพื่อการรู้คิดที่ได้รับจากขั้นตอนขยายการเรียนรู้ไป
ปฏิบัติจริงกับผู้เรียน ในบริบทของการจัดการเรียนรู้ โดยครูสามารถปรับใช้แนวคิดหลักการได้ตามความเหมาะสม
สอดคล้ องกับ สภาพการเรียนรู้ โดยด าเนิ น การโค้ช อย่ า งต่ อเนื่ องเป็ นเนื้ อเดี ยวกับการจั ด การเรีย นรู้ โดยไม่
จาเป็นต้องเรียงลาดับตามข้อ 1) ถึง 5) ที่ระบุไว้ในขั้นที่ 2 แต่สามารถนามาใช้ได้โดยไม่มีข้อจากัดและเงื่อนไขใดๆ
โดยการปฏิบัติการโค้ชเพื่อการรู้คิด ควบคู่กับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติ การโค้ชเพื่อการรู้คิด อย่างสอดคล้องกับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม การปฏิบัติ การโค้ชเพื่อการรู้คิด อย่างต่อเนื่องตามวงจร Plan Do Check
Reflection การปฏิบัติการถอดบทเรียนประสบการณ์ การโค้ชเพื่อการรู้คิด ของตนเอง และการปฏิบัติการ
ประเมินการโค้ชเพื่อการรู้คิดของตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ชั้นที่ 4 จัดให้แลกเปลี่ยน
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การโค้ชเพื่อการรู้คิดของตนเองกับเพื่อนและโค้ช การแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่มีคุ ณค่าซึ่ งได้ จากการปฏิบัติการโค้ชเพื่อการรู้คิด การแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการโค้ชเพื่ อการรู้คิด ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน การแลกเปลี่ยนความคิดที่นาไปสู่การปรับปรุงการโค้ชเพื่อการรู้คิด และการแลกเปลี่ยน
ความรู้สึกที่ดีและความประทับใจจากการโค้ชเพื่อการรู้คิด ซี่ง อาจเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะที่เป็น
ทางการ กึ่งทางการ หรือไม่ เป็ นทางการก็ได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ล ะโรงเรีย น โดยมี
เป้าหมายที่สาคัญคือ การแบ่งปันประสบการณ์การโค้ชซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพของการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครู
ขั้นที่ 5 เรียนรู้และพัฒนา
เป็นการให้ครูได้นาสิ่งที่ตนเองได้เรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาการโค้ชเพื่อการรู้คิดของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุมองค์ประกอบของการโค้ชเพื่อการรู้คิด ทั้ง 5 ด้าน โดยการเรียนรู้สู่การ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิด การเรียนรู้คุณค่าของการโค้ชเพื่อการรู้คิดที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดร่วมกับเพื่อนร่วมงาน การพัฒนาเครื่องมือการโค้ชเพื่อการรู้คิดให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการพัฒนานวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิดที่สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบท
5. การประเมินผล
การประเมินผลความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครู มีแนวทางต่อไปนี้
1. การสังเกตพฤติกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครูในระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การสังเกตใน
ลักษณะไม่เป็นทางการ
2. การถอดบทเรียนที่ได้รับจากการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยครู ที่สะท้อนการปฏิบัติการโค้ชเพื่อการรู้คิด
3. การทดสอบความรู้ความเข้าใจของครู เรื่อง การโค้ชเพื่อการรู้คิดก่อนและหลังการดาเนินการ
พัฒนา
4. การประเมินความสามารถด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครู ก่อนและหลังการดาเนินการพัฒนา
5. การทดสอบทักษะการรู้คิดของผู้เรียน ก่อนและหลังการดาเนินการพัฒนา
6. สะท้อนผลการสังเกตพฤติกรรม ผลการถอดบทเรียน และผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของ
ครู เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ปัจจัยสนับสนุน
1. การมีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ทาให้ครูมีขวัญ
กาลังใจ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการโค้ช
2. การมีความศรัทธาในวิชาชีพของครูที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนา ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ครูใช้ความ
พยายามในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดของตนเอง
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รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิดดังที่กล่าวมาแสดงแผนภาพ ได้ดังต่อไปนี้

1. สร้ างแรงบันดาลใจ

5. เรียนรู้และพัฒนา

ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้เชิงวิชาชีพ
การโค้ ช
การเสริ มพลัง
สุนทรี ยสนทนาและการฟั งอย่างลึกซึ ้ง
การถอดบทเรี ยน

2. ขยายการ
เรียนรู้
3.1 วางแผน

3.4 สะท้ อนผล

4. จัดให้ แลกเปลี่ยน

3.2
ปฏิบตั ิ

3. นาสูป่ ฏิบตั ิ
3.3 ตรวจสอบ

การให้ ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
1. กระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยนก่อนเริ่ มการจัดการเรี ยนรู้
2. กระตุ้นแรงบันดาลใจเพื่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
3. แจ้ งจุดประสงค์ของการเรี ยนรู้
4. ทบทวนความรู้เดิม
5. สร้ างเชื่อมัน่ และความภาคภูมิใจในตนเองของผู้เรี ยน

การตรวจสอบความเข้ าใจของผู้เรียน
1. พูดคุย / สอบถามความเข้ าใจของผู้เรี ยนในระหว่างการจัดการเรี ยนรู้
2. สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนในระหว่างการจัดการเรี ยนรู้
3. ตังค
้ าถามตรวจสอบความเข้ าใจของผู้เรี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนรู้
4. ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานของผู้เรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้
5. ช่วยเหลือผู้เรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ

การใช้ พลังคาถาม
1. ตังค
้ าถามกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้ างสรรค์
2. ใช้ คาถามอย่างหลากหลายสอดคล้ องกับของผู้เรี ยน
3. ใช้ เทคนิควิธีการต่างๆ กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนคิดหาคาตอบที่ถกู ต้ อง
4. ให้ แนวคิดใหม่ๆ ในกรณีที่ผ้ เู รี ยนตอบไม่ถกู ต้ อง
5. ชื่นชมคาตอบของผู้เรี ยน ให้ กาลังใจผู้เรี ยนที่ตอบคาถาม

การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
1. ชื่นชมผลงานของผู้เรี ยน
2. บอกจุดดีและจุดที่ต้องปรับปรุงผลงานให้ กบั ผู้เรี ยน
3. เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้ กบั ผู้เรี ยน
4. สร้ างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ กบั ผู้เรี ยน
5. ให้ กาลังใจผู้เรี ยนในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง

การให้ ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด
1. แนะนาแนวทางการเรี ยนรู้ด้วยตนเองให้ กบั ผู้เรี ยน 2. เสนอแนะแหล่งการเรี ยนรู้เพิ่มเติมให้ กบั ผู้เรี ยน 3. แนะนาเทคนิควิธีการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง
4. กระตุ้นแรงจูงใจภายในให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้และพัฒนาต่อยอด 5. เสนอแนะให้ ผ้ เู รี ยนประเมินตนเอง

แผนภาพ 1 รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้ านการโค้ ชเพื่อการรู้คดิ
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สร้ างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองของครู

สร้ างแรงบันดาลใจ
(Inspire)

สร้ างความภาคภูมิใจในความเป็ นครู
สร้ างการเห็นคุณค่าในตนเองและวิชาชีพ
สร้ างความเชื่อมัน่ ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
สร้ างความมุง่ มัน่ ปรารถนาในการพัฒนาผู้เรียน
เรียนรู้การโค้ ชเพื่อการรู้คิดจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรือโค้ ช

ขยายการเรี ยนรู้
(Learning)

เรียนรู้การโค้ ชเพื่อการรู้คิดไปพร้ อมกับการปฏิบตั ิงาน
เรียนรู้การโค้ ชเพื่อการรู้คิดจากโค้ ชด้ วยการปฏิบตั ิจริงและพลังคาถาม
เรียนรู้การโค้ ชเพื่อการรู้คิดอย่างมีความสุข มีเกียรติ และศักดิศ์ รี
เรียนรู้การโค้ ชเพื่อการรู้คิดเพิ่มเติมด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

วางแผน
สะท้ อน
ผล

นาสู่
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
(Practice
)
ตรวจสอบ

จัดให้ แลกเปลี่ยน
(Sharing)

ปฏิบตั ิการโค้ ชเพื่อการรู้คิดควบคูก่ บั การปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิการโค้ ชเพื่อการรู้คิดสอดคล้ องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ปฏิบตั ิการโค้ ชเพื่อการรู้คิดอย่างต่อเนื่องตามวงจร Plan Do Check
Reflection
ปฏิบตั ิการถอดบทเรียนประสบการณ์การโค้ ชเพื่อการรู้คิดของตนเอง
ปฏิบตั ิการประเมินการโค้ ชเพื่อการรู้คิดของตนเองเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การโค้ ชเพื่อการรู้คิดของตนกับเพื่อนและโค้ ช
แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีคณ
ุ ค่าซึง่ ได้ จากการปฏิบตั ิการโค้ ชเพื่อการรู้คิด
ด้ านการโค้ ช
แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการโค้ ชเพื่อการรู้คิดที่เหมาะสมกับผู้เรียน
แลกเปลี่ยนความคิดที่นาไปสูก่ ารปรับปรุงการโค้ ชเพื่อการรู้คิด
แลกเปลี่ยนความรู้สกึ ที่ดีและความประทับใจจากการโค้ ชเพื่อการรู้คิด
เรียนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโค้ ชเพื่อการรู้คิด

เรี ยนรู้และพัฒนา
(Learning &
Development)

เรียนรู้คณ
ุ ค่าของการโค้ ชเพื่อการรู้คิดที่มีตอ่ การพัฒนาผู้เรียน
พัฒนาความสามารถในการโค้ ชเพื่อการรู้คิดร่วมกันกับเพื่อร่วมงาน
พัฒนาเครื่ องมือการโค้ ชเพื่อการรู้คิดให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
พัฒนานวัตกรรมการโค้ ชเพื่อการรู้คิดที่สอดคล้ องกับผู้เรียนและบริบท

แผนภาพ 1 รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้ านการโค้ ชเพื่อการรู้คดิ (ต่อ)
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อภิปรายผล
จากผลการทดลองใช้รูปแบบที่พบว่า รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด มี
ประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กาหนดนั้น เนื่องมาจากผู้วิจัยได้การเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือคู่มือการโค้ชเพื่อการรู้คิดที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้น ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนครู และผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ตามหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่สามารถ
พัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจในการเรียนรู้และพัฒนาบนพื้นฐานของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Hord. 1997, Protheroe. 2008, Fegger & Arruda. 2008,Reichstetter.
2006, DuFour, Eaker & Many. 2006, Stool, Bolam, McMahon, Thomas, Wallace,Greenwood et
al. 2005) และผลการวิจัยของมารุต พัฒผล (2558) ที่ได้ใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ซึ่งผลการวิจัยทาให้พบว่า กระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเองสามารถช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้พัฒนาการของ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครูในกลุ่มทดลองสูงกว่าครูในกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังเป็น
ผลมาจากการที่ครูได้นาความรู้ไปปฏิบัติจริงจนเกิดความเข้าใจในสาระสาคัญของการโค้ชเพื่อการรู้คิดมากยิ่งขึ้น
เกิดเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (deep understanding) ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจที่มาจากการลงมือปฏิบัติจน
เกิดประสบการณ์ ในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่ครูและผู้บริหารมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ความรู้เรื่องการโค้ชเพื่อการรู้คิดร่วมกัน มีกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตาม
หลักการสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ดังที่ Hord (1997), Protheroe (2008), Fegger & Arruda
(2008), Reichstetter. 2006, DuFour, Eaker & Many (2006,) Stool, Bolam, McMahon, Thomas,
Wallace,Greenwood et al (2005) ได้กล่าวไว้ว่าการร่วมมือร่วมใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเป็นองค์ประกอบสาคัญของการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ
นอกจากนี้ยังเป็นผลสืบ เนื่องมาจากการรวมกลุ่มกันในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่
ประกอบด้วยครู ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนา แนวทางและวิธีการพัฒนาร่วมกัน
มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ จ ากการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ซึ่ ง ท าให้ ก ระบวนการพั ฒ นาครู มี ค วามเป็ น
กัลยาณมิตรระหว่างกัน และมีความร่วมมือร่วมใจกัน ดังที่ Hord (1997), Protheroe (2008), Fegger &
Arruda (2008), Reichstetter (2006), DuFour, Eaker & Many (2006), Stool, Bolam, McMahon,
Thomas, Wallace,Greenwood et al (2005) ระบุไว้ว่า การรวมกลุ่มกันของครูโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
สมรรถนะเชิงวิชาชีพและคุณภาพของผู้เรียน จะประสบความสาเร็จก็ต่อเมื่อมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ
(collaborative learning) การเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่ (field) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(sharing learning) อย่างต่อเนื่อง ดังผลการวิจัยของ Caskey (2007) ที่ได้ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพมา
พัฒนาประสิทธิภาพของครูภายใต้บริบทความร่วมมือร่วมใจซึ่งผลการวิจัยพบว่า ครูมีการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญ โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญ คื อ การมีภาวะผู้นา ทางวิชาการของผู้บริหาร
และครู โครงสร้างขององค์กรที่มีลักษณะเป็นทีมวิชาชีพ และสุนทรียสนทนา ผลการวิจัยของ Vescio, Ross,
and Adams (2008) ที่ได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ซึ่งพบว่า การใช้ชุมชนแห่ง
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การเรียนรู้เชิงวิชาชีพส่งผลทาให้ครูเกิดการพัฒนาวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ และส่งผลดีต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และผลการวิจัยของมารุต พัฒผล (2558) ที่ได้ใช้หลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ไป
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ซึ่งผลการวิจัยทาให้พบว่า กระบวนการ
โค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยพัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังเป็นผลเนื่องมาจากการใช้ระบบการสอนงาน โดยมีผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
โค้ชเพื่อการรู้คิดทาหน้าที่เพิ่มเติมความรู้และทักษะการโค้ชเพื่อการรู้คิดให้กับครูในลักษณะทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทางานของครูอย่างต่อเนื่อง ดังที่ Reilly (2008), Lofthouse, Leat
and Towler (2010), State of Victoria (2010), Lloyd and Modlin (2012) และ Treasure (2013) ได้ระบุ
ว่า การสอนงานช่วยทาให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน 4 ประการ ได้แก่ 1) การเตรียมการสอนงาน 2) การกาหนดแผนการสอนงาน
ร่วมกัน 3) การดาเนินการสอนงาน และ 4) การประเมินการสอนงาและนาไปปรับปรุงและพัฒนา ดังที่ Reilly
(2008), Lofthouse, Leat and Towler (2010), State of Victoria (2010), Lloyd and Modlin (2012)
และ Treasure (2013) ได้เสนอไว้ ดังผลการวิจัยที่ผ่านมาของ Patti and other (2012) ที่ได้ศึกษาผลของการ
โค้ชทางวิชาชีพในลักษณะที่เป็นการโค้ชส่วนบุคคล (personal professional coaching) พบว่า การโค้ชทาง
วิชาชีพ สามารถพั ฒนาสมรรถนะทางวิช าชีพ ของครูไ ด้เป็ นอย่า งดี ผลการวิ จัย ของ ไชยยศ ไพวิท ยศิริธ รรม
ภัทราวดี มากมี และเขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2013) ซึ่งได้พัฒนาครูด้านการประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูง โดยมี
การโค้ชในระหว่างที่ครูนาความรู้ไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องและ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของมารุต พัฒผล (2558) ที่ได้ใช้การโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญไป
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ซึ่งผลการวิจัยทาให้พบว่า กระบวนการ
โค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยพัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ผลมาจากการใช้ ก ระบวนการ
เสริมพลังให้กับครู มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ การเห็นคุณค่าของตนเอง การพัฒนาตนเอง และการพัฒนา
วิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการสร้างพลังจากภายใน หรือแรงจูงใจภายใน ซึ่งเมื่อครูมีพลังจากภายในแล้ว จึงสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว ดังที่ Lashley (2001) ได้กล่าวไว้ว่า การเสริมพลัง สามารถพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากร ตลอดจนการทาให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันจะนาไปสู่การให้พันธสัญญาที่จะ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และที่ Lashley (2001), Clutterbuck (1994), Saccaro
(1994), Ivancevich (1999) และ Gibson (2000) ได้ระบุไว้ว่า การเสริมพลัง เป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการวิจัยของมารุต พัฒผล
(2557) ที่ได้นาแนวคิดหลักการเสริมพลังไปใช้ในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและ
ความสุ ข ในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา ซึ่ ง พบว่ า การเสริ ม พลั ง สามารถท าให้ ค รู มี ค วามรู้
ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ สริ ม สร้ า งการรู้ คิ ด และความสุ ข ในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการใช้สุนทรียสนทนาและการฟังอย่างลึกซึ้ง ที่ช่วยทาให้ครูเปิดใจรับฟัง
และเรียนรู้จากเพื่อนครู ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่มีอคติ ทาให้มีสติและปัญญาในการคิดใคร่ครวญ
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ตรวจสอบจุด แข็งและจุด ที่ต้องพัฒนาในด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิดของตนเอง อีกทั้ง ยังทาให้มีใจกว้างรับฟั ง
ความคิดของผู้เรียน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญมากที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังที่ Bohm
(1996) ระบุไว้ว่าเมื่อมีการฟังอย่างสงบ ฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) แล้วจะสามารถสัมผัสความจริงได้ ทา
ให้เกิด ปัญญา โดยไม่ ด่ว นสรุปผลการประเมิ นโดยใช้มุ มมองของผู้ป ระเมิน เพี ยงฝ่ ายเดี ยว การสื่ อสารอย่า ง
สร้างสรรค์และด้วยพลังแห่งปัจจุบัน (the power of now) ด้วยใจที่เป็นกลางและเบิกบาน นาไปสู่การมีปัญญา
ในการตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยินดังผลการวิจัยของมารุต พัฒผล (2556) ที่ได้ใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา การ
ฟัง อย่ า งลึ กซึ้ง การสื่อสารเชิ ง บวก และการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ เป็ น กระบวนการฝึ กอบรมครูเพื่อเสริม สร้า ง
ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วิ จั ย เป็ น ฐาน ซึ่ ง ท าให้ ค รู เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒนาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพตลอดจนการเปิดโอกาสให้ครูได้มีการถอดบทเรียนประสบการณ์การโค้ชเพื่อการรู้คิดแล้วนามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ซึ่งทาให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนครูเพิ่มเติม ดังที่ North Atlantic Treaty
Organization (2011) ได้ระบุไว้ ว่าการถอดบทเรียนเป็นการกระตุ้น ให้คณะทางานเกิดความตื่นตัว และมี
ความรู้สึกผูกพันอยู่กับงาน วิเคราะห์เห็นจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากขึ้น ดัง
ผลการวิจัยของ Msila (2013) ที่ทาวิจัยพบว่า การที่ครูได้ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ของตนเองนั้นทาให้ครู
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
สาหรับผลการวิจัยที่พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการด้านทักษะการรู้คิดของผู้เรียนที่เรียนกับครู
กลุ่มทดลองสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนกับครูกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั้น เป็นผลเนื่องมาจาก
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของการ
เรียนรู้ ภายใต้การโค้ชเพื่อการรู้คิดของครู โดยเมื่อครูเปลี่ยนบทบาทจากการสอนมาเป็นการโค้ช จึงทาให้มีเวลา
มากเพียงพอที่จะเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น โดยใน
ระหว่างการโค้ชครูได้ดาเนินการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การตรวจสอบความเข้าใจ การใช้พลังคาถาม
การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดแก่ผู้เรียนรายบุคคลอย่างต่อเนื่องดังที่ Hord
(1997), Protheroe (2008), Fegger & Arruda (2008), Reichstetter (2006), DuFour, Eaker & Many
(2006) , Stool, Bolam, McMahon, Thomas, Wallace,Greenwood et al. (2005) ได้ระบุไว้ว่าการที่
ผู้สอนมีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น ส่งผลทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้าน
ความรู้ และทักษะต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การนารูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้โค้ช
จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการโค้ช เพื่อให้สามารถนาความรู้ และประสบการณ์ของ
ตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับครูในการนาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
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2. การนารูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิดไปใช้ ควรให้ความสาคัญกับ
แนวคิดสาคัญของแต่ละขั้นตอน ซึ่งสามารถปรับวิธีดาเนินการได้ตามความต้องการของผู้สอน วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมการทางาน ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
3. ขั้นตอนที่สาคัญมากของรูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด คือ ขั้น สร้าง
แรงบันดาลใจ ซึ่งถ้าหากสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ จะส่งผลให้ครูใช้ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดของตนเองได้
4. ขั้นตอนที่ส่งผลต่อความรู้ความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครูที่สาคัญมากคือขั้นตอนที่ 3
การนาความรู้ไปปฏิบัติ ซึ่งในกระบวนการพัฒนาครูจะต้องมีการโค้ชครู ที่ชั้นเรียนด้วย เพื่อให้ครูได้เกิดความ
มั่นใจในการโค้ชของตนเอง ตลอดจนเป็นช่วงเวลาที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมกับครูตามที่ครูแต่ละคนต้องการ ผ่าน
การสัมภาษณ์พูดคุยแบบไม่เป็นทางการ
5. ในการประเมินผลการโค้ชของครูนั้น จาเป็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย
มุ่งเน้นการประเมินที่ไม่เป็นทางการหรือกึ่งทางการ จะเหมาะสมกับวัฒนธรรมการทางานของครูมากกว่าการ
ประเมินแบบเป็นทางการ โดยข้อมูลจากการประเมินจะต้องนามาพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิด
ของครูเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี การวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นาความสามารถในการโค้ ช เพื่ อ การรู้ คิ ด กับ ครู ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ได้ทาเฉพาะครูประถมศึกษา ซึ่งการพัฒนากับครูระดับมัธยมศึกษาจะทาให้ได้องค์ความรู้
ที่ต่อยอดจากการวิจัยครั้งนี้
2. ควรมีการสังเคราะห์ความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดตามบริบทของแต่ละพื้นที่แล้วนามาเป็น
กรอบสาหรับการวิจัยพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครูที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละสถานศึกษา
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