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ค าน า 

 
 หนังสือ “การโค้ชเพ่ือการรู้คิด (Cognitive Coaching)” เล่มนี้ได้เขียนขึ้น
จากการสังเคราะห์เอกสาร ต ารา ประสบการณ์การโค้ช และประสบการณ์การท าวิจัย
ของผู้เขียนจ านวนหลายเรื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้สอนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ได้ใช้ศึกษาและเรียนรู้
นวัตกรรมการโค้ชเพ่ือการรู้คิด และน าไปใช้พัฒนาทักษะการรู้คิด (cognitive skills) 
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 การโค้ชเพ่ือการรู้คิด (cognitive coaching) เป็นบทบาทของผู้สอนยุคใหม่
ที่พัฒนาการมาจากการสอน (teaching) และการเป็นผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ (facilitator) มีองค์ประกอบส าคัญได้แก่ การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้           
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน การใช้พลังค าถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์ และการให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทักษะการรู้คิดของผู้เรียน       
ในปัจจุบัน ดังนั้นการโค้ชจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้สอนทุกคนควรเรียนรู้ ฝึกฝน และ
น าไปโค้ชผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ขอขอบคุณคณะครูทุ กท่ านที่ มี ส่ วน ร่ ว ม ในการวิ จั ย ของผู้ เ ขี ยน                    
และผู้สอนทุกท่านที่ได้น าหนังสือเล่มนี้ไปใช้จริงในพ้ืนที่และให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาหนังสือให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับครูอาจารย์  
และผูท้ี่สนใจได้มากพอสมควร 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล 

 
 



 
 

ค านิยม 
 

 หนังสือ การโค้ชเพ่ือการรู้คิด (Cognitive Coaching) เล่มนี้ เป็นหนังสือที่
ได้น าเสนอเนื้อหาสาระที่มีความส าคัญและน่าสนใจ เหมาะส าหรับครูยุคใหม่ ที่จะท า
หน้าที่เป็นโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการคิดไม่ว่าจะเป็น soft skills และ hard skills ของผู้โค้ช 
การใช้พลังค าถาม (power questions) และหัวข้ออ่ืนๆ ซึ่งครูสามารถน าไปใช้ได้อย่าง
หลากหลาย  
 ขอเสนอแนะให้ครูและผู้สนใจทางการศึกษาได้อ่านและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการโค้ชเพ่ือการรู้คิด แล้วน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีการคิดขั้นสูง ซึ่งเป็น
ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในอนาคตต่อไป 
  
 
 
 

      ดร.ศรีสมร  พุ่มสะอาด 
                             อดีตที่ปรึกษาด้านกระบวนการเรียนรู้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
บทที่  หน้า 

1 กระบวนทัศน์การโค้ชในการเรียนรู้ยุคใหม่ 1 
 บทน า 3 
 1.1  ธรรมชาติของการเรียนรู้สู่การโค้ช 7 
 1.2  ปัจจัยการเรียนรู้ในมุมมองพระพุทธศาสนา 

      พัฒนามาสู่บทบาทของโค้ช 
 

9 
 1.3  ชีวิตกับการเรียนรู้สู่จุดเน้นของการโค้ช 14 
 1.4  The Four Pillars of Education สู่เป้าหมายของการโค้ช 15 
 1.5  วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนาการโค้ช 18 
 1.6  บทบาทของโค้ชกับปริมาณการเรียนรู้ 21 
 1.7  ตัวชี้วัดการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ 28 
 สรุป 29 
 บรรณานุกรม 31 
   
2 สาระส าคัญของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 35 
 บทน า 37 
 2.1  แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด 41 
 2.2  Soft skills  และ  Hard skills ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 54 
 2.3  กลไกของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 64 
 2.4  กระบวนการโค้ชเพื่อการรู้คิด 68 
 2.5  ธรรมชาติของผู้เรียนที่โค้ชควรรู้ 70 
 สรุป 80 
 บรรณานุกรม 81 

 

 



 
 

สารบัญ 
 
บทที่  หน้า 

3 การรู้คิด 83 
 บทน า 85 
 3.1  สาระส าคัญของการรู้คิด 89 
 3.2  ทักษะการรู้คิด 93 
       3.2.1  การรับรู้ 95 
       3.2.2  ความสนใจ 99 
       3.2.3  การจ า 101 
       3.2.4  ภาษา 103 
       3.2.5  การคิด 104 
 3.3  การคิดขั้นสูง 110 
 3.4  การโค้ชเพ่ือการรู้คิดบนฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด 113 
 สรุป 128 
 บรรณานุกรม 131 
   
4 การสร้างความไว้วางใจ 133 
 บทน า 135 
 4.1  แนวคิดของการสร้างความไว้วางใจ 139 
 4.2  จุดมุ่งหมายของการสร้างความไว้วางใจ 142 
 4.3  พลังของความไว้วางใจ 143 
 4.4  ความต้องการของผู้เรียนที่เป็นพื้นฐานของความไว้วางใจ 144 
 4.5  บุคลิกภาพของโค้ชที่เสริมสร้างความไว้วางใจ 146 
 4.6  การสื่อสารของโค้ชที่เสริมสร้างความไว้วางใจ 149 
 4.7  วิธีการสร้างความไว้วางใจ 149 



 
 

สารบัญ 
 
บทที่  หน้า 

 4.8  ปัจจัยยึดเหนี่ยวความไว้วางใจ 167 
 4.9 การจัดการความไว้วางใจ 167 
 สรุป 169 
 บรรณานุกรม 171 
   
5 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 173 
 บทน า 175 
 5.1  แนวคิดของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 179 
 5.2  จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 183 
 5.3  การใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 184 
 5.4  การใช้สื่อเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 187 
 5.5  การใช้เรื่องเล่าเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 193 
 5.6  การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 195 
 5.7  กิจกรรมการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 200 
 สรุป 201 
 บรรณานุกรม 203 
   
6 การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 205 
 บทน า 207 
 6.1  แนวคิดของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 211 
 6.2  จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 211 
 6.3  ประโยชน์ของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 212 
 6.4  ช่วงเวลาของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 213 



 
 

สารบัญ 
 

บทที่  หน้า 
 6.5  วิธีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 215 
 6.6  แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนหลังการตรวจสอบความเข้าใจ 222 
 สรุป 225 
 บรรณานุกรม 227 
   
7 พลังค าถาม 229 
 บทน า 231 
 7.1  แนวคิดของพลังค าถาม 235 
 7.2  ความส าคัญของพลังค าถาม 236 
 7.3  พลังค าถามเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 236 
 7.4  ระบบการใช้พลังค าถาม 259 
 7.5  กลยุทธ์การใช้พลังค าถาม 261 
 7.6  กลยุทธ์การตอบสนองค าตอบของผู้เรียน 262 
 สรุป 264 
 บรรณานุกรม 265 
   
8 การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 267 
 บทน า 269 
 8.1  แนวคิดของการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 273 
 8.2  ความส าคัญของการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 273 
 8.3  การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์โดยการกล่าวค าพูด 273 
 8.4  การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์โดยการสะท้อนคิด 

      และถอดบทเรียน 
 

276 
 8.5  การสื่อสารเชิงบวกเพ่ิมพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับ 281 



 
 

สารบัญ 
 

บทที่  หน้า 
 8.6  ทักษะการชื่นชมและเห็นคุณค่า 283 
 สรุป 285 
 บรรณานุกรม 287 
   
9 การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 289 
 บทน า 291 
 9.1  แนวคิดของการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 295 
 9.2  ความส าคัญของการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 297 
 9.3  วิธีการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 298 
 9.4  กิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดที่เสริมสร้างการคิดขั้นสูง 302 
 9.5  ตัวอย่างการโค้ชเพ่ือการรู้คิดจากประสบการณ์และการวิจัย 305 
 สรุป 316 
 บรรณานุกรม 317 
   

10 การประเมินผลการโค้ช 319 
 บทน า 321 
 10.1  สามแนวทางการประเมินผลการโค้ช 325 
 10.2  การประเมินผลการโค้ชที่เสริมพลังตามสภาพจริง  327 
 10.3  เครื่องมือการประเมินผลการโค้ชจากผลการวิจัย 333 
 10.4  การสะท้อนผลการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 350 
 สรุป 351 
 บรรณานุกรม 353 

ดรรชนีค าส าคัญ 355 



 
 

บัญชีตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
1 บทบาท teacher , facilitator  และ  cognitive coaching 47 
2 การวิเคราะห์ความแตกต่างของการโค้ช  การจัดการเรียนรู้   

และการประเมิน 
 

51  
3 ตัวอย่างค าถามจ าแนกตามระดับการคิด เรื่อง สารเสพติด 67 
4 แนวการโค้ชจ าแนกตามลักษณะเด่นของ Generation Z 71 
5 แนวการโค้ชจ าแนกตามลักษณะเด่นของ Generation Alpha 72 
6 แนวการโค้ชจ าแนกตามจริตของผู้เรียน 74 
7 แนวการโค้ชจ าแนกตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 75 
8 กิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข 140 
9 การวิเคราะห์หลักธรรมกัลยาณมิตรที่เสริมสร้างความไว้วางใจ 

ของผู้เรียน 
 

147 
10 แนวปฏิบัติการโค้ชเพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจ 157 
11 ตัวอย่างการใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 185 
12 จุดเน้นที่แตกต่างกันของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 

ก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้ 
 

214 
13 พฤติกรรมบ่งชี้การติดตามบทเรียนได้ทัน และการติดตาม

บทเรียนไม่ทัน 
 

215 
14 จุดเน้นของการตรวจสอบผลงานของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน 

ของกระบวนการเรียนรู้ 
 

218 
15 แนวทางการเลือกใช้วิธีการช่วยเหลือผู้เรียน 223 
16 วิธีการช่วยเหลือผู้เรียนตามระดับความสามารถของผู้เรียน 224 
17 ค ากริยาที่ใช้ในการตั้งค าถามตามล าดับขั้นการรู้คิด 237 
18 ตัวอย่างการใช้พลังค าถามเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน 240 



 
 

บัญชีตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
19 การให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยการพูดแบบใหม่ 274 
20 จุดเน้นของการ Feed – up, Checking for understanding, 

Feedback, Feed – forward ใน Process, Progress และ  
Product ของการเรียนรู้ 

 
 

301 
21 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองเพ่ือเสริมสร้าง 

การคิดขั้นสูง 
 

302 
22 วิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 329 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีแผนภาพ 
 
แผนภาพ  หน้า 

1 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ 
ในมุมมองพระพุทธศาสนา 

 
12 

2 วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนาการโค้ช 20 
3 บทบาทของโค้ชกับปริมาณการเรียนรู้ 22 
4 Leader as a Cognitive Coaching 49 
5 จรณทักษะ (soft skills) ของการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 57 
6 Hard skills ของการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 62 
7 องค์ประกอบของการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 64 
8 ความสัมพันธ์ของทักษะการรู้คิด 94 
9 การให้ความสนใจในขณะอ่านหนังสือ 99 
10 การส่งสารสื่อประสาทระหว่างเซลล์ประสาทเซลล์หนึ่ง 

ไปยังอีกเซลล์หนึ่ง 
 

104 
11 การแผ่ขยายของพลังความไว้วางใจ 144 
12 รูปแบบการสร้างความไว้วางใจในการโค้ช 151 
13 แนวความคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจของ Stephen M.R. Covey 153 
14 การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) 182 
15 การใช้สื่อภาพไอศกรีมโคนในการกระตุ้นการเรียนรู้ 188 
16 การใช้สื่อภาพถุงชาในการกระตุ้นการเรียนรู้ 189 
17 การใช้สื่อที่เป็นของจริง ตะกร้า 3 ใบในการกระตุ้นการเรียนรู้ 190 
18 การใช้สื่อที่เป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริงในการกระตุ้นการเรียนรู้ 191 
19 ภาพพุทธประวัติตอนพระเทวทัตให้ปล่อยช้างนาฬาคีรี 195 
20 ล าดับขั้นการรู้คิดของ Bloom กับ Anderson and Krathwohl 237 
21 ระบบการใช้พลังค าถาม 260 



 
 

บัญชีแผนภาพ 
 
แผนภาพ  หน้า 

22 กระบวนการสะท้อนคิดของ Mental Model 277 
23 ความสัมพันธ์ของการให้ข้อมูล 3 แบบ และการตรวจสอบความ

เข้าใจ กับช่วงเวลาของการเรียนรู้ 
 

296 
24 รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลังตามสภาพจริง 328 

 
 
 



บทที่ 1 กระบวนทัศน์การโค้ชในการเรยีนรู้ยุคใหม่   1 

 
บทที ่1 

กระบวนทัศนก์ารโค้ช 
ในการเรียนรู้ยุคใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2   บทที่ 1 กระบวนทัศน์การโค้ชในการเรียนรู้ยุคใหม ่

 
 
 

การโค้ชสามารถท าได้ทุกเวลาและสถานที่ 
 

โดยผู้สอนยุคใหม่เปลี่ยนบทบาท 
 

จากผู้ถ่ายทอดความรู้ 
 

ผู้เอื้ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
 

มาเป็นโค้ช 
 
 
 



บทที่ 1 กระบวนทัศน์การโค้ชในการเรยีนรู้ยุคใหม่   3 

บทน า  
 

 การน าเสนอเนื้อหาสาระ เรื่อง กระบวนทัศน์การโค้ชในการเรียนรู้       
ยุคใหม่ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการเรียนรู้สู่การโค้ช ปัจจัย      
ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ในมุมมองทางพระพุทธศาสนาพัฒนามาสู่บทบาทของโค้ช ชีวิตกับ
การเรียนรู้สู่จุดเน้นของการโค้ช The Four Pillars of Learning สู่เป้าหมายของการ
โค้ช วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนาการโค้ช บทบาทการโค้ชกับปริมาณการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
  1. การโค้ชสามารถท าได้ทุกเวลาและสถานที่ โดยผู้สอนยุคใหม่
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้มาเป็นโค้ช 
เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 
  2. การเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งมีความละเอียดอ่อน การที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดนั้น โค้ชจะต้องสร้างทั้งปัจจัย จากภายนอก (ปรโตโฆสะ) คือ
กัลยาณมิตร รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และปัจจัยภายในคือการกระตุ้น  
ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างถูกวิธี (โยนิโสมนสิการ) ควบคู่กัน 
 
  3. โค้ชจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพบนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ (ชีวิต คือ การเรียนรู้) การทะนุ
ถนอมชีวิตของตนเองด้วยความไม่ประมาทให้มีชีวิตอยู่อย่างมีศักยภาพ เพ่ือเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ สร้างสรรค์และท าประโยชน์ให้กับสังคมส่วนร่วม (ชีวิตเพ่ือการเรียนรู้) และมีชีวิต
ที่ดีงาม เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับคนรุ่นหลัง (ชีวิตแห่งการเรียนรู้) 
 
  4. โค้ชควรใช้สี่เสาหลักทางการศึกษาเป็นจุดมุ่งหมายของการโค้ช     
ที่จะท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้  มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ภาษาและวัฒนธรรม ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
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  5. โค้ชที่มีศักยภาพจะใช้วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนา 4 ขั้นตอนได้แก่ 
การวางแผน การปฏิบัติการโค้ช การประเมินผลการโค้ชและการถอดบทเรียน        
เป็นวงจรการโค้ชผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
  6. มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ ผู้สอนมีบทบาทเป็นโค้ชการรู้คิดที่คอย
ชี้แนะ (guide) ใช้พลังค าถาม (question) สะท้อนคิด(reflection) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
  7. ตัวชี้วัดการโค้ชจะต้องเลือกและปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ต่างๆ หัวใจส าคัญของการโค้ชที่แตกต่างจากการสอนโดยทั่วไป คือ การท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้วยวิธีการโค้ชที่แตกต่างกันระหว่างผู้เรียนแต่ละบุคคล 
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1.1  ธรรมชาติของการเรียนรู้สู่การโค้ช 

 
“การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและสถานที่  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  

แต่ใช้วิธีการและเวลาในการเรียนรู้แตกต่างกัน” 
 

 การเรียนรู้  เป็นผลที่ เกิดจากการใช้กระบวนการรู้คิด (cognitive 
process) ที่เกิดขึ้นในสมองของบุคคล เพ่ือสร้างความหมายของข้อมูลสารสนเทศ และ
สิ่งเร้าต่างๆ ที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัสเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ 
ความรู้สึกและพฤติกรรมต่างๆ (Anderson & Krathwohl. 2001, Mayer. 2003, 
Oxford University. 2005)  
 

 ผลของการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ 5 ประการ 
ได้แก่ 1) การมีความเชื่อหรือความศรัทธาที่ถูกต้อง 2) การมีความประพฤติดีและมี
จริยธรรม 3) การมีวิธีการเรียนรู้ 4) การเสียสละและท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจช่วยเหลือและพร้อมที่จะรับฟัง และ 5) มีความรอบรู้  มีกระบวน 
การคิด มีเหตุผล (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตโต. 2557) 
 

 การเรียนรู้ เกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ เช่น การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน       
การเรียนรู้ด้วยการคิดพิจารณา การไตร่ตรอง การทบทวนประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการเรียนรู้นั้นสามารถเกิดขึ้น
ได้ทุกเวลาและสถานที ่ 
 

 สิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 3 ด้านประกอบด้วย 1) ข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม 2) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ ที่น าไปสู่
การมีคุณธรรมจริยธรรม และ 3) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดและปัญญา  
 

 พ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ได้แก่ การอ่าน (reading) การเขียน (writing) และเลขคณิต (arithmetic) เรียกว่า 
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three R’s หรือ 3R’s น าเสนอโดย Sir William Curtis ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะเพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้และการด ารงชีวิต  
 

 การเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส าคัญของบุคคลทุกคนในการแสวงหาความรู้      
และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการท างานและการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพและคุณค่า ซึ่งการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาตลอดชีวิต  
 

 การพัฒนาบุคคลให้มีกระบวนการเรียนรู้ เป็นภารกิจที่ส าคัญของทุกคน         
ในสังคม พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีหน้าที่ พัฒนาบุตรหลานให้มีกระบวนการเรียนรู้               
ครู อาจารย์ มีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการเรียนรู้ ผู้ใหญ่มีหน้าที่เป็นตัวแบบ
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนสื่อต่างๆ มีหน้าที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับ
ทุกคนในสังคม  
 

 กระบวนการเรียนรู้เป็นศักยภาพที่มีอยู่ในทุกคน ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ รวมทั้ง
ผู้สูงอายุ ที่จะต้องน ามาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ จนท าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนามาตั้งแต่แรกเกิดและในทุกช่วงวัย 
 

 การโค้ชสามารถท าได้ทุกเวลาและสถานที่ โดยผู้สอนยุคใหม่เปลี่ยนบทบาท
จากผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ มาเป็นโค้ช เพ่ือให้ผู้เรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
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1.2  ปัจจัยการเรียนรู้ในมุมมองทางพระพุทธศาสนา 
      พัฒนามาสู่บทบาทของโค้ช 
 
 การที่บุคคลจะเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้นั้นมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ                
(พระพรหมคุณาภรณ์. 2557) 
 

  1) ปรโตโฆสะ  
 

  2) โยนิโสมนสิการ  
 
 

 1. ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผู้อ่ืน หรือการชักจูงจากภายนอก คือ การรับ
ฟังค าแนะน าสั่งสอน เล่าเรียน หาความรู้ สนทนาซักถาม ฟังค าบอกเล่าชักจูงของผู้อ่ืน 
โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร  
 

 2. โยสิโสมนสิการ คือ การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด คิดเป็น คือ  ท า
ในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา รู้จักสืบสาวหาเหตุผล 
แยกแยะสิ่งนั้นๆ ปัญหานั้นๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุ
ปัจจัย  
 

 ข้อธรรม 2 อย่างนี้ เรียกได้อีกอย่างว่า “องค์ประกอบของการศึกษา” 
หรือ “บุพภาคของการศึกษา” ส่วนปัจจัยที่ท าให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นที่ผิด 
ประกอบด้วย 1) ปรโตโฆสะ และ 2) อโยนิโสมนสิการ (อโยนิโสมนสิการ คือ การคิดที่
ไม่ถูกต้องซึ่งน าไปสู่ความตกต่ าและความเสื่อม) (พระพรหมคุณาภรณ์. 2557)  
 

 ปัญญา คือ ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยปัญญาที่เกิดจากการคิด ปัญญา 
ที่เกิดจากการสดับตรับฟังและปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติ ดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ์. 
2557) 
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  1. จินตามยปัญญา คือ ปัญญาเกิดการคิดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างมีเหตุผล หลักการ ข้อเท็จจริง ข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีคิดที่หลากหลายหรือการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ  
 

  2.  สุตมยปัญญา คือ ปัญญาเกิดจากการสดับตรับฟัง การเล่าเรียน
จากบุคคลอื่นหรือจากสื่อเป็นปัญญาที่เกิดจากบุคคลภายนอกหรือปรโตโฆสะ  
 

  3. ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 
จากการที่ได้คิด ได้ฟังจากบุคคลอ่ืน แล้วตรวจสอบทบทวนตนเองอยู่ตลอดเวลา 
 
 ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การเรียนรู้หรือปัญญานั้นสามารถใช้
วิธีการต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
  1. การใช้กระบวนการคิดเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ มุ่งให้ความส าคัญกับ
กระบวนการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา         
การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 

  2. การใช้กระบวนการเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง          
ผู้มีประสบการณ์ การศึกษาจากหนังสือ ต ารา เป็นต้น 
 

  3. การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จนเกิดประสบการณ์และการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 
 อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งแล้วจะพบว่ากระบวนการเรียนรู้ทั้ง         
3 แนวทาง ไม่สามารถแยกเป็นอิสระจากกันได้โดยเด็ดขาด แต่มีความอาศัยเกื้อกูลกัน
ขึน้อยู่กับจุดเน้นของกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง กล่าวคือ  
 
 หากใช้กระบวนการคิดเป็นหลักก็จะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้จากบุคคล
อ่ืนและกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุน 
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 หากใช้กระบวนการเรียนรู้จากบุคคลอ่ืนเป็นหลักก็จะต้องใช้กระบวนการ
คิดและกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุน 
 

 หากใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นหลักก็จะต้องใช้กระบวนการ
คิดและกระบวนการเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน มาเป็นปัจจัยสนับสนุน  
 

 วิธีการเรียนรู้ของนักปราชญ์ที่ท าให้เกิดปัญญาหรือการเรียนรู้ เป็นภูมิ
ปัญญาของคนไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา เรียกโดยรวมว่า “พาหุสัจจะ” 
หรือ “หัวใจนักปราชญ์” แปลว่า ความเป็นผู้ได้สดับมาก หมายถึง การได้ศึกษาเล่า
เรียนมาก การมีความรู้ประสบการณ์มาก เรียกว่าเป็น “พหูสูต” พหุสัจจะ เกิดจาก
การศึกษาและการศึกษาท่ีดีเกิดจากการศึกษา 4 ลักษณะดังนี้ (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทอง
ดี สุรเตโช). 2548) 
 
 1.  สุ  มาจากค าว่า  “สุตะ”   คือ  การฟังเป็น ฟังแล้วเกิดการเรียนรู้ 
 2.  จิ  มาจากค าว่า  “จินตะ”  คือ  การคิดเป็น คิดแล้วเกิดการเรียนรู้ 
 3.  ปุ  มาจากค าว่า  “ปุจฉา”  คือ การตั้งค าถามเป็น ถามแล้วเกิดการเรียนรู้ 
 4.  ลิ  มาจากค าว่า  “ลิขิต”   คือ   การเขียนเป็น หรือการจดบันทึก 
     ที่ช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ 
 
 ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการฟัง การคิด การตั้งค าถาม 
และการเขียนจดบันทึกอย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งนี้เป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ทุกอย่างในอนาคตเมื่อผู้เรียนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ 
 

 ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ มีหลายประการ          
ที่ส าคัญ ได้แก่ มีความเชื่อที่ถูกต้อง มีความประพฤติที่ดี มีจริยธรรม มีวิธีการเรียนรู้ 
เรียนรู้ตลอดเวลา เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม รอบรู้ มีเหตุผล       
มีกระบวนการคิด แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  1  ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ในมุมมองพระพุทธศาสนา 
 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เรื่องการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งมีความละเอียดอ่อน 
การที่จะพัฒนา ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดนั้น การโค้ชจะต้องสร้างทั้งปัจจัย
จากภายนอก (ปรโตโฆสะ) คือกัลยาณมิตร รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และปัจจัยภายในคือการกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างถูกวิธี (โยนิโส
มนสิการ) ควบคู่กัน ดังนี้ 

การเรียนรู ้

กัลยาณมติร 

โยนิโสมนสิการ 

มีความเชื่อ 
ที่ถูกต้อง 

ประพฤติด ี มีจริยธรรม 

รอบรู้  มีเหตุผล 

เสียสละ 

ท าประโยชน์ 
เพื่อส่วนรวม 

มีกระบวน 
การคิด 

เอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ 

เรียนรู้ 
ตลอดเวลา 

มีวิธ ี
การเรียนรู ้
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  1. โค้ชมีบุคลิกภาพที่ท าให้ผู้เรียนมีความสบายใจและรู้สึกสนิทสนม 
ชวนให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ไม่หวาดกลัว  
 

  2. โค้ชมีความประพฤติท่ีน่าเคารพ ทีป่ระพฤติตนตามสมควรแก่ฐานะ 
และท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอบอุ่นใจเมือ่อยู่ใกล้ครู 
 

  3.  โค้ชด ารงตนเป็นที่ เจริญใจ หรือควรค่าแก่การเคารพยกย่อง           
ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง  
 

  4.  โค้ชต้องสามารถอธิบายขยายรายละเอียด แสดงเหตุผลให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน  
 

  5.  โค้ชมีความอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนอดทนต่อพฤติกรรม
และค าพูดที่มากระทบจิตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอรวมทั้งค าวิพากษ์วิจารณ์
ของผู้เรียน  
 

  6.  โค้ชความสามารถในการอธิบายเนื้อหาสาระที่มีความซับซ้อน        
ให้เข้าใจได้ง่าย  
 

  7.  โค้ชไม่ชักน าผู้เรียนให้ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ 
รวมทั้งไม่ชักชวน ยุยงให้ผู้เรียนไปท าในเรื่องเหลวไหล และไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย  
 

  8. โค้ชกระตุ้นการคิด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดขั้นสูง 
เช่น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสร้างสรรค์ แก้ปัญหา คิดทางบวก คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เป็นต้น 
 
  9. โค้ชต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดด้วย
วิธีการที่หลากหลายการเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน หรือภูมิปัญญา และลงมือปฏิบัติการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
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1.3  ชีวิตกับการเรียนรู้สู่จุดเน้นของการโค้ช   
  
 ชีวิตกับการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเสมอ เมื่อมีชีวิตก็มีการเรียนรู้ 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เรียนรู้เพ่ือ
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวม มีค าส าคัญ คือ ชีวิตคือการเรียนรู้ (Life as 
Learning) ชีวิตเพื่อการเรียนรู้ (Life for Learning) และชีวิตแห่งการเรียนรู้ (Life 
of Learning) มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้      
 

        ชีวิตคือการเรียนรู้ (Life as Learning)  
   คือ การด ารงชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ เป็นการปฏิบัติ
กิจการหน้าที่ต่างๆ อย่างมีสติรู้เท่าทัน และมีปัญญา ที่มีการวางแผนการด าเนินชีวิต 
การจัดการชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
และการคิดเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้  
 

  ชีวิตเพื่อการเรียนรู้ (Life for Learning)  
   คือ การด ารงชีวิตอยู่เพ่ือการเรียนรู้ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์     
ต่อส่วนรวม โดยไม่ละความมุ่งมั่น ใช้ความพยายาม ใช้ความอดทน ใช้สติและปัญญา 
ในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืนและประโยชน์
ของส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดอยู่กับที่  
 

  ชีวิตแห่งการเรียนรู้ (Life of Learning)  
   คือ การมีชีวิตที่มีคุณภาพ เจริญงอกงาม อันเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติกิจการหน้าที่ต่างๆ อย่างมีสติรู้เท่าทันและมีปัญญา มีการวางแผนการด าเนินชีวิต 
การจัดการชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง (Life as Learning) และการ
ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและส่วนรวม (Life for Learning) ชีวิตแห่งการเรียนรู้นี้นับว่าเป็น
จุดสูงสุดของการเรียนรู้ เป็นการด าเนินชีวิตที่ดีงาม จนกระทั่งเป็นตัวแบบ ( role 
model) ของการด าเนินชีวิตให้กับบุคคลอ่ืนได้ด าเนินรอยตาม  
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 การจัดการศึกษาควรให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอันดับแรก 
เพราะการเรียนรู้เท่านั้นที่จะเป็นเครื่องมือส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ ไม่ว่าสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และแม้ชีวิตจะต้องประสบกับสิ่งใดๆ 
หากมีการเรียนรู้ย่อมมีชีวิตต่อไปได้อย่างดี   
 
 โค้ชจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพบนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ (ชีวิต คือ การเรียนรู้) การทะนุถนอมชีวิต
ของตนเองด้วยความไม่ประมาท ให้มีชีวิตอยู่อย่างมีศักยภาพ เพ่ือเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
สร้างสรรค์และท าประโยชน์ให้กับสังคมส่วนร่วม (ชีวิตเพ่ือการเรียนรู้) และมีชีวิตที่ดี
งาม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง (ชีวิตแห่งการเรียนรู้)  

 
 
1.4  The Four Pillars of Education สู่เปา้หมายของการโค้ช 
 
 องค์การสหประชาติ (UNESCO) ได้ระบุหลักการพ้ืนฐานของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ที่เสนอไว้ในรายงานเรื่อง Learning: The Treasure Within ต่อองค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เมื่อ ค.ศ. 1995 ไว้           
4 ประการ มีชื่อเรียกว่า The Four Pillars of Education หรือสี่เสาหลักทาง
การศึกษา ได้แก่ 1) การเรียนเพ่ือรู้ (Learning to know) 2) การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติ      
ได้จริง (Learning to do) 3) การเรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning to be) และ 4) การ
เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) ดังนี้ (UNESCO. 1996) 
 

        1. การเรียนเพื่อรู้ (Learning to know) เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพ่ือให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติ 
สมาธิ ความจ า ความคิด ผสมผสานกับสภาพจริงและประสบการณ์ในการปฏิบัติ  
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    2. การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง (Learning to do) เป็นการเรียนรู้ 
ที่มุ่งพัฒนาความสามารถและความช านาญรวมทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปรับประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานและอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและการฝึก
ปฏิบัติงานที่เน้นประสบการณ์ต่างๆ ทางสังคม 
 

    3. การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be) เป็นการเรียนรู้ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกด้านทั้งจิตใจและร่างกาย สติปัญญา ให้ความส าคัญกับจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับตัวและปรับปรุงบุคลิกภาพ      
ของตน เข้าใจตนเองและผู้อื่น   
 

    4. การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) 
เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม             
ได้อย่างมีความสุข มีความตระหนักในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหา        
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความเคารพสิทธิ  และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของแต่ละบุคคล           
ในสังคม 
 

 กระบวนการเรียนรู้  ที่เอ้ือต่อการเรียนเพ่ือรู้ (Learning to know) การ
เรียนรู้เพ่ือปฏิบัติ ได้จริง (Learning to do) การเรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning to be) 
และการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) ดังกล่าวควรมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
 

  1. การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียน        
มีบทบาทในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และตอบสนองกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
(active response) จากการที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ และรับผิดชอบ     
ในการเรียนรู้ของตนเอง  
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  2. การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติกิจกรรม (activity – based 
learning) เป็นการใช้กิจกรรมต่างๆ กระตุ้นการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
 

  3. การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (transformative learning) 
ที่มุ่งเน้น การเปลี่ยนแปลงจากภายใน ( inner) หรือเปลี่ยนที่ระบบคิด วิธีคิด 
กระบวนการคิด ให้ผู้เรียนเกิดตระหนักรู้ว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญ ในฐานะที่เป็น
เครื่องมือส าหรับการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ เพ่ือท าประโยชน์
ต่อส่วนรวม  
 

  4. การสร้างความตระหนักรู้ ในตนเองที่แท้จริง (actualizing 
tendency) ของผู้เรียนจนค้นพบแนวทางและวิธีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท า
ได้โดยการให้ผู้เรียนตรวจสอบและประเมินตนเอง (self - assessment) รวมทั้งการ
ถอดบทเรียน (lesson - learned) ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

 การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่            
ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้นใช้กระบวนการเรียนรู้ และ
กระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง สามารถวางแผนและพัฒนาตนเ อง โค้ชจะลด           
การบรรยาย แต่ขยายพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  
โดยโค้ชท าหน้าที่กระตุ้นการเรียนรู้ (learning coach) คอยชี้แนะแนวทาง ส่งเสริม 
สนับสนุนผู้เรียนในทุกวิถีทางให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนโค้ชต้อง
เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน (teacher as learner) และตระหนักอยู่เสมอว่า ผู้เรียน        
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้  โค้ชจะต้องแสดงภาวะผู้น าเชิ งวิชาการ 
(academic leadership) ที่เปี่ยมด้วยบารมีทางวิชาการ (academic charisma 
แปลว่า คุณงามความดีทางวิชาการท่ีได้สั่งสมมา)  มีคุณธรรมจริยธรรม ความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนรู้ สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน        
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในที่สุด  
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 โค้ชควรใช้สี่เสาหลักทางการศึกษาทั้ง 4 ประการเป็นจุดมุ่งหมายของ         
การโค้ช ในการที่จะท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหา
ความรู้  มีความสามารถ สมรรถนะ ปรับประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงาน        
และอาชีพได้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและวัฒนธรรม ความเป็น
มนุษย์ ที่สมบูรณ์ รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม มีศีลธรรม ตลอดจนด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข แก้ปัญหาการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี เคารพสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของแต่ละบุคคล  
 
 

1.5  วงจรการเรียนรู้สูก่ารพัฒนาการโค้ช 
 
 การเรียนรู้ เป็นกระบวนการน าไปสู่การพัฒนาที่ใดไร้การเรียนรู้ที่นั้น               
ไม่มีการพัฒนาและการเรียนรู้นั้นจะต้องเป็นการเรียนรู้ที่เป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งจะท า
ให้ผู้ที่เรียนรู้ได้สั่งสมประสบการณ์และค่อยๆ พัฒนาขึ้นเป็นภูมิปัญญา (wisdom)  
 

 วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนา คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดองค์ความรู้
ที่สั่งสมไปเรื่อยๆ ไม่มีจุดสิ้นสุดจนเป็นภูมิปัญญาและนวัตกรรม ดังนี้ 
 

  ขั้นที่ 1 การวางแผนการเรียนรู้ (Plan) เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ รวมทั้ งวิธีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ในที่นี้หมายความรวมถึงการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้        
ในระบบ การเรียนรู้นอกระบบ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย น าไปสู่การเป็นบุคคล         
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

  ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการเรียนรู้ (Do) เป็นการเรียนรู้ตามขั้นตอนและ
วิธีการอย่างเป็นระบบ ภายใต้การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดเชิง
ประเมิน คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติการเรียนรู้ท าได้ทั้งการ
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เรียนรู้ด้วยตนเองหรือการเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน การเรียนรู้จากสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ โดยมีการประเมินในลักษณะ formative assessment เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
 

  ขั้นที่  3 การตรวจสอบผลการเรียนรู้ (Check) เป็นการประเมิน        
ในลักษณะ summative assessment เพ่ือลงสรุปว่าการเรียนรู้บรรลุจุดมุ่งหมาย
หรือไม่อย่างไร จุดเน้นของการประเมิน คือ การประเมินตนเอง (self - assessment) 
ซึ่งผลการตรวจสอบจะน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาต่อไป 
 

  ขั้นที ่4 การถอดบทเรียน (lesson - learned) เป็นการทบทวน
กระบวนการและผลของการเรียนรู้ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด มีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคืออะไร ได้เรียนรู้อะไรบ้าง และมีประเด็นที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในการเรียนรู้ครั้งต่อไปอย่างไร 
 

 โค้ชที่มีศักยภาพจะใช้วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนาทั้ง 4 ขั้นตอน เป็นวงจร
การปฏิบัติการโค้ชให้กับผู้เรียนในทุกๆ เรื่อง ดังนี้ 
 

 การวางแผนการโค้ช (Plan) แผนช่วยท าให้การโค้ชมีเป้าหมายและวิธีการ
ที่ชัดเจน ตรงประเด็นที่ผู้ เรียนต้องการได้รับการโค้ช  เป็นปัจจัยที่ท าให้การโค้ช                 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 การปฏิบัติการโค้ช (Do)โดยเทคนิควิธีการต่างๆ นับว่าเป็นช่วงเวลาที่โค้ช
จะได้เรียนรู้ร่วมไปกับผู้เรียน ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการโค้ชอย่างต่อเนื่อง  
 

 การประเมินผลการโค้ช (Check) คือ เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการโค้ชเพื่อน าไปสู่การถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้  
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ปฏิบตัิการโค้ช 
(Do) 

ประเมินผลการโค้ช 
(Check) 

ถอดบทเรียน 
(Lesson - learned) 

ปฏิบตั ิ
(Do) 

วางแผน 
(Plan) 

ถอดบทเรียน 
(Lesson - learned) 

ประเมินผลการโค้ช 
(Check) 

วางแผนการโค้ช 
(Plan) 

 การถอดบทเรียนการโค้ช (Lesson – learned for coaching) คือ การ
สังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการโค้ช เป็นองค์ความรู้ที่มีรากฐานมาจาก
การปฏิบัติจริงซึ่งน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมการโค้ชต่อไป  
 
 วงจรการปฏิบัติการโค้ชแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  2  วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนาการโค้ช 
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1.6  บทบาทของโค้ชกับปริมาณการเรียนรู้ 
 
 การเรียนรู้ยุคใหม่ ผู้สอนได้เปลี่ยนบทบาทจากการการสอน (teaching) 
และบทบาทการเป็นผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) มาเป็น         
โค้ชการรู้คิด (cognitive coaching) ซึ่งเป็นบทบาทของผู้สอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (self - learning) ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มาก ตรงกันข้ามกับบทบาท       
การสอนที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ตลอดจนการเรียนรู้ตามแนวทางที่ผู้สอนก าหนด
เท่านั้น  ค าว่า “โค้ช” ในหนังสือเล่มนี้ หมายถึง ผู้สอนท าหน้าที่โค้ชผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างต่อเนื่องโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่   
 

 มิติใหม่แห่งการเรียนรู้  โค้ชมีบทบาทเป็นผู้ โค้ชการรู้คิดที่คอยชี้แนะ 
(guide) ใช้พลังค าถาม (power questions) สะท้อนคิด (reflection) เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้ในตนเอง เข้าใจตนเอง ตลอดจนตรวจสอบ ประเมินตนเอง 
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเอง วางแผนการพัฒนาและด าเนินการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้กระบวนการเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้และท่ีส าคัญคือกระบวนการคิด  
 

 บทบาทของโค้ชในลักษณะต่างๆ มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โค้ชที่แสดงบทบาทเป็นโค้ชการรู้คิดจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากเพราะ
ผู้เรียนมีโอกาสได้คิดและตัดสินใจด้วยตนเอง มากกว่าการรอรับค าสั่งจากโค้ชเพียงอย่าง
เดียวซึ่งท าให้ผู้เรียนไม่ต้องคิด กลายเป็นการบ่มเพาะนิสัยไม่อยากคิด ขี้เกียจคิด และ
คิดไม่เป็นในที่สุด  
 

 ด้วยเหตุนี้โค้ชควรตระหนักและปฏิบัติบทบาทที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการ
โค้ชการรู้คิดซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มากแต่มีความส าคัญ เปิดพ้ืนที่การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียนให้มากขึ้น ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองให้ได้มาก
ที่สุด เพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมในอนาคตที่มีความซับซ้อน มีความหลากหลาย 
เป็นพหุสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยที่จะท าให้พวกเขาเจริญเติบโต
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และด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ คือ ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ต้องฝึกฝนและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 

 จากที่กล่าวถึงบทบาทของโค้ชและบทบาทของผู้เรียนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
ข้างต้น สามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  3  บทบาทของโค้ชกับปริมาณการเรียนรู้ 

บทบาทโค้ช บทบาทผู้เรียน 

ถ่ายทอดความรู ้

เอื้ออ านวยความสะดวก 
ในการเรียนรู ้

ชี้แนะ 
ใช้พลังค าถาม 

ให้ผู้เรียนสะท้อนคิด 

ปฏิบตั ิ
ตามค าสัง่ 

เรียนรู้ตามแนวทาง 
ที่ผู้สอนก าหนด 

เรียนรู้และพัฒนา 
ด้วยตนเอง 

เกิดการเรยีนรู้น้อย 

เกิดการเรยีนรู้มาก 
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  การเรียนรู้ยุคใหม่จากการใส่ใจของผู้โค้ช   
 
 
 
 
 
 
 
 

  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการโค้ช 

   1.  เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

   2.  ตอบสนองธรรมชาติของผู้เรียนเป็นส าคัญ        

   3. เน้นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   4.  มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ 

   5.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

   6.  การประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

“การเรียนรู้”  
ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะห้องสีเ่หลี่ยม 

การเรียนรู้มีอยู่รอบตัว  
เกิดที่ชุมชนหรือที่บ้าน  

สามารถน าไปปรับใช้กับชีวิตได้จริง 
 
 

“สอนให้จ า 
ท าให้ด ู

อยู่ให้เห็น 
เย็นสัมผัสได้” 
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   จุดเน้นการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้รากเหง้า รู้เท่าทันโลกาภิวัฒน์การเรียนรู้
จากความจ า แล้วท าอะไรไม่ได้ การเรียนรู้จักตัวเอง พัฒนาภายใน เจริญสติ การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติ ยอมรับความแตกต่างความหลากหลายในพหุวัฒนธรรม 
 

   ลักษณะการจัดห้องเรียนจะเปลี่ยนเป็น Learning Innovative  Center: 
LIC ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนบางครั้งจะเข้าไปเรียนในพ้ืนที่เพ่ือหา
ข้อเท็จจริงและความรู้ในพ้ืนที่หรือใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
ทีท่ าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
   

   “เรียนรู้ที่บ้าน ท าการบ้านที่โรงเรียน” (Flipped Classroom) ผู้เรียน               
ไม่ต้องการให้ผู้โค้ชอยู่ในชั้นเรียนเพ่ือบอกความรู้ เพราะสามารถเข้าถึงความรู้ได้ด้วย
ตนเอง สิ่งที่ผู้เรียนต้องการ คือ การแลกเปลี่ยนกับผู้โค้ช เวลาติดขัดและต้องการความ
ช่วยเหลือ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิด และทักษะทางสังคม 
 

   การเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น (flexibility learning) เป็นวิธีการเรียนรู้        
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ตอบโจทย์ผู้เรียนเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือการแก้ไขปัญหา
ของสังคม ในลักษณะต่างๆ เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  (Project – Based 
Learning) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย เป็นฐาน (Research – Based Learning)        
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ตามสภาพจริงในพื้นที่ เป็นความจริง ความรู้  
ท่ีมาจากพื้นท่ีสอดคล้องกับบริบทของความเป็นไทย  

สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา คุณลักษณะ  
ความเกรงใจ การเคารพอาวุโส ความเป็นกัลยาณมิตรแบบเครือญาติ 
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  เทคนิคการปรับ (modify) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  

  การโค้ชที่ดีสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนรายบุคคลได้ ทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้เมื่อได้รับการโค้ชด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เทคนิค การปรับ 
(modify) ให้การโค้ชเหมาะสมกับผู้เรียนมีดังต่อไปนี้ 
 

   1.  การเพิ่ม (add) สาระส าคัญในสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่และจ าเป็นต่อผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

   2. การลด (subtract) สาระส าคัญ(concept)ทีผู่้เรียนรู้แล้วรวมทั้งกิจกรรม
ที่ไม่จ าเป็นออก เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาในการเรียนรู้ 
 

   3. การบูรณาการ (integration) ผสมผสานสาระส าคัญกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือตอบสนองความต้องการ             
และช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 

   4. การหลอมรวม (infuse) ผสมผสานในสิ่งที่ใกล้เคียงกันให้มีความชัดเจน
และลดเวลาการท ากิจกรรมรวมทั้งการประเมินที่ซ้ าซ้อน   
 
  การเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม ท าให้เกิดนวัตกรรมการสร้างสรรค์ และเกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อและค่านิยม ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความสุขซึ่งการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 

   1.  การเรียนแบบ Multi - Disciplinary Team ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้กับ
บุคคลอ่ืนอย่างหลากหลาย เช่น เรียนกับบุคคลที่มีช่วงวัยต่างกัน มีแนวคิด วิ ธีการ
ท างานที่แตกต่างกันแต่เรียนรู้ร่วมกันได้ 
 

   2. การเรียนรู้ที่จะฟังจากคนอ่ืน ฟังเรื่องราวที่เราไม่เชื่อจากบุคคลอ่ืน 
นวัตกรรมจะเกิดขึ้น การฟังเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้สิ่งใหม่ให้กับตนเอง การฟัง
อย่างสงบ ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสินคนอ่ืน  
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   3.  การมีโครงการท าร่วมกัน (project work) สร้างความหลากหลายทาง
ความคิดน ามาร่วมกันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของโลกปัจจุบันและอนาคต 
 

   4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสุนทรียสนทนา  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จะสร้างคุณลักษณะความเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ท าให้ปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความรักและเมตตา 
 
  การเสริมพลังการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 

  การ เสริมพลั ง  (empowerment)  คือ กระบวนการปรับเปลี่ ยน
ความรู้สึกของผู้เรียน ให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง (self - confidence) 
ทัศนคตทิี่มีต่อตนเองและต่อสิ่งที่เรียนรู้ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อต่อการประสบความส าเร็จ  
 

 การเสริมพลัง เกี่ยวข้องกับการท าให้ศักยภาพที่แฝงอยู่ภายในตัวผู้เรียน
ปรากฏออกมาเป็นความจริง และการท าให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย ด้วยการให้ผู้เรียน      
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับความส าเร็จและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบ  
 

 นอกจากนี้การเสริมพลังยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์สิ่งใหม่            
ในการกระท าสิ่งต่างๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง                 
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 การเสริมพลัง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศ 2) การมีเสรีภาพในการเลือกที่จะปฏิบัติสิ่งต่างๆ 3) การมีส่วน
ร่วมในการคิดและการตัดสินใจ 4) ความรับผิดชอบร่วมต่อผลลัพธ์ 
 

 วิธีการเสริมพลังมีดังต่อไปนี้  
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความสามารถในการปฏิบัติ งาน        
และความคิดเห็นตลอดจนการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมต่างๆ ในการเรียนรู้  
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 2. เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 3. ให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ            
ที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 4. เสริมสร้างและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการในการ
ท างานเป็นกลุ่ม 
 5. ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่จ าเป็น       
ต่อการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
 6. ให้ข้อมูลย้อนกลับการปฏิบัติงานของผู้ เรียนเพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศ ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการ 
 7. สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
 8. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีโอกาสในการเลือกและก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองโดยอิสระ 
 9. ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรค          
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 10. เสริมสร้างและสนับสนุนผู้เรียนให้มีความกล้าหาญในการคิดและ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และกล้าเผชิญปัญหาที่ท้าทายความคิดและความสามารถ 
 
  แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่าน
กระบวนการโค้ช 
 

   1. มีความเข้าใจว่าผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันการจัดการเรียนรู้ต้องมี
ความหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการดู รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการ
ฟัง รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการสัมผัส นอกจากนี้ยังมีจริตในการเรียนรู้ ทั้ง 6 แบบ 
ดังนั้นผู้โค้ชควรใช้วิธีการจัดการเรียนรู้เพียงวิธีการเดียวกับผู้เรียนทั้งชั้นเรียน 
 

   2. ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในวิธีการที่เหมาะสมกับผู้ เรียนแต่ละบุคคล           
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ไม่จ าเป็นต้อง
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ปฏิบัติเหมือนกันทั้งชั้นเรียน ช่วยท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่ตน เองชอบ      
และถนัด เช่น ผู้เรียนที่ชอบ การอ่าน ควรได้รับโอกาสให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง       
สรุปความรู้ น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ 
 

   3. การสื่อสารกับผู้เรียนด้วยความเคารพในความแตกต่างของรูปแบบการ
เรียนรู้ วิธีคิดและยอมรับลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ด้วยการเปิดใจรับฟัง ฟังโดยไม่
ตัดสินหรือด่วนสรุป เคารพผู้เรียนในฐานะที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การสื่อสารด้วย
ภาษาท่ีเป็นระดับเดียวกัน ไม่ใช้อ านาจสั่งการแต่ใช้การสร้างความร่วมมือจากผู้เรียน 
 
 

1.7  ตัวชี้วัดการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ 
 
 การโค้ชที่มีประสิทธิภาพเป็นการโค้ชที่ท าไปเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน มีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้  

  1.  สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับผู้เรียน 

  2.  สร้างแรงจูงใจภายในให้กับผู้เรียน   

  3.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

  4.  กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งที่ใกล้ตัว สอดคล้องกับชีวิต 

  5.  เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ 

  6.  กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ 

  7.  แนะน าให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์   

  8.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม 

  9.  จัดให้ผู้เรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

  10.  กระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
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 ตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่โค้ชควรให้ความส าคัญในการด าเนินการโค้ช
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องเลือกใช้และปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบริบทด้านผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น 
ความถนัด แรงจูงใจ วุฒิภาวะ ความถนัดทางการเรียน ความมุ่งมั่น ความอดทน 
รูปแบบการคิด เป็นต้น  
 
 

สรุป 
 
 สาระส าคัญที่น าเสนอในบทนี้ ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ในกระบวนทัศน์ใหม่         
ที่มุ่งเน้นการโค้ชซ่ึงสามารถท าได้ทุกเวลาและสถานที่ โดยผู้สอนยุคใหม่เปลี่ยนบทบาท
จากผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ มาเป็นโค้ช เพ่ือให้ผู้เรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยที่การเรียนรู้นั้นเป็นสิ่ง
มีความละเอียดอ่อน การที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดนั้น โค้ชจะต้อง
สร้างทั้งปัจจัย จากภายนอก คือ กัลยาณมิตร รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และปัจจัยภายในคือ โยนิโสมนสิการ หรือการคิดอย่างถูกวิธี หรือควบคู่กัน ซึ่งโค้ช
จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพบนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ (ชีวิต คือ การเรียนรู้) การทะนุถนอมชีวิตของ
ตนเองด้วยความไม่ประมาทให้มีชีวิตอยู่อย่างมีศักยภาพ เพ่ือเรียนรู้สิ่งต่างๆ สร้างสรรค์
และท าประโยชน์ให้กับสังคมส่วนร่วม (ชีวิตเพื่อการเรียนรู้) และมีชีวิตที่ดีงาม เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง (ชีวิตแห่งการเรียนรู้) โดยโค้ชควรใช้สี่เสาหลักทาง
การศึกษา เป็นจุดมุ่งหมายของการโค้ชที่จะท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด กระบวนการ
เรียนรู้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและวัฒนธรรมความเป็นมนุษย์          
ที่สมบูรณ ์โดยโค้ชที่มีศักยภาพจะใช้วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนา 4 ขั้นตอนในการโค้ช 
ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติการโค้ช การประเมินผลการโค้ช และการถอดบทเรียน 
เป็นวงจรการโค้ชผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนวิธีการโค้ชจะเน้นที่       
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การชี้แนะ (guide) ใช้พลังค าถาม (power questions) สะท้อนคิด(reflection) 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   โดยตัวชี้วัดการโค้ชนั้น
เป็นแนวทางการโค้ชที่สามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ หัวใจส าคัญของการ
โค้ชที่แตกต่างจากการสอนโดยทั่วไป คือ การท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา          
ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการโค้ชท่ีแตกต่างกันระหว่างผู้เรียนแต่ละบุคคล 
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หัวใจส าคัญของการโค้ชที่แตกตา่งจากการสอน 
 

โดยทั่วไป คือ การท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 

และพัฒนาด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการโค้ช 
 

ที่แตกต่างกันระหว่างผู้เรียนแต่ละบุคคล 
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บทที ่2 

สาระส าคัญของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
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โค้ชที่ดีต้องท าให้ผูเ้รียนพึ่งตนเองได้ 

 

โดยใช้ระดับและความเข้มข้นของการโค้ช 

 

ตามระดับความสามารถของผู้เรียน 

 

เช่น การสาธิตให้ดเูป็นตัวอย่างหลายๆ ครั้ง 

 

การให้ผู้เรียนท าใหดู้ 
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บทน า  
 
 ในบทนี้จะได้กล่าวถึงสาระส าคัญของการโค้ชเพื่อการรู้คิด (cognitive 
coaching) มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการโค้ชเพ่ือการรู้คิด Soft 
skills และ Hard skills ของการโค้ชเพ่ือการรู้คิด กระบวนการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 
ธรรมชาติของผู้เรียนที่โค้ชควรรู้ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1. การโค้ชเ พ่ือการรู้คิด หมายถึง กระบวนการพัฒนาผู้ เรียน         
โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็นโค้ช ดึงศักยภาพของผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถ การคิด 
ตลอดจนคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้เป็นกลไกเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง (higher – order thinking) มีวิธีการ
เรียนรู้ (learning how to learn) การตรวจสอบประเมินตนเอง ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาตนเอง 
  2. โค้ชจะต้องมี จรณทักษะ (soft skills) เป็นทักษะทางสังคมและ
ความฉลาดทางอารมณ์ที่แสดงออกผ่านทาง EQ ซึ่งเป็นทักษะทางสังคม การจัดการ
ตนเอง การควบคุมอารมณ์ การมองบวก การติดต่อสื่อสาร ความเป็นมิตรและทักษะ
ด้านความรู้ทางวิชาการ (hard skills) จะต้องมีความรู้ความสามารถที่ก าหนดโดย
เชาว์ปัญญา (IQ) ซึ่งอยู่ทางสมองซีกซ้าย   
  3. กลไกที่น าไปสู่ความส าเร็จของการโค้ช ประกอบด้วย 1) สร้างแรง
บันดาลใจให้กับผู้เรียน 2) ให้ก าลังใจสนับสนุนผู้เรียน 3)แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้
ผู้เรียน 4) สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน 5) ภาวะผู้น าทางวิชาการ 6) สุนทรียสนทนา 
7) การถอดบทเรียน 8) ความผูกพันของผู้เรียนกับโค้ช 9) การตั้งค าถามกระตุ้นการคิด  
  4. กระบวนการของการโค้ชเพ่ือการรู้คิดที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 1) การก าหนดเป้าหมาย 2) การตรวจสอบสภาพจริง 3) การก าหนด
ทางเลือก 4) การตัดสินใจ และ 5) การประเมินผลการโค้ช             
  5. ธรรมชาติของผู้เรียนเป็นข้อมูลส าคัญที่โค้ชต้องศึกษาวิเคราะห์ให้
กระจ่างชัด ซึ่งจะท าให้ใช้วิธีการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
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เมื่อผู้เรียนมีความสามารถสูงขึ้น 

 

โค้ชเพียงแค่คอยชี้แนะเล็กนอ้ย 

 

ใช้เทคนิคการตั้งค าถามดีๆ 

 

ที่กระตุ้นใหผู้้รับการโค้ชคิดได้เอง 

 

สามารถพัฒนาตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งโค้ช 

 

นี่คือ  เป้าหมายสูงสุดของการโค้ช 
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2.1 แนวคิดหลักการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 

2.2 Soft skills  และ  Hard skills  
  ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 

2.3 กลไกของการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 

2.4 กระบวนการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 

2.5 ธรรมชาติของผู้เรียนที่โค้ชควรรู้ 

2.  สาระส าคัญ 
ของการโค้ช 
เพ่ือการรู้คิด 
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การโค้ชเป็นทั้งศาสตรแ์ละศิลป ์

 
ส าหรับผูส้อนในปัจจุบัน 

 
ที่ต้องอยู่กับผู้เรียนรุ่นใหม ่

 
ที่มีความหลากหลาย  

 

และมีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 สาระส าคญัของการโค้ชเพื่อการรู้คิด   41 

2.1 แนวคิดหลักการโค้ชเพ่ือการรู้คิด  
 
  การโค้ช (coaching) แปลเป็นภาษาไทยว่า “การสอนงาน” ซึ่งในปัจจุบัน      
มักใช้ค าทับศัพท์ว่า “การโค้ช” ในภาพรวมหมายถึงการที่บุคคลคนหนึ่งซึ่งมีความรู้และ
ประสบการณ์สูงด าเนินการพัฒนาบุคคลอีกคนหนึ่งที่มีความรู้และประสบการณ์        
น้อยกว่า โดยใช้วิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมกับบริบทและธรรมชาติของผู้รับการโค้ช 
 

  Coach มีความแตกต่างกับ Mentor ที่เด่นชัดที่สุดคือขอบเขตของการพัฒนา 
โดย Coach มุ่งพัฒนาในส่วนที่เป็นการปฏิบัติงานและการเรียนรู้  ส่วน Mentor         
มุ่งพัฒนาทั้งส่วนที่เป็นการปฏิบัติงานและการเรียนรู้รวมทั้งการด ารงชีวิตและเรื่อง
ส่วนตัวด้วย Mentor แปลเป็นภาษาไทยว่า “พี่เลี้ยง” คือ การดูแลทุกเรื่องทั้งเรื่องงาน
และเรื่องส่วนตัวเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา โดยหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการน าเสนอ
สาระส าคัญเฉพาะในส่วนที่เป็น Coaching เท่านั้น 
 

  การโค้ชมีหลายประเภทโดยแต่ละประเภทมีลักษณะร่วมตามที่กล่าวมาข้างต้น
และมีจุดเน้นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้แบ่งกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 

   1) ใช้เกณฑ์ผู้ท าหน้าที่โค้ชและผู้รับการโค้ช แบ่งได้หลายกลุ่มดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
     Peer coaching เป็นการโค้ชโดยเพ่ือน ซึ่งอาจเป็นเพ่ือนร่วมงาน
หรือเพ่ือนร่วมชั้นเรียนของผู้เรียน มุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนา  
     Expert coaching เป็นการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว คุณสมบัติของผู้ เชี่ยวชาญจะต้องมีความรู้
ความสามารถในเรื่องที่โค้ชและมีทักษะการโค้ชอย่างสูง 
     Administrator coaching เป็นการโค้ชโดยผู้บริหารที่ท าการโค้ช
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
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   2) ใช้เกณฑ์เป้าหมายของการโค้ช แบ่งได้หลายกลุ่มดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
     Instructional coaching เป็นการโค้ชเพ่ือให้ผู้สอนมีความรู้และ
ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผู้ที่เป็นโค้ชอาจเป็นเพ่ือน ผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผู้บริหาร 
     Literacy coaching เป็นการโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการ
ด ารงชีวิต 
     Content coaching เป็นการโค้ชที่มุ่งเน้นให้ผู้รับการโค้ชหรือผู้เรียน  
มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะเชื่อมโยงและบูรณาการ 
     Leadership coaching เป็นการโค้ชเพ่ือให้ผู้รับการโค้ชมีภาวะผู้น า 
ที่สามารถน า (lead) บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     Cognitive coaching เป็นการโค้ชที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนหรือผู้รับการ
โค้ชมีทักษะการรู้คิด โดยเฉพาะด้านการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์
นวัตกรรม  
 
  ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 
    ค าว่า Cognitive Coaching พัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการ 2 คน คือ 
Arthur Costa และ Robert Gamston โดยผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์สาระส าคัญ
น ามาสู่การแปลเป็นภาษาไทยว่า “การโค้ชเพื่อการรู้คิด” 
 

    การโค้ชเพื่อการรู้คิด เป็นบทบาทของผู้สอนในโลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ 
ที่พัฒนามาจากบทบาทการสอน (teaching) ที่ผู้สอนท าหน้าที่ให้ข้อมูล เนื้อหาสาระ  
ให้ค าตอบที่ถูกต้อง ใช้สื่อสารทางเดียว ก าหนดทิศทางการเรียน ก าหนดงานให้ผู้เรียน 
ก าหนดวัตถุประสงค์  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และเกณฑ์การวัดประเมินผล        
การเรียนรู้ อนึ่งค าว่า “โค้ช” ในหนังสือเล่มนี้ หมายถึง ผู้สอนที่ใช้การโค้ชให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
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    นอกจากนี้การโค้ชเพ่ือการรู้คิดยังเป็นมากว่าการเป็นผู้เอ้ืออ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้  (facilitator)ที่ผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้คิดและตั้งค าถามสื่อสารสองทางมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน
และผู้เรียน รวมทั้งประสานงานในกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนสามารถก าหนด
วัตถุประสงค์และทิศทางการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้                 
และเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
 

    การโค้ชเพ่ือการรู้คิด มุ่งเน้นการฝึก (training) หรือกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละคน (individual) ให้มีความรู้ความสามารถ การคิด และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติแบบดั้งเดิม ที่ผู้สอนเป็นผู้ท าหน้าที่จัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนทั้งชั้นเรียน ด้วยวิธีการเดียวกันภายในระยะเวลาที่เท่ากัน  
 

    การโค้ชเพ่ือการรู้คิดมุ่งให้โค้ชใช้วิธีการฝึกสอนที่หลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จุดอ่อน และจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความต้องการ
พัฒนาที่แตกต่างกัน ผู้เรียนเกิดการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ  
 

    สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22  
ที่ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” 
 
 

  ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 

  การโค้ช หมายถึง การเป็นคู่คิดของผู้ได้รับการโค้ชในกระบวนการพัฒนา
ที่สร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ได้รับการโค้ชได้น าศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่าง
เต็มที่ทั้งชีวิตส่วนตัวและอาชีพการโค้ชเน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านดีที่เป็นรูปธรรม 
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    การโค้ชเพื่อการรู้คิด(cognitive coaching)คือกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียน โดยผู้สอนซึ่งท าหน้าที่เป็นโค้ช ดึงศักยภาพของผู้เรียนด้านต่างๆ ทั้งความรู้
ความสามารถ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง (self - learning) อย่างต่อเนื่อง การโค้ชเพ่ือการรู้คิดเป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ใช้เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง (higher – 
order thinking) มีวิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) มีการประเมินตนเอง 
การก าหนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้ 
      
 

  เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 

    การโค้ชเพื่อการรู้คิด มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิด
ของผู้เรียน การใคร่ครวญตรวจสอบตนเองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่
เป็นการอบรมสั่งสอนโดยตรง แต่เป็นการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เช่น การตั้งค าถาม        
การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้ค าแนะน า การให้หลักคิด วิธีการคิด วิธีการเรียนรู้ที่ท าให้
ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ (inspiration) และน าไปสู่การแสวงหาความรู้         
การฝึกฝนทักษะ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม และให้ความส าคัญ
กับกระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดการคิดและการเรียนรู้จาก
กระบวนการโค้ชที่หลากหลายสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของผู้เรียนรายบุคคล 
 
  หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 

    หลักการโค้ชมุ่งเน้นที่กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนที่ได้รับการโค้ช ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและมีความผูกพันอยู่กับการ
เรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด และหาค าตอบที่ถูกต้องเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ไม่ใช่การบอกค าตอบให้กับผู้เรียน 
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    การโค้ชเพ่ือการรู้คิดเป็นมากกว่าการสอนที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ 
โดยที่การโค้ชเพื่อการรู้คิดมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 

     1. การกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการ แรงจูงใจ ความปรารถนา 
ทักษะ และกระบวนการคิดที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ เ พ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
(transformative learning) 
 

     2. ตั้งค าถามผู้เรียนด้วยเทคนิคต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการคิด 
ที่น าไปสู่การวางแผน การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ 
 

     3. สนับสนุนผู้เรียนให้มีการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาตนเอง 
รวมทั้งการวางแผนและการประเมินผลความส าเร็จ 
 

     4. สังเกตและประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนที่เป็นจุดเน้น
ของการโค้ชในแต่ละครั้ง 
 

     5. ประยุกต์เทคนิคการสอนต่างๆ มาใช้ในการโค้ชผู้เรียนให้เหมาะสม
กับธรรมชาติและความต้องการของแต่ละคนในลักษณะการสร้างเครื่องมือช่วยเหลือ
ผู้เรียน (scaffolding) ชี้แนะและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
 

     6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติที่น าไปสู่
การพัฒนาที่ดีขึ้น 
 

     7. ด ารงรักษาสิ่งที่ดีๆ ของผู้เรียนและให้การสนับสนุนและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ตัดสิน วิพากษ์ วิจารณ์ จับผิด 
 

     8. ประเมินผลการโค้ช ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง และ
น าสารสนเทศมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

     9. การด าเนินการโค้ชบนพ้ืนฐานของการเคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อของผู้รับการโค้ชเช่น คนอเมริกัน
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ตรงไปตรงมา กล้าแสดงออก มีความยุติธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย ต่อสู้เพ่ือสิทธิ
ของตน ไม่ละเมิดสิทธิบุคคลอ่ืน 
 
 การโค้ชเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลาการโค้ชเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเพ่ือช่วยเหลือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืนโดยมีพ้ืนฐานต่อไปนี้ 

 1.  โค้ชและผู้เรียนมีความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) และเคารพ (respect)  

 2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อนและศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเอง 

 3.  ก าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับระดับขีดความสามารถ บุคลิกภาพ        
และทักษะที่ต้องการพัฒนาให้มีขึ้น 

 4. การประเมินเพ่ือพัฒนา (assessment for improvement)   
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ตาราง  1  บทบาท teacher , facilitator  และ  cognitive coaching 
 

บทบาทของผู้สอน   
(teacher) 

บทบาทผู้เอื้ออ านวยความสะดวก 
ในการเรียนรู้  (facilitator) 

บทบาทการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
(cognitive  coaching) 

1.  ให้ข้อมูล  เนื้อหาสาระ 
2.  ให้ค าตอบท่ีถูกต้อง 
3.  สื่อสารทางเดยีว 
     และทิศทางการเรียน 
4.  ก าหนดงานให้ผูเ้รียน 
5.  ก าหนดวัตถุประสงค ์
6.  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้
    และเกณฑ์การวัด 
    ประเมินผลการเรียนรู ้

1.  กระตุ้นให้มีการอภิปราย 
     แลกเปลี่ยนเรยีนรู้      
2.  กระตุ้นให้คิดและตั้งค าถาม 
3.  สื่อสารสองทางมีปฏิสัมพันธ์ 
     กับผู้สอนและผูเ้รียน 
4.  ประสานงานในกิจกรรม 
     การเรียนรู้กับผู้เรยีน 
5.  ผู้เรียนสามารถก าหนด 
     วัตถุประสงค์ 
     และทิศทางการเรียนรู ้
6.  เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนก าหนด 
     กิจกรรมการเรียนรู ้
     และเกณฑ์การวัด 
     ประเมินผลการเรียนรู ้

1.  พัฒนาความสามารถ 
     ในการรับรู้  การคิด  
     และการตัดสินใจ 
2.  สรา้งความรู้ใหม่จากการคดิ 
     ไตร่ตรองและการสะท้อนคิด 
     (reflective  thinking) 
3.  แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด        
4.  ใช้สุนทรียสนทนา (dialogue) 
    เพื่อการเรยีนรู ้
     สู่การเปลี่ยนแปลง 
     (transformative  
     learning) 
5.  ใช้พลังค าถาม  
     (power questions) 
6.  ถอดบทเรียน  
     (lesson learned) 
7.  ผู้เรียนวางแผนพัฒนา 
     การเรียนรู้ของตนเอง 
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ผู้สอนยุคใหม่กับการโค้ชการรู้คิด 
 
 ผู้สอนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 คือผู้ที่ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แนะ 
และช่วยเหลือผู้เรียนให้สืบเสาะแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ยังต้องให้ผลย้อนกลับ (feedback) ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง บทบาทของผู้สอนยุคใหม่กับการโค้ชเพื่อการรู้คิดมีดังนี ้
 

  1. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 

  2. ให้ค าแนะน าในการเรียนรู้ 
 

  3. จัดระบบการเรียนรู้ 
 

  4. ตั้งค าถามที่กระตุ้นความอยากรู้ 
 

  5. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

  6. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เต็มความสามารถ 
 

  7. เสริมแรงให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

  8. เป็นตัวแบบบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 

  9. ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  10.  ประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
 

  11.  เป็นโค้ชการรู้คิด (cognitive coaching)  
 
 ผู้สอนในฐานะโค้ชที่เป็นผู้น าการรู้คิด (leader as a cognitive 
coaching) การเป็นโค้ชจะต้องเรียนรู้ (learn) ตลอดเวลา และน า (lead) ผู้เรียนได้
อย่างแม่นย า ช านาญไม่หวงวิชาความรู้ ไม่ปิดตัวเอง และโค้ช (coach) ผู้เรียนที่เป็น
คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเพ่ิมข้ึนมาแทนตนเองในอนาคต แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  4  Leader as a Cognitive Coaching  
 
 การโค้ชเพื่อการรู้คิด (cognitive coaching) เป็นนวัตกรรมการพัฒนา
ผู้เรียนแนวใหม่ที่เปลี่ยนจากการสอน (teaching) และผู้เ อ้ืออ านวยความสะดวก       
ในการเรียนรู้ (facilitator) มาเป็นโค้ช (coach) 
  โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการทางสติปัญญา ( intelligence 
process) ให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ (learning skill) วิธีการเรียนรู้ (learning 
how to learn) วิธีการประเมินและปรับปรุงตนเอง (self - improvement) สามารถ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง (self - learning) และสามารถน าความรู้นั้นมาพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ในอนาคต (Costa and Garmston. 2002, Knight. 2009, Sweeney. 
2011, Marzano and Simms. 2012, Sobel and Panas. 2012) 

  

 

LEARN 

COACH LEAD 

Leader as a 
Coach 

of Learning 
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 จุดเน้นของการโค้ชการรู้คิด คือ การกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด  
ขั้นสูงด้วยตนเองโดยการใช้ค าถามชี้แนะการรู้คิด (cognitive guided questions) 
อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยผู้สอนจะต้องมีความรู้และทักษะในสิ่งที่โค้ชอย่างแม่นย า
ช านาญ (hard skills) และมีบุคลิกลักษณะที่เอ้ือต่อการโค้ช (soft skills) เช่น          
มีความใจเย็น มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร เป็นต้น 
และจะต้องเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการซึ่งท าให้การโค้ช
ประสบความส าเร็จ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2557) 
 

 
 ความแตกต่างของการโค้ชการรู้คิด  การจัดการเรียนรู้  และการประเมิน 
 
 การโค้ชเพ่ือการรู้คิด (cognitive coaching) การจัดการเรียนรู้ (learning 
management) และการประเมิน (evaluation) มีคุณลักษณะ จุดมุ่งหมาย วิธีการ 
จุดเน้นในการสื่อสาร เครื่องมือ และผลที่ได้รับแตกต่างกัน (Costa and Garmston. 
2002, Knight. 2009, Sweeney. 2011, Marzano and Simms. 2012, Sobel and 
Panas. 2012) วิเคราะห์ได้ดังตารางต่อไปนี้  
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ตาราง  2   การวิเคราะห์ความแตกต่างของการโค้ช การจัดการเรียนรู้   
 และการประเมิน 
 
 

ประเด็นวิเคราะห ์ การโค้ชเพื่อการรู้คิด การจัดการเรยีนรู ้ การประเมิน 

คุณลักษณะ การพัฒนา 
กระบวนการคดิ 
ของผู้เรียน  โดยเฉพาะ 
การคิดขั้นสูง  เช่น  
การคิดวิเคราะห ์ 
การคิดสังเคราะห ์ 
การคิดแก้ปญัหา  
การคิดสร้างสรรค์  

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ต่างๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ 
และคณุลักษณะตา่งๆ  
ด้วยกระบวนการ 
เชิงระบบ 
ที่ประกอบด้วย  
จุดประสงค ์
กิจกรรม  
และการประเมิน 

ตัดสินคณุค่าของ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น  
ผลการเรยีนรู ้
ทักษะการเรยีนรู ้
ทักษะการท างาน 
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมอันพึงประสงค ์

จุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนากระบวน 
การคิด  โดยเฉพาะ 
การคิดขั้นสูง 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะ เจตคติ  
และคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

เพื่อตัดสินคณุค่า 
ของสิ่งที่ประเมิน 
กับเกณฑ์ที่ก าหนด 

วิธีการ การตั้งค าถามช้ีแนะ 
การรู้คิด (cognitive 
guided questioning) 
การใช้พลังค าถาม  
(power questions) 
การให้ข้อมูลกระตุ้น 
การเรียนรู้ (feed - up) 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) การให้
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู ้
ต่อยอด(feed-forward) 

การจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู ้
ด้วยวิธีการต่างๆ  
โดยมีจดุประสงค์ 
เนื้อหาสาระ 
กิจกรรม  
สื่อการเรียนรู ้
แหล่งการเรียนรู้และ
การประเมินผล  
แหล่งการเรียนรู้และ
การประเมินผล  

การเก็บรวบรวมข้อมลู
ที่ต้องการประเมิน 
แล้ววิเคราะห์
เปรียบเทยีบ 
กับเกณฑ์การประเมิน 
ที่ก าหนดไว้  
และน าผลการประเมิน
ไปเป็นสารสนเทศ 
ส าหรับการตดัสินใจ
ปรับปรุงและพัฒนา 
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ตาราง  2   การวิเคราะห์ความแตกต่างของการโค้ช การจัดการเรียนรู้   
 และการประเมิน (ต่อ) 
 
 

ประเด็นวิเคราะห ์ การโค้ชเพื่อการรู้คิด การจัดการเรยีนรู ้ การประเมิน 

  การให้ข้อมูลกระตุ้น 
การเรยีนรู้  
(feed - up) 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) 
การให้ข้อมูลเพื่อการ 
เรียนรูต้่อยอด  
(feed - forward) 

 

จุดเน้น 
ของการสื่อสาร 

กระตุ้นให้คดิหาค าตอบ 
แสวงหาแนวทาง
แก้ปัญหา ก าหนด
ทางเลือกตัดสินใจ 
ด้วยตัวผูเ้รียนเอง  

น าเสนอจุดประสงค์
การเรยีนรู้ ภารงาน 
เกณฑ์การประเมินผล 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

น าเสนอข้อมูลเชิง
ประจักษ์ท่ีใช้ในการ 
ประเมิน มาตรฐาน
การประเมิน 
ผลการประเมิน  
แนวทางการพัฒนา 

เครื่องมือที่ใช้ พลังค าถาม 
แบบประเมิน
กระบวนการเรียนรู ้
(process) 
แบบประเมิน
ความก้าวหน้า 
ของการเรียนรู ้
(progress) 
แบบประเมินผลผลิต 
ของการเรียนรู ้
(product) 

แผนการจดัการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้
แบบทดสอบ 
แบบประเมินผู้เรียน 
ในด้านต่างๆ  
ที่สอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

เกณฑ์การประเมิน 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์
แบบตรวจสอบ
รายการ 
เครื่องมืออ่ืนๆ  
ที่ใช้เก็บข้อมูล 
ส าหรับการประเมิน 
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ตาราง  2   การวิเคราะห์ความแตกต่างของการโค้ช การจัดการเรียนรู้   
 และการประเมิน (ต่อ) 
 

ประเด็นวิเคราะห ์ การโค้ชเพื่อการรู้คิด การจัดการเรยีนรู ้ การประเมิน 

ผลที่ได้รับ พัฒนาการกระบวนการ
คิดขั้นสูงของผู้เรยีน 

ความรู้ ทักษะ  
และคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์
ของผู้เรียน 

สารสนเทศท่ีน าไปใช้ 
ในการตัดสินใจ 
ยกเลิก 
การปรับปรุง 
หรือการพัฒนา 

 
 จากตาราง จะพบว่าการโค้ชเ พ่ือการรู้คิด การจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผล มีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้สอนนอกจากจะท าหน้าที่จัดการเรียนรู้และการ
ประเมินแล้วยังต้องมีบทบาทเป็นโค้ชการรู้คิดให้กับผู้ เรียนได้พัฒนาศักยภาพ           
ด้านกระบวนการคิดต่างๆ โดยเฉพาะการคิดขั้นสูงอีกด้วย 

 
 

 
กระบวนการโค้ชมุ่งการสร้างสัมพันธภาพ 

และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ (helping  relationship)   
การเปลี่ยนแปลงย่อมมีแรงต้าน  (resistance  to  change) 

โค้ชต้องแสดงความเข้าใจและเห็นใจ  (empathy) 
ใช้เทคนิคการตั้งค าถามให้ผู้เรียนคิดเอง 
เกิดการเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม 

ที่ควรฝึกให้เป็นนิสัย  (habits) 
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2.2  Soft skills  และ  Hard skills ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 
  ทักษะเสริมการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่  
 

  1.  ทักษะทางสังคม (soft skills) หรือ จรณ (อ่านว่า จะ-ระ-นะ) เป็น
ทักษะทางสังคม และความฉลาดทางอารมณ์ที่แสดงออกผ่านทาง EQ ซึ่งอยู่ทางสมอง
ซีกขวา ซ่ึงเป็นความสามารถทางสังคม การจัดการตนเอง การควบคุมอารมณ์ การมอง
บวก การติดต่อสื่อสาร และความเป็นมิตร  
 

  2. ทักษะทางวิชาการ (hard skills) ที่โค้ชทุกคนจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถที่ก าหนดโดยเชาว์ปัญญา (IQ) ซึ่งอยู่ทางสมองซีกซ้าย   
 

  จรณทักษะ (soft skills) 6 ด้าน ส าหรับการโค้ชในสาขาวิชาชีพต่างๆ 
ประกอบด้วย  
   1) ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal)  
 

   2) จิตวิญญาณของทีม (team spirit)  
 

   3) มารยาททางสังคม (social grace) การสร้างความประทับใจ 
    เบื้องต้น วัฒนธรรมการสื่อสาร  
 

   4) การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร  
    (culture etiquette)  
 

   5) ทักษะการต่อรอง (negotiation skills) การต่อรองเพ่ือให้เกิด 
    ประโยชน์สูงสุดด้วยกันทั้งสองฝ่ายและ  
 

   6) คุณลักษณะด้านพฤติกรรม (behavioral traits) ทัศนคติ แรงจูงใจ  
    และการจัดการเวลา 
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    ส าหรับจรณทักษะส าหรับการโค้ชเพื่อการรู้คิด มีดังต่อไปนี้  
 

     1. มีบุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพ คือ ภาพที่ประทับใจผู้เรียนและชวน
ให้ติดตามบทเรียน เช่น การแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย การยิ้มแย้มแจ่มใส การพูด
ด้วยค าสุภาพและให้เกียรติผู้รับการโค้ช เป็นต้น บุคลิกภาพที่ดีของโค้ชท าให้เกิดความ
เจริญใจของผู้เรียน  
 

     2. มีมารยาททางสังคม เคารพสิทธิของบุคคล เช่น การกล่าวค า
ขอบคุณ ค าขอโทษ กับผู้เรียน การสนทนาพูดคุยด้วยภาษาสุภาพ เป็นต้น การที่โค้ช    
มีมารยาททางสังคมที่ดี เป็นการสอนผู้เรียนให้มีมารยาททางสังคมที่ดีตามไปด้วย 
เสมือนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น 
 

     3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเป็นหัวใจส าคัญของ          
การโค้ช การสื่อสารที่ดีจะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง สุภาพ สร้างสรรค์ เชื่อถือได้       
และมีความสมบูรณ์ การสื่อสารที่เหมาะสมกับกาลเทศะ อาจไม่พูดอย่างที่คิด สื่อสาร
ตรงไปตรงมา คิดอะไร พูดอย่างนั้น สื่อสารอ้อม สื่อสารเป็นทางการ สื่อสารเป็นกันเอง 
 

     4. มีความสามารถในการใช้ภาษา โดยการใช้ภาษาทางบวกในการ
โค้ช ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดก าลังใจ เกิดความเชื่อม่ันและความภาคภูมิใจในตนเอง 
 

     5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สัมพันธภาพที่ดีเป็นปัจจัยท าให้การโค้ชประสบ
ความส าเร็จ เพราะการโค้ชเป็นเรื่องของความสมัครใจและร่วมมือร่วมใจระหว่างโค้ช
และผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งไม่สามารถใช้อ านาจในการบังคับได้ 
 

     6. มีการบริหารเวลาที่ดี การวางแผนการท างานในเวลาที่มีอยู่นั้น
อย่างมีประสิทธิภาพที่มีอยู่อย่างจ ากัด ด้วยการท าสิ่งต่างๆ ทีละอย่าง การท างาน
หลายๆ อย่างพร้อมกัน มีผลเสียต่อคุณภาพของาน การมีสติอยู่กับงานที่ปฏิบัติ            
ณ ปัจจุบัน คือสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ยึดติดอยู่กับอดีตและไม่ฟุ้งซา่นกับอนาคต  
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     7. การตั้งค าถามและการฟัง เป็นทักษะพ้ืนฐานส าคัญที่โค้ชจะต้องมี
การตั้งค าถามที่มีประสิทธิภาพจะช่วยกระตุ้นการคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี     
พลังค าถาม มุ่งถามให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตลอดจนค าถามที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสงสัยและเกิดค าถามในการเรียนรู้ต่อไป ส่วนการฟังนั้นเป็นการเคารพ
ผู้รับการโค้ช เปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้ และเป็นทักษะที่ท าให้ โค้ชเข้าใจ
แนวความคิดและวิธีการคิดของผู้รับการโค้ช การฟังให้เข้าใจ และจับประเด็นส าคัญได้ 
จะเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีดีส าหรับ การให้ค าแนะน า ชี้แนะ ในขณะที่ท าการโค้ช 
 

     8. การคิด การโค้ชเพ่ือการรู้คิดมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ โค้ชจะต้องมี
ทักษะด้านการคิด เพราะถ้าโค้ชมีทักษะการคิดแล้วจะสามารถกระตุ้นให้ผู้รับการโค้ช  
มีทักษะการคิดตามไปด้วย ทักษะการคิดที่ส าคัญ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ การคิด
สร้างสรรค ์ทักษะการคิดเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการกระตุ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
การตั้งค าถาม การสังเกต การสะท้อนคิด (reflection) 
 

     9. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นทักษะส าคัญส าหรับการโค้ช
เพ่ือการรู้คิด ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้รับการโค้ชจะต้องได้รับการกระตุ้นการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะท าให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้แล้ว ยังก่อให้ เกิด
นวัตกรรมอีกด้วย หากโค้ชเองมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แล้วย่อมท าการโค้ช
ให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างแน่นอน 
 
  การที่ผู้สอนจะเป็นโค้ชที่ดีได้นั้นจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองให้มีจรณทักษะ เพราะเป็นปัจจัยความส าเร็จในการโค้ช ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจ าเป็นต้องเปลี่ยนความคิดเสียก่อน เมื่อความคิดเปลี่ยน พฤติกรรมก็เปลี่ยน 
ท าให้สามารถโค้ชได้อย่างมีความสุข (happiness coaching) 
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  จากที่กล่าวมาสามารถสรุป Soft skills ของการโค้ชเพื่อการรู้คิดได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  5  จรณทักษะ (soft skills) ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

Soft skills  
ของการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 

มีบุคลิกภาพที่ดี 

มีมารยาททางสังคม 

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความสามารถในการใช้ภาษา 

มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

การบริหารเวลา 

การตั้งค าถามและการฟัง 

การคิด 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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    ดังนั้นผู้สอนที่จะเป็นโค้ชที่ดี ควรมี Soft skills ในการโค้ชดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการโค้ช เพราะท าให้ผู้เรียนเปิดใจรับฟังโค้ช 
เกิ ดกา รรู้ คิ ดพร้ อมที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นการปฏิบั ติ แ ละปฏิ บั ติ ต ามค า แนะน า                  
หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในด้านความรู้ 
ความสามารถ การคิดและคุณลักษณะต่างๆ  
 
 
 การพัฒนาตนเองของโค้ชเกี่ยวกับ  Soft  skills  
 
  โค้ชที่มีประสิทธิภาพมีการพัฒนาตนเองเก่ียวกับ soft skills ต่างๆ เพ่ือให้
การโค้ชบรรจุความส าเร็จ ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
   1. ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมโค้ช (ผู้สอนคน
อ่ืนๆ) ซึ่งผู้สอนทุกคน คือ ทีมโค้ช ที่จะช่วยกันพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของการ
เรียนรู้ ความเป็นทีมมีลักษณะเป็นทีมเรียนรู้ (team learning) ที่มีการวิเคราะห์
เป้าหมาย ด าเนินการ และประเมินผลด้วยความรับผิดชอบต่อความส าเร็จร่วมกัน  
 

   2. การมีวินัยในตนเอง เคารพ อดทน โค้ชต้องพัฒนาตนเองในด้าน
ความมีวินัยในตนเอง (self - discipline) ซึ่งประกอบด้วย การน าตนเอง (self - 
direction) การควบคุมตนเอง (self - control) และการก ากับตนเอง (self - 
regulation) ความเคารพบุคคลอ่ืนซึ่งท าให้การท าหน้าที่โค้ชเป็นไปด้วยความเท่าเทียม
กันระหว่างโค้ชและผู้เรียน ร่วมเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้โค้ชยังต้องพัฒนาตนเอง
ในด้านความอดทนและความใจเย็น เพราะการโค้ชแต่ละครั้งอาจต้องใช้ความพยายาม
มากเป็นพิเศษ ดังนั้นหากโค้ชขาดความอดทนและใจร้อน ซึ่งจะท าให้การโค้ชไม่ประสบ
ความส าเร็จ  
 

   3. ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลรอบข้างโค้ชควรพัฒนา
ตนเองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นการจัดการความรู้ที่ได้รับจากการ
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โค้ช เช่น การแลกเปลี่ยนความส าเร็จในการโค้ชผู้เรียน เทคนิคการจูงใจผู้เรียน เป็นต้น 
ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะย่อยประกอบด้วย ทักษะการน าเสนอ ทักษะ      
การสื่อสาร ทักษะการแสดงความคิดเห็น ทักษะการฟัง  
 

   4.  การด าเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญา การพัฒนาตนเองด้านนี้           
มีความส าคัญมาก โค้ชต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีสติและปัญญาอยู่ตลอดเวลา             
สติ คือ การรู้ตัว รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตนเอง ส่วนปัญญา คือ การคิดเป็นที่
อยู่บนพ้ืนฐานของการมีเหตุผลและการมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม การพัฒนาสติและ
ปัญญานั้น สามารถท าได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกกิจกรรม โดยไม่จ าเป็นต้องละทิ้ง
หน้าที่การงานแต่อย่างใด 
 

  นอกจากการพัฒนาตนเองทางด้านจรณทักษะดังกล่าวแล้ว โค้ชยังต้องมี
คุณลักษณะเพ่ิมเติมอีกดังต่อไปนี้  
 

    1. การยอมรับ (acceptance) โค้ชควร ให้ การยอมรับความ
หลากหลายของผู้เรียนทั้งทางกายภาพและทางความคิด การยอมรับผู้เรียนท าให้ผู้เรียน
รู้สึกว่าตนเองเป็นคนส าคัญ 
  
    2. ความเข้าใจ (understanding) โค้ชควรเปิดใจรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เรียน เคารพสิทธิ มองผู้เรียนด้วยใจที่มีเมตตา โดยไม่ด่วนสรุปและตัดสิน
ผู้เรียน เอาใจของผู้เรียนมาเป็นใจของตนเองให้มาก 
 

    3. ความจริงใจ (sincerity) โค้ชมีความจริงใจในการพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากการเรียนรู้ของผู้เรียน คุณลักษณะ และ
คุณภาพด้านต่างๆ ที่เป็นรากฐานของการด าเนินชีวิตในอนาคต 
 

    4. มีจริยธรรม (ethics) ด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างเป็นครู 
ที่ดี คิด พูด ท า ในสิ่งที่ตรงกัน รักและเมตตาผู้เรียนอย่างเสมอภาค สิ่งส าคัญ อีก
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ประการหนึ่งที่ต้องมี  คือ การให้ความยุติธรรมกับผู้เรียนทุกคน เพราะความยุติธรรม 
เป็นพื้นฐานของคุณธรรมด้านอื่นๆ 
 

    5. มีความม่ันคงทางอารมณ์ (maturity) สามารถจัดการอารมณ์
ของตนเองได้ การแสดงออกทางอารมณ์ด้วยการมีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนาน
ร่าเริง เบิกบาน ช่วยท าให้จิตใจของผู้เรียนแช่มชื่น เอ้ือต่อการโค้ชมากขึ้น 
 

    6. มีความยืดหยุ่น (flexibility) โดยการไม่ยึดติดกับกฎระเบียบ 
หรือกรอบกติกามากจนเกินไปท าให้ผู้เรียนไม่ตึงเครียด ผ่อนคลายและมีความสุขเมื่ออยู่
กับโค้ชและผู้เรียนสามารถรับรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่เป้าหมายได้ 
 

    7. การประเมินที่เสริมพลัง (empowerment evaluation) เป็น
การประเมินที่เน้นการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความสุขจากการได้รับ
การสะท้อนผลการประเมิน สามารถใช้สารสนเทศน าไปพัฒนาเรียนรู้ต่อยอดได้ 
 

   นอกจากโค้ชจะต้องมี “จรณ” หรือ soft skills แล้วโค้ชยังต้องมีทักษะ          
เชิงวิชาการ หรือ วิชา (hard skills) อีกด้วย ซึ่งทั้ง soft skills และ hard skills เป็น
ปัจจัยเอื้อต่อการโค้ชด าเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 
 
   ทักษะเชิงวิชาการ หรือวิชา (hard skills) ทีโ่ค้ชต้องมีมีดังต่อไปนี้ 
    1. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย (Research knowledge)  
     - การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     -   การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ 
     - การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

    2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technological knowledge) 
     -   การเข้าถึงและรู้เท่าทันเทคโนโลยี   
     -   การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะกับการโค้ช 
     -   การน าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการเรียนรู้ 
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    3. ความรู้ในวิธีการสอน (Pedagogical knowledge)  
     -  การคัดสรรวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนและบริบท 
      ของพ้ืนที ่
     - การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจ  
      และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
     - การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
     - การให้ผลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ 
 
    4. ความรู้เกี่ยวกับสาระที่สอน รวมทั้งความรู้ใหม่ๆ 
                (Content knowledge) 
     -  การบูรณาการสาระส าคัญ (main concept) ที่เหมาะกับ 
      ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  
     - การปรับ (modify) สาระส าคัญให้ง่าย ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงได้ 
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  สรุปแผนภาพองค์ประกอบของความรู้ทางวิชาการของโค้ช ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  6  Hard skills ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
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 การใช้สัปปุริสธรรม 7  ในการด าเนินการโค้ช 
 
 

  เนื่องจากการโค้ชเป็นกระบวนการที่อาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคล       
การรับฟัง และการยอมปฏิบัติตามเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ดังนั้นโค้ชจึงจ าเป็นต้อง
เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความเก่งในเชิงวิชาการ หลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 คือ
หลักธรรมที่ช่วยชี้แนวทางให้โค้ช สามารถปฏิบัติการโค้ชได้ประสบความส าเร็จและเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ 
 
   1. รู้จักเหตุ คือ สามารถคิดไตร่ตรองตามความเป็นจริง  
     รู้สาเหตุที่แท้จริงรู้ว่าเหตุต่างๆ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร 
 
   2. รู้จักการคาดผล คือ สามารถคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
 
   3. รู้จักตน คือ ส ารวจวิเคราะห์จนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตน 
     และพัฒนาจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ 
 
   4.  รู้จักประมาณ คือ การรู้จักประมาณตนในการด าเนินชีวิต 
 
   5.  รู้จักกาล คือ สามารถบริหารเวลาของตนเองและองค์กร 
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   6.  รู้จักชุมชน คือ เข้าใจและเรียนรู้สังคม น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
   7.  รู้จักบุคคล คือ การวางตน  การเข้าสังคม ได้อย่างเหมาะสม 
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   จากการที่ได้กล่าวถึง จรณทักษะ (soft skills) ทักษะเชิงวิชาการ (hard 
skills) และการใช้สัปปุริสธรรม 7 ของการโค้ช สามารถแสดงเป็นองค์ประกอบของ
การโค้ชเพ่ือการรู้คิด ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  7  องค์ประกอบของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

 
2.3  กลไกของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 
    การโค้ชมีกลไกที่น าไปสู่กระบวนการโค้ชและความส าเร็จของการโค้ช
ดังต่อไปนี้ 
 

    1.  สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน (Inspiring your learners) โดยที่
โค้ชต้องใช้กลวิธี เทคนิคต่างๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสนใจ
อยากเรียนรู้ ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้และอยากปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยเหตุผล
ว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีประโยชน์ 

วิชา จรณ 

สัปปุริสธรรม 7 
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    2. ให้ก าลังใจสนับสนุนผู้เรียน  (encouraging your learners) โค้ช
มีความจริงใจในการชมเชยผู้เรียน เมื่อผู้เรียนท าสิ่งต่างๆ ได้ส าเร็จและให้ก าลังใจเมื่อ
ประสบกับความล้มเหลว โดยใช้ค าถามเพ่ือการรู้คิดในการพัฒนาและปรับปรุงโดยไม่
วิพากษ์ วิจารณ์  
 

    3.  แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้เรียน (correcting your learners) 
โค้ชที่มีประสบการณ์สูง จะสามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาด
ให้กับผู้เรียนได้ โดยใช้ค าถามหรือการให้ผู้เรียนคิดหาแนวทางด้วยตนเอง การเสนอ
แนวความคิด โดยไม่ลงมือท าให้ เพราะท าให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้  
 

    4.  สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน (challenging your learners) โค้ช
จ าเป็นต้องท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกท้าทายในการเรียนรู้ เพราะเมื่อผู้เรียนเกิด
ความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้นั้น เป็นสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถของเขา        
ท าให้เกิดความมุ่งมั่น ความอุตสาหพยายามในการที่จะเรียนรู้ให้ส าเร็จ 
 

    5.  ภาวะผู้น าทางวิชาการ (academic leadership) โค้ชที่จะท าการ
โค้ชได้ดีนั้น จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการ คือ การมีความรู้ในเนื้อหาสาระ              
ที่ตนเองจัดการเรียนรู้และมีความสามารถในการน าความคิดรวบยอด หรือ main 
concept ของความรู้นั้นมาใช้ในการปฏิบัติจริง  
 

    6. สุนทรียสนทนา (dialogue) เป็นการสื่อสารกับผู้เรียนด้วยจิตใจ        
ที่บริสุทธิ์ ใช้เหตุผลหรือปัญญาในการพูด โดยไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึก รับฟังผู้เรี ยน
ด้วยใจที่เป็นกลางปราศจากอคติ ไม่ด่วนสวนกลับ ไม่ด่วนสรุป สุนทรียสนทนาเป็น
ปัจจัยของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (transformative learning) 
 

    7. การถอดบทเรียน (lesson learned) เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้
ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง เกี่ยวกับการโค้ช เช่น เทคนิคการตั้งค าถาม วิธีการจูงใจ 
วิธีการให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นต้น ผลจากการถอดบทเรียนจะท าให้ โค้ชมีองค์
ความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ หรือเรียกว่า ปัญญาปฏิบัติ และสามารถน าไปเรียนรู้ต่อยอด 
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    8.  ความผูกพันของผู้เรียนกับโค้ช (engagement) การโค้ชเป็นความ
ผูกพันส่วนบุคคล คือ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถออกค าสั่งหรือบังคับให้ปฏิบัติตามได้ ผู้เรียน 
ที่มีความผูกพันกับโคช้ จะรับฟังค าโค้ช (ค าแนะน า) และน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง 
 

    9. การตั้งค าถามกระตุ้นการคิด (thinking questions) เป็นหัวใจ     
ที่ส าคัญของการโค้ช เพราะการโค้ชที่ดีจะต้องใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง การโค้ชที่ดีเป็นมากกว่าการให้ค าตอบที่ถูกต้อง หากแต่อยู่ที่การ 
ดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมา แล้วให้ผู้เรียนพัฒนาด้วยตัวของเขาเองเต็มตามศักยภาพ 
ดังตัวอย่างค าถามเรื่องสารเสพติดต่อไปนี้ 
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ตาราง  3  ตัวอย่างค าถามจ าแนกตามระดับการคิด เรื่อง สารเสพติด 
 
 

สาระส าคญั 
ระดับการคิด / ตัวอย่างค าถาม 

ความรู ้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห ์
การ 

ประเมินค่า 
การ

สร้างสรรค ์

สารเสพตดิ สารเสพตดิ 
คืออะไร 

สารเสพตดิ
ท าให้ 
เกิดโทษ 
ต่อร่างกาย 
อย่างไร 

เรามีวิธีการ 
หลีกเลี่ยง 
และป้องกัน 
ตนเอง  
ให้ห่างไกล 
สารเสพตดิ 
อย่างไร 

คนท่ีใช้ 
สารเสพตดิ 
เป็นประจ า 
จะก่อให้ 
เกิดโทษ 
ต่อตนเอง 
ครอบครัว 
และสังคม 
อย่างไร 

นักเรียนคิดวา่ 
คนท่ีใช้ 
สารเสพตดิ 
เพื่อให้
ท างาน
ได้มากข้ึน 
เป็นสิ่งที ่
ถูกต้อง
หรือไม ่
เพราะ 
เหตุใด 

เราควร 
มีวิธีการ 
ใหม่ๆ  
ในการ 
ป้องกัน
ปัญหา 
การใช้ 
สารเสพตดิ 
ในเด็ก 
และ 
เยาวชน 
อย่างไร 
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2.4  กระบวนการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 
     กระบวนการของการโค้ชเพ่ือการรู้คิดที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายประกอบด้วย 
1) การก าหนดเป้าหมาย 2) การตรวจสอบสภาพจริง 3) การก าหนดทางเลือก 4) การ
ตัดสินใจ และ 5) การประเมินผลการโค้ช มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
 1.  การก าหนดเป้าหมาย  (Goal) 
       การก าหนดเป้าหมายของการโค้ชผู้เรียนแต่ละบุคคล มุ่งเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ทั้งด้านการรู้คิด ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งวิธีการ
ตั้งเป้าหมายควรก าหนดพฤติกรรม การเรียนรู้ของผู้เรียน ในลักษณะที่เป็นรูปธรรม 
สามารถสังเกตได้ เช่น  
    -  ผู้เรียนสามารถระบุสระในภาษาอังกฤษได้ 
    - ผู้เรียนบวกเลขสองหลักได้ 
    -   ผู้เรียนท างานงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    - ผู้เรียนใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน 
    - ผู้เรียนช่วยเหลือแบ่งปันความรู้กับเพ่ือนๆ 
 
   การก าหนดเป้าหมายของการโค้ชที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมส าหรับ
ผู้เรียนแต่ละคน จะช่วยท าให้การโค้ชมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือท าให้ โค้ชที่ท า
หน้าที่ โค้ชมองเห็นเป้าหมายในการโค้ชของตนเองด้วย อีกทั้งยัง ช่วยท าให้การ
ประเมินผลการโค้ชท าได้ง่ายและตรงประเด็น 
 

 2.  การตรวจสอบสภาพจริง (Reality) 
        การทบทวนสภาพจริงเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็น
อย่างไร มีความต้องการพัฒนาหรือต้องได้รับการโค้ชในประเด็นใด ซึ่งวิธีการตรวจสอบ
อาจเป็นการพิจารณาผลการเรียนรู้ที่ผ่านมา พฤติกรรมการเรียนรู้ที่สังเกตพบหรือใช้
วิธีการซักถามแบบไม่เป็นทางการ ผลของการตรวจสอบสภาพจริงจะเป็นข้อมูล
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สารสนเทศส าหรับการก าหนดทางเลือกวิธีการโค้ช อีกทั้งการตรวจสอบสภาพจริง        
ช่วยยืนยันความถูกต้องของเป้าหมายการโค้ชได้อีกด้วย 
 

 3.  การก าหนดทางเลือก  (Option) 
       การก าหนดเทคนิควิธีการโค้ชบนพ้ืนฐานของสภาพจริงและตอบสนอง
เป้าหมายของการโค้ช เช่น การเลือกใช้เทคนิคสร้างความไว้วางใจ ด้วยการยิ้มแย้ม
แจ่มใส พูดด้วยค าสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน หรือเทคนิคการตั้งค าถามที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนคิด แสวงหาค าตอบ ค้นหาทางเลือก การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา เป็นต้น 
   การก าหนดทางเลือกในการโค้ช ควรมีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ได้รับการโค้ชของผู้ เรียนแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างกัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน สภาพอารมณ์ในขณะนั้น (จริตในการเรียนรู้หรือแบบการเรียนรู้) 
การก าหนดทางเลือกของการโค้ชที่ถูกต้อง ช่วยสนับสนุนให้การโค้ชประสบความส าเร็จ 
คือ การเรียนรู้และการคิดของผู้เรียน 
 

 4. การตัดสินใจ  (Will,  Way,  Forward) 
   Will คือ การตั้งเป้าหมาย การมุ่งมั่นในการโค้ชเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
   Way คือ แนวทางการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
และก าหนดขั้นตอนการประสบความส าเร็จที่จะบรรลุในแต่ละขั้น 
   Forward คือ การทบทวนผลการปฏิบัติ และการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด 
   การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับการโค้ช และลงมือปฏิบัติการโค้ช
เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย คือ การเรียนรู้และการคิดของผู้เรียน เกณฑ์การตัดสินใจ
ทางเลือกท่ีดีที่สุดมีดังนี้ 
    - เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  
    - ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน 
    - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดและตัดสินใจ 
    - โค้ชแล้วผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 
    - โค้ชแล้วผู้เรียนเกิดก าลังใจและพลังการเรียนรู้ 
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 5.  การประเมินผลการโค้ช  (Evaluation) 
  การประเมินผลการโค้ช มีแนวคิดเ พ่ือตรวจสอบว่าผู้ เรียนที่ได้รับการโค้ช         
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่ ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง เป็นรายบุคคล เช่น              
การทดสอบ การซักถาม การประเมินผลงาน การสังเกตพฤติกรรม การสอบถามจาก
เพ่ือนๆ ร่วมชั้นเรียน เป็นต้น แล้วน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 

2.5  ธรรมชาติของผู้เรียนทีโ่ค้ชควรรู้ 
 

   การโค้ชที่จะประสบความส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องเป็นการโค้ชที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนรายบุคคล เพราะผู้เรียนแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันหลาย
ประการ ซึ่งโค้ชไม่สามารถใช้วิธีการใดวิธี การหนึ่งในการโค้ชผู้เรียนทุกคนและไม่
สามารถใช้วิธีการเดียวในการโค้ชผู้เรียนคนหนึ่งได้ นั่นหมายความว่าการเลือกใช้วิธีการ
โค้ชนั้นจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับธรรมชาติด้านต่างๆ ของผู้เรียนนั่นเอง 
 

   ผู้ เรียนในปัจจุบันมีธรรมชาติที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามปัจจัย         
2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยก าหนด คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมทั้งหลาย และปัจจัย
สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งที่นอกเหนือจากเรื่องพันธุกรรม เช่น การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก 
สภาพแวดล้อมของครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี ตลอดจน
ประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้เรียน ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้เรียนแต่ละคน           
มีธรรมชาติที่แตกต่างกันซึ่งโค้ชจะต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจน  
 

   อย่างไรก็ตามถึงแม้โค้ชจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตของ
ผู้ เรียนได้ แต่โค้ชสามารถเรียนรู้ผู้ เรียนได้ว่าเป็นคนอย่างไร มีความเก่งด้านใด               
มีวิธีการคิดอย่างไร มีวิธีการเรียนรู้อย่างไร มีลักษณะนิสัยอย่างไร มีความคิดความเชื่อ
อย่างไร เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้
เทคนิควิธีการโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
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   การวิเคราะห์ธรรมชาติของผู้เรียนนั้นสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้กรอบการ
วิเคราะห์ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์โดยใช้กรอบ Generation 
การวิเคราะห์โดยใช้กรอบจริตในการเรียนรู้ การวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 
(learning style) การวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการรู้คิด (cognitive style) การวิเคราะห์
โดยใช้กรอบพหุปัญญา (multiple intelligence) เป็นต้น  
 
   การวิเคราะห์ตามกรอบ Generation Z 
     ผู้เรียนยุค Generation Z เกิด พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2552 (Sladek 
and Grabinger. 2015) เป็นคนที่เกิดมาในยุคเทคโนโลยี มีลักษณะนิสัยโดยรวม คือ 
มองตนเองเป็นศูนย์กลาง ให้ความส าคัญกับการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ใช้เทคโนโลยี       
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความอดทนน้อย ไม่ชอบการรอคอย ต้องการความรัก
ความห่วงใย (Happen Group. 2014, Sladek and Grabinger. 2015)  
 
ตาราง  4  แนวการโค้ชจ าแนกตามลักษณะเด่นของ Generation Z 
 

ลักษณะเด่นของ Gen Z แนวการโค้ช 

มองตนเองเป็นศูนย์กลาง ให้ความส าคัญกับความคิด ความเชื่อ ของผู้เรียน 
เปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพของตนเอง 

ให้ความส าคัญกับเป้าหมาย ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับระดับความสามารถ 
ของผู้เรียน 

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
ใช้เทคโนโลยีมาเป็นสิ่งสนับสนุนการโค้ช 

ชอบความรวดเร็ว วางแผนการโค้ชให้ตรงเป้าตรงประเด็น  

ต้องการความรักและห่วงใย ให้ความรักความเมตตาแก่ผู้เรียน โดยการแสดงออก 
อย่างเหมาะสม ใช้การสื่อสารทางบวก 
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   การวิเคราะห์ตามกรอบ Generation Alpha ( ) 
     ผู้เรียนยุค Generation Alpha หรืออาจเรียกว่า Gen A ตัวอักษร 
  เป็นอักษรกรีก อ่านว่า “อัลฟา” เป็นยุคที่ต่อจาก Generation Z เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2553 เป็นต้นไป (Mccrindle. 2015) ซึ่งเป็นคนเกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมาก พ่อแม่ที่มีการศึกษาสูงท าให้เด็ก Gen A ได้รับการศึกษามาก  
มีความเป็นส่วนตัวสูง เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี มีกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง และต้องการความรักความห่วงใย (Mccrindle. 2015, Tootell, Freeman, 
and Freeman. 2014) 
 
ตาราง  5  แนวการโค้ชจ าแนกตามลักษณะเด่นของ Generation Alpha 
 

ลักษณะเด่นของ Gen A แนวการโค้ช 

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญของการโค้ช 
เพ่ือกระตุ้นการรู้คิดและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

มีความเป็นส่วนตัวสูง ให้พ้ืนที่ในการคิด การใช้จินตนาการสร้างสรรค์ 
การใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างอิสระ  

ชอบเรียนรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองให้มาก 
โดยใช้พลังค าถามชี้แนะเป้าหมายการเรียนรู้ 
ตลอดจนผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ต้องการ 
ประสบความส าเร็จ 

มีกระบวนการเรียนรู้ 
ของตนเอง 

ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมาย 
ด้วยวิธีการของตนเอง โค้ชคอยให้ค าแนะน า 
โดยการใช้พลังค าถามชี้แนะการรู้คิดให้ผู้เรียน 
ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างถูกต้อง 

ต้องการความรักและห่วงใย ให้ความรักความเมตตาแก่ผู้เรียน โดยการแสดงออก 
อย่างเหมาะสม ใช้การสื่อสารทางบวก 

 



บทที่ 2 สาระส าคญัของการโค้ชเพื่อการรู้คิด   73 

  การอยู่ร่วมกับ  Generation Z และ Alpha 
 

   โค้ชที่จะอยู่ร่วมกับผู้เรียนที่อยู่ใน Generation Z และ Alpha มีแนวปฏิบัติ
ดังนี้ 
   1.  ให้อิสระในการควบคุมตารางงานของตนเอง 
 

   2.  ก าหนดเกณฑ์และหลักในการพิจารณาท่ีชัดเจน 
 

   3.  ยืดหยุ่นสถานที่ท างาน  โดยเข้าอินเทอร์เน็ต  เฟสบุ๊ค   
    ยูทูป  เวปไซต์ต่างๆ เพ่ือค้นหาข้อมูล  ไอเดีย   
    แรงบันดาลใจ การติดต่องานผ่านสมาร์ทโฟน 
    ตามท่ีตนถนัดเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพ 
 

   4.  Update เติมความรู้ให้อย่างสม่ าเสมอ 
 

   5.  Gen Z, Alpha กลัวมากที่สุด คือ ความล้าสมัย 
 

   6.  การใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี เพ่ือน ามาใช้ในการท างาน 
    ให้มีประสิทธิภาพ 
 

   7.  เปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นแต่ไม่จ าเป็นต้องทุกเรื่อง 
 

   8.  การเข้าถึงบุคคลที่สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
        เพราะต้องการค าตอบที่แก้ปัญหาได้จริง 
 

   9.  การเสริมพลัง (empower) ในขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

   10.  การควบคุมคุณภาพและความสมบูรณ์ของผลงาน 
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  จริตในการเรียนรู้ 
   จริต (อารมณ์ท่ีชอบเกิดข้ึน) ของผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันซึ่งในทาง
พระพุทธศาสนาจ าแนกออกเป็น 6 แบบดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต. 2551) 

  โทสจริต  ชอบความเร็ว ชอบให้สรุป ไม่ชอบเยิ่นเย้อ 
  โมหะจริต ง่วงเหงาหาวนอน ชอบหลับ 
  ศรัทธาจริต เชื่อง่าย ตื่นเต้น 
  พุทธจริต ใฝ่รู้ ช่างสงสัย ชอบซักถาม 
  วิตกจริต ลังเล ตัดสินใจอะไรไม่ได้  
  ราคะจริต ชอบความสวยงาม มองภาพรวม 

 

ตาราง  6  แนวการโค้ชจ าแนกตามจริตของผู้เรียน 
 

จริตของผู้เรียน แนวการโค้ช 
 

โทสจริต 
 

รวดเร็ว  ชัดเจน  ตรงประเด็น  ไม่อ้อมค้อม กระชับ   
ไม่ขยายรายละเอียด 

 

โมหะจริต 
 

กระตุ้นให้ตื่นตัว  กระตุ้นให้กระฉับกระเฉง   
สร้างความสนุกสนานและท้าทาย 

 

ศรัทธาจริต 
 

อธิบายให้เหตุผล  ยกตัวอย่างสนับสนุน  แสดงตัวอย่าง
ประกอบให้เห็นจริง  ชี้น าให้ปฏิบัติ  ชี้ให้เห็นประโยชน์ 

 

พุทธจริต 
 

อธิบายสาระส าคัญ  แนะน าแหล่งความรู้  ชี้แนะให้ลองปฏิบัติ  
ตั้งค าถามให้คิด 

 

วิตกจริต 
 

ให้ก าลังใจ  เสริมแรงทางบวก  ชมเชย  กระตุ้นให้ตัดสินใจ  
ส่งเสริมให้ใช้เหตุผล 

 

ราคะจริต 
 

ใช้ภาษาสุภาพอ่อนหวาน  นุ่มนวล  ให้ความส าคัญกับอารมณ์
และความรู้สึก 
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   รูปแบบการเรียนรู้ของ Grasha (1996) แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
 
    1. แบบแข่งขัน มีลักษณะส าคัญคือ ชอบการเอาชนะเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน 
ชอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลักษณะของการแข่งขันต่างๆ  
 
    2. แบบอิสระ มีลักษณะส าคัญคือ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ควบคุม
ตนเองได้ดี วางแผนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่ชอบการควบคุม                 
และสัง่การ  
 
    3. แบบหลีกเลี่ยง มีลักษณะส าคัญคือ ไม่สนใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
มักมีข้ออ้างเพ่ือที่จะไม่ต้องปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองไม่ต้องการ  
 
    4. แบบพึ่งพา มีลักษณะส าคัญคือ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ต้องมี
เพ่ือนร่วมปฏิบัติกิจกรรมด้วย ต้องการได้รับการเสริมแรงจากบุคคลรอบข้าง 
 
    5. แบบร่วมมือ มีลักษณะส าคัญคือ ร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
เช่น การแสดงความคิดเห็น การท างานกลุ่ม เป็นต้น 
 
    6. แบบมีส่วนร่วม มีลักษณะส าคัญคือ เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม     
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ตาราง  7  แนวการโค้ชจ าแนกตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

รูปแบบการเรียนรู้ แนวการโค้ช 

แข่งขัน กระตุ้นให้เอาชนะภารกิจที่ท้าทายความสามารถ 
การเอาชนะใจตัวเอง  หลีกเลี่ยงการเอาชนะผู้อ่ืน 
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ตาราง  7  แนวการโค้ชจ าแนกตามรูปแบบการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

รูปแบบการเรียนรู้ แนวการโค้ช 

อิสระ ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้อิสระในการ 
ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องการ ลดการควบคุม 

หลีกเลี่ยง ให้ความเอาใจใส่ต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กระตุ้นให้มีวินัยในตนเองต่อการเรียนรู้โดยใช้พลังค าถาม 

พ่ึงพา สร้างความเชื่อม่ันในตนเองให้กับผู้เรียน กระตุ้นพลังของ 
การเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 

ร่วมมือ กระตุ้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนอาจให้ความร่วมมือ 
ได้เป็นอย่างดีจนขาดการริเริ่ม 

มีส่วนร่วม กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพสูงสุดในการเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  

 
เมื่อโค้ชทราบจริตในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนแล้วจะสามารถใช้เทคนิค

วิธีการโค้ชได้เหมาะสมกับจริตของผู้เรียนแต่ละคน เช่น ผู้เรียนที่มีจริตเป็นโทสจริต    
โค้ชไม่ควรพูดมาก แต่ควรพูดให้กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่ขยายรายละเอียด  
หากผู้เรียนมีจริตเป็นราคะจริต จะชอบฟังค าพูดที่อ่อนหวาน นุ่มนวล ไพเราะ เป็นต้น  

 
  9 ลักษณะของผู้เรียนที่โค้ชควรใส่ใจ  
  
   นอกจากที่ได้กล่าวถึงธรรมชาติของผู้เรียนจ าแนกตามกรอบการวิเคราะห์
ต่างๆ แล้ว หากมองผู้เรียนในภาพรวมยังสามารถจัดกลุ่มลักษณะเด่นในภาพรวมได้อีก 
9 ลักษณะที่โค้ชควรน ามาพิจารณาออกแบบการโค้ชให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน
ดังต่อไปนี้   
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   1.  คนสมบูรณ์แบบ  (Perfectionist) 
     -  จริงจังกับความรับผิดชอบ 
     -  ปรารถนาจะให้สิ่งที่ท าไม่มีข้อบกพร่อง 
     -  ก ากับตนเองด้วยมาตรฐานที่สูง 
     -  มีความรู้สึกว่าต้องท าได้มากกว่านี้ 
     -  ชี้ข้อบกพร่องได้ทันที 
  

   2.  ผู้ให้  (Giver) 
     -  ต้องให้ผู้อื่นอย่างเต็มที่ก่อน  จึงจะรับ 
     -  ช่วยเหลือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
     -  เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
     -  สามารถให้ในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจริงๆ 
  

   3.  นักแสดง  (Performer) 
     -  มีพลัง ชอบท างาน 
     -  นิสัยแข่งขันสูง 
     -  มีความท้าทายความสามารถของตนเอง 
     -  มุ่งม่ันสู่เป้าหมาย 
     -  เป็นผู้น า 
 
   4.  อารมณ์ศิลปิน  (Romantic) 
     -  มีอารมณ์ศิลปิน 
     -  มุ่งม่ันในอุดมคติหรืองานอันเป็นแก่นแท้ 
     -  ความหมายของชีวิต 
     -  เข้าใจและเก้ือหนุนผู้อื่น 
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   5.  นักสังเกตการณ์  (Observer) 
     -  ด าเนินชีวิตโดยวางตัวห่างๆ 
     -  ชอบสังเกตมากว่าตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง 
     -  อยู่อย่างพอเพียง 
     -  คิดวิเคราะห์ 
     -  ชอบความเป็นส่วนตัว 
 

   6.  ผู้ภักดี  (Royal  Skeptic) 
     -  แสวงหาแหล่งที่มาเพ่ือป้องกัน 
     -  ชอบเก็บตัว มีความกังวล 
     -  ป้องกันตนเอง 
     -  ถ้าเป็นมิตรใครจะมีความซื่อสัตย์ 
     -  ผูกพันกับกลุ่มที่เชื่อถือได้ 
 

   7.  ผู้เสพ  (Epicene) 
      -  มองโลกในแง่ดี 
     -  กระตือรือร้น 
     -  หลบหลีกเก่ง 
     -  ไม่ชอบถูกบังคับ 
     -  มุ่งอนาคต 
     -  มีความคิดใหม่ 
     -  สร้างเครือข่ายได้ดี 
 

   8.  ผู้ปกป้อง  (Protect) 
     -  มีความเข้มแข็ง มีพลัง 
     -  ชอบท าและมีความชัดเจน 
     -  ควบคุมตนเองและอาจจะครอบง าผู้อ่ืน 
     -  ใช้พลังอ านาจในตน 
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   9.  ผู้ประสานไมตรี  (Mediators) 
      -  มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
      -  ไม่ชอบความขัดแย้ง 
      -  ชอบสบายๆ และไปเรื่อยๆ 
      -  ชอบผัดผ่อนสิ่งที่จ าเป็นต้องท าของตนเอง 
      -  รอจนนาทีสุดท้าย 
 
 ธรรมชาติของผู้เรียนเป็นข้อมูลส าคัญที่โค้ชต้องศึกษาวิเคราะห์ให้ชัดเจน 
ซึ่งจะท าให้ใช้วิธีการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ  
 

 การวิเคราะห์ธรรมชาติผู้เรียนของโค้ช ควรใช้วิธีการเชิงคุณภาพ เช่น  
การสังเกตพฤติกรรม การพูดคุย การซักถาม การพิจารณาจากผลงานของผู้เรียน       
ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะท าให้โค้ชได้ข้อมูลอย่างลึกซึ้งและมีความเชื่อถือได้สูง น าไปสู่การ
วิเคราะห์ธรรมชาติของผู้เรียนรายบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกันส่งผลให้ต้องใช้วิธีการโค้ช
ทีแ่ตกต่างกัน 
 

 การโค้ชจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ขั้นสูง ส าหรับผู้สอนในปัจจุบันที่ต้องอยู่
กับผู้เรียนรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลาย มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ยึดตนเอง
เป็นส าคัญ ชอบความรวดเร็ว มีความเป็นส่วนตัวสูง ชอบลงมือปฏิบัติมากกว่าการฟัง 
ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ซึ่งโค้ชจะสามารถท าการโค้ช             
ได้ประสบความส าเร็จจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรู้จักผู้เรียนอย่างแท้จริง 
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สรุป 
 
 สาระส าคัญที่น าเสนอในบทนี้ ได้กล่าวไว้ว่า หลักการพื้นฐานของการโค้ช
เพื่อการรู้คิด หมายถึง กระบวนการพัฒนาผู้ เรียนโดยผู้สอนท าหน้าที่ เป็นโค้ช          
ดึงศักยภาพของผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การโค้ชเพ่ือการรู้คิดเป็นกลไกเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง (higher – order thinking) และมีวิธีการ
เรียนรู้ (learning how to learn) การตรวจสอบประเมินตนเอง ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาตนเอง โดยสิ่งที่โค้ชจะต้องมี คือ จรณทักษะ (soft skills) เป็นทักษะทางสังคม
และความฉลาดทางอารมณ์ที่แสดงออกผ่านทาง EQ ซึ่งอยู่ทางสมองซีกขวา ซึ่งเป็น
ความสามารถทางสังคม การจัดการตนเอง การควบคุมอารมณ์ การมองบวก การ
ติดต่อสื่อสารและความเป็นมิตรและทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ (hard skills) 
จะต้องมีความรู้ ความสามารถที่ก าหนดโดยเชาว์ปัญญา (IQ) ซึ่งอยู่ทางสมองซีกซ้าย 
ส าหรับกลไกที่น าไปสู่ความส าเร็จของการโค้ช ประกอบด้วย 1) สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้เรียน 2) ให้ก าลังใจสนับสนุนผู้เรียน 3)แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้เรียน            
4) สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน 5) ภาวะผู้น าทางวิชาการ 6) สุนทรียสนทนา 7) การ
ถอดบทเรียน 8) ความผูกพันของผู้เรียนกับโค้ช 9) การตั้งค าถามกระตุ้นการคิด โดยใช้
กระบวนการของการโค้ชเพื่อการรู้คิดที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย            
1) การก าหนดเป้าหมาย 2) การตรวจสอบสภาพจริง 3) การก าหนดทางเลือก 4) การ
ตัดสินใจ และ 5) การประเมินผลการโค้ชให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนซึ่งเป็น
ข้อมูลส าคัญที่โค้ชต้องศึกษาวิเคราะห์ให้กระจ่างชัด ซึ่งจะท าให้ใช้วิธีการโค้ชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
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การโค้ชเพื่อการรู้คิด 
บนฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด 
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การรู้คิด  
 

เป็นศักยภาพของสมอง 
 

ในการเรียนรู้ของทุกคน 
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บทน า  
 
 การน าเสนอเนื้อหาสาระ เรื่อง การรู้คิด มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาระส าคัญของการรู้คิด ทักษะการรู้คิด และการคิด ขั้นสูง โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
  1. การรู้คิดเป็นกระบวนการทางสมอง (mental process) หรือการ
กระท าทางสมอง หรือกระบวนการที่สมองมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลสารสนเทศต่างๆ         
แล้วมีการประมวลผลเพ่ือเป็นสารสนเทศน าไปสู่การคิด 
 
  2. ทักษะการรู้คิด เป็นความสามารถในคิดและการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
กา รรั บรู้  (perception)  ค ว ามสน ใจ  (attention)  ก า รจ า  (memory)  ภาษา 
(language) และการคิด (thinking) โดยมีสมอง (brain) เป็นส่วนประมวลผลข้อมูล 
(processing) ที่รับเข้ามาจากประสาทสัมผัสต่างๆ ก่อให้เกิดการคิดและการเรียนรู้ขึ้น 
   การรับรู้  เป็นการแปลความหมายข้อมูลที่บุคคลได้รับจาก
สิ่งแวดล้อมผ่านทางอวัยวะรับสัมผัส (sensory motor) ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง 
ซึ่งการรับรู้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ 
   ความสนใจเป็นกระบวนการทางสมองในการเลือกให้ความส าคัญกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะที่ไม่สนใจสิ่งอ่ืน ความสนใจเกิดขึ้นได้  2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความ
สนใจที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือสิ่งเร้า 2) ความสนใจที่เกิดจากปัจจัยภายใน 
   การจ าเป็นกระบวนการที่สมองลงรหัสข้อมูล (encoding) โดยข้อมูล
สารสนเทศแล้วจัดเก็บ (stored)  ไว้ในความทรงจ าและสามารถค้นคืน (retrieved) มา
ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
   ภาษาเป็นความสามารถในการเรียนรู้ระบบการใช้สัญลักษณ์ที่มี
ความซับซ้อนเพื่อการสื่อสารของบุคคล เป็นประเด็นหนึ่งของการศึกษาด้านการรู้คิด 
   การคิด เป็นศักยภาพของสมองในการประมวลข้อมูล เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการคิด เช่น การท าความเข้าใจ การตีความ การท านาย การประเมิน
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คุณค่า การจ าแนก การจัดหมวดหมู่ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นต้น 
 
  3. การพัฒนาการคิดขั้นสูงของผู้เรียนเป็นภารกิจที่ส าคัญของโค้ชทุกคน 
ในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การใช้พลังค าถาม (power 
questions) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (after action review) การถอดบทเรียน 
(lesson learned) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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3.1 สาระส าคัญของการรู้คิด 

3.2 ทักษะการรู้คิด 

3. การรู้คิด 

3.3  การคิดขั้นสูง 

3.4  การโค้ชเพ่ือการรู้คิดบนฐานทฤษฎี 
      การเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด 
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คนที่มีทักษะการรู้คิด  
 

(cognitive skills) ที่ดี 
 

จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 

และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.1  สาระส าคัญของการรู้คิด  
 
  “การรู้คิด” (cognition) มาจากค ากริยาในภาษาลาตินว่า cognosco 
หมายถึงความรู้หรือการตกผลึกเป็นแนวความคิด(conceptualization) กระบวนการ
ทางสมอง (mental process) หรือการกระท าทางสมอง หรือกระบวนการที่สมอง        
มีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลสารสนเทศต่างๆ การศึกษาความรู้ด้านการรู้คิด มีมานานตั้งแต่
สมัยโบราณมากกว่า 23 ทศวรรษ เช่น Aristotle นักปรัชญากรีกได้ศึกษาการท างาน
ของจิต (mind) ว่าจิตมีการท างานอย่างไรและมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
อย่างไร โดยมุ่งศึกษาในด้านความจ า การรับรู้ และการคิดภาพในสมองหรือการ
จินตนาการ เป็นต้น การรู้คิดเป็นรูปแบบ (pattern) ของการรู้เรื่องต่างๆ ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการทางสติปัญญาเช่น การรับรู้ การจ า การให้ความสนใจ การใช้ภาษา การคิด 
การวางแผน การตัดสินใจ เป็นต้น (Franchi and Bianchini. 2011) 
 

 การรู้คิด เป็นกระบวนการเรียนรู้ของสมองเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
โดยใช้กระบวนการรู้คิดของสมอง (cognitive process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จากประสาทสัมผัสของร่ างกายแล้วเกิดการคิด            
ในลักษณะต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจข้อมูลเหล่านั้น เช่น การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา การวางแผน เป็นต้นการเรียนรู้ด้านการรู้คิด (cognitive 
learning) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น การรับรู้ข้อมูล       
การให้เหตุผล การจ า การเชื่อมโยง เป็นต้น คนที่มีทักษะการรู้คิด (cognitive skills) 
ที่ดีจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็ว สื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียน
ที่มีทักษะการรู้คิดที่ดีจะส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีตามไปด้วย (Sternberg 
and Sternberg. 2009, Blomberg. 2011) 
 

 การรู้คิด เป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างมากที่ท าให้มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และน าสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านั้นมาใช้ในการด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีพัฒนาการด้านการรู้คิดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมเลี้ยงดู 
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พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งโดยส่วนมากพัฒนาการด้านการรู้คิด
ได้รับอิทธิพลมาจากการฝึกอบรมเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ (Sternberg and 
Sternberg. 2009, Blomberg. 2011, Franchi and Bianchini. 2011) อย่างไรก็ตาม
ยังมีบุคคลจ านวนหนึ่งที่มีทักษะการรู้คิดที่ไม่กลมกลืนกัน (cognitive dissonance)            
ไม่สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ต่ างๆ เ พ่ือสร้างเป็นความรู้และน ามาใช้ได้ 
(Festinger. 1957) 
 

 การเรียนรู้ที่เน้นการรู้คิด (cognitive – based learning) อาจดูเหมือน
เป็นการเรียนรู้ในลักษณะเป็นการเรียนรู้เชิงรับ (passive learning) ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีบทบาทเป็นผู้รับความรู้และค าสั่งต่างๆ จากผู้สอน         
โดยขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ในความเป็นจริงแล้วการ
เรียนรู้ที่เน้นการรู้คิดเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ซึ่งผู้เรียนมีบทบาท        
ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เพราะในสมองของผู้เรียนได้คิดอยู่ตลอดเวลา  
ผู้สอนท าหน้าที่เป็นโค้ชการรู้คิดหรือการชี้แนะการรู้คิด (cognitive coaching) โดย
การตั้งค าถามกระตุ้นการคิดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิด เพ่ือให้
สามารถคิดได้ด้วยตนเอง (Wallace. 2013) 
 

 ทักษะการรู้คิด (cognitive skills) และการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันโดย
ทักษะการรู้คิดแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันกับผลการเรียนรู้เนื้อหาสาระของรายวิชา
ต่างๆ (academic subjects) ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และ
รายวิชาใดๆ  
 

 แต่ทักษะการรู้คิดเป็นศักยภาพทางสมองในการประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ให้เป็นความรู้ความเข้าใจของบุคคล ผ่านกระบวนการคิดในลักษณะต่างๆ 
อย่างไรก็ตามทักษะการรู้คิดนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้เนื้อหาสาระของรายวิชา
ต่างๆ  
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 โดยผู้เรียนที่มีทักษะการรู้คิดในระดับสูงจะสามารถเรียนรู้รายวิชาได้ดีกว่า
ผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ที่ต่ า เช่น ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านเหตุผลที่ดีจะท าให้
เรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ดีด้วย กล่าวคือ  
 

  1.  เม่ือทักษะการรู้คิดมีความแข็งแรง (strong) จะท าให้การเรียนรู้
ทางวิชาการ (academic learning) จะมีความรวดเร็ว ง่าย มีประสิทธิภาพและมี
ความสุขในการเรียนรู้ 
 

  2. เม่ือทักษะการรู้คิดมีความอ่อนแอ (weak) จะท าให้การเรียนรู้
ทางวิชาการจะใช้เวลามาก เป็นสิ่งที่ยาก ขาดประสิทธิภาพและไม่มีมีความสุขในการ
เรียนรู้ 
 
 การปรับกระบวนการรู้คิด (cognitive accommodation) ของบุคคล
ในการปรับความคิดให้เข้ากับสถานการณ์หรือสิ่งเร้าใหม่ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางสติปัญญาซึ่งถ้าหากการปรับกระบวนการรู้คิดนี้เกิดความสมดุลจะเกิด
การเรียนรู้ทันที ซึ่งกระบวนการปรับการรู้คิด เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องมาจากการซึมซับ 
(assimilation) ข้อมูลใหม่และเชื่อมโยงกับข้อมูลเดิม ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Jean Piaget (Wadsworth. 1996) 
 

 ธรรมชาติของทักษะการรู้คิด เป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดและสังเกตได้โดยตรง 
(non - direct observation) เพราะทักษะการรู้คิดเป็นศักยภาพของสมองที่อยู่
ภายใน อย่างไรก็ตามทักษะการรู้คิดจะแสดงออกมาให้เห็นจากพฤติกรรมที่แสดงออก 
เช่น  การพูด การกระท า การวางแผน การจัดระบบการตัดสินใจ เป็นต้น  
 

 การวิเคราะห์ทักษะการรู้คิดที่มีความถูกต้องจะเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับการพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก เพราะเป็นวัยที่สมองพร้อมที่จะจดจ า 
และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว บุคคลที่มีทักษะการรู้คิดจะมีพัฒนาการของความรู้ 
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ความเข้าใจ การใช้เหตุผล การสังเคราะห์ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ 
เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการรู้คิดเป็นปัจจัยที่ส าคัญของ
การเรียนรู้  
              

 การศึกษาองค์ความรู้ด้านการรู้คิดที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นระบบ
เริ่มต้นโดย Wilhelm Maximilian Wundt (ค.ศ. 1832 - 1920)  นักฟิสิกส์และ
จิตวิทยาชาวเยอรมัน ได้ท าการศึกษากระบวนการทางสมองและอารมณ์ความรู้สึกของ
มนุษย์ ด้วยการทดลองและการสังเกตพฤติกรรม  
 

 การศึกษาของ Hermann Ebbinghaus (ค.ศ. 1850 - 1909) ที่มุ่งศึกษา
ศักยภาพในการจ าของมนุษย์ การศึกษาของ Mary Whiton Calkins (ค.ศ. 1863 - 
1930) มุ่งศึกษาศักยภาพในการจ าเช่นเดียวกันกับ Hermann Ebbinghaus  
  

 รวมถึงการศึกษาของ William James (ค.ศ. 1842 - 1910)  ที่มุ่งศึกษา 
ไปที่ประสบการณ์การเรียนรู้ (learning experiences) ของมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน            
ได้เขียนต ารา เรื่อง Principles of Psychology ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา          
องค์ความรู้ด้านการรู้คิดที่ชัดเจนขึ้น (Martin. 2009, Sternberg and Sternberg. 
2009, Blomberg. 2011, Franchi and Bianchini. 2011)  
 

 การศึกษาด้านการรู้คิดของนักวิชาการดังกล่าว ได้ท าให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การรู้คิด มีพัฒนาการมาเป็นล าดับจนเกิดเป็นทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหลายสาขาวิชา
เช่น สาขาวิชาจิตวิทยา (psychology) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การรู้คิด(cognitive 
science) มุ่งเน้นศึกษาการรู้คิดในแง่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ (information processing) น ามาสู่การพัฒนาเป็นองค์ความรู้ หรือเป็น
ทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการรู้คิด (Blomberg. 2011) 
 
 ปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านการรู้คิด มุ่งศึกษาองค์คว ามรู้         
ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของสมองที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรม ครอบคลุม      
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5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การรับรู้ (perception) 2) ความสนใจ (attention)       
3) การจ า  (memory) 4) ภาษา ( language)  และ 5) การคิด (thinking) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคิดซึ่งนักวิชาการได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการท างานและการด ารงชีวิตในสังคมที่มีความ
หลากหลายและซับซ้อน  
 

 จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการโค้ชเพ่ือการรู้คิดนั้น คือ การใช้เทคนิควิธีการ
โค้ช ให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้คิด ได้แก่ ทักษะการรับรู้ (perception) ทักษะการให้ความ
สนใจกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง (attention) ทักษะการจ า (memory)  ทักษะทางภาษา 
(language) และทักษะการคิด (thinking) ที่แข็งแรงเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน  
 
 

3.2  ทักษะการรู้คิด 
 
 ทักษะการรู้คิด (cognitive skills) หมายถึง ความสามารถในคิดและการ
เรียนรู้ (ability to tough and learn) ประกอบด้วย การรับรู้ (perception) ความ
สน ใจ  (attention)  กา รจ า  (memory)  ภ าษา  ( language)  แ ละกา รคิ ด 
(thinking) โดยมีสมอง (brain) เป็นส่วนประมวลผลข้อมูล (processing) ที่รับเข้ามา
จากประสาทสัมผัสต่างๆ ก่อให้เกิดการคิดและการเรียนรู้ขึ้น (Hunt. 2004, Medin. 
2005, Galotti. 2011) 
 

 มนุษย์ทุกคนมีการพัฒนาทักษะการรู้คิดตั้งแต่แรกเกิด จากการมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว บุคคลที่มีประสบการณ์สูงกว่าจะมีพัฒนาการของ
ทักษะการรู้คิดท่ีดีกว่าบุคคลอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์น้อยกว่า โดยทั่วไปทักษะการรู้
คิดจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามล าดับขั้นพัฒนาการ ยกเว้นกรณีที่มีความบกพร่อง      
ทางสติปัญญา อย่างไรก็ตามทักษะการรู้คิดจะลดต่ าลงเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นซึ่งเป็น
ความเสื่อมของสมองตามอายุขัย โดยการพัฒนาทักษะการรู้คิดด้านต่างๆ มีลักษณะ           
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ที่เหมือนกันคือ เริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่มีความซับซ้อน (complexity) มากขึ้น ซึ่งใช้
เป็นหลักการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้เป็นนัยโดยทั่วไป ว่าจะต้องสอนสิ่ งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก 
ผู้เรียนจะเกิดการพัฒนาการคิดได้ดีกว่าการเรียนสิ่งที่ยากในทันที (Hunt. 2004, 
Medin. 2005, Martin. 2009, Sternberg and Sternberg. 2009, Blomberg. 
2011, Franchi and Bianchini. 2011, Galotti. 2011) 
 
 ทักษะการรู้คิดในแต่ละด้าน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นการรับรู้ความสนใจ การจ า ภาษา และการคิด ต่างเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกัน        
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  8  ความสัมพันธ์ของทักษะการรู้คิด 

ทักษะการรู้คิด 

ความสนใจ 

การจ า 
ภาษา 

การคิด 

การรับรู้ 
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      3.2.1 การรับรู้ (perception) 
 
 การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายข้อมูลที่บุคคลได้รับจากสิ่งแวดล้อม
ผ่านทางอวัยวะรับสัมผัส (sensory motor) ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง ซึ่งการ
รับรู้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ (Schacter, Gilbert, Wegner. 2011) 
 
 ข้อมูลที่รับเข้ามาดังกล่าวจะผ่านระบบประสาท (nervous system) เพ่ือ
การแปลความหมาย ซึ่งหากสามารถแปลความหมายได้ก็จะเกิดการรับรู้ เช่น เมื่อหูได้
ยินเสียง เสียงจะผ่านไปยังระบบประสาทแล้วเกิดการแปลความหมายว่าเสียงที่ได้ยินนั้น
เป็นเสียงอะไร ถ้าสามารถแปลความหมายได้ก็จะเกิดการรับรู้ขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเสียง
แตรรถยนต์ เป็นต้น แต่ถ้าระบบประสาทไม่สามารถแปลความหมายของเสียงที่ได้ยิน
นั้นได้ก็จะไม่เกิดการรับรู้ (Blomberg. 2011) 
 
 

 องค์ประกอบของการรับรู้ที่น าไปสู่การเรียนรู้และการคิดมีดังต่อไปนี้ 
(Anderson. 2004, Medin. 2005, Galotti. 2011) 
 
 

  1.  สิ่งเร้า (stimulus) คือ สิ่ งที่มากระตุ้นประสาทสัมผัส เช่น
เหตุการณ์ ภาพ เสียง กลิ่น และการสัมผัส สิ่งเร้าที่ดีมีผลต่อการรับสัมผัสได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 

  2. ประสาทสัมผัส (sense organs) คือ การรับสัมผัสสิ่งเร้าต่างๆ 
เช่น การมองเห็น  การได้ยินเสียง การได้กลิ่น การรู้รส การสัมผัสจับต้อง  
 
 

  3.  ประสบการณ์เดิม (experience) ประสบการณ์เดิมที่บุคคลมีอยู่
ก่อนซึ่งมีอิทธิพลและส่งผลต่อการแปลความหมาย (interpret) สิ่งที่รับสัมผัสอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



96   บทที ่3 การรู้คดิ 
 

 ผู้เรียนจะรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 
ดังนี้  (Anderson. 2004, Medin. 2005, Galotti. 2011) 
 

  1. ความน่าสนใจของสิ่งเร้า โดยสิ่งที่เร้าที่ดีจะต้องดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียนได้ดี เช่น สิ่งเร้านั้นเป็นอยู่ในความสนใจของชุมชนและสังคม สื่อเคลื่อนไหว 
สื่อมัลติมีเดีย การเขียนหนังสือที่สวยงามของโค้ช การมีบุคลิกภาพที่ดีของโค้ช การพูด
ด้วยถ้อยค าสุภาพอ่อนหวาน เป็นต้น กล่าวโดยสรุปคือ สิ่งที่อยู่รอบตัวผู้เรียนเป็นสิ่งเร้า
ทั้งสิ้นและสิ่งเร้าเหล่านี้จะน าไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน หากสิ่งเร้ามีความน่าสนใจ     
จะช่วยดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจเรียน ติดตามบทเรียน ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  
 

  2. ความสมบูรณ์ของอวัยวะรับสัมผัสและประสาทสัมผัส เป็นสิ่งที่
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีมาก่อน สิ่งนี้เป็นธรรมชาติของผู้เรียนโดยทั่วไป 
ที่มีอวัยวะรับสัมผัสและประสาทสัมผัสที่เป็นปกติ อันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์อย่างมี
คุณภาพของแม่ การได้รับการฝึกอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิด  
 

 อย่างไรก็ตามมีเด็กจ านวนหนึ่งที่มีอวัยวะรับสัมผัสและประสาทสัมผัส      
ไม่ปกติ เช่น เด็กที่มีสายตาสั้นเพราะใช้คอมพิวเตอร์มากเกินไป เด็กที่มีปัญหาหูหนวก
อันเนื่องมาจากการเจ็บปุวยแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง เด็กที่มีภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่ (cleft lip) อันเนื่องมาจากกรรมพันธุ์ หรือการดื่มเหล้า การใช้ยาคุมก าเนิด
ของแม่ในขณะตั้งครรภ์ แล้วไม่ได้รับการผ่าตัดรักษาทันทีหลังคลอด เป็นต้น 
 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนว่ามีอวัยวะรับสัมผัสและประสาทสัมผัส
เป็นปกติหรือไม่ หรือบางครั้งเรียกว่าการวินิจฉัยผู้เรียน เป็นสิ่งที่ส าคัญ  ที่โค้ชต้อง           
มีความรู้และสามารถท าได้ เช่น ผู้เรียนคนหนึ่งเขียนหนังสือตามที่โค้ชเขียนให้ดูไม่ได้   
ถ้าโค้ชไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ อาจเข้าใจผิดว่าผู้เรียนคนนี้เป็นปัญญาอ่อน จึงส่งต่อไปเรียน
โรงเรียนเด็กปัญญาอ่อนก็ได้ ซึ่งแท้จริงแล้วเด็กคนนี้มีปัญหาสายตาสั้นมาก เมื่อเด็ก
ได้รับการวัดสายตาและตัดแว่นแล้ว ก็สามารถเขียนหนังสือตามครูได้เป็นอย่างดี        
เป็นต้น  
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  3. ระดับสติปัญญา ระดับสติปัญญา (Intelligence Quotient: IQ) 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้  องค์ประกอบของระดับสติปัญญา ประกอบด้วย 
คณิตศาสตร์ การใช้ภาษา การคิดเชิงตรรกะ การมองเห็น การจัดหมวดหมู่ ความจ า
ระยะสั้น ความรู้ทั่วไป ความเร็วในการค านวณ ผู้เรียนที่มีระดับสติปัญญาปกติหรือสูง 
จะสามารถรับรู้ได้ดีกว่าผู้เรียนที่มีระดับสติปัญญาต่ า อย่างไรก็ตามระดับสติปัญญาเป็น
สิ่งที่พัฒนาได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมให้เกิดประสบการณ์ที่กว้างขวาง 
การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ การมีอารมณ์ดี จิตใจร่าเริงแจ่มใส การมีความสุข 
การคิดทางบวก การเห็นคุณค่าในตนเอง การหมั่นใช้ความคิด เป็นต้น  
 

  4. ประสบการณ์  ปัจจัยสนับสนุนการรับรู้ อีกประการหนึ่ งคือ
ประสบการณ์เดิม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์เดิมมาก จะรับรู้และเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้เรียนที่มี
ประสบการณ์เดิมน้อย เช่น ผู้เรียนที่มีโอกาสไปเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ วัด สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ เป็นต้น การมีประสบการณ์ที่หลากหลายจะเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญ
ส าหรับการรับรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โค้ชควรจัดประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง เพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานในการรับรู้และเรียนรู้  สิ่งใหม่
ในวันข้างหน้า  
 

  5. สภาวะทางจิตใจ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้เกิดการรับรู้และ
การเรียนรู้ ผู้เรียนจะรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีเมื่อมีสภาวะทางจิตใจที่ผ่อนคลาย      
มีความสุข ไม่เครียดและวิตกกังวล ความผ่อนคลายและมีความสุขจะน าไปสู่คลื่นสมอง
ที่เป็นคลื่นอัลฟา (alpha wave) เป็นสภาวะที่พร้อมจะรับรู้และเรียนรู้ ในทางกลับกัน
สภาวะทางจิตใจที่มีความเครียดและวิตกกังวล เป็นสภาวะที่ไม่พร้อมจะรับรู้และเรียนรู้
สิ่งใดๆ โค้ชมีหน้าที่ปรับสภาวะจิตใจของผู้เรียนให้ผ่อนคลายและมีความสุข ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การยิ้มแย้มแจ่มใส การหัวเราะ การใช้ภาษาทางบวก เป็นต้น  
 

 ผู้เรียนเลือกรับรู้ในสิ่งที่ตนเองต้องการเป็นล าดับแรก ถ้าใช้มุมมองเชิงธุรกิจ 
จะพบว่าโค้ชเปรียบเสมือนเจ้าของธุรกิจ เนื้อหาสาระเปรียบเสมือนสินค้าและผู้เรียน
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เปรียบเสมือนผู้บริโภค โดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคจะเลือกบริโภคสิ่งที่ตรงกับความต้องการ 
สิ่งที่ประทับใจ สิ่งที่ชอบ เป็นส าคัญ  
 

 ดังนั้นหากโค้ชสามารถน าเสนอเนื้อหาสาระหรือสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ 
โดยท าให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ว่าที่สิ่งที่เรียนนั้นมีความส าคัญเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ 
เป็นสิ่งที่จ าเป็นได้ จะเป็นต้นทุนที่ดีมากส าหรับการจัดการเรียนรู้  
 

 การสร้างการรับรู้ของผู้เรียนเป็นความสามารถเบื้องต้นของโค้ชทุกคน          
ในการเปิดใจผู้เรียนให้เปิดรับการเรียนรู้ซึ่งมีดังต่อไปนี้  
 

  1. การท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของสิ่งที่จะเรียนรู้ 
 

  2. การสร้างความรู้สึกว่าสิ่งที่จะเรียนรู้เป็นสิ่งที่ง่ายและไม่ยาก 
 

  3. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนว่าสามารถเรียนรู้ได้ 
 

  4. การท าลายความเครียดและความวิตกกังวลของผู้เรียน 
 

  5. การสร้างความรู้สึกว่าผู้เรียนเป็นบุคคลส าคัญของโค้ช 
 
 
 การรับรู้ความสามารถในตนเอง (self – efficacy)  
   
 เป็นการรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการที่จะท าอะไรบางสิ่งบางอย่างได้
ประสบความส าเร็จ ซึ่งน าไปสู่การลงมือปฏิบัติสิ่งนั้นจนบรรลุเปูาหมาย การรับรู้
ความสามารถในตนเองเป็นพลังการเรียนรู้ที่อยู่ในตัวผู้เรียนทุกคน หากผู้เรียนรับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถแล้วจะเป็นแรงผลักดันให้มีความตั้งใจ มุ่งมั่น พยายามในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Eisenberger Antonio and Bertrando. 2005) 
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 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ในตนเอง เป็นหน้าที่ของโค้ชอย่างหนึ่ง      
ที่ต้องท าให้ผู้เรียนทุกคนมีการรับรู้ว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น 
  1. การพูดชักจูงใจ เช่น ครูเชื่อว่าเธอท าได้  
  2. การชื่นชมเม่ือผู้เรียนประสบความส าเร็จ 
  3. การให้ประสบการณ์แห่งความส าเร็จแก่ผู้เรียน  
  4. การให้เห็นตัวแบบคนที่ประสบความส าเร็จ 
  5. การช้อนความรู้สึกของผู้เรียนเมื่อรู้สึกว่าไม่มีความสามารถ 
 
     3.2.2 ความสนใจ (attention) 
  

 ความสนใจเป็นกระบวนการทางสมองในการเลือกให้ความส าคัญกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งในขณะที่ไม่สนใจสิ่งอ่ืน ความสนใจเกิดขึ้นได้  2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความสนใจ
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือสิ่งเร้า 2) ความสนใจที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นความ
สนใจที่เกิดขึ้นจากความต้องการของบุคคล โดยไม่มีสิ่งเร้าภายนอก โดยธรรมชาติบุคคล
จะสามารถให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลาเดียวกันได้เพียงสิ่งเดียว  
 ดังแผนภาพด้านล่างที่แสดงความสนใจขณะที่อ่านหนังสือโดยมีจุดที่ให้
ความสนใจ (focus) เพียงจุดเดียว (Anderson. 2005) 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  9  การให้ความสนใจในขณะอ่านหนังสือ  
ที่มา  https://en.wikipedia.org/wiki/Attention#/media/ 
        File:Wikipedia-spotlight.jpg สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2558   
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 การให้ความสนใจมี 3 ลักษณะ ได้แก่ (Anderson. 2004, Medin. 2005, 
Galotti. 2011) 
 

  1. ความยาวนานของการให้ความสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (sustained 
attention) เป็นความสามารถในการให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นระยะเวลา
ติดต่อกันนาน มีความหมายคล้ายคลึงกับค าว่า สมาธิ  เช่น การอ่านหนังสือได้ติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานาน  เป็นต้น  
 

  2. การเลือกสิ่งที่ให้ความสนใจ (selective attention) ซึ่งเป็น
ความสามารถในการเลือกให้กับสนใจกับบางสิ่งบางอย่าง และไม่ให้ความสนใจกับบาง
สิ่งบางอย่าง เช่น การท างานให้เสร็จทีละอย่าง เป็นต้น 
 

  3. การแบ่งความสนใจ (divided attention) ซึ่งเป็นการให้
ความสามารถในการให้ความสนใจกับสิ่งหลายสิ่งในเวลาเดียวกัน (multi - tasking) 
เช่น การท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นทักษะของเด็กในปัจจุบันที่ท าการบ้าน
ไปพร้อมกับการฟังเพลง เป็นต้น 
 

 ปัจจัยที่ท าให้บุคคลเกิดความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบ่งเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ 
(Anderson. 2004, Medin. 2005, Galotti. 2011) 
 

  1. ปัจจัยภายนอก หมายถึง คุณลักษณะหรือลักษณะของสิ่งเร้า          
ที่สามารถดึงดูดความสนใจได้ เช่น แสง สี เสียง กลิ่น เป็นต้น  
 

  2. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความ
แตกต่างกันซึ่งปัจจัยภายในจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ
นั้น โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัย จากภายนอก เช่น บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ จะมีการศึกษาค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งเร้าจากภายนอกมากระตุ้นให้เกิดความ
สนใจ 
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 ความสนใจของบุคคลอาจแสดงออกให้ เห็นเป็นพฤติกรรม (overt 
attention) หรืออาจเป็นในรูปของการคิดที่ไม่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม (covert 
attention) เช่น ขณะที่อ่านหนังสือสายตาของผู้อ่าน ที่มองตัวอักษรนั้นเป็นพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความสนใจ ในขณะที่ความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างการอ่านนั้นเป็นความ
สนใจที่ไม่ได้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม (Wright and Ward. 2008) 
 การสร้างความสนใจเป็นหัวใจหลักท่ีท าให้ผู้เรียนติดตามบทเรียนตลอดเวลา 
ผู้เรียนจะสนใจบทเรียนหรือไม่ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ลักษณะของกิจกรรม
การเรียนรู้ ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ บุคลิกภาพของโค้ช สภาพแวดล้อม 
สิ่งรบกวนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการสร้างความสนใจโค้ชสามารถท าได้หลายวิธีการโดยมี
หลักการที่ส าคัญได้แก่ 1) การมีบุคลิกภาพที่ดีของโค้ช 2) การเปลี่ยนกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 3) การใช้น้ าเสียงที่มีการปรับระดับสูงต่ าอย่างเหมาะสม 4) การ
ใช้ท่าทางประกอบในการอธิบายหรือการบรรยาย และ 5) การใช้สื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้  สื่อที่มีพลัง คือ สื่อทีส่ามารถกระตุ้นการคิดข้ันสูงได้ดี 
 
 

     3.2.3 การจ า (memory) 
 

  การจ าเป็นกระบวนการที่สมองลงรหัสข้อมูล (encoding) โดยข้อมูล
สารสนเทศแล้วจัดเก็บ (stored)  ไว้ในความทรงจ าและสามารถค้นคืน (retrieved) 
มาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ประกอบด้วยกระบวนการลงรหัส การจัดเก็บและการค้นคืน 
ดังนี้ (Anderson. 2004, Medin. 2005, Galotti. 2011) 
 การลงรหัส (encoding) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจ าโดยสมองจะ
มีการรับข้อมูลแล้วท าการประมวลผลเป็นสิ่งที่สมองสามารถจดจ าไว้ได้ซึ่งอาจเป็น  
ภาพ ตัวอักษร ภาษา เป็นต้น  
 การจัดเก็บ (stored) เป็นขั้นตอนที่สองของกระบวนการจ าสมองจะ
จัดเก็บรหัสหรือสิ่งที่จดจ าไว้อย่างถาวร (การลืมเกิดจากการที่สมองไม่สามารถเก็บรหัส
ไว้ได้อย่างถาวร) พร้อมที่จะถูกค้นคืนมาใช้งาน  
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 การค้นคืน (retrieved) บางครั้งเรียกว่า recall หรือ recollection เป็น
ขั้นตอนที่สามของกระบวนการจ า โดยสมองจะค้นข้อมูลที่จดจ าไว้มาใช้งานใน
สถานการณ์ต่างๆ  
 การจ าได้หรือที่เรียกว่าความจ าแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ (Anderson. 
2004, Medin. 2005, Galotti. 2011) 
   1. ความจ าระยะสั้น (short–term memory) หรือความจ า
ท างาน (working memory) เป็นความจ าที่ใช้ในการคิดขั้นสูง ตลอดจนการ
แก้ปัญหา การท างาน การตัดสินใจ การสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งนับว่าเป็นความจ า
ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน ซึ่งการโค้ชเพ่ือการรู้คิดสามารถ
กระตุ้นความจ าท างานได้โดยการใช้พลังค าถามที่กระตุ้นการคิดขั้นสูงซึ่งจะท าให้ผู้เรียน
ใช้ความจ าท างานมาคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
   2. ความจ าระยะยาว (long – term memory) เป็นการจ าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งได้ในระยะเวลายาวนาน เป็นความจ าที่ค่อนข้างถาวร หรือจ าได้ไม่ลืม 
ความจ าระยะยาวมีหลายลักษณะ เช่น จ าเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ จ าสิ่งที่เป็น 
องค์ความรู้ จ าอารมณ์ความรู้สึก จ าสิ่งที่ลงมือปฏิบัติจริง เป็นต้น โดยทั่วไปบุคคลจะมี
ความจ าระยะยาวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือการลงมือปฏิบัติ 
ในสิ่งนั้น ความจ าระยะยาวถูกน ามาใช้ในเรื่องที่มีความส าคัญๆ ที่ต้องใช้ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (big data) มาเป็นสารสนเทศประกอบการคิดและตัดสินใจ  
 การจ าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ เพราะเป็นฐานข้อมูลความรู้       
ที่สะสมไว้ในสมองและสามารถดึงมาใช้ในการคิด การแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์        
ได้ทันที เช่น การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ผู้เรียนที่จ าสูตร
คูณ วิธีการ และขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาที่เคยเรียนรู้มาแล้วได้ จะสามารถแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ข้อนั้นได้เร็วกว่าคนที่จ าสูตรคูณ วิธีการ และขั้นตอนการแก้โจทย์
ปัญหาที่เคยเรียนรู้มาแล้วไม่ได้ อย่างไรก็ตามการจ าที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ต้องเป็นการจ า
ที่มีพื้นฐานมาจากความเข้าใจ (comprehension) ซึ่งเป็นความเข้าใจที่เหนือกว่า
การเข้าใจแบบ understanding ไม่ใช่การจ าแบบ “นกแก้วนกขุนทอง”  
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     3.2.4  ภาษา (language) 
  
 การเรียนรู้ภาษาเป็นความสามารถในการเรียนรู้ระบบการใช้สัญลักษณ์       
ที่มีความซับซ้อนเพื่อการสื่อสารของบุคคล เป็นประเด็นหนึ่งของการศึกษาด้านการรู้คิด 
ภาษาใดๆ ที่ใช้ในการสื่อสารจะมีลักษณะร่วมกันคือความเป็นระบบ (system) ศาสตร์
ที่ว่าด้วยการศึกษาค้นคว้าทางด้านภาษา เรียกว่าภาษาศาสตร์ (linguistics) ส่วน
ศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าทางด้านสมองกับการเรียนรู้ภาษาตลอดจนพยาธิสภาพของสมอง
ที่ ท า ให้ เ กิ ดปัญหาในการ ใช้ ภ าษา  เ รี ยกว่ า  ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา
(neurolinguistics) (Anderson. 2004, Medin. 2005, Galotti. 2011) 
 

 ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น ป ร ะ ส า ท วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร รู้ คิ ด  ( cognitive 
neuroscience) ถือว่า การเรียนรู้ภาษาเป็นความสามารถของสมองในการเรียนรู้และ
ใช้ระบบการสื่อสารที่มีความซับซ้อน โดยไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูด การอ่าน การเขียน 
ตลอดจนสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร (Galotti. 2011) 
 

 สมองเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้านภาษา สมองท าหน้าที่ทั้งในด้านการ
สร้างความรู้ความเข้าใจทางภาษาและการสื่อสารภาษา เช่น การพูด การเขียน เป็นต้น 
โดยสมองสามารถเรียนรู้ การใช้ภาษาได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยธรรมชาติแล้วจะเรียนรู้จากการฟังเป็นล าดับแรก จากนั้นจะเป็นการออกเสียงหรือ
การพูด การอ่าน และการเขียน ตามล าดับของพัฒนาการทางสติปัญญา (Anderson. 
2004, Medin. 2005, Galotti. 2011) 
 
     ความสามารถด้านภาษา 
 
 คือ ความสามารถในการอ่าน การฟัง การดู การพูด เพ่ือรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ 
สรุปสาระส าคัญ ประเมินสิ่งที่อ่าน ฟัง ดู จากสื่อประเภทต่างๆ และสื่อสารด้วยการพูด 
การเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการน าไปใช้ใน

http://en.wikipedia.org/wiki/Neurolinguistics
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ชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมกันในสังคมและการศึกษาตลอดชีวิต (Anderson. 2004, 
Medin. 2005, Galotti. 2011) 
 
 

     3.2.5  การคิด (thinking) 
 

 การคิด มาจากค าในภาษาอังกฤษโบราณ ว่า þoht, or geþoht เป็น
ศักยภาพของสมองในการประมวลข้อมูล เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการคิด เช่น การ
ท าความเข้าใจ การตีความ การท านาย การประเมินคุณค่า การจ าแนก การจัด
หมวดหมู่ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นต้น  (Anderson. 
2004, Medin. 2005, Galotti. 2011) 
 

 ในทางประสาทวิทยาศาสตร์ (cognitive neuroscience)  การคิดเป็นการ
ส่งข้อมูลหรือสารสื่อประสาท (neurotransmitter) โดยมีสารเคมีที่มีหน้าที่ในการน า
สัญญาณไฟฟูาจากเซลล์ประสาทเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง) ในรูปของสัญญาณไฟฟูา
ทางเคมี (electrochemical signaling) (Gazzaniga, Ivry, and Mangun. 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  10  การส่งสารสื่อประสาทระหว่างเซลล์ประสาทเซลล์หนึ่ง 
                   ไปยังอีกเซลล์หนึ่ง 
ที่มา http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/understandin.jpg  
      สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2558   

ความจ า 
 

การคิด 
 

การเรยีนรู ้
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 การคิด (thinking) ท าให้เกิดความคิด (thought) บุคคลที่มีการคิดอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัด 4 ประการ ได้แก่ (วิชัย วงษ์ใหญ่. 2555) 
 

  1.  มีจุดมุ่งหมายในการคิด  
 

  2.  คิดอยู่บนพื้นฐานข้อมูล  
 

  3. ใช้ปัญญา (เหตุผล) ตรวจสอบความคิด  
 

  4.  คิดทางบวกและสร้างสรรค์  
 
 การคิดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ (Lazear. 2004, Brookhart. 2010) 
  1. การคิดขั้นพื้นฐานประกอบด้วย การจ า (remembering) การท า
ความเข้าใจ (understanding) การประยุกต์ใช้ (applying)  
 

  2. การคิดขั้นสูง (higher – order thinking) ประกอบด้วยการคิด
วิเคราะห์ (analytical thinking) การคิดสังเคราะห์ (synthesis thinking) การคิด
ประเมินค่า (evaluate thinking) การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) การคิด
วิจารณญาณ (critical thinking) การคิดเป็นระบบ (systematic thinking) การคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์(creative problem solving) ซึ่งเป็นปัจจัยท าให้เกิดการ
เรียนรู้  
 

 ในพระพุทธศาสนาแบ่งวิธีการคิดออกเป็น 10 วิธี ซึ่งเป็นวิธีการคิดขั้นสูงที่มี
ลักษณะบูรณาการการคิดต่างๆ เรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือ หลักธรรมที่ว่าด้วย การใช้
ความคิดถูกวิธี คือ การท าในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา
สืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิด
เป็นระเบียบ และโดยอุบายวิธี ให้เห็นสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ ตามสภาวะและตาม
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย (reasoned attention; systematic attention; 
analytical thinking; critical reflection; thinking in terms of specific 



106   บทที ่3 การรู้คิด 
 

conditionality; thinking by way of causal relations or by way of problem - 
solving) (คัดมาจากหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของ        
พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตโต) 
 

 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ การน าวิธีคิด 10 วิธีมาใช้ในทางปฏิบัติ ดังนี้ 
(สรุปมาจากหนังสือพุทธธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2557) 
 

  1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ พิจารณาปรากฏการณ์ที่เป็นผล 
ให้รู้จักสภาวะที่เป็นจริง หรือพิจารณาปัญหาหาหนทางแก้ไข ด้วยการค้นหาสาเหตุ 
และปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์ ส่งผลสืบทอดกันมา อาจเรียกว่า วิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตา 
หรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท แบ่งเป็นวิธีคิด ย่อยอีก 2 วิธี คือ 1) คิดแบบปัจจัย
สัมพันธ์ และ 2) คิดแบบสอบสวนหรือตั้งค าถาม 
 

  2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ คือ การคิดมุ่งให้แยกแยะและ
ให้รู้จักสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของสิ่งนั้น เมื่อแยกแยะส่วนประกอบออกแล้วจะเห็น
ภาวะที่องค์ประกอบเหล่านั้น ตรงกับการคิดวิเคราะห์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
 

  3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือ วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คือ 
การคิดอย่างรู้เท่าทันความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายซึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นๆตามธรรมชาติ
ของมันเอง ในฐานะที่เป็นสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย  
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่หนึ่ง คือ รู้เท่าทันและยอมรับความจริง เป็นขั้นที่วาง
ท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงธรรมชาติ ขั้นที่สอง คือ แก้ไขและท า
การ ไปตามเหตุปัจจัย เป็นการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับความจริง       
ตามธรรมชาติ เป็นการปฏิบัติด้วยปัญญา ด้วยความรู้เท่าทัน เป็นอิสระ  ไม่ผูกมัด       
ตัว แก้ไข ด้วยความรู้และแก้ที่ตัวเหตุปัจจัย 
 

  4. วิธีคิดแบบอริยสัจจ์ หรือคิดแบบแก้ปัญหา คือ วิธีคิดแห่งความ
ดับทุกข์ มีลักษณะทั่วไป 2 ประการ คือ 1) วิธีคิดตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหา
เหตุแล้วแก้ไขท่ีต้นเหตุ 2) เป็นวิธีคิดท่ีตรงจุดตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุ่งตรงต่อสิ่งที่ต้อง
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ปฏิบัติ ใช้แก้ปัญหา ไม่ฟูุงซ่านออกไปในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา กระบวนการ
คิดแบบอริยสัจจ์ มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 

   ขั้นที่  1  ทุกข์ คือ สภาพปัญหา ความคับข้อง ติดขัด กดดัน       
บีบคั้น บกพร่อง ส าหรับทุกข์นี้ เรามีหน้าที่เพียงก าหนดรู้ คือ ท าความเข้าใจและ
ก าหนดประเด็นปัญหาให้ชัด และท าความเข้าใจปัญหา 
 

   ขั้นที ่ 2 สมุทัย คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา 
ได้แก่ เหตุปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กันสืบทอดกันมา ซึ่งต้องสืบค้น วิเคราะห์และวินิจฉัย
สาเหตุของปัญหาให้พบ  
 

   ขั้นที ่ 3 นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ความพ้นทุกข์ ภาวะไร้ทุกข์  
พ้นปัญหา เป็นจุดหมายที่ต้องการ ในขั้นนี้จะต้องก าหนดได้ว่าจุดหมายที่ต้องการคือ
อะไร จุดหมายนั้นเป็นไปได้หรือไม่ เป็นไปได้อย่างไร มีหลักการอย่างไร มีจุดมุ่งหมาย
รองอะไรบ้าง 
 

   ขั้นที ่ 4 มรรค คือ ทางดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 
หรือวิธีแก้ไขปัญหา ได้แก่ วิธีการและรายละเอียดสิ่งที่ต้องปฏิบัติจริง 
 
  5.  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือคิดตามหลักการและความมุ่ง
หมาย คือ พิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับความมุ่งหมายเพ่ือให้
ได้ผลตรงตามความมุ่งหมาย  
 

  6. วิธีคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออก  คือ การพิจารณาสิ่ ง
ทั้งหลายตามความเป็นจริง ในทุกแง่ทุกด้าน ทั้งด้านดีและด้านเสีย ทั้งคุณ ทั้งโทษ      
ของสิ่งนั้น วิเคราะห์จุดหมายที่ต้องการบรรลุว่าคืออะไร และมีวิธีการด าเนินการอย่างไร  
 

  7. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม คือ การพิจารณาเกี่ยวกับ
การใช้สอย หรือการบริโภค เป็นวิธีคิดท่ีบรรเทาตัณหา ขัดเกลากิเลส ตัดทางไม่ให้กิเลส
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เข้ามาครอบง าจิตใจ คุณค่าแท้ คือ คุณค่าหรือประโยชน์ในแง่ที่สนองความต้องการของ
ชีวิตโดยตรง เพ่ือความดีงาม ความด ารงอยู่ด้วยดีของชีวิต หรือเพ่ือประโยชน์สุขทั้งของ
ตนเองและผู้ อ่ืน คุณค่าเทียม คือ คุณค่าหรือประโยชน์ที่พอกเพ่ิมให้แก่สิ่งนั้น         
เพ่ือปรนเปรอความต้องการ หรือคุณค่าสนองตัณหา  
 

  8. วิธีคิดแบบเร้ากุศล คือ การท าใจที่ชักน าความคิดให้เดินไปในทาง
ที่ดีงามและเป็นประโยชน์ ช่วยแก้นิสัยความเคยชินที่ชั่วร้าย พร้อมกับสร้างนิสัยความ
เคยชินใหม่ ที่ดีงามให้แก่จิต  
 

  9. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน คือ การใช้ความคิด และเนื้อหาของ
ความคิดอย่างมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบัน เป็นการคิดในแนวทางของความรู้หรือคิดด้วย
อ านาจปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่ีเป็นไปอยู่ในขณะนี้ หรือเป็นเรื่องล่วงไปแล้ว หรือเป็น
เรื่องของกาลภายหน้า ก็จัดเข้าในการอยู่กับปัจจุบันทั้งนั้น ความคิดที่ไม่อยู่กับปัจจุบัน 
คือ ความคิดท่ีเลื่อนลอยไปตามอ านาจของตัณหา คิดไปตามอารมณ์และความรู้สึก 
 

  10.  วิธีคิดแบบวิภัชชวาท หรือ วิธีคิดแบบจ าแนกแยกแยะ คือ 
การพิจารณาโดยแยกแยะให้เห็นแต่ละแง่แต่ละด้านครบทุกแง่ทุกด้าน ไม่จับเอาแง่หนึ่ง
แง่เดียว หรือบางแง่ ขึ้นมาวินิจฉัยตีคลุมลงไป หรือประเมินคุณค่าความดีความชั่ว        
โดยถือเอาส่วนเดียวหรือบางส่วนเท่านั้นแล้วตัดสินพรวดลงไป 
 
 เมื่อสังเคราะห์การคิดแบบโยนิโสมนสิการทั้ง 10 วิธีดังกล่าวแล้วเหลือ
ศักยภาพของการคิด 4 ประการดังนี้ (พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต). 2546) 
 

  1. อุปายมนสิการ คือคิดถูกวิธี มีวิธีคิด วิธีวิจัย และใช้วิธีการนั้น
อย่างถูกต้องว่องไว 
 

  2. ปถมนสิการ คือคิดมีระเบียบ การศึกษาจะต้องสอนให้คนคิด
ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ ไม่กระโดดไปกระโดดมา คิดอย่างมีเปูาหมาย 
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  3. การณมนสิการ คือคิดมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงว่าเหตุผลนี้
น าไปสู่ผลอะไรหรือผลนี้ มาจากเหตุอะไร 
 

  4. อุปปาทกมนสิการ คือ การคิดที่เป็นกุศล เป็นการคิดเพ่ือค้นหา          
แก่นสารสาระเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารมากมาย ต้องรู้จักกรองเอาส่วนที่เป็นประโยชน์
และเหมาะสมกับเรา 
 

 การคิดเป็นกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน และเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญที่สุดของการเรียนรู้ บุคคลที่มีศักยภาพในการคิดจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ          
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 ทักษะการรู้คิดที่กล่าวมา เป็นจุดเน้นของการโค้ชเพ่ือการรู้คิดซึ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งที่โค้ชจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการโค้ชให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการของทักษะการรู้คิดได้อย่างต่อเนื่อง โดยทักษะการรู้คิดดังที่กล่าวมา
นั้นสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ในหนังสือต าราทางด้านจิตวิทยาที่มีอยู่ทั้งในและ
ต่างประเทศจ านวนมาก 
 การโค้ชเพ่ือการรู้คิดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่สังคมในอนาคต มีจุดเน้นที่ส าคัญ
ที่สุดคือการโค้ชเพ่ือพัฒนาการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (higher – order thinking) 
เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น เพราะการคิด
เท่านั้นที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในพหุสังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข 
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่บุคคลอื่น 
 ด้วยเหตุนี้โค้ชจึงเป็นมากกว่าการเป็นผู้สอนหรือผู้บอกกล่าวเท่านั้น แต่โค้ช
คือผู้ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านการคิดได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
เทคนิควิธีการโค้ชอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนรายบุคคลและ
บริบทต่างๆ ที่มีอิทธิพลและส่งผล ต่อการเรียนรู้  ดังนั้นการเป็นโค้ชจึงเป็นสิ่งที่ผู้สอน
จะต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็นโค้ชที่ดีและเก่ง  
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3.3  การคิดขั้นสูง 
 
 การคิด คือ การกระท าทุกสิ่งทุกอย่างในสมอง เช่น การระลึกความทรงจ า
หรือความรู้ การท าความเข้าใจ การวิเคราะห์ การตีความ  การตรวจสอบทบทวน          
การคาดการณ์ในอนาคต การให้เหตุผล การประเมินคุณค่า การตัดสินใจ การวางแผน 
การออกแบบ เป็นต้น  
 

 การคิดมีหลายลักษณะซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการเรียนรู้และการ
ด ารงชีวิต ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (higher order thinking) เช่น การคิดวิเคราะห์ (เป็น
จุดเริ่มต้นของการคิดขั้นสูง) การคิดสังเคราะห์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงเหตุผล        
การคิดเชิงตรรกะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่ม การคิด
สร้างสรรค์ โดยโค้ชที่มีความรู้ความสามารถ อันจะท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการของการคิด
ขั้นสูงได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 การคิดขั้นสูงแต่ละประเภทเป็นสิ่งที่โค้ชต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้สามารถท าการโค้ชผู้เรียนให้มีการคิดขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สามารถให้ค าจ ากัดความได้ดั งตัวอย่ างต่อไปนี้  (ราชบัณฑิตยสถาน.  2542, 
ราชบัณฑิตยสถาน. 2555, Oxford University. 2005, Bloom. 1956, Anderson 
and Krathwohl. 2001) 
 
 การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) คือ การคิดจ าแนกแยกแยะ
องค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งที่ใหญ่กว่า และการพิจารณาความเกี่ยวข้องกันระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้นเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เช่น การจ าแนก
องค์ประกอบของดอกไม้ที่ประกอบด้วย ก้านดอก กลีบดอกและเกสร เป็นต้น 
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 การคิดสังเคราะห์ (synthesis thinking) คือ การคิดผสมผสาน
องค์ประกอบย่อยๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ท าให้มีความซับซ้อน
มากขึ้น และมีลักษณะเป็นองค์รวม ไม่แยกส่วน เช่น การผสมผสานความรู้เกี่ยวกับ        
การออกก าลังกาย ความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกาย (BMI)  และความรู้เกี่ยวกับความอ้วน 
น าไปสู่การสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ด้านการออกก าลังกายเพื่อลดน้ าหนัก เป็นต้น 
 
 การคิดเชิงระบบ (system thinking) คือ 1) การคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ที่มองภาพรวมว่าเป็นระบบใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
หลายระบบ และระบบย่อยเหล่านั้นต่างมีความสัมพันธ์กัน 2) การคิดในลักษณะวงจร
ของสาเหตุและผล (cycle loop) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น การคิด
เกี่ยวกับระบบของร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นระบบใหญ่ ประกอบด้วยระบบย่อยๆ ได้แก่ 
ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่าย 
ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ 
เป็นต้น 
 
 การคิดเชิงเหตุผล (rational thinking) คือ การคิดที่มีลักษณะเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของเหตุและผลว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดผลคืออะไร หรือผลที่เกิดขึ้นมาจาก
สาเหตุอะไร บนพ้ืนฐานของความรู้และข้อมูลต่างๆ เช่น การให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใด
การตัดไม้ท าลายปุาจึงเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 
 การคิดเชิงตรรกะ (logical thinking) คือ การอ้างความจริงอย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วน าไปสู่การลงสรุปไปยังสิ่งอื่นอย่างมีเหตุผล เช่น การอ้างความจริงว่า 1) สสาร
ทุกชนิดต้องการที่อยู่ 2) อากาศเป็นสสาร ดังนั้นสรุปได้ว่า อากาศต้องการที่อยู่ เป็นต้น 
 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) คือ การคิดพิจารณาและ
ประเมินข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดด้วยความมีสติปัญญา มีเหตุผล 
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น าไปสู่การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การคิดพิจารณาและประเมินข้อมูลหลักฐาน
ต่างๆ ว่าการแต่งกายชุดนักเรียนที่ถูกระเบียบช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน
จริงหรือไม่ เป็นต้น 
 

 การคิดไตร่ตรอง (reflective thinking) คือ การคิดทบทวนในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (reflection in action) อดีต (reflection on action) 
หรืออนาคต (reflection for action)อย่างมีเหตุผล โดยใช้ความรู้ ข้อมูล หลักฐาน 
ประสบการณ์ น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น การทบทวนพฤติกรรมความ
สนใจในเรียนรู้ของตนเองจนได้ข้อสรุปในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการเรียนรู้
ครั้งต่อไป เป็นต้น 
 

 การคิดริเริ่ม (initiative thinking) คือ การคิดแสวงแนวทางหรือวิธีการ
ใหม่ๆ ที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ยังไม่เคยท ามาก่อน และเป็นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ การคิดริเริ่มเป็นพื้นฐานของการคิดสร้างสรรค์ เช่น การคิดน าวัสดุเหลือใช้มา
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น 
 

 การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) คือ การคิดที่น าไปสู่นวัตกรรม         
ซึ่งอาจเป็นแนวคิดใหม่ แนวทางใหม่ วิธีการใหม่ กระบวนการใหม่ เทคนิคใหม่ 
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ การคิดสร้างสรรค์เป็นพ้ืนฐานของการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น การคิดค้นพัฒนานวัตกรรมอาหารที่ผลิตมาจากพืชผัก
ธรรมชาติ ที่มีประโยชน์ และอยู่ในความสนใจของผู้บริโภค เป็นต้น 
 
 การพัฒนาการคิดขั้นสูงของผู้เรียนเป็นภารกิจที่ส าคัญของโค้ชทุกคน           
ในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การใช้พลังค าถาม (power 
questions) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (after action review) การถอดบทเรียน 
(lesson learned) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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3.4  การโค้ชเพ่ือการรูค้ิดบนฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด  
 
 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด (cognitive theories) ที่น าเสนอต่อไปนี้
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 
  1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt มีสาระส าคัญคือ จิตและสมอง      
มีความเป็นองค์รวมและมีความเชื่อมโยงกัน การเรียนรู้ที่ดีย่อมเกิดจากสิ่งเร้าต่างๆ  
  2. ทฤษฎีสนาม มีสาระส าคัญคือ การเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับสิ่งแวดล้อม 
  3. ทฤษฎีเครื่องหมาย มีสาระส าคัญคือ การเรียนรู้เกิดการใช้
เครื่องหมาย (sign) หรือความคาดหมาย เป็นเครื่องชี้น าพฤติกรรมของตนเองไปสู่        
การบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
  4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget มีสาระส าคัญคือ 
เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติตลอดเวลา  
  5. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagné มีสาระส าคัญคือ การเรียนรู้มีหลาย
ระดับและหลายประเภท แต่ละระดับและประเภทจ าเป็นต้องใช้วิธีการจัดการเรียนรู้        
ที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับความสนใจและความ
ต้องการของผู้เรียน จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ของผู้เรียน   
  6. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีสาระส าคัญคือ การเรียนรู้
ใดๆ จะมีความหมายต่อผู้เรียน หากสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน เนื้อหา
สาระใดๆ สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กได้  แต่ต้องใช้วิธีการให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของเด็กแต่ละคน เด็กแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้ 
  7. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner มีสาระส าคัญคือ 
บุคคลเลือกรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง  
  8. การสังเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด  ท าให้พบว่า          
การโค้ชเพื่อการรู้คิดที่มีประสิทธิภาพเป็นการโค้ชที่ตอบสนองความต้องการและความ
สนใจและธรรมชาติของผู้เรียน มีความเป็นระบบขั้นตอนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์    
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การเรียนรู้ที่หลากหลาย เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ผู้เรียนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt  (Gestalt Theory)  
 

 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt ก่อตั้งขึ้นในประเทศเยอรมัน น าเสนอครั้ง
แรกโดย Christian von Ehrenfels (ค.ศ. 1859 - 1932) นักปรัชญาชาวออสเตรียน 
(Austrian) มีรากฐานทฤษฎีมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ  David Hume, Johann 
Wolfgang von Goethe, Immanuel Kant, David Hartley, and Ernst Mach และ 
Max Wertheimer เป็นผู้ตั้งชื่อทฤษฎีการเรียนรู้เหล่านี้ว่า Gestalt มุ่งเน้นการศึกษา
จิต และสมอง (mind and brain)  
 หลักการของการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt คือ จิตและสมอง        
มีความเป็นองค์รวม (holistic) และมีความเชื่อมโยงกัน นักจิตวิทยาคนส าคัญ คือ         
Max Wertheimer, Wolfgang Kholer, Kurt Koffka แนวคิดส าคัญของทฤษฎีนี้ คือ 
การเรียนรู้ที่ดีย่อมเกิดจากสิ่งเร้าต่างๆ การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการเรียนรู้ในภาพรวม
ก่อนที่จะเรียนรู้รายละเอียด ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt  มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1. บุคคลเรียนรู้สิ่งที่เป็นองค์รวมก่อนที่จะเรียนรู้ส่วนประกอบย่อยๆ 
ที่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นองค์รวมอย่างเป็นระบบมีความเป็นพลวัต  
  2.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดของแต่ละบุคคล บุคคล 
จะเรียนรู้ได้ดีต้องใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา เป็นต้น  
  3.  การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ 2 ลักษณะ คือ 
      3.1  การรับรู้ (perception) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสรับ           
สิ่งเร้าแล้วน าไปสู่กระบวนการคิดโดยสมองหรือจิตจะเชื่อมโยงสิ่ งที่ ได้รับรู้กับ
ประสบการณ์เดิม แล้ววิเคราะห์ตีความและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งที่ได้รับรู้นั้น 
        3.2  การหยั่งเห็น (insight) หมายถึง การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่าง
ฉับพลันจากการพิจารณาความเข้าใจเหตุและผลในภาพรวม 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hume
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hartley_(philosopher)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mach
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  4.  กฎการรับรู้  
       ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt มีพ้ืนฐานแนวคิดหลักคือ บุคคล 
จะรับรู้สิ่งที่เป็นองค์รวมได้ดีกว่าส่วนประกอบย่อยๆ โดยอาศัยกฎการรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ 
ต่อไปนี้ 
       4.1  กฎการรับรู้ส่วนรวมและส่วนย่อย (law of pragnanz) เป็น
กฎที่ระบุว่าบุคคลจะรับรู้สิ่งที่เป็นส่วนรวมก่อนแล้วจึงรับรู้สิ่งที่เป็นส่วนย่อย 
       4.2  กฎความคล้ายคลึงกัน (law of similarity) เป็นกฎที่ระบุว่า
บุคคลจะรับรู้สิ่งเร้าที่มีความคล้ายคลึงกันว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน 
       4.3  กฎแห่งความสมบูรณ์ (law of closure) เป็นกฎที่ระบุว่า
บุคคลสามารถรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ ได้ แม้ว่าสิ่งเร้าเหล่านั้นจะไม่สมบูรณ์ ถ้ามีประสบการณ์
เดิมที่เพียงพอ 
       4.4  กฎแห่งความใกล้เคียง (law of proximity) เป็นกฎที่ระบุว่า
บุคคลจะรับรู้สิ่งเร้าที่มีความใกล้เคียงกันว่าเป็นสิ่งเดียวกัน 
       4.5  กฎแห่งความต่อเนื่อง (law of continuity) เป็นกฎที่ระบุว่า
บุคคลจะรับรู้สิ่งที่มีความต่อเนื่องกัน เป็นล าดับ มีเหตุผลสอดคล้องกัน 
  5.  การเรียนรู้แบบหยั่งเห็น (insight learning) Kohler ได้ท าการ
ทดลองพฤติกรรมการเรียนรู้ของลิง โดยวางกล้วยไว้ในระยะห่างที่ลิงเอ้ือมไม่ถึง ในที่สุด
ลิงเกิดความคิดที่จะน าไม้ที่วางไว้ไปสอยกล้วยมากินได้ Kohler สรุปการทดลองนี้ว่า      
ลิงเกิดการเรียนรู้แบบหยั่งเห็น (insight) ซึ่งเป็นการค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้ในทันที 
จากการมองภาพรวมของปัญหา การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา          
การเชื่อมโยง และการจินตนาการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่ Max Wertheimer     
ได้ระบุไว้ว่า การแก้ปัญหาของบุคคลนั้น ท าได้ 2 วิธี คื อ 1) การแก้ปัญหาแบบ 
Productive thinking เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้การหยั่งเห็น และ 2) การแก้ปัญหาแบบ 
Reproductive thinking เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์เดิมและความรู้ที่มีอยู่  
   การหยั่งเห็นเกิดขึ้นโดยมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การหยุดใช้ความคิด 
ท าให้จิตหรือสมองว่างจากความคิด (leap in thinking) 2) การเกิดกระบวนการทาง
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สมองในลักษณะประมวลผล (mental processing) ภาพรวมของปัญหา 3) เกิดการ
ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของเหตุผลตามปกติธรรมดา (normal reasoning) 
 
 แนวทางการโค้ชเพ่ือการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt 
  1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ เพราะการคิดเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ 
  2. ให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของสิ่งที่เรียนรู้ก่อนแล้วจึงให้เรียนรู้ส่วนย่อย
ตามล าดับ เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ในส่วนย่อยจะเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่เป็นภาพรวมท าให้เกิด
ความเข้าใจที่ดีขึ้น    
  3. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพราะเมื่อ
ผู้เรียนมีประสบการณ์มากจะยิ่งส่งเสริมการเรียนรู้และการคิดให้มีประสิทธิภาพ 
  4.  จัดให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ ใหม่ให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเพราะการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่
จะท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  5. จัดระบบให้ผู้ เรียนเรียนรู้ไปตามล าดับเนื้อหาสาระให้มีความ
เชื่อมโยงกัน 
  6.  กระตุ้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์เดิมของ
ตนเองเพ่ือท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น  
  7. การกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแบบองค์รวม (holistic thinking) เพ่ือท า
ให้เห็นความเป็นระบบของเนื้อหาสาระท่ีเรียนตลอดจนความเชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืนๆ  
 
 ทฤษฎีสนาม (Field Theory) 
 Kurt Zadek Lewin (ค.ศ. 1890 - 1947) นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน – 
อเมริกัน ผู้คิดค้นและพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการ (action research) กลุ่มพลวัต (group 
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dynamic)มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ ว่ า เป็ นสิ่ งที่ เกิดจากกระบวนการรับรู้ และ
กระบวนการคิดเพ่ือการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน  
 การเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม Lewin ระบุว่า
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มี 2 ชนิด ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical 
environment) และ 2) สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา (psychological environment)  
 สิ่งแวดล้อมทั้ง 2 ดังกล่าว จะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นพลวัต 
พฤติกรรมการเรียนรู้จะข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมในขณะปัจจุบันซึ่งจะแสดงออกมาอย่าง
มีเปูาหมายและมีพลัง เมื่อบุคคลมีความต้องการที่จะเรียนรู้ สิ่งที่อยู่ในความต้องการ         
ที่จะเรียนรู้มีพลังทางบวกและสิ่งที่อยู่นอกเหนือความต้องการที่เรียนรู้มีพลังเป็นลบ 
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมีพลังทางบวกซึ่งมาจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 

 แนวทางการโค้ชเพ่ือการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีสนามของ Lewin  
  1. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งบรรยากาศ 
ทางกายภาพ บรรยากาศทางจิตวิทยาและบรรยากาศทางสังคม  
  2. โค้ชควรมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการโค้ชที่ประทับใจของผู้เรียน            
ท าให้โค้ชเข้าไปอยู่ในความสนใจของผู้เรียน (life space) ซึ่งช่วยท าให้การเรียนรู้        
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3. กระบวนการโค้ชควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
 ทฤษฎีเครื่องหมาย (Sign Theory) 
 

 ทฤษฎีเครื่องหมายคิดค้นขึ้นโดย Edward Chace Tolman (ค.ศ. 1886 - 
1959) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ทฤษฎีเครื่องหมาย หรือทฤษฎีความคาดหมาย 
(expectancy theory) พัฒนามาจากทฤษฎีการแสดงพฤติกรรมไปสู่จุดมุ่งหมายของ
บุคคล มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดมาจากความรู้ความเข้าใจ Tolman ระบุว่า การเรียนรู้
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เกิดการใช้เครื่องหมาย (sign) หรือความคาดหมาย เป็นเครื่องชี้น าพฤติกรรมของตนเอง
ไปสู่ การบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้เครื่องหมาย หรือความ
คาดหวัง เกิดข้ึนได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. การคาดหมายรางวัล (reward expectancy) มีสาระส าคัญคือ 
การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการได้รับการตอบสนองรางวัลที่ตนเองคาดหมาย ซึ่งรางวัล
ดังกล่าวอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  
  2. การเรียนรู้จากเครื่องหมาย สัญลักษณ์ สถานที่ (place learning) 
มีสาระส าคัญคือการเรียนรู้ของบุคคลจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายที่ต้องการเป็น
ล าดับขั้นตอน และจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ไปตามสถานการณ์และเงื่อนไข
ต่างๆ (เครื่องหมาย สัญลักษณ์ สถานที่) บุคคลจะเลือกแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ ในสิ่ง
ที่เห็นว่าสามารถท าให้ประสบความส าเร็จได้ และหากประสบปัญหาอุปสรรคบุคคล         
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แสดงออกให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพ่ือการบรรลุ
จุดมุ่งหมาย 
  3. การเรียนรู้เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม (latent learning) มีสาระส าคัญ
คือ การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เป็นการเปลี่ยนแปลงในความคิด 
(cognitive change) สังเกตหรือวัดโดยตรงไม่ได้ แต่สังเกตหรือวัดได้เมื่อบุคคลแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้ออกมา  
 

 แนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครื่องหมาย 
  1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเปูาหมายในการเรียนรู้หรือความคาดหมาย
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นรางวัลที่ผู้เรียนต้องการ  
  2. ใช้เทคนิคการโค้ชเพ่ือมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน
รายบุคคลเมื่อผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการแล้วจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
  3. ใช้พลังค าถามที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากความเข้าใจของ
ตนเองมากกว่าการจดจ าโดยขาดความเข้าใจ 
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  4. กระตุ้นให้ผู้ เรี ยนเป็นผู้ ก าหนดเปูาหมายและวิธี การเรียนรู้             
ของตนเองเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย กระตุ้นให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง 
  5. ประเมินผลการโค้ชจากการแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ออกมา
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้  
 

 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ( Intellectual Development 
Theory) ของ Piaget 
 

 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาขึ้นโดย Jean William Fritz 
Piaget (ค.ศ.1896 - 1980) นักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์ Piaget มีความเชื่อว่าเด็ก
ทุกคนเกิดมาพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติตลอดเวลา โดยการ    
ลงมือกระท า (active) การจัดระบบ (organization) และการปรับตัว (adaptation) 
ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยการดูดซับ (assimilation) และการปรับแต่ง 
(accommodation) จนเกิดความสมดุล (equipvalium) เมื่อเกิดความสมดุลแล้วการ
เรียนรู้จึงเกิดขึ้น ซึ่งการดูดซับ การปรับแต่ง และความสมดุล มีสาระส าคัญดังนี้ 
  การดูดซับ เป็นการรับรู้ข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่ของบุคคล       
แล้วเก็บไว้ในโครงสร้างของสติปัญญา (cognitive schemas)   
  การปรับแต่งเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิม                   
เพ่ือท าความเข้าใจประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ 
  ความสมดุ ล เป็ นผลจากการปรั บแต่ งประสบการณ์ ใหม่ กั บ
ประสบการณ์เดิมเข้าด้วยกันได้หรือเชื่อมโยงกันได้ ซึ่งหากมีความสมดุลก็ จะเกิด       
การเรียนรู้ตามมา แตใ่นทางกลับกันถ้าปรับแต่งแล้วยังไม่สมดุลก็จะไม่เกิดการเรียนรู้  
 

 แนวทางการ โค้ช เ พ่ือการรู้ คิ ด โดยประยุ กต์ ใ ช้ทฤษฎี พัฒนาการ             
ทางสติปัญญาของ Piaget 
  1.  ส่ง เสริมให้ผู้ เรี ยนได้ เรียนรู้ประสบการณ์ ใหม่ที่ คล้ ายคลึ ง               
หรือเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม  
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  2. กระตุ้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียน เพ่ือให้กระบวนการปรับแต่งเกิดความสมดุล ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
  3. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่าง
ต่อเนื่อง  
  4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้การลงมือกระท าหรือปฏิบัติจริงในสิ่งที่
เรียนรู้และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  5. หากผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้สาระส าคัญในเรื่องใด ควรให้ข้อมูล
พ้ืนฐานความรู้ส าหรับผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือให้สามารถใช้กระบวนการปรับแต่งจนเกิด
ความสมดุล 
  6. ออกแบบการโค้ช เช่น การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ การใช้
พลังค าถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นต้น ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน 
 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ  Gagné  (The Gagné Assumption) 
 

 Robert Mills Gagné (ค.ศ.1916 - 2002) นักจิตวิทยาการศึกษา         
ชาวอเมริกัน เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในเรื่องของเงื่อนไขของการเรียนรู้ (conditions of 
learning) Gagné มีข้อสมมติฐานทางการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้มีหลายระดับและ
ประเภท แต่ละระดับและประเภทจ าเป็นต้องใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน           
ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของ
ผู้เรียน จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ของผู้ เรียน  จากความเชื่อ
ดังกล่าวของ Gagné นี้  ได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้เป็นรากฐานการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาชีพ  Gagné ระบุว่าการเรียนรู้มี 5 หมวดหมู่ ได้แก่  
  1. ทักษะทางปัญญา (intellectual skills) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองสิ่งเร้าต่างๆ ของแต่ละบุคคล     
มีวิธีการจัดการเรียนรู้หลายวิธี  
  2. กลยุทธ์การรู้คิด (cognitive strategies) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การรับรู้ข้อมูล การจัดกระท าข้อมูล และการตอบสนองข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การจดจ า 
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การคิด และการเรียนรู้มีวิธีการจัดการเรียนรู้หลายวิธี เช่น การสร้างความสนใจ การลง
รหัสทางความคิด (encoding) การระลึกสิ่งที่อยู่ในความทรงจ า การแก้ปัญหา การคิด 
เป็นต้น 
  3. การจ าสารสนเทศ (verbal information) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจดจ าข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อบุคคล หน้าตา วัน เวลา สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์  
  4. ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว (motor skills) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเดิน การวิ่ง การขับรถ การว่ายน้ า การวาดภาพ 
  5. เจตคติ (attitudes) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเจตจ านงที่น าไปสู่
ความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ มุมมอง ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล  
 นอกจากนี้ Gagné ได้เสนอขั้นตอนการวางแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ 9 ขั้น 
ดังนี้ 
  1. การก าหนดผลการเรียนรู้และเงื่อนไขเบื้องต้นทางด้านความรู้         
และทักษะที่จ าเป็นต้องมีมาก่อน (prerequisite) 
  2. การระบุเงื่อนไขภายในที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามล าดับขั้น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ 
  3. การระบุเงื่อนไขภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  4. การก าหนดบริบทของการจัดการเรียนรู้  
  5. การศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน  
  6. การคัดเลือกสื่อที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้  
  7. การวางแผนการเสริมแรงผู้เรียน 
  8. การวางแผนการประเมินผลแบบก้าวหน้า 
  9. การวางแผนการประเมินผลแบบรวบยอด  
 นอกจากขั้นตอนการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น Gagné  
ยังได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ไว้ 9 ขั้น ดังนี้ 
  1. การสร้างความสนใจ  
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  2.  การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
  3. การทบทวนความรู้เดิม  
  4.  การสอนเนื้อหาใหม่  
  5. การให้แนวทางการเรียนรู้  
  6. การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  
  7. การให้ผลย้อนกลับ  
  8. การประเมินผล  
  9. การสรุปบทเรียน  
 

 Gagné ได้เสนอแนวทางการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งตรวจสอบ
การเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการประเมินจากสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง 
(student performance) นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 แนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagné  
  1. ใช้วิธีการโค้ชอย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการและความ
สนใจของผู้เรียน  
  2. ปรับเปลี่ยนวิธีการโค้ชไปตามระดับศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล          
โดยเนื้อหาสาระมีความเหมือนกันแต่ใช้วิธีการโค้ชแตกต่างกัน            
  3. เลือกใช้วิธีการโค้ชที่ตอบสนองธรรมชาติของการเรียนรู้ในแต่ละ
หมวดหมู่ เช่น การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ควรเลือกใช้การแก้ปัญหาเป็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ เป็นต้น  
  4. ใช้การโค้ชสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 9 ขั้น
  5. ประเมินผลการโค้ช โดยมุ่ งประเมินการเรียนรู้ ของผู้ เรี ยน        
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผู้ เรียน       
อย่างต่อเนื่อง 
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 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful 
Verbal Learning) 
 

 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย พัฒนาขึ้นโดย David Paul Ausubel  
(ค.ศ.1918 – 2008) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เขามีความเชื่อว่า การเรียนรู้ใดๆ จะมี
ความหมายต่อผู้เรียนหากสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน เนื้อหาสาระใดๆ 
สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กได้  แต่ต้องใช้วิธีการให้เหมาะสมกับศักยภาพของเด็ก
แต่ละคน เด็กแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เม่ือมีความพร้อม   
 Ausubel แบ่งวิธีการเรียนรู้ออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเรียนรู้โดย
การรับข้อมูลอย่างมีความหมาย (Meaningful Reception Learning) 2) การเรียนรู้
แบบท่องจ าโดยไม่ทราบความหมาย (Rote Reception Learning) 3) การเรียนรู้แบบ
ค้นพบอย่างมีความหมาย (Meaningful Discovery Learning) และ 4) การเรียนรู้
แบบค้นพบอย่างไม่มีความหมาย (Rote Discovery Learning)  
 สิ่งที่ Ausubel ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้คือ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการรับสาร หรือวิธีการค้นพบควรเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรี ยน ซึ่งมีปัจจัย        
3 ประการ ได้แก่ 1) เนื้อหาสาระที่เรียนซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน หรือเป็นสิ่ง
ที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน 2) ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียน 
หรือไม่ก็ต้องเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับความรู้หรือประสบการณ์เดิมที่คล้ายคลึงกัน และ       
3) ความตั้งใจของผู้เรียนในการที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับความรู้และประสบการณ์เดิม
ของตนเอง นอกจากนี้ Ausubel ได้จ าแนกการสร้างความหมายของการเรียนรู้ 
ออกเป็น 3 วิธีการดังต่อไปนี้ 
  1. การสร้างความหมายของการเรียนรู้ในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นผู้รับ
ข้อมูล (subordinate learning) เป็นการเรียนรู้จากการฟัง การดู การอ่าน แบ่งเป็น      
2 ประเภท คือ 1) การเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่เคยเรียนรู้มาแล้ว 
(derivative subsumption) และ 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้ใหม่  
กับสิ่งที่เคยเรียนมาแล้ว (correlative subsumption)  
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  2. การสร้างความหมายของการเรียนรู้โดยการอนุมาน วิเคราะห์จัด
กลุ่ มสิ่ งที่ เ รี ยนรู้ ใหม่ตามหลักเกณฑ์หรือความคิดรวบยอดที่กว้ างขวางกว่ า 
(superordinate learning) หรือการสังเคราะห์ sub concept แล้วสรุปอ้างอิง 
(generalization) ไปสู่ main concept  
  3. การสร้ างความหมายของการเรียนรู้ โดยการคิดที่มีความ
หลากหลาย (combinatorial learning) เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเชื่อมโยง         
การสังเคราะห์ เป็นต้น  
 Advance organizer หรือการให้สังกัปแนวหน้า เป็นเครื่องมือที่ Ausubel 
คิดค้นขึ้นเพ่ือเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้คิดท าให้เนื้อหาสาระเป็นสิ่งที่
มีความหมายต่อผู้เรียนมากขึ้น ผู้เรียนเห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของเนื้อหาสาระ         
ที่เรียนก่อนที่จะเริ่มเรียน อีกทั้งช่วยในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมให้เกิดขึ้น 
นอกจากนี้แล้วการให้สังกัปแนวหน้า ยังเป็นมากกว่าการน าเสนอภาพรวมของบทเรียน 
แต่เป็นการจัดระบบความคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่จะเรียน ว่ามีส่วน
ใดบ้างและแต่ละส่วนมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร  
 รูปแบบของการให้สังกัปแนวหน้า มีกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.  ขั้นการน าเสนอสังกัปแนวหน้า มีกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้ 
   1.1  การน าเสนอจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1.2 การน าเสนอสังกัปแนวหน้าของบทเรียน 
   1.3 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงไปสู่ความรู้เดิม 
  2. ขัน้การเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม มีกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้ 
   2.1 การน าเสนอเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ 
   2.2 การจัดระบบโครงสร้างความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม 
  3. ขั้นสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างความรู้ 
   3.1 การบูรณาการความรู้ใหม่ไปสู่การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์  
   3.2 การให้ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
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 แนวทางการโค้ชเพ่ือการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ของ Ausubel 
  1. เลือกใช้วิธีการโค้ชที่มีความสอดคล้องกับระดับความพร้อม        
และศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน   
  2. เชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับความรู้และประสบการณ์เดิมตลอดจน             
วิถีชีวิตของผู้เรียน  
  3. กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักว่าสิ่งที่เรียนรู้สามารถน าไปใช้ประโยชน์           
ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
  4. เชื่อมโยงและบูรณาการเนื้อหาสาระเข้ากับวิถีชีวิตของผู้เรียน  
  5. กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดทบทวนถึงประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับ          
สิ่งที่เรียนหรือเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับความรู้หรือประสบการณ์เดิมที่คล้ายคลึงกัน 
  6. กระตุ้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับหลักการหรือกฎเกณฑ์             
ที่เคยเรียนรู้มาแล้ว รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้ว 
  7. กระตุ้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์จัดกลุ่มสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ตามหลักเกณฑ์
หรือความคิดรวบยอดท่ีกว้างขวางกว่า  
  8. กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างความหมายของการเรียนรู้โดยกระบวนการ
คิดท่ีหลากหลาย  
  9. กระตุ้ นการคิดอย่ าง เป็นระบบโดยการ ให้สั งกัปแนวหน้ า 
(advance organizer) แก่ผู้เรียน 
 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ  Bruner (Cognitive Learning 
Theory) 
 Jerome Seymour Bruner (เกิดเมื่อ ค.ศ. 1915) นักจิตวิทยาชาว
อเมริกัน ได้ศึกษาค้นคว้าด้านจิตวิทยาพัฒนาการทางสติปัญญา และได้พัฒนาองค์
ความรู้ด้านจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) และ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางด้าน
การรู้คิด (Cognitive Learning Theory) อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้พิมพ์หนังสือออกมา
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หลายเล่ม เช่น A Study of Thinking (ค.ศ. 1956) เป็นต้น นอกจากนี้ Bruner ยังมี
ความเชื่อว่า บุคคลเลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการ
ค้นพบด้วยตนเอง (discovery learning) และจากการท าวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการของเด็ก ในปี ค.ศ. 1966 เขาได้น าเสนอทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาไว้ว่า 
ล าดับขั้นการเรียนรู้ของบุคคลแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่  
  1. ขั้นการเรียนรู้จากการกระท า (enactive stage) บางครั้งเรียกว่า
ขั้น concrete stage อยู่ในช่วงอายุแรกเกิดถึง 1 ปี Bruner มีความเชื่อว่า การเรียนรู้
ของบุคคลเริ่มจากการลงมือปฏิบัติ การจับต้องสัมผัส ดังนั้นขั้นเรียนรู้จากการกระท านี้
จึงเป็นขั้นของการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ๆ การลงมือกระท า 
(action – based information) ในขั้นนี้เด็กสามารถจ าพฤติกรรมที่แสดงออกเพ่ือให้
เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ต้องเขย่าของเล่นจึงจะเกิดเสียงดนตรี เป็นต้น  
  2. ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (iconic stage) บางครั้งเรียกว่า 
pictorial stage อยู่ในช่วงอายุ 1 – 6 ปี เป็นขั้นการเรียนรู้จากภาพ (image - based) 
แทนของจริง หรือเหตุการณ์จริง นอกจากนี้เด็กยังสามารถเรียนรู้โดยการสร้างมโนภาพ
ในใจได้ (a mental picture in the mind) 
  3. ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (symbolic stage) 
บางครั้งเรียกว่า abstract stage อยู่ในช่วงอายุ 7 ปี ขึ้นไป เป็นขั้นการเรียนรู้สิ่งที่
ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้โดยการใช้ภาษาเป็นสื่อการเรียนรู้ เด็กสามารถจดจ าสิ่งที่
เรียนในรูปของรหัส (code) หรือสัญลักษณ์ (symbol) โดยเด็กสามารถสร้างรหัส
สัญลักษณ์ช่วยการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างหลากหลายในขั้นตอนนี้ความรู้ของเด็ก      
จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ รูปภาพ 
เป็นต้น 
 

 แนวทางการโค้ช เ พ่ือการรู้ คิ ด โดยประยุ กต์ ใ ช้ทฤษฎี พัฒนาการ              
ทางสติปัญญาของ Bruner  
  1. ใช้วิธีการโค้ชที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
และให้ผู้เรียนสืบเสาะแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามระดับสติปัญญา 
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  3.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นของจริงหรือการลงมือ
ปฏิบัติจริงแล้วพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ที่เป็นนามธรรม 
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้สาระส าคัญตามลีลาการเรียนรู้ (learning 
style) ของผู้เรียน เช่น จ าสูตรคณิตศาสตร์ในลักษณะของบทเพลง กลอน เป็นต้น 
 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถสังเคราะห์แนวทางการโค้ช
เพ่ือการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด  ดังนี้  

  1. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดที่หลากหลายโดยเฉพาะการคิด
ขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์          
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับสาระส าคัญ ประสบการณ์เดิม และวิถีชีวิตของผู้เรียน 
  3. กระตุ้นการมองภาพรวมและภาพย่อยที่มีความเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบซึ่งท าให้เห็นความซับซ้อน (complexity) ของสาระส าคัญในการเรียนรู้ 
  4. จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งบรรยากาศ
ทางกายภาพ บรรยากาศทางจิตวิทยาและบรรยากาศทางสังคม  
  5. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ และเห็นความส าคัญว่าสิ่งที่เรียนรู้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  6. กระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนดเปูาหมาย วางแผน และใช้วิธีการเรียนรู้
และกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกับธรรมชาติของตนเอง 
  7. กระตุ้นให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเองที่น าไปสู่ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องของตนเอง 
  8. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้การลงมือกระท าหรือปฏิบัติจริงในสิ่งที่
เรียนรู้และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  9. ใช้วิธีการโค้ชอย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการ ความสนใจ
และธรรมชาติของผู้เรียนและปรับเปลี่ยนวิธีการโค้ชไปตามระดับศักยภาพของผู้เรียน 
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  10. ประเมินผลการ โค้ชจากการแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้           
ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน        
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

สรุป 
 
 สาระส าคัญที่น าเสนอในบทนี้ ได้กล่าวถึงการรู้คิดซึ่งเป็นกระบวนการ        
ทางสมอง (mental process) หรือการกระท าทางสมองหรือกระบวนการที่สมอง        
มีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลสารสนเทศต่างๆ แล้วมีการประมวลผลเพ่ือเป็นสารสนเทศน าไปสู่
การคิด โค้ชจะต้องพัฒนาทักษะการรู้คิด ซึ่งเป็นความสามารถในคิดและการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย การรับรู้ (perception) ความสนใจ (attention) การจ า (memory) 
ภาษา (language) และการคิด (thinking) โดยมีสมอง (brain) เป็นส่วนประมวลผล
ข้อมูล (processing) ที่รับเข้ามาจากประสาทสัมผัสต่างๆ ก่อให้เกิดการคิดและการ
เรียนรู้ขึ้น  
 การรับรู้ เป็นการแปลความหมายข้อมูลที่บุคคลได้รับจากสิ่งแวดล้อมผ่าน
ทางอวัยวะรับสัมผัส (sensory motor) ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง ซึ่งการรับรู้เป็น
พ้ืนฐานของการเรียนรู้  
 ความสนใจเป็นกระบวนการทางสมองในการเลือกให้ความส าคัญกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งในขณะที่ไม่สนใจสิ่งอ่ืน ความสนใจเกิดข้ึนได้  2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความสนใจที่
เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือสิ่งเร้า 2) ความสนใจที่เกิดจากปัจจัยภายใน  
 การจ าเป็นกระบวนการที่สมองลงรหัสข้อมูล (encoding) โดยข้อมูล
สารสนเทศแล้วจัดเก็บ (stored)  ไว้ในความทรงจ าและสามารถค้นคืน (retrieved) มา
ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
 ภาษาเป็นความสามารถในการเรียนรู้ระบบการใช้สัญลักษณ์ที่มีความ
ซับซ้อนเพื่อการสื่อสารของบุคคล เป็นประเด็นหนึ่งของการศึกษาด้านการรู้คิด   
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 การคิด เป็นศักยภาพของสมองในการประมวลข้อมูลเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ของการคิด เช่น การท าความเข้าใจ การตีความ การท านาย การประเมินคุณค่า          
การจ าแนก การจัดหมวดหมู่ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรม  
เป็นต้น 
 การพัฒนาการคิดขั้นสูงของผู้เรียนเป็นภารกิจที่ส าคัญของโค้ชทุกคน          
ในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การใช้พลังค าถาม (power 
questions) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (after action review) การถอดบทเรียน 
(lesson learned) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 การโค้ชเพื่อการรู้คิดบนฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิดมุ่งเน้นการ
กระตุ้น ส่งเสริม ชี้แนะให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง โดยกระตุ้นให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการคิดที่หลากหลายโดยเฉพาะการคิดขั้นสู ง ส่ ง เสริมให้ผู้ เ รียน                
มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย กระตุ้นการมองภาพรวม จัดสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม   
ก าหนดเปูาหมาย วางแผน และใช้วิธีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
กับธรรมชาติของตนเอง ให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ได้การลงมือกระท าหรือปฏิบัติจริงในสิ่งที่ เรียนรู้และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
และประเมินผลการโค้ชที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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การโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 

บนฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด 
 

มุ่งเน้นการกระตุ้น ส่งเสริม ชี้แนะ 
 

ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง 
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บทที ่4    

การสร้างความไว้วางใจ 
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ความไว้วางใจ (trust) 
 

เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของการโค้ช 
 

เป็นพลังสู่ผู้เรียน 
 

รู้สึกสัมผัส (touch) โค้ชได้ 
 

น ามาสู่ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
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บทน า  
 การน าเสนอเนื้อหาสาระ เรื่องการสร้างความไว้วางใจ มุ่งสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการสร้างความไว้วางใจ จุดมุ่งหมายของการสร้างความ
ไว้วางใจ พลังของความไว้วางใจ (trust) เป็นพลังให้ผู้เรียนรู้สึกสัมผัส (touch) กับโค้ช
ได้ และน ามาสู่ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความต้องการของผู้เรียนที่เป็นพ้ืนฐานของ
ความไว้วางใจ บุคลิกภาพของโค้ชที่เสริมสร้างความไว้วางใจ การสื่อสารของโค้ช         
ที่เสริมสร้างความไว้วางใจ วิธีการสร้างความไว้วางใจ ปัจจัยยึดเหนี่ยวความไว้วางใจ 
และการจัดการความไว้วางใจ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
 

  1. ความไว้วางใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของการโค้ชเพราะเป็นเหตุ
ปัจจัยเดียวที่ท าให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามค าชี้แนะของโค้ช        
หากการโค้ชเป็นไปด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โค้ชมีความไว้วางใจผู้เรียน ผู้เรียน 
มีความไว้วางใจโค้ช 
 
  2. จุดมุ่งหมายของการสร้างความไว้วางใจ ที่ส าคัญที่สุดคือ การท าให้
ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการดูแลจากโค้ชด้วยความรัก ความเมตตา เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
 

  3.  ความไว้วางใจเป็นพลังที่อยู่ในจิตใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามแนวทางและค าชี้แนะของโค้ชได้อย่างต่อเนื่อง  
เมื่อผู้เรียนมีความไว้วางใจโค้ช ผู้เรียนจะมีความเชื่อมั่น  ในตนเอง กล้าแสดงความ
คิดเห็น กล้าตั้งค าถาม กล้าคิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
 
  4. ผู้เรียนแต่ละคน แต่ละช่วงวัย มีธรรมชาติและความต้องการ        
ที่แตกต่างกัน ซึ่งโค้ชต้องศึกษาวิเคราะห์และตอบสนองเพ่ือสร้างความไว้วางใจ         
ให้เกิดข้ึน 
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  5. บุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญเบื้องต้นของการสร้างความไว้วางใจ 
โค้ชที่มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เรียน ได้อย่างรวดเร็ว 
 
  6. การสื่อสารในการโค้ชเป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ ความคิด 
และความรู้สึก จากโค้ชไปยังผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้       
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
  7. ความไว้วางใจ สามารถสร้างได้ทุกเวลาที่ท าการโค้ชและต้องท า
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

  8. การโค้ชเป็นสิ่งที่มากกว่าการบอกกล่าวให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง
เท่านั้น โค้ชจะต้องท างานหนักหลายประการ ซึ่งเป็นปัจจัย ยึดเหนี่ยวความไว้วางใจ        
ไว้ได้ 
 
  9. ความไว้วางใจของผู้ เรียน สามารถมีเพ่ิมขึ้นและลดลงได้ตาม
ประสิทธิภาพในการโค้ช หากสามารถจัดการความไว้วางใจได้ย่อมส่งผลท าให้การโค้ช
ด าเนินการต่อไปได้อย่างดี 
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4.1 แนวคิดของการสร้างความไว้วางใจ 

4.3 พลังของความไว้วางใจ 

4.4 ความต้องการของผู้เรียนที่เป็นพ้ืนฐาน 
     ของความไว้วางใจ 

4.5 บุคลิกภาพของโค้ชที่เสริมสร้างความไว้วางใจ 

4.6 การสื่อสารของโค้ชที่เสริมสร้างความไว้วางใจ 

4. การสร้าง 
ความไว้วางใจ 

4.7 วิธีการสร้างความไว้วางใจ 

4.8 ปัจจัยยึดเหนี่ยวความไว้วางใจ 

4.9 การจัดการความไว้วางใจ 

4.2 จุดมุ่งหมาของการสร้างความไว้วางใจ 
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Trust & Touch 
 

ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น 
 

ว่าได้รับความรัก ความเมตตา จากโค้ช 

 
ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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4.1  แนวคิดของการสร้างความไว้วางใจ 
 
  ความไว้วางใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของการโค้ชเพราะเป็นเหตุปัจจัย
เดียวที่ท าให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามค าชี้แนะของโค้ช หากการ
โค้ชเป็นไปด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันโดยโค้ชมีความไว้วางใจผู้เรียน ผู้เรียน               
มีความไว้วางใจโค้ช 
  ความไว้วางใจ เป็นมิติทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ที่ช่วยเสริมพลังความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้สึกปลอดภัย เมื่อมีความ
ไว้วางใจก็พร้อมที่จะรับฟังและปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและมีความสุข 
  พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต. (2557) ได้วิเคราะห์แบ่งระดับของ
ความสุขไว้ 5 ขั้น ดังนี้ 
   ขั้นที่  1 ความสุขจากการเสพวัตถุ หรือสิ่งบ ารุงบ าเรอภายนอก 
เป็นความสุขที่เกิดกับบุคคลทุกคนโดยทั่วไป เกิดจากการได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น 
ทรัพย์สิน การเคารพนับถือ การให้เกียรติ เป็นต้น  
   ขั้นที ่ 2 ความสุขจากการให้ เป็นความสุขที่เกิดจากการมีความ
เมตตากรุณาในการให้กับบุคคลอ่ืนด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทน การให้
ดังกล่าวมีหลายรูปแบบ อาจเป็นการให้สิ่งของ ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้
ความคิดท่ีดี ให้อภัย เป็นต้น 
   ขั้นที ่ 3 ความสุขจากการด าเนินชี วิตถูกต้องสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ เป็นความสุขท่ีเกิดจากการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามธรรมชาติ ซึ่งถ้าวิเคราะห์
แล้วความสุขขั้นนี้เป็นความสุขที่เกิดจาก การประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม การไม่
เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อ่ืน การพูดและท าในสิ่งที่เป็นจริง  
   ขั้นที ่ 4 ความสุขจากความสามารถในการปรุงแต่ง เป็นความสุข 
ที่เกิดจากการคิดทางบวก (positive thinking) เมื่อต้องประสบกับสถานการณ์ต่างๆ 
เป็นการเปลี่ยนมุมมองทางลบให้เป็นทางบวก เปลี่ยนสภาพจิตใจจากความเศร้าหมอง 
ขุ่นมัว ไม่สบายใจ ให้เป็นความเบิกบานใจ สบายใจ  



140   บทที่ 4 การสรา้งความไว้วางใจ 
 

   ขั้นที ่ 5 ความสุขเหนือการปรุงแต่ง เป็นความสุขท่ีไม่ต้องอาศัยการ
ปรุงแต่ง ความสุข  เกิดจากการใช้ปัญญาหรือเหตุผล รู้เท่าทันความจริงของโลกและ
ชีวิต จิตเป็นอุเบกขา เป็นจิตที่สบาย ไม่มีอะไรมารบกวน 
 

 การเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพราะเป็นทั้งเหตุปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นผลที่เกิดจากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ดังนั้นผู้สอนจึงควรให้ความส าคัญกับความสุขในการเรียนรู้ให้มาก โดยการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความสุขเป็นล าดับแรกซึ่งถ้าน าระดับขั้นของความสุข 5 ขั้น มาวิเคราะห์
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้จะวิเคราะห์ได้ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 
ตาราง 8  กิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

ขั้นของความสุข ตัวอย่างกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมคีวามสุข 
 

ขั้นที่  1  ความสุขจากการเสพวัตถุ 
- ฝึกให้ผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสืบเสาะแสวงหา 
  ความรู้ 
- ฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสื่อที่ตื่นเต้น ดึงดูดความสนใจ 
- ฝึกให้ผู้เรียนให้การยอมรับ  การชมเชย  การให้ก าลังใจ 
  แก่เพื่อน 

 

ขั้นที ่2  ความสุขจากการให้ 
- ฝึกให้ผู้เรียนให้ความช่วยเหลือเพื่อน 
- ฝึกให้ผู้เรียนให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน 
- ฝึกให้ผู้เรียนให้เพื่อนยืมสิ่งของอุปกรณ์การเรียน 
- ฝึกให้ผู้เรียนให้ค าชมเชย  ให้ก าลังใจเพื่อน  
- ฝึกให้ผู้เรียนให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
  ผลงาน 

 

ขั้นที ่3  ความสุขจากการด าเนิน 
          ชีวิตถูกต้องสอดคล้องกับ 
          ธรรมชาติ 

- ให้โอกาสผู้เรียนปฏิบัติงานเต็มความสามารถ 
- ฝึกให้ผู้เรียนประเมินและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- ฝึกให้ผู้เรียนพูดและท าในสิ่งท่ีเป็นจริง 
- ฝึกให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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ตาราง  8  กิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข (ต่อ) 
 

ขั้นของความสุข ตัวอย่างกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมคีวามสุข 
 

ขั้นที ่4  ความสุขจากความสามารถ 
          ในการปรุงแต่ง 

- ฝึกให้ผู้เรียนรับรู้ความคิด อารมณ์ ของตนเอง 
- ฝึกให้ผู้เรียนคิดทางบวกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
- ฝึกให้ผู้เรียนค้นหาข้อดีที่แฝงอยู่ในภาระงานต่างๆ 
- ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดยืดหยุ่น ไม่ยึดติด     

 

ขั้นที ่5  ความสุขเหนือการปรุงแต่ง  
- ฝึกการมีสติรู้ตัว 
- ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการใช้เหตุผลพิจารณาสิ่งต่างๆ  
  ตามความเป็นจริง 
- ฝึกให้ผู้เรียนให้รู้จักการปล่อยวาง (อุเบกขา) 

 

 
  การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้จะต้องพัฒนาการ
ยกระดับความสุขของผู้เรียนควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ความสุขขั้นที่ 1 
ความสุขจาการเสพวัตถุ ความสุขขั้นที่ 2 ความสุขจากการให้ ความสุขขั้นที่ 3 ความสุข
เกิดจาการด าเนินชีวิตถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ ความสุขขั้นที่ 4 ความสุขจาก
ความสามารถในการปรุงแต่ง และความสุขขั้นที่ 5 ความสุขเหนือการปรุงแต่ง ซึ่งโค้ช
จะต้องมีความเชื่อมั่นว่าความสุขทั้ง 5 ขั้น สามารถพัฒนาให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนได้จริง 
  ความไว้วางใจ เป็นการมีความเชื่อม่ัน ศรัทธา และรู้สึกปลอดภัย ที่ได้รับ
จากโค้ช การสร้างความไว้วางใจของโค้ช เป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดในการที่จะเป็นโค้ชที่ดี 
ยิ่งไปกว่าการมีความรู้ความสามารถ ในสิ่งที่โค้ช เพราะความไว้วางใจเป็นประตูใจของ
ผู้เรียน ว่าเขาจะรับฟังและปฏิบัติตามค าชี้แนะของโค้ชหรือไม่เพียงใด 
  การสร้างความไว้วางใจ ท าได้ไม่ยากหากโค้ชมีใจให้กับผู้เรียน เมื่อมีใจ        
ที่จะโค้ชก็จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่สามารถสร้างความไว้วางใจได้อย่างมีพลัง        
หากโค้ชได้แสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี              
ต่อผู้เรียนแล้ว ย่อมสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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  โค้ชจ าเป็นจะต้องสร้างความไว้วางใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าครั้ง
เดียวแล้วจบ เพราะความไว้วางใจเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงให้กระบวนการโค้ชด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เปรียบเสมือนน้ ามันหล่อลื่นในเครื่องยนต์              
ที่จะต้องมีเพียงพอในทุกขณะที่เครื่องยนต์ท างาน ความไว้วางใจก็เช่นเดียวกัน 
  การสร้างความไว้วางใจสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมและกระบวนการโค้ช
อย่างต่อเนื่อง แสดงออกมาผ่านค าพูด การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการ
ประพฤติและปฏิบัติอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับบริบทของการโค้ช เช่น การท าให้ดูเป็นตัวอย่าง        
ก็สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เรียนได้ และการสร้างความไว้วางใจต้องมาจากใจ
จึงจะได้ใจผู้เรียนในบรรยากาศของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 
 

4.2  จุดมุ่งหมายของการสร้างความไว้วางใจ 
 

  ความไว้วางใจเป็นพลังที่อยู่ในจิตใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตามแนวทางและค าชี้แนะของโค้ชได้อย่างต่อเนื่อง จุดมุ่งหมายของ
การสร้างความไว้วางใจที่ส าคัญที่สุดคือ การท าให้ผู้เรียนมีความเชื่อม่ันว่าจะได้รับ 
การดูแลจากโค้ชด้วยความรักความเมตตาเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ    
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่มีความไว้วางใจต่อโค้ชจะแสดงพฤติกรรมให้เห็น 3 ด้าน
ดังต่อไปนี้ (Shaw. 1997)  
   1. การเปิดเผย (openness) ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้
ความคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ปัญหาที่คับข้องใจ ปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
   2. การเคารพ (respect) และให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม 
การปฏิบัติต่อกันด้วยความมีไมตรีจิต มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
   3. ความสอดคล้องกัน (alignment) คือ การมีความคิดเห็นต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไปในทิศทางเดียวกันหรือแนวเดียวกัน แต่อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมด และการ
ตัดสินใจร่วมกัน 
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4.3  พลังของความไว้วางใจ 
 
  ความไว้วางใจเป็นพลังที่อยู่ในจิตใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตามแนวทางและค าชี้แนะของโค้ชได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้เรียน         
มีความไว้วางใจโค้ช ผู้เรียนจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตั้ง
ค าถาม กล้าคิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ เมื่อมีความไว้วางใจ
แล้วจะไม่มีความกลัว โดยความไว้วางใจเป็นปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ในการโค้ช ส่วน
ความกลัวเป็นปัจจัยที่ไม่สนับสนุนการเรียนรู้ โค้ชที่ดีจะสร้างความไว้วางใจ และไม่สร้าง
ความกลัว เมื่อมีความไว้วางใจก็พร้อมที่จะท าตาม ดังนั้นความไว้วางใจจึงมีพลัง
มหาศาลที่เป็นโจทย์ท้าทายโค้ชที่จะสร้างให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาเพราะความ
ไว้วางใจอาจจะสูญหายไปได้ในระหว่างการโค้ช หากโค้ชละเลยการสร้างความไว้วางใจ 
เมื่อผู้เรียนมีความไว้วางใจให้กับโค้ชจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้หลาย
ประการ ได้แก่ ใช้ความมุ่งมั่นพยายามมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น               
มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีความรักและความเมตตาต่อกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ โค้ช
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับพลังความไว้วางใจที่จะต้องดูแลให้มีอยู่ในผู้เรียนอยู่
ตลอดเวลา ผ่านการกระท าและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
  การที่โค้ชจะท าให้ความไว้วางใจเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้นั้น สิ่งส าคัญคือการ
สร้างพลังความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อน (self - trust) หมายความว่า ต้องเป็น
คนที่ไว้วางใจคนอ่ืนเสียก่อน ก่อนที่จะให้คนอ่ืนมาไว้วางใจตนเอง Shaw (1997) ได้
อธิบายไว้ว่า โค้ชที่จะท าให้คนอ่ืนไว้วางใจตนเอง จะต้องมีความไว้วางใจคนอ่ืนก่อน แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องเริ่มจากความไว้วางใจตนเองเป็นอันดับแรก แล้วพลังของความ
ไว้วางใจจะแผ่ขยายออกไปสู่คนรอบข้างที่อยู่ใกล้ชิด และบุคคลอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งจาก
แนวคิดของ Shaw ท าให้เห็นว่า ผู้สอนที่จะเป็นโค้ชที่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับ
ผู้เรียนได้นั้น จะต้องเป็นคนที่ไว้วางใจตนเอง ไว้วางใจเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหาร ผู้เรียน 
และบุคคลอ่ืนๆ เสียก่อน จึงจะได้รับความไว้วางใจจากผู้เรียนกลับคืนมา ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  11  การแผ่ขยายของพลังความไว้วางใจ  
 
 

4.4  ความต้องการของผู้เรียนทีเ่ป็นพ้ืนฐานของความไว้วางใจ 
 
  ผู้เรียนแต่ละคน แต่ละช่วงวัย มีธรรมชาติและความต้องการที่แตกต่างกัน 
ซึ่งโค้ชต้องศึกษาวิเคราะห์และตอบสนองเพ่ือสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น  โดยทั่วไป
แล้วผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความต้องการดังนี้   
 

  ความต้องการความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นความต้องการ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาไปสู่ความไว้วางใจ โดยทั่วไปแล้วสิ่งที่โค้ชควรให้
ความสนใจใส่ใจ คือ ความต้องการด้านจิตใจ เพราะเป็นจิตใจเป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับ
การโค้ช หากผู้เรียนมีความปลอดภัยด้านจิตใจแล้วการเรียนรู้และพัฒนาจะตามมา  
ส่วนความปลอดภัยทางด้านร่างกายนั้นส่วนมากมักเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
โค้ชเป็นส าคัญ 

 

ความไว้วางใจบุคคลรอบข้าง 
และผูเ้รียน 

 

ความไว้วางใจเพื่อนร่วมงาน 

 
 

ความไว้วางใจ 
ตนเอง 
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  ความต้องการเคารพนับถือ จัดอยู่ในกลุ่มความต้องการด้านจิตใจที่ผู้เรียน
ทุกช่วงวัยมีความต้องการได้รับการเคารพนับถือจากโค้ช การเคารพนับถือนี้ หมายถึง
การให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน การเปิดโอกาสให้คิด    
และตัดสินใจด้วยตนเอง มีโอกาสในการเลือก โดยโค้ชไม่ใช้วิธีการสั่งและควบคุมจน
ผู้เรียนขาดเสรีภาพในการพัฒนาตนเอง 
  ความต้องการได้รับการยอมรับในความสามารถ โค้ชที่ดีต้องยอมรับ      
ขีดความสามารถที่ผู้เรียนท าได้ แล้วค่อยๆ พัฒนาให้ดีขึ้น การให้การยอมรับนี้จะเป็น
การสร้างพลังความเชื่อมั่นในตนเองให้กับผู้เรียนว่าเขามีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ตนเองได้ ทั้งยังเป็นการจูงใจและเสริมแรงการพัฒนาอีกด้วย การแสดงออกถึง        
การยอมรับในความสามารถนี้ท าได้หลายวิธี เช่น การให้ค าชมเชย เป็นต้น อย่างไร           
ก็ตามการยอมรับความสามารถนี้ไม่ได้หมายความว่าหยุดพัฒนาเพียงเท่านี้แต่จะต้อง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างต่อเนื่อง 

  ความต้องการของผู้ เรียนประถมศึกษา โดยทั่วไปเป็นความต้องการ         
ด้านร่างกาย ความปลอดภัยทางด้านจิตใจและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตนเองสนใจ 
  ความต้องการของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา โดยทั่วไปต้องการมีอิสระในการ
เรียนรู้ การได้รับการยอมรับในความคิดและความสามารถ และการได้รับการยอมรับ
จากเพศตรงข้าม และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตนเองสนใจ 
  ความต้องการของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา โดยทั่วไปต้องการใช้ศักยภาพ
ของตนเองในการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ตอบสนองการประสบความส าเร็จในชีวิต การให้
เกียรติ การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตนเองสนใจ 
  การวิเคราะห์ให้พบความต้องการของผู้ เรียนแต่ละคนจะท าให้โค้ช
สามารถปฏิบัติตนตอบสนองผู้เรียนได้อย่างตรงจุดซึ่งเป็นพื้นฐานที่น าไปสู่ความไว้วางใจ
ทีผู่้เรียนจะมีให้กับโค้ช 
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4.5  บุคลิกภาพของโค้ชที่เสริมสร้างความไว้วางใจ 
 
  บุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญเบื้องต้นของการสร้างความไว้วางใจ โค้ชที่มี
บุคลิกภาพที่ดีย่อมสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว บุคลิกภาพของโค้ช   
ที่เสริมสร้างความไว้วางใจของผู้เรียนมีดังนี ้
  การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพราะการแต่งกายเป็นสิ่งแรกที่ผู้เรียน       
จะประสบพบเจอจากโค้ช ที่สะท้อนถึงการให้เกียรติและการเคารพศักดิ์ศรีของผู้เรียน 
อีกทั้งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความคิดและจิตใจของโค้ชอีกด้วยว่าให้ความส าคัญกับผู้เรียน
และการท าหน้าที่การโค้ชเพียงใดซ่ึงผู้เรียนรับรู้ได้จากการสังเกตการแต่งกายของโค้ช  
  การยิ้มแย้มแจ่มใส รอยยิ้มเป็นหน้าต่างของหัวใจที่โค้ชควรหมั่นเป็นคนที่
ยิ้มง่าย การยิ้มในบางครั้งมีพลังมากว่าค าพูด การยิ้มเป็นการเปิดใจให้ผู้เรียนทราบว่า
โค้ชก าลังมีความรู้สึกอย่างไร การยิ้มท าให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความมั่นคงและปลอดภัย
ทางด้านจิตใจ   
  การแสดงออกถึงภาวะผู้น าทางวิชาการ (academic leadership) ของ
โค้ชท าให้ผู้เรียนมีความเชื่อม่ันในความรู้ความสามารถของโค้ช ว่าจะสามารถโค้ชเขาให้
ประสบความส าเร็จได้อย่างแท้จริง ซึ่งภาวะผู้น าทางวิชาการนี้จะเป็นค าตอบสุดท้ายว่า
ผู้เรียนจะมีความไว้วางใจโค้ชหรือไม่ ในบางครั้งเราจะพบว่ามีโค้ชบางคนที่แต่งการ
สุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่ขาดภาวะผู้น าทางวิชาการ สุดท้ายก็ไม่สามารถโค้ช
ให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จได้ เพราะไม่สามารถชี้แนะผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
ได้ นอกจากนี้การไม่มีภาวะผู้น าทางวิชาการยังส่งผลท าให้ผู้เรียนลดความไว้วางใจลง 
จนในที่สุดต้องเป็นฝ่ายขอยุติกระบวนการโค้ชและแสวงหาโค้ชคนใหม่ที่สามารถ       
ตอบโจทย์ความต้องการได้ 
  ความอ่อนน้อมถ่อมตนและเคารพผู้เรียนในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ การเป็นโค้ชมิได้หมายความว่าจะมีสิทธิหรืออ านาจเหนือผู้เรียน         
แต่อย่างใด ในทางกลับกันโค้ชควรวางใจ ให้ถูกต้องว่าตนเป็นผู้ที่จะมาเรียนรู้ร่วมกัน 
กับผู้เรียนในฐานะที่มีประสบการณ์สูงกว่า ที่สามารถให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แนะ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการพัฒนาสู่การประสบความส าเร็จ รวมทั้ง      
การแบ่งปันประสบการณ์ที่มีคุณค่า มากกว่าการใช้อ านาจควบคุมผู้เรียน หากท าเช่นนั้น
นอกจากจะไม่ได้รับความไว้วางใจแล้วยังท าให้การโค้ชไม่ประสบความส าเร็จอีกด้วย 
 
  กัลยาณมิตรธรรมทีเ่สริมสร้างความไว้วางใจของผู้เรียน 
  กัลยานมิตรธรรม 7 ประการ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ไว้วางใจต่อโค้ช โดยโค้ชที่มีกัลยาณมิตรธรรมทั้ง 7 ประการอยู่ในตนซึ่งมีสาระส าคัญ
ตามที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้ระบุไว้ในหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลธรรม และแนวทางการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้เรียน        
ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง  9  การวิเคราะห์หลักธรรมกัลยาณมิตรที่เสริมสร้างความไว้วางใจของผู้เรียน 

หลักธรรมกัลยาณมิตร แนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้เรียน 
ปิโย : น่ารัก ในฐานเป็นที่
สบายใจและสนิทสนม ชวนให้
อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 

ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีมารยาททางสังคม ทักทาย  
ไต่ถาม มีมนุษยสัมพันธ์ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
ควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่แสดงความโกรธ หงุดหงิด 

ครุ : น่าเคารพ ในฐาน
ประพฤติสมควรแก่ฐานะ  
ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ  
เป็นที่พ่ึงใจ และปลอดภัย 

มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเลื่อมใส ให้เกียรติผู้เรียน 
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับกาลเทศะ  
ให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
ให้ค าปรึกษาปัญหาต่างๆ อย่างจริงใจ 

ภาวนีโย : น่าเจริญใจ หรือน่า
ยกย่อง ในฐานทรงคุณ คือ 
ความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง 
ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและ
ปรับปรุงตนอยู่เสมอ  
ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึก 
และเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ 

แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ  
อย่างสม่ าเสมอ และน าความรู้มาแบ่งปันให้กับ 
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งท่ีเป็นเรื่องวิชาการ 
และเป็นความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต 
พัฒนาตนเองและเป็นตัวแบบทางด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 
ตลอดจนการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
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ตาราง  9  การวิเคราะห์หลักธรรมกัลยาณมิตรที่เสริมสร้างความไว้วางใจของผู้เรียน (ต่อ) 
 

หลักธรรมกัลยาณมิตร แนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้เรียน 
วตฺตา จ : รู้จักพูดให้ได้ผล 
รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไร 
ควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้ 
ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน  
เป็นที่ปรึกษาที่ดี 

อธิบายให้เหตุผลจนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ 
ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ ให้ค าชี้แนะ 
ในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาแก่ผู้เรียน  
พูดความจริงและถูกต้องกับกาลเทศะ  
พูดสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

วจนกฺขโม : อดทนต่อถ้อยค า 
คือ พร้อมที่จะรับฟัง
ค าปรึกษาซักถามค าเสนอแนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน  
ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 

รับฟังผู้เรียนด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ ฟังให้ได้ยิน 
ไม่ด่วนสรุป ตัดสินสิ่งที่ได้ฟัง ฟังด้วยใจเป็นกลาง 
รับฟังปัญหาของผู้เรียนในเรื่องต่างๆ  ตลอดจน 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เรียน  
โดยไม่แสดงอารมณ์โกรธ หงุดหงิด  

คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา : แถลง
เรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบาย
เรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ 
และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นไป 

ใช้เทคนิคการอธิบายเรื่องที่ยากโดยยกตัวอย่างสิ่งที่
เข้าใจได้ง่าย การเชื่อมโยงเรื่องที่ซับซ้อนเข้ากับ 
สิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประวัน แปลงสิ่งที่เป็น 
นามธรรมซึ่งยากต่อการเข้าใจให้เป็นรูปธรรม 
ที่เข้าใจง่ายและชัดเจน 

โน จฏฺฐาเน นโิยชเย : ไม่ชักน า
ในอฐาน คือ ไม่แนะน าในเรื่อง
เหลวไหล หรือชักจูงไปในทาง
เสื่อมเสีย 

ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนใช้ความมุ่งมั่นพยายาม 
ในการเรียนรู้ น าสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้ผู้เรียน 
แนะน าให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 

 
  โค้ชที่มีกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ จะช่วยสร้างความไว้วางใจและด ารง
รักษาความไว้วางใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา ซึ่งโค้ชสามารถน ามาปฏิบัติได้ตามบริบท
ของการโค้ชผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 
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4.6  การสื่อสารของโค้ชที่เสริมสร้างความไว้วางใจ 
 
  การสื่ อสารในการ โค้ช เป็นกระบวนการสื่ อสารความรู้ คว ามคิ ด              
และความรู้สึก จากโค้ชไปยังผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้        
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารด้วยภาษาที่มีพลัง บัวไม่ช้ าน้ าไม่ขุ่น ช่วยรักษา
สัมพันธภาพระหว่างโค้ชและผู้เรียน ซึ่งภาษาที่มีพลังมีลักษณะเป็นภาษาความรู้สึก          
ปนอยู่ด้วย 
  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  ช่วยสร้างความไว้วางใจ ต้องไม่มีการ
เปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน เพราะการเปรียบเทียบจะท าให้ ผู้เรียนรู้สึกด้อยคุณค่า        
และขาดทักษะและความสามารถ การสื่อสารโดยใช้พลังภาษาช่วยเสริมสร้างความ
ไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง และความภาคภูมิใจของผู้เรียน ความไว้วางใจถูก
ท าลายได้ หากสื่อสารไม่ถูกวิธี เช่น ค ากล่าวที่แสดงถึงความเหนื่อยหน่าย ท้อแท้ 
อารมณ์หงุดหงิดของโค้ช เป็นต้น  
  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยท าให้กระบวนการโค้ชด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโค้ชและผู้เรียน การสื่อสารที่เสริมสร้างความไว้วางใจ 
เป็นการสื่อสารด้วยความชัดเจน ตรงประเด็น  มีความจริงใจ ความห่วงใย และความ  
ใส่ใจแฝงอยู่ในสารนั้น  
 
 

4.7  วิธกีารสร้างความไว้วางใจ 
 
  ความไว้วางใจสามารถสร้างได้ทุกเวลาที่ท าการโค้ชและต้องท าอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อท าการโค้ช ดังนี้ 
   1. รับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน แล้วตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นทันที  
   2. แสดงออกถึงภาวะผู้น าทางวิชาการ  ด้วยการปฏิบัติให้เห็น           
เป็นตัวอย่าง ก่อนที่จะให้ค าชี้แนะ เพราะการกระท ามีพลังมากกว่าการพูด  
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   3. น าประสบการณ์ของโค้ชมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน ช่วยท า
ให้เห็นว่าโค้ชได้มีประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนแล้ว 
   4. ให้ค าชี้แนะแนวทางเมื่อผู้เรียนประสบปัญหา บางครั้งอาจจะต้อง
ช่วยจัดการแก้ปัญหาตามความจ าเป็น 
   5. ให้ก าลังใจ ให้การเสริมแรง เมื่อผู้เรียนต้องการก าลังใจในการ
พัฒนาตนเอง  
   6. ให้ความช่วยเหลือในบางเรื่อง ที่อยู่นอกเหนือความสามารถของ
ผู้เรียน ซึ่งการให้ความช่วยเหลือนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
   7. ให้ค าชื่นชม เมื่อผู้เรียนท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง  
   8. ให้ค าปรึกษาอย่างทันท่ วงที  เมื่ อ ผู้ เ รี ยนมีความต้องการ
ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ   
   9. แสดงความเป็นมิตร ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย ไต่ถาม
สารทุกข์สุกดิบโดยทั่วไป ไม่เข้าไปในเรื่องส่วนตัว 
   10. งดเว้นการน าเรื่องราวของผู้เรียนไปกล่าวถึงหรือพูดคุยกับ
บุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นจริยธรรมส าคัญของโค้ช โดยเฉพาะการกล่าวถึงข้อจ ากัดหรือสิ่งที่
ต้องปรับปรุงแก้ไข ยกเว้นในการกล่าวถึงในที่ประชุมของทีมโค้ชเท่านั้น 
   11. ให้ความยุติธรรมกับผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่โค้ช 
หนึ่งคนท าหน้าที่ โค้ชผู้ เรียนหลายคนในเวลาเดียวกัน จะต้องห้ามเลือกปฏิบัติ            
โดยเด็ดขาด เพราะการเลือกปฏิบัติเป็นการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้เรียน อาจท าให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมา คือ การแตกความสามัคคีระหว่างผู้เรียน  
  ส านักงาน ก.พ. (2554) เสนอแนวทางการสร้างความไว้วางใจไว้หลาย
ประการซึ่งสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างความไว้วางใจของโค้ชดังนี้ 
   1. รับฟังด้วยความตั้งใจ ฟังอย่างเข้าใจ 
   2. สนทนาอย่างเปิดเผย จริงใจ 
   3. ให้ความเคารพความคิดของผู้อ่ืน 
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   4. เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   5. แสดงความรับผิดชอบและกล่าวค าขอโทษ 
   6. ชื่นชมความสามารถของผู้เรียน ชมเชยอย่างจริงใจ  
   7. ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการพัฒนาต่อยอด 
   8. กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาและความท้าทาย  
  นอกจากนี้ Markovic, McAtavey and Fischweicher (2014) ได้เสนอ
รูปแบบการสร้างความไว้วางใจในการโค้ชที่พัฒนามาจากรูปแบบการสร้างความ
ไว้วางใจในองค์กรของ Mayer (1995) ไว้อย่างน่าสนใจว่าจะต้องประกอบด้วยความรู้
ความสามารถ ความเมตตากรุณา และความซื่อสัตย์ของโค้ชเอง ที่จะเป็นปัจจัยท าให้
เกิดความไว้วางใจดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  12  รูปแบบการสร้างความไว้วางใจในการโค้ช 

ความรู ้
ความสามารถของโค้ช 

ความเมตตากรณุา 
ของโค้ช 

ความซื่อสัตย ์
ของโค้ช 

- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
- ทักษะการแก้ปัญหา 

- ค านึงถึงประโยชน์ท่ีผู้เรยีนจะไดร้ับ 
- รักษาค ามั่นสญัญา 
- ปฏิบัติสอดคล้องกับบริบททางวฒันธรรม 
- ไม่ฉกฉวยโอกาสเพื่อประโยชน์สว่นตัว 

- ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง 
- สะท้อนผลการปฏิบตัิของผู้เรยีนตามจริง 

ความไว้วางใจ 
ของผู้เรียน 
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แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจของ Stephen M.R. Covey 
 
 Stephen M.R. Covey ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Speed of Trust: 
The One Thing That Changes Everything ว่า ความไว้วางใจ (Trust) สามารถ
สร้างให้เกิดขึ้นได้ พัฒนาให้มีมากขึ้นได้ ถูกท าลายได้ และสามารถสร้างขึ้นใหม่อีกได้ ถ้า
เรามีความรู้ว่าความไว้วางใจประกอบด้วยอะไรบ้าง Covey ได้เสนอไว้ว่า ความ
ไว้วางใจ จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีองค์ประกอบหลัก 2 ประการ ได้แก่ 1) บทบาทหรือ
บุคลิกภาพที่แสดงออกมา (Character) และ 2) ความสามารถที่ท าได้จริง 
(competence)  โดยในส่วนของบทบาทหรือบุคลิกภาพที่แสดงออกมานั้นจะต้องมี
รากฐานมาจากความคิดและเจตนาที่ดีตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ส่วนความสามารถ 
ที่ท าได้จริงนั้นมีรากฐานมาจากความรู้และประสบการณ์การท างาน ตลอดจนการ
ประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับของแต่ละคน นอกจากนี้ความไว้วางใจยังมีรากฐาน
หรือแก่น (cores) ที่ส าคัญ 4 ประการที่มีความเชื่อมโยงกัน  1) คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงามท่ีอยู่ในจิตใจ (integrity) เป็นคุณลักษณะที่ดีที่อยู่ในตัวบุคคล เช่น 
ความซื่อสัตย์  ความมีวินัย ความเสมอต้นเสมอปลาย ความอ่อนน้อมถ่อมตน        
ความรับผิดชอบ ความกล้าหาญ เป็นต้น ซึ่งแก่นทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนี้
เปรียบเสมือนรากของต้นไม้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่อไป 
2) การมีเจตนาที่ดี (intent) เป็นมิติทางด้านความคิดและจิตใจที่มีความสร้างสรรค์ 
คิดดี คิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีเจตจ านงมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จ           
มีแรงบันดาลใจ มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และมีการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งแก่นทางด้านการมีเจตนาที่ดีเปรียบเสมือนล าต้นของ
ต้นไม้ 3) การมีความสามารถ (capabilities) เปรียบเสมือนกิ่งก้านของต้นไม้ซึ่งเป็น
ความสามารถในการน าความเก่ง (Talents) เจตคติ (Attitudes) ทักษะ (Skills) 
ความรู้ (Knowledge) และสไตล์ (Style) มาใช้ในการท างาน 4) ผลลัพธ์ (Results) 
คือ ผลผลิตของการใช้ความสามารถจนประสบความส าเร็จ ความส าเร็จคือผลลัพธ์      
ที่เปรียบเสมือนส่วนผลของต้นไม้ แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  
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แผนภาพ  13  แนวความคิดเก่ียวกับความไว้วางใจของ Stephen M.R. Covey 
ที่มา  https://medepi.files.wordpress.com/2013/07/covey_speed-of- 
       trust_tree.png สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2558 
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 Covey ได้อธิบายไว้ว่าความไว้วางใจที่บุคคลหนึ่งจะมีให้กับอีกบุคคล
หนึ่งหรือ relationship trust จะเกิดจากพฤติกรรม 13 ประการ จ าแนกออกได้เป็น 
3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  
  พฤติกรรมที่มีบทบาทเป็นฐาน (Character – Based Behavior) 
   1. การพูดตรงและชัดเจน (talk straight) เป็นการสื่อสารโดย
การพูดที่มีความถูกต้อง มีความชัดเจนที่ไม่ต้องตีความซึ่งอาจเป็นสาเหตุของความเข้าใจ
ผิดในการสื่อสาร การพูดตรงยังหมายความรวมถึงการพูดที่แสดงเจตนาของตนเอง
ออกไปยังผู้ฟังอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา พูดด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ พูดในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการพูดนี้
ยังจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่ และบุคคลด้วย 
   2. การให้เกียรติและเคารพ (demonstrate respect) เป็น
ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยสร้างความไว้วางใจได้เป็นอย่างดี การให้เกียรติและ
การเคารพนี้ หมายถึง การให้ความส าคัญกับบุคคลอ่ืนอย่างเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็น
บุคคลที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเคารพในฐานะที่เป็นบุคคลที่มี
ความคิดและมีศักยภาพ อีกทั้งการให้ความเป็นมิตร ให้ความยุติธรรม การให้ความรัก
และมีความปรารถนาดี การให้เกียรติและเคารพยังช่วยท าให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจ
และความเชื่อม่ันในตนเองซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนางานและการเรียนรู้ 
   3. การมีความโปร่งใส (create transparency) เป็นการ
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ความถูกต้อง และความจริงที่สามารถ
ตรวจสอบได้จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการมีความโปร่งใสนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้าง
บารมีที่ท าให้เกิดความไว้วางใจได้อย่างยั่งยืน โดยการคิด พูด และกระท าในสิ่งที่ตรงกัน 
เปิดเผย จริงใจและไม่มีวาระซ่อนเร้น (hidden agenda)  
   4. การยอมรับผิด (right wrongs) เป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อการคิด การตัดสินใจ และการกระท าของตนเอง เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความไว้วางใจอย่างหนึ่ง การยอมรับผิดแสดงออกได้ตลอดเวลาด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอ
ให้ใครมาต าหนิติเตียน เช่น การกล่าวค าขอโทษทันทีเมื่อท าผิดพลาด การแก้ไข
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ข้อผิดพลาดด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถท าให้สถานการณ์ดีขึ้น หรือสิ่งที่ผิดพลาดได้รับ
การเยียวยา เป็นต้น การยอมรับผิดเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความมีใจกว้าง การไม่ยึด
ติดกับความคิดของตนเอง อีกท้ังยังเป็นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันอีกด้วย 
   5. การซื่อสัตย์ต่อบุคคลอ่ืน (show loyalty) เป็นการให้เครดิต 
(credit) แก่บุคคลอ่ืนที่เป็นเจ้าของความคิด เจ้าของผลงาน หรือเจ้าของนวัตกรรม 
ตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อการพูดและการกระท าที่อ้างอิงมาจากบุคคลอ่ืนอย่าง
ถูกต้อง ไม่แปลงสารมาเป็นของตนเอง ไม่ขโมยความคิดของบุคคลอ่ืน มาเป็นของ
ตนเอง รวมทั้งการให้ความยุติธรรมต่อบุคคลอ่ืนด้วยการไม่พูดลับหลังในทางที่ไม่ดี 
(นินทา) ท าให้ผู้ที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะไม่มีโอกาสอธิบายหรือชี้แจง
ข้อเท็จจริง 
 

  พฤติกรรมท่ีมีความสามารถเป็นฐาน (Competence – Based  
       Behavior) 
   6. การท างานให้ส าเร็จเห็นผล (deliver results) เป็นสิ่งที่
สะท้อนถึงการน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการท างานได้ประสบความส าเร็จ ซึ่งการ
ท างานส าเร็จนั้นท าให้ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลอ่ืน เช่น เมื่อมีภารกิจส าคัญที่ต้อง
ท าให้ส าเร็จแล้วความไว้วางใจจะถูกมอบให้กับคนที่เคยประสบความส าเร็จแล้วเป็น        
แม่งานหรือหัวหน้าในการปฏิบัติภารกิจนี้ เป็นต้น นอกจากนี้การท างานให้ประสบ
ความส าเร็จยังสามารถช่วยสร้างความไว้วางใจจากบุคลากรใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาร่วมงาน       
อีกด้วย 
   7. การพัฒนาให้ดีขึ้น (get better) เป็นพฤติกรรมที่สะท้อนให้
เห็นถึงการไม่หยุดเรียนรู้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็น
พฤติกรรมช่วยสร้างความไว้วางใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพฤติกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้มีความรู้ที่ทันสมัยและมีนวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมทาง
ความคิด เทคนิควิธีการ ขั้นตอนการท างาน ซึ่งจะท าให้บุคคลรอบข้างมีความไว้วางใจ
ว่าสิ่งที่คิด พูด และกระท านั้น มีความถูกต้องเชื่อถือได้โดยเป็นผลมาจากการที่เรียนรู้
และพัฒนาตลอดเวลา   
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   8. การเผชิญกับความจริง (confront reality) เป็นการใช้
ความรู้ ความคิด และทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมจนประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ (มีคุณภาพ รวดเร็ว 
และประหยัด) โดยไม่หลีกเลี่ยง เพิกเฉย หรือหนีปัญหา นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการ
ใช้ศักยภาพของบุคลากรหรือความเก่งของแต่ละคนมาเป็นพลังร่วม (synergy) ในการ
แก้ปัญหาอีกด้วย 
    9. การชี้แจงเป้าหมายให้กระจ่าง (clarify expectations) 
เป็นการเสริมสร้างการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared vision) และสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน
ร่วมกัน และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว   
   10.  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ ว ย ส า นึ ก รั บ ผิ ด ช อ บ  ( practice 
accountability) เป็นการควบคุมและก ากับตนเองและบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วย
ส านึกความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้น าที่จะสร้างความไว้วางใจจากบุคลากร
ได้นั้นจะต้องมีส านึกความรับผิดชอบในส่วนตน และสามารถกระตุ้นบุคลากรให้มีส านึก
ความรับผิดชอบไปพร้อมกันด้วย  
 

  พฤติกรรมที่มีบทบาทและความสามารถเป็นฐาน (Character &  
  Competence Behavior) 
   11. การฟัง (listen first) หมายถึงการฟังอย่างตั้งใจ การฟัง
อย่างลึกซึ้ง ฟังให้ได้ยินเสียงที่อยู่ข้างใน (ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการ         
ที่ซ่อนอยู่ภายใน) การฟังท าให้เกิดความไว้วางใจได้โดยการตอบสนองสิ่งที่ได้ฟังนั้น
อย่างเหมาะสม เช่น การแสดงความเห็นอกเห็นใจ (empathy) การแสดงความห่วงใย 
ตลอดจนการให้ก าลังใจ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ฟังเป็นและเก็บความลับได้ดีจะสามารถสร้าง
ความไว้วางใจได้อย่างรวดเร็ว  
   12. การรักษาสัจจะ (keep commitments) เป็นการปฏิบัติ
ตามสิ่งที่ได้พูดหรือให้ค าม่ันสัญญาไว้ ซึ่งการรักษาสัจจะเป็นวิธีการที่สามารถสร้างความ
ไว้วางใจจากบุคคลอ่ืนได้รวดเร็วมากที่สุด เพราะการรักษาสัจจะท าให้เกิดความเชื่อถือ
ได้ในตัวบุคคล อีกทั้งการปฏิบัติตามค ามั่นสัญญายังเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติ         
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และเคารพบุคคลอ่ืนอีกด้วย บุคคลใดที่ได้รับการปฏิบัติต่อตนเองตามค ามั่นสัญญา          
ย่อมมอบความไว้วางใจให้ในระยะยาว 
   13. การรักษาและเพิ่มความไว้วางใจ (extend trust) เป็นการ
ปฏิบัติตามแนวทางพฤติกรรมการสร้างความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะรักษา
ความไว้วางใจไว้ได้แล้วยังเป็นการเพ่ิมระดับความไว้วางใจให้มากขึ้น และได้รับความ
ไว้วางใจจากบุคคลต่างๆ จ านวนมากขึ้น 
 

 จากผลงานของ Covey ข้างต้นสามารถวิเคราะห์แนวปฏิบัติของโค้ชที่
เสริมสร้างความไว้วางใจได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง  10  แนวปฏิบัติการโค้ชเพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจ 
 

พฤติกรรมตามแนวของ Covey แนวการปฏิบัติของโค้ช 
พฤติกรรมที่มีบทบาทเป็นฐาน  

การพูดตรงและชัดเจน  - ชี้แนะแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
  อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน 
- ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
  อย่างสร้างสรรค์ 
- บอกเจตนาที่แท้จริงของโค้ชไปยังผู้เรียน 
- สะท้อนจุดอ่อนของผู้เรียนด้วยความจริงใจ 
- สะท้อนจุดแข็งท่ีผู้เรียนควรพัฒนาต่อยอด 
- กล่าวค าพูดต่อผู้เรียนเหมาะสมกับกาลเวลา 
  และสถานที่ 
- ใช้ภาษาท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้เรียน 
- พูดกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
- พูดให้ก าลังใจผู้เรียนใช้ความพยายามไปสู่ 
  เป้าหมาย 
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ตาราง  10  แนวปฏิบัติการโค้ชเพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ) 
 

พฤติกรรมตามแนวของ Covey แนวการปฏิบัติของโค้ช 
 - แสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนรู้ 

  ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ และผลผลิต 
  การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมา 

การให้เกียรติและเคารพ  - ให้ความส าคัญกับความคิดของผู้เรียนทุกคน 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 
  และความเป็นตัวของตัวเอง 
- ให้ความเอาใจใส่มิติด้านอารมณ์และความรู้สึก 
  ของผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง 
- ยอมรับความคิดเห็นที่มีประโยชน์ของผู้เรียน 
- ให้โอกาสให้ผู้เรียนไดแ้สดงความคิดเห็น 
  แสดงความสามารถของตนเอง 
- แสดงความใส่ใจกับความคิดของผู้เรียน 
- ยอมรับแนวความคิดที่ถูกต้องของผู้เรียน 
- ให้ความส าคัญกับความเป็นตัวตนของผู้เรียน 
- เอาใจผู้เรียนมาใส่ใจตนเองแสดงความเข้าใจ 
  และความใส่ใจต่อความต้องการของผู้เรียน 
- ให้ความเป็นมิตรกับผู้เรียน 
- ให้ความยุติธรรมกับผู้เรียนทุกคน 
- ชมเชยผู้เรียนด้วยความจริงใจ 
- แสดงกริยามารยาทที่ดีต่อผู้เรียน 
-  
- ไมท่ าให้ผู้เรียนรู้สึกเสียหน้า หรือเสียก าลังใจ  
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ตาราง  10  แนวปฏิบัติการโค้ชเพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ) 
 

พฤติกรรมตามแนวของ Covey แนวการปฏิบัติของโค้ช 
การมีความโปร่งใส - อธิบายให้เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ 

  ให้ผู้เรียนเข้าใจ 
- ปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
- ให้ความยุติธรรมในการประเมินผู้เรียนตาม 
  มาตรฐานหรือข้อตกลงร่วมกัน 
- ตัดสินใจในการโค้ชบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 
- เปิดเผยข้อมูลการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
  ตามความเป็นจริง 

การยอมรับผิด - กล่าวค าขอโทษผู้เรียนทันทีท่ีทราบว่ามีความ 
  ผิดพลาด 
- แสดงความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 
  ที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน 
- ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้ถูกต้องและท าให้ 
  ผู้เรียนเห็นว่าสิ่งที่ผิดพลาดได้รับการแก้ไขแล้ว 
- แก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผิดพลาดให้กลับมา 
  ถูกต้อง 
- แสดงความเสียใจต่อผู้เรียนในสิ่งทีโ่ค้ช 
  ท าผิดพลาด 
- ให้ค าม่ันสัญญาต่อผู้เรียนว่าความผิดพลาด 
  จะไม่เกิดขึ้นอีก 
- ให้การเยียวยาผู้เรียนต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 
  ความผิดพลาด 
- ป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด 
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ตาราง  10  แนวปฏิบัติการโค้ชเพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ) 
 

พฤติกรรมตามแนวของ Covey แนวการปฏิบัติของโค้ช 
การซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น - กล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ ที่สื่อสาร 

  กับผู้เรียนให้ผู้เรียนทราบ 
- อ้างอิงเจ้าของผลงานหรือเจ้าของความคิด 
  ให้ผู้เรียนทราบอย่างถูกต้อง 
- พูดกับผู้เรียนในสิ่งที่ตรงกับความเป็นจริง  
  หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่บิดเบือนข้อมูล 
- คิด พูด และกระท าต่อผู้เรียนในสิ่งที่ตรงกัน 
- ไม่นินทาว่าร้าย หรือไม่กล่าวถึงบุคคลอ่ืน 
  ในทางท่ีไม่ดใีห้ผู้เรียนฟัง 
- ปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยใจปรารถนาดี  
  ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง 
- ชี้แนะผู้เรียนให้พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ดี 
  มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในอนาคต 
- เลือกสรรสิ่งที่ดีท่ีสุดมาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
- ไม่ทอดทิ้งผู้เรียน เมื่อเขาไม่ประสบความส าเร็จ 
  ในการเรียนรู้ และให้การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน 
  ให้ประสบความส าเร็จเต็มตามศักยภาพที่มี  
- พูดถึงผู้เรียนในแง่มุมของการเรียนรู้และการ 
  พัฒนาให้มีคุณภาพมากข้ึน ไม่ติฉินนินทา 
  ผู้เรียนลับหลัง 
- รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้และคุณภาพของ 
  ผู้เรียนโดยการให้ความช่วยเหลือจนผู้เรียน 
  ประสบความส าเร็จ 
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ตาราง  10  แนวปฏิบัติการโค้ชเพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ) 
 

พฤติกรรมตามแนวของ Covey แนวการปฏิบัติของโค้ช 
พฤติกรรมที่มีความสามารถเป็นฐาน 

การท างานให้ส าเร็จเห็นผล - ตรวจสอบผลการเรียนรู้และสะท้อนผลไปยัง 
  ผู้เรียนตรงตามก าหนดเวลา 
- แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าผู้สอนประสบความส าเร็จ 
  ในการโค้ชจนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
- แสดงข้อมูลสารสนเทศท่ีสะท้อนถึงการประสบ 
  ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 
- ยกตัวอย่างผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จในการ 
  เรียนรู้ หรือผู้เรียนที่มีคุณภาพจากการที่ได้ใช้ 
  ความมุ่งม่ันพยายามในการพัฒนาตนเอง 

การพัฒนาให้ดีขึ้น - ปรับปรุงวิธีการโค้ชผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 
  ธรรมชาติและความต้องการรายบุคคล 
- ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
- ปรับเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ 
  สอดคล้องกับเนื้อหาสาระอยู่เสมอ 
- ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และธรรมชาติ 
  ของผู้เรียนอยู่เสมอ 
- พัฒนาวิธีการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 
  การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการให้ข้อมูลเพ่ือการ 
  เรียนรู้ต่อยอดอยู่เสมอ  
- เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
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ตาราง  10  แนวปฏิบัติการโค้ชเพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ) 
 

พฤติกรรมตามแนวของ Covey แนวการปฏิบัติของโค้ช 
การเผชิญกับความจริง - ยอมรับข้อจ ากัดหรือศักยภาพในการเรียนรู้ 

  ของผู้เรียนและน ามาพัฒนาวิธีการโค้ช 
- แก้ปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดข้ึน 
  ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 
- น าความรู้ด้านต่างๆ มาใช้ในการออกแบบ 
  กิจกรรมการเรียนรู้ และกลวิธีการโค้ชผู้เรียน 
- ใช้ความพยายามในการโค้ชเพ่ือให้ผู้เรียน 
  เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
- น าความรู้ด้านต่างๆ มาพัฒนานวัตกรรม 
  การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน 
- ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขกับผู้เรียน 
- ไม่หลีกเลี่ยงผู้เรียนที่ขอรับความช่วยเหลือ 
  โดยอาสาให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านวิชาการ 
  และด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมแก้ไขปัญหาทางการ 
  เรียนรู้ของตนเอง 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การ 
  แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
- แสวงหาแนวทางการป้องกันปัญหาทางการ 
  เรียนรู้ที่อาจจะเกิดข้ึนซ้ าอีก 
- น าศักยภาพผู้เรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
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ตาราง  10  แนวปฏิบัติการโค้ชเพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ) 
 

พฤติกรรมตามแนวของ Covey แนวการปฏิบัติของโค้ช 
การชี้แจงเป้าหมายให้กระจ่าง - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

  แก่ผู้เรียนทุกครั้งที่ท าการโค้ช 
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์หรือมาตรฐานคุณภาพ 
  ของผลงานที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติให้บรรลุ 
- ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้กับผู้เรียน 
- ให้ข้อมูลระดับคุณภาพของผลงานหรือผลการ 
  เรียนรู้ของผู้เรียน และแนะน าให้ทราบถึงระดับ 
  คุณภาพของผลงานหรือผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียน 
  ควรพัฒนาต่อยอดไปให้ถึง 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
  เป้าหมายของการเรียนรู้ 
- ให้ผู้เรียนอธิบายเป้าหมายของการเรียนรู้ของตน 
- ร่วมกับผู้เรียนในการตรวจสอบการบรรลุ 
  เป้าหมายการเรียนรู้เป็นระยะๆ 
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขอบข่ายและแนวทาง 
  การประเมินผลการเรียนรู้ 
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัเกณฑ์การให้คะแนน 
  (scoring rubrics) ผลงาน และเปิดโอกาส 
  ให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน 
  ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
- ยกตัวอย่างหรือให้ค าชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
  ลักษณะของผลงานที่มีคุณภาพ ให้ผู้เรียน 
  เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
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ตาราง  10  แนวปฏิบัติการโค้ชเพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ) 
 

พฤติกรรมตามแนวของ Covey แนวการปฏิบัติของโค้ช 
การปฏิบัติงานด้วยส านึกรับผิดชอบ - วางแผนการโค้ชผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

- วิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ผู้เรียนแต่ละคน 
  จะต้องได้รับการส่งเสริมต่อยอดและพัฒนา 
- ให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ 
  เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ 
- พัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ 
  ที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้งด้านเนื้อหาสาระ 
  กระบวนการเรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
- ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล 
  ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพและมี 
  ความยุติธรรมในการประเมิน 
- สะท้อนผลการประเมินไปยังผู้เรียนตามความ 
  เป็นจริง  และชี้แนะแนวทางการปรับปรุง 
  และพัฒนาตนเองให้แก่ผู้เรียน 
- ติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของ 
  ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระ กิจกรรม 
  และสื่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา 
- พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเพ่ิมพูนขึ้น 
  และน ามาใช้ในการโค้ชผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
- กระตุ้นผู้เรียนให้มีส านึกความรับผิดชอบต่อการ 
  เรียนรู้ของตนเอง มุ่งเน้นการมีวินัยในตนเอง 
  (self - discipline) เป็นส าคัญ  
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ตาราง  10  แนวปฏิบัติการโค้ชเพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ) 
 

พฤติกรรมตามแนวของ Covey แนวการปฏิบัติของโค้ช 
พฤติกรรมที่มีบทบาทและความสามารถเป็นฐาน 

การฟัง - ตั้งใจฟังความคิดเห็น หรือค าตอบของผู้เรียน 
- ไม่พูดแทรกระหว่างที่ผู้เรียนก าลังอธิบาย 
  หรือตอบค าถามของโค้ช 
- ไม่ด่วนตัดสินสิ่งที่ได้ฟัง ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 
  หากเรื่องที่ฟังยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ   
- ฟังให้จบโดยไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย 
- แสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่ฟัง 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 
  หรือตอบค าถามอย่างเต็มที่ 
- แสดงความเข้าใจในเรื่องที่ฟัง เช่น พยักหน้า 
- แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้เรียนในเรื่องที่ก าลัง 
  กังวลใจหรือไม่สบายใจ และช่วยหาทางออกท่ีดี 
- ให้ก าลังใจผู้เรียนในการพูดให้จบด้วยความมั่นใจ 
- ไม่น าเรื่องราวของผู้เรียนไปพูดต่อโดยไม่ได้รับ 
  อนุญาตจากผู้เรียน  
- แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่ฟังจากผู้เรียน 
  อย่างสร้างสรรค์ 
- แสดงความยินดีหากเรื่องที่ฟังนั้นเป็นเรื่องที่ดี 
  และแสดงความเสียใจหากเป็นเรื่องที่ไม่ดี 
- ไม่น าความลับหรือสิ่งที่ผู้เรียนไม่มั่นใจไปพูดต่อ 
  กับบุคคลอ่ืน เพราะท าให้ผู้เรียนขาดความม่ันใจ 
  มากยิ่งขึ้น 
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ตาราง  10  แนวปฏิบัติการโค้ชเพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ) 
 

พฤติกรรมตามแนวของ Covey แนวการปฏิบัติของโค้ช 
การรักษาสัจจะ - ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ตกลงร่วมกันไว้กับผู้เรียน 

  เช่น การจัดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ 
  การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
- ตรงต่อเวลาตามที่ได้นัดหมายไว้กับผู้เรียน 
- พูดและกระท าต่อผู้เรียนอย่างตรงกัน  
- รักษากฎกติกาต่างๆ ที่ได้ตกลงร่วมกันกับผู้เรียน 
  อย่างตรงไปตรงมาและเท่าเทียมกัน 
- มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้ตกลงกัน 
  ไว้ตั้งแต่ต้น หากจะมีการเปลี่ยนแปลงต้อง 
  ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนก่อน 
- ประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมิน 
  ที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า 
- สะท้อนผลการประเมินและให้ความช่วยเหลือ 
  ผู้เรียนจนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

การรักษาและเพ่ิมความไว้วางใจ - ปฏิบัติตามแนวทางการสร้างความไว้วางใจ 
  ต่อผู้เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพูดตรง 
  และชัดเจน การให้เกียรติและเคารพ  
  การมีความโปร่งใส  การยอมรับผิด  
  การซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น การท างานให้ส าเร็จ 
  เห็นผล  การพัฒนาให้ดีขึ้น  การเผชิญกับ 
  ความจริง การชี้แจงเป้าหมายให้กระจ่าง   
  การปฏิบัติงานด้วยส านึกรับผิดชอบ การฟัง 
  และการรักษาสัจจะตามที่กล่าวมา 
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4.8  ปัจจัยยึดเหนี่ยวความไว้วางใจ 
 
  การโค้ชเป็นสิ่งที่มากกว่าการบอกกล่าวให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเท่านั้น          
ซึ่งใครๆ ก็สามารถกระท าได้ โดยไม่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญอะไร ซึ่งการกระท า
ดังกล่าวจะสามารถโค้ชผู้เรียนได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อผู้เรียนน าสิ่งที่ได้รับการโค้ช
มาวิเคราะห์ภายหลัง แล้วพบว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรจากโค้ช เมื่อนั้นเขาจะ
เดินจากโค้ชไปทันที ดังนั้นโค้ชจะต้องท างานหนักหลายประการ ซึ่งเป็นปัจจัยยึดเหนี่ยว
ความไว้วางใจดังต่อไปนี้ 
   1. การแสวงหาความรู้ในเรื่องที่ท าการโค้ชอย่างต่อเนื่องเพราะ
ความรู้ใหม่ๆ จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมการมีภาวะผู้น าทางวิชาการของโค้ชและเมื่อโค้ช             
มีภาวะผู้น าทางวิชาการแล้ว ความไว้วางใจของผู้เรียนจะตามมา 
   2. ศึกษาค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆที่สามารถ
น ามาใช้ในการโค้ช ท าให้การโค้ชมีเทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 
    3. ความอดทนของโค้ชในการให้ค าแนะน าช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้เรียน
ต้องการ แม้ว่าการให้ค าแนะน าช่วยเหลือนั้นจะเป็นเรื่องเดิม แต่จะต้องใช้เทคนิควิธีการ
ที่แตกต่างจากเดิม ท าให้ผู้เรียนเห็นถึงความมุ่งม่ันพยายามในการโค้ชของโค้ช 
 

   4. ความสม่ าเสมอในการโค้ช ที่โค้ชท าการโค้ชให้กับผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง และผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
 
 

4.9  การจัดการความไว้วางใจ 
 

  ความไว้วางใจของผู้ เรียนนั้นสามารถมีเพิ่มขึ้นและลดลงได้ตาม
ประสิทธิภาพในการโค้ช ซึ่ง โค้ชจะต้องมีทักษะในการจัดการกับความไว้วางใจ           
หากสามารถจัดการความไว้วางใจได้ ย่อมส่งผลท าให้การโค้ชด าเนินการต่อไปได้อย่างดี 
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หากไม่สามารถจัดการความไว้วางใจได้ ก็ย่อมส่งผลเสียต่อการโค้ชได้เช่นเดียวกัน        
การจัดการความไว้วางใจ ไม่ใช่การหลอกลวงผู้เรียน แต่เป็นการท าให้ผู้เรียนมีความ
เชื่อม่ันและศรัทธา ในตัวโค้ช พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปพร้อมกับโค้ช          
ได้ตลอดเวลา 
 

  เหตุผลที่ต้องมีการจัดการความไว้วางใจ เนื่องจากผู้เรียนอาจมีข้อสงสัย 
บางประการเกี่ยวกับเหตุผลในการปฏิบัติตามค าชี้แนะของโค้ชซึ่งโค้ชย่อมมีจุดมุ่งหมาย      
ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ผู้เรียนอาจมีค าถามอยู่ในใจว่าเพราะอะไร 
จึงต้องปฏิบัติตามที่โค้ชแนะน า หากผู้เรียนมีความคิดเห็นแย้งกับโค้ชและโค้ชไม่สามารถ
อธิบายชี้แจงเหตุผลได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจทีผู่้เรียนจะมีให้กับโค้ช  
 

  อย่างไรก็ตามการสร้างความไว้วางใจไม่ใช่การตามใจแต่โค้ชต้องอธิบาย
ให้เหตุผลและชี้แจงประโยชน์ที่ ผู้ เรียนจะได้รับ จากการปฏิบัติตามค าแนะน า         
การตามใจผู้เรียนไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง เพราะในท้ายที่สุดแล้วผู้เรียนจะไม่ได้เรียนรู้และ
พัฒนาซ้ ายังเป็นการท าลายโอกาสการพัฒนาอีกด้วย  
 

  ความไว้วางใจจะถูกท าลายลงในทันที หากผู้เรียนทราบว่าโค้ชไม่มีความ
จริงใจและความปรารถนาดีต่อเขา  ดังนั้นการตามใจอาจสร้างความประทับใจ        
แบบฉาบฉวย แต่ไม่ผลเสียปรากฏขึ้น โค้ชจะไม่สามารถสร้างความไว้วางใจได้อีกเลย 
  วิธีการจัดการความไว้วางใจของผู้เรียนมีดังต่อไปนี้ 
   1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน หากพบว่า ผู้เรียนให้การยอมรับ
ข้อเสนอแนะ ค าชี้แนะ ค าแนะน า ของโค้ช เป็นอย่างดี นั่นเป็นพฤติกรรม ที่สะท้อนให้
เห็นว่าผู้เรียนมีความไว้วางใจโค้ช เมื่อโค้ชสังเกตพบดังนี้แล้ว ให้ด าเนินการ โค้ชสิ่งที่
ยากและซับซ้อนต่อไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ เรียนพร้อมปฏิบัติงานที่ยากหรือซับซ้อน           
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดด  
 

   2. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน หากพบว่า ผู้เรียนตั้งค าถามย้อนกลับ
ในลักษณะต้องการเหตุผลจากโค้ช ว่าเพราะเหตุใดจึงต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้         
แสดงว่า ผู้เรียนเริ่มมีข้อสงสัยในข้อเสนอแนะค าชี้แนะ ค าแนะน าของโค้ช โค้ชต้องหยุด
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การโค้ชไว้ชั่วขณะ แล้วอธิบายให้เหตุผลเชิงวิชาการ สนับสนุนข้อเสนอแนะ                
ค าชี้แนะ ค าแนะน า ว่าหากผู้เรียนปฏิบัติตามแล้วจะเกิดผลอย่างไร และผลนั้นมีความ
เชื่อมโยงกับเป้าหมายสูงสุดของผู้เรียนอย่างไร แล้วสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน           
ในระหว่างการอธิบายให้เหตุผลอยู่นั้น หากพบว่าผู้เรียนเริ่มให้การยอมรับ เหตุผล
ดังกล่าวแล้วจึงท าการโค้ชต่อไป หากยังไม่ยอมรับโค้ชก็จะต้องอธิบายให้เหตุผลเพ่ิมเติม 
โดยอาจใช้การยกตัวอย่างข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีต หรือตัวอย่างจากประสบการณ์
ตรงของโค้ช และตัวอย่างที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ ตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเอง        
ซึ่งการยกตัวอย่างสนับสนุนการให้เหตุผลของโค้ช จะท าให้ผู้เรียนยอมรับเหตุผลของ
โค้ชได้เร็วขึ้น และปราศจากความแคลงใจ ท าให้การโค้ชสามารถด าเนินต่อไปได ้
 
 

สรุป 
 สาระส าคัญที่น าเสนอในบทนี้ได้กล่าวถึง ความไว้วางใจซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดของการโค้ช เพราะเป็นเหตุปัจจัยเดียวที่ท าให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองตามค าชี้แนะของโค้ช หากการโค้ชเป็นไปด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
โค้ชมีความไว้วางใจผู้เรียน ผู้เรียน มีความไว้วางใจโค้ช โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่สุดของ
การสร้างความไว้วางใจ คือ การท าให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการดูแลจากโค้ช
ด้วยความรัก ความเมตตา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะ
ความไว้วางใจเป็นพลังที่อยู่ในจิตใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองตามแนวทางและค าชี้แนะของโค้ชได้อย่างต่อเนื่อง  เมื่อผู้เรียนมีความไว้วางใจ
โค้ช ผู้เรียนจะมีความเชื่อมั่น ในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตั้ งค าถาม กล้าคิด 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้งผู้เรียนแต่ละคน แต่ละช่วงวัย              
มีธรรมชาติและความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งโค้ชต้องศึกษาวิเคราะห์และตอบสนอง
เพ่ือสร้างความไว้วางให้ให้เกิดขึ้น โดยปัจจัยที่เสริมสร้างความไว้วางใจมีหลายปัจจัย  
ซ่ึงบุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญเบื้องต้นของการสร้างความไว้วางใจ โค้ชที่มีบุคลิกภาพ
ที่ดีย่อมสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เรียน ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งการสื่อสารในการโค้ช
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เป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ ความคิด และความรู้สึก จากโค้ชไปยังผู้เรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สิ่งส าคัญ
อีกประการหนึ่งที่โค้ชควรตระหนักอยู่เสมอ คือ ความไว้วางใจ สามารถสร้างได้ทุกเวลา
ที่ท าการโค้ชและต้องท าอย่างต่อเนื่อง การโค้ชเป็นสิ่งที่มากกว่าการบอกกล่าวให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองเท่านั้น โค้ชจะต้องท างานหนักหลายประการซึ่งเป็นปัจจัย ยึดเหนี่ยวความ
ไว้วางใจไว้ได้ เพราะความไว้วางใจของผู้เรียน สามารถมีเพ่ิมขึ้นและลดลงได้ตาม
ประสิทธิภาพในการโค้ช หากสามารถจัดการความไว้วางใจได้ย่อมส่งผลท าให้การโค้ช
ด าเนินการต่อไปได้อย่างดี 
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การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 
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แรงจูงใจภายใน (inner motivation) 
 

สร้างได้จากการ  Feed – Up 

 
การ Feed – up ที่ดี 

 

ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
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บทน า  
 
 การน าเสนอเนื้อหาสาระ เรื่องการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - 
up) มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 
จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ การใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 
การใช้สื่อเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ การใช้เรื่องเล่าเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้การให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติ เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ ตัวชี้วัดการให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ โดยมี
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

  1. การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) ของผู้เรียนเป็น
การด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีวินัยในตนเอง 
(self - discipline) ทราบผลลัพธ์การเรียนรู้ และแนวทางการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 

  2. จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ คือ การสร้าง
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาจากความ
ต้องการของตนเอง อย่างไรก็ตามการสร้างแรงจูงใจภายในของผู้เรียนประถมศึกษา 
อาจจะต้องใช้แรงจูงใจภายนอกมากระตุ้นก่อนแต่สุดท้ายจะต้องสร้างแรงจูงใจภายในให้
เกิดข้ึน 
 

  3. การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ค าถามเป็นการตั้งค าถาม
ที่กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้
เป็นส าคัญ 
 

  4. การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้สื่อเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่
โค้ชสามารถเลือกใช้ได้ตามความสนใจของผู้เรียนและสัมพันธ์กับสาระส าคัญที่ผู้เรียน
จะต้องเรียนรู้ 
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  5. การใช้ เรื่องเล่าเป็นอีกวิ ธีการหนึ่ งที่ ใช้ส าหรับการให้ข้อมูล            
เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ที่โค้ชสามารถเลือกใช้ตามบริบทของการโค้ช การใช้เรื่องเล่าที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ การคิดขั้นสูง และมิติด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี 
 
 

  6. การให้ผู้ เ รี ยนลงมือปฏิบัติ เป็น อีกวิธี การหนึ่ งที่ ใช้ ส าหรับ          
การกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโค้ชมีกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่มากในการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้ 
 
 

  7. การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้สามารถท าได้หลายวิธีการ            
โค้ชอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือใช้หลายๆ วิธีร่วมกันก็ได้ แต่ยึดจุดมุ่งหมาย
เกี่ยวกับแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการเรียนรู้เป็นส าคัญ  
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5.1 แนวคิดของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรยีนรู ้

5.2 จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู ้

5.3 การใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู ้

5.4 การใช้สื่อเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 

5.5 การใช้เรื่องเล่าเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 

5. การให้ข้อมูล 
เพื่อกระตุ้นการเรยีนรู ้

5.6 การให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบตัิเพื่อกระตุ้นการเรยีนรู้ 

5.7 กิจกรรมการให้ข้อมลูเพื่อกระตุ้นการเรียนรู ้
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Feed – up 
 

เป็นปัจจัยท าให้ผู้เรียน 
 

เกิดแรงจูงใจภายใน 
 

ในการเรียนรู ้
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5.1  แนวคิดของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 
 

 การให้ข้อมูลในการเรียนรู้ของผู้เรียนแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่  

  การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up)  

  การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)  

  การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward)  

 ในบทนี้จะกล่าวถึง เฉพาะการให้ข้อมูลเ พ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ซึ่ ง มี
สาระส าคัญดังนี้ 
 

       Feed – Up 
 

 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ เป็นการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของการ
เรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์ การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
แหล่งการเรียนรู้ ภาระงาน (job and task) ตลอดจนวิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผล ที่ผู้โค้ชต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอน  
 

 นอกจากนี้ผู้โค้ชยังต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้โดยเน้นแรงจูงใจภายใน 
(inner motivation) ชี้แจงให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าในสิ่งที่จะเรียนรู้  
 

 การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญมากของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เพราะผู้เรียนได้ทราบข้อมูลที่ส าคัญก่อนที่จะเริ่มเรียน อีกทั้งยังมี
แรงจูงใจและอยากเรียนรู้  
 

 การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้  เป็นการด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีวินัยในตนเอง (self - discipline) ทราบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ และแนวทางการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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 การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ซึ่งให้ความส าคัญกับแรงจูงใจภายใน (inner motivation)                  
ที่ผู้ เรียนเกิดความตระหนักและมีความต้องการในการเรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้         
ของตนเอง มากกว่าปัจจัยจากภายนอก 
 

 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เป็นทักษะส าคัญอีกประการหนึ่งของโค้ช 
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้เรียน           
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่ท า
ให้ผู้เรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
 

 แรงจูงใจ (motivation) คือการลงทุนส่วนตัวของบุคคลที่อยู่ภายในจิตใจ
คือ  แรงบันดาลใจ (inspiration) หรือแรงปรารถนา (passion) ก ากับทิศทางและ
สร้างความต่อเนื่องการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นทรัพยากรส่วนตัว คือ ความสนใจ         
การจัดการเวลา การใช้ความพยายามของแต่ละคนจนประสบความส าเร็จ ซึ่งทฤษฎี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของ David I. McClelland ได้อธิบายไว้ว่าสิ่งจูงใจที่ท าให้บุคคล
ใช้ความพยายามในการท างานต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จอย่างดีที่สุดตามที่ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายไว้นั้นประกอบด้วย 1) ความต้องการความส าเร็จ 2) ความต้องการความ
ผูกพัน และ 3) ความต้องการพลังอ านาจ ซึ่งเมื่อบุคคลประสบความส าเร็จในสิ่งใดแล้วก็
จะเป็นแรงกระตุ้นให้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยความต้องการทั้ง 3 ด้าน
ดังกล่าว มีสาระส าคัญดังนี้ (McClelland. 1961) 
  1.  ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) เป็น
ความต้องการกระท าสิ่งต่างๆ อย่างเต็มความสามารถของตนเองเพ่ือการประสบ
ความส าเร็จ บุคคลที่มีความต้องการใฝ่สัมฤทธิ์จะมีคุณลักษณะชอบท างานที่ท้าทาย
ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ตลอดจน
ต้องการข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานจากบุคคลรอบข้าง 
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  2.  ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) เป็นความ
ต้องการการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือกลุ่ม มีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับบุคคลอ่ืน บุคคลที่มีความต้องการความผูกพันจะมีคุณลักษณะของความร่วมมือ
มากกว่าการแข่งขัน สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืนได้ดี  
  3.  ความต้องการอ านาจ (Need for Power)  เป็นความต้องการมี
พลังอ านาจหรืออิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน บุคคลที่มีความต้องการพลังอ านาจสูงจะมี
คุณลักษณะความเป็นผู้น า กล้าตัดสินใจ ต้องการได้รับการยอมรับหรือยกย่องจาก
บุคคลอื่น ชอบการแข่งขันและเอาชนะ  
 มีผลการวิจัยที่ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland หลายผลงานที่ท าให้
เห็นว่าการใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในด้านความต้องการความส าเร็จ สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างดี เช่น ผลการวิจัยของ Moor, Grabsch และ Rotter ที่ใช้
ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland กับผู้ เรียนในโครงการ Leadership Living 
Learning Community ที่มหาวิทยาลัย Taxas A&M ผลการวิจัยพบว่า จ านวนผู้เรียน
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถและความเป็นผู้น าของ
ตนเองมีมากที่สุด รองลงมาคือแรงจูงใจด้านความผูกพัน และแรงจูงใจด้านความ
ต้องการอ านาจ (Moor, Grabsch, and Rotter. 2010) 
 การใช้แรงจูงใจสู่การลงมือท าเพ่ือบรรลุความคาดหวังเป้าหมายของผู้เรียน
แต่ละคนมีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน เป้าหมายการเรียน เป้าหมายทางสังคม
เป้าหมายของผู้สอนกับผู้เรียนไม่ตรงกันผู้สอนพึงยึดเป้าหมายผู้เรียนเป็นหลักในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป้าหมายการเรียนรู้ที่ดีน าไปสู่ผลการเรียนที่ลึกซึ้ง
แตกฉาน โค้ชควรให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้เขาเกิดแรงจูงใจ        
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การมีวินัยในตนเอง การก าหนดเป้าหมายของตนเอง 
การควบคุมตนเอง และการก ากับตนเอง 
 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้สามารถท าได้หลายวิธีการตามบริบท
และเป้าหมายของการโค้ช การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ช่วยท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  14  การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up)  
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ในการเรียนรู้ 
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5.2  จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 
 
 จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้ 
 

  1. การสร้างแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียน      
ได้เรียนรู้และพัฒนาจากความต้องการของตนเอง อย่างไรก็ตามการสร้างแรงจูงใจ
ภายในของผู้ เรียนประถมศึกษาอาจจะต้องใช้แรงจูงใจภายนอกมากระตุ้นก่อน          
แต่สุดท้ายจะต้องสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดข้ึน 
 

 2. กระตุ้นความต้องการและความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความประพฤติ ทักษะต่างๆ 
 

 3. กระตุ้นแรงบันดาลใจ (inspiration) ในการที่จะท ากิจกรรมการเรียนรู้
ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

 4. กระตุ้นการคิดขั้นสูงซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของผู้เรียน 
 

 5. กระตุ้นวินัยในตนเอง (self - discipline) ประกอบด้วยการก าหนด
เป้าหมายของตนเอง การก ากับตนเองและการควบคุมตนเองซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของ
การประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
 

 6. สร้างบรรยากาศที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งบรรยากาศทางกายภาพ 
บรรยากาศทางสังคม และบรรยากาศทางจิตวิทยา  
 

 7. สร้างความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรม 
การพัฒนาตนเองต่างๆ ของผู้เรียน 
 

 8. ท าให้ผู้เรียนทราบผลลัพธ์การเรียนรู้และแนวทางการเรียนรู้ที่จะท าให้
บรรลุจุดมุ่งหมาย 
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5.3  การใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู ้
 
 การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ค าถามเป็นการตั้งค าถามที่
กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้           
เป็นส าคัญ  
 ค าถามที่กระตุ้นการเรียนรู้ที่ดี สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้         
โดยตัวค าถามท่ีมีประสิทธิภาพส่วนใหญ่มักจะเป็นค าถามที่กระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ 
หรือการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถคิดได้อย่างกว้างขวาง ไม่มีขอบเขต
จ ากัด ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ต่อไป 
 ลักษณะของค าถามจะมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้เรียนคิดในสิ่งที่ 
ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถเป็นไปได้ ค าถามในลักษณะนี้             
จะดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 การใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ มุ่งกระตุ้นการคิดของผู้เรียนมากกว่า
การได้ค าตอบที่ถูกต้อง โค้ชต้องระมัดระวังว่าการตั้งค าถามในส่วนนี้ ไม่คาดหวังว่า
ผู้เรียนจะต้องตอบให้ถูกต้อง แต่เน้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาให้
มากที่สุดและเกิดความอยากรู้  นี่คือจุดมุ่งหมายของการตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้น            
การเรียนรู้ 
 แนวทางการตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ในบริบทของการจัดการเรียน
การสอน โค้ชควรถามผู้ เรียนทั้งชั้นเรียนโดยภาพรวมก่อนไม่ควรถามเฉพาะบุคคล 
เนื่องจากวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนใหญ่จะกลัวการถูกตั้งค าถาม เมื่อผู้เรียน
มีความม่ันใจและให้ความไว้วางใจโค้ชมากขึ้นแล้ว จึงถามค าถามผู้เรียนรายบุคคล 
 การถามในภาพรวมทุกคนช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความปลอดภัยได้ดี  
อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้ใช้กระบวนการคิดหาค าตอบอีกด้วย            
ในบางครั้งหากการถามนั้น เป็นการถามเฉพาะบุคคล จะมีผู้เรียนคนอ่ืนส่วนหนึ่ง ไม่ใช้
กระบวนการคิดของตนเองต่อค าถามนั้น นับว่าเป็นการเสียโอกาสที่จะใช้ค าถามกระตุ้น
การเรียนรู้ 
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 ตัวอย่างค าถามที่ใช้ส าหรับกระตุ้นการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง  11  ตัวอย่างการใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 
 

สาระส าคัญ ระดับ ตัวอย่างค าถาม 

ค าไทยที่มีหลาย
ความหมาย 

 

ป.3 นักเรียนคิดว่าค าว่า “กิน” ในสองประโยคนี้ 
มีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
   1. ฉันกินข้าวก่อนมาโรงเรียน 
   2. คนทุจริตโกงกินชาติ 

ขนราก ม. 1 นักเรียนอยากรู้หรือไม่ว่า ขนราก เหมือน 
หรือต่างจากราก อย่างไร และเราจะมีวิธีการ
อย่างไรให้มองเห็นขนรากของพืช 

เลขยกก าลัง 
 

ม. 2 มีเลข 3 อยู่ 2 ตัว นักเรียนคิดว่าจะท าอย่างไร 
จึงได้ค าตอบเท่ากับ 9 

การมสีติ 
อยู่กับปัจจุบัน 

ใช้ได้ 
ทุกระดับ 

นักเรียนคิดว่า ความโลภ ความโกรธ  
ความหลง เราควรก าจัดสิ่งใดก่อน 

จิตสาธารณะ ใช้ได้ 
ทุกระดับ 

นักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถท าประโยชน์ 
ให้กับสังคมในเรื่องใดได้บ้าง 

ความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

ใช้ได้ 
ทุกระดับ 

นักเรียนคิดว่าโกงแล้วได้ประโยชน์ร่วมกัน 
เป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ 

การรับประทาน
อาหารสุขภาพ 

 

ใช้ได้ 
ทุกระดับ 

นักเรียนคิดว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากอะไร 
ได้บ้าง นักเรียนคิดว่านักเรียนจะเริ่มต้นสุขภาพดี
ของตนเองอย่างไร 

การใช้  
App Line 

ในการเรียนรู้ 

ใช้ได้ 
ทุกระดับ 

นักเรียนคิดว่า App Line ใชท้ าอะไรได้บ้าง 
และนักเรียนสามารถใช้ App Line  
ท าอะไรบ้าง 
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ตาราง  11  ตัวอย่างการใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

สาระส าคัญ ระดับชั้น ตัวอย่างค าถาม 

การวิจัย 
เพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ 

อุดมศึกษา นักศึกษาคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ต้องท าเป็น 5 บท หรือไม่ เพราะเหตุใด 

การเรียนรู้โดย
ใช้ 

วิจัยเป็นฐาน 

อุดมศึกษา นักศึกษาคิดว่าการเรียนการสอนกับการวิจัย 
เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 

การโค้ช 
เพ่ือการรู้คิด 

อุดมศึกษา นักศึกษาคิดว่าการโค้ชสามารถพัฒนาการรู้คิด 
ของผู้เรียนได้หรือไม่  เพราะเหตุใด 

การประเมิน 
ตามสภาพจริง 

อุดมศึกษา นักศึกษาคิดว่าการจัดการเรียนการสอนกับการ 
ประเมินตามสภาพจริงเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ 

 
 จากตัวอย่างการใช้ค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ข้างต้น จะพบว่าโค้ชสามารถ
ถามค าถามอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระส าคัญที่ต้องการกระตุ้นการเรียนรู้ได้หลากหลาย
มาก อย่าลืมว่า “ค าถามที่ดี มีค่ามากกว่าค าตอบท่ีถูกต้อง” หมายความว่า โค้ชไม่ต้อง
คาดหวังว่าทุกค าตอบจะต้องถูกต้อง แต่ ให้คาดหวังว่าทุกค าถามจะต้องมีค าตอบ
กลับคืนมา จะถูกหรือผิดยังไม่ใช่เรื่องส าคัญในการกระตุ้นการเรียนรู้นี้ ถ้าผู้เรียนตอบถูก
ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าผู้เรียนตอบผิดก็จะเป็นโจทย์ให้โค้ชน าไปคิดต่อว่าจะใช้กลวิธีการโค้ช
ต่อไปอย่างไรให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง  
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5.4  การใช้สื่อเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 
 
 การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่โค้ช
สามารถเลือกใช้ได้ตามความสนใจของผู้เรียนและสัมพันธ์กับสาระส าคัญที่ผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้  
  

 สื่อที่สามารถน ามาใช้กระตุ้นการเรียนรู้มีหลากหลายชนิด เช่น ของจริง 
รูปภาพ คลิป เป็นต้น การเลือกใช้สื่อประเภทใดขึ้นอยู่กับ บริบท สาระส าคัญที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ธรรมชาติผู้เรียน และจุดมุ่งหมายของการกระตุ้นการเรียนรู้  
 
 

 ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมาก มีสื่อที่อยู่ในโลก
ออนไลน์มากมายที่โค้ชสามารถคัดสรรมาใช้กระตุ้นการเรียนรู้ได้ การเลือกสื่อออนไลน์
ควรสอดคล้องกับระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนด้วย สื่อแต่ชิ้นมีความ
ซับซ้อนในการวิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจในระดับท่ีแตกต่างกัน กรณีที่เป็นเด็กเล็กควร
ใช้สื่อที่ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน แต่ถ้าเป็นเด็กโตสามารถใช้สื่อที่ซับซ้อนมากขึ้นได้  
  

 การใช้สื่อในการกระตุ้นการเรียนรู้ อาจมีการใช้ค าถามร่วมด้วย เพ่ือให้การ
กระตุ้นการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนได้ดูสื่อและตอบค าถามร่วมด้วย            
เพ่ือน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ต่อไป 
 
 

 การเลือกสื่อออนไลน์มีข้อพึงระวังบางประการ เช่น สื่อที่มีความรุนแรง      
ไม่ควรน ามาใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เพราะการที่ผู้เรียนได้ดูสื่อที่มีความรุนแรง 
จะเกิดการรับรู้และจดจ าไว้ในจิตใต้ส านึก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ก้าวร้าว ดังนั้นควรเลือกสื่อที่ไม่มีความรุนแรง แต่มีความสร้างสรรค์ ซึ่งการที่ผู้เรียนได้ดู
สื่อที่สร้างสรรค์ช่วยท าให้สมองส่วนคิด (สมองส่วนหน้า) ท างานในเชิงบวก เป็นปัจจัย        
ที่ท าให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ต่อไป 
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 ตัวอย่างการใช้สื่อเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ ท าตารางวิเคราะห์
จ าแนกตาม กลุ่มเป้าหมาย ประเภทสาระส าคัญ และตัวอย่างสื่อ มีดังต่อไปนี้ 
 
 ตัวอย่างท่ี  1  การใช้ภาพไอศกรีมโคนมากระตุ้นการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน      
มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความมุ่งมั่นทันทีแล้ว
จะประสบความส าเร็จ เหมือนกับการรับประทานไอศกรีมทันทีก่อนที่จะละลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  15  การใช้สื่อภาพไอศกรีมโคนในการกระตุ้นการเรียนรู้  
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 ตัวอย่างท่ี  2  การใช้ภาพถุงชาประเภทต่างๆ มากระตุ้นการเรียนรู้      
โดยให้ผู้เรียนมีความอดทนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จนประสบความส าเร็จ 
เปรียบเสมือนถุงชาที่จมอยู่ในน้ าร้อน มีความอดทนสูงจนกระทั่งได้น้ าชาออกมา          
ให้เราดื่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  16  การใช้สื่อภาพถุงชาในการกระตุ้นการเรียนรู้ 
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 ตัวอย่างท่ี  3  การใช้ของจริงที่เป็นตะกร้า 3 ใบ ติดข้อความที่ตะกร้า      
แต่ละใบเรียงล าดับ ใบที่ 1 รู้สึกอย่างไร ใบที่ 2 เรียนรู้อะไร และใบที่ 3 จะน าไปปฏิบัติ
อย่างไร มาใช้กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ทราบผลลัพธ์ว่าเมื่อเสร็จสิ้นการ
เรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะต้องถอดบทเรียนออกมาว่า ตนเองรู้สึกอย่างไรต่อกิจกรรมที่ได้
ปฏิบัติ ได้เรียนรู้อะไรจากการท ากิจกรรม และจะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติอย่างไร 
นอกจากนี้ยังท าให้ผู้เรียนทราบแนวทางการเรียนรู้อีกด้วยว่า จะต้องมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรม เพราะถ้าไม่ตั้งใจก็จะถอดบทเรียนออกมาไม่ได้ และจะท าให้ไม่มีอะไร
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  17  การใช้สื่อที่เป็นของจริง ตะกร้า 3 ใบในการกระตุ้นการเรียนรู้ 
 
 
 
 



บทที่ 5 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรยีนรู้   191 
 

 ตัวอย่างท่ี 4 การใช้ชุดภาพถ่ายจากสถานที่จริงเพ่ือกระตุ้น การเรียนรู้ 
เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับรากฐานของสังคมไทย การที่ผู้เรียนได้เห็นภาพถ่าย
จากสถานที่จริงจะให้อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างจากการใช้ภาพถ่ายที่ copy         
มาจากเว็บไซต์ แต่ถ้าไม่มีภาพถ่ายจากสถานที่จริง ก็อาจใช้วิธีการอ่ืนในการกระตุ้นการ
เรียนรู้ ได้อีกดังที่ได้กล่าวน ามาในเบื้องต้นแล้ว ภาพนี้เป็นภาพ “KING BHUMIBOL 
ADULYADEJ SQUARE” หรือ “จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช” ตั้งอยู่บริเวณแยกถนน 
Bennett กับถนน Eliot หน้า John F. Kennedy School of Government ใกล้กับ
โรงพยาบาล Mount Auburn Hospital โรงพยาบาลที่ประสูติของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เมือง Boston มลรัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  18  การใช้สื่อที่เป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริงในการกระตุ้นการเรียนรู้ 
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ข้อความที่จารึกไว้มีใจความส าคัญดังนี้ 
 

"จัตุรัสแห่งนี้สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงศุภวาระวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแห่งประเทศไทย  

ณ โรงพยาบาลเมาทน์ออเบิร์น เคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเส็ตต์  
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 1927 ขณะที่เจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชชนก  

ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฮาร์วาร์ด 
 

จัตุรัสนี้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 1990  
โดยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

พระธิดาองค์สุดท้องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ แห่งประเทศไทย  

เป็นเครื่องหมายร าลึกแทนสายสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประชากร 
แห่งนครเคมบริดจ์และปวงชนชาวไทย 

 
อนุสรณ์สถานนี้เปิดแพรคลุมป้าย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 1992 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

เป็นผู้แทนพระองค์ และผู้แทนปวงชนชาวไทย 
ในการเปิดแพรคลุมป้ายอนุสรณ์สถาน" 

 
ที่มาข้อความแปลภาษาไทย facebook.com/Proud.to.be.SIAM 
สืบคน้เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2558 
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5.5  การใช้เรื่องเล่าเพือ่กระตุ้นการเรียนรู้ 
 
 การใช้เรื่องเล่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ส าหรับการให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้น      
การเรียนรู้ที่โค้ชสามารถเลือกใช้ตามบริบทของการโค้ช การใช้เรื่องเล่าที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ การคิดขั้นสูงและมิติด้านจิตใจได้เป็นอย่างด ี 
 

 เรื่องเล่าที่ใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรเป็นเรื่อง
จริงที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์ของโค้ช หรือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีต เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์  
 

 การใช้เรื่องเล่าในการกระตุ้นการเรียนรู้ หากโค้ชมีทักษะในการเล่าเรื่องที่มี
อรรถรส จะยิ่งกระตุ้นการเรียนรู้ได้มากขึ้นเป็นอย่างมาก  
 

 อย่างไรก็ตามการใช้วิธีการเล่าเรื่องจะเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีรูปแบบ       
การเรียนรู้จากการฟัง นั่นคือ ถ้าผู้เรียนชอบฟังแล้วการใช้วิธีการเล่าเรื่องจะสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ได้ดี  
 

 การเล่าเรื่องท่ีกระตุ้นการเรียนรู้นั้น โค้ชจะต้องสอดแทรกสาระส าคัญเข้าไป
ในเนื้อเรื่อง เพ่ือให้เรื่องที่เล่าสามารถเชื่อมโยงไปสู่สาระส าคัญที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ 
หรือทักษะที่ต้องปฏิบัติได้  
 

 การเล่าเรื่อง ไม่ใช่เล่าไปเรื่อยๆ โดยไม่มีสาระส าคัญ การเล่าเรื่องโดยไม่มี
สาระส าคัญจะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และไม่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ได้ 
 

 เรื่องท่ีเล่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่โค้ชจะต้องคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี เรื่องที่
น ามาเล่าควรมีเนื้อหาที่สร้างสรรค์ สามารถสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม คติสอนใจได้ด้วย เพราะนอกจากจะกระตุ้นการเรียนรู้ได้แล้ว ยังสามารถพัฒนามิติ
ทางด้านจิตใจได้อีกด้วย นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 
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 ทักษะการเล่าเรื่องที่ส าคัญเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ และจินตนาการ          
ของผู้เรียน มีดงันี้ 
  1. การใช้เสียงประกอบการเล่าเรื่องท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่อง  
  2. การใช้ภาษากายประกอบการเล่าเรื่องช่วยการท าความเข้าใจ           
กับเนื้อเรื่อง  
  3.  การสร้างอารมณ์และความรู้สึกร่วมของผู้เรียนไปกับเรื่องราวที่เล่า 
  4. การใช้ค าถามสอดแทรกขณะเล่าเรื่อง เพ่ือให้ความคิดของผู้เรียน
อยู่กับเรื่องที่เล่า ท าให้คิดและติดตามตลอดเรื่องเล่า 
  5. การสรุปเรื่องที่เล่าเพ่ือน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไป  
  6. ทักษะการเล่าเรื่องดังกล่าวโค้ชควรฝึกฝนให้เกิดความช านาญ          
มีหลายครั้งที่โค้ชเล่าเรื่องแล้วผู้เรียนขาดความสนใจกลางคัน ท าให้บรรยากาศในการ
เรียนรู้สูญเสียไป 
  7. การใช้เรื่องเล่าเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้สามารถท าได้ตลอดเวลาของ
การโค้ช โดยไม่มีข้อจ ากัดใดๆ แต่โค้ชจะต้องวิเคราะห์และเลือกจังหวะเวลาในการเล่า
ให้เหมาะสม และท าให้การกระตุ้นการเรียนรู้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
 
 ตัวอย่างการใช้เรื่องเล่าในการกระตุ้นการเรียนรู้ ในการโค้ชสาระส าคัญ 
เรื่อง การไม่ประทุษร้ายบุคคลอ่ืน โดยการเล่าเรื่องพระเทวทัตให้ปล่อยช้างนาฬาคีรี 
สั้นๆ ว่า พระเทวทัตเป็นพระท่ีมีจิตใจมักใหญ่ใฝ่สูงได้ท าการประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้า 
โดยให้ปล่อยช้างพระที่นั่งของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ก าลังตกมัน เพ่ือให้ท าร้าย
พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตาให้ช้างนาฬาคีรี จนช้างนาฬาคีรีสงบลง  
และได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า จนเกิดปัญญาและเอางวงลูบพระบาท        
ของพระพุทธเจ้า และกลับไปยังโรงช้างในที่สุด เหตุการณ์ที่ท าให้พระเทวทัตสูญเสีย
ความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนและบรรดาลูกศิษย์ ไม่มีใครต้อนรับ ไม่มีใครถวาย
อาหารให้ และเสื่อมเสียจากลาภสักการะทั้งปวง พุทธประวัติตอนนี้สอนให้รู้ว่า               
“การประทุษร้ายบุคคลอ่ืน ย่อมน าความเสื่อมเสียให้กับตนเอง”   
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 เมื่อเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้ว ผู้สอนจึงด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการไม่ประทุษร้ายบุคคลอื่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  19  ภาพพุทธประวัติตอนพระเทวทัตให้ปล่อยช้างนาฬาคีรี 
ที่มา  https://th.wikipedia.org/wiki/#/media/File:Devadatta_- 
       Inciting_an_elephant_to_charge_at_the_Buddha.jpg   
       สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2558 
 

5.6  การให้ผู้เรียนลงมอืปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 
 

 การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ส าหรับกระตุ้นการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโค้ชมีกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่มากในการกระตุ้นให้ผู้เรียน       
เกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้  
 

 กิจกรรมการปฏิบัติส าหรับการกระตุ้นการเรียนรู้ เน้นการสร้างความตื่นตัว
และความสนใจ มากกว่าการฝึกทักษะการปฏิบัติในกระบวนการเรียนรู้โดยทั่วไป 
 

 ลักษณะกิจกรรมการปฏิบัติในการกระตุ้นการเรียนรู้มีความท้าทายความคิด
และจินตนาการของผู้เรียน ช่วยสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่สนุกตื่นเต้น 
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 กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ไม่ควรยากหรือง่ายเกินไป โค้ชควรเลือก          
ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน หากกิจกรรมง่ายเกินไปก็จะไม่น่าสนใจ 
และถ้ายากเกินไปจนไม่ท าให้ส าเร็จได้กิจกรรมนั้นก็ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ได ้
 

 การกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโค้ชควรใช้ค าถามร่วมด้วยเพ่ือให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดต่างๆ เกิดการเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งที่จะเรียนรู้
ต่อไป 
 

 การใช้กิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้นี้จะมีประโยชน์อย่าง
มาก เพราะผู้ เรียนจะได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ของร่างกายในการท ากิจกรรม           
มีปฏิสัมพันธ์เชิงรุก อีกทั้งเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การเรียนรู้สาระส าคัญต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากได้มีประสบการณ์ตรงกับสิ่งที่ก าลังจะเรียนรู้  
 

 อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่ผู้ เรียนปฏิบัติ เ พ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ ควรมี
สาระส าคัญที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้บูรณาการอยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ด้วย นอกจากนี้ยัง
สามารถบูรณาการคุณลักษณะได้อีกด้วย แต่อย่าลืมว่ากิจกรรมส่วนนี้ปฏิบัติเพ่ือกระตุ้น
การเรียนรู้เท่านั้น จุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ แรงปรารถนา 
ในการเรียนรู้ต่อไป 
 

 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเป็นภารกิจ
ที่โค้ชจะต้องวางแผนและเตรียมการมาอย่างดี เพ่ือให้การปฏิบัติของผู้เรียนน าไปสู่การ
เรียนรู้ในเชิง concept ซึ่งการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้มีรายละเอียดมากกว่าการให้
ข้อมูลเ พ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ โดยการตั้งค าถาม การใช้สื่อ และการใช้เรื่องเล่า         
จากประสบการณ์ ที่ผ่านมามักไม่ค่อยพบบ่อยนักที่โค้ชจะใช้วิธีการให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติในการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  
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 อย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้โดยการให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัตินี้ สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้ ที่แท้จริงได้ด้วย ไม่ได้
หมายความว่าให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในการกระตุ้นการเรียนรู้แล้วจะเดินกิจกรรม
ต่อไปไม่ได้ซึ่งถ้าหากโค้ชท าตรงนี้จะก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้เรียน เนื่องจาก
การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นการเรียนรู้ที่ส่งผลดีต่อความจ า มากกว่าการเรียนรู้       
ด้วยการฟังและการดูจากสื่อ ดังนั้นในกระบวนการให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้         
จึงควรอย่างยิ่งที่โค้ชจะใช้วิธีการที่หลากหลาย เลือกให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตัวอย่างของ
การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้ (ภาพถ่ายต่อไปนี้เป็นภาพ 
ที่ผู้เขียนได้ถ่ายเก็บไว้ด้วยตนเอง) 
 
 ตัวอย่างท่ี 1 ในการเรียนรู้เรื่องพลังงานลม โค้ชได้ให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการ
เรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนประดิษฐ์สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพลังงานลม ใช้เวลาประมาณ 10 
นาที ภาพนักเรียนในรูปนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย 
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าคอปเตอร์หลอดกาแฟ มีแรงบันดาล
ใจมาจากการเสด็จพระราชด าเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มาเยี่ยมโรงเรียนโดยเฮลิคอปเตอร์ นักเรียนได้ประดิษฐ์เฮลิคอปเตอร์หลอดกาแฟ 
ก่อนที่จะกลับไปเรียนเรื่องพลังงานลมกับครูต ารวจตระเวนชายแดนต่อไป 
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 ตัวอย่างท่ี 2 โค้ชใช้กิจกรรมการร้องเพลง “ปลาทู” เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 
เรื่อง “ปลาทูซาเตี๊ยะ” ส าหรับผู้เรียนระดับอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม การร้องเพลงท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และสนุกสนาน
ในการเรียนรู้ ทั้งยังช่วยให้จดจ าสาระส าคัญได้ดี 
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 ตัวอย่างที่ 3 การกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนปฐมวัยที่ Shizuoka 
Affiliated  Elementary School ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ระบบนิเวศ โดยการให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมการส ารวจสิ่งแวดล้อมที่จ าลองอยู่ในกล่องพลาสติกใส ท าให้ผู้เรียน          
มีความสนุกสนาน ตื่นเต้น ยิ้มแย้มแจ่มใส และเรียนรู้อย่างมีความสุข นับว่าเป็นการ 
Feed – up ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก  
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5.7  กิจกรรมการใหข้้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรยีนรู้ 
 

 การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้สามารถท าได้หลายวิธีการ โค้ชอาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือใช้หลายๆ วิธีร่วมกันก็ได้ แต่ยึดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่เป็นรากฐานของความสุขในการเรียนรู้เป็นส าคัญ             
โดยการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้มีกิจกรรมส าคัญที่โค้ชควรด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 1. สร้างความสนใจในการเรียนรู้ 

 2. สร้างแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 

 3. สร้างเชื่อมั่นในตนเองให้กับผู้เรียน 

 4. สร้างแรงปรารถนาในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

 5. สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 6. กระตุ้นวินัยเชิงบวก (positive discipline) 

 7. สร้างความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้ 

 8. กระตุ้นกระบวนการคิดข้ันสูงของผู้เรียน 

 9. สื่อสารผลลัพธ์ของการเรียนรู้ไปยังผู้เรียน 

 10. ทบทวนความรู้เดิมที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ 

 11. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 12. แจ้งภาระงานที่ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติการเรียนรู้ 

 13. แจ้งประเด็นและเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนทราบ 

      โดยผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็น 

      และเกณฑ์การประเมินได้ 
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สรุป 
 
 สาระส าคัญที่น าเสนอในบทนี้ ได้กล่าวถึงการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการ
เรียนรู้ (feed - up) เป็นการด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ        
ในการเรียนรู้ มีวินัยในตนเอง (self - discipline) ทราบผลลัพธ์การเรียนรู้ และ
แนวทางการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ คือ การสร้างแรงจูงใจภายใน        
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาจากความต้องการของ
ตนเอง อย่างไรก็ตามการสร้างแรงจูงใจภายในของผู้เรียนประถมศึกษา อาจจะต้องใช้
แรงจูงใจภายนอกมากระตุ้นก่อนแต่สุดท้ายจะต้องสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้น        
ซึ่งการให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ค าถามเป็นการตั้งค าถามที่กระตุ้นความ
อยากรู้ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้ เป็นส าคัญ 
นอกจากนีก้ารให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้สื่อเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่โค้ชสามารถ
เลือกใช้ได้ตามความสนใจของผู้เรียนและสัมพันธ์กับสาระส าคัญที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้  
การใช้เรื่องเล่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ส าหรับการให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ที่โค้ช
สามารถเลือกใช้ตามบริบทของการโค้ช การใช้เรื่องเล่าที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ การคิดขั้นสูง และมิติด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้การให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ส าหรับการกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีกิจกรรมการโค้ชที่ ใช้ เวลาไม่มากในการกระตุ้นให้ผู้ เรียน            
เกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้ และที่ส าคัญคือการให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้น
การเรียนรู้สามารถท าได้หลายวิธีการโค้ชอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือใช้หลายๆ 
วิธีร่วมกันก็ได้ แต่ต้องยึดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการเรียนรู้       
เป็นส าคัญ  
 
 
 



202   บทที่ 5 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรยีนรู้ 
 

 
 

การ  Feed – up 
 

สามารถกระท าได้ตลอดทุกช่วงเวลา 
 

ที่โค้ชเห็นว่าผู้เรียนก าลังต้องการ 
 

แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
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การ  Feed – up 
 

ช่วยกระตุ้นการคิดที่มีต่อการเรียนรู้ 
 

เป็นปัจจัยส าคัญของการใช้ 
 

กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิด 
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บทที ่6 

การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
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Checking for Understanding 
 

เป็นกลไกส าคัญของการโค้ช 
 

ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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บทน า  
 
 การน าเสนอเนื้อหาสาระ เรื่อง การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
(checking for understanding) มุง่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
ประโยชน์ของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ช่วงเวลาของการตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้เรียน วิธีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน และแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้เรียนหลังการตรวจสอบความเข้าใจ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
 

  1. การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน เป็นภารกิจที่ส าคัญประการ
หนึ่งของโค้ช เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวินิจฉัยความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 
กระบวนการคิดหรือกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่โค้ชจะต้องประคับประคอง          
ใหผู้้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
 

  2. การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนต่อไป 
 
  3. การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ช่วยท าให้โค้ชมีสารสนเทศ
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
และน าไปใช้โค้ชให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ 
 
  4. การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน สามารถด าเนินการได้ตลอด
ทุกช่วงเวลาของการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ 
และติดตามผลการเรียนรู้ 
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  5. การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนมีหลายวิธีการที่โค้ชสามารถ
เลือกใช้ได้ตามบริบทของการโค้ช เช่น การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การซักถาม และ
การตรวจสอบผลงาน เป็นต้น 
 
  6. การช่วยเหลือผู้เรียนภายหลังการตรวจสอบความเข้าใจมีหลาย
วิธีการที่โค้ชควรเลือกใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของการโค้ช ซึ่งโดยทั่วไปมี 5 วิธีการ 
ได้แก่ 1) การให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมหรือท าตัวอย่าง 2) การแนะน าให้ผู้เรียนไปเรียนรู้
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง3) การให้เพ่ือนช่วยเพ่ือน 4) การให้ฝึกทักษะเพ่ิมเติม 5) การสอน
ซ่อมเสริม 
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6.1 แนวคิดของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรยีน 

6.2 จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 

6.3 ประโยชน์ของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรยีน 

6.4 ช่วงเวลาของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรยีน 

6.5 วิธีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 

6. การตรวจสอบ 
ความเข้าใจของผู้เรียน 

6.6 แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียน 
     หลังการตรวจสอบความเข้าใจ 
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การควบคุมความคดิของตนเอง 
 

มุ่งเน้นไปที่ค าพูดที่มีต่อตัวเราเอง 
 

เราไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆ อย่างที่มันเป็น 
 

แต่เราเหน็มันอย่างที่เขาเป็น 
 

“We don’t see thing as they are 
 

We see them as we are” 
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6.1  แนวคิดของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
   
  การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของโค้ช 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวินิจฉัยความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ
คิด หรือกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่โค้ชจะต้องประคับประคองให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้  
 

  การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเป็นกลไกการพัฒนาผู้เรียนที่โค้ช
เก่งๆ จะสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง          
มาพัฒนาผู้เรียน 
 

  การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ท าได้หลายวิธีการ ทั้งที่เป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ เช่น การสังเกต การสอบถาม การประเมินผลงาน การให้ผู้เรียน
รายงานตนเอง การให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น การทดสอบเพ่ือการวินิจฉัย เป็นต้น 
โดยโค้ชสามารถเลือกใช้วิธีการต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของการโค้ช  
 

  การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน กระท าได้ตลอดทุกช่วงเวลาของการ
เรียนรู้ ได้แก่ ก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ ติดตามการเรียนรู้        
โดยน าข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนาผู้เรียนโดยใช้พลังค าถาม (power questions) 
ตลอดจนการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) และการให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด 
(feed - forward) ตลอดจนวิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 
 

6.2  จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
 
  การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ 
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ด้วยวิธีการต่างๆ ตามสภาพจริง ตลอดทุกช่วงเวลาการเรียนรู้ จนได้ข้อมูลสารสนเทศ     
ที่ถูกต้องและเพียงพอแล้วน ามาวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนรู้ของผู้ เรียน            
และด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 

6.3  ประโยชน์ของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
 

 การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนมีประโยชน์ต่อโค้ชและผู้เรียนหลาย
ประการ ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ท าให้ โค้ชทราบความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญที่จะท าให้โค้ชสามารถน ามา             
วางแผนการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2. ท าให้โค้ชทราบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (misconception) ของ
ผู้เรียน น าไปสู่การให้ความช่วยเหลือแก้ไขให้ถูกต้อง 
 

 3. ท าให้โค้ชทราบกระบวนการคิด หรือกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
น าไปสู่การให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด หรือกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 4. ท าให้โค้ชทราบระดับผลการเรียนรู้  ทักษะ กระบวนการคิด หรือ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่าเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่เพียงใด 
น าไปสู่การปรับปรุงการโค้ชให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู้ ได้ตรงตามความต้องการเป็นรายบุคคล อันเนื่องมาจากการโค้ชที่มี
ความหลากหลายสอดคล้องกับผลการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
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6.4  ช่วงเวลาของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
 
 การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนั้นโค้ชสามารถด าเนินการได้ตลอด          
ทุกช่วงเวลาของการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ 
และติดตามผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

 การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้  
  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด 
หรือกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญจ าเป็นต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
โดยใช้วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม หากพบว่าผู้เรียนยังมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 
กระบวนการคิด หรือกระบวนการเรียนรู้ ยังไม่เพียงพอ โค้ชจะต้องเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้เรียนก่อน 
 

 การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้        
  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด 
หรือกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่าสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าลังด าเนินไป
หรือไม่เพียงใด โดยใช้วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม หากโค้ชพบว่าผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด หรือกระบวนการเรียนรู้ ไม่สอดคล้องกับกิจกรรม       
การเรียนรู้ที่ก าลังด าเนินไป โค้ชจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทันที  
 

 การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนหลังการเรียนรู้            
  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด 
หรือกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้        
ว่าบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่เพียงใด โดยใช้วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม       
หากโค้ชพบว่า ผู้เรียนไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ โค้ชจะต้องท าการซ่อมเสริมให้กับ
ผู้เรียน ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ต่อไป 
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 การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระยะติดตามการเรียนรู้            
  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด 
หรือกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อผ่านระยะเวลาหนึ่งหลังการเรียนรู้ว่ายังคงอยู่
หรือไม่เพียงใด ด้วยวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม หากโค้ชพบว่าผู้เรียนไม่สามารถคงไว้
ซึ่งความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด หรือกระบวนการเรียนรู้  โค้ชจะต้อง
ทบทวนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด หรือกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  
 
 การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ 
และหลังการเรียนรู้ มีประเด็นส าคัญท่ีแตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง  12  จุดเน้นที่แตกต่างกันของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
               ก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้ 
 

ช่วงเวลา 
สารสนเทศส าคัญ 

ที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติของโค้ช 
หลังการตรวจสอบ 

ก่อน 
การเรียนรู้ 

พ้ืนฐานที่ส าคัญ 
และจ าเป็นต่อการ 

เรียนรู้สิ่งใหม ่

- เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้ 
- วางแผนการโค้ชรายบุคคล 

ระหว่าง 
การเรียนรู้ 

การติดตาม 
บทเรียน 
ได้ทัน 

- ให้ความช่วยเหลือรายบุคคล เช่น 
    1) ใช้พลังค าถาม 
    2) การให้ผลย้อนกลับ 
    3) การให้ข้อมูลเพื่อเรียนรู้ต่อยอด 

หลัง 
การเรียนรู้ 

การบรรลุจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

- ซ่อมเสริมการเรียนรู้ 
- ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการโค้ช 

ติดตาม 
การเรียนรู้ 

การคงอยู่ 
ของการเรียนรู้ 

- ทบทวนการเรียนรู้ 
- ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการโค้ช 
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6.5  วิธีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
 
 การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนมีหลายวิธีการที่โค้ชสามารถเลือกใช้  
ได้ตามบริบทของการโค้ช วิธีการที่ใช้มากและได้ผล เช่น การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
การซักถาม และการตรวจสอบผลงาน เป็นต้น 
 
 การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน เป็นวิธีการที่ท าได้ง่ายและรวดเร็ว โดยโค้ชใช้
การสังเกตผู้เรียนระหว่างที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ก็จะพบว่าผู้เรียนแต่ละ
บุคคลก าลังติดตามบทเรียนอยู่หรือไม่ เรียนทันหรือไม่อย่างไร หากผู้เรียนขาดการ
ติดตามบทเรียนจะส่งผลให้เรียนไม่ทัน โดยโค้ชที่เก่งจะสังเกตผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง
ตลอดเวลา เมื่อโค้ชสังเกตพบว่าผู้เรียนไม่ติดตามบทเรียนหรือตามบทเรียนไม่ทันจะมี
กลวิธีดึงความสนใจของผู้เรียนกลับมาสู่บทเรียน  
 
 บทเรียนในที่นี้ หมายถึง สาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้หรือปฏิบัติเพื่อการบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ตัวบ่งชี้พฤติกรรมการติดตามบทเรียนได้ทัน และการติดตามบทเรียนไม่ทัน 
ที่มักพบอยู่เสมอ วิเคราะห์ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง  13  พฤติกรรมบ่งชี้การติดตามบทเรียนได้ทัน และการติดตามบทเรียนไม่ทัน 
 

ติดตามบทเรียนได้ทัน ติดตามบทเรียนไม่ทัน 

-  แสดงความคิดเห็น -  ไม่แสดงความคิดเห็น 
-  ตอบค าถาม -  นั่งนิ่งๆ  มองเฉยๆ 
-  เงยหน้ามองโค้ช -  มองไปที่อ่ืน 
-  พยักหน้า -  ก้มหน้าแอบท าอย่างอ่ืน 
-  ท ากิจกรรมการเรียนรู้ -  ท าอย่างอ่ืน 
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ตาราง 13   พฤติกรรมบ่งชี้การติดตามบทเรียนได้ทัน และการติดตามบทเรียนไม่ทัน  
  (ต่อ) 
 

ติดตามบทเรียนได้ทัน ติดตามบทเรียนไม่ทัน 

-  ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้ -  จับคู่คุยกัน   
-  สืบค้นความรู้ -  เล่น app อ่ืนๆ  
-  อธิบายขั้นตอนได้ -  อธิบายวกวน  สับสน  
-  แสดงตัวอย่างให้ดูได้ถูกต้อง -  แสดงตัวอย่างผิดพลาด   
-  ให้เหตุผลสนับสนุนได้ -  เหตุผลที่ให้ขาดความสมเหตุสมผล 
-  คิดเป็นระบบ -  คิดเป็นส่วนๆ ขาดความเชื่อมโยง 
-  มีความม่ันใจ -  วิตกกังวล 
-  ท าได้ถูกต้อง -  ท าไม่ได้ 

 
 นอกจากพฤติกรรมดังกล่าวแล้วยังมีพฤติกรรมอ่ืนๆ อีกที่โค้ชจะต้องหมั่น
สังเกตผู้เรียนซึ่งจะท าให้โค้ชทราบว่าผู้เรียนยังอยู่กับบทเรียนหรือไม่ หากผู้เรียนอยู่กับ
บทเรียนตลอดเวลาก็มีแนวโน้มที่ดีว่าเขาจะสามารถเรียนรู้ได้บรรลุจุดประสงค์  
 

 การซักถามผู้ เรียนเป็นวิธีการที่ท าได้ง่ายและรวดเร็วอีกวิธีการหนึ่ง           
ที่สามารถใช้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจและระบบความคิดของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การซักถามท าให้โค้ชทราบได้ทันทีว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
หรือคลาดเคลื่อน  
 

 ลักษณะค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ มีความหลากหลาย เช่น ค าถาม
ถูกผิด ค าถามให้ตอบสั้นๆ ค าถามให้อธิบายให้เหตุผล ค าถามให้ยกตัวอย่าง ค าถามที่ให้
วิเคราะห์ เป็นต้น  
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 องค์ประกอบของค าถามมี 2 ส่วน คือ 1) สาระส าคัญ (main concept) 
และ 2) ระดับการคิด ดังนั้นค าตอบของผู้เรียนก็จะสะท้อนองค์ประกอบทั้ง 2 ประการ
เช่นกัน ค าถามในส่วนนี้ไม่เน้น evaluation  หรือการประเมินเพ่ือตัดสินแต่เน้น 
assessment หรือประเมินเพ่ือพัฒนา ดังนั้นจึงไม่มีการให้คะแนนหรือตัดคะแนนจาก
ค าตอบของผู้เรียนแต่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการพัฒนา 
  
 

 การตรวจสอบผลงาน ท าให้ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องหรือไม่ มีทักษะอยู่ในระดับใดซึ่งจะสะท้อนออกมาให้เห็นจากผลงานต่างๆ      
โค้ชจะต้องมีการตรวจสอบผลงานของผู้เรียนในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ และสามารถ
ช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันที  
 
 

 การตรวจสอบผลงาน สามารถท าได้ตลอดเวลาที่ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยตรวจสอบไปตามแต่ละขั้นตอน เช่นการแก้ปัญหา มี 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) วิเคราะห์ปัญหา 2) วางแผนแก้ปัญหา 3) ด าเนินการแก้ปัญหา 4) ประเมินผล 
โดยที่ผู้เรียนลงมือแก้ปัญหาตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะมีผลงาน
เกิดขึ้น โค้ชจะต้องตรวจสอบตรงนี้ว่าแต่ละขั้นตอนผู้ เรียนมีผลงานเป็นอย่างไร         
หากพบว่า ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาไม่ได้ โค้ชก็จะต้องช่วยเหลือตรงนี้เสียก่อนที่จะให้
ผู้เรียนวางแผนแก้ปัญหาต่อไป 
 
 

 ดังนั้นโค้ชจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ (learning process) 
ด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เขียนได้น าเสนอไว้ในหนังสือ 
“จากหลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรสถานศึกษา: กระบวนทัศน์ใหม่การพัฒนา”แล้ว 
นอกจากนี้โค้ชควรให้ความส าคัญกับจุดเน้นของการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรู้ด้วย ดังตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหาที่แสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง  14 จุดเน้นของการตรวจสอบผลงานของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอนของ 
 กระบวนการเรียนรู้ 
 

กระบวนการแก้ปัญหา จุดเน้นของการตรวจสอบ 

1.  วิเคราะห์ปัญหา - ผู้เรียนระบุปัญหาได้หรือไม่ 
- ผู้เรียนวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้หรือไม่ 
- ผู้เรียนวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของสาเหตุ 
  ของปัญหาได้หรือไม่ 
- ผู้เรียนระบุความส าเร็จของการแก้ปัญหาได้หรือไม่ 

2.  วางแผนแก้ปัญหา - ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการวางแผนหรือไม่ 
- ผู้เรียนวางแผนแก้ปัญหาเป็นระบบหรือไม่ 
- ผู้เรียนวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
- แผนที่วางไว้น าไปสู่การแก้ปัญหาได้หรือไม่ 
- ผู้เรียนมีการทบทวนความถูกต้องของแผนหรือไม่ 

3.  ด าเนินการแก้ปัญหา - ผู้เรียนแก้ปัญหาตามแผนหรือไม่ 
- ผู้เรียนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบหรือไม่ 
- ผู้เรียนใช้การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือไม่ 
- ผู้เรียนปรับวิธีการแก้ปัญหาสอดคล้องกับบริบทหรือไม่ 
- กิจกรรมการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพหรือไม่ 
- ผู้เรียนมีวินัยในการแก้ปัญหาหรือไม่ 

4.  ประเมินผล - ผู้เรียนประเมินการแก้ปัญหาหรือไม่ 
- ผู้เรียนมีเกณฑ์การประเมินการแก้ปัญหาหรือไม่ 
- ผู้เรียนลงสรุปผลการแก้ปัญหาถูกต้องหรือไม่ 
- ผู้เรียนถอดบทเรียนการแก้ปัญหาได้ดีหรือไม่ 
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   การตรวจสอบผลงานของผู้เรียน โค้ชอาจตรวจสอบผลงานที่เป็นผลผลิต   
ของการเรียนรู้ด้วยอีกได้ โดยผลผลิตของการเรียนรู้จะสะท้อนองค์ความรู้ที่เป็นแก่น 
หรือสาระส าคัญ (core concept) ของการเรียนรู้ จากหลักฐานร่องรอยต่างๆ เช่น 
การสรุปองค์ความรู้ของผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 
การวิเคราะห์สาระส าคัญ เรื่อง น้ าพริกกะปิ 

จากการเรียนรู้แบบโครงงาน  ผ่านกระบวนการโค้ช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

น้ าพริกกะป ิ

พริก   
กระตุ้นความอยากอาหาร 

มะเขือพวง 
ป้องกันท้องผูก  
ลดความดัน 

ผักสด / ผักต้ม 
ให้วิตามิน 

และเกลือแร ่

กะป ิ
มีโซเดียม ไอโอดีน  

วิตามินซ ี

หอมแดง 
ต้านอนุมูลอสิระ  
เซลล์แข็งแรง 

กระเทียม 
ป้องกันการติดเชื้อ 

ลดไขมันในเส้นเลือด 

กุ้งแห้ง 
มีแคลเซียม  

ช่วยกระดูกแข็งแรง ปลาท ู 
มีไอโอดีน ช่วยการเจรญิเติบโต 

และเสรมิสร้างความจ า 
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การวิเคราะห์สาระส าคัญ เรื่อง มาตรฐานข้าว 
จากการเรียนรู้แบบสืบค้น  ผ่านกระบวนการโค้ช 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานข้าว 

คัดเมล็ดพันธุ์ 

ปลูกข้าว 

เก็บเกี่ยวข้าว 

บรรจุลงถุง 

ปรับปรุงคุณภาพ 

น าเข้าโรงสี 
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การวิเคราะห์สาระส าคัญ เรื่อง หัวใจของการค้าเสรี 
จากการเรียนรู้แบบโครงงาน ผ่านกระบวนการโค้ช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนจากผลผลิตต่างๆ ช่วยท าให้โค้ชมั่นใจ
ได้ว่าผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวังแล้ว ซึ่งการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและแม่นย า
ในปัจจุบัน จะเป็นรากฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ในอนาคต  
 

 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่โค้ชจะต้องใช้ความมุ่งมั่นพยายามโค้ชผู้เรียน        
ทุกๆ คน ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม จนกระทั่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
ก่อนที่จะด าเนินการโค้ชการเรียนรู้ในสาระส าคัญอ่ืนๆ ต่อไป โดยโค้ชจะต้องมีการ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเป็นระยะๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

 

หัวใจ 
ของการค้าเสรี 

การแข่งขันเปน็ธรรม 

กฎ  กติกา 

คุณภาพ 

ตลาด 

บริการ 

ซ่ือสัตย ์

ราคา 
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6.6  แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนหลังการตรวจสอบความเข้าใจ 
 
 เมื่อโค้ชได้ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนแล้ว พบว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน โค้ชต้องช่วยเหลือผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมตามบริบทของ
การโค้ช ซึ่งโดยทั่วไปมี 5 วิธีการ ได้แก่ 1) การให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมหรือท าตัวอย่าง      
2) การแนะน าให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง3) การให้เพ่ือนช่วยเพ่ือน 4) การ
ให้ฝึกทักษะเพ่ิมเติม 5) การสอนซ่อมเสริม  
 

 การให้ค าอธิบายเพิ่มเติมหรือท าตัวอย่างให้ผู้เรียนศึกษาเป็นวิธีการ       
ที่รวดเร็วที่สุดในการช่วยเหลือผู้เรียน ใช้ได้ทั้งที่เป็นความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการคิด 
ท าได้ทันทีท่ีโค้ชสังเกตพบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือตามบทเรียนไม่ทัน 
นับว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงวิธีการหนึ่ง 
 

 การแนะน าให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง (self – learning)           
ในประเด็นที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจน อาจเป็นการมอบหมายหนังสือให้อ่าน
เพ่ิมเติม การฝึกทักษะบางอย่างด้วยตนเอง หรืออาจเป็นการฝึกทักษะการคิดบางทักษะ
ที่ผู้เรียนยังขาดอยู่ก็ได้ แล้วให้ผู้เรียนกลับมารายงานการเรียนรู้ของตนเองกับโค้ชอีก
ครัง้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ก าหนดอย่างแท้จริงแล้ว 
 

 การให้เพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้ผู้เรียนที่เก่งกว่าท าการช่วยเหลือผู้เรียน         
ที่อ่อนกว่า โดยโค้ชมอบหมายภารกิจให้ผู้เรียนอย่างชัดเจนว่า ประเด็นที่ต้องการให้
ช่วยเหลือการเรียนรู้คืออะไร จากนั้นโค้ชเปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู้เรียนในการ
ช่วยเหลือกัน วิธีการเพ่ือนช่วยเพ่ือนช่วยท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะด้าน
อ่ืนๆ ไปพร้อมกันด้วย เช่น การมีจิตอาสา ความเมตตากรุณา เป็นต้น  และหลังจากที่
ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันแล้ว โค้ชจะต้องให้ผู้ เรียนมารายงานการเรียนรู้ให้ทราบว่าได้มี
การช่วยเหลือกันอย่างไร เกิดการเรียนรู้อะไร และสิ่งที่เรียนรู้มานั้นถูกต้องหรือไม่  
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 การให้ฝึกทักษะเพิ่มเติม เป็นการที่โค้ชให้ผู้เรียนที่มีทักษะไม่เพียงพอ          
ท าการฝึกทักษะบางประการที่ยังขาดอยู่เพ่ิมเติม โดยใช้แบบฝึกทักษะในลักษณะต่างๆ 
ที่มีจุดเน้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งแบบฝึกทักษะอาจเป็นการฝึกบนกระดาษ หรือการลงมือ
ฝึกปฏิบัติจริงก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ผู้เรียนต้องได้รับการฝึก โดยโค้ชอาจให้ผู้เรียนฝึก
ด้วยตนเอง หรือคอยก ากับการฝึกของผู้เรียนในระหว่างการฝึกก็ได้ ในกรณีที่เป็นทักษะ              
ที่ยากหรือซับซ้อน เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เรียนมีความผิดพลาดซ้ าอีก 
 

 การสอนซ่อมเสริม เป็นวิธีการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบเหมาะ
ส าหรับการที่ผู้เรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก ผู้เรียนยังไม่พร้อมที่จะ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นประเด็นที่ยากและซับซ้อน โดยโค้ชท าการสอนซ่อมเสริม           
หรือฝึกทักษะเฉพาะจุด โดยใช้เทคนิควิธีการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการรู้คิด 
(cognitive style) ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 

 แนวทางการเลือกใช้วิธีการช่วยเหลือผู้เรียนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ       
ของผู้เรียน วิเคราะห์ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง  15  แนวทางการเลือกใช้วิธีการช่วยเหลือผู้เรียน 
 

วิธีการ ธรรมชาติของผู้เรียนที่รับความช่วยเหลือ 
การให้ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หรือแสดงตัวอย่างให้ศึกษา 

- ชอบเรียนรู้จากการฟัง หรือการดู 

การแนะน าให้ผู้เรียน 
ไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 

- มีวินัยในตนเอง 
- มีนิสัยรักการเรียนรู้ 
- มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การให้เพ่ือนช่วยเพื่อน - มีวินัยในตนเอง 
- มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
- มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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ตาราง  15  แนวทางการเลือกใช้วิธีการช่วยเหลือผู้เรียน  (ต่อ) 
 

วิธีการ ธรรมชาติผู้เรียนที่รับความช่วยเหลือ 

การให้ฝึกทักษะเพ่ิมเติม - มีวินัยในตนเอง  
- ชอบเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 

การสอนซ่อมเสริม - มีความมุ่งมั่นและอดทน 
- ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง 

 

 นอกจากการเลือกใช้วิธีการช่วยเหลือผู้เรียนด้วยวิธีการที่กล่าวมาแล้ว        
โค้ชอาจใช้วิธีการช่วยเหลือผู้เรียนตามระดับความสามารถของผู้เรียนอีกแนวทางหนึ่ง 
โดยใช้วิธีการให้ค าอธิบาย การท าตัวอย่างให้ศึกษา การให้ค าแนะน า และการใช้พลัง
ค าถาม ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง  16  วิธีการช่วยเหลือผู้เรียนตามระดับความสามารถของผู้เรียน 
 

วิธีการ 

ระดับความสามารถของผูเ้รียน 
ยังไม่รู ้

ไม่เข้าใจ 
เข้าใจ 

แต่ท าไมไ่ด ้
ท าได ้

แต่ขาด 
ทักษะ 

มีทักษะ 
แต่ขาด 
การริเริ่ม 

มีทักษะ 
และม ี

การริเริ่ม 

มีการรเิริ่ม 
แต่ความคิด 
ยังไม่ชัดเจน 

ให้ค าอธิบาย 
เพิ่มเตมิ       

ท าตัวอย่าง 
ให้ศึกษา       

ให้ค าแนะน า       

ใช้พลังค าถาม       

 
เครื่องหมาย  หมายถึง วิธีการช่วยเหลือผู้เรียนตามระดับความสามารถของผู้เรียน 
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สรุป 
 
 สาระส าคัญที่น าเสนอในบทนี้ ได้กล่าวถึงการตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียน เป็นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของโค้ช เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบวินิจฉัยความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด หรือกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน ที่โค้ชจะต้องประคับประคองให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้  
โดยที่การตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบความรู้          
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือผู้ เรียนต่อไป การตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียน ช่วยท าให้ โค้ช                
มีสารสนเทศเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน  และน าไปใช้โค้ชให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ  โดยสามารถด าเนินการ        
ได้ตลอดทุกช่วงเวลาของการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้        
หลังการเรียนรู้ และติดตามผลการเรียนรู้ อนึ่งการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน        
มีหลายวิธีการที่โค้ชสามารถเลือกใช้ได้ตามบริบทของการโค้ชในแต่ละครั้ง เช่น            
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การซักถาม และการตรวจสอบผลงาน เป็นต้น นอกจากนี้
การช่วยเหลือผู้เรียนภายหลังการตรวจสอบความเข้าใจ มีหลายวิธีการที่โค้ชควร
เลือกใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของการโค้ช ซึ่งโดยทั่วไปมี 5 วิธีการ ได้แก่ 1) การให้
ค าอธิบายเพิ่มเติมหรือท าตัวอย่าง 2) การแนะน าให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง
3) การให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 4) การให้ฝึกทักษะเพ่ิมเติม 5) การสอนซ่อมเสริม 
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โค้ชที่เก่งจะสามารถ 

 

ตรวจสอบความเข้าใจ 

 
ของผู้เรียนจนได้ข้อมูลสารสนเทศ 

 
ที่ถูกต้องมาพัฒนาผู้เรียน 
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การตรวจสอบความเข้าใจ 
 

ช่วยท าให้โค้ชมั่นใจได้ว่า 
 

ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ 
 

ตามที่มุ่งหวังแล้ว 
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บทที ่7 

พลังค าถาม  
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พลังค าถาม 

ช่วยชี้แนะการรู้คิดเป็นสิ่งจ าเป็น 
ส าหรับการพัฒนาการคิดของผู้เรียน 

ซึ่งผู้สอนต้องใช้อย่างสม่ าเสมอ 

และมีความเหมาะสมกับบริบท 
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บทน า  
 

 การน าเสนอเนื้อหาสาระ เรื่อง พลังค าถาม (power question) มุ่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของพลังค าถาม ความส าคัญของพลังค าถาม      
พลังค าถามชี้แนะการรู้คิด พลังค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ระบบการใช้พลังค าถาม       
กลยุทธ์การใช้พลังค าถาม กลยุทธ์การตอบสนองค าตอบของผู้เรียน โดยมีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
 

  1. พลังค าถาม (power questions) เป็นค าถามกระตุ้นการคิดและ
น าไปสู่การเรียนรู้ เป็นค าถามที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้เป็นค าถามที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าเป็นค าถามทั่วๆ ไป 
 

  2. พลังค าถามช่วยพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงและคุณลักษณะ        
รักการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 

  3. พลังค าถาม เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดของการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 
เพราะเป็นวิธีการที่ใช้กระตุ้นและพัฒนากระบวนการคิดของผู้ เรียน โดยเฉพาะ
กระบวนการคิดข้ันสูง ตลอดจนคุณลักษณะต่างๆ  
 

  4. การใช้พลังค าถามที่มีประสิทธิภาพเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นระบบ 
โดยพลังค าถามจะมีการปรับให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียน  
 

  5. การใช้พลังค าถาม มีกลยุทธ์ 5 ประการ ได้แก่ 1) วางแผนการใช้
พลังค าถามล่วงหน้า 2) หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามที่ชี้น าค าตอบ (leading questions)         
3) เว้นระยะเวลาให้ผู้เรียนคิดหาค าตอบอย่างเหมาะสม 4) ไม่ย้ าค าถาม 5) ถามด้วย
ค าถามท่ีชัดเจน (clear)  
 

  6. การตอบสนองต่อค าตอบของผู้เรียนภายหลังที่โค้ชได้ใช้พลังค าถาม 
ได้แก่ 1) ตกลงกับผู้เรียนว่าทุกค าตอบล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 2) แสดงความสนใจ         
ต่อค าตอบของผู้เรียน 3) ชื่นชมค าตอบของผู้เรียน 4) ไม่ขัดจังหวะการตอบค าถามของ
ผู้เรียน 5) ถ้าผู้เรียนไม่ตอบค าถาม ให้ตั้งค าถามใหม่ที่ง่ายกว่า 
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“ท าไม”   

เป็นค าถามที่ดี  ท าให้ผู้ถูกถาม  คิดลึกซ้ึง 
หยุดคิด  ไตร่ตรอง  ตรวจสอบว่าก าลังท าอะไรอยู่ 

 



บทที่ 7 พลังค าถาม   233 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 แนวคิดของพลังค าถาม 

7.2 ความส าคัญของพลังค าถาม 
 

7.3 พลังค าถามเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

7.4 ระบบการใช้พลังค าถาม 

 

7. พลังค าถาม 

7.6 กลยุทธ์การตอบสนองค าตอบของผู้เรียน 

7.5 กลยุทธ์การใช้พลังค าถาม 
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“ท าไม”   

ถ้าใช้ผิดที่  ผิดเวลา  ผิดประเด็น 
อาจสื่อว่ามีความไม่พอใจแฝงอยู่ 
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7.1  แนวคิดของพลังค าถาม   
 
 การเป็นโค้ชที่ดีนั้นต้องถามให้มากกว่าการตอบต้องเข้าใจก่อนให้ค าแนะน า
และที่ส าคัญต้องสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันก่อนที่จะท างานร่วมกัน พลังค าถาม 
เป็นค าถามกระตุ้นการคิด และน าไปสู่การเรียนรู้เป็นค าถามที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู้เป็นค าถามท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเป็นค าถามทั่วๆ ไป  
   พลังค าถามเป็นค าถามกระตุ้นความคิด เป็นค าถามแบบเปิดการตั้งใจฟัง  
เปิดโอกาสรับฟัง รอคอยการรับฟังอย่างจริงจัง เช่น นักเรียนคิดว่าคุณมีวิธีการแก้ปัญหา
นี้อย่างไร โสเครตีส (Socrates) ผู้เป็นเทพแห่งการตั้งค าถาม เขาใช้ค าถามกระตุก     
ต่อมความคิดของลูกศิษย์ ดึงความสนใจของลูกศิษย์ให้อยู่กับกระบวนการเรียนรู้ เช่น 
ถามว่าความดีคืออะไร สิ่งใดเรียกว่าดี เป็นต้น Harvard University น าวิธีการนี้มาใช้
สอนนักศึกษาเพราะว่า ความเป็นเลิศของมนุษย์อยู่ที่การตั้งค าถามกับตนเองและผู้อ่ืน       
ชีวิต ที่ไม่เคยตั้งค าถามเป็นชีวิตที่ขาดคุณค่า 
   การเรียนการสอนยุคใหม่จะต้องเริ่มด้วยค าถามแทนการพูดไปเรื่อยๆ             
การออกค าสั่ง หรือการกล่าวอ้างอวดรู้ของโค้ช ค าถามที่ดีมีค่ามากกว่าค าพูดทั่วๆ ไป 
โค้ชควรปรับเปลี่ยนการใช้ค ากล่าวที่ขาดพลังให้เป็นพลังค าถามเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม
การรู้คิดของผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 ค ากล่าวทั่วไป 
   -  เธอต้องตั้งใจท างานที่ครูสั่งให้มากกว่านี้ 
 พลังค าถาม 
   -  เธอท างานชิ้นนี้สุดฝีมือแล้วหรือยัง 
 ค ากล่าวทั่วไป 
   -  ครูทนอารมณ์ฉุนเฉียวของเธอไม่ไหวแล้ว 
 พลังค าถาม 
   -  เวลาที่เธอโมโห ฉุนเฉียว เธอคิดว่ามันกระทบความสัมพันธ์กับคนที่เธอ 
    สนิทมากที่สุดอย่างไร 
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7.2  ความส าคัญของพลังค าถาม   
 
 พลังค าถามมีความส าคัญต่อการเรียนรู้และการคิดของผู้เรียนหลายประการ 
โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง ซึ่งพลังค าถามจะไปกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดต่างๆ 
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ช่วยท าให้ค้นพบค าตอบที่ถูกต้องซึ่งเป็นค าตอบที่ได้ผ่าน
กระบวนการคิดใคร่ครวญตรวจสอบของผู้เรียนมาแล้วเป็นอย่างดี 
 

 นอกจากนี้การใช้พลังค าถามยังช่วยท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะ         
รักการเรียนรู้  หรือบุคคลแห่งการเรียนรู้  เมื่อผู้ เรียนได้น าพลังค าถามจากโค้ช          
ไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจนกระทั่งได้ค าตอบที่ถูกต้อง  
 
 

7.3  พลังค าถามเพือ่พัฒนาผู้เรียน   
 
 พลังค าถาม (power questions) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดของการโค้ช
เพ่ือการรู้คิด เพราะเป็นวิธีการที่ใช้กระตุ้นและพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน 
โดยเฉพาะกระบวนการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  
 
 ลักษณะของพลังค าถามมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้เรียนคิด โดยใช้
ค ากริยา (action verbs) ในการตั้งค าถามที ่มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 
    การใช้พลังค าถามที่ดี ควรเป็นค าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดใน
ระดับต่างๆ ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์ การประเมินค่า 
และการสร้างสรรค์ ซึ่ง Anderson  and  Krathwohl. (2001) ได้ปรับปรุงล าดับขั้น
การรู้คิด (cognitive domain) ของ Bloom (1956) ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  20  ล าดับขั้นการรู้คิดของ Bloom กับ Anderson and Krathwohl 
 
   จากการปรับปรุงล าดับขั้นการรู้คิดดังกล่าว จึงได้มีการก าหนดค ากริยา 
(action verb) ที่สอดคล้องกับล าดับขั้นการรู้คิด ซึ่งมีรากฐานมาจากค ากริยาที่ Bloom 
ได้คิดค้นไว้ ผู้เขียนได้สังเคราะห์ร่วมกันได้ดังต่อไปนี้ (Bloom. 1956, Anderson and 
Krathwohl. 2001) 
 
ตาราง  17  ค ากริยาที่ใช้ในการตั้งค าถามตามล าดับขั้นการรู้คิด 
 
 

ระดับการคิด ค ากริยาที่ใช้ในการตั้งค าถาม 

สร้างสรรค ์ ออกแบบ  เรียบเรียง  สร้าง  วางแผน  ประมวล  ก าหนด  
ประดิษฐ์  ตั้งสมมติฐาน  เปลี่ยน  ทดแทน  เขียน  พัฒนา 
สรุปอ้างอิง  บูรณาการ  ปรับปรุง  จัดระบบ  เตรียมการ  
ผลิต  จัดเรียงใหม่  เรียบเรียงใหม่  แก้ไขให้ดีขึ้น  เลือก 

ความรู ้

ความเขา้ใจ 

การน าไปใช ้

การวิเคราะห ์

การสังเคราะห ์

การ 
ประเมินค่า 

ความจ า 

ความเขา้ใจ 

ประยุกต ์

วิเคราะห ์

ประเมิน 

 
สร้างสรรค ์

Bloom. (1956) Anderson and  Krathwohl.  (2001) 
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ตาราง  17  ค ากริยาที่ใช้ในการตั้งค าถามตามล าดับขั้นการรู้คิด (ต่อ) 
 

ระดับการคิด ค ากริยาที่ใช้ในการตั้งค าถาม 

ประเมิน ตัดสิน  ตัดสินใจ  ประเมิน  เลือก  ประมาณ ให้คะแนน  
ท านาย  เลือก  ทดสอบ  เรียงล าดับความส าคัญ  พิจารณา   
ลงความเห็น  วิพากษ์  วิจารณ์  ติชม  โน้มน้าว  ชักจูง  วดั  
ปกป้อง  ลงความเห็น 

วิเคราะห์ วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  จัดประเภท  อธิบายความแตกต่าง  
จัดกลุ่ม  คัดแยก  ค านวณ  อนุมาน  แนะน า  เลือก  จ าแนก 
แยกแยะ  เชื่อมโยง  บ่งชี้  ส ารวจ  ระบุความสัมพันธ์   

ประยุกต์ แก้ปัญหา  ประยุกต์  สาธิต  แสดงตัวอย่าง  ใช้  เปลี่ยน  
เลือก  แสดง  ท าให้สมบูรณ์  เตรียม  สอน  จัดการ  ทดลอง   

ความเข้าใจ อธิบาย  บรรยาย  ตีความ  ขยายความ  สรุป  ท าให้ชัดเจน  
อภิปราย  แปล  เทียบเคียง  สรุป  กล่าวอ้าง 

ความจ า ระบุ  บอกชื่อ  จับคู่  เลือก  ระลึก  ท่อง  อ่าน  บันทึก  
เขียน  ท าสัญลักษณ์  ท าเครื่องหมาย  บอกรายการ     

 
ตัวอย่างพลังค าถามชี้แนะการรู้คิดที่เชื่อมโยงกับสาระส าคัญ 

      สาระส าคัญ เรื่อง ส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  มีตัวอย่างพลังค าถามดังนี้ 

 -   สี่เหลี่ยมมุมฉากมีลักษณะเฉพาะอย่างไร 

 -   สี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 -   สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 -   มีวิธีการค านวณเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้อย่างไร 

 -   ถ้าน ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาวางต่อกันจะได้ผลลัพธ์เป็นรูปอะไร 
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 -   ถ้าต้องการหาพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก สามารถท าอย่างไรได้บ้าง   

 - ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการหาความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

  มีอะไรบ้าง 

 - ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการหาพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีอะไรบ้าง 

 - การหาความยาวเส้นรอบรูป กับพ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

  มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

 -   ถ้าทราบความยาวของด้านรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ด้าน จะสามารถ 

     หาเส้นรอบรูปและพ้ืนที่ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 -   ถ้าทราบความยาวของด้านรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 ด้าน จะสามารถ 

     หาเส้นรอบรูปและพ้ืนที่ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 -   ควรวางแผนการหาความยาวของเส้นรอบรูปและพ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

     ที่ก าหนดให้นี้อย่างไร 

 -   มีวิธีการใหม่ๆ ในการหาความยาวของเส้นรอบรูป  และพ้ืนที่ของ 

     สี่เหลี่ยมมุมฉากนี้อีกหรือไม่ 

 -   มั่นใจหรือไม่ว่าค าตอบของความยาวเส้นรอบรูปและพ้ืนที่ที่ค านวณได้ 

       มีความถูกต้อง และเพราะอะไร 

 - ให้ระบุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันที่มีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบ 

 -  ถ้าแบ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากออกเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความเท่ากัน 

  ทุกประการ  จะได้รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการก่ีรูป 

 - สี่เหลี่ยมมุมฉากน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง 
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 นอกจากนี้การใช้พลังค าถามยังช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน       
ได้อีกด้วย โดยโค้ชใช้พลังค าถามแทนค ากล่าวหรือค าถามแบบเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ตาราง  18  ตัวอย่างการใช้พลังค าถามเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน 
 

ค ากล่าว / ค าถาม แบบเดิม พลังค าถาม 

ท าได้หรือยัง อธิบายขั้นตอนการท าได้อย่างไร 
ท าให้ดีกว่านี้ได้มั้ย ท าดีท่ีสุดแล้วหรือยัง 
เมื่อไหร่จะเสร็จ พร้อมที่จะให้ชื่นชมผลงานเมื่อไร 
ท าไมไม่ท า ท าไม่ได้ตรงไหน มีสิ่งใดให้ช่วยมั้ย 
ท าผิดอีกแล้ว มั่นใจหรือไม่ว่าท าได้ถูกต้องแล้ว 
ท าไมท างานไม่เรียบร้อย มีสิ่งใดที่จะแก้ไขให้เรียบร้อยอีกหรือไม่ 
ท าไมไม่ตั้งใจเรียน วันนี้ตั้งใจเรียนดีที่สุดแล้วหรือยัง 
ท าไมส่งงานไม่ตรงเวลา การส่งงานตรงเวลามีข้อดีอย่างไร 
อย่าเห็นแก่ตัวให้มากนัก การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคืออะไร 
ตั้งใจท าการบ้านให้มากกว่านี้ การตั้งใจท าการบ้านมีประโยชน์อย่างไร 
เมื่อไหร่จะหยุดลอกการบ้าน การท าการบ้านด้วยตนเองมีข้อดีอย่างไร 
คิดให้มากกว่านี้ได้มั้ย มีวิธีการอ่ืนอีกหรือไม่ 
เงียบๆ หน่อยได้มั้ย นักเรียนพร้อมจะเรียนรู้หรือยัง 
ท าได้แค่นี้หรือ ใช้ความพยามยามในการท าแล้วหรือยัง 
มีเหตุผลหน่อยได้มั้ย เหตุผลของนักเรียนคืออะไร 
ท าไมถึงท าแบบนี้ เหตุผลที่ตัดสินใจแบบนี้คืออะไร 
เมื่อไหร่จะเริ่มลงมือเสียที พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วหรือยัง 
ไปลอกใครมา ท างานนี้โดยใช้กระบวนการอย่างไร 
หัดมีความรับผิดชอบเสียบ้าง ความรับผิดชอบมีประโยชน์อย่างไร 
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 นอกจากนี้โค้ชยังสามารถใช้พลังค าถามในลักษณะต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพของผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 1. พลังค าถามเสริมสร้างการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเอง   
  -  แน่ใจในค าตอบของตนเองหรือยัง  
  -  มั่นใจในค าตอบของตนเองแล้วหรือยัง 
  -  มั่นใจได้อย่างไรว่าค าตอบที่คิดได้มีความถูกต้อง 
  -  ต้องการทบทวนค าตอบของตนเองอีกครั้งหรือไม่  
  -  คิดว่าผลงานของนักเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับใด  
  -  คิดว่ามีสิ่งใดที่ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ครั้งนี้ 
  -  คาดว่าค าตอบของตนเองมีความสมเหตุสมผลหรือไม่  
  -  คิดว่าค าตอบของตนเองน่าจะถูกต้องหรือไม่เพราะอะไร 
  -  คิดว่าตนเองมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
  -  ลองทบทวนตรวจสอบค าตอบของตนเองอีกครั้งจะดีกว่าหรือไม่ 
 
 2.  พลังค าถามเสริมสร้างการอธิบายขยายรายละเอียด 
  -  รายละเอียดเป็นอย่างไร  
  -  เรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไร 
  -  มีรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  -  น่าสนใจมาก...เรื่องราวเป็นมาอย่างไร  
  -  ช่วยอธิบายให้มากข้ึนกว่านี้อีกได้หรือไม่  
  -  พอจะเล่ารายละเอียดเพ่ิมเติมอีกได้หรือไม่ 
  -  น่าสนใจมาก...ช่วยอธิบายขยายรายละเอียดอีกนิด 
  -  มีรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ 
  -  รายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร ช่วยอธิบายเพ่ิมเติมอีก 
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 3.  พลังค าถามเสริมสร้างการแสดงทัศนคติ 
  -  คิดอย่างไรกับเรื่องนี้  
  -  คิดอย่างไรกับปัญหานี้  
  -  เห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่   
  -  คิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ 
  -  รู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ 
  -  รู้สึกอย่างไรกับผลงานชิ้นนี้  
  -  มีแนวคิดอย่างไรในประเด็นนี้  
  -  มีมุมมองต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร 
  -  มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร 
  -  คิดอย่างไรกับวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้  
  -  มีทรรศนะอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นที่กล่าวมา 
  -  มีมุมมองต่อปัญหานี้และแนวทางการแก้ไขอย่างไร 
 

 4.  พลังค าถามเสริมสร้างการสรุปแนวคิด 
  -  แนวความคิดโดยรวมคืออะไร 
  -  สรุปแนวคิดของกลุ่มได้ว่าอย่างไร  
  -  นวัตกรรมชิ้นนี้มีแนวคิดว่าอย่างไร 
  -  สิ่งที่จะท ามีแนวคิดพ้ืนฐานอย่างไร 
  -  สรุปเป็นแนวคิดท่ีแท้จริงได้อย่างไร 
  -  สิ่งที่กล่าวมามีแนวคิดส าคัญอย่างไร 
  -  มีแนวคิดอย่างไรกับการท างานชิ้นนี้ 
  -  แนวคิดในการท างานชิ้นนี้เป็นอย่างไร 
  -  แนวคิดท่ีสนับสนุนการแก้ปัญหานี้คืออะไร 
  -  ประเด็นส าคัญของส่วนนี้มีแนวคิดว่าอย่างไร  
  -  แนวความคิดหลักที่แท้จริงของเรื่องนี้คืออะไร 
  -  คิดว่าแนวคิดส าคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ประเด็นใด 
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 5.  พลังค าถามเสริมสร้างการสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
  -  เรื่องนี้สรุปได้ว่าอย่างไร  
  -  สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้คืออะไร  
  -  นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร 
  -  หัวใจส าคัญของเรื่องนี้คืออะไร 
  -  ใจความส าคัญของสิ่งนี้คืออะไร 
  -  สาระส าคัญของเรื่องนี้สรุปได้อย่างไร 
  -  ไดร้ับความรู้อะไรจากการท ากิจกรรมนี้  
  -  ประเด็นส าคัญของส่วนนี้มีใจความว่าอย่างไร  
  -  Concept ของเนื้อหาที่กล่าวมานั้นสรุปได้ว่าอย่างไร 
  -  ได้ความรู้อะไรจากการท ากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ 
  

 6.  พลังค าถามเสริมสร้างการให้เหตุผลสนับสนุนการคิดและตัดสินใจ 
  -  ชอบสิ่งนี้เพราะอะไร 
  -  ที่คิดแบบนี้มีเหตุผลอะไร  
  -  เลือกท าแบบนี้เพราะอะไร 
  -  มีเหตุผลในชี้แจงว่าอย่างไร  
  -  ตัดสินใจแบบนี้เพราะอะไร  
  -  ให้เหตุผลสนับสนุนได้หรือไม่ 
  -  เพราะอะไรจึงเลือกแนวทางนี้ 
  -  เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะอะไร 
  -  เหตุผลที่ตัดสินใจแบบนี้คืออะไร  
  -  เหตุผลที่ตัดสินใจแบบนี้คืออะไร  
  -  ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะอะไร 
  -  เหตุผลที่ท าให้ใช้วิธีการนี้คืออะไร 
  -  ใช้วิธีการที่แตกต่างออกไปเพราะอะไร 
  -  เหตุผลที่ไม่เลือกใช้วิธีการที่เหมือนคนอ่ืนๆ คืออะไร 
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 7.  พลังค าถามเสริมสร้างการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  -  มีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร  
  -  มีความคิดเห็นต่อนวัตกรรมนี้อย่างไร 
  -  มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลงานในวันนี้ 
  -  มีความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไร 
  -  มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ 
  -  มีความคิดเห็นว่าอะไรคือจุดดีและจุดด้อยของสิ่งนี้ 
  -  มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองในวันนี้ 
  -  มีความคิดเห็นต่อกระบวนการแก้ปัญหาของเพ่ือนอย่างไร 
  -  มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
  -  มีความคิดเห็นอย่างไรกับพฤติกรรมการใช้ Smart Phone  ของวัยรุ่น 
 

 8.  พลังค าถามเสริมสร้างการให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  -  เราควรประหยัดเพราะเหตุใด  
  -  เหตุผลที่ต้องออกก าลังกายคืออะไร 
  -  ต้นไม้มีประโยชน์ต่อมนุษย์เพราะอะไร 
  -  ทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลายเพราะเหตุใด 
  -  เพราะเหตุใดเราจึงต้องดูแลรักษาสุขภาพ 
  -  สารเสพติดมีโทษต่อร่างกายเพราะเหตุใด 
  -  การสังเกตท าให้เกิดความรู้ได้เพราะเหตุใด  
  -  ทุกคนต้องประกอบอาชีพสุจริตเพราะอะไร 
  -  เพราะเหตุใดพืชจึงเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง 
  -  สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อมนุษย์เพราะเหตุใด 
  -  จ านวนคู่บวกด้วยจ านวนคู่จะได้จ านวนคู่เสมอเพราะอะไร 
  -  การสื่อสารภาษาอังกฤษมีความส าคัญมากในปัจจุบันเพราะอะไร 
  -  เพราะเหตุใดการอ่านออกเขียนได้จึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต 
  -  เพราะเหตุใดสถานการณ์ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงมีความรุนแรงมากข้ึน 
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 9.  พลังค าถามเสริมสร้างการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา 
  -  ปัญหาที่เกิดข้ึนควรแก้ไขโดยวิธีการใด 
  -  มีวิธีการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง 
  -  ควรแก้ปัญหานี้อย่างไร 
  -  ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้หรือไม่ 
  -  วิธีการแก้ปัญหานี้ดีที่สุดแล้วหรือยัง 
  -  ยังมีวิธีการแก้ปัญหาวิธีการอ่ืนอีกหรือไม่ 
  -  วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทนี้ควรเป็นอย่างไร 
  -  วิธีการแก้ปัญหานี้มีวิธีการเดียวหรือไม่ 
  -  วิธีการที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหานี้มีกี่วิธี 
  -  การแก้ปัญหาในท านองเดียวกันนี้ควรด าเนินการอย่างไร 
  -  จะมีวิธีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร 
   

 10.  พลังค าถามเสริมสร้างการท านายปรากฏการณ์บางอย่าง 
  -  จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีสิ่งนั้น 
  -  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีสิ่งนี้ 
  -  น่าจะเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้ 
  -  หากขาดสิ่งนี้จะเป็นอย่างไร 
  -  ถ้ามีสิ่งนี้แล้ว อาจจะเกิดอะไรขึ้นตามมา 
  -  ถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้ว อาจจะเกิดอะไรขึ้นตามมา  
  -  สิ่งที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คืออะไร 
  -  อนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าหากยังเป็นแบบนี้ 
  -  นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้ 
  -  ถ้าสิ่งนี้เกิดข้ึนนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรต่อไป 
  -  ถ้าในปีนี้ฝนตกชุก คิดว่าฤดูหนาวปีนี้จะเป็นอย่างไร 
  -  ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์นี้คืออะไร 
  -  ถ้าฉีดยาฆ่าแมลงลงในแหล่งน้ า คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา 
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 11.  พลังค าถามเสริมสร้างการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
  -  ค้นเพ่ิมอีกนิดดีมั้ย 
  -  แหล่งความรู้อยู่ที่ไหน   
  -  หาความรู้เพิ่มเติมได้จากท่ีใด  
  -  สิ่งที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติมคืออะไร 
  -  ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นใด 
  -  แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอีกจะดีกว่าหรือไม่  
  -  มั่นใจหรือไม่ว่าข้อมูลที่น าเสนอมานี้เพียงพอแล้ว 
  -  ประเด็นที่น่าจะต้องศึกษาเพ่ิมเติมน่าจะเป็นประเด็นใด 
  -  หากต้องการความรู้เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ควรท าอย่างไร 
  -  ช่วยค้นคว้าเพิ่มเติมให้ครอบคลุมประเด็นมากขึ้นได้หรือไม่ 
  -  ถ้าหากได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเองแล้วจะเข้าใจมากข้ึนอย่างไร 
 

 12.  พลังค าถามเสริมสร้างการทบทวนความคิดของตนเอง 
  -  แน่ใจนะ 
  -  คิดดีแล้วนะ 
  -  มั่นใจแน่นะ  
  -  มั่นใจมากเพียงใด 
  -  คิดดทีี่สุดแล้วใช่มั้ย 
  -  คิดรอบคอบดีแล้วใช่หรือไม่   
  -  ความคิดตกตะกอนแล้วหรือยัง 
  -  จะทบทวนความคิดอีกครั้งดีมั้ย  
  -  ตรวจสอบความคิดดีแล้วหรือยัง 
  -  คิดไตร่ตรองรอบด้านแล้วใช่หรือไม่  
  -  แน่ใจในความคิดของตนเองแล้วหรือยัง 
  -  มั่นใจหรือไม่ว่าสิ่งที่คิดจะน าไปปฏิบัติได้จริง  
  -  ลองทบทวนความคิดของตนเองอีกครั้งได้หรือไม่ 
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 13.  พลังค าถามเสริมสร้างการก าหนดเป้าหมายของตนเอง 
  -  วันนี้ต้องการเรียนรู้เรื่องใด 
  -  มีความรู้อะไรที่ต้องการค าตอบ 
  -  ต้องการให้ภารกิจเสร็จสิ้นเมื่อใด 
  -  มีทักษะอะไรที่ต้องการท าให้ดีขึ้น 
  -  คาดหวังอะไรจากการเรียนรู้วันนี้ 
  -  เป้าหมายของการเรียนรู้ครั้งนี้คืออะไร 
  -  สิ่งที่ต้องการประสบความส าเร็จคืออะไร 
  -  ผลงานจะออกมาดีและมีคุณภาพอย่างไร 
  -  สิ่งที่ต้องการประสบความส าเร็จวันนี้คืออะไร 
  -  พัฒนาการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปคืออะไร 
  -  เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของการท างานชิ้นนี้เป็นอย่างไร 
 

 14.  พลังค าถามเสริมสร้างการวางแผนพัฒนาตนเอง 
   -  วางแผนพัฒนาตนเองอย่างไรดี 
  -  มีแผนการพัฒนาตนเองอย่างไร 
   -  ควรวางแผนการพัฒนาทักษะนี้อย่างไรดี 
  -  ขั้นตอนการพัฒนาทักษะนี้ควรเป็นอย่างไร 
  -  จะวางแผนอย่างไรให้มีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
  -  ควรวางแผนพัฒนาตนเองให้ชัดเจนก่อนดีมั้ย 
   -  วางแผนพัฒนาตนเองมาเป็นอย่างดีแล้วใช่หรือไม่ 
   -  ควรวางแผนพัฒนาตนเองอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย 
  -  การพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย ควรวางแผนอย่างไร 
  -  ท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตนเองครั้งนี้ 
   -  หากต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องนี้ จะวางแผนอย่างไร 
  -  ถ้าจะพัฒนาทักษะนี้ให้ดีขึ้น ควรวางแผนการพัฒนาอย่างไร 
  -  กระบวนการพัฒนาตนเองควรเริ่มจากอะไร และท าอย่างไรต่อไป 
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 15.  พลังค าถามเสริมสร้างความเชื่อม่ันในตนเอง 
   -  มั่นใจนะ 
  -  ไม่ยากเกินไปใช่มั้ย 
  -  คิดว่าตนเองมีความเก่งในเรื่องใด 
   -  สัญญาได้หรือไม่ว่าจะท าให้ดีที่สุด 
   -  เชื่อมั้ยว่าเราสามารถท าเรื่องนี้ได้ 
  -  ทุกคนสามารถพัฒนาได้ใช่หรือไม่ 
  -  เชื่อหรือไม่ว่าตนเองจะท าได้ส าเร็จ 
  -  สิ่งที่ยากกว่านี้ก็เคยท ามาแล้วใช่หรือไม่ 
   -  ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามจริงมั้ย 
  -  ถึงแม้จะผิดพลาดเราก็สามารถแก้ไขได้ใช่หรือไม่ 
  -  เชื่อหรือไม่ว่า คนเราทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
 

 16.  พลังค าถามเสริมสร้างความรับผิดชอบและพยายาม 
   -  ได้ใช้ความพยายามอย่างไร 
  -  ใช้ความพยายามเต็มที่แล้วหรือยัง 
   -  ขั้นตอนใดที่ต้องใช้ความพยายามมากท่ีสุด 
  -  คิดว่าน่าจะใช้ความพยายามมากกว่านี้ดีมั้ย 
  -  ความรับผิดชอบส่งผลต่อการท างานอย่างไร  
  -  ได้ใช้ความรับผิดชอบในการท างานชิ้นนี้อย่างไร 
   -  ควรแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร   
  -  มีความรับผิดชอบและพยายามมากพอแล้วหรือยัง 
  -  ท าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเต็มความสามารถแล้วหรือยัง 
  -  สิ่งที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในงานชิ้นนี้คืออะไร 
  -  ความพยายามส่งผลต่อการท างานในระยะยาวอย่างไร  
  -  สิ่งที่ต้องแสดงความรับผิดชอบเพื่อให้งานนี้ส าเร็จคืออะไร  
  - ได้แสดงความรับผิดชอบต่อภารงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
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 17.  พลังค าถามเสริมสร้างการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  -  แก้ปัญหานี้อย่างไรดี 
   -  ปัญหานี้ควรแก้ไขอย่างไรดี 
  -  มีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรดี 
  -  วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดควรเป็นอย่างไร 
  -  ปัญหานี้ควรแก้ไขอย่างไรให้ได้ผลอย่างยั่งยืน  
  -  ทางออกท่ีดีที่สุดของปัญหานี้ควรเป็นอย่างไร 
  -  จะแก้ปัญหานี้และไม่เกิดความขัดแย้งได้อย่างไร 
  -  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร 
  -  จะแก้ปัญหานี้แล้วเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายได้อย่างไร 
  -  ทางออกของปัญหานี้มีก่ีวิธี วิธีใดน่าจะดีท่ีสุด เพราะอะไร 
  -  ควรแก้ปัญหานี้อย่างไรจึงจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  -  ปัจจัยสนับสนุนให้การแก้ปัญหานี้ให้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างไร 
  
 18.  พลังค าถามเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริต 
   -  ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณค่าต่อเราอย่างไร 
  -  ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างสรรค์สังคมได้อย่างไร  
   -  ความซื่อสัตย์สุจริตท าให้งานมีคุณภาพได้อย่างไร 
  -  ความซื่อสัตย์สุจริตท าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างไร  
  -  ความซื่อสัตย์สุจริตท าให้ประเทศเข้มแข็งได้อย่างไร 
  -  ความซื่อสัตย์สุจริตท าให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าอย่างไร 
   -  ถ้าขาดความซื่อสัตย์สุจริตแล้วจะส่งผลระยะยาวอย่างไร  
  -  มีแนวทางการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตของตนเองอย่างไร 
  -  ความซื่อสัตย์สุจริตช่วยท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนาได้อย่างไร 
  -  ถ้าทุกคนในสังคมมีความซื่อสัตย์สุจริตจะส่งผลท าให้เกิดสิ่งใด  
  -  ความซื่อสัตย์สุจริตมีความส าคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร 
  -  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติอย่างไร 
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 19.  พลังค าถามเสริมสร้างการใฝ่เรียนรู ้
  -  อยากเรียนรู้สิ่งใด 
  -  สิ่งที่ยังไม่รู้คืออะไร 
  -  แหล่งข้อมูลอยู่ที่ไหนบ้าง  
  -  ต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องใด 
  -  การใฝ่เรียนรู้มีประโยชน์อย่างไร  
  -  มีวิธีการเข้าถึงความรู้นี้ได้อย่างไร 
  -  เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะอะไร 
  -  เราสามารถเรียนรู้ตลอดเวลาได้อย่างไร  
  -  ควรใช้เครื่องมืออะไรในการแสวงหาความรู้ 
  -  คนที่ใฝ่เรียนรู้จะประสบความส าเร็จอย่างไร 
  -  ความใฝ่เรียนรู้ช่วยท าให้เกิดการพัฒนาอย่างไร 
  -  การพัฒนาใดๆ จะต้องอาศัยความรู้เพราะเหตุใด 
 

 20.  พลังค าถามเสริมสร้างการคิดเป็นระบบ 
  -  การท างานชิ้นนี้มีขั้นตอนอย่างไร  
  -  กระบวนการแก้ปัญหานี้ควรเป็นอย่างไร 
  -  ผลงานชิ้นนี้มีกระบวนการท างานอย่างไร 
  -  จะเริ่มต้นงานชิ้นนี้อย่างเป็นระบบได้อย่างไร 
  -  ขั้นตอนที่ก าหนดไว้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร 
  -  การท างานอย่างเป็นระบบมีความส าคัญอย่างไร   
  -  ระบบการท างานชิ้นนี้ให้มีคุณภาพควรเป็นอย่างไร 
  -  ระบบการท างานของเรามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร   
  -  ระบบการท างานชิ้นนี้ควรปรับปรุงและพัฒนาอย่างไร 
  -  เราควรก าหนดขั้นตอนการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างไร 
  -  ขั้นตอนหลักและขั้นตอนย่อยของการท างานนี้เป็นอย่างไร 
  -  ขั้นตอนการท างานชิ้นนี้แต่ละข้ันตอนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
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 21.  พลังค าถามเสริมสร้างความพอเพียง 
  -  ชีวิตที่พอเพียงดีอย่างไร  
  -  การใช้ชีวิตแบบพอเพียงควรเป็นอย่างไร  
  -  ความพอเพียงมีความส าคัญต่อเราอย่างไร  
  -  มีแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไร 
  -  เพราะเหตุใดชีวิตเราจึงต้องมีความพอเพียง  
  -  หากชีวิตมีความพอเพียงแล้วจะส่งผลอย่างไร 
  -  ความไม่พอเพียงส่งผลกระทบระยะยาวอย่างไร  
  -  การกระท าใดๆ หากมีความพอดี จะส่งผลอย่างไร  
  -  ความพอเพียงท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไร 
  -  ความพอเพียงสามารถปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร  
  -  การกระท าใดๆ หากมากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลอย่างไร 
  -  ความพอเพียงท าให้เกิดความประหยัดและประโยชน์อย่างไร 
 

 22.  พลังค าถามเสริมสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
  -  อยากเปลี่ยนแปลงมั๊ย  
  -  มีอะไรใหม่ๆ หรือไม่ 
  -  สิ่งใหม่ๆ น่าจะเป็นอย่างไร  
  -  มีวิธีการที่ดีกว่าเดิมอย่างไร   
  -  เริ่มเบื่อวิธีการเดิมๆ หรือยัง 
  -  ความแตกต่างที่ดีข้ึนคืออะไร 
  -  จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอย่างไรดี 
  -  สิ่งใหม่ๆ ที่อยากให้เกิดขึ้นคืออะไร 
  -  ถ้าไม่ท าแบบเดิม จะท าแบบใหม่อย่างไร 
  -  เบื่อหรือยังที่ต้องท าแบบเดิมๆ อยู่อย่างนี้ 
  -  ต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือยัง 
  -  ถ้าหากไม่ท าแบบนี้ ยังมีวิธีการอ่ืนอีกหรือไม่ 
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 23.  พลังค าถามเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -  เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร 
  -  คนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเป็นอย่างไร  
  -  มีวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้อย่างไร 
  -  หากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกวิธีจะเกิดผลอย่างไร  
  -  มีวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยการท างานนี้อย่างไร 
  -  หากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ผิดจะเกิดผลอย่างไร 
  -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้มีวิธีการอย่างไร 
  -  มีวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร 
  -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ควรท าอย่างไร 
  -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตอย่างไร 
  -  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รวดเร็วขึ้นอย่างไร 
  -  ปัจจัยที่ท าให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุดคืออะไร 
 

 24.  พลังค าถามเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  -  ทราบหรือไม่ว่าเพ่ือนๆ คิดอย่างไร 
  -  เพ่ือนๆ เห็นด้วยกับเราหรือไม่อย่างไร 
  -  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนแล้วหรือยัง  
  -  มั่นใจหรือไม่ว่าเพ่ือนๆ จะคิดเหมือนเรา 
  -  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนแล้วเป็นอย่างไร  
  -  เพ่ือนๆ มีประสบการณ์เหมือนกับเราหรือไม่  
  -  ความเห็นของเราเป็นตัวแทนของกลุ่มหรือยัง 
  -  พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ หรือยัง  
  -  เพ่ือนๆ มีวิธีการเหมือนหรือแตกต่างจากเราอย่างไร 
  -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไร 
  -  ประสบการณ์ท่ีน่าเรียนรู้และแบ่งปันกับเพื่อนคืออะไร 
  -  มีสิ่งใดที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนอีกหรือไม่ 
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 25.  พลังค าถามเสริมสร้างนิสัยรักการท างาน 
  -  มีวิธีการท างานนี้ให้ดีที่สุดอย่างไร 
  -  การท างานท าให้เกิดการพัฒนาอย่างไร 
  -  การตั้งใจท างานส่งผลดีต่องานนั้นอย่างไร 
  -  การท างานไม่ให้ค่ังค้างมีประโยชน์อย่างไร 
   -  ตั้งใจท างานนี้เต็มความสามารถแล้วหรือยัง  
  -  การท างานช่วยท าให้เรามีคุณค่าเพราะอะไร 
  -  การท างานให้เสร็จไปวันๆ เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างไร 
  -  ความเอาใจใส่ในงาน จะท าให้งานนั้นมีคุณภาพอย่างไร 
  -  การให้ความส าคัญกับคุณภาพ ท าให้เกิดผลต่องานอย่างไร 
  -  ความรักในการท างานส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าอย่างไร 
  -  ความเกียจคร้านในการท างานส่งผลกระทบระยะยาวอย่างไร 
  -  ความมุ่งม่ันและทุ่มเทในการท างานช่วยท าให้งานนั้นเป็นอย่างไร 
 

 26.  พลังค าถามเสริมสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  -  เราจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร 
  -  มีวิธีการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปอย่างไร 
   -  มีการวางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร  
  -  ทรัพยากรธรรมชาติมีความส าคัญต่อมนุษย์อย่างไร  
  -  หากไม่มีทรัพยากรธรรมชาติจะส่งผลกระทบอย่างไร 
  -  มีวิธีการเพ่ิมทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ อย่างไร 
  -  จะดีอย่างไรหากทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   -  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสามารถท าได้ทุกวันอย่างไร  
  -  มีวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชีวิตประจ าวันอย่างไร 
  -  มีข้อปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของตนเองอย่างไร 
  -  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าได้ง่ายๆ อย่างไร 
  -  แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นอย่างไร 
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 27.  พลังค าถามเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
  -  วันนี้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะแล้วหรือยัง  
   -  เข้าใจค าว่าจิตอาสาและจิตสาธารณะว่าอย่างไร 
  -  เราควรมีจิตอาสาและจิตสาธารณะเพราะเหตุใด  
  -  การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะท าได้ง่ายโดยวิธีการใด   
  -  การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะเป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายอย่างไร 
  -  หากคนในสังคมมีจิตอาสาและจิตสาธารณะจะส่งผลดีอย่างไร 
  -  การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะท าให้สังคมน่าอยู่เพราะเหตุใด 
  -  หากคนในสังคมขาดจิตอาสาและจิตสาธารณะจะส่งผลอย่างไร 
  -  คิดอย่างไรกับค าว่า “ชุมชนน่าอยู่ด้วยจิตอาสาและจิตสาธารณะ” 
  -  เราสามารถแสดงพฤติกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะได้โดยวิธีการใด 
  -  การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะท าให้ตนเองเป็นที่รักของคนอ่ืนอย่างไร 
  -  เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะแสดงพฤติกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะทุกวัน 
 

 28.  พลังค าถามเสริมสร้างการมีวินัยในตนเอง 
  -  คาดว่าจะประสบความส าเร็จเมื่อใด  
  -  ต้องการมีความรู้ความสามารถด้านใด  
  -  ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายอะไร 
  -  วางแผนตนเองเพ่ือไปสู่ความส าเร็จอย่างไร 
  -  มีวิธีการควบคุมตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างไร 
  -  วางแผนป้องกันปัญหาและอุปสรรคไว้อย่างไร  
  -  คาดว่าจะประสบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 
  -  มีวิธีการก ากับตนเองให้เป็นไปตามแผนอย่างไร 
  -  มีตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ความส าเร็จในเรื่องนี้อย่างไร  
  -  ต้องท าสิ่งใดบ้างเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  -  มีวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานนี้อย่างไร 
  -  ขณะนี้การท างานของเราเป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ 
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 29.  พลังค าถามเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต 
  -  ชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไร 
  -  มีวิธีการปฏิเสธสารเสพติดอย่างไร 
  -  การควบคุมอารมณ์ที่ดีควรท าอย่างไร  
  -  คุณค่าท่ีแท้จริงของบุคคลดูได้จากอะไร 
  -  การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงท าได้อย่างไร 
  -  ความอดทนเป็นปัจจัยของความส าเร็จอย่างไร 
  -  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืนมีวิธีการอย่างไร 
  -  การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืนมีวิธีการอย่างไร  
  -  การมีสติปัญญาช่วยท าให้ชีวิตมีคุณภาพดีขึ้นได้อย่างไร 
  -  ความขยันหมั่นเพียรท าให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างไร 
  -  ความประหยัดและรู้จักใช้ในวันนี้ท าให้อนาคตเป็นอย่างไร 
  -  การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลาช่วยท าให้ชีวิตเป็นอย่างไร 
 
 30.  พลังค าถามเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) 
  -  เริ่มเลยดีมั้ย 
  -  ถ้าเราไม่เริ่ม  แล้วใครจะเริ่ม 
  -  เราจะท าประโยชน์อะไรให้กับชุมชนได้บ้าง  
  -  ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมของเรากันดีมั้ย 
  -  หาอะไรท าที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเรากันดีมั้ย  
  -  เราจะริเริ่มกิจกรรมดีๆ ให้กับชุมชนและสังคมได้อย่างไร  
  -  คิดว่าตนเองท าประโยชน์อะไรให้กับชุมชนหรือสังคมได้บ้าง  
  -  หนึ่งสมองและสองมือของเราช่วยชุมชนและสังคมได้อย่างไร 
  -  คิดอย่างไรถ้าหากเราได้ริเริ่มสิ่งดีๆ ให้กับชุมชนและสังคมของเรา  
  -  ความคิดสร้างสรรค์ของเราจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างไร 
  -  ความรู้ความสามารถของเราจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างไร 
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 ตัวอย่างพลังค าถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างพลังค าถามที่ผู้เขียน
มักใช้กับผู้เรียนอยู่บ่อยครั้งซึ่งผลการใช้พลังค าถามท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งยังสามารถปรับประยุกต์ใช้ค าถามกับบริบทต่างๆ 
ของการโค้ชได้อย่างหลากหลาย 
 
 จากที่กล่าวมาท าให้เห็นว่าค าถาม เป็นเครื่องมือส าคัญของการโค้ชในฐานะ
ที่เป็นตัวกระตุ้น ชี้แนะให้ผู้เรียนแสดงออกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครื่องมือ
วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญที่ครูควรเรียนรู้และน ามาใช้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ การใช้พลังค าถามเป็นทักษะพ้ืนฐานส าคัญที่โค้ชจะต้องมีการตั้งค าถาม       
ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยกระตุ้นการคิดข้ันสูงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  
 
 

Cognitive Questioning กับการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ต้นตอ  
(Root Cause Analysis) 

 
   การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ต้นตอ คือ กระบวนการพิจารณาเหตุปัจจัย             
ที่ท าให้เกิดปัญหาอย่างเป็นระบบ เพ่ือท าให้เข้าใจวงจรของการเกิดปัญหาอันจะน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ 
 

   เป้าหมายหนึ่งของการโค้ชเพ่ือการรู้คิด คือ การตั้งค าถามให้ผู้ เรียน           
เกิดความสงสัยในปัญหา และคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นระบบของปัญหา โดยโค้ชท า
หน้าที่ตั้งค าถามท่ีกระตุ้นการคิด โดยไม่มีการให้ค าตอบที่ถูกต้อง ค าถามต่างๆ ของโค้ช
จะช่วยก าหนดประเด็นและวิธีการคิดของผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการ          
ทางสติปัญญาของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาการรู้คิดได้เป็นอย่างดี 
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   การตั้ งค าถามเพ่ือน าไปสู่ การคิดวิ เคราะห์แก้ปัญหาที่ต้นตออาจใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเป็นกรอบในการตั้งค าถาม เวลาถามต้องถามไปทีละขั้นตอน        
จะถามข้ามข้ันตอนไม่ได้ เช่น กระบวนการแก้ปัญหา ประกอบด้วย  
     ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา  
     ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
     ขั้นที่ 3 การก าหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหา  
     ขั้นที่ 4 การก าหนดวิธีการแก้ปัญหา  
   การตั้งค าถามจะถามไปทีละขั้น แต่ละขั้นอาจมีเพียงค าถามเดียวหรือหลาย
ค าถาม ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนว่าจะบรรลุผลในแต่ละขั้นแล้วหรือไม่ ซึ่งโค้ช
จะต้องมีความสามารถในการตั้งค าถาม และใจเย็นไม่บอกค าตอบแก่ผู้เรียน ดังตัวอย่าง
กรณีศึกษา การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ต้นตอ ต่อไปนี้ 
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   หอคอยบรรหารที่สุพรรณบุรี มีความสวยงามมากกลางวันจะมีผู้มาเยี่ยมชม
กลางคืนมีไฟสาดส่องสวยงาม นกพิราบชอบมาอาศัยอยู่และสร้างปัญหาขี้รดหอคอย
พนักงานต้องใช้อุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาด ซึ่งใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก         
ถ้าท่านเป็นผู้ดูแลหอคอย ท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไร 
   คิดว่าอะไรคือต้นตอของปัญหา คิดว่ารากเหง้าของปัญหานี้คืออะไรที่จะท า
ให้ปัญหาหมดไป 
     1.  นก 
     2.  แมลง 
     3.  แสงไฟ 
 การตั้งค าถามกระตุ้นการคิดของผู้เรียน ควรตะล่อมความคิดของผู้เรียน  
ให้น าไปสู่การค้นพบค าตอบ ดังนี้  

 
   
 

 
 
   
 
 
 

 
 

เปิดไฟสว่าง แมลงชอบมาเล่นแสงไฟ   
นกพิราบจึงมากินแมลงเป็นอาหารแล้วขี้รดหอคอย 

ถ้าคิดว่านกเป็นปัญหา จับนกให้หมดไป   
นกกลุ่มอ่ืนก็จะมาอีก 

 

ถ้าคิดว่าแมลงเป็นปัญหา ก าจัดแมลงให้หมดไป   
แมลงกลุ่มอ่ืนก็จะมาอีก 

 

ถ้าคิดว่าแสงไฟเป็นปัญหา ปิดไฟตอนกลางคืน แมลงไม่มาเล่นไฟ   
นกไม่มากินแมลง ปัญหานกข้ีรดหอคอยหมดไป   
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7.4  ระบบการใช้พลังค าถาม 
 
 การใช้พลังค าถามเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับกระตุ้นการคิดของผู้เรียน 
ค าถามที่กระตุ้นการคิด (thinking questions) เป็นหัวใจที่ส าคัญของการโค้ช เพราะ
การโค้ชที่ดีจะต้องใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง       
การโค้ชที่ดีเป็นมากกว่าการให้ค าตอบที่ถูกต้อง หากแต่อยู่ที่การดึงศักยภาพของผู้เรียน
ออกมาแล้วให้เขาพัฒนาด้วยตัวของเขาเองเต็มตามศักยภาพ 
 

 การใช้พลังค าถามที่กระตุ้นการรู้คิด มีความเป็นระบบที่สะท้อนให้เห็นถึง
ขั้นตอนและกระบวนการตั้งค าถามผู้เรียน โดยมีจุดประสงค์ของการถาม และการ
ตอบสนองต่อค าตอบของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นค าตอบที่ถูกต้องหรือผิดพลาดซึ่งค าถาม      
ที่ชี้แนะการรู้คิดของผู้เรียนมีหลายลักษณะ เช่น ค าถามที่กระตุ้นความจ า ค าถามที่ให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์ ค าถามที่ให้ผู้เรียน
ใช้มุมมองที่หลากหลาย เป็นต้น  
 

 ระบบการใช้พลังค าถามที่ชี้แนะการรู้คิด เริ่มตั้งแต่การที่ โค้ชตั้งค าถาม
ผู้เรียน แล้วตรวจสอบว่าสิ่งที่ผู้เรียนตอบนั้นถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องก็จะถามด้วย
ค าถามที่ซับซ้อนมากขึ้น คือ เป็นค าถามที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่า และสร้างสรรค์ เพ่ือที่จะตอบค าถามของโค้ช ส าหรับในกรณีที่ผู้เรียนตอบผิดพลาด 
โค้ชจะไม่เฉลยค าตอบทันที แต่จะใช้วิธีการตั้งพลังค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวน
ความรู้เดิมเพ่ือที่จะน ามาตอบค าถาม ถ้าตอบได้ถูกต้องก็จะน าไปสู่ค าถามใหม่ถัดไป    
แต่ถ้าหากยังตอบผิดพลาดอยู่ โค้ชจะให้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ิมเติมแก่ผู้เรียน เพ่ือให้ตอบ
ค าถามอีกครั้ง และถ้าหากตอบได้ถูกต้องก็จะน าไปสู่ค าถามใหม่ถัดไป แต่ถ้ายังตอบ
ผิดพลาดอยู่ โค้ชจึงท าการอธิบายและแสดงตัวอย่างเพ่ิมเติม แล้วจึงถามผู้เรียนด้วย
ค าถามเดิมซ้ าอีกครั้ง ซึ่งมีวงจรการใช้พลังค าถามในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง แสดงได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
 



260   บทที่ 7 พลังค าถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
แผนภาพ  21  ระบบการใช้พลังค าถาม 
 
 

จุดเริ่มต้น 

โค้ชต้ังค าถาม 

ผู้เรียนตอบค าถาม 

 ค าตอบของผู้เรียน ถูกต้อง 

 

 โค้ชต้ังค าถาม 
ที่ซับซ้อนมากข้ึน 

ค าตอบของผู้เรียน ผิดพลาด ถูกต้อง 

 

 โค้ช 
ต้ังค าถามใหม่ 

ผิดพลาด 

 

โค้ชใช้ค าถาม 
ทบทวนความรู้เดิม  

ค าตอบของผู้เรียน ถูกต้อง ผิดพลาด 

 

โค้ชให้ข้อมูลสารสนเทศ 
เพิ่มเติมแก่ผู้เรียน 

ค าตอบของผู้เรียน ถูกต้อง ผิดพลาด 

ให้ค าอธิบาย 
พร้อมยกตัวอย่าง 

โค้ช 
ต้ังค าถาม

ใหม่ 

โค้ช 
ต้ังค าถามใหม่ 

โค้ชต้ังค าถาม 
ด้วยค าถามเดิมอีกครั้ง 
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7.5  กลยุทธ์การใช้พลังค าถาม 
 
 การโค้ชผู้เรียนจะต้องค่อยๆ ตั้งค าถามให้ผู้เรียนค้นพบสิ่งที่ตนเองมีอยู่
เห็นเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาวของตนเอง กระตุ้นให้คิดว่า ต้นทุนที่เขามีจะไปถึง
เป้าหมายนั้นได้อย่างไร กระบวนการอะไรบ้างระหว่างทางต้องท าอะไรเพ่ิมเติม ถ้าท า
อย่างต่อเนื่อง คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 
 การใช้พลังค าถาม มีกลยุทธ์ 5 ประการดังต่อไปนี้ 
 
 1. วางแผนการใช้พลังค าถามล่วงหน้า โดยเป็นค าถามที่เสริมสร้างให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้โดยการตั้งค าถามที่ดีควรมีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การให้เหตุผล การคิดแก้ปัญหา และการ
คิดสร้างสรรค์ มากกว่าค าถามท่ีเพียงให้ผู้เรียนระลึกความจ าเท่านั้น 
 

 2. หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามที่ชี้น าค าตอบ (leading questions) 
เพราะเป็นค าถามที่ไม่ได้กระตุ้นการคิดของผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเงื่อนไขการไม่
คิดให้กับผู้เรียนอีกด้วย การใช้ค าถามท่ีไม่ชี้น าค าตอบจะช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
คิดท่ีหลากหลายเพ่ือหาค าตอบในสิ่งที่โค้ชใช้พลังค าถาม ซึ่งอาจได้รับค าตอบดีๆ ที่โค้ช       
ไม่คาดคิดมาก่อน 
 

 3. เว้นระยะเวลาให้ผู้เรียนคิดหาค าตอบอย่างเหมาะสม ผู้เรียนที่ถนัด
ใช้สมองซีกซ้ายในการคิดจะต้องใช้เวลานานในการตอบค าถาม เพราะผู้เรียนจะไม่ตอบ
จนกว่าจะแน่ใจค าตอบของตน ตรงกันข้ามกับผู้เรียนที่ถนัดใช้สมองซีกขวาในการคิด  
จะตอบค าถามของโค้ชทันที  โดยอาจจะยังไม่ได้ใคร่ครวญทบทวนความถูกต้องของ
ค าตอบตนเอง ดังนั้นโค้ชจะต้องเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนในจุดนี้ด้วย เพราะถ้า
โค้ชไม่เข้าใจจุดนี้แล้วอาจท าให้เข้าใจผิดคิดว่าผู้เรียนไม่กระตือรือร้นที่จะตอบค าถาม 
และอาจต าหนิผู้เรียนได้โดยไม่รู้ตัว 
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 4.  ไม่ย้ าค าถาม การย้ าค าถามหรือการถามซ้ าจะท าให้ผู้เรียนขาดความ
สนใจในค าถามของโค้ช เนื่องจากผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ว่าไม่จ าเป็นต้องตั้งใจฟังค าถาม 
หรือไม่ต้องมีสมาธิในการฟังค าถามก็ได้เพราะโค้ชจะต้องถามซ้ าอีกหลายครั้ง 
 
 5.  ถามด้วยค าถามที่ชัดเจน (clear) และเฉพาะเจาะจง (specific) 
โดยการตั้งประเด็นค าถามประมาณ 1 – 2 ประเด็นค าถามเท่านั้นในการถามแต่ละครั้ง 
เป็นการสร้างแรงจูงใจ  ในการตอบค าถามให้กับผู้เรียน หากถามหลายประเด็นผู้เรียน
อาจเกิดความเหนื่อยล้าในการตอบค าถาม 
 
 

7.6  กลยุทธ์การตอบสนองค าตอบของผู้เรียน 
 

 การตอบสนองต่อค าตอบของผู้ เรียนภายหลังที่โค้ชได้ใช้พลังค าถาม          
มีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 

 1. ตกลงกับผู้เรียนว่าทุกค าตอบล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ไม่มีค าตอบใด          
ที่ผิดพลาด ซึ่งการสร้างข้อตกลงดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนมีความกล้าที่จะตอบค าถาม        
ไม่กลัวการตอบผิด หรือการอายเพ่ือนร่วมชั้นเรียน อย่างไรก็ตามโค้ชจ าเป็นต้องมี
วิธีการแก้ไขค าตอบของผู้เรียนหากตอบผิด โดยไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกเสียหน้า 
 

 2.  แสดงความสนใจต่อค าตอบของผู้เรียน เช่น การพยักหน้า การยิ้ม 
เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในขณะตอบค าถาม จะท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ      
ในการตอบค าถามและตอบค าถามได้มากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นสนับสนุนค าตอบ
ของตนเอง   
 

 3.  ชื่นชมค าตอบของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนตอบเสร็จสิ้นแล้ว จ าเป็นอย่าง
ยิ่งทีโ่ค้ชจะต้องแสดงความชื่นชมค าตอบของผู้เรียน ไม่ว่าค าตอบนั้นจะถูกต้องหรือไม่ก็
ตาม หากผู้เรียนตอบผิด โค้ชอาจกล่าวว่า “เป็นค าตอบที่น่าสนใจ  แต่ครูคิดว่า......” 
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 4.  ไม่ขัดจังหวะการตอบค าถามของผู้เรียน ข้อนี้ส าคัญมากเพราะการ
ขัดจังหวะในการตอบค าถามของผู้เรียน จะท าให้สูญเสียความมั่นใจ และอาจรู้สึกว่าเสีย
หน้า อายเพ่ือน ท าให้ไม่ตอบค าถามโค้ชอีกต่อไป เนื่องจากได้รับประสบการณ์ที่ไม่พึง
พอใจจากการตอบค าถาม 
 

 5.  ถ้าผู้เรียนไม่ตอบค าถาม ให้ตั้งค าถามใหม่ที่ง่ายกว่าค าถามเดิม 
เพราะค าถามที่ถามนั้นอาจยากเกินไปส าหรับผู้เรียนหรืออาจเป็นค าถามที่ไม่ชัดเจน 
คลุมเครือ อย่างไรก็ตามก่อนที่โค้ชจะถามด้วยค าถามใหม่ อาจถามผู้เรียนก่อนว่าเข้าใจ
ในสิ่งทีโ่ค้ชถามหรือไม่ เพราะบางครั้งการที่ผู้เรียนเงียบอยู่นั้น เขาอาจก าลังใช้ความคิด
ต่างๆ เพื่อค้นหาค าตอบกเ็ป็นได ้
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สรุป 
 

 สาระส าคัญที่น าเสนอในบทนี้ได้กล่าวถึงพลังค าถาม (power questions) 
ซึ่งเป็นค าถามกระตุ้นการคิด และน าไปสู่การเรียนรู้ เป็นค าถามที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้  เป็นค าถามที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเป็นค าถามทั่วๆ ไป       
โดยพลังค าถามช่วยพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงและคุณลักษณะต่างๆ เช่น รักการ
เรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดของการโค้ช    
เพื่อการรู้คิด เพราะเป็นวิธีการที่ใช้กระตุ้นและพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน 
โดยเฉพาะกระบวนการคิดขั้นสูง ตลอดจนคุณลักษณะต่างๆ การใช้พลังค าถามที่มี
ประสิทธิภาพเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นระบบ โดยพลังค าถามจะมีการปรับให้สอดคล้อง
กับระดับความสามารถของผู้เรียน โดยมีกลยุทธ์ในการใช้พลังค าถาม 5 ประการ ได้แก่ 
1) วางแผนการใช้พลังค าถามล่วงหน้า 2) หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามที่ชี้น าค าตอบ (leading 
questions) 3) เว้นระยะเวลาให้ผู้เรียนคิดหาค าตอบอย่างเหมาะสม 4) ไม่ย้ าค าถาม        
5) ถามด้วยค าถามที่ชัดเจน (clear) โดยที่โค้ชจะต้องมีการตอบสนองต่อค าตอบของ
ผู้เรียนภายหลังที่โค้ชได้ใช้พลังค าถาม ได้แก่ 1) ตกลงกับผู้เรียนว่าทุกค าตอบล้วนเป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่า 2) แสดงความสนใจต่อค าตอบของผู้เรียน 3) ชื่นชมค าตอบของผู้เรียน 4) ไม่
ขัดจังหวะการตอบค าถามของผู้เรียน 5) ถ้าผู้เรียนไม่ตอบค าถาม ให้โค้ชตั้งค าถามใหม่     
ที่ง่ายกว่า 
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การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

 

อย่างสร้างสรรค ์

 

ช่วยสร้างความมุ่งมั่น 

 

และพยายามในการเรียนรู ้
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บทน า  
 
 การน าเสนอเนื้อหาสาระ เรื่อง การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์           
มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 
ความส าคัญของการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์  การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์โดยการกล่าวค าพูด การสื่อสารเชิงบวกเพ่ิมพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ทักษะการชื่นชมและเห็นคุณค่า และการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ที่เน้นการ
สะท้อนคิดและถอดบทเรียน โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
  1. การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียน  
 
  2. การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ ช่วยท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ มองเห็นจุดแข็งและจุดที่
ต้องพัฒนาตนเอง ท าให้สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดและกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 
  3. การสื่อสารเชิงบวกด้วยความจริงใจใช้เพิ่มพลังปรารถนาส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมพลังการตรวจสอบตัวเองของผู้เรียน 
 
  4. การสื่อสารเชิงบวกเป็นปัจจัยความส าเร็จของการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ช่วยเพิ่มพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
  5. ทักษะการชื่นชมเห็นคุณค่า เป็นทักษะส าคัญของโค้ชช่วยให้       
การสื่อสารระหว่างโค้ชและผู้เรียนมีความสร้างสรรค์ ท าให้การโค้ช มีประสิทธิภาพ        
มากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
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  6. การให้ผลย้อนกลับที่เน้นการสะท้อนคิดและการถอดบทเรียน        
ของผู้เรียน ช่วยท าให้โค้ชมีสารสนเทศเกี่ยวกับการรู้คิดของผู้เรียนที่ชัดเจนมากขึ้น 
สามารถน ามาโค้ชให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
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8.1 แนวคิดของการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
     อย่างสร้างสรรค์ 

8.2 ความส าคัญของการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
     อย่างสร้างสรรค์ 

8.3 การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 
     โดยการกล่าวค าพูด 

8.5 การสื่อสารเชิงบวกเพ่ิมพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

8.6 ทักษะการชื่นชมและเห็นคุณค่า 

8. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
อย่างสร้างสรรค์ 

8.4 การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 
     โดยการสะท้อนคิดและถอดบทเรียน 
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ปฏิบัติตัวต่อผู้เรียน 
 

อย่างที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา 

 

เพราะผู้เรียนก็มีความปรารถนาเช่นเดียวกัน 
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8.1  แนวคิดของการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค ์
 

 การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน คุณภาพของผลงาน พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอัน
พึงประสงค์ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนโดยโค้ช ทั้งก่อน ระหว่าง และ
ภายหลังที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้หรือการท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยวิธีการ        
ที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทราบจุดแข็ง
และจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
  

8.2  ความส าคัญของการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค ์
 

 การให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ ช่วยท าให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ มองเห็นจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา
ตนเอง ท าให้สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด และกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้การที่ผู้เรียนได้รับการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจน
ยังช่วยท าให้มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้นอีกด้วย 
เนื่องจากการที่ผู้เรียนทราบจุดบกพร่องของตนเอง จะท าให้เขาสามารถวางแผน         
และก าหนดวิธีการพัฒนาตนเองได้ตรงตามรูปแบบการเรียนรู้ (learning style) ของ
ตนเองได ้
 
 

8.3  การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรคโ์ดยการกล่าวค าพูด 
 

 ส าหรับการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์นั้น โค้ชจะใช้การสื่อสาร         
เชิงบวก (positive communication) ด้วยความจริงใจทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษา
กายที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนการกล่าวค าพูดจากแบบเดิมไปสู่        
แบบใหมท่ี่สร้างสรรค์ แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้   
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ตาราง  19  การให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยการพูดแบบใหม่ 
 

การพูดแบบเดิม การพูดแบบใหม่ 

-  บอกให้รู้ -  ตั้งค าถามชวนคิด 
-  ท าตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญ -  ชักชวนให้คนอ่ืนแบ่งปันสิ่งที่ถนัด 

-  ควบคุมความรู้ -  ช่วยดึงประสบการณ์ของผู้เรียนออกมา 

-  คาดเดาความหมาย -  ถามความหมายที่แท้จริง 
-  ชี้น าทางออก -  แสดงให้คนอ่ืนรู้ว่าพวกเขาเก่งและฉลาด 

-  มุ่งแตว่ิเคราะห์ -  สังเคราะห์หรือน าความคิดของผู้อ่ืน 
   มาผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวและมองภาพรวม 

 
 ตัวอย่างการกล่าวค าพูดอย่างสร้างสรรค์ ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ          
ในลักษณะ I massage หรือการสื่อสารความคิดความรู้สึกต่างๆ จากโค้ชไปยังผู้เรียน
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
  Feedback เพิ่มพลังปรารถนา  
   - อะไรที่ช่วยให้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
   - ส่วนใดของงานหรือสิ่งที่นักเรียนก าลังท าอยู่  
    คือสิ่งที่น่าตื่นเต้นหรือน่าสนใจที่สุด เพราะอะไร  
   - อะไรคือสิ่งที่นักเรียนประทับใจมากท่ีสุดในงานที่ท า 
   -   ครูคิดว่าถ้าเธอใช้ความพยายามเพ่ิมข้ึนอีกนิดเธอจะท างานได้ดีกว่าเดิม 
 
  Feedback ส่งเสริมการใช้ความพยายาม 
   - ส่วนไหนที่คิดว่าดีที่สุด 
   - เล่าให้ฟังมากกว่านี้ได้ไหม 
   - ยังมีวิธีการพัฒนางานให้ดีขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่ 
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   - ขอให้ใช้ความมุ่งมั่นและความพยายามมากขึ้น 
   - นักเรียนคิดว่ายังมีส่วนใดของงานที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก 
 
  Feedback เพิ่มพลังการตรวจสอบตนเอง 
 
   - ใจของนักเรียนบอกว่าอะไร 
   - มีอะไรที่นักเรียนอยากท าให้น้อยลง 
   - จากตรงนี้นักเรียนคิดว่าจะท าอะไรต่อไป 
   - นักเรียนคิดว่าถ้าท าอย่างนี้แล้วจะเกิดผลเสียอะไร  
   - มีส่วนไหนของงานที่นักเรียนอยากใช้เวลากับมันมากข้ึน 
   - นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจได้ 
   -  ครูไม่ค่อยมั่นใจในค าตอบของเธอ อยากให้ลองทบทวนดูอีกครั้ง 
   -   ครูดีใจมากท่ีเธอตรวจสอบความเรียบร้อยของการบ้านก่อนน ามาส่งครู 
 
 

 การสร้าง self – talk ของตนเองพยายามสร้างชุดประโยคให้ครอบคลุม
เป้าหมายของตนเองให้มากที่สุด คิดบวก ใส่พลังงานทั้งหมดลงไปในทุกค าพูดและการ
สนทนากับตัวเอง 
 
  -   ใช้ค าพูดที่เป็นของตัวเอง 
  -   ใช้ค าพูดชัดเจน  ครอบคลุม 
  -   ใช้ค าพูดที่เรียบง่าย  จ าง่าย 
  -   ใช้ค าพูดที่ไม่ท าให้เกิดผลเสียข้างเคียง 
  -   ใช้ค าพูดที่เหมาะสมกับศักยภาพท่ีเรามี  
  -   ใช้ค าพูดที่เป็นปัจจุบัน  ปัจจุบัน  ไม่ใช่อนาคต 
  -   ใช้ค าพูดที่เป็นรูปธรรม  จับต้องได้  เห็นภาพ  ตรวจสอบได้ 
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8.4  การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ที่เน้นการสะท้อนคิด 
     และถอดบทเรียน 
 
 การสะท้อนคิด (reflective thinking) เป็นการให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรอง 
ทบทวน พิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ มีเหตุผลด้วยสติและปัญญา เป็นวิธีการ
ทบทวนประสบการณ์จากการปฏิบัติของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ การสร้างความรู้ 
การค้นพบจุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 

 การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการช่วยให้เกิดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
คิดผ่านประสบการณ์ที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ช่วยให้เกิดการหยั่งรู้และค้นพบ
ตนเอง การเขียนบันทึกการสะท้อนคิดยังช่วยให้ค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น าไปสู่การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

 การสะท้อนคิดช่วยพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  1. สร้างความตระหนัก ใช้สถานการณ์กระตุ้นความรู้สึกและความคิด 
  2. ทบทวนและตระหนักถึงความรู้สึก บันทึก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  3. ทบทวนข้อเท็จจริง เขียนบันทึก และน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  4. หาข้อมูล วิเคราะห์ เพ่ือท าความเข้าใจเหตุการณ์นั้น 
  5. ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ ปรับมุมมอง ความคิด จากการเรียนรู้ 
  6. การน าความรู้จากการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
 

     การสะท้อนคิด  3  ระยะ  
 โค้ชสามารถใช้วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการให้ผู้เรียนสะท้อนคิดตนเอง
ตลอดช่วงเวลาของการเรียนรู้ดังนี้ 
  Reflection on action เกิดขึ้นหลังจากประสบการณ์เป็นการมอง
ย้อนสถานการณ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีข้ึน 
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  Reflection in action เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มี
ค าตอบชัดเจน และท าให้หยุดคิด เพ่ือหาทางออก แก้ปัญหาขณะท ากิจกรรม 
 

  Reflection for action เป็นการเปิดความคิดที่มุ่งจะวางแผนการ
แก้ปัญหาในอนาคต 
 

 การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการประมวลผลทางสมองเรียกว่า Mental 
model เริ่มจากการรับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ น าไปสู่การสังเกตข้อมูลและ
ประสบการณ์ การเลือกข้อมูล การแปลระบบความหมายประมวลผลข้อมูล การก าหนด
สมมติฐาน การสรุป และเกิดการยอมรับและความเชื่อ นอกจากนี้การสะท้อนคิดยังช่วย
ให้เกิดการคิดที่เป็นระบบ ที่มองเห็นความเป็นองค์รวมซึ่งถือว่าเป็นระบบใหญ่ และส่วน
ที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ คือระบบย่อย มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน กระบวนการ
สะท้อนคิดของ Mental Model แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพ  22  กระบวนการสะท้อนคิดของ Mental Model 
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 เมื่อผู้เรียนได้สะท้อนคิดตนเองแล้ว สิ่งที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป คือ การถอดบทเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแปลงผลผลิตของการ
สะท้อนคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรม ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับโค้ชในการโค้ช        
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 

 
        การถอดบทเรียน (lesson - learned) 
 

 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีมีหลายวิธี การถอดบทเรียน (lesson 
- learned) เป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความรู้และประสบการณ์หลังการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์น าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหรือการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น 
 

 นอกจากนี้การถอดบทเรียนยังเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบ 
ต่อคณะท างานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเป็นการกระตุ้นให้
คณะท างานเกิดความตื่นตัวและมีความรู้สึกผูกพัน ( involve) อยู่กับกิจกรรมและเป็น
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้เน้นที่ผลการปฏิบัติว่าเป็นไปตาม “สิ่งที่
คาดหวัง” อย่างไรให้ผู้เรียนได้รู้จักทบทวนตนเอง การจับประเด็นความรู้ที่เกิดขึ้นสั้นๆ 
ภายหลังการท ากิจกรรมของกลุ่มรวมทั้งทบทวนและสะท้อนบทเรียนเพ่ือน าไปสู่         
การวางแผนต่อไป 
 
 ลักษณะของการถอดบทเรียน 
  1. บทเรียนจะอธิบายเหตุการณ์และเงื่อนไขที่เกิดข้ึน 
  2.  ค าอธิบายจะต้องมีคุณค่าไปสู่การปฏิบัติ 
  3. ค าอธิบายจะมีค าส าคัญหรือสาระส าคัญที่เกิดจากการเรียนรู้  
  4.  บทเรียน คือความรู้เมื่อจบเหตุการณ์หรือบทเรียนที่สังเคราะห์จาก 
   สารสนเทศที่เก็บสะสมข้อมูลในอดีต 
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 การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการ 
  ขั้นตอนการถอดบทเรียนต้องอาศัยปัจจัยและองค์ประกอบที่เหมาะสม 
องค์ประกอบของผู้ถอดบทเรียนมีหลายด้าน เช่น ด้านความพร้อม คุณสมบัติ ทักษะ
การสื่อสาร การเปิดใจ ความมุ่งม่ันที่จะเรียนรู้มากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์ องค์ประกอบ
ของผู้ถอดบทเรียน เป็นการแบ่งปันความรู้ เพ่ือขยายสิ่งดีๆ ให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอด 
ขึ้นไป 
 
 วิธีการถอดบทเรียน 
 
  1. ต้องตอบโจทย์ การถอดบทเรียนอะไร เพ่ืออะไร 
 
  2.  ใครคือบุคคลที่จะถอดบทเรียน การถอดบทเรียนของคนอ่ืน หรือ
การถอดบทเรียนตัวเอง 
 
  3.  วิธีการถอดบทเรียน ควรเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับผู้ถอดบทเรียน 
 
  4.  แบบปฏิบัติที่ดี (best practice) อาจจะมีประเด็นที่คล้ายกัน        
แต่แตกต่างบริบท การหาบทเรียนที่ดีถือว่าได้ความรู้ที่มีคุณค่ามีพลัง 
 
  5.  สุนทรียสนทนา (dialogue) เป็นกลไกส าคัญในการถอดบทเรียน         
ที่มากกว่าการตั้งค าถาม   
 
  6.ได้รับบทเรียนที่มิใช่ความแตกต่างที่เกิดขึ้น จากสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง ตามนัยของการตั้งสมมติฐานการวิจัยอะไร ที่ท าให้เกิดความแตกต่างนั้น 
เป็นปัจจัยให้เกิดพฤติกรรมอย่างไร “สิ่งนี้คือบทเรียน” 
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ใบกิจกรรมการถอดบทเรียน 
 
ค าชี้แจง   ให้ผู้เรียนทบทวนถึงสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ แล้วถอดบทเรียน 
 ลงในตารางต่อไปนี้  แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโค้ชและเพ่ือน 
 

ประเด็นการถอดบทเรียน บทเรียนที่ผู้เรียนได้รับ 

สิ่งที่คาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรียนรู้คืออะไร 

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร  

เชื่อในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโค้ชหรือไม่  

ถ้าเชื่อ  เชื่ออย่างไร  เพราะเหตุใด  

เพราะเหตุใดจึงคิดว่าสิ่งที่ได้รับจากโค้ช 
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

 

ถ้าไม่เชื่อ  มีสาเหตุมาจากอะไร  

สิ่งที่จะเรียนรู้ต่อยอด คืออะไร  

สิ่งที่จะพัฒนาตนเองต่อไปคืออะไร  

 
 แนวคิดของการถอดบทเรียนเรียนตามใบกิจกรรมการถอดบทเรียนข้างต้น 
ผู้เขียนได้เสนอที่มาจากการวิจัยไว้ในหนังสือ “การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้
และพัฒนา” แล้ว 
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8.5  การสื่อสารเชิงบวกเพิ่มพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 
 การสื่อสารเชิงบวกนับว่าเป็นปัจจัยความส าเร็จของการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เพราะการสื่อสารเชิงบวกช่วยเพ่ิมพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ผู้เรียนยอมรับจุดที่ตนเองต้องปรับปรุง อีกทั้งช่วยท าให้เกิด 
แรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอีกด้วย หลักการสื่อสารเชิงบวก         
มีดังนี้ 
 
 

  1. ให้ความเอาใจใส่ต่อผู้เรียน ให้ความส าคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็น
มนุษย์ มีเกียติและศักดิ์ศรีที่ต้องให้ความเคารพ ให้ความส าคัญกับมิติทางด้านจิตใจ          
ที่อ่อนโยนในฐานะท่ียังเป็นเด็ก  
 
 

  2. ใช้ภาษากายที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก       
ถึงความห่วงใย ความรักและความปรารถนาดีต่อผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเกิดการรับรู้ว่าโค้ช 
มีความรักให้กับเขา ผู้เรียนจะมีพลังในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างมาก 
 
 

  3. ใช้ภาษาเชิงบวก หลีกเลี่ยงค าต าหนิ โดยภาษาเชิงบวกเป็นภาษาที่มี
พลัง สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการพัฒนา
ตนเอง ความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ ไม่ใช้ภาษาในเชิงต าหนิติเตียน หรือเปรียบเทียบ
กับผู้เรียนคนอ่ืนๆ เพราะเป็นการบั่นทอนก าลังใจ ความเชื่อมั่น  และท าลายความ
ภาคภูมิใจในตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ที่ส าคัญมาก 
 
 

  4. การสื่อสารในแนวราบ เป็นการสื่อสารด้วยภาษาที่มีความเท่าเทียม
กันระหว่างโค้ชและผู้เรียน ในลักษณะของสุนทรียสนทนา และการฟังอย่างลึกซึ้ง         
ไม่ด่วนตัดสิน ท าให้บรรยากาศการสะท้อนผลการประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เรียนไม่มีความหวาดกลัว ที่จะรับทราบผลการประเมินมีโอกาสเลือกแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ก าหนดเป้าหมายและวิธีการพัฒนาตนเองโดยได้รับ
ค าแนะน าจากโค้ช 
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  5. การติดตามพัฒนาการของผู้เรียน เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้เรียน
ทราบว่าโค้ชให้ความเอาใจใส่พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนเกิด
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นความหวังของ โค้ช การไต่ถามถึง
ความก้าวหน้าของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง การให้ก าลังใจทุกครั้งเมื่อผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการพัฒนาตนเองหรือการเสริมแรงทางบวกให้กับผู้เรียน
อย่างสม่ าเสมอ  

 
        สุนทรียสนทนา (Dialogue)  
 

      การสนทนาอย่างครุ่นคิดและผลิดอกออกผลเป็นกระบวนการพูดจา เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยผ่านการครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งเพ่ือให้เกิดความคิดใหม ่
มุมมองใหม่ที่ผลิดอกออกผล การสนทนาแบบนี้จะท าให้แต่ละคนพยายามฟังคนอ่ืน 
และตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ร่วมกัน 
 

 สุนทรียสนทนา เน้นการสร้างพื้นที่ทางสังคมใหม่ที่เอ้ือต่อการคิดร่วมกัน
อย่างเสมอภาค การสนทนาที่น าไปสู่การคิดร่วมกัน ฟังซึ่งกันและกันโดยไม่มีการตัดสิน
ข้อสรุปใดๆ ความคิดที่ดี เกิดจากการฟังที่มีคุณภาพ การตั้งใจฟังกัน การเข้าใจกัน          
การเทใจมารวมกัน มีสมาธิอยู่กับตัวเอง และเสียงที่ได้ยิน ให้ความเข้าใจกับเสียงผู้อ่ืน
ก าหนดใจรับรู้ความเงียบด้วยความรู้สึกเชิงบวก 
 

 สุนทรียสนทนา เน้นการฟังอย่างสงบ ฟังให้ได้ยิน (deep  listening) 
เมื่อสงบและลึกก็สัมผัสความจริงได้ ท าให้เกิดปัญญาจะคิด จะพูด จะท า ก็ผ่านสภาวะ
ทางปัญญามาแล้ว จึงตรงต่อความจริงเกิดประโยชน์มากกว่าการคิด การพูด การกระท า
อย่างตื้นๆ สุนทรียสนทนาจะท าให้จิตสงบและประสบอิสรภาพ 
 

 สุนทรียสนทนา มุ่งเน้นการสื่อสารของมนุษย์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกระหว่างกัน สร้างความละเอียดอ่อน (awareness  and sensibility) ที่มองไปถึง 
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“ความคิดที่แฝงอยู่ภายใน” (tacit) ซึ่งกลายเป็นสิ่งเพาะเลี้ยงความขัดแย้งของแต่ละ
บุคคล และอาจกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างกันได้ 
 

 การจัดการความคิดที่ยึดมั่นถือมั่นหรือความเป็นตัวตนโดยมีหลักการของ
สุนทรียสนทนา 3 ประการ ได้แก่ 
 

  1.  หลักความเท่าเทียมกัน การสนทนาที่ดีเป็นการขจัดสลายอ านาจ       
ให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการแห่งความคิดร่วม 
 

  2.  หลักการรับฟังอย่างลึกซึ้งเมื่อมีคนก าลังพูด รวมทั้งรับฟังเสียง       
แห่งความเงียบที่เกิดขึน้ในวงสนทนาขณะที่ยังไม่มีผู้พูด โดยถือว่าความเงียบเป็นสิ่งปกติ
ไม่จ าเป็นต้องรู้สึกอึดอัดที่ไม่มีคนพูด 
 

  3.  หลักการเฝ้าดูจิตใจและความคิดที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตัดสินว่าถูกหรือ
ผิด เฝ้าดูความคิดของตนเองที่ เกิดขึ้นมาใหม่ ประเมินความรู้สึกว่าอยากจะเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือไม่ 
 
 

8.6  ทักษะการชื่นชมและเห็นคุณค่า 
 

   ทักษะการชื่นชมเห็นคุณค่า (appreciation skills) เป็นทักษะส าคัญของ
โค้ชที่ท าหน้าที่โค้ช การชื่นชมและเห็นคุณค่าเป็นการสื่อสารระหว่างโค้ชและผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์ ท าให้การโค้ชมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีอีกด้วย โดยทักษะการชื่นชมและเห็นคุณค่า มีดังต่อไปนี้ 
 

   1.  ประทับใจผลงาน 
        “ครูรู้สึกดีใจมากที่คุณสอบแข่งขันเข้าที่ใหม่ได้” 
    การกล่าวด้วยเสียงแสดงความยินดี  แววตาเป็นประกาย 
    จะท าให้ลูกศิษย์เกิดความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตน (self - efficacy) 
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   2.  ชื่นชอบพฤติกรรม   
         เป็นการพูดระบุการกระท า 
        “ครูนึกถึงเม่ือสัปดาห์ที่แล้วก่อนสอบคุณทบทวนเรื่องต่างๆ   
    และค้นคว้าผ่าน internet ร่วมกับเพื่อน ครูประทับใจมาก” 
    การพูดเรื่องราวที่ชัดเจนจะท าให้ลูกศิษย์รู้สึกภูมิใจในตนเอง  
    (self - esteem)  รู้ว่าอะไรที่ตนเองมีการพัฒนาและได้รับการยอมรับ 
 

   3.  ชืน่ชมลักษณะ   
        เป็นการกล่าวเชื่อมโยงผลงานหรือลักษณะนิสัยที่ดีงาม 
        “สิ่งท่ีส าเร็จได้ก็ด้วยความอดทน  มีวินัย  มีความใฝ่รู้ 
        และรู้จักควบคุมตนเอง  ลักษณะนิสัยที่ดีงามนี้ 
    จะติดตัวเธอไป  และท าให้เธอส าเร็จเสมอ” 
    กล่าวด้วยน้ าเสียงเชื่อมั่น  จะท าให้ลูกศิษย์รู้จักตัวเอง 
    (self - realization)  มีลักษณะนิสัยอย่างที่ควร ธ ารงรักษาไว้ 
    และพัฒนาต่อไป 
 
  วาจาที่แช่มชื่น เพ่ิมอ านาจการสั่งสอน การเข้าใจตนเอง ( intrapersonal)         
การเข้ากับคนอ่ืน ( interpersonal) การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย (existential)         
จะพัฒนาได้จากการให้แรงเสริมอย่างเหมาะสม 
 

  ค าพูดที่ไม่สร้างสรรค์ (-) และสร้างสรรค์ (+) 
 

   - นักเรียนเมื่อไรจะหยุดพูดกันเสียที (-) 
   - ถ้านักเรียนเงียบเสียง  นักเรียนจะได้ยินครูพูดได้ชัดเจน (+) 
 

   - นักเรียนพูดมากตลอดเวลา (-) 
   - ครูเข้าใจว่านักเรียนอยากปรึกษากัน  แต่ขณะนี้ครูขอให้ 
          นักเรียนเงียบก่อน  เพื่อทุกคนจะได้ยินสิ่งที่ครูพูด (+) 
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   - เธอนี่ชอบตะโกนพูดจาหยาบคายเป็นประจ า  (-) 
   - ค าพูดบางอย่างเหมาะที่จะใช้เฉพาะกลุ่ม  เฉพาะที่ 
          ผู้เรียนไม่ควรน ามาใช้ในโรงเรียน  (+) 
 

   - ผู้ที่ขีดเขียนโต๊ะเป็นพวกท าลายทรัพย์สมบัติ (-) 
   - นักเรียนควรเขียนบนกระดานเพราะโต๊ะเรียนเป็นสมบัติ 
              ของส่วนรวมเราต้องช่วยกันรักษา (+) 
 โค้ชจ าเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการชื่นชมและเห็นคุณค่าเพ่ือใช้ในการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สรุป 
 

 สาระส าคัญที่น าเสนอในบทนี้ ได้กล่าวถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่ งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ด้วยวิธีการ                
ที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียน โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 
ช่วยท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 
มองเห็นจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาตนเอง ท าให้สามารถพัฒนาความรู้  ทักษะ 
กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใช้การสื่อสาร
เชิงบวกด้วยความจริงใจใช้เพ่ิมพลังปรารถนาส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความพยายาม          
มากยิ่งขึ้น และเพ่ิมพลังการตรวจสอบตัวเองของผู้เรียน นอกจากนี้การสื่อสารเชิงบวก
ยังเป็นปัจจัยความส าเร็จของการให้ข้อมูลย้อนกลับ ช่วยเพ่ิมพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ไปสู่ผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โค้ชจะต้องมีทักษะการชื่นชมเห็นคุณค่า          
ช่วยให้การสื่อสารระหว่างโค้ชและผู้เรียนมีความสร้างสรรค์ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
การให้ผลย้อนกลับที่เน้นการสะท้อนคิดและการถอดบทเรียนของผู้เรียน ช่วยท าให้โค้ช
มีสารสนเทศเกี่ยวกับการรู้คิดของผู้เรียนที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถน ามาโค้ชให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
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การสื่อสารเชิงบวก 
 

เป็นปัจจัยความส าเร็จ 
 

ของการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 8 การให้ข้อมูลย้อนกลับอยา่งสร้างสรรค ์  287 
 

 

บรรณานุกรม 
 
Anderson, Lorin. W, & Krathwohl, David. R. (eds.) (2001).  A Taxonomy  
 for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's  
 Taxonomy of Educational Objectives. Abridged Edition, 
 New York: Longman. 
Costa, Arthur L. and Garmston, Robert J. (2002). Cognitive Coaching  
 A Foundation for Renaissance Schools. 2nded.   
 Massachusetts: Christopher – Gordon Publishers, Inc.    
Costa, Arthur L. and Garmston, Robert J. (2002). Cognitive Coaching  
 A Foundation for Renaissance Schools. 2nded.   
 Massachusetts: Christopher – Gordon Publishers, Inc.    
Knight, Jim. (2009). Coaching Approaches & Perspectives. California:  
 Corwin Press. 
Marzano, Robert J. and Simms, Julia. (2012). Coaching Classroom  
 Instruction: The Classroom Strategies Series. Bloomington:  
 Marzano Research Laboratory. 
Sobel, Andrew and Panas, Jerold. (2012). Power Questions: Build  
 Relationships, Win New Business, and Influence Others.  
 New York: John Wiley & Sons, Incorporated.  
Sweeney, Diane. (2010). Student – Centered Coaching: A guide for  
 K – 8 Coaches and Principals. California: Corwin Press. 
 
 
 
 



288   บทที่ 8 การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสรา้งสรรค ์
 

 

 
 
 
 

การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 

ที่มีประสิทธิภาพ  
 

ช่วยท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
 

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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บทที ่9 

การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
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ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
โค้ชควร feed – forward  ตอบโจทย์เป้าหมายตา่งๆ ดังนี้ 

เป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน 

เป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลายประเภท 

เป้าหมายการเรียนรู้  (Learning  goals) 

เป้าหมายสมรรถนะ  (Performance  goals) 

เป้าหมายหลบหลกีการท างานหนัก  (Work – Avoidant  goals) 

เป้าหมายการเรียนรู้หลายอย่างช่วยเสริม  (Synergy)  ซึ่งกันและกัน 

เป้าหมายด้านความชอบ  (Affective  goals) 

เป้าหมายทางสังคม  (Social  goals) 

การได้รับการยอมรับเป้าหมายจากโค้ช 
จะส่งเสริมให้เป้าหมายการเรียนรู้มีพลังเข้มแข็งขึ้น 
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บทน า  
 
 การน าเสนอเนื้อหาสาระ เรื่อง การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed 
- forward) มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้
ต่อยอด ความส าคัญของการให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด และแนวทางการให้ข้อมูล
เพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดท่ีกระตุ้นการคิดข้ันสูง โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

  1. การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดเป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศ
โดยโค้ช เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น ภายหลัง
การจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดเน้นไปที่การเรียนรู้หรือการพัฒนาจะเกิดขึ้น         
ในอนาคต (focus on future learning) มากกว่าการมองย้อนกลับไปที่ผลการเรียนรู้
หรือผลงานที่เกิดขึ้นในอดีต 
 

  2. การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดมีความส าคัญต่อผู้เรียนหลาย
ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการเรียนรู้ และการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 
 3. การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพหลาย
วิธี โดยมีวิธีที่ส าคัญได้แก่ Concept mapping, Learning outcomes mapping, 
Advance organizer, Power questions, Cognitive guided, Group discussion, 
Classroom assessment – based, Root cause misconceptions analysis, Self 
– reflection, Self – assessment, Dialogue, Peer coaching  
 
  4. การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดนั้นเพ่ือเสริมสร้างการคิดขั้นสูง
นั้นโค้ชสามารถก าหนดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองตามความ
สนใจ ได้ตามบริบทของการโค้ช ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างการคิดขั้นสูงของผู้เรียน        
ได้อย่างต่อเนื่อง 
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สิ่งที่ผู้เรียนท าไม่ถูกต้อง  
 

อาจเป็นเพราะขาดความรู้   
 

ทักษะหรือยังไม่มีความถนัด 
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9.1 แนวคิดของการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 

9.2 ความส าคัญของการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
 

9.3 วิธีการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
9. การให้ข้อมูล 

เพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด 
 

9.5 ตัวอย่างการโค้ชเพ่ือการรู้คิดจากประสบการณ์ 
     และการวิจัย 
 

9.4 กิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดที่เสริมสร้างการคิดข้ันสูง 
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การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
 

เป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศ 
 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ 
 

และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น 
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9.1  แนวคิดของการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
 
 การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward) ในมิติของการรู้คิด
หรือ Cognitive Science เป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยมีจุดเน้นไปที่การเรียนรู้หรือการพัฒนา       
จะเกิดขึ้นในอนาคต (focus on future learning) มากกว่าการมองย้อนกลับไปที่ผล
การเรียนรู้หรือผลงานที่เกิดขึ้นในอดีต 
 

          การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดเป็นวิธีการพัฒนาผู้เรียนวิธีการหนึ่ง    
โดยโค้ชให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนว่าสิ่งที่ผู้เรียนควรจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในอนาคตคืออะไร 
เพ่ือให้ผู้เรียนไปเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น บนฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยที่อาจกระท ากับผู้เรียนทั้งชั้นเรียน กลุ่มเล็ก                  
หรือรายบุคคลก็ได้ 
 

 การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทราบว่า
การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป (อนาคต) คือเรื่องอะไร มีสาระส าคัญ (concept) 
อย่างไร จะเรียนรู้อย่างไรจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องใด เพ่ือให้การเรียนรู้       
ครั้งต่อไปนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

 นอกจากนี้การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดยังมุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคน        
ไปแสวงหาความรู้หรือเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเติมให้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน         
มีทักษะที่คล่องแคล่วมากขึ้น ตามความสนใจของผู้เรียนในลักษณะการเรียนรู้ส่วน
บุคคล (individualize learning) อีกด้วย 
 

 โค้ชควรให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดกับผู้ เรียนอย่างหลากหลาย 
สอดคล้องกับระดับความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
และเหมาะสมที่ผู้เรียนจะพัฒนาตนเองได้ประสบความส าเร็จในแต่ละขั้นตอนของการ
เรียนรู้  
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 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) การตรวจสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียน (checking for understanding) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 
และการให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward) มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา
การเรียนรู้ แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  23  ความสัมพันธ์ของการให้ข้อมูล 3 แบบ และการตรวจสอบความเข้าใจ  
     กับช่วงเวลาของการเรียนรู้ 
 
 จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่าการให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้เน้นที่        
การสร้างความพร้อมและแรงจูงใจในการเรียน การตรวจสอบความเข้าใจเน้นที่ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้หรือการโค้ช การให้ข้อมูลย้อนกลับเน้นไปที่การเรียนรู้ ในปัจจุบัน        
และที่ผ่านมาในอดีต ส่วนการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดเน้นไปที่การเรียนรู้        
และการพัฒนาที่จะมีขึ้นในอนาคต  

ก่อนการเรียนรู ้ ระหว่างการเรียนรู ้ สิ้นสุดการเรียนรู ้

Feed - up Checking for understanding 

Feed - forward 

Feedback 
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9.2  ความส าคัญของการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
 
 การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดมีความส าคัญต่อผู้เรียนหลายประการ
ดังนี้ 
 

  1. ผู้เรียนทราบประเด็น หัวข้อ สาระส าคัญ หรือทักษะที่จะเรียนรู้           
ในการเรียนครั้งต่อไป ซ่ึงมีความต่อเนื่องหรือเชื่อมโยงจากการเรียนรู้ในครั้งปัจจุบัน 
 

  2. ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองได้                
จากการที่เขาทราบว่าจะมีการเรียนรู้อะไรในการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
 

  3. ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ           
ที่สอดคล้องกับระดับความสามารถและธรรมชาติของตนเอง เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ครั้งต่อไปได ้
 

  4. ผู้เรียนสามารถเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่จะมีการ
เรียนรู้ไว้ล่วงหน้าได ้จากการที่ทราบว่าจะมีการเรียนรู้อะไรในครั้งต่อไป 
 

  5. ผู้เรียนสามารถเตรียมการฝึกทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
ทักษะใหมท่ี่จะมีการเรียนรู้ได ้
 

  6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวินัยในตนเองอย่างบูรณาการ ผ่านการ
เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ล่วงหน้า 
 

  7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาในการเรียนรู้ โดยจะสามารถใช้
เวลาในการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสาระส าคัญได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียน 
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9.3  วิธกีารให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
 
 การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพหลายวิธี โดยมี
วิธีที่ส าคัญดังนี้ 
 

  1. Concept mapping หรือผังมโนทัศน์ของบทเรียนที่จัดท าขึ้นอย่าง
เป็นระบบก่อนที่จะเริ่มการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  โดยมีความครอบคลุมทั้ง
องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ช่วยท าให้ผู้เรียน
ทราบว่าเมื่อสิ้นสุดการเรียนหน่วยการเรียนรู้ปัจจุบันแล้ว หน่วยการเรียนรู้ต่อไป           
คืออะไร มีประเด็นส าคัญอะไรบ้างที่จะต้องเรียนรู้  
 

  2. Learning outcomes mapping หรือผังผลการเรียนรู้ เป็นการ
แสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลาหรือในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ให้เห็นว่า
เป็นอย่างไร มีพัฒนาการอย่างไร  
 
  3. Advance organizer หรือการให้สังกัปแนวหน้า เป็นการฉายภาพ
การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ครอบคลุมสาระส าคัญ กระบวนการเรียนรู้ แหล่งการ
เรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการเรียนรู้  ระยะเวลา ตลอดจนวิธีการวัดและ
ประเมินผลช่วยท าให้ผู้เรียนเห็นภาพของการเรียนรู้โดยรวมในการเรียนรู้ครั้งต่อไป  
 

  4. Power questions หรือการใช้พลังค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนวินิจฉัย
และพัฒนาตนเอง ชี้แนะประเด็นและวิธีการเรียนรู้หรือพัฒนาที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
เพ่ิมแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ให้ก าลังใจผู้เรียน และเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง เช่น  

 

  -  เธอมั่นใจว่าท างานชิ้นนี้ดีที่สุดแล้วใช่ไหม 
  -  แน่ใจนะว่าเธอท าสุดฝีมือแล้ว 
  -  ครูเชื่อว่าการท างานครั้งนี้จะประสบความส าเร็จ 
     มากกว่าครั้งก่อนอย่างแน่นอน 
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  -  ท างานชิ้นนี้เสร็จแล้วน ามาให้ครูชื่นชมด้วยนะ 
  -  ขอให้มีความละเอียดรอบคอบในการท างานชิ้นนี้ 
     ผลงานจะออกมาดีมาก 
 

  5. Cognitive guided หรือการชี้แนะทางการรู้คิด เป็นการกล่าวแนะ
ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดด้วยตนเอง ว่าตนเองควรจะมีพัฒนาการเรียนรู้ในอนาคต 
หรือในการเรียนรู้ครั้งต่อไปเป็นอย่างไร วิธีการนี้เน้นกระบวนการคิดของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มากกว่าการบอกกล่าวจากโค้ช นับว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงส าหรับ
ผู้เรียนที่มีวินัยในตนเอง (self - discipline) มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เนื่องจาก
ผู้เรียนกลุ่มนี้จะคิดเองได้ว่าสิ่งที่โค้ชชี้แนะนั้นหมายความว่าอย่างไร 
 

  6. Group discussion หรือการอภิปรายกลุ่ม เป็นวิธีการที่โค้ชเปิด
โอกาสให้ผู้ เรี ยนแต่ละกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการท างาน ( process) 
ความก้าวหน้า (progress) และผลลัพธ์ (product) ของกลุ่ม ว่าจะต้องมีการพัฒนาให้ดี
ขึ้นในอนาคตอย่างไร ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะร่วมกันวิเคราะห์จุดที่กลุ่มจะต้อง
พัฒนาโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ ช่วยท าให้กลุ่มมีเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนรู้
ในอนาคตร่วมกัน 
 

  7. Classroom based - assessment เป็นการน าผลการประเมิน
ระดับชั้นเรียนในปัจจุบัน มาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการก าหนดประเด็นของการ
เรียนรู้ในอนาคต โดยโค้ชอาจจะเป็นผู้ก าหนดด้วยตนเอง ในกรณีที่เป็นสิ่งที่ส าคัญ
จ าเป็น และอาจจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดด้วยก็ได้ การให้ข้อมูลเพ่ือการ
เรียนรู้ต่อยอดด้วยวิธีการนี้ช่วยท าให้การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
 

  8. Root cause misconceptions analysis วิธีการนี้โค้ชจะน าผล
การวินิจฉัยสาเหตุของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน มาเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
ในการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ในอนาคตของผู้เรียน วิธีการนี้ส่วนมากมักจะใช้กับผู้เรียน
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เป็นรายบุคคลมากกว่าทั้งชั้นเรียน เนื่องจากการให้ข้อมูลจะมุ่งให้ผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้
เพ่ิมเติมในประเด็นที่มีความเฉพาะเจาะจงตามความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน  
 

  9. Self – reflection หรือการสะท้อนคิดด้วยตนเอง เป็นวิธีการให้
ผู้เรียนใช้การคิดสะท้อน (reflective thinking) เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการคิด และผลการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือค้นหาประเด็นที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการคิดจะสามารถตอบ
โจทย์ของโค้ชได้ว่าสิ่งที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตนั้นคืออะไร 
 

  10. Self – assessment เป็นการให้ข้อมูลโดยให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเองจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ในประเด็นที่โค้ชเห็นว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้
ด้วยตนเองในอนาคต เน้นให้ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง โดยการประเมินนี้มีความแตกต่าง
จากการประเมินโดยทั่วไปในขั้น checking for understanding โดยการประเมิน      
ในส่วนนี้ มุ่งให้ผู้เรียนมองตนเองจนค้นพบว่า สิ่งที่ตนสามารถท าให้ดีขึ้นได้ในอนาคตคือ
อะไร ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะส าหรับผู้เรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูง เนื่องจากผู้เรียนกลุ่ม
นี้จะก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองได้ดี 
 

  11. Dialogue หรือสุนทรียสนทนา เป็นการใช้การสนทนาพูดคุย        
ในประเด็นต่างๆ ของการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นและ
เป้าหมายของการเรียนรู้ในอนาคต วิธีการนี้โค้ชจะสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะ กระบวนการเรียนรู้  หรือกระบวนการคิดของผู้ เรียนในลักษณะกลุ่มเล็ก         
หรือรายบุคคล เพ่ือให้ผู้ เรียนคิดใคร่ครวญ ตรวจสอบ เกิดการรับรู้และน าไปสู่         
การเปลี่ยนแปลงจากด้านใน (transformative learning) และเป็นผู้ก าหนด
ประเด็นการเรียนรู้และพัฒนาในอนาคตด้วยตนเอง วิธีการ Dialogue แตกต่างจากวิธี 
Self – reflection และ Self – assessment อย่างชัดเจนตรงที่วิธีการ Dialogue เป็น
วิธีการที่โค้ชจะต้องให้การช่วยเหลือประคับประคองผู้ เรียนให้ค้นพบด้วยตนเอง 
มากกว่าวิธีการ Self – reflection และ Self – assessment 
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  12. Peer coaching วิธีการนี้เป็นการให้ผู้เรียนที่เก่งกว่าท าหน้าที่
เป็นเป็นโค้ชในลักษณะเพื่อนโค้ชเพื่อน ช่วยวิเคราะห์เพ่ือนและก าหนดประเด็นสิ่งที่
เพ่ือนควรมีการเรียนรู้และพัฒนาในอนาคต วิธีการนี้จะต้องมั่นใจว่าเพ่ือนที่เป็นโค้ชจะ
สามารถเป็นโค้ชที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
 
ตาราง  20 จุดเน้นของการ Feed – up, Checking for understanding, Feedback,  
  Feed – forward ใน Process, Progress และ Product ของการเรียนรู้ 
 
 Process Progress Product 
Feed – up ทักษะกระบวนการ 

ที่จะไดเ้รียนรู ้
ในครั้งนี้ คืออะไร 

ความก้าวหน้า 
ของการเรียนรู ้
ในครั้งนี้ คืออะไร 

ผลผลติของการ 
เรียนรู้ในครั้งนี้ 
คืออะไร 

Checking for 
understanding 

ทักษะกระบวนการ 
ที่ผู้เรียนในขณะนี ้
เป็นอย่างไร 

ความก้าวหน้า 
ของการเรียนรู ้
ในขณะนี้เป็นอย่างไร 

ผลผลติของการ 
เรียนรู้ในขณะนี ้
เป็นอย่างไร 

Feedback ทักษะกระบวนการ 
ที่ผู้เรียนท่ีผ่านมา 
เป็นอย่างไร 

ความก้าวหน้า 
ของการเรียนรู ้
ที่ผ่านมา 
เป็นอย่างไร 

ผลผลติของการ 
เรียนรู้ทีผ่่านมา 
เป็นอย่างไร 

Feed - forward ทักษะกระบวนการ 
ที่ผู้เรียนควรพัฒนา 
ในการเรียนรู ้
ครั้งต่อไป 
หรือในอนาคต 
คืออะไร 
 

ความก้าวหน้า 
ของการเรียนรู ้
ที่ผู้เรียนควรพัฒนา 
ในการเรียนรู ้
ครั้งต่อไป 
หรือในอนาคต 
คืออะไร 

ผลผลติที่ผู้เรียน 
ควรพัฒนา 
ในการเรียนรู ้
ครั้งต่อไป 
หรือในอนาคต 
คืออะไร 
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9.4  กิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดทีเ่สริมสร้างการคิดขั้นสูง 
 
 การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดนั้นเพ่ือเสริมสร้างการคิดขั้นสูงนั้น             
โค้ชสามารถก าหนดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองตามความ
สนใจ ได้ตามบริบทของการโค้ช ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างการคิดขั้นสูงของผู้เรียน        
ได้อย่างต่อเนื่องเพราะไม่ต้องคอยให้มาพบกันในชั้นเรียน ในที่นี้ผู้เขียนได้น าเสนอ
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเอง ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ การคิด
ประเมินค่า การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ 
ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
ตาราง  21  ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองเพ่ือเสริมสร้างการคิดขั้นสูง 
 

การคิดขั้นสูง ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอด 

การวิเคราะห์ - จัดกลุ่มความเหมือน จ าแนกความแตกต่าง 
 - หาสาเหตุของปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
 - อธิบายความเกี่ยวข้องของสิ่งต่างๆ พร้อมให้เหตุผล 
 - จ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 - คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอย่างมีเหตุผล 
 - ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
 - ค้นหาเหตุผลของการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  
 - ค้นหาปัจจัยที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ในชุมชน สังคม 
 - แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น 
 - วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและน าไปลงข้อสรุป 
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ตาราง  21  ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองเพ่ือเสริมสร้างการคิดขั้นสูง 
  (ต่อ) 
  

การคิดขั้นสูง ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอด 

การประเมินค่า - ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล 
 - ชี้จุดแข็งหรือจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 - ตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความถูกต้อง 
 - หาทางออกของปัญหาใดๆ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 
 - ตัดสินคุณค่าของเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล 
 - ตัดสินปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล 
 - ตรวจสอบคุณภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

การสร้างสรรค์ - น าของเหลือใช้มาปรับประยุกต์ใช้กับสิ่งใหม่ 
 - แสวงหาวิธีการท างานใดๆ อย่างหลากหลาย 
 - ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ 
 - แสวงหาวิธีการ กระบวนการ หรือเทคนิคใหม่ๆ 
 - ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ตามความต้องการและเป็นประโยชน์ 
 - พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 
 - น าสิ่งที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
 - ปรับปรุงสิ่งใดๆ ให้ดีขึ้น 
 - สร้างสิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุต่างๆ ที่มีอยู่ 
 - แสวงหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป 
 - เสนอแนวทางหรือวิธีการใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
 - คิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ส าเร็จอย่างหลากหลาย 
 - ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ  

 
 



304   บทที่ 9 การให้ข้อมูลเพื่อการเรยีนรู้ต่อยอด 
 

ตาราง  21  ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองเพ่ือเสริมสร้างการคิดขั้นสูง 
  (ต่อ) 
  

การคิดขั้นสูง ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอด 

การคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ 

- พิจารณาข้อดีข้อเสียของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
- คิดอย่างรอบด้านและตัดสินใจปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ 

 - พิจารณาข้อมูลต่างๆ ก่อนตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อ 
 - แสวงหาข้อมูลหลักฐานอย่างหลากหลาย น ามาสังเคราะห์ 

  และตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 - แสวงหาทางเลือกที่หลากหลายและตัดสินใจเลือก 

  ทางเลือกท่ีดีที่สุด 
 - ตัดสินใจปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโดยค านึงถึงผลกระทบ 

  ที่อาจเกิดข้ึนข้างหน้า 
การคิดเป็นระบบ - ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ ด้วยตนเอง 

- วางแผนการปฏิบัติงานแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ 
- แสวงหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ  

 - ออกแบบวงจรการปฏิบัติงานใดๆ 
 - ปฏิบัติงานใดๆ ตามข้ันตอนที่ก าหนด 
 - มองเรื่องใดๆ ในภาพรวมและภาพย่อยท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
 - สร้างผังขั้นตอนของการปฏิบัติงานใดๆ 
 - จัดท าแผนที่ความส าเร็จของตนเองอย่างเป็นขั้นตอน 
 - ปฏิบัติงานตามวงจร  Plan  Do  Check  Action 
 - ล าดับกิจกรรมการปฏิบัติงานที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
 - ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง 
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9.5  ตัวอย่างการโค้ชเพื่อการรู้คิดจากประสบการณ์และการวิจัย 
 
 จากการที่ผู้เขียนได้ด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวการโค้ช
ส าหรับผู้สอนโรงเรียนปลายทางที่เสริมสร้างการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยลงพ้ืนที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งระยะเวลาการโค้ชออกเป็น 
3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะระหว่างการเรียนรู้ทางไกล
ผ่านดาวเทียม และระยะหลังการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ปรากฏผลดังต่อไปนี้ (มารุต 
พัฒผล. 2558) 
 
 

แนวการโค้ชส าหรับผู้สอนโรงเรียนปลายทางท่ีเสริมสร้าง 
การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม  

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้สอนโรงเรียนปลายทางใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการโค้ชในการ
เรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมผู้สอนโรงเรียน
ปลายทางให้สามารถท าการโค้ชในการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
 

นิยามค าส าคัญ 
 
 1. แนวการโค้ช หมายถึง แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนมีการ
เรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม แนวปฏิบัติระหว่างที่ด าเนินการเรียนรู้ทางไกล           
ผ่านดาวเทียมและแนวปฏิบัติหลังการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ของผู้สอนโรงเรียน
ปลายทาง 
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 2. ระยะก่อนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม  หมายถึง หมายถึง       
แนวปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันที่จะมีการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม        
ในแต่ละครั้ง 
 3. ระยะระหว่างการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม หมายถึง แนวปฏิบัติ
ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่ชั้นเรียนก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนรู้ ระหว่างการ
ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนรู้ จนกระท่ังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 
 

 4. ระยะหลังการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม หมายถึง แนวปฏิบัติ
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมหรือหลังเลิกชั้นเรียนแล้ว 
 
 

 5. สาระส าคัญ (core concepts) หมายถึง องค์ความรู้ที่ผู้เรียนต้องมี
ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง หรือทักษะที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติได้ ภายหลังเสร็จสิ้นการ
เรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมในแต่ละครั้ง 
 
 6. Feed – up หมายถึง การกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
ที่ผู้สอนโรงเรียนปลายทางด าเนินการกับผู้เรียน 
 
 7. Checking for understanding หมายถึง การตรวจสอบความเข้าใจ
ในสาระส าคัญของผู้เรียน ระหว่างที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
 8. Power questions หมายถึง การใช้ค าถามที่กระตุ้นการคิดขั้นสูง       
ของผู้เรียน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 
 9. Feedback และ Feed – forward หมายถึง การให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน และการให้ผู้เรียนใช้การกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
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 แนวการโค้ชส าหรับผู้สอนโรงเรียนปลายทางที่เสริมสร้างการเรียนรู้
ทางไกลผ่านดาวเทียม แต่ละระยะมีดังต่อไปนี้ 
 
 ระยะก่อนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม  หมายถึง หมายถึงแนวปฏิบัติ
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันที่จะมีการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมในแต่ละครั้ง 
ควรมีเวลาเตรียมประมาณ 1 – 2 วัน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ในคู่มือการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม
โดยมุ่งเน้นสาระส าคัญ (core concepts) กระบวนการและกิจกรรมเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
  2. ศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสาระส าคัญของการเรียนรู้ให้มีความ
เข้าใจอย่างถูกต้องและแม่นย า 
  3. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4. เตรียมความพร้อมผู้เรียน โดยการแจ้งก าหนดเวลาการเรียน สิ่งที่
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ (core concepts) และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้ลงมือ
ปฏิบัติ 
  5. สร้างแรงจูงใจภายใน ( inner motivation) ในการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน มุ่งเน้นการชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียน และการแจ้งกิจกรรมที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน 
 
 ระยะระหว่างการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม หมายถึง แนวปฏิบัติตั้งแต่          
เริ่มต้นเข้าสู่ชั้นเรียนก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนรู้ ระหว่างการถ่ายทอด
สัญญาณการเรียนรู้ จนกระทั่งเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน มีแนวปฏิบัติ           
4 องค์ประกอบดังนี้ 
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 การ  Feed – up  
  1. ทบทวนสาระส าคัญ (core concepts) ที่เป็นพ้ืนฐาน  
  2. แจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้และภาระงานการเรียนรู้ 
  3. กระตุ้นแรงจูงใจภายใน (inner motivation) ในการเรียนรู้ 
  4. สร้างเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองของผู้เรียน 
 

 การ Checking for understanding  
  1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  
  2. ซักถามผู้เรียนรายบุคคลเฉพาะรายที่สงสัยว่าตามบทเรียนไม่ทัน 
  3. ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ตามบทเรียนไม่ทันโดยวิธีการที่เหมาะสม 
  4. อธิบายเพิ่มเติมสอดแทรกไประหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 การใช้ Power questions 
  1. ตั้งค าถามกระตุ้นการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  สร้างสรรค์ 
  2. ใช้ค าถามอย่างหลากหลายสอดคล้องกับระดับความสามารถ 
  3. ใช้เทคนิควิธีการต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาค าตอบที่ถูกต้อง 
  4. ชื่นชมค าตอบทุกค าตอบของผู้เรียนให้ก าลังใจผู้เรียนที่ตอบค าถาม 
 

 การ Feedback  
  1.  สรุปสาระส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน 
  2. ชื่นชมการใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นของผู้เรียน 
  3. สะท้อนจุดดีและจุดที่ต้องพัฒนาในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
  4. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้กับผู้เรียน 
 

 การ Feed – forward  
  1. ให้ก าลังใจผู้เรียนในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง 
  2. ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ 
  3. ชี้ประเด็นที่ผู้เรียนควรศึกษาค้นคว้าหรือฝึกหัดเพ่ิมเติม 
  4. ใช้พลังค าถามให้ผู้เรียนไปคิดต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว 



บทที่ 9 การให้ข้อมูลเพื่อการเรยีนรู้ต่อยอด   309 
 

 ระยะหลังการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม หมายถึง แนวปฏิบัติภายหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม หรือหลังเลิกชั้นเรียนแล้ว มีแนวทาง
การโค้ชดังนี้ 
  1. ประเมินรวบยอดการเรียนรู้ของผู้ เรียนรายบุคคล มุ่งเน้นการ
ประเมินความรู้ในสาระส าคัญ กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ  
  2. สะท้อนผลการประ เมิน ไปสู่ ก า ร พัฒนาผู้ เ รี ยนร ายบุ คคล            
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม 
  3. ถอดบทเรียนปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมประสบ
ความส าเร็จ และแบบปฏิบัติที่ดีที่ควรบันทึกไว้เป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบท 
การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมของตนเอง 
 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นนั้นท าให้ เห็นว่าการโค้ชเพื่อการรู้คิด                 
ที่ประกอบด้วยการ Feed – up , Checking for understanding, Feedback 
และ Feed – forward เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความเป็นระบบ ไม่เน้นการ
ถ่ายทอดความรู้ แต่เน้นการกระตุ้นการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้        
ต่อยอดนั้น นับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการโค้ชที่ผู้เรียนจะไปเรียนรู้
ต่อยอดได้ด้วยตนเอง  
 

ประสบการณ์จากการแบบประเมินคุณภาพเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 

 
 นอกจากตัวอย่างการโค้ชเพ่ือการรู้คิดข้างต้นแล้ว ผู้ เขียนยังได้พัฒนา           
แบบประเมินคุณภาพเค้าโครงปริญญานิพนธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการ Feed – up, 
Checking for understanding, Feedback และ Feed – forward ดังนี้ 
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   -  การ Feed – up โดยผู้เขียนให้นิสิตศึกษาแบบประเมินคุณภาพของ
เค้าโครงปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้เห็นว่าลักษณะของเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
พร้อมที่จะน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา (เสนอ proposal) เป็นอย่างไร ซึ่งช่วยท า
ให้นิสิตเกิดแรงจูงใจและเห็นเป้าหมายของการพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่มีความ
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ท าให้สามารถวางแผนการพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์มีคุณภาพ
ของตนเองได้อย่างเป็นระบบ 
 
   -  การ Checking for understanding โดยผู้เขียนน าแบบประเมิน
คุณภาพเค้าโครงปริญญานิพนธ์ มาใช้ประเมินเอกสารเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต 
เป็นรายบุคคล โดยลักษณะการใช้จะเป็นการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นช่วงเวลา เพ่ือน า
ข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนานิสิต ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิม
มากขึ้น จนสามารถพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ 
 
   - การ Feedback โดยผู้เขียนน าผลการประเมินคุณภาพเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ มาสะท้อนผลไปยังนิสิต ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ 
ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินในแต่ละครั้ง 
 
   - การ Feed – forward โดยผู้เขียนท าการชี้ประเด็นสิ่งที่นิสิต / 
นักศึกษาจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ ตามผลการประเมิน
เป็นรายบุคคล ซึ่งท าให้นิสิตทราบว่าตนเองจะต้องพัฒนาอะไรให้ดีขึ้น และทราบว่า         
ในอนาคตสิ่งที่ต้องลงมือท าต่อไปคืออะไร 
 
  จากการใช้แบบประเมินคุณภาพเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่ผู้เขียนพัฒนาขึ้น  
ผู้เขียนสังเกตพบว่า นิสิตที่ได้รับการ Feed – up , Checking for understanding, 
Feedback และ Feed – forward การพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามแนวทาง           
ที่กล่าวมา สามารถพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพที่โดดเด่นคือ           
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เค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิตไม่มีลักษณะ copy & paste มีการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยต่างๆ ที่น าไปสู่การก าหนดกรอบความคิดของการวิจัยได้กระชับ และตรง
ประเด็น และนิสิตสามารถตอบค าถามของคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครง ในลักษณะ
การอธิบายให้เหตุผลสนับสนุนความคิดในการท าวิจัยของตนเองได้อย่างชัดเจน 
 

แบบประเมินคุณภาพเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 

 
ค าชี้แจง    
 

1.  แบบประเมินนี้ใช้ส าหรับประเมินคุณภาพเค้าโครงปริญญานิพนธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
    และการเรียนรู ้
 2. แบบประเมินฉบับนี้จัดท าข้ึนส าหรบัปริญญานิพนธ์ท่ีใช้แบบแผนการวิจัยและพัฒนา 
     (Research and Development) เป็นส าคัญ 
3. ท าเครื่องหมาย  (ถ้าเค้าโครงปริญญานิพนธ์มีคุณภาพเป็นไปตามรายการที่ประเมิน)    
 หรือท าเครื่องหมาย X  (ถ้าปริญญานิพนธ์มีคุณภาพไมเ่ป็นไปตามรายการที่ประเมิน)   
   ลงใน  พร้อมท้ังระบุเลขหนา้ที่เกี่ยวข้องลงใน  (      ) และเขียนข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 และพัฒนาให้มีคณุภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 

ชื่อเร่ืองปริญญานิพนธ์ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ชื่อนสิิต .............................................................................................................................................   
ชื่อผู้ประเมิน  .....................................................................................................................................  
วันที่ประเมิน ...................................................................................................................................... 
 
 

ส่วนที่ 1  ชื่อเร่ืองปริญญานิพนธ ์
  ระบุตัวแปรตาม      ระบตุัวแปรต้น / นวตักรรม      ระบุกลุ่มเป้าหมาย     
   กระชับชัดเจน 
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ส่วนที่  2  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ระบุปัญหาการวิจัยไม่ซ้ าซ้อนกับปัญหาการวิจยัที่ผ่านมา  (      ) 
  ระบุปัญหาซึ่งเป็นท่ีมาของการวิจัยชัดเจน มีข้อมูลเชิงประจักษส์นับสนุน  (      ) 
  สรุปแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยสนับสนุนเหตผุลการเลือกแนวคิดทฤษฎีเหล่านั้น (      ) 
  วิเคราะห์ความส าคัญในประเด็นปัญหาการวิจัยอย่างมเีหตผุลเชิงวิชาการ (      ) 
  มีการวิเคราะห์เช่ือมโยงไปสู่ค าถามการวิจัย (      ) 
 

ส่วนที่  3  ค าถามการวิจัยและวตัถุประสงค์การวิจัย 
  ค าถามการวิจัยสอดคล้องกับช่ือเรื่องการวิจัย  (      ) 
  ค าถามการวิจัยมีความชัดเจนว่าต้องการทราบอะไร  (      ) 
  ค าถามการวิจัยสามารถตอบได้ด้วยกระบวนการวิจยั  (      ) 
  วัตถุประสงค์การวิจัยสอดคลอ้งกับค าถามการวิจัยทุกข้อ  (      )  
  วัตถุประสงค์การวิจัยสอดคลอ้งกับช่ือเรื่องการวิจัย  (      )  
  วัตถุประสงค์การวิจัยชี้แนวทางการด าเนินการวิจัย  (      ) 
 

ส่วนที่  4  ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ระบุตัวแปรต้น / นวัตกรรม  สอดคล้องกับช่ือเรื่องการวิจยั  (      ) 
  ระบุตัวแปรตามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  (      ) 
  ตัวแปรต้น/นวัตกรรม กับตัวแปรตาม มคีวามสมเหตุสมผลในการเลือกมาศึกษา (      ) 
  ระบุระยะเวลาการด าเนินการวิจัยอย่างชัดเจน  (      )  
 

ส่วนที่  5  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ระบุกลุม่เป้าหมายของการวิจยัอย่างชัดเจนและมีเหตุผล  
                 (ถ้าตอบข้อนี้ ไม่ต้องตรวจสอบรายการต่อๆ ไป ในส่วนน้ี) (      ) 
  ระบุกรอบประชากรชัดเจน  (      ) 
  ระบุกลุม่ตัวอย่างท่ีเป็นส่วนหนึ่งของประชากรอย่างชัดเจน  (      ) 
  จ านวนกลุ่มตัวอย่างมคีวามเพยีงพอต่อการวิจัย  (      ) 
 

ส่วนที่  6  ประโยชน์และความส าคัญของการวิจัย 
  ระบุประโยชน์ของการวิจัยสอดคล้องกับเหตุผลของการท าวิจัย  (      ) 
  ระบุประโยชน์ของการวิจัยที่สมเหตสุมผลกับผลการวิจัย  (      )  
  ระบุชัดเจนว่าใครบ้างจะได้ประโยชน์และได้ประโยชน์อย่างไร  (      )  
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ส่วนที่  7  นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ระบุค านิยามศัพท์เฉพาะครอบคลุมค าส าคญัในช่ือเรื่องการวิจัย  (      )  
  ระบุค านิยามศัพท์ครบตัวแปรที่ศึกษาทุกตัวแปร  (      )  
  ระบุค านิยามศัพท์ตัวแปรทุกตวัแปรในลักษณะนิยามเชิงปฏิบัติการที่ตรงกับ 
                 ผลการสังเคราะห์ในบทที่ 2  (      ) 
  ระบุค านิยามศัพท์ตัวแปรที่ต้องท าการวัดโดยระบุวิธีการวัดที่ตรงกับท่ีระบุในบทที่ 3   
                 (      ) 
  ระบุนิยามศัพท์เฉพาะค าส าคญัอื่นๆ ท่ีมีความหมายใช้เฉพาะในการวิจัยครั้งนี ้ (      ) 
 

ส่วนที่  8  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาทุกตัวแปร  (      ) 
  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีตรงตามที่ระบุไว ้
                 ในความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (      ) 
  แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และผลการวิจัยในลักษณะบรูณาการ  
                 สะท้อนองค์ความรู้ของผู้วิจัย  (      ) 
  ไม่มีการเขียนน าเสนอในลักษณะของการน าเสนอตามล าดับทีละบุคคล  (      ) 
  มีการสรุปหรือวิเคราะห์ถึงการน าแนวคิดทฤษฎีทุกทฤษฎี ไปใช้ในการวิจัย 
                 ไว้อย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจง  (      ) 
  สังเคราะห์สาระส าคัญของแนวคิดทฤษฎีทุกแนวคิดทฤษฎีไปสู่การก าหนด 
                 กรอบความคิดของการวิจัย  (      ) 
  ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกีย่วข้องโดยใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (      ) 
 

ส่วนที่  9  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  สะท้อนให้เห็นแนวความคดิของการวิจัยได้อยา่งชัดเจนและเป็นระบบ  (      ) 
  มีการเขียนอธิบายแผนภาพกรอบแนวคิดของการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ  
                 มีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน  (      ) 
  แผนภาพกรอบแนวคดิของการวิจัย สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎ ี และตัวแปรที่ศึกษา 
                 ทั้งตัวแปรต้นและตวัแปรตาม  (      ) 
  ไม่แสดงแผนภาพกรอบแนวคดิของการวิจัยในลักษณะขั้นตอนการวิจัย  (      ) 
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ส่วนที่  10  วิธีการเลือกกลุม่ตัวอย่าง 
  ระบุกลุม่เป้าหมายของการวิจยัอย่างชัดเจนและมีเหตุผล  
                 (ถ้าตอบข้อนี้ ไม่ต้องตรวจสอบรายการต่อๆ ไป ในส่วนน้ี) (      ) 
  แสดงกรอบประชากรไว้อย่างชัดเจน   (      ) 
  แสดงขั้นตอนการเลือกกลุม่ตวัอย่างเป็นระบบ   (      ) 
  แสดงวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างสมเหตสุมผล  (      ) 
  กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาได้  สามารถเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร  (      ) 
 

ส่วนที่  11  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้วัดตัวแปร 
  ระบุเครื่องมือท่ีใช้วัดตัวแปรตรงกับตัวแปรที่ศึกษาทุกตัวแปร  (      ) 
  ระบุขั้นตอนการสร้างเครื่องมอืแต่ละชนิดครบทุกข้ันตอน  (      ) 
  ระบุวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดด้านต่างๆ ครบถ้วน (      ) 
  ระบุคุณสมบตัิของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือแตล่ะชนิด สอดคล้องกับชนิดของ 
                 เครื่องมือ  (      ) 
  เครื่องมือท่ีใช้วัดตัวแปรแตล่ะชนิด  สามารถวัดตัวแปรได้อย่างน่าเชื่อถือ  (      ) 
 

ส่วนที่  12  การพัฒนาร่างนวัตกรรม (เช่น ร่างหลักสูตร  ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้)  
              (ถ้างานวิจัยไม่มีการพัฒนานวัตกรรมให้ข้ามส่วนที่ 12 นี้ไป) 
  ระบุข้อมูลพื้นฐานท่ีจะน ามาใช้พัฒนานวัตกรรมอย่างครบถ้วน  (      ) 
  ระบุขั้นตอนการยกร่างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  มรีายละเอียดของกิจกรรม 
                 การด าเนินการ  (      ) 
  ระบุวิธีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของนวัตกรรม  โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับ 
                 ประเภทของนวัตกรรม  (      ) 
  ระบุคุณสมบตัิของผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเบื้องต้นของนวัตกรรม สอดคล้องกับ 
                 จุดเน้นของนวัตกรรม  (      ) 
  แสดงแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงร่างนวัตกรรมก่อนน าไปทดลองใช้น าร่อง (      ) 
 

ส่วนที่  13  การทดลองใช้น าร่องนวัตกรรม  
              (ถ้างานวิจัยไม่มีการพัฒนานวัตกรรมให้ข้ามส่วนที่ 13 นี้ไป) 
  ทดลองน าร่องในปริมาณที่เพียงพอส าหรับการน ามาปรับปรุงแก้ไข  (      ) 
  ทดลองน าร่องกับบุคคลทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  หรือกลุม่เป้าหมายของการวิจัย (      ) 
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  มีความเป็นไปได้ว่า การทดลองน าร่อง จะท าให้ได้ข้อมูลมาปรบัปรุงร่างนวัตกรรม  
                 ให้ดีขึ้นได้  (      ) 
  มีการปรับปรุงร่างนวัตกรรมกอ่นที่จะน าไปทดลองใช้จริง  (      ) 
  

ส่วนที่  14  การทดลองใช้นวัตกรรม 
  แบบแผนการทดลองใช้นวัตกรรมมีความเหมาะสมกับบริบทการวิจัย  (      ) 
  ทดลองใช้นวัตกรรมกับบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอยา่ง  หรือกลุ่มเป้าหมาย   (      ) 
  เก็บรวบรวมข้อมลูในการทดลองใช้นวัตกรรมได้ครบถ้วนส าหรับน าไปวิเคราะห์ (      ) 
  วิเคราะห์ข้อมลูตรงตามวตัถุประสงค์การวิจัย  (      ) 
  ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูที่สามารถตอบค าถามการวิจยัได้  (      ) 
 

ส่วนที่  15  การปรับปรุงนวัตกรรมหลังการทดลองใช้ 
  ระบุเกณฑ์การประเมินประสทิธิผลของนวัตกรรมอย่างชัดเจน  (      ) 
  ระบุวิธีการประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรม  สอดคล้องกับเกณฑ์ประสิทธิผล 
                 ของนวัตกรรม  (      ) 
  แสดงวิธีการปรับปรุงนวัตกรรมหลังการทดลองใช้  (      )  
 

ส่วนที่  16  การอ้างอิง 
  ไม่ปรากฏการคดัลอกเอกสารจากบุคคลอื่น (      ) 
  อ้างอิงในเนื้อหาเอกสารอย่างถูกต้องและชัดเจน  (      ) 
  อ้างอิงเอกสารท้ายเอกสารอยา่งถูกต้องและครบถ้วนทุกรายการ  (      ) 
 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

พัฒนามาจากแนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่ 
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.มารุต พัฒผล 

26 กรกฎาคม 2558 
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สรุป  
 
 สาระส าคัญที่น าเสนอในบทนี้ ได้กล่าวถึงการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้      
ต่อยอด ซ่ึงเป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศโดยโค้ช เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น ภายหลังการจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดเน้นไปที่      
การเรียนรู้หรือการพัฒนาจะเกิดขึ้นในอนาคต (focus on future learning) 
มากกว่าการมองย้อนกลับไปที่ผลการเรียนรู้หรือผลงานที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งการให้ข้อมูล
เพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดมีความส าคัญต่อผู้เรียนหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวาง
แผนการเรียนรู้ และการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพหลายวิธี โดยมีวิธีที่ส าคัญได้แก่ Concept mapping, Learning 
outcomes mapping, Advance organizer, Power questions, Cognitive 
guided, Group discussion, Classroom assessment – based, Root cause 
misconceptions analysis, Self – reflection, Self – assessment, Dialogue, 
Peer coaching  นอกจากนี้การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดเพ่ือเสริมสร้างการคิด          
ขั้นสูงนั้น โค้ชสามารถก าหนดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง
ตามความสนใจ ได้ตามบริบทของการโค้ช ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างการคิดขั้นสูงของ
ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
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โค้ชคาดหวังจะให้ผู้เรียน 

 
ท าอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่จริง 

 

อย่าแก้ไขด้วยค าต าหนิติเตียน 

 

แตใ่ห้แก้ไขที่สาเหตุของปัญหา 
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บทที ่10 

การประเมินผลการโค้ช 
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การวัดต้องมี  “เครื่องมือ” 
 

การประเมินต้องมี  “เกณฑ์” 

 

การประเมินไม่ใช่เพื่อการ  “พิสูจน์” 

 
แต่เป็นการ   

 

“ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 
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บทน า  
 
 การน าเสนอเนื้อหาสาระ เรื่อง การประเมินผลการโค้ช มุ่งสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินในศตวรรษที่ 21 การประเมินที่เสริมพลัง วิธีการ
ประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริง เครื่องมือการประเมินจากผลงานวิจัย และการ
สะท้อนผลการประเมินที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
  1. กระบวนทัศน์ของการประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21           
เป็นแนวความคิดในการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินเพ่ือการปรับปรุง           
และพัฒนา (assessment for improvement) โดยแบ่งแนวทางการประเมินออกเป็น
สามแนวทาง ได้แก่ 1) การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 2) การประเมินขณะเรียนรู้ และ      
3) การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
  2. หลักการประ เมินผลการ เรี ยนรู้ ที่ เ สริ มพลั ง คือวิ ธี การวั ด          
และประเมินผลตามสภาพจริง (authentic assessment) มีหลักการ 4 ข้อ ดังนี้ 1) ใช้
ผู้ประเมินหลายฝ่าย 2) ใช้วิธีการและเครื่องมือหลายชนิด 3) วัดและประเมินหลายครั้ง  
4) สะท้อนผลการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
 
  3. วิธีการประเมินที่ เสริมพลั งตามสภาพจริ งมีหลายวิธี  เช่น           
การสังเกตพฤติกรรม การใช้เกณฑ์การให้คะแนน การใช้แฟ้มสะสมผลงาน การรายงาน
ตนเอง การประเมินภาคปฏิบัติ การจัดท าโครงงาน หรือนิทรรศการ การทดลองหรือ
การสาธิต และวิธีการอ่ืนๆ ที่โค้ชควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบท 
 
  4. การประเมินผลการโค้ชมีความแตกต่างจากการตรวจสอบความ
เข้าใจ (checking for understanding) ตรงที่การประเมินให้ความส าคัญกับการ
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ก าหนดระดับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาซึ่งจ าเป็นต้องมีเครื่องมือการ
ประเมินที่มีคุณภาพ 
 
  5. การสะท้อนผลการประเมิน เป็นปัจจัยส าคัญของการกระตุ้น          
ให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถด้านการรู้คิด 
รวมทั้งพฤติกรรมที่ดีขึ้น การสะท้อนผลการประเมินมีเป้าหมาย 3 ประการได้แก่        
1) ผู้เรียนได้รับทราบผลการประเมินที่ถูกต้อง 2) ผู้เรียนได้รับการสะท้อนผลการ
ประเมินเชิงบวกจากโค้ช และ 3) ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง 
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10.1 สามแนวทางการประเมินผลการโค้ช 

10.2 การประเมินผลการโค้ชที่เสริมพลัง 

10.3 เครื่องมือการประเมินจากผลงานวิจัย 

10. การประเมิน 
ผลการโค้ช 

10.4 การสะท้อนผลการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 



324   บทที่ 10 การประเมินผลการโค้ช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการโค้ช 
 

มุ่งเน้นการประเมินเพื่อเพื่อการพัฒนา 

 
มากกว่าการประเมินเพื่อการตัดสิน 
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10.1  สามแนวทางการประเมินผลการโค้ช 
 
 กระบวนทัศน์การประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวความคิด
ในการประเมินผลการเรียนรู้ที่ เน้นการประเมินเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
(assessment for improvement) โดยแบ่งแนวทางการประเมินออกเป็น 3 แนวทาง 
ได้แก่ 1) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning) 2) การประเมิน
ขณะเรียนรู้ (assessment as learning) และ 3) การประเมินผลการเรียนรู้ 
(assessment of learning)  
  
         การประเมินเพื่อการเรียนรู้  (assessment  for  learning) 
 

 เป็นการประเมินระหว่างทาง (formative assessment) ที่โค้ชมี
บทบาทเป็นผู้ประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายตามสภาพจริง และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยโค้ชใช้วิธีการสังเกตและ
การสื่อสารส่วนบุคคลเป็นวิธีการส าคัญในการประเมิน  
 โค้ชสามารถท าการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ได้ตลอดระเวลาของการโค้ช  
โดยใช้วิธีการที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนทราบจุดที่ตนเองจะต้องปรับรุ ง
และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง 
  
        การประเมินขณะเรียนรู้  (assessment  as  learning) 
 

 เป็นการประเมินที่ผู้เรียนใช้การประเมินเป็นวิธีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
การประเมินลักษณะนี้ มีจุดเน้นคือการให้ผู้เรียนได้ใช้การประเมินตนเอง (self - 
assessment) เป็นกระบวนการเรียนรู้ชนิดหนึ่ง ผู้เรียนประเมินตนเองเป็นระยะๆ         
ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ประเมินตนเองและแสวงหา
แนวทางพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีโอกาสการประเมินเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  



326   บทที่ 10 การประเมินผลการโค้ช 
 

 โดยผู้ เรียนควรตั้งค าถามตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองดังต่อไปนี้           
  1. จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ของเราคืออะไร  
  2. เราได้ความรู้อะไรบ้างจากการเรียนรู้ในครั้งนี้  
  3. มีวิธีการเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างไร    
  4. มีความเข้าใจสาระส าคัญที่เรียนนี้ว่าอย่างไร  
  5. มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของเราอย่างไร  
   และประสบความส าเร็จตามเกณฑ์นั้นหรือไม่  
  6. มีวิธีการยกระดับผลการเรียนรู้ของเราในการเรียนครั้งต่อไป 
   อย่างไร  
  

 การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการประเมินตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ในการที่ผู้เรียนจะพัฒนาได้ด้วยตนเองในระยะยาว โค้ชควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์
การประเมินผลการเรียนรู้ การให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการคิดต่างๆ ในการประเมินตนเองและแสวงหาแนวทางการพัฒนาตนเอง       
ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย 

 
       การประเมินผลการเรียนรู้  (assessment  of  learning) 
 

 การประเมินผลการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน โดยโค้ชเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการประเมิน โดยการประเมินจะมีลักษณะ
เป็นการประเมินรวบยอด (summative assessment) ที่ใช้วัตถุประสงค์หรือ
ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นมาตรฐานการประเมิน ตลอดจนใช้วิธีการและเครื่องมือประเมิน       
ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการประเมินผลการเรียนรู้จะมีลักษณะที่เป็น
ทางการมากกว่าการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ และการประเมินขณะเรียนรู้ ซึ่งอาจใช้
เครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ   
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 โค้ชควรใช้การประเมินผลการเรียนรู้ ควบคู่กับการประเมินเพื่อการเรียนรู้ 
และการประเมินขณะการเรียนรู้ เพ่ือให้มีผลการประเมินที่หลากหลาย สามารถใช้
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นสารสนเทศจากการประเมินเป็นแนวทาง  
ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของโค้ชอย่างต่อเนื่อง 
 
 

10.2  การประเมินผลการโค้ชที่เสริมพลังตามสภาพจริง   
 
 

สิ่งใดที่วัดไม่ได้ก็ปรับปรุงพัฒนาไม่ได้ 
It  you  can’t  measure,  You  Can’t  improve. 
การประเมินไม่ใช่การพิสูจน์แต่เป็นการปรับปรุงพัฒนา 

Evaluation  is  not  to  prove,  but  to  improve. 
 (Ebel, R.L. (1979) 

 

   การประเมินผลการโค้ชที่เสริมพลังตามสภาพจริงมีหลักการเดียวกันกับ
หลักการประเมินการเรียนรู้ที่เสริมพลังตามสภาพจริงสามารถน ามาใช้ร่วมกันได้โดยมี
หลักการ 4 ข้อ ดังนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต  พัฒผล. 2558: 96) 
 

 1) ใช้ผู้ประเมินหลายๆ  ฝ่าย   
  เช่น ผู้เรียน  เพื่อน  ตนเอง  ผู้ปกครอง  ผู้เกี่ยวข้อง 
 

 2) ใช้วิธีการและเครื่องมือหลายๆ ชนิด  
  เช่น การสังเกต การปฏิบัติจริง  การสื่อสารส่วนบุคคล  
 

 3) วัดและประเมินหลายๆ  ครั้ง  ในช่วงเวลาการเรียนรู้  
  ได้แก่ ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  หลังเรียน  ติดตามผล 
 

 4) สะท้อนผลการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน 
  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง   
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 จากหลักการประเมินการเรียนรู้ที่เสริมพลังทั้ง 4 ข้อดังกล่าวสามารถสรุปได้
ดังแผนภาพต่อไปนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต  พัฒผล. 2558: 97) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพ  24  รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ที่เสริมพลังตามสภาพจริง 
 
 การประเมินตามรูปแบบข้างต้นโค้ชสามารถเลือกใช้ผู้ประเมิน วิธีการและ
เครื่องมือส าหรับการประเมิน ช่วงเวลาการประเมิน และวิธีการสะท้อนผลการประเมิน
ที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยต้องค านึ งอยู่เสมอ
ว่ า  การประเ มินผลการโค้ชนั้น เป็นการประเ มิน เพื่อปรับปรุ งและพัฒนา 
(assessment for improvement) ไม่ใช่การประเมินเพื่อตัดสิน (judgment)  
 
 ดังนั้นการประเมินผลการโค้ชจึงควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงรายบุคคล 
(individual authentic assessment) และการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการพัฒนา
เป็นรายบุคคลที่มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาแตกต่างกัน  

ตนเอง 

เพื่อน 
ผู้โค้ช 

ผู้เกี่ยวข้อง 

การทดสอบ การสังเกต 

การรายงาน 
     ตนเอง 

การตรวจ 
ช้ินงาน 

ก่อน 
เรียน 

หลัง 
เรียน 

ระหว่างเรยีน ติดตามผล 

การสะท้อนผล 
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 บทบาทของโค้ชในการประเมินการเรียนรู้มีดังนี ้ 
  1. ประเมินสะท้อนความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  2. ชี้แนะโดยการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   และน ามาสู่การดูแลช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้  
  3. ให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้เรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้  
  4. สื่อสารผลการประเมินไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 

 วิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพ  
  การใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้มีหลากหลาย ซึ่งผู้สอนควรเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการประเมินดังตารางต่อไปนี้ (Marzano. 2000)  
 

ตาราง  22  วิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 
 

สิ่งที่ประเมิน 
ข้อสอบ 

เลือกตอบ 
ข้อสอบ 

ตอบขยาย 
ข้อสอบ 
ตอบสั้น 

การสอบ 
ปากเปล่า 

การ
ทดสอบ 

ภาคปฏิบตั ิ

การ 
สังเกต 

การ
ประเมิน 
ตนเอง 

ความรู ้
ในเนื้อหาสาระ 

M H H H H M H 

กระบวนการ 
เรียนรู ้

L M L M H H H 

กระบวนการคดิ 
 

M H M H H L H 

การสื่อสาร 
 

L H L H H L H 

คุณลักษณะ 
และเจตคต ิ

L L L L M H H 

 

H  หมายถึง  มีประสิทธิภาพสูง    
M  หมายถึง  มีประสิทธิภาพปานกลาง     
L  หมายถึง  มีประสิทธิภาพ 
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 การประเมินการเรียนรู้ 4 ช่วงเวลา 
  การประเมินการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิด แบ่งช่วงเวลาของการ
ประเมินออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2556) 
 

        การประเมินก่อนเรียน   
    1. ตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานอยู่ในระดับใด
    2. ตรวจสอบว่าผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพียงใด 
    3.  น าผลการประเมินไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
     กับความสามารถในการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน   
    4. ใช้เป็นข้อมูลส าหรับเปรียบเทียบกับผลการประเมินหลังเรียน 
 

   การประเมินระหว่างเรียน  
    1. ตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละ 
     ขั้นตอนหรือไม ่
    2. ตรวจสอบทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
    3. น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
    4. ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินหลังเรียน 
 

        การประเมินหลังเรียน 
    1. ตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
    2. น าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
    3. น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้             
 

   การประเมินติดตามผล   
    1. ตรวจสอบว่าผู้เรียนยังคงเข้าใจสาระส าคญัที่เรียนรู้ไปแล้ว 
     มากน้อยเพียงใด 
    2. ตรวจสอบว่าผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับสถานการณ์ 
     ต่างๆ ได้ดีเพียงใด 
    3. น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
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 องค์ประกอบ  3P  ที่ใช้ในการประเมินผู้เรียน  
 
  การประเมินผู้เรียนของโค้ชนั้น มีจุดเน้นที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการรู้คิด คือ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประเมินจากข้อมูล 3 มิติ และมีขอบข่ายการประเมินในแต่ละ
มิตดิังนี้  
 
   1.  Process (กระบวนการเรียนรู้)  
     - ผู้เรียนมีกระบวนการท างานร่วมกันหรือไม่ 
     - ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือไม่ 
     - ผู้เรียนมีความม่งม่ันพยายามในการเรียนรู้หรือไม่ 
    - ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้และวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่ 
    - ผู้เรียนมีกระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้หรือไม่ 
 
 

   2.  Progress (ความก้าวหน้าของการเรียนรู้)  
    - ผู้เรียนมีทักษะเพ่ิมข้ึนอย่างไร 
    - สิ่งที่ผู้เรียนท าได้ดีกว่าเดิมคืออะไร  
    - ผู้เรียนมีพัฒนาการในท างานจากเดิมเป็นอย่างไร 
    - พัฒนาการของการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มข้ึนเพียงใด 
    - ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพียงพอหรือไม่ 
 
   3.  Product (ผลผลิตของการเรียนรู้)  
    - สิ่งที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้คืออะไร 
    - ผลงานของผู้เรียนมีคุณภาพเพียงใด 
    - ผู้เรียนมีทักษะตามท่ีก าหนดไว้แล้วหรือไม่ 
    - ผู้เรียนสามารถท างานที่ก าหนดไว้ได้แล้วหรือยัง 
    - ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมแล้วเพียงใด 
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 การใช้พลังค าถามเพื่อประเมิน 3P และเสริมพลังการเรียนรู้ 
 
  การประเมิน 3P ดังที่กล่าวมานั้น โค้ชอาจจะท าการประเมินด้วยตนเอง 
หรืออาจจะใช้พลังค าถามต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนประเมินตนเองโดยการตอบพลังค าถาม
ของโค้ชก็ได้ ซึ่งวิธีการใช้พลังค าถามนี้ช่วยท าให้ผู้ เรียนพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
เนื่องจากผู้เรียนได้ประเมินตนเองและคิดหาวิธีการที่เหมาสมส าหรับการพัฒนาตนเอง 
ตัวอย่างการใช้พลังค าถามเพ่ือประเมิน 3P มีดังนี้ 
 

   1.  Process (กระบวนการเรียนรู้)  
     - มีกระบวนการท างานชิ้นนี้มาได้อย่างไร 
    - ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ได้ท ามาอย่างไร 
    - วิธีการปฏิบัติงานนี้ได้ท ามาอย่างไร 
    - มีวิธีการสืบเสาะแสวงหาความรู้มาได้อย่างไร 
    - สิ่งที่ควรปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของตนเองคืออะไร* 
 

   2.  Progress (ความก้าวหน้าของการเรียนรู้)  
    - สิ่งที่ท าได้ดีขึ้นคืออะไร 
    - สิ่งที่ได้เรียนรู้มากข้ึนคืออะไร 
    - ทักษะอะไรที่คิดว่าตนเองท าได้ดีขึ้น 
    - สิ่งที่ต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตคืออะไร 
    - มีวิธีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ามากยิ่งข้ึนอย่างไร* 
 

   3.  Product (ผลผลิตของการเรียนรู้)  
    - คุณภาพของผลงานชิ้นนี้เป็นอย่างไร 
    - สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้คืออะไร 
    - คิดว่าตนเองประสบความส าเร็จในการเรียนรู้วันนี้อย่างไร 
    - สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาผลงานของตนเองคืออะไร* 
 

* เป็นค าถามที่โค้ชจะต้องถามบ่อยๆ เพ่ือเสริมพลังการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
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10.3  เครื่องมือการประเมินผลการโค้ชจากผลงานวิจัย   
 
 การประเมินผลการโค้ชมีความแตกต่างจากการตรวจสอบความเข้าใจ 
(checking for understanding) ตรงที่การประเมินให้ความส าคัญกับการก าหนด
ระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องมีเครื่องมือการ
ประเมินที่มีคุณภาพ 
 
 จากประสบการณ์การท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการเรียนรู้      
ของผู้เขียนท าให้มีเครื่องมือการประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนนที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพและทดลองใช้มาแล้วหลายชนิด ซึ่งโค้ชที่สนใจสามารถน าไปใช้ได้ตามบริบท
การโค้ชต่างๆ ดังนี้ 
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แบบประเมินความมีวินัย 
 
ค าชี้แจง   
1. แบบประเมินนี้ใช้ส าหรับประเมินความมีวินัยของผู้เรียน 
2.  เขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  1  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับค าสั่ง 
  2  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับการกระตุ้น 
  3  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง 
 

ชื่อ – สกุล 

ผลการประเมิน 

รวม 
ตั้งใจ 
ในการ 
เรียนรู้ 

ปฏิบัติงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

อดทน 
ต่อสิ่งยั่วยุ 

 

รับผิดชอบ 
ต่อตนเอง 

และส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

เกณฑ์การประเมิน   
4 – 6 คะแนน   ปรับปรุง   
7 – 8  คะแนน   พอใช้ 
9 – 10 คะแนน   ดี     
11 – 12  คะแนน  ดีมาก 
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แบบประเมินจิตอาสา 
 

ค าชี้แจง    
1. แบบประเมินนี้ใช้ส าหรับประเมินจิตอาสาของผู้เรียน 
2.  เขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 1  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับการร้องขอ 
 2  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับการกระตุ้น 
 3  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง 
 

ชื่อ – สกุล 

ผลการประเมิน 

รวม แบ่งปัน 
สิ่งของ 

ให้ความ 
ช่วยเหลือ 

ให้ค า 
แนะน า 

ให้ความรู้สึก 
ท่ีด ีความคิด

ทางบวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

เกณฑ์การประเมิน   
4 – 6 คะแนน   ปรับปรุง   
7 – 8  คะแนน   พอใช้ 
9 – 10 คะแนน   ดี     
11 – 12  คะแนน  ดีมาก 
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แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร 
 

ค าชี้แจง   
1. แบบประเมินนี้ใช้ประเมินความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียน 
2.  เขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 1  คะแนน    หมายถึง   ปฏิบัติด้วยตนเองยังไม่ค่อยได้   
    ต้องได้รับการช่วยเหลือ 
 2  คะแนน    หมายถึง   ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง   
    แต่ต้องได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 3  คะแนน    หมายถึง   ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
     สามารถเป็นแบบอย่างของเพ่ือน 
 

ช่ือ – สกุล 
รายการประเมิน 

รวม ตรง 
ประเด็น 

เคารพ
ผู้ฟัง 

สร้าง 
สัมพันธภาพ 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

      

      

      

      

      

      

      

เกณฑ์การประเมิน   
4 – 6 คะแนน   ปรับปรุง   
7 – 8  คะแนน   พอใช้ 
9 – 10 คะแนน   ดี     
11 – 12  คะแนน  ดีมาก 
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แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

ค าชี้แจง   
1. แบบประเมินนี้ใช้ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
2.  เขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 1  คะแนน    หมายถึง    มีความสามารถในรายการที่ประเมิน 
    เมื่อได้รับการช่วยเหลือ 
 2  คะแนน    หมายถึง    มีความสามารถในรายการที่ประเมินเมื่อได้รับ 
    ค าแนะน า 
 3  คะแนน    หมายถึง    มีความสามารถในรายการที่ประเมิน 
    ได้ด้วยตนเอง 
 

ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม วิเคราะห ์
ปัญหา 

วางแผน 
แก้ปัญหา 

ด าเนินการ 
แก้ปัญหา 

ตรวจสอบ 
ผลการ

แก้ปัญหา 

      

      

      

      

      

      

      

เกณฑ์การประเมิน   
4 – 6 คะแนน   ปรับปรุง   
7 – 8  คะแนน   พอใช้ 
9 – 10 คะแนน   ดี     
11 – 12  คะแนน  ดีมาก 
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แบบประเมินความใฝ่เรียนรู้ 
 

ค าชี้แจง   
1. แบบประเมินนี้ใช้ประเมินความใฝ่รู้ของผู้เรียน 
2.  เขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 1  คะแนน    หมายถึง  ปฏิบัติเมื่อได้รับค าสั่ง 
 2  คะแนน    หมายถึง  ปฏิบัติด้วยตนเอง  แต่ต้องได้รับค าแนะน าเพิ่มเติม 
 3  คะแนน    หมายถึง  ปฏิบัติด้วยตนเอง และเป็นแบบอย่างของเพ่ือน 
 

ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม 
การ

สืบเสาะ 
ค้นคว้า 

การคิด 
วิเคราะห์ 

การ 
ตั้งค าถาม 

การ 
จดบันทึก 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

เกณฑ์การประเมิน   
4 – 6 คะแนน   ปรับปรุง   
7 – 8  คะแนน   พอใช้ 
9 – 10 คะแนน   ดี     
11 – 12  คะแนน  ดีมาก 
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แบบประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

ค าชี้แจง   
1. แบบประเมินนี้ใช้ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน 
2.  เขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 1  คะแนน    หมายถึง  ปฏิบัติเมื่อได้รับค าสั่ง 
 2  คะแนน    หมายถึง  ปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับค าแนะน าเพิ่มเติม 
 3  คะแนน    หมายถึง  ปฏิบัติด้วยตนเอง และเป็นแบบอย่างของเพ่ือน 
 

ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม 

การใช ้
ทรัพยากร

อย่าง 
ประหยัด 

 

การใช้ 
ทรัพยากร 

ให้เกิด 
ประโยชน์

สูงสุด 

กระท า 
สิ่งต่างๆ  

รับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
ส่วนรวม 

อนุรักษ์ 
และไม่
ท าลาย 

สิ่งแวดล้อม 
 

      

      

      

      

      

      

      

เกณฑ์การประเมิน   
4 – 6 คะแนน   ปรับปรุง   
7 – 8  คะแนน   พอใช้ 
9 – 10 คะแนน   ดี     
11 – 12  คะแนน  ดีมาก 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง 
1.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้ส าหรับให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
2.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน  4  ระดับ  ได้แก่   
    4 (ดีมาก)   3 (ดี)    2 (พอใช้)  และ  1 (ปรับปรุง)   
3.  โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน  
     โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ 
 

คะแนน / 
ความหมาย 

ความสามารถที่ปรากฏให้เห็น 

4 (ดีมาก) -  ด าเนินการแก้ปัญหาได้ส าเร็จด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
    และมีความเหมาะสมกับปัญหา 
-  อธิบายเหตุผลในการใช้วิธีการแก้ปัญหาได้เข้าใจชัดเจน 
-  ด าเนินการตรวจสอบและสะท้อนผลการแก้ปัญหาอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 
-  เกิดความรู้ใหม่จากการด าเนินการแก้ปัญหา 

3  (ดี) -  ด าเนินการแก้ปัญหาได้ส าเร็จ 
-  อธิบายเหตุผลในการใช้วิธีการแก้ปัญหาได้เข้าใจชัดเจน 
-  ด าเนินการตรวจสอบและสะท้อนผลการแก้ปัญหาอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 

2 (พอใช้) -  ด าเนินการแก้ปัญหาได้บางส่วน 
-  อธิบายเหตุผลในการใช้วิธีการแก้ปัญหาได้เข้าใจได้บ้าง 

1 (ปรับปรุง) -  ด าเนินการแก้ปัญหาได้เล็กน้อย 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง 
1.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้ส าหรับให้คะแนนความสามารถในการให้เหตุผล 
     ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
2.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน  4  ระดับ  ได้แก่   
    4 (ดีมาก)   3 (ดี)    2 (พอใช้)  และ  1 (ปรับปรุง)   
3.  โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน  
     โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ 
 

คะแนน / 
ความหมาย 

ความสามารถที่ปรากฏให้เห็น 

4 (ดีมาก) -  คาดคะเนค าตอบที่น่าจะเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 
-  อธิบายเหตุผลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
-  สรุปผลของการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

3  (ดี) -  คาดคะเนค าตอบที่น่าจะเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 
-  ระบุเหตุผลประกอบการตัดสินใจได้ 

2 (พอใช้) -  คาดคะเนค าตอบที่น่าจะเป็นไปได้โดยมีเหตุผลประกอบ 
1 (ปรับปรุง) -  คาดคะเนค าตอบที่น่าจะเป็นไปได้แต่ไม่มีเหตุผลประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 



342   บทที่ 10 การประเมินผลการโค้ช 
 

เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการสื่อสาร   
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 

 

ค าชี้แจง 
1.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้ส าหรับให้คะแนนความสามารถในการสื่อสาร  
     การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอของผู้เรียน 
2.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน  4  ระดับ  ได้แก่   
    4 (ดีมาก)   3 (ดี)    2 (พอใช้)  และ  1 (ปรับปรุง)   
3.  โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน  
     โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ 
 

คะแนน / 
ความหมาย 

ความสามารถที่ปรากฏให้เห็น 

4 (ดีมาก) -  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  
   สื่อความหมาย และน าเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
-  จัดระบบและเชื่อมโยงความคิดผ่านกระบวนการสื่อสารได้ชัดเจน 
-  สื่อสารความคิดทางด้านคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและชัดเจน 

3 (ดี) -  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  
   สื่อความหมาย และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
-  จัดระบบและเชื่อมโยงความคิดผ่านกระบวนการสื่อสารได้ 
-  สื่อสารความคิดทางด้านคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

2 (พอใช้) -  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  
   สื่อความหมายและน าเสนอได้ 
-  จัดระบบและเชื่อมโยงความคิดผ่านกระบวนการสื่อสารได้ 

1 (ปรับปรุง) -  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  
   สื่อความหมาย และน าเสนอยังไม่ถูกต้อง 
-  จัดระบบและเชื่อมโยงความคิดยังไม่ชัดเจน 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  

 

ค าชี้แจง 
1.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้ส าหรับให้คะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ 
     ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ของผู้เรียน 
2.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน  4  ระดับ  ได้แก่   
    4 (ดีมาก)   3 (ดี)    2 (พอใช้)  และ  1 (ปรับปรุง)   
3.  โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน  
     โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ 
 

คะแนน / 
ความหมาย 

ความสามารถที่ปรากฏให้เห็น 

4 (ดีมาก) -  น าความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ 
   ได้ด้วยตนเอง 
-  น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
    กับสถานการณ์ต่างๆ  ได้ด้วยตนเอง  

3 (ดี) -  น าความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ 
   ไดเ้มื่อได้รับค าชี้แนะจากโค้ช 
-  น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
   กับสถานการณ์ต่างๆ  ได้ด้วยตนเอง  เมื่อได้รับค าชี้แนะจากโค้ช  

2 
พอใช้ 

-  น าความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ 
   ได้ด้วยตนเองเม่ือได้รับค าชี้น าจากโค้ช 
-  น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
    กับสถานการณ์ต่างๆ  ได้ด้วยตนเอง  เมื่อได้รับค าชี้น าจากโค้ช 

1 
ปรับปรุง 

-  น าความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ 
   ได้เมื่อได้เห็นตัวอย่างจากโค้ช 



344   บทที่ 10 การประเมินผลการโค้ช 
 

เกณฑ์การให้คะแนนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ค าชี้แจง 
1.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้ส าหรับให้คะแนนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
2.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน  4  ระดับ  ได้แก่   
    4 (ดีมาก)   3 (ดี)    2 (พอใช้)  และ  1 (ปรับปรุง)   
3.  โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน  
     โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ 
 

คะแนน / 
ความหมาย 

ความสามารถที่ปรากฏให้เห็น 

4 (ดีมาก) สามารถแสดงความคิดริเริ่มใหม่ๆ ความคล่องแคล่วในการคิด   
ความยืดหยุ่นในการคิด  และความละเอียดลออในการคิด 
ได้ด้วยตนเอง 

3 (ดี) สามารถแสดงความคิดริเริ่มใหม่ๆ ความคล่องแคล่วในการคิด   
ความยืดหยุ่นในการคิด  และความละเอียดลออในการคิดได้ 
เมื่อได้รับการกระตุ้น 

2 (พอใช้) สามารถแสดงความคิดริเริ่มใหม่ๆ ความคล่องแคล่วในการคิด   
ความยืดหยุ่นในการคิด  และความละเอียดลออในการคิดได้ 
เมื่อได้รับการยกตัวอย่าง 

1 (ปรับปรุง) สามารถแสดงความคิดริเริ่มใหม่ๆ ความคล่องแคล่วในการคิด   
ความยืดหยุ่นในการคิด  และความละเอียดลออในการคิดได้ 
โดยต้องให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
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เกณฑ์การให้คะแนนการมีวิจารณญาณ 
 

ค าชี้แจง 
1.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้ส าหรับให้คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน 
2.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน  4  ระดับ  ได้แก่   
    4 (ดีมาก)   3 (ดี)    2 (พอใช้)  และ  1 (ปรับปรุง)   
3.  โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน  
     โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี ้
 

คะแนน / 
ความหมาย 

พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็น 

4 (ดีมาก) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุมีผล  ค านึงถงึ
ผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และตรวจสอบผลของการตัดสินใจ
ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

3 (ดี) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง  มีเหตุมีผล  
ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ  และตรวจสอบผลของการ
ตัดสินใจเมื่อได้รับค าชี้แนะจากโค้ช 

2 (พอใช้) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง  มีเหตุมีผล  
ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ  และตรวจสอบผลของการ
ตัดสินใจเมื่อได้รับค าชี้น าจากโค้ช  

1 (ปรับปรุง) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง  มีเหตุมีผล  
ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ  และตรวจสอบผลของการ
ตัดสินใจเมื่อได้รับค าสั่งจากโค้ช 
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เกณฑ์การให้คะแนนการท างานอย่างเป็นระบบรอบคอบ 
 

ค าชี้แจง 
1.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้ส าหรับให้คะแนนการท างานอย่างเป็นระบบรอบคอบ 
     ของผู้เรียน 
2.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน  4  ระดับ  ได้แก่   
    4 (ดีมาก)   3 (ดี)    2 (พอใช้)  และ  1 (ปรับปรุง)   
3.  โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน  
     โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ 
 

คะแนน / 
ความหมาย 

พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็น 

4 (ดีมาก) ท างานอย่างมีแผนการ  มีล าดับขั้นตอน  ระมัดระวัง  ไม่เผอเรอ   
มีการตรวจสอบความถูกต้องของงาน  ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

3 (ดี) ท างานอย่างมีแผนการ  มีล าดับขั้นตอน  ระมัดระวัง  ไม่เผอเรอ   
มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานด้วยตนเองเมื่อได้รับ 
การกระตุ้น 

2 (พอใช้) ท างานอย่างมีแผนการ  มีล าดับขั้นตอน  ระมัดระวัง  ไม่เผอเรอ   
มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานด้วยตนเองเมื่อได้รับ 
การก ากับดูแลห่างๆ 

1 (ปรับปรุง) ท างานอย่างมีแผนการ  มีล าดับขั้นตอน  ระมัดระวัง  ไม่เผอเรอ   
มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานด้วยตนเองเมื่อได้รับค าสั่ง 
หรือการควบคุมอย่างใกล้ชิด 
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เกณฑ์การให้คะแนนความมีระเบียบวินัย 
 
ค าชี้แจง 
1.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้ส าหรับให้คะแนนความมีระเบียบวินัยของผู้เรียน 
2.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน  4  ระดับ  ได้แก่   
    4 (ดีมาก)   3 (ดี)    2 (พอใช้)  และ  1 (ปรับปรุง)   
3.  โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน  
     โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ 
 

คะแนน / 
ความหมาย 

พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็น 

4 (ดีมาก) ปฏิบัติตนตามข้อก าหนดของชั้นเรียน  หรือข้อก าหนดในการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

3 (ดี) ปฏิบัติตนตามข้อก าหนดของชั้นเรียน  หรือข้อก าหนดในการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเมื่อได้รับการกระตุ้น 

2 (พอใช้) ปฏิบัติตนตามข้อก าหนดของชั้นเรียน  หรือข้อก าหนดในการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเมื่อได้รับการก ากับดูแลห่างๆ 

1 (ปรับปรุง) ปฏิบัติตนตามข้อก าหนดของชั้นเรียน  หรือข้อก าหนดในการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเมื่อได้รับค าสั่ง หรือการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
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เกณฑ์การให้คะแนนความรับผิดชอบ 
 
ค าชี้แจง 
1.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้ส าหรับให้คะแนนความรับผิดชอบของผู้เรียน 
2.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน  4  ระดับ  ได้แก่   
    4 (ดีมาก)   3 (ดี)    2 (พอใช้)  และ  1 (ปรับปรุง)   
3.  โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน  
     โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ 
 

คะแนน / 
ความหมาย 

พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็น 

4 (ดีมาก) ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถ 
ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ  และยอมรับผลของการกระท าของ
ตนเองทุกครั้ง 

3 (ดี) ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถ 
ด้วยตนเองเม่ือได้รับการกระตุ้น  และยอมรับผลของการ 
กระท าของตนเองเมื่อได้รับการกระตุ้น 

2 (พอใช้) ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถ 
ด้วยตนเองเม่ือได้รับการตักเตือน  และยอมรับผลของการ 
กระท าของตนเองเมื่อมีการสร้างเงื่อนไขต่างๆ 

1 (ปรับปรุง) ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถ 
ด้วยตนเองเม่ือได้รับค าสั่ง  และยอมรับผลของการกระท า 
ของตนเองเมื่อมีข้อมูลหลักฐานมาสนับสนุน 
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เกณฑ์การให้คะแนนความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
ค าชี้แจง 
1.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้ส าหรับให้คะแนนความเชื่อมั่นในตนเองของผู้เรียน 
2.  เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน  4  ระดับ  ได้แก่   
    4 (ดีมาก)   3 (ดี)    2 (พอใช้)  และ  1 (ปรับปรุง)   
3.  โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน  
     โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ 
 

คะแนน / 
ความหมาย 

พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็น 

4 (ดีมาก) พูดแสดงความคิดเห็น  ตอบค าถาม  ปฏิบัติกิจกรรม 
การเรียนรู้ และน าเสนอผลงานได้ด้วยตนเอง   

3 (ดี) พูดแสดงความคิดเห็น  ตอบค าถาม  ปฏิบัติกิจกรรม 
การเรียนรู้และน าเสนอผลงานได้ด้วยตนเอง   
เมื่อได้รับการเสริมแรง 

2 (พอใช้) พูดแสดงความคิดเห็น  ตอบค าถาม  ปฏิบัติกิจกรรม 
การเรียนรู้และน าเสนอผลงานได้ด้วยตนเอง   
เมื่อได้รับการเสริมแรง หรือเงื่อนไขต่างๆ  

1 (ปรับปรุง) พูดแสดงความคิดเห็น  ตอบค าถาม  ปฏิบัติกิจกรรม 
การเรียนรู้ และน าเสนอผลงานของตนเอง 
โดยได้รับความช่วยเหลือจากโค้ชหรือเพ่ือนผู้เรียน  
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10.4  การสะท้อนผลการประเมินทีม่ีประสิทธภิาพ 

 
 การสะท้อนผลการประเมิน เป็นปัจจัยส าคัญของการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถด้านการรู้คิด รวมทั้ง
พฤติกรรมที่ดีขึ้น การสะท้อนผลการประเมินมีเป้าหมาย  3 ประการ ได้แก่ 1) ผู้เรียน
ได้รับทราบผลการประเมินที่ถูกต้อง 2) ผู้เรียนได้รับการสะท้อนผลการประเมินเชิงบวก
จากโค้ช และ 3) ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง  
 
  1. ผู้เรียนได้รับทราบผลการประเมินที่ถูกต้อง หมายถึง การที่ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงผลการประเมินของตนเองซึ่งเป็นผลการประเมินที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
และสามารถน ามาใช้เป็นสารสนเทศส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ 
 
  2. ผู้เรียนได้รับการสะท้อนผลการประเมินเชิงบวกจากโค้ช หมายถึง 
การที่ผู้เรียนได้รับการสื่อสารผลการประเมิน รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
จากโค้ช ในรูปแบบต่างๆ ทั้งท่ีเป็นวัจนภาษา และอวัจนภาษา อย่างสร้างสรรค์ มีความ
เป็นกัลยาณมิตร สร้างแรงบันดาลใจในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น  
 
  3. ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและความมุ่งม่ันในการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง หมายถึง การที่ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น และมีเป้าหมายของการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างสอดคล้องกับผลการประเมิน และได้ด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
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สรุป 
 
 สาระส าคัญที่น าเสนอในบทนี้ ได้กล่าวถึงการประเมินผลการโค้ช โดยมี
แนวความคิดในการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา (assessment for improvement) โดยแบ่งแนวทางการประเมินออกเป็น  
3 แนวทาง ได้แก่ 1) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ 2) การประเมินขณะเรียนรู้ และ      
3) การประเมินผลการเรียนรู้ โดยหลักการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลัง มีอยู่         
4 ประการ ดังนี้ 1) ใช้ผู้ประเมินหลายฝ่าย 2) ใช้วิธีการและเครื่องมือหลายชนิด 3) วัด
และประเมินหลายครั้ง  4) สะท้อนผลการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนา ส าหรับ
วิธีการประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริงมีหลายวิธี เช่น การสังเกตพฤติกรรม การใช้
เกณฑ์การให้คะแนน การใช้แฟ้มสะสมผลงาน การรายงานตนเอง การประเมิน
ภาคปฏิบัติ การจัดท าโครงงาน หรือนิทรรศการ การทดลองหรือการสาธิต และวิธีการ
อ่ืนๆ ที่โค้ชควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบท อนึ่งการประเมินผลการโค้ชมีความ
แตกต่างจากการตรวจสอบความเข้าใจ (checking for understanding) ตรงที่การ
ประเมินให้ความส าคัญกับการน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งจ าเป็นต้องมีเครื่องมือการ
ประเมินที่มีคุณภาพ และใช้การสะท้อนผลการประเมิน เป็นปัจจัยส าคัญของการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถด้าน
การรู้คิด รวมทั้งพฤติกรรมที่ดีขึ้น การสะท้อนผลการประเมินมีเป้าหมาย 3 ประการ 
ได้แก่ 1) ผู้เรียนได้รับทราบผลการประเมินที่ถูกต้อง 2) ผู้เรียนได้รับการสะท้อนผลการ
ประเมินเชิงบวกจากโค้ช และ 3) ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง 
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“หัวใจของการประเมิน 

 
ที่น าไปสูส่ารสนเทศที่ถูกต้อง 

 

จะต้องมีเคร่ืองมือการประเมินท่ีมีคุณภาพ” 
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“โค้ชที่ดี 

ต้องได้ใจเด็ก 

นั่งอยู่ในหัวใจเด็ก 

เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

ทุกเรื่องได้อย่างมหัศจรรย์” 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
Administrator coaching 41 
Advance organizer 298 
Classroom – based assessment 299 
Cognitive coaching 42 
Cognitive quided 299 
Concept mapping 298 
Content coaching 42 
Dialogue 300 
Expert coaching 41 
Feedback เพ่ิมพลังการตรวจสอบตนเอง 275 
Feedback เพ่ิมพลังปรารถนา 274 
Feedback ส่งเสริมการใช้ความพยายาม 274 
Group discussion 299 
Instructional coaching 42 
Leadership coaching 42 
Learning outcomes mapping 298 
Literacy coaching 42 
Mental model 277 
Peer coaching 41 
Peer coaching 301 
Power questions 298 
Reflection for action 277 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
Reflection in action 277 
Reflection on action 276 
Root cause misconceptions analysis 299 
Self – assessment  300 
Self – reflection 300 
three R’s  8 
กระตุ้นการคิดขั้นสูง 183 
กระตุ้นความต้องการและความสนใจ 183 
กระตุ้นแรงบันดาลใจ 183 
กระตุ้นวินัยในตนเอง 183 
กระบวนการทางปัญญา 91 
กระบวนการทางสติปัญญา 49 
กระบวนการทางสมอง 89 
กระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ 92 
กระบวนการรู้คิด 1 
กระบวนการรู้คิดของสมอง 89 
กระบวนการเรียนรู้ 16 
กลัวการถูกตั้งค าถาม 184 
กัลยาณมิตรธรรม 147 
การก าหนดทางเลือก 69 
การก าหนดเป้าหมาย 68 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 56 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
การค้นคืน 102 
การคิด 56 
การคิด 104 
การคิดขั้นพ้ืนฐาน 105 
การคิดขั้นสูง 105 
การคิดเชิงตรรกะ 111 
การคิดเชิงระบบ 111 
การคิดเชิงเหตุผล 111 
การคิดไตร่ตรอง 112 
การคิดริเริ่ม 112 
การคิดวิเคราะห์ 110 
การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ต้นตอ 256 
การคิดสร้างสรรค์ 112 
การคิดสังเคราะห์ 111 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 111 
การเคารพ 142 
การเคารพนับถือ 145 
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 142 
การโค้ช 41 
การโค้ชเพ่ือการรู้คิด 42 
การจัดเก็บ 101 
การจ า 101 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
การชี้แจงเป้าหมายให้กระจ่าง 156 
การใช้กระบวนการคิด 10 
การใช้กระบวนการเรียนรู้จากบุคคลอื่น 10 
การใช้พลังค าถามเพ่ือประเมิน 3P 332 
การซักถามผู้เรียน 216 
การซึมซับ 91 
การซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น 154 
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ 213 
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระยะติดตาม 
การเรียนรู้ 

 
214 

การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการ
เรียนรู้ 

213 

การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนหลังการเรียนรู้ 213 
การตรวจสอบผลการเรียนรู้ 19 
การตรวจสอบผลงาน 217 
การตรวจสอบวินิจฉัย 211 
การตรวจสอบสภาพจริง 68 
การตั้งค าถามกระตุ้นการคิด 66 
การตั้งค าถามและการฟัง 56 
การตัดสินใจ 69 
การติดตามพัฒนาการของผู้เรียน 282 
การถอดบทเรียน 19 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
การถอดบทเรียน 65 
การถอดบทเรียน 278 
การถอดบทเรียนการโค้ช 20 
การท างานให้ส าเร็จเห็นผล 155 
การแนะน าให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 222 
การบูรณาการ 25 
การแบ่งความสนใจ 100 
การปฏิบัติการโค้ช 19 
การปฏิบัติการเรียนรู้ 18 
การปฏิบัติงานด้วยส านึกรับผิดชอบ 156 
การประเมินก่อนเรียน 330 
การประเมินการเรียนรู้ 4 ช่วงเวลา 330 
การประเมินขณะเรียนรู้ 325 
การประเมินตนเอง 325 
การประเมินตามสภาพจริงรายบุคคล 328 
การประเมินติดตามผล 330 
การประเมินที่เสริมพลัง 60 
การประเมินผลการโค้ช 19 
การประเมินผลการโค้ช 70 
การประเมินผลการเรียนรู้ 326 
การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 325 
การประเมินรวบยอด 326 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
การประเมินระหว่างทาง 325 
การประเมินระหว่างเรียน 330 
การประเมินหลังเรียน 330 
การปรับกระบวนการรู้คิด 91 
การเปลี่ยนแปลงจากด้านใน 300 
การเปิดเผย 142 
การแปลความหมาย 95 
การเผชิญกับความจริง 156 
การฝึก 43 
การพัฒนาให้ดีขึ้น 155 
การพูดตรงและชัดเจน 154 
การเพ่ิม 25 
การฟัง 156 
การฟังอย่างสงบ 282 
การมีความโปร่งใส 154 
การมีโครงงานท างานร่วมกัน 26 
การมีวินัยในตนเอง 58 
การยอมรับ 59 
การยอมรับในความสามารถ 145 
การยอมรับผิด 154 
การรักษาและเพ่ิมความไว้วางใจ 157 
การรักษาสัจจะ 156 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
การรับรู้ 95 
การรับรู้ความสามารถในตนเอง 98 
การรู้คิด 89 
การเรียนแบบ Multi – Disciplinary 25 
การเรียนเพื่อรู้ 15 
การเรียนรู้ 1 
การเรียนรู้เชิงรับ 90 
การเรียนรู้เชิงรุก 16 
การเรียนรู้เชิงรุก 90 
การเรียนรู้ด้านการรู้คิด 89 
การเรียนรู้ที่จะฟัง 25 
การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติกิจกรรม 17 
การเรียนรู้ที่เน้นการรู้คิด 90 
การเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น 24 
การเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม 25 
การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 17 
การเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน 16 
การเรียนรู้เพ่ือชีวิต 16 
การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง 16 
การเรียนรู้ภาษา 103 
การเรียนรู้ส่วนบุคคล 295 
การเรียนรู้อย่างมีความสุข 140 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 10 
การลงรหัส 101 
การลด 25 
การเลือกสิ่งที่ให้ความสนใจ 100 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 26 
การวางแผนการโค้ช 19 
การวางแผนการเรียนรู้ 18 
การสร้าง self – talk 275 
การสร้างความตระหนักรู้ในตนเองที่แท้จริง 17 
การสร้างแรงจูงใจภายใน 183 
การสอน 21 
การสอนซ่อมเสริม 223 
การสะท้อนคิด 276 
การสะท้อนคิด 3 ระยะ 276 
การสะท้อนผล 327 
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 215 
การสื่อสารความคิดความรู้สึก 274 
การสื่อสารเชิงบวก 273 
การสื่อสารด้วยภาษาท่ีมีพลัง 149 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 149 
การสื่อสารในแนวราบ 281 
การสื่อสารส่วนบุคคล 325 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 149 
การเสริมพลัง 26 
การแสวงหาความรู้ 167 
การหลอมรวม 25 
การให้เกียรติและเคารพ 154 
การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 179 
การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 273 
การให้ค าอธิบายเพิ่มเติมหรือท าตัวอย่าง 222 
การให้ฝึกทักษะเพ่ิมเติม 223 
การให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 222 
แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้เรียน 65 
ข้อมูลขนาดใหญ่ 102 
คนสมบูรณ์แบบ 77 
คลื่นอัลฟา 97 
ความเข้าใจ 59 
ความคิด 105 
ความคิดท่ีแฝงอยู่ภายใน 283 
ความจริงใจ 59 
ความจ าท างาน 102 
ความจ าระยะยาว 102 
ความจ าระยะสั้น 102 
ความซับซ้อน 94 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
ความต้องการความผูกพัน 181 
ความต้องการความส าเร็จ 180 
ความต้องการอ านาจ 181 
ความน่าสนใจของสิ่งเร้า 96 
ความปลอดภัย 184 
ความปลอดภัยทั้งทางร่ายกายและจิตใจ 145 
ความผูกพันของผู้เรียนกับโค้ช 66 
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย 60 
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 60 
ความรู้เกี่ยวกับสาระที่สอน 61 
ความรู้ในวิธีการสอน 61 
ความไว้วางใจ 139 
ความสนใจ 99 
ความสม่ าเสมอในการโค้ช 167 
ความสอดคล้องกัน 142 
ความสามารถด้านภาษา 103 
ความอดทน 167 
ค าถามที่กระตุ้นการคิด 259 
ค าถามที่กระตุ้นความอยากรู้ 184 
ค าถามที่ดีมีค่ามากกว่าค าตอบที่ถูกต้อง 186 
ค าพูดที่ไม่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์ 284 
โค้ช 21 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
โค้ชการรู้คิด 21 
จรณทักษะ 54 
จริตในการเรียนรู้ 74 
จิต 89 
จินตมยปัญญา 10 
จินตะ 11 
จุดเน้นการเรียนรู้ 24 
ชี้แนะ 21 
ชีวิตคือการเรียนรู้ 14 
ชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ 14 
ชีวิตแห่งการเรียนรู้ 14 
ชื่นชมค าตอบของผู้เรียน 262 
ใช้ภาษากายที่มีประสิทธิภาพ 281 
ใช้ภาษาเชิงบวก 281 
ตกลงกับผู้เรียนว่าทุกค าตอบล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 262 
ตั้งค าถามใหม่ที่ง่ายกว่าค าถามเดิม 263 
ตัดสินผลการเรียนรู้ 326 
ถามด้วยค าถามที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 262 
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt 114 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagné 120 
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 123 
ทฤษฎีเครื่องหมาย 117 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา 119 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner 125 
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 180 
ทฤษฎีสนาม 116 
ทักษะการรู้คิด 89 
ทักษะการเล่าเรื่อง 194 
ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 58 
ทักษะทางวิชาการ 54 
ทักษะทางสังคม 54 
ท าให้ผู้เรียนทราบผลลัพธ์การเรียนรู้ 183 
โทสจริต 74 
นักสังเกตการณ์ 78 
นักแสดง 77 
บทบาทของโค้ชในการประเมินการเรียนรู้ 329 
บุพภาคของการศึกษา 9 
แบบแข่งขัน 75 
แบบพ่ึงพา 75 
แบบมีส่วนร่วม 75 
แบบร่วมมือ 75 
แบบหลีกเลี่ยง 75 
แบบอิสระ 75 
ปรโตโฆสะ 9 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
ประคับประคอง 211 
ประสบการณ์ 97 
ประสบการณ์เดิม 95 
ประสาทวิทยาศาสตร์การรู้คิด 103 
ประสาทสัมผัส 95 
ปัญญา 9 
ปุจฉา 11 
ผู้น าการรู้คิด 48 
ผู้ปกป้อง 78 
ผู้ประสานไมตรี 79 
ผู้ภักด ี 78 
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ 17 
ผู้สอนยุคใหม่กับการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 48 
ผู้เสพ 78 
ผู้ให้ 77 
ผู้เอื้ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 21 
พลังค าถาม 236 
พหูสูต 11 
พ่ีเลี้ยง 41 
พุทธจริต 74 
ฟังให้ได้ยิน 282 
ภาวนามยปัญญา 10 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ 65 
ภาษา 103 
มีการบริหารเวลาที่ดี 55 
มีความม่ันคงในอารมณ์ 60 
มีความยืดหยุ่น 60 
มีความสามารถในการใช้ภาษา 55 
มีจริยธรรม 59 
มีบุคลิกภาพที่ดี 55 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี 55 
มีมารยาททางสังคม 55 
โมหะจริต 74 
ไม่ขัดจังหวะการตอบค าถามของผู้เรียน 263 
ไม่ย้ าค าถาม 262 
โยนิโนมนสิการ 9, 105 
ระดับของความสุข 139 
ระดับสติปัญญา 97 
ระบบประสาท 95 
ราคะจริต 74 
รู้จักการคาดผล 63 
รู้จักกาล 63 
รู้จักชุมชน 63 
รู้จักตน 63 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
รู้จักบุคคล 63 
รู้จักประมาณ 63 
รู้จักเหตุ 63 
รูปแบบการรู้คิด 223 
รูปแบบการเรียนรู้ 75 
แรงจูงใจ 180 
แรงจูงใจภายใน 179 
แรงบันดาลใจ 180 
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 44 
แรงปรารถนา 180 
ลิขิต 11 
วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนา 18 
วางแผนการใช้พลังค าถามล่วงหน้า 261 
วาจาที่แช่มชื่น 284 
วิตกจริต 74 
วิทยาศาสตร์การรู้คิด 92 
วิธีการถอดบทเรียน 279 
วิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 329 
วิธีการเสริมพลัง 26 
วินัยในตนเอง 179 
เว้นระยะเวลาให้ผู้เรียนคิดหาค าตอบ 261 
ศรัทธาจริต 74 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 22 
ศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์นวัตกรรม 167 
สภาวะทางจิตใจ 97 
สมาธิ 100 
สร้างความกระตือรือร้น 183 
สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน 65 
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 183 
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 64 
สะท้อนคิด 21 
สาระส าคัญ 295 
สิ่งเร้า 95 
สี่เสาหลักทางการศึกษา 15 
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 55 
สุตมยปัญญา 10 
สุตะ 11 
สุนทรียสนทนา 65 
สุนทรียสนทนา 282 
แสดงความสนใจต่อค าตอบของผู้เรียน 262 
หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด 44 
หลักการเฝ้าดูจิตใจและความคิด 283 
หลักการรับฟังอย่างลึกซึ้ง 283 
หลักความเท่าเทียม 283 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามที่ชี้น าค าตอบ 261 
หัวใจนักปราชญ์ 11 
ให้ก าลังใจสนับสนุนผู้เรียน 65 
ให้ความเอาใจใส่ต่อผู้เรียน 281 
องค์ประกอบ 3P ที่ใช้ในการประเมินผู้เรียน 331 
องค์ประกอบของการศึกษา 9 
องค์ประกอบของค าถาม 217 
อวัยวะรับสัมผัส 95 
อารมณ์ศิลปิน 77 
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ประวัติผู้เขียน 
 

 

ชื่อ   รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ ่
การศึกษา ปริญญาตรี   : กศ.บ.  วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมิตร 
 ปริญญาโท : M.A.  University  of  Georgia  U.S.A. 
 ปริญญาเอก : Ed.D.  (การฝึกหัดครู)  University  of  Georgia  U.S.A. 
 การวิจัยหลังปริญญาเอกหลักสตูรและการสอน  (Postdoctoral research  
 curriculum and instruction) Indiana University  U.S.A. 
 
ประสบการณ์  
- อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะกรรมการอ านวยการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา  
 กระทรวงศึกษาธิการ 
- ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสตูรและการสอน  กระทรวงศึกษาธิการ 
- คณะกรรมการปฏริูปการเรียนรู้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและ
 กระทรวงศึกษาธิการ 
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการทรัพยากร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาข้าราชการ  ส านักงานข้าราชการพลเรือน 
-  คณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร  ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
-  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑติ  สาขาการอุดมศึกษา 
-  คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรระดับดุษฎีบณัฑิตสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
-  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิสภาวิชาการ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยราชมงคล 
 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มารุต  พัฒผล   
การศึกษา ปริญญาตร ี :  กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2544)   
 ปริญญาโท :  กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศกึษา)   
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  (2546) 
 ปริญญาเอก :  กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร)   
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  (2550) 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 - อาจารย์ประจ า สาขาการวิจยัและพัฒนาหลักสตูร บัณฑิตวิทยาลัย   
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผลงานวิชาการ 
มารุต พัฒผล. (2558). การประเมินหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา. (พิมพ์ครั้งท่ี 3).  
 กรุงเทพฯ: จรลัสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด. 
มารุต พัฒผล. (2558). กระบวนทัศน์การโค้ชเพ่ือเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม.  
 (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด. 
วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารตุ พัฒผล. (2558). กระบวนทัศน์การโค้ชเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 แบบ Hands – On และ Minds - On. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์ 
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 จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด. 
วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารตุ พัฒผล. (2558). จากหลักสูตรแกนกลางสูห่ลักสูตรสถานศึกษา:   
 กระบวนทัศน์ใหม่การพัฒนา. (พิมพ์ครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด. 
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