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คานา
หนังสือ “การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching)” เล่มนี้ได้เขียนขึ้น
จากการสังเคราะห์เอกสาร ตารา ประสบการณ์การโค้ช และประสบการณ์การทาวิจัย
ของผู้เขียนจานวนหลายเรื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ส อนทั้งในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ได้ใช้ศึ กษาและเรียนรู้
นวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิด และนาไปใช้พัฒนาทักษะการรู้คิด (cognitive skills)
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
การโค้ชเพื่อการรู้คิด (cognitive coaching) เป็นบทบาทของผู้สอนยุคใหม่
ที่พัฒนาการมาจากการสอน (teaching) และการเป็นผู้เอื้ออานวยความสะดวกในการ
เรีย นรู้ (facilitator) มีองค์ประกอบสาคัญได้แก่ การให้ข้อมูล เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน การใช้พลังคาถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่าง
สร้ างสรรค์ และการให้ ข้อ มูล เพื่ อการเรี ยนรู้ ต่อยอด ซึ่ง แต่ ล ะองค์ป ระกอบมี ความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทักษะการรู้คิดของผู้เรียน
ในปัจจุบัน ดังนั้นการโค้ชจึงเป็นสิ่ง จาเป็นสาหรับผู้สอนทุกคนควรเรียนรู้ ฝึกฝน และ
นาไปโค้ชผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบคุ ณ คณะครู ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการวิ จั ย ของผู้ เ ขี ย น
และผู้สอนทุกท่านที่ได้นาหนังสือเล่มนี้ไปใช้จริ งในพื้นที่และให้ข้อมูล ย้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาหนังสือให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
ผู้ เขีย นหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่าหนังสื อเล่ มนี้จะเป็นประโยชน์กับครู อาจารย์
และผูท้ ี่สนใจได้มากพอสมควร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล

คานิยม
หนังสือ การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching) เล่มนี้ เป็นหนังสือที่
ได้นาเสนอเนื้อหาสาระที่มีความสาคัญและน่าสนใจ เหมาะสาหรับครูยุคใหม่ ที่จะทา
หน้าที่เป็นโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการคิดไม่ว่าจะเป็น soft skills และ hard skills ของผู้โค้ช
การใช้พลังคาถาม (power questions) และหัวข้ออื่นๆ ซึ่งครูสามารถนาไปใช้ได้อย่าง
หลากหลาย
ขอเสนอแนะให้ ครู และผู้ ส นใจทางการศึกษาได้ อ่านและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการโค้ชเพื่อการรู้คิด แล้วนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีการคิดขั้นสูง ซึ่งเป็น
ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในอนาคตต่อไป
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2 บทที่ 1 กระบวนทัศน์การโค้ชในการเรียนรู้ยุคใหม่

การโค้ชสามารถทาได้ทุกเวลาและสถานที่
โดยผู้สอนยุคใหม่เปลี่ยนบทบาท
จากผู้ถ่ายทอดความรู้
ผู้เอื้ออานวยความสะดวกในการเรียนรู้

มาเป็น

โค้ช

บทที่ 1 กระบวนทัศน์การโค้ชในการเรียนรู้ยุคใหม่ 3

บทนา
การน าเสนอเนื้ อ หาสาระ เรื่ อ ง กระบวนทั ศ น์ ก ารโค้ ช ในการเรี ย นรู้
ยุคใหม่ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติของการเรียนรู้สู่การโค้ช ปัจจัย
ที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ในมุมมองทางพระพุทธศาสนาพัฒนามาสู่บทบาทของโค้ช ชีวิตกับ
การเรียนรู้สู่จุดเน้นของการโค้ช The Four Pillars of Learning สู่เป้าหมายของการ
โค้ช วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนาการโค้ช บทบาทการโค้ชกับปริมาณการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. การโค้ ช สามารถท าได้ ทุ ก เวลาและสถานที่ โดยผู้ ส อนยุ ค ใหม่
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้เอื้ออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ มาเป็นโค้ช
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
2. การเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งมีความละเอียดอ่อน การที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดนั้น โค้ชจะต้องสร้างทั้งปัจจัย จากภายนอก (ปรโตโฆสะ) คือ
กัลยาณมิตร รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และปัจจัยภายในคือการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างถูกวิธี (โยนิโสมนสิการ) ควบคู่กัน
3. โค้ชจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของการเรียนรู้ (ชีวิต คือ การเรียนรู้) การทะนุ
ถนอมชีวิตของตนเองด้วยความไม่ประมาทให้มีชีวิตอยู่อย่างมีศักยภาพ เพื่อเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ สร้างสรรค์และทาประโยชน์ให้กับสังคมส่วนร่วม (ชีวิตเพื่อการเรียนรู้) และมีชีวิต
ที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง (ชีวิตแห่งการเรียนรู้)
4. โค้ชควรใช้สี่ เสาหลักทางการศึกษาเป็นจุดมุ่งหมายของการโค้ช
ที่จ ะทาให้ ผู้ เรี ยนมี กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ มี จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ภาษาและวัฒนธรรม ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

4 บทที่ 1 กระบวนทัศน์การโค้ชในการเรียนรู้ยุคใหม่
5. โค้ชที่มีศักยภาพจะใช้วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนา 4 ขั้นตอนได้แก่
การวางแผน การปฏิ บั ติ ก ารโค้ ช การประเมิ น ผลการโค้ ช และการถอดบทเรี ย น
เป็นวงจรการโค้ชผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. มิติ ใหม่แ ห่ ง การเรี ย นรู้ ผู้ ส อนมี บทบาทเป็น โค้ ช การรู้ คิด ที่ค อย
ชี้แนะ (guide) ใช้พลังคาถาม (question) สะท้อนคิด (reflection) เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. ตัว ชี้ วัด การโค้ช จะต้อ งเลื อ กและปรับ ใช้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บบริ บ ท
ต่างๆ หัวใจสาคัญของการโค้ชที่แตกต่างจากการสอนโดยทั่วไป คือ การทาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้วยวิธีการโค้ชที่แตกต่างกันระหว่างผู้เรียนแต่ละบุคคล
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1.1 ธรรมชาติของการเรียนรู้สู่การโค้ช
“การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและสถานที่ ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
แต่ใช้วิธีการและเวลาในการเรียนรู้แตกต่างกัน”
การเรี ย นรู้ เป็ น ผลที่ เ กิ ด จากการใช้ ก ระบวนการรู้ คิ ด (cognitive
process) ที่เกิดขึ้นในสมองของบุคคล เพื่อสร้างความหมายของข้อมูลสารสนเทศ 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) การเสียสละและทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจช่วยเหลือและพร้อมที่จะรับฟัง และ 5) มีความรอบรู้ มีกระบวน
การคิด มีเหตุผล (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตโต. 2557)
การเรี ย นรู้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ใ นหลายลั ก ษณะ เช่ น การเรี ย นรู้ จ ากบุ ค คลอื่ น
การเรียนรู้ด้วยการคิดพิจารณา การไตร่ตรอง การทบทวนประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการเรียนรู้นั้นสามารถเกิดขึ้น
ได้ทุกเวลาและสถานที่
สิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 3 ด้านประกอบด้วย 1) ข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม 2) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ ที่นาไปสู่
การมีคุณธรรมจริยธรรม และ 3) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดและปัญญา
พื้น ฐานการเรี ยนรู้ ที่ ส าคัญและจาเป็นสาหรับผู้ เรียนระดับประถมศึกษา
ได้แก่ การอ่าน (reading) การเขีย น (writing) และเลขคณิต (arithmetic) เรียกว่ า

8 บทที่ 1 กระบวนทัศน์การโค้ชในการเรียนรู้ยุคใหม่
three R’s หรือ 3R’s นาเสนอโดย Sir William Curtis ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับการเรียนรู้และการดารงชีวิต
การเรี ย นรู้ เป็ น เครื่ องมือส าคัญของบุคคลทุกคนในการแสวงหาความรู้
และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการทางานและการดารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพและคุณค่า ซึ่งการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดของการพัฒนาตลอดชีวิต
การพัฒนาบุคคลให้มีกระบวนการเรียนรู้ เป็นภารกิจที่สาคัญของทุกคน
ในสั ง คม พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง มี ห น้ า ที่ พั ฒ นาบุ ต รหลานให้ มี ก ระบวนการเรี ย นรู้
ครู อาจารย์ มีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการเรียนรู้ ผู้ใหญ่มีหน้าที่เป็นตัวแบบ
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนสื่อต่างๆ มีหน้าที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นกับ
ทุกคนในสังคม
กระบวนการเรียนรู้เป็นศักยภาพที่มีอยู่ในทุกคน ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ รวมทั้ง
ผู้ สู งอายุ ที่จ ะต้องน ามาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ จนทาให้ เกิดการเรียนรู้และพัฒ นา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการพัฒนามาตั้งแต่แรกเกิดและในทุกช่วงวัย
การโค้ชสามารถทาได้ทุกเวลาและสถานที่ โดยผู้สอนยุคใหม่เปลี่ยนบทบาท
จากผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้เอื้ออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ มาเป็นโค้ช เพื่อให้ผู้เรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
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1.2 ปัจจัยการเรียนรู้ในมุมมองทางพระพุทธศาสนา
พัฒนามาสู่บทบาทของโค้ช
การที่บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ ได้นั้นมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ
(พระพรหมคุณาภรณ์. 2557)

1) ปรโตโฆสะ
2) โยนิโสมนสิการ
1. ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผู้อื่น หรือการชักจูงจากภายนอก คือ การรับ
ฟังคาแนะนาสั่งสอน เล่าเรียน หาความรู้ สนทนาซักถาม ฟังคาบอกเล่าชักจูงของผู้อื่น
โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร
2. โยสิโสมนสิการ คือ การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด คิดเป็น คือ ทา
ในใจโดยแยบคาย มองสิ่ ง ทั้ ง หลายด้ ว ยความคิ ด พิ จ ารณา รู้ จั ก สื บ สาวหาเหตุ ผ ล
แยกแยะสิ่งนั้นๆ ปัญหานั้นๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุ
ปัจจัย
ข้อธรรม 2 อย่างนี้ เรียกได้อีกอย่างว่า “องค์ประกอบของการศึกษา”
หรือ “บุพภาคของการศึกษา” ส่วนปัจจัยที่ทาให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นที่ผิด
ประกอบด้วย 1) ปรโตโฆสะ และ 2) อโยนิโสมนสิการ (อโยนิโสมนสิการ คือ การคิดที่
ไม่ถูกต้องซึ่งนาไปสู่ความตกต่าและความเสื่อม) (พระพรหมคุณาภรณ์. 2557)
ปั ญ ญา คื อ ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ชั ด เจนในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ส ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยปัญญาที่เกิดจากการคิด 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 ได้ฟังจากบุคคลอื่น แล้วตรวจสอบทบทวนตนเองอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้ น กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ น าไปสู่ การเรียนรู้ห รือปัญญานั้น สามารถใช้
วิธีการต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. การใช้กระบวนการคิดเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ มุ่งให้ความสาคัญกับ
กระบวนการคิ ด ขั้น สู ง เช่น การคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด สั งเคราะห์ การคิ ดแก้ ปั ญ หา
การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
2. การใช้กระบวนการเรียนรู้จากบุคคลอื่ น เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
ผู้มีประสบการณ์ การศึกษาจากหนังสือ ตารา เป็นต้น
3. การลงมือปฏิบัติ จ ริงด้ วยตนเอง จนเกิดประสบการณ์ และการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
อย่ างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ ให้ ลึ กซึ้งแล้ ว จะพบว่ากระบวนการเรียนรู้ทั้ง
3 แนวทาง ไม่สามารถแยกเป็นอิสระจากกันได้โดยเด็ดขาด แต่มีความอาศัยเกื้อกูลกัน
ขึน้ อยู่กับจุดเน้นของกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง กล่าวคือ
หากใช้กระบวนการคิดเป็นหลักก็จะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้จากบุคคล
อื่นและกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุน
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หากใช้กระบวนการเรียนรู้จากบุคคลอื่นเป็นหลัก ก็จะต้องใช้กระบวนการ
คิดและกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุน
หากใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นหลักก็จะต้องใช้กระบวนการ
คิดและกระบวนการเรียนรู้จากบุคคลอื่น มาเป็นปัจจัยสนับสนุน
วิธีการเรียนรู้ของนักปราชญ์ที่ทาให้เกิดปัญญาหรือการเรียนรู้ เป็นภูมิ
ปัญญาของคนไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา เรียกโดยรวมว่า “พาหุสัจจะ”
หรือ “หัวใจนักปราชญ์” แปลว่า ความเป็นผู้ได้สดับมาก หมายถึง การได้ศึกษาเล่า
เรียนมาก การมีความรู้ประสบการณ์มาก เรียกว่าเป็น “พหูสูต” พหุสัจจะ เกิดจาก
การศึกษาและการศึกษาที่ดีเกิดจากการศึกษา 4 ลักษณะดังนี้ (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทอง
ดี สุรเตโช). 2548)
1.
2.
3.
4.

สุ
จิ
ปุ
ลิ

มาจากคาว่า
มาจากคาว่า
มาจากคาว่า
มาจากคาว่า

“สุตะ” คือ
“จินตะ” คือ
“ปุจฉา” คือ
“ลิขิต” คือ

การฟังเป็น ฟังแล้วเกิดการเรียนรู้
การคิดเป็น คิดแล้วเกิดการเรียนรู้
การตั้งคาถามเป็น ถามแล้วเกิดการเรียนรู้
การเขียนเป็น หรือการจดบันทึก
ที่ช่วยทาให้เกิดการเรียนรู้

ผู้เรียนจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการฟัง การคิด การตั้งคาถาม
และการเขียนจดบัน ทึก อย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่ งนี้เป็นเครื่องมือส าหรั บการเรียนรู้สิ่ ง
ต่างๆ ทุกอย่างในอนาคตเมื่อผู้เรียนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ มีหลายประการ
ที่สาคัญ ได้แก่ มีความเชื่อที่ถูกต้อง มีความประพฤติที่ ดี มีจริยธรรม มีวิธีการเรียนรู้
เรียนรู้ตลอดเวลา เสี ยสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม รอบรู้ มีเหตุผล
มีกระบวนการคิด แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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มีความเชื่อ
ที่ถูกต้อง

ประพฤติดี

มีจริยธรรม

มีวิธี
การเรียนรู้
เรียนรู้
ตลอดเวลา

กัลยาณมิตร

เสียสละ

การเรียนรู้

เอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่

โยนิโสมนสิการ

ทาประโยชน์
เพื่อส่วนรวม
มีกระบวน
การคิด

มีเหตุผล

รอบรู้

แผนภาพ 1 ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ในมุมมองพระพุทธศาสนา
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เรื่องการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งมีความละเอียดอ่อน
การที่จะพัฒนา ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดนั้น การโค้ชจะต้องสร้างทั้งปัจจัย
จากภายนอก (ปรโตโฆสะ) คือกัลยาณมิตร รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และปัจ จัยภายในคือการกระตุ้ นให้ผู้เ รียนใช้กระบวนการคิดอย่า งถูกวิธี (โยนิโ ส
มนสิการ) ควบคู่กัน ดังนี้
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1. โค้ชมีบุคลิกภาพที่ทาให้ผู้เรียนมีความสบายใจและรู้สึกสนิทสนม
ชวนให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ไม่หวาดกลัว
2. โค้ชมีความประพฤติที่น่าเคารพ ทีป่ ระพฤติตนตามสมควรแก่ฐานะ
และทาให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอบอุ่นใจเมือ่ อยู่ใกล้ครู
3. โค้ ช ด ารงตนเป็ น ที่ เ จริ ญ ใจ หรื อ ควรค่ า แก่ ก ารเคารพยกย่ อ ง
ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง
4. โค้ชต้องสามารถอธิบายขยายรายละเอียด แสดงเหตุผลให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน
5. โค้ชมีความอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนอดทนต่อพฤติกรรม
และคาพูดที่มากระทบจิตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอรวมทั้งคาวิพากษ์วิจารณ์
ของผู้เรียน
6. โค้ ช ความสามารถในการอธิ บ ายเนื้ อ หาสาระที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
ให้เข้าใจได้ง่าย
7. โค้ชไม่ชักนาผู้เรียนให้ปฏิบัติงานหรือกิ จกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์
รวมทั้งไม่ชักชวน ยุยงให้ผู้เรียนไปทาในเรื่องเหลวไหล และไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย
8. โค้ชกระตุ้นการคิด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดขั้นสูง
เช่น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสร้างสรรค์ แก้ปัญหา คิดทางบวก คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เป็นต้น
9. โค้ ช ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ คิ ด ด้ ว ย
วิธีการที่ห ลากหลายการเรี ย นรู้ จ ากบุ คคลอื่น หรือภูมิปัญญา และลงมือปฏิบัติการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
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1.3 ชีวิตกับการเรียนรู้สู่จุดเน้นของการโค้ช
ชีวิ ต กั บ การเรี ย นรู้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ องกั น เสมอ เมื่ อ มี ชี วิ ต ก็ มี ก ารเรี ย นรู้
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เรียนรู้เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม มีคาสาคัญ คือ ชีวิตคือการเรียนรู้ (Life as
Learning) ชีวิตเพื่อการเรียนรู้ (Life for Learning) และชีวิตแห่งการเรียนรู้ (Life
of Learning) มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ชีวิตคือการเรียนรู้ (Life as Learning)
คือ การดารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ เป็นการปฏิบัติ
กิจการหน้าที่ต่างๆ อย่างมีสติรู้เท่าทัน และมีปัญญา ที่มีการวางแผนการดาเนินชีวิต
การจัดการชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
และการคิดเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้
ชีวิตเพื่อการเรียนรู้ (Life for Learning)
คื อ การด ารงชี วิ ต อยู่ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นสิ่ ง ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์
ต่อส่วนรวม โดยไม่ละความมุ่งมั่น ใช้ความพยายาม ใช้ความอดทน ใช้สติและปัญญา
ในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและประโยชน์
ของส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดอยู่กับที่
ชีวิตแห่งการเรียนรู้ (Life of Learning)
คือ การมีชีวิตที่มีคุณภาพ เจริญงอกงาม อันเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติกิจการหน้าที่ต่างๆ อย่างมีสติรู้เท่าทันและมีปัญญา มีการวางแผนการดาเนินชีวิต
การจัดการชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง (Life as Learning) และการ
ทาประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม (Life for Learning) ชีวิตแห่งการเรียนรู้นี้นับว่าเป็น
จุ ด สู ง สุ ด ของการเรี ย นรู้ เป็ น การด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ง าม จนกระทั่ ง เป็ น ตั ว แบบ (role
model) ของการดาเนินชีวิตให้กับบุคคลอื่นได้ดาเนินรอยตาม
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การจัดการศึกษาควรให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอันดับแรก
เพราะการเรียนรู้เท่านั้นที่จะเป็นเครื่องมือสาหรับการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ ไม่ว่าสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และแม้ชีวิตจะต้องประสบกับสิ่งใดๆ
หากมีการเรียนรู้ย่อมมีชีวิตต่อไปได้อย่างดี
โค้ชจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถดารงชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของการเรียนรู้ (ชีวิต คือ การเรียนรู้) การทะนุถนอมชีวิต
ของตนเองด้ ว ยความไม่ ป ระมาท ให้ มี ชีวิ ตอยู่ อย่ างมี ศัก ยภาพ เพื่ อ เรี ยนรู้ สิ่ ง ต่า งๆ
สร้างสรรค์และทาประโยชน์ให้กับสังคมส่วนร่วม (ชีวิตเพื่อการเรียนรู้) และมีชีวิตที่ดี
งาม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง (ชีวิตแห่งการเรียนรู้)

1.4 The Four Pillars of Education สู่เป้าหมายของการโค้ช
องค์การสหประชาติ (UNESCO) ได้ระบุหลักการพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ที่เสนอไว้ในรายงานเรื่อง Learning: The Treasure Within ต่อองค์การ
การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ เมื่ อ ค.ศ. 1995 ไว้
4 ประการ มีชื่อเรียกว่า The Four Pillars of Education หรือสี่เสาหลักทาง
การศึกษา ได้แก่ 1) การเรียนเพื่อรู้ (Learning to know) 2) การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติ
ได้จริง (Learning to do) 3) การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be) และ 4) การ
เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) ดังนี้ (UNESCO. 1996)
1. การเรียนเพื่อรู้ (Learning to know) เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติ
สมาธิ ความจา ความคิด ผสมผสานกับสภาพจริงและประสบการณ์ในการปฏิบัติ
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2. การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง (Learning to do) เป็นการเรียนรู้
ที่มุ่งพัฒนาความสามารถและความชานาญรวมทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปรับประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบั ติงานและอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและการฝึก
ปฏิบัติงานที่เน้นประสบการณ์ต่างๆ ทางสังคม
3. การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be) เป็นการเรียนรู้ ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกด้านทั้งจิตใจและร่างกาย สติปัญญา ให้ความสาคัญกับจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความ
รั บ ผิ ดชอบต่อสั งคมสิ่ งแวดล้ อม ศี ล ธรรม สามารถปรั บตัว และปรับ ปรุงบุค ลิ กภาพ
ของตน เข้าใจตนเองและผู้อื่น
4. การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน (Learning to live together)
เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่ างมีค วามสุ ข มีความตระหนั กในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกั น การแก้ปัญหา
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความเคารพสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของแต่ละบุคคล
ในสังคม
กระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนเพื่อรู้ (Learning to know) การ
เรียนรู้เพื่อปฏิบัติ ได้จริง (Learning to do) การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be)
และการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) ดังกล่าวควรมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
มีบทบาทในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และตอบสนองกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น
(active response) จากการที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ และรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ของตนเอง
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2. การเรียนรู้ ที่เ น้น การปฏิบัติ กิจกรรม (activity – based
learning) เป็นการใช้กิจกรรมต่างๆ กระตุ้นการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
3. การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (transformative learning)
ที่ มุ่ ง เน้ น การเปลี่ ย นแปลงจากภายใน (inner) หรื อ เปลี่ ย นที่ ร ะบบคิ ด วิ ธี คิ ด
กระบวนการคิด ให้ผู้เรียนเกิดตระหนักรู้ว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สาคัญ ในฐานะที่เป็น
เครื่องมือสาหรับการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ เพื่อทาประโยชน์
ต่อส่วนรวม
4. การสร้ า งความตระหนั ก รู้ ใ นตนเองที่ แ ท้ จ ริ ง (actualizing
tendency) ของผู้เรียนจนค้นพบแนวทางและวิธีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทา
ได้โดยการให้ผู้เรียนตรวจสอบและประเมินตนเอง (self - assessment) รวมทั้งการ
ถอดบทเรียน (lesson - learned) ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่
ลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งกระตื อ รื อ ร้ น ใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ แ ละ
กระบวนการคิ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สามารถวางแผนและพั ฒ นาตนเ อง โค้ ช จะลด
การบรรยาย แต่ขยายพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
โดยโค้ชทาหน้าที่กระตุ้นการเรียนรู้ (learning coach) คอยชี้แนะแนวทาง ส่งเสริม
สนั บ สนุน ผู้ เรี ย นในทุกวิถีทางให้ เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนโค้ช ต้อง
เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน (teacher as learner) และตระหนักอยู่เสมอว่า ผู้เรียน
ทุ ก คนสามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาได้ โค้ ช จะต้ อ งแสดงภาวะผู้ น าเชิ ง วิ ช าการ
(academic leadership) ที่เปี่ยมด้วยบารมีทางวิชาการ (academic charisma
แปลว่า คุณงามความดีทางวิชาการที่ได้สั่งสมมา) มีคุณธรรมจริยธรรม ความเชี่ยวชาญ
ในการจั ด การเรี ย นรู้ สามารถสร้ า งแรงบั น ดาลใจในการเรี ย นรู้ ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ เ รี ย น
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในที่สุด
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โค้ชควรใช้สี่เสาหลักทางการศึกษาทั้ง 4 ประการเป็นจุดมุ่งหมายของ
การโค้ช ในการที่จะทาให้ผู้เรียนมี กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหา
ความรู้ มี ค วามสามารถ สมรรถนะ ปรั บ ประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู้ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
และอาชีพได้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและวัฒนธรรม ความเป็น
มนุษย์ ที่สมบูรณ์ รับผิ ดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อ ม มีศีลธรรม ตลอดจนดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข แก้ปัญหาการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี เคารพสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของแต่ละบุคคล

1.5 วงจรการเรียนรู้สกู่ ารพัฒนาการโค้ช
การเรี ย นรู้ เ ป็ น กระบวนการน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ใ ดไร้ ก ารเรี ย นรู้ ที่ นั้ น
ไม่มีการพัฒนาและการเรียนรู้นั้นจะต้องเป็นการเรียนรู้ที่เป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งจะทา
ให้ผู้ที่เรียนรู้ได้สั่งสมประสบการณ์และค่อยๆ พัฒนาขึ้นเป็นภูมิปัญญา (wisdom)
วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนา คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ทาให้เกิดองค์ความรู้
ที่สั่งสมไปเรื่อยๆ ไม่มีจุดสิ้นสุดจนเป็นภูมิปัญญาและนวัตกรรม ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผนการเรียนรู้ (Plan) เป็นการกาหนดจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ รวมทั้ งวิธีการตรวจสอบผลการเรียนรู้
การเรี ย นรู้ ในที่ นี้ ห มายความรวมถึ งการเรี ย นรู้ทุ ก รู ป แบบ ไม่ ว่ า จะเป็น การเรี ย นรู้
ในระบบ การเรี ย นรู้ น อกระบบ และการเรีย นรู้ตามอัธ ยาศัย นาไปสู่ การเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการเรียนรู้ (Do) เป็นการเรียนรู้ตามขั้นตอนและ
วิธีการอย่างเป็นระบบ ภายใต้การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดเชิง
ประเมิน คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติการเรียนรู้ทาได้ทั้งการ
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เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองหรื อ การเรี ย นรู้ จ ากบุ ค คลอื่ น การเรี ย นรู้ จ ากสื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ โดยมีการประเมินในลักษณะ formative assessment เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบผลการเรี ยนรู้ (Check) เป็ น การประเมิ น
ในลักษณะ summative assessment เพื่อลงสรุปว่าการเรี ยนรู้บรรลุจุดมุ่งหมาย
หรือไม่อย่างไร จุดเน้นของการประเมิน คือ การประเมินตนเอง (self - assessment)
ซึ่งผลการตรวจสอบจะนาไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาต่อไป
ขั้นที่ 4 การถอดบทเรียน (lesson - learned) เป็นการทบทวน
กระบวนการและผลของการเรียนรู้ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด มีปัจจัยใดที่ส่ งผลต่อ
ความสาเร็จ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคืออะไร ได้เรียนรู้อะไรบ้าง และมีประเด็นที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในการเรียนรู้ครั้งต่อไปอย่างไร
โค้ชที่มีศักยภาพจะใช้วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒ นาทั้ง 4 ขั้นตอน เป็นวงจร
การปฏิบัติการโค้ชให้กับผู้เรียนในทุกๆ เรื่อง ดังนี้
การวางแผนการโค้ช (Plan) แผนช่วยทาให้การโค้ชมีเป้าหมายและวิธีการ
ที่ ชั ด เจน ตรงประเด็ น ที่ ผู้ เ รี ย นต้ อ งการได้ รั บ การโค้ ช เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ก ารโค้ ช
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติการโค้ช (Do)โดยเทคนิควิธีการต่างๆ นับว่าเป็นช่วงเวลาที่โค้ช
จะได้เรียนรู้ร่วมไปกับผู้เรียน ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการโค้ชอย่างต่อเนื่อง
การประเมินผลการโค้ช (Check) คือ เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการโค้ชเพื่อนาไปสู่การถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้

20 บทที่ 1 กระบวนทัศน์การโค้ชในการเรียนรูย้ ุคใหม่
การถอดบทเรียนการโค้ช (Lesson – learned for coaching) คือ การ
สังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการโค้ช เป็นองค์ความรู้ที่มีรากฐานมาจาก
การปฏิบัติจริงซึ่งนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมการโค้ชต่อไป
วงจรการปฏิบัติการโค้ชแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ปฏิบตั ิ
(Do)

ถอดบทเรียน
(Lesson - learned)

ประเมินผลการโค้ช
(Check)

ประเมินผลการโค้ช
(Check)

วางแผน
(Plan)

ปฏิบตั ิการโค้ช
(Do)

ถอดบทเรียน
(Lesson - learned)

วางแผนการโค้ช
(Plan)

แผนภาพ 2 วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนาการโค้ช
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1.6 บทบาทของโค้ชกับปริมาณการเรียนรู้
การเรียนรู้ยุคใหม่ ผู้สอนได้เปลี่ยนบทบาทจากการการสอน (teaching)
และบทบาทการเป็ นผู้เอื้ออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) มาเป็น
โค้ชการรู้คิด (cognitive coaching) ซึ่งเป็นบทบาทของผู้สอนที่ทาให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (self - learning) ทาให้เกิดการเรียนรู้ได้มาก ตรงกันข้ามกับบทบาท
การสอนที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามคาสั่ง ตลอดจนการเรียนรู้ตามแนวทางที่ผู้สอนกาหนด
เท่านั้น คาว่า “โค้ช” ในหนังสือเล่มนี้ หมายถึง ผู้สอนทาหน้าที่โค้ชผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างต่อเนื่องโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
มิ ติ ใ หม่ แ ห่ ง การเรี ย นรู้ โค้ ช มี บ ทบาทเป็ น ผู้ โ ค้ ช การรู้ คิ ด ที่ ค อยชี้ แ นะ
(guide) ใช้พลังคาถาม (power questions) สะท้อนคิด (reflection) เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้ในตนเอง เข้าใจตนเอง ตลอดจนตรวจสอบ ประเมินตนเอง
กาหนดเป้าหมายการพัฒ นาตนเอง วางแผนการพัฒนาและดาเนินการพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เรียนได้ล งมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้กระบวนการเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้และที่สาคัญคือกระบวนการคิด
บทบาทของโค้ช ในลั กษณะต่างๆ มีอิทธิพลและส่ งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โค้ชที่แสดงบทบาทเป็นโค้ชการรู้คิด จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากเพราะ
ผู้เรียนมีโอกาสได้คิดและตัดสินใจด้วยตนเอง มากกว่าการรอรับคาสั่งจากโค้ชเพียงอย่าง
เดียวซึ่งทาให้ผู้เรียนไม่ต้องคิด กลายเป็นการบ่มเพาะนิสัยไม่อยากคิด ขี้เกียจคิด และ
คิดไม่เป็นในที่สุด
ด้วยเหตุนี้โค้ชควรตระหนักและปฏิบัติบทบาทที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการ
โค้ชการรู้คิดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มากแต่มีความสาคัญ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียนให้มากขึ้น ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองให้ได้มาก
ที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมในอนาคตที่มีความซับซ้อน มีความหลากหลาย
เป็นพหุสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยที่จะทาให้ พวกเขาเจริญเติบโต
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และดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ คือ ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ต้องฝึกฝนและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากที่กล่าวถึงบทบาทของโค้ชและบทบาทของผู้เรียนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
ข้างต้น สามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
เกิดการเรียนรู้น้อย

ถ่ายทอดความรู้

ปฏิบตั ิ
ตามคาสัง่

เอื้ออานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้

เรียนรู้ตามแนวทาง
ที่ผู้สอนกาหนด

ชี้แนะ
ใช้พลังคาถาม
ให้ผู้เรียนสะท้อนคิด

เรียนรู้และพัฒนา
ด้วยตนเอง

เกิดการเรียนรู้มาก
บทบาทโค้ช

บทบาทผู้เรียน

แผนภาพ 3 บทบาทของโค้ชกับปริมาณการเรียนรู้
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การเรียนรู้ยุคใหม่จากการใส่ใจของผู้โค้ช

“สอนให้จา
ทาให้ดู
อยู่ให้เห็น
เย็นสัมผัสได้”
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการโค้ช
1. เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน
2. ตอบสนองธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. เน้นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้
5. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
6. การประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

“การเรียนรู้”
ไม่จากัดอยู่เฉพาะห้องสีเ่ หลี่ยม
การเรียนรู้มีอยู่รอบตัว
เกิดที่ชุมชนหรือที่บ้าน
สามารถนาไปปรับใช้กับชีวิตได้จริง

24 บทที่ 1 กระบวนทัศน์การโค้ชในการเรียนรูย้ ุคใหม่
จุดเน้นการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้รากเหง้า รู้เท่าทันโลกาภิวัฒน์การเรียนรู้
จากความจา แล้วทาอะไรไม่ได้ การเรียนรู้จักตัวเอง พัฒนาภายใน เจริญสติ การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติ ยอมรับความแตกต่างความหลากหลายในพหุวัฒนธรรม
ลักษณะการจัดห้องเรียนจะเปลี่ยนเป็น Learning Innovative Center:
LIC ที่ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้ เรี ย นบางครั้งจะเข้า ไปเรี ยนในพื้นที่เพื่อหา
ข้อเท็จจริงและความรู้ในพื้นที่หรือใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทีท่ าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
“เรียนรู้ที่บ้าน ทาการบ้านที่โรงเรียน” (Flipped Classroom) ผู้เรียน
ไม่ต้องการให้ผู้โค้ชอยู่ในชั้นเรียนเพื่อบอกความรู้ เพราะสามารถเข้าถึงความรู้ได้ด้วย
ตนเอง สิ่งที่ผู้เรียนต้องการ คือ การแลกเปลี่ยนกับผู้โค้ช เวลาติดขัดและต้องการความ
ช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด และทักษะทางสังคม
การเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น (flexibility learning) เป็นวิธีการเรียนรู้
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ตอบโจทย์ผู้เรียนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือการแก้ ไขปัญหา
ของสังคม ในลักษณะต่างๆ เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project – Based
Learning) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย เป็นฐาน (Research – Based Learning)
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning)

การเรียนรู้ตามสภาพจริงในพื้นที่ เป็นความจริง ความรู้
ที่มาจากพื้นที่สอดคล้องกับบริบทของความเป็นไทย
สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา คุณลักษณะ
ความเกรงใจ การเคารพอาวุโส ความเป็นกัลยาณมิตรแบบเครือญาติ
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เทคนิคการปรับ (modify) การออกแบบการจัดการเรียนรู้
การโค้ชที่ดีสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนรายบุคคลได้ ทุกคน
สามารถเรีย นรู้ได้เมื่อได้รับ การโค้ช ด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เทคนิค การปรั บ
(modify) ให้การโค้ชเหมาะสมกับผู้เรียนมีดังต่อไปนี้
1. การเพิ่ม (add) สาระสาคัญในสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่และจาเป็นต่อผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. การลด (subtract) สาระสาคัญ(concept)ทีผ่ ู้เรียนรู้แล้วรวมทั้งกิจกรรม
ที่ไม่จาเป็นออก เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการเรียนรู้
3. การบูรณาการ (integration) ผสมผสานสาระสาคัญกิจกรรมการเรียนรู้
และการประเมิ น ผลระหว่ า งการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
และช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละบุคคล
4. การหลอมรวม (infuse) ผสมผสานในสิ่งที่ใกล้เคียงกันให้มีความชัดเจน
และลดเวลาการทากิจกรรมรวมทั้งการประเมินที่ซ้าซ้อน
การเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทาให้เกิดนวัตกรรมการสร้างสรรค์ และเกิด
ประโยชน์ ต่อตนเองและส่ ว นรวม ตลอดจนสามารถด ารงชีวิต อยู่ในสั งคมที่มี ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อและค่านิยม ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความสุขซึ่งการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. การเรียนแบบ Multi - Disciplinary Team ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้กับ
บุคคลอื่น อย่ างหลากหลาย เช่น เรี ย นกับบุคคลที่มีช่ว งวัยต่างกัน มีแนวคิด วิ ธีการ
ทางานที่แตกต่างกันแต่เรียนรู้ร่วมกันได้
2. การเรี ย นรู้ ที่ จ ะฟั ง จากคนอื่ น ฟั ง เรื่ อ งราวที่ เ ราไม่ เ ชื่ อ จากบุ ค คลอื่ น
นวัตกรรมจะเกิดขึ้น การฟังเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้สิ่งใหม่ให้กับตนเอง การฟัง
อย่างสงบ ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสินคนอื่น
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3. การมีโครงการทาร่วมกัน (project work) สร้างความหลากหลายทาง
ความคิดนามาร่วมกันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของโลกปัจจุบันและอนาคต
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสุนทรียสนทนา การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จะสร้างคุณลักษณะความเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทาให้ปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความรักและเมตตา
การเสริมพลังการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
การเสริ ม พลั ง (empowerment) คื อ กระบวนการปรั บ เปลี่ ย น
ความรู้สึกของผู้เรียน ให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง (self - confidence)
ทัศนคติที่มีต่อตนเองและต่อสิ่งที่เรียนรู้ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อต่อการประสบความสาเร็จ
การเสริมพลัง เกี่ยวข้องกับ การทาให้ศักยภาพที่แฝงอยู่ภ ายในตัว ผู้เรียน
ปรากฏออกมาเป็นความจริง และการทาให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย ด้วยการให้ผู้เรียน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับความสาเร็จและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบ
นอกจากนี้ ก ารเสริ ม พลั ง ยั ง เป็ น การกระตุ้ นให้ ผู้ เ รีย นสร้า งสรรค์สิ่ งใหม่
ในการกระทาสิ่งต่างๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง
การเสริมพลัง มีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศ 2) การมีเสรีภาพในการเลือกที่จะปฏิบัติสิ่งต่างๆ 3) การมีส่วน
ร่วมในการคิดและการตัดสินใจ 4) ความรับผิดชอบร่วมต่อผลลัพธ์
วิธีการเสริมพลังมีดังต่อไปนี้
1. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นแสดงความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
และความคิดเห็นตลอดจนการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมต่างๆ ในการเรียนรู้
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2. เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
3. ให้ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสนับสนุน ทรัพยากรต่างๆ
ที่มีความจาเป็นต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการในการ
ทางานเป็นกลุ่ม
5. ให้ ผู้ เรี ย นสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศที่จาเป็น
ต่อการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
6. ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ การปฏิ บั ติ ง านของผู้ เ รี ย นเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศ สาหรับการปรับปรุงและพัฒนาการ
7. สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
8. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นมี โ อกาสในการเลื อ กและก าหนดวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองโดยอิสระ
9. ให้ ความช่ ว ยเหลื อและบรรเทาปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ง เป็ น อุป สรรค
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
10. เสริมสร้างและสนับสนุนผู้เรียนให้มีความกล้าหาญในการคิดและ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และกล้าเผชิญปัญหาที่ท้าทายความคิดและความสามารถ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวิธี การเรียนรู้ ของผู้เ รียนโดยผ่า น
กระบวนการโค้ช
1. มีความเข้าใจว่าผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันการจัดการเรียนรู้ต้องมี
ความหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการดู รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการ
ฟัง รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการสัมผัส นอกจากนี้ยังมีจริตในการเรียนรู้ ทั้ง 6 แบบ
ดังนั้นผู้โค้ชควรใช้วิธีการจัดการเรียนรู้เพียงวิธีการเดียวกับผู้เรียนทั้งชั้นเรียน
2. ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ใ นวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะบุ ค คล
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ไม่จาเป็นต้อง
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ปฏิ บั ติ เ หมื อ นกั น ทั้ ง ชั้ น เรี ย น ช่ ว ยท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ต น เองชอบ
และถนั ด เช่น ผู้ เรี ย นที่ช อบ การอ่าน ควรได้รับโอกาสให้ ศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเอง
สรุปความรู้ นาเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ
3. การสื่อสารกับผู้เรียนด้วยความเคารพในความแตกต่างของรูปแบบการ
เรียนรู้ วิธีคิดและยอมรับลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ด้วยการเปิดใจรับฟัง ฟังโดยไม่
ตัดสินหรือด่วนสรุป เคารพผู้เรียนในฐานะที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การสื่อสารด้วย
ภาษาที่เป็นระดับเดียวกัน ไม่ใช้อานาจสั่งการแต่ใช้การสร้างความร่วมมือจากผู้เรียน

1.7 ตัวชี้วัดการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ
การโค้ช ที่มีประสิ ทธิภ าพเป็น การโค้ชที่ ทาไปเพื่อพัฒ นากระบวนการคิด
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน มีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
1. สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับผู้เรียน
2. สร้างแรงจูงใจภายในให้กับผู้เรียน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
4. กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งที่ใกล้ตัว สอดคล้องกับชีวิต
5. เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่
6. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ
7. แนะนาให้ผู้เรียนนาความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม
9. จัดให้ผู้เรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
10. กระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้
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ตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่โค้ชควรให้ความสาคัญในการดาเนินการโค้ช
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องเลือกใช้และปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง โดยเฉพาะบริ บ ทด้านผู้เรียนแต่ล ะคนซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น
ความถนั ด แรงจู ง ใจ วุ ฒิ ภ าวะ ความถนัด ทางการเรี ยน ความมุ่ ง มั่น ความอดทน
รูปแบบการคิด เป็นต้น

สรุป
สาระสาคัญที่นาเสนอในบทนี้ ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ในกระบวนทัศน์ใหม่
ที่มุ่งเน้นการโค้ชซึง่ สามารถทาได้ทุกเวลาและสถานที่ โดยผู้สอนยุคใหม่เปลี่ยนบทบาท
จากผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้เอื้ออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ มาเป็นโค้ช เพื่อให้ผู้เรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยที่การเรียนรู้นั้นเป็นสิ่ง
มีความละเอียดอ่อน การที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดนั้น โค้ช จะต้อง
สร้างทั้งปัจจัย จากภายนอก คือ กัลยาณมิตร รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และปัจจัยภายในคือ โยนิโสมนสิการ หรือการคิดอย่างถูกวิธี หรือ ควบคู่กัน ซึ่งโค้ช
จะต้องพัฒนาผู้เรี ยนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถดารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพบนพื้นฐานของการเรี ย นรู้ (ชีวิต คือ การเรี ยนรู้ ) การทะนุถนอมชีวิตของ
ตนเองด้วยความไม่ประมาทให้มีชีวิตอยู่อย่างมีศักยภาพ เพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ สร้างสรรค์
และทาประโยชน์ให้กับสังคมส่วนร่วม (ชีวิตเพื่อการเรียนรู้) และมีชีวิตที่ดีงาม เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับ คนรุ่น หลัง (ชีวิตแห่งการเรี ยนรู้ ) โดยโค้ชควรใช้ สี่เสาหลักทาง
การศึกษา เป็นจุดมุ่งหมายของการโค้ชที่จะทาให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด กระบวนการ
เรีย นรู้ มี จินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ ภาษาและวัฒ นธรรมความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ โดยโค้ชที่มีศักยภาพจะใช้วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนา 4 ขั้นตอนในการโค้ช
ได้แก่ การวางแผน การปฏิ บัติการโค้ช การประเมินผลการโค้ช และการถอดบทเรียน
เป็น วงจรการโค้ช ผู้เรี ยนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่ วนวิธีการโค้ช จะเน้นที่
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การชี้แนะ (guide) ใช้พลังคาถาม (power questions) สะท้อนคิด(reflection)
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยตัวชี้วัดการโค้ชนั้น
เป็นแนวทางการโค้ชที่สามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ หัวใจสาคัญของการ
โค้ชที่แตกต่างจากการสอนโดยทั่วไป คือ การทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการโค้ชที่แตกต่างกันระหว่างผู้เรียนแต่ละบุคคล
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และพัฒนาด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการโค้ช
ที่แตกต่างกันระหว่างผู้เรียนแต่ละบุคคล
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โค้ชที่ดีต้องทาให้ผเู้ รียนพึ่งตนเองได้
โดยใช้ระดับและความเข้มข้นของการโค้ช
ตามระดับความสามารถของผู้เรียน
เช่น การสาธิตให้ดเู ป็นตัวอย่างหลายๆ ครั้ง
การให้ผู้เรียนทาให้ดู
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บทนา
ในบทนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสาคัญของการโค้ชเพื่อการรู้ คิด (cognitive
coaching) มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด Soft
skills และ Hard skills ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด กระบวนการโค้ชเพื่อการรู้คิด
ธรรมชาติของผู้เรียนที่โค้ชควรรู้ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. การโค้ ช เพื่ อ การรู้ คิ ด หมายถึ ง กระบวนการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
โดยผู้สอนทาหน้าที่เป็น โค้ช ดึงศักยภาพของผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถ การคิด
ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ เป็นกลไกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง (higher – order thinking) มีวิธีการ
เรียนรู้ (learning how to learn) การตรวจสอบประเมินตนเอง กาหนดทิศทางการ
พัฒนาตนเอง
2. โค้ชจะต้องมี จรณทักษะ (soft skills) เป็นทักษะทางสังคมและ
ความฉลาดทางอารมณ์ที่แสดงออกผ่านทาง EQ ซึ่งเป็นทักษะทางสังคม การจัดการ
ตนเอง การควบคุมอารมณ์ การมองบวก การติดต่อสื่อสาร ความเป็นมิตรและทักษะ
ด้านความรู้ทางวิชาการ (hard skills) จะต้องมีความรู้ความสามารถที่กาหนดโดย
เชาว์ปัญญา (IQ) ซึ่งอยู่ทางสมองซีกซ้าย
3. กลไกที่นาไปสู่ความสาเร็จของการโค้ช ประกอบด้วย 1) สร้างแรง
บันดาลใจให้กับผู้เรียน 2) ให้กาลังใจสนับสนุนผู้เรียน 3)แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้
ผู้เรียน 4) สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน 5) ภาวะผู้นาทางวิชาการ 6) สุนทรียสนทนา
7) การถอดบทเรียน 8) ความผูกพันของผู้เรียนกับโค้ช 9) การตั้งคาถามกระตุ้นการคิด
4. กระบวนการของการโค้ชเพื่อการรู้คิดที่นาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ประกอบด้วย 1) การกาหนดเป้าหมาย 2) การตรวจสอบสภาพจริง 3) การกาหนด
ทางเลือก 4) การตัดสินใจ และ 5) การประเมินผลการโค้ช
5. ธรรมชาติของผู้เรียนเป็นข้อมูลสาคัญที่โค้ชต้องศึกษาวิเคราะห์ให้
กระจ่างชัด ซึ่งจะทาให้ใช้วิธีการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ
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เมื่อผู้เรียนมีความสามารถสูงขึ้น
โค้ชเพียงแค่คอยชี้แนะเล็กน้อย
ใช้เทคนิคการตั้งคาถามดีๆ
ที่กระตุ้นให้ผู้รับการโค้ชคิดได้เอง
สามารถพัฒนาตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งโค้ช

นี่คือ

เป้าหมายสูงสุดของการโค้ช
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2.1 แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด

2.2 Soft skills และ Hard skills
ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด

2. สาระสาคัญ
ของการโค้ช
เพื่อการรู้คิด

2.3 กลไกของการโค้ชเพื่อการรู้คิด

2.4 กระบวนการโค้ชเพื่อการรู้คิด

2.5 ธรรมชาติของผู้เรียนที่โค้ชควรรู้
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การโค้ชเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
สาหรับผูส้ อนในปัจจุบัน
ที่ต้องอยู่กับผู้เรียนรุ่นใหม่
ที่มีความหลากหลาย
และมีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง

บทที่ 2 สาระสาคัญของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 41

2.1 แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
การโค้ช (coaching) แปลเป็นภาษาไทยว่า “การสอนงาน” ซึ่งในปัจจุบัน
มักใช้คาทับศัพท์ว่า “การโค้ช” ในภาพรวมหมายถึงการที่บุคคลคนหนึ่งซึ่งมีความรู้และ
ประสบการณ์ สู ง ด าเนิ น การพั ฒ นาบุ ค คลอี ก คนหนึ่ ง ที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์
น้อยกว่า โดยใช้วิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมกับบริบทและธรรมชาติของผู้รับการโค้ช
Coach มีความแตกต่างกับ Mentor ที่เด่นชัดที่สุดคือขอบเขตของการพัฒนา
โดย Coach มุ่งพัฒ นาในส่ว นที่ เป็นการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ ส่ว น Mentor
มุ่งพัฒ นาทั้งส่ว นที่เป็ นการปฏิบั ติงานและการเรียนรู้รวมทั้งการดารงชีวิตและเรื่อง
ส่วนตัวด้วย Mentor แปลเป็นภาษาไทยว่า “พี่เลี้ยง” คือ การดูแลทุกเรื่องทั้งเรื่องงาน
และเรื่องส่วนตัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา โดยหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการนาเสนอ
สาระสาคัญเฉพาะในส่วนที่เป็น Coaching เท่านั้น
การโค้ชมีหลายประเภทโดยแต่ละประเภทมีลักษณะร่วมตามที่กล่าวมาข้างต้น
และมีจุดเน้นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้แบ่งกลุ่ม ดังต่อไปนี้
1) ใช้เกณฑ์ผู้ทาหน้าที่โค้ชและผู้รับการโค้ช แบ่งได้หลายกลุ่มดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
Peer coaching เป็นการโค้ชโดยเพื่อน ซึ่งอาจเป็นเพื่อนร่วมงาน
หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนของผู้เรียน มุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิด การ
พัฒนา
Expert coaching เป็นการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้
และพั ฒ นาอย่ า งถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ชี่ ย วชาญจะต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถในเรื่องที่โค้ชและมีทักษะการโค้ชอย่างสูง
Administrator coaching เป็นการโค้ชโดยผู้บริหารที่ทาการโค้ช
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
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2) ใช้เกณฑ์เป้าหมายของการโค้ช แบ่งได้หลายกลุ่มดังตัวอย่างต่อไปนี้
Instructional coaching เป็นการโค้ชเพื่อให้ผู้สอนมีความรู้และ
ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผู้ที่เป็ นโค้ชอาจเป็นเพื่อน ผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผู้บริหาร
Literacy coaching เป็นการโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการเรียนรู้และการ
ดารงชีวิต
Content coaching เป็นการโค้ชที่มุ่งเน้นให้ผู้รับการโค้ชหรือผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะเชื่อมโยงและบูรณาการ
Leadership coaching เป็นการโค้ชเพื่อให้ผู้รับการโค้ชมีภาวะผู้นา
ที่สามารถนา (lead) บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Cognitive coaching เป็นการโค้ชที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนหรือผู้รับการ
โค้ ช มี ทั ก ษะการรู้ คิ ด โดยเฉพาะด้ า นการคิ ด ขั้ น สู ง การแก้ ปั ญ หา การสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม
ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
คาว่า Cognitive Coaching พัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการ 2 คน คือ
Arthur Costa และ Robert Gamston โดยผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์สาระสาคัญ
นามาสู่การแปลเป็นภาษาไทยว่า “การโค้ชเพื่อการรู้คิด”
การโค้ชเพื่อการรู้คิด เป็นบทบาทของผู้สอนในโลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่
ที่พัฒนามาจากบทบาทการสอน (teaching) ที่ผู้สอนทาหน้าที่ ให้ข้อมูล เนื้อหาสาระ
ให้คาตอบที่ถูกต้อง ใช้สื่อสารทางเดียว กาหนดทิศทางการเรียน กาหนดงานให้ผู้เรียน
ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก าหนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละเกณฑ์ ก ารวั ด ประเมิ น ผล
การเรียนรู้ อนึ่งคาว่า “โค้ช” ในหนังสือเล่มนี้ หมายถึง ผู้สอนที่ใช้การโค้ชให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
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นอกจากนี้การโค้ชเพื่อการรู้คิด ยังเป็นมากว่าการเป็นผู้เอื้ออานวยความ
สะดวกในการเรี ย นรู้ (facilitator)ที่ ผู้ ส อนมี บ ทบาทกระตุ้ น ให้ มี ก ารอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้คิดและตั้งคาถามสื่อสารสองทางมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน
และผู้ เ รี ย น รวมทั้ ง ประสานงานในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถก าหนด
วัตถุประสงค์และทิศทางการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
และเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้
การโค้ชเพื่อการรู้คิด มุ่ งเน้นการฝึก (training) หรือกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละคน (individual) ให้มีความรู้ความสามารถ การคิด และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติแบบดั้งเดิม ที่ผู้สอนเป็นผู้ทาหน้าที่จัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนทั้งชั้นเรียน ด้วยวิธีการเดียวกันภายในระยะเวลาที่เท่ากัน
การโค้ชเพื่อการรู้คิด มุ่งให้โค้ชใช้วิธีการฝึกสอนที่หลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุ คคล จุ ดอ่อน และจุดแข็ง ของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความต้องการ
พัฒนาที่แตกต่างกัน ผู้เรียนเกิดการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22
ที่ร ะบุ ว่า “การจั ดการศึกษาต้องยึดหลั กว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒ นาตนเองได้และถือว่าผู้เรี ย นมีความสาคัญที่สุ ด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”
ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
การโค้ช หมายถึง การเป็นคู่คิดของผู้ได้รับการโค้ชในกระบวนการพัฒนา
ที่สร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ได้รับการโค้ชได้นาศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่าง
เต็มที่ทั้งชีวิตส่วนตัวและอาชีพการโค้ชเน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านดีที่เป็นรูปธรรม
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การโค้ชเพื่อการรู้คิด (cognitive coaching)คือกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียน โดยผู้สอนซึ่งทาหน้าที่เป็น โค้ช ดึงศักยภาพของผู้เรียนด้านต่างๆ ทั้งความรู้
ความสามารถ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้
ด้วยตนเอง (self - learning) อย่างต่อเนื่อง การโค้ชเพื่อการรู้คิดเป็นเครื่องมือสาคัญ
ที่ใช้เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง (higher –
order thinking) มีวิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) มีการประเมินตนเอง
การกาหนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้
เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
การโค้ชเพื่อการรู้คิด มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิด
ของผู้เรียน การใคร่ครวญตรวจสอบตนเองเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่
เป็นการอบรมสั่งสอนโดยตรง แต่เป็นการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เช่น การตั้งคาถาม
การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้คาแนะนา การให้หลักคิด วิธีการคิด วิธีการเรียนรู้ ที่ทาให้
ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ (inspiration) และนาไปสู่การแสวงหาความรู้
การฝึกฝนทักษะ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม และให้ความสาคัญ
กับกระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดการคิดและการเรียนรู้ จาก
กระบวนการโค้ชที่หลากหลายสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของผู้เรียนรายบุคคล
หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
หลักการโค้ชมุ่งเน้นที่กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนที่ได้รับการโค้ช ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและมีความผูกพัน อยู่กับการ
เรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด และหาคาตอบที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ไม่ใช่การบอกคาตอบให้กับผู้เรียน
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การโค้ชเพื่อการรู้คิด เป็นมากกว่าการสอนที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้
โดยที่การโค้ชเพื่อการรู้คิดมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. การกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการ แรงจูงใจ ความปรารถนา
ทั ก ษะ และกระบวนการคิ ด ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น
(transformative learning)
2. ตั้งคาถามผู้เรียนด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิด
ที่นาไปสู่การวางแผน การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์
3. สนับสนุนผู้เรียนให้มีการกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาตนเอง
รวมทั้งการวางแผนและการประเมินผลความสาเร็จ
4. สังเกตและประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนที่เป็นจุดเน้น
ของการโค้ชในแต่ละครั้ง
5. ประยุกต์เทคนิคการสอนต่างๆ มาใช้ในการโค้ชผู้เรียนให้เหมาะสม
กับธรรมชาติและความต้องการของแต่ละคนในลักษณะการสร้างเครื่องมือช่วยเหลือ
ผู้เรียน (scaffolding) ชี้แนะและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติที่นาไปสู่
การพัฒนาที่ดีขึ้น
7. ดารงรั กษาสิ่ งที่ดีๆ ของผู้ เรีย นและให้ ก ารสนับสนุ นและพัฒ นา
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ตัดสิน วิพากษ์ วิจารณ์ จับผิด
8. ประเมินผลการโค้ช ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง และ
นาสารสนเทศมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
9. การดาเนินการโค้ชบนพื้นฐานของการเคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความแตกต่างทางวัฒ นธรรม ความเชื่อ ของผู้รับการโค้ชเช่น คนอเมริกัน
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ตรงไปตรงมา กล้าแสดงออก มีความยุติธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย ต่อสู้เพื่อสิทธิ
ของตน ไม่ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น
การโค้ ช เป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ ต้ อ งใช้ เ วลาการโค้ ช เป็ น กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเพื่อช่วยเหลือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืนโดยมีพื้นฐานต่อไปนี้
1. โค้ชและผู้เรียนมีความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) และเคารพ (respect)
2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อนและศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง
3. ก าหนดเป้ า หมายเกี่ ย วกั บ ระดั บ ขี ด ความสามารถ บุ ค ลิ ก ภาพ
และทักษะที่ต้องการพัฒนาให้มีขึ้น
4. การประเมินเพื่อพัฒนา (assessment for improvement)

บทที่ 2 สาระสาคัญของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 47

ตาราง 1 บทบาท teacher , facilitator และ cognitive coaching

1.
2.
3.
4.
5.
6.

บทบาทของผู้สอน
(teacher)
ให้ข้อมูล เนื้อหาสาระ
ให้คาตอบที่ถูกต้อง
สื่อสารทางเดียว
และทิศทางการเรียน
กาหนดงานให้ผเู้ รียน
กาหนดวัตถุประสงค์
กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
และเกณฑ์การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้

บทบาทผู้เอื้ออานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ (facilitator)
1. กระตุ้นให้มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. กระตุ้นให้คิดและตั้งคาถาม
3. สื่อสารสองทางมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้สอนและผูเ้ รียน
4. ประสานงานในกิจกรรม
การเรียนรู้กับผู้เรียน
5. ผู้เรียนสามารถกาหนด
วัตถุประสงค์
และทิศทางการเรียนรู้
6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกาหนด
กิจกรรมการเรียนรู้
และเกณฑ์การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้

บทบาทการโค้ชเพื่อการรู้คิด
(cognitive coaching)
1. พัฒนาความสามารถ
ในการรับรู้ การคิด
และการตัดสินใจ
2. สร้างความรู้ใหม่จากการคิด
ไตร่ตรองและการสะท้อนคิด
(reflective thinking)
3. แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
4. ใช้สุนทรียสนทนา (dialogue)
เพื่อการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง
(transformative
learning)
5. ใช้พลังคาถาม
(power questions)
6. ถอดบทเรียน
(lesson learned)
7. ผู้เรียนวางแผนพัฒนา
การเรียนรู้ของตนเอง
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ผู้สอนยุคใหม่กับการโค้ชการรู้คิด
ผู้สอนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 คือผู้ที่ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แนะ
และช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย นให้ สื บ เสาะแสวงหาความรู้ และสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง
นอกจากนี้ยังต้องให้ผลย้อนกลับ (feedback) ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง บทบาทของผู้สอนยุคใหม่กับการโค้ชเพื่อการรู้คิดมีดังนี้
1. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
2. ให้คาแนะนาในการเรียนรู้
3. จัดระบบการเรียนรู้
4. ตั้งคาถามที่กระตุ้นความอยากรู้
5. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เต็มความสามารถ
7. เสริมแรงให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
8. เป็นตัวแบบบุคคลแห่งการเรียนรู้
9. ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ประเมินผลและนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
11. เป็นโค้ชการรู้คิด (cognitive coaching)
ผู้สอนในฐานะโค้ชที่เป็นผู้นาการรู้คิด (leader as a cognitive
coaching) การเป็นโค้ชจะต้องเรียนรู้ (learn) ตลอดเวลา และนา (lead) ผู้เรียนได้
อย่างแม่นยา ชานาญไม่หวงวิชาความรู้ ไม่ปิดตัวเอง และโค้ช (coach) ผู้เรียนที่เป็น
คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นมาแทนตนเองในอนาคต แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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LEARN

Leader as a
Coach
of Learning
COACH

LEAD

แผนภาพ 4 Leader as a Cognitive Coaching
การโค้ชเพื่อการรู้คิด (cognitive coaching) เป็นนวัตกรรมการพัฒนา
ผู้ เ รี ย นแนวใหม่ ที่ เ ปลี่ ย นจากการสอน (teaching) และผู้ เ อื้ อ อ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ (facilitator) มาเป็นโค้ช (coach)
โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนการทางสติ ปั ญ ญา (intelligence
process) ให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ (learning skill) วิธีการเรียนรู้ (learning
how to learn) วิธีการประเมินและปรับปรุงตนเอง (self - improvement) สามารถ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง (self - learning) และสามารถนาความรู้นั้นมาพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ในอนาคต (Costa and Garmston. 2002, Knight. 2009, Sweeney.
2011, Marzano and Simms. 2012, Sobel and Panas. 2012)
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จุดเน้นของการโค้ชการรู้คิด คือ การกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด
ขั้นสูงด้วยตนเองโดยการใช้คาถามชี้แนะการรู้คิด (cognitive guided questions)
อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยผู้สอนจะต้องมีความรู้และทักษะในสิ่งที่โค้ชอย่างแม่นยา
ชานาญ (hard skills) และมีบุคลิกลักษณะที่เอื้อต่อการโค้ช (soft skills) เช่น
มีความใจเย็น มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร เป็นต้น
และจะต้องเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการซึ่งทาให้การโค้ช
ประสบความสาเร็จ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2557)

ความแตกต่างของการโค้ชการรู้คิด การจัดการเรียนรู้ และการประเมิน
การโค้ชเพื่อการรู้คิด (cognitive coaching) การจัดการเรียนรู้ (learning
management) และการประเมิน (evaluation) มีคุ ณลั กษณะ 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
ประเด็นวิเคราะห์ การโค้ชเพื่อการรู้คิด
คุณลักษณะ
การพัฒนา
กระบวนการคิด
ของผู้เรียน โดยเฉพาะ
การคิดขั้นสูง เช่น
การคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์
การคิดแก้ปญ
ั หา
การคิดสร้างสรรค์

การประเมิน
ตัดสินคุณค่าของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น
ผลการเรียนรู้
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการทางาน
คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมอันพึงประสงค์

จุดมุ่งหมาย

เพื่อตัดสินคุณค่า
ของสิ่งที่ประเมิน
กับเกณฑ์ที่กาหนด

วิธีการ

การจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะต่างๆ
ด้วยกระบวนการ
เชิงระบบ
ที่ประกอบด้วย
จุดประสงค์
กิจกรรม
และการประเมิน
เพื่อพัฒนากระบวน
เพื่อพัฒนาความรู้
การคิด โดยเฉพาะ
ทักษะ เจตคติ
การคิดขั้นสูง
และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
การตั้งคาถามชี้แนะ
การจัดกิจกรรม
การรู้คิด (cognitive
การเรียนรู้
guided questioning) ด้วยวิธีการต่างๆ
การใช้พลังคาถาม
โดยมีจดุ ประสงค์
(power questions)
เนื้อหาสาระ
การให้ข้อมูลกระตุ้น
กิจกรรม
การเรียนรู้ (feed - up) สื่อการเรียนรู้
การให้ข้อมูลย้อนกลับ แหล่ งการเรี ย นรู้ แ ละ
(feedback) การให้
การประเมินผล
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
แหล่ งการเรี ย นรู้ แ ละ
ต่อยอด(feed-forward) การประเมินผล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ต้องการประเมิน
แล้ววิเคราะห์
เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน
ที่กาหนดไว้
และนาผลการประเมิน
ไปเป็นสารสนเทศ
สาหรับการตัดสินใจ
ปรับปรุงและพัฒนา
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ความแตกต่างของการโค้ช การจัดการเรียนรู้
และการประเมิน (ต่อ)
ประเด็นวิเคราะห์

การโค้ชเพื่อการรู้คิด

จุดเน้น
ของการสื่อสาร

กระตุ้นให้คดิ หาคาตอบ
แสวงหาแนวทาง
แก้ปัญหา กาหนด
ทางเลือกตัดสินใจ
ด้วยตัวผูเ้ รียนเอง

เครื่องมือที่ใช้

พลังคาถาม
แบบประเมิน
กระบวนการเรียนรู้
(process)
แบบประเมิน
ความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้
(progress)
แบบประเมินผลผลิต
ของการเรียนรู้
(product)

การจัดการเรียนรู้
การให้ข้อมูลกระตุ้น
การเรียนรู้
(feed - up)
การให้ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)
การให้ข้อมูลเพื่อการ
เรียนรูต้ ่อยอด
(feed - forward)
นาเสนอจุดประสงค์
การเรียนรู้ ภารงาน
เกณฑ์การประเมินผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การให้ข้อมูลย้อนกลับ

การประเมิน

นาเสนอข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่ใช้ในการ
ประเมิน มาตรฐาน
การประเมิน
ผลการประเมิน
แนวทางการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมิน
สื่อการเรียนรู้
แบบสอบถาม
แบบทดสอบ
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินผู้เรียน
แบบตรวจสอบ
ในด้านต่างๆ
รายการ
ที่สอดคล้องกับ
เครื่องมืออื่นๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ที่ใช้เก็บข้อมูล
สาหรับการประเมิน
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ความแตกต่างของการโค้ช การจัดการเรียนรู้
และการประเมิน (ต่อ)
ประเด็นวิเคราะห์ การโค้ชเพื่อการรู้คิด
ผลที่ได้รับ
พัฒนาการกระบวนการ
คิดขั้นสูงของผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้
ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน

การประเมิน
สารสนเทศที่นาไปใช้
ในการตัดสินใจ
ยกเลิก
การปรับปรุง
หรือการพัฒนา

จากตาราง จะพบว่ า การโค้ ช เพื่ อ การรู้ คิ ด การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการ
ประเมินผล มีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้สอนนอกจากจะทาหน้าที่ จัดการเรียนรู้และการ
ประเมิ น แล้ ว ยั ง ต้ อ งมี บ ทบาทเป็ น โค้ ช การรู้ คิ ด ให้ กั บ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ด้านกระบวนการคิดต่างๆ โดยเฉพาะการคิดขั้นสูงอีกด้วย

กระบวนการโค้ชมุ่งการสร้างสัมพันธภาพ
และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ (helping relationship)
การเปลี่ยนแปลงย่อมมีแรงต้าน (resistance to change)
โค้ชต้องแสดงความเข้าใจและเห็นใจ (empathy)
ใช้เทคนิคการตั้งคาถามให้ผู้เรียนคิดเอง
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 ซึง่ เป็นความสามารถทางสังคม การจัดการตนเอง การควบคุมอารมณ์ การมอง
บวก การติดต่อสื่อสาร และความเป็นมิตร
2. ทักษะทางวิชาการ (hard skills) ที่โ ค้ช ทุกคนจะต้องมีความรู้
ความสามารถที่กาหนดโดยเชาว์ปัญญา (IQ) ซึ่งอยู่ทางสมองซีกซ้าย
จรณทักษะ (soft skills) 6 ด้าน สาหรับการโค้ชในสาขาวิชาชีพต่างๆ
ประกอบด้วย
1) ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal)
2) จิตวิญญาณของทีม (team spirit)
3) มารยาททางสังคม (social grace) การสร้างความประทับใจ
เบื้องต้น วัฒนธรรมการสื่อสาร
4) การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
(culture etiquette)
5) ทักษะการต่อรอง (negotiation skills) การต่อรองเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดด้วยกันทั้งสองฝ่ายและ
6) คุณลักษณะด้านพฤติกรรม (behavioral traits) ทัศนคติ แรงจูงใจ
และการจัดการเวลา
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สาหรับจรณทักษะสาหรับการโค้ชเพื่อการรู้คิด มีดังต่อไปนี้
1. มีบุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพ คือ ภาพที่ประทับใจผู้เรียนและชวน
ให้ติดตามบทเรียน เช่น การแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย การยิ้มแย้มแจ่มใส การพูด
ด้วยคาสุภาพและให้เกียรติผู้รับการโค้ช เป็นต้น บุคลิกภาพที่ดีของโค้ชทาให้เกิดความ
เจริญใจของผู้เรียน
2. มีม ารยาททางสัง คม เคารพสิ ท ธิข องบุ คคล เช่น การกล่ าวค า
ขอบคุณ คาขอโทษ กับผู้เรียน การสนทนาพูดคุยด้วยภาษาสุภาพ เป็นต้น การที่โค้ช
มีมารยาททางสั งคมที่ ดี เป็ น การสอนผู้ เรีย นให้ มี มารยาททางสั งคมที่ ดีต ามไปด้ว ย
เสมือนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
3. สื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การสื่ อ สารเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของ
การโค้ช การสื่ อสารที่ดีจ ะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง สุภ าพ สร้างสรรค์ เชื่อถือได้
และมีความสมบูรณ์ การสื่อสารที่เหมาะสมกับกาลเทศะ อาจไม่พูดอย่างที่คิด สื่อสาร
ตรงไปตรงมา คิดอะไร พูดอย่างนั้น สื่อสารอ้อม สื่อสารเป็นทางการ สื่อสารเป็นกันเอง
4. มีความสามารถในการใช้ภาษา โดยการใช้ภาษาทางบวกในการ
โค้ช ที่ทาให้ผู้เรียนเกิดกาลังใจ เกิดความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สัมพันธภาพที่ดีเป็นปัจจัยทาให้การโค้ชประสบ
ความสาเร็จ เพราะการโค้ชเป็นเรื่องของความสมัครใจและร่วมมือร่วมใจระหว่างโค้ช
และผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งไม่สามารถใช้อานาจในการบังคับได้
6. มีการบริหารเวลาที่ดี การวางแผนการทางานในเวลาที่มีอยู่นั้น
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพที่มี อยู่ อ ย่ างจ ากัด ด้ว ยการทาสิ่ งต่ างๆ ทีล ะอย่าง การท างาน
หลายๆ อย่ า งพร้ อ มกั น มี ผ ลเสี ย ต่ อ คุ ณ ภาพของาน การมี ส ติ อ ยู่ กั บ งานที่ ป ฏิ บั ติ
ณ ปัจจุบัน คือสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ยึดติดอยู่กับอดีตและไม่ฟุ้งซ่านกับอนาคต
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7. การตั้งคาถามและการฟัง เป็นทักษะพื้นฐานสาคัญที่โค้ชจะต้องมี
การตั้งคาถามที่มีประสิทธิภาพจะช่วยกระตุ้นการคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
พลังคาถาม มุ่งถามให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตลอดจนคาถามที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสงสัยและเกิดคาถามในการเรียนรู้ต่อไป ส่วนการฟังนั้นเป็นการเคารพ
ผู้ รั บ การโค้ ช เปิ ด โอกาสให้ กั บ ตนเองได้ เ รี ย นรู้ และเป็ น ทั ก ษะที่ ท าให้ โค้ ช เข้ า ใจ
แนวความคิดและวิธีการคิดของผู้รับการโค้ช การฟังให้เข้าใจ และจับประเด็นสาคัญได้
จะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ดีสาหรับ การให้คาแนะนา ชี้แนะ ในขณะที่ทาการโค้ช
8. การคิด การโค้ชเพื่อการรู้คิดมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ โค้ชจะต้องมี
ทักษะด้านการคิด เพราะถ้าโค้ชมีทักษะการคิดแล้วจะสามารถกระตุ้นให้ผู้รับการโค้ช
มีทั ก ษะการคิ ด ตามไปด้ ว ย ทั ก ษะการคิ ด ที่ส าคั ญ ได้ แ ก่ การคิ ด วิเ คราะห์ การคิ ด
สังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ การคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการคิดเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการกระตุ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
การตั้งคาถาม การสังเกต การสะท้อนคิด (reflection)
9. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นทักษะสาคัญสาหรับการโค้ช
เพื่อการรู้คิด ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้รับการโค้ชจะต้องได้รับการกระตุ้นการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะทาให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้แล้ว ยังก่อให้ เกิด
นวัตกรรมอีกด้วย หากโค้ชเองมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แล้วย่อมทาการโค้ช
ให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างแน่นอน
การที่ผู้สอนจะเป็นโค้ชที่ดีได้นั้นจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองให้มีจรณทักษะ เพราะเป็ นปัจจัยความสาเร็จในการโค้ช ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจาเป็นต้องเปลี่ยนความคิดเสียก่อน เมื่อความคิดเปลี่ยน พฤติกรรมก็เปลี่ยน
ทาให้สามารถโค้ชได้อย่างมีความสุข (happiness coaching)
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จากที่กล่าวมาสามารถสรุป Soft skills ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด ได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้
มีบุคลิกภาพที่ดี
มีมารยาททางสังคม
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการใช้ภาษา
Soft skills
ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด

มีมนุษยสัมพันธ์ดี

การบริหารเวลา

การตั้งคาถามและการฟัง

การคิด

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
แผนภาพ 5 จรณทักษะ (soft skills) ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
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ดังนั้นผู้สอนที่จะเป็นโค้ชที่ดี ควรมี Soft skills ในการโค้ชดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นต่อการโค้ช เพราะทาให้ผู้เรีย นเปิดใจรับฟังโค้ช
เกิ ด การรู้ คิ ด พร้ อ มที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นการปฏิ บั ติ และปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน า
หรือข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งในด้านความรู้
ความสามารถ การคิดและคุณลักษณะต่างๆ

การพัฒนาตนเองของโค้ชเกี่ยวกับ Soft skills
โค้ชที่มีประสิทธิภาพมีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ soft skills ต่างๆ เพื่อให้
การโค้ชบรรจุความสาเร็จ ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้
1. ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมโค้ช (ผู้สอนคน
อื่นๆ) ซึ่งผู้สอนทุกคน คือ ทีมโค้ช ที่จะช่วยกันพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของการ
เรี ยนรู้ ความเป็น ทีมมีลั กษณะเป็น ทีมเรี ยนรู้ (team learning) ที่มีการวิเคราะห์
เป้าหมาย ดาเนินการ และประเมินผลด้วยความรับผิดชอบต่อความสาเร็จร่วมกัน
2. การมีวินัยในตนเอง เคารพ อดทน โค้ชต้องพัฒนาตนเองในด้าน
ความมีวินัยในตนเอง (self - discipline) ซึ่งประกอบด้วย การนาตนเอง (self direction) การควบคุมตนเอง (self - control) และการกากับตนเอง (self regulation) ความเคารพบุคคลอื่นซึ่งทาให้การทาหน้าที่โค้ชเป็นไปด้วยความเท่ าเทียม
กันระหว่างโค้ชและผู้เรียน ร่วมเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้โค้ชยังต้องพัฒนาตนเอง
ในด้านความอดทนและความใจเย็น เพราะการโค้ชแต่ละครั้งอาจต้องใช้ความพยายาม
มากเป็นพิเศษ ดังนั้นหากโค้ชขาดความอดทนและใจร้อน ซึ่งจะทาให้การโค้ชไม่ประสบ
ความสาเร็จ
3. ทักษะการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ กั บ บุคคลรอบข้างโค้ช ควรพัฒ นา
ตนเองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น เพื่อเป็นการจัดการความรู้ที่ได้รับจากการ
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โค้ช เช่น การแลกเปลี่ยนความสาเร็จในการโค้ชผู้เรียน เทคนิคการจูงใจผู้เรียน เป็นต้น
ทักษะการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ มีทักษะย่อยประกอบด้ว ย ทักษะการนาเสนอ ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการแสดงความคิดเห็น ทักษะการฟัง
4. การด าเนิน ชีวิตอย่า งมีสติ และปัญญา การพัฒนาตนเองด้านนี้
มีค วามส าคัญ มาก โค้ ช ต้ อ งพั ฒ นาตนเองให้ เป็ น ผู้ ที่ มี ส ติ และปั ญ ญาอยู่ต ลอดเวลา
สติ คือ การรู้ตัว รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตนเอง ส่วนปัญญา คือ การคิดเป็นที่
อยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุผ ลและการมุ่งประโยชน์ต่อส่ว นรวม การพัฒ นาสติและ
ปัญญานั้น สามารถทาได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกกิจกรรม โดยไม่จาเป็นต้องละทิ้ง
หน้าที่การงานแต่อย่างใด
นอกจากการพัฒนาตนเองทางด้านจรณทักษะดังกล่าวแล้ว โค้ชยังต้องมี
คุณลักษณะเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้
1. การยอมรั บ (acceptance)โค้ ช ควรให้ ก ารยอมรั บ ความ
หลากหลายของผู้เรียนทั้งทางกายภาพและทางความคิด การยอมรับผู้เรียนทาให้ผู้เรียน
รู้สึกว่าตนเองเป็นคนสาคัญ
2. ความเข้ า ใจ (understanding) โค้ ช ควรเปิ ด ใจรั บ ฟั ง ความ
คิดเห็นของผู้เรียน เคารพสิทธิ มองผู้ เรียนด้วยใจที่มีเมตตา โดยไม่ด่วนสรุปและตัดสิน
ผู้เรียน เอาใจของผู้เรียนมาเป็นใจของตนเองให้มาก
3. ความจริงใจ (sincerity) โค้ชมีความจริงใจในการพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากการเรียนรู้ของผู้เรียน คุณลักษณะ และ
คุณภาพด้านต่างๆ ที่เป็นรากฐานของการดาเนินชีวิตในอนาคต
4. มีจริยธรรม (ethics) ด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างเป็นครู
ที่ ดี คิ ด พู ด ท า ในสิ่ ง ที่ ต รงกั น รั ก และเมตตาผู้ เ รี ย นอย่ า งเสมอภาค สิ่ ง ส าคั ญ อี ก
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ประการหนึ่งที่ต้องมี คือ การให้ความยุติธรรมกับผู้เรียนทุกคน เพราะความยุติธรรม
เป็นพื้นฐานของคุณธรรมด้านอื่นๆ
5. มีความมั่น คงทางอารมณ์ (maturity) สามารถจัดการอารมณ์
ของตนเองได้ การแสดงออกทางอารมณ์ด้วยการมีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนาน
ร่าเริง เบิกบาน ช่วยทาให้จิตใจของผู้เรียนแช่มชื่น เอื้อต่อการโค้ชมากขึ้น
6. มีค วามยืด หยุ่น (flexibility) โดยการไม่ยึ ด ติด กับ กฎระเบี ย บ
หรือกรอบกติกามากจนเกินไปทาให้ผู้เรียนไม่ตึงเครียด ผ่อนคลายและมีความสุขเมื่ออยู่
กับโค้ชและผู้เรียนสามารถรับรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่เป้าหมายได้
7. การประเมินที่เสริมพลัง (empowerment evaluation) เป็น
การประเมินที่เน้นการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความสุขจากการได้รับ
การสะท้อนผลการประเมิน สามารถใช้สารสนเทศนาไปพัฒนาเรียนรู้ต่อยอดได้
นอกจากโค้ชจะต้องมี “จรณ” หรือ soft skills แล้วโค้ชยังต้องมีทักษะ
เชิงวิชาการ หรือ วิชา (hard skills) อีกด้วย ซึ่งทั้ง soft skills และ hard skills เป็น
ปัจจัยเอื้อต่อการโค้ชดาเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ
ทักษะเชิงวิชาการ หรือวิชา (hard skills) ทีโ่ ค้ชต้องมีมีดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย (Research knowledge)
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
- การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technological knowledge)
- การเข้าถึงและรู้เท่าทันเทคโนโลยี
- การนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะกับการโค้ช
- การนาเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการเรียนรู้
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3. ความรู้ในวิธีการสอน (Pedagogical knowledge)
- การคัดสรรวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนและบริบท
ของพื้นที่
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจ
และผลลัพธ์การเรียนรู้
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
- การให้ผลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์
4. ความรู้เกี่ยวกับสาระที่สอน รวมทั้งความรู้ใหม่ๆ
(Content knowledge)
- การบูรณาการสาระสาคัญ (main concept) ที่เหมาะกับ
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
- การปรับ (modify) สาระสาคัญให้ง่าย ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงได้
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สรุปแผนภาพองค์ประกอบของความรู้ทางวิชาการของโค้ช ดังแผนภาพต่อไปนี้
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การใช้สัปปุริสธรรม 7 ในการดาเนินการโค้ช
เนื่ อ งจากการโค้ ช เป็ น กระบวนการที่ อ าศั ย ความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นบุ ค คล
การรับฟัง และการยอมปฏิบัติตามเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ดังนั้น โค้ชจึงจาเป็นต้อง
เป็ นคนดีมีคุณธรรมและมีความเก่งในเชิงวิช าการ หลักธรรมสั ปปุริส ธรรม 7 คือ
หลักธรรมที่ช่วยชี้แนวทางให้โค้ช สามารถปฏิบัติการโค้ชได้ประสบความสาเร็จ และเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
1. รู้จักเหตุ คือ สามารถคิดไตร่ตรองตามความเป็นจริง
รู้สาเหตุที่แท้จริงรู้ว่าเหตุต่างๆ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร
2. รู้จักการคาดผล คือ สามารถคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
3. รู้จักตน คือ สารวจวิเคราะห์จนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตน
และพัฒนาจุดแข็งมาใช้ประโยชน์
4. รู้จักประมาณ คือ การรู้จักประมาณตนในการดาเนินชีวิต
5. รู้จักกาล คือ สามารถบริหารเวลาของตนเองและองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รู้จักชุมชน คือ เข้าใจและเรียนรู้สังคม นามาใช้ให้เกิดประโยชน์
7. รู้จักบุคคล คือ การวางตน การเข้าสังคม ได้อย่างเหมาะสม
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จากการที่ได้กล่าวถึง จรณทักษะ (soft skills) ทักษะเชิงวิชาการ (hard
skills) และการใช้สัปปุริสธรรม 7 ของการโค้ช สามารถแสดงเป็นองค์ประกอบของ
การโค้ชเพื่อการรู้คิด ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

จรณ

วิชา

สัปปุริสธรรม 7

แผนภาพ 7 องค์ประกอบของการโค้ชเพื่อการรู้คิด

2.3 กลไกของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
การโค้ชมีกลไกที่นาไปสู่ กระบวนการโค้ชและความสาเร็จของการโค้ช
ดังต่อไปนี้
1. สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน (Inspiring your learners) โดยที่
โค้ชต้องใช้กลวิธี เทคนิคต่างๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนสนใจ
อยากเรียนรู้ กาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้และอยากปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยเหตุผล
ว่าเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและมีประโยชน์
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2. ให้กาลังใจสนับสนุนผู้เรียน (encouraging your learners) โค้ช
มีความจริงใจในการชมเชยผู้เรียน เมื่ อผู้เรียนทาสิ่งต่างๆ ได้สาเร็จ และให้กาลังใจเมื่อ
ประสบกับความล้มเหลว โดยใช้คาถามเพื่อการรู้คิดในการพัฒนาและปรับปรุง โดยไม่
วิพากษ์ วิจารณ์
3. แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้เรียน (correcting your learners)
โค้ชที่มีประสบการณ์สูง จะสามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาด
ให้กับผู้เรียนได้ โดยใช้คาถามหรือการให้ผู้เรียนคิดหาแนวทางด้วยตนเอง การเสนอ
แนวความคิด โดยไม่ลงมือทาให้ เพราะทาให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้
4. สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน (challenging your learners) โค้ช
จ าเป็ น ต้ อ งท าให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความรู้ สึ ก ท้ า ทายในการเรี ย นรู้ เ พราะเมื่ อ ผู้ เ รี ย นเกิ ด
ความรู้สึ กว่าสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้นั้น เป็นสิ่งที่ ท้าทายความรู้ความสามารถของเขา
ทาให้เกิดความมุ่งมั่น ความอุตสาหพยายามในการที่จะเรียนรู้ให้สาเร็จ
5. ภาวะผู้นาทางวิชาการ (academic leadership) โค้ชที่จะทาการ
โค้ ช ได้ ดี นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งมี ภ าวะผู้ น าทางวิ ช าการ คื อ การมี ค วามรู้ ใ นเนื้ อ หาสาระ
ที่ต นเองจั ด การเรี ย นรู้ และมี ความสามารถในการน าความคิ ดรวบยอด หรื อ main
concept ของความรู้นั้นมาใช้ในการปฏิบัติจริง
6. สุน ทรี ย สนทนา (dialogue) เป็น การสื่ อ สารกั บ ผู้ เ รี ยนด้ ว ยจิ ต ใจ
ที่บริสุทธิ์ ใช้เหตุผลหรือปัญญาในการพูด โดยไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึก รับฟังผู้เรี ยน
ด้วยใจที่เป็ นกลางปราศจากอคติ ไม่ด่ว นสวนกลับ ไม่ด่ว นสรุป สุนทรี ยสนทนาเป็น
ปัจจัยของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (transformative learning)
7. การถอดบทเรียน (lesson learned) เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้
ที่เกิด จากการปฏิ บั ติจ ริ ง เกี่ ย วกับ การโค้ช เช่น เทคนิค การตั้ งคาถาม วิ ธีการจูงใจ
วิธีการให้ผ ลย้ อนกลับ แก่ผู้เรีย นเป็ นต้น ผลจากการถอดบทเรียนจะทาให้ โ ค้ช มีองค์
ความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ หรือเรียกว่า ปัญญาปฏิบัติ และสามารถนาไปเรียนรู้ต่อยอด
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8. ความผูกพันของผู้เรียนกับโค้ช (engagement) การโค้ชเป็นความ
ผูกพันส่วนบุคคล คือ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถออกคาสั่งหรือบังคับให้ปฏิบัติตามได้ ผู้เรียน
ที่มีความผูกพันกับโค้ช จะรับฟังคาโค้ช (คาแนะนา) และนาไปปฏิบัติด้วยตนเอง
9. การตั้งคาถามกระตุ้นการคิด (thinking questions) เป็นหัวใจ
ที่สาคัญของการโค้ช เพราะการโค้ชที่ดีจะต้องใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง การโค้ชที่ดีเป็นมากกว่าการให้คาตอบที่ ถูกต้อง หากแต่อยู่ที่การ
ดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมา แล้วให้ผู้เรียนพัฒนาด้วยตัวของเขาเองเต็มตามศักยภาพ
ดังตัวอย่างคาถามเรื่องสารเสพติดต่อไปนี้

บทที่ 2 สาระสาคัญของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 67

ตาราง 3 ตัวอย่างคาถามจาแนกตามระดับการคิด เรื่อง สารเสพติด
ระดับการคิด / ตัวอย่างคาถาม
สาระสาคัญ

ความรู้

ความเข้าใจ

การนาไปใช้

การวิเคราะห์

สารเสพติด สารเสพติด สารเสพติด
คืออะไร
ทาให้
เกิดโทษ
ต่อร่างกาย
อย่างไร

เรามีวิธีการ
หลีกเลี่ยง
และป้องกัน
ตนเอง
ให้ห่างไกล
สารเสพติด
อย่างไร

คนที่ใช้
สารเสพติด
เป็นประจา
จะก่อให้
เกิดโทษ
ต่อตนเอง
ครอบครัว
และสังคม
อย่างไร

การ
ประเมินค่า
นักเรียนคิดว่า
คนที่ใช้
สารเสพติด
เพื่อให้
ทางาน
ได้มากขึ้น
เป็นสิ่งที่
ถูกต้อง
หรือไม่
เพราะ
เหตุใด

การ
สร้างสรรค์
เราควร
มีวิธีการ
ใหม่ๆ
ในการ
ป้องกัน
ปัญหา
การใช้
สารเสพติด
ในเด็ก
และ
เยาวชน
อย่างไร
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2.4 กระบวนการโค้ชเพื่อการรู้คิด
กระบวนการของการโค้ชเพื่อการรู้คิดที่นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายประกอบด้วย
1) การกาหนดเป้าหมาย 2) การตรวจสอบสภาพจริง 3) การกาหนดทางเลือก 4) การ
ตัดสินใจ และ 5) การประเมินผลการโค้ช มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. การกาหนดเป้าหมาย (Goal)
การกาหนดเป้ าหมายของการโค้ช ผู้ เรียนแต่ล ะบุคคล มุ่งเน้น ผลลั พธ์ การ
เรี ย นรู้ ทั้ งด้านการรู้คิด ทักษะกระบวนการและคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งวิธีการ
ตั้งเป้าหมายควรกาหนดพฤติกรรม การเรียนรู้ของผู้เรียน ในลักษณะที่เป็นรูปธรรม
สามารถสังเกตได้ เช่น
- ผู้เรียนสามารถระบุสระในภาษาอังกฤษได้
- ผู้เรียนบวกเลขสองหลักได้
- ผู้เรียนทางานงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ผู้เรียนใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน
- ผู้เรียนช่วยเหลือแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆ
การกาหนดเป้าหมายของการโค้ชที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสาหรับ
ผู้เรียนแต่ละคน จะช่วยทาให้การโค้ชมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือทาให้ โค้ชที่ทา
หน้ า ที่ โ ค้ ช มองเห็ น เป้ า หมายในการโค้ ช ของตนเองด้ ว ย อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยท าให้ ก าร
ประเมินผลการโค้ชทาได้ง่ายและตรงประเด็น
2. การตรวจสอบสภาพจริง (Reality)
การทบทวนสภาพจริงเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นอยู่ ในปัจจุบันว่าเป็น
อย่างไร มีความต้องการพัฒนาหรือต้องได้รับการโค้ชในประเด็นใด ซึ่งวิธีการตรวจสอบ
อาจเป็นการพิจารณาผลการเรียนรู้ ที่ผ่านมา พฤติกรรมการเรียนรู้ที่สังเกตพบหรือใช้
วิ ธี ก ารซั ก ถามแบบไม่ เ ป็ น ทางการ ผลของการตรวจสอบสภาพจริ ง จะเป็ น ข้ อ มู ล
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สารสนเทศส าหรั บ การกาหนดทางเลื อกวิธีการโค้ช อีกทั้งการตรวจสอบสภาพจริง
ช่วยยืนยันความถูกต้องของเป้าหมายการโค้ชได้อีกด้วย
3. การกาหนดทางเลือก (Option)
การก าหนดเทคนิ ค วิ ธี ก ารโค้ ช บนพื้ น ฐานของสภาพจริ ง และตอบสนอง
เป้าหมายของการโค้ช เช่น การเลือกใช้เทคนิคสร้างความไว้วางใจ ด้วยการยิ้มแย้ม
แจ่มใส พูดด้วยคาสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน หรือเทคนิคการตั้งคาถามที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนคิด แสวงหาคาตอบ ค้นหาทางเลือก การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา เป็นต้น
การกาหนดทางเลือกในการโค้ช ควรมีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ได้ รั บ การโค้ ช ของผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคน ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ
ธรรมชาติของผู้เรียน สภาพอารมณ์ในขณะนั้น (จริตในการเรียนรู้ หรือแบบการเรียนรู้)
การกาหนดทางเลือกของการโค้ชที่ถูกต้อง ช่วยสนับสนุนให้การโค้ชประสบความสาเร็จ
คือ การเรียนรู้และการคิดของผู้เรียน
4. การตัดสินใจ (Will, Way, Forward)
Will คือ การตั้งเป้าหมาย การมุ่งมั่นในการโค้ชเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
Way คือ แนวทางการปฏิบัติที่นาไปสู่ความสาเร็จ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน
และกาหนดขั้นตอนการประสบความสาเร็จที่จะบรรลุในแต่ละขั้น
Forward คือ การทบทวนผลการปฏิบัติ และการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด
การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับการโค้ช และลงมือปฏิบัติการโค้ช
เพื่อการบรรลุ เ ป้ าหมาย คือ การเรี ย นรู้และการคิด ของผู้ เรี ยน เกณฑ์การตัดสิ นใจ
ทางเลือกที่ดีที่สุดมีดังนี้
- เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
- ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดและตัดสินใจ
- โค้ชแล้วผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้
- โค้ชแล้วผู้เรียนเกิดกาลังใจและพลังการเรียนรู้
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5. การประเมินผลการโค้ช (Evaluation)
การประเมิ น ผลการโค้ ช มี แ นวคิ ด เพื่ อ ตรวจสอบว่ า ผู้ เ รี ย นที่ ไ ด้ รั บ การโค้ ช
มี พั ฒ นาการที่ ดี ขึ้ น หรื อ ไม่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารประเมิ น ตามสภาพจริ ง เป็ น รายบุ ค คล เช่ น
การทดสอบ การซักถาม การประเมินผลงาน การสังเกตพฤติกรรม การสอบถามจาก
เพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียน เป็นต้น แล้วนาผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

2.5 ธรรมชาติของผู้เรียนทีโ่ ค้ชควรรู้
การโค้ชที่จะประสบความสาเร็จนั้น จาเป็นต้องเป็นการโค้ชที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้ เรีย นรายบุ คคล เพราะผู้เรี ยนแต่ล ะบุคคลมีความแตกต่างกันหลาย
ประการ ซึ่ง โค้ช ไม่ส ามารถใช้วิ ธีก ารใดวิธี การหนึ่ งในการโค้ ช ผู้ เ รีย นทุก คนและไม่
สามารถใช้วิธีการเดียวในการโค้ชผู้เรียนคนหนึ่งได้ นั่นหมายความว่าการเลือกใช้ วิธีการ
โค้ชนั้นจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับธรรมชาติด้านต่างๆ ของผู้เรียนนั่นเอง
ผู้ เ รี ย นในปั จ จุ บั น มี ธ รรมชาติ ที่ ห ลากหลาย แตกต่ า งกั น ไปตามปั จ จั ย
2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยกาหนด คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมทั้งหลาย และปัจจัย
สิ่งแวดล้ อม คือ สิ่งที่น อกเหนื อจากเรื่ องพัน ธุกรรม เช่น การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก
สภาพแวดล้ อ มของครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม สิ่ งแวดล้ อ มทางเทคโนโลยี ตลอดจน
ประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้เรียน ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้เรียนแต่ละคน
มีธรรมชาติที่แตกต่างกันซึ่งโค้ชจะต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจน
อย่างไรก็ตามถึงแม้โค้ชจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตของ
ผู้ เ รี ย นได้ แต่ โ ค้ ช สามารถเรี ย นรู้ ผู้ เ รี ย นได้ ว่ า เป็ น คนอย่ า งไร มี ค วามเก่ ง ด้ า นใด
มีวิธีการคิดอย่างไร มีวิธีการเรียนรู้อย่างไร มีลักษณะนิสัยอย่ างไร มีความคิดความเชื่อ
อย่างไร เพื่อนามาเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้
เทคนิควิธีการโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
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การวิเคราะห์ธรรมชาติของผู้เรียนนั้นสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้กรอบการ
วิเคราะห์ต่างๆ ที่มีอยู่ อย่างหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์โดยใช้กรอบ Generation
การวิเคราะห์โ ดยใช้กรอบจริตในการเรียนรู้ การวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
(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 ให้ความสาคัญกับการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความอดทนน้อย ไม่ชอบการรอคอย ต้องการความรัก
ความห่วงใย (Happen Group. 2014, Sladek and Grabinger. 2015)
ตาราง 4 แนวการโค้ชจาแนกตามลักษณะเด่นของ Generation Z
ลักษณะเด่นของ Gen Z
มองตนเองเป็นศูนย์กลาง
ให้ความสาคัญกับเป้าหมาย

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ชอบความรวดเร็ว
ต้องการความรักและห่วงใย

แนวการโค้ช
ให้ความสาคัญกับความคิด ความเชื่อ ของผู้เรียน
เปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพของตนเอง
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการเรียนรู้
ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับระดับความสามารถ
ของผู้เรียน
ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ใช้เทคโนโลยีมาเป็นสิ่งสนับสนุนการโค้ช
วางแผนการโค้ชให้ตรงเป้าตรงประเด็น
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 พ่อแม่ที่มีการศึกษาสูงทาให้เด็ก Gen A ได้รับการศึกษามาก
มีความเป็นส่วนตัวสูง เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี มีกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง และต้องการความรักความห่วงใย (Mccrindle. 2015, Tootell, Freeman,
and Freeman. 2014)
ตาราง 5 แนวการโค้ชจาแนกตามลักษณะเด่นของ Generation Alpha
ลักษณะเด่นของ Gen A
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
มีความเป็นส่วนตัวสูง
ชอบเรียนรู้ด้วยตนเอง

มีกระบวนการเรียนรู้
ของตนเอง

ต้องการความรักและห่วงใย

แนวการโค้ช
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสาคัญของการโค้ช
เพื่อกระตุ้นการรู้คิดและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้พื้นที่ในการคิด การใช้จินตนาการสร้างสรรค์
การใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างอิสระ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองให้มาก
โดยใช้พลังคาถามชี้แนะเป้าหมายการเรียนรู้
ตลอดจนผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ต้องการ
ประสบความสาเร็จ
ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมาย
ด้วยวิธีการของตนเอง โค้ชคอยให้คาแนะนา
โดยการใช้พลังคาถามชี้แนะการรู้คิดให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างถูกต้อง
ให้ความรักความเมตตาแก่ผู้เรียน โดยการแสดงออก
อย่างเหมาะสม ใช้การสื่อสารทางบวก
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การอยู่ร่วมกับ Generation Z และ Alpha
โค้ชที่จะอยู่ร่วมกับผู้เรียนที่อยู่ใน Generation Z และ Alpha มีแนวปฏิบัติ
ดังนี้
1. ให้อิสระในการควบคุมตารางงานของตนเอง
2. กาหนดเกณฑ์และหลักในการพิจารณาที่ชัดเจน
3. ยืดหยุ่นสถานที่ทางาน โดยเข้าอินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค
ยูทูป เวปไซต์ต่างๆ เพื่อค้นหาข้อมูล ไอเดีย
แรงบันดาลใจ การติดต่องานผ่านสมาร์ทโฟน
ตามที่ตนถนัดเพื่อผลงานที่มีคุณภาพ
4. Update เติมความรู้ให้อย่างสม่าเสมอ
5. Gen Z, Alpha กลัวมากที่สุด คือ ความล้าสมัย
6. การใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี เพื่อนามาใช้ในการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพ
7. เปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นแต่ไม่จาเป็นต้องทุกเรื่อง
8. การเข้าถึงบุคคลที่สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหา
เพราะต้องการคาตอบที่แก้ปัญหาได้จริง
9. การเสริมพลัง (empower) ในขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
10. การควบคุมคุณภาพและความสมบูรณ์ของผลงาน
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จริตในการเรียนรู้
จริต (อารมณ์ที่ชอบเกิดขึ้น) ของผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งในทาง
พระพุทธศาสนาจาแนกออกเป็น 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 แนวการโค้ชจาแนกตามจริตของผู้เรียน
จริตของผู้เรียน

แนวการโค้ช

โทสจริต

รวดเร็ว ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม กระชับ
ไม่ขยายรายละเอียด

โมหะจริต

กระตุ้นให้ตื่นตัว กระตุ้นให้กระฉับกระเฉง
สร้างความสนุกสนานและท้าทาย

ศรัทธาจริต

อธิบายให้เหตุผล ยกตัวอย่างสนับสนุน แสดงตัวอย่าง
ประกอบให้เห็นจริง ชี้นาให้ปฏิบัติ ชี้ให้เห็นประโยชน์

พุทธจริต

อธิบายสาระสาคัญ แนะนาแหล่งความรู้ ชี้แนะให้ลองปฏิบัติ
ตั้งคาถามให้คิด

วิตกจริต

ให้กาลังใจ เสริมแรงทางบวก ชมเชย กระตุ้นให้ตัดสินใจ
ส่งเสริมให้ใช้เหตุผล

ราคะจริต

ใช้ภาษาสุภาพอ่อนหวาน นุ่มนวล ให้ความสาคัญกับอารมณ์
และความรู้สึก
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รูปแบบการเรียนรู้ของ Grasha (1996) แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
1. แบบแข่งขัน มีลักษณะสาคัญคือ ชอบการเอาชนะเพื่อนๆ ในชั้นเรียน
ชอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลักษณะของการแข่งขันต่างๆ
2. แบบอิ ส ระ มี ลั ก ษณะส าคั ญ คื อ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง ควบคุ ม
ตนเองได้ ดี วางแผนการเรี ย นรู้ แ ละลงมื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง ไม่ ช อบการควบคุ ม
และสัง่ การ
3. แบบหลีกเลี่ยง มีลักษณะสาคัญคือ ไม่สนใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
มักมีข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ต้องปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองไม่ต้องการ
4. แบบพึ่งพา มีลั กษณะส าคั ญคือ ขาดความเชื่ อมั่น ในตนเอง ต้องมี
เพื่อนร่วมปฏิบัติกิจกรรมด้วย ต้องการได้รับการเสริมแรงจากบุคคลรอบข้าง
5. แบบร่วมมือ มีลักษณะสาคัญคือ ร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
เช่น การแสดงความคิดเห็น การทางานกลุ่ม เป็นต้น
6. แบบมีส่ วนร่ วม มี ลั ก ษณะส าคัญ คือ เข้าไปมี ส่ ว นร่ ว มกั บกิ จกรรม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรู้
ตาราง 7 แนวการโค้ชจาแนกตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
รูปแบบการเรียนรู้
แข่งขัน

แนวการโค้ช
กระตุ้นให้เอาชนะภารกิจที่ท้าทายความสามารถ
การเอาชนะใจตัวเอง หลีกเลี่ยงการเอาชนะผู้อื่น
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ตาราง 7 แนวการโค้ชจาแนกตามรูปแบบการเรียนรู้ (ต่อ)
รูปแบบการเรียนรู้
อิสระ
หลีกเลี่ยง
พึ่งพา
ร่วมมือ
มีส่วนร่วม

แนวการโค้ช
ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้อิสระในการ
ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องการ ลดการควบคุม
ให้ความเอาใจใส่ต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
กระตุ้นให้มีวินัยในตนเองต่อการเรียนรู้โดยใช้พลังคาถาม
สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับผู้เรียน กระตุ้นพลังของ
การเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้
กระตุ้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนอาจให้ความร่วมมือ
ได้เป็นอย่างดีจนขาดการริเริ่ม
กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพสูงสุดในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

เมื่อโค้ชทราบจริตในการเรียนรู้ ของผู้เรียนแต่ละคนแล้ว จะสามารถใช้เทคนิค
วิธีการโค้ชได้เหมาะสมกับจริตของผู้เรียนแต่ละคน เช่น ผู้เรียนที่มีจริตเป็นโทสจริต
โค้ชไม่ควรพูดมาก แต่ควรพูด ให้กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่ขยายรายละเอียด
หากผู้เรียนมีจริตเป็นราคะจริต จะชอบฟังคาพูดที่อ่อนหวาน นุ่มนวล ไพเราะ เป็นต้น
9 ลักษณะของผู้เรียนที่โค้ชควรใส่ใจ
นอกจากที่ได้กล่าวถึงธรรมชาติของผู้ เรียนจาแนกตามกรอบการวิเคราะห์
ต่างๆ แล้ว หากมองผู้เรียนในภาพรวมยังสามารถจัดกลุ่มลักษณะเด่นในภาพรวมได้อีก
9 ลักษณะที่โค้ชควรนามาพิจารณาออกแบบการโค้ชให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน
ดังต่อไปนี้
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1. คนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)
- จริงจังกับความรับผิดชอบ
- ปรารถนาจะให้สิ่งที่ทาไม่มีข้อบกพร่อง
- กากับตนเองด้วยมาตรฐานที่สูง
- มีความรู้สึกว่าต้องทาได้มากกว่านี้
- ชี้ข้อบกพร่องได้ทันที
2. ผู้ให้
-

(Giver)
ต้องให้ผู้อื่นอย่างเต็มที่ก่อน จึงจะรับ
ช่วยเหลือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
สามารถให้ในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจริงๆ

3. นักแสดง (Performer)
- มีพลัง ชอบทางาน
- นิสัยแข่งขันสูง
- มีความท้าทายความสามารถของตนเอง
- มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
- เป็นผู้นา
4. อารมณ์ศิลปิน (Romantic)
- มีอารมณ์ศิลปิน
- มุ่งมั่นในอุดมคติหรืองานอันเป็นแก่นแท้
- ความหมายของชีวิต
- เข้าใจและเกื้อหนุนผู้อื่น

78 บทที่ 2 สาระสาคัญของการโค้ชเพื่อการรู้คดิ
5. นักสังเกตการณ์ (Observer)
- ดาเนินชีวิตโดยวางตัวห่างๆ
- ชอบสังเกตมากว่าตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง
- อยู่อย่างพอเพียง
- คิดวิเคราะห์
- ชอบความเป็นส่วนตัว
6. ผู้ภักดี (Royal Skeptic)
- แสวงหาแหล่งที่มาเพื่อป้องกัน
- ชอบเก็บตัว มีความกังวล
- ป้องกันตนเอง
- ถ้าเป็นมิตรใครจะมีความซื่อสัตย์
- ผูกพันกับกลุ่มที่เชื่อถือได้
7. ผู้เสพ (Epicene)
- มองโลกในแง่ดี
- กระตือรือร้น
- หลบหลีกเก่ง
- ไม่ชอบถูกบังคับ
- มุ่งอนาคต
- มีความคิดใหม่
- สร้างเครือข่ายได้ดี
8. ผู้ปกป้อง (Protect)
- มีความเข้มแข็ง มีพลัง
- ชอบทาและมีความชัดเจน
- ควบคุมตนเองและอาจจะครอบงาผู้อื่น
- ใช้พลังอานาจในตน
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9. ผู้ประสานไมตรี (Mediators)
- มีทักษะมนุษยสัมพันธ์
- ไม่ชอบความขัดแย้ง
- ชอบสบายๆ และไปเรื่อยๆ
- ชอบผัดผ่อนสิ่งที่จาเป็นต้องทาของตนเอง
- รอจนนาทีสุดท้าย
ธรรมชาติของผู้เรียนเป็นข้อมูลสาคัญที่โค้ชต้องศึกษาวิเคราะห์ให้ชัด เจน
ซึ่งจะทาให้ใช้วิธีการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ
การวิเคราะห์ ธ รรมชาติผู้ เรียนของโค้ช ควรใช้วิธี การเชิงคุณ ภาพ เช่น
การสั งเกตพฤติ กรรม การพู ดคุ ย การซัก ถาม การพิจ ารณาจากผลงานของผู้ เรี ย น
ซึ่งวิธีการเหล่านี้จ ะทาให้โค้ชได้ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และมีความเชื่อถือได้สูง นาไปสู่การ
วิเคราะห์ธรรมชาติของผู้เรียนรายบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกันส่งผลให้ต้องใช้วิธีการโค้ช
ทีแ่ ตกต่างกัน
การโค้ชจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ขั้นสูง สาหรับผู้สอนในปัจจุบันที่ต้องอยู่
กับผู้เรียนรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลาย มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ยึดตนเอง
เป็นสาคัญ ชอบความรวดเร็ว มีความเป็นส่วนตัวสูง ชอบลงมือปฏิบัติมากกว่าการฟัง
ชอบแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเรี ย นรู้ ซึ่ ง โค้ ช จะสามารถท าการโค้ ช
ได้ประสบความสาเร็จจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักผู้เรียนอย่างแท้จริง
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สรุป
สาระสาคัญที่นาเสนอในบทนี้ ได้กล่าวไว้ว่า หลักการพื้นฐานของการโค้ช
เพื่ อ การรู้ คิ ด หมายถึ ง กระบวนการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นโดยผู้ ส อนท าหน้ า ที่ เ ป็ น โค้ ช
ดึงศักยภาพของผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กาหนดไว้ การโค้ชเพื่อการรู้คิดเป็นกลไกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง (higher – order thinking) และมีวิธีการ
เรียนรู้ (learning how to learn) การตรวจสอบประเมินตนเอง กาหนดทิศทางการ
พัฒนาตนเอง โดยสิ่งที่โค้ชจะต้องมี คือ จรณทักษะ (soft skills) เป็นทักษะทางสังคม
และความฉลาดทางอารมณ์ที่แสดงออกผ่านทาง EQ ซึ่งอยู่ทางสมองซีกขวา ซึ่งเป็น
ความสามารถทางสั งคม การจั ดการตนเอง การควบคุมอารมณ์ การมองบวก การ
ติดต่อสื่อสารและความเป็นมิตรและทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ (hard skills)
จะต้องมีความรู้ ความสามารถที่กาหนดโดยเชาว์ปัญญา (IQ) ซึ่งอยู่ทางสมองซีกซ้าย
สาหรับกลไกที่นาไปสู่ความสาเร็จของการโค้ช ประกอบด้วย 1) สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้เรียน 2) ให้กาลังใจสนับสนุน ผู้เรียน 3)แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ ผู้เรียน
4) สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน 5) ภาวะผู้นาทางวิชาการ 6) สุนทรียสนทนา 7) การ
ถอดบทเรียน 8) ความผูกพันของผู้เรียนกับโค้ช 9) การตั้งคาถามกระตุ้นการคิด โดยใช้
กระบวนการของการโค้ชเพื่อการรู้ คิด ที่น าไปสู่ การบรรลุ เป้าหมาย ประกอบด้ว ย
1) การกาหนดเป้าหมาย 2) การตรวจสอบสภาพจริง 3) การกาหนดทางเลือก 4) การ
ตัดสินใจ และ 5) การประเมินผลการโค้ชให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนซึ่งเป็น
ข้อมูลสาคัญที่โค้ชต้องศึกษาวิเคราะห์ให้กระจ่างชัด ซึ่งจะทาให้ใช้วิธีการโค้ชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ
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บทที่ 3
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บนฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด
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การรู้คิด
เป็นศักยภาพของสมอง
ในการเรียนรู้ของทุกคน
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บทนา
การนาเสนอเนื้อหาสาระ เรื่อง การรู้คิด มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาระสาคัญของการรู้คิด ทักษะการรู้คิด และการคิด ขั้นสูง โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. การรู้คิดเป็นกระบวนการทางสมอง (mental process) หรือการ
กระทาทางสมอง หรื อกระบวนการที่ส มองมีปฏิ สั มพันธ์กั บข้อมูล สารสนเทศต่างๆ
แล้วมีการประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศนาไปสู่การคิด
2. ทักษะการรู้คิด เป็นความสามารถในคิดและการเรียนรู้ ประกอบด้วย
การรั บ รู้ (perception) คว ามสนใจ (attention) การจ า ( memory) ภาษา
(language) และการคิด (thinking) โดยมีส มอง (brain) เป็นส่ วนประมวลผลข้อมูล
(processing) ที่รับเข้ามาจากประสาทสัมผัสต่างๆ ก่อให้เกิดการคิดและการเรียนรู้ขึ้น
การรั บ รู้ เป็ น การแปลความหมายข้ อ มู ล ที่ บุ ค คลได้ รั บ จาก
สิ่งแวดล้อมผ่านทางอวัยวะรับสัมผัส (sensory motor) ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง
ซึ่งการรับรู้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้
ความสนใจเป็นกระบวนการทางสมองในการเลือกให้ความสาคัญกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะที่ไม่สนใจสิ่งอื่น ความสนใจเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความ
สนใจที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือสิ่งเร้า 2) ความสนใจที่เกิดจากปัจจัยภายใน
การจาเป็นกระบวนการที่สมองลงรหัสข้อมูล (encoding) โดยข้อมูล
สารสนเทศแล้วจัดเก็บ (stored) ไว้ในความทรงจาและสามารถค้นคืน (retrieved) มา
ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ภาษาเป็ น ความสามารถในการเรียนรู้ระบบการใช้สั ญ ลั กษณ์ที่ มี
ความซับซ้อนเพื่อการสื่อสารของบุคคล เป็นประเด็นหนึ่งของการศึกษาด้านการรู้คิด
การคิ ด เป็ น ศัก ยภาพของสมองในการประมวลข้อมูล เพื่อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการคิด เช่น การทาความเข้าใจ การตีความ การทานาย การประเมิน

86 บทที่ 3 การรู้คดิ
คุ ณ ค่ า การจ าแนก การจั ด หมวดหมู่ การตั ด สิ น ใจ การแก้ ปั ญ หา การสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม เป็นต้น
3. การพัฒนาการคิดขั้นสูงของผู้เรียนเป็นภารกิจที่สาคัญของโค้ชทุกคน
ในการพัฒนาให้ ผู้ เรีย นมีทักษะการคิดต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย
สอดคล้ องกับ ความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน การใช้พลั งคาถาม (power
questions) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (after action review) การถอดบทเรียน
(lesson learned) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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3.1 สาระสาคัญของการรู้คิด

3.2 ทักษะการรู้คิด

3. การรู้คิด

3.3 การคิดขั้นสูง

3.4 การโค้ชเพื่อการรู้คิดบนฐานทฤษฎี
การเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด
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คนที่มี

ทักษะการรู้คิด

(cognitive skills) ที่ดี
จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.1 สาระสาคัญของการรู้คิด
“การรู้คิด ” (cognition) มาจากคากริยาในภาษาลาตินว่า cognosco
หมายถึงความรู้หรือการตกผลึกเป็นแนวความคิด(conceptualization) กระบวนการ
ทางสมอง (mental process) หรือการกระทาทางสมอง หรือกระบวนการที่สมอง
มีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลสารสนเทศต่างๆ การศึกษาความรู้ด้ านการรู้คิด มีมานานตั้งแต่
สมัยโบราณมากกว่า 23 ทศวรรษ เช่น Aristotle นักปรัชญากรีกได้ศึกษาการทางาน
ของจิต (mind) ว่าจิตมีการทางานอย่างไรและมีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
อย่ า งไร โดยมุ่ ง ศึ ก ษาในด้ า นความจ า การรั บ รู้ แ ละการคิ ด ภาพในสมองหรื อ การ
จินตนาการ เป็นต้น การรู้คิดเป็นรูปแบบ (pattern) ของการรู้เรื่องต่างๆ ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการทางสติปัญญาเช่น การรับรู้ การจา การให้ความสนใจ การใช้ภาษา การคิด
การวางแผน การตัดสินใจ เป็นต้น (Franchi and Bianchini. 2011)
การรู้คิด เป็นกระบวนการเรียนรู้ของสมองเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
โดยใช้ กระบวนการรู้คิด ของสมอง (cognitive process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ จากประสาทสั ม ผั ส ของร่ า งกายแล้ ว เกิ ด การคิ ด
ในลักษณะต่างๆ เพื่อให้เข้าใจข้อมูล เหล่านั้น เช่น การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การ
ตัดสิ น ใจ การแก้ปั ญหา การวางแผน เป็นต้น การเรี ยนรู้ ด้า นการรู้ คิด (cognitive
learning) เป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ด้า นต่า งๆ เช่ น การรับ รู้ ข้อ มู ล
การให้เหตุผล การจา การเชื่อมโยง เป็นต้น คนที่มี ทักษะการรู้คิด (cognitive skills)
ที่ดีจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็ว สื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียน
ที่มีทักษะการรู้คิดที่ดีจะส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีตามไปด้วย (Sternberg
and Sternberg. 2009, Blomberg. 2011)
การรู้คิด เป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างมากที่ทาให้มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ
และนาสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านั้นมาใช้ในการดารงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีพัฒนาการด้านการรู้คิดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมเลี้ยงดู
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พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งโดยส่ว นมากพัฒนาการด้านการรู้คิด
ได้รับอิทธิพลมาจากการฝึกอบรมเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ (Sternberg and
Sternberg. 2009, Blomberg. 2011, Franchi and Bianchini. 2011) อย่างไรก็ตาม
ยังมีบุคคลจานวนหนึ่งที่มีทักษะการรู้คิดที่ไม่กลมกลืน กัน (cognitive dissonance)
ไม่ ส ามารถเชื่ อ มโยงประสบการณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งเป็ น ความรู้ แ ละน ามาใช้ ไ ด้
(Festinger. 1957)
การเรียนรู้ที่เน้นการรู้คิด (cognitive – based learning) อาจดูเหมือน
เป็ น การเรี ย นรู้ ใ นลั ก ษณะเป็ น การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รั บ (passive learning) ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นมี บ ทบาทเป็ น ผู้ รั บ ความรู้ แ ละค าสั่ ง ต่ า งๆ จากผู้ ส อน
โดยขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ในความเป็นจริงแล้วการ
เรียนรู้ที่เน้นการรู้คิดเป็น การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ซึ่งผู้เรียนมีบทบาท
ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เพราะในสมองของผู้เรียนได้คิดอยู่ตลอดเวลา
ผู้สอนทาหน้าที่เป็นโค้ชการรู้คิดหรือการชี้แนะการรู้คิด (cognitive coaching) โดย
การตั้ งคาถามกระตุ้น การคิด ของผู้ เรี ย น ให้ ผู้ เรีย นได้ฝึ กใช้ก ระบวนการคิด เพื่อให้
สามารถคิดได้ด้วยตนเอง (Wallace. 2013)
ทักษะการรู้คิด (cognitive skills) และการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันโดย
ทักษะการรู้คิดแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันกับผลการเรียนรู้เนื้อหาสาระของรายวิชา
ต่างๆ (academic subjects) ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และ
รายวิชาใดๆ
แต่ทักษะการรู้คิดเป็นศักยภาพทางสมองในการประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
ต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจของบุ ค คล ผ่ า นกระบวนการคิ ด ในลั ก ษณะต่ า งๆ
อย่างไรก็ตามทักษะการรู้คิดนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้เนื้อหาสาระของรายวิชา
ต่างๆ
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โดยผู้เรียนที่มีทักษะการรู้คิดในระดับสูงจะสามารถเรียนรู้รายวิชาได้ดีกว่า
ผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ที่ต่า เช่น ผู้เรีย นที่มีความสามารถด้านเหตุผลที่ดี จะทาให้
เรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ดีด้วย กล่าวคือ
1. เมื่อทักษะการรู้คิดมีความแข็งแรง (strong) จะทาให้การเรียนรู้
ทางวิชาการ (academic learning) จะมีความรวดเร็ว ง่าย มีประสิทธิภ าพและมี
ความสุขในการเรียนรู้
2. เมื่อทักษะการรู้คิดมีความอ่อนแอ (weak) จะทาให้การเรียนรู้
ทางวิชาการจะใช้เวลามาก เป็นสิ่งที่ยาก ขาดประสิทธิภาพและไม่มีมีความสุขในการ
เรียนรู้
การปรับกระบวนการรู้คิด (cognitive accommodation) ของบุคคล
ในการปรั บ ความคิดให้ เ ข้ากับ สถานการณ์ ห รือสิ่ งเร้าใหม่ ทาให้ เกิดการปรับเปลี่ ย น
โครงสร้างทางสติปัญญาซึ่งถ้าหากการปรับกระบวนการรู้คิดนี้เกิดความสมดุล จะเกิด
การเรียนรู้ทันที ซึ่งกระบวนการปรับการรู้คิด เป็นขั้ นตอนที่ต่อเนื่องมาจากการซึมซับ
(assimilation) ข้อมูลใหม่และเชื่อมโยงกับข้อมูลเดิม ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของ
Jean Piaget (Wadsworth. 1996)
ธรรมชาติของทักษะการรู้คิด เป็นสิ่งที่ ไม่สามารถวัดและสังเกตได้โดยตรง
(non - direct observation) เพราะทักษะการรู้คิดเป็นศักยภาพของสมองที่อยู่
ภายใน อย่างไรก็ตามทักษะการรู้คิดจะแสดงออกมาให้เห็นจากพฤติกรรมที่แสดงออก
เช่น การพูด การกระทา การวางแผน การจัดระบบการตัดสินใจ เป็นต้น
การวิ เ คราะห์ ทั ก ษะการรู้ คิ ด ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งจะเป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ
สาหรับการพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ซึ่งจาเป็นต้องเร่งพัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก เพราะเป็นวัยที่สมองพร้อมที่จะจดจา
และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว บุคคลที่มีทักษะการรู้คิดจะมีพัฒนาการของความรู้
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ความเข้าใจ การใช้เหตุผล การสังเคราะห์ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ
เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการรู้คิดเป็นปัจจัยที่สาคัญของ
การเรียนรู้
การศึกษาองค์ความรู้ด้านการรู้คิดที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นระบบ
เริ่มต้นโดย Wilhelm Maximilian Wundt (ค.ศ. 1832 - 1920) นักฟิสิกส์และ
จิตวิทยาชาวเยอรมัน ได้ทาการศึกษากระบวนการทางสมองและอารมณ์ความรู้สึกของ
มนุษย์ ด้วยการทดลองและการสังเกตพฤติกรรม
การศึกษาของ Hermann Ebbinghaus (ค.ศ. 1850 - 1909) ที่มุ่งศึกษา
ศักยภาพในการจาของมนุษย์ การศึกษาของ Mary Whiton Calkins (ค.ศ. 1863 1930) มุ่งศึกษาศักยภาพในการจาเช่นเดียวกันกับ Hermann Ebbinghaus
รวมถึงการศึกษาของ William James (ค.ศ. 1842 - 1910) ที่มุ่งศึกษา
ไปที่ประสบการณ์การเรียนรู้ (learning experiences) ของมนุษย์ในชีวิตประจาวัน
ได้เขียนตารา เรื่อง Principles of Psychology ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา
องค์ความรู้ด้านการรู้คิดที่ชัดเจนขึ้น (Martin. 2009, Sternberg and Sternberg.
2009, Blomberg. 2011, Franchi and Bianchini. 2011)
การศึกษาด้านการรู้คิดของนักวิชาการดังกล่าว ได้ทาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การรู้คิด มีพัฒนาการมาเป็นลาดับจนเกิดเป็นทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหลายสาขาวิชา
เช่น สาขาวิชาจิตวิทยา (psychology) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การรู้คิด(cognitive
science) มุ่งเน้นศึกษาการรู้คิดในแง่ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ (information processing) นามาสู่การพัฒนาเป็นองค์ความรู้ หรือเป็น
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรู้คิด (Blomberg. 2011)
ปั จ จุ บั น การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ทางด้ า นการรู้ คิ ด มุ่ ง ศึ ก ษาองค์ ค ว ามรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการทางานของสมองที่ส่ งผลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรม ครอบคลุ ม
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5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การรับรู้ (perception) 2) ความสนใจ (attention)
3) การจ า (memory) 4) ภาษา (language) และ 5) การคิ ด (thinking)
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในเรื่ องของการคิดซึ่งนักวิชาการได้ให้ ความส าคัญเป็นอย่างมาก
เพราะเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การท างานและการด ารงชี วิ ต ในสั ง คมที่ มี ค วาม
หลากหลายและซับซ้อน
จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการโค้ชเพื่อการรู้คิดนั้น คือ การใช้เทคนิควิธีการ
โค้ช ให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้คิด ได้แก่ ทักษะการรับรู้ (perception) ทักษะการให้ความ
สนใจกั บ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง (attention) ทั ก ษะการจ า (memory) ทั ก ษะทางภาษา
(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 าษ า ( language) แ ละ กา รคิ ด
(thinking) โดยมีสมอง (brain) เป็นส่วนประมวลผลข้อมูล (processing) ที่รับเข้ามา
จากประสาทสัมผัสต่างๆ ก่อให้เกิดการคิดและการเรียนรู้ขึ้น (Hunt. 2004, Medin.
2005, Galotti. 2011)
มนุษย์ทุกคนมีการพัฒนาทักษะการรู้คิดตั้งแต่แรกเกิด จากการมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว บุคคลที่มีประสบการณ์สูงกว่าจะมีพัฒนาการของ
ทักษะการรู้คิดที่ดีกว่าบุคคลอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์น้อยกว่า โดยทั่วไปทักษะการรู้
คิ ด จะมี พั ฒ นาการที่ ดี ขึ้ น ตามล าดั บ ขั้ น พั ฒ นาการ ยกเว้ น กรณี ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางสติปัญญา อย่างไรก็ตามทักษะการรู้คิดจะลดต่าลงเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นซึ่งเป็น
ความเสื่อมของสมองตามอายุขัย โดยการพัฒนาทักษะการรู้คิดด้านต่างๆ มีลักษณะ
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ที่เหมือนกันคือ เริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่มีความซับซ้อน (complexity) มากขึ้น ซึ่งใช้
เป็นหลักการเรียนรู้ที่กาหนดไว้เป็นนัยโดยทั่วไป ว่าจะต้องสอนสิ่ งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก
ผู้เรีย นจะเกิดการพัฒนาการคิดได้ดีกว่าการเรียนสิ่ งที่ยากในทันที (Hunt. 2004,
Medin. 2005, Martin. 2009, Sternberg and Sternberg. 2009, Blomberg.
2011, Franchi and Bianchini. 2011, Galotti. 2011)
ทักษะการรู้คิดในแต่ละด้าน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นการรับรู้ ความสนใจ การจา ภาษา และการคิด ต่างเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกัน
ดังแผนภาพต่อไปนี้

การรับรู้

การคิด

ความสนใจ
ทักษะการรู้คิด

ภาษา

แผนภาพ 8 ความสัมพันธ์ของทักษะการรู้คิด

การจา
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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) เพื่อ
การแปลความหมาย ซึ่งหากสามารถแปลความหมายได้ก็จะเกิดการรับรู้ เช่น เมื่อหูได้
ยินเสียง เสียงจะผ่านไปยังระบบประสาทแล้วเกิดการแปลความหมายว่าเสียงที่ได้ยินนั้น
เป็นเสียงอะไร ถ้าสามารถแปลความหมายได้ก็จะเกิดการรับรู้ขึ้ น ซึ่งอาจจะเป็นเสียง
แตรรถยนต์ เป็นต้น แต่ถ้าระบบประสาทไม่สามารถแปลความหมายของเสียงที่ได้ยิน
นั้นได้ก็จะไม่เกิดการรับรู้ (Blomberg. 2011)
องค์ ป ระกอบของการรั บ รู้ ที่ น าไปสู่ ก ารเรี ย นรู้ แ ละการคิ ด มี ดั ง ต่ อ ไปนี้
(Anderson. 2004, Medin. 2005, Galotti. 2011)
1. สิ่ ง เร้ า (stimulus) คื อ สิ่ ง ที่ ม ากระตุ้ น ประสาทสั ม ผั ส เช่ น
เหตุการณ์ ภาพ เสีย ง กลิ่น และการสัมผั ส สิ่งเร้าที่ดีมีผลต่อการรับสัมผั สได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ประสาทสัมผัส (sense organs) คือ การรับสัมผัสสิ่งเร้าต่างๆ
เช่น การมองเห็น การได้ยินเสียง การได้กลิ่น การรู้รส การสัมผัสจับต้อง
3. ประสบการณ์เดิม (experience) ประสบการณ์เดิมที่บุคคลมีอยู่
ก่อนซึ่งมีอิทธิพลและส่งผลต่อ การแปลความหมาย (interpret) สิ่งที่รับสัมผัสอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ผู้เรียนจะรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
ดังนี้ (Anderson. 2004, Medin. 2005, Galotti. 2011)
1. ความน่าสนใจของสิ่งเร้า โดยสิ่งที่เร้าที่ดีจะต้องดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียนได้ดี เช่น สิ่งเร้านั้นเป็นอยู่ในความสนใจของชุมชนและสังคม สื่อเคลื่อนไหว
สื่อมัลติมีเดีย การเขียนหนังสือที่สวยงามของโค้ช การมีบุคลิกภาพที่ดีของโค้ช การพูด
ด้วยถ้อยคาสุภาพอ่อนหวาน เป็นต้น กล่าวโดยสรุปคือ สิ่งที่อยู่รอบตัวผู้เรียนเป็นสิ่งเร้า
ทั้งสิ้ น และสิ่ งเร้ าเหล่ านี้ จ ะน าไปสู่ การเรี ย นรู้ของผู้ เรียน หากสิ่ งเร้ามีความน่าสนใจ
จะช่ว ยดึงดูดให้ ผู้เรีย นสนใจเรี ยน ติดตามบทเรียน ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. ความสมบูรณ์ของอวัยวะรับสัมผัสและประสาทสัมผัส เป็นสิ่งที่
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้เรียนจาเป็นต้องมี มาก่อน สิ่งนี้เป็นธรรมชาติของผู้เรียนโดยทั่วไป
ที่มีอวัยวะรับสัมผัสและประสาทสัมผัสที่เป็นปกติ อันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์อย่างมี
คุณภาพของแม่ การได้รับการฝึกอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิด
อย่ า งไรก็ต ามมี เ ด็ก จ านวนหนึ่ งที่ มี อ วัย วะรั บ สั ม ผั ส และประสาทสั ม ผั ส
ไม่ปกติ เช่น เด็กที่มีสายตาสั้นเพราะใช้คอมพิวเตอร์มากเกินไป เด็กที่มีปัญหาหูหนวก
อันเนื่องมาจากการเจ็บปุวยแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง เด็กที่มีภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่ (cleft lip) อันเนื่องมาจากกรรมพันธุ์ หรือการดื่มเหล้า การใช้ยาคุมกาเนิด
ของแม่ในขณะตั้งครรภ์ แล้วไม่ได้รับการผ่าตัดรักษาทันทีหลังคลอด เป็นต้น
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนว่ามีอวัยวะรับสัมผัสและประสาทสัมผัส
เป็ น ปกติห รื อไม่ หรื อบางครั้ งเรี ย กว่าการวินิจฉัยผู้ เรียน เป็นสิ่ งที่ส าคัญ ที่โ ค้ช ต้อง
มีความรู้และสามารถทาได้ เช่น ผู้เรียนคนหนึ่ง เขียนหนังสือตามที่ โค้ชเขียนให้ดูไม่ได้
ถ้าโค้ชไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ อาจเข้าใจผิดว่าผู้เรียนคนนี้เป็นปัญญาอ่อน จึงส่งต่อไปเรียน
โรงเรียนเด็กปัญญาอ่อนก็ได้ ซึ่งแท้จริงแล้วเด็กคนนี้มีปัญหาสายตาสั้นมาก เมื่อเด็ก
ได้ รั บ การวั ด สายตาและตั ด แว่ น แล้ ว ก็ ส ามารถเขี ย นหนั ง สื อ ตามครู ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี
เป็นต้น

บทที่ 3 การรู้คิด 97

3. ระดับสติปัญญา ระดับสติปัญญา (Intelligence Quotient: IQ)
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ องค์ ป ระกอบของระดั บ สติ ปั ญ ญา ประกอบด้ ว ย
คณิตศาสตร์ การใช้ภาษา การคิดเชิงตรรกะ การมองเห็น การจัดหมวดหมู่ ความจา
ระยะสั้น ความรู้ทั่วไป ความเร็วในการคานวณ ผู้เรียนที่มีระดับสติปัญญาปกติหรือสูง
จะสามารถรับรู้ได้ดีกว่าผู้เรียนที่มีระดับสติปัญญาต่า อย่างไรก็ตามระดับสติปัญญาเป็น
สิ่งที่พัฒนาได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมให้เกิดประสบการณ์ที่กว้างขวาง
การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ การมีอารมณ์ดี จิตใจร่าเริงแจ่มใส การมีความสุข
การคิดทางบวก การเห็นคุณค่าในตนเอง การหมั่นใช้ความคิด เป็นต้น
4. ประสบการณ์ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การรั บ รู้ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ
ประสบการณ์เดิม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์เดิมมาก จะรับรู้และเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้เรียนที่มี
ประสบการณ์ เ ดิ มน้ อ ย เช่ น ผู้ เ รี ย นที่ มีโ อกาสไปเรี ย นรู้ ใ นพิพิ ธ ภั ณ ฑ์ วัด สวนสั ต ว์
สวนสาธารณะ เป็น ต้น การมีป ระสบการณ์ที่ห ลากหลายจะเป็นฐานข้อมูล ที่ส าคัญ
สาหรับการรับรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โค้ชควรจัดประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง เพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการรับรู้และเรียนรู้ สิ่งใหม่
ในวันข้างหน้า
5. สภาวะทางจิตใจ เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ทาให้เกิดการรับรู้และ
การเรียนรู้ ผู้เรียนจะรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีเมื่อมีสภาวะทางจิตใจที่ผ่อนคลาย
มีความสุข ไม่เครียดและวิตกกังวล ความผ่อนคลายและมีความสุขจะนาไปสู่คลื่นสมอง
ที่เป็นคลื่นอัลฟา (alpha wave) เป็นสภาวะที่พร้อมจะรับรู้และเรียนรู้ ในทางกลับกัน
สภาวะทางจิตใจที่มีความเครียดและวิตกกังวล เป็นสภาวะที่ไม่พร้อมจะรับรู้และเรียนรู้
สิ่งใดๆ โค้ชมีหน้าที่ปรับสภาวะจิตใจของผู้เรียนให้ผ่อนคลายและมีความสุข ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การยิ้มแย้มแจ่มใส การหัวเราะ การใช้ภาษาทางบวก เป็นต้น
ผู้เรียนเลือกรับรู้ในสิ่งที่ตนเองต้องการเป็นลาดับแรก ถ้าใช้มุมมองเชิงธุรกิจ
จะพบว่าโค้ชเปรียบเสมือนเจ้าของธุรกิ จ เนื้อหาสาระเปรียบเสมือนสินค้า และผู้เรียน
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เปรียบเสมือนผู้บริโภค โดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคจะเลือกบริโภคสิ่งที่ตรงกับความต้องการ
สิ่งที่ประทับใจ สิ่งที่ชอบ เป็นสาคัญ
ดังนั้นหากโค้ชสามารถนาเสนอเนื้อหาสาระหรือสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้
โดยทาให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ว่าที่สิ่งที่เรียนนั้นมีความสาคัญเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์
เป็นสิ่งที่จาเป็นได้ จะเป็นต้นทุนที่ดีมากสาหรับการจัดการเรียนรู้
การสร้ างการรั บ รู้ ของผู้ เรี ย นเป็ นความสามารถเบื้อ งต้ นของโค้ ช ทุ กคน
ในการเปิดใจผู้เรียนให้เปิดรับการเรียนรู้ซึ่งมีดังต่อไปนี้
1. การทาให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสาคัญของสิ่งที่จะเรียนรู้
2. การสร้างความรู้สึกว่าสิ่งที่จะเรียนรู้เป็นสิ่งที่ง่ายและไม่ยาก
3. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนว่าสามารถเรียนรู้ได้
4. การทาลายความเครียดและความวิตกกังวลของผู้เรียน
5. การสร้างความรู้สึกว่าผู้เรียนเป็นบุคคลสาคัญของโค้ช

การรับรู้ความสามารถในตนเอง (self – efficacy)
เป็นการรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการที่จะทาอะไรบางสิ่งบางอย่างได้
ประสบความส าเร็ จ ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารลงมื อ ปฏิ บัติ สิ่ ง นั้ น จนบรรลุ เปู า หมาย การรั บ รู้
ความสามารถในตนเองเป็นพลังการเรียนรู้ที่อยู่ในตัวผู้เรียนทุกคน หากผู้เรียนรับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถแล้วจะเป็นแรงผลั กดันให้มีความตั้งใจ มุ่งมั่น พยายามในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Eisenberger Antonio and Bertrando. 2005)
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การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ในตนเอง เป็นหน้าที่ของโค้ชอย่างหนึ่ง
ที่ต้องทาให้ผู้เรียนทุกคนมีการรับรู้ว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น
1. การพูดชักจูงใจ เช่น ครูเชื่อว่าเธอทาได้
2. การชื่นชมเมื่อผู้เรียนประสบความสาเร็จ
3. การให้ประสบการณ์แห่งความสาเร็จแก่ผู้เรียน
4. การให้เห็นตัวแบบคนที่ประสบความสาเร็จ
5. การช้อนความรู้สึกของผู้เรียนเมื่อรู้สึกว่าไม่มีความสามารถ
3.2.2 ความสนใจ (attention)
ความสนใจเป็นกระบวนการทางสมองในการเลือกให้ความสาคัญกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งในขณะที่ไม่สนใจสิ่งอื่น ความสนใจเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความสนใจ
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือสิ่งเร้า 2) ความสนใจที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นความ
สนใจที่เกิดขึ้นจากความต้องการของบุคคล โดยไม่มีสิ่งเร้าภายนอก โดยธรรมชาติบุคคล
จะสามารถให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลาเดียวกันได้เพียงสิ่งเดียว
ดังแผนภาพด้านล่ างที่แสดงความสนใจขณะที่อ่านหนังสือโดยมีจุดที่ให้
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 มีความหมายคล้ายคลึงกับคาว่า สมาธิ เช่น การอ่านหนังสือได้ติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานาน เป็นต้น
2. การเลือกสิ่งที่ให้ความสนใจ (selective attention) ซึ่งเป็น
ความสามารถในการเลือกให้กับสนใจกับบางสิ่งบางอย่าง และไม่ให้ความสนใจกับบาง
สิ่งบางอย่าง เช่น การทางานให้เสร็จทีละอย่าง เป็นต้น
3. การแบ่ งความสนใจ (divided attention) ซึ่ง เป็น การให้
ความสามารถในการให้ค วามสนใจกับสิ่งหลายสิ่งในเวลาเดียวกัน (multi - tasking)
เช่น การทางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นทักษะของเด็กในปัจจุบันที่ทาการบ้าน
ไปพร้อมกับการฟังเพลง เป็นต้น
ปัจจัยที่ทาให้บุคคลเกิดความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบ่งเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่
(Anderson. 2004, Medin. 2005, Galotti. 2011)
1. ปั จ จั ย ภายนอก หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ ลั ก ษณะของสิ่ ง เร้ า
ที่สามารถดึงดูดความสนใจได้ เช่น แสง สี เสียง กลิ่น เป็นต้น
2. ปัจ จั ยภายใน หมายถึง ความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความ
แตกต่างกันซึ่งปัจจัยภายในจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ
นั้น โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัย จากภายนอก เช่น บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเรียน
การสอนคณิ ตศาสตร์ จะมี การศึ กษาค้ น คว้ า หาความรู้เ กี่ย วกั บการเรี ย นการสอน
คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งเร้าจากภายนอกมากระตุ้น ให้เกิดความ
สนใจ
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ความสนใจของบุ ค คลอาจแสดงออกให้ เ ห็ น เป็ น พฤติ ก รรม (overt
attention) หรืออาจเป็นในรูปของการคิดที่ไม่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม (covert
attention) เช่น ขณะที่อ่านหนังสือสายตาของผู้อ่าน ที่มองตัวอักษรนั้นเป็นพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความสนใจ ในขณะที่ความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างการอ่านนั้นเป็นความ
สนใจที่ไม่ได้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม (Wright and Ward. 2008)
การสร้างความสนใจเป็นหัวใจหลักที่ทาให้ผู้เรียนติดตามบทเรียนตลอดเวลา
ผู้เรียนจะสนใจบทเรียนหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ลักษณะของกิจกรรม
การเรียนรู้ ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ บุคลิกภาพของโค้ช สภาพแวดล้อม
สิ่งรบกวนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการสร้างความสนใจโค้ชสามารถทาได้หลายวิธีการโดยมี
หลักการที่สาคัญได้แก่ 1) การมีบุคลิกภาพที่ดีของโค้ช 2) การเปลี่ยนกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 3) การใช้น้าเสียงที่มีการปรับระดับสูงต่าอย่างเหมาะสม 4) การ
ใช้ท่าทางประกอบในการอธิบายหรือการบรรยาย และ 5) การใช้สื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้ สื่อที่มีพลัง คือ สื่อทีส่ ามารถกระตุ้นการคิดขั้นสูงได้ดี
3.2.3 การจา (memory)
การจาเป็นกระบวนการที่สมองลงรหัสข้อมูล (encoding) โดยข้อมูล
สารสนเทศแล้วจัดเก็บ (stored) ไว้ในความทรงจาและสามารถค้นคืน (retrieved)
มาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ประกอบด้วยกระบวนการลงรหัส การจัดเก็บ และการค้นคืน
ดังนี้ (Anderson. 2004, Medin. 2005, Galotti. 2011)
การลงรหัส (encoding) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจาโดยสมองจะ
มีการรั บข้อมูล แล้ ว ทาการประมวลผลเป็นสิ่ งที่ส มองสามารถจดจาไว้ได้ ซึ่งอาจเป็น
ภาพ ตัวอักษร ภาษา เป็นต้น
การจั ด เก็ บ (stored) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส องของกระบวนการจ าสมองจะ
จัดเก็บรหัสหรือสิ่งที่จดจาไว้อย่างถาวร (การลืมเกิดจากการที่สมองไม่สามารถเก็บรหัส
ไว้ได้อย่างถาวร) พร้อมที่จะถูกค้นคืนมาใช้งาน
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การค้นคืน (retrieved) บางครั้งเรียกว่า recall หรือ recollection เป็น
ขั้ น ตอนที่ ส ามของกระบวนการจ า โดยสมองจะค้ น ข้ อ มู ล ที่ จ ดจ าไว้ ม าใช้ ง านใน
สถานการณ์ต่างๆ
การจ าได้ห รือ ที่เรีย กว่า ความจาแบ่งเป็น 2 ลั กษณะ ได้แก่ (Anderson.
2004, Medin. 2005, Galotti. 2011)
1. ความจาระยะสั้น (short–term memory) หรือความจา
ทางาน (working memory) เป็น ความจาที่ ใ ช้ใ นการคิด ขั้น สูง ตลอดจนการ
แก้ปัญหา การทางาน การตัดสินใจ การสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งนับว่าเป็นความจา
ที่สาคัญและจาเป็นสาหรับการดารงชีวิตประจาวัน ซึ่งการโค้ชเพื่อการรู้คิดสามารถ
กระตุ้นความจาทางานได้โดยการใช้พลังคาถามที่กระตุ้นการคิดขั้นสูงซึ่งจะทาให้ผู้เรียน
ใช้ความจาทางานมาคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
2. ความจาระยะยาว (long – term memory) เป็นการจาสิ่ง
ใดสิ่ ง หนึ่ ง ได้ ใ นระยะเวลายาวนาน เป็ น ความจ าที่ ค่ อ นข้ า งถาวร หรื อ จ าได้ ไ ม่ ลื ม
ความจาระยะยาวมีหลายลักษณะ เช่น จาเหตุการณ์หรือเรื่ องราวต่างๆ จาสิ่งที่เป็น
องค์ความรู้ จาอารมณ์ความรู้สึก จาสิ่งที่ลงมือปฏิบัติจริง เป็นต้น โดยทั่วไปบุคคลจะมี
ความจาระยะยาวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือการลงมือปฏิบัติ
ในสิ่งนั้น ความจาระยะยาวถูกนามาใช้ในเรื่องที่มีความสาคัญๆ ที่ต้องใช้ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (big data) มาเป็นสารสนเทศประกอบการคิดและตัดสินใจ
การจ าเป็ น พื้น ฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ เพราะเป็ นฐานข้อมูล ความรู้
ที่สะสมไว้ในสมองและสามารถดึงมาใช้ในการคิด การแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์
ได้ทันที เช่น การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ผู้เรียนที่จาสูตร
คูณ วิธีการ และขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาที่เคยเรียนรู้มาแล้วได้ จะสามารถแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ข้อนั้นได้เร็วกว่าคนที่จาสูตรคูณ วิธีการ และขั้นตอนการแก้โจทย์
ปัญหาที่เคยเรียนรู้มาแล้วไม่ได้ อย่างไรก็ตามการจาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ต้องเป็นการจา
ที่มีพื้นฐานมาจากความเข้าใจ (comprehension) ซึ่งเป็นความเข้าใจที่เหนือกว่า
การเข้าใจแบบ understanding ไม่ใช่การจาแบบ “นกแก้วนกขุนทอง”
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3.2.4 ภาษา (language)
การเรี ยนรู้ภ าษาเป็ นความสามารถในการเรียนรู้ระบบการใช้สั ญลักษณ์
ที่มีความซับซ้อนเพื่อการสื่อสารของบุคคล เป็นประเด็นหนึ่งของการศึกษาด้านการรู้คิด
ภาษาใดๆ ที่ใช้ในการสื่อสารจะมีลักษณะร่วมกันคือความเป็นระบบ (system) ศาสตร์
ที่ว่าด้วยการศึกษาค้นคว้าทางด้านภาษา เรียกว่า ภาษาศาสตร์ (linguistics) ส่วน
ศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าทางด้านสมองกับการเรียนรู้ภาษาตลอดจนพยาธิสภาพของสมอง
ที่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการใช้ ภ าษา เรี ย กว่ า ภาษาศาสตร์ ป ระสาทวิ ท ยา
(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 สมองทาหน้าที่ทั้งในด้านการ
สร้างความรู้ความเข้าใจทางภาษาและการสื่อสารภาษา เช่น การพูด การเขียน เป็นต้น
โดยสมองสามารถเรียนรู้ การใช้ภาษาได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กั บสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยธรรมชาติแล้วจะเรียนรู้จากการฟังเป็นลาดับแรก จากนั้นจะเป็นการออกเสียงหรือ
การพูด การอ่าน และการเขียน ตามลาดับของพัฒนาการทางสติปัญญา (Anderson.
2004, Medin. 2005, Galotti. 2011)
ความสามารถด้านภาษา
คือ ความสามารถในการอ่าน การฟัง การดู การพูด เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์
สรุปสาระสาคัญ ประเมินสิ่งที่อ่าน ฟัง ดู จากสื่อประเภทต่างๆ และสื่อสารด้วยการพูด
การเขี ย นได้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก การใช้ ภ าษาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ การน าไปใช้ ใ น
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ชีวิตประจาวัน การอยู่ร่วมกันในสังคมและการศึกษาตลอดชีวิต (Anderson. 2004,
Medin. 2005, Galotti. 2011)

3.2.5 การคิด (thinking)
การคิด มาจากคาในภาษาอังกฤษโบราณ ว่า þoht, or geþoht เป็น
ศักยภาพของสมองในการประมวลข้อมูล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการคิด เช่น การ
ท าความเข้ า ใจ การตี ค วาม การท านาย การประเมิ น คุ ณ ค่ า การจ าแนก การจั ด
หมวดหมู่ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นต้น (Anderson.
2004, Medin. 2005, Galotti. 2011)
ในทางประสาทวิทยาศาสตร์ (cognitive neuroscience) การคิดเป็นการ
ส่งข้อมูลหรือสารสื่อประสาท (neurotransmitter) โดยมีสารเคมีที่มีหน้าที่ในการนา
สัญญาณไฟฟูาจากเซลล์ประสาทเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง) ในรูปของสัญญาณไฟฟูา
ทางเคมี (electrochemical signaling) (Gazzaniga, Ivry, and Mangun. 2013)

ความจา
การคิด
การเรียนรู้

แผนภาพ 10 การส่งสารสื่อประสาทระหว่างเซลล์ประสาทเซลล์หนึ่ง
ไปยังอีกเซลล์หนึ่ง
ที่มา http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/understandin.jpg
สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2558
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การคิด (thinking) ทาให้เกิดความคิด (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 การจา (remembering) การทา
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) ซึ่งเป็นปัจจัยทาให้เกิดการ
เรียนรู้
ในพระพุทธศาสนาแบ่งวิธีการคิดออกเป็น 10 วิธี ซึ่งเป็นวิธีการคิดขั้นสูงที่มี
ลักษณะบูรณาการการคิดต่างๆ เรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือ หลักธรรมที่ว่าด้วย การใช้
ความคิดถูกวิธี คือ การทาในใจโดยแยบคาย มองสิ่ งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา
สืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิด
เป็นระเบียบ และโดยอุบายวิธี ให้เห็นสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ ตามสภาวะและตาม
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย (reasoned attention; systematic attention;
analytical thinking; critical reflection; thinking in terms of specific
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conditionality; thinking by way of causal relations or by way of problem solving) (คั ด มาจากหนั ง สื อ พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร์ ฉบั บ ประมวลธรรม ของ
พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตโต)
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ การนาวิธีคิด 10 วิธีมาใช้ในทางปฏิบัติ ดังนี้
(สรุปมาจากหนังสือพุทธธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2557)
1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ พิจารณาปรากฏการณ์ที่เป็นผล
ให้รู้จักสภาวะที่เป็ นจริ ง หรือพิจารณาปัญหาหาหนทางแก้ไข ด้วยการค้นหาสาเหตุ
และปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์ ส่งผลสืบทอดกันมา อาจเรียกว่า วิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตา
หรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท แบ่งเป็นวิธีคิด ย่อยอีก 2 วิธี คือ 1) คิดแบบปัจจัย
สัมพันธ์ และ 2) คิดแบบสอบสวนหรือตั้งคาถาม
2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ คือ การคิดมุ่งให้แยกแยะและ
ให้รู้จักสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของสิ่งนั้น เมื่อแยกแยะส่วนประกอบออกแล้วจะเห็ น
ภาวะที่องค์ประกอบเหล่านั้น ตรงกับการคิดวิเคราะห์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือ วิธีคิดแบบรู้เท่าทัน ธรรมดา คือ
การคิดอย่างรู้เท่าทันความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายซึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นๆตามธรรมชาติ
ของมันเอง ในฐานะที่เป็นสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่หนึ่ง คือ รู้เท่าทันและยอมรับความจริง เป็นขั้นที่วาง
ท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงธรรมชาติ ขั้นที่สอง คือ แก้ไขและทา
การ ไปตามเหตุ ปั จ จั ย เป็ น การปฏิ บั ติ ต่ อ สิ่ ง ทั้ ง หลายโดยสอดคล้ อ งกั บ ความจริ ง
ตามธรรมชาติ เป็ น การปฏิ บั ติ ด้ว ยปั ญ ญา ด้ว ยความรู้เ ท่า ทั น เป็ น อิส ระ ไม่ ผู ก มั ด
ตัว แก้ไข ด้วยความรู้และแก้ที่ตัวเหตุปัจจัย
4. วิธีคิดแบบอริยสัจจ์ หรือคิดแบบแก้ปัญหา คือ วิธีคิดแห่งความ
ดับทุกข์ มีลักษณะทั่วไป 2 ประการ คือ 1) วิธีคิดตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหา
เหตุแล้วแก้ไขที่ต้นเหตุ 2) เป็นวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุ่งตรงต่อสิ่งที่ต้อง
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ปฏิบัติ ใช้แก้ปัญหา ไม่ฟุูงซ่านออกไปในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา กระบวนการ
คิดแบบอริยสัจจ์ มี 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ทุ ก ข์ คื อ สภาพปั ญ หา ความคั บ ข้ อ ง ติ ด ขั ด กดดั น
บี บ คั้ น บกพร่ อ ง ส าหรั บ ทุ กข์ นี้ เรามีห น้ าที่ เพีย งก าหนดรู้ คือ ท าความเข้า ใจและ
กาหนดประเด็นปัญหาให้ชัด และทาความเข้าใจปัญหา
ขั้นที่ 2 สมุ ทั ย คื อ เหตุ เ กิ ด แห่ ง ทุ ก ข์ หรื อ สาเหตุ ข องปั ญ หา
ได้แก่ เหตุปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กันสืบทอดกันมา ซึ่งต้องสืบค้น วิเคราะห์ และวินิจฉัย
สาเหตุของปัญหาให้พบ
ขั้นที่ 3 นิโ รธ คื อ ความดับ ทุก ข์ ความพ้ นทุ กข์ ภาวะไร้ทุ ก ข์
พ้นปัญหา เป็นจุดหมายที่ต้องการ ในขั้นนี้จะต้องกาหนดได้ว่าจุดหมายที่ต้องการคือ
อะไร จุดหมายนั้นเป็นไปได้หรือไม่ เป็นไปได้อย่างไร มีหลักการอย่างไร มีจุดมุ่งหมาย
รองอะไรบ้าง
ขั้นที่ 4 มรรค คือ ทางดั บทุ ก ข์ ข้อ ปฏิบั ติใ ห้ ถึง ความดั บทุ ก ข์
หรือวิธีแก้ไขปัญหา ได้แก่ วิธีการและรายละเอียดสิ่งที่ต้องปฏิบัติจริง
5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือคิดตามหลักการและความมุ่ง
หมาย คือ พิจารณาให้เข้าใจความสัมพัน ธ์ระหว่างหลักการกับความมุ่งหมายเพื่อให้
ได้ผลตรงตามความมุ่งหมาย
6. วิ ธี คิ ด แบบรู้ ทั น คุ ณ โทษและทางออก คื อ การพิ จ ารณาสิ่ ง
ทั้งหลายตามความเป็ น จริ ง ในทุกแง่ทุกด้าน ทั้งด้านดีและด้านเสี ย ทั้งคุณ ทั้งโทษ
ของสิ่งนั้น วิเคราะห์จุดหมายที่ต้องการบรรลุว่าคืออะไร และมีวิธีการดาเนินการอย่างไร
7. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม คือ การพิจารณาเกี่ยวกับ
การใช้สอย หรือการบริโภค เป็นวิธีคิดที่บรรเทาตัณหา ขัดเกลากิเลส ตัดทางไม่ให้กิเลส
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เข้ามาครอบงาจิตใจ คุณค่าแท้ คือ คุณค่าหรือประโยชน์ในแง่ที่สนองความต้องการของ
ชีวิตโดยตรง เพื่อความดีงาม ความดารงอยู่ด้วยดีของชีวิต หรือเพื่อประโยชน์สุขทั้ งของ
ตนเองและผู้ อื่ น คุ ณ ค่ า เที ย ม คื อ คุ ณ ค่ า หรื อ ประโยชน์ ที่ พ อกเพิ่ ม ให้ แ ก่ สิ่ ง นั้ น
เพื่อปรนเปรอความต้องการ หรือคุณค่าสนองตัณหา
8. วิธีคิดแบบเร้ากุศล คือ การทาใจที่ชักนาความคิดให้เดินไปในทาง
ที่ดีงามและเป็นประโยชน์ ช่วยแก้นิสัยความเคยชินที่ชั่วร้าย พร้อมกับสร้างนิสัยความ
เคยชินใหม่ ที่ดีงามให้แก่จิต
9. วิธี คิด แบบอยู่กับปัจ จุ บัน คือ การใช้ความคิด และเนื้อหาของ
ความคิดอย่างมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบัน เป็นการคิดในแนวทางของความรู้หรือคิ ดด้วย
อานาจปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปอยู่ในขณะนี้ หรือเป็นเรื่องล่วงไปแล้ว หรือเป็น
เรื่องของกาลภายหน้า ก็จัดเข้าในการอยู่กับปัจจุบันทั้งนั้น ความคิดที่ไม่อยู่กับปัจจุบัน
คือ ความคิดที่เลื่อนลอยไปตามอานาจของตัณหา คิดไปตามอารมณ์และความรู้สึก
10. วิธี คิด แบบวิภัชชวาท หรื อ วิธี คิดแบบจาแนกแยกแยะ คือ
การพิจารณาโดยแยกแยะให้เห็นแต่ละแง่แต่ละด้านครบทุกแง่ทุกด้าน ไม่จับเอาแง่หนึ่ง
แง่เดีย ว หรื อบางแง่ ขึ้น มาวินิ จ ฉัย ตีคลุ มลงไป หรือประเมินคุณค่าความดีความชั่ว
โดยถือเอาส่วนเดียวหรือบางส่วนเท่านั้นแล้วตัดสินพรวดลงไป
เมื่อสั งเคราะห์ การคิด แบบโยนิ โ สมนสิ การทั้ง 10 วิธี ดัง กล่ าวแล้ ว เหลื อ
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
นาไปสู่ผลอะไรหรือผลนี้ มาจากเหตุอะไร
4. อุปปาทกมนสิการ คือ การคิดที่เป็นกุศล เป็นการคิดเพื่อค้นหา
แก่นสารสาระเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารมากมาย ต้องรู้จักกรองเอาส่วนที่เป็นประโยชน์
และเหมาะสมกับเรา
การคิดเป็นกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน และเป็นปัจจัย
ที่สาคัญที่สุ ดของการเรี ยนรู้ บุคคลที่มีศักยภาพในการคิดจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ทักษะการรู้คิดที่กล่าวมา เป็นจุดเน้นของการโค้ชเพื่อการรู้คิดซึ่งจาเป็น
อย่างยิ่งที่โค้ชจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติการโค้ชให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการของทักษะการรู้คิดได้อย่างต่อเนื่อง โดยทักษะการรู้คิดดังที่กล่าวมา
นั้ น สามารถศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ได้ ใ นหนั ง สื อ ต าราทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา ที่ มี อ ยู่ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศจานวนมาก
การโค้ชเพื่อการรู้คิดเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่สังคมในอนาคต มีจุดเน้นที่สาคัญ
ที่สุดคือการโค้ชเพื่อพัฒนาการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (higher – order thinking)
เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น เพราะการคิด
เท่านั้นที่จะทาให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ในพหุสังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บุคคลอื่น
ด้วยเหตุนี้โค้ชจึงเป็นมากกว่าการเป็นผู้สอนหรือผู้บอกกล่าวเท่านั้น แต่โค้ช
คือผู้ที่จ ะทาให้ ผู้ เรี ยนเกิดการพัฒนาด้านการคิด ได้ด้ว ยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
เทคนิควิธีการโค้ชอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนรายบุคคลและ
บริบทต่างๆ ที่มีอิทธิพลและส่งผล ต่อการเรียนรู้ ดังนั้นการเป็นโค้ชจึงเป็นสิ่งที่ผู้สอน
จะต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็นโค้ชที่ดีและเก่ง
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3.3 การคิดขั้นสูง
การคิด คือ การกระทาทุกสิ่งทุกอย่างในสมอง เช่น การระลึกความทรงจา
หรื อความรู้ การทาความเข้าใจ การวิเคราะห์ การตีความ การตรวจสอบทบทวน
การคาดการณ์ในอนาคต การให้เหตุผล การประเมินคุณค่า การตัดสินใจ การวางแผน
การออกแบบ เป็นต้น
การคิ ด มี ห ลายลั ก ษณะซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ส าหรั บ การเรี ย นรู้ แ ละการ
ด ารงชี วิ ต ผู้ เ รี ย นจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการคิ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (higher order thinking) เช่น การคิดวิเคราะห์ (เป็น
จุดเริ่มต้นของการคิดขั้นสูง) การคิดสั งเคราะห์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงเหตุผ ล
การคิดเชิงตรรกะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่ม การคิด
สร้างสรรค์ โดยโค้ชที่มีความรู้ความสามารถ อันจะทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการของการคิด
ขั้นสูงได้อย่างต่อเนื่อง
การคิดขั้ น สู ง แต่ล ะประเภทเป็ น สิ่ ง ที่โ ค้ช ต้ องมี ความรู้ค วามเข้า ใจอย่า ง
ชัดเจน เพื่อให้สามารถทาการโค้ชผู้เรียนให้มีการคิดขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สามารถให้ ค าจ ากั ด ความได้ ดั ง ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน. 2542,
ราชบัณฑิตยสถาน. 2555, Oxford University. 2005, Bloom. 1956, Anderson
and Krathwohl. 2001)
การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) คือ การคิดจาแนกแยกแยะ
องค์ป ระกอบต่างๆ ของสิ่ งที่ใหญ่กว่า และการพิจารณาความเกี่ยวข้ องกันระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เช่น การจาแนก
องค์ประกอบของดอกไม้ที่ประกอบด้วย ก้านดอก กลีบดอกและเกสร เป็นต้น
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การคิ ด สั ง เคราะห์ (synthesis thinking) คื อ การคิ ด ผสมผสาน
องค์ประกอบย่อยๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ทาให้มีความซับซ้อน
มากขึ้น และมีลักษณะเป็นองค์รวม ไม่แยกส่วน เช่น การผสมผสานความรู้เกี่ยวกับ
การออกกาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกาย (BMI) และความรู้เกี่ยวกับความอ้วน
นาไปสู่การสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ด้านการออกกาลังกายเพื่อลดน้าหนัก 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
ความสัมพันธ์ของเหตุและผลว่าสาเหตุที่ทาให้เกิดผลคืออะไร หรือผลที่เกิดขึ้นมาจาก
สาเหตุอะไร บนพื้นฐานของความรู้และข้อมูลต่างๆ เช่น การให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใด
การตัดไม้ทาลายปุาจึงเป็นการทาลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
การคิดเชิงตรรกะ (logical thinking) คือ การอ้างความจริงอย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วนาไปสู่การลงสรุปไปยังสิ่งอื่นอย่างมีเหตุผล เช่น การอ้างความจริงว่า 1) สสาร
ทุกชนิดต้องการที่อยู่ 2) อากาศเป็นสสาร ดังนั้นสรุปได้ว่า อากาศต้องการที่อยู่ เป็นต้น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) คือ การคิดพิจารณาและ
ประเมินข้อมูลหลักฐานต่า งๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด ด้วยความมีสติปัญญา มีเหตุผล
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นาไปสู่การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 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 นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น การทบทวนพฤติกรรมความ
สนใจในเรียนรู้ของตนเองจนได้ข้อสรุปในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการเรียนรู้
ครั้งต่อไป เป็นต้น
การคิดริเริ่ม (initiative thinking) คือ การคิดแสวงแนวทางหรือวิธีการ
ใหม่ๆ ที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ที่ยังไม่เคยทามาก่อน และเป็นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ การคิดริเริ่มเป็นพื้นฐานของการคิดสร้างสรรค์ เช่น การคิดนาวัสดุเหลือใช้มา
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น
การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) คือ การคิดที่นาไปสู่นวัตกรรม
ซึ่ ง อาจเป็ น แนวคิ ด ใหม่ แนวทางใหม่ วิ ธี ก ารใหม่ กระบวนการใหม่ เทคนิ ค ใหม่
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ การคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานของการ
สร้ า งสรรค์ น วั ตกรรม เช่ น การคิ ด ค้น พั ฒ นานวั ต กรรมอาหารที่ ผ ลิ ต มาจากพื ช ผั ก
ธรรมชาติ ที่มีประโยชน์ และอยู่ในความสนใจของผู้บริโภค เป็นต้น
การพัฒนาการคิด ขั้น สูงของผู้เรียนเป็น ภารกิจที่สาคัญของโค้ช ทุกคน
ในการพัฒนาให้ ผู้ เรีย นมีทักษะการคิดต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การใช้พลังคาถาม (power
questions) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (after action review) การถอดบทเรียน
(lesson learned) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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3.4 การโค้ชเพื่อการรูค้ ิดบนฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด (cognitive theories) ที่นาเสนอต่อไปนี้
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
1. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ กลุ่ม Gestalt มีสาระส าคัญคือ จิตและสมอง
มีความเป็นองค์รวมและมีความเชื่อมโยงกัน การเรียนรู้ที่ดีย่อมเกิดจากสิ่งเร้าต่างๆ
2. ทฤษฎีสนาม มีสาระสาคัญคือ การเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับสิ่งแวดล้อม
3. ทฤษฎี เ ครื่ องหมาย มีส าระส าคัญคือ การเรี ยนรู้เ กิดการใช้
เครื่องหมาย (sign) หรือความคาดหมาย เป็นเครื่องชี้นาพฤติกรรมของตนเองไปสู่
การบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget มีส าระส าคัญคือ
เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติตลอดเวลา
5. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagné มีสาระสาคัญคือ การเรียนรู้มีหลาย
ระดับและหลายประเภท แต่ละระดับและประเภทจาเป็นต้องใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
ที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ มีความสอดคล้องกับความสนใจและความ
ต้องการของผู้เรียน จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ของผู้เรียน
6. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีสาระสาคัญคือ การเรียนรู้
ใดๆ จะมีความหมายต่อผู้เรียน หากสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน เนื้อหา
สาระใดๆ สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ แต่ต้องใช้วิธีการให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของเด็กแต่ละคน เด็กแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้
7. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner มีส าระสาคัญคือ
บุคคลเลือกรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง
8. การสั ง เคราะห์ ท ฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม การรู้ คิ ด ท าให้ พ บว่ า
การโค้ชเพื่อการรู้คิดที่มีประสิทธิภาพเป็นการโค้ชที่ตอบสนองความต้องการและความ
สนใจและธรรมชาติของผู้ เ รี ย น มีความเป็นระบบขั้นตอนให้ ผู้ เรียนมีประสบการณ์
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การเรียนรู้ที่หลากหลาย เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ผู้เรียนที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt (Gestalt Theory)
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt ก่อตั้งขึ้นในประเทศเยอรมัน นาเสนอครั้ง
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 นักจิตวิทยาคนสาคัญ คือ
Max Wertheimer, Wolfgang Kholer, Kurt Koffka แนวคิดสาคัญของทฤษฎีนี้ คือ
การเรี ยนรู้ที่ดีย่อมเกิดจากสิ่ งเร้าต่างๆ การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการเรียนรู้ในภาพรวม
ก่อนที่จะเรียนรู้รายละเอียด ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. บุคคลเรียนรู้สิ่งที่เป็นองค์รวมก่อนที่จะเรียนรู้ส่วนประกอบย่อยๆ
ที่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นองค์รวมอย่างเป็นระบบมีความเป็นพลวัต
2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดของแต่ละบุคคล บุคคล
จะเรียนรู้ได้ดีต้องใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา เป็นต้น
3. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ
3.1 การรับรู้ (perception) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสรับ
สิ่ ง เร้ า แล้ ว น าไปสู่ ก ระบวนการคิ ด โดยสมองหรื อ จิ ต จะเชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ รู้ กั บ
ประสบการณ์เดิม แล้ววิเคราะห์ตีความและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งที่ได้รับรู้นั้น
3.2 การหยั่งเห็น (insight) หมายถึง การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่าง
ฉับพลันจากการพิจารณาความเข้าใจเหตุและผลในภาพรวม
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4. กฎการรับรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt มีพื้นฐานแนวคิดหลักคือ 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 เป็นลาดับ มีเหตุผลสอดคล้องกัน
5. การเรียนรู้แบบหยั่งเห็น (insight learning) Kohler ได้ทาการ
ทดลองพฤติกรรมการเรียนรู้ของลิง โดยวางกล้วยไว้ในระยะห่างที่ลิงเอื้อมไม่ถึง ในที่สุ ด
ลิงเกิดความคิดที่จะนาไม้ที่วางไว้ไปสอยกล้วยมากินได้ Kohler สรุปการทดลองนี้ว่า
ลิงเกิดการเรียนรู้แบบหยั่งเห็น (insight) ซึ่งเป็นการค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้ในทันที
จากการมองภาพรวมของปั ญ หา การใช้ ก ระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ การแก้ ปั ญ หา
การเชื่อมโยง และการจินตนาการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่ Max Wertheimer
ได้ ร ะบุ ไ ว้ ว่ า การแก้ ปั ญ หาของบุ ค คลนั้ น ท าได้ 2 วิ ธี คื อ 1) การแก้ ปั ญ หาแบบ
Productive thinking เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้การหยั่งเห็น และ 2) การแก้ปัญหาแบบ
Reproductive thinking เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์เดิมและความรู้ที่มีอยู่
การหยั่งเห็นเกิดขึ้นโดยมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การหยุดใช้ความคิด
ทาให้จิตหรือสมองว่างจากความคิด (leap in thinking) 2) การเกิดกระบวนการทาง
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สมองในลักษณะประมวลผล (mental processing) ภาพรวมของปัญหา 3) เกิดการ
ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของเหตุผลตามปกติธรรมดา (normal reasoning)
แนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย เช่น การคิด
วิ เ คราะห์ การคิ ด สั ง เคราะห์ การคิ ด แก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ เพราะการคิดเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการเรียนรู้
2. ให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของสิ่งที่เรียนรู้ก่อนแล้วจึงให้เรียนรู้ส่วนย่อย
ตามลาดับ เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ในส่วนย่อยจะเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่เป็นภาพรวมทาให้เกิด
ความเข้าใจที่ดีขึ้น
3. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพราะเมื่อ
ผู้เรียนมีประสบการณ์มากจะยิ่งส่งเสริมการเรียนรู้และการคิดให้มีประสิทธิภาพ
4. จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นมี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ หม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเพราะการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่
จะทาให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. จั ด ระบบให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ไ ปตามล าดั บ เนื้ อ หาสาระให้ มี ค วาม
เชื่อมโยงกัน
6. กระตุ้น ให้ ผู้ เรีย นเชื่อมโยงสิ่ งที่เรียนรู้กับประสบการณ์เดิมของ
ตนเองเพื่อทาให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น
7. การกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแบบองค์รวม (holistic thinking) เพื่อทา
ให้เห็นความเป็นระบบของเนื้อหาสาระที่เรียนตลอดจนความเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
ทฤษฎีสนาม (Field Theory)
Kurt Zadek Lewin (ค.ศ. 1890 - 1947) นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน –
อเมริกัน ผู้คิดค้นและพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการ (action research) กลุ่มพลวัต (group
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dynamic)มี ค วามเชื่ อ ว่ า การเรี ย นรู้ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด จากกระบวนการรั บ รู้ แ ละ
กระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
การเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม Lewin ระบุว่า
สิ่ งแวดล้ อมทางการเรี ย นรู้ มี 2 ชนิ ด ได้แก่ 1) สิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ (physical
environment) และ 2) สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา (psychological environment)
สิ่งแวดล้ อมทั้ง 2 ดังกล่าว จะมีการเปลี่ ยนแปลงในลักษณะที่เป็นพลวัต
พฤติกรรมการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในขณะปัจจุบันซึ่งจะแสดงออกมาอย่าง
มีเปูาหมายและมีพลัง เมื่อบุคคลมีความต้องการที่จะเรียนรู้ สิ่งที่อยู่ในความต้องการ
ที่จะเรียนรู้มีพลังทางบวกและสิ่งที่อยู่นอกเหนือความต้องการที่เรียนรู้มีพลังเป็นลบ
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมีพลังทางบวกซึ่งมาจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
แนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีสนามของ Lewin
1. จัด สภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนทั้งบรรยากาศ
ทางกายภาพ บรรยากาศทางจิตวิทยาและบรรยากาศทางสังคม
2. โค้ชควรมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการโค้ชที่ประทับใจของผู้เรียน
ทาให้โค้ชเข้าไปอยู่ในความสนใจของผู้เรียน (life space) ซึ่งช่วยทาให้การเรียนรู้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. กระบวนการโค้ช ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ บุคคล
และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ทฤษฎีเครื่องหมาย (Sign Theory)
ทฤษฎีเครื่องหมายคิดค้นขึ้นโดย Edward Chace Tolman (ค.ศ. 1886 1959) นั ก จิ ต วิ ท ยาชาวอเมริ กั น ทฤษฎี เ ครื่ อ งหมาย หรื อ ทฤษฎี ค วามคาดหมาย
(expectancy theory) พัฒนามาจากทฤษฎีการแสดงพฤติกรรมไปสู่จุดมุ่งหมายของ
บุคคล มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดมาจากความรู้ความเข้าใจ Tolman ระบุว่า การเรียนรู้
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เกิดการใช้เครื่องหมาย (sign) หรือความคาดหมาย เป็นเครื่องชี้นาพฤติกรรมของตนเอง
ไปสู่ การบรรลุจุ ดมุ่งหมายของการเรียนรู้ การเรียนรู้โ ดยใช้เครื่องหมาย หรือความ
คาดหวัง เกิดขึ้นได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การคาดหมายรางวัล (reward expectancy) มีสาระสาคัญคือ
การเรี ย นรู้ เกิดขึ้ น จากการได้รั บ การตอบสนองรางวัล ที่ตนเองคาดหมาย ซึ่ งรางวั ล
ดังกล่าวอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
2. การเรียนรู้จากเครื่องหมาย สัญลักษณ์ สถานที่ (place learning)
มีสาระสาคัญคือการเรียนรู้ของบุคคลจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปยั งจุดหมายที่ต้องการเป็น
ลาดับขั้นตอน และจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ไปตามสถานการณ์และเงื่อนไข
ต่างๆ (เครื่องหมาย สัญลักษณ์ สถานที่) บุคคลจะเลือกแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ ในสิ่ง
ที่เห็นว่าสามารถทาให้ประสบความสาเร็จได้ และหากประสบปัญหาอุปสรรคบุคคล
จะเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ เ พื่ อ การบรรลุ
จุดมุ่งหมาย
3. การเรียนรู้เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม (latent learning) มีสาระสาคัญ
คือ การเรี ย นรู้ เป็ น สิ่ ง ที่เ กิด ขึ้ น ภายในตัว บุ คคล เป็ นการเปลี่ ย นแปลงในความคิ ด
(cognitive change) สังเกตหรือวัดโดยตรงไม่ได้ แต่สังเกตหรือวัดได้เมื่อบุคคลแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้ออกมา
แนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครื่องหมาย
1. ส่งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นมีเปู าหมายในการเรียนรู้ ห รือความคาดหมาย
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นรางวัลที่ผู้เรียนต้องการ
2. ใช้ เ ทคนิ ค การโค้ ช เพื่ อ มุ่ ง ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น
รายบุคคลเมื่อผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการแล้วจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
3. ใช้พลั งคาถามที่ มุ่งให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากความเข้าใจของ
ตนเองมากกว่าการจดจาโดยขาดความเข้าใจ
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4. กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ก าหนดเปู า หมายและวิ ธี ก ารเรี ย นรู้
ของตนเองเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย กระตุ้นให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
5. ประเมิน ผลการโค้ช จากการแสดงพฤติ กรรมการเรียนรู้ออกมา
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
ทฤษฎี พั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญา (Intellectual
Theory) ของ Piaget

Development

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาขึ้นโดย Jean William Fritz
Piaget (ค.ศ.1896 - 1980) นักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์ Piaget มีความเชื่อว่าเด็ก
ทุกคนเกิดมาพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติตลอดเวลา โดยการ
ลงมือกระทา (active) การจัดระบบ (organization) และการปรับตัว (adaptation)
ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยการดูดซับ (assimilation) และการปรับแต่ง
(accommodation) จนเกิดความสมดุล (equipvalium) เมื่อเกิดความสมดุลแล้วการ
เรียนรู้จึงเกิดขึ้น ซึ่งการดูดซับ การปรับแต่ง และความสมดุล มีสาระสาคัญดังนี้
การดู ด ซั บ เป็ น การรั บ รู้ ข้ อ มู ล หรื อ ประสบการณ์ ใ หม่ ข องบุ ค คล
แล้วเก็บไว้ในโครงสร้างของสติปัญญา (cognitive schemas)
การปรับแต่งเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิม
เพื่อทาความเข้าใจประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ
ความสมดุ ล เป็ น ผลจากการปรั บ แต่ ง ประสบการณ์ ใ หม่ กั บ
ประสบการณ์ เ ดิ ม เข้ า ด้ ว ยกั น ได้ ห รื อ เชื่ อ มโยงกั น ได้ ซึ่ ง หากมี ค วามสมดุ ล ก็ จ ะเกิ ด
การเรียนรู้ตามมา แต่ในทางกลับกันถ้าปรับแต่งแล้วยังไม่สมดุลก็จะไม่เกิดการเรียนรู้
แนวทางการโค้ ช เพื่ อ การรู้ คิ ด โดย ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี พั ฒ นาการ
ทางสติปัญญาของ Piaget
1. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ใ หม่ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง
หรือเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
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2. กระตุ้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียน เพื่อให้กระบวนการปรับแต่งเกิดความสมดุล ทาให้เกิดการเรียนรู้
3. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว อย่ า ง
ต่อเนื่อง
4. เปิ ดโอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ การลงมื อกระทาหรือ ปฏิ บัติ จริ งในสิ่ ง ที่
เรียนรู้และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. หากผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้สาระสาคัญ ในเรื่องใด ควรให้ข้อมูล
พื้นฐานความรู้สาหรับผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการปรับแต่งจนเกิด
ความสมดุล
6. ออกแบบการโค้ช เช่น การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การใช้
พลังคาถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นต้น ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagné (The Gagné Assumption)
Robert Mills Gagné (ค.ศ.1916 - 2002) นักจิตวิทยาการศึกษา
ชาวอเมริกัน เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในเรื่องของเงื่อนไขของการเรียนรู้ (conditions of
learning) Gagné มี ข้ อ สมมติ ฐ านทางการเรี ย นรู้ ว่ า การเรี ย นรู้ มี ห ลายระดั บ และ
ประเภท แต่ล ะระดับ และประเภทจ าเป็ น ต้องใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แ ตกต่างกั น
ซึ่งต้องมีการปรับ เปลี่ ยนให้ มีความสอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของ
ผู้เรียน จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ของผู้ เรียน จากความเชื่อ
ดังกล่าวของ Gagné นี้ ได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้เป็นรากฐานการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาชีพ Gagné ระบุว่าการเรียนรู้มี 5 หมวดหมู่ ได้แก่
1. ทักษะทางปัญญา (intellectual skills) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองสิ่งเร้าต่างๆ ของแต่ละบุคคล
มีวิธีการจัดการเรียนรู้หลายวิธี
2. กลยุทธ์การรู้คิด (cognitive strategies) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การรับรู้ข้อมูล การจัดกระทาข้อมูล และการตอบสนองข้อมูล เพื่อนาไปสู่การจดจา
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การคิด และการเรียนรู้มีวิธีการจัดการเรียนรู้หลายวิธี เช่น การสร้างความสนใจ การลง
รหัสทางความคิด (encoding) การระลึกสิ่งที่อยู่ในความทรงจา การแก้ปัญหา การคิด
เป็นต้น
3. การจาสารสนเทศ (verbal information) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจดจาข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อบุคคล หน้าตา วัน เวลา สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์
4. ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว (motor skills) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเดิน การวิ่ง การขับรถ การว่ายน้า การวาดภาพ
5. เจตคติ (attitudes) เป็ น การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ เจตจ านงที่ น าไปสู่
ความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ มุมมอง ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล
นอกจากนี้ Gagné ได้เสนอขั้นตอนการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ไว้ 9 ขั้น
ดังนี้
1. การก าหนดผลการเรีย นรู้ แ ละเงื่ อ นไขเบื้อ งต้ น ทางด้ า นความรู้
และทักษะที่จาเป็นต้องมีมาก่อน (prerequisite)
2. การระบุเงื่อนไขภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามลาดับขั้น เพื่อนาไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้
3. การระบุเงื่อนไขภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. การกาหนดบริบทของการจัดการเรียนรู้
5. การศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน
6. การคัดเลือกสื่อที่ใช้สาหรับการจัดการเรียนรู้
7. การวางแผนการเสริมแรงผู้เรียน
8. การวางแผนการประเมินผลแบบก้าวหน้า
9. การวางแผนการประเมินผลแบบรวบยอด
นอกจากขั้นตอนการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น Gagné
ยังได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ไว้ 9 ขั้น ดังนี้
1. การสร้างความสนใจ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
การทบทวนความรู้เดิม
การสอนเนื้อหาใหม่
การให้แนวทางการเรียนรู้
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
การให้ผลย้อนกลับ
การประเมินผล
การสรุปบทเรียน

Gagné ได้เสนอแนวทางการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งตรวจสอบ
การเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรีย นรู้ โดยการประเมินจากสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง
(student performance) นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagné
1. ใช้วิธีการโค้ชอย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการและความ
สนใจของผู้เรียน
2. ปรับเปลี่ยนวิธีการโค้ชไปตามระดับศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล
โดยเนื้อหาสาระมีความเหมือนกันแต่ใช้วิธีการโค้ชแตกต่างกัน
3. เลือกใช้วิธีการโค้ชที่ตอบสนองธรรมชาติของการเรียนรู้ในแต่ละ
หมวดหมู่ เช่น การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ควรเลือกใช้การแก้ปัญหาเป็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ เป็นต้น
4. ใช้ ก ารโค้ ช สอดแทรกในกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ทั้ ง 9 ขั้ น
5. ประเมิ น ผลการโค้ ช โดยมุ่ ง ประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
ตามจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
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 เด็กแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เมื่อมีความพร้อม
Ausubel แบ่งวิธีการเรียนรู้ออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเรียนรู้โดย
การรับข้อมูลอย่างมีความหมาย (Meaningful Reception Learning) 2) การเรียนรู้
แบบท่องจาโดยไม่ทราบความหมาย (Rote Reception Learning) 3) การเรียนรู้แบบ
ค้นพบอย่างมีความหมาย (Meaningful Discovery Learning) และ 4) การเรียนรู้
แบบค้นพบอย่างไม่มีความหมาย (Rote Discovery Learning)
สิ่งที่ Ausubel ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้คือ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้
ด้วยวิธีการรับสาร หรือวิธีการค้นพบควรเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรี ยน ซึ่งมีปัจจัย
3 ประการ ได้แก่ 1) เนื้อหาสาระที่เรียนซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน หรือเป็นสิ่ง
ที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน 2) ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียน
หรือไม่ก็ต้องเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับความรู้หรือประสบการณ์เดิมที่คล้ายคลึงกัน และ
3) ความตั้งใจของผู้เรียนในการที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับความรู้และประสบการณ์เดิม
ของตนเอง นอกจากนี้ Ausubel ได้จาแนกการสร้างความหมายของการเรียนรู้
ออกเป็น 3 วิธีการดังต่อไปนี้
1. การสร้างความหมายของการเรียนรู้ในลักษณะที่ ผู้เรียนเป็นผู้รับ
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 ม สิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ใ หม่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ห รื อ ความคิ ด รวบยอดที่ ก ว้ า งขวางกว่ า
(superordinate learning) หรือการสังเคราะห์ sub concept แล้วสรุปอ้างอิง
(generalization) ไปสู่ main concept
3. การสร้ า งความหมายของการเรี ย นรู้ โ ดยการคิ ด ที่ มี ค วาม
หลากหลาย (combinatorial learning) เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเชื่อมโยง
การสังเคราะห์ เป็นต้น
Advance organizer หรือการให้สังกัปแนวหน้า เป็นเครื่องมือที่ Ausubel
คิดค้นขึ้นเพื่อเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้คิดทาให้เนื้อหาสาระเป็นสิ่งที่
มีความหมายต่อผู้เรียนมากขึ้น ผู้เรียนเห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของเนื้อหาสาระ
ที่เรียนก่อนที่จะเริ่มเรียน อีกทั้งช่วยในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมให้เกิดขึ้น
นอกจากนี้แล้วการให้สังกัปแนวหน้า ยังเป็นมากกว่าการนาเสนอภาพรวมของบทเรียน
แต่เป็นการจัดระบบความคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่จะเรียน ว่ามีส่วน
ใดบ้างและแต่ละส่วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร
รูปแบบของการให้สังกัปแนวหน้า มีกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ขั้นการนาเสนอสังกัปแนวหน้า มีกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้
1.1 การนาเสนอจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 การนาเสนอสังกัปแนวหน้าของบทเรียน
1.3 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงไปสู่ความรู้เดิม
2. ขัน้ การเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม มีกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้
2.1 การนาเสนอเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้
2.2 การจัดระบบโครงสร้างความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม
3. ขั้นสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างความรู้
3.1 การบูรณาการความรู้ใหม่ไปสู่การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
3.2 การให้ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
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แนวทางการโค้ ช เพื่ อ การรู้ คิ ด โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ความหมาย ของ Ausubel
1. เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารโค้ ช ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ความพร้ อ ม
และศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
2. เชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับความรู้และประสบการณ์เดิม ตลอดจน
วิถีชีวิตของผู้เรียน
3. กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักว่าสิ่งที่เรียนรู้สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจาวันได้จริง
4. เชื่อมโยงและบูรณาการเนื้อหาสาระเข้ากับวิถีชีวิตของผู้เรียน
5. กระตุ้น ให้ ผู้ เรี ย นคิดทบทวนถึงประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งที่เรียนหรือเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับความรู้หรือประสบการณ์เดิมที่คล้ายคลึงกัน
6. กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเชื่ อมโยงสิ่ ง ที่เ รี ย นกั บ หลั ก การหรือ กฎเกณฑ์
ที่เคยเรียนรู้มาแล้ว รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้ว
7. กระตุ้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์จัดกลุ่มสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ตามหลักเกณฑ์
หรือความคิดรวบยอดที่กว้างขวางกว่า
8. กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างความหมายของการเรียนรู้โ ดยกระบวนการ
คิดที่หลากหลาย
9. กระตุ้ น การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบโดยการ ให้ สั ง กั ป แนวหน้ า
(advance organizer) แก่ผู้เรียน
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner (Cognitive Learning
Theory)
Jerome Seymour Bruner (เกิดเมื่อ ค.ศ. 1915) นักจิตวิทยาชาว
อเมริ กัน ได้ศึกษาค้น คว้าด้านจิ ตวิทยาพัฒ นาการทางสติปัญญา และได้พัฒ นาองค์
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) และจากการทาวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการของเด็ก ในปี ค.ศ. 1966 เขาได้นาเสนอทฤษฎีพัฒนาการทางสติปั ญญาไว้ว่า
ลาดับขั้นการเรียนรู้ของบุคคลแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่
1. ขั้นการเรียนรู้จากการกระทา (enactive stage) บางครั้งเรียกว่า
ขั้น concrete stage อยู่ในช่วงอายุแรกเกิดถึง 1 ปี Bruner มีความเชื่อว่า การเรียนรู้
ของบุคคลเริ่มจากการลงมือปฏิบัติ การจับต้องสั มผัส ดังนั้นขั้นเรียนรู้จากการกระทานี้
จึ งเป็ น ขั้น ของการเรี ย นรู้ จ ากการใช้ป ระสาทสั มผั ส รับรู้สิ่ งต่าง ๆ การลงมือกระท า
(action – based information) ในขั้นนี้เด็กสามารถจาพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อให้
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. ขั้ น การเรี ย นรู้ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละนามธรรม (symbolic stage)
บางครั้งเรียกว่า abstract stage อยู่ในช่วงอายุ 7 ปี ขึ้นไป เป็นขั้นการเรียนรู้สิ่งที่
ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้โดยการใช้ภาษาเป็นสื่อการเรียนรู้ เด็กสามารถจดจาสิ่งที่
เรียนในรูปของรหัส (code) หรือสัญลักษณ์ (symbol) โดยเด็กสามารถสร้างรหัส
สัญลักษณ์ช่วยการเรียนรู้ ของตนเองได้อย่างหลากหลายในขั้นตอนนี้ความรู้ของเด็ก
จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ รูปภาพ
เป็นต้น
แนวทางการโค้ ช เพื่ อ การรู้ คิ ด โดย ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี พั ฒ นาการ
ทางสติปัญญาของ Bruner
1. ใช้วิธีการโค้ชที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
และให้ผู้เรียนสืบเสาะแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามระดับสติปัญญา
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3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นของจริง หรือการลงมือ
ปฏิบัติจริงแล้วพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ที่เป็นนามธรรม
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้สาระสาคัญตามลีลาการเรียนรู้ (learning
style) ของผู้เรียน เช่น จาสูตรคณิตศาสตร์ในลักษณะของบทเพลง กลอน เป็นต้น

ผลจากการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถสังเคราะห์ แนวทางการโค้ช
เพื่อการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด ดังนี้
1. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดที่หลากหลายโดยเฉพาะการคิด
ขั้น สู ง เช่ น การคิ ดวิ เคราะห์ การคิ ดสั ง เคราะห์ การคิด แก้ปั ญหาอย่ า งสร้า งสรรค์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับสาระสาคัญ ประสบการณ์เดิม และวิถีชีวิตของผู้เรียน
3. กระตุ้นการมองภาพรวมและภาพย่อยที่มีความเชื่อมโยงกัน อย่าง
เป็นระบบซึ่งทาให้เห็นความซับซ้อน (complexity) ของสาระสาคัญในการเรียนรู้
4. จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งบรรยากาศ
ทางกายภาพ บรรยากาศทางจิตวิทยาและบรรยากาศทางสังคม
5. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ และเห็นความสาคัญว่าสิ่งที่เรียนรู้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
6. กระตุ้นให้ผู้เรียนกาหนดเปูาหมาย วางแผน และใช้วิธีการเรียนรู้
และกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกับธรรมชาติของตนเอง
7. กระตุ้นให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเองที่นาไปสู่ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องของตนเอง
8. เปิ ดโอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ การลงมื อกระทาหรือ ปฏิ บัติ จริ งในสิ่ ง ที่
เรียนรู้และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
9. ใช้วิธีการโค้ชอย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการ ความสนใจ
และธรรมชาติของผู้เรียนและปรับเปลี่ยนวิธีการโค้ชไปตามระดับศักยภาพของผู้เรียน
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10. ประเมิ น ผลการโค้ ช จากการแสดงพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ที่ส อดคล้ องกั บ จุ ด มุ่ง หมายของการเรี ย นรู้ และนาผลการประเมิ น มาพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
อย่างต่อเนื่อง

สรุป
สาระส าคัญที่น าเสนอในบทนี้ ได้กล่ าวถึง การรู้ คิด ซึ่งเป็น กระบวนการ
ทางสมอง (mental process) หรือการกระทาทางสมองหรือกระบวนการที่สมอง
มีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลสารสนเทศต่างๆ แล้วมีการประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศนาไปสู่
การคิด โค้ชจะต้องพัฒนาทักษะการรู้คิด ซึ่งเป็นความสามารถในคิดและการเรียนรู้
ประกอบด้วย การรับรู้ (perception) ความสนใจ (attention) การจา (memory)
ภาษา (language) และการคิด (thinking) โดยมีสมอง (brain) เป็นส่วนประมวลผล
ข้อมูล (processing) ที่รับเข้ามาจากประสาทสั มผัส ต่างๆ ก่อให้เกิดการคิดและการ
เรียนรู้ขึ้น
การรับรู้ เป็นการแปลความหมายข้อมูลที่บุคคลได้รับจากสิ่งแวดล้อมผ่าน
ทางอวัยวะรับสัมผัส (sensory motor) ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง ซึ่งการรับรู้เป็น
พื้นฐานของการเรียนรู้
ความสนใจเป็นกระบวนการทางสมองในการเลือกให้ความสาคัญกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งในขณะที่ไม่สนใจสิ่งอื่น ความสนใจเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความสนใจที่
เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือสิ่งเร้า 2) ความสนใจที่เกิดจากปัจจัยภายใน
การจ าเป็น กระบวนการที่สมองลงรหั สข้อมูล (encoding) โดยข้อมูล
สารสนเทศแล้วจัดเก็บ (stored) ไว้ในความทรงจาและสามารถค้นคืน (retrieved) มา
ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ภาษาเป็ น ความสามารถในการเรี ย นรู้ ร ะบบการใช้ สั ญ ลั กษณ์ ที่ มีค วาม
ซับซ้อนเพื่อการสื่อสารของบุคคล เป็นประเด็นหนึ่งของการศึกษาด้านการรู้คิด
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การคิด เป็นศักยภาพของสมองในการประมวลข้อมูลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของการคิ ด เช่ น การท าความเข้ า ใจ การตี ค วาม การท านาย การประเมิ น คุ ณ ค่ า
การจ าแนก การจัดหมวดหมู่ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรม
เป็นต้น
การพั ฒ นาการคิ ด ขั้ น สู ง ของผู้ เ รี ย นเป็ น ภารกิ จ ที่ ส าคั ญ ของโค้ ช ทุ ก คน
ในการพัฒนาให้ ผู้ เรีย นมีทักษะการคิดต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การใช้พลังคาถาม (power
questions) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (after action review) การถอดบทเรียน
(lesson learned) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การโค้ชเพื่อการรู้ คิดบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้ กลุ่มการรู้ คิด มุ่งเน้นการ
กระตุ้น ส่งเสริม ชี้แนะให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง โดยกระตุ้นให้ผู้เรียน
ใช้ ก ระบวนการคิ ด ที่ ห ลากหลายโดยเฉพาะการคิ ด ขั้ น สู ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย กระตุ้นการมองภาพรวม จัดสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม
กาหนดเปูาหมาย วางแผน และใช้วิธีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
กับธรรมชาติของตนเอง ให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ ก ารลงมื อ กระท าหรื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ในสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ แ ละให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
และประเมิ น ผลการโค้ ช ที่ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของการเรี ย นรู้ แ ละน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
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การโค้ชเพื่อการรู้คิด
บนฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด
มุ่งเน้นการกระตุ้น ส่งเสริม ชี้แนะ

ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง
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ความไว้วางใจ (trust)
เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดของการโค้ช
เป็นพลังสู่ผู้เรียน

รู้สึกสัมผัส (touch) โค้ชได้
นามาสู่ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
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บทนา
การน าเสนอเนื้อหาสาระ เรื่องการสร้างความไว้วางใจ มุ่งสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการสร้างความไว้วางใจ จุดมุ่งหมายของการสร้างความ
ไว้วางใจ พลังของความไว้วางใจ (trust) เป็นพลังให้ผู้เรียนรู้สึกสัมผัส (touch) กับโค้ช
ได้ และนามาสู่ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความต้องการของผู้เรียนที่เป็นพื้นฐานของ
ความไว้ ว างใจ บุ คลิ กภาพของโค้ ช ที่ เสริม สร้ างความไว้ว างใจ การสื่ อสารของโค้ ช
ที่เสริมสร้างความไว้วางใจ วิธีการสร้างความไว้วางใจ ปัจจัยยึดเหนี่ยวความไว้วางใจ
และการจัดการความไว้วางใจ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. ความไว้วางใจเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดของการโค้ชเพราะเป็นเหตุ
ปั จ จั ย เดีย วที่ทาให้ ผู้ เรี ย นพร้ อมที่จ ะเรียนรู้และพัฒ นาตนเองตามคาชี้แนะของโค้ ช
หากการโค้ชเป็นไปด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โค้ชมีความไว้วางใจผู้เรียน ผู้เรียน
มีความไว้วางใจโค้ช
2. จุดมุ่งหมายของการสร้างความไว้วางใจ ที่สาคัญที่สุดคือ การทาให้
ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการดูแลจากโค้ชด้วยความรัก ความเมตตา เพื่อให้เกิด
การพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
3. ความไว้ ว างใจเป็ น พลั ง ที่ อ ยู่ ใ นจิ ต ใจของผู้ เ รี ย น ท าให้ ผู้ เ รี ย น
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามแนวทางและคาชี้แนะของโค้ชได้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อผู้เรี ยนมีความไว้วางใจโค้ช ผู้ เรี ย นจะมีความเชื่อมั่น ในตนเอง กล้ าแสดงความ
คิดเห็น กล้าตั้งคาถาม กล้าคิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการเรียนรู้
4. ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคน แต่ ล ะช่ ว งวั ย มี ธ รรมชาติ แ ละความต้ อ งการ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง โค้ ช ต้ อ งศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละตอบสนองเพื่ อ สร้ า งความไว้ ว างใจ
ให้เกิดขึ้น
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5. บุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่สาคัญเบื้องต้นของการสร้างความไว้วางใจ
โค้ชที่มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เรียน ได้อย่างรวดเร็ว
6. การสื่อสารในการโค้ชเป็ นกระบวนการสื่อสารความรู้ ความคิด
และความรู้สึก จากโค้ช ไปยังผู้ เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. ความไว้วางใจ สามารถสร้างได้ทุกเวลาที่ทาการโค้ชและต้องทา
อย่างต่อเนื่อง
8. การโค้ช เป็ น สิ่ งที่มากกว่าการบอกกล่ าวให้ ผู้ เรียนพัฒ นาตนเอง
เท่านั้น โค้ชจะต้องทางานหนักหลายประการ ซึ่งเป็นปัจจัย ยึดเหนี่ยวความไว้วางใจ
ไว้ได้
9. ความไว้ ว างใจของผู้ เ รี ย น สามารถมี เ พิ่ ม ขึ้ น และลดลงได้ ต าม
ประสิทธิภาพในการโค้ช หากสามารถจัดการความไว้วางใจได้ ย่อมส่งผลทาให้การโค้ช
ดาเนินการต่อไปได้อย่างดี
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4.1 แนวคิดของการสร้างความไว้วางใจ

4.2 จุดมุ่งหมาของการสร้างความไว้วางใจ

4.3 พลังของความไว้วางใจ

4.4 ความต้องการของผู้เรียนที่เป็นพื้นฐาน
ของความไว้วางใจ
4. การสร้าง
ความไว้วางใจ

4.5 บุคลิกภาพของโค้ชที่เสริมสร้างความไว้วางใจ

4.6 การสื่อสารของโค้ชที่เสริมสร้างความไว้วางใจ

4.7 วิธีการสร้างความไว้วางใจ

4.8 ปัจจัยยึดเหนี่ยวความไว้วางใจ

4.9 การจัดการความไว้วางใจ
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Trust & Touch
ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น
ว่าได้รับความรัก ความเมตตา จากโค้ช
ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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4.1 แนวคิดของการสร้างความไว้วางใจ
ความไว้วางใจเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดของการโค้ช เพราะเป็นเหตุปัจจัย
เดียวที่ทาให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามคาชี้แนะของโค้ช หากการ
โค้ช เป็ น ไปด้ ว ยความไว้ ว างใจซึ่ งกัน และกัน โดยโค้ช มีความไว้ว างใจผู้ เ รียน ผู้ เ รีย น
มีความไว้วางใจโค้ช
ความไว้วางใจ เป็นมิติทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ที่ช่วยเสริมพลังความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้สึกปลอดภัย เมื่อมีความ
ไว้วางใจก็พร้อมที่จะรับฟังและปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและมีความสุข
พระพรหมคุณ าภรณ์ ป.อ. ปยุ ตฺโ ต. (2557) ได้วิ เคราะห์ แบ่ง ระดั บของ
ความสุขไว้ 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความสุขจากการเสพวัตถุ หรือสิ่ งบารุงบาเรอภายนอก
เป็นความสุขที่เกิดกับบุคคลทุกคนโดยทั่วไป เกิดจากการได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น
ทรัพย์สิน การเคารพนับถือ การให้เกียรติ เป็นต้น
ขั้นที่ 2 ความสุขจากการให้ เป็นความสุขที่เกิดจากการมีความ
เมตตากรุ ณาในการให้ กับบุ คคลอื่นด้ว ยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ห วังผลตอบแทน การให้
ดั ง กล่ า วมี ห ลายรู ป แบบ อาจเป็ น การให้ สิ่ ง ของ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ให้ ค วามรู้ ให้
ความคิดที่ดี ให้อภัย เป็นต้น
ขั้นที่ 3 ความสุ ข จากการด าเนิ น ชี วิ ต ถู ก ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
ธรรมชาติ เป็นความสุขที่เกิดจากการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องตามธรรมชาติ ซึ่งถ้าวิเคราะห์
แล้วความสุขขั้นนี้เป็นความสุขที่เกิดจาก การประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม การไม่
เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น การพูดและทาในสิ่งที่เป็นจริง
ขั้นที่ 4 ความสุขจากความสามารถในการปรุงแต่ง เป็นความสุข
ที่เกิดจากการคิดทางบวก (positive thinking) เมื่อต้องประสบกับสถานการณ์ต่างๆ
เป็นการเปลี่ยนมุมมองทางลบให้เป็นทางบวก เปลี่ยนสภาพจิตใจจากความเศร้าหมอง
ขุ่นมัว ไม่สบายใจ ให้เป็นความเบิกบานใจ สบายใจ
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ขั้นที่ 5 ความสุขเหนือการปรุงแต่ง เป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยการ
ปรุงแต่ง ความสุข เกิดจากการใช้ปัญญาหรือเหตุผล รู้เท่าทันความจริงของโลกและ
ชีวิต จิตเป็นอุเบกขา เป็นจิตที่สบาย ไม่มีอะไรมารบกวน
การเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นตัวแปรที่สาคัญที่สุดในการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพราะเป็นทั้งเหตุปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นผลที่เกิดจากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้
ดังนั้นผู้สอนจึงควรให้ความสาคัญกับความสุขในการเรียนรู้ให้มาก โดยการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความสุขเป็นลาดับแรกซึ่งถ้านาระดับขั้นของความสุข 5 ขั้น มาวิเคราะห์
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้จะวิเคราะห์ได้ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตาราง 8 กิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ขั้นของความสุข
ขั้นที่ 1 ความสุขจากการเสพวัตถุ

ขั้นที่ 2 ความสุขจากการให้

ขั้นที่ 3 ความสุขจากการดาเนิน
ชีวิตถูกต้องสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ

ตัวอย่างกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข
- ฝึกให้ผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสืบเสาะแสวงหา
ความรู้
- ฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสื่อที่ตื่นเต้น ดึงดูดความสนใจ
- ฝึกให้ผู้เรียนให้การยอมรับ การชมเชย การให้กาลังใจ
แก่เพื่อน
- ฝึกให้ผู้เรียนให้ความช่วยเหลือเพื่อน
- ฝึกให้ผู้เรียนให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน
- ฝึกให้ผู้เรียนให้เพื่อนยืมสิ่งของอุปกรณ์การเรียน
- ฝึกให้ผู้เรียนให้คาชมเชย ให้กาลังใจเพื่อน
- ฝึกให้ผู้เรียนให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
ผลงาน
- ให้โอกาสผู้เรียนปฏิบัติงานเต็มความสามารถ
- ฝึกให้ผู้เรียนประเมินและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ฝึกให้ผู้เรียนพูดและทาในสิ่งที่เป็นจริง
- ฝึกให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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ตาราง 8 กิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข (ต่อ)
ขั้นของความสุข
ขั้นที่ 4 ความสุขจากความสามารถ
ในการปรุงแต่ง

ขั้นที่ 5 ความสุขเหนือการปรุงแต่ง

ตัวอย่างกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข
- ฝึกให้ผู้เรียนรับรู้ความคิด อารมณ์ ของตนเอง
- ฝึกให้ผู้เรียนคิดทางบวกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- ฝึกให้ผู้เรียนค้นหาข้อดีที่แฝงอยู่ในภาระงานต่างๆ
- ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดยืดหยุ่น ไม่ยึดติด
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
- ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการใช้เหตุผลพิจารณาสิ่งต่างๆ
ตามความเป็นจริง
- ฝึกให้ผู้เรียนให้รู้จักการปล่อยวาง (อุเบกขา)

การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ จะต้องพัฒนาการ
ยกระดับความสุขของผู้เรียนควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ความสุขขั้นที่ 1
ความสุขจาการเสพวัตถุ ความสุขขั้นที่ 2 ความสุขจากการให้ ความสุขขั้นที่ 3 ความสุข
เกิดจาการดาเนินชีวิตถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ ความสุขขั้นที่ 4 ความสุขจาก
ความสามารถในการปรุงแต่ง และความสุขขั้นที่ 5 ความสุขเหนือการปรุงแต่ง ซึ่ง โค้ช
จะต้องมีความเชื่อมั่นว่าความสุขทั้ง 5 ขั้น สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้จริง
ความไว้วางใจ เป็นการมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และรู้สึกปลอดภัย ที่ได้รับ
จากโค้ช การสร้างความไว้วางใจของโค้ช เป็นทักษะที่สาคัญที่สุดในการที่จะเป็นโค้ชที่ดี
ยิ่งไปกว่าการมีความรู้ความสามารถ ในสิ่งที่โค้ช เพราะความไว้วางใจเป็นประตูใจของ
ผู้เรียน ว่าเขาจะรับฟังและปฏิบัติตามคาชี้แนะของโค้ชหรือไม่เพียงใด
การสร้างความไว้วางใจ ทาได้ไม่ยากหากโค้ชมีใจให้กับผู้เรียน เมื่อมีใจ
ที่จะโค้ชก็จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่สามารถสร้างความไว้วางใจได้อย่างมีพลัง
หากโค้ ช ได้แสดงพฤติ กรรมที่แสดงถึงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี
ต่อผู้เรียนแล้ว ย่อมสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

142 บทที่ 4 การสร้างความไว้วางใจ
โค้ชจาเป็นจะต้องสร้างความไว้วางใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทาครั้ง
เดียวแล้วจบ เพราะความไว้วางใจเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงให้กระบวนการโค้ชดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เปรียบเสมือนน้ามันหล่อลื่นในเครื่องยนต์
ที่จะต้องมีเพียงพอในทุกขณะที่เครื่องยนต์ทางาน ความไว้วางใจก็เช่นเดียวกัน
การสร้ างความไว้วางใจสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมและกระบวนการโค้ช
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แสดงออกมาผ่ า นค าพู ด การสื่ อ สารในรู ป แบบต่ า งๆ ตลอดจนการ
ประพฤติและปฏิบัติอื่นๆ ขึ้นอยู่ กับบริบ ทของการโค้ช เช่น การทาให้ดูเป็นตัวอย่าง
ก็สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับ ผู้เรียนได้ และการสร้างความไว้วางใจต้องมาจากใจ
จึงจะได้ใจผู้เรียนในบรรยากาศของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

4.2 จุดมุ่งหมายของการสร้างความไว้วางใจ
ความไว้วางใจเป็นพลังที่อยู่ในจิตใจของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตามแนวทางและคาชี้แนะของโค้ชได้อย่างต่อเนื่อง จุดมุ่งหมายของ
การสร้างความไว้วางใจที่สาคัญที่สุดคือ การทาให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับ
การดู แ ลจากโค้ ช ด้ ว ยความรั ก ความเมตตาเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาในด้ า นต่ า งๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่มีความไว้วางใจต่อโค้ชจะแสดงพฤติกรรมให้เห็น 3 ด้าน
ดังต่อไปนี้ (Shaw. 1997)
1. การเปิดเผย (openness) ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้
ความคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ปัญหาที่คับข้องใจ ปัญหาที่ต้องการแก้ไข
2. การเคารพ (respect) และให้เกียรติซึ่งกันและกัน อย่างเท่าเทียม
การปฏิบัติต่อกันด้วยความมีไมตรีจิต มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
3. ความสอดคล้องกัน (alignment) คือ การมีความคิดเห็นต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไปในทิศทางเดียวกันหรือแนวเดียวกัน แต่อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมด และการ
ตัดสินใจร่วมกัน
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4.3 พลังของความไว้วางใจ
ความไว้วางใจเป็นพลังที่อยู่ในจิตใจของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตามแนวทางและคาชี้แ นะของโค้ช ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้เรียน
มีความไว้วางใจโค้ช ผู้เรียนจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตั้ง
คาถาม กล้าคิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ เมื่อมีความไว้วางใจ
แล้วจะไม่มีความกลัว โดยความไว้วางใจเป็นปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ในการโค้ช ส่วน
ความกลัวเป็นปัจจัยที่ไม่สนับสนุนการเรียนรู้ โค้ชที่ดีจะสร้างความไว้วางใจ และไม่สร้าง
ความกลัว เมื่อมีความไว้วางใจก็ พร้อมที่จะทาตาม ดังนั้นความไว้ว างใจจึงมีพลั ง
มหาศาลที่เป็นโจทย์ท้าทายโค้ชที่จะสร้างให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาเพราะความ
ไว้วางใจอาจจะสูญหายไปได้ในระหว่างการโค้ช หากโค้ชละเลยการสร้างความไว้วางใจ
เมื่อผู้เรียนมีความไว้วางใจให้กับโค้ชจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้หลาย
ประการ ได้ แ ก่ ใช้ ค วามมุ่ ง มั่ น พยายามมากขึ้ น มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ม ากขึ้ น
มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีความรักและความเมตตาต่อกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ โค้ช
จ าเป็ น ต้อ งให้ ความส าคั ญ กั บ พลั ง ความไว้ ว างใจที่ จะต้ อ งดูแ ลให้ มีอ ยู่ ใ นผู้ เ รี ย นอยู่
ตลอดเวลา ผ่านการกระทาและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
การที่โค้ชจะทาให้ความไว้วางใจเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้นั้น สิ่งสาคัญคือการ
สร้างพลังความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อน (self - trust) หมายความว่า ต้องเป็น
คนที่ไว้วางใจคนอื่นเสียก่อน ก่อนที่จะให้คนอื่นมาไว้วางใจตนเอง Shaw (1997) ได้
อธิบายไว้ว่า โค้ชที่จะทาให้คนอื่นไว้วางใจตนเอง จะต้องมีความไว้วางใจคนอื่นก่อน แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้ นก็จะต้องเริ่ มจากความไว้ว างใจตนเองเป็นอันดับแรก แล้ ว พลั งของความ
ไว้ว างใจจะแผ่ขยายออกไปสู่คนรอบข้างที่อยู่ใกล้ชิด และบุคคลอื่นๆ ต่อไป ซึ่งจาก
แนวคิดของ Shaw ทาให้เห็นว่า ผู้สอนที่จะเป็นโค้ชที่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับ
ผู้เรียนได้นั้น จะต้องเป็นคนที่ไว้วางใจตนเอง ไว้วางใจเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร ผู้เรียน
และบุคคลอื่นๆ เสียก่อน จึงจะได้รับความไว้วางใจจากผู้เรียนกลับคืนมา ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้
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ความไว้วางใจบุคคลรอบข้าง
และผูเ้ รียน
ความไว้วางใจเพื่อนร่วมงาน

ความไว้วางใจ
ตนเอง

แผนภาพ 11 การแผ่ขยายของพลังความไว้วางใจ

4.4 ความต้องการของผู้เรียนทีเ่ ป็นพื้นฐานของความไว้วางใจ
ผู้เรียนแต่ละคน แต่ละช่วงวัย มีธรรมชาติและความต้องการที่แตกต่างกัน
ซึ่งโค้ชต้องศึกษาวิเคราะห์และตอบสนองเพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น โดยทั่วไป
แล้วผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความต้องการดังนี้
ความต้องการความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นความต้องการ
พื้นฐานที่จาเป็นส าหรับ การพัฒนาไปสู่ความไว้วางใจ โดยทั่ว ไปแล้ วสิ่งที่โค้ชควรให้
ความสนใจใส่ใจ คือ ความต้องการด้านจิตใจ เพราะเป็นจิตใจเป็นเรื่องที่สาคัญสาหรับ
การโค้ช หากผู้เรียนมีความปลอดภัยด้านจิ ตใจแล้ว การเรียนรู้และพัฒนาจะตามมา
ส่วนความปลอดภัยทางด้านร่างกายนั้นส่วนมากมักเป็นเรื่ องสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
โค้ชเป็นสาคัญ
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ความต้องการเคารพนับถือ จัดอยู่ในกลุ่มความต้องการด้านจิตใจที่ ผู้เรียน
ทุกช่วงวัยมีความต้องการได้รับการเคารพนับถือจากโค้ช การเคารพนับถือนี้ หมายถึง
การให้ เ กี ย รติ แ ละเคารพศั ก ดิ์ศ รี ค วามเป็น มนุ ษย์ ข องผู้ เ รี ยน การเปิ ดโอกาสให้ คิ ด
และตัดสินใจด้วยตนเอง มีโอกาสในการเลือก โดยโค้ชไม่ใช้วิธีการสั่งและควบคุมจน
ผู้เรียนขาดเสรีภาพในการพัฒนาตนเอง
ความต้ อ งการได้ รั บ การยอมรั บ ในความสามารถ โค้ ช ที่ ดี ต้ อ งยอมรั บ
ขีดความสามารถที่ผู้เรียนทาได้ แล้วค่อยๆ พัฒนาให้ดีขึ้น การให้การยอมรับนี้จะเป็น
การสร้างพลังความเชื่อมั่น ในตนเองให้ กับ ผู้ เรียนว่าเขามีศักยภาพที่สามารถพัฒ นา
ตนเองได้ ทั้ ง ยั ง เป็ น การจู ง ใจและเสริ ม แรงการพั ฒ นาอี ก ด้ ว ย การแสดงออกถึ ง
การยอมรับในความสามารถนี้ทาได้หลายวิธี เช่น การให้คาชมเชย เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามการยอมรับความสามารถนี้ ไม่ได้หมายความว่าหยุดพัฒนาเพียงเท่านี้ แต่จะต้อง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างต่อเนื่อง
ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นประถมศึ ก ษา โดยทั่ ว ไปเป็ น ความต้ อ งการ
ด้านร่างกาย ความปลอดภัยทางด้านจิตใจและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตนเองสนใจ
ความต้องการของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา โดยทั่วไปต้องการมีอิสระในการ
เรียนรู้ การได้รับการยอมรับในความคิดและความสามารถ และการได้รับการยอมรับ
จากเพศตรงข้าม และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตนเองสนใจ
ความต้องการของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา โดยทั่วไปต้องการใช้ศักยภาพ
ของตนเองในการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ตอบสนองการประสบความสาเร็จในชีวิต การให้
เกียรติ การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตนเองสนใจ
การวิ เ คราะห์ ใ ห้ พ บความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนจะท าให้ โ ค้ ช
สามารถปฏิบัติตนตอบสนองผู้เรียนได้อย่างตรงจุดซึ่งเป็นพื้นฐานที่นาไปสู่ความไว้วางใจ
ทีผ่ ู้เรียนจะมีให้กับโค้ช
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4.5 บุคลิกภาพของโค้ชที่เสริมสร้างความไว้วางใจ
บุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่สาคัญเบื้องต้นของการสร้างความไว้วางใจ โค้ชที่มี
บุคลิกภาพที่ดีย่อมสร้างความไว้วางใจให้กับ ผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว บุคลิกภาพของโค้ช
ที่เสริมสร้างความไว้วางใจของผู้เรียนมีดังนี้
การแต่ ง กายสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย เพราะการแต่ ง กายเป็ น สิ่ ง แรกที่ ผู้ เ รี ย น
จะประสบพบเจอจากโค้ช ที่สะท้อนถึงการให้เกียรติและการเคารพศักดิ์ศรีของผู้เรียน
อีกทั้งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความคิดและจิตใจของโค้ชอีกด้วยว่าให้ความสาคัญกับผู้เรียน
และการทาหน้าที่การโค้ชเพียงใดซึง่ ผู้เรียนรับรู้ได้จากการสังเกตการแต่งกายของโค้ช
การยิ้มแย้มแจ่มใส รอยยิ้มเป็นหน้าต่างของหัวใจที่โค้ช ควรหมั่นเป็นคนที่
ยิ้มง่าย การยิ้มในบางครั้งมีพลังมากว่าคาพูด การยิ้มเป็นการเปิดใจให้ ผู้เรียนทราบว่า
โค้ช กาลั ง มีความรู้ สึ กอย่ างไร การยิ้ มทาให้ ผู้ เรียนรู้สึ กถึงความมั่นคงและปลอดภั ย
ทางด้านจิตใจ
การแสดงออกถึงภาวะผู้นาทางวิชาการ (academic leadership) ของ
โค้ชทาให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของโค้ช ว่าจะสามารถโค้ชเขาให้
ประสบความสาเร็จได้อย่างแท้จริง ซึ่งภาวะผู้นาทางวิชาการนี้จะเป็นคาตอบสุดท้ายว่า
ผู้เรียนจะมีความไว้วางใจโค้ชหรือไม่ ในบางครั้งเราจะพบว่ามีโค้ชบางคนที่แต่งการ
สุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่ขาดภาวะผู้นาทางวิชาการ สุดท้ายก็ไม่สามารถโค้ช
ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จได้ เพราะไม่สามารถชี้ แนะผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
ได้ นอกจากนี้การไม่มีภาวะผู้นาทางวิชาการยังส่งผลทาให้ ผู้เรียนลดความไว้วางใจลง
จนในที่ สุ ด ต้ อ งเป็ น ฝ่ า ยขอยุ ติ ก ระบวนการโค้ ช และแสวงหาโค้ ช คนใหม่ ที่ ส ามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการได้
ความอ่อนน้อมถ่อมตนและเคารพผู้เรียนในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศรี
ความเป็ น มนุษย์ การเป็ น โค้ช มิไ ด้ห มายความว่า จะมีสิ ทธิ ห รืออานาจเหนื อ ผู้ เรีย น
แต่อย่างใด ในทางกลับกัน โค้ชควรวางใจ ให้ถูกต้องว่าตนเป็นผู้ที่จะมาเรียนรู้ร่วมกัน
กับผู้เรียนในฐานะที่มีประสบการณ์สูงกว่า ที่สามารถให้ข้อคิด ข้ อเสนอแนะ ข้อชี้แนะ

บทที่ 4 การสร้างความไว้วางใจ 147

แนวทางการแก้ไขปั ญหา การวางแผนการพัฒ นาสู่ การประสบความส าเร็จ รวมทั้ง
การแบ่งปันประสบการณ์ที่มีคุณค่า มากกว่าการใช้อานาจควบคุมผู้เรียน หากทาเช่นนั้น
นอกจากจะไม่ได้รับความไว้วางใจแล้วยังทาให้การโค้ชไม่ประสบความสาเร็จอีกด้วย
กัลยาณมิตรธรรมทีเ่ สริมสร้างความไว้วางใจของผู้เรียน
กัลยานมิตรธรรม 7 ประการ เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ไว้วางใจต่อโค้ช โดยโค้ชที่มีกัลยาณมิตรธรรมทั้ง 7 ประการอยู่ในตนซึ่งมีสาระสาคัญ
ตามที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้ระบุไว้ในหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสน์
ฉบับประมวลธรรม และแนวทางการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้เรียน
ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 9 การวิเคราะห์หลักธรรมกัลยาณมิตรที่เสริมสร้างความไว้วางใจของผู้เรียน
หลักธรรมกัลยาณมิตร
แนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้เรียน
ปิโย : น่ารัก ในฐานเป็นที่
ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีมารยาททางสังคม ทักทาย
สบายใจและสนิทสนม ชวนให้ ไต่ถาม มีมนุษยสัมพันธ์ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม
ควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่แสดงความโกรธ หงุดหงิด
ครุ : น่าเคารพ ในฐาน
มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเลื่อมใส ให้เกียรติผู้เรียน
ประพฤติสมควรแก่ฐานะ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับกาลเทศะ
ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ
ให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยแก่ผู้เรียน
เป็นที่พึ่งใจ และปลอดภัย
ให้คาปรึกษาปัญหาต่างๆ อย่างจริงใจ
ภาวนีโย : น่าเจริญใจ หรือน่า แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
ยกย่อง ในฐานทรงคุณ คือ
อย่างสม่าเสมอ และนาความรู้มาแบ่งปันให้กับ
ความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นเรื่องวิชาการ
ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและ
และเป็นความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต
ปรับปรุงตนอยู่เสมอ
พัฒนาตนเองและเป็นตัวแบบทางด้าน
ควรเอาอย่าง ทาให้ระลึก
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม
และเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ ตลอดจนการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
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ตาราง 9 การวิเคราะห์หลักธรรมกัลยาณมิตรที่เสริมสร้างความไว้วางใจของผู้เรียน (ต่อ)
หลักธรรมกัลยาณมิตร
วตฺตา จ : รู้จักพูดให้ได้ผล
รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไร
ควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้
คาแนะนาว่ากล่าวตักเตือน
เป็นที่ปรึกษาที่ดี
วจนกฺขโม : อดทนต่อถ้อยคา
คือ พร้อมที่จะรับฟัง
คาปรึกษาซักถามคาเสนอแนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน
ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว
คมฺภีรญฺจ กถ กตฺตา : แถลง
เรื่องล้าลึกได้ สามารถอธิบาย
เรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ
และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นไป
โน จฏฺฐาเน นิโยชเย : ไม่ชักนา
ในอฐาน คือ ไม่แนะนาในเรื่อง
เหลวไหล หรือชักจูงไปในทาง
เสื่อมเสีย

แนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้เรียน
อธิบายให้เหตุผลจนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา ให้กาลังใจ ให้คาชี้แนะ
ในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาแก่ผู้เรียน
พูดความจริงและถูกต้องกับกาลเทศะ
พูดสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน
รับฟังผู้เรียนด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ ฟังให้ได้ยิน
ไม่ด่วนสรุป ตัดสินสิ่งที่ได้ฟัง ฟังด้วยใจเป็นกลาง
รับฟังปัญหาของผู้เรียนในเรื่องต่างๆ ตลอดจน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เรียน
โดยไม่แสดงอารมณ์โกรธ หงุดหงิด
ใช้เทคนิคการอธิบายเรื่องที่ยากโดยยกตัวอย่างสิ่งที่
เข้าใจได้ง่าย การเชื่อมโยงเรื่องที่ซับซ้อนเข้ากับ
สิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประวัน แปลงสิ่งที่เป็น
นามธรรมซึ่งยากต่อการเข้าใจให้เป็นรูปธรรม
ที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนใช้ความมุ่งมั่นพยายาม
ในการเรียนรู้ นาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้ผู้เรียน
แนะนาให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม

โค้ชที่มีกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ จะช่วยสร้างความไว้วางใจและดารง
รักษาความไว้วางใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา ซึ่งโค้ชสามารถนามาปฏิบัติได้ตามบริบท
ของการโค้ชผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน

บทที่ 4 การสร้างความไว้วางใจ 149

4.6 การสื่อสารของโค้ชที่เสริมสร้างความไว้วางใจ
การสื่ อ สารในการโค้ ช เป็ น กระบวนการสื่ อ สารความรู้ ความคิ ด
และความรู้สึก จากโค้ช ไปยังผู้ เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารด้วยภาษาที่มีพลัง บัวไม่ช้าน้าไม่ขุ่น ช่วยรักษา
สัมพันธภาพระหว่างโค้ชและผู้ เรีย น ซึ่งภาษาที่มีพลั งมีลั กษณะเป็นภาษาความรู้สึ ก
ปนอยู่ด้วย
การสื่ อ สารอย่ า งสร้ า งสรรค์ ช่ ว ยสร้ า งความไว้ ว างใจ ต้ อ งไม่ มี ก าร
เปรี ย บเที ย บกั บ บุ ค คลอื่ น เพราะการเปรี ย บเที ย บจะท าให้ ผู้ เ รี ย นรู้ สึ ก ด้ อ ยคุ ณ ค่ า
และขาดทักษะและความสามารถ การสื่อสารโดยใช้พลังภาษาช่วยเสริมสร้างความ
ไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง และความภาคภูมิใจของผู้เรียน ความไว้วางใจถูก
ทาลายได้ หากสื่ อสารไม่ ถูก วิธี เช่ น ค ากล่ าวที่ แ สดงถึง ความเหนื่อ ยหน่ าย ท้อ แท้
อารมณ์หงุดหงิดของโค้ช เป็นต้น
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทาให้กระบวนการโค้ชดาเนินไปอย่าง
ราบรื่น มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโค้ชและผู้เรียน การสื่อสารที่เสริมสร้างความไว้วางใจ
เป็นการสื่อสารด้วยความชัดเจน ตรงประเด็น มีความจริงใจ ความห่วงใย และความ
ใส่ใจแฝงอยู่ในสารนั้น

4.7 วิธกี ารสร้างความไว้วางใจ
ความไว้ ว างใจสามารถสร้ า งได้ ทุ ก เวลาที่ ท าการโค้ ช และต้ อ งท าอย่ า ง
ต่อเนื่อง เมื่อทาการโค้ช ดังนี้
1. รับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน แล้วตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นทันที
2. แสดงออกถึ ง ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ห็ น
เป็นตัวอย่าง ก่อนที่จะให้คาชี้แนะ เพราะการกระทามีพลังมากกว่าการพูด
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3. นาประสบการณ์ของโค้ชมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้เรียน ช่วยทา
ให้เห็นว่าโค้ชได้มีประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนแล้ว
4. ให้คาชี้แนะแนวทางเมื่อผู้เรียนประสบปัญหา บางครั้งอาจจะต้อง
ช่วยจัดการแก้ปัญหาตามความจาเป็น
5. ให้กาลังใจ ให้ การเสริ มแรง เมื่อ ผู้ เรียนต้องการกาลั งใจในการ
พัฒนาตนเอง
6. ให้ความช่วยเหลือในบางเรื่อง ที่อยู่นอกเหนือความสามารถของ
ผู้ เ รี ย น ซึ่ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั้ น จะช่ว ยให้ ผู้ เรี ย นได้ เ รีย นรู้แ ละพั ฒ นาได้อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
7. ให้คาชื่นชม เมื่อผู้เรียนทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
8. ให้ ค าปรึ ก ษาอย่ า งทั น ท่ ว งที เมื่ อ ผู้ เ รี ย นมี ค วามต้ อ งการ
ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ
9. แสดงความเป็ น มิ ต ร ด้ ว ยการยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส ทั ก ทาย ไต่ ถ าม
สารทุกข์สุกดิบโดยทั่วไป ไม่เข้าไปในเรื่องส่วนตัว
10. งดเว้น การน าเรื่ องราวของผู้ เ รี ยนไปกล่า วถึง หรื อพูดคุย กั บ
บุคคลอื่น ซึ่งเป็นจริยธรรมสาคัญของโค้ช โดยเฉพาะการกล่าวถึงข้อจากัดหรือสิ่งที่
ต้องปรับปรุงแก้ไข ยกเว้นในการกล่าวถึงในที่ประชุมของทีมโค้ชเท่านั้น
11. ให้ค วามยุ ติ ธ รรมกับ ผู้ เ รี ยนอย่ า งเท่า เที ยมกัน ในกรณีที่ โ ค้ ช
หนึ่ ง คนท าหน้ า ที่ โ ค้ ช ผู้ เ รี ย นหลายคนในเวลาเดี ย วกั น จะต้ อ งห้ า มเลื อ กปฏิ บั ติ
โดยเด็ดขาด เพราะการเลือกปฏิบัติเป็นการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้เรียน อาจทาให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมา คือ การแตกความสามัคคีระหว่างผู้เรียน
ส านั กงาน ก.พ. (2554) เสนอแนวทางการสร้างความไว้ ว างใจไว้ห ลาย
ประการซึ่งสามารถนามาปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างความไว้วางใจของโค้ชดังนี้
1. รับฟังด้วยความตั้งใจ ฟังอย่างเข้าใจ
2. สนทนาอย่างเปิดเผย จริงใจ
3. ให้ความเคารพความคิดของผู้อื่น
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4. เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. แสดงความรับผิดชอบและกล่าวคาขอโทษ
6. ชื่นชมความสามารถของผู้เรียน ชมเชยอย่างจริงใจ
7. ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาต่อยอด
8. กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาและความท้าทาย
นอกจากนี้ Markovic, McAtavey and Fischweicher (2014) ได้เสนอ
รู ป แบบการสร้ า งความไว้ ว างใจในการโค้ ช ที่ พั ฒ นามาจากรู ป แบบการสร้ า งความ
ไว้วางใจในองค์กรของ Mayer (1995) ไว้อย่างน่าสนใจว่าจะต้องประกอบด้วยความรู้
ความสามารถ ความเมตตากรุณา และความซื่อสัตย์ของโค้ชเอง ที่จะเป็นปัจจัยทาให้
เกิดความไว้วางใจดังแผนภาพต่อไปนี้

ความรู้
ความสามารถของโค้ช

- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- ทักษะการแก้ปัญหา

ความเมตตากรุณา
ของโค้ช

- คานึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รักษาคามั่นสัญญา
- ปฏิบัติสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม
- ไม่ฉกฉวยโอกาสเพื่อประโยชน์สว่ นตัว

ความซื่อสัตย์
ของโค้ช

- ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง
- สะท้อนผลการปฏิบตั ิของผู้เรียนตามจริง

แผนภาพ 12 รูปแบบการสร้างความไว้วางใจในการโค้ช

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 ถูกทาลายได้ และสามารถสร้างขึ้นใหม่อีกได้ ถ้า
เรามีความรู้ว่าความไว้วางใจประกอบด้ว ยอะไรบ้าง Covey ได้เสนอไว้ว่า ความ
ไว้วางใจ จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีองค์ประกอบหลัก 2 ประการ ได้แก่ 1) บทบาทหรือ
บุ ค ลิ ก ภาพที่ แ สดงออกมา (Character) และ 2) ความสามารถที่ ท าได้ จ ริ ง
(competence) โดยในส่วนของบทบาทหรือบุคลิกภาพที่แสดงออกมานั้นจะต้องมี
รากฐานมาจากความคิดและเจตนาที่ดีตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ส่วนความสามารถ
ที่ทาได้จ ริ งนั้ น มีร ากฐานมาจากความรู้ แ ละประสบการณ์การทางาน ตลอดจนการ
ประสบความสาเร็จจนเป็นที่ยอมรับของแต่ละคน นอกจากนี้ความไว้วางใจยังมีรากฐาน
หรือแก่น (cores) ที่สาคัญ 4 ประการที่มีความเชื่อมโยงกัน 1) คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงามที่อยู่ในจิตใจ (integrity) เป็นคุณลักษณะที่ดีที่อยู่ในตัวบุคคล เช่น
ความซื่ อ สั ต ย์ ความมี วิ นั ย ความเสมอต้ น เสมอปลาย ความอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน
ความรั บ ผิ ด ชอบ ความกล้ า หาญ เป็ น ต้ น ซึ่ ง แก่ น ทางด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนี้
เปรียบเสมือนรากของต้นไม้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่อไป
2) การมีเจตนาที่ดี (intent) เป็นมิติทางด้านความคิดและจิตใจที่มีความสร้ างสรรค์
คิดดี คิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีเจตจานงมุ่งมั่นที่จะประสบความสาเร็จ
มีแรงบันดาลใจ มีการวางแผนและกาหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และมีการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งแก่นทางด้านการมีเจตนาที่ดีเปรียบเสมือนลาต้นของ
ต้นไม้ 3) การมีความสามารถ (capabilities) เปรียบเสมือนกิ่งก้านของต้นไม้ซึ่งเป็น
ความสามารถในการนาความเก่ง (Talents) เจตคติ (Attitudes) ทักษะ (Skills)
ความรู้ (Knowledge) และสไตล์ (Style) มาใช้ในการทางาน 4) ผลลัพธ์ (Results)
คือ ผลผลิ ตของการใช้ความสามารถจนประสบความส าเร็จ ความสาเร็จคือผลลัพธ์
ที่เปรียบเสมือนส่วนผลของต้นไม้ แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพ 13 แนวความคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจของ Stephen M.R. Covey
ที่มา https://medepi.files.wordpress.com/2013/07/covey_speed-oftrust_tree.png สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2558
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Covey ได้อธิบายไว้ว่าความไว้วางใจที่บุคคลหนึ่งจะมีให้กับอีกบุคคล
หนึ่งหรือ relationship trust จะเกิดจากพฤติกรรม 13 ประการ จาแนกออกได้เป็น
3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
พฤติกรรมที่มีบทบาทเป็นฐาน (Character – Based Behavior)
1. การพูดตรงและชัดเจน (talk straight) เป็นการสื่อสารโดย
การพูดที่มีความถูกต้อง มีความชัดเจนที่ไม่ต้องตีความซึ่งอาจเป็นสาเหตุของความเข้าใจ
ผิดในการสื่อสาร การพูดตรงยังหมายความรวมถึงการพูดที่แสดงเจตนาของตนเอง
ออกไปยังผู้ฟังอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา พูดด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ พูดในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการพูดนี้
ยังจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่ และบุคคลด้วย
2. การให้เกียรติและเคารพ (demonstrate respect) เป็น
ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยสร้างความไว้วางใจได้เป็นอย่างดี การให้เกียรติและ
การเคารพนี้ หมายถึง การให้ความสาคัญกับบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็น
บุคคลที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเคารพในฐานะที่เป็นบุ คคลที่มี
ความคิดและมีศักยภาพ อีกทั้งการให้ความเป็นมิตร ให้ความยุติธรรม การให้ความรัก
และมีความปรารถนาดี การให้เกียรติและเคารพยังช่วยทาให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจ
และความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนางานและการเรียนรู้
3. การมีความโปร่งใส (create transparency) เป็นการ
แสดงออกถึงความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต เป็ น ธรรม ความถูกต้ อง และความจริง ที่ส ามารถ
ตรวจสอบได้จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการมีความโปร่งใสนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้าง
บารมีที่ทาให้เกิดความไว้วางใจได้อย่างยั่งยืน โดยการคิด พูด และกระทาในสิ่ง ที่ตรงกัน
เปิดเผย จริงใจและไม่มีวาระซ่อนเร้น (hidden agenda)
4. การยอมรับผิด (right wrongs) เป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อการคิด การตัดสินใจ และการกระทาของตนเอง เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิด
ความไว้วางใจอย่างหนึ่ง การยอมรับผิดแสดงออกได้ตลอดเวลาด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอ
ให้ ใ ครมาต าหนิ ติ เ ตี ย น เช่ น การกล่ า วค าขอโทษทั น ที เ มื่ อ ท าผิ ด พลาด การแก้ ไ ข
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ข้อผิดพลาดด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถทาให้สถานการณ์ดีขึ้น หรือสิ่งที่ผิดพลาดได้รับ
การเยียวยา เป็นต้น การยอมรับผิดเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความมีใจกว้าง การไม่ยึด
ติดกับความคิดของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันอีกด้วย
5. การซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น (show loyalty) เป็นการให้เครดิต
(credit) แก่บุ คคลอื่นที่เป็ นเจ้าของความคิด เจ้าของผลงาน หรือเจ้าของนวัตกรรม
ตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อการพูดและการกระทาที่อ้างอิงมาจากบุคคลอื่ นอย่าง
ถูกต้อง ไม่แปลงสารมาเป็ นของตนเอง ไม่ขโมยความคิดของบุคคลอื่น มาเป็นของ
ตนเอง รวมทั้งการให้ ความยุ ติธ รรมต่อบุคคลอื่นด้วยการไม่พูดลั บหลั งในทางที่ไม่ดี
(นินทา) ทาให้ผู้ที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะไม่มีโอกาสอธิบายหรือชี้แจง
ข้อเท็จจริง
พฤติกรรมที่มคี วามสามารถเป็นฐาน (Competence – Based
Behavior)
6. การทางานให้สาเร็จเห็นผล (deliver results) เป็นสิ่งที่
สะท้อนถึงการนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการทางานได้ประสบความสาเร็จ ซึ่งการ
ทางานสาเร็จนั้นทาให้ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลอื่น เช่น เมื่อมีภารกิจสาคัญที่ต้อง
ทาให้สาเร็จแล้วความไว้วางใจจะถูกมอบให้กับคนที่เคยประสบความสาเร็จแล้วเป็น
แม่งานหรือหั วหน้ าในการปฏิบั ติภ ารกิจนี้ เป็นต้น นอกจากนี้การทางานให้ ประสบ
ความสาเร็จยังสามารถช่วยสร้างความไว้วางใจจากบุคลากรใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมงาน
อีกด้วย
7. การพัฒนาให้ดีขึ้น (get better) เป็นพฤติกรรมที่สะท้อนให้
เห็นถึงการไม่หยุดเรียนรู้และมีการพัฒนาอย่างต่ อเนื่องโดยพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็น
พฤติกรรมช่วยสร้างความไว้วางใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพฤติกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทาให้มีความรู้ที่ทันสมัยและมีนวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมทาง
ความคิด เทคนิควิธีการ ขั้นตอนการทางาน ซึ่งจะทาให้บุคคลรอบข้างมีค วามไว้วางใจ
ว่าสิ่งที่คิด พูด และกระทานั้น มีความถูกต้องเชื่อถือได้โดยเป็นผลมาจากการที่เรียนรู้
และพัฒนาตลอดเวลา
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8. การเผชิญกับความจริง (confront reality) เป็นการใช้
ความรู้ ความคิด และทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมจนประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ (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) เป็นการควบคุมและกากับตนเองและบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วย
สานึกความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้นาที่จะสร้างความไว้วางใจจากบุคลากร
ได้นั้นจะต้องมีสานึกความรับผิดชอบในส่วนตน และสามารถกระตุ้นบุคลากรให้มีสานึก
ความรับผิดชอบไปพร้อมกันด้วย
พฤติกรรมที่มีบทบาทและความสามารถเป็นฐาน (Character &
Competence Behavior)
11. การฟัง (listen first) หมายถึงการฟังอย่างตั้งใจ การฟัง
อย่างลึกซึ้ง ฟังให้ได้ยินเสียงที่อยู่ข้างใน (ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการ
ที่ซ่อนอยู่ภายใน) การฟังทาให้เกิดความไว้ว างใจได้โดยการตอบสนองสิ่งที่ได้ฟังนั้น
อย่างเหมาะสม เช่น การแสดงความเห็นอกเห็นใจ (empathy) การแสดงความห่วงใย
ตลอดจนการให้กาลังใจ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ฟังเป็นและเก็บความลับได้ดีจะสามารถสร้าง
ความไว้วางใจได้อย่างรวดเร็ว
12. การรักษาสัจจะ (keep commitments) เป็นการปฏิบัติ
ตามสิ่งที่ได้พูดหรือให้คามั่นสัญญาไว้ ซึ่งการรักษาสัจจะเป็นวิธีการที่สามารถสร้างความ
ไว้วางใจจากบุคคลอื่นได้รวดเร็วมากที่สุด เพราะการรักษาสัจจะทาให้เกิดความเชื่อถือ
ได้ในตัว บุ คคล อีกทั้งการปฏิบั ติตามค ามั่น สั ญ ญายังเป็นการแสดงถึ งการให้ เกียรติ
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และเคารพบุ คคลอื่นอีกด้วย บุคคลใดที่ได้รับการปฏิบัติต่อตนเองตามคามั่นสั ญญา
ย่อมมอบความไว้วางใจให้ในระยะยาว
13. การรักษาและเพิ่มความไว้วางใจ (extend trust) เป็นการ
ปฏิบัติตามแนวทางพฤติกรรมการสร้างความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะรักษา
ความไว้วางใจไว้ได้แล้วยังเป็นการเพิ่มระดับความไว้วางใจให้มากขึ้น และได้รับความ
ไว้วางใจจากบุคคลต่างๆ จานวนมากขึ้น
จากผลงานของ Covey ข้างต้นสามารถวิเคราะห์ แนวปฏิบัติ ของโค้ช ที่
เสริมสร้างความไว้วางใจได้ดังต่อไปนี้
ตาราง 10 แนวปฏิบัติการโค้ชเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ
พฤติกรรมตามแนวของ Covey
พฤติกรรมที่มีบทบาทเป็นฐาน
การพูดตรงและชัดเจน

แนวการปฏิบัติของโค้ช
- ชี้แนะแนวทางการพัฒนาผู้เรียน
อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน
- ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์
- บอกเจตนาที่แท้จริงของโค้ชไปยังผู้เรียน
- สะท้อนจุดอ่อนของผู้เรียนด้วยความจริงใจ
- สะท้อนจุดแข็งที่ผู้เรียนควรพัฒนาต่อยอด
- กล่าวคาพูดต่อผู้เรียนเหมาะสมกับกาลเวลา
และสถานที่
- ใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้เรียน
- พูดกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง
- พูดให้กาลังใจผู้เรียนใช้ความพยายามไปสู่
เป้าหมาย

158 บทที่ 4 การสร้างความไว้วางใจ
ตาราง 10 แนวปฏิบัติการโค้ชเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ)
พฤติกรรมตามแนวของ Covey

การให้เกียรติและเคารพ

แนวการปฏิบัติของโค้ช
- แสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนรู้
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ และผลผลิต
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมา
- ให้ความสาคัญกับความคิดของผู้เรียนทุกคน
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
และความเป็นตัวของตัวเอง
- ให้ความเอาใจใส่มิติด้านอารมณ์และความรู้สึก
ของผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง
- ยอมรับความคิดเห็นที่มีประโยชน์ของผู้เรียน
- ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
แสดงความสามารถของตนเอง
- แสดงความใส่ใจกับความคิดของผู้เรียน
- ยอมรับแนวความคิดที่ถูกต้องของผู้เรียน
- ให้ความสาคัญกับความเป็นตัวตนของผู้เรียน
- เอาใจผู้เรียนมาใส่ใจตนเองแสดงความเข้าใจ
และความใส่ใจต่อความต้องการของผู้เรียน
- ให้ความเป็นมิตรกับผู้เรียน
- ให้ความยุติธรรมกับผู้เรียนทุกคน
- ชมเชยผู้เรียนด้วยความจริงใจ
- แสดงกริยามารยาทที่ดีต่อผู้เรียน
- ไม่ทาให้ผู้เรียนรู้สึกเสียหน้า หรือเสียกาลังใจ
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ตาราง 10 แนวปฏิบัติการโค้ชเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ)
พฤติกรรมตามแนวของ Covey
การมีความโปร่งใส

การยอมรับผิด

แนวการปฏิบัติของโค้ช
- อธิบายให้เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ
ให้ผู้เรียนเข้าใจ
- ปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
- ให้ความยุติธรรมในการประเมินผู้เรียนตาม
มาตรฐานหรือข้อตกลงร่วมกัน
- ตัดสินใจในการโค้ชบนพื้นฐานของความถูกต้อง
- เปิดเผยข้อมูลการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคล
ตามความเป็นจริง
- กล่าวคาขอโทษผู้เรียนทันทีที่ทราบว่ามีความ
ผิดพลาด
- แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง
ที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน
- ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้ถูกต้องและทาให้
ผู้เรียนเห็นว่าสิ่งที่ผิดพลาดได้รับการแก้ไขแล้ว
- แก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผิดพลาดให้กลับมา
ถูกต้อง
- แสดงความเสียใจต่อผู้เรียนในสิ่งทีโ่ ค้ช
ทาผิดพลาด
- ให้คามั่นสัญญาต่อผู้เรียนว่าความผิดพลาด
จะไม่เกิดขึ้นอีก
- ให้การเยียวยาผู้เรียนต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ความผิดพลาด
- ป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด

160 บทที่ 4 การสร้างความไว้วางใจ
ตาราง 10 แนวปฏิบัติการโค้ชเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ)
พฤติกรรมตามแนวของ Covey
การซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น

แนวการปฏิบัติของโค้ช
- กล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ ที่สื่อสาร
กับผู้เรียนให้ผู้เรียนทราบ
- อ้างอิงเจ้าของผลงานหรือเจ้าของความคิด
ให้ผู้เรียนทราบอย่างถูกต้อง
- พูดกับผู้เรียนในสิ่งที่ตรงกับความเป็นจริง
หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่บิดเบือนข้อมูล
- คิด พูด และกระทาต่อผู้เรียนในสิ่งที่ตรงกัน
- ไม่นินทาว่าร้าย หรือไม่กล่าวถึงบุคคลอื่น
ในทางที่ไม่ดใี ห้ผู้เรียนฟัง
- ปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยใจปรารถนาดี
ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง
- ชี้แนะผู้เรียนให้พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ดี
มีประโยชน์ต่อการดารงชีวิตในอนาคต
- เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
- ไม่ทอดทิ้งผู้เรียน เมื่อเขาไม่ประสบความสาเร็จ
ในการเรียนรู้ และให้การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน
ให้ประสบความสาเร็จเต็มตามศักยภาพที่มี
- พูดถึงผู้เรียนในแง่มุมของการเรียนรู้และการ
พัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น ไม่ติฉินนินทา
ผู้เรียนลับหลัง
- รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้และคุณภาพของ
ผู้เรียนโดยการให้ความช่วยเหลือจนผู้เรียน
ประสบความสาเร็จ
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ตาราง 10 แนวปฏิบัติการโค้ชเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ)
พฤติกรรมตามแนวของ Covey
แนวการปฏิบัติของโค้ช
พฤติกรรมที่มีความสามารถเป็นฐาน
การทางานให้สาเร็จเห็นผล
- ตรวจสอบผลการเรียนรู้และสะท้อนผลไปยัง
ผู้เรียนตรงตามกาหนดเวลา
- แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าผู้สอนประสบความสาเร็จ
ในการโค้ชจนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
- แสดงข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนถึงการประสบ
ความสาเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
- ยกตัวอย่างผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จในการ
เรียนรู้ หรือผู้เรียนที่มีคุณภาพจากการที่ได้ใช้
ความมุ่งมั่นพยายามในการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาให้ดีขึ้น
- ปรับปรุงวิธีการโค้ชผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติและความต้องการรายบุคคล
- ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- ปรับเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระอยู่เสมอ
- ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และธรรมชาติ
ของผู้เรียนอยู่เสมอ
- พัฒนาวิธีการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการให้ข้อมูลเพื่อการ
เรียนรู้ต่อยอดอยู่เสมอ
- เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

162 บทที่ 4 การสร้างความไว้วางใจ
ตาราง 10 แนวปฏิบัติการโค้ชเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ)
พฤติกรรมตามแนวของ Covey
การเผชิญกับความจริง

แนวการปฏิบัติของโค้ช
- ยอมรับข้อจากัดหรือศักยภาพในการเรียนรู้
ของผู้เรียนและนามาพัฒนาวิธีการโค้ช
- แก้ปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้น
ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
- นาความรู้ด้านต่างๆ มาใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ และกลวิธีการโค้ชผู้เรียน
- ใช้ความพยายามในการโค้ชเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
- นาความรู้ด้านต่างๆ มาพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
- ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขกับผู้เรียน
- ไม่หลีกเลี่ยงผู้เรียนที่ขอรับความช่วยเหลือ
โดยอาสาให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านวิชาการ
และด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมแก้ไขปัญหาทางการ
เรียนรู้ของตนเอง
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนาไปสู่การ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
- แสวงหาแนวทางการป้องกันปัญหาทางการ
เรียนรู้ที่อาจจะเกิดขึ้นซ้าอีก
- นาศักยภาพผู้เรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกัน
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ตาราง 10 แนวปฏิบัติการโค้ชเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ)
พฤติกรรมตามแนวของ Covey
การชี้แจงเป้าหมายให้กระจ่าง

แนวการปฏิบัติของโค้ช
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายของการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนทุกครั้งที่ทาการโค้ช
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์หรือมาตรฐานคุณภาพ
ของผลงานที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติให้บรรลุ
- ร่วมกันกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้กับผู้เรียน
- ให้ข้อมูลระดับคุณภาพของผลงานหรือผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และแนะนาให้ทราบถึงระดับ
คุณภาพของผลงานหรือผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ควรพัฒนาต่อยอดไปให้ถึง
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้
- ให้ผู้เรียนอธิบายเป้าหมายของการเรียนรู้ของตน
- ร่วมกับผู้เรียนในการตรวจสอบการบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้เป็นระยะๆ
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขอบข่ายและแนวทาง
การประเมินผลการเรียนรู้
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
(scoring rubrics) ผลงาน และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
- ยกตัวอย่างหรือให้คาชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ลักษณะของผลงานที่มีคุณภาพ ให้ผู้เรียน
เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม

164 บทที่ 4 การสร้างความไว้วางใจ
ตาราง 10 แนวปฏิบัติการโค้ชเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ)
พฤติกรรมตามแนวของ Covey
การปฏิบัติงานด้วยสานึกรับผิดชอบ

แนวการปฏิบัติของโค้ช
- วางแผนการโค้ชผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ผู้เรียนแต่ละคน
จะต้องได้รับการส่งเสริมต่อยอดและพัฒนา
- ให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ
- พัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้งด้านเนื้อหาสาระ
กระบวนการเรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
- ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล
ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพและมี
ความยุติธรรมในการประเมิน
- สะท้อนผลการประเมินไปยังผู้เรียนตามความ
เป็นจริง และชี้แนะแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาตนเองให้แก่ผู้เรียน
- ติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
- ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระ กิจกรรม
และสื่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
- พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเพิ่มพูนขึ้น
และนามาใช้ในการโค้ชผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
- กระตุ้นผู้เรียนให้มีสานึกความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเอง มุ่งเน้นการมีวินัยในตนเอง
(self - discipline) เป็นสาคัญ
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ตาราง 10 แนวปฏิบัติการโค้ชเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ)
พฤติกรรมตามแนวของ Covey
แนวการปฏิบัติของโค้ช
พฤติกรรมที่มีบทบาทและความสามารถเป็นฐาน
การฟัง
- ตั้งใจฟังความคิดเห็น หรือคาตอบของผู้เรียน
- ไม่พูดแทรกระหว่างที่ผู้เรียนกาลังอธิบาย
หรือตอบคาถามของโค้ช
- ไม่ด่วนตัดสินสิ่งที่ได้ฟัง ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
หากเรื่องที่ฟังยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ
- ฟังให้จบโดยไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย
- แสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
หรือตอบคาถามอย่างเต็มที่
- แสดงความเข้าใจในเรื่องที่ฟัง เช่น พยักหน้า
- แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้เรียนในเรื่องที่กาลัง
กังวลใจหรือไม่สบายใจ และช่วยหาทางออกที่ดี
- ให้กาลังใจผู้เรียนในการพูดให้จบด้วยความมั่นใจ
- ไม่นาเรื่องราวของผู้เรียนไปพูดต่อโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้เรียน
- แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่ฟังจากผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์
- แสดงความยินดีหากเรื่องที่ฟังนั้นเป็นเรื่องที่ดี
และแสดงความเสียใจหากเป็นเรื่องที่ไม่ดี
- ไม่นาความลับหรือสิ่งที่ผู้เรียนไม่มั่นใจไปพูดต่อ
กับบุคคลอื่น เพราะทาให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจ
มากยิ่งขึ้น
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ตาราง 10 แนวปฏิบัติการโค้ชเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ (ต่อ)
พฤติกรรมตามแนวของ Covey
การรักษาสัจจะ

การรักษาและเพิ่มความไว้วางใจ

แนวการปฏิบัติของโค้ช
- ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ตกลงร่วมกันไว้กับผู้เรียน
เช่น การจัดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์
การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้
- ตรงต่อเวลาตามที่ได้นัดหมายไว้กับผู้เรียน
- พูดและกระทาต่อผู้เรียนอย่างตรงกัน
- รักษากฎกติกาต่างๆ ที่ได้ตกลงร่วมกันกับผู้เรียน
อย่างตรงไปตรงมาและเท่าเทียมกัน
- มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้ตกลงกัน
ไว้ตั้งแต่ต้น หากจะมีการเปลี่ยนแปลงต้อง
ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนก่อน
- ประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมิน
ที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
- สะท้อนผลการประเมินและให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนจนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
- ปฏิบัติตามแนวทางการสร้างความไว้วางใจ
ต่อผู้เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพูดตรง
และชัดเจน การให้เกียรติและเคารพ
การมีความโปร่งใส การยอมรับผิด
การซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น การทางานให้สาเร็จ
เห็นผล การพัฒนาให้ดีขึ้น การเผชิญกับ
ความจริง การชี้แจงเป้าหมายให้กระจ่าง
การปฏิบัติงานด้วยสานึกรับผิดชอบ การฟัง
และการรักษาสัจจะตามที่กล่าวมา
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4.8 ปัจจัยยึดเหนี่ยวความไว้วางใจ
การโค้ช เป็ น สิ่ ง ที่ ม ากกว่ า การบอกกล่ า วให้ ผู้ เ รี ยนพั ฒ นาตนเองเท่ า นั้ น
ซึ่งใครๆ ก็สามารถกระทาได้ โดยไม่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญอะไร ซึ่งการกระทา
ดังกล่าวจะสามารถโค้ชผู้เรียนได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อผู้เรียนนาสิ่งที่ได้รับการโค้ช
มาวิเคราะห์ภายหลัง แล้วพบว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์ เท่าที่ควรจากโค้ช เมื่อนั้นเขาจะ
เดินจากโค้ชไปทันที ดังนั้นโค้ชจะต้องทางานหนักหลายประการ ซึ่งเป็นปัจจัยยึดเหนี่ยว
ความไว้วางใจดังต่อไปนี้
1. การแสวงหาความรู้ ใ นเรื่ อ งที่ ท าการโค้ ช อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพราะ
ความรู้ ใหม่ๆ จะเป็ น สิ่ งที่ส่ ง เสริ มการมีภ าวะผู้ นาทางวิ ช าการของโค้ช และเมื่อ โค้ ช
มีภาวะผู้นาทางวิชาการแล้ว ความไว้วางใจของผู้เรียนจะตามมา
2. ศึกษาค้น คว้า วิจัย และสร้ า งสรรค์น วัต กรรมต่างๆที่ส ามารถ
นามาใช้ในการโค้ ช ทาให้การโค้ชมีเทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน
3. ความอดทนของโค้ชในการให้คาแนะนาช่วยเหลือ ในสิ่งที่ผู้เรียน
ต้องการ แม้ว่าการให้คาแนะนาช่วยเหลือนั้นจะเป็นเรื่องเดิม แต่จะต้องใช้เทคนิควิธีการ
ที่แตกต่างจากเดิม ทาให้ผู้เรียนเห็นถึงความมุ่งมั่นพยายามในการโค้ชของโค้ช
4. ความสม่าเสมอในการโค้ช ที่โ ค้ชทาการโค้ชให้กับ ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง และผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

4.9 การจัดการความไว้วางใจ
ความไว้ ว างใจของผู้ เ รี ย นนั้ น สามารถมี เ พิ่ ม ขึ้ น และลดลงได้ ต าม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการโค้ ช ซึ่ ง โค้ ช จะต้ อ งมี ทั ก ษะในการจั ด การกั บ ความไว้ ว างใจ
หากสามารถจัดการความไว้วางใจได้ ย่อมส่งผลทาให้การโค้ชดาเนินการต่อไปได้อย่างดี
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หากไม่ส ามารถจั ดการความไว้ว างใจได้ ก็ย่ อมส่ งผลเสี ยต่อการโค้ช ได้เช่นเดียวกั น
การจัดการความไว้วางใจ ไม่ใช่การหลอกลวงผู้เรียน แต่เป็นการทาให้ผู้เรียนมีความ
เชื่อมั่นและศรัทธา ในตัวโค้ช พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปพร้อมกับโค้ช
ได้ตลอดเวลา
เหตุผ ลที่ต้องมีการจัดการความไว้วางใจ เนื่องจากผู้เรียนอาจมีข้อสงสั ย
บางประการเกี่ยวกับเหตุผลในการปฏิบัติตามคาชี้แนะของโค้ชซึ่งโค้ชย่อมมีจุดมุ่งหมาย
ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ผู้เรียนอาจมีคาถามอยู่ในใจว่าเพราะอะไร
จึงต้องปฏิบัติตามที่โค้ชแนะนา หากผู้เรียนมีความคิดเห็นแย้งกับโค้ชและโค้ชไม่สามารถ
อธิบายชี้แจงเหตุผลได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจทีผ่ ู้เรียนจะมีให้กับโค้ช
อย่างไรก็ตามการสร้างความไว้วางใจไม่ใช่การตามใจแต่โค้ชต้องอธิบาย
ให้ เ หตุ ผ ลและชี้ แ จงประโยชน์ ที่ ผู้ เ รี ย นจะได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน า
การตามใจผู้เรียนไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง เพราะในท้ายที่สุดแล้ว ผู้เรียนจะไม่ได้เรียนรู้และ
พัฒนาซ้ายังเป็นการทาลายโอกาสการพัฒนาอีกด้วย
ความไว้วางใจจะถูกทาลายลงในทันที หากผู้เรียนทราบว่าโค้ชไม่มีความ
จริ ง ใจและความปรารถนาดี ต่ อ เขา ดั ง นั้ น การตามใจอาจสร้ า งความประทั บ ใจ
แบบฉาบฉวย แต่ไม่ผลเสียปรากฏขึ้น โค้ชจะไม่สามารถสร้างความไว้วางใจได้อีกเลย
วิธีการจัดการความไว้วางใจของผู้เรียนมีดังต่อไปนี้
1. สั ง เกตพฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย น หากพบว่ า ผู้ เ รี ย นให้ ก ารยอมรั บ
ข้อเสนอแนะ คาชี้แนะ คาแนะนา ของโค้ช เป็นอย่างดี นั่นเป็นพฤติกรรม ที่สะท้อนให้
เห็นว่าผู้เรียนมีความไว้วางใจโค้ช เมื่อโค้ชสังเกตพบดังนี้แล้ว ให้ดาเนินการโค้ชสิ่งที่
ยากและซั บ ซ้ อ นต่ อ ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผู้ เ รี ย นพร้ อ มปฏิ บั ติ ง านที่ ย ากหรื อ ซั บ ซ้ อ น
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดด
2. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน หากพบว่า ผู้เรียนตั้งคาถามย้อนกลับ
ในลั ก ษณะต้ อ งการเหตุ ผ ลจากโค้ ช ว่ า เพราะเหตุ ใ ดจึ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ อ ย่ า งนั้ น อย่ า งนี้
แสดงว่า ผู้เรียนเริ่มมีข้อสงสัยในข้อเสนอแนะคาชี้แนะ คาแนะนาของโค้ช โค้ชต้องหยุด
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การโค้ ช ไว้ ชั่ ว ขณะ แล้ ว อธิ บ ายให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง วิ ช าการ สนั บ สนุ น ข้ อ เสนอแนะ
คาชี้แนะ คาแนะนา ว่าหากผู้เรียนปฏิบัติตามแล้วจะเกิดผลอย่างไร และผลนั้นมีความ
เชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายสู ง สุ ด ของผู้ เ รี ย นอย่ า งไร แล้ ว สั ง เกตพฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย น
ในระหว่า งการอธิ บ ายให้ เ หตุผ ลอยู่ นั้ น หากพบว่า ผู้ เรี ยนเริ่ มให้ การยอมรับ เหตุผ ล
ดังกล่าวแล้วจึงทาการโค้ชต่อไป หากยังไม่ยอมรับโค้ชก็จะต้องอธิบายให้เหตุผลเพิ่มเติม
โดยอาจใช้การยกตัวอย่างข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีต หรือตัวอย่างจากประสบการณ์
ตรงของโค้ช และตั ว อย่ างที่มีน้ าหนั กมากที่ สุ ด คือ ตัว อย่า งที่เ กิดขึ้ นกั บผู้ เ รียนเอง
ซึ่งการยกตัวอย่างสนับสนุนการให้เหตุผลของโค้ช จะทาให้ผู้เรียนยอมรับเหตุผลของ
โค้ชได้เร็วขึ้น และปราศจากความแคลงใจ ทาให้การโค้ชสามารถดาเนินต่อไปได้

สรุป
สาระสาคัญที่นาเสนอในบทนี้ได้กล่าวถึง ความไว้วางใจซึ่งเป็นปัจจัยที่
สาคัญที่สุดของการโค้ช เพราะเป็นเหตุปัจจัยเดียวที่ทาให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองตามคาชี้แนะของโค้ช หากการโค้ชเป็นไปด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
โค้ชมีความไว้วางใจผู้เรียน ผู้เรียน มีความไว้วางใจโค้ช โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญที่สุดของ
การสร้างความไว้วางใจ คือ การทาให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการดูแลจากโค้ช
ด้วยความรัก ความเมตตา เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะ
ความไว้วางใจเป็นพลังที่อยู่ในจิตใจของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองตามแนวทางและคาชี้แนะของโค้ชได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้เรียนมีความไว้วางใจ
โค้ช ผู้เรียนจะมีความเชื่อมั่น ในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตั้ งคาถาม กล้าคิด
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้งผู้เรียนแต่ละคน แต่ละช่วงวัย
มีธรรมชาติและความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งโค้ชต้องศึกษาวิเคราะห์ และตอบสนอง
เพื่อสร้างความไว้วางให้ ให้เกิดขึ้น โดยปัจจัยที่เสริมสร้างความไว้ วางใจมีหลายปัจจัย
ซึง่ บุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่สาคัญเบื้องต้นของการสร้างความไว้วางใจ โค้ชที่มีบุคลิกภาพ
ที่ดีย่อมสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เรียน ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งการสื่อสารในการโค้ช
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เป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ ความคิด และความรู้สึก จากโค้ชไปยังผู้เรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สิ่งสาคัญ
อีกประการหนึ่งที่โค้ชควรตระหนักอยู่เสมอ คือ ความไว้วางใจ สามารถสร้างได้ทุกเวลา
ที่ทาการโค้ชและต้องทาอย่างต่อเนื่อง การโค้ชเป็นสิ่งที่มากกว่าการบอกกล่าวให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองเท่านั้น โค้ชจะต้องทางานหนักหลายประการซึ่งเป็นปัจจัย ยึดเหนี่ยวความ
ไว้ว างใจไว้ ได้ เพราะความไว้ว างใจของผู้ เ รี ยน สามารถมี เพิ่ม ขึ้นและลดลงได้ ตาม
ประสิทธิภาพในการโค้ช หากสามารถจัดการความไว้วางใจได้ย่อมส่งผลทาให้การโค้ช
ดาเนินการต่อไปได้อย่างดี
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แรงจูงใจภายใน (inner motivation)
สร้างได้จากการ

Feed – Up

การ Feed – up ที่ดี

ช่วยสร้าง

แรงจูงใจ

ในการเรียนรู้
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บทนา
การนาเสนอเนื้อหาสาระ เรื่องการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed up) มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การใช้คาถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
การใช้สื่อเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การใช้เรื่องเล่าเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้การให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติ เพื่อกระตุ้น การเรี ย นรู้ ตัว ชี้วัดการให้ ข้อมูล เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ โดยมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) ของผู้เรียนเป็น
การดาเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีวินัยในตนเอง
(self - discipline) ทราบผลลัพธ์การเรียนรู้ และแนวทางการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2. จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ คือ การสร้าง
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาจากความ
ต้องการของตนเอง อย่างไรก็ตามการสร้างแรงจูงใจภายในของผู้เรียนประถมศึกษา
อาจจะต้องใช้แรงจูงใจภายนอกมากระตุ้นก่อนแต่สุดท้ายจะต้องสร้างแรงจูงใจภายในให้
เกิดขึ้น
3. การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้คาถามเป็นการตั้งคาถาม
ที่กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้
เป็นสาคัญ
4. การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้สื่อเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่
โค้ชสามารถเลือกใช้ได้ตามความสนใจของผู้เรียนและสัมพันธ์กับสาระสาคัญที่ผู้เรียน
จะต้องเรียนรู้
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5. การใช้ เ รื่ อ งเล่ า เป็ น อี ก วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การให้ ข้ อ มู ล
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ที่โค้ชสามารถเลือกใช้ตามบริบทของการโค้ช การใช้เรื่องเล่าที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ การคิดขั้นสูง และมิติด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี
6. การให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น อี ก วิ ธี การหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ส าหรั บ
การกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยโค้ชมีกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่มากในการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้
7. การให้ ข้อ มู ล เพื่อ กระตุ้ นการเรีย นรู้ ส ามารถท าได้ ห ลายวิ ธี ก าร
โค้ ช อาจใช้ วิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง หรื อ ใช้ห ลายๆ วิ ธี ร่ ว มกั น ก็ ไ ด้ แต่ ยึ ด จุ ด มุ่ ง หมาย
เกี่ยวกับแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการเรียนรู้เป็นสาคัญ
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5.1 แนวคิดของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

5.2 จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

5.3 การใช้คาถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

5. การให้ข้อมูล
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

5.4 การใช้สื่อเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

5.5 การใช้เรื่องเล่าเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

5.6 การให้ผเู้ รียนลงมือปฏิบตั ิเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

5.7 กิจกรรมการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
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Feed – up
เป็นปัจจัยทาให้ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู้
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5.1 แนวคิดของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
การให้ข้อมูลในการเรียนรู้ของผู้เรียนแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่
การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up)
การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)
การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward)
ในบทนี้ จ ะกล่ า วถึ ง เฉพาะการให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ กระตุ้ น การเรี ย นรู้ ซึ่ ง มี
สาระสาคัญดังนี้

Feed – Up
การให้ ข้อ มูล เพื่ อกระตุ้ น การเรี ย นรู้ เป็ นการให้ ข้อ มูล พื้น ฐานของการ
เรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์ การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้ ภาระงาน (job and task) ตลอดจนวิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผล ที่ผู้โค้ชต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอน
นอกจากนี้ผู้โค้ชยังต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้โดยเน้นแรงจูงใจภายใน
(inner motivation) ชี้แจงให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าในสิ่งที่จะเรียนรู้
การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สาคัญมากของกระบวนการจัดการ
เรี ย นการสอน เพราะผู้ เ รี ย นได้ ท ราบข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม เรี ย น อี ก ทั้ ง ยั ง มี
แรงจูงใจและอยากเรียนรู้
การให้ข้อมูล เพื่อกระตุ้น การเรียนรู้ เป็นการดาเนินการด้วยวิธีการต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีวินัยในตนเอง (self - discipline) ทราบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ และแนวทางการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
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การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่สาคัญที่ทาให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ซึ่งให้ความสาคัญกับ แรงจูงใจภายใน (inner motivation)
ที่ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความตระหนั ก และมี ค วามต้ อ งการในการเรี ย นรู้ ด้ ว ยความใฝ่ เ รี ย นรู้
ของตนเอง มากกว่าปัจจัยจากภายนอก
การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เป็นทักษะสาคัญอีกประการหนึ่งของโค้ช
ที่จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราะเป็ นส่ ว นส าคั ญ ที่ท าให้ ผู้ เรี ย น
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้ผู้เรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
แรงจูงใจ (motivation) คือการลงทุนส่วนตัวของบุคคลที่อยู่ภายในจิตใจ
คือ แรงบันดาลใจ (inspiration) หรือแรงปรารถนา (passion) กากับทิศทางและ
สร้ า งความต่ อ เนื่ อ งการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นเป็ น ทรั พ ยากรส่ ว นตั ว คื อ ความสนใจ
การจัดการเวลา การใช้ความพยายามของแต่ละคนจนประสบความสาเร็จ ซึ่ง ทฤษฎี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของ David I. McClelland ได้อธิบายไว้ว่าสิ่งจูงใจที่ทาให้บุคคล
ใช้ความพยายามในการทางานต่างๆ ให้ประสบความสาเร็จอย่างดี ที่สุดตามที่ได้กาหนด
จุดมุ่งหมายไว้นั้นประกอบด้วย 1) ความต้องการความสาเร็จ 2) ความต้องการความ
ผูกพัน และ 3) ความต้องการพลังอานาจ ซึ่งเมื่อบุคคลประสบความสาเร็จในสิ่งใดแล้วก็
จะเป็นแรงกระตุ้นให้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยความต้องการทั้ง 3 ด้าน
ดังกล่าว มีสาระสาคัญดังนี้ (McClelland. 1961)
1. ความต้องการความสาเร็จ (Need for Achievement) เป็น
ความต้ อ งการกระท าสิ่ ง ต่ า งๆ อย่ า งเต็ ม ความสามารถของตนเองเพื่ อ การประสบ
ความสาเร็จ บุคคลที่มีความต้องการใฝ่สัมฤทธิ์จะมีคุณลักษณะชอบทางานที่ท้าทาย
ความสามารถ มีความรั บ ผิ ดชอบสู ง วางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ ตลอดจน
ต้องการข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานจากบุคคลรอบข้าง
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2. ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) เป็นความ
ต้องการการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือกลุ่ม มีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับบุคคลอื่น บุคคลที่มีความต้องการความผูกพันจะมีคุณลักษณะของความร่วมมื อ
มากกว่าการแข่งขัน สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นได้ดี
3. ความต้องการอานาจ (Need for Power) เป็นความต้องการมี
พลั งอานาจหรื ออิทธิพลเหนื อบุ คคลอื่น บุคคลที่มีความต้องการพลั ง อานาจสู ง จะมี
คุณลักษณะความเป็นผู้นา กล้าตัดสินใจ ต้องการได้รับการยอมรับหรือยกย่องจาก
บุคคลอื่น ชอบการแข่งขันและเอาชนะ
มีผลการวิจัยที่ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland หลายผลงานที่ทาให้
เห็นว่าการใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในด้านความต้องการความสาเร็จ สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างดี เช่น ผลการวิจัยของ Moor, Grabsch และ Rotter ที่ใช้
ทฤษฎี แ รงจู ง ใจของ McClelland กั บ ผู้ เ รี ย นในโครงการ Leadership Living
Learning Community ที่มหาวิทยาลัย Taxas A&M ผลการวิจัยพบว่า จานวนผู้เรียน
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถและความเป็นผู้นาของ
ตนเองมีม ากที่ สุ ด รองลงมาคือ แรงจู ง ใจด้ า นความผู ก พัน และแรงจู ง ใจด้า นความ
ต้องการอานาจ (Moor, Grabsch, and Rotter. 2010)
การใช้แรงจูงใจสู่การลงมือทาเพื่อบรรลุความคาดหวังเป้าหมายของผู้เรียน
แต่ละคนมีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน เป้าหมายการเรียน เป้าหมายทางสังคม
เป้าหมายของผู้สอนกับผู้เรียนไม่ตรงกันผู้สอนพึงยึดเป้าหมายผู้เรียนเป็นหลักในการจัด
กระบวนการเรี ย นรู้ ให้แก่ผู้เรี ยนเป้าหมายการเรียนรู้ที่ดีนาไปสู่ ผลการเรียนที่ลึ กซึ้ง
แตกฉาน โค้ช ควรให้ ข้อมูล เพื่ อกระตุ้นการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนเพื่อให้ เขาเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การมีวินัยในตนเอง การกาหนดเป้าหมายของตนเอง
การควบคุมตนเอง และการกากับตนเอง
การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้สามารถทาได้หลายวิธีการตามบริบท
และเป้าหมายของการโค้ช การให้ ข้อมู ล เพื่อ กระตุ้น การเรี ยนรู้อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ
ช่วยทาให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แรงจูงใจ
ภายใน

มีวินัย
ในตนเอง
การให้ข้อมูล
เพื่อกระตุ้น
การเรียนรู้

ความพร้อม
ในการเรียนรู้
ทราบ
ผลลัพธ์
การเรียนรู้

ทราบ
แนวทาง
การเรียนรู้

แผนภาพ 14 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up)
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5.2 จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้
1. การสร้ า งแรงจู ง ใจภายในในการเรียนรู้ข องผู้ เรีย นโดยมุ่ง ให้ ผู้ เรีย น
ได้เรี ย นรู้ และพัฒ นาจากความต้องการของตนเอง อย่างไรก็ตามการสร้างแรงจูงใจ
ภายในของผู้ เ รี ย นประถมศึ ก ษาอาจจะต้ อ งใช้ แ รงจู ง ใจภายนอกมากระตุ้ น ก่ อ น
แต่สุดท้ายจะต้องสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้น
2. กระตุ้นความต้องการและความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความประพฤติ ทักษะต่างๆ
3. กระตุ้นแรงบันดาลใจ (inspiration) ในการที่จะทากิจกรรมการเรียนรู้
ให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
4. กระตุ้นการคิดขั้นสูงซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นต่อการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของผู้เรียน
5. กระตุ้นวินัยในตนเอง (self - discipline) ประกอบด้วยการกาหนด
เป้าหมายของตนเอง การกากับตนเองและการควบคุมตนเองซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของ
การประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
6. สร้ า งบรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ทั้ ง บรรยากาศทางกายภาพ
บรรยากาศทางสังคม และบรรยากาศทางจิตวิทยา
7. สร้างความกระตื อรือร้ นที่จะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ห รือกิจกรรม
การพัฒนาตนเองต่างๆ ของผู้เรียน
8. ทาให้ผู้เรียนทราบผลลัพธ์การเรียนรู้และแนวทางการเรียนรู้ที่จะทาให้
บรรลุจุดมุ่งหมาย
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5.3 การใช้คาถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
การให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ กระตุ้ น การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ค าถามเป็ น การตั้ ง ค าถามที่
กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้
เป็นสาคัญ
คาถามที่ก ระตุ้ น การเรี ย นรู้ ที่ ดี สามารถสร้ า งแรงจู ง ใจในการเรี ย นรู้ ไ ด้
โดยตัวคาถามที่มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่มักจะเป็นคาถามที่กระตุ้นการคิดสร้า งสรรค์
หรือการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถคิดได้อย่างกว้างขวาง ไม่มีขอบเขต
จากัด ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้ต่อไป
ลักษณะของคาถามจะมีลักษณะเป็น คาถามปลายเปิดให้ผู้เรียนคิดในสิ่งที่
ไม่ น่ า จะเป็ น ไปได้ แต่ ใ นความเป็ น จริ ง แล้ ว สามารถเป็ นไปได้ ค าถามในลั ก ษณะนี้
จะดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
การใช้คาถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ มุ่งกระตุ้นการคิดของผู้เรียนมากกว่า
การได้คาตอบที่ถูกต้อง โค้ชต้องระมัดระวังว่าการตั้งคาถามในส่วนนี้ ไม่คาดหวังว่า
ผู้เรียนจะต้องตอบให้ถูกต้อง แต่เน้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาให้
มากที่ สุ ด และเกิ ด ความอยากรู้ นี่ คื อ จุ ด มุ่ ง หมายของการตั้ ง ค าถามเพื่ อ กระตุ้ น
การเรียนรู้
แนวทางการตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในบริบทของการจัดการเรียน
การสอน โค้ช ควรถามผู้ เรี ย นทั้งชั้น เรี ย นโดยภาพรวมก่อนไม่ควรถามเฉพาะบุคคล
เนื่องจากวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนใหญ่จะกลัวการถูกตั้งคาถาม เมื่อผู้เรียน
มีความมั่นใจและให้ความไว้วางใจโค้ชมากขึ้นแล้ว จึงถามคาถามผู้เรียนรายบุคคล
การถามในภาพรวมทุกคนช่ว ยสร้างบรรยากาศแห่ งความปลอดภัย ได้ดี
อีกทั้งยั งเป็ น การเปิดโอกาสให้ ผู้ เรี ย นทุก คนได้ใช้กระบวนการคิดหาคาตอบอีกด้ว ย
ในบางครั้งหากการถามนั้น เป็นการถามเฉพาะบุคคล จะมีผู้เรียนคนอื่นส่วนหนึ่ง ไม่ใช้
กระบวนการคิดของตนเองต่อคาถามนั้น นับว่าเป็นการเสียโอกาสที่จะใช้คาถามกระตุ้น
การเรียนรู้

บทที่ 5 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 185

ตัวอย่างคาถามที่ใช้สาหรับกระตุ้นการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ มีดังต่อไปนี้
ตาราง 11 ตัวอย่างการใช้คาถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
สาระสาคัญ
คาไทยที่มีหลาย
ความหมาย

ระดับ
ป.3

ขนราก

ม. 1

เลขยกกาลัง

ม. 2

การมีสติ
อยู่กับปัจจุบัน
จิตสาธารณะ

ใช้ได้
ทุกระดับ
ใช้ได้
ทุกระดับ
ความซื่อสัตย์
ใช้ได้
สุจริต
ทุกระดับ
การรับประทาน ใช้ได้
อาหารสุขภาพ ทุกระดับ
การใช้
App Line
ในการเรียนรู้

ใช้ได้
ทุกระดับ

ตัวอย่างคาถาม
นักเรียนคิดว่าคาว่า “กิน” ในสองประโยคนี้
มีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
1. ฉันกินข้าวก่อนมาโรงเรียน
2. คนทุจริตโกงกินชาติ
นักเรียนอยากรู้หรือไม่ว่า ขนราก เหมือน
หรือต่างจากราก อย่างไร และเราจะมีวิธีการ
อย่างไรให้มองเห็นขนรากของพืช
มีเลข 3 อยู่ 2 ตัว นักเรียนคิดว่าจะทาอย่างไร
จึงได้คาตอบเท่ากับ 9
นักเรียนคิดว่า ความโลภ ความโกรธ
ความหลง เราควรกาจัดสิ่งใดก่อน
นักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถทาประโยชน์
ให้กับสังคมในเรื่องใดได้บ้าง
นักเรียนคิดว่าโกงแล้วได้ประโยชน์ร่วมกัน
เป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่
นักเรียนคิดว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากอะไร
ได้บ้าง นักเรียนคิดว่านักเรียนจะเริ่มต้นสุขภาพดี
ของตนเองอย่างไร
นักเรียนคิดว่า App Line ใช้ทาอะไรได้บ้าง
และนักเรียนสามารถใช้ App Line
ทาอะไรบ้าง

186 บทที่ 5 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
ตาราง 11 ตัวอย่างการใช้คาถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (ต่อ)
สาระสาคัญ
การวิจัย
เพื่อพัฒนา
การเรียนรู้
การเรียนรู้โดย
ใช้
วิจัยเป็นฐาน
การโค้ช
เพื่อการรู้คิด
การประเมิน
ตามสภาพจริง

ระดับชั้น
ตัวอย่างคาถาม
อุดมศึกษา นักศึกษาคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ต้องทาเป็น 5 บท หรือไม่ เพราะเหตุใด
อุดมศึกษา นักศึกษาคิดว่าการเรียนการสอนกับการวิจัย
เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ เพราะเหตุใด
อุดมศึกษา นักศึกษาคิดว่าการโค้ชสามารถพัฒนาการรู้คิด
ของผู้เรียนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
อุดมศึกษา นักศึกษาคิดว่าการจัดการเรียนการสอนกับการ
ประเมินตามสภาพจริงเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่

จากตัวอย่างการใช้คาถามกระตุ้นการเรียนรู้ข้างต้น จะพบว่าโค้ชสามารถ
ถามคาถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระสาคัญที่ต้องการกระตุ้นการเรียนรู้ได้หลากหลาย
มาก อย่าลืมว่า “คาถามที่ดี มีค่ามากกว่าคาตอบที่ถูกต้อง” หมายความว่า โค้ชไม่ต้อง
คาดหวั ง ว่ า ทุ ก ค าตอบจะต้ อ งถู ก ต้ อ ง แต่ ใ ห้ ค าดหวั ง ว่ า ทุ ก ค าถามจะต้ อ งมี ค าตอบ
กลับคืนมา จะถูกหรือผิดยังไม่ใช่เรื่องสาคัญในการกระตุ้นการเรียนรู้นี้ ถ้าผู้เรียนตอบถูก
ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าผู้เรียนตอบผิดก็จะเป็นโจทย์ ให้โค้ชนาไปคิดต่อว่าจะใช้กลวิธีการโค้ช
ต่อไปอย่างไรให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
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5.4 การใช้สื่อเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
การให้ ข้ อ มูล เพื่ อกระตุ้น การเรี ยนรู้ โ ดยใช้ สื่ อ เป็ น อี กวิ ธี ก ารหนึ่ งที่ โ ค้ ช
สามารถเลือกใช้ได้ตามความสนใจของผู้เรียนและสัมพันธ์กับสาระสาคัญที่ผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้
สื่อที่สามารถนามาใช้กระตุ้นการเรียนรู้มีห ลากหลายชนิด เช่น ของจริง
รูปภาพ คลิป เป็นต้น การเลือกใช้สื่อประเภทใดขึ้นอยู่กับ บริบท สาระสาคัญที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ธรรมชาติผู้เรียน และจุดมุ่งหมายของการกระตุ้นการเรียนรู้
ปั จ จุ บั น มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี สู ง มาก มี สื่ อ ที่ อ ยู่ ใ นโลก
ออนไลน์มากมายที่โค้ชสามารถคัดสรรมาใช้กระตุ้นการเรียนรู้ได้ การเลือกสื่อออนไลน์
ควรสอดคล้ อ งกั บ ระดั บ พั ฒ นาการทางสติปัญ ญาของผู้ เรี ยนด้ว ย สื่ อ แต่ ชิ้น มีค วาม
ซับซ้อนในการวิเคราะห์เพื่อทาความเข้าใจในระดับที่แตกต่างกัน กรณีที่เป็นเด็กเล็กควร
ใช้สื่อที่ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน แต่ถ้าเป็นเด็กโตสามารถใช้สื่อที่ซับซ้อนมากขึ้นได้
การใช้สื่อในการกระตุ้นการเรียนรู้ อาจมีการใช้คาถามร่วมด้วย เพื่อให้การ
กระตุ้ น การเรี ย นรู้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ผู้ เ รี ย นได้ ดู สื่ อ และตอบค าถามร่ ว มด้ ว ย
เพื่อนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ต่อไป
การเลือกสื่อออนไลน์มีข้อพึงระวังบางประการ เช่น สื่อที่มีความรุนแรง
ไม่ควรนามาใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เพราะการที่ผู้เรียนได้ดูสื่อที่มีความรุนแรง
จะเกิดการรับรู้และจดจาไว้ในจิตใต้สานึก ซึ่งเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ก้าวร้าว ดังนั้นควรเลือกสื่อที่ไม่มีความรุนแรง แต่มีความสร้างสรรค์ ซึ่งการที่ผู้เรียนได้ดู
สื่อที่สร้างสรรค์ช่วยทาให้สมองส่วนคิด (สมองส่วนหน้า) ทางานในเชิงบวก เป็นปัจจัย
ที่ทาให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ต่อไป

188 บทที่ 5 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
ตัวอย่างการใช้สื่อเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ ทาตารางวิเคราะห์
จาแนกตาม กลุ่มเป้าหมาย ประเภทสาระสาคัญ และตัวอย่างสื่อ มีดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 การใช้ภาพไอศกรีมโคนมากระตุ้นการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน
มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยความมุ่งมั่นทันทีแล้ว
จะประสบความสาเร็จ เหมือนกับการรับประทานไอศกรีมทันทีก่อนที่จะละลาย

แผนภาพ 15 การใช้สื่อภาพไอศกรีมโคนในการกระตุ้นการเรียนรู้

บทที่ 5 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 189

ตัวอย่างที่ 2 การใช้ ภ าพถุ ง ชาประเภทต่ า งๆ มากระตุ้ น การเรี ย นรู้
โดยให้ ผู้ เรี ย นมีความอดทนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จนประสบความสาเร็จ
เปรี ย บเสมื อ นถุ ง ชาที่ จ มอยู่ ใ นน้ าร้ อ น มี ค วามอดทนสู ง จนกระทั่ ง ได้ น้ าชาออกมา
ให้เราดื่ม

แผนภาพ 16 การใช้สื่อภาพถุงชาในการกระตุ้นการเรียนรู้

190 บทที่ 5 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
ตัวอย่างที่ 3 การใช้ของจริงที่เป็นตะกร้า 3 ใบ ติดข้อความที่ตะกร้า
แต่ละใบเรียงลาดับ ใบที่ 1 รู้สึกอย่างไร ใบที่ 2 เรียนรู้อะไร และใบที่ 3 จะนาไปปฏิบัติ
อย่างไร มาใช้กระตุ้นการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน เพื่อให้ทราบผลลั พธ์ว่าเมื่อเสร็จสิ้ นการ
เรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะต้องถอดบทเรียนออกมาว่า ตนเองรู้สึกอย่างไรต่อกิจกรรมที่ได้
ปฏิบัติ ได้เรียนรู้ อะไรจากการทากิจกรรม และจะนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติอย่างไร
นอกจากนี้ยังทาให้ผู้เรียนทราบแนวทางการเรียนรู้อีกด้วยว่า จะต้องมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรม เพราะถ้าไม่ตั้งใจก็จะถอดบทเรียนออกมาไม่ได้ และจะทาให้ไม่มีอะไร
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน

แผนภาพ 17 การใช้สื่อที่เป็นของจริง ตะกร้า 3 ใบในการกระตุ้นการเรียนรู้
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ตัวอย่างที่ 4 การใช้ชุดภาพถ่ายจากสถานที่จริง เพื่อกระตุ้น การเรียนรู้
เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับรากฐานของสังคมไทย การที่ผู้เรียนได้เห็นภาพถ่าย
จากสถานที่ จ ริ ง จะให้ อ ารมณ์และความรู้สึ ก ที่แ ตกต่ างจากการใช้ภ าพถ่ายที่ copy
มาจากเว็บไซต์ แต่ถ้าไม่มีภาพถ่ายจากสถานที่จริง ก็อาจใช้วิธีการอื่นในการกระตุ้นการ
เรียนรู้ ได้อีกดังที่ได้กล่าวนามาในเบื้องต้นแล้ว 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

192 บทที่ 5 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
ข้อความที่จารึกไว้มีใจความสาคัญดังนี้
"จัตุรัสแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงศุภวาระวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแห่งประเทศไทย
ณ โรงพยาบาลเมาทน์ออเบิร์น เคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเส็ตต์
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 1927 ขณะที่เจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชชนก
ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฮาร์วาร์ด
จัตุรัสนี้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 1990
โดยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระธิดาองค์สุดท้องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ แห่งประเทศไทย
เป็นเครื่องหมายราลึกแทนสายสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประชากร
แห่งนครเคมบริดจ์และปวงชนชาวไทย
อนุสรณ์สถานนี้เปิดแพรคลุมป้าย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 1992
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เป็นผู้แทนพระองค์ และผู้แทนปวงชนชาวไทย
ในการเปิดแพรคลุมป้ายอนุสรณ์สถาน"
ที่มาข้อความแปลภาษาไทย facebook.com/Proud.to.be.SIAM
สืบค้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

บทที่ 5 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 193

5.5 การใช้เรื่องเล่าเพือ่ กระตุ้นการเรียนรู้
การใช้ เ รื่ องเล่ า เป็ น อี ก วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ กระตุ้ น
การเรียนรู้ที่โค้ชสามารถเลือกใช้ตามบริบทของการโค้ช การใช้เรื่องเล่าที่มีประสิทธิภาพ
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ การคิดขั้นสูงและมิติด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี
เรื่องเล่าที่ใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรเป็นเรื่อง
จริ งที่เกิ ดขึ้น กับ ประสบการณ์ของโค้ช หรือเรื่ องที่เกิ ดขึ้นจริง ในอดีต เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์
การใช้เรื่องเล่าในการกระตุ้นการเรียนรู้ หากโค้ชมีทักษะในการเล่าเรื่องที่มี
อรรถรส จะยิ่งกระตุ้นการเรียนรู้ได้มากขึ้นเป็นอย่างมาก
อย่ า งไรก็ ต ามการใช้ วิ ธี ก ารเล่ า เรื่ อ งจะเหมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย นที่ มี รู ป แบบ
การเรียนรู้จากการฟัง นั่นคือ ถ้าผู้เรียนชอบฟังแล้วการใช้วิธีการเล่าเรื่องจะสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ได้ดี
การเล่าเรื่องที่กระตุ้นการเรียนรู้นั้น โค้ชจะต้องสอดแทรกสาระสาคัญเข้าไป
ในเนื้อเรื่อง เพื่อให้เรื่องที่เล่าสามารถเชื่อมโยงไปสู่สาระสาคัญที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้
หรือทักษะที่ต้องปฏิบัติได้
การเล่าเรื่อง ไม่ใช่เล่าไปเรื่อยๆ โดยไม่มีสาระสาคัญ การเล่าเรื่องโดยไม่มี
สาระสาคัญจะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และไม่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ได้
เรื่องที่เล่าเป็นสิ่งที่สาคัญมากที่โค้ชจะต้องคัดสรรมาแล้ว เป็นอย่างดี เรื่องที่
นามาเล่าควรมีเนื้อหาที่สร้างสรรค์ สามารถสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม คติสอนใจได้ด้วย เพราะนอกจากจะกระตุ้นการเรียนรู้ได้แล้ว ยังสามารถพัฒนามิติ
ทางด้านจิตใจได้อีกด้วย นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
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ทั ก ษะการเล่ า เรื่ อ งที่ ส าคั ญ เพื่ อ กระตุ้ น การเรี ย นรู้ แ ละจิ น ตนาการ
ของผู้เรียน มีดงั นี้
1. การใช้เสียงประกอบการเล่าเรื่องที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่อง
2. การใช้ ภ าษากายประกอบการเล่ า เรื่ อ งช่ ว ยการท าความเข้ า ใจ
กับเนื้อเรื่อง
3. การสร้างอารมณ์และความรู้สึกร่วมของผู้เรียนไปกับเรื่องราวที่เล่า
4. การใช้คาถามสอดแทรกขณะเล่าเรื่อง เพื่อให้ความคิดของผู้เรียน
อยู่กับเรื่องที่เล่า ทาให้คิดและติดตามตลอดเรื่องเล่า
5. การสรุปเรื่องที่เล่าเพื่อนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไป
6. ทัก ษะการเล่ า เรื่ อ งดั งกล่ า วโค้ ช ควรฝึ กฝนให้ เ กิ ด ความช านาญ
มีหลายครั้งที่โค้ชเล่าเรื่องแล้วผู้เรียนขาดความสนใจกลางคัน ทาให้บรรยากาศในการ
เรียนรู้สูญเสียไป
7. การใช้เรื่องเล่าเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้สามารถทาได้ตลอดเวลาของ
การโค้ช โดยไม่มีข้อจากัดใดๆ แต่โค้ชจะต้องวิเคราะห์และเลือกจังหวะเวลาในการเล่า
ให้เหมาะสม และทาให้การกระตุ้นการเรียนรู้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ตัวอย่ างการใช้เรื่ องเล่ าในการกระตุ้นการเรียนรู้ ในการโค้ชสาระสาคัญ
เรื่อง การไม่ประทุษร้ายบุคคลอื่น โดยการเล่าเรื่องพระเทวทัต ให้ปล่อยช้างนาฬาคีรี
สั้นๆ ว่า พระเทวทัตเป็นพระที่มีจิตใจมักใหญ่ใฝ่สูงได้ทาการประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้า
โดยให้ ป ล่ อ ยช้ า งพระที่ นั่ ง ของพระเจ้ า อาชาติ ศั ต รู ที่ ก าลั ง ตกมั น เพื่ อ ให้ ท าร้ า ย
พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้ าทรงแผ่ เมตตาให้ ช้างนาฬาคีรี จนช้างนาฬาคีรีส งบลง
และได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า จนเกิดปัญญาและเอางวงลู บพระบาท
ของพระพุทธเจ้า และกลับไปยังโรงช้างในที่สุด เหตุการณ์ที่ทาให้พระเทวทัตสูญเสีย
ความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนและบรรดาลูกศิษย์ ไม่มีใครต้อนรับ ไม่มีใครถวาย
อาหารให้ และเสื่ อ มเสี ย จากลาภสั ก การะทั้ ง ปวง พุ ท ธประวั ติ ต อนนี้ ส อนให้ รู้ ว่ า
“การประทุษร้ายบุคคลอื่น ย่อมนาความเสื่อมเสียให้กับตนเอง”
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เมื่อเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้ว ผู้สอนจึงดาเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
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 การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้สาหรับ กระตุ้นการเรียนรู้
ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ โดยโค้ช มีกิจ กรรมที่ใช้เวลาไม่มากในการกระตุ้นให้ ผู้ เรีย น
เกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้
กิจกรรมการปฏิบัติสาหรับการกระตุ้นการเรียนรู้ เน้นการสร้างความตื่นตัว
และความสนใจ มากกว่าการฝึกทักษะการปฏิบัติในกระบวนการเรียนรู้โดยทั่วไป
ลักษณะกิจกรรมการปฏิบัติในการกระตุ้นการเรียนรู้มีความท้าทายความคิด
และจินตนาการของผู้เรียน ช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่สนุกตื่นเต้น
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กิ จ กรรมกระตุ้ น การเรี ย นรู้ ไ ม่ ค วรยากหรื อ ง่ า ยเกิ น ไป โค้ ช ควรเลื อ ก
ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน หากกิจกรรมง่ายเกินไปก็จะไม่น่าสนใจ
และถ้ายากเกินไปจนไม่ทาให้สาเร็จได้กิจกรรมนั้นก็ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ได้
การกระตุ้น การเรี ย นรู้ โ ดยใช้กิจ กรรมโค้ช ควรใช้คาถามร่ว มด้ว ยเพื่อ ให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดต่างๆ เกิดการเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งที่จะเรียนรู้
ต่อไป
การใช้กิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้นี้จะมีประโยชน์อย่าง
มาก เพราะผู้ เ รี ย นจะได้ ใ ช้ ป ระสาทสั ม ผั ส ต่ า งๆ ของร่ า งกายในการท ากิ จ กรรม
มีป ฏิ สั มพั น ธ์ เชิ ง รุ ก อี ก ทั้ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ น าไปสู่ ก ารเรี ยนรู้ ส าระส าคั ญ ต่ างๆ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากได้มีประสบการณ์ตรงกับสิ่งที่กาลังจะเรียนรู้
อย่ า งไรก็ ต ามกิ จ กรรมที่ ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ เ พื่ อ กระตุ้ น การเรี ย นรู้ ค วรมี
สาระส าคัญที่ผู้ เรี ยนจะต้องเรีย นรู้ บูรณาการอยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ด้วย นอกจากนี้ยัง
สามารถบูรณาการคุณลักษณะได้อีกด้วย แต่อย่าลืมว่ากิจกรรมส่วนนี้ปฏิบัติเพื่อกระตุ้น
การเรียนรู้เท่านั้น จุดมุ่งหมายสาคัญ คือ การทาให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ แรงปรารถนา
ในการเรียนรู้ต่อไป
การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเป็นภารกิจ
ที่โค้ชจะต้องวางแผนและเตรียมการมาอย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติของผู้เรียนนาไปสู่การ
เรียนรู้ในเชิง concept ซึ่งการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้มีรายละเอียดมากกว่าการให้
ข้ อ มู ล เพื่ อ กระตุ้ น การเรี ย นรู้ โ ดยการตั้ ง ค าถาม การใช้ สื่ อ และการใช้ เ รื่ อ งเล่ า
จากประสบการณ์ ที่ผ่านมามักไม่ค่อยพบบ่อยนักที่โ ค้ช จะใช้วิธีการให้ ผู้ เรียนลงมือ
ปฏิบัติในการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
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อย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยการให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิ บั ติ นี้ สามารถเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมไปสู่ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ แ ท้ จ ริ ง ได้ ด้ ว ย ไม่ ไ ด้
หมายความว่าให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในการกระตุ้นการเรียนรู้แล้วจะเดินกิจกรรม
ต่อไปไม่ได้ซึ่งถ้าหากโค้ชทาตรงนี้จะก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้เรียน เนื่องจาก
การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ เ ป็ น การเรี ย นรู้ที่ ส่ ง ผลดี ต่ อความจ า มากกว่า การเรี ย นรู้
ด้วยการฟังและการดูจากสื่อ ดังนั้นในกระบวนการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
จึงควรอย่างยิ่งที่โค้ชจะใช้วิธีการที่หลากหลาย เลือกให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตัวอย่างของ
การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้ (ภาพถ่ายต่อไปนี้เป็นภาพ
ที่ผู้เขียนได้ถ่ายเก็บไว้ด้วยตนเอง)
ตัวอย่างที่ 1 ในการเรียนรู้เรื่องพลังงานลม โค้ชได้ให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการ
เรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนประดิษฐ์สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพลังงานลม ใช้เวลาประมาณ 10
นาที ภาพนักเรียนในรูปนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้าน้อย
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าคอปเตอร์หลอดกาแฟ มีแรงบันดาล
ใจมาจากการเสด็จพระราชดาเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มาเยี่ยมโรงเรียนโดยเฮลิคอปเตอร์ นักเรียนได้ประดิษฐ์เฮลิคอปเตอร์หลอดกาแฟ
ก่อนที่จะกลับไปเรียนเรื่องพลังงานลมกับครูตารวจตระเวนชายแดนต่อไป
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ตัวอย่างที่ 2 โค้ชใช้กิจกรรมการร้องเพลง “ปลาทู” เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
เรื่อง “ปลาทูซาเตี๊ยะ” สาหรับผู้เรียนระดับอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม การร้องเพลงทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และสนุกสนาน
ในการเรียนรู้ ทั้งยังช่วยให้จดจาสาระสาคัญได้ดี
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ตั วอย่า งที่ 3 การกระตุ้น การเรีย นรู้ข องผู้ เ รีย นปฐมวัย ที่ Shizuoka
Affiliated Elementary School ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ระบบนิเวศ โดยการให้ผู้เรียนได้
ปฏิ บัติกิจ กรรมการสารวจสิ่งแวดล้ อมที่จาลองอยู่ในกล่ องพลาสติกใส ทาให้ผู้ เรียน
มีความสนุกสนาน ตื่นเต้น ยิ้มแย้มแจ่มใส และเรียนรู้อย่างมีความสุข นับว่าเป็นการ
Feed – up ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก
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5.7 กิจกรรมการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้สามารถทาได้หลายวิธีการ โค้ชอาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือใช้หลายๆ วิธีร่วมกันก็ได้ แต่ยึดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ
แรงบั น ดาลใจในการเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น รากฐานของความสุ ข ในการเรี ย นรู้ เ ป็ น ส าคั ญ
โดยการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้มีกิจกรรมสาคัญที่โค้ชควรดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. สร้างความสนใจในการเรียนรู้
2. สร้างแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้
3. สร้างเชื่อมั่นในตนเองให้กับผู้เรียน
4. สร้างแรงปรารถนาในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
5. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. กระตุ้นวินัยเชิงบวก (positive discipline)
7. สร้างความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้
8. กระตุ้นกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
9. สื่อสารผลลัพธ์ของการเรียนรู้ไปยังผู้เรียน
10. ทบทวนความรู้เดิมที่จาเป็นต่อการเรียนรู้
11. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
12. แจ้งภาระงานที่ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติการเรียนรู้
13. แจ้งประเด็นและเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนทราบ
โดยผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการกาหนดประเด็น
และเกณฑ์การประเมินได้
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สรุป
สาระส าคัญ ที่น าเสนอในบทนี้ ได้กล่ าวถึง การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้น การ
เรียนรู้ (feed - up) เป็นการดาเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด แรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ มีวินัยในตนเอง (self - discipline) ทราบผลลัพธ์การเรียนรู้ และ
แนวทางการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้ วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ คือ การสร้ า งแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้และพัฒนาจากความต้องการของ
ตนเอง อย่างไรก็ตามการสร้างแรงจูงใจภายในของผู้เ รียนประถมศึกษา อาจจะต้องใช้
แรงจู งใจภายนอกมากระตุ้ น ก่อนแต่สุ ดท้ายจะต้องสร้า งแรงจูงใจภายในให้ เกิดขึ้ น
ซึ่งการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้คาถามเป็นการตั้งคาถามที่กระตุ้นความ
อยากรู้ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้ เป็นสาคัญ
นอกจากนีก้ ารให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้สื่อเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่โค้ชสามารถ
เลือกใช้ได้ตามความสนใจของผู้เรียนและสัมพันธ์กับสาระสาคัญที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้
การใช้เรื่องเล่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้สาหรับการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรีย นรู้ที่โค้ช
สามารถเลื อกใช้ตามบริ บ ทของการโค้ช การใช้เ รื่ องเล่า ที่มีประสิ ทธิภ าพ สามารถ
กระตุ้น การเรี ยนรู้ การคิดขั้น สูง และมิติด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การให้
ผู้เ รี ย นลงมือปฏิบัติ เ ป็ น อี กวิธี การหนึ่ งที่ ใช้ส าหรั บการกระตุ้นการเรี ยนรู้ ได้อ ย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยมี กิ จ กรรมการโค้ ช ที่ ใ ช้ เ วลาไม่ ม ากในการกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย น
เกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้ และที่สาคัญคือการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้น
การเรียนรู้สามารถทาได้หลายวิธีการโค้ ชอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ ง หรือใช้หลายๆ
วิธีร่วมกันก็ได้ แต่ต้องยึดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการเรียนรู้
เป็นสาคัญ

202 บทที่ 5 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

การ Feed – up
สามารถกระทาได้ตลอดทุกช่วงเวลา
ที่โค้ชเห็นว่าผู้เรียนกาลังต้องการ

แรงจูงใจในการเรียนรู้
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การ Feed – up
ช่วยกระตุ้นการคิดที่มีต่อการเรียนรู้
เป็นปัจจัยสาคัญของการใช้
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิด
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บทที่ 6
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
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Checking for Understanding
เป็นกลไกสาคัญของการโค้ช
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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บทนา
การน าเสนอเนื้ อหาสาระ เรื่ อง การตรวจสอบความเข้า ใจของผู้เ รี ยน
(checking for understanding) มุง่ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
ประโยชน์ของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ช่วงเวลาของการตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้เรียน วิธีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรี ยน และแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้เรียนหลังการตรวจสอบความเข้าใจ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน เป็นภารกิจที่สาคัญประการ
หนึ่งของโค้ช เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวินิจฉัยความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการคิ ด หรื อ กระบวนการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นที่ โ ค้ ช จะต้ อ งประคั บ ประคอง
ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
2. การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนต่อไป
3. การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ช่วยทาให้โค้ชมีสารสนเทศ
เกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน
และนาไปใช้โค้ชให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ
4. การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน สามารถดาเนินการได้ตลอด
ทุกช่วงเวลาของการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้
และติดตามผลการเรียนรู้
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5. การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนมีหลายวิธีการที่โค้ชสามารถ
เลือกใช้ได้ตามบริบทของการโค้ช เช่น การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การซักถาม และ
การตรวจสอบผลงาน เป็นต้น
6. การช่วยเหลื อผู้ เรีย นภายหลั งการตรวจสอบความเข้าใจมีห ลาย
วิธีการที่โค้ชควรเลือกใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของการโค้ช ซึ่งโดยทั่วไปมี 5 วิธีการ
ได้แก่ 1) การให้คาอธิบายเพิ่มเติมหรือทาตัวอย่าง 2) การแนะนาให้ผู้เรียนไปเรียนรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเอง3) การให้เพื่อนช่วยเพื่อน 4) การให้ฝึกทักษะเพิ่มเติม 5) การสอน
ซ่อมเสริม

บทที่ 6 การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 209

6.1 แนวคิดของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน

6.2 จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน

6.3 ประโยชน์ของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
6. การตรวจสอบ
ความเข้าใจของผู้เรียน
6.4 ช่วงเวลาของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน

6.5 วิธีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน

6.6 แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียน
หลังการตรวจสอบความเข้าใจ

210 บทที่ 6 การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน

การควบคุมความคิดของตนเอง
มุ่งเน้นไปที่คาพูดที่มีต่อตัวเราเอง
เราไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆ อย่างที่มันเป็น
แต่เราเห็นมันอย่างที่เขาเป็น
“We don’t see thing as they are
We see them as we are”
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6.1 แนวคิดของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเป็นภารกิจสาคัญประการหนึ่งของโค้ช
เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวินิจฉัยความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ
คิด หรือกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่โค้ชจะต้องประคับประคองให้ผู้เรียนประสบ
ความสาเร็จในการเรียนรู้
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเป็นกลไกการพัฒนาผู้เรียนที่โค้ช
เก่งๆ จะสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
มาพัฒนาผู้เรียน
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ทาได้หลายวิธีการ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เช่น การสังเกต การสอบถาม การประเมินผลงาน การให้ผู้เรียน
รายงานตนเอง การให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น การทดสอบเพื่อการวินิจฉัย เป็นต้น
โดยโค้ชสามารถเลือกใช้วิธีการต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของการโค้ช
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน กระทาได้ตลอดทุกช่วงเวลาของการ
เรียนรู้ ได้แก่ ก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ หลั งการเรียนรู้ ติดตามการเรียนรู้
โดยน าข้อมูล สารสนเทศมาพัฒ นาผู้ เรี ยนโดยใช้พลังคาถาม (power questions)
ตลอดจนการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ ต่อยอด
(feed - forward) ตลอดจนวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

6.2 จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้
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ด้วยวิธีการต่างๆ ตามสภาพจริง ตลอดทุกช่วงเวลาการเรียนรู้ จนได้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ถู ก ต้ อ งและเพี ย งพอแล้ ว น ามาวิ นิ จ ฉั ย จุ ด บกพร่ อ งในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
และดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

6.3 ประโยชน์ของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนมีประโยชน์ต่อโค้ชและผู้เรียนหลาย
ประการ ดังต่อไปนี้
1. ท าให้ โ ค้ ช ทราบความรู้ ค วามเข้ า ใจ ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด
กระบวนการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ โ ค้ ช สามารถน ามา
วางแผนการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทาให้โค้ชทราบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (misconception) ของ
ผู้เรียน นาไปสู่การให้ความช่วยเหลือแก้ไขให้ถูกต้อง
3. ทาให้โค้ชทราบกระบวนการคิด หรือกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
นาไปสู่การให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด หรือกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ท าให้ โ ค้ ช ทราบระดั บ ผลการเรี ย นรู้ ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด หรื อ
กระบวนการเรี ย นรู้ ของผู้ เรีย น ว่าเป็ น ไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่เพียงใด
นาไปสู่การปรับปรุงการโค้ชให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด
กระบวนการเรียนรู้ ได้ตรงตามความต้องการเป็นรายบุคคล อันเนื่องมาจากการโค้ช ที่มี
ความหลากหลายสอดคล้องกับผลการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
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6.4 ช่วงเวลาของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนั้นโค้ชสามารถดาเนินการได้ตลอด
ทุกช่วงเวลาของการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้
และติดตามผลการเรียนรู้ ดังนี้
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด
หรือกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นพื้นฐานที่สาคัญจาเป็นต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่
โดยใช้วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม หากพบว่าผู้เรียนยังมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการคิด หรือกระบวนการเรียนรู้ ยังไม่เพียงพอ โค้ชจะต้องเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้เรียนก่อน
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด
หรือกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่าสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่กาลังดาเนินไป
หรือไม่เพียงใด โดยใช้วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม หากโค้ชพบว่าผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้ า ใจ ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด หรื อกระบวนการเรีย นรู้ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บกิ จ กรรม
การเรียนรู้ที่กาลังดาเนินไป โค้ชจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทันที
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนหลังการเรียนรู้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด
หรื อกระบวนการเรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย นภายหลั งเสร็จสิ้ นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ว่าบรรลุ จุ ดประสงค์ การเรี ย นรู้ ห รื อไม่เ พียงใด โดยใช้วิธี การตรวจสอบที่ เหมาะสม
หากโค้ชพบว่า ผู้เรียนไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ โค้ชจะต้องทาการซ่อมเสริมให้กับ
ผู้เรียน ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ต่อไป
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การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระยะติดตามการเรียนรู้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด
หรือกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อผ่านระยะเวลาหนึ่งหลังการเรียนรู้ ว่ายังคงอยู่
หรือไม่เพียงใด ด้วยวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม หากโค้ชพบว่าผู้เรียนไม่สามารถคงไว้
ซึ่งความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด หรือกระบวนการเรียนรู้ โค้ช จะต้อง
ทบทวนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด หรือกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้
และหลังการเรียนรู้ มีประเด็นสาคัญที่แตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 12 จุดเน้นที่แตกต่างกันของการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
ก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้
ช่วงเวลา
ก่อน
การเรียนรู้
ระหว่าง
การเรียนรู้

หลัง
การเรียนรู้
ติดตาม
การเรียนรู้

สารสนเทศสาคัญ
ที่ตรวจสอบ
พื้นฐานที่สาคัญ
และจาเป็นต่อการ
เรียนรู้สิ่งใหม่
การติดตาม
บทเรียน
ได้ทัน
การบรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้
การคงอยู่
ของการเรียนรู้

การปฏิบัติของโค้ช
หลังการตรวจสอบ
- เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้
- วางแผนการโค้ชรายบุคคล
- ให้ความช่วยเหลือรายบุคคล เช่น
1) ใช้พลังคาถาม
2) การให้ผลย้อนกลับ
3) การให้ข้อมูลเพื่อเรียนรู้ต่อยอด
- ซ่อมเสริมการเรียนรู้
- ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการโค้ช
- ทบทวนการเรียนรู้
- ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการโค้ช
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6.5 วิธีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนมีหลายวิธีการที่โค้ชสามารถเลือกใช้
ได้ตามบริบทของการโค้ช วิธีการที่ใช้มากและได้ผล เช่น การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
การซักถาม และการตรวจสอบผลงาน เป็นต้น
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน เป็นวิธีการที่ทาได้ง่ายและรวดเร็ว โดยโค้ชใช้
การสั งเกตผู้เรียนระหว่างที่ผู้เรี ยนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ก็จะพบว่าผู้เรียนแต่ล ะ
บุคคลกาลังติดตามบทเรีย นอยู่ห รื อไม่ เรียนทันหรือไม่อย่างไร หากผู้เ รียนขาดการ
ติด ตามบทเรี ย นจะส่ งผลให้ เรีย นไม่ทัน โดยโค้ชที่เก่งจะสั งเกตผู้ เรียนได้อย่างทั่ว ถึง
ตลอดเวลา เมื่อโค้ชสังเกตพบว่าผู้เรียนไม่ติด ตามบทเรียนหรือตามบทเรียนไม่ทันจะมี
กลวิธีดึงความสนใจของผู้เรียนกลับมาสู่บทเรียน
บทเรียนในที่นี้ หมายถึง สาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้หรือปฏิบัติเพื่อการบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้พฤติกรรมการติดตามบทเรียนได้ทัน และการติดตามบทเรียนไม่ทัน
ที่มักพบอยู่เสมอ วิเคราะห์ได้ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 13 พฤติกรรมบ่งชี้การติดตามบทเรียนได้ทัน และการติดตามบทเรียนไม่ทัน

-

ติดตามบทเรียนได้ทัน
แสดงความคิดเห็น
ตอบคาถาม
เงยหน้ามองโค้ช
พยักหน้า
ทากิจกรรมการเรียนรู้

-

ติดตามบทเรียนไม่ทัน
ไม่แสดงความคิดเห็น
นั่งนิ่งๆ มองเฉยๆ
มองไปที่อื่น
ก้มหน้าแอบทาอย่างอื่น
ทาอย่างอื่น

216 บทที่ 6 การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
ตาราง 13 พฤติกรรมบ่งชี้การติดตามบทเรียนได้ทัน และการติดตามบทเรียนไม่ทัน
(ต่อ)

-

ติดตามบทเรียนได้ทัน
ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้
สืบค้นความรู้
อธิบายขั้นตอนได้
แสดงตัวอย่างให้ดูได้ถูกต้อง
ให้เหตุผลสนับสนุนได้
คิดเป็นระบบ
มีความมั่นใจ
ทาได้ถูกต้อง

-

ติดตามบทเรียนไม่ทัน
จับคู่คุยกัน
เล่น app อื่นๆ
อธิบายวกวน สับสน
แสดงตัวอย่างผิดพลาด
เหตุผลที่ให้ขาดความสมเหตุสมผล
คิดเป็นส่วนๆ ขาดความเชื่อมโยง
วิตกกังวล
ทาไม่ได้

นอกจากพฤติกรรมดังกล่าวแล้วยังมีพฤติกรรมอื่นๆ อีก ที่โค้ชจะต้องหมั่น
สังเกตผู้เรียนซึ่งจะทาให้โค้ชทราบว่าผู้เรียนยังอยู่กับบทเรียนหรือไม่ หากผู้เรียนอยู่กับ
บทเรียนตลอดเวลาก็มีแนวโน้มที่ดีว่าเขาจะสามารถเรียนรู้ได้บรรลุจุดประสงค์
การซั ก ถามผู้ เ รี ย นเป็ น วิ ธี ก ารที่ ท าได้ ง่ า ยและรวดเร็ ว อี ก วิ ธี ก ารหนึ่ ง
ที่ส ามารถใช้ ตรวจสอบความรู้ ความเข้ าใจและระบบความคิ ด ของผู้ เ รียนได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ การซักถามทาให้โค้ชทราบได้ทันทีว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
หรือคลาดเคลื่อน
ลักษณะคาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ มีความหลากหลาย เช่น คาถาม
ถูกผิด คาถามให้ตอบสั้นๆ คาถามให้อธิบายให้เหตุผล คาถามให้ยกตัวอย่าง คาถามที่ให้
วิเคราะห์ เป็นต้น
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องค์ประกอบของคาถามมี 2 ส่วน คือ 1) สาระสาคัญ (main concept)
และ 2) ระดับการคิด ดังนั้นคาตอบของผู้เรียนก็จะสะท้อนองค์ประกอบทั้ง 2 ประการ
เช่ น กั น ค าถามในส่ ว นนี้ ไ ม่ เ น้ น evaluation หรื อ การประเมิ น เพื่ อ ตั ด สิ น แต่ เ น้ น
assessment หรือประเมินเพื่อพัฒนา ดังนั้นจึงไม่มีการให้คะแนนหรือตัดคะแนนจาก
คาตอบของผู้เรียนแต่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการพัฒนา
การตรวจสอบผลงาน ทาให้ ทราบว่ าผู้ เ รียนมีความรู้ ความเข้ าใจอย่า ง
ถูกต้ อ งหรื อ ไม่ มี ทักษะอยู่ ใ นระดั บ ใดซึ่ งจะสะท้อ นออกมาให้ เห็ น จากผลงานต่างๆ
โค้ชจะต้องมีการตรวจสอบผลงานของผู้เรียนในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ และสามารถ
ช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันที
การตรวจสอบผลงาน สามารถท าได้ ต ลอดเวลาที่ ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยตรวจสอบไปตามแต่ละขั้นตอน เช่นการแก้ปัญหา มี 4 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) วิเคราะห์ปัญหา 2) วางแผนแก้ปัญหา 3) ดาเนินการแก้ปัญหา 4) ประเมินผล
โดยที่ผู้เรียนลงมือแก้ปัญหาตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะมีผลงาน
เกิ ด ขึ้ น โค้ ช จะต้ อ งตรวจสอบตรงนี้ ว่ า แต่ ล ะขั้ น ตอนผู้ เ รี ย นมี ผ ลงานเป็ น อย่ า งไร
หากพบว่า ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาไม่ได้ โค้ชก็จะต้องช่วยเหลือตรงนี้เสียก่อนที่จะให้
ผู้เรียนวางแผนแก้ปัญหาต่อไป
ดังนั้นโค้ชจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ (learning process)
ด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เขียนได้นาเสนอไว้ในหนังสือ
“จากหลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรสถานศึกษา: กระบวนทัศน์ใหม่การพัฒนา”แล้ว
นอกจากนี้ โค้ช ควรให้ความสาคัญกับ จุดเน้นของการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรู้ด้วย ดังตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหาที่แสดงในตารางต่อไปนี้
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ตาราง 14 จุดเน้นของการตรวจสอบผลงานของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรู้
กระบวนการแก้ปัญหา
1. วิเคราะห์ปัญหา

2. วางแผนแก้ปัญหา

3. ดาเนินการแก้ปัญหา

4. ประเมินผล

จุดเน้นของการตรวจสอบ
- ผู้เรียนระบุปัญหาได้หรือไม่
- ผู้เรียนวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้หรือไม่
- ผู้เรียนวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของสาเหตุ
ของปัญหาได้หรือไม่
- ผู้เรียนระบุความสาเร็จของการแก้ปัญหาได้หรือไม่
- ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการวางแผนหรือไม่
- ผู้เรียนวางแผนแก้ปัญหาเป็นระบบหรือไม่
- ผู้เรียนวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
- แผนที่วางไว้นาไปสู่การแก้ปัญหาได้หรือไม่
- ผู้เรียนมีการทบทวนความถูกต้องของแผนหรือไม่
- ผู้เรียนแก้ปัญหาตามแผนหรือไม่
- ผู้เรียนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบหรือไม่
- ผู้เรียนใช้การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือไม่
- ผู้เรียนปรับวิธีการแก้ปัญหาสอดคล้องกับบริบทหรือไม่
- กิจกรรมการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพหรือไม่
- ผู้เรียนมีวินัยในการแก้ปัญหาหรือไม่
- ผู้เรียนประเมินการแก้ปัญหาหรือไม่
- ผู้เรียนมีเกณฑ์การประเมินการแก้ปัญหาหรือไม่
- ผู้เรียนลงสรุปผลการแก้ปัญหาถูกต้องหรือไม่
- ผู้เรียนถอดบทเรียนการแก้ปัญหาได้ดีหรือไม่
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การตรวจสอบผลงานของผู้ เรียน โค้ช อาจตรวจสอบผลงานที่เป็นผลผลิ ต
ของการเรียนรู้ด้วยอีกได้ โดยผลผลิตของการเรียนรู้จะสะท้อนองค์ความรู้ที่เป็น แก่น
หรือสาระสาคัญ (core concept) ของการเรียนรู้ จากหลักฐานร่องรอยต่างๆ เช่น
การสรุปองค์ความรู้ของผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การวิเคราะห์สาระสาคัญ เรื่อง น้าพริกกะปิ
จากการเรียนรู้แบบโครงงาน ผ่านกระบวนการโค้ช
พริก
กระตุ้นความอยากอาหาร

หอมแดง
ต้านอนุมูลอิสระ
เซลล์แข็งแรง

มะเขือพวง
ป้องกันท้องผูก
ลดความดัน

กระเทียม
ป้องกันการติดเชื้อ
ลดไขมันในเส้นเลือด

ผักสด / ผักต้ม
ให้วิตามิน
และเกลือแร่

กุ้งแห้ง
มีแคลเซียม
ช่วยกระดูกแข็งแรง

น้าพริกกะปิ

ปลาทู
มีไอโอดีน ช่วยการเจริญเติบโต
และเสริมสร้างความจา

กะปิ
มีโซเดียม ไอโอดีน
วิตามินซี
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การวิเคราะห์สาระสาคัญ เรื่อง มาตรฐานข้าว
จากการเรียนรู้แบบสืบค้น ผ่านกระบวนการโค้ช

คัดเมล็ดพันธุ์
บรรจุลงถุง
ปลูกข้าว

มาตรฐานข้าว

ปรับปรุงคุณภาพ

เก็บเกี่ยวข้าว
นาเข้าโรงสี
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การวิเคราะห์สาระสาคัญ เรื่อง หัวใจของการค้าเสรี
จากการเรียนรู้แบบโครงงาน ผ่านกระบวนการโค้ช

การแข่งขันเป็นธรรม

บริการ

กฎ กติกา

หัวใจ
ของการค้าเสรี

ซื่อสัตย์

ราคา

คุณภาพ

ตลาด

การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนจากผลผลิตต่างๆ ช่วยทาให้โค้ชมั่นใจ
ได้ว่าผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวังแล้ว ซึ่งการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและแม่นยา
ในปัจจุบัน จะเป็นรากฐานที่สาคัญของการเรียนรู้ในอนาคต
ดัง นั้ น จึ ง มีค วามจ าเป็ น ที่ โ ค้ช จะต้ อ งใช้ ค วามมุ่ ง มั่ น พยายามโค้ช ผู้ เ รี ย น
ทุกๆ คน ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม จนกระทั่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ก่อนที่จ ะดาเนิ นการโค้ช การเรีย นรู้ ในสาระส าคัญอื่นๆ ต่อไป โดยโค้ช จะต้องมีการ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเป็นระยะๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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6.6 แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนหลังการตรวจสอบความเข้าใจ
เมื่อโค้ชได้ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนแล้ว พบว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน โค้ชต้องช่วยเหลือผู้ เรียนด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมตามบริบทของ
การโค้ช ซึ่งโดยทั่วไปมี 5 วิธีการ ได้แก่ 1) การให้คาอธิบายเพิ่มเติมหรือทาตัวอย่าง
2) การแนะนาให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง3) การให้เพื่อนช่วยเพื่อน 4) การ
ให้ฝึกทักษะเพิ่มเติม 5) การสอนซ่อมเสริม
การให้ ค าอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม หรื อ ท าตั ว อย่ า งให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเป็ น วิ ธี ก าร
ที่รวดเร็วที่สุดในการช่วยเหลือผู้เรียน ใช้ได้ทั้งที่เป็นความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการคิด
ทาได้ทันทีที่โค้ชสังเกตพบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือตามบทเรียนไม่ทัน
นับว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงวิธีการหนึ่ง
การแนะนาให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง (self – learning)
ในประเด็น ที่ผู้ เรี ย นยั งไม่เข้าใจอย่ างชัดเจน อาจเป็นการมอบหมายหนังสื อให้ อ่าน
เพิ่มเติม การฝึกทักษะบางอย่างด้วยตนเอง หรืออาจเป็นการฝึกทักษะการคิดบางทักษะ
ที่ผู้เรียนยังขาดอยู่ก็ได้ แล้วให้ผู้เรียนกลับมารายงานการเรียนรู้ของตนเองกับโค้ชอีก
ครัง้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่กาหนดอย่างแท้จริงแล้ว
การให้เพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้ ผู้ เรียนที่เก่งกว่าทาการช่ว ยเหลือผู้ เรียน
ที่อ่อนกว่า โดยโค้ชมอบหมายภารกิจให้ผู้เรียนอย่างชัดเจนว่า ประเด็นที่ต้องการให้
ช่ว ยเหลื อ การเรี ย นรู้ คือ อะไร จากนั้ น โค้ ช เปิด โอกาสและให้ เ วลาแก่ ผู้ เ รี ยนในการ
ช่วยเหลือกัน วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยทาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะด้าน
อื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย เช่น การมีจิตอาสา ความเมตตากรุณา เป็นต้น และหลังจากที่
ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันแล้ว โค้ชจะต้องให้ผู้ เรียนมารายงานการเรียนรู้ให้ทราบว่าได้มี
การช่วยเหลือกันอย่างไร เกิดการเรียนรู้อะไร และสิ่งที่เรียนรู้มานั้นถูกต้องหรือไม่
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การให้ ฝึก ทัก ษะเพิ่ มเติ ม เป็น การที่โ ค้ช ให้ ผู้ เ รีย นที่ มีทั กษะไม่เ พีย งพอ
ทาการฝึกทักษะบางประการที่ยังขาดอยู่เพิ่มเติม โดยใช้แบบฝึกทักษะในลักษณะต่างๆ
ที่มีจุดเน้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งแบบฝึกทักษะอาจเป็นการฝึกบนกระดาษ หรือการลงมือ
ฝึกปฏิบัติจริงก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ผู้เรียนต้องได้รับการฝึก โดยโค้ชอาจให้ผู้เรียนฝึก
ด้วยตนเอง หรือคอยกากับการฝึกของผู้เรียนในระหว่างการฝึกก็ได้ ในกรณีที่เป็นทักษะ
ที่ยากหรือซับซ้อน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนมีความผิดพลาดซ้าอีก
การสอนซ่อ มเสริ ม เป็ น วิธี การช่ ว ยเหลื อผู้ เ รียนอย่างเป็นระบบเหมาะ
สาหรับการที่ผู้เรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก ผู้เรียนยังไม่พร้อมที่จะ
เรี ย นรู้ ได้ด้ว ยตนเอง เป็ น ประเด็น ที่ย ากและซับซ้อน โดยโค้ช ทาการสอนซ่อมเสริม
หรื อฝึ กทักษะเฉพาะจุด โดยใช้เทคนิควิธีการสอนให้ สอดคล้ องกับ รูปแบบการรู้ คิด
(cognitive style) ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
แนวทางการเลื อ กใช้วิธี การช่ ว ยเหลื อผู้ เรีย นให้ ส อดคล้ อ งกั บธรรมชาติ
ของผู้เรียน วิเคราะห์ได้ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 15 แนวทางการเลือกใช้วิธีการช่วยเหลือผู้เรียน
วิธีการ
การให้คาอธิบายเพิ่มเติม
หรือแสดงตัวอย่างให้ศึกษา
การแนะนาให้ผู้เรียน
ไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
การให้เพื่อนช่วยเพื่อน

ธรรมชาติของผู้เรียนที่รับความช่วยเหลือ
- ชอบเรียนรู้จากการฟัง หรือการดู
- มีวินัยในตนเอง
- มีนิสัยรักการเรียนรู้
- มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีวินัยในตนเอง
- มีทักษะมนุษยสัมพันธ์
- มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
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ตาราง 15 แนวทางการเลือกใช้วิธีการช่วยเหลือผู้เรียน (ต่อ)
วิธีการ
การให้ฝึกทักษะเพิ่มเติม

ธรรมชาติผู้เรียนที่รับความช่วยเหลือ
- มีวินัยในตนเอง
- ชอบเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
- มีความมุ่งมั่นและอดทน
- ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

การสอนซ่อมเสริม

นอกจากการเลื อกใช้ วิธีก ารช่ว ยเหลื อผู้ เรี ยนด้ว ยวิธี การที่ กล่ าวมาแล้ ว
โค้ชอาจใช้วิธีการช่วยเหลือผู้เรียนตามระดับความสามารถของผู้เรียนอีกแนวทางหนึ่ง
โดยใช้วิธีการให้คาอธิบาย การทาตัวอย่างให้ศึกษา การให้คาแนะนา และการใช้พลัง
คาถาม ตามลาดับดังต่อไปนี้
ตาราง 16 วิธีการช่วยเหลือผู้เรียนตามระดับความสามารถของผู้เรียน

วิธีการ
ให้คาอธิบาย
เพิ่มเติม
ทาตัวอย่าง
ให้ศึกษา

ยังไม่รู้
ไม่เข้าใจ

ระดับความสามารถของผูเ้ รียน
เข้าใจ
ทาได้
มีทักษะ
มีทักษะ
แต่ทาไม่ได้ แต่ขาด แต่ขาด
และมี
ทักษะ การริเริ่ม การริเริ่ม

มีการริเริ่ม
แต่ความคิด
ยังไม่ชัดเจน






ให้คาแนะนา







ใช้พลังคาถาม
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สรุป
สาระสาคัญที่นาเสนอในบทนี้ ได้กล่าวถึง การตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้ เ รี ย น เป็ น ภารกิ จ ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของโค้ ช เนื่ อ งจากเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ตรวจสอบวินิจฉัยความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด หรือกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน ที่โค้ชจะต้องประคับประคองให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
โดยที่ ก ารตรวจสอบความเข้ า ใจของผู้ เ รี ย น มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ตรวจสอบความรู้
ความเข้ าใจ ทัก ษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรี ยนรู้ข องผู้ เ รีย น เพื่ อ ให้ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย นต่ อ ไป การตรวจสอบความเข้ า ใจของผู้ เ รี ย น ช่ ว ยท าให้ โ ค้ ช
มีสารสนเทศเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน และนาไปใช้โค้ชให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ โดยสามารถดาเนินการ
ได้ ต ลอดทุ ก ช่ ว งเวลาของการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ ก่ อ นการเรี ย นรู้ ระหว่ า งการเรี ย นรู้
หลังการเรียนรู้ และติดตามผลการเรียนรู้ อนึ่งการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
มี ห ลายวิ ธี ก ารที่ โ ค้ ช สามารถเลื อ กใช้ ไ ด้ ต ามบริ บ ทของการโค้ ช ในแต่ ล ะครั้ ง เช่ น
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การซักถาม และการตรวจสอบผลงาน เป็นต้น นอกจากนี้
การช่วยเหลือผู้เรียนภายหลังการตรวจสอบความเข้าใจ มีหลายวิธีการที่โค้ชควร
เลือกใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของการโค้ช ซึ่งโดยทั่วไปมี 5 วิธีการ ได้แก่ 1) การให้
คาอธิบายเพิ่มเติมหรือทาตัวอย่าง 2) การแนะนาให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพิ่ มเติมด้วยตนเอง
3) การให้เพื่อนช่วยเพื่อน 4) การให้ฝึกทักษะเพิ่มเติม 5) การสอนซ่อมเสริม
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โค้ชที่เก่งจะสามารถ
ตรวจสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียนจนได้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้องมาพัฒนาผู้เรียน
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การตรวจสอบความเข้าใจ
ช่วยทาให้โค้ชมั่นใจได้ว่า
ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้
ตามที่มุ่งหวังแล้ว
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บทที่ 7
พลังคาถาม
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พลังคาถาม

ช่วยชี้แนะการรู้คิดเป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับการพัฒนาการคิดของผู้เรียน
ซึ่งผู้สอนต้องใช้อย่างสม่าเสมอ
และมีความเหมาะสมกับบริบท
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บทนา
การนาเสนอเนื้อหาสาระ เรื่อง พลังคาถาม (power question) มุ่งสร้าง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ของพลั ง ค าถาม ความส าคั ญ ของพลั ง ค าถาม
พลั งคาถามชี้ แนะการรู้ คิด พลั ง คาถามกระตุ้ นการเรียนรู้ ระบบการใช้พลั ง คาถาม
กลยุทธ์การใช้พลังคาถาม กลยุทธ์การตอบสนองคาตอบของผู้เรียน โดยมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1. พลังคาถาม (power questions) เป็นคาถามกระตุ้นการคิดและ
นาไปสู่การเรียนรู้ เป็นคาถามที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้เป็นคาถามที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าเป็นคาถามทั่วๆ ไป
2. พลั ง ค าถามช่ ว ยพั ฒ นากระบวนการคิ ด ขั้ น สู ง และคุ ณ ลั ก ษณะ
รักการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
3. พลังคาถาม เป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุดของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
เพราะเป็ น วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ก ระตุ้ น และพั ฒ นากระบวนการคิ ด ของผู้ เ รี ย น โดยเฉพาะ
กระบวนการคิดขั้นสูง ตลอดจนคุณลักษณะต่างๆ
4. การใช้พลังคาถามที่มีประสิทธิภาพเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นระบบ
โดยพลังคาถามจะมีการปรับให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียน
5. การใช้พลังคาถาม มีกลยุทธ์ 5 ประการ ได้แก่ 1) วางแผนการใช้
พลังคาถามล่วงหน้า 2) หลีกเลี่ยงการใช้คาถามที่ชี้นาคาตอบ (leading questions)
3) เว้นระยะเวลาให้ผู้เรียนคิดหาคาตอบอย่างเหมาะสม 4) ไม่ย้าคาถาม 5) ถามด้วย
คาถามที่ชัดเจน (clear)
6. การตอบสนองต่อคาตอบของผู้เรียนภายหลังที่โค้ชได้ใช้พลังคาถาม
ได้แก่ 1) ตกลงกับผู้เรียนว่าทุกคาตอบล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 2) แสดงความสนใจ
ต่อคาตอบของผู้เรียน 3) ชื่นชมคาตอบของผู้เรียน 4) ไม่ขัดจังหวะการตอบคาถามของ
ผู้เรียน 5) ถ้าผู้เรียนไม่ตอบคาถาม ให้ตั้งคาถามใหม่ที่ง่ายกว่า
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“ทาไม”
เป็นคาถามที่ดี ทาให้ผู้ถูกถาม คิดลึกซึ้ง
หยุดคิด ไตร่ตรอง ตรวจสอบว่ากาลังทาอะไรอยู่
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7.1 แนวคิดของพลังคาถาม

7.2 ความสาคัญของพลังคาถาม

7.3 พลังคาถามเพื่อพัฒนาผู้เรียน

7. พลังคาถาม

7.4 ระบบการใช้พลังคาถาม

7.5 กลยุทธ์การใช้พลังคาถาม

7.6 กลยุทธ์การตอบสนองคาตอบของผู้เรียน
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“ทาไม”
ถ้าใช้ผิดที่ ผิดเวลา ผิดประเด็น
อาจสื่อว่ามีความไม่พอใจแฝงอยู่
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7.1 แนวคิดของพลังคาถาม
การเป็นโค้ชที่ดีนั้นต้องถามให้มากกว่าการตอบต้องเข้าใจก่อนให้คาแนะนา
และที่สาคัญต้องสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันก่อนที่จะทางานร่วมกัน พลังคาถาม
เป็นคาถามกระตุ้นการคิด และนาไปสู่การเรียนรู้เป็นคาถามที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู้เป็นคาถามที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเป็นคาถามทั่วๆ ไป
พลั งคาถามเป็ น คาถามกระตุ้น ความคิด เป็นคาถามแบบเปิดการตั้งใจฟัง
เปิดโอกาสรับฟัง รอคอยการรับฟังอย่างจริงจัง เช่น นักเรียนคิดว่าคุณมีวิธีการแก้ปัญหา
นี้อย่างไร โสเครตี ส (Socrates) ผู้เป็นเทพแห่งการตั้งคาถาม เขาใช้คาถามกระตุก
ต่อมความคิดของลูกศิษย์ ดึงความสนใจของลูกศิษย์ให้อยู่กั บกระบวนการเรียนรู้ เช่น
ถามว่าความดีคืออะไร สิ่งใดเรียกว่าดี เป็นต้น Harvard University นาวิธีการนี้มาใช้
สอนนักศึกษาเพราะว่า ความเป็นเลิศของมนุษย์อยู่ที่การตั้งคาถามกับตนเองและผู้อื่น
ชีวิต ที่ไม่เคยตั้งคาถามเป็นชีวิตที่ขาดคุณค่า
การเรี ย นการสอนยุ ค ใหม่ จ ะต้ อ งเริ่ ม ด้ ว ยค าถามแทนการพู ด ไปเรื่ อ ยๆ
การออกคาสั่ง หรือการกล่าวอ้างอวดรู้ของโค้ช คาถามที่ดีมีค่ามากกว่าคาพูดทั่วๆ ไป
โค้ชควรปรับเปลี่ยนการใช้คากล่าวที่ขาดพลังให้เป็นพลังคาถามเพื่อกระตุ้นและส่งเสริม
การรู้คิดของผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คากล่าวทั่วไป
- เธอต้องตั้งใจทางานที่ครูสั่งให้มากกว่านี้
พลังคาถาม
- เธอทางานชิ้นนี้สุดฝีมือแล้วหรือยัง
คากล่าวทั่วไป
- ครูทนอารมณ์ฉุนเฉียวของเธอไม่ไหวแล้ว
พลังคาถาม
- เวลาที่เธอโมโห ฉุนเฉียว เธอคิดว่ามันกระทบความสัมพันธ์กับคนที่เธอ
สนิทมากที่สุดอย่างไร
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7.2 ความสาคัญของพลังคาถาม
พลังคาถามมีความสาคัญต่อการเรียนรู้และการคิดของผู้เรียนหลายประการ
โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง ซึ่งพลังคาถามจะไปกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดต่างๆ
ของตนเองอย่ างต่อเนื่ อง ช่ว ยท าให้ ค้ น พบคาตอบที่ถูก ต้องซึ่ งเป็ นคาตอบที่ไ ด้ผ่ า น
กระบวนการคิดใคร่ครวญตรวจสอบของผู้เรียนมาแล้วเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ก ารใช้ พ ลั ง ค าถามยั ง ช่ ว ยท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
รั ก การเรี ย นรู้ หรื อ บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ เมื่ อ ผู้ เ รี ย นได้ น าพลั ง ค าถามจากโค้ ช
ไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจนกระทั่งได้คาตอบที่ถูกต้อง

7.3 พลังคาถามเพือ่ พัฒนาผู้เรียน
พลังคาถาม (power questions) เป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุดของการโค้ช
เพื่ อ การรู้ คิ ด เพราะเป็ น วิ ธี ก ารที่ ใช้ ก ระตุ้ น และพั ฒ นากระบวนการคิ ดของผู้ เ รี ย น
โดยเฉพาะกระบวนการคิดขั้ น สู ง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสั งเคราะห์ การคิ ด
แก้ปัญหา การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
ลักษณะของพลังคาถามมีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิดให้ผู้เรียนคิด โดยใช้
คากริยา (action verbs) ในการตั้งคาถามที่ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้
การใช้พลังคาถามที่ดี ควรเป็นคาถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดใน
ระดับต่างๆ ได้แก่ ความจา ความเข้าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์ การประเมินค่ า
และการสร้างสรรค์ ซึ่ง Anderson and Krathwohl. (2001) ได้ปรับปรุงลาดับขั้น
การรู้คิด (cognitive domain) ของ Bloom (1956) ดังแผนภาพต่อไปนี้
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การ
ประเมินค่า

สร้างสรรค์

การสังเคราะห์

ประเมิน

การวิเคราะห์

วิเคราะห์

การนาไปใช้

ประยุกต์

ความเข้าใจ

ความเข้าใจ

ความรู้

ความจา

Bloom. (1956)

Anderson and Krathwohl. (2001)

แผนภาพ 20 ลาดับขั้นการรู้คิดของ Bloom กับ Anderson and Krathwohl
จากการปรั บ ปรุ ง ล าดั บ ขั้ น การรู้ คิ ด ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ มี ก ารก าหนดค ากริ ย า
(action verb) ที่สอดคล้องกับลาดับขั้นการรู้คิด ซึ่งมีรากฐานมาจากคากริยาที่ Bloom
ได้คิดค้นไว้ ผู้เขียนได้สังเคราะห์ร่วมกันได้ดังต่อไปนี้ (Bloom. 1956, Anderson and
Krathwohl. 2001)
ตาราง 17 คากริยาที่ใช้ในการตั้งคาถามตามลาดับขั้นการรู้คิด
ระดับการคิด
สร้างสรรค์

คากริยาที่ใช้ในการตั้งคาถาม
ออกแบบ เรียบเรียง สร้าง วางแผน ประมวล กาหนด
ประดิษฐ์ ตั้งสมมติฐาน เปลี่ยน ทดแทน เขียน พัฒนา
สรุปอ้างอิง บูรณาการ ปรับปรุง จัดระบบ เตรียมการ
ผลิต จัดเรียงใหม่ เรียบเรียงใหม่ แก้ไขให้ดีขึ้น เลือก
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ตาราง 17 คากริยาที่ใช้ในการตั้งคาถามตามลาดับขั้นการรู้คิด (ต่อ)
ระดับการคิด
ประเมิน

วิเคราะห์

ประยุกต์
ความเข้าใจ
ความจา

คากริยาที่ใช้ในการตั้งคาถาม
ตัดสิน ตัดสินใจ ประเมิน เลือก ประมาณ ให้คะแนน
ทานาย เลือก ทดสอบ เรียงลาดับความสาคัญ พิจารณา
ลงความเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ ติชม โน้มน้าว ชักจูง วัด
ปกป้อง ลงความเห็น
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดประเภท อธิบายความแตกต่าง
จัดกลุ่ม คัดแยก คานวณ อนุมาน แนะนา เลือก จาแนก
แยกแยะ เชื่อมโยง บ่งชี้ สารวจ ระบุความสัมพันธ์
แก้ปัญหา ประยุกต์ สาธิต แสดงตัวอย่าง ใช้ เปลี่ยน
เลือก แสดง ทาให้สมบูรณ์ เตรียม สอน จัดการ ทดลอง
อธิบาย บรรยาย ตีความ ขยายความ สรุป ทาให้ชัดเจน
อภิปราย แปล เทียบเคียง สรุป กล่าวอ้าง
ระบุ บอกชื่อ จับคู่ เลือก ระลึก ท่อง อ่าน บันทึก
เขียน ทาสัญลักษณ์ ทาเครื่องหมาย บอกรายการ

ตัวอย่างพลังคาถามชี้แนะการรู้คิดที่เชื่อมโยงกับสาระสาคัญ
สาระสาคัญ เรื่อง สี่เหลี่ยมมุมฉาก มีตัวอย่างพลังคาถามดังนี้
- สี่เหลี่ยมมุมฉากมีลักษณะเฉพาะอย่างไร
- สี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือไม่ เพราะเหตุใด
- สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ เพราะเหตุใด
- มีวิธีการคานวณเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้อย่างไร
- ถ้านารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาวางต่อกันจะได้ผลลัพธ์เป็นรูปอะไร
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- ถ้าต้องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก สามารถทาอย่างไรได้บ้าง
- ข้อมูลที่จาเป็นต่อการหาความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
มีอะไรบ้าง
- ข้อมูลที่จาเป็นต่อการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีอะไรบ้าง
- การหาความยาวเส้นรอบรูป กับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉาก
มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- ถ้าทราบความยาวของด้านรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ด้าน จะสามารถ
หาเส้นรอบรูปและพื้นที่ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
- ถ้าทราบความยาวของด้านรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 ด้าน จะสามารถ
หาเส้นรอบรูปและพื้นที่ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
- ควรวางแผนการหาความยาวของเส้นรอบรูปและพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ที่กาหนดให้นี้อย่างไร
- มีวิธีการใหม่ๆ ในการหาความยาวของเส้นรอบรูป และพื้นที่ของ
สี่เหลี่ยมมุมฉากนี้อีกหรือไม่
- มั่นใจหรือไม่ว่าคาตอบของความยาวเส้นรอบรูปและพื้นที่ที่คานวณได้
มีความถูกต้อง และเพราะอะไร
- ให้ระบุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันที่มีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบ
- ถ้าแบ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากออกเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความเท่ากัน
ทุกประการ จะได้รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการกี่รูป
- สี่เหลี่ยมมุมฉากนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้าง
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นอกจากนี้ ก ารใช้ พ ลั ง ค าถามยั ง ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย น
ได้อีกด้วย โดยโค้ชใช้พลังคาถามแทนคากล่าวหรือคาถามแบบเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตาราง 18 ตัวอย่างการใช้พลังคาถามเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน
คากล่าว / คาถาม แบบเดิม
ทาได้หรือยัง
ทาให้ดีกว่านี้ได้มั้ย
เมื่อไหร่จะเสร็จ
ทาไมไม่ทา
ทาผิดอีกแล้ว
ทาไมทางานไม่เรียบร้อย
ทาไมไม่ตั้งใจเรียน
ทาไมส่งงานไม่ตรงเวลา
อย่าเห็นแก่ตัวให้มากนัก
ตั้งใจทาการบ้านให้มากกว่านี้
เมื่อไหร่จะหยุดลอกการบ้าน
คิดให้มากกว่านี้ได้มั้ย
เงียบๆ หน่อยได้มั้ย
ทาได้แค่นี้หรือ
มีเหตุผลหน่อยได้มั้ย
ทาไมถึงทาแบบนี้
เมื่อไหร่จะเริ่มลงมือเสียที
ไปลอกใครมา
หัดมีความรับผิดชอบเสียบ้าง

พลังคาถาม
อธิบายขั้นตอนการทาได้อย่างไร
ทาดีที่สุดแล้วหรือยัง
พร้อมที่จะให้ชื่นชมผลงานเมื่อไร
ทาไม่ได้ตรงไหน มีสิ่งใดให้ช่วยมั้ย
มั่นใจหรือไม่ว่าทาได้ถูกต้องแล้ว
มีสิ่งใดที่จะแก้ไขให้เรียบร้อยอีกหรือไม่
วันนี้ตั้งใจเรียนดีที่สุดแล้วหรือยัง
การส่งงานตรงเวลามีข้อดีอย่างไร
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคืออะไร
การตั้งใจทาการบ้านมีประโยชน์อย่างไร
การทาการบ้านด้วยตนเองมีข้อดีอย่างไร
มีวิธีการอื่นอีกหรือไม่
นักเรียนพร้อมจะเรียนรู้หรือยัง
ใช้ความพยามยามในการทาแล้วหรือยัง
เหตุผลของนักเรียนคืออะไร
เหตุผลที่ตัดสินใจแบบนี้คืออะไร
พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วหรือยัง
ทางานนี้โดยใช้กระบวนการอย่างไร
ความรับผิดชอบมีประโยชน์อย่างไร
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นอกจากนี้โ ค้ชยังสามารถใช้ พลังคาถามในลั กษณะต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพของผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. พลังคาถามเสริมสร้างการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเอง
- แน่ใจในคาตอบของตนเองหรือยัง
- มั่นใจในคาตอบของตนเองแล้วหรือยัง
- มั่นใจได้อย่างไรว่าคาตอบที่คิดได้มีความถูกต้อง
- ต้องการทบทวนคาตอบของตนเองอีกครั้งหรือไม่
- คิดว่าผลงานของนักเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับใด
- คิดว่ามีสิ่งใดที่ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ครั้งนี้
- คาดว่าคาตอบของตนเองมีความสมเหตุสมผลหรือไม่
- คิดว่าคาตอบของตนเองน่าจะถูกต้องหรือไม่เพราะอะไร
- คิดว่าตนเองมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการเรียนรู้ครั้งต่อไป
- ลองทบทวนตรวจสอบคาตอบของตนเองอีกครั้งจะดีกว่าหรือไม่
2. พลังคาถามเสริมสร้างการอธิบายขยายรายละเอียด
- รายละเอียดเป็นอย่างไร
- เรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไร
- มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- น่าสนใจมาก...เรื่องราวเป็นมาอย่างไร
- ช่วยอธิบายให้มากขึ้นกว่านี้อีกได้หรือไม่
- พอจะเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมอีกได้หรือไม่
- น่าสนใจมาก...ช่วยอธิบายขยายรายละเอียดอีกนิด
- มีรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกหรือไม่
- รายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีก
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3. พลังคาถามเสริมสร้างการแสดงทัศนคติ
- คิดอย่างไรกับเรื่องนี้
- คิดอย่างไรกับปัญหานี้
- เห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่
- คิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้
- รู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี้
- รู้สึกอย่างไรกับผลงานชิ้นนี้
- มีแนวคิดอย่างไรในประเด็นนี้
- มีมุมมองต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร
- มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร
- คิดอย่างไรกับวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้
- มีทรรศนะอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นที่กล่าวมา
- มีมุมมองต่อปัญหานี้และแนวทางการแก้ไขอย่างไร
4. พลังคาถามเสริมสร้างการสรุปแนวคิด
- แนวความคิดโดยรวมคืออะไร
- สรุปแนวคิดของกลุ่มได้ว่าอย่างไร
- นวัตกรรมชิ้นนี้มีแนวคิดว่าอย่างไร
- สิ่งที่จะทามีแนวคิดพื้นฐานอย่างไร
- สรุปเป็นแนวคิดที่แท้จริงได้อย่างไร
- สิ่งที่กล่าวมามีแนวคิดสาคัญอย่างไร
- มีแนวคิดอย่างไรกับการทางานชิ้นนี้
- แนวคิดในการทางานชิ้นนี้เป็นอย่างไร
- แนวคิดที่สนับสนุนการแก้ปัญหานี้คืออะไร
- ประเด็นสาคัญของส่วนนี้มีแนวคิดว่าอย่างไร
- แนวความคิดหลักที่แท้จริงของเรื่องนี้คืออะไร
- คิดว่าแนวคิดสาคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ประเด็นใด
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5. พลังคาถามเสริมสร้างการสรุปความรู้ด้วยตนเอง
- เรื่องนี้สรุปได้ว่าอย่างไร
- สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้คืออะไร
- นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร
- หัวใจสาคัญของเรื่องนี้คืออะไร
- ใจความสาคัญของสิ่งนี้คืออะไร
- สาระสาคัญของเรื่องนี้สรุปได้อย่างไร
- ได้รับความรู้อะไรจากการทากิจกรรมนี้
- ประเด็นสาคัญของส่วนนี้มีใจความว่าอย่างไร
- Concept ของเนื้อหาที่กล่าวมานั้นสรุปได้ว่าอย่างไร
- ได้ความรู้อะไรจากการทากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้
6. พลังคาถามเสริมสร้างการให้เหตุผลสนับสนุนการคิดและตัดสินใจ
- ชอบสิ่งนี้เพราะอะไร
- ที่คิดแบบนี้มีเหตุผลอะไร
- เลือกทาแบบนี้เพราะอะไร
- มีเหตุผลในชี้แจงว่าอย่างไร
- ตัดสินใจแบบนี้เพราะอะไร
- ให้เหตุผลสนับสนุนได้หรือไม่
- เพราะอะไรจึงเลือกแนวทางนี้
- เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะอะไร
- เหตุผลที่ตัดสินใจแบบนี้คืออะไร
- เหตุผลที่ตัดสินใจแบบนี้คืออะไร
- ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะอะไร
- เหตุผลที่ทาให้ใช้วิธีการนี้คืออะไร
- ใช้วิธีการที่แตกต่างออกไปเพราะอะไร
- เหตุผลที่ไม่เลือกใช้วิธีการที่เหมือนคนอื่นๆ คืออะไร
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7. พลังคาถามเสริมสร้างการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
- มีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร
- มีความคิดเห็นต่อนวัตกรรมนี้อย่างไร
- มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลงานในวันนี้
- มีความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไร
- มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
- มีความคิดเห็นว่าอะไรคือจุดดีและจุดด้อยของสิ่งนี้
- มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองในวันนี้
- มีความคิดเห็นต่อกระบวนการแก้ปัญหาของเพื่อนอย่างไร
- มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
- มีความคิดเห็นอย่างไรกับพฤติกรรมการใช้ Smart Phone ของวัยรุ่น
8. พลังคาถามเสริมสร้างการให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
- เราควรประหยัดเพราะเหตุใด
- เหตุผลที่ต้องออกกาลังกายคืออะไร
- ต้นไม้มีประโยชน์ต่อมนุษย์เพราะอะไร
- ทรัพยากรป่าไม้ถูกทาลายเพราะเหตุใด
- เพราะเหตุใดเราจึงต้องดูแลรักษาสุขภาพ
- สารเสพติดมีโทษต่อร่างกายเพราะเหตุใด
- การสังเกตทาให้เกิดความรู้ได้เพราะเหตุใด
- ทุกคนต้องประกอบอาชีพสุจริตเพราะอะไร
- เพราะเหตุใดพืชจึงเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง
- สิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อมนุษย์เพราะเหตุใด
- จานวนคู่บวกด้วยจานวนคู่จะได้จานวนคู่เสมอเพราะอะไร
- การสื่อสารภาษาอังกฤษมีความสาคัญมากในปัจจุบันเพราะอะไร
- เพราะเหตุใดการอ่านออกเขียนได้จึงมีความสาคัญต่อการดารงชีวิต
- เพราะเหตุใดสถานการณ์ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงมีความรุนแรงมากขึ้น
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9. พลังคาถามเสริมสร้างการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา
- ปัญหาที่เกิดขึ้นควรแก้ไขโดยวิธีการใด
- มีวิธีการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง
- ควรแก้ปัญหานี้อย่างไร
- ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้หรือไม่
- วิธีการแก้ปัญหานี้ดีที่สุดแล้วหรือยัง
- ยังมีวิธีการแก้ปัญหาวิธีการอื่นอีกหรือไม่
- วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทนี้ควรเป็นอย่างไร
- วิธีการแก้ปัญหานี้มีวิธีการเดียวหรือไม่
- วิธีการที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหานี้มีกี่วิธี
- การแก้ปัญหาในทานองเดียวกันนี้ควรดาเนินการอย่างไร
- จะมีวิธีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
10. พลังคาถามเสริมสร้างการทานายปรากฏการณ์บางอย่าง
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีสิ่งนั้น
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีสิ่งนี้
- น่าจะเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้
- หากขาดสิ่งนี้จะเป็นอย่างไร
- ถ้ามีสิ่งนี้แล้ว อาจจะเกิดอะไรขึ้นตามมา
- ถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้ว อาจจะเกิดอะไรขึ้นตามมา
- สิ่งที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คืออะไร
- อนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าหากยังเป็นแบบนี้
- นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้
- ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรต่อไป
- ถ้าในปีนี้ฝนตกชุก คิดว่าฤดูหนาวปีนี้จะเป็นอย่างไร
- ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์นี้คืออะไร
- ถ้าฉีดยาฆ่าแมลงลงในแหล่งน้า คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา
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11. พลังคาถามเสริมสร้างการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง
- ค้นเพิ่มอีกนิดดีมั้ย
- แหล่งความรู้อยู่ที่ไหน
- หาความรู้เพิ่มเติมได้จากที่ใด
- สิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมคืออะไร
- ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นใด
- แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอีกจะดีกว่าหรือไม่
- มั่นใจหรือไม่ว่าข้อมูลที่นาเสนอมานี้เพียงพอแล้ว
- ประเด็นที่น่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมน่าจะเป็นประเด็นใด
- หากต้องการความรู้เพิ่มเติมในประเด็นนี้ควรทาอย่างไร
- ช่วยค้นคว้าเพิ่มเติมให้ครอบคลุมประเด็นมากขึ้นได้หรือไม่
- ถ้าหากได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองแล้วจะเข้าใจมากขึ้นอย่างไร
12. พลังคาถามเสริมสร้างการทบทวนความคิดของตนเอง
- แน่ใจนะ
- คิดดีแล้วนะ
- มั่นใจแน่นะ
- มั่นใจมากเพียงใด
- คิดดีที่สุดแล้วใช่มั้ย
- คิดรอบคอบดีแล้วใช่หรือไม่
- ความคิดตกตะกอนแล้วหรือยัง
- จะทบทวนความคิดอีกครั้งดีมั้ย
- ตรวจสอบความคิดดีแล้วหรือยัง
- คิดไตร่ตรองรอบด้านแล้วใช่หรือไม่
- แน่ใจในความคิดของตนเองแล้วหรือยัง
- มั่นใจหรือไม่ว่าสิ่งที่คิดจะนาไปปฏิบัติได้จริง
- ลองทบทวนความคิดของตนเองอีกครั้งได้หรือไม่
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13. พลังคาถามเสริมสร้างการกาหนดเป้าหมายของตนเอง
- วันนี้ต้องการเรียนรู้เรื่องใด
- มีความรู้อะไรที่ต้องการคาตอบ
- ต้องการให้ภารกิจเสร็จสิ้นเมื่อใด
- มีทักษะอะไรที่ต้องการทาให้ดีขึ้น
- คาดหวังอะไรจากการเรียนรู้วันนี้
- เป้าหมายของการเรียนรู้ครั้งนี้คืออะไร
- สิ่งที่ต้องการประสบความสาเร็จคืออะไร
- ผลงานจะออกมาดีและมีคุณภาพอย่างไร
- สิ่งที่ต้องการประสบความสาเร็จวันนี้คืออะไร
- พัฒนาการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปคืออะไร
- เป้าหมายที่สาคัญที่สุดของการทางานชิ้นนี้เป็นอย่างไร
14. พลังคาถามเสริมสร้างการวางแผนพัฒนาตนเอง
- วางแผนพัฒนาตนเองอย่างไรดี
- มีแผนการพัฒนาตนเองอย่างไร
- ควรวางแผนการพัฒนาทักษะนี้อย่างไรดี
- ขั้นตอนการพัฒนาทักษะนี้ควรเป็นอย่างไร
- จะวางแผนอย่างไรให้มีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
- ควรวางแผนพัฒนาตนเองให้ชัดเจนก่อนดีมั้ย
- วางแผนพัฒนาตนเองมาเป็นอย่างดีแล้วใช่หรือไม่
- ควรวางแผนพัฒนาตนเองอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย
- การพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย ควรวางแผนอย่างไร
- ทาอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตนเองครั้งนี้
- หากต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องนี้ จะวางแผนอย่างไร
- ถ้าจะพัฒนาทักษะนี้ให้ดีขึ้น ควรวางแผนการพัฒนาอย่างไร
- กระบวนการพัฒนาตนเองควรเริ่มจากอะไร และทาอย่างไรต่อไป
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15. พลังคาถามเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
- มั่นใจนะ
- ไม่ยากเกินไปใช่มั้ย
- คิดว่าตนเองมีความเก่งในเรื่องใด
- สัญญาได้หรือไม่ว่าจะทาให้ดีที่สุด
- เชื่อมั้ยว่าเราสามารถทาเรื่องนี้ได้
- ทุกคนสามารถพัฒนาได้ใช่หรือไม่
- เชื่อหรือไม่ว่าตนเองจะทาได้สาเร็จ
- สิ่งที่ยากกว่านี้ก็เคยทามาแล้วใช่หรือไม่
- ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามจริงมั้ย
- ถึงแม้จะผิดพลาดเราก็สามารถแก้ไขได้ใช่หรือไม่
- เชื่อหรือไม่ว่า คนเราทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
16. พลังคาถามเสริมสร้างความรับผิดชอบและพยายาม
- ได้ใช้ความพยายามอย่างไร
- ใช้ความพยายามเต็มที่แล้วหรือยัง
- ขั้นตอนใดที่ต้องใช้ความพยายามมากที่สุด
- คิดว่าน่าจะใช้ความพยายามมากกว่านี้ดีมั้ย
- ความรับผิดชอบส่งผลต่อการทางานอย่างไร
- ได้ใช้ความรับผิดชอบในการทางานชิ้นนี้อย่างไร
- ควรแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร
- มีความรับผิดชอบและพยายามมากพอแล้วหรือยัง
- ทาหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเต็มความสามารถแล้วหรือยัง
- สิ่งที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในงานชิ้นนี้คืออะไร
- ความพยายามส่งผลต่อการทางานในระยะยาวอย่างไร
- สิ่งที่ต้องแสดงความรับผิดชอบเพื่อให้งานนี้สาเร็จคืออะไร
- ได้แสดงความรับผิดชอบต่อภารงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร
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17. พลังคาถามเสริมสร้างการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- แก้ปัญหานี้อย่างไรดี
- ปัญหานี้ควรแก้ไขอย่างไรดี
- มีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรดี
- วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดควรเป็นอย่างไร
- ปัญหานี้ควรแก้ไขอย่างไรให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
- ทางออกที่ดีที่สุดของปัญหานี้ควรเป็นอย่างไร
- จะแก้ปัญหานี้และไม่เกิดความขัดแย้งได้อย่างไร
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
- จะแก้ปัญหานี้แล้วเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายได้อย่างไร
- ทางออกของปัญหานี้มีกี่วิธี วิธีใดน่าจะดีที่สุด เพราะอะไร
- ควรแก้ปัญหานี้อย่างไรจึงจะทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ปัจจัยสนับสนุนให้การแก้ปัญหานี้ให้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างไร
18. พลังคาถามเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต
- ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณค่าต่อเราอย่างไร
- ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างสรรค์สังคมได้อย่างไร
- ความซื่อสัตย์สุจริตทาให้งานมีคุณภาพได้อย่างไร
- ความซื่อสัตย์สุจริตทาให้เกิดการพัฒนาได้อย่างไร
- ความซื่อสัตย์สุจริตทาให้ประเทศเข้มแข็งได้อย่างไร
- ความซื่อสัตย์สุจริตทาให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าอย่างไร
- ถ้าขาดความซื่อสัตย์สุจริตแล้วจะส่งผลระยะยาวอย่างไร
- มีแนวทางการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตของตนเองอย่างไร
- ความซื่อสัตย์สุจริตช่วยทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาได้อย่างไร
- ถ้าทุกคนในสังคมมีความซื่อสัตย์สุจริตจะส่งผลทาให้เกิดสิ่งใด
- ความซื่อสัตย์สุจริตมีความสาคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร
- ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติอย่างไร
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19. พลังคาถามเสริมสร้างการใฝ่เรียนรู้
- อยากเรียนรู้สิ่งใด
- สิ่งที่ยังไม่รู้คืออะไร
- แหล่งข้อมูลอยู่ที่ไหนบ้าง
- ต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องใด
- การใฝ่เรียนรู้มีประโยชน์อย่างไร
- มีวิธีการเข้าถึงความรู้นี้ได้อย่างไร
- เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะอะไร
- เราสามารถเรียนรู้ตลอดเวลาได้อย่างไร
- ควรใช้เครื่องมืออะไรในการแสวงหาความรู้
- คนที่ใฝ่เรียนรู้จะประสบความสาเร็จอย่างไร
- ความใฝ่เรียนรู้ช่วยทาให้เกิดการพัฒนาอย่างไร
- การพัฒนาใดๆ จะต้องอาศัยความรู้เพราะเหตุใด
20. พลังคาถามเสริมสร้างการคิดเป็นระบบ
- การทางานชิ้นนี้มีขั้นตอนอย่างไร
- กระบวนการแก้ปัญหานี้ควรเป็นอย่างไร
- ผลงานชิ้นนี้มีกระบวนการทางานอย่างไร
- จะเริ่มต้นงานชิ้นนี้อย่างเป็นระบบได้อย่างไร
- ขั้นตอนที่กาหนดไว้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
- การทางานอย่างเป็นระบบมีความสาคัญอย่างไร
- ระบบการทางานชิ้นนี้ให้มีคุณภาพควรเป็นอย่างไร
- ระบบการทางานของเรามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
- ระบบการทางานชิ้นนี้ควรปรับปรุงและพัฒนาอย่างไร
- เราควรกาหนดขั้นตอนการทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างไร
- ขั้นตอนหลักและขั้นตอนย่อยของการทางานนี้เป็นอย่างไร
- ขั้นตอนการทางานชิ้นนี้แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
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21. พลังคาถามเสริมสร้างความพอเพียง
- ชีวิตที่พอเพียงดีอย่างไร
- การใช้ชีวิตแบบพอเพียงควรเป็นอย่างไร
- ความพอเพียงมีความสาคัญต่อเราอย่างไร
- มีแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไร
- เพราะเหตุใดชีวิตเราจึงต้องมีความพอเพียง
- หากชีวิตมีความพอเพียงแล้วจะส่งผลอย่างไร
- ความไม่พอเพียงส่งผลกระทบระยะยาวอย่างไร
- การกระทาใดๆ หากมีความพอดี จะส่งผลอย่างไร
- ความพอเพียงทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไร
- ความพอเพียงสามารถปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
- การกระทาใดๆ หากมากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลอย่างไร
- ความพอเพียงทาให้เกิดความประหยัดและประโยชน์อย่างไร
22. พลังคาถามเสริมสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- อยากเปลี่ยนแปลงมั๊ย
- มีอะไรใหม่ๆ หรือไม่
- สิ่งใหม่ๆ น่าจะเป็นอย่างไร
- มีวิธีการที่ดีกว่าเดิมอย่างไร
- เริ่มเบื่อวิธีการเดิมๆ หรือยัง
- ความแตกต่างที่ดีขึ้นคืออะไร
- จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอย่างไรดี
- สิ่งใหม่ๆ ที่อยากให้เกิดขึ้นคืออะไร
- ถ้าไม่ทาแบบเดิม จะทาแบบใหม่อย่างไร
- เบื่อหรือยังที่ต้องทาแบบเดิมๆ อยู่อย่างนี้
- ต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือยัง
- ถ้าหากไม่ทาแบบนี้ ยังมีวิธีการอื่นอีกหรือไม่
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23. พลังคาถามเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร
- คนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเป็นอย่างไร
- มีวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างไร
- หากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกวิธีจะเกิดผลอย่างไร
- มีวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยการทางานนี้อย่างไร
- หากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ผิดจะเกิดผลอย่างไร
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้มีวิธีการอย่างไร
- มีวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ควรทาอย่างไร
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิตอย่างไร
- เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รวดเร็วขึ้นอย่างไร
- ปัจจัยที่ทาให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุดคืออะไร
24. พลังคาถามเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ทราบหรือไม่ว่าเพื่อนๆ คิดอย่างไร
- เพื่อนๆ เห็นด้วยกับเราหรือไม่อย่างไร
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนแล้วหรือยัง
- มั่นใจหรือไม่ว่าเพื่อนๆ จะคิดเหมือนเรา
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนแล้วเป็นอย่างไร
- เพื่อนๆ มีประสบการณ์เหมือนกับเราหรือไม่
- ความเห็นของเราเป็นตัวแทนของกลุ่มหรือยัง
- พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ หรือยัง
- เพื่อนๆ มีวิธีการเหมือนหรือแตกต่างจากเราอย่างไร
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไร
- ประสบการณ์ที่น่าเรียนรู้และแบ่งปันกับเพื่อนคืออะไร
- มีสิ่งใดที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนอีกหรือไม่
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25. พลังคาถามเสริมสร้างนิสัยรักการทางาน
- มีวิธีการทางานนี้ให้ดีที่สุดอย่างไร
- การทางานทาให้เกิดการพัฒนาอย่างไร
- การตั้งใจทางานส่งผลดีต่องานนั้นอย่างไร
- การทางานไม่ให้คั่งค้างมีประโยชน์อย่างไร
- ตั้งใจทางานนี้เต็มความสามารถแล้วหรือยัง
- การทางานช่วยทาให้เรามีคุณค่าเพราะอะไร
- การทางานให้เสร็จไปวันๆ เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างไร
- ความเอาใจใส่ในงาน จะทาให้งานนั้นมีคุณภาพอย่างไร
- การให้ความสาคัญกับคุณภาพ ทาให้เกิดผลต่องานอย่างไร
- ความรักในการทางานส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าอย่างไร
- ความเกียจคร้านในการทางานส่งผลกระทบระยะยาวอย่างไร
- ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทางานช่วยทาให้งานนั้นเป็นอย่างไร
26. พลังคาถามเสริมสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- เราจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร
- มีวิธีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปอย่างไร
- มีการวางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร
- ทรัพยากรธรรมชาติมีความสาคัญต่อมนุษย์อย่างไร
- หากไม่มีทรัพยากรธรรมชาติจะส่งผลกระทบอย่างไร
- มีวิธีการเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ อย่างไร
- จะดีอย่างไรหากทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสามารถทาได้ทุกวันอย่างไร
- มีวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชีวิตประจาวันอย่างไร
- มีข้อปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของตนเองอย่างไร
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาได้ง่ายๆ อย่างไร
- แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นอย่างไร
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27. พลังคาถามเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ
- วันนี้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะแล้วหรือยัง
- เข้าใจคาว่าจิตอาสาและจิตสาธารณะว่าอย่างไร
- เราควรมีจิตอาสาและจิตสาธารณะเพราะเหตุใด
- การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะทาได้ง่ายโดยวิธีการใด
- การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะเป็นสิ่งที่ทาได้ง่ายอย่างไร
- หากคนในสังคมมีจิตอาสาและจิตสาธารณะจะส่งผลดีอย่างไร
- การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะทาให้สังคมน่าอยู่เพราะเหตุใด
- หากคนในสังคมขาดจิตอาสาและจิตสาธารณะจะส่งผลอย่างไร
- คิดอย่างไรกับคาว่า “ชุมชนน่าอยู่ด้วยจิตอาสาและจิตสาธารณะ”
- เราสามารถแสดงพฤติกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะได้โดยวิธีการใด
- การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะทาให้ตนเองเป็นที่รักของคนอื่นอย่างไร
- เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะแสดงพฤติกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะทุกวัน
28. พลังคาถามเสริมสร้างการมีวินัยในตนเอง
- คาดว่าจะประสบความสาเร็จเมื่อใด
- ต้องการมีความรู้ความสามารถด้านใด
- ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายอะไร
- วางแผนตนเองเพื่อไปสู่ความสาเร็จอย่างไร
- มีวิธีการควบคุมตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างไร
- วางแผนป้องกันปัญหาและอุปสรรคไว้อย่างไร
- คาดว่าจะประสบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง
- มีวิธีการกากับตนเองให้เป็นไปตามแผนอย่างไร
- มีตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ความสาเร็จในเรื่องนี้อย่างไร
- ต้องทาสิ่งใดบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
- มีวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานนี้อย่างไร
- ขณะนี้การทางานของเราเป็นไปตามแผนที่กาหนดหรือไม่
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29. พลังคาถามเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต
- ชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไร
- มีวิธีการปฏิเสธสารเสพติดอย่างไร
- การควบคุมอารมณ์ที่ดีควรทาอย่างไร
- คุณค่าที่แท้จริงของบุคคลดูได้จากอะไร
- การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทาได้อย่างไร
- ความอดทนเป็นปัจจัยของความสาเร็จอย่างไร
- การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นมีวิธีการอย่างไร
- การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นมีวิธีการอย่างไร
- การมีสติปัญญาช่วยทาให้ชีวิตมีคุณภาพดีขึ้นได้อย่างไร
- ความขยันหมั่นเพียรทาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างไร
- ความประหยัดและรู้จักใช้ในวันนี้ทาให้อนาคตเป็นอย่างไร
- การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลาช่วยทาให้ชีวิตเป็นอย่างไร
30. พลังคาถามเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen)
- เริ่มเลยดีมั้ย
- ถ้าเราไม่เริ่ม แล้วใครจะเริ่ม
- เราจะทาประโยชน์อะไรให้กับชุมชนได้บ้าง
- ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมของเรากันดีมั้ย
- หาอะไรทาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเรากันดีมั้ย
- เราจะริเริ่มกิจกรรมดีๆ ให้กับชุมชนและสังคมได้อย่างไร
- คิดว่าตนเองทาประโยชน์อะไรให้กับชุมชนหรือสังคมได้บ้าง
- หนึ่งสมองและสองมือของเราช่วยชุมชนและสังคมได้อย่างไร
- คิดอย่างไรถ้าหากเราได้ริเริ่มสิ่งดีๆ ให้กับชุมชนและสังคมของเรา
- ความคิดสร้างสรรค์ของเราจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างไร
- ความรู้ความสามารถของเราจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างไร
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ตัวอย่างพลังคาถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างพลังคาถามที่ผู้เขียน
มักใช้กับผู้เรียนอยู่บ่อยครั้งซึ่งผลการใช้พลังคาถามทาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
กระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งยังสามารถปรับประยุกต์ใช้คาถามกับบริบทต่างๆ
ของการโค้ชได้อย่างหลากหลาย
จากที่กล่าวมาทาให้เห็นว่าคาถาม เป็นเครื่องมือสาคัญของการโค้ชในฐานะ
ที่เป็นตัวกระตุ้น ชี้แนะให้ผู้เรียนแสดงออกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครื่องมือ
วัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน เทคนิคการตั้งคาถามเพื่อส่งเสริม
การเรี ย นรู้ของผู้เรี ย นเป็ น สิ่งส าคัญที่ครูควรเรียนรู้และนามาใช้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ การใช้พลังคาถามเป็นทักษะพื้นฐานสาคัญที่ โค้ชจะต้องมีการตั้งคาถาม
ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยกระตุ้นการคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

Cognitive Questioning กับการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ต้นตอ
(Root Cause Analysis)
การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ต้นตอ คือ กระบวนการพิจารณาเหตุปัจจัย
ที่ทาให้เกิดปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อทาให้เข้าใจวงจรของการเกิดปัญหาอันจะนาไปสู่
การแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ
เป้ า หมายหนึ่ ง ของการโค้ ช เพื่ อ การรู้ คิ ด คื อ การตั้ ง ค าถามให้ ผู้ เ รี ย น
เกิดความสงสัยในปัญหา และคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นระบบของปัญหา โดยโค้ชทา
หน้าที่ตั้งคาถามที่กระตุ้นการคิด โดยไม่มีการให้คาตอบที่ ถูกต้อง คาถามต่างๆ ของโค้ช
จะช่ ว ยก าหนดประเด็ น และวิ ธี ก ารคิ ด ของผู้ เ รี ย นให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ก ระบวนการ
ทางสติปัญญาของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาการรู้คิดได้เป็นอย่างดี
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การตั้ ง ค าถามเพื่ อ น าไปสู่ ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ แ ก้ ปั ญ หาที่ ต้ น ตออาจใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเป็ นกรอบในการตั้งคาถาม เวลาถามต้องถามไปทีละขั้นตอน
จะถามข้ามขั้นตอนไม่ได้ เช่น กระบวนการแก้ปัญหา ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ขั้นที่ 3 การกาหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 4 การกาหนดวิธีการแก้ปัญหา
การตั้งคาถามจะถามไปทีละขั้น แต่ละขั้นอาจมีเพียงคาถามเดียวหรือหลาย
คาถาม ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนว่าจะบรรลุผลในแต่ละขั้นแล้วหรือไม่ ซึ่งโค้ช
จะต้องมีความสามารถในการตั้งคาถาม และใจเย็นไม่บอกคาตอบแก่ผู้เรียน ดังตัวอย่าง
กรณีศกึ ษา การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ต้นตอ ต่อไปนี้
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หอคอยบรรหารที่สุพรรณบุรี มีความสวยงามมากกลางวันจะมีผู้มาเยี่ยมชม
กลางคืนมีไฟสาดส่องสวยงาม นกพิราบชอบมาอาศัยอยู่และสร้างปัญหาขี้รดหอคอย
พนักงานต้องใช้อุปกรณ์และน้ายาทาความสะอาด ซึ่งใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก
ถ้าท่านเป็นผู้ดูแลหอคอย ท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไร
คิดว่าอะไรคือต้นตอของปัญหา คิดว่ารากเหง้าของปัญหานี้คืออะไรที่จะทา
ให้ปัญหาหมดไป
1. นก
2. แมลง
3. แสงไฟ
การตั้งคาถามกระตุ้นการคิดของผู้เรียน ควรตะล่อมความคิดของผู้เรียน
ให้นาไปสู่การค้นพบคาตอบ ดังนี้
เปิดไฟสว่าง แมลงชอบมาเล่นแสงไฟ
นกพิราบจึงมากินแมลงเป็นอาหารแล้วขี้รดหอคอย

ถ้าคิดว่านกเป็นปัญหา จับนกให้หมดไป
นกกลุ่มอื่นก็จะมาอีก

ถ้าคิดว่าแมลงเป็นปัญหา กาจัดแมลงให้หมดไป
แมลงกลุ่มอื่นก็จะมาอีก

ถ้าคิดว่าแสงไฟเป็นปัญหา ปิดไฟตอนกลางคืน แมลงไม่มาเล่นไฟ
นกไม่มากินแมลง ปัญหานกขี้รดหอคอยหมดไป
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7.4 ระบบการใช้พลังคาถาม
การใช้พลังคาถามเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับกระตุ้นการคิดของผู้เรียน
คาถามที่กระตุ้นการคิด (thinking questions) เป็นหัวใจที่สาคัญของการโค้ช เพราะ
การโค้ ช ที่ ดี จ ะต้ อ งใช้ ค าถามกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นคิ ด และพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การโค้ชที่ดีเป็นมากกว่าการให้คาตอบที่ถูกต้อง หากแต่อยู่ที่การดึงศักยภาพของผู้เรียน
ออกมาแล้วให้เขาพัฒนาด้วยตัวของเขาเองเต็มตามศักยภาพ
การใช้พลังคาถามที่กระตุ้นการรู้คิด มีความเป็นระบบที่สะท้อนให้เห็นถึง
ขั้น ตอนและกระบวนการตั้งคาถามผู้ เรียน โดยมีจุดประสงค์ข องการถาม และการ
ตอบสนองต่อคาตอบของผู้เรียนไม่ ว่าจะเป็นคาตอบที่ถูกต้องหรือผิดพลาดซึ่งคาถาม
ที่ชี้แนะการรู้คิดของผู้เรียนมีหลายลักษณะ เช่น คาถามที่กระตุ้นความจา คาถามที่ให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์ คาถามที่ให้ผู้เรียน
ใช้มุมมองที่หลากหลาย เป็นต้น
ระบบการใช้ พลั ง คาถามที่ชี้แนะการรู้คิด เริ่มตั้ งแต่การที่ โ ค้ช ตั้ งคาถาม
ผู้เรียน แล้วตรวจสอบว่าสิ่งที่ ผู้เรียนตอบนั้นถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องก็จะถามด้วย
คาถามที่ซับซ้อนมากขึ้น คือ เป็นคาถามที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่า และสร้างสรรค์ เพื่อที่จะตอบคาถามของโค้ช สาหรับในกรณีที่ผู้เรียนตอบผิดพลาด
โค้ช จะไม่เฉลยคาตอบทั น ที แต่จ ะใช้วิธีการตั้ง พลั ง คาถามเพื่อให้ ผู้ เรี ยนได้ทบทวน
ความรู้เดิมเพื่อที่จะนามาตอบคาถาม ถ้าตอบได้ถูกต้องก็จะนาไปสู่คาถามใหม่ถัดไป
แต่ถ้าหากยังตอบผิดพลาดอยู่ โค้ชจะให้ข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมแก่ผู้เรียน เพื่อให้ตอบ
คาถามอีกครั้ง และถ้าหากตอบได้ถู กต้องก็จะนาไปสู่คาถามใหม่ถัดไป แต่ถ้ายังตอบ
ผิดพลาดอยู่ โค้ชจึงทาการอธิบายและแสดงตัวอย่างเพิ่มเติม แล้วจึงถามผู้เรียนด้วย
คาถามเดิมซ้าอีกครั้ง ซึ่งมีวงจรการใช้พลังคาถามในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง แสดงได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้
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จุดเริ่มต้น

โค้ชตั้งคาถาม

ผู้เรียนตอบคาถาม

ผิดพลาด

คาตอบของผู้เรียน

ถูกต้อง

โค้ชตั้งคาถาม
ที่ซับซ้อนมากขึ้น

ถูกต้อง

คาตอบของผู้เรียน

โค้ชใช้คาถาม
ทบทวนความรู้เดิม

ผิดพลาด

ผิดพลาด

คาตอบของผู้เรียน

โค้ช
ตั้งคาถาม
ใหม่

โค้ชให้ข้อมูลสารสนเทศ
เพิ่มเติมแก่ผู้เรียน

โค้ช
ตั้งคาถามใหม่

ผิดพลาด

ให้คาอธิบาย
พร้อมยกตัวอย่าง

โค้ชตั้งคาถาม
ด้วยคาถามเดิมอีกครั้ง

แผนภาพ 21 ระบบการใช้พลังคาถาม

คาตอบของผู้เรียน

ถูกต้อง

ถูกต้อง

โค้ช
ตั้งคาถามใหม่
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7.5 กลยุทธ์การใช้พลังคาถาม
การโค้ชผู้เรียนจะต้องค่อยๆ ตั้งคาถามให้ผู้เรียนค้นพบสิ่งที่ตนเองมีอยู่
เห็นเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาวของตนเอง กระตุ้นให้ คิดว่า ต้นทุนที่เขามีจะไปถึง
เป้าหมายนั้นได้อย่างไร กระบวนการอะไรบ้างระหว่างทางต้องทาอะไรเพิ่มเติม ถ้าทา
อย่างต่อเนื่อง คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้พลังคาถาม มีกลยุทธ์ 5 ประการดังต่อไปนี้
1. วางแผนการใช้พลังคาถามล่วงหน้า โดยเป็นคาถามที่เสริมสร้างให้
ผู้ เรี ย นบรรลุ จุ ด ประสงค์ การเรี ย นรู้ โ ดยการตั้ งค าถามที่ดี ควรมี ลั ก ษณะเป็น คาถาม
ปลายเปิด ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การให้เหตุผล การคิดแก้ปัญหา และการ
คิดสร้างสรรค์ มากกว่าคาถามที่เพียงให้ผู้เรียนระลึกความจาเท่านั้น
2. หลีกเลี่ยงการใช้คาถามที่ชี้นาคาตอบ (leading questions)
เพราะเป็นคาถามที่ไม่ได้กระตุ้นการคิดของผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเงื่อนไขการไม่
คิดให้กับผู้เรียนอีกด้วย การใช้คาถามที่ไม่ชี้นาคาตอบจะช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
คิดที่หลากหลายเพื่อหาคาตอบในสิ่งที่ โค้ชใช้พลังคาถาม ซึ่งอาจได้รับคาตอบดีๆ ที่ โค้ช
ไม่คาดคิดมาก่อน
3. เว้นระยะเวลาให้ผู้เรียนคิดหาคาตอบอย่างเหมาะสม ผู้เรียนที่ถนัด
ใช้สมองซีกซ้ายในการคิดจะต้องใช้เวลานานในการตอบคาถาม เพราะผู้เรียนจะไม่ตอบ
จนกว่าจะแน่ใจคาตอบของตน ตรงกันข้ามกับผู้เรียนที่ถนัดใช้สมองซีกขวาในการคิด
จะตอบคาถามของโค้ชทันที โดยอาจจะยังไม่ได้ใคร่ครวญทบทวนความถูกต้องของ
คาตอบตนเอง ดังนั้น โค้ชจะต้องเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนในจุดนี้ด้วย เพราะถ้า
โค้ชไม่เข้าใจจุดนี้แล้วอาจทาให้เข้าใจผิดคิดว่าผู้เรียนไม่กระตือรือร้นที่จะตอบคาถาม
และอาจตาหนิผู้เรียนได้โดยไม่รู้ตัว
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4. ไม่ย้าคาถาม การย้าคาถามหรือการถามซ้าจะทาให้ผู้เรียนขาดความ
สนใจในคาถามของโค้ช เนื่องจากผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ว่าไม่จาเป็นต้องตั้งใจฟังคาถาม
หรือไม่ต้องมีสมาธิในการฟังคาถามก็ได้เพราะโค้ชจะต้องถามซ้าอีกหลายครั้ง
5. ถามด้วยคาถามที่ชัดเจน (clear) และเฉพาะเจาะจง (specific)
โดยการตั้งประเด็นคาถามประมาณ 1 – 2 ประเด็นคาถามเท่านั้นในการถามแต่ละครั้ง
เป็นการสร้างแรงจูงใจ ในการตอบคาถามให้กับผู้เรียน หากถามหลายประเด็นผู้เรียน
อาจเกิดความเหนื่อยล้าในการตอบคาถาม

7.6 กลยุทธ์การตอบสนองคาตอบของผู้เรียน
การตอบสนองต่ อ ค าตอบของผู้ เ รี ย นภายหลั ง ที่ โ ค้ ช ได้ ใ ช้ พ ลั ง ค าถาม
มีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ตกลงกับผู้เรียนว่าทุกคาตอบล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ไม่มีคาตอบใด
ที่ผิดพลาด ซึ่งการสร้างข้อตกลงดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนมีความกล้าที่จะตอบคาถาม
ไม่กลั ว การตอบผิ ด หรื อการอายเพื่อนร่ ว มชั้นเรียน อย่างไรก็ตามโค้ชจาเป็นต้องมี
วิธีการแก้ไขคาตอบของผู้เรียนหากตอบผิด โดยไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกเสียหน้า
2. แสดงความสนใจต่อคาตอบของผู้เรียน เช่น การพยักหน้า การยิ้ม
เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในขณะตอบคาถาม จะทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ
ในการตอบคาถามและตอบคาถามได้มากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคาตอบ
ของตนเอง
3. ชื่นชมคาตอบของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนตอบเสร็จสิ้นแล้ว จาเป็นอย่าง
ยิ่งทีโ่ ค้ชจะต้องแสดงความชื่นชมคาตอบของผู้เรียน ไม่ว่าคาตอบนั้นจะถูกต้องหรือไม่ก็
ตาม หากผู้เรียนตอบผิด โค้ชอาจกล่าวว่า “เป็นคาตอบที่น่าสนใจ แต่ครูคิดว่า......”
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4. ไม่ขัดจังหวะการตอบคาถามของผู้เรียน ข้อนี้สาคัญมากเพราะการ
ขัดจังหวะในการตอบคาถามของผู้เรียน จะทาให้สูญเสียความมั่นใจ และอาจรู้สึกว่าเสีย
หน้า อายเพื่อน ทาให้ไม่ตอบคาถามโค้ชอีกต่อไป เนื่องจากได้รับประสบการณ์ที่ไม่พึง
พอใจจากการตอบคาถาม
5. ถ้าผู้เรียนไม่ตอบคาถาม ให้ตั้งคาถามใหม่ที่ง่ายกว่า คาถามเดิม
เพราะคาถามที่ถามนั้นอาจยากเกินไปสาหรับผู้เรียนหรืออาจเป็นคาถามที่ไม่ชัดเจน
คลุมเครือ อย่างไรก็ตามก่อนที่โค้ชจะถามด้วยคาถามใหม่ อาจถามผู้เรียนก่อนว่าเข้าใจ
ในสิ่งทีโ่ ค้ชถามหรือไม่ เพราะบางครั้งการที่ผู้เรียนเงียบอยู่นั้น เขาอาจกาลังใช้ความคิด
ต่างๆ เพื่อค้นหาคาตอบก็เป็นได้
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สรุป
สาระสาคัญที่นาเสนอในบทนี้ได้กล่าวถึงพลังคาถาม (power questions)
ซึ่ ง เป็ น ค าถามกระตุ้ น การคิ ด และน าไปสู่ ก ารเรี ย นรู้ เป็ น ค าถามที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู้ เป็ นคาถามที่มีประสิทธิภ าพมากกว่าเป็นคาถามทั่ว ๆ ไป
โดยพลังคาถามช่วยพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงและคุณลักษณะต่างๆ เช่น รักการ
เรีย นรู้ การเป็น บุคคลแห่งการเรี ยนรู้ อีกทั้งเป็น เครื่ องมือที่สาคัญที่สุดของการโค้ช
เพื่ อ การรู้ คิ ด เพราะเป็ น วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ก ระตุ้ น และพั ฒ นากระบวนการคิ ด ของผู้ เ รี ย น
โดยเฉพาะกระบวนการคิดขั้นสูง ตลอดจนคุณลักษณะต่างๆ การใช้พลังคาถามที่มี
ประสิทธิภาพเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นระบบ โดยพลังคาถามจะมีการปรับให้สอดคล้อง
กับระดับความสามารถของผู้เรียน โดยมีกลยุทธ์ในการใช้พลังคาถาม 5 ประการ ได้แก่
1) วางแผนการใช้พลังคาถามล่วงหน้า 2) หลีกเลี่ยงการใช้คาถามที่ชี้นาคาตอบ (leading
questions) 3) เว้นระยะเวลาให้ผู้เรียนคิดหาคาตอบอย่างเหมาะสม 4) ไม่ย้าคาถาม
5) ถามด้วยคาถามที่ชัดเจน (clear) โดยที่โค้ชจะต้องมีการตอบสนองต่อคาตอบของ
ผู้เรียนภายหลังที่โค้ชได้ใช้พลังคาถาม ได้แก่ 1) ตกลงกับผู้เรียนว่าทุกคาตอบล้วนเป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่า 2) แสดงความสนใจต่อคาตอบของผู้เรียน 3) ชื่นชมคาตอบของผู้เรียน 4) ไม่
ขัดจังหวะการตอบคาถามของผู้เรียน 5) ถ้าผู้เรียนไม่ตอบคาถาม ให้โค้ชตั้งคาถามใหม่
ที่ง่ายกว่า
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เป็นนักคิด

นักปฏิบัติ
นักวิจัย
นักนวัตกรรมสร้างสรรค์
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การให้ข้อมูลย้อนกลับ
อย่างสร้างสรรค์
ช่วยสร้างความมุ่งมั่น
และพยายามในการเรียนรู้
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บทนา
การน าเสนอเนื้อหาสาระ เรื่อง การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดของการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
ความสาคัญของการให้ ข้อมูลย้ อนกลับอย่างสร้างสรรค์ การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่าง
สร้ างสรรค์โ ดยการกล่ า วคาพู ด การสื่ อสารเชิ งบวกเพิ่มพลั งการให้ ข้ อมูล ย้ อนกลั บ
ทักษะการชื่นชมและเห็นคุณค่า และการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ที่เน้นการ
สะท้อนคิดและถอดบทเรียน โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. การให้ข้อมูลย้อนกลับ อย่างสร้างสรรค์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียน
2. การให้ข้ อมูล ย้อนกลั บอย่างสร้างสรรค์ ช่วยทาให้ผู้ เรียนเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ มองเห็นจุดแข็งและจุดที่
ต้องพัฒนาตนเอง ทาให้สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดและกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
3. การสื่อสารเชิงบวกด้วยความจริงใจใช้เพิ่มพลังปรารถนาส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้น และเพิ่มพลังการตรวจสอบตัวเองของผู้เรียน
4. การสื่ อ สารเชิ ง บวกเป็ น ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของการให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับ ช่วยเพิ่มพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ทั ก ษะการชื่ น ชมเห็ น คุ ณ ค่ า เป็ น ทั ก ษะส าคั ญ ของโค้ ช ช่ ว ยให้
การสื่อสารระหว่างโค้ชและผู้เรียนมีความสร้างสรรค์ ทาให้การโค้ช มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
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6. การให้ ผ ลย้ อนกลั บ ที่ เ น้ นการสะท้ อ นคิ ด และการถอดบทเรี ย น
ของผู้ เรี ยน ช่วยทาให้โ ค้ช มีส ารสนเทศเกี่ยวกับการรู้คิดของผู้ เรียนที่ชัดเจนมากขึ้น
สามารถนามาโค้ชให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
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8.1 แนวคิดของการให้ข้อมูลย้อนกลับ
อย่างสร้างสรรค์

8.2 ความสาคัญของการให้ข้อมูลย้อนกลับ
อย่างสร้างสรรค์

8.3 การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
โดยการกล่าวคาพูด
8. การให้ข้อมูลย้อนกลับ
อย่างสร้างสรรค์
8.4 การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
โดยการสะท้อนคิดและถอดบทเรียน

8.5 การสื่อสารเชิงบวกเพิ่มพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับ

8.6 ทักษะการชื่นชมและเห็นคุณค่า
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ปฏิบัติตัวต่อผู้เรียน
อย่างที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา
เพราะผู้เรียนก็มีความปรารถนาเช่นเดียวกัน
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8.1 แนวคิดของการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ เป็นการให้ข้อมูล เกี่ยวกับผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน คุณภาพของผลงาน พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอัน
พึงประสงค์ อัน เป็ น ประโยชน์ ต่อการพัฒ นาผู้ เ รียนโดยโค้ช ทั้งก่ อน ระหว่าง และ
ภายหลังที่ผู้เรียนได้ปฏิบั ติกิจกรรมการเรียนรู้หรือการทากิจกรรมต่างๆ ด้วยวิธีการ
ที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนทราบจุดแข็ง
และจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

8.2 ความสาคัญของการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
การให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทาให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ มองเห็นจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา
ตนเอง ทาให้สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด และกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้การที่ผู้เรียนได้รับการให้ข้อมูลย้อนกลั บที่ชัดเจน
ยั ง ช่ ว ยท าให้ มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาตนเองให้ ป ระสบความส าเร็ จ ยิ่ ง ขึ้ น อี ก ด้ ว ย
เนื่ อ งจากการที่ ผู้ เ รี ย นทราบจุ ด บกพร่ อ งของตนเอง จะท าให้ เ ขาสามารถวางแผน
และกาหนดวิธีการพัฒนาตนเองได้ตรงตามรูปแบบการเรียนรู้ (learning style) ของ
ตนเองได้

8.3 การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์โดยการกล่าวคาพูด
ส าหรั บ การให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ เชิ ง สร้ า งสรรค์ นั้ น โค้ ช จะใช้ ก ารสื่ อ สาร
เชิงบวก (positive communication) ด้วยความจริงใจทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษา
กายที่ทาให้ ผู้เรี ยนเกิดการเรีย นรู้ การปรับเปลี่ยนการกล่าวคาพูดจากแบบเดิมไปสู่
แบบใหม่ที่สร้างสรรค์ แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 19 การให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยการพูดแบบใหม่
-

การพูดแบบเดิม
บอกให้รู้
ทาตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ควบคุมความรู้
คาดเดาความหมาย
ชี้นาทางออก
มุ่งแต่วิเคราะห์

-

การพูดแบบใหม่
ตั้งคาถามชวนคิด
ชักชวนให้คนอื่นแบ่งปันสิ่งที่ถนัด
ช่วยดึงประสบการณ์ของผู้เรียนออกมา
ถามความหมายที่แท้จริง
แสดงให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาเก่งและฉลาด
สังเคราะห์หรือนาความคิดของผู้อื่น
มาผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวและมองภาพรวม

ตั ว อย่ า งการกล่ า วค าพู ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ ใ นการให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ
ในลักษณะ I massage หรือการสื่อสารความคิดความรู้สึก ต่างๆ จากโค้ชไปยังผู้เรียน
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Feedback เพิ่มพลังปรารถนา
- อะไรที่ช่วยให้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
- ส่วนใดของงานหรือสิ่งที่นักเรียนกาลังทาอยู่
คือสิ่งที่น่าตื่นเต้นหรือน่าสนใจที่สุด เพราะอะไร
- อะไรคือสิ่งที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดในงานที่ทา
- ครูคิดว่าถ้าเธอใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกนิดเธอจะทางานได้ดีกว่าเดิม
Feedback ส่งเสริมการใช้ความพยายาม
- ส่วนไหนที่คิดว่าดีที่สุด
- เล่าให้ฟังมากกว่านี้ได้ไหม
- ยังมีวิธีการพัฒนางานให้ดีขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่
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- ขอให้ใช้ความมุ่งมั่นและความพยายามมากขึ้น
- นักเรียนคิดว่ายังมีส่วนใดของงานที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก
Feedback เพิ่มพลังการตรวจสอบตนเอง
-

ใจของนักเรียนบอกว่าอะไร
มีอะไรที่นักเรียนอยากทาให้น้อยลง
จากตรงนี้นักเรียนคิดว่าจะทาอะไรต่อไป
นักเรียนคิดว่าถ้าทาอย่างนี้แล้วจะเกิดผลเสียอะไร
มีส่วนไหนของงานที่นักเรียนอยากใช้เวลากับมันมากขึ้น
นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจได้
ครูไม่ค่อยมั่นใจในคาตอบของเธอ อยากให้ลองทบทวนดูอีกครั้ง
ครูดีใจมากที่เธอตรวจสอบความเรียบร้อยของการบ้านก่อนนามาส่งครู

การสร้าง self – talk ของตนเองพยายามสร้างชุดประโยคให้ครอบคลุม
เป้าหมายของตนเองให้มากที่สุด คิดบวก ใส่พลังงานทั้งหมดลงไปในทุกคาพูดและการ
สนทนากับตัวเอง
-

ใช้คาพูดที่เป็นของตัวเอง
ใช้คาพูดชัดเจน ครอบคลุม
ใช้คาพูดที่เรียบง่าย จาง่าย
ใช้คาพูดที่ไม่ทาให้เกิดผลเสียข้างเคียง
ใช้คาพูดที่เหมาะสมกับศักยภาพที่เรามี
ใช้คาพูดที่เป็นปัจจุบัน ปัจจุบัน ไม่ใช่อนาคต
ใช้คาพูดที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เห็นภาพ ตรวจสอบได้
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8.4 การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ที่เน้นการสะท้อนคิด
และถอดบทเรียน
การสะท้อนคิด (reflective thinking) เป็นการให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรอง
ทบทวน พิจ ารณาสิ่ งต่างๆ อย่ างรอบคอบ มีเหตุผ ลด้วยสติและปัญญา เป็นวิธีการ
ทบทวนประสบการณ์จากการปฏิบัติของตนเอง เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ การสร้างความรู้
การค้นพบจุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการช่วยให้เกิดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
คิดผ่านประสบการณ์ที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ช่วยให้เกิดการหยั่งรู้และค้นพบ
ตนเอง การเขียนบันทึกการสะท้อนคิดยังช่วยให้ค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นาไปสู่การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
การสะท้อนคิดช่วยพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. สร้างความตระหนัก ใช้สถานการณ์กระตุ้นความรู้สึกและความคิด
2. ทบทวนและตระหนักถึงความรู้สึก บันทึก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ทบทวนข้อเท็จจริง เขียนบันทึก และนาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. หาข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อทาความเข้าใจเหตุการณ์นั้น
5. ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ ปรับมุมมอง ความคิด จากการเรียนรู้
6. การนาความรู้จากการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่
การสะท้อนคิด 3 ระยะ
โค้ชสามารถใช้วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการให้ผู้เรียนสะท้อนคิดตนเอง
ตลอดช่วงเวลาของการเรียนรู้ดังนี้
Reflection on action เกิดขึ้นหลังจากประสบการณ์ เป็นการมอง
ย้อนสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น
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Reflection in action เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในสถานการณ์ ที่ไม่มี
คาตอบชัดเจน และทาให้หยุดคิด เพื่อหาทางออก แก้ปัญหาขณะทากิจกรรม
Reflection for action เป็นการเปิดความคิดที่มุ่งจะวางแผนการ
แก้ปัญหาในอนาคต
การสะท้อนคิดเป็ น กระบวนการประมวลผลทางสมองเรียกว่า Mental
model เริ่มจากการรับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ นาไปสู่การสังเกตข้อมูลและ
ประสบการณ์ การเลือกข้อมูล การแปลระบบความหมายประมวลผลข้อมูล การกาหนด
สมมติฐาน การสรุป และเกิดการยอมรับและความเชื่อ นอกจากนี้การสะท้อนคิดยังช่วย
ให้เกิดการคิดที่เป็นระบบ ที่มองเห็นความเป็นองค์รวมซึ่งถือว่าเป็นระบบใหญ่ และส่วน
ที่เป็ น องค์ป ระกอบต่า งๆ คือ ระบบย่ อย มีค วามสั ม พัน ธ์เ ชื่อมโยงกัน กระบวนการ
สะท้อนคิดของ Mental Model แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพ 22 กระบวนการสะท้อนคิดของ Mental Model
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เมื่อผู้เรียนได้สะท้อนคิดตนเองแล้ว สิ่งที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่ องต่ อไป คือ การถอดบทเรี ย น ซึ่งเป็ นเครื่องมือ ในการแปลงผลผลิ ตของการ
สะท้ อ นคิด ให้ อ อกมาเป็ น รู ป ธรรม ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศส าหรับ โค้ ช ในการโค้ ช
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
การถอดบทเรียน (lesson - learned)
การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีมีหลายวิธี การถอดบทเรียน (lesson
- learned) เป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความรู้และประสบการณ์หลังการ
ปฏิ บั ติ กิจ กรรมการเรี ย นรู้ สามารถพั ฒ นาการคิด วิเ คราะห์ สั ง เคราะห์ นาไปสู่ ก าร
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหรือการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น
นอกจากนี้การถอดบทเรียนยังเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบ
ต่อ คณะท างานเกี่ ย วกับ ผลการปฏิ บั ติ กิจ กรรมที่ด าเนิน การแล้ ว เป็น การกระตุ้น ให้
คณะทางานเกิดความตื่นตัวและมีความรู้สึกผูกพัน (involve) อยู่กับกิจกรรมและเป็น
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้เน้นที่ผลการปฏิบัติว่าเป็นไปตาม “สิ่งที่
คาดหวัง” อย่างไรให้ผู้เรียนได้รู้จักทบทวนตนเอง การจับประเด็นความรู้ที่เกิดขึ้นสั้นๆ
ภายหลั ง การท ากิ จ กรรมของกลุ่ ม รวมทั้ ง ทบทวนและสะท้ อ นบทเรี ย นเพื่ อ น าไปสู่
การวางแผนต่อไป
ลักษณะของการถอดบทเรียน
1. บทเรียนจะอธิบายเหตุการณ์และเงื่อนไขที่เกิดขึ้น
2. คาอธิบายจะต้องมีคุณค่าไปสู่การปฏิบัติ
3. คาอธิบายจะมีคาสาคัญหรือสาระสาคัญที่เกิดจากการเรียนรู้
4. บทเรียน คือความรู้เมื่อจบเหตุการณ์หรือบทเรียนที่สังเคราะห์จาก
สารสนเทศที่เก็บสะสมข้อมูลในอดีต
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การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการ
ขั้นตอนการถอดบทเรียนต้องอาศัยปัจจัยและองค์ประกอบที่เหมาะสม
องค์ประกอบของผู้ถอดบทเรียนมีหลายด้าน เช่น ด้านความพร้อม คุณสมบัติ ทักษะ
การสื่อสาร การเปิดใจ ความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้มากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์ องค์ประกอบ
ของผู้ถอดบทเรียน เป็นการแบ่งปันความรู้ เพื่อขยายสิ่งดีๆ ให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอด
ขึ้นไป
วิธีการถอดบทเรียน
1. ต้องตอบโจทย์ การถอดบทเรียนอะไร เพื่ออะไร
2. ใครคือบุคคลที่จะถอดบทเรียน การถอดบทเรียนของคนอื่น หรือ
การถอดบทเรียนตัวเอง
3. วิธีการถอดบทเรียน ควรเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับผู้ถอดบทเรียน
4. แบบปฏิบัติ ที่ดี (best practice) อาจจะมีประเด็นที่คล้ายกัน
แต่แตกต่างบริบท การหาบทเรียนที่ดีถือว่าได้ความรู้ที่มีคุณค่ามีพลัง
5. สุนทรียสนทนา (dialogue) เป็นกลไกสาคัญในการถอดบทเรียน
ที่มากกว่าการตั้งคาถาม
6.ได้รับบทเรียนที่มิใช่ความแตกต่างที่เกิดขึ้น จากสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง ตามนัยของการตั้งสมมติฐานการวิจัยอะไร ที่ทาให้เกิดความแตกต่างนั้น
เป็นปัจจัยให้เกิดพฤติกรรมอย่างไร “สิ่งนี้คือบทเรียน”
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ใบกิจกรรมการถอดบทเรียน
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนทบทวนถึงสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ แล้วถอดบทเรียน
ลงในตารางต่อไปนี้ แล้วนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโค้ชและเพื่อน
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
การสื่ อ สารเชิ ง บวกนั บ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของการให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับ เพราะการสื่อสารเชิงบวกช่วยเพิ่มพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับ ไปสู่ผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ผู้เรียนยอมรับจุดที่ตนเองต้องปรับปรุง อีกทั้งช่วยทาให้ เกิด
แรงบั น ดาลใจและความมุ่งมั่น ในการพัฒนาตนเองอีกด้วย หลั กการสื่ อสารเชิงบวก
มีดังนี้
1. ให้ความเอาใจใส่ต่อผู้เรียน ให้ความสาคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็น
มนุษย์ มีเกีย ติและศักดิ์ศรี ที่ต้องให้ ความเคารพ ให้ ความสาคัญกับมิติทางด้านจิตใจ
ที่อ่อนโยนในฐานะที่ยังเป็นเด็ก
2. ใช้ภาษากายที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก
ถึงความห่วงใย ความรักและความปรารถนาดีต่อผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเกิดการรับรู้ว่าโค้ช
มีความรักให้กับเขา ผู้เรียนจะมีพลังในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างมาก
3. ใช้ภาษาเชิงบวก หลีกเลี่ยงคาตาหนิ โดยภาษาเชิงบวกเป็นภาษาที่มี
พลัง สามารถสร้างแรงบั นดาลใจและความมุ่งมั่นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการพัฒนา
ตนเอง ความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ ไม่ใช้ภาษาในเชิงตาหนิติเตียน หรือเปรียบเทียบ
กับ ผู้ เรี ย นคนอื่ น ๆ เพราะเป็ น การบั่ น ทอนกาลั งใจ ความเชื่อ มั่น และทาลายความ
ภาคภูมิใจในตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ที่สาคัญมาก
4. การสื่อสารในแนวราบ เป็นการสื่อสารด้วยภาษาที่มีความเท่าเทียม
กัน ระหว่างโค้ ช และผู้ เรี ย น ในลั กษณะของสุ น ทรีย สนทนา และการฟัง อย่า งลึ กซึ้ ง
ไม่ด่วนตัดสิน ทาให้บรรยากาศการสะท้อนผลการประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เรีย นไม่มีความหวาดกลัว ที่จ ะรับทราบผลการประเมินมีโอกาสเลื อกแนวทางการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตนเอง ก าหนดเป้ า หมายและวิ ธี ก ารพั ฒ นาตนเองโดยได้ รั บ
คาแนะนาจากโค้ช
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5. การติ ดตามพัฒนาการของผู้เ รียน เป็นส่ วนสาคัญที่ทาให้ผู้ เรียน
ทราบว่ า โค้ ช ให้ ค วามเอาใจใส่ พั ฒ นาการการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ท าให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด
ความรู้ สึ ก ว่ า ตนเองเป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ค่ า เป็ น ความหวั ง ของ โค้ ช การไต่ ถ ามถึ ง
ความก้าวหน้ าของการปรั บปรุงและพัฒนาตนเอง การให้กาลั งใจทุกครั้งเมื่อผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการพั ฒนาตนเองหรือการเสริมแรงทางบวกให้กับผู้เรียน
อย่างสม่าเสมอ

สุนทรียสนทนา (Dialogue)
การสนทนาอย่างครุ่นคิดและผลิดอกออกผลเป็นกระบวนการพูดจา เพื่อให้
เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยผ่านการครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เกิดความคิดใหม่
มุมมองใหม่ที่ผลิดอกออกผล การสนทนาแบบนี้ จะทาให้แต่ละคนพยายามฟังคนอื่น
และตั้งคาถามเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ร่วมกัน
สุนทรียสนทนา เน้นการสร้างพื้นที่ทางสังคมใหม่ที่เอื้อต่อการคิดร่วมกัน
อย่างเสมอภาค การสนทนาที่นาไปสู่การคิดร่วมกัน ฟังซึ่งกันและกันโดยไม่มีการตัดสิน
ข้อสรุปใดๆ ความคิดที่ดี เกิดจากการฟังที่มีคุณภาพ การตั้งใจฟังกัน การเข้าใจกัน
การเทใจมารวมกัน มีสมาธิอยู่กับตัวเอง และเสียงที่ได้ยิน ให้ความเข้าใจกับเสียงผู้อื่น
กาหนดใจรับรู้ความเงียบด้วยความรู้สึกเชิงบวก
สุนทรียสนทนา เน้น การฟังอย่างสงบ ฟังให้ได้ยิน (deep listening)
เมื่อสงบและลึกก็สัมผัสความจริงได้ ทาให้เกิดปัญญาจะคิด จะพูด จะทา ก็ผ่านสภาวะ
ทางปัญญามาแล้ว จึงตรงต่อความจริงเกิดประโยชน์มากกว่าการคิด การพูด การกระทา
อย่างตื้นๆ สุนทรียสนทนาจะทาให้จิตสงบและประสบอิสรภาพ
สุนทรียสนทนา มุ่งเน้นการสื่อสารของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกระหว่างกัน สร้างความละเอียดอ่อน (awareness and sensibility) ที่มองไปถึง
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“ความคิดที่แฝงอยู่ภายใน” (tacit) ซึ่งกลายเป็นสิ่งเพาะเลี้ยงความขัดแย้งของแต่ละ
บุคคล และอาจกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างกันได้
การจัดการความคิดที่ยึ ดมั่นถือมั่นหรือความเป็นตัวตนโดยมีหลักการของ
สุนทรียสนทนา 3 ประการ ได้แก่
1. หลักความเท่าเทียมกัน การสนทนาที่ดีเป็นการขจัดสลายอานาจ
ให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการแห่งความคิดร่วม
2. หลั ก การรั บฟั ง อย่ า งลึก ซึ้ ง เมื่ อ มีค นก าลั ง พูด รวมทั้ งรั บ ฟั งเสี ย ง
แห่งความเงียบที่เกิดขึน้ ในวงสนทนาขณะที่ยังไม่มีผู้พูด โดยถือว่าความเงียบเป็นสิ่งปกติ
ไม่จาเป็นต้องรู้สึกอึดอัดที่ไม่มีคนพูด
3. หลักการเฝ้าดูจิตใจและความคิด ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตัดสิ นว่าถูกหรือ
ผิด เฝ้าดูความคิดของตนเองที่ เกิดขึ้นมาใหม่ ประเมินความรู้สึกว่าอยากจะเข้าร่ว ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือไม่

8.6 ทักษะการชื่นชมและเห็นคุณค่า
ทักษะการชื่นชมเห็นคุณค่า (appreciation skills) เป็นทักษะสาคัญของ
โค้ชที่ทาหน้าที่โค้ช การชื่นชมและเห็นคุณค่าเป็นการสื่อสารระหว่างโค้ชและผู้เรียน
อย่ า งสร้ างสรรค์ ทาให้ ก ารโค้ช มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น ทั้งยั งเป็ นการเสริมสร้า ง
สัมพันธภาพที่ดีอีกด้วย โดยทักษะการชื่นชมและเห็นคุณค่า มีดังต่อไปนี้
1. ประทับใจผลงาน
“ครูรู้สึกดีใจมากที่คุณสอบแข่งขันเข้าที่ใหม่ได้”
การกล่าวด้วยเสียงแสดงความยินดี แววตาเป็นประกาย
จะทาให้ลูกศิษย์เกิดความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตน (self - efficacy)
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2. ชื่นชอบพฤติกรรม
เป็นการพูดระบุการกระทา
“ครูนึกถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนสอบคุณทบทวนเรื่องต่างๆ
และค้นคว้าผ่าน internet ร่วมกับเพื่อน ครูประทับใจมาก”
การพูดเรื่องราวที่ชัดเจนจะทาให้ลูกศิษย์รู้สึกภูมิใจในตนเอง
(self - esteem) รู้ว่าอะไรที่ตนเองมีการพัฒนาและได้รับการยอมรับ
3. ชืน่ ชมลักษณะ
เป็นการกล่าวเชื่อมโยงผลงานหรือลักษณะนิสัยที่ดีงาม
“สิ่งที่สาเร็จได้ก็ด้วยความอดทน มีวินัย มีความใฝ่รู้
และรู้จักควบคุมตนเอง ลักษณะนิสัยที่ดีงามนี้
จะติดตัวเธอไป และทาให้เธอสาเร็จเสมอ”
กล่าวด้วยน้าเสียงเชื่อมั่น จะทาให้ลูกศิษย์รู้จักตัวเอง
(self - realization) มีลักษณะนิสัยอย่างที่ควร ธารงรักษาไว้
และพัฒนาต่อไป
วาจาที่ แ ช่ ม ชื่ น เพิ่ ม อ านาจการสั่ ง สอน การเข้ า ใจตนเอง (intrapersonal)
การเข้ า กั บ คนอื่ น (interpersonal) การใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามหมาย (existential)
จะพัฒนาได้จากการให้แรงเสริมอย่างเหมาะสม
คาพูดที่ไม่สร้างสรรค์ (-) และสร้างสรรค์ (+)
- นักเรียนเมื่อไรจะหยุดพูดกันเสียที (-)
- ถ้านักเรียนเงียบเสียง นักเรียนจะได้ยินครูพูดได้ชัดเจน (+)
- นักเรียนพูดมากตลอดเวลา (-)
- ครูเข้าใจว่านักเรียนอยากปรึกษากัน แต่ขณะนี้ครูขอให้
นักเรียนเงียบก่อน เพื่อทุกคนจะได้ยินสิ่งที่ครูพูด (+)
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- เธอนี่ชอบตะโกนพูดจาหยาบคายเป็นประจา (-)
- คาพูดบางอย่างเหมาะที่จะใช้เฉพาะกลุ่ม เฉพาะที่
ผู้เรียนไม่ควรนามาใช้ในโรงเรียน (+)
- ผู้ที่ขีดเขียนโต๊ะเป็นพวกทาลายทรัพย์สมบัติ (-)
- นักเรียนควรเขียนบนกระดานเพราะโต๊ะเรียนเป็นสมบัติ
ของส่วนรวมเราต้องช่วยกันรักษา (+)
โค้ชจาเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการชื่นชมและเห็นคุณค่าเพื่อใช้ในการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป
สาระส าคัญ ที่น าเสนอในบทนี้ ได้ก ล่ า วถึ ง การให้ ข้อ มูล ย้อ นกลับ อย่ า ง
สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง เป็ น การให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียน โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
ช่วยทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
มองเห็ น จุ ด แข็ ง และจุ ด ที่ ต้ อ งพั ฒ นาตนเอง ท าให้ ส ามารถพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ
กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้ เต็มตามศักยภาพ ใช้การสื่อสาร
เชิ ง บวกด้ ว ยความจริ ง ใจใช้ เ พิ่ ม พลั ง ปรารถนาส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ค วามพยายาม
มากยิ่งขึ้น และเพิ่มพลังการตรวจสอบตัวเองของผู้เรียน นอกจากนี้การสื่อสารเชิงบวก
ยังเป็นปัจจัยความสาเร็จของการให้ข้อมูลย้อนกลับ ช่วยเพิ่มพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ไปสู่ ผู้ เ รี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โค้ ช จะต้ อ งมี ทั ก ษะการชื่ น ชมเห็ น คุ ณ ค่ า
ช่วยให้การสื่อสารระหว่างโค้ชและผู้เรียนมีความสร้างสรรค์ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
การให้ผลย้อนกลับที่เน้นการสะท้อนคิดและการถอดบทเรียนของผู้เรียน ช่วยทาให้โค้ช
มีสารสนเทศเกี่ยวกับการรู้คิดของผู้เรียนที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถนามาโค้ชให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
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การสื่อสารเชิงบวก
เป็นปัจจัยความสาเร็จ
ของการให้ข้อมูลย้อนกลับ
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การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ที่มีประสิทธิภาพ
ช่วยทาให้ผู้เรียนเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
โค้ชควร feed – forward ตอบโจทย์เป้าหมายต่างๆ ดังนี้
เป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลายประเภท
เป้าหมายการเรียนรู้ (Learning goals)
เป้าหมายสมรรถนะ (Performance goals)
เป้าหมายหลบหลีกการทางานหนัก (Work – Avoidant goals)
เป้าหมายการเรียนรู้หลายอย่างช่วยเสริม (Synergy) ซึ่งกันและกัน
เป้าหมายด้านความชอบ (Affective goals)
เป้าหมายทางสังคม (Social goals)

การได้รับการยอมรับเป้าหมายจากโค้ช
จะส่งเสริมให้เป้าหมายการเรียนรู้มีพลังเข้มแข็งขึ้น
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บทนา
การนาเสนอเนื้อหาสาระ เรื่อง การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed
- forward) มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
ต่อยอด ความสาคัญของการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด และแนวทางการให้ข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้ต่อยอดที่กระตุ้นการคิดขั้นสูง โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. การให้ ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดเป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศ
โดยโค้ช เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น ภายหลัง
การจั ด การเรี ย นการสอน โดยมี จุ ด เน้ น ไปที่ ก ารเรี ย นรู้ ห รื อ การพั ฒ นาจะเกิ ด ขึ้ น
ในอนาคต (focus on future learning) มากกว่าการมองย้อนกลับไปที่ผลการเรียนรู้
หรือผลงานที่เกิดขึ้นในอดีต
2. การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดมีความสาคัญต่อผู้เรียนหลาย
ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการเรียนรู้ และการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ของผู้เรียน
3. การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพหลาย
วิธี โดยมีวิธีที่สาคัญได้แก่ 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. การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดนั้นเพื่อเสริมสร้างการคิดขั้นสูง
นั้นโค้ชสามารถกาหนดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองตามความ
สนใจ ได้ตามบริบ ทของการโค้ช ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างการคิดขั้นสู งของผู้เรียน
ได้อย่างต่อเนื่อง
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สิ่งที่ผู้เรียนทาไม่ถูกต้อง
อาจเป็นเพราะขาดความรู้
ทักษะหรือยังไม่มีความถนัด
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9.1 แนวคิดของการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด

9.2 ความสาคัญของการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด

9. การให้ข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้ต่อยอด

9.3 วิธีการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด

9.4 กิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดที่เสริมสร้างการคิดขั้นสูง

9.5 ตัวอย่างการโค้ชเพื่อการรู้คิดจากประสบการณ์
และการวิจัย
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การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด
เป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น
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9.1 แนวคิดของการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด
การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward) ในมิติของการรู้คิด
หรือ Cognitive Science เป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีจุดเน้นไปที่การเรียนรู้หรือการพัฒนา
จะเกิดขึ้นในอนาคต (focus on future learning) มากกว่าการมองย้อนกลับไปที่ผล
การเรียนรู้หรือผลงานที่เกิดขึ้นในอดีต
การให้ข้อมูล เพื่อการเรี ย นรู้ต่อยอดเป็นวิธีการพัฒนาผู้ เรียนวิธีการหนึ่ง
โดยโค้ชให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนว่าสิ่งที่ผู้เรียนควรจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในอนาคตคืออะไร
เพื่อให้ผู้เรียนไปเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น บนฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยที่อาจกระทากับ ผู้เรียนทั้งชั้นเรียน กลุ่มเล็ก
หรือรายบุคคลก็ได้
การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ผู้เรียนทราบว่า
การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป (อนาคต) คือเรื่องอะไร มีสาระสาคัญ (concept)
อย่ า งไร จะเรี ย นรู้ อ ย่ า งไรจะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ อ งใด เพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นรู้
ครั้งต่อไปนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ ก ารให้ ข้อ มู ล เพื่ อการเรี ยนรู้ ต่อ ยอดยั งมุ่ ง ให้ ผู้ เรี ย นแต่ ล ะคน
ไปแสวงหาความรู้ ห รื อ เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ชั ด เจน
มีทักษะที่คล่องแคล่ วมากขึ้น ตามความสนใจของผู้ เรียนในลักษณะการเรียนรู้ ส่วน
บุคคล (individualize learning) อีกด้วย
โค้ ช ควรให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต่ อ ยอดกั บ ผู้ เ รี ย นอย่ า งหลากหลาย
สอดคล้องกับระดับความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้เรียนอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมที่ผู้เรียนจะพัฒนาตนเองได้ประสบความสาเร็จในแต่ละขั้นตอนของการ
เรียนรู้
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การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) การตรวจสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียน (checking for understanding) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)
และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward) มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา
การเรียนรู้ แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ก่อนการเรียนรู้

ระหว่างการเรียนรู้

Feed - up

Checking for understanding

สิ้นสุดการเรียนรู้

Feedback

Feed - forward

แผนภาพ 23 ความสัมพันธ์ของการให้ข้อมูล 3 แบบ และการตรวจสอบความเข้าใจ
กับช่วงเวลาของการเรียนรู้
จากแผนภาพแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การให้ ข้ อมู ล เพื่ อ กระตุ้ น การเรี ยนรู้ เ น้ น ที่
การสร้างความพร้อมและแรงจูงใจในการเรียน การตรวจสอบความเข้าใจเน้นที่ระหว่าง
การจั ดการเรี ยนรู้ หรือการโค้ช การให้ข้อมูลย้อนกลับเน้นไปที่การเรียนรู้ ในปัจจุบัน
และที่ผ่ านมาในอดีต ส่ ว นการให้ข้อมูลเพื่อการเรี ยนรู้ ต่อยอดเน้น ไปที่ การเรี ยนรู้
และการพัฒนาที่จะมีขึ้นในอนาคต
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9.2 ความสาคัญของการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด
การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดมีความสาคัญต่อผู้เรียนหลายประการ
ดังนี้
1. ผู้เรียนทราบประเด็น หัวข้อ สาระสาคัญ หรือทักษะที่จะเรียนรู้
ในการเรียนครั้งต่อไป ซึง่ มีความต่อเนื่องหรือเชื่อมโยงจากการเรียนรู้ในครั้งปัจจุบัน
2. ผู้ เ รี ย นสามารถก าหนดเป้ า หมายในการเรี ย นรู้ ข องตนเองได้
จากการที่เขาทราบว่าจะมีการเรียนรู้อะไรในการเรียนรู้ครั้งต่อไป
3. ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ และการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ที่สอดคล้องกับระดับความสามารถและธรรมชาติของตนเอง เพื่อให้ประสบความสาเร็จ
ในการเรียนรู้ครั้งต่อไปได้
4. ผู้เรียนสามารถเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่จะมีการ
เรียนรู้ไว้ล่วงหน้าได้ จากการที่ทราบว่าจะมีการเรียนรู้อะไรในครั้งต่อไป
5. ผู้เรียนสามารถเตรียมการฝึกทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการพัฒนา
ทักษะใหม่ที่จะมีการเรียนรู้ได้
6. ผู้เ รี ย นได้ รั บการพั ฒนาวินัย ในตนเองอย่ างบู รณาการ ผ่ า นการ
เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ล่วงหน้า
7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาในการเรียนรู้ โดยจะสามารถใช้
เวลาในการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสาระสาคัญได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียน
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9.3 วิธกี ารให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด
การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพหลายวิธี โดยมี
วิธีที่สาคัญดังนี้
1. Concept mapping หรือผังมโนทัศน์ของบทเรียนที่จัดทาขึ้นอย่าง
เป็นระบบก่อนที่จะเริ่มการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยมีความครอบคลุมทั้ง
องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ช่วยทาให้ผู้เรียน
ทราบว่ า เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ปั จ จุ บั น แล้ ว หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ต่ อ ไป
คืออะไร มีประเด็นสาคัญอะไรบ้างที่จะต้องเรียนรู้
2. Learning outcomes mapping หรือผังผลการเรียนรู้ เป็นการ
แสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลาหรือในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ให้เห็นว่า
เป็นอย่างไร มีพัฒนาการอย่างไร
3. Advance organizer หรือการให้สังกัปแนวหน้า เป็นการฉายภาพ
การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ครอบคลุมสาระสาคัญ กระบวนการเรียนรู้ แหล่งการ
เรี ย นรู้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ ะต้ อ งใช้ ใ นการเรี ย นรู้ ระยะเวลา ตลอดจนวิ ธี ก ารวั ด และ
ประเมินผลช่วยทาให้ผู้เรียนเห็นภาพของการเรียนรู้โดยรวมในการเรียนรู้ครั้งต่อไป
4. Power questions หรือการใช้พลังคาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนวินิจฉัย
และพัฒนาตนเอง ชี้แนะประเด็นและวิธีการเรียนรู้ หรือพัฒนาที่เหมาะสมกั บผู้เรียน
เพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ให้กาลังใจผู้เรียน และเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง เช่น
- เธอมั่นใจว่าทางานชิ้นนี้ดีที่สุดแล้วใช่ไหม
- แน่ใจนะว่าเธอทาสุดฝีมือแล้ว
- ครูเชื่อว่าการทางานครั้งนี้จะประสบความสาเร็จ
มากกว่าครั้งก่อนอย่างแน่นอน
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- ทางานชิ้นนี้เสร็จแล้วนามาให้ครูชื่นชมด้วยนะ
- ขอให้มีความละเอียดรอบคอบในการทางานชิ้นนี้
ผลงานจะออกมาดีมาก
5. Cognitive guided หรือการชี้แนะทางการรู้คิด เป็นการกล่าวแนะ
ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดด้วยตนเอง ว่าตนเองควรจะมีพัฒนาการเรียนรู้ ในอนาคต
หรือในการเรียนรู้ครั้งต่อไปเป็นอย่างไร วิธีการนี้เน้นกระบวนการคิดของผู้เรียนเป็น
สาคัญ มากกว่าการบอกกล่ าวจากโค้ช นับว่าเป็นวิธีการที่มีประสิ ทธิภาพสูงส าหรับ
ผู้เรียนที่มีวินัยในตนเอง (self - discipline) มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เนื่องจาก
ผู้เรียนกลุ่มนี้จะคิดเองได้ว่าสิ่งที่โค้ชชี้แนะนั้นหมายความว่าอย่างไร
6. Group discussion หรือการอภิปรายกลุ่ม เป็นวิธีการที่โค้ชเปิด
โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ กระบวนการท างาน ( process)
ความก้าวหน้า (progress) และผลลัพธ์ (product) ของกลุ่ม ว่าจะต้องมีการพัฒนาให้ดี
ขึ้นในอนาคตอย่างไร ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะร่วมกันวิเคราะห์จุดที่กลุ่มจะต้อง
พัฒนาโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ ช่วยทาให้กลุ่มมีเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนรู้
ในอนาคตร่วมกัน
7. Classroom based - assessment เป็นการนาผลการประเมิน
ระดับชั้นเรียนในปัจจุบัน มาเป็นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการกาหนดประเด็นของการ
เรียนรู้ในอนาคต โดยโค้ชอาจจะเป็นผู้กาหนดด้วยตนเอง ในกรณีที่เป็นสิ่งที่สาคัญ
จาเป็น และอาจจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดด้วยก็ได้ การให้ข้อมูลเพื่อการ
เรี ย นรู้ ต่อ ยอดด้ ว ยวิธีก ารนี้ ช่ ว ยทาให้ การเรี ยนรู้มี ความสอดคล้ องกับ ระดับ ความรู้
ความสามารถของผู้เรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
8. Root cause misconceptions analysis วิธีการนี้โค้ชจะนาผล
การวินิจฉัยสาเหตุของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน มาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ในการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ในอนาคตของผู้เรียน วิธีการนี้ส่วนมากมักจะใช้กับผู้เรียน
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เป็นรายบุคคลมากกว่าทั้งชั้นเรียน เนื่องจากการให้ข้อมูลจะมุ่งให้ผู้เรียนไปศึ กษาเรียนรู้
เพิ่มเติมในประเด็นที่มีความเฉพาะเจาะจงตามความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน
9. Self – reflection หรือการสะท้อนคิดด้วยตนเอง เป็นวิธีการให้
ผู้ เ รี ย นใช้ ก ารคิ ด สะท้ อ น (reflective
thinking) เกี่ ย วกั บ กระบวนการเรี ย นรู้
กระบวนการคิด และผลการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อค้นหาประเด็นที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการคิดจะสามารถตอบ
โจทย์ของโค้ชได้ว่าสิ่งที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตนั้นคืออะไร
10. Self – assessment เป็นการให้ข้อมูลโดยให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเองจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ในประเด็นที่โค้ชเห็นว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้
ด้วยตนเองในอนาคต เน้นให้ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง โดยการประเมินนี้มีความแตกต่าง
จากการประเมินโดยทั่วไปในขั้น checking for understanding โดยการประเมิน
ในส่วนนี้ มุ่งให้ผู้เรียนมองตนเองจนค้นพบว่า สิ่งที่ตนสามารถทาให้ดีขึ้นได้ในอนาคตคือ
อะไร ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสาหรับผู้เรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูง เนื่องจากผู้เรียนกลุ่ม
นี้จะกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองได้ดี
11. Dialogue หรือสุ นทรียสนทนา เป็นการใช้การสนทนาพู ดคุย
ในประเด็ น ต่ า งๆ ของการเรี ย นรู้ ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารก าหนดประเด็ น และ
เป้าหมายของการเรียนรู้ในอนาคต วิธีการนี้โค้ชจะสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้
ทั ก ษะ กระบวนการเรี ย นรู้ หรื อ กระบวนการคิ ด ของผู้ เ รี ย นในลั ก ษณะกลุ่ ม เล็ ก
หรื อ รายบุ ค คล เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นคิ ด ใคร่ ค รวญ ตรวจสอบ เกิ ด การรั บ รู้ แ ละน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงจากด้ า นใน (transformative learning) และเป็นผู้ กาหนด
ประเด็นการเรียนรู้และพัฒนาในอนาคตด้วยตนเอง วิธีการ Dialogue แตกต่างจากวิธี
Self – reflection และ Self – assessment อย่างชัดเจนตรงที่วิธีการ Dialogue เป็น
วิ ธี ก ารที่ โ ค้ ช จะต้ อ งให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ประคั บ ประคองผู้ เ รี ย นให้ ค้ น พบด้ ว ยตนเอง
มากกว่าวิธีการ Self – reflection และ Self – assessment
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12. Peer coaching วิธีการนี้เป็นการให้ผู้เรียนที่เก่งกว่าทาหน้าที่
เป็นเป็นโค้ชในลักษณะเพื่อนโค้ชเพื่อน ช่วยวิเคราะห์เพื่อนและกาหนดประเด็นสิ่งที่
เพื่อนควรมีการเรียนรู้และพัฒนาในอนาคต วิธีการนี้จะต้องมั่นใจว่าเพื่อนที่เป็นโค้ชจะ
สามารถเป็นโค้ชที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ตาราง 20 จุดเน้นของการ Feed – up, Checking for understanding, Feedback,
Feed – forward ใน Process, Progress และ Product ของการเรียนรู้

Feed – up

Checking for
understanding
Feedback

Feed - forward

Process
ทักษะกระบวนการ
ที่จะได้เรียนรู้
ในครั้งนี้ คืออะไร
ทักษะกระบวนการ
ที่ผู้เรียนในขณะนี้
เป็นอย่างไร
ทักษะกระบวนการ
ที่ผู้เรียนทีผ่ ่านมา
เป็นอย่างไร
ทักษะกระบวนการ
ที่ผู้เรียนควรพัฒนา
ในการเรียนรู้
ครั้งต่อไป
หรือในอนาคต
คืออะไร

Progress
ความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้
ในครั้งนี้ คืออะไร
ความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้
ในขณะนี้เป็นอย่างไร
ความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้
ที่ผ่านมา
เป็นอย่างไร
ความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนควรพัฒนา
ในการเรียนรู้
ครั้งต่อไป
หรือในอนาคต
คืออะไร

Product
ผลผลิตของการ
เรียนรู้ในครั้งนี้
คืออะไร
ผลผลิตของการ
เรียนรู้ในขณะนี้
เป็นอย่างไร
ผลผลิตของการ
เรียนรู้ทผี่ ่านมา
เป็นอย่างไร
ผลผลิตที่ผู้เรียน
ควรพัฒนา
ในการเรียนรู้
ครั้งต่อไป
หรือในอนาคต
คืออะไร
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9.4 กิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดทีเ่ สริมสร้างการคิดขั้นสูง
การให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต่ อ ยอดนั้ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการคิ ด ขั้ น สู ง นั้ น
โค้ชสามารถกาหนดกิจ กรรมต่างๆ ให้ผู้ เรียนไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองตามความ
สนใจ ได้ตามบริบ ทของการโค้ช ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างการคิดขั้นสู ง ของผู้เรียน
ได้อย่ างต่อเนื่ องเพราะไม่ต้องคอยให้ มาพบกันในชั้นเรียน ในที่นี้ ผู้ เขีย นได้นาเสนอ
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเอง ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ การคิด
ประเมินค่า การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ
ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง 21 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างการคิดขั้นสูง
การคิดขั้นสูง
การวิเคราะห์

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอด
- จัดกลุ่มความเหมือน จาแนกความแตกต่าง
- หาสาเหตุของปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล
- อธิบายความเกี่ยวข้องของสิ่งต่างๆ พร้อมให้เหตุผล
- จาแนกแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
- คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอย่างมีเหตุผล
- ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
- ค้นหาเหตุผลของการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
- ค้นหาปัจจัยที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ในชุมชน สังคม
- แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น
- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและนาไปลงข้อสรุป
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ตาราง 21 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างการคิดขั้นสูง
(ต่อ)
การคิดขั้นสูง
การประเมินค่า

การสร้างสรรค์

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอด
- ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล
- ชี้จุดแข็งหรือจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
- ตัดสินใจกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความถูกต้อง
- หาทางออกของปัญหาใดๆ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
- ตัดสินคุณค่าของเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล
- ตัดสินปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล
- ตรวจสอบคุณภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามเกณฑ์ที่กาหนด
- นาของเหลือใช้มาปรับประยุกต์ใช้กับสิ่งใหม่
- แสวงหาวิธีการทางานใดๆ อย่างหลากหลาย
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์
- แสวงหาวิธีการ กระบวนการ หรือเทคนิคใหม่ๆ
- ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ตามความต้องการและเป็นประโยชน์
- พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
- นาสิ่งที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น
- ปรับปรุงสิ่งใดๆ ให้ดีขึ้น
- สร้างสิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุต่างๆ ที่มีอยู่
- แสวงหาสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป
- เสนอแนวทางหรือวิธีการใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
- คิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้สาเร็จอย่างหลากหลาย
- ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ
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ตาราง 21 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างการคิดขั้นสูง
(ต่อ)
การคิดขั้นสูง
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

การคิดเป็นระบบ

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอด
- พิจารณาข้อดีข้อเสียของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
- คิดอย่างรอบด้านและตัดสินใจปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
- พิจารณาข้อมูลต่างๆ ก่อนตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อ
- แสวงหาข้อมูลหลักฐานอย่างหลากหลาย นามาสังเคราะห์
และตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
- แสวงหาทางเลือกที่หลากหลายและตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด
- ตัดสินใจปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโดยคานึงถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้า
- กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ ด้วยตนเอง
- วางแผนการปฏิบัติงานแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
- แสวงหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ
- ออกแบบวงจรการปฏิบัติงานใดๆ
- ปฏิบัติงานใดๆ ตามขั้นตอนที่กาหนด
- มองเรื่องใดๆ ในภาพรวมและภาพย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน
- สร้างผังขั้นตอนของการปฏิบัติงานใดๆ
- จัดทาแผนที่ความสาเร็จของตนเองอย่างเป็นขั้นตอน
- ปฏิบัติงานตามวงจร Plan Do Check Action
- ลาดับกิจกรรมการปฏิบัติงานที่นาไปสู่ความสาเร็จ
- ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง
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9.5 ตัวอย่างการโค้ชเพื่อการรู้คิดจากประสบการณ์และการวิจัย
จากการที่ผู้ เขียนได้ ดาเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวการโค้ช
สาหรับผู้สอนโรงเรียนปลายทางที่เสริมสร้างการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยลงพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งระยะเวลาการโค้ชออกเป็น
3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะระหว่างการเรียนรู้ทางไกล
ผ่านดาวเทียม และระยะหลังการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ปรากฏผลดังต่อไปนี้ (มารุต
พัฒผล. 2558)
แนวการโค้ชสาหรับผู้สอนโรงเรียนปลายทางที่เสริมสร้าง
การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ สอนโรงเรียนปลายทางใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการโค้ชในการ
เรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริ มผู้สอนโรงเรียน
ปลายทางให้สามารถทาการโค้ชในการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภ าพ
และประสิทธิผล
นิยามคาสาคัญ
1. แนวการโค้ช หมายถึง แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนมีการ
เรี ย นรู้ ท างไกลผ่ า นดาวเที ย ม แนวปฏิ บั ติ ร ะหว่ า งที่ ด าเนิ น การเรี ย นรู้ ท างไกล
ผ่านดาวเทียมและแนวปฏิบัติหลังการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ของผู้สอนโรงเรียน
ปลายทาง
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2. ระยะก่ อ นการเรี ย นรู้ ท างไกลผ่ า นดาวเที ย ม หมายถึ ง หมายถึ ง
แนวปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันที่จะมีการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม
ในแต่ละครั้ง
3. ระยะระหว่างการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม หมายถึง แนวปฏิบัติ
ตั้งแต่ เริ่ มต้นเข้าสู่ ชั้น เรี ยนก่อนที่จ ะมีการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนรู้ ระหว่างการ
ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนรู้ จนกระทั่งเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
4. ระยะหลังการเรียนรู้ทางไกลผ่า นดาวเทียม หมายถึง แนวปฏิบัติ
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมหรือหลังเลิกชั้นเรียนแล้ว
5. สาระสาคัญ (core concepts) หมายถึง องค์ความรู้ที่ผู้เรียนต้องมี
ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง หรือทักษะที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติได้ ภายหลังเสร็จสิ้นการ
เรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมในแต่ละครั้ง
6. Feed – up หมายถึง การกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้
ที่ผู้สอนโรงเรียนปลายทางดาเนินการกับผู้เรียน
7. Checking for understanding หมายถึง การตรวจสอบความเข้าใจ
ในสาระสาคัญของผู้เรียน ระหว่างที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม
8. Power questions หมายถึง การใช้คาถามที่กระตุ้นการคิดขั้นสูง
ของผู้เรียน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
9. Feedback และ Feed – forward หมายถึง การให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อการพัฒนาผู้เรียน และการให้ผู้เรียนใช้การกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
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แนวการโค้ชสาหรั บผู้สอนโรงเรี ยนปลายทางที่เ สริ มสร้ า งการเรี ยนรู้
ทางไกลผ่านดาวเทียม แต่ละระยะมีดังต่อไปนี้
ระยะก่อนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม หมายถึง หมายถึงแนวปฏิบัติ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันที่จะมีการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมในแต่ละครั้ง
ควรมีเวลาเตรียมประมาณ 1 – 2 วัน มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ในคู่มือการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม
โดยมุ่งเน้นสาระสาคัญ (core concepts) กระบวนการและกิจกรรมเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้
2. ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระสาคัญของการเรียนรู้ ให้มีความ
เข้าใจอย่างถูกต้องและแม่นยา
3. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้
4. เตรียมความพร้อมผู้เรียน โดยการแจ้งกาหนดเวลาการเรียน สิ่งที่
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ (core concepts) และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้ลงมือ
ปฏิบัติ
5. สร้างแรงจูงใจภายใน (inner motivation) ในการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรี ย น มุ่งเน้ น การชี้ให้ เห็ นประโยชน์ ของสิ่ งที่เรียน และการแจ้งกิจกรรมที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน
ระยะระหว่างการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม หมายถึง แนวปฏิบัติตั้งแต่
เริ่มต้นเข้าสู่ชั้นเรียนก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนรู้ ระหว่างการถ่ายทอด
สัญญาณการเรีย นรู้ จนกระทั่งเสร็จ สิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน มีแนวปฏิบัติ
4 องค์ประกอบดังนี้
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การ Feed – up
1. ทบทวนสาระสาคัญ (core concepts) ที่เป็นพื้นฐาน
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. ตั้งคาถามกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
2. ใช้คาถามอย่างหลากหลายสอดคล้องกับระดับความสามารถ
3. ใช้เทคนิควิธีการต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาคาตอบที่ถูกต้อง
4. ชื่นชมคาตอบทุกคาตอบของผู้เรียนให้กาลังใจผู้เรียนที่ตอบคาถาม
การ Feedback
1. สรุปสาระสาคัญของการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน
2. ชื่นชมการใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นของผู้เรียน
3. สะท้อนจุดดีและจุดที่ต้องพัฒนาในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
4. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้กับผู้เรียน
การ Feed – forward
1. ให้กาลังใจผู้เรียนในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง
2. ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
3. ชี้ประเด็นที่ผู้เรียนควรศึกษาค้นคว้าหรือฝึกหัดเพิ่มเติม
4. ใช้พลังคาถามให้ผู้เรียนไปคิดต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว
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ระยะหลังการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม หมายถึง แนวปฏิบัติภายหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม หรือหลังเลิกชั้นเรียนแล้ว มีแนวทาง
การโค้ชดังนี้
1. ประเมิ น รวบยอดการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นรายบุ ค คล มุ่ ง เน้ น การ
ประเมินความรู้ในสาระสาคัญ กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ
2. สะท้ อ นผลการประเมิ น ไปสู่ ก ารพั ฒ นาผู้ เ รี ย นรายบุ คคล
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม
3. ถอดบทเรียนปัจจัยที่ทาให้การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมประสบ
ความสาเร็จ และแบบปฏิบัติที่ดีที่ควรบันทึกไว้เป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบท
การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมของตนเอง
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นั้ น ท าให้ เ ห็ น ว่ า การโค้ ช เพื่ อ การรู้ คิ ด
ที่ประกอบด้วยการ Feed – up , Checking for understanding, Feedback
และ Feed – forward เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความเป็นระบบ ไม่เน้นการ
ถ่า ยทอดความรู้ แต่ เ น้ น การกระตุ้ น การเรี ย นรู้ และการให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การเรี ย นรู้
ต่อยอดนั้น นับว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญ ประการหนึ่งในการโค้ช ที่ผู้เรียนจะไปเรียนรู้
ต่อยอดได้ด้วยตนเอง

ประสบการณ์จากการแบบประเมินคุณภาพเค้าโครงปริญญานิพนธ์
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
นอกจากตั ว อย่ า งการโค้ ช เพื่ อ การรู้ คิ ด ข้ า งต้ น แล้ ว ผู้ เ ขี ย นยั ง ได้ พั ฒ นา
แบบประเมินคุณภาพเค้าโครงปริญญานิพนธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
สาหรับนิ สิตระดับ บัณฑิตศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการ Feed – up,
Checking for understanding, Feedback และ Feed – forward ดังนี้
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- การ Feed – up โดยผู้เขียนให้นิสิตศึกษาแบบประเมินคุณภาพของ
เค้าโครงปริญญานิพนธ์ เพื่อให้เห็นว่าลักษณะของเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
พร้อมที่จะนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา (เสนอ proposal) เป็นอย่างไร ซึ่งช่วยทา
ให้นิสิตเกิดแรงจูงใจและเห็นเป้าหมายของการพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ที่มีความ
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทาให้สามารถวางแผนการพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์มีคุณภาพ
ของตนเองได้อย่างเป็นระบบ
- การ Checking for understanding โดยผู้เขียนนาแบบประเมิน
คุณภาพเค้าโครงปริญญานิพนธ์ มาใช้ประเมินเอกสารเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต
เป็ นรายบุ คคล โดยลักษณะการใช้จะเป็น การใช้อย่างต่อเนื่องเป็นช่ว งเวลา เพื่อนา
ข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนานิสิต ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่ม
มากขึ้น จนสามารถพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
- การ Feedback โดยผู้เขียนนาผลการประเมินคุณภาพเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ มาสะท้อนผลไปยังนิสิต ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ
ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินในแต่ละครั้ง
- การ Feed – forward โดยผู้เขียนทาการชี้ประเด็นสิ่งที่นิสิต /
นักศึกษาจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ตามผลการประเมิน
เป็นรายบุคคล ซึ่งทาให้นิสิต ทราบว่าตนเองจะต้องพัฒนาอะไรให้ดีขึ้น และทราบว่า
ในอนาคตสิ่งที่ต้องลงมือทาต่อไปคืออะไร
จากการใช้แบบประเมินคุณภาพเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่ผู้เขียนพัฒนาขึ้น
ผู้เขียนสังเกตพบว่า นิสิตที่ได้รับการ Feed – up , Checking for understanding,
Feedback และ Feed – forward การพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามแนวทาง
ที่ ก ล่ า วมา สามารถพั ฒ นาเค้ า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ ไ ด้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพที่ โ ดดเด่ น คื อ
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เค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิตไม่มีลักษณะ copy & paste มีการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยต่างๆ ที่นาไปสู่การกาหนดกรอบความคิดของการวิจัยได้กระชับ และตรง
ประเด็น และนิสิตสามารถตอบคาถามของคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครง ในลักษณะ
การอธิบายให้เหตุผลสนับสนุนความคิดในการทาวิจัยของตนเองได้อย่างชัดเจน
แบบประเมินคุณภาพเค้าโครงปริญญานิพนธ์
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
คาชี้แจง
1. แบบประเมินนี้ใช้สาหรับประเมินคุณภาพเค้าโครงปริญญานิพนธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนรู้
2. แบบประเมินฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับปริญญานิพนธ์ที่ใช้แบบแผนการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) เป็นสาคัญ
3. ทาเครื่องหมาย  (ถ้าเค้าโครงปริญญานิพนธ์มีคุณภาพเป็นไปตามรายการที่ประเมิน)
หรือทาเครื่องหมาย X (ถ้าปริญญานิพนธ์มีคุณภาพไม่เป็นไปตามรายการที่ประเมิน)
ลงใน  พร้อมทั้งระบุเลขหน้าที่เกี่ยวข้องลงใน ( ) และเขียนข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาให้มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ้น
ชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ชื่อนิสิต .............................................................................................................................................
ชื่อผู้ประเมิน .....................................................................................................................................
วันที่ประเมิน ......................................................................................................................................
ส่วนที่ 1 ชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์
 ระบุตัวแปรตาม  ระบุตัวแปรต้น / นวัตกรรม
 กระชับชัดเจน

 ระบุกลุ่มเป้าหมาย
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ส่วนที่ 2 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
 ระบุปัญหาการวิจัยไม่ซาซ้
้ อนกับปัญหาการวิจยั ที่ผ่านมา ( )
 ระบุปัญหาซึ่งเป็นที่มาของการวิจัยชัดเจน มีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน ( )
 สรุปแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยสนับสนุนเหตุผลการเลือกแนวคิดทฤษฎีเหล่านั้น (
 วิเคราะห์ความสาคัญในประเด็นปัญหาการวิจัยอย่างมีเหตุผลเชิงวิชาการ ( )
 มีการวิเคราะห์เชื่อมโยงไปสู่คาถามการวิจัย ( )
ส่วนที่ 3 คาถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย
 คาถามการวิจัยสอดคล้องกับชื่อเรื่องการวิจัย ( )
 คาถามการวิจัยมีความชัดเจนว่าต้องการทราบอะไร (
 คาถามการวิจัยสามารถตอบได้ด้วยกระบวนการวิจยั (
 วัตถุประสงค์การวิจัยสอดคล้องกับคาถามการวิจัยทุกข้อ
 วัตถุประสงค์การวิจัยสอดคล้องกับชื่อเรื่องการวิจัย (
 วัตถุประสงค์การวิจัยชี้แนวทางการดาเนินการวิจัย (

)

)
)
(
)
)

)

ส่วนที่ 4 ขอบเขตด้านตัวแปร
 ระบุตัวแปรต้น / นวัตกรรม สอดคล้องกับชื่อเรื่องการวิจยั ( )
 ระบุตัวแปรตามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ( )
 ตัวแปรต้น/นวัตกรรม กับตัวแปรตาม มีความสมเหตุสมผลในการเลือกมาศึกษา (
 ระบุระยะเวลาการดาเนินการวิจัยอย่างชัดเจน ( )
ส่วนที่ 5 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ระบุกลุม่ เป้าหมายของการวิจยั อย่างชัดเจนและมีเหตุผล
(ถ้าตอบข้อนี้ ไม่ต้องตรวจสอบรายการต่อๆ ไป ในส่วนนี้) ( )
 ระบุกรอบประชากรชัดเจน ( )
 ระบุกลุม่ ตัวอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรอย่างชัดเจน ( )
 จานวนกลุ่มตัวอย่างมีความเพียงพอต่อการวิจัย ( )
ส่วนที่ 6 ประโยชน์และความสาคัญของการวิจัย
 ระบุประโยชน์ของการวิจัยสอดคล้องกับเหตุผลของการทาวิจัย ( )
 ระบุประโยชน์ของการวิจัยที่สมเหตุสมผลกับผลการวิจัย ( )
 ระบุชัดเจนว่าใครบ้างจะได้ประโยชน์และได้ประโยชน์อย่างไร ( )

)
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ส่วนที่ 7 นิยามศัพท์เฉพาะ
 ระบุคานิยามศัพท์เฉพาะครอบคลุมคาสาคัญในชื่อเรื่องการวิจัย ( )
 ระบุคานิยามศัพท์ครบตัวแปรที่ศึกษาทุกตัวแปร ( )
 ระบุคานิยามศัพท์ตัวแปรทุกตัวแปรในลักษณะนิยามเชิงปฏิบัติการที่ตรงกับ
ผลการสังเคราะห์ในบทที่ 2 ( )
 ระบุคานิยามศัพท์ตัวแปรที่ต้องทาการวัดโดยระบุวิธีการวัดที่ตรงกับที่ระบุในบทที่ 3
( )
 ระบุนิยามศัพท์เฉพาะคาสาคัญอื่นๆ ที่มีความหมายใช้เฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ ( )
ส่วนที่ 8 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาทุกตัวแปร ( )
 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีตรงตามที่ระบุไว้
ในความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ( )
 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และผลการวิจัยในลักษณะบูรณาการ
สะท้อนองค์ความรู้ของผู้วิจัย ( )
 ไม่มีการเขียนนาเสนอในลักษณะของการนาเสนอตามลาดับทีละบุคคล ( )
 มีการสรุปหรือวิเคราะห์ถึงการนาแนวคิดทฤษฎีทุกทฤษฎี ไปใช้ในการวิจัย
ไว้อย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ( )
 สังเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิดทฤษฎีทุกแนวคิดทฤษฎีไปสู่การกาหนด
กรอบความคิดของการวิจัย ( )
 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกีย่ วข้องโดยใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ( )
ส่วนที่ 9 กรอบแนวคิดของการวิจัย
 สะท้อนให้เห็นแนวความคิดของการวิจัยได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ ( )
 มีการเขียนอธิบายแผนภาพกรอบแนวคิดของการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ
มีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน ( )
 แผนภาพกรอบแนวคิดของการวิจัย สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี และตัวแปรที่ศึกษา
ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ( )
 ไม่แสดงแผนภาพกรอบแนวคิดของการวิจัยในลักษณะขั้นตอนการวิจัย ( )
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ส่วนที่ 10 วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
 ระบุกลุม่ เป้าหมายของการวิจยั อย่างชัดเจนและมีเหตุผล
(ถ้าตอบข้อนี้ ไม่ต้องตรวจสอบรายการต่อๆ ไป ในส่วนนี้) ( )
 แสดงกรอบประชากรไว้อย่างชัดเจน ( )
 แสดงขั้นตอนการเลือกกลุม่ ตัวอย่างเป็นระบบ ( )
 แสดงวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างสมเหตุสมผล ( )
 กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาได้ สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร (

)

ส่วนที่ 11 การสร้างเครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปร
 ระบุเครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรตรงกับตัวแปรที่ศึกษาทุกตัวแปร ( )
 ระบุขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแต่ละชนิดครบทุกขั้นตอน ( )
 ระบุวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดด้านต่างๆ ครบถ้วน ( )
 ระบุคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือแต่ละชนิด สอดคล้องกับชนิดของ
เครื่องมือ ( )
 เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรแต่ละชนิด สามารถวัดตัวแปรได้อย่างน่าเชื่อถือ ( )
ส่วนที่ 12 การพัฒนาร่างนวัตกรรม (เช่น ร่างหลักสูตร ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้)
(ถ้างานวิจัยไม่มีการพัฒนานวัตกรรมให้ข้ามส่วนที่ 12 นี้ไป)
 ระบุข้อมูลพื้นฐานที่จะนามาใช้พัฒนานวัตกรรมอย่างครบถ้วน ( )
 ระบุขั้นตอนการยกร่างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีรายละเอียดของกิจกรรม
การดาเนินการ ( )
 ระบุวิธีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของนวัตกรรม โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับ
ประเภทของนวัตกรรม ( )
 ระบุคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเบื้องต้นของนวัตกรรม สอดคล้องกับ
จุดเน้นของนวัตกรรม ( )
 แสดงแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงร่างนวัตกรรมก่อนนาไปทดลองใช้นาร่อง ( )
ส่วนที่ 13 การทดลองใช้นาร่องนวัตกรรม
(ถ้างานวิจัยไม่มีการพัฒนานวัตกรรมให้ข้ามส่วนที่ 13 นี้ไป)
 ทดลองนาร่องในปริมาณที่เพียงพอสาหรับการนามาปรับปรุงแก้ไข ( )
 ทดลองนาร่องกับบุคคลทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุม่ เป้าหมายของการวิจัย (

)
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 มีความเป็นไปได้ว่า การทดลองนาร่อง จะทาให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงร่างนวัตกรรม
ให้ดีขึ้นได้ ( )
 มีการปรับปรุงร่างนวัตกรรมก่อนที่จะนาไปทดลองใช้จริง ( )
ส่วนที่ 14 การทดลองใช้นวัตกรรม
 แบบแผนการทดลองใช้นวัตกรรมมีความเหมาะสมกับบริบทการวิจัย ( )
 ทดลองใช้นวัตกรรมกับบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย ( )
 เก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองใช้นวัตกรรมได้ครบถ้วนสาหรับนาไปวิเคราะห์ (
 วิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย ( )
 ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถตอบคาถามการวิจยั ได้ ( )

)

ส่วนที่ 15 การปรับปรุงนวัตกรรมหลังการทดลองใช้
 ระบุเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมอย่างชัดเจน ( )
 ระบุวิธีการประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรม สอดคล้องกับเกณฑ์ประสิทธิผล
ของนวัตกรรม ( )
 แสดงวิธีการปรับปรุงนวัตกรรมหลังการทดลองใช้ ( )
ส่วนที่ 16 การอ้างอิง
 ไม่ปรากฏการคัดลอกเอกสารจากบุคคลอื่น ( )
 อ้างอิงในเนื้อหาเอกสารอย่างถูกต้องและชัดเจน ( )
 อ้างอิงเอกสารท้ายเอกสารอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกรายการ (

)

ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
พัฒนามาจากแนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล
26 กรกฎาคม 2558
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สรุป
สาระส าคัญ ที่น าเสนอในบทนี้ ได้ก ล่ าวถึง การให้ข้ อมู ลเพื่อ การเรี ย นรู้
ต่อยอด ซึง่ เป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศโดยโค้ช เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น ภายหลั ง การจั ด การเรี ย นการสอน โดยมี จุ ด เน้ น ไปที่
การเรียนรู้หรือการพัฒนาจะเกิดขึ้นในอนาคต (focus on future learning)
มากกว่าการมองย้อนกลับไปที่ผลการเรียนรู้หรือผลงานที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งการให้ข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้ต่อยอดมีความสาคัญต่อผู้เรียนหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวาง
แผนการเรี ยนรู้ และการกาหนดเป้า หมายการเรี ยนรู้ ของตนเอง โดยมีวิ ธีการที่ มี
ประสิ ทธิภ าพหลายวิธี 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 นอกจากนี้การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดเพื่ อเสริมสร้างการคิด
ขั้นสูงนั้น โค้ชสามารถกาหนดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
ตามความสนใจ ได้ตามบริบทของการโค้ช ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างการคิดขั้นสูงของ
ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
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โค้ชคาดหวังจะให้ผู้เรียน
ทาอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่จริง

อย่าแก้ไขด้วยคาตาหนิติเตียน
แต่ให้แก้ไขที่

สาเหตุของปัญหา
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การวัดต้องมี “เครื่องมือ”
การประเมินต้องมี “เกณฑ์”
การประเมินไม่ใช่เพื่อการ “พิสูจน์”
แต่เป็นการ

“ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
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บทนา
การนาเสนอเนื้อหาสาระ เรื่อง การประเมินผลการโค้ช มุ่งสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินในศตวรรษที่ 21 การประเมินที่เสริมพลัง วิธีการ
ประเมิน ที่เสริ มพลั งตามสภาพจริ ง เครื่องมือการประเมินจากผลงานวิจัย และการ
สะท้อนผลการประเมินที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. กระบวนทั ศ น์ ข องการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
เป็ น แนวความคิดในการประเมิน ผลการเรียนรู้ ที่เน้น การประเมิ นเพื่อ การปรับปรุ ง
และพัฒนา (assessment for improvement) โดยแบ่งแนวทางการประเมินออกเป็น
สามแนวทาง ได้แก่ 1) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ 2) การประเมินขณะเรียนรู้ และ
3) การประเมินผลการเรียนรู้
2. หลั ก การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ที่ เ สริ ม พลั ง คื อ วิ ธี ก ารวั ด
และประเมินผลตามสภาพจริง (authentic assessment) มีหลักการ 4 ข้อ ดังนี้ 1) ใช้
ผู้ประเมินหลายฝ่าย 2) ใช้วิธีการและเครื่องมือหลายชนิด 3) วัดและประเมินหลายครั้ง
4) สะท้อนผลการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนา
3. วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ เ สริ ม พลั ง ตามสภาพจริ ง มี ห ลายวิ ธี เช่ น
การสังเกตพฤติกรรม การใช้เกณฑ์การให้คะแนน การใช้แฟ้มสะสมผลงาน การรายงาน
ตนเอง การประเมินภาคปฏิบัติ การจัดทาโครงงาน หรือนิทรรศการ การทดลองหรือ
การสาธิต และวิธีการอื่นๆ ที่โค้ชควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
4. การประเมินผลการโค้ชมีความแตกต่างจากการตรวจสอบความ
เข้าใจ (checking for understanding) ตรงที่การประเมินให้ความสาคัญกับการ
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ก าหนดระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี เ ครื่ อ งมื อ การ
ประเมินที่มีคุณภาพ
5. การสะท้ อ นผลการประเมิ น เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ของการกระตุ้ น
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. การประเมิน
ผลการโค้ช

10.3 เครื่องมือการประเมินจากผลงานวิจัย

10.4 การสะท้อนผลการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
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การประเมินผลการโค้ช

มุ่งเน้นการประเมินเพื่อเพื่อการ

พัฒนา

มากกว่าการประเมินเพื่อการตัดสิน
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10.1 สามแนวทางการประเมินผลการโค้ช
กระบวนทัศน์การประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวความคิด
ในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การประเมิ น เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
(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)
เป็ น การประเมิ น ระหว่ า งทาง (formative assessment) ที่ โ ค้ ช มี
บทบาทเป็นผู้ประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายตามสภาพจริง และนาผล
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยโค้ชใช้วิธีการสังเกตและ
การสื่อสารส่วนบุคคลเป็นวิธีการสาคัญในการประเมิน
โค้ชสามารถทาการประเมินเพื่อการเรียนรู้ได้ตลอดระเวลาของการโค้ช
โดยใช้วิธีการที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนทราบจุดที่ตนเองจะต้องปรับรุ ง
และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง
การประเมินขณะเรียนรู้ (assessment as learning)
เป็นการประเมินที่ผู้เรียนใช้การประเมินเป็นวิธีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
การประเมินลักษณะนี้ มีจุดเน้นคือการให้ผู้เรียนได้ใช้ การประเมินตนเอง (self assessment) เป็น กระบวนการเรีย นรู้ช นิดหนึ่ง ผู้เรียนประเมินตนเองเป็นระยะๆ
ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผู้ เรียนจะได้ ประเมินตนเองและแสวงหา
แนวทางพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีโอกาสการประเมินเพื่อนร่วมชั้นเรียน
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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โดยผู้ เ รี ย นควรตั้ ง ค าถามตรวจสอบการเรี ย นรู้ ข องตนเองดั ง ต่ อ ไปนี้
1. จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ของเราคืออะไร
2. เราได้ความรู้อะไรบ้างจากการเรียนรู้ในครั้งนี้
3. มีวิธีการเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างไร
4. มีความเข้าใจสาระสาคัญที่เรียนนี้ว่าอย่างไร
5. มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของเราอย่างไร
และประสบความสาเร็จตามเกณฑ์นั้นหรือไม่
6. มีวิธีการยกระดับผลการเรียนรู้ของเราในการเรียนครั้งต่อไป
อย่างไร
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการประเมินตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญ
ในการที่ผู้เรียนจะพัฒนาได้ด้วยตนเองในระยะยาว โค้ชควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์
การประเมินผลการเรียนรู้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ ต่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการคิดต่างๆ ในการประเมินตนเองและแสวงหาแนวทางการพัฒนาตนเอง
ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย
การประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning)
การประเมินผลการเรียนรู้ มีวัต ถุประสงค์สาคัญเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยโค้ชเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการประเมิน โดยการประเมินจะมีลักษณะ
เป็ น การประเมิน รวบยอด (summative assessment) ที่ใช้วัตถุประสงค์ห รือ
ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นมาตรฐานการประเมิน ตลอดจนใช้วิธีการและเครื่องมือประเมิน
ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการประเมินผลการเรียนรู้จะมีลักษณะที่เป็น
ทางการมากกว่าการประเมินเพื่อการเรียนรู้ และการประเมินขณะเรียนรู้ ซึ่งอาจใช้
เครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ
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โค้ชควรใช้การประเมินผลการเรียนรู้ ควบคู่กับการประเมินเพื่อการเรียนรู้
และการประเมินขณะการเรียนรู้ เพื่อให้มีผลการประเมินที่หลากหลาย สามารถใช้
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นสารสนเทศจากการประเมินเป็นแนวทาง
สาหรับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของโค้ชอย่างต่อเนื่อง

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)
การประเมิน ผลการโค้ช ที่ เสริม พลั ง ตามสภาพจริง มี ห ลั กการเดีย วกัน กั บ
หลักการประเมินการเรียนรู้ที่เสริมพลังตามสภาพจริงสามารถนามาใช้ร่วมกันได้โดยมี
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)

ตนเอง
ก่อน
การทดสอบ เรียน การสังเกต
ระหว่างเรียน

เพื่อน

ติดตามผล

การรายงาน
การตรวจ
หลัง
ตนเอง
ชิ้นงาน
เรียน

ผู้โค้ช
ผู้เกี่ยวข้อง

การสะท้อนผล

แผนภาพ 24 รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ที่เสริมพลังตามสภาพจริง
การประเมินตามรูปแบบข้างต้นโค้ชสามารถเลือกใช้ผู้ประเมิน วิธีการและ
เครื่องมือสาหรับการประเมิน ช่วงเวลาการประเมิน และวิธีการสะท้อนผลการประเมิน
ที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยต้องคานึ งอยู่เสมอ
ว่ า การประเมิ น ผลการโค้ ช นั้ น เป็ น การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
(assessment for improvement) ไม่ใช่การประเมินเพื่อตัดสิน (judgment)
ดังนั้นการประเมินผลการโค้ชจึงควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้น การประเมินตามสภาพจริงรายบุคคล
(individual authentic assessment) และการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา
เป็นรายบุคคลที่มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาแตกต่างกัน
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บทบาทของโค้ชในการประเมินการเรียนรู้มีดังนี้
1. ประเมินสะท้อนความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ชี้แนะโดยการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนรู้ของผู้เรียน
และนามาสู่การดูแลช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้
3. ให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้เรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
4. สื่อสารผลการประเมินไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
วิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
การใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้มีหลากหลาย ซึ่งผู้สอนควรเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการประเมินดังตารางต่อไปนี้ (Marzano. 2000)
ตาราง 22 วิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ประเมิน
ความรู้
ในเนื้อหาสาระ
กระบวนการ
เรียนรู้
กระบวนการคิด
การสื่อสาร
คุณลักษณะ
และเจตคติ

ข้อสอบ ข้อสอบ ข้อสอบ การสอบ
เลือกตอบ ตอบขยาย ตอบสั้น ปากเปล่า

การ
ทดสอบ
ภาคปฏิบตั ิ

การ
สังเกต

การ
ประเมิน
ตนเอง

M

H

H

H

H

M

H

L

M

L

M

H

H

H

M

H

M

H

H

L

H

L

H

L

H

H

L

H

L

L

L

L

M

H

H

H หมายถึง มีประสิทธิภาพสูง
M หมายถึง มีประสิทธิภาพปานกลาง
L หมายถึง มีประสิทธิภาพ
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การประเมินการเรียนรู้ 4 ช่วงเวลา
การประเมิ น การเรี ย นรู้ ที่ เ สริ มสร้ า งการรู้ คิ ด แบ่ ง ช่ ว งเวลาของการ
ประเมินออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2556)
การประเมินก่อนเรียน
1. ตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอยู่ในระดับใด
2. ตรวจสอบว่าผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นเพียงใด
3. นาผลการประเมินไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับความสามารถในการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. ใช้เป็นข้อมูลสาหรับเปรียบเทียบกับผลการประเมินหลังเรียน
การประเมินระหว่างเรียน
1. ตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแต่ละ
ขั้นตอนหรือไม่
2. ตรวจสอบทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
3. นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
4. ใช้เป็นข้อมูลสาหรับการประเมินหลังเรียน
การประเมินหลังเรียน
1. ตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
2. นาผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3. นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การประเมินติดตามผล
1. ตรวจสอบว่าผู้เรียนยังคงเข้าใจสาระสาคัญที่เรียนรู้ไปแล้ว
มากน้อยเพียงใด
2. ตรวจสอบว่าผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับสถานการณ์
ต่างๆ ได้ดีเพียงใด
3. นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
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องค์ประกอบ 3P ที่ใช้ในการประเมินผู้เรียน
การประเมินผู้เรียนของโค้ชนั้น มีจุดเน้นที่สาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการรู้คิด คือ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประเมินจากข้อมูล 3 มิติ และมีขอบข่ายการประเมิน ในแต่ละ
มิตดิ ังนี้
1. Process (กระบวนการเรียนรู้)
- ผู้เรียนมีกระบวนการทางานร่วมกันหรือไม่
- ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือไม่
- ผู้เรียนมีความม่งมั่นพยายามในการเรียนรู้หรือไม่
- ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้และวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่
- ผู้เรียนมีกระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้หรือไม่
2. Progress (ความก้าวหน้าของการเรียนรู้)
- ผู้เรียนมีทักษะเพิ่มขึ้นอย่างไร
- สิ่งที่ผู้เรียนทาได้ดีกว่าเดิมคืออะไร
- ผู้เรียนมีพัฒนาการในทางานจากเดิมเป็นอย่างไร
- พัฒนาการของการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นเพียงใด
- ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพียงพอหรือไม่
3. Product (ผลผลิตของการเรียนรู้)
- สิ่งที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้คืออะไร
- ผลงานของผู้เรียนมีคุณภาพเพียงใด
- ผู้เรียนมีทักษะตามที่กาหนดไว้แล้วหรือไม่
- ผู้เรียนสามารถทางานที่กาหนดไว้ได้แล้วหรือยัง
- ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมแล้วเพียงใด
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การใช้พลังคาถามเพื่อประเมิน 3P และเสริมพลังการเรียนรู้
การประเมิน 3P ดังที่กล่าวมานั้น โค้ชอาจจะทาการประเมินด้วยตนเอง
หรืออาจจะใช้พลังคาถามต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนประเมินตนเองโดยการตอบพลังคาถาม
ของโค้ ช ก็ ไ ด้ ซึ่ ง วิ ธี ก ารใช้ พ ลั ง ค าถามนี้ ช่ ว ยท าให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นาตนเองได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
เนื่องจากผู้เรียนได้ประเมินตนเองและคิดหาวิธีการที่เหมาสมสาหรับการพัฒนาตนเอง
ตัวอย่างการใช้พลังคาถามเพื่อประเมิน 3P มีดังนี้
1. Process (กระบวนการเรียนรู้)
- มีกระบวนการทางานชิ้นนี้มาได้อย่างไร
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ได้ทามาอย่างไร
- วิธีการปฏิบัติงานนี้ได้ทามาอย่างไร
- มีวิธีการสืบเสาะแสวงหาความรู้มาได้อย่างไร
- สิ่งที่ควรปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของตนเองคืออะไร*
2. Progress (ความก้าวหน้าของการเรียนรู้)
- สิ่งที่ทาได้ดีขึ้นคืออะไร
- สิ่งที่ได้เรียนรู้มากขึ้นคืออะไร
- ทักษะอะไรที่คิดว่าตนเองทาได้ดีขึ้น
- สิ่งที่ต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตคืออะไร
- มีวิธีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอย่างไร*
3. Product (ผลผลิตของการเรียนรู้)
- คุณภาพของผลงานชิ้นนี้เป็นอย่างไร
- สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้คืออะไร
- คิดว่าตนเองประสบความสาเร็จในการเรียนรู้วันนี้อย่างไร
- สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาผลงานของตนเองคืออะไร*
* เป็นคาถามที่โค้ชจะต้องถามบ่อยๆ เพื่อเสริมพลังการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
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10.3 เครื่องมือการประเมินผลการโค้ชจากผลงานวิจัย
การประเมิ น ผลการโค้ ช มี ค วามแตกต่ า งจากการตรวจสอบความเข้ า ใจ
(checking for understanding) ตรงที่การประเมินให้ความสาคัญกับการกาหนด
ระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจาเป็นต้องมีเครื่องมือการ
ประเมินที่มีคุณภาพ
จากประสบการณ์ ก ารท าวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
ของผู้เขียนทาให้มีเครื่องมือการประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนนที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพและทดลองใช้มาแล้วหลายชนิด ซึ่งโค้ชที่สนใจสามารถนาไปใช้ได้ตามบริบท
การโค้ชต่างๆ ดังนี้
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แบบประเมินความมีวินัย
คาชี้แจง
1. แบบประเมินนี้ใช้สาหรับประเมินความมีวินัยของผู้เรียน
2. เขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับคาสั่ง
2 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับการกระตุ้น
3 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง
ตั้งใจ
ในการ
เรียนรู้

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การประเมิน
4 – 6 คะแนน
7 – 8 คะแนน
9 – 10 คะแนน
11 – 12 คะแนน

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ผลการประเมิน
ปฏิบัติงาน
อดทน
รับผิดชอบ
บรรลุ
ต่อสิ่งยั่วยุ ต่อตนเอง
เป้าหมาย
และส่วนรวม

รวม
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แบบประเมินจิตอาสา
คาชี้แจง
1. แบบประเมินนี้ใช้สาหรับประเมินจิตอาสาของผู้เรียน
2. เขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับการร้องขอ
2 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับการกระตุ้น
3 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง
ผลการประเมิน
ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การประเมิน
4 – 6 คะแนน
7 – 8 คะแนน
9 – 10 คะแนน
11 – 12 คะแนน

แบ่งปัน
สิ่งของ

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ให้ความ
ช่วยเหลือ

ให้คา
แนะนา

ให้ความรู้สึก
ที่ดี ความคิด
ทางบวก

รวม
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แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร
คาชี้แจง
1. แบบประเมินนี้ใช้ประเมินความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียน
2. เขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเองยังไม่ค่อยได้
ต้องได้รับการช่วยเหลือ
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
แต่ต้องได้รับคาแนะนาเพิ่มเติม
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
สามารถเป็นแบบอย่างของเพื่อน
รายการประเมิน
ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การประเมิน
4 – 6 คะแนน
7 – 8 คะแนน
9 – 10 คะแนน
11 – 12 คะแนน

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ตรง
ประเด็น

เคารพ
ผู้ฟัง

สร้าง
สัมพันธภาพ

บรรลุ
เป้าหมาย

รวม
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แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
คาชี้แจง
1. แบบประเมินนี้ใช้ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
2. เขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1 คะแนน หมายถึง มีความสามารถในรายการที่ประเมิน
เมื่อได้รับการช่วยเหลือ
2 คะแนน หมายถึง มีความสามารถในรายการที่ประเมินเมื่อได้รับ
คาแนะนา
3 คะแนน หมายถึง มีความสามารถในรายการที่ประเมิน
ได้ด้วยตนเอง
รายการประเมิน
ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การประเมิน
4 – 6 คะแนน
7 – 8 คะแนน
9 – 10 คะแนน
11 – 12 คะแนน

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

วิเคราะห์
ปัญหา

วางแผน ดาเนินการ
แก้ปัญหา แก้ปัญหา

ตรวจสอบ
ผลการ
แก้ปัญหา

รวม

338 บทที่ 10 การประเมินผลการโค้ช
แบบประเมินความใฝ่เรียนรู้
คาชี้แจง
1. แบบประเมินนี้ใช้ประเมินความใฝ่รู้ของผู้เรียน
2. เขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติเมื่อได้รับคาสั่ง
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคาแนะนาเพิ่มเติม
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง และเป็นแบบอย่างของเพื่อน
รายการประเมิน
ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การประเมิน
4 – 6 คะแนน
7 – 8 คะแนน
9 – 10 คะแนน
11 – 12 คะแนน

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

การ
สืบเสาะ
ค้นคว้า

การคิด
การ
การ
วิเคราะห์ ตั้งคาถาม จดบันทึก

รวม
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แบบประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คาชี้แจง
1. แบบประเมินนี้ใช้ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน
2. เขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติเมื่อได้รับคาสั่ง
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคาแนะนาเพิ่มเติม
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง และเป็นแบบอย่างของเพื่อน
รายการประเมิน
ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การประเมิน
4 – 6 คะแนน
7 – 8 คะแนน
9 – 10 คะแนน
11 – 12 คะแนน

การใช้
ทรัพยากร
อย่าง
ประหยัด

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

การใช้
ทรัพยากร
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด

กระทา
สิ่งต่างๆ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม
ส่วนรวม

อนุรักษ์
และไม่
ทาลาย
สิ่งแวดล้อม

รวม

340 บทที่ 10 การประเมินผลการโค้ช
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
คาชี้แจง
1. เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้สาหรับให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
2. เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) และ 1 (ปรับปรุง)
3. โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
คะแนน /
ความหมาย
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุง)

ความสามารถที่ปรากฏให้เห็น
- ดาเนินการแก้ปัญหาได้สาเร็จด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และมีความเหมาะสมกับปัญหา
- อธิบายเหตุผลในการใช้วิธีการแก้ปัญหาได้เข้าใจชัดเจน
- ดาเนินการตรวจสอบและสะท้อนผลการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เกิดความรู้ใหม่จากการดาเนินการแก้ปัญหา
- ดาเนินการแก้ปัญหาได้สาเร็จ
- อธิบายเหตุผลในการใช้วิธีการแก้ปัญหาได้เข้าใจชัดเจน
- ดาเนินการตรวจสอบและสะท้อนผลการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ดาเนินการแก้ปัญหาได้บางส่วน
- อธิบายเหตุผลในการใช้วิธีการแก้ปัญหาได้เข้าใจได้บ้าง
- ดาเนินการแก้ปัญหาได้เล็กน้อย
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
คาชี้แจง
1. เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้สาหรับให้คะแนนความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
2. เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) และ 1 (ปรับปรุง)
3. โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
คะแนน /
ความหมาย
4 (ดีมาก)

3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุง)

ความสามารถที่ปรากฏให้เห็น
-

คาดคะเนคาตอบที่น่าจะเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
อธิบายเหตุผลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
สรุปผลของการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
คาดคะเนคาตอบที่น่าจะเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ระบุเหตุผลประกอบการตัดสินใจได้
คาดคะเนคาตอบที่น่าจะเป็นไปได้โดยมีเหตุผลประกอบ
คาดคะเนคาตอบที่น่าจะเป็นไปได้แต่ไม่มีเหตุผลประกอบ

342 บทที่ 10 การประเมินผลการโค้ช
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการสื่อสาร
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ
คาชี้แจง
1. เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้สาหรับให้คะแนนความสามารถในการสื่อสาร
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาเสนอของผู้เรียน
2. เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) และ 1 (ปรับปรุง)
3. โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
คะแนน /
ความสามารถที่ปรากฏให้เห็น
ความหมาย
4 (ดีมาก) - ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
สื่อความหมาย และนาเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- จัดระบบและเชื่อมโยงความคิดผ่านกระบวนการสื่อสารได้ชัดเจน
- สื่อสารความคิดทางด้านคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและชัดเจน
3 (ดี)
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
สื่อความหมาย และนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
- จัดระบบและเชื่อมโยงความคิดผ่านกระบวนการสื่อสารได้
- สื่อสารความคิดทางด้านคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
2 (พอใช้) - ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
สื่อความหมายและนาเสนอได้
- จัดระบบและเชื่อมโยงความคิดผ่านกระบวนการสื่อสารได้
1 (ปรับปรุง) - ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
สื่อความหมาย และนาเสนอยังไม่ถูกต้อง
- จัดระบบและเชื่อมโยงความคิดยังไม่ชัดเจน
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
คาชี้แจง
1. เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้สาหรับให้คะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ของผู้เรียน
2. เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) และ 1 (ปรับปรุง)
3. โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
คะแนน /
ความสามารถที่ปรากฏให้เห็น
ความหมาย
4 (ดีมาก) - นาความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่
ได้ด้วยตนเอง
- นาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
3 (ดี)
- นาความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่
ได้เมื่อได้รับคาชี้แนะจากโค้ช
- นาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เมื่อได้รับคาชี้แนะจากโค้ช
2
- นาความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่
พอใช้
ได้ด้วยตนเองเมื่อได้รับคาชี้นาจากโค้ช
- นาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เมื่อได้รับคาชี้นาจากโค้ช
1
- นาความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่
ปรับปรุง
ได้เมื่อได้เห็นตัวอย่างจากโค้ช

344 บทที่ 10 การประเมินผลการโค้ช
เกณฑ์การให้คะแนนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
คาชี้แจง
1. เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้สาหรับให้คะแนนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน
2. เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) และ 1 (ปรับปรุง)
3. โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
คะแนน /
ความหมาย
4 (ดีมาก)

ความสามารถที่ปรากฏให้เห็น

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
โดยต้องให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
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เกณฑ์การให้คะแนนการมีวิจารณญาณ
คาชี้แจง
1. เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้สาหรับให้คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน
2. เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) และ 1 (ปรับปรุง)
3. โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
คะแนน /
พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็น
ความหมาย
4 (ดีมาก) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุมีผล คานึงถึง
ผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และตรวจสอบผลของการตัดสินใจ
ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ
3 (ดี)
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุมีผล
คานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และตรวจสอบผลของการ
ตัดสินใจเมื่อได้รับคาชี้แนะจากโค้ช
2 (พอใช้) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุมีผล
คานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และตรวจสอบผลของการ
ตัดสินใจเมื่อได้รับคาชี้นาจากโค้ช
1 (ปรับปรุง) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุมีผล
คานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และตรวจสอบผลของการ
ตัดสินใจเมื่อได้รับคาสั่งจากโค้ช
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เกณฑ์การให้คะแนนการทางานอย่างเป็นระบบรอบคอบ
คาชี้แจง
1. เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้สาหรับให้คะแนนการทางานอย่างเป็นระบบรอบคอบ
ของผู้เรียน
2. เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) และ 1 (ปรับปรุง)
3. โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
คะแนน /
ความหมาย
4 (ดีมาก)
3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็น
ทางานอย่างมีแผนการ มีลาดับขั้นตอน ระมัดระวัง ไม่เผอเรอ
มีการตรวจสอบความถูกต้องของงาน ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ
ทางานอย่างมีแผนการ มีลาดับขั้นตอน ระมัดระวัง ไม่เผอเรอ
มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานด้วยตนเองเมื่อได้รับ
การกระตุ้น
ทางานอย่างมีแผนการ มีลาดับขั้นตอน ระมัดระวัง ไม่เผอเรอ
มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานด้วยตนเองเมื่อได้รับ
การกากับดูแลห่างๆ
ทางานอย่างมีแผนการ มีลาดับขั้นตอน ระมัดระวัง ไม่เผอเรอ
มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานด้วยตนเองเมื่อได้รับคาสั่ง
หรือการควบคุมอย่างใกล้ชิด
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เกณฑ์การให้คะแนนความมีระเบียบวินัย
คาชี้แจง
1. เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้สาหรับให้คะแนนความมีระเบียบวินัยของผู้เรียน
2. เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) และ 1 (ปรับปรุง)
3. โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
คะแนน /
ความหมาย
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุง)

พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็น
ปฏิบัติตนตามข้อกาหนดของชั้นเรียน หรือข้อกาหนดในการทา
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติตนตามข้อกาหนดของชั้นเรียน หรือข้อกาหนดในการทา
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเมื่อได้รับการกระตุ้น
ปฏิบัติตนตามข้อกาหนดของชั้นเรียน หรือข้อกาหนดในการทา
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเมื่อได้รับการกากับดูแลห่างๆ
ปฏิบัติตนตามข้อกาหนดของชั้นเรียน หรือข้อกาหนดในการทา
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเมื่อได้รับคาสั่ง หรือการควบคุม
อย่างใกล้ชิด

348 บทที่ 10 การประเมินผลการโค้ช
เกณฑ์การให้คะแนนความรับผิดชอบ
คาชี้แจง
1. เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้สาหรับให้คะแนนความรับผิดชอบของผู้เรียน
2. เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) และ 1 (ปรับปรุง)
3. โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
คะแนน /
ความหมาย
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็น
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถ
ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ และยอมรับผลของการกระทาของ
ตนเองทุกครั้ง
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถ
ด้วยตนเองเมื่อได้รับการกระตุ้น และยอมรับผลของการ
กระทาของตนเองเมื่อได้รับการกระตุ้น
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถ
ด้วยตนเองเมื่อได้รับการตักเตือน และยอมรับผลของการ
กระทาของตนเองเมื่อมีการสร้างเงื่อนไขต่างๆ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถ
ด้วยตนเองเมื่อได้รับคาสั่ง และยอมรับผลของการกระทา
ของตนเองเมื่อมีข้อมูลหลักฐานมาสนับสนุน
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เกณฑ์การให้คะแนนความเชื่อมั่นในตนเอง
คาชี้แจง
1. เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้สาหรับให้คะแนนความเชื่อมั่นในตนเองของผู้เรียน
2. เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) และ 1 (ปรับปรุง)
3. โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
คะแนน /
ความหมาย
4 (ดีมาก)
3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็น
พูดแสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ และนาเสนอผลงานได้ด้วยตนเอง
พูดแสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้และนาเสนอผลงานได้ด้วยตนเอง
เมื่อได้รับการเสริมแรง
พูดแสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้และนาเสนอผลงานได้ด้วยตนเอง
เมื่อได้รับการเสริมแรง หรือเงื่อนไขต่างๆ
พูดแสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ และนาเสนอผลงานของตนเอง
โดยได้รับความช่วยเหลือจากโค้ชหรือเพื่อนผู้เรียน
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10.4 การสะท้อนผลการประเมินทีม่ ีประสิทธิภาพ
การสะท้อนผลการประเมิน เป็นปัจจัยสาคัญของการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
แรงบั น ดาลใจในการพัฒ นาตนเองให้ มีค วามรู้ ความสามารถด้า นการรู้ คิด รวมทั้ ง
พฤติกรรมที่ดีขึ้น การสะท้อนผลการประเมินมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1) ผู้เรียน
ได้รับทราบผลการประเมินที่ถูกต้อง 2) ผู้เรียนได้รับการสะท้อนผลการประเมินเชิงบวก
จากโค้ช และ 3) ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง
1. ผู้เรียนได้รับทราบผลการประเมินที่ถูกต้อง หมายถึง การที่ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงผลการประเมินของตนเองซึ่งเป็นผลการประเมินที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
และสามารถนามาใช้เป็นสารสนเทศสาหรับการปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้
2. ผู้เรียนได้รับการสะท้อนผลการประเมินเชิงบวกจากโค้ช หมายถึง
การที่ผู้เรียนได้รับการสื่อสารผลการประเมิน รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
จากโค้ช ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นวัจนภาษา และอวัจนภาษา อย่างสร้างสรรค์ มีความ
เป็นกัลยาณมิตร สร้างแรงบันดาลใจในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
3. ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและความมุ่ งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง หมายถึง การที่ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น และมีเป้าหมายของการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตนเองอย่ า งสอดคล้ อ งกั บ ผลการประเมิ น และได้ ด าเนิ น การ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม
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สรุป
สาระสาคัญที่นาเสนอในบทนี้ ได้กล่าวถึงการประเมินผลการโค้ช โดยมี
แนวความคิดในการประเมิน ผลการเรี ยนรู้ที่เน้น การประเมินเพื่อการปรั บปรุงและ
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 สาหรับ
วิธีการประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริงมีหลายวิธี เช่น การสังเกตพฤติกรรม การใช้
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน การใช้ แ ฟ้ ม สะสมผลงาน การรายงานตนเอง การประเมิ น
ภาคปฏิบัติ การจัดทาโครงงาน หรือนิทรรศการ การทดลองหรือการสาธิต และวิธีการ
อื่นๆ ที่โค้ชควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริ บท อนึ่งการประเมินผลการโค้ชมีความ
แตกต่างจากการตรวจสอบความเข้าใจ (checking for understanding) ตรงที่การ
ประเมินให้ความสาคัญกับการนาไปสู่การพัฒนา ซึ่งจาเป็นต้องมีเครื่ องมือการ
ประเมินที่มีคุณภาพ และใช้การสะท้อนผลการประเมิน เป็นปัจจัยสาคัญของการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถด้าน
การรู้คิด รวมทั้งพฤติกรรมที่ดีขึ้น การสะท้อนผลการประเมินมีเป้าหมาย 3 ประการ
ได้แก่ 1) ผู้เรียนได้รับทราบผลการประเมินที่ถูกต้อง 2) ผู้เรียนได้รับการสะท้อนผลการ
ประเมินเชิงบวกจากโค้ช และ 3) ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง
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หัวใจของการประเมิน

“

ที่นาไปสูส่ ารสนเทศที่ถูกต้อง

มีคุณภาพ”

จะต้องมีเครื่องมือการประเมินที่
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โค้ชที่ดี
ต้องได้ใจเด็ก
นั่งอยู่ในหัวใจเด็ก
เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ
“

ทุกเรื่องได้อย่างมหัศจรรย์”
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
Administrator coaching
Advance organizer
Classroom – based assessment
Cognitive coaching
Cognitive quided
Concept mapping
Content coaching
Dialogue
Expert coaching
Feedback เพิ่มพลังการตรวจสอบตนเอง
Feedback เพิ่มพลังปรารถนา
Feedback ส่งเสริมการใช้ความพยายาม
Group discussion
Instructional coaching
Leadership coaching
Learning outcomes mapping
Literacy coaching
Mental model
Peer coaching
Peer coaching
Power questions
Reflection for action

หน้ำ
41
298
299
42
299
298
42
300
41
275
274
274
299
42
42
298
42
277
41
301
298
277
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
Reflection in action
Reflection on action
Root cause misconceptions analysis
Self – assessment
Self – reflection
three R’s
กระตุ้นการคิดขั้นสูง
กระตุ้นความต้องการและความสนใจ
กระตุ้นแรงบันดาลใจ
กระตุ้นวินัยในตนเอง
กระบวนการทางปัญญา
กระบวนการทางสติปัญญา
กระบวนการทางสมอง
กระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
กระบวนการรู้คิด
กระบวนการรู้คิดของสมอง
กระบวนการเรียนรู้
กลัวการถูกตั้งคาถาม
กัลยาณมิตรธรรม
การกาหนดทางเลือก
การกาหนดเป้าหมาย
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

หน้ำ
277
276
299
300
300
8
183
183
183
183
91
49
89
92
1
89
16
184
147
69
68
56
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
การค้นคืน
การคิด
การคิด
การคิดขั้นพื้นฐาน
การคิดขั้นสูง
การคิดเชิงตรรกะ
การคิดเชิงระบบ
การคิดเชิงเหตุผล
การคิดไตร่ตรอง
การคิดริเริ่ม
การคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ต้นตอ
การคิดสร้างสรรค์
การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การเคารพ
การเคารพนับถือ
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การโค้ช
การโค้ชเพื่อการรู้คิด
การจัดเก็บ
การจา

หน้ำ
102
56
104
105
105
111
111
111
112
112
110
256
112
111
111
142
145
142
41
42
101
101

358 การโค้ชเพื่อการรูค้ ิด (Cognitive Coaching)

ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
การชี้แจงเป้าหมายให้กระจ่าง
การใช้กระบวนการคิด
การใช้กระบวนการเรียนรู้จากบุคคลอื่น
การใช้พลังคาถามเพื่อประเมิน 3P
การซักถามผู้เรียน
การซึมซับ
การซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระยะติดตาม
การเรียนรู้
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการ
เรียนรู้
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนหลังการเรียนรู้
การตรวจสอบผลการเรียนรู้
การตรวจสอบผลงาน
การตรวจสอบวินิจฉัย
การตรวจสอบสภาพจริง
การตั้งคาถามกระตุ้นการคิด
การตั้งคาถามและการฟัง
การตัดสินใจ
การติดตามพัฒนาการของผู้เรียน
การถอดบทเรียน

หน้ำ
156
10
10
332
216
91
154
213
214
213
213
19
217
211
68
66
56
69
282
19
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนการโค้ช
การทางานให้สาเร็จเห็นผล
การแนะนาให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
การบูรณาการ
การแบ่งความสนใจ
การปฏิบัติการโค้ช
การปฏิบัติการเรียนรู้
การปฏิบัติงานด้วยสานึกรับผิดชอบ
การประเมินก่อนเรียน
การประเมินการเรียนรู้ 4 ช่วงเวลา
การประเมินขณะเรียนรู้
การประเมินตนเอง
การประเมินตามสภาพจริงรายบุคคล
การประเมินติดตามผล
การประเมินที่เสริมพลัง
การประเมินผลการโค้ช
การประเมินผลการโค้ช
การประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินเพื่อการเรียนรู้
การประเมินรวบยอด

หน้ำ
65
278
20
155
222
25
100
19
18
156
330
330
325
325
328
330
60
19
70
326
325
326
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
การประเมินระหว่างทาง
การประเมินระหว่างเรียน
การประเมินหลังเรียน
การปรับกระบวนการรู้คิด
การเปลี่ยนแปลงจากด้านใน
การเปิดเผย
การแปลความหมาย
การเผชิญกับความจริง
การฝึก
การพัฒนาให้ดีขึ้น
การพูดตรงและชัดเจน
การเพิ่ม
การฟัง
การฟังอย่างสงบ
การมีความโปร่งใส
การมีโครงงานทางานร่วมกัน
การมีวินัยในตนเอง
การยอมรับ
การยอมรับในความสามารถ
การยอมรับผิด
การรักษาและเพิ่มความไว้วางใจ
การรักษาสัจจะ

หน้ำ
325
330
330
91
300
142
95
156
43
155
154
25
156
282
154
26
58
59
145
154
157
156
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
การรับรู้
การรับรู้ความสามารถในตนเอง
การรู้คิด
การเรียนแบบ Multi – Disciplinary
การเรียนเพื่อรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้เชิงรับ
การเรียนรู้เชิงรุก
การเรียนรู้เชิงรุก
การเรียนรู้ด้านการรู้คิด
การเรียนรู้ที่จะฟัง
การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นการรู้คิด
การเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น
การเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน
การเรียนรู้เพื่อชีวิต
การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง
การเรียนรู้ภาษา
การเรียนรู้ส่วนบุคคล
การเรียนรู้อย่างมีความสุข

หน้ำ
95
98
89
25
15
1
90
16
90
89
25
17
90
24
25
17
16
16
16
103
295
140
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
การลงรหัส
การลด
การเลือกสิ่งที่ให้ความสนใจ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวางแผนการโค้ช
การวางแผนการเรียนรู้
การสร้าง self – talk
การสร้างความตระหนักรู้ในตนเองที่แท้จริง
การสร้างแรงจูงใจภายใน
การสอน
การสอนซ่อมเสริม
การสะท้อนคิด
การสะท้อนคิด 3 ระยะ
การสะท้อนผล
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
การสื่อสารความคิดความรู้สึก
การสื่อสารเชิงบวก
การสื่อสารด้วยภาษาที่มีพลัง
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การสื่อสารในแนวราบ
การสื่อสารส่วนบุคคล

หน้ำ
10
101
25
100
26
19
18
275
17
183
21
223
276
276
327
215
274
273
149
149
281
325
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
การเสริมพลัง
การแสวงหาความรู้
การหลอมรวม
การให้เกียรติและเคารพ
การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
การให้คาอธิบายเพิ่มเติมหรือทาตัวอย่าง
การให้ฝึกทักษะเพิ่มเติม
การให้เพื่อนช่วยเพื่อน
แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้เรียน
ข้อมูลขนาดใหญ่
คนสมบูรณ์แบบ
คลื่นอัลฟา
ความเข้าใจ
ความคิด
ความคิดที่แฝงอยู่ภายใน
ความจริงใจ
ความจาทางาน
ความจาระยะยาว
ความจาระยะสั้น
ความซับซ้อน

หน้ำ
149
26
167
25
154
179
273
222
223
222
65
102
77
97
59
105
283
59
102
102
102
94
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
ความต้องการความผูกพัน
ความต้องการความสาเร็จ
ความต้องการอานาจ
ความน่าสนใจของสิ่งเร้า
ความปลอดภัย
ความปลอดภัยทั้งทางร่ายกายและจิตใจ
ความผูกพันของผู้เรียนกับโค้ช
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ความรู้เกี่ยวกับสาระที่สอน
ความรู้ในวิธีการสอน
ความไว้วางใจ
ความสนใจ
ความสม่าเสมอในการโค้ช
ความสอดคล้องกัน
ความสามารถด้านภาษา
ความอดทน
คาถามที่กระตุ้นการคิด
คาถามที่กระตุ้นความอยากรู้
คาถามที่ดีมีค่ามากกว่าคาตอบที่ถูกต้อง
คาพูดที่ไม่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์
โค้ช

หน้ำ
181
180
181
96
184
145
66
60
60
61
61
139
99
167
142
103
167
259
184
186
284
21
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
โค้ชการรู้คิด
จรณทักษะ
จริตในการเรียนรู้
จิต
จินตมยปัญญา
จินตะ
จุดเน้นการเรียนรู้
ชี้แนะ
ชีวิตคือการเรียนรู้
ชีวิตเพื่อการเรียนรู้
ชีวิตแห่งการเรียนรู้
ชื่นชมคาตอบของผู้เรียน
ใช้ภาษากายที่มีประสิทธิภาพ
ใช้ภาษาเชิงบวก
ตกลงกับผู้เรียนว่าทุกคาตอบล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ตั้งคาถามใหม่ที่ง่ายกว่าคาถามเดิม
ตัดสินผลการเรียนรู้
ถามด้วยคาถามที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagné
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ทฤษฎีเครื่องหมาย

หน้ำ
21
54
74
89
10
11
24
21
14
14
14
262
281
281
262
263
326
262
114
120
123
117
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทฤษฎีสนาม
ทักษะการรู้คิด
ทักษะการเล่าเรื่อง
ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทักษะทางวิชาการ
ทักษะทางสังคม
ทาให้ผู้เรียนทราบผลลัพธ์การเรียนรู้
โทสจริต
นักสังเกตการณ์
นักแสดง
บทบาทของโค้ชในการประเมินการเรียนรู้
บุพภาคของการศึกษา
แบบแข่งขัน
แบบพึ่งพา
แบบมีส่วนร่วม
แบบร่วมมือ
แบบหลีกเลี่ยง
แบบอิสระ
ปรโตโฆสะ

หน้ำ
119
125
180
116
89
194
58
54
54
183
74
78
77
329
9
75
75
75
75
75
75
9
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
ประคับประคอง
ประสบการณ์
ประสบการณ์เดิม
ประสาทวิทยาศาสตร์การรู้คิด
ประสาทสัมผัส
ปัญญา
ปุจฉา
ผู้นาการรู้คิด
ผู้ปกป้อง
ผู้ประสานไมตรี
ผู้ภักดี
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้
ผู้สอนยุคใหม่กับการโค้ชเพื่อการรู้คิด
ผู้เสพ
ผู้ให้
ผู้เอื้ออานวยความสะดวกในการเรียนรู้
พลังคาถาม
พหูสูต
พี่เลี้ยง
พุทธจริต
ฟังให้ได้ยิน
ภาวนามยปัญญา

หน้ำ
211
97
95
103
95
9
11
48
78
79
78
17
48
78
77
21
236
11
41
74
282
10
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
ภาวะผู้นาทางวิชาการ
ภาษา
มีการบริหารเวลาที่ดี
มีความมั่นคงในอารมณ์
มีความยืดหยุ่น
มีความสามารถในการใช้ภาษา
มีจริยธรรม
มีบุคลิกภาพที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีมารยาททางสังคม
โมหะจริต
ไม่ขัดจังหวะการตอบคาถามของผู้เรียน
ไม่ย้าคาถาม
โยนิโนมนสิการ
ระดับของความสุข
ระดับสติปัญญา
ระบบประสาท
ราคะจริต
รู้จักการคาดผล
รู้จักกาล
รู้จักชุมชน
รู้จักตน

หน้ำ
65
103
55
60
60
55
59
55
55
55
74
263
262
9, 105
139
97
95
74
63
63
63
63
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
รู้จักบุคคล
รู้จักประมาณ
รู้จักเหตุ
รูปแบบการรู้คิด
รูปแบบการเรียนรู้
แรงจูงใจ
แรงจูงใจภายใน
แรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้
แรงปรารถนา
ลิขิต
วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนา
วางแผนการใช้พลังคาถามล่วงหน้า
วาจาที่แช่มชื่น
วิตกจริต
วิทยาศาสตร์การรู้คิด
วิธีการถอดบทเรียน
วิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการเสริมพลัง
วินัยในตนเอง
เว้นระยะเวลาให้ผู้เรียนคิดหาคาตอบ
ศรัทธาจริต

หน้ำ
63
63
63
223
75
180
179
180
44
180
11
18
261
284
74
92
279
329
26
179
261
74
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์นวัตกรรม
สภาวะทางจิตใจ
สมาธิ
สร้างความกระตือรือร้น
สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน
สะท้อนคิด
สาระสาคัญ
สิ่งเร้า
สี่เสาหลักทางการศึกษา
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สุตมยปัญญา
สุตะ
สุนทรียสนทนา
สุนทรียสนทนา
แสดงความสนใจต่อคาตอบของผู้เรียน
หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
หลักการเฝ้าดูจิตใจและความคิด
หลักการรับฟังอย่างลึกซึ้ง
หลักความเท่าเทียม

หน้ำ
22
167
97
100
183
65
183
64
21
295
95
15
55
10
11
65
282
262
44
283
283
283
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
หลีกเลี่ยงการใช้คาถามที่ชี้นาคาตอบ
หัวใจนักปราชญ์
ให้กาลังใจสนับสนุนผู้เรียน
ให้ความเอาใจใส่ต่อผู้เรียน
องค์ประกอบ 3P ที่ใช้ในการประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบของการศึกษา
องค์ประกอบของคาถาม
อวัยวะรับสัมผัส
อารมณ์ศิลปิน

หน้ำ
261
11
65
281
331
9
217
95
77

