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บทคัดย่อ 1
การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์หน่วย
การเรียนรู้ที่ครูภาษาไทยทำการออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่ได้รับการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง และ (3) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง กลุ่มเป้าหมายคือผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยซึ่งเป�นครูภาษาไทย
จำนวน 2 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ
บันทึกผลการนิเทศ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิติเชิงพรรณนาใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานใช้ dependent samples t – test
ผลการวิจัยพบว่า
1) ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทยอยู่ในระดับดีทั้ง สามแผน
( X = 4.20, S.D. = 0.67; X = 4.32, S.D. = 0.68; X = 4.34, S.D. = 0.63 ตามลำดับ)
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
หน่วยการเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ หลังเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทั้งสามด้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยงระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.70)
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คำสำคัญ การออกแบบการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทย การชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง การอ่าน การเขียน
การคิดวิเคราะห์
Abstract
This research was a participatory action research. Its objectives were: (1) to assess
the ability to design organizing for learning; (2) to compare the students’ achievements on
the aspects of reading, writing and analytical thinking in the learning units that the teachers
had designed their organizing for learning under coaching and mentoring; 3) to study
satisfaction with the coaching and mentoring process. The target group consisted of the
researcher and two co-researchers who were Thai language teachers. The research
instruments were: an evaluation form for designing organizing for learning, a supervision
record, a student achievement test and a satisfaction questionnaire. Data were analyzed by
using descriptive statistics: the mean and standard deviation; and also inferential statistics:
dependent samples t-test. The research results were as follows:
1) The ability of the Thai language teachers to design organizing for learning was at
the good level in all of the 3 plans. ( X = 4.20, S.D. = 0.67; X = 4.32, S.D. = 0.68; X = 4.34,
S.D. = 0.63 respectively);
2) The comparison of the students’ achievements on the aspects of reading, writing
and analytical thinking in the learning units that the teachers had designed their organizing
for learning revealed that the post-learning achievements of the 3 aspects were higher than
the pre-learning achievements, with statistical significance at the level of .05;
3) The teachers were satisfied with the coaching and mentoring process at a high
level ( X = 4.31, S.D. = 0.70).
Keywords: design of Thai Language organizing for learning, coaching and mentoring, reading,
writing, analytical thinking
บทนำ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีทั้งหมด
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป�น หนึ่ง ในแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้และมี การระบุ
ความสำคัญ ของภาษาไทยไว้ว่า ภาษาไทยเป�นเอกลักษณ์ของชาติเป�นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความ
เป�นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ ให้มีความเป�นไทย เป�นเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม
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เป�น เครื่อ งมือ ในการแสวงหาความรู้ป ระสบการณ์จ ากแหล่ง ข้อ มูล สารสนเทศต่า ง ๆ เพื่อ พัฒ นาความรู้
กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจ ารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัง คมและความก้าวหน้า
ทางด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี (กระทรวงศึ ก ษาธิก าร, 2552) ถื อ เป� น สมบั ติ อั น ล้ ำค่ าควรแก่ ก ารเรีย นรู้
อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (บุรีรัตน์ จิน ดาศรี, 2552) ภาษาไทยมีองค์ประกอบด้านการ
อ่าน การเขียนในการสื่อสาร ซึ่งผู้เรียนมีความจำเป�นจะต้องฝ�กทักษะสำคัญคือการอ่านควบคู่กับการฝ�กทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ตีความ สรุปความเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (จิราภรณ์ ฤทธิชัย
อนงค์ศิริ วิชาลัย และ ประพิณ ขอดแก้ว, 2558) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 ที่ระบุสาระสำคัญไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเน้นให้
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ การอ่านจึงเป�นทักษะการ
เรียนรู้ที่จำเป�นต้องได้รับการฝ�กฝน เพื่อใช้เป�นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) นอกจากการอ่านแล้วการคิดวิเคราะห์ (analytical thanking) เป�นอีกหนึ่ง
ทัก ษะสำคั ญ ที่ ผู้เรี ยนจะต้ องฝ� กฝนและพั ฒ นาให้ เป� นคุ ณ ลั กษณะของตนเอง เพื่ อให้ สามารถขยายความรู้
ประสบการณ์ ความคิดของตนเองให้คิดอย่างละเอียดจากเหตุไปสู่ผล เป�นความสามารถในการจำแนกแยกแยะ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การคิดหาทางเลือกในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจเลือกที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าสูงสุด (สุวิทย์ มูลคำ,
2547) ทั ก ษะด้ านการคิ ดวิ เคราะห์ ข องผู้เรีย นจึง เป� น จุด เน้ น สำคั ญ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งได้กำหนดเป�นสมรรถนะสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน เป�น เกณฑ์ของมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการประเมิน คุณภาพภายนอกสถานศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
จากการสำรวจสภาพป�ญหาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาใน
จังหวัดสุรินทร์ของคณะครุศาสตร์ในป� 2562 พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์มีผลสัมฤทธิ์
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำจำนวนมาก ประกอบกับการสำรวจสภาพป�ญหาของ
ครูผู้สอนพบว่า ครูที่สอนภาษาไทยจบไม่ตรงตามสาขา (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2562)
ซึ่งอาจทำให้ครูส่วนหนึ่งไม่เข้าใจวิธีการสอน ไม่ถนัดการสอน จึงไม่สามารถดัดแปลงการสอนอย่างเหมาะสม
ขาดความรู้และทักษะในการวางแผนเตรียมการสอน (สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
เยาวชน, 2557) และขาดสมรรถนะสำหรับการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
นักเรียนเป�นศูนย์กลาง (วิจารณ์ พานิช, 2555) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านละเอาะ อำเภอ
พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป�นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ประสบป�ญหาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำและครูผู้สอนไม่ได้จบตามสาขาวิชาเอกคือ จบสาขาวิชาเอกปฐมวัยและประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์จึงจัดทำโครงการยกระดับการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน
21 โรงเรียน ในเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุริน ทร์ เขต 1 และ เขต 3 ทั้งนี้โรงเรียนดังกล่าวได้รับการ
คัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์, 2562)
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จากป�ญหาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ และครูผู้สอนไม่ได้
จบตามสาขาวิชาเอก จึงมีความจำเป�นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบการ
เรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ ที่ครูเองต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และได้รับการส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการสอนให้มีประสิทธิภาพ (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน, 2558) การพัฒ นาครูแบบเดิมเน้น รูปแบบการประชุมอบรมใช้วิธีการ
บรรยายและครูต้องทิ้งภาระงานสอนเพื่อเข้าร่วมประชุมอบรม แต่ผลลัพธ์และผลกระทบหลังจากอบรมเสร็จสิ้น
แล้วนั้น ไม่สามารถติดตามผลการพัฒนาได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง จึงทำให้ครูไม่ได้นำความรู้จากการอบรม
ลงไปสู่ก ารปฏิบัติไ ด้จริง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) ถือเป�น จุดอ่อนของการประชุม อบรม
การนำกระบวนการชี้แนะและการเป� น พี่เลี้ยง (coaching and mentoring) ซึ่ง ในบริบททางการศึกษาเป� น
กระบวนการที่มุ่ง เน้น การพัฒ นาผลการปฏิบัติงาน และพัฒ นาศักยภาพของบุคคล โดยมีผู้ชี้แนะและพี่เลี้ยง
ติดตามช่วยเหลือทางด้านวิชาการต่าง ๆ (ธารทิพย์ นรังศิยาและวรรณี แกมเกตุ, 2559) และเป�นเทคนิคหนึ่งที่
ช่วยลดป�ญหาการดึงครูออกจากห้องเรียนได้ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) เป�นรูปแบบการนิเทศ
ที่ช่วยให้ครูสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่หรือที่ได้รับมาจากบุคคลอื่นไปสู่การปฏิบัติได้จริง (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน, 2553) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการพัฒนาครูสู่ความเป�นเลิศด้านการ
จัดการเรียนรู้และพัฒ นาความรู้ใหม่ ๆ ทั้งด้านเนื้อหาวิชา เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ นวัตกรรม
ไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548) และเป�นการพัฒนาและปรับปรุงงานในวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง (กรองทอง จิรเดชากุล, 2550) ส่วนการเป�นพี่เลี้ยงถูกมองว่าเป�นหน้าที่ของพี่เลี้ยงทางวิชาการซึ่ง
เป�นผู้ที่มีประสบการณ์มากที่สามารถดูแลผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ชญาพิ มพ์ อุสาโห, 2556) เป� น การให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถ (capability) ช่วยให้ ครูสามารถ
ชี้นำตนเองและค้นพบความสามารถของตนเอง กระตุ้นให้สามารถทำงานบรรลุเป้าหมายหรือพัฒนาการพึ่งพา
ตนเอง (Finnerty & Collington, 2013 ; Carmel & Paul, 2015) ผลการวิจัยจำนวนไม่น้อยที่สะท้อนให้เห็น
ว่าการชี้แนะและการเป�น พี่เลี้ยงมีผลกระทบเชิงบวกต่อครูทั้งช่วยปรับปรุงคุณภาพครู รวมถึงเป�นกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น (Ingvarson, Meiers,& Beavis, 2005; Davis
& Higdon, 2008 ; ธารทิพย์ นรังศิยาและวรรณี แกมเกตุ, 2559)
จากความเป�นมาและความสำคัญ ของการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ของครูภาษาไทย และการทบทวนแนวคิดในการพัฒนาครู ผู้วิจัยจึงนำกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง
(coaching and mentoring) มาใช้ในการพัฒ นาความสามารถของครูภาษาไทยในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียนและการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 5 โรงเรียนบ้านละเอาะ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ประเมิ น ความสามารถในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ภ าษาไทยที่ เกิ ด จาก
กระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง
2. เพื่อเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ห น่วยการเรียนรู้ที่ครู
ภาษาไทยทำการออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่ได้รับการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูภาษาไทยต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง
วิธีดำเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research: PAR)
1. พื้นที่ดำเนินการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย
1.1 พื้นที่ดำเนินการวิจัย กำหนดพื้นที่ดำเนินการวิจัย คือ โรงเรียนบ้านละเอาะ ตำบลจีกแดก
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ดำเนิน การเลือก แบบเจาะจง (purposive sampling) และเลือกห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 5 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวน 17 คน เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัย โดยที่ผู้วิจัยจะสามารถเข้าไปปฏิบัติงานภาคสนามได้ตลอดระยะเวลา เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนคือ
เป�นโรงเรียนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษามีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนต่ำ เป�นโรงเรียนที่
ได้ รับ การคั ด เลื อ กจากเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ริ น ทร์ เขต 3 และสมั ค รใจเข้ าร่ ว มการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1.2 ผู้ร่วมวิจัย คือครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 2 คน โรงเรียนบ้านละเอาะ ตำบลจีกแดก
อำเภอพนมดงรั ก จั ง หวัด สุ ริน ทร์ ในการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย เป� น อาจารย์ จ าก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีบทบาทหน้าที่เป�น พี่เลี้ยง ส่วนผู้ร่วมวิจัยมีบทบาทร่วมคิด ปฏิบัติ สังเกตผลและ
สะท้อนผลตลอดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบประเมินความสามารถการออกแบบการจัดการเรียนรู้ (แผนการจัดการเรียนรู้) ลักษณะ
เป�นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 รายการ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5
คน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence; IOC) (Rovinelli & Hambleton, 1977)
ของผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 0.6 ขึ้นไป กำหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถครู ดังนี้
ช่วงคะแนนรวม
ความหมาย
4.50 – 5.00 ครูมีความสามารถออกแบบการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3.50 – 4.49 ครูมีความสามารถออกแบบการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
2.50 – 3.49 ครูมีความสามารถออกแบบการเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้
1.50 – 2.49 ครูมีความสามารถออกแบบการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ำ
1.00 – 1.49 ครูมีความสามารถออกแบบการเรียนรู้อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
เงื่อนไขเพิ่มเติม : ทุกรายการประเมินต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าระดับปานกลาง (3 คะแนน)
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2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ จำนวน 3 รูปแบบ ดังนี้
2.2.1 แบบทดสอบการอ่าน ลักษณะให้นกั เรียนอ่านจากเนื้อหาที่กำหนดให้ ใช้เกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบ ริค แบบวิเคราะห์ (Analytical Scoring Rubric) มี 5 องค์ประกอบคะแนนเต็ม 20 คะแนน
และกำหนดคะแนนแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ (1) อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี คะแนนเต็ม 5 คะแนน (2) การอ่าน
เพิ่มคำหรือข้ามคำ คะแนนเต็ม 3 คะแนน (3) การเว้นวรรคตอนคะแนนเต็ม 5 คะแนน (4) อ่านคล่อง คะแนนเต็ม
5 คะแนน และ (5) การอ่านในเวลาที่กำหนด คะแนนเต็ม 2 คะแนน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 0.6 ขึ้นไปทุกข้อ หาค่าความเที่ยงจาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคะแนนการประเมินของครู 2 คน (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2560) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เท่ากับ 0.88
2.2.2 แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ลักษณะเป�นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
รายการคุณภาพ
ค่าความยาก
ค่าอำนาจจำแนก
จำนวนข้อสอบที่ใช้ทดลอง
จำนวนข้อสอบที่นำไปใช้จริง
ค่าความเที่ยง

องค์ประกอบด้านการคิดวิเคราะห์
วิเคราะห์ความสำคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์หลักการ
0.22 – 0.79
0.29 – 0.63
0.30 – 0.59
0.20 – 0.69
0.20 – 0.79
0.20 – 0.75
14(40%)
12(35%)
9(20%)
8
7
5
0.826

รวม
0.22-0.79
0.20-0.79
35
20

ข้อสอบที่นำไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1.5 เท่าของข้อสอบที่ใช้จริง โดยมีจำนวน
ทั้งสิ้น 35 ข้อ ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR – 20 ได้เท่ากับ 0.826 อยู่ในระดับสูง (Salvucci,
Walter, Conley, Fink, & Saba, 1997 cited in Şeref, 2009) คัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพที่มีค่าความยาก
อยู่ระหว่าง 0.22 – 0.79 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.79 จำนวน 20 ข้อ แบ่งเป�นการวิเคราะห์
ความสำคัญ 8 ข้อ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 7 ข้อ และการวิเคราะห์หลักการ จำนวน 5 ข้อ
2.2.3 แบบทดสอบการเขียน ลักษณะเป�นแบบเขียนตอบโดยเขียนตามจินตนาการตามภาพที่
กำหนดให้ จำนวน 1 ข้อ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคแบบรวม (Holistic Scoring Rubric) ตรวจสอบ
ความตรงเชิง เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ
1.00 หาค่าความเที่ยงจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคะแนนจากการประเมินของครู 2 คน (สำนักทดสอบ
ทางการศึ ก ษา, 2560) จากการตรวจด้ ว ยแบบทดสอบวั ด ความสามารถด้ านการเขี ยน ได้ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพี ยร์สัน เท่ากับ 0.84 กำหนดคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีองค์ประกอบและคะแนนในแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้ (1) การตั้งชื่อเรื่อง คะแนนเต็ม 3 คะแนน (2) สาระสำคัญ ของเรื่องที่เขียน คะแนนเต็ม 5
คะแนน (3) การใช้ภาษา คะแนนเต็ม 5 คะแนน (4) การเขียนสะกดคำคะแนนเต็ม 5 คะแนน และ (5) ความ
เป�นระเบียบเรียบร้อย คะแนนเต็ม 2 คะแนน
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2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ เป�นแบบประเมินต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง
ลักษณะเป�นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำแนกเป�น 4 ด้าน ประกอบด้วย บทบาทด้านการเป�นพี่
เลี้ยง บทบาทด้านการสอนและชี้ แนะ บทบาทด้ านการนิเทศ และบทบาทด้ านผู้ให้ค ำปรึก ษา จำนวน 26
รายการ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 0.6 ขึ้น ไป หาค่ าความเที่ยงโดยใช้สูต รสัมประสิท ธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach
Alpha - Coefficient) ได้เท่ากับ 0.90 อยู่ในระดับดีเยี่ยม (Mohsen & Dennick, 2011) กำหนดเกณฑ์การ
ประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

มีความพึงพอใจต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

2.4 แบบบันทึกผลการนิเทศ ลักษณะเป�นแบบบันทึกการนิเทศติดตามตามกระบวนการชี้แนะ
และการเป�นพี่เลี้ยงตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 0.6 ขึ้นไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพป�ญ หาผลการเรียนรู้ของนักเรียน สภาพป�ญ หาและ
ความต้องการจำเป�นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย โดยทำการวิเคราะห์ป�ญหาผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนการจัดการเรียนรู้ แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียน
และความต้องการในการพั ฒ นาการจัดการเรียนรู้ของครู สรุปเป� น กิจกรรมการพั ฒ นาครูคือ ดั งนี้ (1) การ
ฝ�กอบรม (2) การศึกษาดูงาน (3) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้รูปแบบชุมแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)
โดยมีกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง (coaching and mentoring) ในทุกกิจกรรม
3.2 นำข้อมู ลที่ไ ด้จากวิเคราะห์ สภาพป�ญ หา และมาจัด ทำแผนดำเนิน กิจกรรมการพั ฒ นาครู
ร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยงและผู้ร่วมวิจัย 2 คน ของโรงเรียนบ้านละเอาะ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง (coaching and mentoring)
โดยมีกระบวนการ 5 รูปแบบ ดังนี้ (1) สอนงานและให้การชี้แนะที่โรงเรียนโดยตรง (face to face) (2) สอน
งานและให้การชี้แนะทางโทรศัพท์ (3) สอนงานและให้การชี้แนะทาง application line (4) สอนงานและให้
การชี้แนะทาง facebook และ (5) สอนงานและให้การชี้แนะทาง e-mail ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดย
ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในครั้งนี้ครูใช้น วัตกรรม 2 รูปแบบคือบทเรียนนิทาน (lesson of tales) และ
แผนที่ เรื่องราว (story mapping) ประเมิน ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ด้านภาษาไทย จำนวน 2 ท่าน ด้านหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 ท่าน และ
ด้านวัดและประเมินผล จำนวน 2 ท่าน
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3.4 การเก็บข้อมูลจากการนำแผนการจัดการเรียนรู้โดยการออกแบบของครูผู้สอนไปใช้โดยมี
กลไกการขับเคลื่อนที่สำคัญดังนี้ (1) การทำงานเป�นทีม (2) กำหนดเป้าหมายและการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
(3) การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน (4) การสร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นของครู (5) การยอมรับซึ่ง
กัน และกัน (6) การเรียนรู้ร่วมกัน แบบกัลยาณมิตร (7) ร่วมกันวิเคราะห์ป�ญ หาและแก้ไขป�ญ หา (8) การให้
ข้อมูลป้อนกลับ (วารุณี ลัภนโชคดี, 2560) และ (9) การนำเสนอผลงาน
3.5 พี่เลี้ยงและผู้ร่วมวิจัยดำเนิน การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียนและการคิด
วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมที่ตนเองพัฒนาขึ้น โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลห้องเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 5 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวน 17 คน
3.6 ครูประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง (coaching & mentoring)
3.7 วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ และ
ประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง (coaching & mentoring)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครู ใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์หน่วย
การเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติ dependent samples t-test
4.3 วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชี้แนะและ
การเป�นพี่เลี้ยง (coaching and mentoring) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยผู้เชี่ยวชาญ
1.1 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ตาราง 2 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่าน
รายการประเมิน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
ออกแบบการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนร้อยรัดสัมพันธ์กัน
ออกแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยมีสาระสำคัญในแผนถูกต้อง
ออกแบบการการจัดการเรียนรูต้ ามตัวชี้วัดชั้นป�/ผลการเรียนรู้ ครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้พัฒนาผู้เรียนเกิด K P A
ออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่มกี ิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และ
ระดับชั้นของนักเรียน

X

S.D.

4.40
4.20
4.40
4.00

.55
.84
.89
.71

ระดับ
ความสามารถ
ดี
ดี
ดี
ดี

4.20

.45

ดี
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ตาราง2 2(ต่(ต่อ)อ)
ตาราง
รายการประเมิน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ออกแบบการจัดการเรียนรูท้ นี่ ำภูมิป�ญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน
ออกแบบการจัดการเรียนรูน้ วัตกรรมสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสม มี
ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
ออกแบบการจัดการเรียนรูท้ มี่ ีการกำหนดชิ้นงาน/ภาระงานอย่างเหมาะสม
ออกแบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
เหมาะสม
ภาพรวม

X

S.D.

4.20

.45

ระดับ
ความสามารถ
ดี

4.40

.89

ดี

3.80

.84

ดี

4.20
4.20

.84
.45

ดี
ดี

4.20

0.67

ดี

จากตาราง 2 พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอยู่ในระดับดี ( X =4.20, S.D.= 0.67)
1.2 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์
ตาราง 3 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์
รายการประเมิน

X

S.D.

ออกแบบการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
ออกแบบการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนร้อยรัดสัมพันธ์กัน
ออกแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยมีสาระสำคัญในแผนถูกต้อง
ออกแบบการการจัดการเรียนรูต้ ามตัวชี้วัดชั้นป�/ผลการเรียนรู้ ครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้พัฒนาผู้เรียนเกิด K P A
ออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่มกี ิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และ
ระดับชั้นของนักเรียน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ออกแบบการจัดการเรียนรูท้ นี่ ำภูมิป�ญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน
ออกแบบการจัดการเรียนรูน้ วัตกรรมสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสม มี
ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
ออกแบบการจัดการเรียนรูท้ มี่ ีการกำหนดชิ้นงาน/ภาระงานอย่างเหมาะสม
ออกแบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เหมาะสม
ภาพรวม

4.20
4.40
4.40
4.60

0.84
0.55
0.89
0.55

ระดับ
ความสามารถ
ดี
ดี
ดี
ดี

3.60

0.55

ดี

4.60

0.55

ดีเยี่ยม

4.40

0.55

ดี

4.00

0.71

ดี

4.40 0.55
4.60 0.55
4.32 0.65

ดี
ผ
ดี
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จากตาราง 3 พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี ( X =4.32, S.D.= 0.65)
1.3 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเขียน
ตาราง 4 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเขียน
รายการประเมิน

X

S.D.

ออกแบบการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
ออกแบบการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนร้อยรัดสัมพันธ์กัน
ออกแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยมีสาระสำคัญในแผนถูกต้อง
ออกแบบการการจัดการเรียนรูต้ ามตัวชี้วัดชั้นป�/ผลการเรียนรู้ ครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้พัฒนาผู้เรียนเกิด K P A
ออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่มกี ิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และ
ระดับชั้นของนักเรียน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ออกแบบการจัดการเรียนรูท้ นี่ ำภูมิป�ญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสม มี
ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
ออกแบบการจัดการเรียนรูท้ มี่ ีการกำหนดชิ้นงาน/ภาระงานอย่างเหมาะสม
ออกแบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
เหมาะสม
ภาพรวม

4.60
4.60
4.20
3.80

0.55
0.55
0.84
0.45

ระดับ
ความสามารถ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี

4.00 0.71

ดี

4.40 0.55

ดี

4.20 0.84

ดี

4.20 0.45

ดี

4.60 0.55
4.80 0.45

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4.34 0.63

ดี

จากตาราง 4 พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนอยู่ในระดับดี ( X =4.34, S.D.= 0.63)
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน
ตาราง 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านก่อนและหลังเรียน (n=17)
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

X

12.70
15.88

S.D.
4.26
3.63

D

3.17

t
5.27*

P
.000
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จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิด์ ้านการอ่านก่อนและหลังเรียน จากการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้นวัตกรรม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2.2 ผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์
ตาราง 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน (n=17)
การทดสอบ

X

S.D.

D

t

P

ก่อนเรียน
หลังเรียน

8.94
11.23

3.52
3.96

2.29

4.98*

.000

จากตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิด์ ้านการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนจากการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์
ตาราง 7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนก่อนและหลังเรียน (n=17)
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

X

11.05
13.70

S.D.
3.15
3.67

D

2.64

t
9.33*

P
.000

จากตาราง 7 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ด้ านการเขี ย นก่ อ นและหลั ง เรี ย นจากการผลการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง
ตาราง 8 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง
ประเด็นการประเมิน

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

บทบาทด้านการเป�นพี่เลี้ยง

4.42

0.67

มาก

บทบาทด้านการสอนและชี้แนะ

4.20

0.70

มาก

บทบาทด้านการนิเทศ

4.25

0.75

มาก

บทบาทด้านผู้ให้คำปรึกษา

4.50

0.76

มากที่สุด

4.31

0.70

มาก

รวม
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จากตารางที่ 8 พบว่า ความพึงพอใจต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.31, S.D. = 0.70) เมื่อจำแนกรายด้านพบว่า บทบาทด้านผู้ให้คำปรึกษามีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.50, S.D. = 0.76) บทบาทด้านการเป�นพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X =4.42, S.D.
= 0.67) บทบาทด้านการนิเทศมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.25 , S.D. = 0.75) และบทบาทด้านการ
สอนแนะมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.20 , S.D. = 0.70) ตามลำดับ
อภิปรายผล
1) ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของครูภาษาไทยอยู่ใน
ระดับ ดี ( X = 4.20, S.D.= 0.67; X = 4.32, S.D.= 0.68; X = 4.34, S.D.= 0.63 ตามลำดับ ) ผลการวิจั ย
ปรากฏเช่ น นี้ เป� น ผลมาจากครู ไ ด้ รับ การพั ฒ นาความสามารถด้ านการออกแบบการจั ด การเรีย นรู้โดยใช้
กระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง ซึ่งเป�นรูปแบบหนึ่งของการนิเทศที่ช่วยให้ครูสามารถนำความรู้ความ
เข้าใจไปสู่การปฏิบัติได้จริงในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ใหม่ ด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ การใช้
สื่อนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน และเป�นการพัฒนาและปรับปรุงงานในวิชาชีพ และชี้นำตนเองใน
การพัฒ นาการสอน ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะเพื่อเป�นสื่อกลางให้เกิดการคิด
นำไปสู่การสร้างความรู้ให้เกิดภายในตนเอง นำไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับ Finnerty & Collington (2013) และ Carmel & Paul (2015) ที่กล่าวถึงการระบบพี่เลี้ยงว่ากับเป�นการ
ให้คำปรึกษาเพื่อส่ง เสริมความสามารถ (capability) ช่วยให้ครูสามารถชี้น ำตนเองและค้นพบความสามารถ
ของตนเอง กระตุ้น ให้ สามารถทำงานบรรลุ เป้าหมายหรือ พัฒ นาการพึ่ง พาตนเอง สอดคล้ องกับ ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์ (2548) กล่าวว่า กระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยงสามารถใช้ในการพัฒนาครูสู่ความเป�น
เลิศด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทั้งด้านเนื้อหาวิชา เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ
นวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน สอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2557) ที่กล่าวถึง
จุดเด่นของระบบพี่เลี้ยงว่าเป�นกลไกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการคิด
ขั้นสูง เกิดแนวคิดวิธกี ารเรียนรู้ ประเมินตนเองเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้ ส่งผลต่อความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยคัดสรรนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองป�ญหาผู้เรียน
2) ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์องนักเรียนในหน่วยการ
เรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทั้ง
สามด้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้เป�นผลมาจากครูสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากกระบวนการชี้แนะและการเป�น
พี่เลี้ยงที่เป�นพี่เลี้ยงวิชาการ ทำให้ ครูเกิดกระบวนการเรียนรู้และนำความรู้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒ นา
ความรู้ใหม่มาใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทั้งด้านเทคนิควิธีการ การเลือกใช้สื่อ และนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ
จริงในชั้นเรียน การแก้ป�ญหาเกิดจากการวิเคราะห์ปญ
� หาของนักเรียน และเลือกวิธีการในการแก้ไขป�ญหาและ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทผู้เรียนในที่สุด ทำให้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของ
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นักเรียนสูง ขึ้น สอดคล้องกับ สมเกียรติ ทานอก และคณะ (2556) พบว่า หลัง เข้าร่วมโครงการพัฒ นาครู
ครูส่วนใหญ่มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับดี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการ
เรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ครูกำหนด และระบบพี่เลี้ยงต้องทำการสำรวจสภาพ
ป�ญ หาและความต้ องการจำเป�น ของครูผู้สอนในการพัฒ นาด้ว ย สอดคล้อ งกับ วารุณี ลัภ นโชคดี (2560)
กล่าวถึงการเตรียมการก่อนการพัฒนาครู ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ได้แก่ การศึกษาสภาพป�ญหา
และความต้องการจำเป�นในการพัฒนาครู การศึกษาความพร้อมในการเป�นสถาบันอุดมศึกษาคู่พัฒนาของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การคัดเลือกสถานศึกษาและครู เพื่ อเข้าร่วมกระบวนการพัฒ นา
การจัดทาแผนพัฒ นาครู และการจัดทำเอกสารประกอบการพัฒ นาครู สอดคล้องกับ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
(2553) กล่าวถึง แนวทางพัฒนาอาชีพครูว่าควรมีการสำรวจความต้องการของครู ทั้ง นี้เพื่อให้เกิดแรงจูง ใจ
ในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาครูจึงต้องให้ตรงตามความต้องการของครู จากนั้นจึงเลือกวิธีการพัฒนาครู
3) ครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง ระดับมาก ( X =4.31 , S.D.= 0.70)
และพบว่าด้านผู้ให้คำปรึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X =4.50 , S.D. = 0.76) ผลการวิจัยปรากฏ
เช่น นี้เป� น ผลมาจากระบบพี่เลี้ ยงช่วยส่ง เสริม และให้ คำปรึก ษา ประกอบกับ กระบวนการมีส่ วนร่วมในทุ ก
ขั้นตอนในการแก้ป�ญหาผลสัมฤทธิ์และพัฒนาตนเองในการออกแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้นวัตกรรมได้ดีขึ้น
และมีค วามมั่ น ใจ เชื่ อมั่ น ในการที่ จะนำแผนการจั ดการเรีย นรู้ ไปใช้ แ ก้ไ ขป� ญ หาซึ่ ง แผนดั ง กล่ าวผ่ านการ
ตรวจสอบคุณภาพแล้วว่าอยู่ในระดับดี ต่างจากการนิเทศติดตามของหน่วยงานต้นสังกัด สอดคล้องกับ นรินทร์
สังข์รักษา วรรณวีร์ บุญ คุ้ม และสุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ (2561) ได้วิจัยการพัฒ นาครูมืออาชีพโดยใช้การวิจัย
จากประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างสรรค์คุณภาพวิชาการ โดยสร้างระบบพี่เลี้ยงทำให้ครู
เกิดการตื่นตัวในการทำการวิจัย ไม่กลัวการทำวิจัยและสามารถทำวิจัยจนสำเร็จ สอดคล้องกับ นรินทร์ สังข์รักษา,
เฉลียว บุรีภักดี และสุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ (2556) ได้ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลี้ ยง พบว่า โครงการที่ ต้องพั ฒ นาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนที่ต้อ งการเน้นกระบวนการคิ ด ป�จจัยที่
นำไปสู่ความสำเร็จเป�นไปในทิศทางที่ดีคือองค์ความรู้ วิทยาการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยในการ
เป� น พี่ เลี้ ย งในการโค้ ช มี ค วามแตกต่ า งกั น จากงานเดิ ม ของศึ ก ษานิ เทศก์ ที่ มี ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาติดตามเป�นพี่เลี้ยงทำให้มีความพึงพอใจต่อระบบพี่เลี้ยง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ coaching and mentoring ช่วยในการส่งเสริมให้ครูผู้สอน
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้น วัตกรรมได้ในระดับดี และครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการของ
ระบบพี่เลี้ยงในระดับมาก โดยเฉพาะด้านผู้ให้คำปรึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด หน่วยงานบังคับบัญชา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏควรจัดระบบพี่เลี้ยงในการนิเทศ สอนงานและให้การชี้แนะครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
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1.2 ผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในการออกแบบการเรียนรู้ครั้งนี้ครูใช้นวัตกรรมบทเรียน
นิทานและการทำแผนที่เรื่องราวส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนภาษาไทยควรนำนวัตกรรม
ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1.3 ผลการวิจัยพบว่า การนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพป�ญ หาผลการเรียนรู้ของนักเรียน
และความต้องพัฒนาตนเองของครูมาจัดทำแผนพัฒนาครูร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยง ทำให้กลไกการพัฒนาเป�นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการพัฒนาครูควรเริ่มจากการศึกษาป�ญหาและความต้องการพัฒนาของครูทุกครั้ง
1.4 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ coaching and mentoring หลากหลายรูป แบบทำให้ ครู
สามารถได้รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
1.5 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ coaching and mentoring ที่นำกลไกความร่วมมือรวมพลัง
กันทำงานเป�นทีม การมีเป้าหมายและการสร้างความเข้าใจร่วมกัน การเห็นความสำคัญและการสนับสนุนของ
ผู้บ ริห ารโรงเรีย น การสร้า งแรงบัน ดาลใจและความเชื่อ มั่น ของครู การรู้จัก และยอมรับ ซึ่ง กัน และกั น
การเรียนรู้ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร ร่วมกันการวิเคราะห์และแก้ไขป�ญหาระหว่างการพัฒนาและหลังสิ้นสุดการ
พัฒนาและการให้ข้อมูลป้อนกลับ ป�จจัยดังกล่าวสนับสนุนให้ครูออกแบบจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม
2.2 ควรวิจัยการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมอื่นเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
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