
 

  

  

การพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

 

โดย 
นางกิติยา พันธ์ครุฑ  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2562 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

  

การพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

 

โดย 
นางกิติยา พันธ์ครุฑ  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2562 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

  

THE DEVELOPMENT OF CHINESE PHONETICS READING COMPETENCY OF 
SEVENTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY COGNITIVE COACHING 

 

By 

MRS. Kitiya PHUNKRUT 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Master of Education (CURRICULUM AND SUPERVISION) 

Department of Curriculum and  Instruction 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2019 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

 

 



 4 
 
 

หัวข้อ การพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

โดย กิติยา พันธ์ครุฑ 
สาขาวิชา หลักสูตรและการนิเทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญา

มหาบัณฑิต 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย  

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
พิจารณาเห็นชอบโดย 

 
   ประธานกรรมการ 
(อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม)  

  
 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย)  

  
 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(อาจารย์ ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมส าอางค์)  

  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
(อาจารย์ ดร.มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์)  

  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ดร.โชติมา หนูพริก )  

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย 

58253305 : หลักสูตรและการนิเทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ความสามารถทางการอ่าน, การจัดการเรยีนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด, ความสามารถทางการ
อ่านสัทอักษรภาษาจนี 

นาง กิติยา พันธ์ครุฑ: การพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1โดยการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษร

ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 2) ศึกษาความก้าวหน้า
ทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดและ 
3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนท่ีเน้นการโค้ช
เพื่อการรู้คิด การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ
กลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest Designs) โดยทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ จ านวน 5 คน จากแผนการเรียนเน้นภาษาจีน ในภาค
เรียน   ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย1) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
โค้ชเพื่อการรู้คิด 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน  3) แบบบันทึกหลังการ
เรียน(Journal Writing) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีการ 
Normalized Gainและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1) ความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ท่ีจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดหลังเรียนมีการพัฒนาความสามารถอยู่ในระดับดี  

2) ความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูง  

3) นักเรียนมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดในการ
จูงใจให้เกิดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาความรู้ด้านภาษาจีนและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58253305 : Major (CURRICULUM AND SUPERVISION) 
Keyword : CHINESE PHONETICS READING COGNITIVE COACHING BASED LEARNING CHINESE 
PHONETICS READING 

MRS. KITIYA PHUNKRUT : THE DEVELOPMENT OF CHINESE PHONETICS 
READING COMPETENCY OFSEVENTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY COGNITIVE 
COACHING THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SIRIWAN 
VANICHWATANAVORACHAI, Ph.D. 

The purposes of the research were to 1) developed seventh grade students’ 
Chinese phonetics reading competencies by using the cognitive coaching based 
learning.  2) study the progress of students’ Chinese phonetics reading competency after 
the using of the cognitive coaching based learning and 3) study students’ opinions toward 
the cognitive coaching based learning. The experimental research  were implemented. 
One-Group Pretest-Posttest Designs was implemented. The participants were 5 seven grade 
students who studied Chinese program in the first semester of academic year  2018 at 
Phanomtuanpittayakom School. The research instruments were lesson plans, Chinese 
phonetics reading test, and journal writing. The data were analyzed by the percentage (%), 
mean (x), standard deviation (S.D.), the normalized gain, and content analysis. 

The result of this research showed that: 

1) students’ Chinese phonetics reading competencies after using the cognitive 
coaching based learning were good level. 

2) after implemented with the cognitive coaching based learning, students had 
academic progress were high level. 

3) students agreed that teaching and learning process of the cognitive 
coaching based learning motivated in learning, provided the climate in learning, improved 
their Chinese proficiency and could apply the knowledge in real life. 
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บทที่ 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในยุคแห่ง โลกแห่งโลกาภิวัตน์ท าให้การเรียนรู้ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ
นอกเหนือจากภาษาแม่กลายเป็นส่ิงเป็นท่ีทุกคนไม่อาจละเลยได้เพราะการมีความรู้และความสามารถ
ใช้ภาษาได้มากกว่าหนึ่งภาษาเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จของชีวิต ไม่วาจะในด้านการศึกษาเล่าเรียนหรือ
การงานอาชีพ (พัชนี ต้ังยืนยง และ สุรีย์ ชุณหเรืองเดช, 2552) การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็น
พื้นฐานท่ีส าคัญท่ีทุกคนต้องเรียนรู้โดยได้รับการจัดล าดับความส าคัญอยู่ในกลุ่มท่ีสอง ซึ่งเป็นสาระการ
เรียนรู้ ท่ีเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์และสร้างศักยภาพในการคิดและการท างานอย่าง
สร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ระบุความส าคัญของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไว้ว่า หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งในชีวิตประจ าวันเนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ 
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่าง
ของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีการคิด สังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองมีเจต
คติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้รวมท้ังเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆได้ง่ายและกว้างขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ดังพระราชด ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีได้ทรงเล่าพระราชทานให้ผู้ส่ือข่าวซีอาร์ไอฟังถึงสาเหตุท่ีเลือกเรียนภาษาจีน ว่าเป็น
ข้อเสนอของสมเด็จแม่ (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ) ความว่า 
 “ ตอนนั้นข้าพเจ้าเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัย ตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าจะเลือกเรียนภาษา 
เยอรมันแต่สมเด็จแม่ได้รับส่ังว่าเรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ล้วนเป็นภาษาตะวันตก คิดว่าน่าจะ
เรียนภาษาจีน ภาษาจีนเป็นภาษาประเทศตะวันออก คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์มากกว่า ข้าพเจ้าคิดว่าการ
เลือกเช่นนี้ถูกต้อง ”  
 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเห็นความส าคัญของภาษาจีนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ในอนาคตอัน
ใกล้ประเทศจีนจะเป็นประเทศท่ีมั่งค่ังเป็นอันดับ 1 ของโลกอย่างแน่นอน เพราะประเทศจีน มีการพัฒนา
ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมอย่างมาก ยกเว้นทางการเมือง ซึ่งยังคงสภาพเหมือนเดิม เนื่องด้วยเพราะจีนมี
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ประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกประมาณ 1,400 ล้านคน (รณพล  มาสันติสุข,  2551)  ภาษาจีน
กลางเป็นภาษาท่ีส าคัญของทวีปเอเชีย เนื่องจากประเทศจีนเป็นแหล่งอารยะธรรมท่ียิ่งใหญ่หนึ่งในสอง
ของทวีป การท่ีคนไทยมีโอกาสท่ีจะศึกษาภาษาจีนกลางนั้น ย่อมถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่
สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารท่ัวไปเราสามารถใช้ภาษาเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ท้ัง
ในระดับบุคคลและระดับประเทศ ภาษาจีนกลางจึงนับวันจะยิ่งทวีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลกมากขึ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มเปิดประเทศต้ังแต่ทศวรรษท่ีเจ็ดเป็นต้นมา  
เศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา  มีการติดต่อส่ือสารกับนานาประเทศท่ัวโลก ท าให้ภาษาจีน
ได้รับความสนใจท่ัวโลก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยแต่
โบราณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกับไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดฉันท์พี่น้องตลอดมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อท้ังสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2518 เป็นต้น
มา กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างสองประเทศท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ  การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา   แนวโน้มท่ีประเทศจีนจะทรงอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตท าให้
ภาษาจีน มีความส าคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ เพราะเหตุนี้เราจึงจ าเป็นจะต้องเรียนรู้และส่ือสารภาษาจีน
กลางได้ จึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย (ธนากร เสรีบุรี, 2560) 

   กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน โดยได้ก าหนด
มาตรการให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาน าไปสู่การปฏิบัติดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 
1.) การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้เริ่มเปิดสอนได้ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นต้นไป และ
ในการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารได้ ให้มีการปรับคาบเรียนและจ านวนนักเรียน
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และให้มีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาแบบเข้มข้น
ส าหรับนักเรียน 2.) พัฒนาหลักสูตรภาษาจีนให้มีความต่อเนื่องโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จัดท า
คู่มือการใช้หลักสูตรและแนวทางการท าแผนกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งจัดท าหลักสูตรเฉพาะส าหรับ
ส่งเสริมกลุ่มนักเรียนท่ีมีศักยภาพด้านภาษาจีนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาจีนมากยิ่งขึ้น            
3.) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนภาษาจีนให้ปรับปรุงส่ือท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันให้ สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนท่ีปรับใหม่ พร้อมจัดท าคู่มือครูประกอบการใช้ พัฒนาและจัดท าส่ือการสอนหลักและ
ส่ือการสอนสนับสนุนท่ีมีคุณภาพทันสมัย 4.) การวัดและประเมินผลความสามารถการใช้ภาษาจีนของ
ผู้เรียนด้วยเครื่องมือ ประเมินท่ีได้มาตรฐานสากล หรือใช้ข้อสอบกลางท่ีพัฒนาโดย สพฐ.ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และพัฒนาคลังข้อสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาจีนโดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 5.) การพัฒนาครูสอนภาษาจีน โดยส ารวจข้อมูลพื้นฐานและจัดท าฐานข้อมูล
ของครูผู้สอน เพื่อวางแผนเกี่ยวกับอัตราก าลังและการพัฒนาครู ตลอดจนก าหนดมาตรฐานความรู้
ความสามารถทางภาษาของครูสอนภาษาจีน โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานของเจ้าของภาษา สอบวัดความรู้
ความสารถและทักษะด้านภาษาจีนของครู สอนภาษาจีน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาต่อไป 6.) การเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โดยให้มีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพท้ัง
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
 การเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบันของไทยพบว่า มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางใน
ประเทศไทยออย่างกว้างขวาง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยจะเห็นได้ว่า มีการสอนภาษาจีนกลาง
อยู่ในทุกระดับ ต้ังแต่ช้ันอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและในระดับ อุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันสอน
ภาษาเอกชนท่ีเปิดสอนภาษาจีนกลางให้กับผู้สนใจท่ัวไป นับเป็นผลมาจากรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริม
อย่างแข็งขัน และแรงผลักดันจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน รวมท้ังปัจจัยการก าหนดให้ภาษาจีนเป็น
วิชาท่ีใช้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  จากผลการส ารวจของรัฐบาลจีนพบว่า “ขณะนี้
โรงเรียนท่ีประเทศไทยท่ีเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนมีจ านวน 1,105แห่ง มีจ านวนนักเรียนถึง 400,000
คน ท่ัวประเทศ” ส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban Confucius Institute 
Headquarters)ในประเทศจีน จึงจัดโครงการส่งครูชาวจีนมาสอนท่ีประเทศไทยในระดับช้ันประถมศึกษา
และระดับช้ันธัยมศึกษาตอนต้น ปี ละ 870 คน (Pan Xinghua, 2010, pp. 7-11 อ้างถึงใน Shi Lei, 
2554) 
 สภาพการณ์การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยโดยท่ัวไปพบว่า ยังใช้ระบบเก่า ซึ่งเน้น
การท่องจ า อ่าน คัดเขียน โดยไม่เกิดแรงจูงใจในการท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตจริง อีกท้ังต าราท่ีใช้ต่างๆ ยัง
มีความความล้าหลังและจากการอภิปรายของผู้บริหารและครูกว่า 150 คน จาก 124 โรงเรียนท้ัว
ประเทศ ปัญหาหลักอยู่ท่ีเรื่องครูผู้สอน ขาดหลักสูตรและแบบเรียนรวมไปถึงการขาดการสนับสนุน
จากรัฐ (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2551) ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัย คือ  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
พื้นฐานทางด้านทักษะการอ่าน ท้ังตัวอักษร ค าศัพท์ และบทความของภาษาจีน รวมไปถึงขาดหนังสือ
ท่ีมีเนื้อหาทางด้านหลักการสอนตัวอักษรจีน ท่ีมีคุณภาพเพื่อใช้ในประกอบการเรียนการสอน อีกท้ัง
ครูผู้สอนก็ยังขาดกลยุทธ์วิธีการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่สนุก กับการเรียน
ภาษาจีนกลาง ท าให้ผลการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาจีนต่ ากว่าเกณฑ์ และปัญหาท่ีส าคัญคือ การอ่าน
ออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการเรียนจีนถ้านักเรียนไม่สามารถอ่านออก
เสียงสัทอักษรภาษาจีนได้ นักเรียนจะไม่สามารถเรียนภาษาจีนให้ประสบผลส าเร็ จได้เลย ซึ่ง
สอดคล้องกับ วีระชาติ วงศ์สัจจา (2547) ท่ีพูดถึงปัญหาในการเรียนภาษาทุกๆภาษาปัญหาหนึ่งคือ 
ความต่างกันของเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีจะท าให้ผู้เรียนไม่
สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องเมื่อต้องการออกเสียงของพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงของ
วรรณยุกต์ท่ีเหมือนกันในต่างภาษากันเช่นเดียวกันกับภาษาจีน ส าหรับคนไทยท่ีให้ความส าคัญและ
ก าลังเรียนรู้ภาษาจีนกลาง คงจะได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นอยู่บ้างไม่มากก็น้อย 
สังเกตชาวต่างประเทศท่ีแม้จะเรียนภาษาไทยมานานเพียงใด หรือรู้ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์ใน
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ภาษาไทยมากขนาดไหนหากฟังส าเนียงเสียงท่ีได้ยินชาวต่างประเทศเหล่านั้นพูดภาษาไทย ก็จะรู้ทันที
ว่าไม่ใช่คนไทยพูด แต่ส าหรับคนไทยในการจะเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ก็มีข้อได้เปรียบอยู่บ้างเพราะเสียง
พยัญชนะและเสียงสระในภาษาไทยเรามีมากกว่าในหลายๆภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาจีนก็ตาม เพราะฉะนั้นการจะเรียนรู้การออกเสียงในภาษาต่างๆส าหรับคนไทย จึงไม่ใช่เรื่องยาก
นักหากเพียงรู้หลักท่ีถูกต้องเท่านั้นเอง จากข้อสรุปดังกล่าวยังสอดคล้องกับ เมชฌ สอดส่องกฤษ
(2553) กล่าวว่า ผู้ท่ีเริ่มเรียนภาษาจีนจ าเป็นต้องศึกษาระบบสัทศาสตร์ท่ีเรียกว่า拼音(Pinyin) หรือ 
สัทอักษรภาษาจีน ต้องพยายามท าความเข้าใจและจดจ าให้แม่นย า เพราะ  นี้ไม่เพียงช่วยให้เราจด
บันทึกเสียงอ่านค าภาษาจีนได้เท่านั้น ประโยชน์ของระบบสัทอักษรภาษาจีน ยังสามารถช่วยให้เรา
แยกแยะเสียง และออกเสียงได้อย่างถูกต้องแม่นย าอีกด้วย นอกจากนี้ระบบสัทอักษรภาษาจีน ยังมี
ความจ าเป็นในการใช้พจนานุกรมอีกด้วย ในบางครั้งเมื่อเราได้ยินค าศัพท์ค าหนึ่ง เราสามารถเปิด
พจนานุกรมตามเสียงอ่านนั้นได้ โดยท่ีไม่ต้องนับขีดตัวอักษร นอกจากนี้การพิมพ์อักษรจีนใน
คอมพิวเตอร์หลายโปรแกรมการพิมพ์ล้วนอยู่บนพื้นฐานของระบบสัทอักษรภาษาจีนแทบท้ังส้ิน ความ
สับสนและไม่เข้าใจระบบสัทอักษรภาษาจีน ส่งผลโดยตรงต่อการออกเสียงภาษาจีน 

ซุนเหล่ย (Sunlei , 2550) ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน ท่ีเปิด
สอนภาษาจีน ระดับช่วงช้ันท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐมพบว่า นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนไม่
สอดคล้องกันในแต่ละระดับ นักเรียนขาดความเข้าใจในการเรียน เนื้อหาไม่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนใน
แต่ละระดับช้ันและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ไม่มีวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียน ไม่มีการน าส่ือเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายในการใน
การวัดและประเมินผลซึ่งสอดคล้องกับ (พัชนี ต้ังยืนยง, 2551) ท่ีพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ในการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีน คือ 1) หลักสูตรการสอนไม่ชัดเจน มีการใช้หลักสูตรกลุ่มภาษาต่างประเทศเป็น
แกนกลางซึ่งไม่เหมาะสมกับผู้เรียนชาวไทย 2) ครูมีจ านวนไม่เพียงพอหรือใช้ครูอาสาสมัครที่มิได้จบ
หลักสูตรครู 3) ครูสอนภาษาจีนขาดเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียน จึง
ไม่สามารถสร้างความสนใจแก่เด็กอย่างเพียงพอ รวมไปถึงการปูพื้นฐานในการเรียนภาษาจีน 4) ผลการ
เรียนรู้ทางการเรียนภาษาจีนไม่ประสบผลส าเร็จ  ซึ่งสอดคล้องกับไซนิส เซ็นเตอร์ (Chinese Center, 
2548) ได้สรุปถึงการเรียนภาษาจีนว่า มีคนจ านวนมากกล่าวว่า การเรียนภาษาจีนนั้นยากกว่าการเรียน
ภาษาอังกฤษ ในทางกลับกันมีคนจ านวนมากท่ีสามารถเรียนภาษาจีนกลางได้และน าภาษาจีนกลางมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อระดับสูงจนถึงการท างาน เราสามารถมองเห็นว่าการท่ีแต่ละคนสามารถเรียน
ภาษาจีนกลางได้ หรือไม่นั้นน่าจะมาจากหลายปัจจัย แต่ก็มีหนึ่งปัจจัยท่ีส าคัญ และสามารถพัฒนา
ปรับปรุงได้ คือ รูปแบบและวิธีการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในรูปแบบเดิมท่ียังคง
ใช้กันอยู่ คือการเรียนแบบเน้นการท่องจ า เมื่อนักเรียนท่องได้ ก็จะสามารถใช้ภาษาได้ เมื่อไรท่ีผู้เรียนเลิก
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ท่องจ าก็จะลืมโดยอัตโนมัติ แม้ว่าการเรียนแบบท่องจ าถือเป็นวิธีหนึ่งท่ีควรใช้ แต่เพื่อจะให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งขึ้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเพิ่มวิธีการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและ
ใกล้เคียงกับภาษาท่ีใช้ 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว เมื่อพิจารณาลึกลงไปพบว่าตัวครูผู้สอนมีความส าคัญท่ีสุด ถ้าไม่มีการ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ีเหมาะสมแล้วจะพัฒนาความสามารถในการเรียนของ
นักเรียนได้ไม่ดีเท่าท่ีควร การแก้ปัญหาทักษะการอ่านและผลการเรียนรู้ของนักเรียนสามารถแก้ได้หลาย
วิธี  เช่น การจัดหลักสูตรและเนื้อหาในการเรียนท่ีเหมาะสม  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  

ท้ังนี้จากการศึกษาทฤษฎีและเทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ การจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยให้นักเรียนได้
เป็นผู้ฝึกปฏิบัติจริงตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการจัด
การศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ว่า “การเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 คือการเรียนรู้สาระวิชา 
(Content หรือ Subject Matter) เป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียนเอง โดยครูช่วยแนะน า 
และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของ
ตนเองได้” ครูเองจะเปล่ียนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถ
เปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์ เป็นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น (Create a Culture of Inquiry) ดังนั้น
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21”  ซึ่งครู
จะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้
ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบต่างๆ การโค้ชหรือโค้ช
ช่ิง (Coaching) เป็นเรื่องใหม่ส าหรับแวดวงการศึกษาในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
มีการศึกษาและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีผลการวิจัยเกี่ยวกับการโค้ชเป็นจ านวนมากท่ีประสบ
ผลส าเร็จสูงและสนับสนุนหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ช ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันแนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการโค้ชในแบบต่างๆ เกิดขึ้นมากมายหลายหลากมากยิ่งขึ้น อาจจะเนื่องจากการมีบทบาท
ภาระหน้าท่ี เป้าหมาย และมีการก าหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติ การปฏิบัติตน และแนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 43-44)  ได้ให้ความหมายว่าการโค้ช หมายถึง การ
เป็นคู่คิดของผู้ได้รับการโค้ชในกระบวนการพัฒนาท่ีสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ได้รับการโค้ชได้น า
ศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็ม การโค้ชเน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและการเปล่ียนแปลงด้านดีท่ีเป็นรูปธรรม และการโค้ชเพื่อการรู้คิด (cognitive coaching ) 
คือกระบวนการพัฒนาผู้เรียน โดยผู้สอนซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้โค้ช ดึงศักยภาพของผู้เรียนด้านต่างๆ ท้ัง
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ความรู้ความสามารถ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(self - learning) อย่างต่อเนื่อง การโค้ชเพื่อการรู้คิดจึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีใช้เสริมสร้างและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ การคิดขั้นสูง (higher –order thinking) มีวิธีการเรียนรู้ (learning 
how to learn) มีการประเมินตนเองและการก าหนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้ โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิดของผู้เรียน การใคร่ครวญตรวจสอบตนเองเพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นการอบรมส่ังสอนโดยตรงแต่เป็นการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เช่น การต้ังค าถาม การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้ค าแนะน า วิธีการเรียนรู้ท่ีท าให้ ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 
(inspiration) และน าไปสู่การแสวงหาความรู้ การฝึกฝนทักษะและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรม และให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิด
การคิดและการเรียนรู้จาก กระบวนการโค้ชท่ีหลากหลาย 
 จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษร
ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถดึงศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆออกมาได้อย่างเต็มก าลังและสามารถประเมินตนเอง 
แก้ปัญหาตัดสินใจและพัฒนาตนเองได้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยผ่านเทคนิควิธีการสอนต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู้ต่อไป 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Preparation) เป็นขั้นท่ีผู้โค้ชวิเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย 
วางแผน และมีการเตรียมการโค้ชผู้เรียนอย่างชัดเจน 2) ขั้นการด าเนินการโค้ช (Coaching) เป็นขั้นท่ี
ผู้โค้ชถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมและเทคนิควิธีต่างๆท่ีหลากหลายตามแนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิด
และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา 3) ขั้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Implementation) ผู้โค้ชเป็นผู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติท้ังรายกลุ่มและรายบุคคลผ่านสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง 4) ขัน้สรุปและประเมินผลการโค้ช (Conclusion & Evaluation) เป็นขั้นท่ีผู้โค้ชและ
ผู้เรียนได้ร่วมกันสรุปความรู้ต่างๆ มีการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  5) ขั้น
พัฒนาการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ (Development & applying) ผู้โค้ชและผู้เรียนมีการให้ข้อมูลการ
เรียนรู้ต่อยอดถึงผลการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมของตนเอง เพื่อท่ีจะน าไปพัฒนาตนเองใน
อนาคตได้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้ คิด ( Cognitive 
coaching) เป็นบทบาทของผู้สอนในโลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ท่ีพัฒนามาจากบทบาทการสอน 
(Teaching) นอกจากนี้การโค้ชเพื่อการรู้คิดยังเป็นมากว่าการเป็นผู้เอื้ออ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ (Facilitator)ท่ีผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้มีการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระตุ้นให้คิดและต้ัง
ค าถาม ส่ือสารสองทางมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียน รวมท้ังประสานงานในกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนสามารถก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้และเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การโค้ชเพื่อการรู้คิดมุ่งเน้นการฝึก (Training) หรือ
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน (Individual) ให้มีความรู้ความสามารถ การคิดและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติแบบด้ังเดิมท่ีผู้สอนเป็นผู้ท าหน้าท่ีจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ท้ังช้ันเรียน ด้วยวิธีการเดียวกันภายในระยะเวลาท่ีเท่ากัน การโค้ชท่ีดีจะต้องใช้ค าถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนคิดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมา แล้วให้เขาพัฒนาด้วยตัว
ของเขาเองเต็มตามศักยภาพ  (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2557: 21-23) 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ช

เพื่อการรู้คิดของบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 คอสต้า และแกร์มตัน (Costa and Garmston,1994 อ้างถึงใน วีณา ก๊วยสมบูรณ์, 2547) 

กล่าวไว้ว่า การโค้ชเพื่อการรู้คิดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาความคิดในการจัดการเรียนการสอนซึ่งผู้โค้ช

จะใช้รูปแบบในการคิดการจัดการเรียนการสอนเป็นแนวทางในการโค้ชประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ

ดังนี้ 1) ขั้นการวางแผน (pre-active)  2) ขั้นการสอน (the interactive phase) 3) ขั้นการวิเคราะห์

และประเมินผล (the reflective stage)  4) ขั้นการประยุกต์ (applying : the projective phase)  

วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 68-70) ซึ่งได้กล่าวถึงกระบวนการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
ดังนี้ 1) การก าหนดเป้าหมาย (Goal)  2) การตรวจสอบสภาพจริง (Reality) 3) การก าหนดทางเลือก 
(Option) 4) การตัดสินใจ (Will,  Way,  Forward)  Will 5) การประเมินผลการโค้ช (Evaluation)  

ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ (2557) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชและการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งมีขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับความรู้หรือทักษะ 
(Preparing : P) ขั้นท่ี 2 ขั้นเสนอความรู้หรือทักษะ (Presenting Knowledge or Skills : P) ขั้นท่ี 3 ขั้น
ฝึกปฏิบัติ (Practicing : P) ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้ (Concluding and Applying : CA ) 
 จิตณรงค์ เอี่ยมส าอางค์ (2555) ได้น าเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ท่ี
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ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครูพณิชยกรรม โดยผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการโค้ชทาง
ปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ได้รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เอพีซีซีเอ็มพีอาร์อี 
(APCCMPRE Model)  ซึ่งกระบวนการโค้ช 8 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นและก าหนดประเด็นการพัฒนา (Analyzing 
Needs and Deciding Focus: A)  
 ระยะท่ี 2 การเตรียมการด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติการโค้ช (Preparing Knowledge 
and Skills for Coaching : P)  
 ระยะท่ี 3 การร่วมมือกันวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา (Collaborative 
Planning and Setting Objective: C)  
 ระยะท่ี 4 การปฏิบัติการโค้ช (Coaching : C)  ซึ่งประกอบด้วย 1) ทบทวนแผนการโค้ชและ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน (Review Action Plan and Reflection) 2) การสังเกตการสอนในช้ันเรียน
ซึ่งกันและกัน (Observation) 3) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 4) การไตร่ตรองสะท้อนคิด
และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Reflection and Feedback)  
 ระยะท่ี 5 การทบทวนระหว่างกระบวนการ และอภิปรายไตร่ตรองสะท้อนคิด (Mid Cycle 
Reviewing and Reflective Discussion : M)  
 ระยะท่ี 6 การด าเนินการปฏิบัติการโค้ชต่อ (Proceeding Coaching Cycle : P) 
 ระยะท่ี 7 การทบทวนไตร่ตรองสะท้อนคิดและสรุปผล (Reflective Reviewing and 
Conclusions : R)  
 ระยะท่ี 8 การประเมินผลการใช้รูปแบบการโค้ชร่วมกัน (Collaborative Evaluation of 
Coaching Model Implementation :E) โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือ 
(Mentoring) เพื่อให้การด าเนินการโค้ชเกิดประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดยังสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ท่ีกระตุ้น
การเรียนรู้ (3F) ของวิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การ
ให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed-up) เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของการเรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ภาระงาน (Job and task) ตลอดจนวิธีการวัด
และเกณฑ์การประเมินผล สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนท่ีเน้นแรงจูงใจจากภายใน (inner motivation) ซึ่งผู้โค้ช
ต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนรู้ 2) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เป็นการให้ข้อมูลใน
ระหว่างและภายหลังท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้หรือการท างานต่างๆเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน คุณภาพของผลงาน พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผู้เรียนทราบจุดแข็งและจุดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข 3) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed-forward) 
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เป็นการให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนเรียนได้ด้วยตนเอง (self-learning) เพิ่มเติมภายหลังการจัดการเรียนการ
สอน  
 ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถการอ่านสัทอักษร
ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด จากการศึกษา
ขั้นตอนการสอนท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดและหลักการจัดการเรียนรู้ ท่ีกระตุ้นการเรียนรู้ (3F) ของ
นักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนใน
การจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Preparation) เป็นขั้นท่ีผู้โค้ชวิเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย 
วางแผน และมีการเตรียมการโค้ชผู้เรียนอย่างชัดเจน  
 2) ขั้นการด าเนินการโค้ช (Coaching) เป็นขั้นท่ีผู้โค้ชถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมและ
เทคนิควิธีต่างๆท่ีหลากหลายตามแนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดและทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา  
 3) ขั้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Implementation) ผู้โค้ชเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติท้ังรายกลุ่มและรายบุคคลผ่านสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง  
 4) ขั้นสรุปและประเมินผลการโค้ช (Conclusion & Evaluation) เป็นขั้นท่ีผู้โค้ชและผู้เรียน
ได้ร่วมกันสรุปความรู้ต่างๆ มีการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 5) ขั้นพัฒนาการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ (Development & applying) ผู้โค้ชและผู้เรียนมี
การให้ข้อมูลการเรียนรู้ต่อยอดถึงผลการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมของตนเอง เพื่อท่ีจะน าไป
พัฒนาตนเองในอนาคตได้ 
จากขั้นตอนดังกล่าวสามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
(Costa and Garmston,1994) 
1.ขั้นการวางแผน (pre-active)   

2.ขั้นการสอน (the interactive phase)  

3.ขั้นการวิเคราะห์และประเมินผล (the reflective stage)  

4. ขั้นการประยุกต์ (applying : the projective phase)  

(วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2558) 
1.การก าหนดเป้าหมาย (Goal)  
2.การตรวจสอบสภาพจริง (Reality)   
3.การก าหนดทางเลือก  (Option)    
4.การตัดสินใจ (Will,  Way,  Forward)   
5.การประเมินผลการโค้ช (Evaluation)  

(วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2558) 
1.การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed-up) 
2.การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 
3.การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด(feed-forward) 
(ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์, 2557) 
1.ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับความรู้หรือทักษะ(Preparing : P)  
2.ขั้นเสนอความรู้หรือทักษะ (Presenting Knowledge or 
Skills : P)  
3.ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practicing : P)  
4.ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้(Concluding and  Applying : CA)  
(จิตณรงค์ เอ่ียมส าอาง, 2555) 
1. การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นและก าหนดประเด็นการ
พัฒนา  
2. การเตรียมการด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติการโค้ช  
3. การร่วมมือกันวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา  
4. การปฏิบัติการโค้ช 
5. การทบทวนระหว่างกระบวนการและอภิปรายไตร่ตรอง
สะท้อนคิด  
6. การด าเนินการปฏิบัติการโค้ช 
7.การทบทวนไตร่ตรองสะท้อนคิดและสรุปผล 
8. การประเมินผลการใช้รูปแบบการโค้ชร่วมกัน 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้
คิด (ผู้วิจัย) 

1. ข้ันวางแผนการจัดการเรียนรู้ (preparation) 
2. ข้ันการด าเนินการโค้ช (Coaching)   
3. ข้ันการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (implementation) 
4. ข้ันสรุปและประเมินผลการโค้ช 
(Conclusion&Evaluation) 
5. ข้ันพัฒนาการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ 
(Development & applying ) 

ความสามารถทางการอา่นสัทอักษรภาษาจีน 

ความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีน 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมที่

จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
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ค าถามของการวิจัย 

 1. หลังการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มี
ความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนอยู่ในระดับใด 
 2. หลังการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนอยู่ในระดับใด 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนท่ีเน้น
การโค้ชเพื่อการรู้คิด เป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 2. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาจีนท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

สมมุติฐานของการวิจัย 

 1. ความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังจาก
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดอยู่ในระดับดี 
 2. ความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดอยู่ในระดับสูง  

ขอบเขตของการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพนม

ทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ต าบลรางหวาย  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  
จ านวน 52 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2561 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แผนการเรียนเน้น
ภาษาจีน จ านวน 5 คน โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ต าบลรางหวาย  
อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท่ีก าลัง
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ศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท่ีได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่   
  2.2.1 ความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน 
  2.2.2 ความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีน 
 2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

3. ระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสูตร 

  ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการทดลอง คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้
เวลาสอน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวมจ านวน  15  ช่ัวโมง 

4. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ หน่วยท่ี 1 汉语拼音。หน่วยท่ี 2自我介绍。

หน่วยท่ี 3身体部位。กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์
อุปถัมภ์” 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะของค าศัพท์ต่างๆ
ท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้  
 1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สามารถดึงศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆออกมาได้อย่างเต็มก าลังและสามารถ
ประเมินตนเองได้ แก้ปัญหาตัดสินใจและพัฒนาตนเองได้ โดยมี เป้าหมายหลักเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่านเทคนิควิธีการสอน กระบวนการกระตุ้นการเรียนรู้ 
(feed-up) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด(feed-forward) ท่ี
ผู้สอนได้สอดแทรกเพิ่มเติมเข้าไปในระหว่างการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้
คิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และมีแรงบันดาลใจในการ
แสวงหาความรู้ต่อไป โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Preparation) 2) ขั้น
การด าเนินการโค้ช (Coaching) 3) ขั้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Implementation) 4) ขั้นสรุปและ



  24 

ประเมินผลการโค้ช (Conclusion&Evaluation) 5) ขั้นพัฒนาการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ 
(Development & applying)  

2. สัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) หมายถึง ตัวอักษรโรมันท่ีใช้ในการก ากับเสียงของตัวอักษรจีน 
ใช้ก ากับเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ แล้วประสมเสียงรวมกันเป็นค าอ่านของแต่ละค า โดยมี
การใช้ค าทับศัพท์ท่ีเรียกกันว่า พินอิน 

3. ความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน หมายถึง ความสามารถในการใช้สัทอักษร
ภาษาจีนในการอ่าน เพื่อท่ีจะสามารถแปลความหมายค าศัพท์และประโยคภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ 
โดยวัดจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านสัทอักษรจีนหลังเรียนโดย
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4. ความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีน หมายถึง ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านสัทอักษรจีนก่อนและหลังเรียนและน ามาเทียบกับเกณฑ์  
Normalized gain (g) 

5. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีได้จากการเขียนบันทึกหลังการ
เรียน(Journal Writing) ของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยสอบถาม
ในด้านความรู้สึกท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้
คิด 
 6. นักเรียน หมายถึง ผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
“สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ครูผู้สอนภาษาจีนมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาจีนได้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสนใจ
ในการเรียน 
 2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการอ่านสัทอักษรภาษาจีนท่ีดีอันจะเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการศึกษาภาษาจีนในระดับสูงต่อไป 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 การพัฒนาความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

1 โดยจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธ
สิทธิ์อุปถัมภ์”ต าบลรางหวาย  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้เสนอเนื้อหาสาระส าคัญของแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  
 2. สัทอักษรภาษาจีน 
 3. การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching) 
 4. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด 
 5. การจัดการเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (3F) 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”  
 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2560  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข มีทักษะใน
การแข่งขันในเวทีโลก  ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ในการส่ือสารได้ 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแผนท่ีในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเป็นแนวทางให้
ผู้ปกครองและนักเรียน ได้มีข้อมูลท่ีจะร่วมกันเพื่อเลือกเรียนในวิชาเพิ่มเติม ตามทักษะของนักเรียน
แต่ละคน นอกจากนี้ ยังเป็นเอกสารที่นักเรียนจะได้ตรวจสอบว่า รายวิชาท่ีตนเองลงทะเบียนไปนั้น มี
ส่วนส าคัญท่ีจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ตัวชี้วัด หรือ ผลการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชาส่วนต่างๆ เหล่านี้ 
จะช่วยให้สามารถตรวจสอบการสอนของครูได้ว่า  ครูได้จัดการเรียนการสอนครบถ้วนตามท่ีได้
ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์
อุปถัมภ์” พุทธศักราช 2560 นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามสมรรถนะส าคัญของ
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” มุ่งมั่นส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีคุณธรรม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ปลอดส่ิงเสพติด มี
สถานท่ีสะอาดสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ ด ารงตนอย่างไทย จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข  

 หลักการ 

1. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านความเป็นเลิศ ตอบสนองความถนัดและศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน 

2. เป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนม ีความรู้ทักษะและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท างานและน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

 จุดมุ่งหมาย 

 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะในการส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
3. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต สามารถ

ผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ 
4. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
5. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
6. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข 
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 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” มุ่งให้

ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ทักษะในการสื่อสาร เป็นทักษะในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร  ด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม 

2. ทักษะในการคิด เป็นทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง  องค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ทักษะในการแก้ปัญหา เป็นทักษะในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ท่ีเผชิญได้ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม
และส่ิงแวดล้อม 

4. ทักษะในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นทักษะในการน ากระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ  
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็นทักษะในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ท างาน    การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 
 

 

 



  28 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1. รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

 ผู้เรียน ร้อยละ 80 สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
และสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก  สามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคม
โลกได้อย่างสร้างสรรค์และผู้เรียน ทุกคนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนเน้นภาษาจีน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต จ านวนชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต จ านวนชั่วโมง/
สัปดาห์ 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1.5 3 ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 

ส21101 สังคมศึกษา 1.5 2 ส21102 สังคมศึกษา 1.5 2 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต จ านวนชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต จ านวนชั่วโมง/
สัปดาห์ 

พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 2 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 2 

ศ21101 ศิลปะ 1.0 2 ศ21102 ศิลปะ 1.0 2 

ง21101 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0 2 ง21102 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0 2 

อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 3 

รวมหน่วยกิตพื้นฐาน 11.0 22 รวมหน่วยกิตพื้นฐาน 11.0 22 

วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   

I20201 IS1 1.0 2 I20202 IS2 1.0 2 

ส20201 หน้าที่พลเมือง 0.5 บูรณาการ ส20202 หน้าที่พลเมือง 0.5 บูรณาการ 

จ21201 ภาษาจีน1 1.5 3 จ21202 ภาษาจีน2 1.5 3 

รวมหน่วยกิตเพิ่มเติม 3.0 6 รวมหน่วยกิตเพิ่มเติม 3.0 6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบังคับ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบังคับ   

 แนะแนว  1  แนะแนว  1 

 ลูกเสือ  1  ลูกเสือ  1 

 ชุมนุม  1  ชุมนุม  1 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ    กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   

 ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู ้

 5  ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู ้

 5 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด/สัปดาห์ 35 รวมเวลาเรียนท้ังหมด/สัปดาห์ 35 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 จ 21201  รายวิชา ภาษาจีน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1             เวลา 60  ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาพื้นฐานในการฟัง- พูด- อ่าน-เขียน ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าขอร้องในโครงสร้าง
ท่ีไม่ซับซ้อน  อ่านออกเสียง  ให้ถูกต้องตามหลักสัทอักษร   สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
กิจกรรมสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยใช้วลีและประโยคต่างๆตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
 มีทักษะในการส่ือความหมาย  เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีน ตลอดจนมีเจตนคติท่ี
ดีต่อวัฒนธรรมจีนและชาวจีนท่ีอาศัยในประเทศไทย เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีน  น าความรู้ท่ีได้
จากการเรียนภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้โดยผ่านส่ือต่างๆ
อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้   
    1.   ฟังและอ่านออกเสียงพยัญชนะ เสียงสระ วรรณยุกต์ ในรูปแบบของสัทอักษรภาษาจีน 
(พินอิน) 
    2.   เข้าใจและรู้จักความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง การออกเสียง พยัญข
นะ สระ วรรณยุกต์ในรูปแบบของพื้นฐาน 
  3.   สามารถเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
    4.   สามารถเขียนสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) ในรูปแบบค าภาษาจีนได้ถูกต้อง 
   5.   อ่านออกเสียงค ากลุ่มค าในรูปแบบของสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) ได้อย่างถูกต้อง  

    6.   สามารถพูดทักทายเป็นภาษาจีนได้ เช่น 你好(สวัสดี) , 你好吗？(คุณสบายดีไหม) ,   
你忙吗? (คุณยุ่งไหม) 
    7.   สามารถพูด และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลใกล้ตัว  
    8.   สามารถอ่านบทสนทนา และพูดค าสนทนาง่ายๆได้ 
    9.   สามารถพูดและเขียนเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  
  10. สามารถฟัง อ่านข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวง่ายๆได้ 
 11. สามารถเขียนและแปลความหมายค าศัพท์ง่ายๆจากส่ิงท่ีได้ฟัง 
  

รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)              วิชา จ 21201 ภาษาจีน 1 

 รายวิชาเพิ่มเติม          จ านวน 1.5 หน่วยกิต   

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง) น้ าหนักคะแนน
(100) 

1 汉语 

拼音。 

ข้อที่ 1 
ข้อที่ 2 
ข้อที่ 3 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 5 
ข้อที่ 11 

1. เสียงพยัญชนะต้น ทั้ง 23 เสียง 
2. เสียงสระเด่ียว เสียงสระผสม  
3. เสียงวรรณยุกต์ ทั้ง 4 เสียง 
4. ความเป็นมาของตัวอักษรจีนและหลักการเขียน
อักษรจีนเบื้องต้น 
5. ภาษาที่ใช้ในห้องเรียน 
6. การกล่าวค าอ าลา ขอบคุณ ขอโทษ ตาม
วัฒนธรรม 
7.  จ านวนและตัวเลข 1-100 

9 15 

2 自我 

介绍。 
ข้อที่ 6 
ข้อที่ 7 
ข้อที่ 8 

 

1. การทักทายในหลากหลายรูปแบบ  
2. การแนะน าตนเอง  
3. การถามเพื่อท าความรู้จักเช่น คุณช่ืออะไร คุณ
อายุเท่าไร คุณเรียนที่ไหน เป็นต้น 

3 5 

3 身体部位

。 

ข้อที่ 7 
ข้อที่ 10 

1. ค าศัพท์อวัยวะชนิดต่างๆ 
2. ประโยคบอกรูปร่างหน้าตาของบุคล 

3 5 

4 你真好 ข้อที่ 7 
ข้อที่ 8 

1. ค าศัพท์บอกลักษณะต่างๆของบุคคล 
2. ประโยคบรรยายลักษณะของตนเองและเพื่อน
ร่วมช้ันเรียน 
3. ฤดูกาลของประเทศจีน 

6 10 

5 
 

五个香蕉

。 

ข้อที่ 9 
 

ข้อที่ 10 

1. ค าศัพท์ผลไม้ชนิดต่างๆ 
2. ประโยคถามตอบการแสดงความต้องการและ
ผลไม้ที่ชอบ 
3. สถานที่ส าคัญของประเทศจีน 

6 10 

6 我喜欢大

象。 

ข้อที่ 7 
ข้อที่ 9 
ข้อที่ 10 

1. ค าศัพท์ช่ือสัตว์ชนิดต่างๆ 
2. ประโยคถามตอบชนิดสัตว์ที่ชอบ 
3. นักษัตรของประเทศจีน 

6 10 

7 这是我 

妈妈。 

ข้อที่ 7 
ข้อที่ 11 

1. ค าศัพท์บุคคลในครอบครัว 
2. บทสนทนาเร่ืองครอบครัว 
3. ประโยคเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลใน
ครอบครัว 

9 15 

8 
我的电脑。 

ข้อที่ 7 
ข้อที่ 11 

1. ค าศัพท์เก่ียวกับเฟอร์นิเจอร์และทิศทาง 

2. บทสนทนาเกี่ยวกับเร่ืองเฟอร์นิเจอร์ 

5 8.33 



  32 

หน่วย
การ

เรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง) น้ าหนักคะแนน
(100) 

9 这不是你

的书包。 

ข้อที่ 10ข้อ
ที่ 11 

1.·ค าศัพท์อุปกรณ์การเรียน 
2. บทสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน 
3. วัฒนธรรมจีนเร่ืองกังฟู 

5 8.33 

10 
你喜欢什

么运动？ 

ข้อที่ 9 
ข้อที่ 10 

 

1. ค าศัพท์เก่ียวกับกีฬาชนิดต่างๆ 
2.บทสนทนาเร่ืองการถามถึงชนิดกีฬาที่ชอบ 
3. ประโยคถามตอบคุณชอบกีฬาชนิดไหน 

5 8.33 

สอบปลายภาค 3 30 

รวม 60 100 

 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด ในรายวิชา จ21202 
ภาษาจีน 2 เนื้อหาท่ีผู้วิจัยน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ คือ หน่วยท่ี 1 汉语拼音。                 
หน่วยท่ี 2 自我介绍 หน่วยท่ี 3身体部位。โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้จ านวน 5 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวมท้ังหมด 15 ช่ัวโมง และเก็บคะแนนจ านวน 20 คะแนน 

สัทอักษรภาษาจีน 

 พินอิน หรือ ฮั่นยฺหวี่พินอินหรือท่ีเรียกเป็นทางการว่าสัทอักษรจีน (online : 2009) หมายถึง 

ตัวอักษรโรมันท่ีใช้ในการก ากับการออกเสียงของภาษาจีน คนไทยท่ีเรียนภาษาจีนนิยมพูดเป็นค าทับ

ศัพท์คือ พินอิน (pinyin) หรือไม่ก็แปลเป็นภาษาไทยว่าสัทอักษรและยังมีบางท่านชอบใช้

ภาษาอังกฤษมาเรียก คือ phonetic  พินอินเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2501 และเริ่มใช้กันในปี พ.ศ. 2522 

โดย รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้แทนท่ีระบบการถ่ายถอดเสียงแบบเก่า เช่น ระบบเวด

และไจลส์และระบบจู้อิน นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบระบบอื่น ๆ ส าหรับน าไปใช้กับภาษาพูดของ

จีนในถิ่นต่าง ๆ และภาษาของชนกลุ่มน้อยท่ีไม่ใช้ภาษาฮั่น ในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย นับแต่นั้น

มา พินอินก็เป็นท่ียอมรับจากสถาบันนานาชาติหลายแห่ง รวมท้ังรัฐบาลสิงคโปร์ หอสมุดรัฐสภา

อเมริกัน และสมาคมหอสมุดอเมริกัน โดยถือว่าเป็นระบบการถ่ายถอดเสียงท่ีเหมาะสมส าหรับ

ภาษาจีนกลาง ครั้นปี พ.ศ. 2522 องค์การมาตรฐานนานาชาติ ( ISO) ก็ได้รับเอาพินอินเป็นระบบ

มาตรฐาน (ISO 7098) ในการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนปัจจุบันด้วยอักษรโรมัน ( the standard 

romanization for modern Chinese) ส่ิงส าคัญท่ีต้องระลึกไว้ก็คือ พินอินนั้น เป็นการทับศัพท์ด้วย

อักษรโรมัน (Romanization) มิใช่การถ่ายถอดเสียงแบบภาษาอังกฤษ (Anglicization) นั่นคือ การ

ก าหนดให้ใช้ตัวอักษรตัวหนึ่ง ส าหรับแทนเสียงหนึ่ง ๆ ในภาษาจีนไว้อย่างตายตัว เช่น b และ d ใน
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ระบบพินอิน เป็นเสียง "ป" และ "ต" ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างจากระบบการออกเสียงส่วนใหญ่ ไม่ว่า

อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือภาษาอื่นในยุโรป ขณะท่ีอักษร j หรือ q นั้นมีเสียงไม่ตรงกับในภาษาอังกฤษเลย 

กล่าวส้ัน ๆ ก็คือ พินอินมุ่งท่ีจะใช้อักษรโรมัน เพื่อแทนเสียงใดเสียงหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวก

ในการเขียน มิได้ยืมเสียงจากระบบของอักษรโรมันมาใช้ การใช้ระบบนี้นอกจากท าให้ชาวต่างชาติ

เขียนอ่านภาษาจีนได้สะดวกแล้ว ยังสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ได้สะดวกอย่างยิ่งด้วย  สาเหตุท่ีการ

เรียนการสอนภาษาจีนต้องอาศัย 拼音(pinyin) ก็เนื่องจากระบบการเขียนภาษาจีนไม่ได้แสดงการ

ออกเสียง การเรียนรู้การออกเสียงในภาษาจีนจึงจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องหมายก ากับการออกเสียงเข้า

มาช่วย  ซึ่งสัทอักษรจีนเปรียนเสมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีต้องใช้ในการเรียนภาษาจีน  

 ส าหรับผู้ท่ีเริ่มเรียนใหม่แล้ว ล าดับแรกคือ สัทอักษรพินอิน (PinYin) ซึ่งต้องจ าตัวก ากับเสียง
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ แล้วฝึกฝนประสมเสียงและอ่านเขียนให้ถูกต้อง เมื่อจ าสัทอักษรและ
ประสมแล้วจะช่วยให้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามมาตรฐาน และสามารถอ่านหนังสือหรือบทเรียนใน
ระดับต้นได้ แท้จริงแล้วการเรียนสัทอักษรก ากับเสียงภาษาจีนด่านแรกนี้เป็นเพียงการปูพื้นฐานด้าน
การออกเสียงเท่านั้นเอง ด่านต่อมาคือ ค าศัพท์ ต้องจ าและเขียนตัวอักษรจีนให้ได้ การเรียน
ภาษาต่างประเทศท่ีส าคัญประการหนึ่งคือ การท่องศัพท์ให้ได้มากๆ ใช้บ่อยๆ ใช้ให้เป็น ถ้ามีค าศัพท์
มากจะช่วยให้ส่ือสารได้ดี ล าดับต่อไปต้องฝึกเขียนอักษรจีนด้วย ซึ่งเป็นด่านท่ีหน้าหนักใจยิ่งส าหรับ
ผู้เรียนและผู้เรียนมักจะบ่นกันมากท่ีสุด เพราะอักษรจีนเขียนยาก มีเส้นและขีดต่างๆมาก นอกจาก
จะต้องรู้ว่ามีเส้นและขีดอะไรบ้างแล้ว ยังต้องรู้ล าดับขั้นตอนการเขียนด้วย จ านวนเส้นและขีดของ
อักษรจีนบางตัวมากถึงยี่สิบสามขีด ยากต่อการจดจ าและเรียนรู้ และคงเป็นเหตุผลส าคัญประการหนึ่ง
ท่ีประเทศจีนได้ก าหนดอักษรรูปย่อเพื่อให้เขียนได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น 
 วีระชาติ วงศ์สัจจา (2547) ได้พูดถึงปัญหาในการเรียนภาษาทุกๆภาษาปัญหาหนึ่งคือ ความ
ต่างกันของเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีจะท าให้ผู้เรียนไม่สามารถ
ออกเสียงได้อย่างถูกต้องเมื่อต้องการออกเสียงของพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงของวรรณยุกต์ท่ี
เหมือนกันในต่างภาษากันเช่นเดียวกันกับภาษาจีน ส าหรับคนไทยท่ีให้ความส าคัญและก าลังเรียนรู้
ภาษาจีนกลาง คงจะได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นอยู่บ้างไม่มากก็น้อย สังเกตชาว
ต่างประเทศท่ีแม้จะเรียนภาษาไทยมานานเพียงใด หรือรู้ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์ในภาษาไทยมาก
ขนาดไหนหากฟังส าเนียงเสียงท่ีได้ยินชาวต่างประเทศเหล่านั้นพูดภาษาไทย ก็จะรู้ทันทีว่าไม่ใช่คน
ไทยพูด แต่ส าหรับคนไทยในการจะเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ก็มีข้อได้เปรียบอยู่บ้างเพราะเสียงพยัญชนะและ
เสียงสระในภาษาไทยเรามีมากกว่าในหลายๆภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็ตาม 
เพราะฉะนั้นการจะเรียนรู้การออกเสียงในภาษาต่างๆส าหรับคนไทย จึงไม่ใช่เรื่องยากนักหากเพียงรู้
หลักท่ีถูกต้องเท่านั้นเอง  
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 นริศ วศินานนท์ (2551 : 11-15)  กล่าวไว้ว่า จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนและนักศึกษาท่ีเรียน
ภาษาจีนในศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนท าให้ทราบถึงสาเหตุหลายประการของการเลือก
เรียนภาษาจีน เช่น เรียนเพราะอยากพูดภาษาจีนเป็น เรียนเพื่อน าไปใช้ในการท างาน เรียนเพราะ
อยากร้องเพลงจีน เรียนเพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน หรือเรียนไว้ก่อนเผ่ือได้ใช้ในอนาคต ส าหรับผู้ท่ีมี
ความรู้พื้นฐานภาษาจีนมาก่อนส่วนมากเรียนเพราะต้องการฟื้นฟูความรู้ และมีบางเหตุผลท่ีฟังดูไม่
สมเหตุสมผลนัก เช่น เรียนเพราะถูกพ่อแม่หรือผู้ปกครองบังคับ เรียนตามเพื่อนเรียนตามกระแสนิยม 
เป็นต้น 
 ในการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ท่ีสมัครเรียนสาขาวิชาภาษาจีนว่า "ต้ังเป้าหมายการท างาน
ส าหรับ การเรียน ภาษาจีนไว้อย่างไร" ได้รับค าตอบท่ีหลากหลาย เช่น เป็นไกด์ แอร์โฮสเตส สจ๊วต 
เลขานุการ ผู้ประสานงาน ผู้แปลนิยายจีน หรือช่วยท่ีบ้านท าธุรกิจติดต่อกับประเทศจีน เป็นต้น ท่ีน่า
แปลกใจคือ เมื่อถามนักศึกษาคนเดิมหลังจากเรียนภาษาจีนไปได้ประมาณ 2-3 ปี ด้วยค าถาม เกือบ
ทุกคนตอบต่างไปจากเดิม หลายคนตอบเรื่องความลังเล ไม่แน่ใจว่าจะไปท าอะไรดี บางคนเริ่มไม่
มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายเดิมท่ีต้ังไว้ได้หรือไม่อย่างไร ในการเรียนภาษาต่างประเทศไม่ว่า
ภาษาใดก็ยากเหมือนกันท้ังนั้นและคงไม่มีใครปฏิเสธว่าภาษาจีนเรียนยาก แต่จะบอกว่ายากมากก็คง
เกินไป เพราะคนท่ีเรียนภาษาจีนประสบความส าเร็จ หรือมีความก้าวหน้าก็มีไม่น้อย ดังนั้นการเรียน
ภาษาจีนนั้นถ้าเรียนตามขั้นตอนท่ีถูกต้องกล่าวได้ว่าไม่ยาก และท่ีส าคัญคือผู้เรียนต้องต้ังใจ มีใจรัก 
กล้าพูด และขยันฝึกฝนทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 
 จากการศึกษาสัทอักษรภาษาจีนสรุปได้ว่า สัทอักษรจีนเป็นตัวอักษรโรมันท่ีใช้ในการก ากับ
เสียงของตัวอักษรจีน ใช้ก ากับเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ แล้วประสมเสียงรวมกันเป็นค าอ่าน
ของแต่ละค า โดยมีการใช้ค าทับศัพท์ท่ีเรียกกันว่า พินอิน ขั้นตอนแรกในการเริ่มต้นเรียนภาษาจีนก็คือ
การเรียนพินอิน ซึ่งนับว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุด และปัญหาท่ีพบในการเรียนภาษาจีนมากท่ีสุดนั่น
คือการอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง เมื่อผู้เรียนอ่านไม่ถูกจึงท าให้ผู้เรียนไม่กล้าใช้ภาษาจีนในการส่ือสาร 
การเรียนพินอินจึงมีความส าคัญอย่างมาก เมื่อผู้เรียนสามารถเรียนพินอินได้อย่างเข้าใจในขั้นตอนแรก
แล้วก็จะท าให้สามารถอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีนได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล  ท าให้
เป็นบันไดไปสู่การเรียนภาษาจีนในขั้นต่อไป การเรียนภาษาจีนให้ได้ผลส่ิงแรกต้องขยันท่องและหมั่น
ฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ  ผู้วิจัยจึงเลือกท่ีจะพัฒนาความสามารถการอ่านสัทอักษรจีนของผู้เรียนก่อน
เป็นล าดับแรก 
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การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching) 

ประวัติความเป็นมาของการโค้ช 

 Zenus and Skiffington (2002) ได้อธิบายว่าค าว่า coaching ปรากฏขึ้นในภาษาอังกฤษ
ราวปี ค.ศ. 1500 ซึ่งหมายถึง ยานพาหนะชนิดหนึ่งท่ีใช้ขนส่งคนจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง แนวคิดของ
การขนส่งนี้ได้น ามาใช้ในการช้ีแนะให้บุคคล ท างานมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้เป็นระบบนักจนกระท่ัง
ปี ค.ศ. 1850 การโค้ชถูกน าไปใช้มหาวิทยาลัยในอังกฤษหมายถึง ผู้ติว (tutor) หรือบุคคลท่ีช่วยให้
นักเรียนเตรียมตัวสอบ อย่างไรก็ตามการโค้ชในยุคนั้นยังเป็น ไปในลักษณะของการส่ังการ การบอก
หรืออธิบายความรู้ (passive passenger)ราวปี ค.ศ. 1930-1940 มีการใช้การโค้ชโดยกลุ่มคนท่ี
เรียกว่าพี่เล้ียง (mentor) เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลสามารถท างานได้ตามท่ีพี่เล้ียงต้องการให้เกิดขึ้นถือ
เป็นยุคแรกๆ ท่ีถือว่าการโค้ชเป็นบทบาทหน้าท่ีของพี่เล้ียง ในระยะแรกการโค้ชเป็นวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติการดูแลต่อเนื่องจากการอบรม แต่การโค้ชในปัจจุบันได้แตกแขนงออกมาจากหลักการและการ
ปฏิบัติในสาขาจิตวิทยาการกีฬาและได้น ามาปรับใช้ในวงการธุรกิจการบริหารการศึกษาและโค้ช
ทักษะชีวิต ในระยะต่อมาเริ่มมีการน าแนวคิดเรื่องการโค้ชมาใช้ในเกือบทุกวงการ มีผู้โค้ช (coach) 
หรือพี่เล้ียง (mentor) ท่ีถือเปน็วิชาชีพเฉพาะในต่างประเทศ มีองค์กรวิชาชีพนี้เข้ามาดูแลและพัฒนา
ทักษะการโค้ชอย่างเป็นระบบ ส าหรับวงการการศึกษาในประเทศไทยเรื่องการโค้ชเป็นเรื่องใหม่มาก
เวลาพูดกันในวงนักศึกษาคนมักเข้าใจถึงโค้ชของนักกีฬา  
 จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของการโค้ชสรุปได้ว่า การโค้ชในยุคแรกๆผู้โค้ชจะหมายถึง
ผู้ติวที่ช่วยในการเตรียมตัวสอบหรือบุคคลท่ีท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงในการช่วยเหลือเพื่อให้สามารถท างาน
ได้ ซึ่งในปัจจุบันได้น ามาปรับใช้ในวงการต่างๆอย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น วงการธุรกิจและวงการ
การศึกษา เป็นต้น 

  

ความหมายของค าว่าการโค้ช (coaching) 

 ความหมายของค าว่าการโค้ช มีนักวิชาการศึกษามากมายได้แปลเป็นภาษาไทยหลายค า บาง
คนแปลว่าการสอนงาน บางคนแปลว่าการช้ีแนะ จากการศึกษา วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล 
แปลค าว่า coaching โดยใช้ค าว่าโค้ชทับศัพท์และได้ให้ความหมายไว้ว่า การโค้ช หมายถึง การเป็น
คู่คิดของผู้ได้รับการโค้ชในกระบวนการพัฒนาท่ีสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ได้รับการโค้ชได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มท่ีท้ังชีวิตส่วนตัวและอาชีพการโค้ชเน้นการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงด้านดีท่ีเป็นรูปธรรม  
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 Mink , Owen and Mink (1993) การโค้ชเป็นกระบวนการของบุคคลท่ีเรียกว่า ผู้โค้ชสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นท่ีช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้โค้ชช่วยให้บุคคลได้บรรลุเป้าหมายการ
ท างานในระดับท่ีสูงขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ กระบวนการนี้เป็นการสร้างบุคคลให้มีความเข้มแข็งขึ้น ภูมิใจใน
ตนเอง แสดงทักษะซึ่งเป็นผลต่อการท างานท่ีจะตามมา กระบวนการโค้ชจึงเป็นกระบวนการเสริมพลัง
อ านาจ (empowering process)  
 Blanchard and Thacker (2004) กล่าวว่าการโค้ชเป็นกระบวนการแนะน าและการสอน
งานแบบรายบุคคลเพื่อพัฒนาท้ังด้านความรู้ ทักษะ และทักษะในการท างาน ปกติมักใช้กับผู้ท่ีมีทักษะ
ในบางด้านท่ียังไม่สมบูรณ์และเป็นวิธีการในการกระตุ้นให้มีพัฒนาการท างาน 
 Vincent (2004) ให้ความหมายของการโค้ชว่า เป็นการช้ีให้เห็นแนวทางและการเรียนรู้
ร่วมกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งมักใช้เวลาส่งเสริมสนับสนุนต่อเนื่องเป็นเวลานาน เป็นกระบวนการท่ี
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ หรือการจัดการองค์กรและการพัฒนาวิชาชีพ มีมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลได้
ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาของตนเองเน้นกระบวนการพัฒนาท่ียังยืน ข้อสังเกตเกี่ยวกับความหมายของ
ค าว่าการโค้ช(coaching)กับค าว่าฝึกอบรม(training)ในภาษาอังกฤษค าว่า train แปลว่ารถไฟ และ 
coach แปลว่ารถม้ารถไฟกับรถม้าแตกต่างกันท่ีรถไฟบรรจุคนได้มากกว่ารถม้าการเดินทางไปสู่
จุดหมายถ้าไปรถไฟจะไปตามรางถึงยังสถานท่ีเป้าหมายแต่ถ้าไปรถม้าต้องบังคับทิศทางเองตัดสินใจ
เลือกทางเดินเองต้องมีความชัดเจนและเดินทางไปสู่เป้าหมายได้ด้วยตนเอง 
 เฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2549) กล่าวว่าการโค้ช คือบทบาทหนึ่งของพี่เล้ียง (mentor) ท่ีใช้ในการ
พัฒนาสมรรถภาพการท างานของบุคคลเน้นท่ีการช่วยเหลือให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายของงานหรือการช่วยเหลือให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่ และท่ีได้รับการฝึกอบรม
มาไปสู่การปฏิบัติได้ เช่นมีปัญหาเรื่องการใช้ค าถามกระตุ้นการรู้คิด เรื่องการใช้เครื่องมือการส่งเสริม
การคิดก็อาจมีการจัดอบรมในเรื่องเฉพาะเพิ่มเติมแล้วตามไปโค้ชต่อซึ่งเป็นวงจรท่ีต่อเนื่องสลับกันไป
จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการและได้ศึกษาลักษณะส าคัญของการโค้ชพบว่าลักษณะส าคัญของ
การโค้ดมีดังนี้ 
 1) การโค้ชมีลักษณะเป็นวงจรการท างานท่ีต่อเนื่องประกอบด้วยวิธีการ หรือเทคนิคการโค้ช
ต่างๆท่ีด าเนินการตามข้ันตอนจนกระท่ังบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นจุดเน้นในการโค้ชแต่ละครั้งมี ขั้นตอน 3 
ขั้นตอน คือการเตรียมการก่อนการโค้ช (pre-coaching) การโค้ช (coaching) และการสรุปผลการ
โค้ช (post-coaching) 
 2) เป้าหมายในการโค้ชมาจากความต้องการและปัญหาของผู้รับการโค้ช มี 3 ลักษณะคือ 1) 
เพื่อแก้ปัญหาในการท างาน 2) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะหรือทักษะในการท างาน 3) เพื่อประยุกต์ใช้
ทักษะหรือความรู้ไปใช้ในการท างาน นอกจากนี้การโค้ชแต่ละครั้งมีการก าหนดจุดเน้นเฉพาะเพื่อ
น าไปสู่เป้าหมาย 
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 3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้รับการโค้ชเป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล มีความไว้วางใจซึ่ง
กันและกันท างานร่วมกันและใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4) มีหลักการพื้นฐานในการโค้ช ได้แก่ 1) การเรียนรู้ร่วมกัน 2) การให้ผู้รับการโค้ชค้นพบ
วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 3) การเสริมพลังอ านาจเป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคลจนสามารถโค้ช
ตนเองได้ 
 5) การโค้ชเป็นวิธีการท่ีใช้ทักษะต่างๆต่างได้แก่ 1) ทักษะการใช้ความรู้ทักษะทางด้านเนื้อหา
สาระ (content knowledge) ด้านการสอน (pedagogical knowledge) ด้านการปฏิบัติการโค้ช 
(knowledge of the practice of coaching) 2) ทักษะการโค้ชเพื่อน าไปใช้ในการช่วยเหลือบุคคล
ให้น าความรู้หรือทักษะท่ีมีอยู่ไปพัฒนาการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558) ได้ให้ความหมายของการโค้ชไว้ว่า การโค้ช 
(coaching) แปลเป็นภาษาไทยว่า “การสอนงาน” ซึ่งในปัจจุบัน มักใช้ค าทับศัพท์ว่า “การโค้ช” ใน
ภาพรวมหมายถึงการท่ีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีความรู้และประสบการณ์สูงด าเนินการพัฒนาบุคคลอีกคน
หนึ่งท่ีมีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า โดยใช้วิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมกับบริบทและธรรมชาติ
ของผู้รับการโค้ช Coach มีความแตกต่างกับ Mentor โดย Coach มุ่งพัฒนาในส่วนท่ีเป็นการ
ปฏิบัติงานและการเรียนรู้ ส่วน Mentor มุ่งพัฒนาท้ังส่วนท่ีเป็นการปฏิบัติงานและการเรียนรู้รวมท้ัง
การด ารงชีวิตและเรื่องส่วนตัวด้วย   
 การโค้ชมีหลายประเภทโดยแต่ละประเภทมีลักษณะร่วมตามท่ีกล่าวมาข้างต้นและมีจุดเน้นท่ี
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้แบ่งกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1) ใช้เกณฑ์ผู้ท าหน้าท่ีโค้ชและผู้รับการโค้ช แบ่งได้หลายกลุ่มดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 Peer coaching เป็นการโค้ชโดยเพื่อน ซึ่งอาจเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมช้ันเรียนของ
ผู้เรียน มุ่งให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
 Expert coaching เป็นการโค้ชโดยผู้เช่ียวชาญ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว คุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญจะต้องมีความรู้ทักษะในเรื่องท่ีโค้ชและมีทักษะการโค้ชอย่างสูง
 Administrator coaching เป็นการโค้ชโดยผู้บริหารที่ท าการโค้ชบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2) ใช้เกณฑ์เป้าหมายของการโค้ช แบ่งได้หลายกลุ่มดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 Instructional coaching เป็นการโค้ชเพื่อให้ผู้สอนมีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพ ผู้ท่ีเป็นโค้ชอาจเป็นเพื่อน ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้บริหาร 
 Literacy coaching เป็นการโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการเรียนรู้และการด ารงชีวิต 
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 Content coaching เป็นการโค้ชท่ีมุ่งเน้นให้ผู้รับการโค้ชหรือผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาสาระเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะเช่ือมโยงและบูรณาการ 
 Leadership coaching เป็นการโค้ชเพื่อให้ผู้รับการโค้ชมีภาวะผู้น าท่ีสามารถน าบุคคลอื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Cognitive coaching เป็นการโค้ชท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนหรือผู้รับการโค้ชมีทักษะการรู้คิด 
โดยเฉพาะด้านการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
 จากการศึกษาความหมายของค าว่าการโค้ชท้ังนักการศึกษาไทยและนักการศึกษา
ต่างประเทศสรุปได้ว่า  การโค้ชเป็นกระบวนการในการแนะน าแนวทางการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
ขั้นตอน และเทคนิคของการโค้ชด้านต่างๆท่ีเหมาะสมกับผู้รับการโค้ช โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับการโค้ชได้ดึง
ศักยภาพของตนเองออกมาอย่างเต็มท่ี โดยการโค้ชมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทผู้โค้ชสามารถเลือกใช้
วิธีการโค้ชประเภทต่างๆได้ตามความเหมาะสม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยใช้วิธีการ
โค้ชเพื่อการู้คิด (Cognitive coaching) โดยน ามาประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสัทอักษรจีนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แผนการเรียนเน้น
ภาษาจีน โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” 

  

 ธรรมชาติของการเรียนรู้สู่การโค้ช   

 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 7-8) กล่าวว่า“การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและ
สถานท่ี  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  แต่ใช้วิธีการและเวลาในการเรียนรู้แตกต่างกัน” การเรียนรู้
เป็นผลท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการรู้คิด (cognitive process) ท่ีเกิดขึ้นในสมองของบุคคล เพื่อสร้าง
ความหมายของข้อมูลสารสนเทศ และส่ิงเร้าต่างๆท่ีรับเข้ามาทางประสาทสัมผัสเกิดเป็นความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ เจตคติ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่างๆ (Anderson & Krathwohl. 2001, Mayer. 
2003, Oxford University. 2005) ผลของการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ 5 
ประการ ได้แก่ 1) การมีความเช่ือหรือความศรัทธาท่ีถูกต้อง 2) การมีความประพฤติดีและมีจริยธรรม 
3) การมีวิธีการเรียนรู้ 4) การเสียสละและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ าใจช่วยเหลือ
และพร้อมท่ีจะรับฟัง และ 5) มีความรอบรู้ มีกระบวนการคิด มีเหตุผล (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. 
ปยุตโต, 2557)  การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ เช่น การเรียนรู้จากบุคคลอื่น การเรียนรู้ด้วย
การคิดพิจารณา การไตร่ตรอง การทบทวนประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ท้ังท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการเรียนรู้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและสถานท่ี   ส่ิงท่ีทุกคนควร
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 3 ด้านประกอบด้วย 1) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความประพฤติท่ีถูกต้องดีงาม 2) ข้อ
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ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจท่ีน าไปสู่การมีคุณธรรมจริยธรรมและ 3) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา
ความคิดและปัญญา    
 พื้นฐานการเรียนรู้ท่ีส าคัญและจ าเป็น ได้แก่ การอ่าน (reading) การเขียน (writing) และ
การคิดเลขคณิต (arithmetic) เรียกว่า three R’s หรือ 3R’s น าเสนอโดย Sir William Curtis ซึ่ง
เป็นทักษะพื้นฐานท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้และก าร
ด ารงชีวิต การเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญของบุคคลทุกคนในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการท างานและการด ารงชีวิตอย่างมี คุณภาพและคุณค่าซึ่งการเรียนรู้เป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดของการพัฒนาตลอดชีวิต   การพัฒนาบุคคลให้มีกระบวนการเรียนรู้ เป็นภารกิจท่ี
ส าคัญของทุกคนในสังคม พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีหน้าท่ีพัฒนาบุตรหลานให้มีกระบวนการเรียนรู้ ครู 
อาจารย์ มีหน้าท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการเรียนรู้ ผู้ใหญ่มีหน้าท่ีเป็นตัวแบบ บุคคลแห่งการ
เรียนรู้  ตลอดจนส่ือต่างๆ มีหน้าท่ีสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้เกิ ดขึ้นกับ ทุกคนในสังคม   
กระบวนการเรียนรู้เป็นศักยภาพท่ีมีอยู่ในทุกคน ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ รวมท้ัง ผู้สูงอายุ ท่ีจะต้องน ามาใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ จนท าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนามาต้ังแต่แรกเกิดและในทุกช่วงวัย  การโค้ชสามารถท าได้ทุกเวลาและสถานท่ี โดยผู้สอนยุคใหม่
เปล่ียนบทบาท จากผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้เอื้ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ มาเป็นโค้ช เพื่อให้
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 จากการศึกษาธรรมชาติของการเรียนรู้สู่การโค้ชสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้เป็นผลท่ีมา
จากการใช้กระบวนการในการรู้คิดท่ีเกิดขึ้นในสมองของบุคคล จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ ซึ่ง
กระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกเวลาและสถานท่ีไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ภายในห้องเรียนเพียง
เท่านั้น โดยมีพื้นฐานในการเรียนรู้ที่ส าคัญตามการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 คือ หลัก 3R’s การ
อ่าน (reading) การเขียน (writing) และการคิดเลขคณิต (arithmetic) โดยครูยุคใหม่จะต้องเปล่ียน
บทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้โค้ชแทน เพื่อท่ีจะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มท่ี 

 

การเรียนรู้สู่จุดเน้นของการโค้ช       

 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 14-15) ได้กล่าวไว้ว่าชีวิตกับการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ี
เกี่ยวข้องกันเสมอ เมื่อมีชีวิตก็มีการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง เรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม มีค าส า คัญ คือ ชีวิตคือการเรียนรู้ 
(Life as Learning) ชีวิตเพื่อการเรียนรู้ (Life for Learning) และชีวิตแห่งการเรียนรู้ (Life of 
Learning) มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้   ชีวิตคือการเรียนรู้ (Life as Learning) คือ การด ารงชีวิตอยู่บน
พื้นฐานของการเรียนรู้ เป็นการปฏิบัติ กิจการหน้าท่ีต่างๆอย่างมีสติรู้เท่าทันและมีปัญญา มีการวาง
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แผนการด าเนินชีวิต การจัดการชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้และการคิดเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้  ชีวิตเพื่อการเรียนรู้ (Life for Learning) คือ การ
ด ารงชีวิตอยู่เพื่อการเรียนรู้ในส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่ละความมุ่งมั่น ใช้ความ
พยายาม ใช้ความอดทน ใช้สติและปัญญา ในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่นและประโยชน์ของส่วนรวมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอยู่กับท่ี  ชีวิตแห่งการเรียนรู้ (Life 
of Learning) คือ การมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ เจริญงอกงาม อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติกิจการหน้าท่ี
ต่างๆ อย่างมีสติรู้เท่าทันและมีปัญญา มีการวางแผนการด าเนินชีวิต การจัดการชีวิต และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและการท าประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม ชีวิตแห่งการเรียนรู้นี้นับว่าเป็น
จุดสูงสุดของการเรียนรู้ เป็นการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม จนกระท่ังเป็นตัวแบบของการด าเนินชีวิตให้กับ
บุคคลอื่นได้ด าเนินรอยตาม  การจัดการศึกษาควรให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอันดับ
แรก เพราะการเรียนรู้เท่านั้นท่ีจะเป็นเครื่องมือส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี คุณภาพไม่
ว่าสังคมจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างไรและแม้ชีวิตจะต้องประสบกับส่ิงใดๆ หากมีการเรียนรู้ย่อมมีชีวิต
ต่อไปได้อย่างดี     
 จากการศึกษาชีวิตกับการเรียนรู้สู่จุดเน้นของการโค้ช สรุปได้ว่าผู้โค้ชจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของการเรียนรู้ การใช้
ชีวิตของตนเองให้มีชีวิตอยู่อย่างมีศักยภาพ เพื่อเรียนรู้ส่ิงต่างๆ สร้างสรรค์และท าประโยชน์ให้กับ
สังคมส่วนร่วมและมีชีวิตท่ีดีงาม  

 ตัวชี้วัดการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ 

 การโค้ชท่ีมีประสิทธิภาพเป็นการโค้ชท่ีท าไปเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 
 1) สร้างความเช่ือมั่นในตนเองให้กับผู้เรียน 
 2) สร้างแรงจูงใจภายในให้กับผู้เรียน 
 3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 4) กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ส่ิงท่ีใกล้ตัว สอดคล้องกับชีวิต 
 5) เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมไปสู่การเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
 6) กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ 
 7) แนะน าให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ 
 8) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม 
 9) จัดให้ผู้เรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 
 10) กระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนคิดในส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 
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 จากการศึกษาตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นเป็นส่ิงท่ีผู้โค้ชควรให้ความส าคัญในการด าเนินการโค้ช
เพื่อท่ีจะสามารถพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิจัยจะต้องน าปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบริบทด้านผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น ความถนัด  แรงจูงใจ วุฒิ
ภาวะ ความถนัดทางการเรียน ความมุ่งมั่น เป็นต้น 

 ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด   

 วีณา ก๊วยสมบูรณ์ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า การโค้ชเพื่อการรู้คิด เป็นวัฒนธรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบใหม่ท่ีแตกต่างไปจากการจัดการเรียนรู้แบบเดิมในปัจจุบันที่มุ่งเน้นท่ีการควบคุมพฤติกรรม 
การโค้ชเพื่อการรู้คิดท่ีดีจะต้องสร้างบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม และบริบทท่ีจะส่งเสริมให้ผู้รับการโค้ช
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ การโค้ชเพื่อการรู้คิดจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
แบบเดิม 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2558: 42)  ได้กล่าวไว้ว่า การโค้ชเพื่อการรู้คิด 
(Cognitive Coaching) พัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการ 2 คน คือ Arthur Costa และ Robert Gamston 
โดยได้ผ่านการศึกษาวิเคราะห์สาระส าคัญและแปลเป็นภาษาไทยว่า “การโค้ชเพื่อการรู้คิด” การโค้ช
เพื่อการรู้คิดเป็นบทบาทของผู้สอนในโลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ท่ีพัฒนามาจากบทบาทการสอน 
(teaching) ท่ีผู้สอนท าหน้าท่ีให้ข้อมูล เนื้อหาสาระ ให้ค าตอบท่ีถูกต้อง ใช้ส่ือสารทางเดียว ก าหนด
ทิศทางการเรียน ก าหนดงานให้ผู้เรียน ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และเกณฑ์การ
วัดประเมินผลการเรียนรู้ อนึ่งค าว่า “โค้ช” ใน หมายถึง ผู้สอนท่ีใช้การโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
เต็มตามศักยภาพ  นอกจากนี้การโค้ชเพื่อการรู้คิดยังเป็นมากว่าการเป็นผู้เอื้ออ านวยความ สะดวกใน
การเรียนรู้ (facilitator) ท่ีผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้มีการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ กระตุ้นให้คิด
และต้ังค าถามส่ือสารสองทางมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียน รวมท้ังประสานงานในกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถก าหนด วัตถุประสงค์และทิศทางการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้  และเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ มุ่งเน้นการฝึก ( training) หรือ
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน (individual) ให้มีความรู้ทักษะ การคิด และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติแบบด้ังเดิม ท่ีผู้สอนเป็นผู้ท าหน้าท่ีจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนท้ัง
ช้ันเรียนด้วยวิธีการเดียวกันภายในระยะเวลาท่ีเท่ากัน  มุ่งให้โค้ชใช้วิธีการฝึกสอนท่ีหลากหลายตาม
ความ แตกต่างระหว่างบุคคล จุดอ่อน และจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความต้องการพัฒนาท่ี
แตกต่างกัน ผู้เรียนเกิดการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22  ท่ีระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีทักษะ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”    
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 จากการศึกษาความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด สรุปได้ว่าการโค้ชเพื่อการรู้คิดเป็น
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ ท่ีผู้สอนเปล่ียนบทบาทจากผู้ท่ีท าหน้าท่ีป้อนข้อมูล
ให้กับผู้เรียนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางความคิดและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆตามท่ีผู้เรียนสนใจซึ่งจะแตกต่างจาก
การจัดการเรียนการสอนแบเดิม 

 ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด   

 วีณา ก๊วยสมบูรณ์ (2547) กล่าวไว้ว่าการโค้ชเพื่อการรู้คิด หมายถึง กระบวนการในการให้

ความช่วยเหลือหรือจัดกิจกรรมต่างๆโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงด้านความคิดโดย

ปราศจากการตัดสินแก่ผู้ท่ีเข้ารับการโค้ชเพื่อพัฒนากระบวนการทางปัญญาจากสภาพท่ีเป็นอยู่ไปสู่

สภาพท่ีพึงปรารถนาเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายนอกผ่านการใช้ เครื่องมือทางภาษา

รูปแบบต่างๆในการพัฒนาทักษะทางการคิดตามข้ันตอนรูปแบบของการคิดลักษณะต่างๆ 

 วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 309)  ได้ให้ความหมายว่ารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบ 
Cognitive Coaching คือ กระบวนการของการเป็นส่ือกลางในการสนับสนุน ส่งเสริม สร้าง และ
พัฒนาสติปัญญาความคิด การรับรู้และการตัดสินใจ ในการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน 
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดท่ีเกิดขึ้นภายในด้วยตนเอง ซึ่ง
กระบวนการคิดท่ีมีคุณภาพจะส่งผลถึงพฤติกรรมการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ท่ีสุด 
 ชนิพรรณ จาติเสถียร (2557) ได้ให้ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิดว่าเป็นกระบวนการ
ช้ีแนะท่ีพัฒนาขึ้นโดยผ่านการศึกษาในงานวิจัยด้านทักษะการคิด การนิเทศแบบคลินิก ( clinical 
supervision) และการนิเทศเชิงพัฒนา (developmental supervision) ของนักการศึกษา 2 คน 
คือ Art Costa และ Bob Garmston ท้ังสองอธิบายว่า การโค้ชเพื่อการรู้คิดเป็นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเช้ือเชิญให้ผู้มีส่วนร่วมสร้างและปรับวิธีการคิด สร้างกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง สังเกตตนเองในระหว่างท่ีน าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ คิดไตร่ตรองเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และ
วางแผนสถานการณ์ในอนาคตเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็น
เส้นทางท่ีน าไปสู่การพัฒนาทักษะทางสติปัญญาในระดับท่ีสามารถก ากับ วิเคราะห์และประเมินตนเอง
ได้การโค้ชเพื่อการรู้ คิดเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากเป็ น
กระบวนการท่ีท างานกับกระบวนการคิดของครู ส่งเสริมให้ครูตรวจสอบรูปแบบการปฏิบัติงานของ
ตนเองได้ สามารถวางแผนการท างานสะท้อนไตร่ตรองพิจารณาทบทวนข้อสมมุติฐานและความเช่ือท่ี
น าไปสู่พฤติกรรมนั้นๆ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเองและน าพาตนเองไปสู่การท างาน
ตามเป้าหมายได้ (Costa and Garmston, 2002) 
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 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 43-44)  ได้ให้ความหมายว่าการโค้ช หมายถึง การ
เป็นคู่คิดของผู้ได้รับการโค้ชในกระบวนการพัฒนาท่ีสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ได้รับการโค้ชได้น า
ศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มท่ีท้ังชีวิตส่วนตัวและอาชีพการโค้ชเน้นการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงด้านดีท่ีเป็นรูปธรรม และการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
(cognitive coaching ) คือกระบวนการพัฒนาผู้เรียน โดยผู้สอนซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้โค้ช ดึงศักยภาพ
ของผู้เรียนด้านต่างๆ ท้ังความรู้ทักษะ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (self - learning) อย่างต่อเนื่อง การโค้ชเพื่อการรู้คิดจึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีใช้
เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ การคิดขั้นสูง (higher –order thinking) มีวิธีการ
เรียนรู้ (learning how to learn) มีการประเมินตนเองและการก าหนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้ 
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิดของผู้เรียน การใคร่ครวญตรวจสอบตนเองเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นการอบรมส่ังสอนโดยตรงแต่เป็นการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ 
เช่น การต้ังค าถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้ค าแนะน า วิธีการเรียนรู้ท่ีท าให้ ผู้เรียนเกิดแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้ ( inspiration) และน าไปสู่การแสวงหาความรู้ การฝึกฝนทักษะและการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม และให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์ของ
การเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดการคิดและการเรียนรู้จาก กระบวนการโค้ชท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของผู้เรียนรายบุคคล   
 จากการศึกษาความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด สรุปได้ว่าการโค้ชเพื่อการรู้คิดเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้โค้ชกับผู้ได้รับการโค้ช เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับการ
โค้ชสามารถดึงศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆออกมาได้อย่างเต็มก าลังและสามารถประเมินตนเอง 
แก้ปัญหาตัดสินใจและพัฒนาตนเองได้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยผ่านเทคนิควิธีการสอนต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู้ต่อไป 

  

หลักการของโค้ชเพื่อการรู้คิด   

 วีณา ก๊วยสมบูรณ์ (2547) ได้กล่าวถึงหลักการของการโค้ชเพื่อการรู้คิดว่าเกิดขึ้นจากการท่ีผู้

โค้ชหาวิธีการต่างๆเพื่อให้ผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชเกิดกระบวนการคิดภายในซึ่งน าไปสู่พฤติกรรม

ภายนอกโดยผ่านกลวิธีดังนี้ 

 1) การมุ่งเน้นระดับท่ีพึงปรารถนา (focus on the desired state) ผู้ให้การโค้ชจะต้อง

ช้ีให้เห็นภาพของผลการกระท าในปัจจุบันของครูในระยะส้ันและระยะยาว จากนั้นผู้โค้ชจะต้องแสดง

ให้เห็นถึงภาพที่พึงปรารถนาท่ีโค้ชสามารถพัฒนาให้เกิดผลกับนักเรียนได้ 
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 2) การให้ความช่วยเหลือ (intervention) รูปแบบของการโค้ชไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว แต่มี

หลักการส าคัญ 9 ประการท่ีควรจะค านึงถึง  

  2.1) คนจะมีพฤติกรรมตามมุมมองการรับรู้โลกจากภายในซึ่งมีความเป็นปัจเจก เป็น

การมองเห็นโดยผ่านความเป็นมาระบบการแสดงออกและรูปแบบของกระบวนการทางปัญญาของ

บุคคลนั้น  

  2.2) คนจะเลือกตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีมีอยู่ส าหรับตนเองในทุกขณะ  

  2.3) การให้ความเคารพต่อทุกๆข้อความทางท่ีเป็นภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษา

กายท่ีได้รับจากคนอื่น จะน าไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้โค้ชและผู้รับการโค้ช  

  2.4) การจัดหาทางเลือกไม่จ ากัดทางเลือก  

  2.5) คนเรามีแหล่งความรู้เดิมท่ีอยู่ภายในตัวเอง ดังนั้นผู้โค้ชจะต้องตระหนักว่า

ตนเองจะต้องอ านวยความสะดวกให้ผู้รับการโค้ชเข้าถึงแหล่งความรู้ท่ีตน มีอยู่ไม่รีบท่ีจะให้บทสรุป 

   2.6) ควรเข้าไปพบกับผู้รับการโค้ชในโลกของพวกเขา เพื่อโยชน์ในการสร้าง

ความสัมพันธ์และการเข้าใจผู้รับการโค้ชอย่างท่ีเขาเป็น  

  2.7) การมีความยืดหยุ่นสูงหรือมีทางเลือกหลากหลายเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการโค้ช 

ดังนั้นการท่ีมีแหล่งความรู้มากเท่าไหร่ มีความยืดหยุ่นและทางเลือกมากเท่าไหร่ ก็ท าให้ผู้โค้ชมีกลวิธี

ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดห้องเรียนมากเท่านั้น  

  2.8) ทุกคนสามารถส่ือสารได้ไม่ว่าจะเป็นทางภาษาหรือไม่ใช่ทางภาษา  

  2.9) ผลลัพธ์จะบรรลุท่ีระดับจิตใจ เนื่องจากการส่ือสารในหลายระดับเกิดขึ้น

พร้อมๆกันหนึ่งในนั้นคือระดับสังคมซึ่งถูกสะท้อนให้เห็นในน้ าเสียง ท่าทางและการเน้น เมื่อสองระดับ

ของการส่ือสารสอดคล้องกัน (สังคม-ตนเอง) ข้อความทางจิตใจก าหนดผลของการส่ือสาร ดังนั้นผู้ให้

การโค้ชจะต้องตระหนักรู้และมีความต้ังใจท่ีชัดเจนเกี่ยวกับระดับต่างๆของการส่ือสาร  

 3) การสร้างความเข้าใจจากจุดยืนของผู้รับการโค้ช  

 ผู้โค้ชจะก้าวเข้าไปสู่โลกของผู้รับการโค้ชได้ต่อเมื่อผู้โค้ชสามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาและ

ท่าทางท่ีแสดงออกว่าเข้าใจผู้รับการโค้ช ความต้ังใจ ความคิด หรือความเป็นจริงของผู้รับการโค้ช การ

โค้ชจึงหมายถึงการใช้เครื่องมือทางภาษาท่ีหลากหลายขยายโลกของผู้รับการโค้ชและกระตุ้นความรู้ท่ี

มีอยู่เดิมท่ีท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาเพื่อไปให้ถึงระดับท่ีพึงปรารถนา 

 มารุต พัฒผล และวิชัย วงษ์ใหญ่ (2558) กล่าวไว้ว่า หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิดมุ่งเน้นท่ี
กระบวนการท่ีช่วยให้ผู้เรียนท่ีได้รับการโค้ช ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผลและมีความผูกพันอยู่กับการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด และหาค าตอบท่ี
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ถูกต้องเพื่อพัฒนาศักยภาพ ไม่ใช่การบอกค าตอบให้กับผู้เรียน  การโค้ชเพื่อการรู้คิดเป็นมากกว่าการ
สอนท่ีมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ โดยท่ีการโค้ชเพื่อการรู้คิดมีลักษณะดังต่อไปนี้   
 1) การกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการ แรงจูงใจ ความปรารถนา ทักษะ และกระบวนการ
คิดท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น (transformative learning)   
 2) ต้ังค าถามผู้เรียนด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดท่ีน าไปสู่การวางแผน 
การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์   
 3) สนับสนุนผู้เรียนให้มีการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาตนเองรวมท้ังการวางแผนและ
การประเมินผลความส าเร็จ  
  4) สังเกตและประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนท่ีเป็นจุดเน้นของการโค้ชในแต่ละ
ครั้ง  
  5) ประยุกต์เทคนิคการสอนต่างๆมาใช้ในการโค้ชผู้เรียนให้เหมาะสมกับธรรมชาติและความ
ต้องการของแต่ละคนในลักษณะการสร้างเครื่องมือช่วยเหลือ ผู้เรียน ( scaffolding) ช้ีแนะและ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม   
 6) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเช่ือมั่น ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติท่ีน าไปสู่การพัฒนาท่ีดีขึ้น   
 7) ด ารงรักษาส่ิงท่ีดีๆ ของผู้เรียนและให้การสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตัดสิน 
วิพากษ์ วิจารณ์จับผิด   
 8) ประเมินผลการโค้ช ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริงและน าสารสนเทศมาพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
 9) การด าเนินการโค้ชบนพื้นฐานของการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ความเช่ือของผู้รับการโค้ช และการโค้ชเป็นกระบวนการการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อ
กันเพื่อช่วยเหลือให้เกิดการเปล่ียนแปลง อย่างยั่งยืนโดยมีพื้นฐานต่อไปนี้  1) โค้ชและผู้เรียนมีความ
ไว้เนื้อเช่ือใจ (trust) และเคารพ (respect)  2) วิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อนและศักยภาพท่ีจะพัฒนา
ตนเอง  3)  ก าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับระดับขีดทักษะ บุคลิกภาพและทักษะท่ีต้องการพัฒนาให้มีขึ้น  
4) การประเมินเพื่อพัฒนา (assessment for improvement)  
 จากการศึกษาหลักการของการโค้ชเพื่อการรู้คิด สรุปได้ว่าหลักการของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
เป็น     กิจกรรรมการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ 
เพื่อให้ผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชเกิดกระบวนการคิดภายในซึ่งน าไปสู่พฤติกรรมภายนอก โดยหลักการคือ
การกระตุ้นผู้เรียนเพื่อให้การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น โดยมีการต้ังค าถามด้วยเทคนิคต่างๆ สนับสนุน
ส่งเสริมผู้เรียนมีการน าเทคนิคการสอนต่างๆมาใช้ในการโค้ชผู้เรียน โดยผู้โค้ชจะคอยสังเกตและ
ประเมินผลผู้เรียนในด้านต่างๆด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและตามสภาพจริง 
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 เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

 วีณา ก๊วยสมบูรณ์ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า การโค้ชเพื่อการรู้คิด มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการคิดของผู้เรียน การใคร่ครวญตรวจสอบตนเองเพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ใช่เป็นการอบรมส่ังสอนโดยตรง แต่เป็นการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เช่น การต้ังค าถาม การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ การให้ค าแนะน า การให้หลักคิด วิธีการคิด วิธีการเรียนรู้ท่ีท าให้ ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรู้ (inspiration) และน าไปสู่การแสวงหาความรู้ การฝึกฝนทักษะ และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม และให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 
ผู้เรียนเกิดการคิดและการเรียนรู้จากกระบวนการโค้ชท่ีหลากหลายสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ
ผู้เรียนรายบุคคล 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 44)  ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด

ไว้ว่าเพื่อพัฒนาให้บุคคลเกิดการช้ีน าตนเองมีทักษะทางการคิดท่ีจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน

ฐานะบุคคลท่ีเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ได้แก่ ทักษะในการจัดการตนเอง การควบคุมดูแลตนเอง 

และการปรับปรุงตนเอง ทักษะในการช้ีน าตนเองในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับส่วนรวม เป็น

การศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์กับส่วนต่างๆภายในส่วนรวม ซึ่งทักษะในการช้ีน าตนเองนั้นประกอบด้วย

การจัดการตนเอง (Self-managing) ซึ่งเป็นทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีการ

วางแผนอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลท่ีจ าเป็น มีการคาดการณ์ถึงส่ิงท่ีบ่งช้ีความส าเร็จและการสร้าง

ทางเลือกต่างๆเพื่อไปสู่เป้าหมาย การควบคุมตนเอง (self-monitoring) เป็นทักษะในการตระหนักรู้

การรับรู้ถึง ส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงเป้าหมายการท างานในทุกขณะ และการปรับปรุงตนเอง (self-modifying) 

เป็นทักษะในการสะท้อนประเมินและสร้างความหมายจากประสบการณ์และประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ในอนาคต 

 จากการศึกษาเป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิดสรุปได้ว่า การโค้ชเพื่อการรู้คิดมีเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีทักษะทางการคิด ทักษะในการจัดการตนเอง ทักษะในการควบคุมตนเองและ

ปรับปรุงตนเอง เพื่อท่ีผู้โค้ชจะสามารถดึงศักยภาพของผู้รับการโค้ชออกมาโดยผ่านเทคนิคและวิธีการ

ต่างๆท่ีหลากหลาย 

 ผู้สอนยุคใหม่กับบทบาทของการโค้ชเพื่อการรู้คิด   

 ผู้สอนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 คือผู้ท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ช้ีแนะ และช่วยเหลือผู้เรียน
ให้สืบเสาะแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังต้องให้ผลย้อนกลับ 
(feedback) ท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บทบาทของผู้สอนยุคใหม่กับการโค้ชเพื่อ
การรู้คิดมีดังนี้ 1) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  2) ให้ค าแนะน าในการเรียนรู้  3) จัดระบบการเรียนรู้ 
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4) ต้ังค าถามท่ีกระตุ้นความอยากรู้ 5) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 6) สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้เต็มทักษะ 7) เสริมแรงให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 8) เป็นตัวแบบบุคคลแห่งการเรียนรู้ 9) ให้ข้อมูล
ย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ 10) ประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 11) เป็น
โค้ชการรู้คิด (cognitive coaching)  ผู้สอนในฐานะโค้ชท่ีเป็นผู้น าการรู้คิด (leader as a cognitive 
coaching) การเป็นโค้ชจะต้องเรียนรู้ (learn) ตลอดเวลาและน าผู้เรียนได้อย่างแม่นย าช านาญไม่หวง
วิชาความรู้ ไม่ปิดตัวเองและโค้ชผู้เรียนท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีทักษะเพิ่มข้ึนมาแทนตนเองในอนาคต     
 การโค้ชเพื่อการรู้คิด (cognitive coaching) เป็นนวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียนแนวใหม่ท่ี
เปล่ียนจากการสอน (teaching) และผู้เอื้ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้มาเป็นโค้ช โดยให้
ความส าคัญกับกระบวนการทางสติปัญญา ( intelligence process) ให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ 
(learning skill) วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) วิธีการประเมินและปรับปรุงตนเอง (self - 
improvement) สามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆได้ด้วยตนเอง (self - learning) และสามารถน าความรู้นั้นมา
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในอนาคต (Costa and Garmston, 2002, Knight, 2009, Sweeney, 2011, 
Marzano and Simms, 2012, Sobel and Panas, 2012) จุดเน้นของการโค้ชการรู้คิด คือ การ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดขั้นสูงด้วยตนเองโดยการใช้ค าถามช้ีแนะการรู้คิดอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยผู้สอนจะต้องมีความรู้และทักษะในส่ิงท่ีโค้ชอย่างช านาญ และมีบุคลิกลักษณะท่ีเอื้อต่อ
การโค้ช (soft skills) เช่น  มีความใจเย็น มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีทักษะในการส่ือสาร
และจะต้องเป็นคนท่ีรู้ จักกาลเทศะตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการซึ่งท าให้การโค้ชประสบ
ความส าเร็จ (และมารุต พัฒผล และวิชัย วงษ์ใหญ่, 2558) 
 จากการศึกษาผู้สอนยุคใหม่กับการโค้ชเพื่อการรู้คิด สรุปได้ว่าครูผู้สอนยุคใหม่หรือผู้สอนใน
ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง อีกท้ังยังเป็นผู้คอยกระตุ้นพัฒนาการต่างๆของผู้เรียนให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้ โดยท่ีครูผู้สอนจะเปล่ียนจากการท่ีเป็นผู้สอนมาเป็นผู้โค้ชแทน และผู้โค้ช
จะต้องมีคุณสมบัติการเป็นผู้โค้ชท่ีดีจะต้องมีความรู้และทักษะในการโค้ชอย่างช านาญการโค้ชจึงจะ
ประสบความส าเร็จ ผู้วิจัยจึงจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาตนเองจากผู้สอนให้กลายเป็น ผู้โค้ชท่ีมีความ
ช านาญ 
 ขั้นตอนและกระบวนการโค้ชเพื่อการรู้คิด   
 คอสต้า และแกร์มตัน (Costa and Garmston,1994 อ้างถึงใน วีณา ก๊วยสมบูรณ์, 2547) 

กล่าวไว้ว่า การโค้ชเพื่อการรู้คิดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาความคิดในการจัดการเรียนการสอนซึ่งผู้โค้ช

จะใช้รูปแบบในการคิดการจัดการเรียนการสอนเป็นแนวทางในการโค้ชประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ

ดังนี้  
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 1) ขั้นการวางแผน (pre-active) เป็นการทดลองทางความคิด ครูมีการวางแผนด้วยการคิด
คาดคะเน การท านาย และพัฒนาแผนการเรียนรู้เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์การสอน ครูจะต้องระบุ
ทักษะของเด็กหรือความรู้ท่ีมีอยู่ ครูจะต้องวางแผนเป็นล าดับขั้นหรือยุทธวิธีของการเรียนการสอนท่ี
แน่นอนซึ่งจะพาเด็กจากทักษะในปัจจุบันไปสู่ผลการเรียนรู้อย่างทันทีหรือในระยะยาวอย่างเหมาะสม 
และครูจะต้องคาดการณ์ถึงวิธีการของการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ครูท่ีมีความตระหนักรู้
ในระดับสูงจะต่ืนตัวตลอดเวลากับส่ิงท่ีเกิดขึ้น การคิดเชิงอภิมาน (metacognition) เป็นทักษะท่ีเรารู้
อะไรและเราไม่รู้อะไร ซึ่งเป็นทักษะท่ีใช้ในการวางแผนขั้นตอนต่างๆ  
 2) ขั้นการสอน (the interactive phase) เป็นกระบวนการของการตัดสินใจตลอดเวลาและ

การมีปฏิสัมพันธ์รวดเร็วในขณะนั้น 6 มิติท่ีเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลากับความคิดและ

คุณค่าอื่นๆของครู นอกเหนือจากท่ีวางแผนและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในแต่ละครั้ง ได้แก่ 1) ล าดับ

ขั้นการเรียนการสอน(sequence) 2) ความพร้อมกัน (simultaneous) ซึ่งครูต้องยืดหยุ่นในการ

จัดระบบต่างๆในเวลาเดียวกัน และสามารถสอนได้ในเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน 3) มีความสอดคล้อง

กลมกลืนตลอดการสอน (synchronnicity) 4) การก าหนดระยะเวลาในการสอน (duration) 5) การ

ก าหนดแนวทางในการวางแผนการสอนอย่างมีจังหวะ(rhythm) 6) ใช้เหตุและผล (temporal logic) 

บวกกับการดึงความสนใจจากส่ิงท่ีมีอยู่ซึ่งจะต้องยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเช่น กิจวัตรในการเรียนรู้ 

และการจัดการห้องเรียน  

 3) ขั้นการวิเคราะห์และประเมินผล (the reflective stage) เป็นขั้นท่ีครูเก็บรวบรวมและใช้

ความเข้าใจท่ีมาจากการเปรียบเทียบระหว่างส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงกับส่ิงท่ีปรารถนาให้เกิด หากแตกต่างกัน

มาก ครูจะต้องให้เหตุผลอธิบายความแตกต่างความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลของการสอนและผลลัพธ์

ทางพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการอธิบายหาสาเหตุท่ีควบคุมได้จากภายในของตนเอง (internal locus 

of control) และสาเหตุจากปัจจัยภายนอก (external locus of control) เช่น การโทษคนอื่น 

 4) ขั้นการประยุกต์ (applying : the projective phase) ครูสังเคราะห์ความรู้ใหม่โดยผ่าน

การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต ประสบการณ์สามารถท าให้

เกิดการเปล่ียนแปลงโดยมีการสร้างประสบการณ์นั้นขึ้นมาโดยการเปรียบเทียบ หาความแตกต่างต่าง 

จัดประเภทและจัดกลุ่ม ซึ่งครูต้องตระหนักและตีความเหตุการณ์ในห้องเรียน ครูจึงสามารถท านายผล

ของกิจกรรมและทางเลือกท่ีเป็นไปได้ รวมท้ังการสะท้อนและปรับปรุงกระบวนการโค้ช  

 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 68-70)  ได้กล่าว่า กระบวนการของการโค้ชเพื่อ
การรู้คิดท่ีน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายประกอบด้วย  
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 1) การก าหนดเป้าหมาย  (Goal) การก าหนดเป้าหมายของการโค้ชผู้เรียนแต่ละบุคคล 
มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ท้ังด้านการรู้คิด ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ซึ่งวิธีการ 
ต้ังเป้าหมายควรก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมสามารถสังเกตได้ 
เช่น ผู้เรียนสามารถระบุสระในภาษาอังกฤษได้ ผู้เรียนบวกเลขสองหลักได้   ผู้เรียนท างานงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ผู้เรียนช่วยเหลือแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆ การก าหนดเป้าหมายของการโค้ชท่ีมีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมส าหรับผู้เรียนแต่ละคน จะช่วยท าให้การโค้ชมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือท าให้
โค้ชท่ีท าหน้าท่ีโค้ชมองเห็นเป้าหมายในการโค้ชของตนเองด้วย อีกท้ังยังช่วยท าให้การประเมินผลการ
โค้ชท าได้ง่ายและตรงประเด็น   
 2) การตรวจสอบสภาพจริง (Reality) การทบทวนสภาพจริงเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร มีความต้องการพัฒนาหรือต้องได้รับการโค้ชในประเด็นใด ซึ่งวิธีการ
ตรวจสอบ อาจเป็นการพิจารณาผลการเรียนรู้ท่ีผ่านมา พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีสังเกตพบหรือใช้ 
วิธีการซักถามแบบไม่เป็นทางการ ผลของการตรวจสอบสภาพจริงจะเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการ
ก าหนดทางเลือกวิธีการโค้ช อีกท้ังการตรวจสอบสภาพจริงช่วยยืนยันความถูกต้องของเป้าหมายการ
โค้ชได้อีกด้วย 
 3) การก าหนดทางเลือก  (Option)  การก าหนดเทคนิควิธีการโค้ชบนพื้นฐานของสภาพจริง
และตอบสนอง เป้าหมายของการโค้ช เช่น การเลือกใช้เทคนิคสร้างความไว้วางใจ ด้วยการยิ้มแย้ม 
แจ่มใส พูดด้วยค าสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน หรือเทคนิคการต้ังค าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแสวงหา
ค าตอบ การก าหนดทางเลือกในการโค้ชควรมีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการ ได้รับการโค้ช
ของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน ตลอดจนสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน สภาพอารมณ์
ในขณะนั้น การก าหนดทางเลือกของการโค้ชท่ีถูกต้องช่วยสนับสนุนให้การโค้ชประสบความส าเร็จ คือ 
การเรียนรู้และการคิดของผู้เรียน    
 4) การตัดสินใจ  (Will,  Way,  Forward)   Will คือ การต้ังเป้าหมายการมุ่งมั่นในการโค้ช
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ Way คือ แนวทางการปฏิบัติท่ีน าไปสู่ความส าเร็จโดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจน 
ก าหนดขั้นตอนการประสบความส าเร็จท่ีจะบรรลุในแต่ละขั้น  Forward คือ การทบทวนผลการ
ปฏิบัติและการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด การตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับการโค้ชและลงมือ
ปฏิบัติการโค้ช เพื่อการบรรลุเป้าหมาย คือ การเรียนรู้และการคิดของผู้เรียน เกณฑ์การตัดสินใจ 
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดมีดังนี้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดและตัดสินใจ โค้ชแล้ว
ผู้เรียนเกิดก าลังใจและพลังการเรียนรู้   
 5) การประเมินผลการโค้ช  (Evaluation) การประเมินผลการโค้ชมีแนวคิดเพื่อตรวจสอบว่า
ผู้เรียนท่ีได้รับการโค้ช มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นหรือไม่ ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล 
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เช่น การทดสอบ การซักถาม การประเมินผลงาน การสังเกตพฤติกรรม แล้วน าผลการประเมินมา
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

 ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ (2557: 244) ได้น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชและ
ค าดูแลให้ค าปรึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครู ประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู (3P-CA Model) 
ซึ่งประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
และเงื่อนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริม 
สมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู (3P-CA Model)  
 1) หลักการการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างความรู้ การเผชิญสถานการณ์ การศึกษาจาก
ตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติร่วมกับการพัฒนาวิชาชีพด้วยการโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า
อย่างต่อเนื่องจากผู้เช่ียวชาญน าไปสู่การส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษา  
 2) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูในด้าน 
ความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ และคุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษา  
 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
การสอนประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  
  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing: P) เป็นขั้นท่ีผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน
น าเสนอ ประสบการณ์เดิมและสร้างประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีต้องเรียนรู้  โดยผ่าน
กระบวนการ สร้างความรู้ การเผชิญสถานการณ์ การศึกษาจากตัวอย่าง และการปฏิบัติจากกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีหลากหลายเป็นกลุ่มและรายบุคคล รวมถึงวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเรียน 
และคุณค่าของการเรียนร่วมกัน ผู้เรียนจะไตร่ตรองสะท้อนความคิดและน าเสนอจุดเด่นและ
ข้อเสนอแนะใน การปฏิบัติกิจกรรมและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับจุดเด่นและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติกิจกรรมของขั้นตอนท่ี 1  
  บทบาทของผู้สอน  
  1) ผู้สอนเป็นผู้โค้ช (Coach) เป็นผู้จัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศ อ านวยความ
สะดวก จัดเตรียมส่ือ และแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนน าเสนอประสบการณ์เดิม
และ สร้างประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีต้องเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการสร้างความรู้ การเผชิญ 
สถานการณ์ การศึกษาจากตัวอย่าง และการฝึกปฏิบัติ จากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
เป็นกลุ่มและรายบุคคล และช่วยสรุปความรู้ท่ีถูกต้อง เพื่อเตรียมผู้เรียนให้เกิดความพร้อมส าหรับ
ความรู้ใหม่ท่ีต้องเรียนรู้ รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเรียน และคุณค่าของ การ
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เรียนร่วมกัน ผู้เรียนจะไตร่ตรองสะท้อนความคิดเกี่ยวกับจุดเด่นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
กิจกรรมและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับจุดเด่นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติกิจกรรม  
  2) ผู้สอนเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) เป็นผู้ดูแล ช่วยเหลือ แนะน า
และติดตามผู้เรียน โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไตร่ตรองสะท้อนความคิดและผู้สอนให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับจุดเด่นและข้อเสนอแนะในการท ากิจกรรม รวมถึงสร้างและท าให้ผู้เรียนเกิดความ
ไว้วางใจ และการยอมรับซึ่งกันและกัน  
  บทบาทของผู้เรียน  
  1) ผู้รับการโค้ช (Coachee) เป็นผู้รับการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้และ
ทักษะ เพื่อน าไปสู่การรับความรู้และทักษะเกี่ยวกับสมรรถนะครูประถมศึกษาต่อไป โดยเรียนรู้จาก 
กระบวนการสร้างความรู้ การเผชิญสถานการณ์ การศึกษาจากตัวอย่าง และการฝึกปฏิบัติจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเป็นกลุ่มและรายบุคคล  
  2) ผู้รับการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentee) เป็นผู้รับการดูแล ช่วยเหลือ 
แนะน า และติดตามหลังจากได้เตรียมความพร้อมส าหรับความรู้และทักษะเกี่ยวกับสมรรถนะครู
ประถมศึกษาแล้ว ท้ังนี้ ผู้เรียนจะไตร่ตรองสะท้อนความคิด น าเสนอเกี่ยวกับจุดเด่นและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติกิจกรรมและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับ  
  3) ผู้สร้างความรู้ (Construct) โดยเรียนรู้จากกระบวนการสร้างความรู้ การเผชิญ 
สถานการณ์ การศึกษาจากตัวอย่าง และการฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
ร่วมกันเป็นกลุ่มและรายบุคคล จากตัวอย่าง ค าถาม  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับการได้รับการโค้ช
และการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าจากผู้สอน  
  ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอความรู้และทักษะ (Presenting Knowledge or Skills: P)  
เป็นขั้นท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้สาระความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษา 
ด้วยกระบวนการสร้างความรู้ การเผชิญสถานการณ์ การศึกษาจากตัวอย่าง และการปฏิบัติจาก
กิจกรรม การเรียนการสอนท่ีหลากหลายเป็นกลุ่มและรายบุคคล จากการฟังบรรยาย การสาธิตของ
ผู้สอน และวิทยากร การศึกษาใบความรู้ ศึกษาค้นคว้าจากส่ือท้ังท่ีเป็นเอกสารและส่ือเทคโนโลยี 
รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ผู้เรียนจะไตร่ตรองสะท้อนความคิดและน าเสนอจุดเด่นและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติกิจกรรมและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับจุดเด่นและข้อเสนอแนะในการปฏิบั ติ
กิจกรรมของขั้นตอนท่ี 2  
  บทบาทของผู้สอน  
  1) ผู้สอนเป็นผู้โค้ช (Coach) เป็นผู้จัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศ อ านวยความ
สะดวก จัดเตรียมส่ือ และแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาสาระท่ีเป็นความรู้และ 
ทักษะท่ีจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษา โดยผ่านกระบวนการสร้างความรู้ การเผชิญ
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สถานการณ์ การศึกษาจากตัวอย่าง และการฝึกปฏิบัติ จากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
เป็นกลุ่มและรายบุคคล จากการฟังบรรยาย สาธิตผู้สอนและวิทยากร การศึกษา ใบความรู้ ศึกษา
ค้นคว้าจากส่ือท้ังท่ีเป็นเอกสารและส่ือเทคโนโลยี รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีผู้สอน และช่วยสรุป
ความรู้ท่ีถูกต้อง  
  2) ผู้สอนเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) เป็นผู้ดูแล ช่วยเหลือ แนะน า
และ ติดตามผู้เรียนหลังจากได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับสมรรถนะครูประถมศึกษาแล้ว โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนไตร่ตรองสะท้อนความคิดและน าเสนอจุดเด่นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
กิจกรรมและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับจุดเด่นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติกิจกรรมของ 
ขั้นตอนท่ี 2 รวมถึงสร้างและท าให้ผู้เรียนเกิดความไว้วางใจและการยอมรับซึ่งกันและกัน  
  บทบาทของผู้เรียน  
  1) ผู้รับการโค้ช (Coachee) เป็นผู้รับความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
ครู ประถมศึกษา โดยเรียนรู้จากกระบวนการสร้างความรู้ การเผชิญสถานการณ์ การศึกษาจาก
ตัวอย่าง และการฝึกปฏิบัติ จากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
รายบุคคล โดยการฟังบรรยายของผู้สอนและวิทยากร การศึกษาใบความรู้ ศึกษาค้นคว้าจากส่ือท้ังท่ี
เป็นเอกสารและส่ือเทคโนโลยี รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
  2) ผู้รับการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentee) เป็นผู้รับการดูแล ช่วยเหลือแนะน า 
และติดตามหลังจากได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับสมรรถนะครูประถมศึกษาแล้ว ท้ังนี้ ผู้เรียนจะ 
ไตร่ตรองสะท้อนความคิด น าเสนอเกี่ยวกับจุดเด่นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติกิจกรรมและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ  
  3) ผู้สร้างความรู้ (Construct) โดยเรียนรู้จากกระบวนการสร้างความรู้ การเผชิญ 
สถานการณ์ การศึกษาจากตัวอย่าง และการฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
ร่วมกันเป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยการฟังบรรยายของผู้สอนและวิทยากร การศึกษาใบความรู้ ศึกษา
ค้นคว้าจากส่ือท้ังท่ีเป็นเอกสารและส่ือเทคโนโลยี รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมกับการได้รับการโค้ช
และการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าจากผู้สอน  
  ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practicing : P) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนฝึกปฏิบัติจากใบงานท้ังใน
และนอกห้องเรียน ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงเป็นกลุ่มและรายบุคคล เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะครูประถมศึกษาตามกระบวนการสร้างความรู้ การเผชิญสถานการณ์ การศึกษาจากตัวอย่าง 
และการฝึกปฏิบัติ โดยมีผู้สอนและอาจารย์พี่เล้ียงเป็นผู้โค้ชและดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าตามขั้นตอน 
ดังนี้  
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  1) ฝึกปฏิบัติ (Practicing) ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจากใบงานท้ังในและนอกห้องเรียนใน 
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงเป็นกลุ่มและรายบุคคล ผู้สอนให้ความรู้ ค าแนะน า และสรุป
ความรู้ท่ีถูกต้อง  
  2) สังเกตการฝึกปฏิบัติ (Observing) ผู้สอนสังเกตการฝึกปฏิบัติตามใบงานท่ีผู้เรียน
ได้รับ มอบหมายและบันทึกผลการสังเกตในแบบบันทึกผล โดยบันทึกจุดเด่นและข้อเสนอแนะในการ
ฝึก ปฏิบัติแต่ละครั้ง  
  3) ไตร่ตรองสะท้อนความคิดและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Reflecting and Giving 
Feedback) ผู้สอน ผู้เรียนบันทึกผลการฝึกปฏิบัติตามใบงาน พร้อมท้ังน าเสนอจุดเด่นและ
ข้อเสนอแนะในการฝึก ปฏิบัติแต่ละครั้งให้ผู้สอนได้รับทราบ จากกนั้นผู้สอนจะให้ ข้อมูลย้อนกลับ
จากบันทึกผลการสังเกตท้ังจุดเด่นและข้อเสนอแนะ เพื่อเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน และร่วมกันส่งเสริม
สมรรถนะครูประถมศึกษาต่อไป  
  บทบาทของผู้สอน  
  1) ผู้สอนเป็นผู้โค้ช (Coach) เป็นผู้จัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศ อ านวยความ
สะดวก จัดเตรียมส่ือ และแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามใบงานท้ังในและนอก
ห้องเรียน ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงเป็นก ลุ่มและรายบุคคล รวมถึงให้ความรู้ 
ค าแนะน า และสรุปความรู้ท่ีถูกต้อง  
  2) ผู้สอนเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) เป็นผู้ดูแล ช่วยเหลือ แนะน า 
และติดตามผู้เรียน โดยสังเกตการฝึกปฏิบัติตามใบงานท่ีผู้เรียนได้รับมอบหมายและบันทึกผลการ 
สังเกตในแบบบันทึกผล โดยบันทึกจุดเด่นและข้อเสนอแนะในการฝึกปฏิบัติแต่ละครั้ง รวมถึงให้ 
ข้อมูลย้อนกลับจากบันทึกผลการสังเกตท้ังจุดเด่นและข้อเสนอแนะ เพื่อเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน และ
ร่วมกันส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาต่อไป  
  บทบาทของผู้เรียน  
  1) ผู้รับการโค้ช (Coachee) เป็นผู้ฝึกปฏิบัติจากใบงานท้ังในและนอกห้องเรียน ใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงเป็นกลุ่มและรายบุคคลและเป็นผู้รับความรู้ ค าแนะน า และ
สรุปความรู้ท่ีถูกต้องจากผู้สอน  
  2) ผู้รับการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentee) เป็นผู้รับการดูแล ช่วยเหลือ 
แนะน า และติดตามหลังจากฝึกปฏิบัติตามใบงานแล้ว โดยบันทึกผลการฝึกปฏิบัติตามใบงาน พร้อม
ท้ังน าเสนอจุดเด่นและข้อเสนอแนะในการฝึกปฏิบัติแต่ละครั้งให้ผู้สอนและอาจารย์พี่เล้ียงได้รับทราบ 
จากนั้นผู้สอนจะให้ข้อมูลย้อนกลับจากบันทึกผลการสังเกตท้ังจุดเด่นและ ข้อเสนอแนะ เพื่อเกิดความ
เข้าใจท่ีตรงกันและร่วมกันส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาต่อไป  
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  3) ผู้สร้างความรู้ (Construct) โดยเรียนรู้จากกระบวนการสร้างความรู้ การเผชิญ 
สถานการณ์ และการฝึกปฏิบัติตามใบงานท้ังในและนอกห้องเรียน ในสถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์จริงเป็นกลุ่มและรายบุคคลร่วมกับการได้รับการโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าจาก
ผู้สอน  
  ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้ (Concluding and Applying: CA) เป็นขั้นท่ี
ผู้เรียนและ ผู้สอนร่วมกันสรุปความรู้และทักษะท่ีได้เรียนรู้ และน าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้
ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ ผู้เรียนจะสะท้อนผล การปฏิบั ติงานท้ังหมดว่าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่โดยระบุจุดเด่น ปัญหาและ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับถึงผลการปฏิบัติงานท้ังหมด โดยระบุจุดเด่น ปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน  
  บทบาทของผู้สอน  
  1) ผู้สอนเป็นผู้โค้ช (Coach) เป็นผู้จัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศ อ านวยความ
สะดวก จัดเตรียมส่ือ และแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ ผ่านการใช้ค าถามเพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
สรุป ความรู้และทักษะท่ีได้เรียนรู้ และน าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ในการการจัดการ
เรียนรู้ 
  2) ผู้สอนเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) เป็นผู้ดูแล ช่วยเหลือ แนะน า 
และติดตามผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนผลการปฏิบัติงานท้ังหมดว่าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่โดยระบุจุดเด่น ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และ ผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับถึงผลการปฏิบัติงานท้ังหมด โดยระบุจุดเด่น ปัญหาและข้อเสนอแนะใน การ
ปฏิบัติงาน  
 
  บทบาทของผู้เรียน  
  1) ผู้รับการโค้ช (Coachee) เป็นผู้แสดงความคิดเห็นจากประเด็นค าถามของผู้สอน 
เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความรู้และทักษะท่ีได้เรียนรู้ และน าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้
ความรู้  
  2) ผู้รับการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentee) เป็นผู้รับการดูแล ช่วยเหลือ 
แนะน า และติดตามหลังจากแสดงความคิดเห็นจากค าถามของผู้สอนแล้ว ผู้เรียนสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังหมดว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่โดยระบุจุดเด่น ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับถึงผลการปฏิบัติงานท้ังหมด โดยระบุ
จุดเด่น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
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  3) ผู้สร้างความรู้ (Construct) จากประเด็นค าถามของผู้สอน ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นร่วมกับผู้สอนเพื่อสรุปความรู้และทักษะท่ีได้เรียนรู้ และน าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้
ในการการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้เรียน ได้สะท้อนผลการปฏิบัติงานท้ังหมดว่าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยระบุ จุดเด่น ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับถึงผลการ ปฏิบัติงานท้ังหมด โดยระบุจุดเด่น ปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน  
  เงื่อนไขในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  
  ด้านผู้สอน  
  1) ผู้สอนต้องมีความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและ 
กระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอนและมีความรู้ในด้านวิธีสอนท่ีใช้ในรูปแบบการเรียนการสอน  
  2) ผู้สอนต้องมีความเช่ียวชาญในรายวิชาท่ีสอนเป็นอย่างดี  
  3) ผู้สอนต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีในการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะเฉพาะการเป็นครู  
  4) ผู้สอนต้องมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษา 
แนะน า  
  ด้านผู้เรียน  
  1) ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและ 
กระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอน 
  2) ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า  
  3) การตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชและการดูแล 
ให้ค าปรึกษาแนะน าและเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ด้วยการน าไปทดลองใช้ โดย
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ กระบวนการรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชและการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า (3P-CA Model) ตามกระบวนการของรูปแบบ  

 จิตณรงค์ เอี่ยมส าอางค์ค์ (2555) ท่ีได้น าเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครูพณิชยกรรม โดยผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการโค้ชทาง
ปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ได้รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เอพีซีซีเอ็มพีอาร์อี 
(APCCMPRE Model)  ซึ่งกระบวนการโค้ช 8 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นและก าหนดประเด็นการพัฒนา 
(Analyzing Needs and Deciding Focus: A)  
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  ระยะท่ี 2 การเตรียมการด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติการโค้ช (Preparing 
Knowledge and Skills for Coaching : P)  
  ระยะท่ี 3 การร่วมมือกันวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
(Collaborative Planning and Setting Objective: C)  
  ระยะท่ี 4 การปฏิบัติการโค้ช (Coaching : C)  ซึ่งประกอบด้วย 1) ทบทวนแผนการ
โค้ชและสร้างความเข้าใจร่วมกัน (Review Action Plan and Reflection) 2) การสังเกตการสอนใน
ช้ันเรียนซึ่งกันและกัน (Observation) 3) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 4) การไตร่ตรอง
สะท้อนคิดและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Reflection and Feedback)  
  ระยะท่ี 5 การทบทวนระหว่างกระบวนการ และอภิปรายไตร่ตรองสะท้อนคิด (Mid 
Cycle Reviewing and Reflective Discussion : M)  
  ระยะท่ี 6 การด าเนินการปฏิบัติการโค้ชต่อ (Proceeding Coaching Cycle : P) 
  ระยะท่ี 7 การทบทวนไตร่ตรองสะท้อนคิดและสรุปผล (Reflective Reviewing 
and Conclusions : R)  
  ระยะท่ี 8 การประเมินผลการใช้รูปแบบการโ ค้ชร่วมกัน  ( Collaborative 
Evaluation of Coaching Model Implementation :E) โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาและ
แนะน าช่วยเหลือ (Mentoring) เพื่อให้การด าเนินการโค้ชเกิดประสิทธิภาพ 

 จากการศึกษาข้ันตอนของกระบวนการโค้ชเพื่อการรู้คิดจากแนวคิดของผู้เช่ียวชาญ 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของคอสต้า และแกร์มตัน วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ 

และจิตณรงค์ เอี่ยมส าอางค์ น ามาปรับใช้ในงานวิจัย โดยสังเคราะห์ได้ขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 ตารางสังเคราะห์ข้ันตอนและกระบวนการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
ของคอสต้า และ
แกร์มตัน (1994) 

วิชัย วงษ์ใหญ่ 
และมารุต พัฒผล 

(2558) 

ดวงหทัย โฮมไช
ยะวงศ์ (2557) 

จิตณรงค์ เอี่ยม
ส าอางค์ (2555) 

ผลการสังเคราะห์ 

1) ข้ันการ
วางแผน (pre-
active) 
 

1) การก าหนด
เป้าหมาย  (Goal) 
2) การตรวจสอบ
สภาพจริง 
(Reality) 

1) ข้ันเตรียมความ
พร้อม 
(Preparing) 
 

1) การวิเคราะห์
ความต้องการ
จ าเป็นและก าหนด
ประเด็นการพัฒนา 
(Analyzing Needs 
and Deciding 
Focus)  

1) ข้ันวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
(preparation) 
 

   2) การเตรียมการ
ด้านความรู้และ
ทักษะการ
ปฏิบัติการโค้ช 
(Preparing 
Knowledge and 
Skills for 
Coaching)  
3) การร่วมมือกัน
วางแผนและ
ก าหนด
วัตถุประสงค์ของ
การพัฒนา
(Collaborative 
Planning and 
Setting 
Objective) 
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ตารางท่ี 1(ต่อ) ตารางสังเคราะห์ข้ันตอนและกระบวนการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

ของคอสต้า และ

แกร์มตัน (1994) 

วิชัย วงษ์ใหญ่ 

และมารุต พัฒผล 

(2558) 

ดวงหทัย โฮม

ไชยะวงศ์ 

(2557) 

จิตณรงค์ เอี่ยม

ส าอางค์ (2555) 
ผลการสังเคราะห์ 

2) ข้ันการสอน 

(the interactive 

phase) 

 

3) การก าหนด

ทางเลือก  

(Option)   

2) ข้ันเสนอ

ความรู้และ

ทักษะ 

(Presenting 

Knowledge or 

Skills) 

4) การปฏิบัติการโค้ช 
(Coaching) 
 

2) ข้ันการ

ด าเนินการโค้ช

(Coaching)  

4) การตัดสินใจ  

(Will,  Way,  

Forward) 

3) ข้ันฝึกปฏิบัติ 

(Practicing) 

3)ข้ันการเรียนรู้และ

ฝึกปฏิบัติ

(implementation) 

3) ข้ันการ

วิเคราะห์และ

ประเมินผล (the 

reflective 

stage) 

 

5) การประเมินผล

การโค้ช

(Evaluation) 

4) ข้ันสรุปและ

ประยุกต์ใช้ 

(Concluding 

and Applying) 

5) การทบทวนระหว่า
กระบวนการ และ
อภิปรายไตร่ตรอง
สะท้อนคิด (Mid 

Cycle Reviewing and 
Reflective 
Discussion)  

4)ข้ันสรุปและ

ประเมินผลการโค้ช

(Conclusion & 

Evaluation) 

 

4) ข้ันการ

ประยุกต์ 

(applying : the 

projective 

phase) 

 

  5) การทบทวน
ระหว่างกระบวน การ 
และอภิปรายไตร่ตรอง
สะท้อนคิด (Mid 
Cycle Reviewing 
and Reflective 
Discussion) 

5)ข้ันพัฒนาการ

เรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้ 

(Development & 

applying ) 
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ตารางท่ี 1(ต่อ) ตารางสังเคราะห์ข้ันตอนและกระบวนการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

ของคอสต้า และ

แกร์มตัน 

(1994) 

วิชัย วงษ์ใหญ่ 

และมารุต พัฒ

ผล (2558) 

ดวงหทัย โฮมไช

ยะวงศ์ (2557) 

จิตณรงค์ เอี่ยม

ส าอางค์ (2555) 
ผลการสังเคราะห์ 

   6) การด าเนนิการ
ปฏิบัติการโค้ชต่อ 
(Proceeding 
Coaching Cycle) 

 

  

จากการศึกษาขั้นตอนกระบวนการการรู้คิดของ  ของคอสต้า และแกร์มตัน, วิชัย วงษ์ใหญ่ 

และมารุต พัฒผล, ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์, จิตณรงค์ เอี่ยมส าอางค์ค์ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ออกเป็น               

5 ขั้นตอนดังนี้ 1)ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Preparation) เป็นขั้นท่ีผู้โค้ชวิเคราะห์ ก าหนด

เป้าหมาย วางแผน และมีการเตรียมการโค้ชผู้เรียนอย่างชัดเจน 2)ขั้นการด าเนินการโค้ช (Coaching) 

เป็นขั้นที่ผู้โค้ชถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมและเทคนิควิธีต่างๆท่ีหลากหลายตามแนวทางการโค้ชเพื่อ

การรู้คิดและทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา 3)ขั้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  (Implementation) ผู้

โค้ชเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ท้ังรายกลุ่มและรายบุคคลผ่านสถานการณ์

จ าลองและสถานการณ์จริง 4)ขั้นสรุปและประเมินผลการโค้ช (Conclusion & Evaluation) เป็นขั้น

ท่ีผู้โค้ชและผู้เรียนได้ร่วมกันสรุปความรู้ต่างๆ มีการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 5)

ขั้นพัฒนาการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ (Development & applying) ผู้โค้ชและผู้เรียนมีการให้ข้อมูล

การเรียนรู้ต่อยอดถึงผลการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมของตนเอง เพื่อท่ีจะน าไปพัฒนาตนเองใน

อนาคตได้ 

  

 

 

 

 



  60 

 บทบาทของผู้โค้ชเพื่อการรู้คิด 

 วีณา ก๊วยสมบูรณ์ (2547) กล่าวไว้ว่า การโค้ชเพื่อการรู้คิดเป็นเสมือนตัวกลางระหว่างบุคคล

กับเหตุการณ์ ปัญหา ความขัดแย้งความท้าทาย หรือในสถานการณ์ท่ีซับซ้อนอื่นๆ ผู้โค้ชจะแทรกตัว

อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เพื่อพัฒนาการช้ีน าตนเองให้กับผู้รับการโค้ช  

 เนื่องด้วยการเรียนรู้ของมนุษย์ คือการพัฒนาโครงสร้างความรู้ภายในจากการวางแผนและ

การสะท้อนต่อประสบการณ์ต่างๆช่วยกระตุ้นการพัฒนาโครงสร้างภายในเหล่านี้ การโค้ชจะท าให้

โครงสร้างความรู้ท่ีมีอยู่เดิมมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยผ่านการเช่ือมโยงทางความคิด โครงสร้างความรู้

สามารถถูกปรับเปล่ียนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเข้าใจใหม่ๆหรือถูกยกเลิกเนื่องจาก

ประสบการณ์ใหม่ๆบางอย่างท าให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่การตรวจสอบและการวิเคราะห์โครงสร้าง

ความรู้เดิมนี้เองท าให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบนี้เป็นประสบการณ์ตรงท่ีเกิดขึ้นกับผู้รับการโค้ช 

ไม่ใช่แค่เพียงความเข้าใจเท่านั้น แต่ประสบการณ์นั้นจะมีผลกระทบท่ีลึกซึ้งท้ังทางด้านความคิด 

ความรู้สึก และทัศนคติ โดยผ่านการช่วยเหลือของผู้โค้ช การเรียนรู้จะมีโครงสร้างท่ีลึกซึ้งขึ้นและ

ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีมีหลักการและครอบคลุม  

 บทบาทในการช่วยเหลือของผู้โค้ชสามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะได้แก่  

 1) การช่วยเหลือระหว่างบุคคลกับงาน 

  เมื่อบุคคลเผชิญกับงาน ปัญหา หรืออุปสรรคบางประการท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผน ผู้โค้ช

ให้การช่วยเหลือโดยการช่วยให้คิดโดยใช้กลวิธีท่ีเป็นขั้นตอนและรอบคอบ ซึ่งหมายถึงการก าหนด

เป้าหมายท่ีชัดเจนและการวางแผนท่ีจะรวบรวมข้อมูลให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ การช่วยเหลือใน

กรณีนี้หมายถึงการดึงความส าเร็จในอดีตในการแก้ปัญหาท่ีคล้ายคลึงกันและพิจารณากลวิธีทางเลือก

อื่นๆ 

 2) การช่วยเหลือระหว่างบุคคลกับประสบการณ์ 

 การช่วยเหลือแบบนี้ช่วยให้บุคคลสะท้อนประสบการณ์เพื่อสร้างความหมาย การสร้าง

ความหมายเกิดจากการวิเคราะห์ความรู้สึกและข้อมูลการเปรียบเทียบผลต่างๆกับความคาดหวังการ

ค้นหาเหตุปัจจัยและมองไปในอนาคตว่าจะน าความหมายท่ีเกิดขึ้นไปใช้อย่างไร 

 ผู้โค้ชจะต้องช่วยเหลือให้ผู้รับการโค้ชได้วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนากลวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ผู้โค้ชจะให้ค าแนะน า ผู้โค้ชคอยช่วยเหลือผู้รับการโค้ชเรียนรู้ถึงกระบวนการในการช้ีน าการคิดตนเอง

ไปด้วยในระหว่างอยู่ในกระบวนการคิดแก้ปัญหา ผู้โค้ชต้องต่ืนตัวในขณะให้การโค้ช โดยปกติเมื่อผู้รับ

การโค้ชเผชิญกับงานท่ีซับซ้อน สถานการณ์ท่ีล าบากหรือความขัดแย้ง ผู้รับการโค้ชจัดแสดงความตึง
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เครียดและกระวนกระวาย ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้ ผู้โค้ชจะต้องช่วยให้ผู้รับการโค้ชสามารถคิด

แก้ปัญหา ตัดสินใจและเริ่มความคิดสร้างสรรค์ต่างๆด้วยตนเอง ผู้โค้ชจะต้องช่วยให้ผู้รับการโค้ชคิด

สะท้อนและเรียนรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อเรียนรู้ท่ีจะประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นใน

อนาคต ผู้โค้ชจะต้องช่วยกระตุ้นผู้รับการโค้ชให้มีความเข้าใจว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้

ท่ีต่อเนื่องบุคคลจะต้องมีความเช่ือว่าทักษะของมนุษย์มีการพัฒนาในด้านสติปัญญาสังคมและอารมณ์

อยู่ตลอดเวลาและจะต้องเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีทักษะท่ีจะพัฒนาในด้านต่างๆเหล่านั้นด้วยตนเอง 

 คุณลักษณะ 3 ประการท่ีต้องได้รับการดูแลให้เกิดข้ึนตลอดเวลาในการโค้ชคือ  

 1) ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หมายถึง วิธีการท่ีผู้โค้ชท าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในการ

ท างานร่วมกันและความรู้สึกไว้วางใจกัน ผู้โค้ชจะต้องแสดงถึงความเคารพต่อความรู้สึกความคิดและ

ทัศนคติของผู้รับการโค้ชแต่ละคน  

 2) ความต้ังใจท่ีชัดเจน ผู้โค้ชจะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับความต้ังใจของตนเองว่าในบทบาท

ของผู้โค้ชจะไม่คิดหาทางแก้ปัญหา ประเมินและให้ค าแนะน าแก่ผู้รับการโค้ช เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับ

การโค้ชได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง และควรเป็นผู้มีศรัทธาว่ามนุษย์จะสามารถแก้ปัญหาของตนเองได้ 

การพยามแก้หรือเปล่ียนแปลงคนอื่นเป็นการท าลายความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานอยู่บนความไว้วางใจ  

 3) วิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน ผู้โค้ชจะต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสภาพท่ีพึงปารถนาท่ีจะเกิดขึ้น เช่น 
หากผู้รับการโค้ชประสบกับความรู้สึกส้ินหวัง ผู้โค้ชควรมีวิสัยทัศน์ คือการช่วยให้เขารับรู้ในทักษะของ
ตัวเอง หากผู้รับการโค้ชมีอุปสรรคจากความคุมเครือและขาดความชัดเจน ผู้โค้ชควรมีวิสัยทัศน์คือท า
ให้เขามีความจัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายผลงานต่างๆ หากผู้รับการโค้ชมีมุมมองท่ีแคบ มีทัศนคติท่ีคับ
แคบ ผู้โค้ชควรมีวิสัยทัศน์คือการท าให้ความคิดของบุคคลนั้นให้กว้างและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น หาก
ผู้รับการโค้ชมีความรู้สึกโดดเด่ียวผู้โค้ชควรมีวิสัยทัศน์คือมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันมี
ความสัมพันธ์มีความรู้ความผูกพันกับผู้รับการโค้ช 
 จากการศึกษาบทบาทของผู้โค้ชเพื่อการรู้คิดสรุปได้ว่า ผู้โค้ชจะเป็นผู้แนะน าและช่วยเหลือ

ผู้รับการโค้ชให้สามารถคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจต่างๆได้ด้วยตนเอง และผู้โค้ชมีบทบาทหน้าท่ีต้องท าให้

ผู้รับการโค้ชเช่ือว่ากระบวนการโค้ชเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู้รับการโค้ชสามารถพัฒนาตนเอง

ในด้านต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง จากบทบาทของผู้โค้ชดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้กับการวิจัยดังนี้  
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้ันตอนข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโคช้เพื่อการรูค้ิดและบทบาทของผู้โค้ช 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ที่เนน้การโค้ชเพื่อการรู้คิด บทบาทผู้โค้ช  

1) ข้ันวางแผนการจัดการเรียนรู ้(preparation) ผู้โค้ชก าหนดเป้าหมายในการโค้ช สร้างแรงจูงใจใน

การเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนน าเสนอความรู้เดิมและ

ความรู้ใหม่ที่ต้องการ กระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนด

เป้าหมาย วางแผน และใช้วิธีการเรียนรู้และ

กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกับธรรมชาติ 

โดยผ่านกระบวนการเทคนิคต่างๆที่หลากหลาย

เช่น การใช้ค าถาม การใช้สื่อ การใช้เรื่องเล่า หรือ

การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ  และมีการวิเคราะห์และ

ก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ 

2) ข้ันการด าเนนิการโคช้(Coaching)   ผู้โค้ชถ่ายทอดความรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัด
สิ่ ง แ วดล้ อมและบรรยากาศทา งกายภาพ 
บรรยากาศทางจิตวิทยาและบรรยากาศทางสังคม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการใช้เทคนิค
การโค้ชเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ใช้พลังค าถามที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
ความเข้าใจของตนเองปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล รวมถึงกระตุ้น
ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดที่หลากหลาย และคอย
ให้ก าลังใจสนับสนุนผู้เรียนใช้การสื่อสารเชิงบวก
รวมถึงสร้างและท าให้ผูเ้รียนเกิดความไว้วางใจและ
การยอมรับซึ่งกันและกัน  

3) ข้ันการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ(implementation) ผู้โค้ชใหผู้้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรม สร้าง

บรรยากาศ จัดเตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

ให้กับผู้เรียน ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทั้ง

สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จรงิทั้งในและ

นอกห้องเรียนทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล ผู้โค้ชจะ 
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ตารางท่ี 2(ต่อ) ตารางแสดงขั้นตอนขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดและบทบาท

ของผู้โค้ช 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ที่เนน้การ

โค้ชเพื่อการรู้คิด 

บทบาทผู้โค้ช  

 เป็นผู้ดูแล ช่วยเหลือ แนะน า และติดตามผู้เรียน  มีการให้ข้อมูล

ย้อนกลับเป็นระยะๆผ่านทักษะการสื่อสารเชิงบวกและทกัษะการชืน่

ชมและเห็นคุณค่า 

4) ข้ันสรุปและประเมนิผลการโคช้

(Conclusion & Evaluation) 

ผู้โค้ชและนักเรียนได้ร่วมกันสรุปความรู้และทักษะการปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่ได้เรียนรู้ และมีการน าเสนอแนวทางใน

การประยุกต์ใช้ความรู้ ผู้โค้ชเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนผลการ

เรียนของตนเองว่าบรรลุจุดประสงค์ที่ต้ังไว้หรือไม่ ด้วยวิธีการ

ประเมินตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล เช่น การทดสอบ การซักถาม 

การประเมินผลงาน การสังเกตพฤติกรรม แล้วน าผลการประเมินมา

พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีพัฒนาการทีดี่ข้ึนหรือไม่ และผู้โค้ชมีการ

ให้ข้อมูลย้อนกลับ  

5) ข้ันพัฒนาการเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช ้

(Development & applying ) 

ผู้โค้ชให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนว่าสิ่งที่ผู้เรียนควรจะมีพัฒนาการที่ดีข้ึนใน

อนาคตคืออะไร เพื่อให้ผู้เรียนไปเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดีย่ิงข้ึน

โดยใช้กระบวนการวิธีที่หลากหลายเช่น การอภิปรายกลุ่ม (Group 

discussion) การใช้พลังค าถาม (Power question) และมีการแจ้ง

ผู้เรียนทราบถึงการจัดหารเรียนรู้ที่จะเกิดข้ึนในครั้งต่อไปคือเรื่อง

อะไร มีสาระส าคัญอย่างไร ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างไร จะต้องเตรียม

ความพร้อมในเรื่องใดเพื่อให้การเรียนรู้ครั้งต่อไปนั้นมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 
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ทักษะต่างๆของผู้โค้ชเพื่อการรู้คิด 
 วีณา ก๊วยสมบูรณ์ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้โค้ชจะต้องตระหนักว่าในทุกโอกาสเหล่านี้สามารถ

ใช้ทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของผู้รับการโค้ชแต่ละคนได้ ผู้โค้ชต้องมีทักษะ ทัศนคติ 

และทักษะเฉพาะทางท่ีจะแสดงบทบาท ดังนี้ 

 1) ผู้โค้ชรู้จุดมุ่งหมายของตนเองและเลือกการแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกัน  

 พฤติกรรมสามารถเป็นได้ท้ังท่ีเป็นทางการตอบสนองตามส่ิงท่ีเกิดขึ้นและเป็นการกระท าท่ี

ริเริ่มขึ้นเอง ซึ่งพฤติกรรมริเริ่มขึ้นนี้อยู่บนพื้นฐานของทุกคนหมายหรือความตระหนักในเป้าหมาย 

เป้าหมายสูงสุดของการโค้ช คือการช่วยให้ผู้รับการโค้ชสามารถโค้ชตนเองได้ ด้วยเป้าหมายอันนี้ ผู้

โค้ชต้องชัดเจนเกี่ยวกับความต้ังใจในขณะท่ีโค้ชบางครั้งผู้รับการโค้ชต้องการให้ผู้โค้ชช่วยสะท้อนความ

เข้าใจหรืออธิบายส่ิงท่ีพูดให้กระจ่าง หรือปลอบให้รู้สึกสบายใจ การเลือกพฤติกรรมท่ีสนับสนุน

เป้าหมายมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 1) มีสติต่อจุดมุ่งหมายของตนเองและมีสติต่อวิธีการท่ีจะท าให้

จุดมุ่งหมายนั้นไปสู่ความส าเร็จ 2) ต่ืนตัวกับส่ิงต่างๆท้ังท่ีเป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษา 3) มี

เครื่องมือท่ีพร้อมใช้ในการโค้ช 4) มีวิธีการใช้เครื่องมือในการโค้ชให้ตอบสนองต่อเป้าหมายอย่าง

ช านาญ 

 2) ผู้โค้ชควรมีทักษะการฟังท่ีดีและหลากหลาย 

 ผู้โค้ชจะต้องควบคุมทักษะการฟังของตนเองโดยมุ่งความสนใจไปท่ีการส่ือสารท้ังท่ีเป็นวัจ

นภาษาและอวัจนภาษา บางครั้งอาจมีพฤติกรรมบางพฤติกรรมของผู้รับการโค้ชท่ีท าให้เป็นอุปสรรค

ต่อการฟังและเข้าใจ เช่น การฟังเรื่องประวัติส่วนตัว ขณะท่ีผู้โค้ชฟังประส่วนตัวของผู้รับการโค้ช การ

ได้ฟังประวัติส่วนตัวของผู้รับการโค้ชจะกระตุ้นให้ผู้โค้ชนึกถึงประวัติส่วนตัวตนเอง ผู้โค้ชจะต้องขจัด

ความคิดแบบนี้ทันทีเมื่อตระหนักว่าความสนใจของตนเองไปอยู่กับเรื่องตนเอง การรับฟังประวัติ

ส่วนตัวของผู้รับการโค้ชยังกระตุ้นให้เราไปตัดสินท าให้การฟังนั้นมีอคติ  

 3) ผู้โค้ชควรปรับบุคลิกของตนเอง ผู้โค้ชเข้าใจหลักการพื้นฐานท่ัวไปก่อนว่ามนุษย์เรา

แตกต่างกัน มีรูปแบบท่ีแตกต่างกันของการรับรู้และกระบวนการรับข้อมูล ซึ่งเป็นลักษณะร่วมของทุก

เช้ือชาติ วัฒนธรรม เพศ ซึ่งท้ังหมดนี้สามารถสังเกตเห็นได้ในทุกระดับอายุ การตระหนักในความ

แตกต่างเหล่านี้ จะท าให้ผู้โค้ชเป็นผู้ส่ือสารท่ียืดหยุ่น ผู้โค้ชควรตระหนักถึงบุคลิกลักษณะของตนเอง 

ซึ่งจะท าให้ผู้โค้ชมีทักษะสังเกต ให้ความเคารพ ให้คุณค่า เปิดใจกว้าง แสวงหา ไม่ตัดสิน จริงใจ 

ท างานร่วมกัน ให้ความดูแล และให้ความเมตตาเพื่อให้ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้น ผู้โค้ชจะต้องรับรู้และ

แสวงหาและสืบค้นส่ิงต่างๆเกี่ยวกับผู้รับการโค้ชอย่างสม่ าเสมอ และจะต้องขยายองค์ความรู้ภายใน

ตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้สามารถท างานได้กับบุคคลและสถานการณ์ท่ีหลากหลายได้ 
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 ซึ่งสอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 54-61) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ทักษะ
ส าหรับการโค้ชเพื่อการรู้คิด มีดังต่อไปนี้ 
 1) มีบุคลิกภาพท่ีดี บุคลิกภาพ คือ ภาพท่ีประทับใจผู้เรียนและชวนให้ติดตามบทเรียน เช่น 
การแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย การยิ้มแย้มแจ่มใส การพูดด้วยค าสุภาพและให้เกียรติผู้รับการโค้ช 
เป็นต้น บุคลิกภาพท่ีดีของโค้ชท าให้สามารถจูงใจผู้เรียนได้ 
 2) มีมารยาททางสังคม เคารพสิทธิของบุคคล เช่น การกล่าวค าขอบคุณ ค าขอโทษกับผู้เรียน 
การสนทนาพูดคุยด้วยภาษาสุภาพ เป็นต้น การท่ีโค้ชท่ีมีมารยาททางสังคมท่ีดีเป็นการสอนผู้เรียนให้มี
มารยาททางสังคมท่ีดีตามไปด้วย เปรียบเสมือนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น 
 3) ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ การส่ือสารเป็นหัวใจส าคัญของการโค้ช การส่ือสารท่ีดีจะต้อง
มีความชัดเจน ถูกต้อง สุภาพ สร้างสรรค์ เช่ือถือได้และมีความสมบูรณ์ การส่ือสารท่ีเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
 4) มีทักษะในการใช้ภาษา โดยการใช้ภาษาทางบวกในการโค้ช ท่ีทาให้ผู้เรียนเกิดก าลังใจ 
เกิดความเช่ือมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง 
 5) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สัมพันธภาพท่ีดีเป็นปัจจัยท่ีท าให้การโค้ชประสบความส าเร็จ เพราะการ
โค้ชเป็นเรื่องของความสมัครใจและร่วมมือร่วมใจระหว่างโค้ชและผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งไม่สามารถใช้
อ านาจในการบังคับได้ 
 6) มีการบริหารเวลาท่ีดี การวางแผนการท างานในเวลาท่ีมีอยู่นั้นอย่างมีประสิทธิภาพท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัด ด้วยการท าส่ิงต่างๆทีละอย่าง การท างานหลายๆ อย่างพร้อมกัน มีผลเสียต่อคุณภาพขอ
งาน การมีสติอยู่กับงานท่ีปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน คือส่ิงท่ีดีท่ีสุด ไม่ยึดติดอยู่กับอดีตและไม่ฟุ้งซ่านกับ
อนาคต 
 7) การต้ังค าถามและการฟัง เป็นทักษะพื้นฐานส าคัญท่ีโค้ชจะต้องมี การต้ังค าถามท่ีมี
ประสิทธิภาพจะช่วยกระตุ้นการคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี พลังค าถามจะมุ่งถามให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา ตลอดจนค าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและเกิดค าถามในการ
เรียนรู้ต่อไป ส่วนการฟังนั้นเป็นการเคารพผู้รับการโค้ช เปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้และเป็น
ทักษะท่ีท าให้ผู้โค้ชเข้าใจแนวความคิดและวิธีการคิดของผู้รับการโค้ช การฟังให้เข้าใจและจับประเด็น
ส าคัญได้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีดีส าหรับ การให้ค าแนะน า ช้ีแนะ ในขณะท่ีท าการโค้ช 
 8) การคิด การโค้ชเพื่อการรู้คิดมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโค้ชจะต้องมีทักษะด้านการคิด เพราะ
ถ้าโค้ชมีทักษะการคิดแล้วจะสามารถกระตุ้นให้ผู้รับการโค้ชมีทักษะการคิดตามไปด้วย ทักษะการคิดท่ี
ส าคัญ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
อย่างเป็นระบบ การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดเป็นส่ิงท่ีต้องได้รับการกระตุ้นและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้การตั้งค าถาม การสังเกต การสะท้อนคิด (reflection) 
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 9) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นทักษะส าคัญสาหรับการโค้ชเพื่อการรู้คิด ผู้เรียนซึ่งเป็น
ผู้รับการโค้ชจะต้องได้รับการกระตุ้นการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะท าให้สามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้แล้ว ยังก่อให้เกิดนวัตกรรมอีกด้วย หากโค้ชเองมีทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์แล้วย่อมท าการโค้ชให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างแน่นอน  
 และทักษะท่ีช่วยเสริมการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่  
 1) ทักษะทางสังคม (soft skills) เป็นทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ท่ีแสดงออก
ผ่านทาง EQ ซึ่งอยู่ทางสมองซีกขวา ซึ่งเป็นทักษะทางสังคม การจัดการตนเอง การควบคุมอารมณ์ 
การมองบวก การติดต่อส่ือสาร และความเป็นมิตร  โค้ชท่ีมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ 
soft skills ต่างๆ เพื่อให้การโค้ชบรรจุความส าเร็จ ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
 1.1) ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมโค้ช ซึ่งผู้สอนทุกคน คือ ทีมโค้ช ท่ีจะ
ช่วยกันพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ ความเป็นทีมมีลักษณะเป็นทีมเรียนรู้ ( team 
learning) ท่ีมีการวิเคราะห์เป้าหมาย ด าเนินการ และประเมินผลด้วยความรับผิดชอบต่อความส าเร็จ
ร่วมกัน 
 1.2) การมีวินัยในตนเอง เคารพ อดทน โค้ชต้องพัฒนาตนเองในด้านความมีวินัยในตนเอง 
(self - discipline) ซึ่งประกอบด้วย การนาตนเอง (self -direction) การควบคุมตนเอง (self - 
control) และการก ากับตนเอง (self -regulation) ความเคารพบุคคลอื่นซึ่งทาให้การทาหน้าท่ีโค้ช
เป็นไปด้วยความเท่าเทียมกันระหว่างโค้ชและผู้เรียน ร่วมเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้โค้ชยังต้อง
พัฒนาตนเองในด้านความอดทนและความใจเย็น เพราะการโค้ชแต่ละครั้งอาจต้องใช้ความพยายาม
มากเป็นพิเศษ ดังนั้นหากโค้ชขาดความอดทนและใจร้อน ซึ่งจะท าให้การโค้ชไม่ประสบความส าเร็จ 
 1.3) ทักษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลรอบข้างโค้ชควรพัฒนาตนเองในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับบุคคลอื่น เพื่อเป็นการจัดการความรู้ท่ีได้รับจากการโค้ช เช่น การแลกเปล่ียนความส าเร็จใน
การโค้ชผู้เรียน เทคนิคการจูงใจผู้เรียน เป็นต้นทักษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีทักษะย่อยประกอบด้วย 
ทักษะการนาเสนอ ทักษะการส่ือสาร ทักษะการแสดงความคิดเห็น ทักษะการฟัง 
 1.4) การด าเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญา การพัฒนาตนเองด้านนี้มีความส าคัญมาก โค้ชต้อง
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีสติและปัญญาอยู่ตลอดเวลาสติ คือ การรู้ตัว รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์
ของตนเอง ส่วนปัญญา คือ การคิดเป็นท่ีอยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุผลและการมุ่งประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม การพัฒนาสติและปัญญานั้น สามารถท าได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ีและทุกกิจกรรม โดยไม่
จ าเป็นต้องละท้ิงหน้าท่ีการงานแต่อย่างใด 
นอกจากการพัฒนาตนเองทางด้านทักษะดังกล่าวแล้ว โค้ชยังต้องมีคุณลักษณะเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้ 
  1.4.1) การยอมรับ (acceptance) โค้ชควรให้การยอมรับ ความหลากหลายของ
ผู้เรียนท้ังทางกายภาพและทางความคิด การยอมรับผู้เรียนท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนส าคัญ 
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  1.4.2) ความเข้าใจ (understanding) โค้ชควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 
เคารพสิทธิ มองผู้เรียนด้วยใจท่ีมีเมตตา โดยไม่ด่วนสรุปและตัดสินผู้เรียน เอาใจของผู้เรียนมาเป็นใจ
ของตนเองให้มาก 
  1.4.3) ความจริงใจ (sincerity) โค้ชมีความจริงใจในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนโดยไม่
หวังส่ิงตอบแทนใดๆ นอกจากการเรียนรู้ของผู้เรียน คุณลักษณะ และคุณภาพด้านต่างๆ ท่ีเป็น
รากฐานของการด าเนินชีวิตในอนาคต 
  1.4.4) มีจริยธรรม (ethics) ด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างเป็นครูท่ีดี คิด พูด 
ท า ในส่ิงท่ีตรงกัน รักและเมตตาผู้เรียนอย่างเสมอภาค ส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีต้องมี คือ การให้
ความยุติธรรมกับผู้เรียนทุกคน เพราะความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของคุณธรรมด้านอื่นๆ 
  1.4.5) มีความมั่นคงทางอารมณ์ (maturity) สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้ 
การแสดงออกทางอารมณ์ด้วยการมีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนาน ร่าเริง เบิกบาน ช่วยทาให้
จิตใจของผู้เรียนแช่มช่ืน เอื้อต่อการโค้ชมากขึ้น 
  1.4.6) มีความยืดหยุ่น (flexibility) โดยการไม่ยึดติดกับกฎระเบียบหรือกรอบกติกา
มากจนเกินไปท าให้ผู้เรียนไม่ตึงเครียด ผ่อนคลายและมีความสุขเมื่ออยู่กับโค้ชและผู้เรียนสามารถรับรู้
และเปล่ียนแปลงตนเองไปสู่เป้าหมายได้ 
  1.4.7) การประเมินท่ีเสริมพลัง (empowerment evaluation) เป็นการประเมินท่ี
เน้นการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความสุขจากการได้รับการสะท้อนผลการประเมิน 
สามารถใช้สารสนเทศนาไปพัฒนาเรียนรู้ต่อยอดได้  นอกจากโค้ชจะต้องมีทักษะทางสังคม (soft 
skills) แล้วโค้ชยังต้องมีทักษะเชิงวิชาการหรือวิชา (hard skills) อีกด้วย ซึ่งท้ัง soft skills และ hard 
skills เป็นปัจจัยเอื้อต่อการโค้ชด าเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 
 2) ทักษะทางวิชาการ (hard skills) ท่ีโค้ชทุกคนจะต้องมีความรู้ทักษะท่ีก าหนดโดยเชาว์
ปัญญา (IQ) ซึ่งอยู่ทางสมองซีกซ้าย ทักษะเชิงวิชาการหรือวิชา (hard skills) โค้ชท่ีมีประสิทธิภาพมี
การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ hard skills ต่างๆ เพื่อให้การโค้ชบรรจุความส าเร็จ ท่ีโค้ชต้องมีมีดังต่อไปนี้ 
 2.1) ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย (Research knowledge) 
 - การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 - การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการโค้ชท่ีมีประสิทธิภาพ 
 - การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 2.2) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technological knowledge) 
 - การเข้าถึงและรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 - การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะกับการโค้ช 
 - การน าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการเรียนรู้ 
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  2.3) ความรู้ในวิธีการสอน (Pedagogical knowledge) 
 - การคัดสรรวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนและบริบทของพื้นท่ี 
 - การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 - การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 - การให้ผลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ 
 2.4) ความรู้เกี่ยวกับสาระท่ีสอนรวมท้ังความรู้ใหม่ๆ (Content knowledge) 
 - การบูรณการสาระส าคัญ (main concept) ท่ีเหมาะกับทักษะของผู้เรียนแต่ละคน 
 - การปรับ (modify) สาระส าคัญให้ง่าย ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงได้ 
 จากการศึกษาทักษะการโค้ชสรุปได้ว่า การท่ีผู้สอนจะเป็นโค้ชท่ีดีได้นั้นจ าเป็นต้อง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองให้มีทักษะการโค้ชในด้านต่างๆ เพราะเป็นปัจจัยความส าเร็จในการ
โค้ช ซึ่งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจ าเป็นต้องเปล่ียนความคิดเสียก่อน เมื่อความคิดเปล่ียนพฤติกรรม
ก็เปล่ียนท าให้สามารถโค้ชได้อย่างมีความสุข (happiness coaching) ดังนั้นผู้สอนท่ีจะเป็นโค้ชท่ีดี 
จะต้องมีทักษะทางสังคม (Soft skills) และความฉลาดทางอารมณ์ท่ีแสดงออกผ่านทาง EQ ซึ่งอยู่ทาง
สมองซีกขวา ซึ่งเป็นความสามารถทางสังคม การจัดการตนเอง การควบคุมอารมณ์ การมองบวก การ
ติดต่อส่ือสาร และความเป็นมิตร และทักษะทางวิชาการ (hard skills) ท่ีโค้ชทุกคนจะต้องมีความรู้
ความสามารถท่ีก าหนดโดยเชาว์ปัญญา (IQ) ซึ่งอยู่ทางสมองซีกซ้าย ในการโค้ชดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญและจ าเป็นต่อการโค้ช เพราะท าให้ผู้เรียนเปิดใจรับฟังโค้ช และเกิดการรู้คิดพร้อมท่ี
จะปรับเปล่ียนการปฏิบัติและปฏิบัติตามค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นทั้งในด้านความรู้ทักษะ การคิดและคุณลักษณะต่างๆ 

 กลไกของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 64-66) ได้กล่าวไว้ว่าการโค้ชเพื่อการรู้คิดมีกลไกท่ี
น าไปสู่กระบวนการโค้ชและความส าเร็จของการโค้ชดังต่อไปนี้ 
 1) สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน (Inspiring your learners) โดยท่ีโค้ชต้องใช้กลวิธี 
เทคนิคต่างๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้ ก าหนดเป้าหมาย
ของการเรียนรู้และอยากปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยเหตุผล 
 2) ให้ก าลังใจสนับสนุนผู้เรียน (encouraging your learners) โค้ชต้องมีความจริงใจในการ
ชมเชยผู้เรียน เมื่อผู้เรียนท าส่ิงต่างๆ ได้ส าเร็จและให้ก าลังใจเมื่อประสบกับความ ล้มเหลว โดยใช้
ค าถามเพื่อการรู้คิดในการพัฒนาและปรับปรุงโดยไม่วิพากษ์ วิจารณ์ 
 3) แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้เรียน (correcting your learners) โค้ชท่ีมีประสบการณ์
สูง จะสามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้กับผู้เรียนได้ โดยใช้คาถามหรือการ
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ให้ผู้เรียนคิดหาแนวทางด้วยตนเอง การเสนอแนวความคิด โดยไม่ลงมือท าให้เพราะท าให้ผู้เรียนไม่ได้
เรียนรู้ 
 4) สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน (challenging your learners) โค้ชจ าเป็นต้องท าให้ผู้เรียน
เกิดความรู้สึกท้าทายในการเรียนรู้เพราะเมื่อผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าส่ิงท่ีเขาจะต้องเรียนรู้นั้น เป็นส่ิงท่ี
ท้าทายความรู้ทักษะของเขาท าให้เกิดความมุ่งมั่น ความอุตสาหพยายามในการท่ีจะเรียนรู้ให้ส าเร็จ 
 5) ภาวะผู้น าทางวิชาการ (academic leadership) โค้ชท่ีจะท าการโค้ชได้ดีนั้น จ าเป็นต้องมี
ภาวะผู้น าทางวิชาการ คือ การมีความรู้ในเนื้อหาสาระท่ีตนเองจัดการเรียนรู้และมีทักษะในการน า
ความคิดรวบยอด หรือ mainconcept ของความรู้นั้นมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
 6) สุนทรียสนทนา (dialogue) เป็นการส่ือสารกับผู้เรียนด้วยจิตใจท่ีบริสุทธิ์ ใช้เหตุผลหรือ
ปัญญาในการพูด โดยไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึก รับฟังผู้เรียนด้วยใจท่ีเป็นกลางปราศจากอคติ ไม่
ด่วนสวนกลับ ไม่ ด่วนสรุป สุนทรียสนทนาเป็นปัจ จัยของการเรียนรู้ สู่การ เป ล่ียนแปลง 
(transformative learning) 
 7) การถอดบทเรียน (lesson learned) เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
จริง เกี่ยวกับการโค้ช เช่น เทคนิคการต้ังค าถาม วิธีการจูงใจ วิธีการให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นต้น 
ผลจากการถอดบทเรียนจะท าให้โค้ชมีองค์ความรู้ท่ีมาจากการปฏิบัติและสามารถน าไปเรียนรู้ต่อยอด 
 8) ความผูกพันของผู้เรียนกับโค้ช (engagement) การโค้ชเป็นความผูกพันส่วนบุคคล คือ 
เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถออกค าส่ังหรือบังคับให้ปฏิบัติตามได้ ผู้เรียนท่ีมีความผูกพันกับโค้ช จะรับฟัง
ค าแนะน าจากโค้ชและน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง 
 9) การตั้งค าถามกระตุ้นการคิด (thinking questions) เป็นหัวใจท่ีส าคัญของการโค้ช เพราะ
การโค้ชท่ีดีจะต้องใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง การโค้ชท่ีดีเป็น
มากกว่าการให้ค าตอบท่ีถูกต้อง หากแต่อยู่ท่ีการดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมา แล้วให้ผู้เรียนพัฒนา
ด้วยตัวของเขาเองเต็มตามศักยภาพ 
 จากการศึกษากลไกของการโค้ชเพื่อการรู้ คิด สรุปได้ว่ากลไกของการโค้ชท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จมีดังนี้   1) มีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 2) โค้ชคอยให้ก าลังใจสนับสนุนผู้เรียน 
3) มีการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้เรียน 4) โค้ชสร้างความท้าทายให้ผู้เรียน 5) โค้ชต้องมีภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ 6) ใช้การส่ือสารแบบสุนทรียสนทนา 7) มีการให้ผู้เรียนถอดบทเรียน 8) ความผูกพัน
ของผู้เรียนกับโค้ช 9) โค้ชมีการต้ังค าถามกระตุ้นการคิด ซึ่งในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้น ากลไก
ต่างๆสอดแทรกเข้าไปในขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดเพื่อท่ีจะสามารถ
พัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนได้  
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 การประเมินผลการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 325-330) กระบวนทัศน์การประเมินผลการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 เป็นแนวความคิดในการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเน้นการประเมินเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา (assessment for improvement) โดยแบ่งแนวทางการประเมินออกเป็น 3 แนวทาง 
ได้แก่ 1) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning) 2) การประเมินขณะเรียนรู้ 
(assessment as learning) และ 3) การประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning) 
 การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning) 
 เป็นการประเมินระหว่างทาง (formative assessment) ท่ีโค้ชมีบทบาทเป็นผู้ประเมิน
ผู้เรียนด้วยวิธีการประเมินท่ีหลากหลายตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยโค้ชใช้วิธีการสังเกตและการส่ือสารส่วนบุคคลเป็นวิธีการส าคัญในการ
ประเมินโค้ชสามารถท าการประเมินเพื่อการเรียนรู้ได้ตลอดระเวลาของการโค้ชโดยใช้วิธีการท่ีง่าย 
สะดวกรวดเร็ว ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนทราบจุดท่ีตนเองจะต้องปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง 
 การประเมินขณะเรียนรู้ (assessment as learning) 
 เป็นการประเมินท่ีผู้เรียนใช้การประเมินเป็นวิธีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การประเมิน
ลักษณะนี้ มีจุดเน้นคือการให้ผู้เรียนได้ใช้การประเมินตนเอง (self -assessment) เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ชนิดหนึ่ง ผู้เรียนประเมินตนเองเป็นระยะๆในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะ
ได้ประเมินตนเองและแสวงหาแนวทางพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังมีโอกาสการประเมินเพื่อน
ร่วมช้ันเรียนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 โดยผู้เรียนควรต้ังค าถามตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองดังต่อไปนี้ 
 1) จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ของเราคืออะไร 
 2) เราได้ความรู้อะไรบ้างจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ 
 3) มีวิธีการเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างไร 
 4) มีความเข้าใจสาระส าคัญท่ีเรียนนี้ว่าอย่างไร 
 5) มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของเราอย่างไรและประสบความส าเร็จตามเกณฑ์นั้น
หรือไม่ 
 6) มีวิธีการยกระดับผลการเรียนรู้ของเราในการเรียนครั้งต่อไปอย่างไร 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการประเมินตนเองนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการท่ีผู้เรียนจะพัฒนาได้ด้วย
ตนเองในระยะยาว โค้ชควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ การให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้เรียนอย่าง
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ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดต่างๆ ในการประเมินตนเองและแสวงหาแนวทางการพัฒนา
ตนเองยยยยซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย 
 
 การประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning) 
 การประเมินผลการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยโค้ช
เป็นผู้ท่ีมีบทบาทหลักในการประเมิน โดยการประเมินจะมีลักษณะเป็นการประเมินรวบยอด 
(summative assessment) ท่ีใช้วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นมาตรฐานการประเมิน 
ตลอดจนใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพเช่ือถือได้ ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วการประเมินผลการ
เรียนรู้จะมีลักษณะท่ีเป็นทางการมากกว่าการประเมินเพื่อการเรียนรู้ และการประเมินขณะเรียนรู้ ซึ่ง
อาจใช้เครื่องมือการประเมินท่ีมีคุณภาพ 
 จากการศึกษาการประเมินผลการโค้ชสรุปได้ว่า ผู้โค้ชควรใช้การประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่
กับการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการประเมินขณะการเรียนรู้ เพื่อให้มีผลการประเมินท่ีหลากหลาย 
สามารถใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังใช้ข้อมูลจากการประเมินเป็นเพื่อแนวทางส าหรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของของผู้รับการโค้ชอย่างต่อเนื่อง 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด 

 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Theory) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Theory) ก่อตั้งขึ้นในประเทศเยอรมัน น าเสนอครั้ง
แรกโดย Christian von Ehrenfels (ค.ศ. 1859 - 1932) นักปรัชญาชาวออสเตรียน (Austrian) มี
รากฐานทฤษฎีมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ  David Hume, Johann Wolfgang von Goethe, 
Immanuel Kant, David Hartley, and Ernst Mach และ Max Wertheimer เป็นผู้ต้ังช่ือทฤษฎี
การเรียนรู้เหล่านี้ว่า Gestalt มุ่งเน้นการศึกษาจิตและสมอง  
 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 114-115) ได้สรุปหลักการของการศึกษาทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มเกสตัลท์ไว้ว่า จิตและสมองมีความเป็นองค์รวมและมีความเช่ือมโยงกัน นักจิตวิทยาคน
ส าคัญ คือ Max Wertheimer, Wolfgang Kholer, Kurt Koffka แนวคิดส าคัญของทฤษฎีนี้ คือการ
เรียนรู้ ท่ีดีย่อมเกิดจากส่ิงเร้าต่างๆ การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการเรียนรู้ในภาพรวมก่อนท่ีจะเรียนรู้
รายละเอียด ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt  มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้   1) บุคคลเรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นองค์
รวมก่อนท่ีจะเรียนรู้ส่วนประกอบย่อยๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีเป็นองค์รวมอย่างเป็นระบบมีความ
เป็นพลวัต 2) การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดของแต่ละบุคคล บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีต้องใช้
กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด สังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การ
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แก้ปัญหา 3) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ การรับรู้ หมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสรับ ส่ิงเร้า
แล้วน าไปสู่กระบวนการคิดโดยสมองหรือจิตจะเช่ือมโยงส่ิงท่ีได้รับรู้กับประสบการณ์เดิมแล้ววิเคราะห์
ตีความและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองส่ิงท่ีได้รับรู้นั้น และการหยั่งเห็น หมายถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น
อย่างฉับพลันจากการพิจารณาความเข้าใจเหตุและผลในภาพรวม 4) กฎการรับรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มเกสตัลท์ มีพื้นฐานแนวคิดหลักคือบุคคลจะรับรู้ส่ิงท่ีเป็นองค์รวมได้ดีกว่าส่วนประกอบย่อยๆ โดย
อาศัยกฎการรับรู้ส่ิงเร้าต่างๆ ต่อไปนี้ กฎการรับรู้ส่วนรวมและส่วนย่อย เป็นกฎท่ีระบุว่าบุคคลจะรับรู้
ส่ิงท่ีเป็นส่วนรวมก่อนแล้วจึงรับรู้ส่ิงท่ีเป็นส่วนย่อย กฎความคล้ายคลึงกัน เป็นกฎท่ีระบุว่าบุคคลจะ
รับรู้ส่ิงเร้าท่ีมีความคล้ายคลึงกันว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน กฎแห่งความสมบูรณ์  เป็นกฎท่ีระบุว่าบุคคล
สามารถรับรู้ส่ิงเร้าต่างๆ ได้ แม้ว่าส่ิงเร้าเหล่านั้นจะไม่สมบูรณ์ ถ้ามีประสบการณ์เดิมท่ีเพียงพอ กฎ
แห่งความใกล้เคียง เป็นกฎท่ีระบุว่าบุคคลจะรับรู้ส่ิงเร้าท่ีมีความใกล้เคียงกันว่าเป็นส่ิงเดียวกัน กฎแห่ง
ความต่อเนื่อง เป็นกฎท่ีระบุว่าบุคคลจะรับรู้ส่ิงท่ีมีความต่อเนื่องกันเป็นล าดับมีเหตุผลสอดคล้องกัน   
5) การเรียนรู้แบบหยั่งเห็น  Kohler ได้ท าการทดลองพฤติกรรมการเรียนรู้ของลิงโดยวางกล้วยไว้ใน
ระยะห่างท่ีลิงเอื้อมไม่ถึง พร้อมกับวางท่อนไม้ท่อนส้ันและท่อนยาวไว้ ลิงน าไม้ท่อนส้ันไปสอยกล้วย
แต่ไม่สามารถเอื้อมถึง ในท่ีสุดลิงเกิดความคิดท่ีจะน าไม้ท่อนยาวที่วางไว้ไปสอยกล้วยมากินได้ Kohler 
สรุปการทดลองนี้ว่า ลิงเกิดการเรียนรู้แบบหยั่งเห็นซึ่งเป็นการค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้ในทันที จาก
การมองภาพรวมของปัญหา การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเช่ือมโยง และการ
จินตนาการผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น  
 สุรางค์ โค้วตระกูล (2545: 204) ได้สรุปหลักการของกลุ่มเกสตัลท์ ไว้ว่าเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการรู้คิดและความส าคัญของผู้เรียน โดยถือว่าการเรียนรู้เป็นผลของการท่ีผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและในกระบวนการเรียนรู้ส่ิงเร้าท่ีส าคัญคือส่ิงเร้าท่ีผู้เรียนรับรู้และการรับรู้
เป็นปัจจัยส าคัญของการเรียนรู้ การเรียนรู้ไม่จ าเป็นจะต้องเริ่มด้วยการลองผิดลองถูกเสมอไปผู้เรียน
อาจเกิดการหยั่งรู้ในการแก้ปัญหาและแก้ปัญหาได้ทันทีโดยไม่ต้องให้แรงเสริม 
 แนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกสตัลท์ 1) ส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ เพราะการคิดเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของ
การเรียนรู้ 2) ให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของส่ิงท่ีเรียนรู้ก่อนแล้วจึงให้เรียนรู้ส่วนย่อยตามล าดับ เมื่อ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในส่วนย่อยจะเช่ือมโยงเข้ากับส่ิงท่ีเป็นภาพรวมท าให้เกิดความเข้าใจท่ีดีขึ้น 3) กระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพราะเมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์มากจะยิ่งส่งเสริม
การเรียนรู้และการคิดให้มีประสิทธิภาพ 4) จัดให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเพราะการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ จะท าให้การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5) จัดระบบให้ผู้เรียนเรียนรู้ไปตามล าดับเนื้อหาสาระให้มีความเช่ือมโยง
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กัน 6) กระตุ้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้กับประสบการณ์เดิมของตนเองเพื่อท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 7) การกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแบบองค์รวมเพื่อท าให้เห็นความเป็นระบบของเนื้อหา
สาระท่ีเรียนตลอดจนความเช่ือมโยงกับส่ิงอื่นๆ    
 ทฤษฎีสนาม (Field Theory)   
 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 116-117) ได้สรุปไว้ว่า ทฤษฎีสนาม (Field 
Theory)  Kurt Zadek Lewin (ค.ศ. 1890 - 1947) นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน – อเมริกัน ผู้คิดค้น
และพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการ (action research) กลุ่มพลวัตมีความเช่ือว่าการเรียนรู้ว่าเป็นส่ิงท่ีเกิด
จากกระบวนการรับรู้และกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นการเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับส่ิงแวดล้อม Lewin ระบุว่าส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้มี 2 ชนิด ได้แก่ 1) ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ และ 2) ส่ิงแวดล้อมทางจิตวิทยา ส่ิงแวดล้อมท้ัง 2 ดังกล่าว จะมีการเปล่ียนแปลงใน
ลักษณะท่ีเป็นพลวัต พฤติกรรมการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในขณะปัจจุบันซึ่งจะแสดง
ออกมาอย่างมีเป้าหมายและมีพลัง เมื่อบุคคลมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้ ส่ิงท่ีอยู่ในความต้องการ ท่ีจะ
เรียนรู้มีพลังทางบวกและส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือความต้องการท่ีเรียนรู้มีพลังเป็นลบ การเรียนรู้จะเกิดขึ้น
เมื่อผู้เรียนมีพลังทางบวกซึ่งมาจากการอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
  แนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีสนามของ Lewin  1) จัดสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังบรรยากาศทางกายภาพ บรรยากาศทางจิตวิทยาและบรรยากาศทาง
สังคม 2) โค้ชควรมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการโค้ชท่ีประทับใจของผู้เรียนท าให้โค้ชเข้าไปอยู่ใน
ความสนใจของผู้เรียน (life space) ซึ่งช่วยท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   3) กระบวนการ
โค้ชควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้   
  ทฤษฎีเคร่ืองหมาย (Sign Theory)   
 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 117-119)  ได้สรุปไว้ว่า ทฤษฎีเครื่องหมายคิดค้น
ขึ้นโดย Edward Chace Tolman (ค.ศ. 1886 - 1959) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ทฤษฎีเครื่องหมาย
หรือทฤษฎีความคาดหมาย พัฒนามาจากทฤษฎีการแสดงพฤติกรรมไปสู่จุดมุ่งหมายของบุคคล 
มุ่งเน้นการเรียนรู้ท่ีเกิดมาจากความรู้ความเข้าใจ Tolman ระบุว่าการเรียนรู้เกิดการใช้เครื่องหมาย
หรือความคาดหมาย เป็นเครื่องช้ีน าพฤติกรรมของตนเองไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
การเรียนรู้โดยใช้เครื่องหมายหรือความคาดหวัง เกิดขึ้นได้ 3 ลักษณะ ดังนี้   1) การคาดหมายรางวัล 
2) การเรียนรู้จากเครื่องหมาย สัญลักษณ์ สถานท่ี 3) การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  
 แนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครื่องหมาย 1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
เป้าหมายในการเรียนรู้หรือความคาดหมายผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นรางวัลท่ีผู้เรียนต้องการ 
2) ใช้เทคนิคการโค้ชเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลเมื่อผู้เรียนได้รับการ
ตอบสนองความต้องการแล้วจะเกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น 3) ใช้พลังค าถามท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
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จากความเข้าใจของ ตนเองมากกว่าการจดจ าโดยขาดความเข้าใจ   4) กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมายและวิธีการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย กระตุ้นให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้
และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยตนเอง   5) ประเมินผลการโค้ชจากการแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้
ออกมา สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้    
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory)  
 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 119-120) ได้สรุปไว้ว่า ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญา พัฒนาขึ้นโดย Jean William Fritz Piaget (ค.ศ.1896 - 1980) นักจิตวิทยาชาว
สวิตเซอร์แลนด์ Piaget มีความเช่ือว่าเด็ก ทุกคนเกิดมาพร้อมท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติตลอดเวลา โดยการลงมือกระท า การจัดระบบและการปรับตัวให้สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อม
รอบตัวโดยการดูดซับและการปรับแต่ง จนเกิดความสมดุล เมื่อเกิดความสมดุลแล้วการเรียนรู้จึง
เกิดขึ้น ซึ่งการดูดซับการปรับแต่งและความสมดุล มีสาระส าคัญคือการดูดซับเป็นการรับรู้ข้อมูลหรือ
ประสบการณ์ใหม่ของบุคคลแล้วเก็บไว้ในโครงสร้างของสติปัญญา การปรับแต่งเป็นการเช่ือมโยง
ประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิมเพื่อท าความเข้าใจประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับ  ความสมดุลเป็น
ผลจากการปรับแต่งประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิมเข้าด้วยกันได้หรือเช่ือมโยงกันได้ ซึ่งหากมี
ความสมดุลก็จะเกิดการเรียนรู้ตามมาแต่ในทางกลับกันถ้าปรับแต่งแล้วยังไม่สมดุลก็จะไม่เกิดการ
เรียนรู้    
 แนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget 1) 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ท่ีคล้ายคลึงหรือเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม  2) กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเช่ือมโยงประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เพื่อให้กระบวนการปรับแต่งเกิด
ความสมดุล ท าให้เกิดการเรียนรู้   3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัวอย่าง
ต่อเนื่อง  4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้การลงมือกระท าหรือปฏิบัติจริงในส่ิงท่ีเรียนรู้และให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้   5) หากผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้สาระส าคัญในเรื่องใด ควรให้ข้อมูลพื้นฐานความรู้
ส าหรับผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการปรับแต่งจนเกิด ความสมดุล 6) ออกแบบการ
โค้ช เช่น การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การใช้พลังค าถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ ท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน   
 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558:120-122) ได้สรุปไว้ว่า Robert Mills Gagné (ค.ศ.
1916 - 2002) นักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกัน เป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไปในเรื่องของเงื่อนไขของการ
เรียนรู้  กาเย่มีข้อสมมติฐานทางการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้มีหลายระดับและประเภท แต่ละระดับและ
ประเภทจ าเป็นต้องใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องมีการปรับเปล่ียนให้มีความสอดคล้อง
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กับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน  จากความเช่ือดังกล่าวของกาเย่นี้ได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้
เป็นรากฐานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาชีพ  กาเย่ระบุว่าการเรียนรู้มี 

5 หมวดหมู่ ได้แก่ 1) ทักษะทางปัญญา (intellectual skills) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

ศักยภาพและทักษะในการตอบสนองส่ิงเร้าต่าง  ๆ ของแต่ละบุคคล 2) กลยุทธ์การรู้คิด (cognitive 
strategies) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูล การจัดกระท าข้อมูลและการตอบสนองข้อมูล เพื่อ
น าไปสู่การจดจ า การคิดและการเรียนรู้มีวิธีการจัดการเรียนรู้หลายวิธี เช่น การสร้างความสนใจ การ
ระลึกส่ิงท่ีอยู่ ในความทรงจ า การแก้ปัญหา การคิด เป็นต้น  3) การจ าสารสนเทศ ( verbal 
information) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจดจ าข้อมูลต่างๆ เช่น ช่ือบุคคล หน้าตา วัน เวลา สถานท่ี 
หมายเลขโทรศัพท์    4) ทักษะกลไกการเคล่ือนไหว (motor skills) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เคล่ือนไหวร่างกาย เช่น การเดิน การวิ่ง การขับรถ การว่ายน้ า การวาดภาพ  5) เจตคติ (attitudes) 
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเจตจ านงท่ีน าไปสู่ความแตกต่างทางความคิด ความเช่ือ มุมมองท่ีมีอิทธิพลต่อ
การแสดงพฤติกรรมของบุคคล  
 แนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่  1) ใช้วิธีการโค้ช
อย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  2) ปรับเปล่ียนวิธีการโค้ชไป
ตามระดับศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล โดยเนื้อหาสาระมีความเหมือนกันแต่ใช้วิธีการโค้ชแตกต่าง
กัน  3) เลือกใช้วิธีการโค้ชท่ีตอบสนองธรรมชาติของการเรียนรู้ในแต่ละหมวดหมู่ 4) ใช้การโค้ช
สอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5) ประเมินผลการโค้ชโดยมุ่งประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning)   
 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 123-125) ได้สรุปไว้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย พัฒนาขึ้นโดย David Paul Ausubel  (ค.ศ.1918 – 2008) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันมี
ความเช่ือว่าการเรียนรู้ใดๆ จะมีความหมายต่อผู้เรียนหากสามารถเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีเคยเรียนรู้มาก่อน 
เนื้อหาสาระใดๆสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กได้แต่ต้องใช้วิธีการให้เหมาะสมกับศักยภาพของเด็ก
แต่ละคน เด็กแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เมื่อมีความพร้อม Ausubel แบ่งวิธีการเรียนรู้ออกเป็น 4 
ลักษณะ ได้แก่ 1) การเรียนรู้โดยการรับข้อมูลอย่างมีความหมาย (Meaningful Reception 
Learning) 2) การเรียนรู้แบบท่องจ าโดยไม่ทราบความหมาย (Rote Reception Learning) 3) การ
เรียนรู้แบบค้นพบอย่างมีความหมาย (Meaningful Discovery Learning) และ 4) การเรียนรู้แบบ
ค้นพบอย่างไม่มีความหมาย (Rote Discovery Learning) ส่ิงท่ี Ausubel ให้ความส าคัญกับการ
เรียนรู้คือ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ ด้วยวิธีการรับสาร หรือวิธีการค้นพบควรเป็นส่ิงท่ีมีความหมายต่อ
ผู้เรียน ซึ่งมีปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ 1) เนื้อหาสาระท่ีเรียนซึ่งเป็นส่ิงท่ีมีความหมายต่อผู้เรียน หรือ
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เป็นส่ิงท่ีคล้ายคลึงกับส่ิงท่ีเคยเรียนรู้มาก่อน 2) ผู้เรียนมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีเรียนหรือไม่ก็
ต้องเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกับความรู้หรือประสบการณ์เดิมท่ีคล้ายคลึงกัน และ 3) ความต้ังใจของผู้เรียน
ในการท่ีจะเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกับความรู้และประสบการณ์เดิมของตนเอง นอกจากนี้ Ausubel ได้
จ าแนกการสร้างความหมายของการเรียนรู้ออกเป็น 3 วิธีการดังต่อไปนี้   1) การสร้างความหมายของ
การเรียนรู้ในลักษณะท่ีผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูล (subordinate learning) เป็นการเรียนรู้จากการฟัง 
การดู การอ่าน 2) การสร้างความหมายของการเรียนรู้โดยการอนุมาน วิ เคราะห์จัด กลุ่มส่ิงท่ีเรียนรู้
ใหม่ตามหลักเกณฑ์หรือความคิดรวบยอดท่ีกว้างขวางกว่า (superordinate learning) หรือการ
สังเคราะห์ sub concept แล้วสรุปอ้างอิง (generalization) ไปสู่ main concept 3) การสร้าง
ความหมายของการเรียนรู้โดยการคิดท่ีมีความ หลากหลาย (combinatorial learning) เช่น การคิด
วิเคราะห์การคิดเช่ือมโยงการสังเคราะห์แนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
อย่างมีความหมายของ Ausubel 1) เลือกใช้วิธีการโค้ชท่ีมีความสอดคล้องกับระดับความพร้อมและ
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 2)เช่ือมโยงเนื้อหาสาระกับความรู้และประสบการณ์เดิมตลอดจนวิถีชีวิต
ของผู้เรียน 3) กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักว่าส่ิงท่ีเรียนรู้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวันได้
จริง 4) เช่ือมโยงและบูรณการเนื้อหาสาระเข้ากับวิถีชีวิตของผู้เรียน 5) กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดทบทวนถึง
ประสบการณ์เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีเรียนหรือเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกับความรู้หรือประสบการณ์เดิมที
คล้ายคลึงกัน 6) กระตุ้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกับหลักการหรือกฎเกณฑ์ท่ีเคยเรียนรู้มาแล้วรวม 
ท้ังความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่กับส่ิงท่ีเคยเรียนรู้แล้ว 7) กระตุ้นให้ ผู้เรียนวิเคราะห์จัดกลุ่มส่ิงท่ี
เรียนรู้ใหม่ตามหลักเกณฑ์หรือความคิดรวบยอดท่ีกว้างขวางกว่า 8) กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างความหมาย
ของการเรียนรู้โดยกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย 9) กระตุ้นการคิดอย่างเป็นระบบแก่ผู้เรียน   
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner (Cognitive Learning Theory)  
 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 125-127) ได้สรุปไว้ว่า ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของ Bruner (เกิดเมื่อ ค.ศ. 1915) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ศึกษาค้นคว้าด้านจิตวิทยา
พัฒนาการทางสติปัญญา และได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) 
และทฤษฎีการเรียนรู้ทางด้านการรู้คิด (Cognitive Learning Theory)อย่างเป็นรูปธรรม ยังมีความ
เช่ือว่าบุคคลเลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเองและ
จากการท าวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก ในปี ค.ศ. 1966 เขาได้น าเสนอทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาไว้ว่า ล าดับข้ันการเรียนรู้ของบุคคลแบ่งออกเป็น 3 ข้ัน ได้แก่ 1) ขั้นการเรียนรู้จากการ
กระท า (enactive stage) Bruner มีความเช่ือว่า การเรียนรู้ของบุคคลเริ่มจากการลงมือปฏิบัติ การ
จับต้องสัมผัส ดังนั้นขั้นเรียนรู้จากการกระท านี้ จึงเป็นขั้นของการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้
ส่ิงต่าง ๆ การลงมือกระท า (action – based information) ในขั้นนี้เด็กสามารถจ าพฤติกรรมท่ี
แสดงออกเพื่อให้เกิดส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 2) ขั้นการเรียนรู้จากความคิด ( iconic stage) เป็นขั้นการเรียนรู้
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จากภาพ (image - based) แทนของจริงหรือเหตุการณ์จริง นอกจากนี้เด็กยังสามารถเรียนรู้โดยการ
สร้างมโนภาพในใจได้ (a mental picture in the mind)   3) ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม 
(symbolic stage) บางครั้งเรียกว่า abstract stage เป็นขั้นการเรียนรู้ส่ิงท่ีซับซ้อนและเป็นนามธรรม
ได้โดยการใช้ภาษาเป็นส่ือการเรียนรู้ เด็กสามารถจดจ าส่ิงท่ีเรียนในรูปของรหัสหรือสัญลักษณ์ โดย
เด็กสามารถสร้างรหัสสัญลักษณ์ช่วยการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างหลากหลายในขั้นตอนนี้ความรู้ของ
เด็กจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ รูปภาพ เป็นต้น    
 แนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการ ทางสติปัญญาของ Bruner           
1) ใช้วิธีการโค้ชท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนและให้ผู้เรียนสืบเสาะแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามระดับสติปัญญา 2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นของ
จริงหรือการลงมือปฏิบัติจริงแล้วพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ท่ีเป็นนามธรรม  3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
สาระส าคัญตามลีลาการเรียนรู้ (learning style) ของผู้เรียน  
 จากการวิเคราะห์ทฤษฎีกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการรู้คิดข้างต้นสามารถสรุปแนวทางการโค้ชเพื่อ
การรู้คิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด ดังนี้ 
  1) กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดท่ีหลากหลายโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
อย่างเป็นระบบ  
 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับประสบการณ์เดิม 
และวิถีชีวิตของผู้เรียน  
 3) กระตุ้นการมองภาพรวมและภาพย่อยท่ีมีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบซึ่งท าให้เห็น
ความซับซ้อนของสาระส าคัญในการเรียนรู้  
 4) จัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังบรรยากาศทางกายภาพ บรรยากาศ
ทางจิตวิทยาและบรรยากาศทางสังคม  
 5) กระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และเห็น
ความส าคัญว่าส่ิงท่ีเรียนรู้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
 6) กระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย วางแผน และใช้วิธีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับกับธรรมชาติของตนเอง  
 7) กระตุ้นให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเองท่ีน าไปสู่ความเข้าใจท่ีถูกต้องของตนเอง  
 8) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้การลงมือกระท าหรือปฏิบัติจริงในส่ิงท่ีเรียนรู้และให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้   

9) ใช้วิธีการโค้ชอย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการ ความสนใจและธรรมชาติของ
ผู้เรียนและปรับเปล่ียนวิธีการโค้ชไปตามระดับศักยภาพของผู้เรียน  
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 10) ประเมินผลการโค้ชจากการแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การเรียนรู้และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 
 จากการศึกษาการโค้ชเพื่อการรู้คิดบนฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิดสรุปได้ว่า การโค้ช
เพื่อการรู้คิดบนฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิดมีหลากหลายหลายทฤษฎีเช่น ทฤษฎีเครื่องหมาย 
ทฤษฎีสนาม  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกสตัลท์ ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญา ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner  โดย
ทฤษฎีต่างๆมุ่งเน้นการกระตุ้น ส่งเสริม ช้ีแนะให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง โดยกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดท่ีหลากหลายโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกน าทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ มาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้โค้ชใช้
วิธีการโค้ชท่ีหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน ให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้การลงมือกระท าหรือปฏิบัติจริงในส่ิงท่ีเรียนรู้และให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มี
การโค้ชโดยใช้เทคนิควีที่หลากหลายและประเมินผลการโค้ชท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

การจัดการเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (3F) 

 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) 

 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 179-200)  ได้กล่าวไว้ว่าการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้น
การเรียนรู้ (feed - up) เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของการเรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์ การเรียนรู้ วิธีการ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ภาระงาน (job and task) ตลอดจน
วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล ท่ีผู้โค้ชต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนท่ีจะเริ่มการเรียนการสอน   
นอกจากนี้ผู้โค้ชยังต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้โดยเน้นแรงจูงใจภายใน ( inner motivation) 
ช้ีแจงให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าในส่ิงท่ีจะเรียนรู้  การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ี
ส าคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะผู้เรียนได้ทราบข้อมูลท่ีส าคัญก่อนท่ีจะเริ่มเรียน 
อีกท้ังยังมีแรงจูงใจและอยากเรียนรู้   การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ เป็นการด าเนินการด้วย
วิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีวินัยในตนเอง (self - discipline) ทราบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้และแนวทางการเรียนรู้ ซึ่ง ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ ท่ีมี
ประสิทธิภาพการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ซึ่งให้ความส าคัญกับแรงจูงใจภายในท่ีผู้เรียนเกิดความตระหนักและมีความต้องการในการ
เรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ของตนเอง มากกว่าปัจจัยจากภายนอก  การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
เป็นทักษะส าคัญอีกประการหนึ่งของโค้ช ท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นส่วน
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ส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการพัฒนาตนเอง 
ท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียน
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง   
 แรงจูงใจ (motivation) คือการลงทุนส่วนตัวของบุคคลท่ีอยู่ภายในจิตใจ คือ แรงบันดาลใจ 
(inspiration) สร้างความต่อเนื่องการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นทรัพยากรส่วนตัว คือ ความสนใจการ
จัดการเวลา การใช้ความพยายามของแต่ละคนจนประสบความส าเร็จ ซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของ David I. McClelland ได้อธิบายไว้ว่าส่ิงจูงใจท่ีท าให้บุคคลใช้ความพยายามในการท างานต่างๆ 
ให้ประสบความส าเร็จอย่างดีท่ีสุดตามท่ีได้ก าหนด จุดมุ่งหมายไว้นั้นประกอบด้วย 1) ความต้องการ
ความส าเร็จ (Need for Achievement) เป็นความต้องการกระท าส่ิงต่างๆ อย่างเต็มทักษะของ
ตนเองเพื่อการประสบความส าเร็จ บุคคลท่ีมีความต้องการใฝ่สัมฤทธิ์จะมีคุณลักษณะชอบท างานท่ีท้า
ทายทักษะ มีความรับผิดชอบสูง วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนต้องการข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนางานจากบุคคลรอบข้าง  2) ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) เป็น
ความต้องการการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือกลุ่ม มีสัมพันธภาพท่ีดีกับ
บุคคลอื่น บุคคลท่ีมีความต้องการความผูกพันจะมีคุณลักษณะของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน
และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่นได้ดี  3) ความต้องการอ านาจ (Need for Power) เป็นความ
ต้องการมีพลังอ านาจหรืออิทธิพลเหนือบุคคลอื่น บุคคลท่ีมีความต้องการพลังอ านาจสูงจะมี
คุณลักษณะความเป็นผู้น า กล้าตัดสินใจ ต้องการได้รับการยอมรับหรือยกย่องจากบุคคลอื่น ชอบการ
แข่งขันและเอาชนะ มีผลการวิจัยท่ีใช้ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland หลายผลงานท่ีท าให้ เห็นว่า
การใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในด้านความต้องการความส าเร็จ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างดี 
เช่น ผลการวิจัยของ Moor, Grabsch และ Rotter ท่ีใช้ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland กับผู้เรียน
ในโครงการ Leadership Living Learning Community ท่ีมหาวิทยาลัย Taxas A&M ผลการวิจัย
พบว่าจ านวนผู้เรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท่ีจะพัฒนาความรู้ทักษะและความเป็นผู้น าของ
ตนเองมีมากท่ีสุด รองลงมาคือแรงจูงใจด้านความผูกพัน และแรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจ 
(Moor, Grabsch, and Rotter. 2010)  การใช้แรงจูงใจสู่การลงมือท าเพื่อบรรลุความคาดหวัง
เป้าหมายของผู้เรียน แต่ละคนมีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน เป้าหมายการเรียน เป้าหมายทาง
สังคม เป้าหมายของผู้สอนกับผู้เรียนไม่ตรงกัน ผู้สอนพึงยึดเป้าหมายผู้เรียนเป็นหลักในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีดีน าไปสู่ผลการเรียนท่ีดี โค้ชควรให้ข้อมูลเพื่อ
กระตุ้นการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเพื่อให้เขาเกิดแรงจูงใจ ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การมีวินัยใน
ตนเอง การก าหนดเป้าหมายของตนเอง การควบคุมตนเอง และการก ากับตนเอง  การให้ข้อมูลเพื่อ
กระตุ้นการเรียนรู้สามารถท าได้หลายวิธีการตามบริบทและเป้าหมายของการโค้ช การให้ข้อมูลเพื่อ
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กระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้านต่างๆ และ
จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้   
  1) การสร้างแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้และ
พัฒนาจากความต้องการของตนเอง  
  2) กระตุ้นความต้องการและความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านต่างๆ 
เช่น ความรู้ ความประพฤติ ทักษะต่างๆ   
  3) กระตุ้นแรงบันดาลใจ (inspiration) ในการท่ีจะท ากิจกรรมการเรียนรู้ ให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้    
  4) กระตุ้นการคิดขั้นสูงซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ของผู้เรียน   
  5) กระตุ้นวินัยในตนเอง (self - discipline) ประกอบด้วยการก าหนด เป้าหมาย
ของตนเอง การก ากับตนเองและการควบคุมตนเองซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการประสบความส าเร็จใน
การเรียนรู้    
  6) สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังบรรยากาศทางกายภาพ บรรยากาศทาง
สังคม และบรรยากาศทางจิตวิทยา    
  7) สร้างความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมการพัฒนา
ตนเองต่างๆ ของผู้เรียน   
   8) ท าให้ผู้เรียนทราบผลลัพธ์การเรียนรู้และแนวทางการเรียนรู้ท่ีจะท าให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย 
 การใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ โดยใช้ค าถามเป็น
การตั้งค าถามท่ี กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้
เป็นส าคัญ ค าถามท่ีกระตุ้นการเรียนรู้ท่ีดีสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้โดยตัวค าถามท่ีมี
ประสิทธิภาพส่วนใหญ่มักจะเป็นค าถามท่ีกระตุ้นการคิดสร้ างสรรค์หรือการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่งสามารถคิดได้อย่างกว้างขวางไม่มีขอบเขต จ ากัดซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ต่อไป  ลักษณะ
ของค าถามจะมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้เรียนคิดในส่ิงท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ในความเป็นจริง
แล้วสามารถเป็นไปได้ ค าถามในลักษณะนี้จะดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนได้เป็นอย่างดี การใช้ค าถาม
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  มุ่งกระตุ้นการคิดของผู้เรียนมากกว่าการได้ค าตอบท่ีถูกต้อง โค้ชต้อง
ระมัดระวังว่าการตั้งค าถามในส่วนนี้ ไม่คาดหวังว่าผู้เรียนจะต้องตอบให้ถูกต้อง แต่เน้นให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นของตนเองออกมาให้มากท่ีสุดและเกิดความอยากรู้ นี่คือจุดมุ่งหมายของการต้ังค าถาม
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ แนวทางการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในบริบทของการจัดการเรียนการ
สอน โค้ชควรถามผู้เรียนท้ังช้ันเรียนโดยภาพรวมก่อนไม่ควรถามเฉพาะบุคคล เนื่องจากวัฒนธรรมการ
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เรียนรู้ของผู้เรียนส่วนใหญ่จะกลัวการถูกต้ังค าถาม เมื่อผู้เรียนมีความมั่นใจและให้ความไว้วางใจโค้ช
มากขึ้นแล้วจึงถามค าถามผู้เรียนรายบุคคล  การถามในภาพรวมทุกคนช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความ
ปลอดภัยได้ดี  อีกท้ังยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้ใช้กระบวนการคิดหาค าตอบอีกด้วย  
 การใช้ส่ือเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีโค้ชสามารถเลือกใช้ได้ตามความสนใจ
ของผู้เรียนและสัมพันธ์กับสาระส าคัญท่ีผู้เรียนจะต้องเรียนรู้  ส่ือท่ีสามารถน ามาใช้กระตุ้นการเรียนรู้
มีหลากหลายชนิด เช่น ของจริง รูปภาพ คลิปวีดีโอ เป็นต้น การเลือกใช้ส่ือประเภทใดขึ้นอยู่กับบริบท 
สาระส าคัญท่ีต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ธรรมชาติผู้เรียนและจุดมุ่งหมายของการกระตุ้นการ
เรียนรู้  ในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมาก มีส่ือท่ีอยู่ในโลกออนไลน์มากมายท่ี
โค้ชสามารถคัดสรรมาใช้กระตุ้นการเรียนรู้ได้ การเลือกส่ือออนไลน์ควรสอดคล้องกับระดับพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของผู้เรียนด้วย ส่ือแต่ละช้ินมีความซับซ้อนในการวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจในระดับท่ี
แตกต่างกัน กรณีท่ีเป็นเด็กเล็กควรใช้ส่ือท่ีตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อน แต่ถ้าเป็นเด็กโตสามารถใช้ส่ือท่ี
ซับซ้อนมากขึ้นได้ การใช้ส่ือในการกระตุ้นการเรียนรู้อาจมีการใช้ค าถามร่วมด้วย เพื่อให้การกระตุ้น
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนได้ดูส่ือและตอบค าถามร่วมด้วยเพื่อน าไปสู่กระบวนการ
เรียนรู้ต่างๆต่อไป การเลือกส่ือออนไลน์มีข้อพึงระวังบางประการ เช่น ส่ือท่ีมีความรุนแรงไ ม่ควร
น ามาใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม เพราะการท่ีผู้เรียนได้ดูส่ือท่ีมีความรุนแรง จะเกิดการรับรู้และ
จดจ าไว้ในจิตใต้ส านึก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ดังนั้นควรเลือกส่ือท่ีไม่มี
ความรุนแรงแต่มีความสร้างสรรค์ ซึ่งการท่ีผู้เรียนได้ดูส่ือท่ีสร้างสรรค์ช่วยท าให้สมองส่วนคิดท างานใน
เชิงบวก เป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ต่อไป  
 การใช้เรื่องเล่าเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การใช้เรื่องเล่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีใช้ส าหรับการให้
ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ท่ีโค้ชสามารถเลือกใช้ตามบริบทของการโค้ช การใช้เรื่องเล่าท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ การคิดขั้นสูงและมิติด้านจิตใจได้เป็นอย่างดีเรื่องเล่าท่ีใช้ใน
การกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรเป็นเรื่องจริงท่ีเกิดขึ้นกับประสบการณ์ของโค้ช หรือ
เรื่องท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต หากโค้ชมีทักษะในการเล่าเรื่องท่ีมีอรรถรส จะยิ่งกระตุ้นการเรียนรู้ได้มาก
ขึ้นเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามการใช้วิธีการเล่าเรื่องจะเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้จาก
การฟัง นั่นคือ ถ้าผู้เรียนชอบฟังแล้วการใช้วิธีการเล่าเรื่องจะสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดีการเล่า
เรื่องท่ีกระตุ้นการเรียนรู้นั้น โค้ชจะต้องสอดแทรกสาระส าคัญเข้าไปในเนื้อเรื่อง เพื่อให้เรื่องท่ีเล่า
สามารถเช่ือมโยงไปสู่สาระส าคัญท่ีผู้เรียนจะต้องเรียนรู้หรือทักษะท่ีต้องปฏิบัติดี การเล่าเรื่องไม่ใช่เล่า
ไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีสาระส าคัญ การเล่าเรื่องโดยไม่มีสาระส าคัญจะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่า
ประโยชน์และไม่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ได้เรื่องท่ีเล่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากท่ีโค้ชจะต้องคัดสรรมาแล้ว
เป็นอย่างดี เรื่องท่ีนามาเล่าควรมีเนื้อหาท่ีสร้างสรรค์ สามารถสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ี
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ดีงาม คติสอนใจได้ด้วยเพราะนอกจากจะกระตุ้นการเรียนรู้ได้แล้ว ยังสามารถพัฒนามิติทางด้านจิตใจ
ได้อีกด้วยนับว่าเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า 
 การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีใช้ส าหรับกระตุ้นการ
เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโค้ชมีกิจกรรมท่ีใช้เวลาไม่มากในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ
และความต้องการในการเรียนรู้  กิจกรรมการปฏิบัติส าหรับการกระตุ้นการเรียนรู้ เน้นการสร้างความ
ต่ืนตัวและความสนใจมากกว่าการฝึกทักษะการปฏิบัติในกระบวนการเรียนรู้โดยท่ัวไป ลักษณะ
กิจกรรมการปฏิบัติในการกระตุ้นการเรียนรู้มีความ ท้าทายความคิดและจินตนาการของผู้เรียน ช่วย
สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีสนุกต่ืนเต้น กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ไม่ควรยากหรือง่าย
เกินไป โค้ชควรเลือกให้เหมาะสมกับระดับทักษะของผู้เรียน หากกิจกรรมง่ายเกินไปก็จะไม่น่าสนใจ
และถ้ายากเกินไปจนไม่ท าให้ส าเร็จได้กิจกรรมนั้นก็ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้  การ
กระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโค้ชควรใช้ค าถามร่วมด้วยเพื่อให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดต่างๆ เกิด
การเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงท่ีจะเรียนรู้ต่อไป  การใช้กิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการ
เรียนรู้นี้จะมีประโยชน์อย่างมาก เพราะผู้เรียนจะได้ใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของร่างกายในการท า
กิจกรรม มีปฏิ สัมพันธ์ เชิงรุก อีก ท้ังเป็นปัจจัยท่ีน าไปสู่การเรียนรู้สาระส าคัญต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากได้มีประสบการณ์ตรงกับส่ิงท่ีก าลังจะเรียนรู้   การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการ
เรียนรู้โดยการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเป็นภารกิจท่ีโค้ชจะต้องวางแผนและเตรียมการมาอย่างดี เพื่อให้
การปฏิบัติของผู้เรียนน าไปสู่การเรียนรู้ในเชิง concept ซึ่งการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้มี
รายละเอียดมากกว่าการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยการต้ังค าถาม การใช้ ส่ือและการใช้เรื่อง
เล่า จากประสบการณ์ ท่ีผ่านมามักไม่ค่อยพบบ่อยนักท่ีโค้ชจะใช้วิธีการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในการให้
ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัตินี้ 
สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้ที่แท้จริงได้ด้วย  
 กิจกรรมการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้สามารถท าได้
หลายวิธีการ โค้ชอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือใช้หลาย ๆ วิธีร่วมกันก็ได้ แต่ยึดจุดมุ่งหมาย
เกี่ยวกับแรงจูงใจแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ท่ีเป็นรากฐานของความสุขในการเรียนรู้เป็นส าคัญ โดย
การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้มีกิจกรรมส าคัญท่ีโค้ชควรด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  1) สร้างความสนใจในการเรียนรู้ 
  2) สร้างแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
  3) สร้างเช่ือมั่นในตนเองให้กับผู้เรียน 
  4) สร้างแรงปรารถนาในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
  5) สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  6) กระตุ้นวินัยเชิงบวก  
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  7) สร้างความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้ 
  8) กระตุ้นกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 
  9) ส่ือสารผลลัพธ์ของการเรียนรู้ไปยังผู้เรียน 
  10) ทบทวนความรู้เดิมท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
  11) แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  12) แจ้งภาระงานท่ีผู้เรียนจะได้ปฏิบัติการเรียนรู้ 
  13) แจ้งประเด็นและเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนทราบโดยผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม
ในการก าหนดประเด็นและเกณฑ์การประเมินได้ 
 จากการศึกษาเรื่องการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) สามารถสรุปได้ว่าการให้
ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) เป็นการด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้มีวินัยในตนเอง ทราบผลลัพธ์การเรียนรู้และแนวทางการเรียนรู้ ซึ่งส่ิงเหล่านี้
ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการ
เรียนรู้ คือ การสร้างแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาจาก
ความต้องการของตนเอง ซึ่งการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ค าถามเป็นการต้ังค าถามท่ี
กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้เป็นส าคัญ 
นอกจากนี้การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีโค้ชสามารถเลือกใช้ได้ตาม
ความสนใจของผู้เรียนและสัมพันธ์กับสาระส าคัญท่ีผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ การใช้เรื่องเล่าเป็นอีกวิธีการ
หนึ่งท่ีใช้ส าหรับการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ท่ีโค้ชสามารถเลือกใช้ตามบริบทของการโค้ช การ
ใช้เรื่องเล่าท่ีมีประสิทธิภาพสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ การคิดขั้นสูงและมิติด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีใช้ส าหรับการกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีกิจกรรมการโค้ชท่ีใช้เวลาไม่มากในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและความ
ต้องการในการเรียนรู้และท่ีส าคัญคือการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้สามารถท าได้หลายวิธีการโค้ช
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือใช้หลาย ๆ วิธีร่วมกันก็ได้ แต่ต้องยึดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้เป็นส าคัญ    
  

 การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)   

 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 273-285)  ได้กล่าวไว้ว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน คุณภาพของผลงาน พฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนโดยโค้ชท้ังก่อน 
ระหว่าง และภายหลังท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้หรือการท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยวิ ธีการท่ี
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สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนทราบจุดแข็งและจุดท่ีต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง การให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยท าให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ มองเห็นจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาตนเอง ท าให้
สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
นอกจาการท่ีผู้เรียนได้รับการให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีชัดเจน ยังช่วยท าให้มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
ให้ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้นอีกด้วย เนื่องจากการท่ีผู้เรียนทราบจุดบกพร่องของตนเอง จะท าให้เขา
สามารถวางแผน และก าหนดวิธีการพัฒนาตนเองได้ตรงตามรูปแบบการเรียนรู้ของตนเองได้   ส าหรับ
การให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์นั้นโค้ชจะใช้การส่ือสารเชิงบวก (positive communication) 
ด้วยความจริงใจท้ังท่ีเป็นภาษาพูดและภาษากายท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การปรับเปล่ียนการ
กล่าวค าพูดจากแบบเดิมไปสู่แบบใหม่ท่ีสร้างสรรค์ การสะท้อนคิด (reflective thinking) เป็นการให้
ผู้เรียนคิดไตร่ตรอง ทบทวน พิจารณาส่ิงต่างๆ อย่างรอบคอบ มีเหตุผลด้วยสติและปัญญา เป็นวิธีการ 
ทบทวนประสบการณ์จากการปฏิบัติของตนเอง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ การสร้างความรู้ การค้นพบ
จุดเด่นและจุดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดผ่านประสบการณ์ท่ีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ช่วยให้
เกิดการหยั่งรู้และค้นพบตนเอง การเขียนบันทึกการสะท้อนคิดยังช่วยให้ค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ี
น าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การสะท้อนคิดช่วยพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้   
  1) สร้างความตระหนักใช้สถานการณ์กระตุ้นความรู้สึกและความคิด    
  2) ทบทวนและตระหนักถึงความรู้สึก บันทึกและแลกเปล่ียนเรียนรู้    
  3) ทบทวนข้อเท็จจริง เขียนบันทึกและน าไปแลกเปล่ียนเรียนรู้   
  4) หาข้อมูลวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจเหตุการณ์นั้น    
  5) ปรับเปล่ียนการเรียนรู้ ปรับมุมมองความคิดจากการเรียนรู้    
  6) การน าความรู้จากการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่   
 การสะท้อนคิด  3  ระยะ  โค้ชสามารถใช้วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการให้ผู้เรียนสะท้อน
คิดตนเองตลอดช่วงเวลาของการเรียนรู้ดังนี้   Reflection on action เกิดขึ้นหลังจากประสบการณ์
เป็นการมอง ย้อนสถานการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีดีขึ้น   Reflection in action เกิดขึ้นในขณะท่ี
อยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่มี ค าตอบชัดเจนและท าให้หยุดคิดเพื่อหาทางออกแก้ปัญหาขณะท ากิจกรรม  
Reflection for action เป็นการเปิดความคิดท่ีมุ่งจะวางแผนการแก้ปัญหาในอนาคต  การสะท้อนคิด
เป็นกระบวนการประมวลผลทางสมองเรียกว่า Mental model เริ่มจากการรับข้อมูลผ่านประสาท
สัมผัสต่าง ๆ น าไปสู่การสังเกตข้อมูลและประสบการณ์ การเลือกข้อมูล การแปลระบบความหมาย
ประมวลผลข้อมูล การก าหนดสมมติฐาน การสรุปและเกิดการยอมรับและความเช่ือ นอกจากนี้การ
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สะท้อนคิดยังช่วยให้เกิดการคิดท่ีเป็นระบบ ท่ีมองเห็นความเป็นองค์รวมซึ่งถือว่าเป็นระบบใหญ่และ
ส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ คือระบบย่อย มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน  
 การส่ือสารเชิงบวกนับว่าเป็นปัจจัยความส าเร็จของการให้ข้อมูลย้อนกลับเพราะการส่ือสาร
เชิงบวกช่วยเพิ่มพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ผู้เรียนยอมรับจุดท่ี
ตนเองต้องปรับปรุง อีกท้ังช่วยท าให้เกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอีกด้วย 
หลักการส่ือสารเชิงบวก มีดังนี้   
  1) ให้ความเอาใจใส่ต่อผู้เรียน ให้ความส าคัญกับผู้เรียนในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีที่ต้องให้ความเคารพ ให้ความส าคัญกับมิติทางด้านจิตใจท่ีอ่อนโยนในฐานะท่ียังเป็นเด็ก    
  2) ใช้ภาษากายท่ีมีประสิทธิภาพ ในการส่ือสารอารมณ์ ความรู้สึกถึงความห่วงใย 
ความรักและความปรารถนาดีต่อผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเกิดการรับรู้ว่าโค้ช มีความรักให้กับเขาผู้เรียนจะมี
พลังในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างมาก   
  3) ใช้ภาษาเชิงบวก หลีกเล่ียงค าต าหนิโดยภาษาเชิงบวกเป็นภาษาท่ีมีพลัง สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการพัฒนา ตนเอง ความเช่ือมั่น ความ
ภาคภูมิใจ ไม่ใช้ภาษาในเชิงต าหนิติเตียนหรือเปรียบเทียบกับผู้เรียนคนอื่น ๆ เพราะเป็นการบั่นทอน
ก าลังใจ ความเช่ือมั่นและท าลายความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ส าคัญมาก   
  4) การส่ือสารในแนวราบเป็นการส่ือสารด้วยภาษาท่ีมีความเท่าเทียมกันระหว่างโค้ช
และผู้เรียน ในลักษณะของสุนทรียสนทนาและการฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนตัดสินท าให้บรรยากาศการ
สะท้อนผลการประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนไม่มีความหวาดกลัวท่ีจะรับทราบผลการ
ประเมินมีโอกาสเลือกแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ก าหนดเป้าหมายและวิธีการพัฒนา
ตนเองโดยได้รับค าแนะน าจากโค้ช  
  5) การติดตามพัฒนาการของผู้เรียน เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียน ทราบว่าโค้ชให้
ความเอาใจใส่พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลท่ีมี
คุณค่าเป็นความหวังของโค้ช การไต่ถามถึง ความก้าวหน้าของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง การให้
ก าลังใจทุกครั้งเมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงการพัฒนาตนเองหรือการเสริมแรงทางบวก
ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 ทักษะการช่ืนชมเห็นคุณค่า (appreciation skills) เป็นทักษะส าคัญของโค้ชท่ีท าหน้าท่ีโค้ช 
การช่ืนชมและเห็นคุณค่าเป็นการส่ือสารระหว่างโค้ชและผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ท าให้การโค้ชมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท้ังยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีอีกด้วย โดยทักษะการช่ืนชมและเห็น
คุณค่า มีดังต่อไปนี้ 



  86 

  1) ประทับใจผลงาน โค้ชควรกล่าวด้วยเสียงแสดงความยินดี แววตาเป็นประกาย จะ
ท าให้ลูกศิษย์เกิดความเช่ือมั่นในสมรรถนะของตน (self - efficacy) 
  2) ช่ืนชอบพฤติกรรม เป็นการพูดระบุการกระท า การพูดเรื่องราวท่ีชัดเจนจะท าให้
ลูกศิษย์รู้สึกภูมิใจในตนเอง(self - esteem) รู้ว่าอะไรที่ตนเองมีการพัฒนาและได้รับการยอมรับ 
  3) ช่ืนชมลักษณะเป็นการกล่าวเช่ือมโยงผลงานหรือลักษณะนิสัยท่ีดีงามกล่าวด้วย
น้ าเสียงเช่ือมั่น จะท าให้ลูกศิษย์รู้จักตัวเอง (self - realization) มีลักษณะนิสัยอย่างท่ีควรรักษาไว้
และพัฒนาต่อไป 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2560: 60-61) กล่าวไว้ว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับของ
ครูเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการใช้การประเมินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน การตรวจงานของครู
ควรให้ข้อเสนอแนะแทนการให้เป็นคะแนนหรือเกรด เพื่อให้นักเรียนและครูสามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าได้  การให้ข้อมูลย้อนกลับของครูควรมีลักษณะเชิงบวก ควรมีการชมเชย และระบุ
จุดเด่นของงาน ในขณะเดียวกันก็ควรให้การแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุง ให้นักเรียนรู้ว่าจะสามารถ
พัฒนางานได้อย่างไร อย่างไรก็ตามครูไม่ควรสร้างบรรยากาศเชิงลบหรือท าให้นักเรียนรู้สึกว่าถูก
ซ้ าเติมนอกจากการให้ผลสะท้อนกลับแล้ว ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ไขตามข้อมูลย้อนกลับท่ี
นักเรียนได้รับ โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1) เพื่อให้เกิดการพัฒนาและน าพาให้นักเรียนมีพัฒนาการดันการเรียนรู้สู่คุณภาพ 
  2) เพื่อเป็นการก ากับและช่วยเหลือกระบวนการเรียนการสอน 
  3) เพื่อเป็นการสะท้อนกระบวนการสอนของครู ให้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรียนอัน
จะน าไปสู่การพัฒนานักเรียนได้อย่างตรงตามความต้องการเป็นรายบุคคล 
  4) เพื่อเป็นการวินิจฉัยความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล อันจะน าไปสู่การ
ซ่อมเสริมตรงจุดท่ีมีความบกพร่อง 
  5) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีอิสระโดยในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ และ
สามารถเติมเต็มในส่วนท่ีตนมีความบกพร่องได้อย่างยั่งยืน 
 ลักษณะของการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Type of Feedback and Their Purposes) 
 ฐานความคิดของครูในการให้ข้อมูลย้อนกลับ จะต้องมีความเช่ือว่าส่ิงท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติหรือ
แสดงออกเป็นส่ิงท่ีมีเหตุผลจากรกระท าและความคิดของนักเรียน ครูจะเปล่ียนแปลงเหตุผลนั้นของ
นักเรียนไดอย่างไร ด้วยวิธีการใด โดยเทคนิคในการให้ข้อมูลย้อนกลับสู่นักเรียนมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) เวลา (Timing) ช่วงเวลาในการให้ข้อมูลย้อนกลับต้องด าเนินการให้ทันกับการ
แก้ไขนักเรียน หากให้ข้อมูลย้อนกลับในระยะเวลาท่ีช้าเกินไปจะท าให้นักเรียนเปล่ียนความต้ังใจท่ีจะ
พัฒนาตนเอง 
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ให้ไปสู่จุดหมายในการเรียนรู้ ช่วงเวลาในการให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่นักเรียนไม่ควรมีระยะเวลาเกิน
กว่า 2 สัปดาห์ หลังจากท่ีนักเรียนได้ท าการทดสอบ หรือได้ท าภาระงาน/ช้ินงานนั้นไปแล้วท้ังนี้ในการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับสู่นักเรียนควรเป็นการสะท้อนผลท่ีเป็นจริงและสะท้อนผลส่ิงท่ีนักเรียน เข้าใจ
คลาดเคล่ือน หรือเข้าใจผิดพลาดจากองค์ความรู้ 
  2) ปริมาณ (Amount) ข้อมูลย้อนกลับท่ีจะให้กลับไปสู่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ
จะต้องมีจ านวนไม่มากหรือน้อยเกินไป จนท าให้นักเรียนไม่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ครูควรเลือก
จุดท่ีจะให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีส าคัญ ๆ ประมาณ 2-3 จุด เพื่อให้นักเรียนสามารถท่ีจะน าข้อมูลย้อนกลับ
ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
ท้ังนี้ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับในส่วนท่ีเป็นจุดแข็งของนักเรียนในปริมาณท่ีใกล้เคียงกับจุดท่ีควรพัฒนา
ของนักเรียน โดยส่ิงท่ีครูไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งคือให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่นักเรียนโดยเฉาช้ินงาน/ภาระ
งานท่ีนักเรียนท าได้ไม่ดีเพียงอย่างเดียว ครุต้องพยายามมองหาจุดเด่นหรือจุดแข็งของนักเรียนให้ได้ 
เพื่อเป็นการให้ก าลังใจกับนักเรียนในการพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 
  3) วิธีการ (Mode) ครูต้องเลือกวิธีการในการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนด้วย
วิธีการส่ือสารให้นักเรียนเข้าใจและรับรู้ส่ิงท่ีครูต้องการส่ือสารได้ง่าย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง 
เช่น นักเรียนท่ีไม่ชอบอ่านหรือมีปัญหาในการอ่านจับใจความ ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับโดยวิธีการพูด
แก่นักเรียน ซึ่งถ้าครูให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวิธีการเขียนกับนักเรียนกลุ่มนี้ ข้อมูลย้อนกลับก็จะไม่เกิด
ประโยชน์กับตัวนักเรียน ดังนั้น ครูควรจะต้องศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนความ
ถนัดและความสนใจของนักเรียนก่อนให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีครูสะท้อนสู่นักเรียน 
จะเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนสูงสุด 
  4) ผู้เข้าร่วม (Audience) ครูต้องท าความเข้าใจในตัวนักเรียน และกลวิธีในการ
น าเสนอข้อมูลย้อนกลับให้แก่นักเรียนเพื่อคุณภาพของข้อมูลย้อนกลับจะได้เกิดกับตัวนักเรียนอย่าง
สูงสุด ท้ังนี้ครูต้องท าการพิจารณาว่าข้อมูลย้อนกลับใดท่ีควรจะต้องน าเสนอให้กับนักเรียนเป็น
รายบุคคล หรือข้อมูลย้อนกลับ 
ประเภทใดท่ีควรจะน าเสนอให้นักเรียนรับทราบในรูปแบบของกลุ่ม เช่น ครูต้องการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่นักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องเดียวกัน ท่ีมีความเหมือนหรือมีความคล้ายกัน ในนักเรียนจ านวน
หลาย ๆ คนนั้น ครูควรจะปรับเปล่ียนวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับมาน าเสนอให้นักเรียนได้รับทราบใน
รูปแบบของกลุ่มจะมีความเหมาะสมมากกว่า หรือในกรณีท่ีครูต้องการให้ข้อมูลย้อนกลับสู่นักเรียน
เป็นรายบุคคล แต่ในการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนต่อคนนั้นใช้เวลามากก็จะท าให้นักเรียนคนอื่น 
ๆ เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย ไม่อยากจะเรียนรู้ หรือเกิดอคติกับนักเรียนคนนั้นไป 
 จากการศึกษาการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) สามารถสรุปได้ว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับความส าเร็จและส่ิงท่ีจ าเป็นต้องได้รับการ
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พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข ด้วยวิธีการท่ีสร้างสรรค์สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียน โดยการให้ข้อมูล
ย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ ช่วยท าให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีแรงบันดาลใจใน
การเรียนรู้มองเห็นจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาตนเอง ท าให้สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการ
คิดและกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โค้ชยังต้องอาศัยช่วงเวลาเลือกวิธีการและ
ข้อมูลในการให้ข้อมูลย้อนกลับพร้อมท้ังท าความเข้าใจในตัวนักเรียนเพื่อคุณภาพของข้อมูลย้อนกลับ
จะได้เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างสูงสุด นอกจากนี้การส่ือสารเชิงบวก ยังเป็นปัจจัยความส าเร็จ
ของการให้ข้อมูลย้อนกลับ ช่วยเพิ่มพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับ ไปสู่ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โค้ชจะต้องมีทักษะการช่ืนชมเห็นคุณค่า ช่วยให้การส่ือสารระหว่างโค้ชและผู้เรียนมีความสร้างสรรค์ 
เสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดี การให้ผลย้อนกลับท่ีเน้นการสะท้อนคิดและการถอดบทเรียนของผู้เรียน 
ช่วยท าให้โค้ชมีสารสนเทศเกี่ยวกับการรู้คิดของผู้เรียนท่ีชัดเจนมากขึ้นสามารถน ามาโค้ชให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward)  

 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558: 295-301) ได้กล่าวไว้ว่าการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
ต่อยอด (feed - forward) ในมิติของการรู้คิดหรือ Cognitive Science เป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยมีจุดเน้นไปท่ีการเรียนรู้หรือการ
พัฒนา จะเกิดขึ้นในอนาคต (focus on future learning) มากกว่าการมองย้อนกลับไปท่ีผลการ
เรียนรู้หรือผลงานท่ีเกิดขึ้นในอดีต การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดเป็นวิธีการพัฒนาผู้เรียนวิธีการ
หนึ่งโดยโค้ชให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนว่าส่ิงท่ีผู้เรียนควรจะมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นในอนาคตคืออะไร เพื่อให้
ผู้เรียนไปเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น บนพื้นฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน โดยท่ีอาจกระท ากับผู้เรียนท้ังช้ันเรียน กลุ่มเล็กหรือรายบุคคลก็ได้  การให้ข้อมูลเพื่อ
การเรียนรู้ต่อยอด มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปคือเรื่องอะไร 
มีสาระส าคัญอย่างไร จะเรียนรู้อย่างไรจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องใดเพื่อให้การเรียนรู้ครั้งต่อไป
นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากนี้การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดยังมุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนไป
แสวงหาความรู้หรือเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจน มีทักษะท่ีคล่องแคล่ว
มากขึ้น ตามความสนใจของผู้เรียนในลักษณะการเรียนรู้ส่วนบุคคล ( individualize learning) อีก
ด้วย ผู้โค้ชควรให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดกับผู้เรียนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับระดับความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสมท่ีผู้เรียนจะพัฒนาตนเองได้ประสบ
ความส าเร็จในแต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้ การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดมีความส าคัญต่อผู้เรียน
หลายประการ ดังนี้  
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 1) ท าให้ผู้เรียนทราบประเด็น หัวข้อ สาระส าคัญหรือทักษะท่ีจะเรียนรู้ ในการเรียนครั้งต่อไป 
ซึ่งมีความต่อเนื่องหรือเช่ือมโยงจากการเรียนรู้ในครั้งปัจจุบัน   
 2) ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองได้ จากการที่เขาทราบว่าจะมีการ
เรียนรู้อะไรในการเรียนรู้ครั้งต่อไป  
 3) ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆท่ีสอดคล้องกับระดับ
ทักษะและธรรมชาติของตนเอง เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ครั้งต่อไปได้   
 4) ผู้เรียนสามารถเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระท่ีจะมีการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าได้ จาก
การท่ีทราบว่าจะมีการเรียนรู้อะไรในครั้งต่อไป  
 5) ผู้เรียนสามารถเตรียมการฝึกทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนา ทักษะใหม่ท่ีจะมีการ
เรียนรู้ได้    
 6) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวินัยในตนเองอย่างบูรณการ ผ่านการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนรู้ล่วงหน้า   
 7) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาในการเรียนรู้ โดยจะสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้ในส่ิงท่ี
เป็นสาระส าคัญได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน      
 การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพหลายวิธีโดยมีวิธีท่ีส าคัญดังนี้   
  1) Concept mapping หรือผังมโนทัศน์ของบทเรียนท่ีจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบ
ก่อนท่ีจะเริ่มการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยมีความครอบคลุมท้ัง องค์ความรู้ ทักษะ 
กระบวนการเรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ช่วยท าให้ผู้เรียนทราบว่าเมื่อส้ินสุดการเรียนหน่วย
การเรียนรู้ปัจจุบันแล้ว หน่วยการเรียนรู้ต่อไป คืออะไร มีประเด็นส าคัญอะไรบ้างท่ีจะต้องเรียนรู้    
  2) Learning outcomes mapping หรือผังผลการเรียนรู้ เป็นการแสดงผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลาหรือในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไร มีพัฒนาการ
อย่างไร  
  3) Advance organizer เป็นการฉายภาพการเรียนรู้ ท่ีจะ เกิดขึ้นในอนาคต 
ครอบคลุมสาระส าคัญ กระบวนการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ในการเรียนรู้
ระยะเวลา ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลช่วยท าให้ผู้เรียนเห็นภาพของการเรียนรู้โดยรวมในการ
เรียนรู้ครั้งต่อไป   
  4) Power questions หรือการใช้พลังค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนวินิจฉัยและพัฒนา
ตนเอง ช้ีแนะประเด็นและวิธีการเรียนรู้หรือพัฒนาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน เพิ่มแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้ ให้ก าลังใจผู้เรียนและเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง  
  5) Cognitive guided หรือการช้ีแนะทางการรู้คิด เป็นการกล่าวแนะให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการคิดด้วยตนเองว่าตนเองควรจะมีพัฒนาการเรียนรู้ในอนาคต หรือในการเรียนรู้ครั้งต่อไป
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เป็นอย่างไร วิธีการนี้เน้นกระบวนการคิดของผู้เรียนเป็นส าคัญ มากกว่าการบอกกล่าวจากโค้ช นับว่า
เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูงส าหรับผู้เรียนท่ีมีวินัยในตนเอง (self - discipline) มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ เนื่องจาก ผู้เรียนกลุ่มนี้จะคิดเองได้ว่าส่ิงท่ีโค้ชช้ีแนะนั้นหมายความว่าอย่างไร   
  6) Group discussion หรือการอภิปรายกลุ่ม เป็นวิธีการท่ีโค้ชเปิด โอกาสให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการท างาน (process) ความก้าวหน้า (progress) และผลลัพธ์ 
(product) ของกลุ่มว่าจะต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตอย่างไร ผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะ
ร่วมกันวิเคราะห์จุดท่ีกลุ่มจะต้องพัฒนาโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ ช่วยท าให้กลุ่มมีเป้าหมายใน
การพัฒนาการเรียนรู้ในอนาคตร่วมกัน  
  7) Classroom based - assessment เป็นการน าผลการประเมิน ระดับช้ันเรียนใน
ปัจจุบันมาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการก าหนดประเด็นของการเรียนรู้ในอนาคต โดยโค้ชอาจจะ
เป็นผู้ก าหนดด้วยตนเอง ในกรณีท่ีเป็นส่ิงท่ีส าคัญ จ าเป็นและอาจจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด
ด้วยก็ได้ การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดด้วยวิธีการนี้ช่วยท าให้การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ
ระดับความรู้ทักษะของผู้เรียนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน   
  8) Root cause misconceptions analysis วิธีการนี้โค้ชจะน าผล การวินิจฉัย
สาเหตุของความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนของผู้เรียน มาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการให้ข้อมูลเพื่อการ
เรียนรู้ในอนาคตของผู้เรียน วิธีการนี้ส่วนมากมักจะใช้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลมากกว่าท้ังช้ันเรียน 
เนื่องจากการให้ข้อมูลจะมุ่งให้ผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้ เพิ่มเติมในประเด็นท่ีมีความเฉพาะเจาะจงตาม
ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนของผู้เรียน    
  9) Self – reflection หรือการสะท้อนคิดด้วยตนเอง เป็นวิธีการให้ผู้เรียนใช้การคิด
สะท้อน (reflective thinking) เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดและผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง เพื่อค้นหาประเด็นท่ีต้องปรับปรุงและ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ผู้เรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้
ด้วยการคิดจะสามารถตอบโจทย์ของโค้ชได้ว่าส่ิงท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตนั้นคืออะไร   
  10) Self – assessment เป็นการให้ข้อมูลโดยให้ผู้เรียนประเมินตนเองจากข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในประเด็นท่ีโค้ชเห็นว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเองในอนาคต เน้นให้
ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง โดยการประเมินนี้มีความแตกต่างจากการประเมินโดยท่ัวไปในขั้น checking 
for understanding โดยการประเมินในส่วนนี้ มุ่งให้ผู้เรียนมองตนเองจนค้นพบว่า ส่ิงท่ีตนสามารถ
ท าให้ดีขึ้นได้ในอนาคตคืออะไร ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตสูง 
เนื่องจากผู้เรียนกลุ่มนี้จะก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองได้ดี      
  11) Dialogue หรือสุนทรียสนทนา เป็นการใช้การสนทนาพูดคุย ในประเด็นต่าง ๆ 
ของการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อน าไปสู่การก าหนดประเด็นและเป้าหมายของการเรียนรู้ใ นอนาคต 
วิธีการนี้โค้ชจะสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนการคิดของ
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ผู้เรียนในลักษณะกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนคิดใคร่ครวญ ตรวจสอบ เกิดการรับรู้และ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงจากด้านใน (transformative learning) และเป็นผู้ก าหนดประเด็นการ
เรียนรู้และพัฒนาในอนาคตด้วยตนเอง วิธีการ Dialogue แตกต่างจากวิธี Self – reflection และ 
Self – assessment อย่างชัดเจนตรงท่ีวิธีการ Dialogue เป็นวิธีการท่ีโค้ชจะต้องให้การช่วยเหลือ
ประคับประคองผู้เรียนให้ค้นพบด้วยตนเองมากกว่าวิธีการ Self – reflection และ Self – 
assessment   
  12) Peer coaching วิธีการนี้เป็นการให้ผู้เรียนท่ีเก่งกว่าท าหน้าท่ีเป็นโค้ชใน
ลักษณะเพื่อนโค้ชเพื่อน ช่วยวิเคราะห์เพื่อนและก าหนดประเด็นส่ิงท่ีเพื่อนควรมีการเรียนรู้และพัฒนา
ในอนาคต วิธีการนี้จะต้องมั่นใจว่าเพื่อนท่ีเป็นโค้ชจะสามารถเป็นโค้ชท่ีดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน    
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด ซึ่งเป็นการให้ข้อมูล
สารสนเทศโดยโค้ช เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น ภายหลังการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีจุดเน้นไปท่ี การเรียนรู้หรือการพัฒนาจะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าการมอง
ย้อนกลับไปท่ีผลการเรียนรู้หรือผลงานท่ีเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งการให้ข้อมูล เพื่อการเรียนรู้ต่อยอดมี
ความส าคัญต่อผู้เรียนหลายประการโดยเฉพาะอย่ างยิ่งการวางแผนการเรียนรู้ และการก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพหลายวิธี โดยมีวิธี ท่ีส 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  
นอกจากนี้การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดเพื่อเสริมสร้างการคิดขั้นสูงนั้น โค้ชสามารถก าหนด
กิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองตามความสนใจ ได้ตามบริบทของการโค้ช ซึ่ง
สามารถช่วยเสริมสร้างการคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง    

 จากการศึกษาสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (3F) ได้แก่ การให้
ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)  การให้ข้อมูลเพื่อการ
เรียนรู้ต่อยอด (feed - forward) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ากระบวนการท้ังหมดมาประยุกต์ใช้
ร่วมกับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดท่ีได้สังเคราะห์มา ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงขั้นตอนและกระบวนการการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (3F) 
ร่วมกับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโค้ชเพื่อการรู้คิด 
ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ที่เนน้การโค้ชเพื่อการรู้คิด การจัดการเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ 

(3F) 
1) ข้ันวางแผนการจัดการเรียนรู ้(preparation) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up)  
2) ข้ันการด าเนนิการโคช้(Coaching)   การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) 
3) ข้ันการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ(implementation) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) 

การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 
4) ข้ันสรุปและประเมนิผลการโคช้(Conclusion & 
Evaluation) 

การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 

5) ข้ันพัฒนาการเรียนรู้และประยุกต์ใช ้
(Development & applying ) 

การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - 
forward) 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 งานวิจัยในประเทศ 

 จุฬารัตน์ ห้าวหาญ (2558) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบ
การโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะของพยาบาลในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพและเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชท่ีพัฒนาขึ้น ข้ันตอนการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 
1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความต้องการจ าเป็นโดยท าการรวบรวมข้อมูลโดยการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการโค้ชโดยน าผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1มาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดของ
การพัฒนารูปแบบและก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบเป็นการ
น ารูปแบบการโค้ชท่ีสร้างขึ้นในขั้นตอนท่ี 2 ไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของ
รูปแบบการโค้ช โดย 1) ประเมินทักษะทางด้านการโค้ช 2) ประเมินทักษะในการปฏิบัติงานด้าน
บริการสุขภาพก่อนและหลังได้รับการพัฒนา และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีท าหน้าท่ีโค้ชและ
ผู้ท่ีได้รับการโค้ช กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการสอนงานบุคลากรใหม่ท าการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน 27 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบเองท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบเป็นการน าผลการทดลอง
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รูปแบบการโค้ชในขั้นตอนท่ี 3 มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการโค้ชให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและพร้อมท่ีจะ
น าไปใช้ต่อไปผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการโค้ชท่ีได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
หลัก คือ1) หลักการและวัตถุประสงค์หลัก 2) กระบวนการ และ 3) เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 
หลังจากทดลองใช้รูปแบบการโค้ชพบว่าผู้ท่ีท าหน้าท่ีโค้ชมีทักษะในการโค้ชและสอนงาน ขณะท่ีผู้ท่ีรับ
การโค้ชมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (p<.001) ผู้ใช้ระบบ
การโค้ชและผู้รับบริการระบบการโค้ชมีความพึงพอใจสูงต่อการใช้รูปแบบการโค้ช ผลการวิจับพบว่า
รูปแบบการโค้ชท่ีพัฒนาขึ้นนี้ ส่งผลให้พยาบาลใหม่มีทักษะและมีทักษะในการปฏิบัติงาน การศึกษา
ครั้งต่อไปควรมีการพัฒนารูปแบบเพื่อให้สามารถใช้กับกลุ่มบุคลากรสุขภาพกลุ่มอื่นต่อไป 
 ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ (2557) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น
การโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า
และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 20 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่รูปแบบการเรียนการสอนคู่มือแผนการสอนแบบทดสอบ แบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะในการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษา 

แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า �̅� , S.D. ค่าT-score 
และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย พบว่า1) รูปแบบการเรียนการสอนมีช่ือว่า“3P-CA Model”มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ83.96/83.37 และ2) มีประสิทธิผลโดยนักศึกษามีความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 มีพัฒนาการด้านทักษะในการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะ
เฉพาะของครูประถมศึกษาสูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมากและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 
 จิตณรงค์ เอี่ยมส าอางค์ (2555) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครู
พณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการโค้ชทางปัญญา
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของครูพณิชยกรรม 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชฯ ด าเนินการวิจัยด้วยการวิจัยและ
พัฒนาและประยุกต์ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่เป็นครูพณิชยกรรม จ านวน 6 คน 
และนักเรียนจ านวน 235 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนินกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ คู่มือรูปแบบการโค้ช แผนการโค้ช ปฏิทินการโค้ช 
แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ชและการคิดวิเคราะห์ แบบประเมิน แบบบันทึกความ
คิดเห็นและแบบสังเกตพฤติกรรมการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนและประเด็นการสนทนากลุ่ม ท่ี
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ร้อยละ การวิเคราะห์เนื้อหาและสถิตแบบไม่อิงค่าพารามิเตอร์การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์
เนื้อหาผลการวิจัย พบว่า 1. การพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนท่ีพัฒนาขึ้นถูก
เรียกว่ารูปแบบการโค้ชเอพีซีซีเอ็มพีอาร์อี ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) หลักการและ
วัตถุประสงค์ 2) กระบวนการด าเนินการโค้ช 8 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็นและก าหนดประเด็นการพัฒนา ระยะท่ี 2 การเตรียมการด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติการ
โค้ชระยะท่ี 3) การร่วมมือกันวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ระยะท่ี 4 การ
ปฏิบัติการโค้ช ระยะท่ี 5 การทบทวนระหว่างกระบวนการและอภิปรายไตร่ตรองสะท้อนคิด ระยะท่ี 
6 การด าเนินการปฏิบัติการโค้ชต่อ ระยะท่ี 7 การทบทวนไตร่ตรองสะท้อนคิดและสรุปผล ระยะท่ี 8 
การประเมินผลการใช้รูปแบบการโค้ชร่วมกันและ 3) ปัจจัยสนับสนุน  2. ผลการหาประสิทธิผลของ
รูปแบบการโค้ช  เอพีซีซีเอ็มพีอาร์อี พบว่า สมรรถภาพการโค้ช และการจัดการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์หลังการใช้รูปแบบการโค้ชฯสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการโค้ช อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และครูพณิชยกรรมมีความเห็นว่ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และทักษะในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รวมท้ังนักเรียนพณิชยกรรม 
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครูในระดับเห็นด้วยมาก 

 งานวิจัยต่างประเทศ 

 วิงลิงสกี้ (Wenglinsky, 2000) และแซนเดอร์ และรีเวอร์(Sander and Rivers, 1996) (อ้าง
ถึงในจิตณรงค์ เอี่ยมส าอางค์, 2555:149) ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของครูท่ีมีคุณภาพทาง
การศึกษาของผู้เรียน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของผู้เรียนท่ีได้รับการสอนโดยครูท่ีได้รับการ
พัฒนาทางวิชาชีพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าครูที่ไม่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้ด้วยท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลและส่งผลถึงคุณภาพของครูและผู้เรียน ดังงานวิจัยของ บรูซ (Bush, 1984) เชาเวอร์ 
(Shower,1983) และทรูเดิล (Truesdale, 2003 อ้างถึงใน Knight, 2009: 197-198) ท่ีได้น า
หลักการและแนวคิดของการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในการพัฒนาครู ซึ่งประกอบไปด้วยการท าแบบ
ให้ดู (Modeling) การให้ฝึกปฏิบัติ (Practice) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ซึ่งผลการวิจัย
พบว่าการช่วยเหลือครูให้น าความรู้ท่ีได้รับจากการโค้ชมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
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 Yang Lizhou (2007, หน้า 92) ได้ศึกษาวิธีการสอนการออกเสียงภาษาไทยส าหรับนักศึกษา
จีน พบว่าการสอนการออกสียงมีความส าคัญมากส าหรับการสอนภาษาต่างประเทศถ้าออกเสียงไม่
ถูกต้องหรือเรียนไปจะมีผลกระทบต่อการเรียนค าศัพท์และไวยากรณ์ด้วยการฝึกอ่านออกเสียงไม่ใช่
แค่ฝึกในระยะแรกที่เริ่มเรียนภาษาต้องแก้การออกเสียงผิดของนักศึกษาทุกครั้งท่ีผิดตลอดระยะ 4 ปี 
การวิจัยเรื่องการเรียนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนส าหรับนักเรียนมัธยมทีประเทศไทยวิจัยได้ผลออกมา
วาส าหรับนักเรียนไทยทีเรียนเสียง วรรณยุกต์ภาษาจีนเสียงท่ียากท่ีสุดเป็นเสียงท่ีสองต่อจากนั้นเป็น
เสียงท่ีสามเสียงท่ีส่ีและเสียงท่ีหนึ่งตามล าดับหลังจากท่ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้แล้วได้ให้ขอ
แนะน าว่าอันดับแรกในการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ต้องใช้เวลาให้มากเป็นพิเศษในการฝึกการออกเสียง
ต่อมาคือการหาวิธีการสอนท่ีหลากหลายมาเพิ่มเติม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อ
การรู้คิด สามารถพัฒนาให้ผู้รับการโค้ชหรือผู้เรียนมีทักษะและทักษะในการปฏิบัติงาน และมี
พัฒนาการทางด้านการเรียนท่ีดีขึ้นนอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การโค้ชเพื่อการรู้คิดท าให้ผู้เรียน
เกิดความพึงพอใจในการเรียนการเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน าวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อ
การรู้คิดไปทดลองใช้กับนักเรียน 

สรุป 

 สัทอักษรจีนเป็นตัวอักษรโรมันท่ีใช้ในการก ากับเสียงของตัวอักษรจีน ใช้ก ากับเสียงพยัญชนะ 
สระ และวรรณยุกต์ แล้วประสมเสียงรวมกันเป็นค าอ่านของแต่ละค า โดยมีการใช้ค าทับศัพท์ท่ีเรียก
กันว่า พินอิน ทักษะการอ่านสัทอักษรจีนถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในการเริ่มต้นเรียนภาษาจีน ซึ่งนับว่า
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุด และปัญหาท่ีพบในการเรียนภาษาจีนมากท่ีสุดนั่นคือการอ่านออกเสียงไม่
ถูกต้อง เมื่อผู้เรียนอ่านไม่ถูกจึงท าให้ผู้เรียนไม่กล้าใช้ภาษาจีนในการส่ือสาร การเรียนเรื่องสัทอักษร
ภาษาจีนจึงมีความส าคัญอย่างมาก เมื่อผู้เรียนสามารถเรียนสัทอักษรภาษาจีนได้อย่างเข้าใจใน
ขั้นตอนแรกแล้วก็จะท าให้สามารถอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีนได้อย่างถูกต้องตามหลัก
มาตรฐานสากล และผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดเข้ามาช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน โดยการโค้ชเพื่อการรู้คิด เป็นกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ ท่ี
ผู้สอนเปล่ียนบทบาทจากผู้ท่ีท าหน้าท่ีป้อนข้อมูลให้กับผู้เรียนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
โดยมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางความคิดและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติใน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีผู้เรียนสนใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สามารถดึงศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ 
ออกมาได้อย่างเต็มก าลัง ผู้เรียนสามารถประเมินตนเอง แก้ปัญหาตัดสินใจและพัฒนาตนเองได้ ซึ่งจะ
แตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้
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ของผู้เรียนโดยผ่านเทคนิควิธีการสอนต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู้ต่อไป 
ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไปจะต้องมีท้ังบทบาทของผู้เรียนและบทบาทของผู้สอน การวิจัย
เรื่องการพัฒนาความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้และ
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนได้ดังนี้  

 1) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (preparation)  

 บทบาทผู้สอน 

 เป็นขั้นที่ผู้สอนก าหนดเป้าหมายในการโค้ชผู้เรียนแต่ละคนอย่างชัดเจน ผู้สอนสร้างแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนน าเสนอความรู้เดิมและความรู้ใหม่ท่ีต้องการ กระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนด

เป้าหมาย วางแผน และใช้วิธีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกับธรรมชาติของ

ตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีความต้องการในการเรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ของตนเองโดย

ผ่านกระบวนการเทคนิคต่างๆท่ีหลากหลายและเหมาะสมในการกระตุ้นผู้เรียน โดยการใช้ค าถาม การ

ใช้ส่ือ การใช้เรื่องเล่า หรือการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการ

วิเคราะห์และก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ 

 บทบาทผู้เรียน 

 เป็นผู้ได้รับการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ และสามารถประเมินตนเองถึงความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 

ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียนของตนเอง เพื่อน าไปสู่การเห็นคุณค่าและการใฝ่เรียนใฝ่รู้ใน

การเรียนของตนเอง โดยผ่านกระบวนการการใช้ค าถาม การใช้ส่ือ การใช้เรื่องเล่าหรือการลงมือ

ปฏิบัติจริง และได้วิเคราะห์และก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

 2) ข้ันการด าเนินการโค้ช (Coaching)   

 บทบาทผู้สอน 

 เป็นขั้นท่ีผู้สอนถ่ายทอดความรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งบรรยากาศทางกายภาพ บรรยากาศทางจิตวิทยาและบรรยากาศทางสังคม โดย
ผ่านกระบวนการใช้เทคนิคการโค้ชเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี
ขึ้น ใช้พลังค าถามท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากความเข้าใจของตนเองมากกว่าการจดจ าโดยขาด
ความเข้าใจ มีการปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังเป็นกลุ่มและรายบุคคล ผู้สอนกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดท่ีหลากหลาย และคอยให้ก าลังใจสนับสนุนผู้เรียนใช้การส่ือสารเชิงบวก
รวมถึงสร้างและท าให้ผู้เรียนเกิดความไว้วางใจและการยอมรับซึ่งกันและกัน  
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 บทบาทผู้เรียน 

 เป็นขั้นท่ีผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และบรรยากาศในการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย โดยการฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคนิคประบวนการต่างๆ 

ร่วมกันเป็นกลุ่มและรายบุคคล มีการใช้กระบวนการคิดหลากหลายโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เช่น การ

คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด

อย่างเป็นระบบ 

 3) ข้ันการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (implementation)  
 บทบาทผู้สอน 
 เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ โดยผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศ จัดเตรียม

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้กับผู้เรียน ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมท้ังสถานการณ์จ าลองและ

สถานการณ์จริงท้ังในและนอกห้องเรียนท้ังเป็นกลุ่มและรายบุคคล ผู้สอนจะเป็นผู้ดูแล ช่วยเหลือ 

แนะน า และติดตามผู้เรียน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะๆผ่านทักษะการส่ือสารเชิงบวกและ

ทักษะการช่ืนชมและเห็นคุณค่า 

 บทบาทผู้เรียน 

 เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะได้รับการช่วยเหลือ ดูแลให้ค าปรึกษา แนะน า และติดตาม อีกท้ังยังได้ฝึก

ปฏิบัติจริงจากใบงาน กิจกรรมต่างๆ จากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงท้ังในและนอก

ห้องเรียนท้ังเป็นกลุ่มและรายบุคคล และได้รับการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะๆจากผู้สอน 

 4) ข้ันสรุปและประเมินผลการโค้ช (Conclusion & Evaluation) 

 บทบาทผู้สอน 
 เป็นขั้นที่ผู้สอนได้ร่วมกันสรุปความรู้และทักษะการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆท่ีได้เรียนรู้ พร้อมท้ัง

มีการน าเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนผลการเรียนของตนเอง

ว่าบรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล เช่น การทดสอบ 

การซักถาม การประเมินผลงาน การสังเกตพฤติกรรม แล้วน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่องมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นหรือไม่ และผู้สอนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับถึงผลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

ท้ังหมด 

 บทบาทผู้เรียน 

 เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้สรุปความรู้ท่ีได้รับมาร่วมกันกับผู้สอน และผู้เรียนได้วิเคราะห์ตนเอง

เพื่อท่ีจะได้สะท้อนและประเมินผลการเรียน ผลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของตนเองว่าสอดคล้องกับ



  98 

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอนถึงผลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

ของตนเอง 

 5) ข้ันพัฒนาการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ (Development & applying) 

 บทบาทผู้สอน 
 ผู้สอนให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนว่าส่ิงท่ีผู้เรียนควรจะมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นในอนาคตคืออะไร เพื่อให้

ผู้เรียนไปเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นและสามารถน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวันได้ มีคุณภาพ

มากขึ้นในอนาคตบนพื้นฐานความรู้และทักษะต่างๆโดยใช้กระบวนการวิธีท่ีหลากหลายเ ช่น การ

อภิปรายกลุ่ม (Group discussion) การใช้พลังค าถาม (Power question) และยังให้ผู้เรียนทราบว่า

การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปคือเรื่องอะไร มีสาระส าคัญอย่างไร ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างไร จะต้อง

เตรียมความพร้อมในเรื่องใดเพื่อให้การเรียนรู้ครั้งต่อไปนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 บทบาทผู้เรียน 

 ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลการเรียนรู้ต่อยอดถึงผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนของตนเองว่าควร

จะมีพัฒนาการด้านใดให้ดีขึ้นในอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมในอนาคต

โดยเป็นการสะท้อนผลจากผู้สอน เพื่อนร่วมช้ันเรียนและตัวผู้เรียนเอง และผู้เรียนจะได้ทราบถึงเรื่องท่ี

เรียนรู้ในครั้งต่อไปจะได้สามารถเตรียมตัวในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน(Pre-Experimental Designs) แบบ
กลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest Designs)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยมี
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม“สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ต าบลราง
หวาย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็น
หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการวิจัยดังนี้ 

การด าเนินการวิจัย 

 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียด
ของการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นการศึกษาเอกสาร ตาราง ข้อมูล สถิติ ปัญหา 
วรรณกรรม รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การสร้าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ การปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
     ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินงานตามโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยใช้เครื่องมือ ได้แก่แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีน และแบบสัมภาษณ์ความคิด
เห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการรู้คิด ท่ีพัฒนาจากการน าไปทดลองสอน รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และน ามาตรวจสอบความถูกต้องวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง จัดพิมพ์รายงานฉบับร่างเพื่อเสนออนุมติโครงการวิจัย 
ปรับปรุงแก้ไข ตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพนมทวน
พิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ต าบลรางหวาย  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  
จ านวน 52 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2561 
 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แผนการเรียนเน้น
ภาษาจีน จ านวน 5 คน โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ต าบลรางหวาย  
อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท่ีได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา 

       1 ตัวแปรต้น (independent variables) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
       2 ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่ 

 2.1 ความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน 
 2.2 ความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีน 
 2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

เนื้อหาทีใ่ช้ในการทดลอง 

  เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ หน่วยท่ี 1 汉语拼音。หน่วยท่ี 2自我介绍。

หน่วยท่ี 3身体部位。กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์
อุปถัมภ์” 

ระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสูตร 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปทดลองใช้ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 โดยใช้เวลาสอน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวมจ านวน  15  ช่ัวโมง 
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แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยขั้น
พื้นฐาน(Pre-Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One-Group Pretest-
Posttest Designs) 
 
    T1  X  T2 
 
 T1  แทน  การทดสอบความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีน ก่อนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น   การโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 X  แทน  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 T2  แทน  การทดสอบความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีน หลังการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้น   การโค้ชเพื่อการรู้คิด 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) หน่วยท่ี 1 汉语拼

音。หน่วยที่ 2自我介绍。หน่วยท่ี 3身体部位。ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
การโค้ชเพื่อการรู้คิด จ านวน 5 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวม 15 ช่ัวโมง  
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน จ านวน 20 ข้อ เป็น
แบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) และหลังเรียน (posttest) โดยเป็นข้อสอบแบบปรนัย  
 3. แบบบันทึกหลังการเรียน(Journal Writing) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อ
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด  

การสร้างและพัฒนาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือต่างๆท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนในการสร้าง
และพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
    1. แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) หน่วยท่ี 1 汉语拼

音。หน่วยที่ 2自我介绍。หน่วยท่ี 3身体部位。ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
การโค้ช จ านวน 5 แผน  โดยสอนแผนละ 3 ช่ัวโมง มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
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          1.1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้  
เรื่อง มารู้จักภาษาจีนและพบกันครั้งแรก ศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด  
  1.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
ระยะเวลา 15 ช่ัวโมง โดยมีองค์ประกอบดังนี้ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ผลการ
เรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4 ตารางแผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการ
เรียนรู ้

สาระการเรียนรู/้เนื้อหา ผลการเรียนรู ้ เวลาเรียน 

1 
汉语拼音。 

 

 

声母 韵母和声调 

พยัญชนะ สระ และเสียง 
 

1) เข้าใจและรู้จักความแตกต่างระหว่าง
ภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง การอ่านออก
เสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ในรูปแบบ
ของพื้นฐาน 
2) ฟังและอ่านออกเสียงพยัญชนะ เสียงสระ 
วรรณยุกต์ ในรูปแบบของพินอิน 

3 

2 
汉语拼音。 

 

声母 韵母和声调 

พยัญชนะ สระ และเสียง 
汉子的故事 

ความเปน็มาของตัวอักษรจีน
และหลักการเขียนอักษรจีน

เบื้องต้น 

1)  สามารถเ ขียนพินอินในรูปแบบค า
ภาษาจีนได้ถูกต้อง 
2)  สามารถเขียนและแปลความหมาย
ค าศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้อง 
 

3 

3 
汉语拼音。 

 

课堂用语 

ภาษาที่ใช้ในห้องเรียน 
 

1) อ่านออกเสียงค ากลุ่มค าในรูปแบบ
ของพินอินได้อย่างถูกต้อง 
2)  สามารถเขียนและแปลความหมาย
ค าศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้อง 

3 

4 

自我介绍 

 

你好 

การทักทาย 

自我介绍 

การแนะน าตัวเอง 

1) สามารถพูดทักทายเป็นภาษาจีนได้ 
2) สามารถพูด และเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลใกล้ตัว 
 

3 
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แผนการจัดการ
เรียนรู ้

สาระการเรียนรู/้เนื้อหา ผลการเรียนรู ้ เวลาเรียน 

5 
身体部位。 

身体的部位 

ค าศัพท์อวัยวะส่วนต่างๆ 

ของร่างกาย 

会话身体部位 

บทสนทนาเรื่องอวัยวะใน
ร่างกาย 

1) สามารถฟัง อ่านและแปลความหมาย
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ง่ายๆได้ 
2) สามารถพูด และเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลใกล้ตัว 
 

3 

รวม 15 

 
  1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และให้ค าแนะน า แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านวัดผล ด้านเนื้อหาและด้านการสอน
จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านการวัดผล เนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนรู้ ส่ือ การวัดและประเมินผล ของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้ววิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ถ้าค่า IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
0.50 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558 : 177) แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นใช้ได้ โดยก าหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนดังนี้ 
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้อง 
            0  หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคล้องหรือไม่ 
          -1  หมายถึง  เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นไม่มีความสอดคล้อง 
น าคะแนนท่ีได้มาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 

                IOC = 
∑ 𝑅

𝑁
 

  IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
  R    หมายถึง คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
  ∑ 𝑅 หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
  N    หมายถึง จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 
  ท้ังนี้แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ช มีรายการประเมิน 
9 ด้านได้แก่ 1) ด้านผลการเรียนรู้ 1 ข้อ 2) ด้านสาระส าคัญ 2 ข้อ 3) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 2 
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ข้อ 4) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1 ข้อ 5) ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 1 ข้อ 6) ด้านสาระ
การเรียนรู้ 1 ข้อ 7) ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ข้อ 8) ด้านส่ือการเรียนรู้ 2 ข้อ 9) 
ด้านการวัดและประเมินผล 2 ข้อรวมจ านวน 17 ข้อ ผลตรวจสอบพบว่าได้ดัชนีความสอดคล้อง IOC 
( Index of Item Objective Congruence : IOC ) ได้ค่าท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ มีค่ารายข้ออยู่
ระหว่าง 0.80 – 1.00  แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
หรือพฤติกรรม สามารถน าไปใช้ได้ ท้ังนี้ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะและให้ปรับปรุง ในประเด็นของ
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ และในประเด็นการวัด
และประเมินผลให้มีเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
จากนั้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน 2 แผนไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
ซึ่งเป็นนักเรียนระดับช้ันเดียวกันและมีสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน  
  1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มา
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งพบว่าระยะเวลาในการท ากิจกรรมกลุ่มน้อยเกินไป ต้องเพิ่มเวลาหรือจัดกิจกรรมให้
กระชับมากยิ่งขึ้น 
  1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว น าไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แผนการเรียนเน้นภาษาจีน จ านวน 5 คน โรงเรียนพนมทวน
พิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  ดังรายละเอียด
แผนภูมิท่ี 2 
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ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 
ขั้นที่ 1   ศึกษาหลักสูตรในด้านมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้  
   กระบวนการเรียนรู้ และศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 
 
 

 
ขั้นที่ 2     สร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนจ านวน 5 แผน 
        โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด  
 
 
 

 

ขั้นที่ 3           น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
         รายการประเมิน 9 ด้าน และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 
 
 
ขั้นที่ 4    ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและแก้ไข 

 
            
ขั้นที่ 5   น าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 2 แผนไปทดลองใช้ (try out)  
   กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จ านวน 52คน 
                        
                                   น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว 

ขั้นที ่6                       จ านวน 5 แผน ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง   
            

แผนภูมิที่ 2 ข้ันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
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 2. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีน เป็นแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยสร้างตารางก าหนดเนื้อหาแบบทดสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในสร้าง
แบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบปรนัย  4 ตัวเลือก 
(Multiple Choice test) จ านวน 30 ข้อ ต้องการใช้จริงจ านวน 20 ข้อ ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์ขอสอบ
จากหลักสูตรและผลการเรียนรู้ ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 5 ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ 

ผลการเรียนรู้ ความรู้
ความจ า 

ความ
เข้าใจ 

การ
น าไปใช้ 

การวิเคราะห ์

1)  ฟังและอ่านออก ออกเสียงพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ ในรูปแบบของพินอิน 

- 1 1 - 

2) เข้าใจและรู้จักความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับ
ภาษาไทยในเรื่อง การออกเสียง พยัญขนะ สระ 
วรรณยุกต์ในรูปแบบของพื้นฐาน 

3  - -  

3) อ่านออกเสียงค ากลุ่มค าในรูปแบบของพินอินได้
อย่างถูกต้อง 

- 1 1 - 

4) สามารถเขียนพินอินในรูปแบบค าศัพท์ภาษาจีน
ได้ถูกต้อง 

- - 1  - 

5) สามารถเขียนและแปลความหมายค าศัพท์ง่ายๆ
ได้ถูกต้อง 

- - 3 2 

6) สามารถพูดทักทายเป็นภาษาจีนได้ - - 1 - 

7) พูด และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
และบุคคลใกล้ตัว 

- - 1 1 

8) สามารถฟัง อ่านและแปลความหมายข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวง่ายๆได้ 

- - 2 2 

รวม 3  2 10 5 

20 
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 ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษร
ภาษาจีน มีข้ันตอนในการด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาผลการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จากหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 
  2.2 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ จากเอกสาร
หลักสูตรและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการก าหนดประเด็นการสร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีน ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถการอ่าน ท่ี
เหมาะสมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
      2.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีน ซึ่งเป็นการวัด
ความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีนจ านวน 30 ข้อ ต้องการใช้จริงจ านวน 20 ข้อ  
  2.4 น าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีนและตารางวิเคราะห์
แบบทดสอบ ไปให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบและให้ค าแนะน าและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
ซึ่งมีประเด็นปรับปรุงแก้ไขดังนี้  
   2.4.1 แก้ไขค าตอบท่ีมีความคล้ายคลึงกันจนนักเรียนเกิดความสับสน 
  2.5 น าไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการวัดผล 
ประเมินผล และการจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบความถูกต้องของความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
(content validity) และน าตารางวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญมาค านวณ
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีดัชนีความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ใช้เกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 
  + 1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
   0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือไม่ 
  - 1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
  ค่าดัชนี IOC ( Index of Item Objective Congruence : IOC ) ท่ีผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบแล้ว มีค่ารายข้ออยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 แสดงว่าข้อค าถามในแบบทดสอบมีความ
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  2.6 น าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษร ท่ีได้รับการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว น าไปทดลองใช้ (try out) เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ต าบลพนมทวน  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ หาค่าความยาก -ง่าย 
(P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) และค่าความเช่ือมัน (Reliability) ดังนี้ 
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   2.6.1 การตรวจสอบความยากง่าย  (P) โดยมีเกณฑ์ก าหนดค่าความยาก
ง่าย คือ 0.20 - 0.80 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558) น าข้อสอบจ านวน 30 ข้อน ามาวิเคราะห์หาค่าความ
ยากง่ายคัดเลือกข้อสอบท่ีน ามาใช้จริงจ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.60 – 0.80        
   
   2.6.2 การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (R) โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนก
ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป ถือว่าข้อสอบสามารถจ าแนกนักเรียนเก่งและอ่อนได้ดี (มาเรียม นิลพันธุ์ , 2558) 
จากการวิเคราะห์ข้อสอบจ านวน 30 ข้อพบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20 – 0.53 
        2.6.3 การตรวจสอบค่าความเช่ือมัน (Reliability) โดยผู้วิจัยเลือกข้อสอบท่ี
ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (R) จ านวน 20 ข้อ เป็นข้อสอบ
ปรนัย 20 ข้อ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน จากสูตร KR 20  เกณฑ์ความเช่ือมั่น ต้ังแต่ 0.75 – 
1.00 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 183 ) น ามาหาค่าความเช่ือมั่นได้ค่าเท่ากับ 0.765 
  2.7 น าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีน ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ดังรายละเอียดแผนภูมิท่ี 3 
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สรุปข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีน  
 
 
ข้ันที่ 1     ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 
 
 
 

ข้ันที่ 2              ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีนจากเอกสาร
หลักสูตร  
 

 
 

                                    สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีน  จ านวน 30 ข้อ 
ข้ันที่ 3               และให้อาจารย์วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าควบคุม 
 
 

 

                           
                               น าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีน ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน 

ข้ันที่ 4                           ตรวจสอบและน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
      
 
 
 

ข้ันที่ 5         น าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีน ท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับ   
                                       นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
                           
 
                           น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบปรนัยมาหาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) 
ข้ันที่ 6      และหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีการ ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 
     
 

ข้ันที่ 7                   น าแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจนี ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 

               

แผนภูมิท่ี 3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีน 
  

3. แบบบันทึกหลังการเรียน(Journal Writing) ของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
การโค้ชเพื่อการรู้คิด โดยให้นักเรียนเขียนบันทึกหลังจากการจัดการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ 
จ านวน 5 สัปดาห์ โดยเป็นค าถามปลายเปิดเรื่อง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 
  
  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับการการเขียนบันทึกหลังการเรียน 
(Journal Writing) เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการ 
        3.2 ปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน าไป
ปรับปรุงแก้ไข ในประเด็นค าถามให้ครอบคลุมและตรงประเด็นตามเนื้อหา 
  3.3 น าค าถามไปเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ ด้านการวัดผล ด้านเนื้อหา และด้านการสอน 
จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้ว
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item  Objective Congruence : IOC) ถ้าค่า IOC มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่าประเด็นค าถามนั้นใช้ได้ ซึ่งได้ค่าท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้ว มีค่า
เท่ากับ 0.80 - 1.00 แสดงว่าข้อค าถามในแบบประเมินมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับพฤติกรรม 
และน าแบบบันทึกหลังการเรียน(Journal Writing) ท่ีไปใช้กับนักเรียน ดังรายละเอียดแผนภูมิท่ี 4 
  
สรุปข้ันตอนการสร้างแบบบันทึกหลังการเรียน(Journal Writing) 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับการการเขียนบันทึกหลังการเรียน 
   (Journal Writing) เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการจากเอกสาร
         และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

 

ขั้นที่ 2   ปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน าไป
ปรับปรุง      แก้ไข ในประเด็นค าถามให้ครอบคลุมและตรงประเด็นตามเนื้อหา 
 
 
 
ขั้นที่ 3     น าค าถามเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
         เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาและวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง  
 
แผนภูมิท่ี 4   ขั้นตอนการสร้างแบบบันทึกหลังการเรียน (Journal Writing)  
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การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการด าเนินการทดลอง และการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
  1.ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถ
การอ่านสัทอักษรภาษาจีน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
“สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี     
  2.ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 5 แผน เป็นระยะเวลา 15 ช่ัวโมง ท าการทดลอง
สอนในช่วงภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
ดังนี้ 

 1) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (preparation)  

 เป็นขั้นที่ผู้สอนก าหนดเป้าหมายในการโค้ชผู้เรียนแต่ละคนอย่างชัดเจน ผู้สอนสร้างแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนน าเสนอความรู้เดิมและความรู้ใหม่ท่ีต้องการ กระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนด

เป้าหมาย วางแผน และใช้วิธีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกับธรรมชาติของ

ตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีความต้องการในการเรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ของตนเองโดย

ผ่านกระบวนการเทคนิคต่างๆท่ีหลากหลายและเหมาะสมในการกระตุ้นผู้เรียน โดยการใช้ค าถาม การ

ใช้ส่ือ การใช้เรื่องเล่า หรือการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการ

วิเคราะห์และก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และผู้เรียนเป็นผู้ได้รับการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

และสามารถประเมินตนเองถึงความรู้เดิมท่ีมีอยู่ ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียนของตนเอง 

เพื่อน าไปสู่การเห็นคุณค่าและการใฝ่เรียนใฝ่รู้ในการเรียนของตนเอง โดยผ่านกระบวนการการใช้

ค าถาม การใช้ส่ือ การใช้เรื่องเล่าหรือการลงมือปฏิบัติจริง และได้วิเคราะห์และก าหนดวัตถุประสงค์

ในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

 2) ขั้นการด าเนินการโค้ช (Coaching)   

 เป็นขั้นท่ีผู้สอนถ่ายทอดความรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งบรรยากาศทางกายภาพ บรรยากาศทางจิตวิทยาและบรรยากาศทางสังคม โดย
ผ่านกระบวนการใช้เทคนิคการโค้ชเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี
ขึ้น ใช้พลังค าถามท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากความเข้าใจของตนเองมากกว่าการจดจ าโดยขาด
ความเข้าใจ มีการปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังเป็นกลุ่มและรายบุคคล ผู้สอนกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดท่ีหลากหลาย และคอยให้ก าลังใจสนับสนุนผู้เรียนใช้การส่ือสารเชิงบวก
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รวมถึงสร้างและท าให้ผู้เรียนเกิดความไว้วางใจและการยอมรับซึ่งกันและกัน และเป็นขั้นท่ีผู้เรียนเป็น
ผู้รับความรู้ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยการฝึก
ปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคนิคประบวนการต่างๆ ร่วมกันเป็นกลุ่มและรายบุคคล มี
การใช้กระบวนการคิดหลากหลายโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ 

 3) ขัน้การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (implementation)  
 เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ โดยผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศ จัดเตรียม

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้กับผู้เรียน ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมท้ังสถานการณ์จ าลองและ

สถานการณ์จริงท้ังในและนอกห้องเรียนท้ังเป็นกลุ่มและรายบุคคล ผู้สอนจะเป็นผู้ดูแล ช่วยเหลือ 

แนะน า และติดตามผู้เรียน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะๆผ่านทักษะการส่ือสารเชิงบวกและ

ทักษะการช่ืนชมและเห็นคุณค่า และเป็นขั้นที่ผู้เรียนจะได้รับการช่วยเหลือ ดูแลให้ค าปรึกษา แนะน า 

และติดตาม อีกท้ังยังได้ฝึกปฏิบัติจริงจากใบงานกิจกรรมต่างๆ จากสถานการณ์จ าลองและ

สถานการณ์จริงท้ังในและนอกห้องเรียนท้ังเป็นกลุ่มและรายบุคคล และได้รับการให้ข้อมูลย้อนกลับ

เป็นระยะๆจากผู้สอน 

 4) ขั้นสรุปและประเมินผลการโค้ช (Conclusion & Evaluation) 

 เป็นขั้นที่ผู้สอนได้ร่วมกันสรุปความรู้และทักษะการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆท่ีได้เรียนรู้ พร้อมท้ัง

มีการน าเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนผลการเรียนของตนเอง

ว่าบรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล เช่น การทดสอบ 

การซักถาม การประเมินผลงาน การสังเกตพฤติกรรม แล้วน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่องมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นหรือไม่ และผู้สอนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับถึงผลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

ท้ังหมดและเป็นขั้นท่ีผู้เรียนได้สรุปความรู้ท่ีได้รับมาร่วมกันกับผู้สอน และผู้เรียนได้วิเคราะห์ตนเอง

เพื่อท่ีจะได้สะท้อนและประเมินผลการเรียน ผลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของตนเองว่าสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอนถึงผลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

ของตนเอง 

 5) ขั้นพัฒนาการเรียนรู้และประยกุต์ใช้ (Development & applying) 

 ผู้สอนให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนว่าส่ิงท่ีผู้เรียนควรจะมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นในอนาคตคืออะไร เพื่อให้

ผู้เรียนไปเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นและสามารถน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวันได้ มีคุณภาพ

มากขึ้นในอนาคตบนพื้นฐานความรู้และทักษะต่างๆโดยใช้กระบวนการวิธีท่ีหลากหลายเช่น การ
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อภิปรายกลุ่ม (Group discussion) การใช้พลังค าถาม (Power question) และยังให้ผู้เรียนทราบว่า

การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปคือเรื่องอะไร มีสาระส าคัญอย่างไร ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างไร จะต้อง

เตรียมความพร้อมในเรื่องใดเพื่อให้การเรียนรู้ครั้งต่อไปนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดและผู้เรียนจะได้รับ

ข้อมูลการเรียนรู้ต่อยอดถึงผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนของตนเองว่าควรจะมีพัฒนาการด้านใดให้ดี

ขึ้นในอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมในอนาคโดยเป็นการสะท้อนผลจาก

ผู้สอน เพื่อนร่วมช้ันเรียนและตัวผู้เรียนเอง และผู้เรียนจะได้ทราบถึงเรื่องท่ีเรียนรู้ในครั้งต่อไปจะได้

สามารถเตรียมตัวในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

  3. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน (posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถ
การอ่าน 
สัทอักษรภาษาจีนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับเดียวกับข้อสอบท่ีท าการทดสอบก่อนเรียน 
   4. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าบันทึกหลังเรียน (Jornal Writing) บันทึกความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด     
  5. น าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีนและผล
จากการท าแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ขอมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ตามระเบียบวิธีวิจัย และใช้สถิติวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้ค่า IOC สูงกว่า 0.50  ทุกข้อ 
  1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสัทอักษรภาษาจีน 
ด าเนินการหาคุณภาพของแบบทดสอบ ดังนี้ 
   1.2.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้ค่า IOC สูงกว่า 0.50  ทุกข้อ 
   1.2.2 ตรวจสอบค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (R) ของข้อสอบ 
    1.2.2.1 การตรวจสอบค่าความยากง่าย (P) คือ สัดส่วนระหว่าง
จ านวนผู้ตอบข้อสอบถูกในแต่ละข้อต่อจานวนผู้เข้าสอบท้ังหมด โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 
0.80 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558)  ซึ่งได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.60 – 0.80         
    1.2.2.2 การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (R) คือ ตรวจสอบว่าข้อสอบ
สามารถจ าแนกนักเรียนเก่งและอ่อนได้ดีเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป ถือว่า
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ข้อสอบสามารถจ าแนกนักเรียนเก่งและอ่อนได้ดี (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558) ซึ่งได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.20 – 0.53 
              1.2.2.3 การตรวจสอบค่าความเช่ือมัน (Reliability) คือ การ
ตรวจสอบผลการวัดท่ีสม่ าเสมอและคงท่ี หาค่าความเช่ือมันของแบบทดสอบใช้วิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ด
สัน จากสูตร KR 20 เกณฑ์ความเช่ือมั่น ต้ังแต่ 0.75 – 1.00 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 183) (มาเรียม นิล
พันธุ์, 2558) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.765 
  1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบบันทึกหลังการเรียน(Journal Writing)ด าเนินการ
ดังนี้ 
                        ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Content Validity)  หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
ItemObjective Congruence: IOC) ซึ่งได้ค่าท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้ว มีค่าเท่ากับ 0.80 - 1.00 
 2. การตรวจสอบสมมติฐาน 
  2.1 ประเมินความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน โดยน าคะแนนทดสอบหลัง

เรียนไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนท่ีผู้วัจัยคิดขึ้นมา ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 เกณฑ์การประเมินความระดับความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

17 - 20 มีความสามารถในระดับดีมาก 

13 - 16 มีความสามารถในระดับดี 

9 - 12 มีความสามารถในระดับปานกลาง 

5 – 8 มีความสามารถในระดับพอใช้ 

1 - 4 มีความสามารถในระดับควรปรับปรุง 

 

  2.2 ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย (�̅�) และ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน และในการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึ้นของผู้เรียน โดยจะใช้วิธีการ Normalized gain (Richard 
R. Hake: 1998) คือ 

   <g> =(% post–test)−(% Pre−test)

(100%) − (% Pre−test)
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  โดยท่ี <g>  คือ  ค่า normalized gain 
  % Post-test  คือ  ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบหลังเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
  % Pre-test  คือ  ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
  สามารถแบ่งระดับของค่า Normalized gain ได้เป็นสามระดับ คือ  
  “High gain”   (สูง)            เป็นช้ันเรียนท่ีได้ค่า   g  ≥    0.7  
  “Medium gain” (ปานกลาง) เป็นช้ันเรียนท่ีได้ค่า  0.69 ≤ g  ≥  0.3  
  “Low gain”  (ต่ า)  เป็นช้ันเรียนท่ีได้ค่า  0.0 ≤   g  >> 0.29 
  2.3 แบบบันทึกหลังการเรียน(Journal Writing) ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในด้านต่างๆดังนี้  
1) กิจกรรมและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 2) บรรยากาศในการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 3) ประโยชน์ท่ีได้รับในการเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อ
การรู้คิด  ส าหรับวิธีการด าเนินการวิจัย สรุปได้ดังตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 ตารางสรุปวิธีการด าเนินงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ 

1.เพื่อพัฒนาความ 
สามารถทางการอ่านสัท
อักษรภาษาจนีของนัก 
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
การโค้ชเพื่อการรู้คิด 

- การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
การโค้ชเพื่อการู้คิด 
- ท า แบบทดสอบวั ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร
อ่านสัทอักษรภาษาจีน
หลังเรียน 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 แผนการเรียน เน้น
ภาษาจีน จ านวน  5 คน 
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
“ส ว่ า ง เ คลิ้ ม สุ คนธสิ ท ธิ์
อุปถัมภ์” 

- แผนการจัดการเรียนรู้โดย
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ช
เพื่อการรู้คิด 
- แ บบ ทด ส อ บวั ด
ความสามารถการอ่านสัท
อักษรภาษาจีน 
-เกณฑ์การประเมินความ
ระดับความสามารถทางการ
อ่านสัทอักษรภาษาจีน 

2.เพื่อศึกษาความ 
ก้าวหน้าทางการเรียน
ภาษาจนีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
หลังการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

- ท าแบบทดสอบวัด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร
อ่านสัทอักษรภาษาจีน
ก่อนเรียน 
- การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
การโค้ชเพื่อการู้คิด 
- ท า แบบทดสอบวั ด
ความสามารถการอ่าน 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 
1 แผนการเรียนเน้นภาษา 
จีน จ านวน 5 คน โรงเรียน
พนมทวนพิทยาคม “สว่าง
เคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” 

- แผนการจัดการเรียนรู้โดย
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ช
เพื่อการรู้คิด 
-แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด
ความสามารถการอ่านสัท
อักษรภาษาจีน ก่อนและหลัง
เรียน 
- วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้
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วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ 
สัทอักษรภาษาจีนหลัง
เรียน 

ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
- ทดสอบสมมติฐานโดยใช้
วิธีการ Normalized Gain 

3.เพื่อศึกษาความคิด 
เห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาจนีท่ีเน้นการ
โค้ชเพื่อการรู้คิด 

- นักเรียนเขียนแบบ
บัน ทึกหลั งกา ร เ รี ย น
(JournalWriting)  
บรรยายความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อ
การรู้คิด 
 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 
1 แผนการเรียนเน้นภาษา 
จีน จ านวน 5 คน โรงเรียน
พนมทวนพิทยาคม “สว่าง
เคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” 

- แบบบันทึกหลังการเรียน
(Journal Writing)ท่ีผู้วิจัย
สร้างข้ึน  
-วิ เคราะห์ ข้อมูลโดยใช้วิ ธี
วิ เคราะห์ เนื้อหา (Content 
Analysis)   
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด  2) แบบทดสอบ
วัดความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน 3) แบบบันทึกหลังเรียนของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดโดยมีข้อค าถามปลายเปิด 3 ด้านท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
5  คน น าไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยได้ท าการ
ทดสอบก่อนเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
นักเรียนบันทึกความคิดเห็นของตนเองหลังเรียนโดยใช้แบบบันทึก เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์และ
ข้อค าถามในการวิจัย ทดสอบหลังเรียน ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
หลังการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

ตอนท่ี 3 ผลศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาจีนท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด  
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี

ท่ี 1 ที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

               ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสามารถทางการอ่านสัทอักษร
ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยน าคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนไปเทียบกับเกณฑ์
การประ เมินความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนท่ีผู้วัจัยคิดขึ้นมา ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงใน
ตารางท่ี 8 

 
ตารางท่ี 8 ตารางแสดงผลการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 
 
 

คนที่ คะแนนสอบ
ก่อนเรียน 

(20) 

ระดับคุณภาพ คะแนนสอบ
หลังเรียน 

(20) 

ระดับคุณภาพ 

1 5 มีความสามารถในระดับพอใช ้ 14 มีความสามารถในระดับดี 

2 6 มีความสามารถในระดับพอใช ้ 17 มีความสามารถในระดับดีมาก 

3 4 มีความสามารถในระดับควร
ปรับปรุง 

16 มีความสามารถในระดับดี 

4 5 มีความสามารถในระดับพอใช ้ 18 มีความสามารถในระดับดีมาก 

5 3 มีความสามารถในระดับควร
ปรับปรุง 

14 มีความสามารถในระดับดี 

�̅� 4.60 มีความสามารถในระดับควร
ปรับปรุง 

15.80 มีความสามารถในระดับดี 

 

  จากตารางท่ี 8 ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า ผลการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษร
ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด จากการทดสอบ
ก่อนเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับควรปรับปรุง และจากการทดสอบหลังเรียนมีความสามารถใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่าจากการทดสอบก่อนเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับควร
ปรับปรุง จ านวน 2 คน คือนักเรียนท่ี 3 และ คนท่ี 5 มีความสามารถในระดับพอใช้จ านวน 3 คน คือ
นักเรียนคนท่ี 1 คนท่ี 2 และคนท่ี 4 จากผลการทดสอบหลังเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับท่ีดีมาก
จ านวน 2 คน คือนักเรียนคนท่ี 2 และ 4 และมีความสามารถอยู่ในระดับท่ีดีจ านวน 3 คน คือนักเรียน
คนท่ี 1 คนท่ี 3 และคนท่ี 5 จึงสรุปได้ว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1  ท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ช



  119 

เพื่อการรู้คิด ได้มีการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ข้อท่ี 1 
 จากตารางท่ี 8 แสดงได้ดังแผนภูมิท่ี 5 ผลการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษร

ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

แผนภูมิท่ี 5 ผลการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

 

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

หลังการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด             

 ผู้วิจัยได้ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย (�̅�) และ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 9 
 
 
 
 

0

5
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20

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

ความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 

คะแนนสอบก่อนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน 
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ตารางท่ี 9 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนน
สอบหลังเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการ
รู้คิด 
 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม �̅� S.D. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 5 20 4.60 1.14 

หลังการจัดการเรียนรู้ 5 20 15.80 1.79 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียนและ

คะแนนสอบหลังเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อ
การรู้คิด โดยผลการทดสอบหลังเรียน (X̅=15.80, S.D.= 1.79)  สูงกว่าก่อนเรียน (X̅= 4.60, 
S.D.=1.14)  
 จากตารางท่ี 9 แสดงได้ดังแผนภูมิท่ี 6 ผลรวมการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนน

สอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ท่ี

เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด             

แผนภูมิท่ี 6 ผลรวมการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลัง
เรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนสอบ
ก่อนการ

จัดการเรียนรู้ 

คะแนนสอบ
หลังการ

จัดการเรียนรู้ 

4.6 

15.8 

1.14 1.79 

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียน
ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อ

การรู้คิด  

X S.D.
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และในการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนท่ีเพิ่มขึ้นของผู้เรียนจะใช้วิธีการ Normalized gain 
(Richard R. Hake: 1998) ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 10 
ตารางท่ี 10 ตารางแสดงผลการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 

           

  

 

 

จากตารางท่ี 10 ในภาพรวมพบว่าผลการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้นการโค้ชเพื่อการรู้ คิดนักเรียนมี

ความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่ามีนักเรียนท่ีมีผลคะแนน

ความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูง จ านวน 3 คน มีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนสูงท่ีสุด

คือ นักเรียนคนท่ี 4 มีผลคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน (g ≥ 0.87)  รองลงมาคือ  นักเรียนคนท่ี 

2 มีผลคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน (g ≥ 0.79)  และนักเรียนคนท่ี 3 มีผลคะแนน

ความก้าวหน้าทางการเรียน (g ≥ 0.75)    และมีนักเรียนท่ีมีผลนักเรียนท่ีมีผลคะแนนความก้าวหน้า

ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 คน คือนักเรียนคน 5 มีผลคะแนนความก้าวหน้า

ทางการเรียน (g ≥ 0.65) และนักเรียนคน 1 มีผลคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน (g ≥ 0.60) ซึ่ง

ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 

จากตารางท่ี 10 แสดงได้ดังแผนภูมิท่ี 7 ผลการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

 
 
 
 
 

คนที่ Normalized gain (g) การแปรผล ล าดับ 
1 0.60 ปานกลาง 5 
2 0.79 สูง 2 
3 0.75 สูง 3 
4 0.87 สูง 1 
5 0.65 ปานกลาง 4 

�̅� 0.73 สูง - 
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แผนภูมิท่ี 7 ผลการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3  ผลศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชา

ภาษาจีนที่เนน้การโค้ชเพื่อการรู้คิด  

ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษา จีนท่ีเน้นการ

โค้ชเพื่อการรู้คิดโดยให้นักเรียนเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นลงในแบบบันทึกท่ีครูแจกให้หลังจาก

การจัดการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ โดยใช้ค าถามท่ีใช้เป็นค าถามปลายเปิดแบ่งเป็นด้านจ านวน 

3 ด้าน ดังนี้ 1) กิจกรรมและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 2) บรรยากาศใน

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 3) ประโยชน์ท่ีได้รับในการเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการ

โค้ชเพื่อการรู้คิด  และใช้การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา พบว่า 

ส าหรับด้านท่ี 1  กิจกรรมและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด ในแต่

ละช่ัวโมงหลังจากนักเรียนได้เรียนภาษาจีนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ช่ืนชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากมีกิจกรรมเกมและส่ือการเรียนรู้ที่

หลากหลาย ครูสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ นักเรียนมีความรู้สึกสนุกสนานในการเรียน ไม่

เครียด และยังได้รับความรู้ 

“…ได้ความรู้ ครูอธิบายได้ไดดีเข้าใจ สนุกกับการเรียน ครูมีส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย” 
      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 

“…สนุกสนาน มีความสุข ครูคอยถามให้ตอบ ไม่เครียด ไม่ปวดหัว” 
      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 

[ค่า] 
ปานกลาง 

[ค่า] 
สูง 

[ค่า] 
สูง 

[ค่า] 
สูง 
 

[ค่า] 
ปานกลาง 

0

1

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

ความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

Normalized gain (g)
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“…รู้สึกสนุกสนาน ได้เล่นเกมหลายๆเกม ได้ความรู้  มีการท ากิจกรรมเป็นกลุ่มท่ี
หลากหลาย” 

      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 
“…ครูสอนเข้าใจง่าย ชอบท่ีได้วาดรูประบายสีและได้เล่นเกมค าศัพท์” 

      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 
“…ชอบท่ีครูมีใบงาน มีเกมต่างๆมาช่วยในการจ าค าศัพท์” 

      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 
ด้านท่ี 2 บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด หลังจากนักเรียนร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละช่ัวโมงโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่รู้ สึกดี มีความสบายใจในการเรียน บรรยากาศในการเรียนมีความเป็นกันเอง 
บรรยากาศในห้องเรียนมีความน่าเรียนท าให้อยากเรียน  

“…เหมือนเรียนท่ีประเทศจีนจริงๆเรียนกับครูเหมือนอยู่กับเพื่อน เพราะเรียนแบบเป็น
กันเอง” 

      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 
“…บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเอง เรียนแล้วสบายใจ ไม่เครียด” 

      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 
 

“…บรรยากาศของห้องเรียนสวยงาม น่าเรียน มีบอร์ดความรู้ต่างๆ ตกแต่งห้องสวย” 
      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 

“…เรียนกับครูแล้วมีความสุข ไม่เครียด ครูคอยอธิบายในเรื่องท่ีไม่เข้าใจ” 
      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 

“…ห้องภาษาจีนมีบอร์ดความรู้และมีบัตรค าศัพท์ภาษาจีนเยอะ ชอบเรียน” 
      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 

 
ด้านท่ี 3 ประโยชน์ท่ีได้รับในการเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด   หลังจาก

นักเรียนได้เรียนภาษาจีนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดในด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ได้ความรู้ด้านภาษาจีนเพิ่มมากยิ่งขึ้น  เช่น 
ค าศัพท์ ค าทักทาย บทพูดแนะน าตัวเอง และมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นหลังจากการเรียน อีกท้ังยัง
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้จริงนอกห้องเรียนได้ 
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 “…ได้น าไปใช้นอกห้องเรียน ฝึกพูดภาษาจีนได้” 
      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 

“…ได้ฝึกอ่าน ฝึกเขียน กล้าแสดงออกมากขึ้น รู้ค าศัพท์ท่ีใช้ในห้องเรียนเพื่อไปทายเล่น
กับเพื่อนได้” 

      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 
“…ได้ความรู้ใหม่ๆจากการเรียนภาษาจีน” 

      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 
“…ได้น าค าศัพท์ท่ีครูสอนไปพูดและสอนเพื่อนและแม่ท่ีบ้านได้” 

      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 
“…น าค าทักทายไว้พูดทักทายกับครูนอกเวลาได้และยังได้น าไปใช้พูดกับคนจีนท่ีตลาด

ด้วย” 
      (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 

ข้องสังเกตเพิ่มเติมจากการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

 1) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (preparation) ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและมีความ

ต้องการในการเรียนรู้พร้อมท้ังได้ทบทวนความรู้เดิมท่ีมีอยู่ และยังได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียน

ของตนเองท าให้เกิดความใฝ่เรียนใฝ่รู้มากขึ้นกว่าเดิม 

 2) ขั้นการด าเนินการโค้ช (Coaching)  ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้ทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน

จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จนสามารถเกิดกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ 

 3) ขั้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (implementation) ท าใหผู้้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง
จากท ากิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอกห้องเรียนท้ังโดยมีครูผู้สอนคอยดูแลช่วยเหลือแนะน าอย่าง
ใกล้ชิด และยังได้รู้ข้อมูลการเรียนรู้ของตนเองจากการให้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอนท าให้มีเป้าหมาย
ในการพัฒนาตนเองให้เกิดความส าเร็จ 

 4) ขั้นสรุปและประเมินผลการโค้ช (Conclusion & Evaluation) ท าให้ผู้เรียนสามารถน า

ความรู้ท่ีได้รับมาอภิปรายร่วมกันกับผู้สอน และผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองสะท้อนและ

ประเมินผลการเรียน ผลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของตนเองว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตนเองต้ัง

ไว้หรือไม่  
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 5) ขั้นพัฒนาการเรียนรู้และประยกุต์ใช้ (Development & applying) ท าให้ผู้เรียนจะได้รับ

รู้ข้อมูลการเรียนรู้ต่อยอดเกี่ยวกับผลการเรียนของตนเองท าให้สามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในอนาคต

ได้ พร้อมท้ังจะได้เตรียมทักษะและความพร้อมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระท่ีได้รู้ล่วงหน้าก่อนเรียนในครั้ง

ต่อไปได้ 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

              การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้ คิด เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) มีแบบแผนการวิจัยข้ันพื้นฐาน (Pre-Experimental Designs) แบบกลุ่ม
เดียว มีการสอบก่อนเรียนและสอบหลังเรียน (One Group Pretest –Posttest Design) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน
ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 3) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนท่ีเน้นการ
โค้ชเพื่อการรู้คิดในด้านกิจกรรมและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการจัดการ
เรียนรู้ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับในการเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด  โดยประชากรท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม“สว่างเคล้ิมสุคนธ
สิทธิ์อุปถัมภ์” ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  แผนการเรียนภาษาจีน จ านวน 5 
คนเป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการวิจัยดังนี้ 

เครื่ อ งมือ ท่ี ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  ไ ด้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  สาระการ เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) หน่วยท่ี 1 汉语拼音。หน่วยท่ี 2自我介绍。หน่วยท่ี 3身体部

位。ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด แบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) และหลังเรียน (posttest) 
จ านวน 20 ข้อ โดยเป็นข้อสอบแบบปรนัย และแบบบันทึกหลังการเรียน(Journal Writing) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย (�̅�) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และในการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึ้นของผู้เรียน 
โดยจะใช้วิธีการ Normalized gain  
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด สรุปได้ดังนี้ 

1. ความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด พบว่ามีความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนอยู่ใน
ระดับดี 

2. ความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด พบว่า นักเรียนท่ีมีผลคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ใน
ระดับสูง 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
ในภาพรวมพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ช่ืนชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากมีกิจกรรมเกมและส่ือ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ นักเรียนมีความรู้สึกสนุกสนานในการ
เรียน ไม่เครียด และยังได้รับความรู้  มีความสบายใจในการเรียน บรรยากาศในการเรียนมีความเป็น
กันเอง บรรยากาศในห้องเรียนมีความน่าเรียนท าให้อยากเรียน ได้ความรู้ด้านภาษาจีนเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
เช่น ค าศัพท์ ค าทักทาย บทพูดแนะน าตัวเอง และมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นหลังจากการเรียน อีก
ท้ังยังสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้จริงนอกห้องเรียนได้ 
 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด สรุปได้ดังนี้ 

สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  จากการวิจัย พบว่า ผลการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด  ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า 
ผลการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด จากการทดสอบก่อนเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด และ
จากการทดสอบหลังเรียนมีความสามารถในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่าจากการทดสอบ
ก่อนเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดจ านวน 2 คน คือนักเรียนท่ี 3 และ คนท่ี 5 มี
ความสามารถในระดับน้อยจ านวน 3 คน คือนักเรียนคนท่ี 1 คนท่ี 2 และคนท่ี 4 จากผลการทดสอบ
หลังเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับท่ีดีมากจ านวน 2 คน คือนักเรียนคนท่ี 2 และ 4 และมี
ความสามารถอยู่ในระดับท่ีดีจ านวน 3 คน คือนักเรียนคนท่ี 1 คนท่ี 3 และคนท่ี 5 จึงสรุปได้ว่า
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป่ีท่ี1  ท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด ได้มีการพัฒนาความสามารถ
ทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนอยู่ในระดับท่ีดีและระดับท่ีดีมากซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 

ท้ังนี้ เนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด เพราะเป็นกระบวนการในการ
แนะน าแนวทางการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการขั้นตอน และเทคนิคของการโค้ชด้านต่างๆท่ีเหมาะสม
กับผู้รับการโค้ช โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับการโค้ชได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างเต็มท่ี ซึ่งสอดคล้อง
กับ Mink , Owen and Mink (1993) ท่ีกล่าวว่าการโค้ชเป็นกระบวนการของบุคคลท่ีเรียกว่า ผู้โค้ช
สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นท่ีช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้โค้ชช่วยให้บุคคลได้บรรลุเป้าหมายการ
ท างานในระดับท่ีสูงขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ กระบวนการนี้เป็นการสร้างบุคคลให้มีความเข้มแข็งขึ้น ภูมิใจใน
ตนเอง แสดงทักษะซึ่งเป็นผลต่อการท างานท่ีจะตามมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงหทัย โฮมไช
ยะวงศ์ (2557) ท่ีได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชและการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าและศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี  3 สาขาวิชาการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 20 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่รูปแบบการเรียนการสอนคู่มือแผนการสอนแบบทดสอบ แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ทักษะในการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษา  แบบสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม และแบบบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า x̅ , S.D. ค่าT-score และการวิเคราะห์
เนื้อหาผลการวิจัย พบว่า1) รูปแบบการเรียนการสอนมีช่ือว่า“3P-CA Model”มีประสิทธิภาพเท่ากับ
83.96/83.37 และ2) มีประสิทธิผลโดยนักศึกษามีความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.05 มีพัฒนาการด้านทักษะในการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะเฉพาะของครู
ประถมศึกษาสูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมากและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

2. จากการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลัง

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด ในภาพรวมพบว่าผลการศึกษาความก้าวหน้าทางการ

เรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด

นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า มีนักเรียนท่ีมี

ผลคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูง จ านวน 3 คน มีคะแนนความก้าวหน้าทางการ

เรียนสูงท่ีสุดคือ นักเรียนคนท่ี 4 มีผลคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน (g ≥ 0.87)  รองลงมาคือ  

นักเรียนคนท่ี 2 มีผลคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน (g ≥ 0.79)  และนักเรียนคนท่ี 3 มีผล

คะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน (g ≥ 0.75)    และมีนักเรียนท่ีมีผลนักเรียนท่ีมีผลคะแนน

ความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 คน คือนักเรียนคนท่ี 5 มีผลคะแนน
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ความก้าวหน้าทางการเรียน (g ≥ 0.65) และนักเรียนคน 1 มีผลคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน

รองลงมา (g ≥ 0.60) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 ท้ังนี้ เนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้

ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดได้มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนดังนี้ 1)ขั้นวางแผนการ

จัดการเรียนรู้ (Preparation) เป็นขั้นท่ีผู้โค้ชวิเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และมีการ

เตรียมการโค้ชผู้เรียนอย่างชัดเจน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดของผู้เรียนท่ีน าไปสู่การวางแผนการ

ก าหนดเป้าหมายการเรียนของตนเองได้ 2)ขั้นการด าเนินการโค้ช  (Coaching) เป็นขั้นท่ีผู้โค้ช

ถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมและเทคนิควิธีต่างๆท่ีหลากหลายตามแนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิดและ

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาท าให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดหลากหลายโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง 

เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3)ขั้นการเรียนรู้และฝึก

ปฏิบัติ (Implementation) ผู้โค้ชเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติท้ังรายกลุ่มและ

รายบุคคลผ่าน สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะๆ ท า

ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของตนเองให้ดีขึ้นได้  4)ขั้นสรุปและ

ประเมินผลการโค้ช (Conclusion & Evaluation) เป็นขั้นท่ีผู้โค้ชและผู้เรียนได้ร่วมกันสรุปความรู้

ต่างๆ มีการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ผู้เรียนจะได้วิเคราะห์ตนเองเพื่อท่ีจะได้

สะท้อนและประเมินผลการเรียนของตนเองว่าตรงกับเป้าหมายท่ีตนเองก าหนดไว้หรือไม่ 5)ขั้น

พัฒนาการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ (Development & applying) ผู้โค้ชและผู้เรียนมีการให้ข้อมูลการ

เรียนรู้ต่อยอดถึงผลการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมของตนเอง เพื่อท่ีผู้เรียนจะสามารถเตรียมตัวให้

ดีขึ้นและพัฒนาผลการเรียนของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมในการเรียนครั้งต่อไปได้  ซึ่งในขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดท้ัง 5 ขั้นตอน ได้สอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒ

ผล (2558: 64-66) ท่ีกล่าวไว้ว่าการโค้ชเพื่อการรู้คิดมีกลไกท่ีน าไปสู่กระบวนการโค้ชและความส าเร็จ

ของการโค้ชดังต่อไปนี้ 1) มีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 2) โค้ชคอยให้ก าลังใจสนับสนุน

ผู้เรียน 3) มีการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้เรียน 4) โค้ชสร้างความท้าทายให้ผู้เรียน 5) โค้ชต้องมี

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 6) ใช้การส่ือสารแบบสุนทรียสนทนา 7) มีการให้ผู้เรียนถอดบทเรียน 8) ความ

ผูกพันของผู้เรียนกับโค้ช 9) โค้ชมีการต้ังค าถามกระตุ้นการคิด ซึ่งในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้น า

กลไกต่างๆสอดแทรกเข้าไปในขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดเพื่อท่ีจะ

สามารถพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนได้ 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนท่ีเน้นการโค้ช

เพื่อการรู้คิดพบว่า ด้านท่ี 1 กิจกรรมและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด ใน

แต่ละช่ัวโมงหลังจากนักเรียนได้เรียนภาษาจีนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
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พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ช่ืนชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท้ังนี้ เนื่องจากมีกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย นักเรียนมีความรู้สึกสนุกสนานในการเรียน ไม่เครียด และยังได้รับความรู้  ด้านท่ี 2 

บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด หลังจากนักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ใน

แต่ละช่ัวโมงโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกดี มี

ความสบายใจในการเรียน บรรยากาศในการเรียนมีความเป็นกันเอง บรรยากาศในห้องเรียนมีความ

น่าเรียนท าให้อยากเรียน ด้านท่ี 3 ประโยชน์ท่ีได้รับในการเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้

คิด  หลังจากนักเรียนได้เรียนภาษาจีนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดในด้าน

ประโยชน์ท่ีได้รับ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ได้ความรู้ด้านภาษาจีนเพิ่มมาก

ยิ่งขึ้น  เช่น ค าศัพท์ ค าทักทาย บทพูดแนะน าตัวเอง และมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นหลังจากการ

เรียน อีกท้ังยังสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้จริงนอกห้องเรียนได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวง

หทัย โฮมไชยวงศ์ (2557:340) ท่ีพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชและการดูแลให้

ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่าความพึงพอใจ

ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของนักศึกษาวิชาชีพ

ครูอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเนื้อหา ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ด้านกระบวนการเรียนการสอน และด้านส่ือ

การสอนตามล าดับ และสอดคล้องกับผลการบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อการใช้

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

         ข้อเสนอแนะเพือ่การน าการวิจัยไปใช้ 

 เพื่อให้สามารถน าการจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้นการโค้ชเพื่อการรู้ คิดและการพัฒนา
ความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะบาง
ประการ ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยด้านความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนหลังการเรียน ท่ีจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด อยู่ในระดับท่ีดีและดีมาก แสดงว่าวิธีการสอนนี้สามารถพัฒนา
ความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนให้สูงขึ้นได้ ดังนั้น ครูผู้สอนควรน าวิธีการสอนเน้นการ
โค้ชเพื่อการรู้คิด ไปใช้ในการสอนภาษาต่างประเทศหรือวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้มีทักษะ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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2. จากผลการวิจัยด้านความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
หลังการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด พบว่า มีนักเรียนท่ีมีผลคะแนนความก้าวหน้า
ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง จ านวน 3 คน  และ ระดับปานกลาง จ านวน 2 คน อันเนื่องมาจาก
นักเรียนอาจจะจดจ าสัทอักษรภาษาจีนได้ไม่ดียิ่งนัก ครูผู้สอนท่ีจะน าวิจัยนี้ไปใช้ควรจะต้องเน้นย้ า
ผู้เรียนให้จดจ าสัทอักษรภาษาจีนให้ได้ดีมากยิ่งขึ้น 

3. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนท่ีเน้นการ
โค้ชเพื่อการรู้คิดพบว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดท าให้นักเรี ยนได้รับความรู้มี
ความสุข สนุกสนาน และช่ืนชอบการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน จึงส่งผลท าให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ี
สูงขึ้นทั้งในด้านความสามารถทางการอ่านสัทอักษรจีนและด้านความก้าวหน้าทางการเรียน 

4. ควรมีการเพิ่มเติมเรื่องเวลาในการฝึกอ่านสัทอักษรภาษาจีนให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้
นักเรียนสามารถฝึกอ่านค าศัพท์และประโยคต่างๆได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจึงท าให้จดจ าสัทอักษรภาษาจีนได้
ดีมากขึ้น 

 

         ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท่ีสนใจในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดและ
การพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิดส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาในวิชาภาษาจีน โดยใช้เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้เป็นเรื่องอื่นๆ เช่น การพูดส่ือสาร
ภาษาจีน  

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการอ่านสัทอักษรภาษาจีนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาและ

ระดับช้ันอื่นๆท่ีสอนภาษาจีนเบื้องต้น เนื่องจากการเรียนเรื่องสัทอักษรภาษาจีนเป็นขั้นตอนแรกใน

การเริ่มต้นเรียนภาษาจีน ซึ่งนับว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุด และปัญหาท่ีพบในการเรียนภาษาจีนมาก

ท่ีสุดนั่นคือการอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง เมื่อผู้เรียนอ่านสียงออกไม่ถูกจึงท าให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้

ภาษาจีนในการส่ือสาร 

3. ควรมีงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (3F) มาใช้ร่วมกับ
เทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ จะท าให้ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ในการเรียนจน
เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้เรียนเอง 
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รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก  

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ตารางท่ี11 รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ท่ี รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
1 รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่าย

วิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

การวัดและ
ประเมินผล 

2 ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การวัดและ
ประเมินผล 

3 อาจารย์ ดร.ศศิณัฏฐ์ สรรคบุรานุรักษ์ อาจารย์ภาควิชาการสอนภาษา
นานาชาติ สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาษาจีน 

4 อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์ อาจารย์ประธานสาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ภาษาจีน 

5 รศ.ดร.มารุต พัฒผล อาจารย์สาขาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การโค้ชเพื่อการ
รู้คิด 
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ภาคผนวก ข  

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ในการวิจัย 

 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)  
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน  
3. แบบบันทึกหลังการเรียน (Journal Writing)  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 教案  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 教案序号 :  1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 年级 :  มัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา 课程名称 :   ภาษาจีนพื้นฐาน 1 รหัสวิชา 课程编号 :  จ 21201 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 第1单元         เร่ือง 课题 :  汉语拼音 

เวลา课时    :  三个小时  ( 3 ช่ัวโมง)   วันที่日期   :   21-22 พฤษภาคม 2561 
ผู้สอน 教师 :  นางกิติยา พันธ์ครุฑ      โรงเรียน 学校  :  พนมทวนพิทยาคม 
 

1. ผลการเรียนรู้ 
 1. เข้าใจและรู้จักความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องการออกเสียงพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์ในรูปแบบของพื้นฐาน 
 2. ฟังและอ่านออกเสียงพยัญชนะ เสียงสระ วรรณยุกต์ ในรูปแบบของสัทอักษรภาษาจีน 
(พินอิน) 

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สัทศาสตร์แปลว่าระบบการออกเสียง คนต่างชาติท่ีเรียนภาษาจีนนิยมพูดเป็นค าทับศัพท์คือ 
拼音พินอิน(pinyin)  เนื่องจากระบบการเขียนภาษาจีนไม่ได้แสดงการออกเสียง ดังนั้นการเรียนรู้
การออกเสียงในภาษาจีนจึงจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องหมายก ากับการออกเสียงเข้ามาช่วย  ระบบการ
ออกเสียงของภาษาจีน จะมีการผสมเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ ก าหนดให้ภาษาอังกฤษหนึ่ง
ตัวแทนเสียงหนึ่งเสียง  เพื่อความสะดวกในการฟัง เขียน อ่านและพูด โดยการใช้ร ะบบนี้ท าให้
ชาวต่างชาติท่ีเรียนภาษาจีนสามารถ ฟัง เขียน อ่านและพูดภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้นการ
เรียนการอ่านออกเสียงถือว่าเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนภาษาจีน 

3.จุดประสงค์การเรียนรู้    
  1. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงสัทอักษร พยัญชนะและสระ 
  2. นักเรียนสามารถอ่านเสียงพินอิน พยัญชนะและสระ 
  3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
5. สมรรณนะส าคัญของผู้เรียน 

1.ความสามารถในการส่ือสาร 
2.ความสามารถในการคิด 
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6. สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ 
1. พยัญชนะ 声母 
2. สระ韵母 
3. เสียงวรรณยุกต์声调    

7. การบรูณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 การบรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีการเทียบพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  
ไทย กับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์จีน 
8. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ท ากิจกรรมเกม บิงโก เรื่อง สัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) 
 2. กิจกรรมกลุ่มและฝึกอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) 
 3. คัดตัวเลข 1-10  
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. บัตรค าศัพท์ พยัญชนะ 声母สระ韵母เสียงวรรณยุกต์ 声调 
 2. ใบความรู้เรื่อง拼音 
10. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การเรียนรู ้

ข้ันวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
preparation 

พยัญชนะ  
声母       
สระ韵母 
 
 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน 
“大家好,你们好

吗?” 

2 .  ค รู ต อ บ นั ก เ รี ย น 
“我也很好请坐” 
3.ครูสร้างแรงจูงใจในการเรียน
โดยให้ผู้ เรียนน าเสนอความรู้
เดิมที่มีโดยการถามนักเรียนว่ามี
ใครรู้บ้างไหมว่าพยัญชนะใน
ภาษาจีนมีทั้งหมดกี่ตัว 
4. คุณครูเกร่ินเน้ือหาเกี่ยวกับ
ภาษาจีนน้ันต้องมีตัวอักษร拼
音ก ากับในการออกเสียง ดังน้ัน
拼音จึงมีความส าคัญอย่าง
มาก 

1. กล่าวทักทายครู 
“准备起立， 

  你好老师” 

2. นักเรียนตอบครู

“谢谢” 
3. นักเรียนตอบค าถาม
คุณครูเร่ืองความรู้
เก่ียวกับพยัญชนะจีน 

 
 
4. นักเรียนต้ังใจฟัง
คุณครูอธิบาย 

 

1.ใบความรู้เร่ือง拼音 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การเรียนรู ้

ข้ันการด า เนิน
การโค้ช 
Coaching   

พยัญชนะ 

声母สระ 
韵母 
 

1. คุณครูถามนักเรียนว่ามีใครรู้
บ้างว่า พยัญชนะและสระต่างๆ
ของตัวอักษรจีนและไทยแตก 
ต่างกันอย่างไร ให้นักเรียนได้ฝึก
คิดและอธิบายเหตุผลและครู
คอยให้ค าชมเชย 
2. คุณครูอธิบายความแตกต่าง
เร่ืองการออกเสียง พยัญชนะ
และสระต่างๆของตัวอักษร 
拼音ระ ห ว่ า งภ าษา จี น กั บ
ภ า ษ า ไ ท ย ใ น เ ร่ื อ ง  ล ง บ น
กระดานและถามนักเรียนว่า
นักเรียนมีขอสงสัยเกี่ยวกับเร่ือง
น้ีหรือไม ่
3. ครูใช้พลังค าถามที่มุ่งให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากความ
เข้าใจของตนเองโดยครูพูดว่า 
“ค รู คิ ด ว่ า ต้ อ งมี นั ก เ รี ย น ที่
สามารถพูดออกเสียงพยัญชนะ

声母และสระ韵母” ให้ลอง
อ่านให้ครูและเพ่ือนๆฟัง โดยครู
เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้
ลองพูด ไม่ว่าค าตอบน้ันจะถูก
หรือผิดครูจะไม่เป็นผู้ตัดสินแต่
ให้ค าแนะน าในการออกเสียง
แทนโดยการสอนนักเรียนอ่านที
ละตัวและให้นักเรียนออกเสียง
ตามคุณครู 

1. นักเรียนตอบค าถามท่ี
ครูถาม 
 
 

 
 
2. นักเรียนรับฟังที่ครู
น าเสนอได้ใช้
กระบวนการคิดและเมื่อ
มีข้อสงสัยนักเรียนจะยก
มือถาม 

 
 

 
3. นักเรียนที่สามารถ

อ่าน พยัญชนะ 声母

และ สระ韵母ได้คิด

ทบทวนและน าความรู้
เดิมที่เคยมีอยู่ออกมาใช้
อ่านให้ครูและเพ่ือนๆฟัง 
หลังจากน้ันต้ังใจฟังและ
อ่านออกเสียงตามคุณครู
อีกคร้ังหน่ึง 
 

1.ใบความรู้เร่ือง拼音 
 
 
 
 
 

ขั้นการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติ 
implementation 

พยัญชนะ  
声母              
สระ 
韵母 

1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนอ่าน
พยัญชนะ 声母สระ韵母 

จากบอร์ดเกร็ดความรู้ภาษาจีน 
ที่ครูจัดไว้ให้ด้านข้างห้องเรียนที

1. นั ก เ รี ย นอ่ า น
พ ยัญ ชนะ  声母สระ 
韵母ที่คุณครูให้อ่าน 
 

1. เกมส์ 拼音            

BINGO  
 2. บัตรค าศัพท์ 

พยัญชนะ สระ 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การเรียนรู ้

 ละคนและคุณครูกล่าวค าชมเชย
ว่า “วันน้ีนักเรียนต้ังใจเรียนดี
มากและขอบใจนักเรียนที่ให้
ความร่วมมือในการเรียน” เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความมุ่งมั่นในการเรียน 
2. ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้
ที่ได้เรียนมาอีกคร้ังหน่ึงโดยการ
ให้นักเรียนเล่นเกม โดยมีกติกา
คือ ให้นักเรียนจับคู่กันและครู
จะให้นักเรียนวาดตาราง 4X4
จากน้ันให้เลือกพยัญชนะและ
สระ พินอินลงทั้งหมด 16ตัว 
และครูจะให้นักเรียนแต่ละคน
หยิบบัตรตัวพินอินทั้งพยัญชนะ
และสระข้ึนมาและอ่านออก
เสียงตัวพินอินตัวน้ันและ
กากบาทลงไปในช่องที่มี
ตัวอักษรน้ันๆใครมีอักษรตัวไหน
เรียงเป็นแถว4ตัวก่อนเป็นผู้ชนะ 
3 คู่แรกครูจะมีดาวให้นักเรียน
โดยครูจะติดสติกเกอร์ดาวไว้ใน
สมุดของนักเรียนและเซนต์ช่ือ
ก ากับ โดย 1 ดาวจะเท่ากับ
คะแนนบวก 1 คะแนน 

 
 
 

 
 
 
2. นักเรียนฟังกติกาและ
ร่วมเล่นเกมส์โดยจับคู่
กับเพ่ือนที่ตนเองพึงพอ 
ใ จ ม า ก ที่ สุ ด แ ล ะ ท า
กิ จ ก ร ร ม เ ก ม อ ย่ า ง
สนุกสนานเพ่ือเก็บดาว
แ ล ะ น า ม า แ ล ก เ ป็ น
คะแนน 

 

ข้ันสรุปและ
ประเมินผลการ
โค้ช Conclusion 
& Evaluation 
 

พยัญชนะ 

声母สระ

韵母 
 

1. ครูให้นักเรียนทั้งห้องอ่าน
ออกเสียงพยัญชนะและสระ
พร้อมกันอีกคร้ังหน่ึง 
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนและ
ให้นักเรียนสะท้อนผลการเรียน
ของตนเองว่ามีพัฒนาการมาก

1. นักเ รียนทบทวน
เน้ือหาที่คุณครูให้ท่อง
อย่างต้ังใจ 
2. นักเรียนร่วมสรุป
ความ รู้ที่ ไ ด้ รับและไ ด้
วิเคราะห์ตนเองถึงความ 
รู้ที่ได้รับจากการเรียน 

1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาจีน 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การเรียนรู ้

ข้ึนมากกว่าตอนเร่ิมเรียนหรือไม่ 
โดยครูจะคอยสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

 

ข้ันพัฒนาการ
เรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้  
Development & 
applying  

       
 
 

พยัญชนะ 
声母 

สระ韵母 

 

1. ครูให้นักเรียนจับคู่ เพ่ือ
พูดคุยถึงความรู้ ปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียน 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
พูดคุยกับครูถึงเน้ือหาความรู้ 
ปัญหาและอุปสรรคในการเรียน
และครูอธิบาย 
3. คุณครูกล่าวค าว่า 
“再见” 

1. นักเรียนเข้าคู่ปรึกษา
กับเพ่ือนสมาชิกถามข้อ
สงสัย ในสิ่งที่ตัวนักเรียน
ไม่เข้าใจ 

2. นักเรียนพูดคุยกับครูถึง
เน้ือหาความรู้ ปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียน
ร่วมกัน 
3. นักเรียนกล่าวลา
คุณครู 
“谢谢老师， 

老师再见” 

 
 

ชั่วโมงที่ 3 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การเรียนรู ้

ข้ันวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
preparation 

พยัญชนะ 
 声母 
สระ 

韵母 
เสียง
วรรณยุกต์ 
声调 
 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน 
“大家好,你们好吗” 
2. ครูตอบนักเรียน 
“我也很好请坐” 

3 ครูพูดว่า ในเมื่อเรารู้เรียนรู้
เก่ียวกับพยัญชนะ สระเด่ียว 
สระผสม และการผสมค าไปแล้ว 
สิ่งที่ยังขาดไปอีกอย่างในการ
ผสมค าคือ เสียงวรรณยุกต์ วันน้ี
เรามาเรียนรู้เสียงวรรณยุกต์ใน
ภาษาจีนกันเลย 
4. ครูถามนักเรียนโดยใช้ค าถาม
ปลายเปิดว่า “มีใครรู้บ้างว่า
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนมี
ทั้งหมดกี่เสียง” ให้นักเรียนลอง

1. กล่าวทักทายครู 
“准备起立， 

  你好老师” 

2. นักเรียนตอบครู
“谢谢” 
3. นักเรียนต้ังใจฟังครู 
 
 
 

 
 
4. นักเรียนคิดและตอบ
ค าถามครูเก่ียวกับเร่ือง
วรรณยุกต์ในภาษาจีน 
 

1.ใบความรู้เร่ือง拼音 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การเรียนรู ้

เดาและตอบครู 

ข้ันการด าเนิน 
การโค้ช 
Coaching 

พยัญชนะ 
声母สระ
韵母 
เสียง
วรรณยุกต์ 
声调 

 

1 . ค รู เ ร่ิ ม อ ธิ บ า ย ถึ ง เ สี ย ง
วรรณยุก ต์แต่ละตัวว่า  มี ช่ือ
เรียกว่าอย่างไรและมีสัญลักษณ์
อย่างไร และครูอ่านออกเสียง
วรรณยุกต์ให้นักเรียนฟังและให้
นั ก เ รี ย น เ ที ย บ กั บ เ สี ย ง ใ น
ภาษาไทยว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์
อะไร 
2. ครูให้นักเรียนเข้าคู่และฝึก
อ่านออกเสียงตามตารางการ
ออกเสียงวรรณยุกต์และครูคอย
ให้ค าแนะน ากับนักเรียนแต่ละคู่ 
3.เมื่อนักเรียนเข้าใจเร่ืองเสียง
วรรณยุกต์ในภาษาจีนแล้ว ครู
ผสมค าให้นักเรียนฟังโดยการ
สะกดทีละตัว  
ตัวอย่าง  การผสมเสียง
พยัญชนะเข้ากับเสียงสระ  
 b + a = ba   (โป + อา = ปา) 
ตัวอย่าง  การใส่เสียงวรรณยุกต์ 
(ปะ ปา ป๋า ป่า ป้า ) 
ba   bā bá bǎ bà 

และครูสุ่มค าศัพท์ง่ายข้ึนมาและ
ให้นักเรียนทุกคนฝึกออกเสียง        
4.ครูให้นักเรียนแต่ละคู่พูดคุย 
อภิปรายเก่ียวกับ การวาง
เคร่ืองหมายวรรณยุกต์ว่าควร
วางตรงไหน วางได้อย่างไร และ
มีข้อยกเว้นอะไรบ้าง เมื่อ
นักเรียนได้ค าตอบแล้ว ครูกล่าว
ชมเชยและอธิบายหลักการวาง

1.นักเ รียนฟังที่ค รูอ่าน
ออกเสียงวรรณยุกต์และ
เทียบเสียงแล้วนักเรียน
เทียบเสียงกับเสียงใน
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล้ ว ต อ บ
ค าถามครู 
 

 
2. นักเรียนเข้าคู่และฝึก
อ่านออกเสียงวรรณยุกต์
กับเพ่ือนสมาชิกในคู่ของ
ตนเอง 
 
3. นักเรียนต้ังใจฟังและ
ฝึกอ่านออกเสียงค าศัพท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. นักเรียนพูดคุย 
อภิปรายเก่ียวกับ 
หลักการวางเคร่ืองหมาย
วรรณยุกต์และยังได้ใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์
และการคิดที่หลากหลาย
ในการสังเกตหลักการ

1.ใบความรู้เร่ือง拼音 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การเรียนรู ้

เสียงวรรณยุกต์ที่ถูกต้องและ
บอกข้อควรจ า ให้นักเรียนฟัง 

วางเคร่ืองหมาย
วรรณยุกต์จากค าศัพท์ที่
ได้เรียน 

ข้ันการเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติ  
implementation 

พยัญชนะ 
声母สระ 
韵母 

เสียง
วรรณยุกต์ 
声调 
 

1. ครูให้นักเรียนอ่านค าศัพท์
ภาษาจีนโดยครูมีบัตรค า ที่แยก
พยัญชนะ สระ เสียง และให้
นักเรียนเลือกประสมค า 
หลังจากน้ันอ่านให้ครูและเพ่ือน
นักเรียนฟังจ านวน อย่างน้อย
คนละ 10 ค า โดยครูจะคอย
สังเกต ดูแล ช่วยเหลือและให้
ค าแนะน า 
2. ครูชูบัตรค าท่ีเป็นค าท่ีผสมค า
เรียบร้อยแล้ว เช่น y+i = yī 
จากน้ันครูให้นักเรียนผันเสียง
วรรณยุกต์ค าว่า yī ให้ครูฟัง
จากน้ันครูยกตัวอย่างตัวอักษร
จีนที่ใช้เสียงน้ี เช่น 一 ครูออก
เสียงค าศัพท์ตัวน้ีให้นักเรียนฟัง
และให้นักเรียนทายดูว่าค าน้ีใช้
วรรณยุกต์เสียงใด จากน้ันจึง
ถามนักเรียนว่ามีใครทราบบ้าง
ว่าตัวจีนตัวน้ีแปลว่าอะไร โดย
ครูจะใช้ค าศัพท์ในหมวดตัวเลข 
1-10 หากนักเรียนคู่ใดตอบได้ก็
ได้ดาวไปเลย 1 ดวง และครู
เฉลยว่าค าศัพท์ตัวน้ีว่าแปลว่า
อะไร 

1. นักเรียนฟังกติกาและ
ได้ร่วมฝึกอ่านพินอินจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครู
เป็นผู้จัดให้พร้อมทั้ง
ได้รับความช่วยเหลือจาก
ครูผู้สอนเป็นระยะๆ 
 
 
 
2. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จากการร่วมกันทาย
ค าศัพท์เพ่ือสะสม
คะแนนของคู่ 

 

1.บัตรค าศัพท์ พยัญชนะ  
声母สระ韵母 

เสียงวรรณยุกต์ 声调 

 

ข้ันสรุปและ
ประเมิน 
ผลการโค้ช 
Conclusion& 

พยัญชนะ 
声母 
สระ韵母 
เสียง

1. ครูเขียนตัวอักษรจีนตัวเลข 
1-10 ไว้บนกระดานฝั่งซ้ายมือ
และให้นักเรียนลองอ่านออก
เสียงตัวเลขให้ถูกต้อง หลังจาก

1. นักเรียนได้ฝึก
พัฒนาการทั้งด้านการฟัง 
การพูด การอ่านออก
เสียงพินอินโดยการจับคู่

1. บัตรค าศัพท์  
พยัญชนะ 声母 
สระ韵母 

เสียงวรรณยุกต์ 声调 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การเรียนรู ้

Evaluation วรรณยุกต์ 

声调 
 

น้ันครูเขียนพินอินค าอ่านของ
ตัวเลขไว้ด้านขวามือ หลังจาก
น้ันครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ทบทวนพินอินและสะท้อนผล
ความรู้ที่ได้รับอีกคร้ังหน่ึงโดย 
ให้ช่วยกันจับคู่พินอินให้ตรงกับ
ตัวอักษรจีนบนกระดาน 
2. ครูและนักเรียนร่วมสรุป
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนและ
ให้นักเรียนฝึกอ่านตัวเลข 1- 10 
ด้วยตนเองอีกคร้ังหน่ึงและครู
คอยสังเกตเมื่อมีค าไหนออก
เสียงผิดเพ้ียนไป ครูจะอธิบาย
จากการประสมเสียงใหม่เพ่ือให้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอ่าน
ได้ด้วยตนเอง 

ค าศัพท์เร่ืองตัวเลข 
 
 
 
 
 

 
2. นักเรียนร่วมสรุป
ความรู้ที่ได้รับและได้
วิเคราะห์ตนเองถึง
ความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียน 
 

 

ข้ันพัฒนาการ
เรียนรู้และประ 
ยุกต์ใช้ 
 Development 
& applying  
       
 
 

พยัญชนะ 
声母 
สระ韵母 
เสียง
วรรณยุกต์ 
声调 
 

1. ครูผู้สอนจัดการอภิปราย
กลุ่มโดยครูและนักเรียนร่วมกัน
พูดคุยถึงความรู้และกิจกรรมใน
การเรียนการสอน และการ
เตรียมความพร้อมในการเรียน
ในคร้ังต่อไป หลังจากน้ันครูให้
นักเรียนเขียนแบบบันทึกหลัง
การเรียน(Journal Writing)ถึง
ความรู้สึกที่มีต่อการเรียน
ภาษาจีนในสัปดาห์น้ีโดยครู
ก าหนดไว้ 3 ด้านคือ ด้าน
กิจกรรมในการเรียน ด้าน
บรรยากาศในการเรียน และ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  หลังจาก
น้ันส่งครูโดยไม่ต้องเขียนช่ือ  

1. นักเรียนได้รับข้อมูล
การเรียนรู้ต่อยอดจาก
การอภิปรายโดยที่
นักเรียนพูดคุยกับครูถึง
เน้ือหาความรู้ ปัญหา
และอุปสรรคในการเรียน
ร่วมกันถามข้อสงสัย ใน
สิ่งที่ตัวนักเรียนไม่เข้าใจ 
หลังจากน้ันนักเรียน
เขียนความรู้สึกที่มีต่อ
การเรียนภาษาจีนในคร้ัง
น้ีและนักเรียนกล่าวลา
คุณครู“谢谢老师，

老师再见” 

1. กระดาษโน้ต 
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11. การวัดและประเมินผล    
 

จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ 

1 นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงสัท
อักษร พยัญชนะและสระ  

ประเมินจากการอา่นออกเสียง 
สัทอักษรภาษาจีน 

แบบประเมินความสามารถ 
การอ่านออกเสียง 

2. นักเรียนสามารถประสมเสียงพนิ
อิน พยัญชนะและสระ 

ประเมินจากการอา่นออกเสียง 
สัทอักษรภาษาจีน 

แบบประเมินแบบประเมินความสามารถ 
การอ่านออกเสียง 

3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจนี 

ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มีต่อ
การเรียนภาษาจีน 

กระดาษโน้ต 
 

 
 

แบบประเมินความสามารถการอ่านออกเสียง 
ค าช้ีแจง : ใหท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อท่ีตรงกับระดับคุณภาพของนักเรียน 

ที่ ช่ือ-สกุล 

ประเด็นการประเมิน รวม

คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 
การอ่านออกเสียง การมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 2 1 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           
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เกณฑ์การประเมินผล 
ประเด็นการ

ประเมนิ 
ระดับคณุภาพ 

5 4 3 2 1 
อ่านออกเสียง

ถูกต้อง 
อ่านถูกต้องท้ัง
พยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต์

ทุกค า 

อ่านท้ังพยัญชนะ
สระ และ

วรรณยุกตถ์ูกต้อง
น้อยกว่า 8 ค า 

อ่านท้ังพยัญชนะ 
สระและ

วรรณยุกตถ์ูกต้อง
น้อยกว่า 5 ค า 

อ่านท้ังพยัญชนะ 
สระและ

วรรณยุกตถ์ูกต้อง
น้อยกว่า 3 ค า 

อ่านท้ัง
พยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต์
ถูกต้อง1-2 ค า 

การมีสว่นรว่ม
ในชัน้เรียน 
(ใฝ่เรียนรู้) 

- - - มีความตัง้ใจเรียน
เอาใจใสแ่ละมี

ความพยายามใน
การเรียนรู ้

เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู ้

ไม่มีความ
พยายามในการ

เรียนรู ้
และการเข้าร่วม

กิจกรรมการ
เรียนรู ้

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 6-7  คะแนน  อยใูนระดับ ดีมาก    
 4-5  คะแนน  อยใูนระดับ ดี  
 2-3  คะแนน  อยใูนระดับ พอใช้   
 น้อยกว่า 2  คะแนน อยูในระดับ ควรปรับปรุง 
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    ใบความรู้เรื่อง 拼音(pīnyīn) 
 

 
 
 
 
 
 
 
    พยัญชนะ  มี 23 ตัว  

b   p   m    f   d     t     n   l g   k   h   
 j   q    x zh   ch   sh   r   z     c   s   y   w 
สระเด่ียว ในภาษาจีนมี  6  เสียง สัทอักษรท่ีแทนเสียง สระเด่ียวมีดังนี ้
 a  o  e  i       u  ü 
 อา  โอ  เออ  อ ี       อู  อวี 
สระผสม ในภาษาจีนมี 30  เสียง ดังนี ้

  a :  ai ao an ang 
  o :  ou ong 
  e : er ei en eng 

i : ia   iao  ie   iu ian in iang  
   ing  iong   

  u : ua   uo   uai  uei uan uen uang ueng 
  ü : üe  üan ün    

เสียงวรรณยุกต์ มี 4 เสียง 

 ā = เสียงสามัญ  á   = เสียงจัตวา 

 ǎ         = เสียงเอก            à   = เสียงโท 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 教案  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 教案序号 :  2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 年级 :  มัธยมศึกษาปีท่ี 1   

วิชา 课程名称 :   ภาษาจีนพื้นฐาน 1 รหัสวิชา 课程编号 :  จ 21201 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 第1单元         เร่ือง 课题 :  汉语拼音 

เวลา课时    :  三个小时  ( 3 ช่ัวโมง)   วันที่日期   :   4-5 มิถุนายน 2561 
ผู้สอน 教师 :  นางกิติยา พันธ์ครุฑ      โรงเรียน 学校  :  พนมทวนพิทยาคม 

 
1. ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถเขียนสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) ในรูปแบบค าภาษาจีนได้ถูกต้อง 
 2. สามารถเขียนและแปลความหมายค าศัพท์ง่ายๆจากส่ิงท่ีได้ฟัง 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ตัวอักษรจีนประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆมาประกอบกันเป็นค าหนึ่งค า การเขียนตัวอักษรจีน
และจดจ าค าศัพท์จีนจึงค่อนข้างยาก จึงจ าเป็นท่ีผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีนจะต้องรู้จักเส้นขีดในและ
วิธีการเขียนเส้นขีดรวมไปจนถึงการเขียนตัวอักษรจีนให้ถูกต้องตามล าดับขีดต่างๆ ซึ่งเป็นขั้นตอน
เริ่มต้นในการฝึกเขียนตัวอักษรภาษาจีนให้ถูกต้อง 
3.จุดประสงค์การเรียนรู้    
  1. นักเรียนสามารถเขียนพินอินจากค าศัพท์ท่ีเรียนได้ 
  2. นักเรียนรู้จักเส้นขีดในภาษาจีนและสามารถเขียนค าศัพท์ภาษาจีนได้ถูกต้องตามล าดับขีด 
  3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมั่นในการท างาน 

5. สมรรณนะส าคัญของผู้เรียน 
1.ความสามารถในการส่ือสาร 
2.ความสามารถในการคิด 

6. สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ 

 1. สัทอักษรภาษาจีน拼音(pīnyīn)  

 2. วิธีการเขียนตัวอักษรจีน如何写汉字(rúhé xiě hànzì) 
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7. การบรูณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 การอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนบูรณาการได้กับวิชาภาษาอังกฤษ 
 การนับตัวเลขบูรณาการได้กับวิชาคณิตศาสตร์ 
8. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. การเข้ากลุ่มระดมความคิดในกิจกรรม“คิดซักหน่อย”(想一想)และน าเสนอหน้าช้ันเรียน
 2. ทบทวนการเขียนค าศัพท์เรื่องตัวเลข  
 3. แบบทดสอบการเขียนค าศัพท์ 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้เรื่องสัทอักษรภาษาจีน (拼音) 
 2. ใบความรู้เรื่องวิธีการเขียนตัวอักษรจีน (如何写汉字) 
 3. หนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน 
 4. วีดีโอตัวเลข 
 5. แบบทดสอบการเขียนค าศัพท์ 
10. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การเรียนรู ้

ข้ันวางแผน
การจัดการ
เรียนรู้ 
preparation 

1. สัทอักษร
ภาษาจีน 
拼音 
(pīnyīn)
  
 
 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน 
“大家好,你们好吗?” 

 
2. ครูตอบนักเรียน  
“我也很好请坐” 
3.ครูทบทวนเน้ือหาที่เรียนไปใน

สัปดาห์ที่แล้วเร่ือง 拼音โดยครู

เขียนตัวอักษรจีนและพินอิน

ประโยคง่ายๆไว้บนกระดาน เช่น 

1. 汉语不太难(hànyǔ bù 
tài nán  ภาษาจีนไม่ค่อย
ยาก  
2. 老师很漂亮(lǎoshī 

hěn piàoliang ) คุณครู
สวยมาก 

1. กล่าวทักทายครู 
“准备起立，你好老

师。我很好你呢？” 

2. นักเรียนตอบครู“谢谢” 
3. นักเรียนทบทวนความรู้เดิมใน
การเรียนโดยการฝึกอ่านพินอิน
ประโยคที่ครูเขียนไว้ให้พร้อมทั้ง
ร่วมกันกับเพ่ือนสมาชิกใน
ห้องเรียนและครูเพ่ือช่วยกัน
แปลความหมายประโยค 
 
 
 
 
 
 
 

1.ใบความรู้เร่ืองสัท
อักษรภาษาจีน  

(拼音) 
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ให้ นักเ รียนทุกคนช่วยกันอ่าน
ประโยคน้ีให้ถูกต้องพร้อมทั้งครู
คอยให้ค าแนะน าการออกเสียง 
หลังจากน้ันครูให้นักเรียนช่วยกัน
แปลประโยคโดยครูจะบอกความ 
หมายค าศัพท์ เป็นค าๆและให้
นักเรียนรวมเป็นประโยค 
4. หลังจากน้ันครูให้นักเรียนทุก
คนจดประโยคทั้งสองประโยคลง
ในสมุดคัดจีนของตนเอง และคอย
เ ดิน ดู นัก เ รี ยนเ ขี ยนแล้ วหลั ง
จากน้ันครูต้ังค าถามกับนักเรียนว่า 
“นักเ รียนเขียนไม่ เหมือนที่ค รู
เขียนใช่ไหมค้ะ” และครูพูดต่อไป
โดยใช้ทักษะการช่ืนชมและเห็น
คุณค่าโดยพูดว่า “ครูประทับใจ
มากที่ นักเ รียนทุกคนพยายาม
เขียน แต่เน่ืองมาจากการเขียน
ตัวอักษรภาษาจีนมีการประสม
จากขีดหลายๆขีดจึงท าให้ยากต่อ
การเขียน ดัง น้ันวันน้ีเราจะมา
เรียนกันเร่ืองอะไรเอ่ย” 
5.หลังจากท่ีนักเรียนตอบถูกว่าจะ
มาเรียนเร่ืองการเขียนตัวอักษรจีน 
ครูให้นักเรียนก าหนดเป้าหมายใน
การเรียนในวันน้ีของตนเองว่า
อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
4. นักเรียนจดประโยคที่ครูให้จด
ลงในสมุดคัดจีนและคิดตามใน
สิ่งที่ครูพูดพร้อมทั้งตอบค าถาม
ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. นักเรียนคิดและก าหนด
เป้าหมายในการเรียนของตนเอง 

ข้ันการด าเนิน 
การโค้ช 
Coaching   

1. สัทอักษร
ภาษาจีน 
拼音 

(pīnyīn)
  

1. ครูแจกใบความรู้เร่ือง วิธีการ
เขียนตัวอักษรจีน 如何写汉字

ให้กับนักเรียนทุกคนพร้อมทั้งให้
นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือเรียน
หน้าท่ี 23 ควบคู่ไปกับการเรียน 

1. นักเรียนรับใบความรู้และเปิด
หนังสือเรียน 
 
 
 

1. ใบความรู้เร่ืองสัท
อักษรภาษาจีน           
(拼音) 
2.ใบความรู้เร่ือง
วิธีการเขียนตัวอักษร
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2. วิธีการ
เขียน
ตัวอักษรจีน
如何写

汉字 
(rúhé 
xiě 

hànzì) 
 

2. ครูให้นักเรียนจับคู่และให้เวลา
นักเรียน 5 นาทีในการศึกษา
เน้ือหาและให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ต้ังค าถามในประเด็นที่ตนเองไม่
เข้าใจ หรือสนใจ อย่างน้อยคู่ละ  
1 ค าถาม 
3. ครูคอยตอบค าถามและอธิบาย
ถึงสิ่งที่นักเรียนสงสัยและไม่เข้าใจ 
หลังจากน้ันครูอธิบายถึงวิธีการ
เขียนตัวอักษรจีน การเขียนเส้นขีด
ต่างๆ การนับขีด และการเขียนให้
ถูกต้องตามล าดับขีด โดยที่ครูจะ
ให้ นัก เ รียนอ่านพินอินของ ช่ือ
ล าดับขีดด้วยตนเองทั้งหมดและ
ครูคอยเป็นผู้ช้ีแนะให้ฟังว่าออก
เสียงถูกต้องมากน้องเพียงใด 

2. นักเรียนจับคู่เพ่ือการศึกษา
เน้ือหาและคิดวิเคราะห์ถึงสิ่งที่
ตนเองไม่เข้าใจในเน้ือหาพร้อม
ทั้งต้ังค าถามคู่ละ 1 ค าถาม 
 
 
3. นักเรียนท าความเข้าใจเน้ือหา
ในบทเรียน เมื่อมีข้อสงสัย
ตรงไหนสามารถปรึกษาเพ่ือน
สมาชิกในคู่และถามครูได้ 
รวมทั้งได้ทบทวนพินอินโดยการ
ฝึกอ่านช่ือล าดับขีดต่างๆด้วย
ตนเอง 
 

จีน  
(如何写汉字) 
 
 
 
 
 

ข้ันการเรียน 
รู้และฝึก
ปฏิบัติ
implementation 

1. สัทอักษร
ภาษาจีน 
拼音 

(pīnyīn) 
2. วิธีการ
เขียนตัวอัก 
ษรจีน
如何写

汉字 
(rúhé 
xiě 

hànzì) 
3. ตัวเลข 1 
– 100  
一到一

百(yī 
dào 

1. ครูสอนนักเรียนเพ่ิมเติม
เก่ียวกับจ านวนตัวเลขจาก 1-100 
และหลังจากน้ันครูให้นักเรียนท า
กิจกรรม “นับเลข” 数一数 ให้
นักเรียนนับเลขเรียงต่อกัน โดย
จะต้องปรบมือเมื่อตัวเลขที่จะพูด
น้ันลงท้ายด้วย 3 หรือ หารด้วย 3 
ลงตัว เพ่ือเป็นการสร้างบรรยา 
กาศในการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
ความสนุกสนานในการเรียนและ
ยังได้ฝึกฝนการนับเลขอีกด้วย 
2. ครูให้นักเรียนเข้าคู่ท ากิจกรรม 
“คิดซักหน่อย” (数一数)เพ่ือ
เข้าคู่ระดมความคิด เพ่ือวิเคราะห์
ตัวอักษร เพ่ือหาจ านวนเส้นขีด 
ล าดับขีดของตัวเลข 1-10 และส่ง

1. นักเรียนเรียนจ านวนตัวเลข 
1-100 และท ากิจกรรม “นับ
เลข” 数一数 ให้นักเรียนนับ
เลขเรียงต่อกัน โดยจะต้อง
ปรบมือเมื่อตัวเลขที่จะพูดน้ันลง
ท้ายด้วย 3 หรือ หารด้วย 3 ลง
ตัว  
 
 
 
 
2. นักเรียนได้มีการระดม
ความคิดกับคู่ของตนเองท าให้
เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
และยังได้ฝึกคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างเป็นระบบจากการท า

1. ใบความรู้เร่ืองสัท
อักษรภาษาจีน         
(拼音) 
2.ใบความรู้เร่ือง
วิธีการเขียนตัวอักษร
จีน (如何写汉字) 
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yībǎi) ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
โดยครูจะคอยให้ความช่วยเหลือ
ติดตามผู้เรียนจากการเดินดู
ความก้าวหน้าของงานในแต่ละ
กลุ่มเป็นระยะๆ 

กิจกรรม “คิดซักหน่อย”     
数一数โดยการวิเคราะห์
ตัวอักษร เพ่ือหาจ านวนเส้นขีด 
ล าดับขีดของตัวเลข 1-10 

ข้ันสรุปและ
ประเมิน 
ผลการโค้ช
Conclusion
&Evaluation 

1. สัทอักษร
ภาษาจีน 
拼音 
(pīnyīn)
  
2. วิธีการ
เขียน
ตัวอักษรจีน
如何写

汉字 
(rúhé 
xiě 

hànzì) 
3. ตัวเลข 1 
– 100  
一到一

百(yī 
dào 

yībǎi) 

1. ครูฟังนักเรียนแต่ละคู่ออกมา
น าเสนอหน้าช้ันเรียนและให้เพ่ือน
สมาชิกคู่อื่นแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเน้ือหาที่เพ่ือนน าเสนอ 
 
2. หลังจากจบการน าเสนอจาก
นักเรียนทุกคู่ ครูและนักเรียนมี
การอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันอีก
คร้ังหน่ึง โดยครูจะอธิบายประเด็น
ที่นักเรียนเข้าใจผิดและแก้ไขให้
นักเรียนเข้าใจอย่างถูกต้อง และ
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและ
สะท้อนผลการเรียนของนักเรียน
เอง 

1. นักเรียนแต่ละคู่ฟังเพ่ือน
สมาชิกของตนเองออกมา
น าเสนอความรู้หน้าช้ันเรียนและ
ยังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ถึงประเด็นที่เพ่ือนน าเสนอ 
2. นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกับ 
ครูสรุปความรู้ที่ได้รับและได้
วิเคราะห์ตนเองถึงความรู้ที่ได้รับ
จากการเรียน 
 

1. ใบความรู้เร่ืองสัท
อักษรภาษาจีน            
(拼音) 
2.ใบความรู้เร่ือง
วิธีการเขียนตัวอักษร
จีน (如何写汉字) 
 

ข้ันพัฒนาการ
เรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ 
Development 
& applying  

       
 
 

 1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนพูดถึง
เป้าหมายการเรียนของตนเองว่า
คืออะไรและหลังจากเรียนวันน้ี
แล้ วป ระสบผลส า เ ร็จ ไปตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่ให้
นักเรียนส ารวจตนเองว่าตนเอง
ผิดพลาดตรงไหน และพูดถึงสิ่งที่
ท าได้ดีและสิ่งที่ต้องการปรับปรุง
พัฒนาในวันน้ี 

1. นักเรียนพูดถึงเป้าหมายการ
เรียนของตนเองว่าประสบ
ผลส าเร็จไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ พร้อมทั้งส ารวจถึงสิ่งที่
ตนเองคิดว่าท าได้ดี และสิ่งที่
ต้องการปรับปรุงพัฒนาจากการ
เรียนในวันน้ี อย่างไร  
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2. ครูคอยช้ีแนะถึงแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้กับนักเรียนแต่ละ
คน พร้อมทั้งกล่าวช่ืนชมในการ
เรียนและท ากิจกรรมในวันน้ี 
3. ครูให้นักเรียนไปเตรียมฝึกฝน
คัดตัวเลขทั้งตัวอักษรจีนและพิน
อินจะมีการทดสอบย่อยเพ่ือเก็บ
คะแนนในคร้ังต่อไป 
4. คุณครูกล่าวค าว่า 
“再见” 
 

2.  นัก เ รียน รับ ฟัง ถึงผลการ
เรียนรู้ต่อยอดว่าตนเองควรจะมี
พัฒนาการในด้านใดเพ่ิมข้ึนจาก
ครูผู้สอน 
 
3. นักเรียนเตรียมตัวไปทบทวน
ฝึกฝนคัดตัวเลข 
 
4. นักเรียนกล่าวลาคุณครู       
“谢谢老师，老师再见” 

ชั่วโมงที่ 3 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การเรียนรู ้

ข้ันวางแผน
การจัดการ
เรียนรู้ 
preparation 

 
 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน 
“同学们早上好,你们好

吗？” 
2. ครูตอบนักเรียน 
“请坐” 
3 ครูบอกกับนักเรียนวันน้ีเราจะ
มาทดสอบย่อยเพ่ือเก็บคะแนน
โดยการให้นักเรียนเขียนค าศัพท์
เร่ืองตัวเลขจ านวน 10 ค า 
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันก าหนด
เกณฑ์ข้ึนมาว่านักเรียนคิดว่า
ความสามารถของตนเองและ
เพ่ือนสมาชิกภายในห้องควรได้
คะแนนกี่คะแนนจึงจะผ่าน โดยครู
สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนโดยการ
บอกกับนักเรียนว่า “นักเรียนคน
ไหนสอบได้คะแนนเต็มครูจะให้
ดาวเพ่ิมจ านวน 3 ดวง” 

1. กล่าวทักทายครู 
“准备起立， 

  你好老师” 

2. นักเรียนตอบครู“谢谢” 
 
3. นักเรียนต้ังใจฟังครู 
 
 
 
4. นักเรียนส ารวจความรู้ของ
ตนเองและเพ่ือนสมาชิกภายใน
ห้องของตนเองพร้อมทั้งร่วมกัน
ก าหนดเกณฑ์การผ่านการ
ประเมิน 
 

 



  155 

ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การเรียนรู ้

ข้ันการด าเนิน 
การโค้ช 
Coaching 

1.พินอิน  

拼音 

(pīnyīn) 
2.ตัวเลข          

数字 

(shùzì) 
 
 

1.ครูเปิดวีดีโอสอนการเขียน
ตัวเลขตามล าดับขีดให้นักเรียนดู
โดยครูคอยอธิบายสลับกับการต้ัง
ค าถามท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากความเข้าใจเช่น 
ตัวอักษรตัวน้ีมีธีการเขียนอย่างไร 
หรือ ตัวอักษรตัวน้ีมีกี่ขีดกี่ขีด 
เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการ
คิด 
2. ครูให้นักเรียนจับคู่แบ่งเป็นสอง
กลุ่ม เพ่ือเล่นเกม “ท าให้ดีท าให้
ไว” โดยครูจะเป็นผู้พูดค าศัพท์
และให้สมาชิกภายในกลุ่มส่ง
ตัวแทนออกมาเขียนค าศัพท์ค าน้ัน
ตามล าดับขีดที่บนกระดาน โดยที่
คู่ของตนเองสามารถช่วยเหลือกัน
ได้ แต่มีกฎว่าจะออกมาเขียนที่
หน้ากระดานได้เพียงคร้ังละ 1 คน
เท่าน้ัน เมื่อเขียนไม่ได้ให้เปลี่ยนคู่
ของตนเองออกมาเขียนต่อไป คู่
ไหนเขียนเสร็จแล้วให้รีบเข้าไปน่ัง
ที่และพูดค าว่า 我们完了！คู่
ไหนเขียนถูกต้องและเขียนเสร็จ
ก่อนจะเป็นผู้ชนะในรอบน้ันไป 

1. นักเรียนดูวีดีโอการสอนเขียน
ตัวเลขตามล าดับขีดพร้อมทั้ง
สังเกตวิธีการเขียนและใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ตอบ
ค าถามท่ีครูถาม 
 
 
 
 
2. นักเรียนเข้าคู่ฝึกปฏิบัติจาก
กิจกรรมเกม “ท าให้ดีท าให้ไว” 
เพ่ือเป็นการทบทวนค าศัพท์
เร่ืองตัวเลขอีกคร้ังหน่ึงก่อนที่จะ
มีการทดสอบย่อย 
 

1.วีดีโอตัวเลข 
 
 
 
 
 

ข้ันการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ 
implementation 

ตัวเลข 1 – 
100  
一到一

百(yī 
dào 

yībǎi) 

1. ครูแจกแบบทดสอบการเขียน
ค าศัพท์ที่เป็นกระดาษตารางการ
เขียนล าดับขีดให้กับนักเรียนเพ่ือ
ใช้เขียนค าศัพท์ในการทดสอบย่อย 
2. ครูให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัว
ทดสอบย่อย ครูใช้ทักษะการ
พูดช่ืมชมนักเรียนว่า “ครูเช่ือว่า
นักเรียนทุกคนท าได้ ครูหวังว่าทุก

1. นักเรียนรับแบบทดสอบการ
เขียนค าศัพท์ที่ใช้ในการทดสอบ
ย่อยจากครูผู้สอน 
 
2. นักเรียนทุกคนเตรียมตัว
ทดสอบย่อยพร้อมทั้งต้ังสมาธิ
และยังได้รับการเสริมแรงจาก
ครูผู้สอนที่ท าให้นักเรียนทุกคน

1. แบบทดสอบการ
เขียนค าศัพท์ 
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คนจะไม่ท าให้ครูผิดหวัง” เพ่ือเป็น
การเสริมแรงให้นักเรียนทุกคนมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง 
3. ครูให้นักเรียนเขียนค าศัพท์ตาม
ค าบอกทีละค า โดยครูไม่สร้าง
บรรยากาศที่กดดันให้กับนักเรียน 
ครูจะมีการเว้นระยะห่างการบอก
ค าศัพท์กับนักเรียนเพ่ือให้เวลา
นักเรียนในการคิดทบทวนถึงสิ่งที่
เคยเรียน และครูคอยเดินดู
นักเรียนแต่ละคนระหว่างการ
ทดสอบย่อยว่านักเรียนสามารถ
เขียนค าศัพท์ได้ตามค าบอกหรือไม่ 
ถ้านักเรียนส่วนใหญ่เขียนไม่ได้ ครู
จะต้องปรับค าศัพท์ค าต่อไปให้มี
ความง่ายลงกว่าเดิม 

เช่ือว่าตนเองมีความสามารถใน
การปฏิบัติได้ 
 
3. นักเรียนสอบเขียนค าศัพท์
ตามค าบอกของครูผู้สอน 

ข้ันสรุปและ
ประเมิน 
ผลการโค้ช 
Conclusion
&Evaluation 

ตัวเลข 1 – 
100  
一到一

百(yī 
dào 

yībǎi) 

1. หลังจากท่ีนักเรียนทดสอบ
เขียนค าศัพท์จากครูจนครบทุกค า
แล้วครูทวนค าศัพท์ให้นักเรียนอีก
คร้ังหน่ึงและหลังจากน้ันครูให้
นักเรียนทุกคนส่งกระดาษทดสอบ
และครูแจกกระดาษทดสอบให้กับ
นักเรียนช่วยตรวจ  โดยที่นักเรียน
ต้องไม่ตรวจของตนเอง 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย
ค าศัพท์ทีละค า โดยครูให้นักเรียน
อาสาสมัครด้วยตนเองและครูเป็น
ผู้คอยให้ค าแนะน าว่าถูกต้อง
หรือไม่ และครูมีเกณฑ์การให้
คะแนนอย่างชัดเจนให้กับนักเรียน  
3. ครูเก็บแบบทดสอบคืนมาเพ่ือ
ตรวจความถูกต้องหลังจากน้ันครู

1. นักเรียนตรวจตาค าตอบของ
ตนเองที่เขียนลงไปใน
แบบทดสอบอีกคร้ังหน่ึง 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนร่วมกันกับเพ่ือน
สมาชิกและครูผู้สอนเฉลย
ค าศัพท ์
สรุปความรู้ที่ได้รับและได้
วิเคราะห์ตนเองถึงความรู้ที่ได้รับ
จากการเรียน 
3. นักเรียนรับแบบทดสอบคืน
มาและประเมินผลการทดสอบ

1. แบบทดสอบการ
เขียนค าศัพท์ 
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รวมคะแนนและส่งคืนให้กับ
นักเรียนทุกคนให้ได้ทราบคะแนน
ของตนเอง และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามถึงความผิดพลาด
ของตนเอง 

ของตนเองว่าเป็นอย่างไรบ้าง 
พร้อมทั้งซักถามและพูดคุยถึง
ความผิดพลาดของตนเองและสิ่ง
ที่ตนเองต้องปรับปรุง 

ข้ันพัฒนาการ
เรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ 
Development 
& applying  
       
 
 

 1. ครูผู้สอนกล่าวช่ืนชมและให้
ข้อมูลการเรียนรู้ต่อยอดใน
พฤติกรรมของนักเรียนว่า “ครู
ประทับใจมากท่ีนักเรียนทุกคนมี
ความต้ังใจในการเรียน มีความ
พยายามในการกลับไปทบทวน
บทเรียนและท าแบบทดสอบ แต่
ในคร้ังต่อไปครูอยากให้นักเรียทุก
คนตรวจสอบความเรียบร้อยให้ดี
ก่อนที่จะส่งแบบทดสอบ ” 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยถึง
ความรู้และกิจกรรมในการเรียน
การสอน และการเตรียมความ
พร้อมในการเรียนในคร้ังต่อไป 
หลังจากน้ันครูให้นักเรียนเขียน
แบบบันทึกหลังการเรียน(Journal 
Writing)ถึงความรู้สึกที่มีต่อการ
เรียนภาษาจีนในสัปดาห์น้ีโดยครู
ก าหนดไว้ 3 ด้านคือ ด้านกิจกรรม
ในการเรียน ด้านบรรยากาศใน
การเรียน และด้านประโยชน์ที่
ได้รับ  หลังจากน้ันส่งครูโดยไม่
ต้องเขียนช่ือ  

1. นักเรียนรับฟังถึงข้อมูลการ
เรียนรู้ของตนเองในการเรียน
และการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
2.นักเรียนพูดคุยกับครูถึงเน้ือหา
ความรู้ ปัญหาและอุปสรรคใน
การเรียนร่วมกันถามข้อสงสัย 
ในสิ่งที่ตัวนักเรียนไม่เข้าใจ 
หลังจากน้ันนักเรียนเขียน
ความรู้สึกที่มีต่อการเรียน
ภาษาจีนในคร้ังน้ี 
และนักเรียนกล่าวลาคุณครู     
“谢谢老师，老师再见” 

1. กระดาษโน้ต 
2. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
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11. การวัดและประเมินผล    
 

จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ 

1. นักเรียนสามารถฟังและเขียนพินอนิ
จากค าศัพท์ท่ีเรียนได้ 
   

ประเมินจากการทดสอบเขียน
ค าศัพท์ 

แบบประเมินความสามารถ 
การเขียน 

2. นักเรียนรู้จักเส้นขีดในภาษาจนีและ
สามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ถูกต้อง
ตามล าดับขีด 

ประเมินจากการทดสอบเขียน
ค าศัพท์ 

แบบประเมินความสามารถ 
การเขียน 

3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจนี 

ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มี
ต่อการเรียนภาษาจนี 

กระดาษโน้ต 
 

 
 

แบบประเมินความสามารถการเขียน 
ค าช้ีแจง : ใหท าเครื่องหมาย √ หนาขอท่ีตรงกับระดับคุณภาพของนักเรียน 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

การเขียนค าศัพท์ 
5 4 3 2 1 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
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เกณฑ์การประเมินผล 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
การเขียน 
ค าศัพท์ 

เขียนค าศัพท์
ถูกต้องท้ังตัว 
อักษรจีนพนิ
อินและความ 
หมาย 10 ค า 

เขียนค าศัพท์
ถูกต้องท้ังตัว 
อักษรจีนพนิอิน
และความหมาย 
8 ค า 

เขียนค าศัพท์
ถูกต้องท้ังตัว 
อักษรจีนพนิ
อินและ
ความหมาย  
6 ค า 

เขียนค าศัพท์
ถูกต้องท้ังตัวอักษร
จีนพนิอินและ
ความหมาย 4 ค า 

เขียนค าศัพท์
ถูกต้องท้ังตัวอักษร
จีน พนิอินและ
ความหมาย 2 ค า 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 5  คะแนน  อยใูนระดับ ดีมาก    
 4  คะแนน  อยใูนระดับ ดี  
 3  คะแนน  อยใูนระดับ พอใช้   
 น้อยกว่า 3 คะแนน อยูในระดับ ควรปรับปรุง 
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ใบความรู้เร่ือง วิธีการเขียนตัวอักษรจีน 
如何写汉字(rúhé xiě hànzì) 

 
ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน 

เส้นขีดของตัวอักษรจีน 
ตัวอักษรจีนมีเส้นขีดพื้นฐานอยู่ 8 ขีดคือ :- 

1. เส้นขีดแต้ม (丶) : 点 diǎn                    永 寸 江 太 

2. เส้น ขวาง (一) : 横 héng                    永 一 大 干 

3. เส้น ต้ัง (丨) : 竖 shù               永 王 木 十  

4. เส้นตะขอ (亅) : 钩  gōu                     永 小 心 丁 

5. เส้นยกข้ึน (  ) : 提 tí                             永 打 地 功 

6. เส้นลากซ้าย  (丿) : 撇 piě                    永 人 女 千 

7.เส้นลากซ้ายสั้น  (ノ)  : 短撇 duǎn piě      永 血 火 牛 

8. เส้นลากขวา(   ) : 捺  nà                        永 人 又 木 
                จากเส้นขีดพื้นฐานท้ัง 8 ขีด สามารถดัดแปลงโดยการยกขึ้น   เอนลง   เอียงขวา   
เฉียงซ้ายและการเช่ือมต่อเส้นขีดต่างแบบ ท าให้เกิดรูปลักษณ์  หักมุม  ตะขอ  โค้งงอ  จนกลายเป็น
เส้นขีดอักษรจีนท้ังหมด 27 ขีด ตามตารางดังนี้ 
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เส้นขีดของอักษรจีน笔画 (Bǐhuà) 

ท่ี เส้นขีด ชื่อเส้นของตัวอักษรจีน ตัวอย่าง 

1  点(diǎn) จุด 冰主 

2 一 横 (héng) เส้นขวาง 一 

3 丨 竖(shù) เส้นต้ัง 十 

4 ノ 撇(piě) เส้นลากซ้าย 公人 

5 
 

捺(nà) เส้นลากขวา 天 

6  提 (tí) เส้นยกขึ้น 把 

7  横钩 (hénggōu) เส้นขวางตะขอ 你 

8  横折 (héngzhé) เส้นขวางหักมุม 口 

9 
 

横折钩 (héngzhégōu) เส้นขวางหักมุมตะขอ 习 

10 又 横撇 (héngpiě) เส้นขวางลากซ้าย 友 

11 
 

横折提 (héngzhétí) เส้นขวางหักมุมยกขึ้น 语 

12 乙 横折弯钩 (héngzhéwāngōu) 
เส้นขวางหักมุมโค้งตะขอ 

九 

13 
 

横折折撇横 (héngzhézhépiě) 
เส้นขวางหักมุมหักมุมลากซ้าย 

建 

14 
 

横折折钩 (héngzhézhégōu) 
เส้นขวางหักมุมหักมุมตะขอ 

艿奶 

15  横撇弯钩 (héngpiěwāngōu) 
เส้นขวางหักมุมโค้งตะขอ 

那 

16 
 

竖钩竖 (shùgōu) เส้นต้ังตะขอ    水 

17 
 

竖提 (shùtí)เส้นต้ังยกขึ้น 民 
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ท่ี เส้นขีด ชื่อเส้นของตัวอักษรจีน ตัวอย่าง 

18  竖折(shùzhé)  เส้นต้ังหักมุม 亡 山 

19 
 

竖弯 (shùwān) เส้นต้ังโค้ง 西 

20    竖弯钩 (shùwāngōu)  เส้นต้ังโค้งตะขอ 儿电 

21 
 

竖折折 (shùzhézhé) เส้นต้ังหักมุมหักมุม 鼎 

22   竖折折钩 (shùzhézhégōu) 
เส้นต้ังหักมุมหักมุมตะขอ 

妈鸟 

23 
 

斜钩 (xiégōu) เส้นเอียงตะขอ 减我 

24     卧钩 (wògōu) เส้นนอนตะขอ 心 

25 ㄥ 撇折 (piě zhé) เส้นลากซ้ายหักมุม 给 

26 ㄑ 撇点 (piědiǎn) เส้นลากซ้ายและจุด 女 



  163 

แบบทดสอบการเขียนค าศัพท ์
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แผนการจัดการเรียนรู้ 教案  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 教案序号 :  3           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 年级 :  มัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา 课程名称 :   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  รหัสวิชา 课程编号 :  จ 21201 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 第1单元                   เร่ือง 课题 :  汉语拼音 
เวลา课时    :  三个小时  ( 3 ช่ัวโมง)   วันที่日期   :   11-12 มิถุนายน 2561 
ผู้สอน 教师 :  นางกิติยา พันธ์ครุฑ                โรงเรียน 学校  :  พนมทวนพิทยาคม 

 
1. ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านออกเสียงค ากลุ่มค าในรูปแบบของสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) ได้อย่างถูกต้อง 
 2. สามารถเขียนและแปลความหมายค าศัพท์ง่ายๆจากส่ิงท่ีได้ฟัง 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การรู้จักค าศัพท์และประโยคท่ีใช้ในห้องเรียนเป็นภาษาจีนมีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้ท่ี
เริ่มเรียน ถ้านักเรียนไม่ได้เรียนรู้จะท าให้ผู้เรียนส่ือสารกับครูผู้สอนๆไม่เข้าใจ และเมื่อครูและนักเรียน
มีการใช้ภาษาจีนในการส่ือสารกันบ่อยๆจะท าให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการพูดภาษาจีนมาก
ยิ่งขึ้น 
3.จุดประสงค์การเรียนรู้    
  1. นักเรียนอ่านสัทอักษรจีนของประโยคท่ีใช้ในห้องเรียนได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงสัท
อักษรจีน 

  2. นักเรียนแปลความหมายค าศัพท์ของประโยคท่ีใช้ในห้องเรียนได้อย่างถูกต้อง 
  3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
5. สมรรณนะส าคัญของผู้เรียน 

1.ความสามารถในการส่ือสาร 
2.ความสามารถในการคิด 

6. สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ 
 1. ค าศัพท์และประโยคท่ีใช้ในห้องเรียน 
7. การบรูณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเรื่องการคัดลายมือ 
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8. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. คัดและแปลความหมายประโยคท่ีใช้ในห้องเรียน 
 2. ท ากิจกรรมเกม ทายประโยคท่ีใช้ในห้องเรียน 
 3. Mind Mapping สรุปความรู้ท่ีได้รับจากเรื่อง课常用语 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้เรื่อง 课常用语(kèchángyòngyǔ) 
 2. บัตรค าศัพท์เรื่อง课常用语(kèchángyòngyǔ) 
 3. powerpoint รูปภาพ 
10. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

ข้ันวาง แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
preparation 

课常用语 
(kècháng 
yòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 

 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน 
“大家好,你们好

吗?” 

2. ครูตอบนักเรียน          
“我也很好请坐” 

3 . ค รู พูด กั บ นัก เ รี ยน ว่ า          

现 在 开 始 上 课 。

Xiànzài kāishǐ 

shàngkè。 (ตอนน้ี เ ร่ิม
เรียนได้) 请翻到第五

页。qǐng fān dào 

dì wǔ yè。(เปิด
หนังสือเรียนหน้า5) โดยครู
ไ ม่ แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย
ภาษาไทยให้กับนักเ รียน 
หลังจากน้ันครู ต้ังค าถาม
ชวนให้นักเรียนคิด โดยถาม
นักเรียนว่า มีใครรู้บ้างว่า
ป ร ะ โ ย ค ที่ ค รู พู ด ไ ป มี
ความหมายว่าอย่างไรและ
ค รูก ระ ตุ้น ให้ นั ก เ รี ยนมี
ความมั่นใจในตัวเองโดยการ
พูดกับนักเรียนว่า ครูเช่ือว่า

1. กล่าวทักทายครู 
“准备起立， 

  你好老师” 

2. นักเรียนตอบครู
“谢谢” 
3. นักเรียนต้ังใจฟังประโยค
ภาษาจีนที่ครูพูด พร้อมทั้ง
คิดหาความหมายประโยค 
4. นักเรียนร่วมกันทายถึง
เร่ืองที่จะเรียนรู้ร่วมกันใน
วันน้ี 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

ต้องมีคนสามารถแปลในสิ่ง
ที่ครูพูดได้  
4 .  ห ลั ง จ า ก น้ั น ค รู ใ ห้
นักเรียนทุกคนเดาว่าวันน้ี
เราจะเ รียนกันเ ร่ืองอะไร 
และครูเฉลยในตอนสุดท้าย
ว่า วันน้ีเราจะมาเรียนกันถึง
ค าศัพท์และประโยคต่างที่
ใช้ในห้องเรียน 

ข้ันการด าเนิน 
การโค้ช 
Coaching   

课常用语 
(kècháng 
yòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 

 

1. ครูต้ังค าถามท่ีฝึกให้
นักเรียนได้มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์โดยต้ังค าถามว่า 
“นักเรียนคิดว่าประโยคที่ใช้
ในห้องเรียนในวิชาภาษาจีน
มีอะไรบ้าง” ให้นักเรียน
ตอบครูมาคนละ 1 ประโยค
โดยที่ต้องไม่ซ้ ากับเพ่ือนและ
ประโยคที่นักเรียนพูดมาต้อง
ได้รับความเห็นชอบจาก
สมาชิกภายในห้องด้วย 
หลังจากน้ันครูเขียนประโยค
น้ันไว้บนกระดานด า 
2. หลังจากท่ีได้ประโยคที่ใช้
ในห้องเรียนที่เหมาะสมแล้ว
ครูจึงบอกกับนักเรียนว่า เรา
จะมาดูถึงประโยคที่ส าคัญที่
ใช้ในห้องเรียนเป็นภาษาจีน
กันบ้าง และครูจึงแจกใบ
ความรู้เร่ือง 课常用语

(kèchángyòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ในห้องเรียน

ให้กับนักเรียนทุกคน  

1. นักเรียนได้มีการใช้
กระบวนการคิดที่
หลากหลายจากการคิดว่า 
“ประโยคที่ใช้ในห้องเรียนใน
วิชาภาษาจีนมีอะไรบ้าง” 
แล้วตอบค าถามครู 

 
 
 
 
 

 
2. นักเรียนได้รับใบความรู้

เร่ือง 课常用语 

(kèchángyòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ในห้องเรียน 
และศึกษาใบความรู้ด้วน
ตนเองก่อน 

 
 
 
 
 

1.ใบความรู้เร่ือง  
课常用语 

(kècháng 
yòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

3. ครูกระตุ้นให้นักเรียนได้มี
การท ากิจกรรมจากการฝึก
ปฏิบัติโดยให้นักเรียนแยก
เข้ากลุ่มตามความสมัครใจ
เป็นคู่ เพ่ือศึกษาใบความรู้
และฝึกอ่านประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน  

3. นักเรียนแยกเข้าเป็นคู่เพ่ือ
ฝึกอ่านประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียนร่วมกันกับคู่ของ
ตัวเอง และนอกจากน้ันยัง
ฝึกให้นักเรียนได้คิดทบทวน
และน าความรู้เดิมที่เคยมีอยู่
ในการเรียนเร่ืองพินอิน
ออกมาใช้ 

ข้ันการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ 
implementation 

课常用语 
(kècháng 
yòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 

 

1. ครูคอยดูและให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนคู่ต่างๆ
และให้ค าปรึกษาในสิ่งที่
นักเรียนไม่สามารถหา
ค าตอบได้ 
2. หลังจากน้ันครูให้
นักเรียนดูในใบความรู้และ
ครูเร่ิมสุ่มถามถึงค าอ่านของ
ประโยคน้ันจากนักเรียนแต่
ละกลุ่ม และกลุ่มน้ันจะต้อง
อ่านออกเสียงให้เพ่ือนใน
ห้องและครุฟัง หลังจากครู
จะต้ังค าถามท่ีมุ่งให้ผู้เรียน
ได้ใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์โดยถามว่า 
“นักเรียนเห็นด้วยกับค า
อ่านที่เพ่ือนอ่านไหม” 
“นักเรียนคู่ใดอ่านได้
แตกต่างไปจากท่ีเพ่ือนอ่าน
ไหม” หรือ “ใครเห็นด้วยว่า
สิ่งที่เพ่ือนอ่านถูกต้องแล้ว
ถ้าไม่เห็นด้วยนักเรียนคิดว่า
ควรอ่านแบบไหน” เป็นต้น 
และเมื่อมีค าไหนที่นักเรียน

1.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติโดย
การฝึกอ่านประโยคต่างๆ
ด้วยตนเองและคอยได้รับ
ความดูแลช่วยเหลือจากครู
เป็นระยะๆ 
2. นักเรียนได้ฝึกอ่านออก
เสียงประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียนด้วยตนเองร่วมกัน
กับครูและเพ่ือนสมาชิก
ภายในห้องเรียนและได้มีการ
ฝึกใช้กระบวน 
การคิดที่หลากหลายจาก
ค าถามท่ีครูถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ใบความรู้เร่ือง  
课常用语 
(kècháng 
yòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

อ่านออกเสียงไม่ถูกต้องครู
จะให้ข้อมูลย้อนกลับกับ
นักเรียนโดยการ แก้ไขให้
ถูกต้อง และให้นักเรียนทุก
คนอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง
อีกคร้ังหน่ึงพร้อมๆกัน  
3. ครูให้นักเรียนดูบน
กระดานด าโดยครูพูดเป็น
ภาษาจีนว่า “请大家看

黑板” และสังเกตดูว่า
นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ครูพูด
หรือไม่ หลังจากน้ันครูให้
นักเรียนดูถึงประโยคที่เรา
ช่วยกันคิดไว้ตอนแรก และ
ประโยคไหนไม่มีในใบ
ความรู้ครูจะเขียนเพ่ิมเติม
ให้และให้นักเรียนทุกคนจด
ลงในใบความรู้พร้อมทั้ง
ช่วยกันอ่านออกเสียงให้
ถูกต้อง 

 
 
 
 

 
 
3. นักเรียนฟังประโยคที่ครู
พูดเป็นภาษาจีนและคิดตาม
ว่าครูพูดว่าอย่างไร และ
หลังจากน้ันร่วมกันอ่านออก
เสียงประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียนพร้อมๆกันอีกคร้ัง
หน่ึง 

ข้ันสรุปและ
ประเมิน 
ผลการโค้ช 
Conclusion& 
Evaluation 

课常用语 
(kècháng 
yòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 

 

1. ครูบอกกับนักเรียนว่า
ตอนน้ีในห้องได้มีการอัด
วีดีโอไว้ต้ังแต่เร่ิมเรียน โดย
ครูจะให้เวลานักเรียนในการ
ทบทวนอีกคร้ังและกิจกรรม
ต่อไปน้ีมีคะแนน โดยครูจะ
ทดสอบนักเรียนว่านักเรียน
สามารถฟัง พูด อ่านและ
แปลความหมาย ประโยคที่
ใช้ในห้องเรียนที่เราได้เรียน
มาวันน้ีหรือไม่ หน่ึง เช่น 
เมื่อครูพูดประโยคว่า  

1. นักเรียนทบทวนเน้ือหาที่
เรียนและร่วมกันท ากิจกรรม
ร่วมกันอย่างสนุกสนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ใบความรู้เร่ือง  
课常用语 

(kècháng 
yòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

“现在开始上课。

xiànzài kāishǐ 

shàngkè”  นักเรียนต้อง
คิดว่าแปลว่าอะไร และพูด
ความหมายมา หรือครูพูด
ว่า “ลาก่อน” นักเรียนต้อง
คิดและพูดเป็นภาษาจีน ให้
ครูฟัง 
2. ครูให้นักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนและให้นักเรียนสะท้อน
ผลการเรียนของตนเองว่ามี
พัฒนาการมากข้ึนมากกว่า
ตอนเร่ิมเรียนหรือไม่ โดยครู
จะคอยสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
2. นักเรียนร่วมสรุปความรู้ที่
ได้รับและได้วิเคราะห์ตนเอง
ถึงความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียน 
 

ข้ันพัฒนาการ
เรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ 
Development 
& applying  

       
 
 

课常用语 

(kècháng 
yòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 

 

1. ครูให้ข้อมูลกับนักเรียน
เพ่ิมเติมในเร่ืองผลการเรียน
และการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆให้กับนักเรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองให้ดีข้ึนในคร้ังต่อไป 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้พูดคุยซักถามกับครูถึง
เน้ือหาความรู้ ปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียนและครู
อธิบาย 
3. ครูสั่งให้นักเรียนกลับไป
ทบทวนความรู้โดยการคัด
ประโยคที่เรียนลงไปในสมุด
คัดจีนและน ามาส่งในคาบ
ต่อไป ครูจะมีเกมส์ให้เล่น
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้

1. นักเรียนได้รับข้อมูลการ
เรียนรู้ต่อยอดถึงผลการเรียน
และการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ของตนเองว่าตนเองควรมี
พัฒนาการด้านใดให้ดีข้ันใน
อนาคต 

2. นักเรียนพูดคุยกับครูถึง
เน้ือหาความรู้ ปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียนร่วมกัน 
 
 
3. นักเรียนต้ังใจฟังการบ้านที่
ครูสั่ง 
 
 
 
 

1.ใบความรู้เร่ือง  
课常用语 
(kècháng 
yòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

สะสมดาว 
4. คุณครูกล่าวค าว่า 
“再见” 

 
4. นักเรียนกล่าวลาคุณครู 
“谢谢老师，老师

再见” 

ชั่วโมงที่ 3 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

ข้ันวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
preparation 

课常用语 
(kècháng 
yòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 

 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน 
“大家好,你们好

吗” 

2. ครูตอบนักเรียน          
“我也好,请坐” 
3.ครูทบทวนความรู้เดิมของ
นักเรียนโดยการพูดว่า  
现在开始上课 

xiànzài kāishǐ 
shàngkè。 
 你们准备好了吗？

nǐmen zhǔnbèi 

hǎole ma? ซึ่งเป็นการ

บอกกับนักเรียนว่าถึงเวลา
เร่ิมเรียนแล้ว ทุกคนพร้อม
หรือยัง และครูสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนว่าเข้าใจ
ในสิ่งที่ครูพูดหรือไม่ 

1. กล่าวทักทายครู 
“准备起立， 

  老师好” 

2. นักเรียนตอบครู
“谢谢” 

3. นักเรียนได้มีการทบทวน 
ความรู้เดิมจากประโยคที่ครู
พูด 

1.ใบความรู้เร่ือง  
课常用语 
(kècháng 
yòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 

 
 

ข้ันการด าเนิน 
การโค้ช 
Coaching 

课常用语 
(kècháng 
yòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 

 

1. ครูน าบัตรค าศัพท์เร่ือง 

课常用语(kècháng 
yòngyǔ)ประโยคที่ใช้ใน 

ห้องเรียนติดบนกระดานด า 
โดยติดไว้ 2 ฝั่งคือ ฝั่งหน่ึง
เป็นตัวอักษรจีนและพินอิน 
ส่วนอีกฝั่งหน่ึงเป็นค าแปล 
หลังจากน้ันครูน านักเรียน
อ่านค าศัพท์พร้อมๆกันอีก

1. นักเรียนฟังที่ครูอ่านออก
ประโยคที่ใช้ในห้องเรียนและ
อ่านตามครูอีกคร้ังหน่ึง 

 
 
 
 
 
 

1.ใบความรู้เร่ือง  
课常用语 
(kècháng 

yòngyǔ) 

ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 

2. บัตรค าศัพท์เร่ือง 
课常用语 
(kècháng 

yòngyǔ)ประโยคที่
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

คร้ังหน่ึงเพ่ือทบทวนความรู้ 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกัน
จับคู่ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียนให้เข้าคู่กันให้
ถูกต้อง โดยเมื่อนักเรียน
จับคู่ถูกครูกล่าวชมเชยและ
เมื่อนักเรียนจับคู่ผิดครูจะไม่
ต าหนิแต่ครูจะบอกให้
นักเรียนลองจับคู่ใหม่อีกซัก
คร้ังหน่ึง 

 
2. นักเรียนดูบัตรค าศัพท์ที่
ติดไว้บนกระดานและช่วยกัน
จับคู่ให้ตรงกับความหมายที่
ถูกต้อง 

 

ใช้ในห้องเรียน 

 
 
 

ข้ันการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ 
implementation 

课常用语 
(kècháng 
yòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 

 

1. ครูบอกกับนักเรียนว่า
ตอนน้ีมาถึงเกมสะสมดาว 
โดยครูให้นักเรียนจับคู่ โดย
ครูจะยกบัตรค าศัพท์ข้ึนมา
สลับกันระหว่างตัวอักษรจีน
และค าแปล และให้นักเรียน
ตอบทีละคนตามเลขที่ เช่น
ครูยกบัตรค าศัพท์ค าว่า 

“再见zàijiàn!”  
นักเรียนต้องตอบค า
แปลภาษาไทย หรือถ้าครูยก
ป้ายค าว่า “อ่านตามครู” 
นักเรียนต้องตอบเป็นภาษา 
จีนถ้าตอบถูกได้ 1 ตอบผิด
ได้ 0  
2. หลังจากเล่นเกมเสร็จจะ
รวมคะแนนของเพ่ือนสมา 
ชิกแต่ละคนเป็นคะแนนคู่ 
ถ้าสมาชิกในกลุ่มตอบถูก
ทั้งหมด จะมีสิทธ์ิเปิดป้าย

รูปภาพคุณครูในโรงเรียน

(powerpoint) ที่ครูเตรียม

1. นักเรียนฟังกติกาและได้
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครู
เป็นผู้จัดให้พร้อมทั้งได้รับ
ความช่วยเหลือเป็นระยะๆ
และได้รับค าชมเชยจาก
ครูผู้สอน และยังท าให้
นักเรียนได้ฝึกพูดภาษาจีน
และมีความกล้าแสดงออกใน
การสื่อสารอย่างง่ายๆ 
 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนแต่ละคู่ได้ร่วมกัน
เปิดป้ายรูปภาพที่ครูเตรียม
มา  

 

1. บัตรค าศัพท์เร่ือง 
课常用语 
(kècháng 

yòngyǔ)ประโยคที่
ใช้ในห้องเรียน 

2. powerpoint 

รูปภาพครูในโรงเรียน 

ชั่วโมงที่ 3 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

มา และหลังแผ่นป้ายน้ันมี
คะแนน ท้ังคะแนนบวกและ
คะแนนลบ ซึ่งแทนจ านวน
ดาวให้กับนักเรียน โดย
ระหว่างท ากิจกรรมถ้า
นักเรียนตอบถูก ครูกล่าว
ชมเชยโดยใช้ค าท่ีนักเรียน
ได้เรียนมา เช่น 很好，

很棒，做好了。 
ข้ันสรุปและ
ประเมิน 
ผลการโค้ช 
Conclusion& 
Evaluation 

课常用语(
kècháng 

yòngyǔ) 
ประโยคที่ใช้ใน
ห้องเรียน 

1. ครูและนักเรียนร่วมสรุป
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
ในคร้ังน้ีโดยร่วมกันท า 
Mind mapping ในหัวข้อ
ต่างๆดังน้ี ความรู้ที่นักเรียน
ได้รับ กิจกรรมที่นักเรียนได้
ปฏิบัติ ทักษะทางการ
สื่อสารที่นักเรียนได้ใช้  

1. นักเรียนร่วมสรุปความรู้ที่
ได้รับและได้มีการวิเคราะห์
ตนเองถึงความรู้ที่ได้รับจาก
การเรียน กิจกรรมที่นักเรียน
ได้ปฏิบัติ ทักษะทางการ
สื่อสารที่นักเรียนได้ใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอนเร่ืองน้ี 

1. กระดานด า 

ข้ันพัฒนาการ
เรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ 
Development 
& applying  
       
 
 

 1. ครูผู้สอนให้ข้อมูล
ย้อนกลับกับผู้เรียนและการ
เตรียมความพร้อมในการ
เรียนในคร้ังต่อไป หลังจาก
น้ันครูให้นักเรียนเขียนแบบ
บันทึกหลังการเรียน
(Journal Writing)ถึง
ความรู้สึกที่มีต่อการเรียน
ภาษาจีนในสัปดาห์น้ีโดยครู
ก าหนดไว้ 3 ด้านคือ ด้าน
กิจกรรมในการเรียน ด้าน
บรรยากาศในการเรียน และ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  
หลังจากน้ันส่งครูโดยไม่ต้อง
เขียนช่ือ  

1. นักเรียนได้รับข้อมูลการ
เรียนรู้ต่อยอดจากการ
อภิปรายโดยที่นักเรียนพูดคุย
กับครูถึงเน้ือหาความรู้ 
ปัญหาและอุปสรรคในการ
เรียนร่วมกันถามข้อสงสัย ใน
สิ่งที่ตัวนักเรียนไม่เข้าใจ 
หลังจากน้ันนักเรียนเขียน
ความรู้สึกที่มีต่อการเรียน
ภาษาจีนในคร้ังน้ี 
และนักเรียนกล่าวลาคุณครู
“谢谢老师，老师

再见” 

1. กระดาษโน้ต 
 

ชั่วโมงที่ 3 



  173 

 
11. การวัดและประเมินผล    
   

จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ 

1. นักเรียนอ่านสัทอักษรจีนของ
ประโยคท่ีใช้ในห้องเรียนได้ถูกต้อง
ตามหลักการออกเสียงสัทอักษรจนี 

สังเกตจากการอ่านออกเสียง

ประโยคท่ีใช้ในห้องเรียน 

แบบประเมินความสามารถการ

อ่านและการแปลความหมาย 

2. นักเรียนเข้าใจและจดจ า

ความหมายประโยคท่ีใช้ในห้องเรียน

ได้อย่างถูกต้อง 

สังเกตจากการท ากิจกรรมเกมและ

การปฏิบัติตามค าสั่งท่ีครูพูด 

แบบประเมินความสามารถการ

อ่านและการแปลความหมาย 

3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ

จัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มีต่อ

การเรียนภาษาจีน 

กระดาษโน้ต 

 

 
 

แบบประเมินความสามารถการอ่านและการแปลความหมาย 
ค าช้ีแจง : ใหใส่คะแนนให้ตรงกับระดับคุณภาพของนักเรียน 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

ประเด็นการประเมิน รวม

คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

การอ่านออกเสียง 

 

แปลความหมาย 

1.      

2.      

3.      

4.      
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เกณฑ์การประเมินผล 

ประเด็นการ
ประเมนิ 

ระดับคณุภาพ 
5 4 3 2 1 

อ่านออกเสียง อ่านออกเสียง
ประโยค

ถูกต้องท้ังหมด 
11-12 

ประโยค 

อ่านออกเสียง
ประโยคถูกต้อง
ท้ังหมด 9-10

ประโยค  

อ่านออกเสียง
ประโยคถูกต้อง
ท้ังหมด 7-8

ประโยค 

อ่านออกเสียง
ประโยคถูกต้อง
ท้ังหมด 5-6

ประโยค 

อ่านออกเสียง
ประโยคถูกต้อง
ท้ังหมด 3-4

ประโยค 

แปล
ความหมาย 

ปฏิบัติตามใน
สิ่งท่ีครพููดหรือ

แปล
ความหมายได้
ถูกต้อง 11-12 

ประโยค 

ปฏิบัติตามในสิง่ท่ี
ครพููดหรือแปล
ความหมายได้
ถูกต้อง 9-10

ประโยค 

ปฏิบัติตามในสิง่ท่ี
ครพููดหรือแปล
ความหมายได้

ถูกต้อง 7-8ประโยค 

ปฏิบัติตามในสิง่ท่ี
ครพููดหรือแปล
ความหมายได้
ถูกต้อง 5-6

ประโยค 

ปฏิบัติตามในสิง่ท่ี
ครพููดหรือแปล
ความหมายได้
ถูกต้อง 3-4

ประโยค 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 8-10  คะแนน  อยูใ่นระดับ ดีมาก   
 5-7 คะแนน  อยูใ่นระดับ ดี  
 2-4 คะแนน  อยูใ่นระดับ พอใช้  
 น้อยกว่า 2 คะแนน อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
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课常用语(kè chángyòng yǔ) ประโยคที่ใช้ในห้องเรียน 
 

ภาษาจีน พินอนิ ความหมาย 

1. 现在开始上课。 xiànzài kāishǐ shàngkè。   ตอนนี้เริ่มเรียนได้ค่ะ 

2. 请翻到第…页。  qǐng fān dào dì ..yè。   กรุณาเปิดหนังสือเรียนหน้า …. ค่ะ 

3. 跟老师读。 gēn lǎoshī dú 。  อ่านตามครูค่ะ 

4. 谁能回答这个问题？  shéi néng huídá zhège 

wèntí。 
ใครตอบค าถามนี้ได้บ้างค้ะ 

5. 请大家看黑板。 qǐng dàjiā kàn hēibǎn。 ดูท่ีกระดานด าค่ะ 

6. 听懂了吗？ tīng dǒngle ma? ฟังเข้าใจแล้วหรือยังค้ะ 

7. 对/不对。 duì/bùduì. ถูกต้องค่ะ/ไม่ถูกต้องค่ะ 

8. 很好。 hěn hǎo. ดีมาก 

9. 下课！  xiàkè! เลิกเรียนค่ะ 

10. 老师好！ lǎoshī hǎo! สวัสดีครับ/คะ อาจารย์ 

11. 谢谢老师！ xièxiè lǎoshī! ขอบคุณค่ะ/ครับ อาจารย์ 

12. 再见！   zàijiàn! ลาก่อน/แล้วพบกันใหม่ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 教案  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 教案序号 :  4           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 年级 :  มัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา 课程名称 :   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  รหัสวิชา 课程编号 :  จ 21201 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : 第二单元         เร่ือง 课题 :  自我介绍。 
เวลา课时    :  三个小时  ( 3 ช่ัวโมง)   วันที่日期   :   18-19 มิถุนายน 2561 

ผู้สอน 教师 :  นางกิติยา พันธ์ครุฑ                 โรงเรียน 学校  :  พนมทวนพิทยาคม 
 

1. ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถพูดทักทายเป็นภาษาจีนได้ 
 2. สามารถพูด และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลใกล้ตัว 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การท าความรู้จักกับบุคคลในสังคม มักเริ่มต้นด้วยการแนะน าตัวเอง ในภาษาจีนมีรูปแบบท่ี
หลากหลายแต่โดยท่ัวไปแล้วมักจะเริ่มจากการทักทายสวัสดี แล้วตามด้วยการแนะน าช่ือตัวเอง อายุ 
สัญชาติ เป็นต้น นักเรียนจึงจ าเป็นท่ีจะต้องสามารถแนะน าตนเองหรือพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองได้ในเบ้ืองต้น 
3.จุดประสงค์การเรียนรู้    
  1. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลตนเองและพูดค าทักทายได้ถูกต้อง 
  2. นักเรียนสามารถขอข้อมูลของบุคคลใกล้ตัวได้ 
  3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมั่นในการท างาน 

5. สมรรณนะส าคัญของผู้เรียน 
1.ความสามารถในการส่ือสาร 
2.ความสามารถในการคิด 

6. สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ  
            生词      shēngcí         ค าศัพท์ 
  你好 nǐ hǎo              สวัสดี     
  我  wǒ  ฉัน 
  是  shì  คือ,เป็น 
  叫  jiào  เรียก 
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  你  nǐ  คุณ,เธอ 
  什么 shénme              อะไร  
  姓  xìng  แซ่,นามสกุล 
  你们 nǐmen   พวกคุณ  
   老师 lǎoshī              คุณครู  
  学生 xuéshēng นักเรียน 
   早上好 zǎoshang hǎo สวัสดีตอนเช้า 
  中午好 zhōngwǔ hǎo สวัสดีตอนเท่ียง 
  下午好 xiàwǔ hǎo สวัสดีตอนบ่าย 
  晚上好 wǎnshàng hǎo สวัสดีตอนเย็น 
  晚安 wǎn'ān  ราตรีสวัสด์ิ 
   会话 huìhuà                 บทสนทนา 
  你姓什么？nǐ xìng shénme? 

  -我姓_____。wǒ xìng_____. 
  你叫什么名字？nǐ jiào shénme míngzì? 
  -我叫_____。wǒ jiào_____. 
  你在哪儿学习？nǐ zài nǎr xuéxí? 
  -我在________学校学习。Wǒ zài_______xuéxiào xuéxí. 
  你的家在哪? nǐ de jiā zài nǎ? 
  -我的家在_____。wǒ de jiā zài_____. 
  今年你几岁？jīnnián nǐ jǐ suì? 
  -我今年_____岁。wǒ jīnnián_____suì 
  你是哪儿国人？nǐ shì nǎr guórén? 
  -我是泰国人。 wǒ shì tàiguó rén. 
 
 自我介绍zìwǒ jièshào การแนะน าตัวเอง 
  你好。我姓___________，叫___________。 

  nǐ hǎo. wǒ xìng__________, jiào________. 
  我在________学校学习。Wǒ zài_______xuéxiào xuéxí. 

  我的家在_____。wǒ de jiā zài_____. 
  今年我________岁。jīnnián wǒ________suì. 
  我是泰国人。 wǒ shì tàiguó rén. 
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7. การบรูณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเรื่องการแปลความหมาย 
8. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. จับคู่พูดส่ือสารการถามตอบข้อมูลของตนเองและเพื่อนหน้าช้ันเรียน  
 2. ท ากิจกรรมเกม ใครคือเนื้อคู่ของฉัน 
 3. การท าใบงานเรื่อง自我介绍 zìwǒ jièshào การแนะน าตัวเอง 

9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้เรื่อง自我介绍zìwǒ jièshào การแนะน าตัวเอง 
 2. ใบงานเรื่อง自我介绍zìwǒ jièshào การแนะน าตัวเอง 
 3. ป้ายประโยคภาษาจีน เรื่อง เรื่อง自我介绍zìwǒ jièshào การแนะน าตัวเอง 
 4. กระดาษโน้ตค าศัพท์ 

10. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่
การเรียนรู้ 

ข้ันวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
preparation 

- 时段问— 

--候 
shíduàn 

wènhòu             
ค าทักทายตาม
ช่วงเวลา  
早上好

zǎoshang 

hǎo          
สวัสดีตอนเช้า 
-中午好 

zhōngwǔ 

hǎo   
สวัสดีตอนเท่ียง 
-下午好

xiàwǔ hǎo

สวัสดีตอนบ่าย  สวัสดีตอนบ่าย 
晚上好

wǎnshàng 

hǎo           

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน 
“早上好,今天你们怎

么样?” 

2. ครูต้ังค าถามให้นักเรียน
ชวนคิดว่า “นักเรียนลองฟังที่
ค รู พู ด อี ก ค ร้ั ง ว่ า มี อ ะ ไ ร

แตกต่างไปจากเดิม” “早上

好,今天你们怎么样?” 
3. เมื่อนักเรียนตอบได้ครูให้
นักเ รียนลองช่วยกันเดาว่า
ประโยคที่ครูพูดมีความหมาย
ว่าอย่างไรโดยครูใบ้ว่าถ้าเรา
เจอกันในคาบเรียนช่วงบ่ายครู

จะพูดว่า “下午好,今

天你们怎么样?”               

ครูให้นักเรียนลองเช่ือม โยง
ประโยคทั้งสองประโยคและ
ช่วยกันตอบค าถามครู 

1. กล่าวทักทายครู 
“准备起立，你好老

师。我很好你呢？” 

2. นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ถึงประโยคที่ครูพูดว่ามี
ค าศัพท์ค าไหน ท่ีนักเรียนไม่รู้จัก  
3. นักเรียนช่วยกันระดมความ 
คิดเ ช่ือมโยงสิ่ งที่ เหมือนและ
แตกต่างกันของประโยคทั้งสอง
ประโยค  

- “早上好,今天你们怎

么样?” 

-  “早上好,今天你们怎

么样?”และตอบค าถามครู 
4. นักเรียนดูบทบาทสมมุติที่ครู
แสดงด้วยความสนุกสนานและ
คิดตามว่าครูพูดว่าอะไรพร้อมทั้ง
ค าด เดา ถึ ง เ น้ือหาที่ จ ะแลก 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่
การเรียนรู้ 

สวัสดีตอนเย็น 
晚安wǎn'ān 

ราตรีสวัสด์ิ 
 
-会话

huìhuà บท
สนทนา  
 

4. หลังจากนักเรียนตอบได้
ถู ก ต้ อ ง ค รู ก ล่ า ว ช ม เ ช ย
นักเรียนและครูแสดงบทบาท
สมมุติให้ นักเ รียนดู โดยครู
บอกกับนักเรียนว่า วันน้ีครูพา
ฝาแฝดพ่ีของครูมาและครูเร่ิม
ถามและตอบ 
你姓什么？ 

-我姓王。 

你叫什么名字？ 

-我叫甜甜。 

你做什么工作？ 

-我是当汉语老师。 

你的家在哪? 

-我的家在北碧府。 
今年你几岁？ 

-我今年二十七岁。 

你是哪儿国人？ 

-我是泰国人。  

และครูให้นักเรียนทายว่าครู
กับพ่ีฝาแฝดของครูคุยอะไร
กันและหลังจากน้ันครูเฉลย
และบอกกับนักเรียนว่า วันน้ี
เราจะมาเรียนเร่ืองการแนะ 
น าตัวเอง 

เปลี่ยน เรียนรู้กันในวันน้ี 

 

ข้ันการด าเนิน 
การโค้ช 
Coaching   

-生词 

shēngcí 
ค าศัพท์ 
-会话

huìhuà บท
สนทนา 

1. ครูแจกใบความรู้เร่ือง          
自我介绍 zìwǒ 

jièshào การแนะน า
ตัวเอง  ให้กับนักเรียน 
2. ครูให้นักเรียนจับคู่ และให้
เวลานักเ รียน 10 นาที ใน
การศึ กษา เ น้ื อหา และ ใ ห้
นั ก เ รี ย นแ ต่ ล ะ คู่ ฝึ ก อ่ า น
ค าศัพท์และบทสนทนาด้วย

1. นักเรียนรับใบความรู้เร่ือง        

自我介绍 zìwǒ 

jièshào การแนะน าตนเอง
จากครู 
2. นักเรียนจับคู่ เพ่ือการศึกษา
เน้ือหาและฝึกอ่านค าศัพท์และบท
สนททนาโดยที่นักเรียนจะได้ใช้
กระบวนการท างานร่วมกัน 

1. ใบความรู้
เร่ือง

自我介

绍 zìwǒ 
jièshào 
การแนะน า
ตัวเอง 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่
การเรียนรู้ 

ตนเอง เ พ่ือ เส ริมส ร้างให้
นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และครู
ค อ ย ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด จากการ
เดินดูกระบวนการท างาน
ร่ ว ม กั น กั บ คู่ ข อ ง ต น เ อ ง
กระบวนการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ และคอยให้
ค าแนะน าอยู่เสมอๆ 
3. ครูให้นักเรียนร่วมกันอ่าน
ออกเสียงค าศัพท์และบท
สนทนาด้วยตนเอง และครู
คอยแก้ไขค าท่ีผิดพลาดให้ 
และกล่าวช่ืนชมนักเรียนใน
ความพยายามฝึกอ่านด้วย
ตนเอง และหลังจากน้ันครูน า
นักเรียนอ่านค าศัพท์ทีละค า
พร้อมทั้งอธิบายความหมาย
ของค าศัพท์และครูสุ่มให้
นักเรียนแต่ละคนลองแต่ง
ประโยคจากค าศัพท์ ต่อมาครู
น านักเรียนอ่านบทสนทนา
พร้อมทั้งให้นักเรียนร่วมกัน
แปลความหมายของบท
สนทนาไปพร้อมๆกัน 

กระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในการท างานให้ทันกับ
เวลาท่ีครูก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
3. นักเรียนอ่านค าศัพท์และบท
สนทนาด้วยตนเองพร้อมทั้งแก้ไข
ให้ถูกต้องเมื่ออ่านค าไหนผิด 
หลังจากน้ันนักเรียนได้ฝึก
กระบวนการคิดข้ันสูงจากการน า
ค าศัพท์มาแต่งเป็นประโยคง่ายๆ
พร้อมทั้งร่วมกับครูแปล
ความหมายบทสนทนา  

 

 
 

ข้ันการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ 
imple-
mentation 

-生词

shēngcí 
ค าศัพท์ 
-会话 

huìhuà บท

1. ครูให้นักเรียนเติมค าตอบ
ลงไปในช่องว่างของบท
สนทนาโดยครูสังเกตการ
ท างานของนักเรียนแต่ละคน
และครูคอยดูแลให้ค าแนะน า

1. นักเรียนแต่ละคนได้ฝึกเขียน
ประโยค การแนะน าตัวเองจาก
ความเข้าใจของตนเองโดยมีครู
คอยให้ค าแนะน า 
 

1. ใบความ 
รู้เรื่อง自我

介绍 
zìwǒ 

jièshào 
การแนะน า
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่
การเรียนรู้ 

สนทนา อย่างใกล้ชิด 
2. ครูให้นักเรียนจับคู่กันเพ่ือ
ฝึกพูดสื่อสารถามและตอบ
ข้อมูลของตนเองและเพ่ือน
ตามบทสนทนาท่ีนักเรียนได้
กรอกข้อมูลของตนเองลงไป 
3. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์
จ าลอง โดยให้สมมุติให้
นักเรียนไม่รู้จักกันมาก่อนและ
สลับกันถามตอบข้อมูลของ
ตนเองและเพ่ือน ให้นักเรียน
ออกมาแสดงหน้าช้ันเรียนที
ละคู่ตามความสมัครใจและครู
คอยสังเกตและให้คะแนน 
4. ครูบอกกับนักเรียนว่า ช่วง
ต่อไปเป็นกิจกรรมสะสมดาว
ครูให้นักเรียนแบ่งออกเป็น 2 
ทีมและครูจะถามค าถามท่ี
นักเรียนได้เรียนมาท้ังหมด 
กลุ่มไหนตอบได้ก่อนและ
ถูกต้องจะได้ ดาว 1 ดวง 

  
2. นักเรียนจับคู่เพ่ือฝึกพูดถาม
ตอบสนทนาโดยมีครูคอยให้
ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

 
 
3. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจาก
สถานการณ์จ าลอง โดยการพูด
สื่อสารถามตอบข้อมูลของตนเอง
และเพ่ือน 
 
 
 
 
4. นักเรียนได้ผ่อนคลายจากการ
เรียนโดยการเล่นเกมสะสมดาว
และยังได้ทบทวนความรู้อีกคร้ัง
หน่ึง  

ตัวเอง 

ข้ันสรุปและ
ประเมิน 
ผลการโค้ช
Conclusion& 
Evaluation 

-生词

shēngcí 
ค าศัพท์ 
-会话 

huìhuà     
บทสนทนา 

1. ครูให้นักเรียนร่วมสรุป
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
และการท ากิจกรรม 
2. ครูแจกกระดาษโน้ตเล็กๆ
ให้นักเรียนแต่ละคนและให้
นักเรียนให้คะแนนตนเองจาก
การเรียนและท ากิจกรรมใน
วันน้ีและส่งครู 

1. นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกับครู
สรุปความรู้ที่ได้รับการเรียนและ
การท ากิจกรรม 
2. นักเรียนได้วิเคราะห์และประ 
เมินตนเองถึงความต้ังใจและความ
มุ่งมั่นในการเรียนและท ากิจกรรม
ในวันน้ี 
 

1.ใบความรู้
เร่ือง自我

介绍 

zìwǒ 

jièshào 
การแนะน า
ตัวเอง 
2.กระดาษ
โน้ต 

ข้ัน พัฒนาการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ

 1. ครูเก็บกระดาษโน้ตคืนมา
และครูให้คะแนนนักเรียน

1. นักเรียนได้รับกระดาษโน้ตคืน
พร้อมคะแนนที่ได้รับ ค าชมเชย
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่
การเรียนรู้ 

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ 
Development & 
applying  

       
 
 

กลับไปพร้อมทั้งเขียนค า
ชมเชยนักเรียน และบอกถึง
ผลการเรียนรู้ต่อยอดจากการ
เรียนและท ากิจกรรม จาก
พัฒนาการที่ดีและพัฒนาการ
ที่นักเรียนจะพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน
กว่าเดิมของนักเรียนในแต่ละ
คนและส่งคืนให้กับนักเรียน  
2. ครูให้นักเรียนเปิดกระดาษ
โน้ตอ่านและนักเรียนคนใดมี
จ้อสงสัยหรือข้อซักถาม 
สามารถมาปรึกษาครูได้ทั้งใน
และนอกเวลาเรียน 
3. ครูให้นักเรียนกลับไป
ทบทวนบทเรียนเร่ือง           

自我介绍 zìwǒ 

jièshào การแนะน า
ตัวเอง 
4. ครูพูดว่า “今天你们

真很棒，下课了，

再见” 
 

จากครูและผลการเรียนรู้ต่อ
ยอดจากการเรียนและท ากิจกรรม 
พูดถึงเป้าหมายการเรียนของ
ตนเองว่าประสบผลส าเร็จไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ พร้อมทั้งส ารวจ
ถึงสิ่งที่ตนเองคิดว่าท าได้ดี และสิ่ง
ที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาจากการ
เรียนในวันน้ี อย่างไร  
2. นักเรียนรับทราบถึงผลการ
เรียนรู้ต่อยอดว่าตนเองควรจะมี
พัฒนาการในด้านใดเพ่ิมข้ึนจาก
ครูผู้สอน 
3. นักเรียนเตรียมตัวไปทบทวน
自我介绍 zìwǒ 

jièshào การแนะน าตัวเอง 
4. นักเรียนกล่าวลาคุณครู 
“谢谢老师，老师再

见” 

ชั่วโมงที่ 3 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่
การเรียนรู้ 

ข้ันวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
preparation 

1.你姓什

么？ 
2.你叫什么

名字？ 
3.你在哪儿

学习？- 
4.你的家在

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน 
“下午好,你们好

吗？” 

2. ครูตอบนักเรียน 
“请坐” 

3 ครูกระตุ้นผู้เรียนโดยการ
กล่าวชมเชยนักเรียนที่ ต้ังใจ

1. กล่าวทักทายครู 
“准备起立， 

  下午好老师” 

2. นักเรียนตอบครู“谢谢” 
3. นักเรียนต้ังใจฟังครูพูดและคิด
วิเคราะห์เ พ่ือแปลความหมาย
ประโยคที่ครูพูด 

1.ใบความรู้
เร่ือง           

自我介绍 

zìwǒ 

jièshào 
การแนะน า
ตัวเอง 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่
การเรียนรู้ 

哪? 
5.今年你几

岁？ 
6.你是哪儿

国人？ 
 

เรียนในคาบที่แล้วและพูดว่า  
“你们真很棒” แ ล ะ ใ ห้
รางวัลโดยการแจกดาวคนละ 
1 ดวง และครูบอกกับนั ก            

เรียนว่าวันน้ีจะมีการทดสอบ 
4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 2 
ก ลุ่ ม  ห ลั ง จ า น้ั น ค รู ถ า ม
นักเรียนด้วยประโยคที่เรียน
มาในคาบที่แล้วกลุ่มไหนตอบ
ได้ถูกต้องและเสียงดังฟังชัด
รับจะได้รับดาวเพ่ิมจากครู 

 
 
 

 
 
4. นักเ รียนแบ่งกลุ่ม  2 กลุ่ม 
ช่วยกันตอบค าถามท่ีครูจะถาม 

2.กระดาษ
โน้ต 

ข้ันการด าเนิน 
การโค้ช 
Coaching 

-生词

shēngcí 
ค าศัพท์ 
-会话 
huìhuà  

บทสนทนา 
 

1.ครูน าป้ายประโยคภาษาจีน 
มาติดไว้บนกระดาน และให้
นักเรียนทั้งห้องอ่านพร้อมๆ
กันและแปลความหมาย
ประโยค 
หลังจากน้ันครูเก็บป้าย
ประโยคภาษาจีนลงและติด
ป้ายประโยคภาษาไทยไว้บน
กระดาน และให้นักเรียนพูด
ประโยคภาษาจีนแทน 
2. เมื่อนักเรียนจดจ ารูป
ประโยคได้แล้ว ครูให้นักเรียน
เล่นเกมใครคือเน้ือคู่ของฉัน 
โดยครูให้นักเรียนดูที่ใต้เก้าอี้
ของตนเอง จะมีกระดาษแผ่น
เล็กแปะไว้ โดยบางคนจะมี
ค าศัพท์ที่เป็นอักษรจีน บาง
คนจะมีพินอิน จ านวน 3-5 
ค า ให้นักเรียนหาคู่ของตัวเอง
ให้เจอ และน าค าศัพท์

1. นักเรียนทบทวนรูปประโยค
การถามตอบข้อมลูของตนเอง
และคนใกล้ตัวจากแผ่นป้าย
ประโยคที่ครูติดไว้บนกระดานด า 
 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนได้มีการใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา จากกิจกรรมเกมเล่น
เกมใครคือเน้ือคู่ของฉัน ท่ี
ครูผู้สอนจัดให้ และยังได้
บรรยากาศการเรียนรู้ที่
สนุกสนานในการท ากิจกรรมแข่ง
กับเวลา  
 
 

1. ป้าย
ประโยค
ภาษาจีน 
เร่ือง           
自我介绍 
zìwǒ 

jièshào 
การแนะน า
ตัวเอง 
 
2. กระดาษ
โน๊ตค าศัพท์ 

 
 
 
 

ชั่วโมงที่ 3 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่
การเรียนรู้ 

เหล่าน้ันมารวมกับคู่ของ
ตนเองให้เป็นประโยค คู่ไหน
รวมเป็นประโยคได้ก่อนให้
จับคู่กันแล้วน่ังลง 
3. เมื่อทุกคนได้คู่แล้ว ครูให้
นักเรียนแต่ละคู่น าค าศัพท์
เหล่าน้ันไปเรียงให้เป็น
ประโยคไว้บนกระดานและให้
เพ่ือนสมาชิกในห้องทุกคน
ช่วยกันตัดสินว่าถูกต้อง
หรือไม่ และให้อ่านพร้อมๆกัน
อีกรอบหน่ึง 

 
 
 
 
3. หลังจากหาคู่ของตนเองเจอ 
นักเรียนแต่ละคู่น าค าศัพท์เหล้า
น้ันไปเรียงให้เป็นประโยคไว้บน
กระดาน 

ข้ันการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ 
implementation 

-生词

shēngcí 
ค าศัพท์ 
-会话 

huìhuà บท
สนทนา 

1. ครูแจกใบงานเร่ือง自我

介绍zìwǒ jièshào 
การแนะน าตัวเอง ให้กับ
นักเรียนทุกคน ครูถาม
นักเรียนว่ามีข้องสงสัยตรงไหน
เมื่อไม่มีครูให้นักเรียนลงมือท า 
2. ครูใช้ทักษะการพูดช่ืมชน
นักเรียนว่า “ครูเช่ือว่า
นักเรียนทุกคนท าได้ ครูจะดี
ใจมากถ้าทุกคนต้ังใจท าใบ
งานคร้ังน้ี” เพ่ือเป็นการ
เสริมแรงให้นักเรียนทุกคนมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง 
3. หลังจากผ่านไปซักระยะครู
เดินดู ติดตามนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด ถ้านักเรียนส่วนใหญ่
ท าได้ครูจะกล่าวช่ืนชมเป็น
ระยะๆ แต่ถ้าดูแล้วนักเรียน
ส่วนใหญ่ท าไม่ได้ ครูจะให้
นักเรียนเข้ากลุ่ม 3 คน เพ่ือ

1. นักเรียนได้รับใบงานและดูที่
ในใบงานถึงแบบฝึกหัดที่ครูให้ 
 
 
 
 
2. นักเรียนทุกคนท าใบงานโดย
ไม่เปิดดูใบความรู้ พร้อมทั้งต้ัง
สมาธิและยังได้รับการเสริมแรง
จากครูผู้สอนที่ท าให้นักเรียนทุก
คนเช่ือว่าตนเองมีความสามารถ
ในการปฏิบัติได้ 
 
3. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจากการ
ท าใบงานโดยมีครูคอยติดตาม
นักเรียนอย่างใกล้ชิด 

1. ใบงานเร่ือง
自我介绍

zìwǒ 

jièshào การ

แนะน าตัวเอง 

ชั่วโมงที่ 3 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่
การเรียนรู้ 

ช่วยกันท าใบงานในคร้ังน้ี 

ข้ันสรุปและ
ประเมิน 
ผลการโค้ช 
Conclusion&
Evaluation 

-生词

shēngcí 
ค าศัพท์ 
-会话

huìhuà    
บทสนทนา 

1. หลังจากท่ีนักเรียนท าใบ
งานเสร็จแล้ว ครูและนักเรียน
ร่วมกันเฉลยใบงานด้วยกัน 
โดยครูพูดว่า “ครูเช่ือว่า
นักเรียนของครุทุกคนมีความ
ซื่อสัตย์ และลักษณะนิสัยที่ดี
น้ีจะติดตัวนักเรียนไปจนเติบ
ใหญ”่ 
2. หลังจากตรวจเสร็จแล้ว ครู
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ประเมินผลการเรียนของ
ตนเองว่าพึงพอใจมากน้อย
เพียงใด และให้สอบถามถึง
ประเด็นที่สงสัย จากน้ันครูให้
นักเรียนส่งใบงานคืนครูเพ่ือ
ครูจะน าไปตรวจอีกคร้ังและ
ลงคะแนนให้นักเรียนทุกคน  

1. นักเรียนร่วมกันกับเพ่ือน
สมาชิกและครูผู้สอนเฉลย 
ใบงานด้วยกัน 
2. นักเรียนวิเคราะห์ตนเองและ
ประเมินผลการเรียนของตนเอง
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมทั้ง
ซักถามและพูดคุยถึงความ
ผิดพลาดของตนเองและสิ่งที่
ตนเองสงสัย แล้วนักเรียนส่งใบ
งานคืนครู 
 

1. ใบงานเร่ือง
自我介绍

zìwǒ 

jièshào 
การแนะน า
ตัวเอง 

ข้ันพัฒนาการ
เรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ 
Development 
& applying  
       
 
 

-生词

shēngcí 
ค าศัพท์ 
-会话 

huìhuà    
บทสนทนา 

1. ครูผู้สอนกล่าวช่ืนชมและ
ให้ข้อมูลการเรียนรู้ต่อยอดใน
พฤติกรรมของนักเรียนว่า 
“ครูประทับใจมากท่ีนักเรียน
ทุกคนมีความต้ังใจในการ
เรียน มีความพยายามในการ
กลับไปทบทวนบทเรียน” 
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
พูดคุยถึงความรู้และกิจกรรม
ในการเรียนการสอน ใน
ประเด็นว่า นักเรียนคิดว่า
นักเรียนจ าน าเน้ือหาที่เรียนใน
เร่ือการแนะน าตนเอง ไปใช้

1. นักเรียนรับฟังถึงข้อมูลการ
เรียนรู้ของตนเองในการเรียน
และการจัดกิจกรรม 
2.นักเรียนพูดคุยกับครูถึงเน้ือหา
ความรู้ ในประเด็นว่า เราจะน า
เน้ือหาที่เรียนในเร่ือการแนะน า
ตนเอง ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างไร 
3. หลังจากน้ันนักเรียนท าแบบ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเขียนความรู้สึกที่มี
ต่อการเรียนภาษาจีนในคร้ังน้ี 
และนักเรียนกล่าวลาคุณครู

1. กระดาษ
โน้ต 
2. แบบ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 

ชั่วโมงที่ 3 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่
การเรียนรู้ 

ประโยชน์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างไร  
3. หลังจากน้ันครูให้นักเรียน
ท าแบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และเขียนแบบ
บันทึกหลังการเรียน(Journal 
Writing)ถึงความรู้สึกที่มีต่อ
การเรียนภาษาจีนในสัปดาห์น้ี
โดยครูก าหนดไว้ 3 ด้านคือ 
ด้านกิจกรรมในการเรียน ด้าน
บรรยากาศในการเรียน และ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  
หลังจากน้ันส่งครูโดยไม่ต้อง
เขียนช่ือ  

“谢谢老师，老师再

见” 

 
11. การวัดและประเมินผล    

จุดประสงค์ วิธีการ เคร่ืองมือ 

1. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลตนเอง
หรือแนะน าตนเองได้ถูกต้อง 

สังเกตจากการท ากิจกรรมสถานการณ์

จ าลองการพูดสื่อสารสอบถามข้อมูล 

แบบประเมินความสามารถการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

 เขียนข้อมูลของตนเองในใบงาน ใบงาน 

2. นักเรียนสามารถสอบถามข้อมูล
ของบุคคลใกล้ตัวได้ 

สังเกตจากการท ากิจกรรมสถานการณ์

จ าลองการพูดสื่อสารสอบถามข้อมูล 

แบบประเมินความสามารถการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการ

เรียนการสอนภาษาจีน 

ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มีต่อการ

เรียนภาษาจีน 

กระดาษโน้ต 

 

 
 
 

ชั่วโมงที่ 3 
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แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม 
ค าช้ีแจง : ใหใส่คะแนนให้ตรงกับระดับคุณภาพของนักเรียน 

ที่ ช่ือ-สกุล 
ประเด็นการประเมิน รวม

คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 
ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ใบงาน 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
เกณฑ์การประเมินผล 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ความถูกต้อง 
 

ออกเสียง
ค าศพัท์และ
ประโยคได้
ถูกต้องตาม

หลักการออก
เสียงท้ังหมด 

ออกเสียง 
ค าศพัท์และ

ประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักการออก 

เสียงได้เกือบ
ท้ังหมด 

ออกเสียง 
ค าศพัท์และ
ประโยคได ้

เป็นสว่นใหญ ่

ออกเสียง 
ค าศพัท์และ
ประโยคได ้
ถูกต้องเพียง

เล็กน้อย 

ออกเสียง 
ค าศพัท์และ
ประโยคได ้

ถูกต้องน้อยมาก 

ความ
คล่องแคลว่ 

พูดต่อเนื่อง 
ไม่ตดิขดั 
พูดชัดเจน 

ท าใหส้ื่อสารได ้

พูดต่อเนื่อง 
ไม่ตดิขดั 
พูดชัดเจน 
แต่มผีิดบ้าง
เล็กน้อย 

พูดต่อเนื่องและ
ติดขดับ้าง

เล็กน้อยแต่ยัง
พอสื่อสารได ้

พูดเป็นค าๆ 
หยุดเป็นช่วงๆ ท า

ใหส้ื่อสารได้ไม่
ชัดเจน 

พูดได้เปน็บางค า 
ท าใหส้ื่อ 

ความหมาย 
ไม่ได ้

ใบงาน นักเรียนตอบ
ถูกต้อง 9-10 ข้อ 

นักเรียนตอบ
ถูกต้อง 
7-8 ข้อ 

นักเรียนตอบ
ถูกต้อง 
5-6 ข้อ 

นักเรียนตอบ
ถูกต้อง 
3-4 ข้อ 

นักเรียนตอบ
ถูกต้อง 
1-2 ข้อ 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 13-15  คะแนน  อยใูนระดับ ดีมาก       10-12 คะแนน  อยูในระดับ ดี 
 7-9 คะแนน  อยใูนระดับ พอใช้     น้อยกว่า 7คะแนน อยใูนระดับ ควรปรับปรุง 
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ใบความรู้เรื่อง 

 自我介绍zìwǒ jièshào  

การแนะน าตัวเอง 
 
 
 
 

   生词  shēngcí        ค าศัพท์ 
  你好  nǐ hǎo              สวัสดี     
  我  wǒ  ฉัน 
  是  shì  คือ,เป็น 
  叫  jiào  เรียก 
  你  nǐ  คุณ,เธอ 
  什么  shénme              อะไร  
  姓  xìng  แซ่,นามสกุล 
  你们  nǐmen   พวกคุณ  
   老师  lǎoshī              คุณครู  
  学生  xuéshēng นักเรียน 
   早上好      zǎoshang hǎo สวัสดีตอนเช้า 
  中午好     zhōngwǔ hǎo สวัสดีตอนเท่ียง 
  下午好              xiàwǔ hǎo สวัสดีตอนบ่าย 
  晚上好              wǎnshàng hǎo สวัสดีตอนเย็น 
  晚安  wǎn'ān  ราตรีสวัสด์ิ 
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     会话 huìhuà บทสนทนา 
 
  你姓什么？nǐ xìng shénme? 

  -我姓_________。wǒ xìng_____. 

  你叫什么名字？nǐ jiào shénme míngzì? 

  -我叫_________。wǒ jiào_____. 

  你在哪儿学习？nǐ zài nǎr xuéxí? 

  -我在_________学校学习。wǒ zài_____xuéxiào xuéxí 

   你的家在哪? nǐ de jiā zài nǎ? 

  -我的家在_________。wǒ de jiā zài_____. 

  今年你几岁？jīnnián nǐ jǐ suì? 

  -我今年_________岁。wǒ jīnnián_____suì. 

  你是哪儿国人？nǐ shì nǎr guórén? 

  -我是泰国人。 wǒ shì tàiguó rén. 
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ใบงานเรื่อง自我介绍zìwǒ jièshào การแนะน าตัวเอง 
 

เขียนบทแนะน าตนเองภาษาจีน พนิอิน  และแปลความหมาย 
 
1.  ________。我姓________，叫________。 

 ________. wǒ xìng__________, jiào________. 

 .................................................................................................................................................. 
2. 我在________学校学习。Wǒ zài_______xuéxiào xuéxí. 

 .................................................................................................................................................. 
3. 我的家在________。wǒ de jiā zài_______. 

 .................................................................................................................................................. 
4. 今年我________岁。jīnnián wǒ________suì. 

 .................................................................................................................................................. 
5. 我是泰国人。wǒ shì tàiguó rén. 

 .................................................................................................................................................. 
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จงโยงเส้นจับคู่ประโยคกับความหมายให้ถูกต้อง 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

你姓什么？ 

nǐ xìng shénme? 

你叫什么名字？ 

nǐ jiào shénme míngzì? 

我今年3岁。 

wǒ jīnnián 3 suì. 

我的家在北碧府。 

wǒ de jiā zài Běibìfǔ. 

บ้านของฉันอยู่ท่ีกาญจนบุรี 

คุณนามสกุลอะไร 

 

คุณเรียนท่ีไหน 

 

คุณช่ืออะไร 

 

ปีนี้ฉันอายุ 3 ขวบ 

 

你在哪儿学习？ 
nǐ zài nǎr xuéxí? 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 教案  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 教案序号 :  5           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 年级 :  มัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา 课程名称 :   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  รหัสวิชา 课程编号 :  จ 21201 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 第3单元                   เร่ือง 课题 :  身体部位。 
เวลา课时    :  三个小时  ( 3 ช่ัวโมง)   วันที่日期   :   25-26 มิถุนายน 2561 
ผู้สอน 教师 :  นางกิติยา พันธ์ครุฑ                โรงเรียน 学校  :  พนมทวนพิทยาคม 
 

1. ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถฟัง อ่านข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวง่ายๆได้ 
 2. สามารถพูด และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลใกล้ตัว  
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ระบุช่ืออวัยวะในร่างกายเป็นภาษาจีนได้ บรรยายลักษณะบุคลคลได้จากการอธิบายบรรยาย
ลักษณะต่างๆของอวัยวะในร่างกาย 
3.จุดประสงค์การเรียนรู้    
  1. นักเรียนแปลความหมายค าศัพท์เรื่องอวัยวะในร่างกาย 
  2. นักเรียนสามารถบอกลักษณะรูปร่างของตนเองหรือบุคคลใกล้ตัวได้   
  3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมั่นในการท างาน 

5. สมรรณนะส าคัญของผู้เรียน 
1.ความสามารถในการส่ือสาร 
2.ความสามารถในการคิด 

6. สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ 
    生词    shēngcí              ค าศัพท์  
 头发 tóufǎ  ผม 
 眼睛 yǎnjīng              ตา 
 鼻子 bízi  จมูก 
 耳朵 ěrduǒ  หู 
 嘴 zuǐ  ปาก 
 手 shǒu  มือ 
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 脚 jiǎo  เท้า 
 大 dà  ใหญ่ 
 小 xiǎo  เล็ก 
 高 gāo  สูง 
 矮 ǎi เต้ีย 
 短 duǎn  ส้ัน 
 长 cháng  ยาว 
 
 会话 huìhuà บทสนทนา 
         A :你的狗叫什么名字？nǐ de gǒu jiào shénme míngzì?  
 B :它叫笨笨。tā jiào bèn bèn. 
 A :笨笨的眼睛大妈? bèn bèn de yǎnjīng dà mā? 

 B :它的眼睛很大，嘴也很大tā de yǎnjīng hěn dà, zuǐ yě hěn    

       dà. 
 A : 眼睛很大，嘴也很大。真可爱。yǎnjīng hěn dà, zuǐ yě  

           hěn dà. Zhēn kě'ài. 

 
 เนื้อเพลง 如果感到幸福rúguǒ gǎndào xìngfú  หากพวกเราก าลังสบาย 
 如果感到幸福就拍拍手(手手)  

 rúguǒ gǎndào xìngfú jiù pāi pāishǒu (shǒu shǒu) 
 如果感到幸福就眨眼睛(眼睛) 

 rúguǒ gǎndào xìngfú jiù zhǎ yǎnjīng (yǎnjīng) 
 如果感到幸福就跺跺脚呀(脚脚) 

 rúguǒ gǎndào xìngfú jiù duò duòjiǎo ya (jiǎo jiǎo) 
 如果感到幸福就捉耳朵(耳朵) 

 rúguǒ gǎndào xìngfú jiù zhuō ěrduǒ (ěrduǒ) 
 如果感到幸福就捉鼻子(鼻子) 

 rúguǒ gǎndào xìngfú jiù zhuō bízi (bízi) 
 如果感到幸福就捉嘴巴(嘴巴) 

 rúguǒ gǎndào xìngfú jiù zhuō zuǐbā (zuǐbā) 
 如果感到幸福就拍拍手(手手) 

 rúguǒ gǎndào xìngfú jiù pāi pāishǒu (shǒu shǒu) 
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7. การบรูณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 บูรณาการกับวิชาดนตรีในการร้องเพลงภาษาจีน 
8. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ท ากิจกรรมเกม เขาคือใคร (他是谁?)   
 2. ท าช้ินงาน เขียนบรรยายตนเองหรือบุคคลใกล้ตัว 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. บัตรค าศัพท์ เรื่อง อวัยวะในร่างกาย 

 2. รูปภาพอวัยวะในร่างกาย 
 3. หนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน 
 4. กระดานด า 

10. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การ
เรียนรู ้

ข้ันวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

preparation 

 
 
 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน 
“早上好,你们好

吗?” 

2. ครูตอบนักเรียน              
“我也很好请坐” 

3.ครูสร้างแรงจูงใจและ
บรรยากาศในการเรียนโดย 
ติดรูปภาพอวัยวะส่วนต่างๆ
ในร่างกายไว้บนกระดาน
และให้นักเรียนช่วยกันน า
รูปภาพอวัยวะส่วนต่างๆ
เหล่าน้ันมาประกอบเป็นตัว
คน  
4. หลังจากน้ันครูถาม
นักเรียนว่า นักเรียนลอง
ทายซิวันน้ีเราจะมาเรียนกัน
เร่ืองอะไร 

1. กล่าวทักทายครู 
“准备起立， 

  早上好老师” 

2. นักเรียนตอบครู
“谢谢” 
3. นักเรียนช่วยกันน า
รูปภาพช้ินส่วนอวัยวะส่วน
ต่างๆของร่างกายเหล่าน้ัน
มาประกอบเป็นตัวคน  
 
 
 
 
4. นักเรียนสังเกตบน
กระดานด า และช่วยกัน
เดาว่าวันน้ีจะมาเรียนรู้กัน
เร่ืองอะไร  

1. รูปภาพรูปภาพ
อวัยวะในร่างกาย 
2. กระดานด า 

ข้ันการด าเนิน 
การโค้ช 

- ค าศัพท์ เร่ือง 
อวัยวะใน

1. คุณครูต้ังค าถามท่ีกระตุ้น
การเรียนรู้โดยถามนักเรียน

1. ให้นักเรียนได้ฝึกคิดและ
ลองเดา ค าศัพท์เร่ือง

1. บัตรค าศัพท์ 
เร่ือง อวัยวะใน
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การ
เรียนรู ้

Coaching   ร่างกาย 
身体部位 

ว่า “ มีใครรู้บ้างว่า ปาก ใน
ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร ตา
พูดว่าอย่างไร จมูกพูดว่า
อย่างไร หรือนักเรียนรู้จัก
ค าศัพท์ค าไหนบ้างเก่ียวกับ
อวัยวะในร่างกาย”  และ
เมื่อนักเรียนตอบครูคอยให้
ค าชมเชย 
2. หลังจากน้ันครูติดบัตร
ค าศัพท์ เร่ือง อวัยวะใน
ร่างกาย ไว้บนกระดานด า 
และแจกรูปภาพอวัยวะส่วน
ต่างๆของร่างกายให้กับ
นักเรียนแต่ละคน  
3. ครูใช้พลังค าถามท่ีมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
ความเข้าใจของตนเองโดย
ครูพูดว่า “ครูเช่ือว่านักเรียน
สามารถอ่านค าศัพท์เร่ือง 
อวัยวะต่างๆของร่างกายให้
ครูและเพ่ือนๆฟัง โดยครู
เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน
ได้ลองฝึกอ่าน ไม่ว่าค าตอบ
น้ันจะถูกหรือผิดครูจะไม่
เป็นผู้ตัดสินแต่ให้ค าแนะน า
ในการออกเสียงแทนโดย
การสอนนักเรียนประสมที
ละตัว จนเป็นค า และให้
นักเรียนออกเสียงตามคุณครู
พร้อมๆกันอีกคร้ัง  
4. ครูให้นักเรียนน ารูปภาพ

อวัยวะในร่างกาย 
 
 
 
 

 
2. นักเรียนดูบัตรค าศัพท์
และได้รับรูปภาพอวัยวะ
ช้ินส่วนต่างๆของร่างกาย  
 
 
 
3. นักเรียนแต่ละคนได้ฝึก 
ได้คิดทบทวนและน า
ความรู้เดิมที่เคยมีอยู่
ออกมาใช้ โดยอ่านค าศัพท์ 
ให้ครูและเพ่ือนๆฟัง 
หลังจากน้ันต้ังใจฟังและ
อ่านออกเสียงตามคุณครู
อีกคร้ังหน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. นักเรียนได้เรียนรุ้ผ่าน

ร่างกาย 
2.  รูปภาพรูปภาพ
อวัยวะ 
3. กระดานด า 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การ
เรียนรู ้

อวัยวะส่วนต่างๆของ
ร่างกายไปติดไว้ที่บัตร
ค าศัพท์ที่นักเรียนคิดว่ามี
ความหมายตรงกับรูปภาพ
อวัยวะที่นักเรียนได้รับ ใคร
เดาถูกจะได้รับดาวจ านวน 1 
ดวง หลังจากน้ันครูกับ
นักเรียนร่วมกันเฉลย
ความหมายของค าศัพท์ 

กิจกรรมโดยการน ารูปภาพ
อวัยวะส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ไปติดไว้ที่บัตร
ค าศัพท์ที่มีความหมายตรง
กับรูปภาพอวัยวะที่
นักเรียนได้รับ และหลัว
จากน้ัน ร่วมกันกับครูและ
เพ่ือนสมาชิกในห้องเฉลย
ความหมายของค าศัพท์ 

ข้ันการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ 
implementation 

- ค าศัพท์ เร่ือง 

อวัยวะใน
ร่างกาย身体

部位 

 

1 .  ค รู เ ขี ย น ป ร ะ โ ย ค               

我的眼睛很大。 
wǒ de yǎnjīng hěn 
dà。ไว้บนกระดาน ให้
นักเรียนอ่านและช่วยกัน
แปลประโยคว่ามีความ 
หมายว่าอย่างไร และครู
เขียนประโยค                       

她的头发很长。           

ta de tóufǎ hěn 
cháng.ไว้บนกระดาน ให้
นักเรียนอ่านและช่วยกัน
แปลประโยคอีกคร้ังหน่ึงว่า
มีความหมายว่าอย่างไร โดย
ครูคอยอธิบายให้นักเรียน
ฟังว่า ให้นักเรียนน าค าบอก
ลักษณะมาวางไว้ด้านหลัง
เช่น我 (ฉัน)              

的(ของ)眼睛(ตา) +      

很大 (โตมาก) 
2. ครูให้นักเรียนลองแต่ง
ประโยคที่บรรยายถึงรูปร่าง
ลักษณะของตนเองมาคนละ 

1. นักเรียนได้ฝึกแปล
ประโยคที่ครูเขียนไว้บน
กระดานด า 
 
 
 

 
 
2. นักเรียนได้ใช้ทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์
ในการฝึกแต่งประโยคที่
บรรยายถึงรูปร่างลักษณะ
ของตนเองมาคนละ 1 
ประโยค   
 
3. นักเรียนจับคู่ ท า
กิจกรรมเกม เขาคือใคร          
(他十谁?)  โดยการ
ช่วยกันฝึกแต่งประโยค
บรรยายรูปร่างลักษณะ
ของครูในโรงเรียน 
นักเรียนได้ฝึกกระบวนการ

1. บัตรค าศัพท์ 
เร่ือง อวัยวะใน
ร่างกาย 
2.  รูปภาพรูปภาพ
อวัยวะ 
3. กระดานด า 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การ
เรียนรู ้

1 ประโยค  เมื่อนักเรียนแต่ง
ได้ครูกล่าวช่ืนชมนักเรียน
ด้วยความจริงใจ 
3. ครูให้นักเรียนจับคู่ ท า
กิจกรรมเกม เขาคือใคร       
(他是谁?) เพ่ือช่วยกันฝึก
แต่งประโยคบรรยายรูปร่าง
ลักษณะของบุคคล โดยครู
สมมุติให้นักเรียนแต่ละคู่
บรรยายรูปร่างลักษณะของ
ครูในโรงเรียนโดยครูเป็นผู้
เลือกครูให้แต่ละกลุ่ม 
หลังจากน้ันให้สมาชิกภายใน
กลุ่มช่วยกันพูดบรรยายจะ
ให้เพ่ือนสมาชิกในห้อง
ช่วยกันทาย ถ้าเพ่ือนสมาชิก
ภายในห้องทายถูกจะได้รับ
ดาวเพ่ิมจ านวน 1 ดวง  
4.  ระหว่างกิจกรรมด าเนิน
ไปครูจะคอยสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนแต่ละคน
ว่า ให้ความร่วมมือกับเพ่ือน
สมาชิกภายในคู่มากน้อย
เพียงใด  หลังจากเสร็จ
กิจกรรมเกม เขาคือใคร              
(他是谁?)  ครูกล่าวค า
ชมเชยว่า “วันน้ีนักเรียน
ต้ังใจเรียนดีมากและ ครูดีใจ
มากนักเรียนที่ให้ความ
ร่วมมือในการเรียน” เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มี

คิดวิเคราะห์รูปร่าง 
ลักษณะ จุดเด่น ของครูใน
โรงเรียนและน ามาพูด
บรรยายให้เพ่ือนสมาชิก
ภายในห้องช่วยกันทาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. นักเรียนได้รับค าช่ืนชม
จากครูผู้สอนในการเรียน
และท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
 
 
 



  199 

ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การ
เรียนรู ้

ความมุ่งมั่นในการเรียน 

ข้ันสรุปและ
ประเมิน 
ผลการโค้ช 
Conclusion& 
Evaluation 

- ค าศัพท์ เร่ือง 
อวัยวะใน

ร่างกาย身体

部位 
 

1. ครูให้นักเรียนทั้งอ่าน
ค าศัพท์เร่ืองอวัยวะใน

ร่างกาย身体部位

พร้อมๆกันอีกคร้ังหน่ึง 
2. ครูให้นักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนและปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียน 
 โดยครูจะคอยสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 

1. นักเรียนอ่านค าศัพท์
เร่ืองอวัยวะในร่างกาย 

身体部位พร้อมๆกัน
อีกคร้ังหน่ึง 
2. นักเรียนร่วมสรุปความรู้
ที่ได้รับและได้วิเคราะห์
ตนเองถึงความรู้ที่ได้รับ
จากการเรียน 
ถามข้อสงสัย ในสิ่งที่ตัว
นักเรียนไม่เข้าใจ 

1. บัตรค าศัพท์ 
เร่ือง อวัยวะใน
ร่างกาย 
2.  รูปภาพ
รูปภาพอวัยวะ 
3. กระดานด า 

 
 
 

ข้ันพัฒนาการ
เรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ 
Development 
& applying  
       
 
 

 1. ครูต้ังค าถามท่ีเสริมพลัง
การเรียนรู้กับนักเรียน โดย
ถามว่า “สิ่งที่นักเรียนคิดว่า
นักเรียนท าได้ดีในวันน้ีคือ
อะไร และสิ่งที่คิดว่าต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึน
ในการเรียนคร้ังต่อไปคือ
อะไร” โดยครูยกตัวอย่างให้
นักเรียนฟังว่า “วันน้ีครูคิด
ว่าสิ่งที่ครูท าได้ดีคือการจัด
กิจกรรมเกมให้นักเรียนได้
เรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน 
สิ่งที่ครูจะปรับปรุงในคร้ัง
ต่อไปคือ ครูจะพูดให้ช้ากว่า
น้ีอีกนิดนึง เพ่ือที่นักเรียน
จะได้ฟังอย่างชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน” 
2. ครูบอกกับนักเรียนว่า
คาบต่อไป ให้นักเรียน
เตรียมรูปภาพ ตนเอง 

1. นักเรียนได้มีการคิด
วิเคราะห์ตนเอง และได้ท า
ให้เกิดความเช่ือมั่นใน
ศักยภาพของตนเองโดย
การคิดว่า “สิ่งที่นักเรียน
คิดว่านักเรียนท าได้ดีใน
วันน้ีคืออะไร และสิ่งที่คิด
ว่าต้องปรับปรุงและพัฒนา
ให้ดีข้ึนในการเรียนคร้ัง
ต่อไปคืออะไร” พูดให้ครู
และเพ่ือนสมาชิกภายใน
ห้องฟัง 
 
 
 
 

 
2. นักเรียนฟังครูและได้
ทราบถึงเร่ืองและกิจกรรม
ที่จะได้เรียนรู้ในคาบต่อไป 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การ
เรียนรู ้

สมาชิกในครอบครัว หรือบุ
คลลที่ตนเองสนใจ มาคนละ 
1 รูปภาพ เพ่ือเขียน
บรรยายรูปร่างลักษณะของ
บุคคลคนน้ัน 
3. คุณครูกล่าวค าว่า 
“再见” 

 
 
 
 

 
3. นักเรียนกล่าวลาคุณครู 
“谢谢老师，老师

再见” 

ชั่วโมงที่ 3 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การ
เรียนรู ้

ข้ันวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
preparation 

- ค าศัพท์ เร่ือง 
อวัยวะใน
ร่างกาย身体

部位 

 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน 
“下午好,你们好

吗” 

2. ครูตอบนักเรียน 
“我也很好请坐” 

3 ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดย
การทบทวนค าศัพท์เร่ือง
อวัยวะในร่างกาย         
身体部位 โดยให้
นักเรียนบอกช่ืออวัยวะชนิด
ต่างๆบนร่างกายตามที่ครูช้ี 
เช่น ครูช้ีไปที่ผมนักเรียน
ต้องพูดว่า头发tóufǎ  
หรือ ครูช้ีไปที่เท้านักเรียน
ต้องพูดว่า脚jiǎo  

1. กล่าวทักทายครู 
“准备起立， 

  下午好老师” 

2. นักเรียนตอบครู
“谢谢” 

3. นักเรียนได้ทบทวน
ค าศัพท์บอกช่ืออวัยวะชนิด
ต่างๆบนร่างกายเป็น
ภาษาจีน 
 

 

ข้ันการด าเนิน 
การโค้ช 
Coaching 

- บทสนทนา 
เร่ือง อวัยวะใน
ร่างกาย身体

部位 
 
 

1.ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือ
เรียน สัมผัสภาษาจีน ดูบท
สนทนา ฝึกอ่านบทสนทนา
และแปลความหมายไป
พร้อมๆกัน  
2. หลังจากน้ันเรียนอ่านบท

1. นักเรียนเปิดหนังสือเรียน 
สัมผัสภาษาจีน ดูบท
สนทนา และฝึกอ่านบท
สนทนาไปพร้อมๆกัน  
2. นักเรียนต้ังใจฟังค าถาม
ที่ครูถามและนักเรียนยังได้

1.หนังสือเรียน 
สัมผัสภาษาจีน 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การ
เรียนรู ้

สนทนาจนคล่องและเข้าใจ
ความหมายของบทสนทนา
แล้ว ครูสุ่มถามนักเรียนโดย
ใช้ประโยคจากบทสนทนาท่ี
เรียนมาเช่น你的狗叫

什么名字？nǐ de 

gǒu jiào shénme 

míngzì? สุนัขของเธอช่ือ
อะไร หรือ  它的眼睛

大妈?  

bèn bèn de 

yǎnjīng dà mā? ตา
ของมันโตมั้ย ให้นักเรียน
ตอบค าถาม ครูสุ่มถามไป
เรือยๆจนครบทุกคน และครู
สุ่มให้นักเรียนลองเป็นผู้ถาม
ครูหรือถามเพ่ือนๆสมาชิก
ภายในห้อง  

พัฒนาทักษะในการสื่อสาร
โดยการฝึกถามและตอบ
ค าถามท่ีเป็นภาษาจีน 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ 
imple- 
mentation 

- เน้ือเพลง  
如果感到幸

福.rúguǒ 

gǎndào 

xìngfú 

หากพวกเราก าลัง
สบาย 

1. หลังจากน้ันครูให้นักเรียนผ่อน
คลายโดยครูร้องเพลง  

“如果感到幸福就

拍拍手(手手)  

rúguǒ gǎndào 

xìngfú jiù pāi 

pāishǒu ปรบมือ 2  คร้ัง

และร้องว่า(shǒu shǒu) 
หากพวกเราก าลังสบายจงปรบมือ
พลัน” โดยครูให้นักเรียนช่วยกัน
แปลว่าครูร้องว่าอะไร และ
นักเรียนรู้จักค าศัพท์ค าไหนบ้าง 
ถ้านักเรียนยังแปลไม่ได้ครูร้องต่อ
ว่า  

“如果感到幸福就

眨眼睛(眼睛) 

1. นักเรียนฟังเพลงที่ครูร้อง 
และใช้ทักษะการฟังว่านักเรียน
รู้จักค าศัพท์ค าไหนบ้าง และ
ท านองเพลงน้ีน่าจะเป็นเพลง
อะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.หนังสือเรียน 
สัมผัสภาษาจีน 

 

ชั่วโมงที่ 3 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การ
เรียนรู ้

rúguǒ gǎndào 

xìngfú jiù zhǎ 

yǎnjīng กระพริบตาและ

และร้องว่า(yǎnjīng) 
หากพวกเราก าลังสบายจง
กระพริบตา” 

“如果感到幸福就

跺跺脚呀(脚脚) 

rúguǒ gǎndào 

xìngfú jiù duò 

duòjiǎo ya กระทืบเท้า

และร้องว่า(jiǎo jiǎo) 
หากพวกเราก าลังสบายจงกระทืบ
เท้า” 
2. หลังจากที่นักเรียนเร่ิมเดา
ความหมายได้ครูร้องเพลงใหม่อีก
คร้ัง พร้อมทั้งแสดงท่าทางให้
นักเรียนดูและให้นักเรียนท าตาม 
เช่น ครูร้องว่า 

“如果感到幸福就

捉鼻子 

rúguǒ gǎndào 

xìngfú jiù zhuō 

bízi หากพวกเราก าลังสบาย
จงจับที่จมูก” 
 นักเรียนก็จับที่จมูกแล้วร้องว่า 

“(鼻子) (bízi)” 
ครูร้องเพลงไปเร่ือยๆเพื่อให้
นักเรียนได้สนุกสนานและสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการเรียน เมื่อ
นักเรียนท าได้ถูกต้องครูกล่าว
ชมเชยนักเรียนให้ให้นักเรียน
ปรบมือให้ตัวเองพร้อมๆกัน 
3. ครูให้นักเรียนน ารูปภาพที่
เตรียมมาขึ้นมา และให้นักเรียน
เขียนแปะรูปภาพและบรรยาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. นักเรียนฟังที่ครูร้องเพลงและ
ท าท่าทางตามเน้ือเพลงที่ครูสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. นักเรียนได้ฝึกเขียนบรรยาย
ตนเองหรือบุคคลใกล้ตัวเป็น
ภาษาจีน โดยได้รับค าแนะน า
และความช่วยเหลือจาก

ชั่วโมงที่ 3 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การ
เรียนรู ้

รูปภาพบุคคลเหล่านั้น ลงใน
กระดาษ a4 จ านวนไม่น้อยกว่า 
5 ประโยค โดยครูคอยให้ความ
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิด  

ครูผู้สอนเป็นระยะๆ 

ข้ันสรุปและ
ประเมิน 
ผลการโค้ช 
Conclusion&E
valuation 

- ค าศัพท์ เร่ือง 
อวัยวะใน
ร่างกาย身体

部位 
 

1. เมื่อใครท าเสร็จแล้วครูให้
นักเรียนน าผลงานมาส่งครู
พร้อมทั้งอ่านให้ครูฟังและ
ครูจะเป็นผู้ประเมินผลงาน
ตามสภาพจริงเป็น
รายบุคคล และแก้ไขสิ่งที่
นักเรียนผิดพลาด อีกท้ังครู
จะกล่าวช่ืนชมในสิ่งที่ท าดี 
และให้ก าลังใจในสิ่งที่
ผิดพลาด โดยใช้ค าพูดว่า 
“ครูว่าประโยคน้ีไม่น่าจะใช่ 
นักเรียนลองทบทวนใหม่อีก
คร้ังดีไหม”  
2. หลังจากทุกคนท างาน
เสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนร่วม
สรุปความรู้ที่ได้รับในการ
เรียนคร้ังน้ี 
และครูและครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้คิดและสะท้อน
ผลการเรียนของนักเรียนเอง 
จากจุดประสงค์การเรียนน่ัน
คือ นักเรียนต้องสามารถ
บรรยายรูปร่างลักษณะของ
บุคคลได้  

1. นักเรียนนักเรียนน า
ผลงานมาส่งครูและรับฟังใน
สิ่งที่ครูให้ค าแนะน าและ
กลับไปแก้ไขสิ่งที่ท า
ผิดพลาด 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. นักเรียนร่วมสรุปความรู้
ที่ได้รับและได้วิเคราะห์
ตนเองถึงความรู้ที่ได้รับ
จากการเรียน 
นักเรียนได้คิดและสะท้อน
ผลการเรียนของนักเรียน
เองว่าบรรลุจุดประสงค์
มากน้อยเพียงใด 

1.หนังสือเรียน 
สัมผัสภาษาจีน 
 

ข้ันพัฒนาการ
เรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ 

 1. ครูผู้สอนจัดการอภิปราย
กลุ่มโดยครูและนักเรียน
ร่วมกันพูดคุยถึงความรู้และ

1. นักเรียนได้รับข้อมูลการ
เรียนรู้ต่อยอดจากการ
อภิปรายโดยที่นักเรียน

1. กระดาษโน้ต 

 

ชั่วโมงที่ 3 
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ชั่วโมงที่ 1-2 

ขั้นตอน เน้ือหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหลง่การ
เรียนรู ้

Development 
& applying  
       
 
 

กิจกรรมในการเรียนการ
สอน และการเตรียมความ
พร้อมในการเรียนในคร้ัง
ต่อไป หลังจากน้ันครูให้
นักเรียนเขียนแบบบันทึก
หลังการเรียน (Journal 
Writing) ถึงความรู้สึกที่มีต่อ
การเรียนภาษาจีนในสัปดาห์
น้ีโดยครูก าหนดไว้ 3 ด้าน
คือ ด้านกิจกรรมในการ
เรียน ด้านบรรยากาศในการ
เรียน และด้านประโยชน์ที่
ได้รับ  หลังจากน้ันส่งครูโดย
ไม่ต้องเขียนช่ือ  

พูดคุยกับครูถึงเน้ือหา
ความรู้ ปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียน
ร่วมกันถามข้อสงสัย ในสิ่ง
ที่ตัวนักเรียนไม่เข้าใจ 
หลังจากน้ันนักเรียนเขียน
ความรู้สึกที่มีต่อการเรียน
ภาษาจีนในคร้ังน้ี 
และนักเรียนกล่าวลา

คณุครู“谢谢老师，

老师再见” 

 
11. การวัดและประเมินผล    

จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ 

1. นักเรียนรู้จักค าศพัท์เรื่อง
อวัยวะในร่างกายของตนเอง 

   

สังเกตจากการท ากิจกรรมเกม  

เขาคือใคร (他是谁?) 

และการท ากิจกรรมต่างๆในห้องเรียน 

แบบประเมินความสามารถการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

2. นักเรียนสามารถบอก

ลักษณะรูปร่างของตนเองหรือ

บุคคลใกลต้วัได ้

สังเกตจากการพดูประโยคบรรยาย

ลักษณะบุคคลจากชิ้นงาน 

แบบประเมินความสามารถการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

ประเมนิจากชิ้นงานการ 

เขียนบรรยายลักษณะบุคคล 

แบบประเมินความสามารถการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ

จัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

ใหน้ักเรียนเขียนความรู้สึกท่ีมีต่อการ

เรียนภาษาจนี 

กระดาษโนต้ 

ชั่วโมงที่ 3 
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แบบประเมินความสามารถการปฏิบัติกิจกรรม 
ค าช้ีแจง : ใหใส่คะแนนให้ตรงกับระดับคุณภาพของนักเรียน 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

ประเด็นการประเมิน รวม

คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ ความ

ถูกต้อง 

ความ

คล่องแคล่ว 

ชิ้นงาน 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
เกณฑ์การประเมินผล 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ความถูกต้อง 
 

ออกเสียง
ค าศัพท์และ
ประโยคได้
ถูกต้องตาม
หลักการออก
เสียงทั้งหมด 

ออกเสียง 
ค าศัพท์และ

ประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักการออก 

เสียงได้เกือบ
ทั้งหมด 

ออกเสียง 
ค าศัพท์และ
ประโยคได้ 

เป็นส่วนใหญ่ 

ออกเสียง 
ค าศัพท์และ

ประโยคได้ถูกต้อง
เพียงเล็กน้อย 

ออกเสียง 
ค าศัพท์และ
ประโยคได้ 

ถูกต้องน้อยมาก 

ความ
คล่องแคล่ว 

พูดต่อเน่ือง 
ไม่ติดขัด 
พูดชัดเจน 

ท าให้สื่อสารได้ 

พูดต่อเน่ือง 
ไม่ติดขัด 
พูดชัดเจน 
แต่มีผิดบ้าง
เล็กน้อย 

พูดต่อเน่ืองและ
ติดขัดบ้าง

เล็กน้อยแต่ยัง
พอสื่อสารได้ 

พูดเป็นค าๆ 
หยุดเป็นช่วงๆ ท า

ให้สื่อสารได้ไม่
ชัดเจน 

พูดได้เป็นบางค า 
ท าให้สื่อ 

ความหมาย 
ไม่ได้ 

ช้ินงาน นักเรียนเขียน
ประโยคได้
ถูกต้องตาม

นักเรียนเขียน
ประโยคถูกต้อง

ตามหลัก

นักเรียนเขียน
ประโยคถูกต้อง

ตามหลัก

นักเรียนเขียน
ประโยคถูกต้อง

ตามหลัก

นักเรียนเขียน
ประโยคถูกต้อง

ตามหลัก
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

หลักไวยากรณ์ 
และเขียน

บรรยายตรง
ตามลักษณะ
รูปร่างของ
บุคคลในรูป 

ถูกต้องทั้งหมด 

ไวยากรณ์และ
เขียนบรรยายตรง

ตามลักษณะ
รูปร่างเป็นส่วน

ใหญ ่
 

ไวยากรณ์และ
เขียนบรรยาย

ตรงตามลักษณะ
รูปร่างบ้าง
เล็กน้อย 

 

ไวยากรณ์และ
เขียนบรรยายตรง

ตามลักษณะ
รูปร่างได้ค่อนข้าง

น้อย 
 

ไวยากรณ์และ
เขียนบรรยายตรง

ตามลักษณะ
รูปร่างได้น้อยมาก 

 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 13-15  คะแนน  อยใูนระดับ ดีมาก     10-12 คะแนน  อยใูนระดับ ดี 
 7-9 คะแนน  อยใูนระดับ พอใช้   น้อยกว่า 7 คะแนน อยูในระดับ ควรปรับปรุง 
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ค าช้ีแจง : แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้
คิด เครื่องมือ 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด เพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อ แผนการจัดการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมในการน าไปใช้มากน้อยเพียงใด โดยได้
ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความ ดังนี้ 
  +1 = แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับประเด็นท่ีประเมิน  
    0 = ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับประเด็นท่ีประเมิน 
  - 1 = แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับประเด็นท่ีประเมิน  
 โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน  
ข้อ รายการ ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

+1 0 -1 

1 ผลการเรียนรู ้     
1.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้     

2 สาระส าคัญ     

2.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
2.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับผลการเรียนรู้     

3 จุดประสงค์การเรียนรู้     

3.1 สอดคล้องกับกระบวนการจัดกิจกรรม     
3.2 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล     

4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์     

4.1 เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการ
เรียนรู ้

    

5 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน     
5.1 เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการ
เรียนรู ้

    

6 สาระการเรียนรู ้     

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
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ข้อ รายการ ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

+1 0 -1 
7 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     

7.1 ข้ันวางแผนการจัดการเรียนรู้ (preparation)     

7.2 ข้ันการด าเนินการโค้ช  (Coaching)       
7.3 ข้ันการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  
(Implementation) 

    

 7.4 ข้ันสรุปและประเมินผลการโค้ช 
(Conclusion&Evaluation) 

    

 7.5 ข้ันพัฒนาการเรียนรู้และประยุกต์ 
ใช้ (Development & applying) 

    

8 สื่อการเรียนรู้     

8.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
8.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     

9 การวัดและประเมินผล     

9.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
9.2 สอดคล้องกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
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แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 
รหัสวิชา จ 21201 วิชาภาษาจีน1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ข้อสอบจ านวน 20 ข้อ  เลือกตอบ 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน   เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที 
汉语初一/2018 年上学期期中考试卷 

学校(โรงเรียน)_______________________________班级(ชั้น) _______________ 
泰文姓名(ชื่อไทย) ____________________中文姓名(ชื่อจีน) ______________ 
............................................................................................................................. ......................... 
ค าช้ีแจง  แบบทดสอบนี้มี 1 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อสอบเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ 
ข้อสอบฉบบันี้ประเมิน ผลการเรียนรู้  จ านวน 8 ข้อ 
一、选择题。(每题1分，共20分) 
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลอืกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
(เข้าใจและรู้จักความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเร่ือง การออกเสียง พยัญขนะ สระ 
วรรณยุกต์ในรูปแบบของพื้นฐาน) 
1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง  
 a. ระบบสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) ประกอบ ด้วยอักษรแทนเสียงพยัญชนะจ านวน 23 เสียง 
แบ่งเป็นพยัญชนะต้นและพยญัชนะกึง่สระ  
 b. ระบบสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) ประกอบ ด้วยอักษรแทนเสียงพยัญชนะจ านวน 23 เสียง 
แบ่งเป็นพยัญชนะเสียงหนักและพยญัชนะเสียงเบา 
 c. ระบบสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) ประกอบด้วยอักษรแทนเสียงพยัญชนะจ านวน 21 เสียง 
แบ่งเป็นพยัญชนะต้นและพยญัชนะกึง่สระ  
 d. ระบบสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) ประกอบด้วยอักษรแทนเสียงพยัญชนะจ านวน 21 เสียง 
แบ่งเป็นพยัญชนะเสียงหนักและพยญัชนะเสียงเบา 
2. ข้อใดเป็นอักษรภาษาจีน (พินอิน) พยญัชนะในภาษาจีน  
 a. b  f  h  x  z  sh  r   b. f  n  h  z  ü  sh zh 

 c. p  t  g  q  e  u  zh   d. d  p  k  j  i  zh  r 
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3. ข้อใดเป็นอักษรของสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) สระเด่ียวในภาษาจีน  
 a.  i  o  u  e  a  ü   b. z  i  o  v  q  ü 

 c. a  ü  z  i  e  q   d. a  i  o  e ü  y 
 

(ฟังและอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ออกพยัญชนะ เสียงสระ วรรณยุกต์ ในรูปแบบของพนิอิน) 
4. ค าว่า “你好”มีค าอ่านตรงกับสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) ในข้อใดไปต่อนี้ 
 a. nǐhǎo    b. níhǎo 

 c. nǐháo    d. níháo 

5. “谢谢老师”อ่านออกเสียงได้ตรงกับสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) ในข้อใดไปต่อนี้ 
 a. xièxie lǎoshī  b. xièxiè lǎoshī 

 c. xièxiè lǎoshi  d. xièxie lǎoshi 

(สามารถเขียนพินอินในรูปแบบค าศัพท์ภาษาจีนได้ถูกต้อง) 
6. ตัวเลข 4  ในภาษาจีนตรงกับตัวอักษรจีนและสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) ในข้อใดไปต่อนี้ 
 a. 四 si    b. 四 sí 

 c. 四 sǐ    d. 四 sì 

(สามารถเขียนและแปลความหมายค าศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้อง) 

7. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
 a. 一(yī) + 三(sān) = 十(shí)       

 b. 十 (shí) – 一(yī) = 九(jiǔ) 

 c. 一(yī) + 一(yī) = 一一(yīyī)  

 d. 三(sān) –  一(yī)  =一一(yīyī) 

8. ค าว่า  “再见” (zàijiàn)  ตรงกับความหมายข้อใดต่อไปนี้  
 a. ดีมาก  b. ขอบคุณ c. ลาก่อน/แล้วพบกันใหม่  d. สวัสดี 
9. ค าว่า  “很好” (hěnhǎo)  ตรงกับความหมายข้อใดต่อไปนี้  
 a. ดีมาก  b. ขอบคุณ c. ลาก่อน/แล้วพบกันใหม่  d. สวัสดี 
10. ในคาบเรียนภาษาจีน ขณะท่ีคุณครูก าลังสอนนักเรียนอยู่หน้าช้ันเรียน คุณครูสังเกตเห็นเด็กหญิง
การะเกดท าหน้าสงสัยในบทเรียนท่ีครูสอน คุณครูจะถามการะเกดด้วยประโยคใดต่อไปนี้ 
 a. 很好。(hěnhǎo)   b. 听懂了吗？(tīng dǒngle ma) 

 c. 你好吗? (nǐhǎo ma?) d. 谢谢老师。(xièxièlǎoshī)  

11. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้เลือกใช้ค าพูดไม่ถูกต้อง 
 a. เด็กชายฟอลคอน เจอคุณครูมะลิตอนเช้าจึงทักทายคุณครูมะลิว่า“很好”(hěnhǎo) 
 b. ขณะท่ีนายเรืองฤทธิ์ก าลังจะกลับบ้าน ได้เจอกับนางสาวจันทร์วาดจึงพูดว่า “再见”  
(zàijiàn) 
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 c. คุณครูจ้อยต้องการให้นักเรียนตอบค าถาม จึงพูดว่า  “ 谁能回答这个问题？” 
(shéi néng huídá zhège wèntí) 
 d. ในวันเปิดเทอมวันแรกคุณครูกล่าวการะเกดทักทายนักเรียนทุกคนด้วยค าว่า“你好吗? ” 
(nǐhǎo ma?) 
(อ่านออกเสียงค ากลุ่มค าในรูปแบบของพินอินได้อย่างถูกต้อง) 
12. ค าใดต่อไปนี้อ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามหลักการผันเสียง 
 a. 五白。(wúbǎi) อู๋ไป ่  b. 我想。(wǒxiǎng) หว่อเส่ียง 
 c. 很好。(hénhǎo) เห่ินห่าว d. 你好。(níhǎo) หนีห่าว 
13. ค าศัพท์ใดต่อไปนี้อ่านออกเสียงแตกต่างจากค าอื่น 
 a. 不好。(bù hǎo)                b. 不懂。(bù dǒng)  

 c. 不高。(bù gāo)              d. 不对。(bù duì) 

(สามารถพูดทักทายเป็นภาษาจีนได้) 
14.คุณพี่หมื่นต้องการจะกล่าวทักทายแม่หญิงการะเกดในช่วงเช้า คุณพี่หมื่นต้องเลือกใช้ค าใดต่อไปนี้ 
 a. 中午好。(zhōngwǔ hǎo)      b. 晚上好。(wǎnshàng hǎo) 

 c. 下午好。(xiàwǔ hǎo)     d. 早上好。(zǎoshang hǎo) 

(สามารถพูด และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และบุคคลใกล้ตัว) 
15. วันหนึ่งฟอลคอนไปเดินเล่นท่ีตลาดและได้พบหญิงสาวคนหนึ่ง ฟอลคอนอยากรู้จักช่ือของหญิง
สาวรูปงามคนนี้  ถ้านักเรียนเป็นฟอลคอนนักเรียนจะเลือกใช้ประโยคใดต่อไปนี้  
 a. 你在哪儿学习？(nǐ zài nǎr xuéxí?) 

 b. 你的家在哪? (nǐ de jiā zài nǎ?) 

 c. 你叫什么名字？(nǐ jiào shénme míngzì?) 

 d. 今年你几岁？(jīnnián nǐ jǐ suì? ) 

16. ดูรูปภาพและเลือกประโยคท่ีถูกต้องท่ีสุด 
     
    a. 他的眼睛很大。tā de yǎnjīng hěn dà. 

    b. 他的眼睛很小。tā de yǎnjīng hěn xiǎo 

    c. 她的眼睛很大。tā de yǎnjīng hěn dà. 

    d. 她的眼睛很小。tā de yǎnjīng hěn xiǎo. 
 
 

(สามารถฟัง อ่านและแปลความหมาย ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวง่ายๆได้) 
17. จงเลือกค าศัพท์ท่ีมีความหมาย ตรงข้ามกับค าศัพท์ท่ีก าหนดให้  “大” (dà) 
 a. 长 (cháng)    b. 矮 (ǎi)    c. 小 (xiǎo)  d. 高 (gāo) 
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18. จงแปลประโยคต่อไปนี้“她的头发很长。(ta de tóufǎ hěn cháng.)” 
 a. ผมของฉันยาวมาก   b. ผมของหล่อนยาวมาก 
 c. ผมของฉันส้ันมาก   d. ผมของหล่อนส้ันมา 
19. เลือกรูปภาพที่ถูกท่ีสุด 
她的头发很短。 (tā de tóufǎ hěn duǎn.)  

她的鼻子很小。(tā de bízi hěn xiǎo.) 

 
a.      b.  
 
 
 
 
c.       d.  
 
 
 
 
 
20. เลือกรูปภาพที่ตรงกับข้อความท่ีก าหนดให้ท่ีสุด 
这是我的狗。(zhè shì wǒ de gǒu.) 它叫笨笨，鼻子很小。(tā jiào bèn bèn, 

bízi hěn xiǎo.) 它的眼睛很大。(tā de yǎnjīng hěn dà.) 它的耳朵很长。(tā 

de ěrduǒ hěn cháng.) 

a.       b.  
 
 
 
 
c.       d.  
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ค าชี้แจง แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของข้อสอบ เครื่องมือการวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษร
ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด เพื่อประเมินความ คิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญที่มีต่อ
ข้อสอบ ว่ามีความเหมาะสมในการน าไปใช้มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการ พิจารณาความ ดังนี ้
  +1 =  แน่ใจว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
    0 =  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดหรือไม่ 
  - 1 =  แน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
 โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน  
 
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ 

ผลการเรียนรู ้ ความรู้
ความจ า 

ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ 

1) ฟังและอ่านออก ออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในรูปแบบของพนิอิน - 1 1 - 

2) เข้าใจและรู้จักความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง การออกเสียง พยัญข
นะ สระ วรรณยุกต์ในรูปแบบของพื้นฐาน 

3 - -  

3) อ่านออกเสียงค ากลุ่มค าในรูปแบบของพินอินได้อย่างถูกต้อง - 1 1 - 

4) สามารถเขียนพินอินในรูปแบบค าศัพท์ภาษาจีนได้ถูกต้อง - - 1 - 

5) สามารถเขียนและแปลความหมายค าศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้อง - - 3 2 

6) สามารถพูดทักทายเป็นภาษาจีนได้ - - 1 - 

7) พูด และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และบุคคลใกล้ตัว - - 1 1 

8) สามารถฟัง อ่านและแปลความหมายข้อมูลเก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวง่ายๆ
ได้ 

- - 2 2 

รวม 3 2 10 5 

20 

 
 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ข้อสอบ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 
1. เข้าใจและรู้จักความแตกต่าง
ระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง 
การออกเสียง พยัญขนะ สระ 
วรรณยุกต์ในรูปแบบของพื้นฐาน 
(ความรู้ความจ า) 

1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง  
a. ระบบสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) ประกอบ 
ด้วยอักษรแทนเสียงพยัญชนะจ านวน 23 เสียง แบ่งเป็นพยัญชนะต้น
และพยัญชนะก่ึงสระ  
b. ระบบสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) ประกอบด้วยอักษรแทนเสียง
พยัญชนะจ านวน 23 เสียง แบ่งเป็นพยัญชนะเสียงหนักและพยัญชนะ
เสียงเบา 
c. ระบบสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) ประกอบ 
ด้วยอักษรแทนเสียงพยัญชนะจ านวน 21 เสียง แบ่งเป็นพยัญชนะต้น
และพยัญชนะก่ึงสระ  
d. ระบบสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) ประกอบด้วยอักษรแทนเสียง

    

แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รหัสวิชา จ21201   รายวิชา ภาษาจีน 1  

 (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
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ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ข้อสอบ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

พยัญชนะจ านวน 21 เสียง แบ่งเป็นพยัญชนะเสียงหนักและพยัญชนะ
เสียงเบา 

(ความรู้ความจ า) 2. ข้อใดเป็นอักษรภาษาจีน(พินอิน) พยัญชนะในภาษาจีน  
a. b  f  h  x  z  sh  r 

b. f  n  h  z  ü  sh zh 

c. p  t  g  q  e  u  zh 

d. d  p  k  j  i  zh  r  

    

(ความรู้ความจ า) 3. ข้อใดเป็นอักษรของสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) สระเดี่ยวใน
ภาษาจีน  
a.  i  o  u  e  a  ü 

b. z  i  o  v  q  ü 

c. a  ü  z  i  e  q 

d. a  i  o  e ü  y 

    

 (การวิเคราะห์) 4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 
a. ระบบสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) มีเสียงวรรณยุกต์จ านวน 4 เสียง 
และเสียงเบา 1 เสียง 
b. เสียงวรรณยุกต์จีนมีจ านวน 4 เสียง เทียบได้กับเสียงวรรณยุกต์ใน
ภาษาไทย ดังนี้ เสียงสามัญ เสียงจัตวา เสียงเอก และเสียงโท 
c. เสียงวรรณยุกต์เสียงเบา เทียบได้กับเสียงเสียงวรรณยุกต์ใน
ภาษาไทย คือ เสียงจัตวา  
d. เครื่องหมายก ากับเสียงวรรณยุกต์จีนมีจ านวน 4 เสียง ดังนี ้ -  /   ˇ  
\ 

    

(การวิเคราะห์) 5. เมื่อเสียงวรรณยุกต์ เสียงที่ 3 (  V V   ) วางติดกันสองตัว นักเรียน
จะมีวิธีการผันเสียงอย่างไร จึงจะถูกต้องตามหลักการอ่าน 
a. 3 + 2  ( V  /  ) 
b. 3 + 3  (  V  V ) 
c. 2 + 3  (  /  V ) 
d. 2 + 2  ( /  / ) 

    

2. ฟังและอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า 
ออกพยัญชนะ เสียงสระ วรรณยุกต์ 
ในรูปแบบของพินอิน 
(ความเข้าใจ) 

6. ค าว่า “你好”มีค าอ่านตรงกับสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) ในข้อใด
ไปต่อนี้ 
a. nǐhǎo 

b. níhǎo 

c. nǐháo 

d. níháo 

    

(การน าไปใช้) 7. “谢谢老师”อ่านออกเสียงได้ตรงกับสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) 
ในข้อใดไปต่อนี้ 
a. xièxie lǎoshī 

b. xièxiè lǎoshī 

c. xièxiè lǎoshi 

d. xièxie lǎoshi 

    

3. สามารถเขียนพินอินในรูปแบบ
ค าศัพท์ภาษาจีนได้ถูกต้อง 
(การน าไปใช้) 

8. ตัวเลข 4  ในภาษาจีนตรงกับตัวอักษรจีนและสัทอักษรภาษาจีน(พิน
อิน) ในข้อใดไปต่อนี้ 
a. 四 si 

b. 四 sí 

c. 四 sǐ 

d. 四 sì 
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(การน าไปใช้) 9. ตัวเลข 50 ในภาษาจีนตรงอักษรภาษาจีน(พินอิน) ในข้อใดไปต่อนี้ 
a. wǔshí 

b. shíwǔ 

c. wǔsì 

d. sìwǔ 

    

(การน าไปใช้) 10.. สัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) ของค าว่า  

“老师”ที่แปลว่า คุณครู เขียนได้ตรงกับข้อใดไปต่อนี ้
a. xièxie 

b. xièxiè 

c. lǎoshī 

d. láoshī 

    

4. สามารถเขียนและแปลความหมาย
ค าศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้อง 
(การน าไปใช้) 

11. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
a. 一(yī) + 三(sān) = 十(shí) 

b. 十 (shí) – 一(yī) = 九(jiǔ) 

c. 一(yī) + 一(yī) = 一一(yīyī) 

d. 三(sān) –  一(yī)  =一一(yīyī) 

    

(การน าไปใช้) 12. ค าว่า  “再见” (zàijiàn)  ตรงกับความหมายข้อใดต่อไปนี้  
a. ดีมาก 
b. ขอบคุณ 
c. ลาก่อน/แล้วพบกันใหม่ 
d. สวัสดี 

    

(การน าไปใช้) 13. ค าว่า  “很好” (hěnhǎo)  ตรงกับความหมายข้อใดต่อไปนี้  
a. ดีมาก 
b. ขอบคุณ 
c. ลาก่อน/แล้วพบกันใหม่ 
d. สวัสดี 

    

(การวิเคราะห์) 14.ในคาบเรียนภาษาจีน ขณะที่คุณครูก าลังสอนนักเรียนอยู่หน้าชั้น
เรียน คุณครูสังเกตเห็นเด็กหญิงการะเกดท าหน้าสงสัยในบทเรียนที่ครู
สอน คุณครูจะถามการะเกดด้วยประโยคใดต่อไปนี ้

a. 很好。(hěnhǎo) 

b. 听懂了吗？(tīng dǒngle ma) 

c. 你好吗? (nǐhǎo ma?) 

d. 谢谢老师。(xièxièlǎoshī) 

    

(การน าไปใช้) 

 

15. ในช่วงพักกลางวัน ขณะที่เด็กชายขุนเรืองก าลังเดินไปโรงอาหาร
เพื่อหาซื้อหมูโสร่งรับประทาน เด็กชายขุนเรืองได้เจอกับคุณครปูาน
วาดที่ก าลังถือหนังสือและกระเป๋าพะรุงพะรัง เด็กชายขุนเรืองจึงเข้าไป
ช่วยคุณครูปานวาดถือของไปส่งที่ห้องพักครู คุณครปูานวาดจึงซื้อหมู
โสร่งให้เด็กชายขุนเรืองเป็นการตอบแทน ถ้านักเรียนเป็นเด็กชายขุน
เรือง นักเรียนจะเลือกใช้ค าใดต่อไปนี้พูดเพื่อขอบคุณคุณครูปานวาด 

a. 很好。(hěnhǎo) 

b. 听懂了吗？(tīng dǒngle ma) 

c. 你好吗? (nǐhǎo ma?) 

d. 谢谢老师。(xièxiè lǎoshī) 
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(การวิเคราะห์) 16. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้เลือกใช้ค าพูดไม่ถูกต้อง 
a. เด็กชายฟอลคอน เจอคุณครูมะลิตอนเช้าจึงทักทายคุณครูมะลิว่า

“很好”(hěnhǎo) 
b. ขณะที่นายเรืองฤทธ์ิก าลังจะกลับบ้าน ได้เจอกับนางสาวจันทร์วาด

จึงพูดว่า “再见”  (zàijiàn) 

c. คุณครูจ้อยต้องการให้นักเรียนตอบค าถาม จึงพูดว่า  

“谁能回答这个问题？” (shéi néng huídá 

zhège wèntí) 
d. ในวันเปิดเทอมวันแรกคุณครูกล่าวการะเกดทักทายนักเรียนทุกคน

ด้วยค าว่า“你好吗? ” (nǐhǎo ma?)  

    

5. อ่านออกเสียงค ากลุ่มค าในรูปแบบ
ของพินอินได้อย่างถูกต้อง 
(การน าไปใช้) 

17. ค าใดต่อไปนี้อ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามหลักการผันเสียง 

a. 五白。(wúbǎi) อู๋ไป่ 

b. 我想。(wǒxiǎng) หว่อเสี่ยง 

c. 很好。(hénhǎo) เห่ินห่าว 

d. 你好。(níhǎo) หนีห่าว 

    

(ความเข้าใจ) 18. ค าศัพท์ใดต่อไปนี้อ่านออกเสียงแตกต่างจากค าอ่ืน 

a. 不好。(bù hǎo)  

b. 不懂。(bù dǒng)  

c. 不高。(bù gāo)  

d. 不对。(bù duì)   

    

6. สามารถพูดทักทายเป็นภาษาจีนได้ 
(การน าไปใช้) 

19. คุณพี่หมื่นต้องการจะกล่าวทักทายแม่หญิงการะเกดในช่วงเช้า คุณ
พี่หมื่นต้องเลือกใช้ค าใดต่อไปนี้ 

a. 中午好。(zhōngwǔ hǎo) 

b. 晚上好。(wǎnshàng hǎo) 

c. 下午好。(xiàwǔ hǎo) 

d. 早上好。(zǎoshang hǎo) 

    

(การน าไปใช้) 20. แม่หญิงการะเกดต้องการจะบอกราตรีสวัสดิ์คุณพี่หมื่น แม่หญิง
การะเกดควรจะเลือกใช้ต าใดต่อไปนี้ 

a. 早上好。(zǎoshang hǎo) 

b. 晚安。  (wǎn'ān) 

c. 中午好。(zhōngwǔ hǎo) 

d. 你好吗?。(nǐhǎo ma?) 

    

7.สามารถพูด และเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และบุคคลใกล้
ตัว 
(การน าไปใช้) 
 

21. วันหนึ่งฟอลคอนไปเดินเล่นที่ตลาด และได้พบหญิงสาวคนหนึ่ง 
ฟอลคอนอยากรู้จักชื่อของหญิงสาวรูปงามคนน้ี  ถ้านักเรียนเป็นฟอล
คอนนักเรียนจะเลือกใช้ประโยคใดต่อไปนี้  

a. 你在哪儿学习？(nǐ zài nǎr xuéxí?) 

b. 你的家在哪? (nǐ de jiā zài nǎ?) 

c. 你叫什么名字？(nǐ jiào shénme míngzì?) 

d. 今年你几岁？(jīnnián nǐ jǐ suì? ) 
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(การน าไปใช้) 22. ดูบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเติมค าในช่องว่าง 
พี่ผิน  : 今年你几岁？ 

jīnnián nǐ jǐ suì? 

ปีนี้คุณอายุเท่าไร 

พี่แย้ม : _______?________。 

a. 我是泰国人。(wǒ shì tàiguó rén.)  

b. 我叫甜甜。(wǒ jiào tián tián.) 

c. 我姓王。(wǒ xìng wáng.) 

d. 我今年二十七岁。(wǒ jīnnián èrshíqī 

suì.) 

    

 (การน าไปใช้) 23. แม่หญิงการะเกดต้องการสื่อสารให้ฟอลคอนรู้ว่า ตนเองเป็นคน
ไทย  แม่หญิงการะเกดจะเลือกใช้ประโยคใดต่อไปนี้ 

a. 我是泰国人。(wǒ shì tàiguó rén.)  

b. 我是中国人。(wǒ shì zhōngguó rén.)  

c. 我是日本人。(wǒ shì rìběn rén.)  

d. 我是美国人。(wǒ shì měiguó rén.)  

    

(การวิเคราะห์) 24. ดูรปูภาพและเลือกประโยคที่ถูกต้องที่สุด 
 
 
 
 
 

a. 他的眼睛很大。 

tā de yǎnjīng hěn dà. 

b. 他的眼睛很小。 

tā de yǎnjīng hěn xiǎo. 

c. 她的眼睛很大。 

tā de yǎnjīng hěn dà. 

d. 她的眼睛很小。 

tā de yǎnjīng hěn xiǎo. 

    

8. สามารถฟัง อ่านและแปล
ความหมาย ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวง่ายๆได้ 
(การน าไปใช้) 

25. จงเลือกค าศัพท์ที่มีความหมาย ตรงข้ามกับค าศัพท์ที่ก าหนดให้  
“大” (dà) 

a. 长 (cháng)    

b. 矮 (ǎi) 

c. 小 (xiǎo)     

d. 高 (gāo) 

    

(การน าไปใช้) 26. ประโยคใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด 

a. 眼睛很长。(yǎnjīng hěn cháng) 

b. 头发很大。(tóufǎ hěn dà) 

c. 手很高。(shǒu hěn gāo) 

d. 嘴很小。(zuì hěn xiǎo) 
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(การน าไปใช้) 27. จงแปลประโยคต่อไปนี้“她的头发很长。(ta de  

tóufǎ hěn cháng.)” 
a. ผมของฉันยาวมาก 
b. ผมของหล่อนยาวมาก 
c. ผมของฉันสั้นมาก 
d. ผมของหล่อนสั้นมาก 

    

(การน าไปใช้) 28. หากนักเรียนต้องการถามถึงโรงเรียนของเพื่อนต่างโรงเรียน 
นักเรียนจะเลือกใช้ประโยคใดต่อไปนี้  
a. 我的家在北碧府。 

(wǒ de jiā zài běibìfǔ ) 

b. 我在พนมทวนพิทยาคม学校 

学习。(wǒ zàiพนมทวนพิทยาคมxuéxiào xuéxí. ) 

c. 你的家在哪? (nǐ de jiā zài nǎ? ) 

d. 你在哪儿学习？ 

(nǐ zài nǎr xuéxí? ) 

    

 (การวิเคราะห์) 
 

29. ฟังที่ครูพดูและเลือกรูปภาพที่ถูกที่สุด 

她的头发很短。 (tā de tóufǎ hěn duǎn.)  

她的鼻子很小。(tā de bízi hěn xiǎo.) 

 
a.                                         b. 

 
      c.                                               d. 

 
 
 

    

(การวิเคราะห์) 
 

30. ฟังที่ครูพดูและเลือกรูปภาพที่ถูกที่สุด 

这是我的狗。(zhè shì wǒ de gǒu.)               

它叫笨笨，鼻子很小。(tā jiào bèn bèn, 

bízi hěn xiǎo.) 它的眼睛很大。(tā de 

yǎnjīng hěn dà.) 它的耳朵很长。(tā de 

ěrduǒ hěn cháng.) 

a. 
 
 
b.  
 
c.  
 
d.  

    

  
ลงชื่อ..............................................................ผูป้ระเมิน 

                                                                                                                (........................................................................) 
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แบบบันทึกหลังการเรียน(Journal Writing)ของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถทางการ
อ่านสัทอักษรภาษาจนีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 

เร่ือง ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีมีต่อท่ีจัดการเรียนรู้ภาษาจีนท่ีเน้นการ  
โค้ชเพื่อการรู้คิด 
ค าช้ีแจง แบบบันทึกหลังการเรียน(Journal Writing)ฉบับนี้เป็นการบันทึกความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด โดยโดยให้นักเรียนเขียนบันทึกหลังจากการจัดการ
เรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ จ านวน 5 สัปดาห์ โดยเป็นค าถามปลายเปิด 
 

ตอนที่ 1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกิจกรรมและขั้นตอน 
 ด้านบรรยากาศและด้านประโยชน์ท่ีได้รับ  จ านวน 3 ข้อ 

  
 1. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรในกระบวนการเรียนการสอน ส่ือการสอน และกิจกรรมต่างๆ
ในการเรียนวิชาภาษาจีนท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อบรรยากาศในการเรียนวิชาภาษาจีนท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การโค้ชเพื่อการรู้คิด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

3. ประโยชน์ท่ีได้รับในการเรียนภาษาจีนท่ีจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด   
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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ค าช้ีแจง : แบบประเมินความสอดคล้อง(IOC) ของแบบบันทึกหลังการเรียน(Journal Writing)  ซึ่งให้
ผู้เรียนเขียนบรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน เป็นเครื่องมือการวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถ
ทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ช
เพื่อการรู้คิด เพื่อ สอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อประเด็นค าถามมีความเหมาะสมในการ
น าไปใช้มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
  +1 = แน่ใจว่าประเด็นค าถามมีความเหมาะสม 
    0 = ไม่แน่ใจว่าประเด็นค าถามมีความเหมาะสม 
  - 1 = แน่ใจว่าประเด็นค าถามไม่มีความเหมาะสม 
 โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน  
ประเด็น รายการ ค่าความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

+1 0 -1 
1 กิจกรรมและข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

การโค้ชเพื่อการรู้คิด 
    

1.1 นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรในกระบวนการ
เรียนการสอน สื่อการสอน และกิจกรรมต่างๆใน
การเรียนวิชาภาษาจนี 

    

2 บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการโค้ชเพื่อ
การรู้คิด 

    

2.1นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อบรรยากาศในการ
เรียนวิชาภาษาจนี 

    

3 ประโยชน์ท่ีได้รับในการเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
การโค้ชเพื่อการรู้คิด   

    

3.1 นักเรียนคิดว่าได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างในการ
เรียน 

    

  
      ลงชื่อ..............................................................ผูป้ระเมิน    
                    (.............................................................) 
 
 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของที่มีต่อแบบบันทึกหลังการเรียน(Journal Writing) ท่ี
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

(ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
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ภาคผนวก ค  

ผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางที่ 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
ข้อ ข้อค าถาม ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1 ผลการเรียนรูส้อดคล้องและเหมาะสมกับ

จุดประสงค์การเรียนรู ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2 สาระส าคญัสอดคล้องและเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3 สาระส าคญัสอดคล้องและเหมาะสมกับผลการ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
กระบวนการจดักิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับการวดัและ
ประเมนิผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรูแ้ละกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

7 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรูแ้ละกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

8 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

9 ขั้นวางแผนการจดัการเรียนรู้ (preparation) +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
10 ขั้นการด าเนนิการโคช้  (Coaching)   +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
11 ขั้นการเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัต ิ 

(Implementation) 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

12 ขั้นสรุปและประเมนิผลการโค้ช 
(Conclusion&Evaluation) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

13 ขั้นพัฒนาการเรียนรู้และประยุกต ์
ใช้ (Development & applying) 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 

14 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับจดุประสงค์การ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 12(ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1 
ข้อ ข้อค าถาม ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
15 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
16 การวดัและประเมนิผลสอดคล้องกับจดุประสงค์

การเรียนรู ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

17 การวดัและประเมนิผลสอดคล้องกับกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

 
ตารางที่ 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
ข้อ ข้อค าถาม ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1 ผลการเรียนรูส้อดคล้องและเหมาะสมกับ

จุดประสงค์การเรียนรู ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2 สาระส าคญัสอดคล้องและเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3 สาระส าคญัสอดคล้องและเหมาะสมกับผลการ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับการวดัและ
ประเมนิผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรูแ้ละกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

7 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรูแ้ละกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

8 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

9 ขั้นวางแผนการจดัการเรียนรู้ (preparation) +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
10 ขั้นการด าเนนิการโคช้  (Coaching)   +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
11 ขั้นการเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัต ิ 

(Implementation) 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

12 ขั้นสรุปและประเมนิผลการโค้ช  +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 13(ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 2 
ข้อ ข้อค าถาม ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
 (Conclusion&Evaluation)        
13 ขั้นพัฒนาการเรียนรู้และประยุกต ์

ใช้ (Development & applying) 
+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 

14 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับจดุประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
15 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
16 การวดัและประเมนิผลสอดคล้องกับจดุประสงค์

การเรียนรู ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

17 การวดัและประเมนิผลสอดคล้องกับกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

 
ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
ข้อ ข้อค าถาม ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1 ผลการเรียนรูส้อดคล้องและเหมาะสมกับ

จุดประสงค์การเรียนรู ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2 สาระส าคญัสอดคล้องและเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3 สาระส าคญัสอดคล้องและเหมาะสมกับผลการ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับการวดัและ
ประเมนิผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรูแ้ละกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

7 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรูแ้ละกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

8 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

9 ขั้นวางแผนการจดัการเรียนรู้ (preparation) +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 14(ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3 
ข้อ ข้อค าถาม ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
10 ขั้นการด าเนนิการโคช้  (Coaching)   +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
11 ขั้นการเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัต ิ 

(Implementation) 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

12 ขั้นสรุปและประเมนิผลการโค้ช 
(Conclusion&Evaluation) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

13 ขั้นพัฒนาการเรียนรู้และประยุกต ์
ใช้ (Development & applying) 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 

14 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับจดุประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
15 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
16 การวดัและประเมนิผลสอดคล้องกับจดุประสงค์

การเรียนรู ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

17 การวดัและประเมนิผลสอดคล้องกับกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

 
ตารางที่ 15 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
ข้อ ข้อค าถาม ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1 ผลการเรียนรูส้อดคล้องและเหมาะสมกับ

จุดประสงค์การเรียนรู ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2 สาระส าคญัสอดคล้องและเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3 สาระส าคญัสอดคล้องและเหมาะสมกับผลการ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับการวดัและ
ประเมนิผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรูแ้ละกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

7 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเหมาะสมกับ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 15(ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 4 
ข้อ ข้อค าถาม ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
 จุดประสงค์การเรียนรูแ้ละกจิกรรมการเรียนรู ้        
8 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

9 ขั้นวางแผนการจดัการเรียนรู้ (preparation) +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
10 ขั้นการด าเนนิการโคช้  (Coaching)   +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
11 ขั้นการเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัต ิ 

(Implementation) 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

12 ขั้นสรุปและประเมนิผลการโค้ช 
(Conclusion&Evaluation) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

13 ขั้นพัฒนาการเรียนรู้และประยุกต ์
ใช้ (Development & applying) 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 

14 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับจดุประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
15 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
16 การวดัและประเมนิผลสอดคล้องกับจดุประสงค์

การเรียนรู ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

17 การวดัและประเมนิผลสอดคล้องกับกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

 
ตารางที่ 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
ข้อ ข้อค าถาม ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1 ผลการเรียนรูส้อดคล้องและเหมาะสมกับ

จุดประสงค์การเรียนรู ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2 สาระส าคญัสอดคล้องและเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3 สาระส าคญัสอดคล้องและเหมาะสมกับผลการ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับการวดัและ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 16(ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 5 
ข้อ ข้อค าถาม ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
 ประเมนิผล        
6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมกับ

จุดประสงค์การเรียนรูแ้ละกจิกรรมการเรียนรู ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

7 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรูแ้ละกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

8 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

9 ขั้นวางแผนการจดัการเรียนรู้ (preparation) +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
10 ขั้นการด าเนนิการโคช้  (Coaching)   +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
11 ขั้นการเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัต ิ 

(Implementation) 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

12 ขั้นสรุปและประเมนิผลการโค้ช 
(Conclusion&Evaluation) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

13 ขั้นพัฒนาการเรียนรู้และประยุกต ์
ใช้ (Development & applying) 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 

14 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับจดุประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
15 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
16 การวดัและประเมนิผลสอดคล้องกับจดุประสงค์

การเรียนรู ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

17 การวดัและประเมนิผลสอดคล้องกับกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ของแบบทดสอบความสามารถ
ทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน 

ข้อ ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

11 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

14 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

16 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

17 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

19 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

20 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
21 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

22 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

23 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
24 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

25 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

26 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
27 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

28 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

29 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
30 +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 18 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อม่ัน (kr20) ของ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน 
 

ข้อที ่ P R คุณภาพ ข้อที ่ P R คุณภาพ 
1 0.63 0.47 ใช้ได ้ 16 0.60 0.27 ใช้ได ้
2 0.80 0.40 ใช้ได ้ 17 0.77 0.20 ใช้ได ้
3 0.70 0.33 ใช้ได ้ 18 0.70 0.20 ใช้ได ้
4* 0.60 0.13 ใช้ไมไ่ด ้ 19 0.73 0.27 ใช้ได ้
5* 0.80 0.13 ใช้ไมไ่ด ้ 20 0.77 0.20 ใช้ได ้
6 0.80 0.40 ใช้ได ้ 21 0.77 0.20 ใช้ได ้
7 0.67 0.40 ใช้ได ้ 22* 0.60 0.13 ใช้ไมไ่ด ้
8 0.60 0.27 ใช้ได ้ 23 0.63 0.47 ใช้ได ้
9 0.73 0.40 ใช้ได ้ 24 0.60 0.27 ใช้ได ้

10* 0.57 0.07 ใช้ไมไ่ด ้ 25 0.73 0.40 ใช้ได ้
11 0.60 0.53 ใช้ได ้ 26* 0.80 0.13 ใช้ไมไ่ด ้
12 0.73 0.53 ใช้ได ้ 27 0.77 0.20 ใช้ได ้
13 0.63 0.47 ใช้ได ้ 28 0.60 0.27 ใช้ได ้
14 0.63 0.20 ใช้ได ้ 29 0.73 0.27 ใช้ได ้
15 0.73 0.27 ใช้ได ้ 30 0.77 0.20 ใช้ได ้

 
จ านวนข้อสอบ   30 ข้อ 
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.765 
จ านวนข้อสอบท่ีใช้ได้ 25 ข้อ ข้อ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 
จ านวนข้อสอบท่ีน าไปใช้ 20 ข้อ  ข้อ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 
24, 25, 27, 29, 30 
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ภาคผนวก ง  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก จ  

ประมวลภาพการท ากิจกรรม 
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ภาพประมวลการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
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ภาพประมวลการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนท่ีเน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 239 
 
ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล กิติยา  พันธ์ครุฑ 
วัน เดือน ปี เกิด 11 สิงหาคม 2533 
สถานที่เกิด กาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2557   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอก                     

                     การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ   
       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                     วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2558   ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ           
                     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                     วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 262/16 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี71000   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	กรอบแนวคิดการวิจัย
	คำถามของการวิจัย
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	สมมุติฐานของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	ประโยชน์ที่ได้รับ

	บทที่ 2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
	สัทอักษรภาษาจีน
	การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching)
	ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด
	การจัดการเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (3F)
	การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up)
	การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)
	การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward)

	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	งานวิจัยในประเทศ
	งานวิจัยต่างประเทศ


	สรุป
	บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
	การดำเนินการวิจัย
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	ตัวแปรที่ศึกษา
	เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง
	ระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสูตร
	แบบแผนการวิจัย
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การสร้างและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	ตอนที่ 3  ผลศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	ข้องสังเกตเพิ่มเติมจากการพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด

	บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ
	ข้อเสนอแนะเพื่อการนำการวิจัยไปใช้
	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป


	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	ภาคผนวก ข  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ในการวิจัย
	ภาคผนวก ค  ผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	ภาคผนวก ง  หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย
	ภาคผนวก จ  ประมวลภาพการทำกิจกรรม

	ประวัติผู้เขียน

