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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู วิธีการแบบเปด (Open 
Approach) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และ 2) เพ่ือพัฒนาการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) ใน
จัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach) กลุมเปาหมาย คือ ครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตร 
โรงเรียนบานคําบง 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จํานวน 3 คน   
 ผลการศึกษาพบวา 1) ครูสามารถจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ 2) การนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) ในการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open 
Approach) สามารถสรางบรรยากาศของความเปนเพ่ือนรวมวิชาชีพ มีการยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดความ
รวมมือกันในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความไววางใจตอกัน 
บรรยากาศเหลาน้ีสงผลใหครูรูสึกถึงความยืดหยุน มีความปลอดภัย เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
และเกิดแรงจูงใจภายในตอการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

   การศึกษาในปจจุบันไดเจริญกาวหนาไปมาก โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ประการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ความรูในสาขาวิชาการตาง ๆ เพ่ิมขึ้น แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหมๆ 
เพ่ิมขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจุดมุงหมายของการศึกษา แตยังพบวา ผูบริหาร ครู และผูเก่ียวของบาง
คน ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนใหทันตอความเปลี่ยนแปลง ปญหาดังกลาวขางตนสามารถแกไขไดโดยอาศัยผู
นิเทศ หรือศึกษานิเทศก ซึ่งมีหนาที่นิเทศการศึกษาใหครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถ
พ่ึงตนเองไดและนําความรูเหลาน้ีไปใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่
วางไว ดังน้ันเรื่องการนิเทศการศึกษาจึงเปนเรื่องสําคัญที่ศึกษานิเทศกควรจะไดศึกษาและทําความเขาใจใน
หลักการ กระบวนการและวิธีการของการนิเทศการศึกษาเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในเรื่องของการนิเทศการศึกษาดีขึ้น แตการศึกษาที่ผานมาพบวาการนิเทศของ
ศึกษานิเทศกยังคงมีปญหาและอุปสรรคหลายดาน เชน ผูนิเทศไมไดรับการยอมรับและไววางใจเช่ือถือจาก
ครู ครูตอตานการนิเทศ การขาดแคลนศึกษานิเทศกที่มีความรู ความชํานาญเฉพาะสาขาวิชา ศึกษานิเทศก
มีจํานวนนอยและไมครบกลุมสาระและชวงช้ัน นอกจากน้ีศึกษานิเทศกไดรับมอบหมายงานอ่ืนมากเกินไป 
ทํ า ให ไมสามารถปฏิบั ติงานตามบทบาทหนาที่ ไดอย าง เ ต็มที่  การนิ เทศการสอนจึ ง ไมทั่ วถึ ง 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 9)  

การนิเทศแบบใหคําช้ีแนะ (Coaching) เปนวิธีการนิเทศที่ผูนิเทศสามารถปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สามารถชวยเหลือครูในการสะทอนจุดเดน และจุดที่ยังมี
ปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูไดอยางแทจริง และครูสามารถนําขอมูลตาง ๆ จากผูนิเทศไป
ใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีคุณภาพ ทําความเขาใจเก่ียวกับวิสัยทัศน พันธ
กิจ กลยุทธ ปญหา การเปลี่ยนแปลง และการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ของสถานศึกษาใหครูได
เขาใจตรงกัน และมีทิศทางในการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกันรับรูความคาดหวัง สภาพและปญหา 
อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู ซึ่งจะนําไปสูขอมูลเก่ียวกับความตองการในการนิเทศอยาง
แทจริงเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 

การเรียนการสอนในโรงเรียนพบวาผูเรียนสวนใหญมักถูกฝกใหคิดหาคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบ
เดียวโดยวิธีการที่ปฏิบัติซ้ําแลวซ้ําอีกต้ังแตเริ่มเขาโรงเรียนจนจบปริญญาตรี ครูทดสอบผูเรียนดวยขอสอบ
ที่ตองการคําตอบเดียวตลอดมา นักเรียนถูกฝกเก่ียวกับการหาคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียวเทาน้ัน 
การหาคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียวเหมาะสมกับบางปญหาในบางวิชา เชน คณิตศาสตร เปนตน แต
ปญหาในชีวิตจริงคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียวอาจจะไมเพียงพอ เพราะในชีวิตจริงยังมีความจําเปนที่
ตองการคําตอบที่ถูกตองมากกวา 1 คําตอบจึงจะสามารถเลือกใชกับปญหาได หากครูฝกใหผูเรียนคิดคน
หาคําตอบที่ถูกตองมากกวา 1 คําตอบหรือหลาย ๆ คําตอบก็จะชวยใหผูเรียนคุนเคยเกิดทักษะคิดหาทาง
เลือกที่เปนไปไดหลาย ๆ ทางผูเรียนก็จะเกิดความคิดสรางสรรคในการหาในการตอบคําถามและสามารถ
เลือกนําไปใชใหเหมาะสมในการแกปญหาในชีวิตจริงได (อารี พันธมณี. 2544 : 40) จากสภาพปญหา
ดังกลาว ครูผูสอนคณิตศาสตรมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองปรับเปลี่ยนวิธีสอนของตนเองใหเขากับยุค
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ใหมโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางมีสวนรวมในการเรียนการสอน (ชัยศักด์ิ ลีลาจรัสกุล. 2543 : 56) โดย
ครูผูสอนตองหาวิธีการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมีรูปแบบในการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเนนทักษะกระบวนการเพ่ือกระตุนใหนักเรียนต่ืนตัวอยูตลอดเวลามีการเช่ือมโยง
วิธีการเรียนรูในเน้ือหาวิชากับชีวิตจริง (จิราภรณ ศิริทวี. 2551 : 35) 

วิธีการแบบเปด (Open Approach) เปนวิธีการสอนหน่ึงที่ใชกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธระหวางวิชา
คณิตศาสตรและนักเรียนและเปดการใชวิธีการในการแกปญหาที่หลากหลายจําเปนตองสรางกิจกรรมที่มี
ปฏิสัมพันธระหวางวิธีคิดทางคณิตศาสตรและพฤติกรรมการแกปญหาของนักเรียนไดถูกเปดออกมาอยาง
ชัดเจน (Nohda. 1986 : 125 อางถึงใน ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล. 2557 : 2) จุดมุงหมายวิธีแบบเปดคือ
การชวยใหกิจกรรมที่มีความคิดสรางสรรคและวิธีคิดในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนใหเกิดขึ้น
พรอม ๆ กันกลาวคือทั้งกิจกรรมของนักเรียนและวิธีคิดทางคณิตศาสตรจะตองถูกนําออกมาใชอยางเต็ม
ความสามารถตองใหนักเรียนแตละคนมีอิสระในการพัฒนาความกาวหนาในการแกปญหาตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง ซึ่งสุดทายตองปลอยใหนักเรียนไดพัฒนาความฉลาดทาง
คณิตศาสตรของเขา จึงตองสรางกิจกรรมหองเรียนที่จะสงผลตอวิธีคิดทางคณิตศาสตรแบบตาง ๆ ขณะที่
นักเรียนที่มีความสามารถสูงกวาก็สามารถที่จะใชวิธีการทางคณิตศาสตรอยางหลากหลายและนักเรียนที่มี
ความสามารถดอยกวาก็ยังคงสนุกสนานกับกิจกรรมทางคณิตศาสตรตามความสามารถของตน การทํา
เชนน้ีเปนการชวยใหนักเรียนไดทําการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยเปดโอกาสสืบเสาะดวยวิธีการที่ตน
เช่ือมั่นและนําไปสูการแกปญหาคณิตศาสตรที่ซับซอนสูงขึ้น ผลที่เกิดขึ้น มีความเปนไปไดที่นักเรียนจะเกิด
การพัฒนาสูงขึ้นที่จะแกปญหาทางคณิตศาสตรของตนเองและในขณะเดียวกันยังเปนการชวยสงเสริม
ความคิดสรางสรรคใหนักเรียนแตละคนดวย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การนําเสนอ
ปญหาปลายเปด 2) การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 3) การอภิปรายทั้งช้ันและการเปรียบเทียบ และ 
4) การสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนในช้ันเรียนที่เกิดขึ้น ซึ่งมีแนวคิดที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 
การเปดใจของนักเรียน การเปดและชนิดของปญหาปลายเปด และแนวทางในการพัฒนาปญหาปลายเปด 
ทั้งน้ีการจัดกระบวนการเรียนรูดังกลาวจะชวยใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในการแกปญหาไดอยาง
เต็มศักยภาพ ดังน้ันการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดจึงเปนนวัตกรรมที่ชวยในการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนได 

ผูศึกษาในฐานะศึกษานิเทศก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open 
Approach) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร อันที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูและผูเรียน ทั้งดาน
การจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach) กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
  2. เพ่ือพัฒนาการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) ในจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open 
Approach)  
 
ขอบเขตของการศกึษา  

ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 
ครู กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร โรงเรียนคําบง 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษามกุดาหาร จํานวน 3 คน 
          ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach) 

ขอบเขตดานพืน้ที ่
โรงเรียนคําบง 1 อําเภอนิคมคําสรอย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ขอบเขตดานเวลา 

 ระหวางวันที่ 23 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2563 รวม 3 ครั้ง 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 1. ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสามารถจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach) 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ศึกษานิเทศกสามารถนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) ในจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open 
Approach) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
ทฤษฎี และเอกสารที่เก่ียวของ 

 
ทฤษฎีเกี่ยวกบัการนเิทศ 
 1. ทฤษฎีเกี่ยวกบัการนเิทศการศกึษา 
       1.1 ความหมายการนเิทศการศกึษา 

           การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู เพ่ือใหครูปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวการนิเทศการศึกษาจึงเปน
กระบวนการในการแนะนาชวยเหลือ ครู ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
นิเทศน้ันอยูบนหลักการของประชาธิปไตย ไดแก การเคารพซึ่งกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศการ
นิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหดีย่ิงขึ้น ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูน้ีจะสําเร็จไดผลดีเพียงไรน้ัน ยอมขึ้นอยูกับทักษะและความสามารถของศึกษานิเทศกผูทางาน
รวมกับครู ตลอดจนเทคนิคและวิธีการตาง ๆ ที่ศึกษานิเทศกนามาใชในการนิเทศการศึกษาโดยใหครูมี
โอกาสคนควางานที่จะตองทําดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดความงอกงามขึ้น เมื่อไดเรียนรูและมีความเจริญงอก
งามแลวยอมจะไดรูจักปรับปรุงงานดานการเรียนการสอนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น การนิเทศ
การศึกษามิใชเนนการปรับปรุงตัวครู โดยเห็นวา ครูยังทําหนาที่ไมสมบูรณในการสรางความเจริญงอกงาม
ใหแกผูเรียน หากแตใหความสําคัญไปถึงนโยบายการศึกษาจุดประสงคของการใหการศึกษา การพิจารณา
ความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช วัสดุอุปกรณการสอนและวิธีสอนของครู สิ่งแวดลอม  ของครูและผูเรียน
ในขณะที่เรียน ตลอดจนปญหาดานตาง ๆ ในสวนตัวครูและผูเรียน ซึ่งสิ่งเหลาน้ี อยูในขอบเขตการนิเทศ
การศึกษาทั้งสิ้น 

    1.2 ความมุงหมายของการนเิทศการศกึษา 
         สงัด อุทรานันท (2530 : 12-13) ไดวิเคราะหจุดมุงหมายจากแนวคิดจากบุคคลตางๆ 

และสรุปวาจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาที่สําคัญมี 4 ประการ คือ 
1. เพ่ือพัฒนาคน การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทางานรวมกับครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาไปในทางที่ดีขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนางาน เปาหมายสุดทายของการนิเทศการศึกษาอยูที่นักเรียน ซึ่งเปน 

ผลผลิตจากการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ันการนิเทศจงึมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาการสอน
ใหดีขึ้น 

3. เพ่ือสรางความสมัพันธ การนิเทศการศึกษา เปนการชวยเหลือไมใชตรวจตรา 
หรือจับผิดแตเปนการรวมมือกันรับผิดชอบ รวมกันทํางาน เปนการสรางความสัมพันธที่ดี 

4. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ การนิเทศการศึกษามุงสงเสริมใหครูและบุคลากรที่ 
เกี่ยวของเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน เพราะขวัญกําลังใจเปนสิ่งที่สําคัญที่ทําใหคนต้ังใจทํางาน 
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    1.3 หลกัการนเิทศการศกึษา 
    สงัด อุทรานันท (2530 : 15-18) ที่กลาววาหลักการสําคัญของการนิเทศการศึกษา มี 3 

ประการ  คือ การนิเทศการศึกษามีเปาหมายอยูที่คุณภาพนักเรียน การดําเนินการจะตองผานตัวกลางคือ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการนิเทศการศึกษาเนนบรรยากาศประชาธิปไตย นอกจากน้ี สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2546 : 9) กลาวถึงการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
จะตองอาศัยหลักการตาง ๆ ดังน้ี 

(1) หลักการผูนํา (Leadership) คือการโนมนาวใหบุคคลทากิจกรรมตางๆของกลุม
เปนไปตามเปาประสงค 

(2) หลักความรวมมือ (Cooperation) คือ การกระทํารวมกันและรวมพลังทั้งหมดเพ่ือ
แกปญหาดวยกัน โดยยอมรับและยกยองผลของความรวมมือในการปรบัปรุงการเรียนการสอนจากหลาย
ฝาย และทําหนาที่ความรับผิดชอบชัดแจงในการจัดองคการการประเมินผล ตลอดจนการประสานงาน 

(3) หลักการเห็นใจ (Considerateness) คือ การนิเทศการศึกษาจะตองคํานึงถึงบุคคลที่
รวมงานดวยความเห็นใจ จะทําใหตระหนักคุณคาของมนุษยสัมพันธ 

(4) หลักการสรางสรรค (Creativity) คือ การนิเทศการศึกษาจะตองใหครูเกิดพลังคิด
ริเริ่มสิ่งใหม หรือทํางานดวยตนเองได 

(5) หลักการบูรณาการ (Integration) เปนกระบวนการซึ่งรวมสิ่งตาง ๆ ที่กระจัดกระจาย
ใหสมบูรณ มองเห็นได 

(6) หลักการมุงชุมชน (Community) เปนการแสวงหาปจจัยที่สําคญัในชุมชนและการ
ปรับปรุงปจจัยเหลาน้ันเพ่ือสงเสริมความเปนอยูในชุมชนใหดีขึ้น 

(7) หลักการวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการวิเคราะหซึ่งเกี่ยวกับการแสวงผล
ในอนาคต การกําหนดจุดประสงคที่ตองการลวงหนา การพัฒนาทางเลือกเพ่ือปฏิบัติใหบรรลุถึงจุดประสงค 
และการเลือกทางปฏิบัติใหเหมาะสมทีสุ่ด 

(8) หลักการยืดหยุน (Flexibility) หมายถึงความสามารถที่จะถูกปรับเปลี่ยนไดและ
พรอมอยูเสมอที่จะสนองความตองการตอสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

(9) หลักการวัตถุวิสัย (Objectivity )หมายถึง คุณภาพที่เปนผลมาจากหลักฐานตาม
สภาพความจริงมากกวาความเห็นสวนบุคคล 

(10) หลักการประเมิน (Evaluation) หมายถึง การหาความจริงโดยการวัดที่แนนอนและ
ใชหลาย ๆ วิธีการ 

การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาครูเพ่ือใหครูปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรูเพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว  การนิเทศการศึกษาจึงเปนขั้นตอน
การในการแนะนําชวยเหลือครู ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศน้ันอยู
บนหลักการของประชาธิปไตย ไดแก การเคารพซึ่งกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 
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กระบวนการนิเทศ  เปนขั้นตอนในการดําเนินงานและการปฏิบัติงานการนิเทศอยางมี
ระบบ มีการประเมิน สภาพการทํางานการจัดลําดับงานที่ตองทํา การออกแบบงาน การประสานงาน 
ตลอดจนการอํานวยการใหงานลุลวงไป  กระบวนการนิเทศจะมีความสอดคลองกับรูปแบบและกิจกรรม
การนิเทศ สําหรับกระบวนการที่ เปนสากล ซึ่งประเทศไทยไดนามาประยุกตใชและพัฒนาเขากับ
กระบวนการการนิเทศของไทยเอง ควบคูกับกระบวนการนิเทศที่ไทยคิดและพัฒนาขึ้น ในการศึกษาครั้งน้ี
ประกอบดวย 

1.4 กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ  
         การนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล. 2009, Online) เปนการ
นิเทศที่เนนการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential) 
ของครู การนิเทศแบบน้ีจัดเปนการสื่อสารอยางหน่ึงซึ่งจะทําอยางเปนทางการและ/หรือไมเปนทางการก็ได 
โดยมีการปฏิสัมพันธระหวางผู นิ เทศกและครูผูสอน  เปนการสื่อสารแบบสองทาง  (Two way 
Communication) ทําใหผูนิเทศและครูผูทําการสอนไดรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู การนิเทศแบบน้ีจะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูสอนงาน (Coach) และผูถูก
สอนงาน (Coachee) ซึ่งการสอนงานที่ดีจะเกิดไดก็ตอเมื่อมีความพรอม โดยเปนความพรอมของทั้งผูสอน
งานและผูถูกสอนงานรวมกัน เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาครู ใหมีความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว (Result Oriented) โดยจะตองมีการตกลงยอมรับรวมกัน (Collaborative) ระหวาง
ผูนิเทศและครูผูไดรับการนิเทศ โดยการนิเทศการสอนงานจะมุงเนนไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
ครูผูสอนเปนสําคัญ (Individual Performance)  

 

1.5 กระบวนการนิเทศแบบพีเ่ลี้ยง  
      Mentoring (อัญชล ีธรรมะวิธีกุล. 2009, Online) พ่ีเลี้ยงที่เปนผูที่มีความรู  

ความสามารถเปนที่ยอมรับ ที่สามารถใหคําปรึกษาและแนะนําชวยเหลือครู ใหพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น เพ่ือ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ พ่ีเลี้ยงหรือ Mentor จะดูแลครู ดังน้ันครูจะไดรับการดูแล
จากพ่ีเลี้ยง เรียกวา Mentee บางองคกรจะเรียกระบบพ่ีเลี้ยง หรือ Mentoring System น้ีวา Buddy 
System เปนระบบที่พ่ีจะตองดูแลเอาใจใสนอง คอยใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนํา เมื่อ 
Mentee มีปญหา สถานศึกษาสามารถกําหนดใหมีระบบการเปนพ่ีเลี้ยงใหกับครูที่เขามาทํางานใหมผู เปน 
Mentor จะเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูนิเทศภายใน ครูตนแบบ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ
เช่ียวชาญในการจัดการศึกษา ซึ่งเปนผูที่มีความรูและประสบการณในการจัดการศึกษา ทั้งน้ี คุณสมบัติ
หลักที่สําคัญที่บุคคลที่เปน Mentor ที่ทําหนาที่พ่ีเลี้ยงใหแกครูใหมน้ัน จะตองเปนบุคคลที่มีทัศนคติ หรือ
ความคิดในเชิงบวก (Positive Thinking) มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดีแก 
Mentee ได บทบาทและหนาที่ที่สําคัญของ Mentor ไดแก การถายทอดความรู และประสบการณตาง ๆ 
ในการจัดการศึกษา ใหแกครูใหมไดรับรู รวมถึงจะตองเปนผูใหคําปรึกษาและช้ีแนะแนวทางในการปฏิบัติ
ตน เพ่ือปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร และการตรวจสอบและติดตามผลการใหความรู ความเขาใจกับ
ครูใหมดวย 
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1.6 การนิเทศดวยวงจรคณุภาพ 
                กระบวนการนิเทศเปนกระบวนการโดยทั่วไปที่ นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคและกิจกรรมการนิเทศ  (ชัด บุญญา. ม.ป.ป.) ไดสรุปเปนแผนภาพกระบวนการนิเทศโดยใช
กระบวนการคุณภาพของเดมมิงและกระบวนการนิเทศของเลฮแมน ดังน้ี 

 

 
 
 
 
                   

 
     
A       P 

 
              C     D 
 

 
 

 
                  
 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการของเดมมิ่งและเลยแมน (PDCA) 
 
 2. ทฤษฎีการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach) 

    2.1 ความหมายของการจัดกจิกรรมการเรียนรโดยใชวธิการแบบเปด 
          นักการศึกษาไดใหความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวธิการแบบเปด ดังน 
          เบคเกอรและชิมาดะ (Becker & Shimada, 1997, p. 23) กลาววา การจัดกิจกรรม 

การเรียนรูโดยวิธีการแบบเปดน้ัน เปนวิธีการสอนโดยครูนําเสนอสถานการณปญหาใหกับนักเรียนซง
สถานการณปญหาน้ันไมจําเปนที่จะตองมีวิธิการแกปญหาหรือมีคําตอบเพียงอยางเดียวครูตองใชความ
หลากหลายของกระบวนการในปญหาที่ทําใหนักเรียนไดประสบการณในการคนพบสิ่งใหมโดยใช
ความรูทักษะและการคิดทางคณิตศาสตรที่นักเรียนมีอยูกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนจะตองชวยให
นักเรียนใชคณิตศาสตรกับสถานการณอยางเหมาะสม นักเรียนไดคนหากฎหรือความสัมพันธทาง
คณิตศาสตรโดยใชความรูและทักษะที่มีอยูนักเรียนไดแกปญหา ตรวจสอบผลลัพธรวมถึงไดทราบ

กระบวนการของเลฮแมน 
ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหาและความตองการ
จําเปน  
ขั้นที่ 2  การกําหนดจุดประสงคท่ีวัดได  
(Measurable  
ขั้นที่ 3  การกําหนดอุปสรรคและขอจํากัดตาง ๆ  
ขั้นที่ 4  การกําหนดวิธีการท่ีเปนทางเลือกในการ
แกปญหา  
ขั้นที่ 5  การเลือกทางเลือกในขั้นท่ี 4 มาปฏิบัติ
เพ่ือแกปญหา  

ขั้นที่ 8 การปรับปรุง
แกไขสวนท่ี[กพรอง
หลังจากจากทดลอง
แลว (Modification) 

ขั้นที่ 6  การนําทางเลือกท่ีเลือกแลวไป
ทดลองใช (Implementation) 

ขั้นที่ 7 การประเมินผลการทดลอง เพ่ือพิจารณาดู
วาไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม(Evaluation) 
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แนวคิดใหมจากนักเรียนคนอ่ืน ๆ และเปรียบเทียบความแตกตางของแนวคิดน้ันแลวนํามาปรับปรุง
และพัฒนาแนวคิดตอไป 

โนดะ (Nohda, n.d.) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวธิการแบบเปดหมายถึง 
กระบวนการหรือวิธิการสอนที่กระตุนปฏิสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับนักเรียนโดยเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดใชกระบวนการแกปญหาที่หลากหลาย ซงมีจุดมุงหมายเพ่ือกระตุนความคิดสรางสรรคและการคดิ
แกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน 

เพโคนัน (Pehkonen, 1997, p.7) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธิ
การแบบเปด หมายถึง วิธีการสอนที่ใชปญหาปลายเปดในหองเรียนเพ่ือสงเสริมการอภิปรายแนวคิด
เกี่ยวกับคณิตศาสตร  
              2.2   แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการแบบเปด (Ideas of Open – Approach Method)  
           2.2.1    การเปดใจของนักเรียนเก่ียวกับคณิตศาสตร (Opening up the Hearts of 
Students toward Mathematics) 
                  กิจกรรมทางการศึกษาทั้งมวลควรจะเปนไปเพ่ือทําใหการเรียนรูของนักเรียนใน
ปจจุบันเปดทางไปสูการเรียนรูในอนาคต  ในขณะเดียวกันนักเรียนก็สามารถที่จะไดมาซึ่งคุณสมบัติที่
จําเปนที่จะทําใหชีวิตของพวกเขาประสบผลสําเร็จ หรือแมกระทั่งในบริบทของคณิตศาสตรในโรงเรียนก็
เชนเดียวกัน เราควรจะตองพิจารณาวาทําอยางไรจะกระตุนใหนักเรียนแตละคน คนหาแนวทางชีวิตสําหรับ
ตัวเขาเอง มีองครวมที่ดีทั้งทางการและใจในการสนับสนุน ชุมชนที่เขาดํารงอยูอยางเต็มแรงเต็มพลังโดย
อาศัยแนวคิด ทักษะ ความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตร ดังน้ันเราจะตองพยายามอยางเต็มที่ที่จะทํา
ใหเกิดความเช่ือมั่นวากิจกรรมทางการศึกษาทุกชนิดเปนสภาพแวดลอมที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนรู และเปด
โอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูไดสูงสุดเต็มตามศักยภาพ ความชัดเจนอยางหน่ึงสําหรับการเรียนคณิตศาสตรก็
คือนักเรียนสวนมากที่สามารถเรียนคณิตศาสตรในระดับมัธยมตนไดดวยตนเอง เมื่อถึงช้ันมัธยมปลายกับ
รูสึกวาไมมีความจําเปนที่จะตองเรียนเน้ือหาคณิตศาสตรที่เกินระดับมัธยม ซึ่งสิ่งน้ีนาจะเปนผลมาจาก
ลักษณะของคณิตศาสตรที่มันยาก ไมวาจะเปนเรื่องความเปนโครงสราง ความเปนนามธรรมหรือความที่
ตองมีกฎเกณฑมากมาย 
     เมื่อกลาวถึงการสอนคณิตศาสตรโดยทั่วไป ครูไดรับการคาดหวังวามีหนาที่คอยชวยเหลือ
ใหนักเรียนเขาใจ รวมทั้งมีหนาที่ขยายความเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับแนวคิดทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได เพ่ือหวังใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรและ
รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆดวย แตการสอนคณิตศาสตรดังกลาวซึ่งดําเนินไปตามแนวทางแบบเดิมของครูไมสามารถ
ที่จะเปดใจของนักเรียนได ถึงแมวากระบวนการและผลลัพธทางคณิตศาสตรจะนาสนใจสําหรับครูอยางย่ิง
ในเชิงคณิตศาสตร แตในทางตรงกันขาม การสอนที่ช่ืนชมกับแนวคิดของนักเรียนมาเกินไปก็สามารถนําไปสู
การสิ้นสุดกิจกรรมที่มีคุณภาพทางคณิตศาสตรตํ่า และในที่สุดก็ไมสามารถเปดใจนักเรียนที่มีตอ
คณิตศาสตรได 
            การสอนโดยใช วิ ธีการแบบเปดมีเปาหมายเพ่ือให นักเรียนทุกคนสามารถเรียน
คณิตศาสตรในแนวทางที่ตอบสนองความสามารถของพวกเขาควบคูไปกับระดับของการตัดสินใจดวย
ตนเองในการเรียนรูของพวกเขา และสามารถขยายหรือเพ่ิมเติมคุณภาพของกระบวนการและผลที่เกิดขึ้น
เก่ียวกับคณิตศาสตรได หรือกลาวไดวาครูที่ใชวิธีการแบบเปดในการสอนจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพยายาม
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ทําความเขาใจแนวคิดของนักเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ทําใหแนวคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนใน
กิจกรรมทางคณิตศาสตรขึ้นไปอยูในระดับสูงขึ้นโดยเปดโอกาสใหนักเรียนใชการเจรจาตอรองความหมาย
กับนักเรียนคนอ่ืน หรือโดยอาศัยการช้ีแนะของครู นอกจากน้ีครูที่ใชวิธีการแบบเปดตองพยายามสนับสนุน
ใหนักเรียนไดมีการบริหารจัดการตนเองเพ่ือขยายตอกิจกรรมในเชิงคณิตศาสตร การสอนโดยวิธีการแบบ
เปดมุงเนนที่จะเปดใจของนักเรียนที่มีตอคณิตศาสตรมากกวาเนนการสอนเน้ือหาใหครบ 

                  การสอนโดยใชวิธีการแบบเปดยึดหลัก  3  ประการดังน้ี 
                   (1) มีความสัมพันธกับความเปนอิสระของกิจกรรมของนักเรียน น่ันคือ เราจะตอง

ตระหนักในคุณคาของกิจกรรมของนักเรียนโดยที่จะพยายามไมเขาไปสอดแทรกโดยไมจําเปน 
.                    (2) มีความสัมพันธกับธรรมชาติของความรูทางคณิตศาสตรที่มีลักษณะในเชิง
วิวัฒนาการและเชิงบูรณาการ  เน่ืองจากเน้ือหาคณิตศาสตรเปนสิ่งที่เปนระบบและมีความเปนทฤษฎี
เพราะฉะน้ันความรูเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่มีความสําคัญมากเทาใดก็ย่ิงทําใหเกิดความรูที่มีลักษณะเชิงอุปมา มี
ความพิเศษ และความเปนลักษณะโดยทั่วๆไป มากขึ้นเทาน้ัน อุปมาเทียบไดกับวาความรูที่มีความสําคัญ
มากก็ย่ิงจะรูไดลวงหนาวาสามารถเปดประตูสูโลกแหงความกวางไดมากในขณะเดียวกันความรูตนกําเนิดที่
มีความสําคัญก็จะไดรับการสะทอนอีกหลายๆครั้ง เก่ียวกับความรูตนกําเนิดน้ันจะเปนแรงผลักดันใหกาว
ไปสูประตูแหงความกวางที่กลาวมา 
                   (3) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจที่มีประโยชนของครูในหองเรียน ในหองเรียน
คณิตศาสตรบอยครั้งที่ครูตองเผชิญกับแนวคิดของนักเรียนที่ครูไมคาดมากอน ในลักษณะน้ีครูจะตองมี
บทบาทสําคัญในทางที่จะทําใหแนวคิดเหลาน้ันไดมีบทบาทอยางเต็มที่ในช้ันเรียนและพยายามอยางจริงจัง
วาทําอยางไรนักเรียนคนอ่ืนจะสามารถเขาใจไดแทจริง เกี่ยวกับแนวคิดที่ไมไดคาดมากอนน้ัน 
                โดยทั่วไปการสอนโดยใชปญหาปลายเปดโดยใชสถานการณปญหา  3  สถานการณ
ดังน้ี สถานการณ  A กําหนดสถานการณปญหาทางคณิตศาสตรขึ้นมาสถานการณหน่ึง สถานการณ  B  
สืบเสาะเพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาอยางหลากหลาย  สถานการณ  C  สรางสถานการณปญหาปญหา
ใหมที่กาวหนากวาเดิม 
                ในสถานการณ A ซึ่งเปนการกําหนดสถานการณ ปญหาทางคณิตศาสตรขึ้นมาน้ัน 
บทบาทของครูคือนําสถานการณของปญหาหรือปญหาตนกําเนิดปญหาหน่ึงมานําเสนอกับนักเรียน 
บทบาทของนักเรียนคือพยายามสรางปญหาคณิตศาสตรจากสถานการณปญหาหรือปญหา ตนกําเนิดน้ันที่
ตอบสนองตอประสบการณการเรียนรูของตนเอง 
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ภาพที่ 2  แสดงสถานการณการสอนโดยใชวิธีการแบบเปด (Open-Approach Method) 

 
               ในสถานการณ B ซึ่งเปนชวงของการสืบเสาะเพ่ือหาแนวทางการแกปญหาอยาง
หลากหลายน้ัน นักเรียนถูกคาดหวังที่จะคนพบแนวทางในการแกปญหาของตนเอง โดยอาศัยประสบการณ
ของตนเอง สวนครูพยายามช้ีแนะใหนักเรียนอภิปรายเก่ียวกับความสัมพันธระหวางแนวทางคําตอบที่
หลากหลายที่ไดมาเพ่ือที่จะสามารถบูรณาการแนวทางคําตอบที่ดูเหมือนจะไมเก่ียวของกันเลยในตอนแรก
ใหสามารถรวมกันเปนความรูในระดับสูงขึ้นในระยะตอมา 
                  ในสถานการณ  C ซึ่งเปนการสรางสถานการณปญหาใหมที่กาวหนากวาเดิม
นักเรียนตองพยายามสรางปญหาที่มีความเปนกรณีทั่วไป (Generalization) มากขึ้นโดยอาศัยพ้ืนฐานจาก
กิจกรรมตางๆ ที่เขาเก่ียวของในสถานการณ B  และจากการที่ไดแกปญหาเหลาน้ีนักเรียนที่ไดรับการ
คาดหวังวาจะสามารถคนพบแนวทางตําตอบที่มีลักษณะเปนกรณีทั่วไปไดมากขึ้น 
    2.2.2    การเปดและชนิดของปญหา (Openness and Types of Problems) 
                 ในวิธีการแบบปลายเปด (Open-ended approach) ที่นําเสนอโดยชิมะดะน้ันจะ
เนนที่วาปญหาไมไดสิ้นสุดที่คําตอบๆเดียว ชิมะดะและเพ่ือนรวมงานของเขามุงเนนการจัดช้ันเรียนที่อาศัย
ประโยชนจากการที่มีคําตอบที่ถูกตองหลายคําตอบ แตในวิธีการแบบเปด (Open – Approach   Method
)ความหมายของการเปดไดรับการพิจารณาในมุมมองที่กวางกวาวิธีการแบบปลายเปด กลาวคือวิธีการแบบ
เปดยอมรับทั้งกรณีที่ปญหาเปนแบบปลายเปดไดย่ิงไปกวาน้ันการเปดตามแบบของวิธีการแบบเปดน้ันยัง
ทําใหมีความเปนไปไดที่จะสรางโอกาสไดมากขึ้นสําหรับนักเรียนที่มีความแตกตางกัน และมีความตองการ
แตกตางกันในการเขารวมในช้ันเรียน การที่ไดมาซึ่งแนวทางคําตอบดวยตัวเองอยางหลากหลายทําให
นักเรียนตองสรุปคําตอบตางๆ จากมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตรตางๆ (Nohda, 1983) 
 
 
 

สถานการณ A: 
การสรางสถานการณปญหาทาง

คณิตศาสตร 
 

สถานการณ B: 
การสืบเสาะเพ่ือหาแนวทาง 
การแกปญหาที่หลากหลาย 

 

สถานการณ C: 
การสรางสถานการณปญหาใหม 

 

วิธีการแกปญหาแบบที่1 
 

วิธีการแกปญหาแบบที่ 2 
 

วิธีการแกปญหาแบบที่ 3 
 

ปญหาตนกําเนิด 
 

ปญหาใหม 3 
 

ปญหาใหม 2 
 

ปญหาใหม 1 
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                ปญหาที่ใชในวิธีการแบบเปดเปนปญหาที่นักเรียนไมเคยประสบมากอน (Non-
routine problems) ดังน้ัน โดยอาศัยความหมายของการเปดดังที่อธิบายไวขางตนทําใหสามารถจําแนก
ปญหาปลายเปดออกไดเปน 3 ชนิดคือ 1. กระบวนการเปด (Process is open) 2. ผลลัพธเปด (End 
product are open) 3. แนวทางการพัฒนาปญหาเปด (Ways to develop are open) ซึ่งแตละชนิดมี
ความหมายดังน้ี 

(1) กระบวนการเปด ปญหาชนิดน้ีมีแนวทางในการแกปญหาซึ่งเปนปญหาตน 
กําเนิดที่กําหนดใหไดอยางหลากหลาย แนนอนวาปญหาคณิตศาสตรทุกปญหาตางก็เปนปญหาปลายเปด
โดยนัยน้ี อยางไรก็ตามปญหาที่นาสนใจคือ โดยทั่วไปปญหาคณิตศาสตรในโรงเรียนจะเนนการพิจารนา
คําตอบเพียงคําตอบเดียว รวมทั้งไมไดเนนขอมูลเชิงกระบวนการของปญหา  ตัวอยางของปญหาที่เปนชนิด
ของกระบวนการเปด  ไดแก 
 

นักเรียน 37 คน ตองการทําการดวันเกิดสําหรับครู ในที่ประชุมตกลงกันวาทุกคนจะชวยกันทําการด 
โดยพวกเขาจะทําการดขนาดเล็ก (รูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีขนาดยาว 15 ซม. และกวาง  10 ซม.) จาก
กระดาษแผนใหญ (รูปสี่เหลี่ยมผืนผายาว 45 ซม. และกวาง 35 ซม.) ปญหาก็คือ จะทําการดแผนเล็ก
จากกระดาษแผนใหญไดกี่แผน 
 

                สําหรับปญหาน้ีนักเรียนอาจจะใชวิธีแบงแผนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่กําหนดให
ออกเปนการดขนาดเล็กแลวลองเรียงกันใหไดดังในรูปหรือนักเรียนอาจใชวิธีคํานวณ (35x45)÷(15x10) 
ไดคําตอบเปน 10.5 หรือบางคนอาจคํานวณจาก (7x9)÷(3x2) โดยการใชอัตราสวน 
 

   

   

     

 
 แนวทางคําตอบที่หลากหลายทําใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมไปไดตามความสามารถและความสนใจ
และโดยอาศัยการอภิปรายกลุมจะทําใหนักเรียนมีกระบวนการแกปญหาที่ดีกวาเดิม 
              (2)  ผลลัพธเปด ปญหาปรายเปดชนิดน้ีมีคําตอบที่ถูกตองหลากหลาย โดยชิมะดะและ
เพ่ือนรวมงานของเขาไดพัฒนารูปแบบของปญหาน้ีขึ้น (e.g.,  Shimada, 1977) ในยุโรป Christensen 
& Walter (1986, อางถึงใน Nohda, 1983) ไดศึกษาถึงความสําคัญของปญหาแบบสืบเสาะซึ่งมี 
ลักษณะคลายกับปญหาที่มีผลลัพธเปดที่กลาวถึงอยูน้ี ตัวอยางปญหาปลายเปดเรื่อง”ปญหากอนหิน” รูจัก
กันดีในฐานะที่เปนตัวแทนของปญหาแบบปลายเปด 
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รูปน้ีแสดงการกระจายของกอนหินที่โยนโดยนักเรียน 3 คน นักเรียน A นักเรียน B นักเรียน C ใน
เกมน้ีนักเรียนคนใดที่มีกอนหินกระจายนอยที่สุดจะเปนผูชนะ จากรูปจะเห็นวาพิสัยของการกระจายจาก A 
ถึง C น้ันจะเขาใจไดงายถาใชตัวเลขกําหนดดีกรีของการกระจาย ใหนักเรียนลองพิจารนาจากมุมมองที่
หลากหลายเพ่ือกําหนดดีกรีของการกระจายใหไดมากวิธีที่สุดจากน้ันอธิบายวาวิธีใดเปนวิธีที่ดีที่สุดสําหรับ
นักเรียนเพราะเหตุใด 

 
               เพ่ือแกปญหาน้ี นักเรียนบางคนอาจคิดวา “การวัดพ้ืนที่ของรูปทรงหลายเหลี่ยม”  

เปนวิธีการที่ดีในการกําหนดของการกระจาย บางคนอาจนึกถึง “การวัดความยาวของสวนของเสนตรง
ทั้งหมด” หรือบางคนก็อาจใช “การวัดรัศมีของวงกลมที่เล็กที่สุดที่รวมจุดทั้งหมดของการกระจาย” วิธี
ตางๆเหลาน้ีมีทั้งขอดีและขอเสีย ครูควรจะชวยใหนักเรียนไดเห็นทั้งขอดีและขอเสีย เพ่ือพัฒนาไปสู
แนวทางคําตอบที่เปนกรณีทั่วไปจากแนวทางตางๆ ที่นักเรียนเสนอขึ้นมา 

              (3)  แนวทางการพัฒนาปญหาเปด  หลังจากที่นักเรียนไดแกปญหาไปแลวนักเรียน
สามารถพัฒนาไปเปนปญหาใหมดวยการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือองคประกอบของปญหาเดิม การเนน
แงมุมน้ีซึ่งเรียกวา “จากปญหาสูปญหา” (Takeuchi & Sawada, 1984) ถือไดวาเปนแนวทางการพัฒนา
ปญหาเปด ตัวอยางของปญหาปลายเปดชนิดน้ีไดแกเรื่อง  ปญหาไมขีดไฟ (Math stick problem) ซึ่งเปน
ปญหาที่ใชในการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการแกปญหาทางคณิตศาสตรของอเมริกาและญี่ปุน (Miwa, 
1992)  

“สรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใชไมขีดไฟดังรูปขางลางน้ี ถาตองการสรางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจํานวนแปดรูป
จะตองใชไมขีดไฟจํานวนเทาใด” 

 
 
1) ใหนักเรียนเขียนแนวทางของการแกปญหาและคําตอบของปญหาขางตน 
2)ใหนักเรียนสรางปญหาของนักเรียนเองใหคลายกับปญหาขางตนโดยสรางปญหาที่หลากหลาย

เทาที่นักเรียนจะทําได โดยที่ไมจําเปนตองหาคําตอบที่ตัวเองสรางขึ้น 
3)ใหนักเรียนเลือกปญหาที่นักเรียนคิดวาดีที่สุดจากปญหาที่สรางไวขางตน โดยระบุขอที่เลือกแลว

ใหเหตุผลวาทําไมจึงคิดวาเปนปญหาที่ดีที่สุด 
  นักเรียนอาจพัฒนาปญหาขึ้นมาโดยการเปลี่ยนจํานวนของ สี่เหลี่ยม หรือนักเรียนบางคนอาจ

เปลี่ยนเง่ือนไขจาก “สี่เหลี่ยม” เปน “สามเหลี่ยม” หรือ “สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน”  หรือบางคนอาจพัฒนา
ปญหาที่ถามเก่ียวกับจํานวนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เมื่อกําหนดจํานวนกานไมขีดใหดวยแนวทางน้ี  นักเรียน
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สามารถสนุกสนานกับการต้ังปญหาดวยตัวเอง ย่ิงไปกวาน้ันจากการเปรียบเทียบกับเพ่ือนๆ นักเรียน
สามารถอภิปรายถกเถียงกันเก่ียวกับโครงสรางทางคณิตศาสตรของปญหาและความเปนกรณีทั่วไปของ
แนวทางคําตอบที่นักเรียนคิดได 

 2.2.3   การประเมินแนวทางคําตอบของนักเรียน (Evaluation of Students’ Responses) 
การประเมินกิจกรรมของนักเรียนในการสอนที่ใชวิธีการแบบเปดเปนสิ่งที่มีคุณคาที่จะ

กลาวถึงเพราะวา เปาหมายของวิธีการแบบเปดไมใชเพ่ือใหไดคําตอบที่ถูกตองแตเพียงอยางเดียวแตเพ่ือ
สงเสริมแนวทางในการคิดทางคณิตศาสตรและความคิดสรางสรรคของนักเรียน ในความเปนจริงก็ไมใชเรื่อง
งายสําหรับครูที่จะเมินความหลากหลายของแนวทางคําตอบของนักเรียน 

 
 การประเมินแนวทางของคําตอบของนักเรียน สามารถพิจารณาไดจากเกณฑ 

ขางลางดังตอไปน้ี 
     -     Fluency จํานวนของคําตอบหรือแนวทางในการแกปญหาที่นักเรียนสรางขึ้นมีมาก 

นอยเพียงใด 
     -     Flexibility ความแตกตางของแนวคิดทางคณิตศาสตรที่นักเรียนแตละคนคนพบมี 

มากนอยเพียงใด 
-      Originality ระดับความเปนตนแบบหรือแนวคิดริเริ่มของนักเรียนอยูระดับไหน 
-      Elegance ระดับของการนําเสนอแนวคิดของนักเรียนมีความชัดเจนและงายเพียงใด 

เกณฑเหลาน้ีจําเปนตองมีการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงสองเกณฑแรกครู
สามารถประเมินจากการนับของจํานวนของแนวทางคําตอบของนักเรียนได 

2.2.4 สถานการณการสอนซึ่งเกิดจากการใชวิธีการแบบเปด (Teaching Situation by Open- 
Approach Method) 

การสอนคณิตศาสตรในหองเรียนที่ใชวิธีการแบบเปดดําเนินไปอยางไร แผนภาพตอไปน้ี
แสดงใหเห็นถึงลักษณะของการสอนการแกปญหาทางคณิตศาสตรในญี่ปุน ซึ่งสรางขึ้นจากการศึกษา
กระบวนการสอนของ  แฮรบารตแผนภาพน้ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะหลายอยางของช้ันเรียนญี่ปุนที่ใช
สถานการณปญหานําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตรที่สําคัญแกนักเรียน นักเรียนไดรวมมือกันเผชิญกับความ
ทาทายของสถานการณปญหาเพ่ือไปถึงแนวทางคําตอบของพวกเขา ในช้ันเรียนปกติแลวเปนเรื่องยากทีจ่ะ
สรางกระบวนการใหเกิดขึ้นสําหรับนักเรียนในช้ันสูงๆ ที่นักเรียนมีความสามรถและความเช่ือแตกตางกัน
มาก แตในช้ันเรียนที่ใชวิธีการแบบเปดมุงที่จะเตรียมใหนักเรียนไดเขาถึงสถานการณที่ทาทาย  โดยการใช
ปญหาแบบเปดที่มีศักยภาพที่จะสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลทั้งในเรื่องของความสามารถและ
ความสนใจ และเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแนวทางทางการคิดคณิตศาสตรของนักเรียน และเพ่ือสนับสนุน
กระบวนการสืบเสาะหาแนวทางในกาแกปญหาและสรางปญหาใหมขึ้นมาดวยตัวเอง โดยอาศัยกิจกรรมที่
กลาวมา นักเรียนไดรับการคาดหวังวาจะไดเรียนรูเฉพาะแตความรูคณิตศาสตรแตไดเรียนรูพ้ืนฐานที่สําคัญ
ของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เชน แนวทางในการคิดคณิตศาสตร ความเช่ือ และความรูเกี่ยวกับความ
ตระหนักในการคิด (Metacognitive - knowledge) วา “คนเราเรียนรูไดอยางไร” 
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ภาพที่ 3  แสดงลักษณะที่สาํคัญที่เกิดขึ้นในหองเรียนที่ใชการสอนโดยวิธีการแบบเปด 
 
2.3   บริบทช้ันเรียนที่สอนดวยวิธีการแบบเปด 

 การสอนโดยใชวิธีการแบบเปดมีเปาหมายเพ่ือใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนคณิตศาสตรใน
แนวทางที่ตอบสนองความสามารถของพวกเขาควบคูไปกับระดับของการตัดสินใจดวยตนเองในการเรียนรู
ของพวกเขา และสามารถขยายหรือเพ่ิมเติมคุณภาพของกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคณิตศาสตร
ได หรือกลาวไดวาครูที่ใชวิธีการแบบเปดในการสอนจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพยายามทําความเขาใจแนวคิด
ของนักเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ทําใหแนวคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนในกิจกรรมทาง
คณิตศาสตรขึ้นไปอยูในระดับสูงขึ้นโดยเปดโอกาสใหนักเรียนใชการเจรจาตอรองความหมายกับนักเรียนคน
อ่ืน หรือโดยอาศัยการช้ีแนะของครู นอกจากน้ีครูที่ใชวิธีการแบบเปดตองพยายามสนับสนุนใหนักเรียนไดมี
การบริหารจัดการตนเองเพ่ือขยายตอกิจกรรมในเชิงคณิตศาสตร 

ประสบการณเดิมของคร ู
 

องค 
ประกอบ

ทาง 
วัฒนธรรม 
 

การแลกเปลี่ยน
 

กิจกรรมการสอนของครู 
 

กิจกรรมของนักเรียน 
 

 

การแกปญหาและ 
การสื่อสารความรูความ

เขาใจของผูเรียนใน 
กิจกรรมการแกปญหา 

 

การชวยเหลือ 
 

กา
รส

อน
 

 

ความเชื่อของนักเรียน 
 

ประสบการณเดิมของนักเรียน 
 

กลวิธกีารเรียนของผูเรียน 

 

องค 
ประกอบ 

ทาง 

สังคม 
 

กลวิธีการสอนของคร ู
 

ความเชื่อของครู 
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ขั้นตอนของการนําปญหาปลายเปดมาใชในช้ันเรียนวามี 3 ขั้นตอน คือ 
(1)   กําหนดปญหา  เปนขั้นตอนที่ครูนําเสนอปญหาใหนักเรียนไดเผชิญ โดยครูไมไดแนะวิธีการ

แกปญหาใหกับนักเรียน ซึ่งลักษณะของปญหาอยูในรูปของสถานการณ เชน การเลนเกมปญหาน้ันไม
สามารถหาคําตอบไดในทันที ซึ่งวิธีการแกปญหาน้ันจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของครูวาต้ังใจจะกําหนดวา
ปญหาที่ครูตองการใหนักเรียนไดแกไขในสถานการณที่กําหนดเปนปญหาชนิดใด ซึ่งชนิดของปญหา
ปลายเปด มี 3 ชนิด คือ 1) กระบวนการเปด คือมีวิธีการแกปญหาที่ถูกตองหลายทาง 2) ผลลัพธเปด คือ
มีคําตอบถูกหลายคําตอบ 3) แนวทางการพัฒนาเปด คือ สามารถที่จะพัฒนาไปเปนปญหาใหมได
หลากหลายโดยการเปลี่ยนเง่ือนไขหรือคุณลักษณะ หรือวิธีคิดที่ครูตองการใหนักเรียนนํามาใชเพ่ือ
แกปญหามีกี่วิธี และปญหาที่ครูตองการใหนักเรียนสรางขึ้นจากปญหาเดิมเปนประเภทใด 

(2)   แกปญหาเปนขั้นตอนการหาวิธีการที่หลายหลากเพ่ือนําไปสูการแกปญหา โดยนักเรียนแตละ
คนเสนอแนวทางในการแกปญหาของตนเองที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับความสามารถและประสบการณ
ของแตละคน และครูกระตุนใหนักเรียนอภิปรายถึงความเก่ียวของกันของแตละวิธีและนํามาบูรณาการเขา
ดวยกัน 

(3)   ขยายปญหา เปนขั้นตอนการขยายสูปญหาใหม โดยอาศัยฐานจากปญหาเดิมและพิจารณา
จากขั้นตอนการแกปญหา 

จากที่กลาวมาแลว จะเห็นวาบริบทของช้ันเรียนที่สอนดวยวิธีการแบบเปดน้ันจะเนนที่การเขาถึง
ปญหาที่หลากหลายตามความสามารถของแตละบุคคล ซึ่งโดยสวนมากจะจัดนักเรียนเปนกลุมแลวทํา
กิจกรรมการแกปญหาคณิตศาสตรดวยกันในชวงทายกิจกรรมจะเปนการนําเสนอหนาช้ันเรียนเพ่ือให
นักเรียนไดแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตรของแตละกลุมตอช้ันเรียนและเปนการอภิปรายของนักเรียนจาก
ผลงานนักเรียนในแตละกลุม  
 
เอกสารทีเ่กี่ยวของ 

เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัวิธกีารจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach)  
วิภาพร  สุทธิอัมพร (2549) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความสามารถเชิงสรางสรรค

ทางคณิตศาสตรในสถานการณการแกปญหาปลายเปด พบวา เจตคติเชิงสรางสรรคทางคณิตศาสตรที่เห็น
ชัดเจนในช้ันเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณการแกปญหาปลายเปดคือความเปนตรรกะ การ
มีสมาธิและความอดทน ความหลากหลายและความเปนตนแบบ โดยนักเรียนคํานึงถึงและใหคุณคาการ
ทํางานที่เนนกระบวนการกอนที่จะไดผลลัพธมาและเกิดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลลัพธที่
ไดมากขึ้น นอกจากน้ีนักเรียนยังใชความพยายามในการแกปญหาอยางตอเน่ืองและยาวนานเพ่ือผลิต
ช้ินงานใหมีความหลากหลายและโดดเดนจากเพ่ือนกลุมอ่ืนใหมากที่สุด โดยเจตคติเชิงสรางสรรคดังกลาว
เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองกันในการแกปญหาในกลุมยอยและการนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน  และ  ใน
สถานการณการแกปญหาปลายเปดแตละหนวยการเรียนรูนักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมการแกปญหาได
ดวยศักยภาพที่มีและความแตกตางของแตละบุคคล  ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาเจตคติเชิงสรางสรรคไปใน
ระหวางการแกปญหา ซึ่งเจตคติเชิงสรางสรรคที่เกิดขึ้นจะเปนตัวกําหนดทิศทางการแกปญหาใหดําเนินไป
ในทางบวกจนเกิดความคิดสรางสรรค และความคิดสรางสรรคที่เกิดขึ้นจะชวยสงเสริมใหนักเรียนพัฒนา
เจตคติเชิงสรางสรรคตอไป 
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ประกายคํา  เทศารินทร (2550) ทําวิจัยเรื่อง การวิเคราะหการประเมินเชิงการรูของ
นักเรียนในสถานการณการแกปญหาปลายเปด การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการประเมินเชิง
การรูของนักเรียนในสถานการณการแกปญหาปลายเปด ในระหวางที่นักเรียนทํากิจกรรมแกปญหาใน
บริบทของช้ันเรียน ผลการวิจัยพบวา การประเมินเชิงการรูของนักเรียน ที่นํามาใชในการตีความของ
สถานการณการแกปญหาที่ เ กิดขึ้นขณะน้ัน เปนตัวผลักดันที่สําคัญที่ทําใหนักเรียนแสดงออกถึง
ประสบการณเชิงอารมณ ที่แตกตางกัน ไดแก สกีมาที่สัมพันธกับการพิจารณาวาตนเองจะสูญเสียโอกาสที่
จะชนะ หรือแพการแขงขัน และสกีมาที่สัมพันธกับความมุงหวังที่จะชนะการแขงขันสงผลใหนักเรียนเกิด
ประสบการณเชิงอารมณดีใจ เมื่อตีความวาตนเองมีโอกาสจะชนะการแขงขัน หรือเกิดประสบการณเชิง
อารมณผิดหวัง เสียใจ เมื่อเห็นวาตนเองจะแพการแขงขัน 

ปรีชา  เนาวเย็นผล (2544) ทําวิจัยเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใช
การแกปญหาปลายเปด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 การวิจัยครั้งน้ี มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชการแกปญหาปลายเปด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
และมีความมุงหมายที่จะศึกษาวาเมื่อใชกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 แลวจะเกิดผลอยางไรในดานตอไปน้ีคือ ความสามารถในการแกปญหา พฤติกรรมการคิด
แกปญหา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ค 101 คณิตศาสตร 1 
ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินเจตคติหลังเรียนตอวิชาคณิตศาสตร นักเรียนในกลุมทดลองมีเจตคติที่ดี
ตอวิชาคณิตศาสตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



17 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 

วิธีดาํเนนิการศึกษา 
     การศึกษาการจัดการเรียนรู วิ ธีการแบบเปด (Open Approach) กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร และเพ่ือพัฒนาการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) ในจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open 
Approach) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในครั้งน้ีซึ่งใชเวลาในการศึกษาเพียงระยะเวลาสั้น ๆ มี
ขั้นตอนในการดําเนินงานดังน ี้  

1. เครื่องมือนเิทศ  
แบบสังเกตการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach)  

2. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมูล  
    ในการศึกษางานในครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยใชกระบวนการ PDCA เปนตัวกําหนด 

ทิศทางของการทํางานในครั้งน้ี มีรายละเอียดดังน้ี  
2.1 การวางแผน (P-Plan)  
     2.1.1 เกบ็รวบรวมขอมูล  
     2.1.2 วิเคราะหขอมูล  
     2.1.3 การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ  
2.2 การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do)  
     2.2.1 การจัดทําแผนการนิเทศ  
     2.2.2 การจัดทําเครื่องมือการนิเทศ  
2.3 การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check)  
     2.3.1 การปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนการนิเทศ  
     2.3.2 สังเกตการสอน  
     2.3.3 สะทอนผลการนิเทศ  
     2.3.4 สรปุผลการประเมิน  
2.4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A-Act)  
     2.4.1 จัดทํารายงานผลการนิเทศ  
     2.4.2 นําเสนอผลการนิเทศและเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

3. ขั้นตอนกิจกรรมการนเิทศการศกึษา 

ตารางที่ 1 ขัน้ตอนกิจกรรมพฒันาคร ู
 

กิจกรรมการพฒันาคร ู วิธีดาํเนนิงาน/รปูแบบการนเิทศ 
สื่อ/เครื่องมือ 

การนิเทศ 

แนวทาง 
การตดิตาม/
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพ่ือสรางความเขาใจ  
1.  แนะนําตัวผูนิเทศ สรางสมัพันธภาพ 
 สรางความไววางใจ แจงจุดประสงค  
 ขั้นตอน ภารกิจตอครูกลุมเปาหมาย  
2.  ผูนิเทศรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
    2.1 ปญหาการจัดการเรียนรู 
    2.2 ความตองการจําเปนในการพัฒนา 
    2.3 กจิกรรม/นวัตกรรมการพัฒนา   
3.  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศรวมสราง 
 เครือขาย Social Network 

1. สรางสัมพันธภาพที่ดีแนะนํา
ตัวผูนิเทศ 
2. แจงจุดประสงคการจัด
กิจกรรมนิเทศ สรางสัมพันธภาพ
ความไววางใจกับกลุมเปาหมาย  
3. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
  3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู 
  3.2 ความตองการจําเปนใน
การพัฒนา 
  3.3 กิจกรรม/นวัตกรรมการ
พัฒนา    
4. รวมสรางเครือขาย 
Social Network 

- PowerPoint 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก 
  การนิเทศ 

- สังเกตความ
รวมมือของ
กลุมเปาหมาย 
- วิเคราะหแบบ  
 สอบถาม 
- วิเคราะหบันทึก 
 การนิเทศ 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการโคชแบบ  
กัลยาณมิตร  
2. สังเกตช้ันเรียน 
3. นัดหมายการนิเทศ ติดตาม ครั้งตอไป 
 

1. สรางสัมพันธภาพที่ดีความ
ไววางใจ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูโดย การ
โคชแบบกัลยาณมิตร 
3. ลงมือปฏิบัติสรางรายวิชา
คําอธิบาย รายวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน  

- PowerPoint 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึก 
 การนิเทศ 

- สังเกต พฤติกรรม 
การปฏิบัติงาน 
และความรวมมือ 
ของกลุมเปาหมาย 
- วิเคราะหผลการ 
สังเกต สังเคราะห 
ประมวลผลการ 
สังเกต 
- วิเคราะหบันทึก 
การนิเทศ 



19 
 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมการพฒันาคร ู วิธีดาํเนนิงาน/รปูแบบการนเิทศ 
สื่อ/เครื่องมือ 

การนิเทศ 

แนวทาง 
การตดิตาม/
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 3 รวมประชุม นิเทศ ติดตาม
สนับสนุน และรายงาน 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู ประชุมกลุมยอย 
และโคช สะทอนผลเพ่ือการพัฒนา 
2. ผูนิเทศนําเสนอรายงานผลการพัฒนา 
โดยกระบวนการนิเทศแบบ coaching   
3. ผูนิเทศแสดงความรูสึกในการพัฒนา 
และสานตอเครือขายใหย่ังยืน 

1. สรางสัมพันธภาพที่ดี ความ
ไววางใจ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูโดย การโคช
แบบกัลยาณมติร 
3. สะทอนผล 
 

- PowerPoint 
 

- สังเกตความ 
รวมมือของ
กลุมเปาหมาย 
- วิเคราะห  
สังเคราะห  
ประมวลผลการ 
ประเมิน 
- วิเคราะห แบบ
วัดความพึงพอใจ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา  

1. ผลการศกึษา 
1.1 พฤตกิรรมทีเ่กดิจากจากกระบวนการพฒันา 
 

ผูฝกประสบการณ คร ู
1) ศึกษาสรางองคความรู/ทักษะ 1) ไดความรู ความเขาใจ/ไดแนวคิด 
2) ออกแบบกระบวนการพัฒนาครูโดยการ  
    จัดทําคูมือพัฒนา และเครื่องมือ 

2) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
 

3) ฝกกระบวนการนิเทศและการพัฒนาครู
อยางเปนระบบ 

3) นําความรูไปจัดการเรียนรูในช้ันเรียน 

 

1.2. ผลงานชิน้งานจากกระบวนการพฒันา 
 

ผูฝกประสบการณ คร ู
1. เครื่องมือการนิเทศ 1. มีแผนการจดัการเรียนรูวิธีการแบบเปด 

(Open Approach) 
2. รายงาน IS และการนิเทศ 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิธีการแบบ

เปด (Open Approach) 
 

2. สะทอนผลความคดิเหน็ตอกระบวนการ 
       ครูสามารถจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และครูมี
ความพึงพอใจตอการสงเสริมการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach) เน่ืองจากครูไดรับการ
นิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) ในการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach)  
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3. การนเิทศแบบชีแ้นะ (Coaching) 

ตารางที่ 2 การนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching)  

Coaching  กระบวนการ 
1) สรางความรวมมือระหวางโคชและโคชช่ี 
2) กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินงาน  
3) ดําเนินงานตามกระบวนการ 
4) การประเมนิผล  

(P-Plan)   = การวางแผน 
(D-Do)     = การปฏิบัติงานตามแผน 
(C-Check) = การตรวจสอบและประเมินผล 
(A-Act)     = การนําผลการประเมิน 
                 มาปรับปรุงงาน  

          
จากผลการศึกษาเอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี สามารถสรางองคความรูควบคูการนําลงสูการ

ลงมือปฏิบัติจริง สามารถเขียนแผนภาพกรอบแนวคิดกรอบของการศึกษา  ดังน้ี 
 
 
 
    P    รวมคดิรูปญหา 
 
 
    D    นิเทศแบบรวมใจ 
 
 

    C   รวมสรรหาทางแกไข 
 
 
 
 
 
     A  รวมสายใยสานยั่งยนื 
 
 
 

 
วงจรคณุภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

ระดมความคิด 

-สรางแรงจงูใจ 

-กําหนดปญหา/หา NA 

-กําหนดนวัตกรรม 

 

ปฏิบัติการประชุมครู 

-สรางคูมือพัฒนา 

-ชี้แนะ 

-ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

สรางแผน-นิเทศ 

 

-จัดทําแผนการจดัการเรียนรู 

-สะทอนแผนการจัดการเรียนรู 

-ตรวจผลงาน 

รายงาน 

-วิเคราะหขอมูล 

-ประมวลผล-สรุป 

-แลกเปลี่ยนเรียนรู/โคช 

ใช 
ไมใช 

ปรับปรงุ 

วัด-ประเมิน 

-แบบตรวจผลงาน 

-แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

P 

C 

D 

A 



22 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

1. สรปุผล  

     การนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) สําหรับการสงเสริมครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิธีการ
แบบเปด (Open Approach) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ PDCA  ไดพัฒนาครู
โรงเรียนคําบง 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 3 
คน ใหมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach) กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ทั้งน้ี กระบวนการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) ที่กอใหเกิดความรูความเขาใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach) สงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูและผูเรียน
ผูเรียน ทั้งดานการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร อีกทั้งนําผลการศึกษาไป
พัฒนารายวิชาคณิตศาสตรในระดับช้ันอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
 
2. อภิปรายผล 
 ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) ระยะการเตรียมการ มีการดําเนินการให
ความรูและฝกทักษะเก่ียวกับการโคช ซึ่งมนุษยจะปรับทัศนคติ คานิยมและมีความเขาใจหากไดรับการ
ช้ีแจง และใหความรูที่จําเปน สงผลใหผูทําหนาที่โคชและผูรับการโคชมีความรูและทักษะสามารถเลือก
วิธีการการจัดการเรียนรู วางแผนดําเนินการ และประเมินผลการโคชและการจัดการเรียนรูไดอยางมั่นใจ 
การใหความรูและฝกทักษะที่จําเปนในระยะเตรียมการ ชวยใหผูโคชมีความพรอม เกิดความเช่ือมั่น และมี
ความพึงพอใจในรูปแบบการโคช รวมทั้งขั้นตอนการสรางบรรยากาศของความเปนเพ่ือนรวมวิชาชีพ มีการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดความรวมมือกันในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และ
มีความไววางใจตอกัน เปนสวนหน่ึงที่อยูในเง่ือนไขของการโคช บรรยากาศเหลาน้ีสงผลใหครูรูสึกถึงความ
ยืดหยุน มีความปลอดภัย เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเกิดแรงจูงใจภายในตอการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง สอดคลองกับการศึกษาของ เกรียงศักด์ิ สังขชัย (2552, บทคัดยอ) และ วชิรา 
เครือคําอาย (2552, บทคัดยอ) ที่พบวา ครูผูทําหนาที่นิเทศ และครูผูทําหนาที่จัดการเรียนรูรวมทั้ง
ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการใชรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้น 
  

3. ขอเสนอแนะ  

3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 
3.1.1 แผนการนิเทศ และกระบวนการนิเทศที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตองมี

ความยืดหยุน สามารถปรับใชในทุกสถานการณที่อาจเกิดขึ้น 
3.1.2 การสรางสัมพันธภาพที่ดี บุคลิกภาพ การสื่อสาร ความสุภาพออนนอม ความ

จริงใจจะนําไปสูความไววางใจ เปดใจ รวมมือ รวมใจ และภาคภูมิใจ ตอกระบวนการพัฒนาครูโดยองครวม 
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3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาครั้งตอไป  
3.2.1 ควรนําการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) ไปพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

วิธีการแบบเปด (Open Approach) โดยใชกระบวนการ PDCA ไปใชในการพัฒนาครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 

3.2.2 ควรมีการคิดคนกระบวนการนิเทศแบบอ่ืน ๆ ที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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แบบนิเทศการจัดการเรียนรูของครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
 

ช่ือผูนิเทศ.............................................................วันที่ .......... เดือน........................................ พ.ศ.............. 
ช่ือครูผูรับการนิเทศ .......................................................................................................................................  
ระดับการศึกษา     ปริญญาตรี สาขาวิชาที่จบการศึกษา ........................................................  
      ปริญญาโท สาขาวิชาที่จบการศึกษา .........................................................  
          ปริญญาเอก สาขาวิชาที่จบการศึกษา .......................................................  
ช่ือสถานศึกษา ………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
ตอนที ่1 แผนการจัดการเรยีนรู 
1. ช่ือแผน .......................................................................................ช้ัน .................... วิชา ........................... 
    จํานวนนักเรียน  นักเรียนชาย จํานวน ….......... คน    นักเรียนหญิง จํานวน ............ คน 
 
2. กระบวนการจัดการเรียนรู 

รายการ 
17ระดบัคณุภาพ 

ขอสังเกต 
การแนะนํา
เสริมแรง ด ี พอใช ปรบัปรุง 

1. การนําเขาสูบทเรียน      
17๒. อธิบายขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม      
17๓. ต้ังคําถามเพ่ือสรางการเรียนรู      
17๔. เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น
ซักถาม 

     

17๕. ผูเรียนสนใจ / มสีวนรวม /กระตือรือรน      
17๖. เช่ือมโยงความคิดเห็นผูเรียนสูการสรุป
แนวคิดหลักของบทเรียน 

     

17๗. ความชัดเจนในการลําดับความคิดและ
ประเด็นการเรียนรู 

     

17๘. การใชสื่อและอุปกรณการเรียนรู      
17๙. บรรลุจุดประสงคของแผนการจัดการ
เรียนรู 
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3. ทัศนะและทาทีของครูผูสอน 

รายการ 
17ระดบัคณุภาพ 

ขอสังเกต 
การ

แนะนํา
เสริมแรง 

ด ี พอใช ปรบัปรุง 

1. ทาทีเปนมติร ผูเรียนไมอึดอัด      

2. ผูเรียนมสีวนรวม/เราความสนใจ      

3. ไมช้ีถูกผิด หรือบอกควรทํา/ ไมควรทํา      
4. ไมโนมนาวใหคิดเหมือนครู      

 
4. การใหขอมลูของครูผูสอน 

รายการ 
17ระดบัคณุภาพ 

ขอสังเกต 
การ

แนะนํา
เสริมแรง 

ด ี พอใช ปรบัปรุง 

1. ใหขอมลูรอบดานไมปดบัง      
2. ขอมูลถกูตองไมคลาดเคลื่อน      
3. อธิบายชัดเจน      
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ตอนที่ ๒ การพดูคุยกบัครหูลังการจัดการเรียนรู 
 ไดพูดคุยกัน  ไมไดพูดคุย เพราะ......................................................................................................... 
๑. สิ่งที่ครูคิดวาทําไดดีในครั้งน้ี คือ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
ผูนิเทศเสรมิแรงโดย 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
๒. สิ่งที่ครูคิดวาตนเองควรปรับปรุง เพ่ือทําใหดีขึ้นในการจดัครั้งตอไป คือ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
ผูนิเทศเสรมิแรงโดย 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
๓. ขอเสนอแนะของครู 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะของผูนิเทศ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ ๓ สิ่งทีผู่นเิทศเหน็วาเปนอุปสรรคในการจัดการเรียนรูครั้งนี ้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรทีมี่ตอการนเิทศแบบชี้แนะ 
 

คําชีแ้จง   โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจที่มีตอการนิเทศแบบช้ีแนะ 
  ระดับคะแนนในการประเมิน  ดังน้ี 
  5 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ 
  4 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจนอย 
      1    หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศ17 
    1.1 การวางแผนนิเทศ ชัดเจน มีความเปนไปได18 
    1.๒ วิธีการนิเทศเหมาะสมกับกิจกรรมและผูรับการนิเทศ18 
    1.๓ การเสริมสรางกําลังใจใหกับผูรับการนิเทศ18 
    1.๔ การประเมินผลการนิเทศ มีการประเมินอยางตอเน่ือง 

     

17๒. ความพึงพอใจตอผูใหการนิเทศ17 
    2.1 มีบุคลกิภาพดี18 
    2.2 มีมนุษยสัมพันธดี18 
    2.3 มีความรูความสามารถในเรื่องที่นิเทศ18 
    2.4 การสือ่สารและการความสามารถในการถายทอด 

     

17๓. ความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับ 
   3.1 ไดรับบริการตรงกับความตองการ 
17   ๓.๒ ไดรับบริการที่ ถูกตอง เหมาะสม 17 
18   ๓.๓ ผูรับการนิเทศ มคีวามรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน18 
18   ๓.๔ ผูรับการนิเทศมีขวัญกาํลังใจในการปฏิบัติงาน 

     

 
ขอเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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