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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากท่าน                   
ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  นางวิหาญ      
พละพร  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด คณะวิทยากรพ่ีเลี้ยงทุกกท่าน ที่ให้
ค าแนะน าตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า ผู้ศึกษาใคร่ขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบคุณ ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศ
การศึกษา รุ่นที่ 18/2563 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    
ที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และให้ก าลังใจในการศึกษาค้นคว้าตลอดมา       
 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านค าบง 1 โรงเรียนบ้านค าพ้ี 
โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีและโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ที่ได้ให้
โอกาสในการเข้าสังเกตชั้นเรียน และนิเทศการสอน อย่างสูงยิ่ง 
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ชื่อเรื่อง     การศึกษาผลการนิเทศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)  

    ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) 
ชื่อผู้ศึกษา  นางสาวอรพร คนสนิท 
               ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ปีท่ีพิมพ ์   ๒๕๖๓  

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนหรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ ๒. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
การนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ (Coaching) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านค าบง 1 โรงเรียนบ้านค าพ้ี โรงเรียน
บ้านภู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี และโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน ๖ คน   
 ผลการศึกษาพบว่า 1) แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนหรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พบว่า กิจกรรมการสอนแบบเชิงรุกสามารถท าให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น และผู้เรียนมีเจต
คติทางการเรียนที่ดีต่อการวิชาคณิตศาสตร์ และ 2) ความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ 
(Coaching) ปรากฏว่าครูผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงรุก           
(Active Learning) มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก 
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สารบัญ 

 
เรื่อง                                                                                                             หน้า 
 
กิตติกรรมประกาศ ก 
บทคัดย่อ ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง  
   ตาราง ๑ การเปรียบเทียบลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
   กับการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้อย่างเดียว (Passive Learning) 

๕ 

   ตาราง ๒ ผลการสังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้ถูกนิเทศ หลังจากได้รับการนิเทศ 
   แบบชี้แนะ (Coaching) 

 
๑๓ 

   ตาราง ๓ ความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ (Coaching)  ๑๔ 
บทที่ 1  บทน า  
           ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
           วัตถุประสงค์ ๓ 
           ขอบเขตของการศึกษา 
           ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                   

๓ 
๓ 

บทที่ 2  ทฤษฏี และเอกสารเกี่ยวข้อง ๔ 
บทที่ 3  การด าเนินการศึกษา 1๐ 
บทที่ 4  ผลการศึกษา 1๓ 
บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๖ 
เอกสารอ้างอิง ๑๘ 
ภาคผนวก ๑๙ 
           ภาคผนวก ก  เครื่องมือการนิเทศ  
           ภาคผนวก ข  แผนการนิเทศ  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ  
 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ได้ อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552: 1) ซึ่งสอดคล้องกับ อัมพร  ม้าคนอง (2557: ค าน า) 
กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญยิ่งส าหรับการพัฒนาความคิดและการให้เหตุผลของผู้เรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบันที่กิจกรรมทางสังคมของมนุษย์มีความซับซ้อนมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนต้องใช้
ทั้งความรู้ ความคิด และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและจัดการกับสถานการณ์ที่
แตกต่างไปจากอดีต การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เพียงพอ มี
ความสามารถและความช านาญในการน าความรู้ไปใช้ ตลอดจนพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ในระดับที่
จะสามารถจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสมเหตุสมผลเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ซึ่งในการ
ด าเนินการดังกล่าว ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การจัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะต้องค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานของสาระที่นักเรียนควรรู้มาก่อน 
และการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เนื้อหาต่อไปด้วย พร้อมทั้งสอดแทรกกิจกรรมที่มุ่ง
เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมผู้เรียนให้ตระหนักใน
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ตลอดจนฝึกให้ผู้เรียนท างานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย  
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง และพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ดังนั้น ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการเรียน     การสอนคณิตศาสตร์ส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับผู้เรียนและผู้สอน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาทั้ง
สมรรถภาพของผู ้เรียนที ่ต ้องการให้มี และสมรรถภาพของผู ้สอนที ่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
สมรรถภาพให้กับผู้เรียน (อัมพร  ม้าคนอง , 2557: 6) ทั้งนี้ ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะ
เป็นนามธรรม มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย ค านิยาม  บทนิยาม สัจพจน์ ข้อตกลงเบื้องต้น ที่เป็นนามธรรม 
ยากแก่การท าความเข้าใจ เป็นผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครูส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหา นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
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 การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจากการจัดกระบวนการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา ครูมักมุ่งเน้นที่เนื้อหามากกว่าทักษะและกระบวนการ จึงท าให้ครูไม่คุ้นเคยกับ
การเรียนการสอนที่เน้นทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ ปัญหา ดังที่ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 1) ได้ระบุไว้ว่า การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่ผ่านมา แม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี แต่มีนักเรียนจ านวนมาก
ยังคงด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล การสื่อสารหรือการน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่าง ๆ และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปัญหาเหล่านี้ท าให้นักเรียน ไม่สามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และในการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ครูจ าเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและหาวิธีการหรือ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ มีรูปแบบในการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นทักษะกระบวนการ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีการเชื่อมโยงวิธีการเรียนรู้ใน
เนื้อหากับชีวิตจริง (จิราภรณ์  ศิริทวี, 2541: 35) และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
บทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ  
อันจะน าไปสู่การเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง (ทิศนา  แขมมณี, 2552: 120) นอกจากนี้ Bloom (1956: 
74) ได้กล่าวว่า การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะในกระบวนการต่างๆ  เช่น กระบวนการฝึกทักษะ  
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา จะท าให้การสอนมีคุณภาพสูงสุดทางการศึกษา ตลอดจนสนอง
จุดมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธี
สอนของตนเองให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ชี้ชัดลงไปว่า วิธีสอนหนึ่งดีกว่าอีกวิธีสอนหนึ่ง 
เพราะการเลือกใช้วิธีสอนใดวิธีสอนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหา นักเรียนและครู ดังนั้น ในการจัดการเรียนการ
สอนควรจัดให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสซักถาม แสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 
และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วย เพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนนั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่เกิด
ความเบื่อหน่ายหรือง่วงเหงาหาวนอน เนื่องจากการนั่งฟังแต่เพียงอย่างเดียว (สิริพร  ทิพย์คง, 2551: 6)  
 การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  หรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติและศึกษาความรู้ด้วยตนเอง โดยการลงมือท า 
และคิดในสิ่งที่ก าลังท า จากข้อมูลหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับผ่านทางการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน การฟัง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ ช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย เข้าใจได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและจดจ าได้นานมากขึ้นอีก
ด้วย (สัญญา  ภัทรากร , 2552 : 155-156) อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์  และการประเมินค่า 
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นอกจากนี้ การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนหรือการเรียนรู้เชิงรุก  (Active 
Learning)  ท าให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่
ผู้ เรียน เป็นฝ่ายรับความรู้ (Passive Learning) เพราะกระบวนการเรียนรู้    แบบ Active Learning 
สอดคล้องกับการท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจ า โดยสามารถเก็บและจ าสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง  จะสามารถเก็บ
ความจ า ในระบบความจ าระยะยาว (Long Term Memory) ท าให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่
มากกว่าระยะยาวกว่า  
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้รายงานจึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนหรือการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้ไปเผยแพร่ นิเทศ ชี้แนะ  แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ดังกล่าวให้แก่ครูและผู้สนใจต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนหรือ 
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ (Coaching) 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 
  การศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนหรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ 
ไปเผยแพร่ นิเทศ ชี้แนะ แนวทางการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวให้แก่ครูและผู้สนใจต่อไป  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้รายงานได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 1.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 1.2 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 1.3 บทบาทของครูกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 1.4 บทบาทของนักเรียนกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 1.5 รูปแบบการเรียนรู้กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 1.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

จากการทบทวนเอกสารและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ เรียน การจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์  (Experiential Learning) และการจัดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Hands – on 
Learning) การจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ การเรียนรู้ที่กระตือรือร้น การจัด
ประสบการณ์แบบการปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา มักเป็นค าที่ ใช้แทนเดียวกัน            
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานจะใช้ค าว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ซึ่งมีนักการศึกษา
หลายท่าน ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  

สถาพร พฤฑฒิ กุล (2558) กล่าวว่า Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้         
ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา 
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
ผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ขึ้นโดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์   สังเคราะห์ และการประเมินค่า
จากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์
อ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากความหมายของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active 
Learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วย การลงมือปฏิบัติ 
เพ่ือใหผู้้เรียนสามารสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า หรืออ านวยความสะดวก 
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 1.2 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และ     

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
 5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่  

ความรับผิดชอบ 
 6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด   
 7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
 8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการ

สร้างความคิดรวบยอด 
 9. ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย

ตนเอง 
 10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

 นอกจากนี้ Sheffield Hallam University (2000: 7) ได้สรุปความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ 
เชิงรุก กับการสอนที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางโดยผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้อย่างเดียว (Passive Learning)    
ไว้ ดังนี้ 
 
 ตาราง 1 การเปรียบเทียบลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กับการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรับรู้อย่างเดียว (Passive Learning) 
 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning) 

การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ 
(Passive Learning) 

เน้นการท างานเป็นกลุ่ม เน้นการบรรยายจากผู้สอน 
เน้นการร่วมมือระหว่างผู้เรียน เน้นการแข่งขัน 
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการสอนรวมทั้งชั้น 
ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ผู้สอนรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะประสบการณ์และ 
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

ผู้สอนเป็นผู้ชี้น าและจัดเนื้อหาเองทั้งหมด 

ผู้เรียนเป็นเจ้าของความคิดและการท างาน ผู้สอนเป็นผู้ใส่ความรู้ลงในสมองผู้เรียน 
เน้นทักษะการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา เน้นความรู้ในเนื้อหาวิชา 
ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง ผู้สอนเป็นผู้วางกฎระเบียบวินัย 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนหลักสูตร ผู้สอนเป็นผู้วางหลักสูตรเพียงผู้เดียว 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ที่ผู้สอนถ่ายทอดเพียง
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การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning) 

การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ 
(Passive Learning) 

อย่างเดียว 
ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย จ ากัดวิธีการเรียนรู้และกิจกรรม 
  
 1.3 บทบาทของครูกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
  สัญญา  ภัทรากร (2552: 44) สรุปบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก             
(Active Learning)  ดังนี้ 
  1. จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เร้าใจ และท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
  2. จัดหาสื่อการสอนที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
  3. สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพ่ือนในชั้น 
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการค้นคว้าและระดมความคิด 
  6. ผู้สอนต้องมีใจกว้าง ยอมรับความสามารถของผู้เรียน 
  7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือกัน 
  8. วางแผนเวลาในการจัดการเรียนรู้ 
  9. ผู้สอนต้องสื่อสารให้ชัดเจน 
 1.4 บทบาทนักเรียนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
  1. มีทัศนคติท่ีดีและเห็นความส าคัญของ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
  2. เป็นผู้เปิดกว้างทางความคิด 
  3. มีส่วนร่วมทุกกระบวนการเรียนรู้ 
  4. เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน 
  5. ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและค าวิจารณ์ 
  6. มีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
  7. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
  8. เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ก าลังท าอยู่ 
  9. มีส่วนร่วมในกระบวนการคิดข้ันสูง 
  10. เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ/ท ากิจกรรม 
  11. ก าหนดวัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการเรียน 
  12. มีทักษะในการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
  13. เป็นผู้คิดหรือลงมือท ากิจกรรมด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้น 
  14. เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมหลัก ๆ โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

 15. เป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้จากกิจกรรมและจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเพ่ือนที่ท า
กิจกรรมร่วมกัน  
  16. ยอมรับความแตกต่าง 
  17. เป็นผู้มีวินัย  
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 1.5 รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)   
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) ครอบคลุมวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธี เช่น  

1. การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based  Learning)  
2. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential  Learning) 

  2.1 เทคนิคการสอนแบบสาธิต 
  2.2 เทคนิคการสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ  

3. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - Based  Learning) 
5. การเรียนรู้แบบ GPAS 5 STEPs  

 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อรุณี  ทองปัน (2559) ได้ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขส าราญ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระ   การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขส าราญ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร จากการสอบถามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (μ =3.49) ส่วนความต้องการ ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
เชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร           โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (μ= 4.51) และผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้  จะเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม ได้เคลื่อนไหว
ร่างกายได้ลงมือปฏิบัติและสรุปความรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนได้เรียนอย่างกระตือรือร้นและมีความสุข
ในการเรียน แนวทางหรือรูปแบบในการจัด การเรียนรู้เริ่มจากขั้นน า โดยการก าหนดปัญหา ก าหนด
สถานการณ์ โดยให้นักเรียนแก้ปัญหาหรือหาความรู้เป็นกลุ่ม โดยได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออก 
จากนั้นร่วมกันสรุปองค์ความรู้โดยมี การน าเสนอ การอภิปรายในชั้นเรียน และสุดท้ายเป็นการประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ และจากการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นน า 2) ขั้นการสืบค้นความรู้จากแหล่งข้อมูลและสารสนเทศ 3) ขั้นเชื่อมโยงความรู้    
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4) ขั้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติงานกลุ่ม 5) ขั้นการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 6) ขั้นการสื่อสาร
และการน าเสนอ  7) ขั้นประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   2. ผลการประเมินคุณภาพของแผน  การจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องพ้ืนที่ผิว
และปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขส าราญ   จังหวัดอุบลราชธานีที่สร้างขึ้น 
โดยรวมมีคุณภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79  3. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์  เรื่องพ้ืนที่ ผิ วและปริมาตร ที่น าไปใช้จริง              
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.60/79.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร นักเรียนมีคะแนนหลังเรียน  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และนักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 60.70                
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 5. การน าเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา โดยภาพรวมเห็นด้วยกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเชิงรุก (Active 
Learning) อยู่ในระดับมากที่สุด ( μ= 4.63) 

เชิดศักดิ์  ภักดีวิโรจน์ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์    
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความสามารถ   ในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับเกณฑ์       

ผลการวิจัย พบว่า 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 2.ความสามารถในการแก้ปัญหาทา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก เรื่องทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 16.78  คิดเป็นร้อยละ 83.90 ของคะแนนเต็ม 3.ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก เรื่องทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01    
4. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังจากได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์  ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 22.64  คิดเป็นร้อยละ 75.47 ของคะแนนเต็ม 5. ความเชื่อมั่นใน
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากได้รับการจัด   การเรียนรู้แบบเชิงรุก เรื่องทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ใช้เวลาในการศึกษาเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ในการศึกษาความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนตน้แบบการพัฒนา
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้   
 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายคือ  คือ  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ต้นแบบการพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จ านวน  6  คน    
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา     
 1. แบบประเมินพฤติกรรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 26 
ข้อ 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจของครูครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 6 ที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า     5 ระดับ                
จ านวน 12 ข้อ 
 
วิธีด าเนินการ 

ในการนิเทศการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching  ซึ่งใช้เวลาในการศึกษา
เพียงระยะเวลาสั้น ๆ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้  
 1. เครื่องมือนิเทศ  

1.1 แบบสังเกตแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.2 แบบสังเกตประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการสังเกตการสอน 
1.3 แบบสัมภาษณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
1.4 แบบสรุปรายงานผลการสังเกตการสอน  

 2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครู 
แบบสังเกตแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
แบบสรุปรายงานผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)               
กับกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ๆ  โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นตัวก าหนดทิศทางของการท างานในครั้งนี้มี
รายละเอียดดังนี้  
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 2.1 การวางแผน (P-Plan) 
  2.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูล  
  2.1.2 วิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1.3 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 2.2 การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do)  
 ในขั้นการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching  ซึ่งมีข้ันตอนการนิเทศ ดังนี้   
  1. เตรียมการก่อนให้ค าชี้แนะ 
   1.1 ประสานนัดหมายผู้บริหารโรงเรียนและครู 

1.2 แจ้งวัตถุประสงค์การไปโค้ช  และแนวทางจัดกิจกรรม 
   1.3 วางแผนก าหนดค าถามส าคัญ ทบทวนประเด็นปัญหา จุดพัฒนาครู  จุดเน้น                           
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.4 เตรียมเครื่องมือในการนิเทศ  สร้างเครื่องมือการนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 
แบบบันทึกการสังเกต 
  2. ขณะด าเนินการให้ค าชี้แนะ 
   2.1 พบผู้บริหารโรงเรียนตามนัดหมาย  
   2.2 พบคณะครูก่อนนิเทศในห้องเรียน เพื่อสนทนาสร้างความคุ้นเคยและสร้างเจตคติ
ที่ดีในการนิเทศแก่ครูและนักเรียน 

    2.3 สร้างข้อตกลงในการนิเทศห้องเรียน และทบทวนแผนการสอน 
    2.4 สังเกตการณ์  กระบวนการจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 

- การจัดห้องเรียนและบรรยากาศทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน   
- กระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้  การใช้สื่อเทคโนโลยี 

          - สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน  
          - การวัดและประเมินผล 

   2.5 ทบทวนหลังการจัดการเรียนรู้  AAR : After Action Review  บันทึกการสังเกต 
   2.6 สะท้อนผลการนิเทศ ให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ ชี้จุดที่ควรพัฒนา/จุดแข็ง ก าหนด

ค าถามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ระบุปัญหา  แนวทางแก้ปัญหา และสิ่งที่จะด าเนินการในขั้นต่อไป 
  2.7 สรุปวางแผนการนิเทศร่วมกับครูเพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอด และนัดหมายการนิเทศในครั้ง
ต่อไป 
 
  3. หลังการให้ค าชี้แนะ 
   3.1 ครูน าผลการนิเทศชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาแก้ ไขการท างานและออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   3.2 ผู้นิเทศน าผลการนิเทศชั้นเรียนมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครู ทบทวนกาปฏิบัติการโค้ช เพื่อปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเทคนิควิธีการ/นวัตกรรมการนิเทศ  และ
บันทึกรายงานผลการนิเทศ  เตรียมการนิเทศในครั้งต่อไป 
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 2.3 การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 
   2.3.1 การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผนการนิเทศ 
   2.3.2 สังเกตการสอน  
   2.3.3 สะท้อนผลการนิเทศ 
   2.3.4 สรุปผลการประเมิน 
 2.4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A-Act)  
   2.4.1 จัดท ารายงานผลการนิเทศ 
   2.4.2 น าเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่ 
 
สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ 
 น าผลข้อมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)   
มาวิเคราะห์โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย  น าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง โดยได้ก าหนดการให้
คะแนนและความหมายของช่วงคะแนนในการประเมินเป็นระดับ ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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บทที่ ๔ 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาผลการนิเทศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)      

ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) มีผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการจัดการเรียนรู้ของผู้ถูกนิเทศ หลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)  
 (N =6) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลความ 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนสอน   
    1.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วน 4.83 มาก 
    1.2 จัดสื่ออุปกรณ์การสอนครบถ้วน สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.17 มาก 
    1.3 จัดท าแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

4.00 มากที่สุด 

    1.4 มีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่ 3.67 มาก 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
    2.1 จัดกิจกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 3.83 มาก 
    2.2 จัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.00 มาก 
    2.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง 4.67 มากที่สุด 
    2.4 จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะต่างๆ 3.67 มาก 
    2.5 ใช้เทคนิคการตั้งค าถาม นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 4.67 มากที่สุด 
    2.6 เลือกใช้เทคนิคการสอนที่ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียน 4.83 มากที่สุด 
    2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่เป็นกลุ่มเก่ง 3.67 มาก 
    2.8 เลือกใช้กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่เป็นกลุ่มอ่อนเพ่ือทันเพ่ือน 4.17 มาก 
    2.9 ใช้การเสริมแรงตลอดการจัดการเรียนรู้ 4.17 มากที่สุด 
    2.10 ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง 4.00 มาก 
3. การใช้สื่อเทคโนโลยี   
    3.1 สื่อเทคโนโลยีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.33  
    3.2 สื่อเร้าใจและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ 3.67 มากที่สุด 
    3.3 ครูใช้สื่อการสอนเหมาะสมถูกต้อง คุ้มค่า 4.67  
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลความ 
4. การจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน   
    4.1 การจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 4.67 มากที่สุด 
    4.2 กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.83 มากที่สุด 
    4.3 ครูให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน 4.00 มากที่สุด 
    4.4 ใช้เทคนิคหลากหลายในการควบคุมชั้นเรียน 4.33 มาก 
5. การประเมินผล   
    5.1 ประเมินศักยภาพนักเรียนก่อนเรียน 4.33 มากที่สุด 
    5.2 ประเมินศักยภาพนักเรียนระหว่างเรียน 4.17 มากที่สุด 
    5.3 ประเมินศักยภาพนักเรียนหลังเรียน 4.00 มากที่สุด 
    5.4 ใช้เทคนิคการประเมินผลตามสภาพจริง 4.67 มากที่สุด 
    5.5 ผลการเรียนท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 

3.83 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2  พบว่า  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้ถูกนิเทศ หลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ 
(Coaching) เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.24) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าการจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน ระดับมากที่สุด จ านวน 4 ข้อได้แก่ 1) การจัด
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 2) กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3) ครูให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน 4) ใช้เทคนิคหลากหลายในการควบคุมชั้นเรียน 
 
ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ Coaching  (N =6) 

 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินการนิเทศ   

1 การก าหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่ใช้ในการนิเทศอย่างเหมาะสม 4.33 ปานกลาง 

2 ความเป็นกันเองระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ 4.17 มาก 

3 
การให้ค าปรึกษา แนะน าเป็นรายบุคคลที่มุ่งเจาะลึกถึงปัญหาและ
ความต้องการของผู้รับการนิเทศแต่ละคน 

3.67 มาก 

4 
ความเชี่ยวชาญและความมั่นใจในเทคนิควิธีการนิเทศและเรื่องที่
นิเทศของผู้นิเทศ 

4.83 มาก 

5 การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนิเทศให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 3.83 ปานกลาง 
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ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ความพึงพอใจต่อผลการนิเทศที่เกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ   

6 
การเสริมแรงให้ผู้รับการนิเทศมีขวัญก าลังใจในการมุมานะ
ปฏิบัติงานที่รับการนิเทศให้ส าเร็จ 

4.50 มากที่สุด 

7 ผลส าเร็จจากการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้ การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก(Active leaning)การนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ Coaching 
ด าเนินการไปด้วยดีตามแนวทางที่ได้รับการนิเทศหลังเสร็จสิ้น
การรับการนิเทศ 

4.83 มาก 

 ความพึงพอใจต่อการด าเนินการนิเทศ   
8 ความประทับใจที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศตลอด

ระยะเวลาของการเข้ารับการนิเทศ 
4.33 มากที่สุด 

9 ความรู้ ทักษะและประสบการณ์หลังพัฒนาตนเอง โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active leaning) ที่ได้รับจากการเข้ารับการ
นิเทศ 

4.83 มากที่สุด 

10 รูปแบบและแนวทางการศึกษาด้วยตนเองท่ีได้รับจากการนิเทศ 3.67 มาก 
ความพึงพอใจต่อผลการนิเทศที่ส่งผลต่อนักเรียน   
11 ความรู้ที่ได้รับน าไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้

ตรงจุด 
4.83 มาก 

12 นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น  3.83 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.30 มาก 

 
 จากตารางที่ 3  พบว่า  ความพึงพอใจต่อผลการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ Coaching เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.36) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าครูมีความพึงพอใจต่อ   
ผลการนิเทศที่เกิดข้ึนกับผู้รับการนิเทศ อยู่ในระดับมาก  จ านวน 2 ข้อได้แก่ 1) การเสริมแรงให้ผู้รับการ
นิเทศมีขวัญก าลังใจในการมุมานะปฏิบัติงานที่รับการนิเทศให้ส าเร็จ 2) ผลส าเร็จจากการจัดการเรียนรู้ 
ของครู โดยใช้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active leaning)การนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ Coaching ด าเนินการ
ไปด้วยดีตามแนวทางที่ได้รับการนิเทศหลังเสร็จสิ้นการรับการนิเทศ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาการนิเทศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)        
ของครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) สรุปผลศึกษา  ดังนี้  
  1. การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนหรือการเรียนรู้  
เชิงรุก (Active Learning) พบว่า กิจกรรมการสอนแบบเชิงรุกสามารถท าให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จากการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติทางการเรียนที่ดีต่อการ
วิชาคณิตศาสตร์ 
 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ (Coaching) ปรากฏว่าครูผู้ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก 
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยข้อที่ 1 ที่พบว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุกภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนแบบเชิงรุกเป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและ
สร้างความรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติในระหว่างการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ ใหม่กับความรู้เดิมที่มีจากการปฏิบัติและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญนอกจากนี้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning ท าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดีขึ้น เพราะมีการ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้น สอดคล้องกับ ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมป์ (2553) ศึกษาการจัดการ
เรียนรู้ แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ และความพึงพอใจในการเรียนแล้ว 
พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้แบบใฝ่ รู้อยู่ในระดับมาก และปฏิวัติ พุทธะศักดิ์
เมธี (2556) ศึกษาการเรียนรู้เชิงรุกที่ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการคิดวิเคราะห์พบว่า
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก   
 ๒. จากผลการวิจัยข้อที่  ๒ ที่พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิ เทศแบบชี้แนะ 
(Coaching) การศึกษาอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าครูผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาครั้งนี้ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนจากการปฏิบัติจริงจนเกิดองค์ความรู้ที่เหมาะสม น าไปสู่การ
มีส่วนร่วมในประเด็นที่สนใจ ประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กันระหว่างครูกับครูและผู้บริหารกับครูสอดคล้องกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
ภูมิพลอดุลยเดช (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประชาชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ , 
2548: 32) ความว่า รู้รักสามัคคี ซึ่งบุคคลและกลุ่มคนจะต้องรู้ รู้ว่าการลงมือท าสิ่งใดนั้น จะต้องรู้
เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา มีความรักที่จะต้องลงมือเข้าไปแก้ปัญหานั้น 
ความสามัคคีที่จะลงไปนั้น ควรค า นึกถึงเสมอว่า เราจะท า งานคนเดียวไม่ได้ ต้องท า งานร่วมมือร่วมใจกัน
จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี สอดคล้องกับประเวศ วะสี (2545: 21) ที่กล่าวว่าการ
เรียนรู้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เพียงพอที่จะท า ให้องค์การ หน่วยงานส าเร็จ การเรียนรู้ร่วมกันเท่านั้นที่
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จะบังเกิดผลส าเร็จ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจน์ เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ (2555: 
82) ที่พบว่าการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการอบรม การศึกษาเอกสาร ท า ให้เกิด
ความตระหนักและเห็นความส าคัญสามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เครือข่ายมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  1. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู โดยใช้กระบวนการการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ 
(Coaching) ท าให้ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และทราบความต้องการของครูและนักเรียน        
เพ่ือน ามาปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ให้ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ สูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 2. การออกนิเทศในแต่ละครั้ง ผู้นิเทศต้องมีความรู้พ้ืนฐานจ าเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา    
มีทักษะที่จ าเป็นในการนิเทศ เช่น ทักษะเชิงมนุษย์ ทักษะทางวิชาการ ทักษะการบริหารจัดการ มีความรู้
เรื่องที่จะนิเทศอย่างชัดเจน มีการวางแผนการนิเทศ เตรียมเครื่องมือในการนิเทศ และศึกษาบริบทของ
โรงเรียนที่จะออกนิเทศ และต้องนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพ่ือให้การนิเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ    
การนิเทศ  
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