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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring) 
แหลง่ข้อมลูในการวิจยัประกอบด้วย 1) รายงานการวิจยัประเมินโครงการการพฒันาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง  (Coaching and Mentoring) จ านวน 9 เล่ม              
ของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 9 แห่ง และ 2) ผู้ทรงคุณวฒุิจ านวน 5 คน 
ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาครู 2 คน และครูกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมีความเช่ียวชาญในการสอนและการวิจัย 3 คน การวิเคราะห์
ข้อมลูในการวิจยัประกอบด้วยการวิเคราะห์ความถ่ี ร้อยละ และการวิเคราะห์เนือ้หา  
 ผลการวิจยัท่ีส าคญั มีดงันี ้
 1. รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฯ ประกอบด้วย           
การด าเนินงาน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ีหนึง่ องค์ประกอบด้านการเตรียมการ
ก่อนการพฒันาครู ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ได้แก่ การศกึษาสภาพปัญหา
และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู การศึกษาความพร้อมในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษา คู่พัฒนาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 
 
 
 

1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการวิจยัและประเมินทางการศกึษา ภาควิชาการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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การคดัเลือกสถานศึกษาและครูเพ่ือเข้าร่วมกระบวนการพฒันา การจดัท าแผนพฒันา
ครู และการจัดท าเอกสารประกอบการพัฒนาครู องค์ประกอบท่ี 2 องค์ประกอบด้าน
กระบวนการพฒันาครู ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรม 
(Training) และกิจกรรมพี่เลีย้งและการชีแ้นะ (Coaching and Mentoring) และ
องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบด้านกลไกการพฒันาครู ประกอบด้วยกลไกหลกั 8 กลไก 
ได้แก่ การร่วมมือรวมพลงักนัท างานเป็นทีม การมีเป้าหมายและการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันการเห็นความส าคัญและการสนับสนุนของผู้ บริหารโรงเรียน การสร้างแรง
บนัดาลใจและความเช่ือมัน่ การรู้จักและยอมรับซึ่งกนัและกนั การเรียนรู้ร่วมกนัแบบ
กลัยาณมิตร การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาในการพฒันาครู และการให้ข้อมลู
ปอ้นกลบั 

ภาษาไทยท่ีเข้าร่วมการพฒันาและผ่านเกณฑ์เวลาทัง้ 150 คน ผ่านการประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิการเข้าร่วมการพัฒนาทุกคน 2) รูปแบบการพฒันาครูท าให้เกิดผลกระทบ          
6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยมิติความร่วมมือจากส านักงาน          
เขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 2) การค้นพบครูต้นแบบการจัดการเรียน     
การสอน 3) สงัคม ชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างครูต่างโรงเรียน 4) ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ท่ีตรงกับสายงาน            
5) ครูผู้สอนได้พฒันาการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชัน้เรียน และ 6) นกัเรียนได้รับ
การพฒันาผลการเรียนรู้ทัง้ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะและกระบวนการ และ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  

3. รูปแบบการพัฒนาครูฯ มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากองค์ประกอบ กิจกรรม
ย่อยในแต่ละองค์ประกอบ และความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบในรูปแบบฯ มีความ
ครบถ้วน ครอบคลมุ และสอดคล้องกบัการด าเนินงานพฒันาครู โดยบรรลมุาตรฐานทัง้ 
3 ด้าน ได้แก่ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และ ความเป็นไปได้ 

 
ค าส าคัญ : การพฒันาครู กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ง Coaching and Mentoring 
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Abstract 
 

This research aimed to synthesize the model of Thai language 
teacher development based on coaching and mentoring process. Sources of 
this study consisted of 1) nine research reports on the evaluation of teacher 
development project based on coaching and mentoring process from nine 
primary educational service area offices, and 2) five experts: two educational 
supervisors whose works related to teacher development and three Thai 
language teachers having expertise in teaching and doing research. Data 
analysis comprised of frequency, percentage, and content analysis. 

Research results were as follows: 
1. The model of Thai language teacher development consisted of 

three components. The first component: Preparation prior to teacher 
development, comprised of five activities: the study of problems and needs of 
teacher development, the study of readiness of the Faculty of Education, 
Kasetsart University as a joint partner, the selection of teachers and education 
institutions to participate in the development process, the preparation of 
teacher development plan, and the documentation of teacher development. 
The second component : Teacher development process, included two 
activities : training activity and coaching and mentoring activity. The third 
component : Teacher development mechanism, comprised of eight main 
mechanisms : engagement and teamwork, mutual goal and understanding, 
support of school executives, inspiration and confidence building, known and 
acceptance of each other, amicable collaborative learning, analysis of the 
problems in teacher development and finding solutions, and giving feedback.    

2. The study on results of an implementation of Thai language teacher 
development model had revealed that 1) All 150 Thai language teachers, who 
participated in the teacher development project and met the time criteria, past 
the achievement assessment, and 2) There were 6 impacts: 1) education 
quality improvement with the cooperation of primary educational service area 
office and higher education institutions, 2) finding teacher role models in 
learning management, 3) society, community, learning networks among 
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teachers from various schools, 4) teachers, school executives, and education 
supervisors had developed knowledge and performance related to their field 
of work, 5) teachers had developed learning management and classroom 
research, and 6) students' learning had been improved in academic 
achievement, skill and process, and desired characteristics. 

3. The model of Thai language teacher development was efficient: the 
components, the activities in each component, and the associations among 
the components were comprehensive and relevant to teacher development 
operations. The model met three standards: utility, appropriateness, and 
feasibility.  
 
Key words : teacher development, coaching and mentoring process 
 
บทน า 
 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีบทบาทส าคญัในการสง่เสริม
และพฒันาคณุภาพครูและบคุลากรทางการศกึษาได้ตระหนกัถึงปัญหาของการพฒันา
ครูและได้จดัท าโครงการพฒันาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง (Coaching and 
Mentoring) ขึน้โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะด้านการจดัการเรียนการสอน
ในบริบทท่ีหลากหลายของลกัษณะและขนาดของโรงเรียน และให้เป็นไปตามความต้องการ
จ าเป็นของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาครูตามสมรรถนะ
ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคณุภาพ คณุธรรม สง่เสริม จิตวิญญาณและอดุมการณ์ของความเป็นครู 
เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy, Numeracy 
และ Reasoning Ability ตามระดับชัน้ พร้อมกับจัดการเรียนรู้กับผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย ได้แก่ Learning to Question,  Learning to Search, Learning to Construct 
และ Learning to Communicate การด าเนินงานโครงการดงักล่าวส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาต้องประสานกบัสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในการพฒันาครู
ร่วมกันเป็นคู่พัฒนา โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาครู ผู้ บ ริหารสถานศึกษา และ
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ศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ
พฒันาฝึกอบรมหรือพฒันา ให้ครอบคลมุความรู้ เนือ้หา และสมรรถนะทางด้านการจดัการ
เรียนรู้ของครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกรอบระยะเวลาในการพฒันา ไม่น้อยกว่า 5 วนั 
และด าเนินการพัฒนาในวันหยุด โดยให้มีกิจกรรม Classroom เน้นด้านเนือ้หาและ
กระบวนการ รวมทัง้การฝึกปฏิบตัิ 2 วนัและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานศกึษา
ไมน้่อยกวา่ 3 ครัง้ พร้อมฝึกให้ครูท าวิจยัในชัน้เรียน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการพฒันาครู
โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาคู่พฒันาให้กับส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
รวม 9 เขตพืน้ท่ี ได้แก่ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
นนทบุรี เขต 2 ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เขต 2 สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ 
เขต 2 สระบรีุ เขต 1 สระบรีุ เขต 2 และสิงห์บรีุ ซึง่มีการพฒันาครูใน 5 กลุม่สาระ ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และสงัคมศึกษา 
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จึงเห็นควรให้มีการวิจยัเพ่ือสงัเคราะห์รูปแบบการพฒันา
ครูในทัง้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้รูปแบบการพฒันาครูท่ีมีความเหมาะสมกบั
บริบทเฉพาะในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ 

ในสว่นของกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยนัน้ มีครูเข้าร่วมพฒันาทัง้สิน้ 154 คน 
โดยมีครูท่ีผ่านเกณฑ์เวลาทัง้สิน้ 150 คน ซึ่งครูท่ีผ่านเกณฑ์เวลาได้รับการพัฒนา        
ให้มีความรู้และสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผลการพัฒนาครูดังกล่าวท าให้ครู
สามารถวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนโดยจดัการเรียนรู้กบัผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ไ ด้ แ ก่  Learning to Question, Learning to Search, Learning to Construct แ ล ะ 
Learning to Communicate เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy, 
Numeracy และ Reasoning Ability ตามระดับชัน้ จนได้รายงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
แสดงถึงการพัฒนาผู้ เรียนได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน และผ่านการประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิการเข้าร่วมการพฒันาทกุคน  
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จากความส าเร็จของการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดังกล่าว 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการสงัเคราะห์รูปแบบ
การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง 
(Coaching & Mentoring) ท่ี มีความเหมาะสมกับบริบทเฉพาะและธรรมชาติของ      
การจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาให้ครู
มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะทางด้านการจัด การเรียนรู้ และสามารถ
ด าเนินการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียนท่ีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทัง้ยังเป็น
ประโยชน์ต่อส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และผู้ เก่ียวข้องกับการพัฒนาครูสามารถน ารูปแบบฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครู 
เพ่ือให้ครูให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ และสามารถ
ด าเนินการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถ     
ด้าน Literacy Numeracy และ Reasoning Ability ตามระดบัชัน้  

 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. เพ่ือสงัเคราะห์รูปแบบการพฒันาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ง (Coaching and Mentoring) 
 2. เพ่ือสงัเคราะห์ผลท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ง (Coaching and Mentoring) 
 3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ง (Coaching and Mentoring) 
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วธีิการวจิัย 
 

ผู้วิจยัด าเนินการตามวตัถปุระสงค์การวิจยัดงันี ้
1. การสงัเคราะห์รูปแบบการพฒันาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้

กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง การวิจัยตามวัตถุประสงค์นีเ้ป็นการวิจัยเอกสาร 
(Documentary research) มีเป้าหมายเพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ง มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 ขัน้ตอนการด าเนินการ  
1.1.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัโครงการพฒันาครูโดยใช้กระบวนการ

สร้างระบบพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring) สาระส าคญัเก่ียวกบักระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลีย้ง สาระส าคญัเก่ียวกบัรูปแบบ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

1.1.2 รวบรวมรายงานการวิจัยประเมินโครงการการพัฒนาครูโดย
ใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี ย้ง  (Coaching and Mentoring) จ านวน 9 เล่ม            
จากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจ านวน 9 เขต 

1.1.3 ศึกษารายงานการวิจัยประเมินโครงการฯ และบันทึก
สาระส าคัญเก่ียวกับกิจกรรมและ การด าเนินงานพัฒนาครูของส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาทัง้ 9 เขต 

1.1.4สังเคราะห์ให้ได้รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบ พ่ีเลีย้ง ในประเด็นเก่ียวกับองค์ประกอบ 
กิจกรรมย่อยในแต่ละองค์ประกอบและการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมย่อย 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบและกิจกรรมในแตล่ะองค์ประกอบ   

1.2 แหลง่ข้อมลู  
แหล่งข้อมูลในการวิจัยเพ่ือสงัเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครู ได้แก่ 

รายงานการวิจยัประเมินโครงการการพฒันาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง 
(Coaching and Mentoring) จ านวน 9 เล่ม ประกอบด้วย รายงานวิจัยของส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เขต 2 ปทุมธานี เขต 1 
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ปทมุธานี เขต 2 สมทุรปราการ เขต 1 สมทุรปราการ เขต 2 สระบรีุ เขต 1 สระบรีุ เขต 2 
และสงิห์บรีุ 

1.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกรูปแบบการพัฒนาครู

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ง  
1.4 การวิเคราะห์ข้อมลู  

การสงัเคราะห์กิจกรรมและการด าเนินงานพัฒนาครูฯ เพ่ือให้ได้รูปแบบ
การพฒันาครูฯ ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) 
 2. การสงัเคราะห์ผลท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง การวิจัยตามวัตถุประสงค์นีเ้ป็นการวิจัย
เอกสาร (Documentary research) มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับผลท่ีเกิดจาก
การใช้รูปแบบการพฒันาครูฯ ทัง้ในด้านผลสมัฤทธ์ิของครู และผลกระทบท่ีเกิดจากการ
น ารูปแบบการพฒันาครูฯ ไปใช้ มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ขัน้ตอนการด าเนินการ  
การวิจยัตามวตัถปุระสงค์นีมี้ขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส าคญั ดงันี ้
2.1.1 รวบรวมรายงานการวิจัยประเมินโครงการการพัฒนาครู         

โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring) จ านวน 9 เล่ม จาก
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจ านวน 9 เขต 

2.1.2 ศึกษารายงานการวิจ ัยประเมินโครงการฯ และบันทึก
สาระส าคญัเก่ียวกบัผลท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบการพฒันาครูฯ ของส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาทัง้ 9 เขต ทัง้ในด้านผลสมัฤทธ์ิของครู และผลกระทบท่ีเกิดจาก
การน ารูปแบบการพฒันาครูฯ ไปใช้ โดยผลสมัฤทธ์ิของครูพิจารณาจากเกณฑ์เวลาและ
เกณฑ์คณุภาพงานวิจยัในชัน้เรียน ส่วนผลกระทบท่ีเกิดจากการน ารูปแบบการพฒันา
ครูฯ ไปใช้พิจารณาจากผลท่ีเกิดขึน้ท่ีเกินไปจากเป้าหมายท่ีระบุไว้ในวตัถปุระสงค์ของ              
การพฒันาครู 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 

 

158 

2.1.3 สังเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับผลท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบ          
การพฒันาครูกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง ทัง้ใน
ด้านผลสมัฤทธ์ิของครู และผลกระทบท่ีเกิดจากการน ารูปแบบ การพฒันาครูฯ ไปใช้  

2.2 แหลง่ข้อมลู  
แหล่งข้อมูลในการวิจ ัยเพื่อศึกษาผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบ          

การพ ัฒนาครูฯ ได้แก่ รายงานการวิจ ัยประเมินโครงการการพ ัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการส ร้างระบบพี ่เลี ย้ ง  (Coaching and Mentoring) จ านวน 9 เล ่ม 
ประกอบด้วย รายงานวิจยัของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 
นนทบรีุ เขต 2 ปทมุธานี เขต 1 ปทมุธานี เขต 2 สมทุรปราการ เขต 1 สมทุรปราการ เขต 
2 สระบรีุ เขต 1 สระบรีุ เขต 2 และสงิห์บรีุ 

2.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกผลท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบ

การพฒันาครูกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ง  
2.4 การวิเคราะห์ข้อมลู  

การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัผลท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบการพฒันาครู         
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง มี 2 ลกัษณะ ได้แก่  

2.4.1 การวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิของครูฯ ใช้การวิเคราะห์ความถ่ีและ
ร้อยละ  

2.4.2 การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการน ารูปแบบการพฒันาครู
ฯ ไปใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) 
 3. การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง การวิจยัตามวตัถปุระสงค์นีใ้ช้การสนทนากลุม่ 
มีเปา้หมายเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกบัประสิทธิภาพของรูปแบบการพฒันาครูฯใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ขัน้ตอนการด าเนินการ  
การวิจยัตามวตัถปุระสงค์นีมี้ขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส าคญั ดงันี ้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 
 

159 

3.1.1 ก าหนดประเดน็การสนทนากลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ ดงันี ้ 
1) ความครบถ้วน ความครอบคลุม ขององค์ประกอบและ

กิจกรรมยอ่ยในแตล่ะองค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาครูฯ และข้อเสนอแนะ 
2) ความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบการพฒันาครูฯ และข้อเสนอแนะ 
3) ความเหมาะสม ของรูปแบบการพฒันาครูฯ และข้อเสนอแนะ 
4) ความเป็นไปได้ ของรูปแบบการพฒันาครูฯ และข้อเสนอแนะ 

3.1.2 ก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้าร่วมการสนทนา
กลุ่ม คือ เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องและมีประสบการณ์ในการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  

3.1.3 ติดต่อประสานงานเพ่ือนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ี ในการ
สนทนากลุม่ 

3.1.4 ด าเนินการสนทนากลุม่ตามประเดน็ท่ีก าหนด 
3.1.5 สรุปผลการสนทนากลุม่   

3.2 แหลง่ข้อมลู  
แหล่งข้อมูลในการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาครูฯ 

คือ ศกึษานิเทศก์ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาครูจ านวน 2 คน และครูกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยที่มีความเช่ียวชาญในการสอนและการวิจยั จ านวน 3 คน  

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประเดน็การสนทนากลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู  
การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพของรูปแบบการพฒันาครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง ใช้การวิเคราะห์
เนือ้หา (Content analysis) 
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ผลการศึกษา 
 
 ข้อสรุปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัมีดงันี ้ 

1. ผลการสัง เคราะห์รูปแบบการพ ัฒนาครูภ าษาไทยโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ง  

รูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง 
(Coaching and Mentoring) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาครูโดยมีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นสถาบนัอดุมศึกษาคู่พฒันา มีเป้าหมายเพ่ือพฒันาครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการจดัการ
เรียนรู้ และสามารถด าเนินการวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้
ความสามารถด้าน  Literacy Numeracy และ Reasoning Ability ตามระดับชัน้ 
รูปแบบดังกล่าว ประกอบด้วยการด าเนินงาน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่  1 
องค์ประกอบด้านการเตรียมการก่อนการพัฒนาครู ประกอบด้วยกิจกรรมยอ่ย 5 กิจกรรม 
ได้แก่ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู  การศึกษา
ความพ ร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาคู่พัฒ นาของคณ ะศึกษาศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ การคดัเลือกสถานศึกษาและครูเพ่ือเข้าร่วมกระบวนการพฒันา 
การจดัท าแผนพฒันาครู และการจดัท าเอกสารประกอบการพฒันาครู องค์ประกอบที่ 2 
องค์ประกอบด้านกระบวนการพัฒนาครู ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรม (Training) และกิจกรรม Coaching & Mentoring และ
องค์ประกอบที่  3 องค์ประกอบด้านกลไกการพัฒนาครู ประกอบด้วยกลไกหลกั             
8 กลไก ได้แก่ การร่วมมือรวมพลังกันท างานเป็นทีม  การมีเป้าหมายและการสร้าง    
ความเข้าใจร่วมกัน การเห็นความส าคัญและการสนับสนุนของผู้ บริหารโรงเรียน        
การสร้างแรงบันดาลใจและความเช่ือมั่น  การรู้จักและยอมรับซึ่ งกันและกัน              
การเรียนรู้ร่วมกนัแบบกลัยาณมิตร การวิเคราะห์ 
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ปัญหาและแก้ไขปัญหาในการพฒันาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง 
Coaching and Mentoring และการให้ข้อมลูปอ้นกลบั ดงัแสดงในภาพ 1  

 

ภาพ 1 รูปแบบการพฒันาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี ย้ง  
(Coaching and Mentoring) 
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รายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลีย้ง (Coaching and Mentoring) มีดงัตอ่ไปนี ้

องค์ประกอบที่หน่ึง การเตรียมการก่อนการพัฒนาครู เป็นขัน้ตอนการ
ด าเนินการเพ่ือสร้างความพร้อม ก่อนการพฒันาครูโดยกระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง 
ประกอบด้วยกิจกรรมยอ่ยดงันี ้ 

1.1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู
ภาษาไทย  

กิจกรรมแรกในการเตรียมการก่อนการพัฒนาครูเป็นการศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูภาษาไทยของส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 9 เขตพืน้ท่ี เพ่ือให้ได้สารสนเทศน าไปสู่ การก าหนด
เป้าหมาย เนือ้หาสาระ กิจกรรม และแนวทางในการด าเนินการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง  
(Coaching and Mentoring) เพ่ือพฒันาครู 

1.2 การศึกษาความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาคู่พัฒนาของคณะ
ศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การศึกษาความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาคู่พัฒนาของคณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีเปา้หมายเพ่ือให้ทราบถงึศกัยภาพของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นคู่พัฒนาของ ครูกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ภาษาไทย      

1.3 การคดัเลือกสถานศกึษา และครู เพื่อเข้าร่วมกระบวนการพฒันาครู 
การคดัเลือกสถานศึกษาและครู เพ่ือเข้าร่วมกระบวนการพฒันาโดยใช้

กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง มีเป้าหมายให้ได้ครูท่ีมีคุณสมบตัิและจ านวนตรงตาม
เป้าหมายในการพฒันาครู โดยคณะกรรมการของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาจ านวน 
9 เขตพืน้ท่ี เป็นผู้พิจารณาคดัเลือกโรงเรียนและครูในสงักดัตามความเหมาะสมเพ่ือให้
ได้จ านวนครูตามสัดส่วนท่ีก าหนดในแต่ละเขตพืน้ท่ี ซึ่งแต่ละเขตพืน้ท่ีอาจมีหลกัการ    
ในการคดัเลือกครูท่ีแตกต่างกนั เช่น เป็นครูผู้สอน ไม่ตรงตามวฒุิการศึกษาหรือสาขา
วิชาเอกท่ีจบมาและอยู่ในโรงเรียนท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับต ่า 
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(สมุทรปราการ เขต 2) ความต้องการพัฒนาของครู (สระบุรี เขต 1 และสิงห์บุรี)           
เป็นโรงเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าสดุขึน้มาตามล าดบัและเป็นโรงเรียนท่ีมีครู
ครบชัน้ (สระบรีุ เขต 2) การคดัเลือกสถานศกึษาและครูท าให้ได้ครูกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring 
รวมจ านวน 154 คน  

1.4 การจดัท าแผนการพฒันาครู  
การจดัท าแผนการพฒันาครูนัน้เป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจ านวน 9 เขต กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เพ่ือพัฒนาให้ครูมีทักษะในการเป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม 
ส่งเสริม จิตวิญญาณและอดุมการณ์ของความเป็นครู เพ่ือให้ครูสามารถพฒันาผู้ เรียน
ให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy Numeracy และ Reasoning Ability ตาม
ระดบัชัน้ โดยมีการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายได้แก่ Learning to Question Learning 
to Search Learning to Construct และ Learning to Communicate พร้อมฝึกให้ครู
ท าวิจยัใน ชัน้เรียน โดยแผนการพฒันาครูท่ีจดัท าขึน้มีความสอดคล้องกบัสภาพปัญหา
และค วาม ต้ อ งการใน การพัฒ น าขอ งค รู  รวมทั ้งค วามพ ร้อม ในการเป็ น
สถาบนัอดุมศกึษาคูพ่ฒันาของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

แผนพัฒนาครูประกอบด้วยกิจกรรม 2 ลักษณะ ลักษณะท่ีหนึ่ง กิจกรรม
ฝึกอบรม (Training) จ านวน 2 ครัง้ และลกัษณะท่ีสอง กิจกรรมพ่ีเลีย้งและการชีแ้นะ 
(Coaching and Mentoring) ณ สถานศึกษา จ านวน 3 ครัง้ โดยกิจกรรม การฝึกอบรม 
จ านวน 2 ครัง้ ประกอบด้วย ครัง้ท่ี 1 การให้ความรู้เก่ียวกับหลกัสูตร เทคนิค วิธีการ    
กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีการเรียนรู้ การออกแบบ      
การจดัการเรียนรู้และการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือสง่เสริมความรู้ความสามารถ
ด้าน Literacy Numeracy และ Reasoning Ability ของผู้ เรียน การวดัผลและการประเมินผล 
และการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือน าไปสูก่ารก าหนดประเด็นวิจยั 
และครัง้ท่ี 2 การให้ความรู้ด้านการวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน ส่วนกิจกรรมพ่ีเลีย้งและ
การชีแ้นะ (Coaching and Mentoring) จ านวน 3 ครัง้ ณ สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน          
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เขตพืน้ท่ีการศึกษา ประกอบด้วย ครัง้ท่ี 1 การจัดกลุ่มร่วมเรียนรู้ ครัง้ท่ี 2 การสาธิต         
การสอน/น าเสนอวีดีทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และครัง้ท่ี 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
ด้วยการน าเสนอแผนการจดัการเรียนรู้และรายงานการวิจยั  

การพัฒนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนัน้ เน้นให้ครูมีส่วนร่วม          
ในกระบวนการเรียนรู้ทัง้รายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือพัฒนาครูให้มีความพร้อมท่ีจะน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการท างานและการท าวิจัยใน ชัน้เรียน            
ได้อยา่งเหมาะสม  

1.5 การจดัท าเอกสารประกอบการพฒันาครู 
การจัดท าเอกสารประกอบการพัฒนาครู เป็นการจัดท าเอกสารเพ่ือใช้

เป็นคู่มือประกอบกิจกรรมฝึกอบรม และกิจกรรมพ่ีเลีย้งและการชีแ้นะ โดยเอกสารท่ี
จดัท าขึน้มี 2 ชดุ ดงันี ้ 

1.5.1 เอกสารประกอบการฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง 
(Coaching and Mentoring) เพื ่อพ ัฒนาครูกลุ ่มสาระการเรียน รู้ภาษาไทย 
ประกอบด้วยเนือ้หาสาระ 4 เร่ือง ดงันี ้

เร่ืองท่ี 1 ความรู้เก่ียวกับหลกัสตูรและสื่อการเรียนรู้ส าหรับครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

เร่ืองที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
เร่ืองที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ประกอบด้วย 
เร่ืองท่ี 4 การออกแบบการวดัและประเมินผลวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย  

1.5.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน 
ประกอบด้วยเนือ้หาสาระ 6 เร่ือง ดงันี ้

เร่ืองที่ 1 หลกัการและการวางแผนวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน  
เร่ืองที่ 2 การออกแบบการวิจยัปฏิบตัิในชัน้เรียน  
เร่ืองท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมลูและเคร่ืองมือวดัประเมินผลการเรียนรู้  
เร่ืองที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลความหมาย  
เร่ืองที่ 5 การเขียนโครงการวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน  
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เร่ืองที่ 6 การเขียนรายงานการวิจยั 

องค์ประกอบที่สอง กระบวนการพัฒนาครู การพัฒนาครูประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรม และกิจกรรมพ่ีเลีย้งและการชีแ้นะ 
(Coaching and Mentoring) ดงันี ้ 

2.1 กิจกรรมฝึกอบรม เพ่ือพฒันาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในการจดัการเรียนรู้และการวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน กิจกรรมการฝึกอบรมใช้เวลา 2 วนั 
ดงันี ้ 

2.1.1 การฝึกอบรมวนัท่ี 1 เพ่ือพฒันาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เก่ียวกับหลักสูตร เทคนิค วิธีการ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัด                
การเรียนรู้ การวัดผลและการประเมินผล และการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง         
การแก้ปัญหาเพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นวิจัย การฝึกอบรมดังกล่าวใช้เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring) 
เพ่ือพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วยเนือ้หาสาระ 4 เร่ือง          
ใช้เวลาการฝึกอบรมรวม 6 ชัว่โมง ดงันี ้เร่ืองท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัหลกัสตูรและสื่อการเรียนรู้
ส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที เ ร่ืองที่ 2             
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลา 1 ชัว่โมง 30 นาที เร่ืองท่ี 3 แผนการจดัการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และเร่ืองท่ี 4 การออกแบบการวัด
และประเมินผลวิชาภาษาไทย ใช้เวลา 1 ชัว่โมง 30 นาที  

2.1.2 การฝึกอบรมวันท่ี 2 เพ่ือพัฒนาครูเก่ียวกับการวิจัยปฏิบัติการใน         
ชัน้เรียน ประกอบด้วยเนือ้หาสาระ 6 เร่ือง ใช้เวลารวม 6 ชัว่โมง ดงันี ้เร่ืองท่ี 1 หลกัการ
และการวางแผนวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน เร่ืองท่ี 2 การออกแบบการวิจยัปฏิบตัิในชัน้
เรียน เร่ืองท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือวดัประเมินผลการเรียนรู้ เร่ืองท่ี 4        
การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลความหมาย เร่ืองท่ี 5 การเขียนโครงการวิจยัปฏิบตัิการ
ในชัน้เรียน และเร่ืองที่ 6 การเขียนรายงานการวิจยั 
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2.2 กิจกรรมพ่ีเลีย้งและการชีแ้นะ (Coaching and Mentoring)  การพัฒนา
ครูด้วยกิจกรรมพ่ีเลีย้งและการชีแ้นะ (Coaching and Mentoring) มีการด าเนินงาน
รวมทัง้หมด 3 ครัง้ ใช้เวลารวมทัง้สิน้ 3 เดือน โดยก าหนดให้มีกิจกรรมพ่ีเลีย้งและ          
การชีแ้นะเดือนละ 1 วนั วนัละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ณ สถานศึกษาในเขตพืน้ท่ี และ
ระหว่างกิจกรรม เปิดโอกาสให้ครูท่ีเข้ารับการอบรมสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์
จากคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ที่รับผิดชอบในกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยผ่านทางโทรศพัท์ Facebook และจดหมายอิเล็กทรอนิก (e-mail) มีรายละเอียด
ดงันี ้

2.2.1 กิจกรรมพี่เลีย้งและการชีแ้นะ ครัง้ที่ 1 การจัดกลุ่มร่วมเรียนรู้              
เป็นการให้ครูท่ีสอนในระดบัชัน้เดียวกนัหรือประสบปัญหาด้านการสอนในเร่ืองเดียวกนั 
ร่วมกนัออกแบบและเขียนแผนการสอนท่ีช่วยพฒันาผู้ เรียน พร้อมทัง้ออกแบบการวิจยั
ปฏิบตัิการในชัน้เรียน และสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู การด าเนินการในครัง้ท่ี 1 
ใช้ระยะเวลา 1 เดือน  

2.2.2 กิจกรรมพ่ีเลีย้งและการชีแ้นะ ครัง้ท่ี 2 การสาธิตการสอน/น าเสนอ    
วีดีทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ครูสาธิตการสอน หรือ น าคลิปวีดีทัศน์ท่ีบันทึก
การสอนของครูมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีอาจารย์จาก คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อช่วยพัฒนา           
การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึน้ การด าเนินการในครัง้ท่ี 2 ใช้ระยะเวลา 1 เดือน  

2.2.3 กิจกรรมพี่เลีย้งและการชีแ้นะ ครัง้ที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย          
การน าเสนอแผนการจดัการเรียนรู้และรายงานการวิจยั เพื่อสรุป ผลการวิจยัปฏิบตัิการ
ในชัน้เรียนและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้ร่วมกัน การด าเนินการ   
ในครัง้ท่ี 3 ใช้ระยะเวลา 1 เดือน  

องค์ประกอบที่ 3 กลไกการพัฒนาครู เพ่ือให้การพฒันาครูภาษาไทยโดย
ใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring) ประสบความส าเร็จ
จ าเป็นต้องมีกลไกการพฒันาครู ท่ีประกอบด้วยกลไกการพฒันาครูในองค์ประกอบท่ี 1 
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การเตรียมการก่อนการพัฒนาครู  และกลไกการพัฒนาครูในองค์ประกอบท่ี 2 
กระบวนการพฒันาครู ดงันี ้ 

3.1 กลไกการพัฒนาครูท่ีส าคัญในองค์ประกอบท่ี 1 การเตรียมการก่อน           
การพัฒนาครูคือ การร่วมมือรวมพลังกันท างานเป็นทีมระหว่างส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษากับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็น            
การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัเปา้หมายในการพฒันาครู ความตระหนกัถึงความจ าเป็น
และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบ          
พ่ีเลีย้ง จนเกิดความร่วมมือกันในการก าหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม และแนวทาง          
ในการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพฒันา
ครู และความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาคู่พัฒนาของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

3.2 กลไกการพัฒนาครูท่ีส าคัญในองค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการพัฒนาครู        
มีรายละเอียดดงันี ้

3.2.1 การมีเป้าหมายและการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เป็นการสร้าง    
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ครูท่ีเข้าร่วม
พัฒนา ผู้ บริหารโรงเรียน และอาจารย์นิเทศก์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์เก่ียวกับเป้าหมายและขอบเขตงานของการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง รวมทัง้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้และ         
การวิจัยปฏิบตัิการในชัน้เรียน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีครูต้องด าเนินการแบบบูรณาการ
ควบคู่กนัเพ่ือแก้ปัญหาหรือพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร 
ซึ่งเป็นการด าเนินงานในช่วงแรกก่อนกระบวนการพัฒนาครูโดยการประชุมชีแ้จง          
สร้างความเข้าใจ 

3.2.2 การเห็นความส าค ัญและการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน           
เป็นการรับรู้และการเห็นความส าคัญของผู้ บริหารโรงเรียนท่ีมีต่อการพัฒนาครู
ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ บริหารโรงเรียนให้           
การสนับสนุนส่งเสริมครูให้สามารถด าเนินการจัดการเรียนรู้และการวิจัยปฏิบัติการ       
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ในชัน้เรียนให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาครูทัง้ในด้านของ           
การสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพ่ือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์           
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ การลดภาระงานอื่น การเสริมแรง             
การสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครู 

3.2.3 การสร้างแรงบันดาลใจและความเช่ือมั่น เป็นการเสริมสร้างให้ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตระหนักถึงความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก         
การพัฒนาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง  รวมทัง้การเห็นความส าคัญของ         
การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้และการวิจัยได้            
อย่างมีคุณภาพตามบทบาทหน้าท่ีของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเช่ือมั่น         
ในตนเองของครูถึงความสามารถในการด าเนินการจดัการเรียนรู้ท่ีบรูณาการกบัการวิจัย     
ให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเป็นพ่ีเลีย้งและการชีแ้นะของอาจารย์
นิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียน และการฝึกอบรมเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้
ภาษาไทยและการวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ครูเข้าร่วมการพฒันาด้วย
ความเต็มใจ มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ การสร้างแรงบนัดาล
ใจและ ความเช่ือมั่นเป็นการด าเนินงานในช่วงแรกก่อนกระบวนการพัฒนาครู            
โดยการประชุมชีแ้จงสร้างความเข้าใจกับครูเก่ียวกับความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากการพัฒนา รวมทัง้ความส าคัญของการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลงตนเอง 
นอกจากนัน้ยงัมีการสอดแทรกระหว่างกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมพ่ีเลีย้งและ
การชีแ้นะอยา่งตอ่เน่ืองในกระบวนการพฒันาครู  

3.2.4 การรู้จกัและยอมรับซึง่กนัและกนั เป็นการเสริมสร้างให้ครูกลุม่สาระ            
การเรียนรู้ภาษาไทยและอาจารย์นิเทศก์มีความรู้จกั สนิทสนม ไว้วางใจ มีสมัพนัธภาพ
ท่ีดี มีความรู้สึกเป็นกลุ่มท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน และมีความเคารพยอมรับซึ่งกนัและกัน 
ซึ่งเป็นการด าเนินงานในช่วงแรกก่อนกระบวนการพัฒนาครูโดยการแนะน าตัวท า
ความรู้จกักนัเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ภาระงานท่ีปฏิบตัิ 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และความคาดหวงัเก่ียวกับการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง  ตลอดจน
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สถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวกและช่องทางการติดต่อสื่อสารทัง้ทางโทรศัพท์ จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) และ Facebook 

3.2.5 การเรียนรู้ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร เป็นกระบวนการในการให้        
ค าชีแ้นะ แนะน า การสะท้อนผลงานทัง้ด้านเด่นและด้านท่ีควรพัฒนาอย่างต่อเน่ือง          
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาด้วยบรรยากาศสร้างสรรค์ระหว่างอาจารย์นิเทศก์ 
ศกึษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และเพ่ือนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยเน้น
มุมมองเชิงบวกท่ีสร้างความมั่นใจและให้ก าลังใจให้ครูท่ีรับการชีแ้นะมีความกล้า         
ท่ีจะเรียนรู้สิ่งท่ียาก เห็นและรู้ถึงจุดท่ีควรปรับปรุงแก้ไขและวิธีการแก้ไขอย่างชัดเจน 
เห็นประโยชน์ของการชีแ้นะท่ีสามารถน าไปปรับใช้ได้จริง มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริงและตัวอย่างของครูผ่านการสาธิตและวิดีทัศน์ มีเอกสารประกอบการเรียนรู้ท่ีครู
สามารถศกึษาเพิ่มเติมความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีการระดมสมองภายในกลุม่เพ่ือแสดง
ความคิดเห็น ร่วมมือ ช่วยเหลือและเรียนรู้ร่วมกนัอย่างเข้าใจ ลดความต่ืนเต้นต่ืนกลวั 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือการสร้างความสมัพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างอาจารย์นิเทศก์
กับครู โดยการท าความเข้าใจสภาพและบริบทเฉพาะของครู การเสริมแรง การสร้าง
ขวญัก าลงัใจแก่ครู ให้ไม่รู้สกึวา่ต้องท างานเพียงล าพงัการสง่เสริมให้ครูเห็นคณุค่าในตนเอง 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เห็นอกเห็นใจ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อสงสยัของครู เพ่ือให้ครูมี
ก าลงัใจในการท างาน กล้าซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีการด าเนินงานอย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดระยะการ Coaching and Mentoring  

3.2.6 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการสร้างระบบ
พ่ีเลีย้ง เป็นการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง เพ่ือก าหนด
วิธีการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การสร้างระบบพี่เลีย้งส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด  

3.2.7 การให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นการแสดงความคิดเห็นของครูกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ภาษาไทยเก่ียวกับกิจกรรม การฝึกอบรมและกิจกรรมพ่ีเลีย้งและการชีแ้นะ 
เพ่ือท่ีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้น าสารสนเทศท่ีได้มา
ปรับปรุงพฒันากระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้งให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป  
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2. ผลการสังเคราะห์ผลที่ เกิดจากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทย
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ง (Coaching and Mentoring) 

ผลท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบการพฒันาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring) พิจารณาใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ีหนึ่ง ผลสมัฤทธ์ิ
ของครูกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีเข้าร่วมโครงการ และด้านท่ีสอง ผลกระทบท่ีเกิด
จากการน ารูปแบบการพฒันาครูฯ ไปใช้ ดงันี ้ 

2.1 ผลสมัฤทธ์ิของครูกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ผลสัมฤทธ์ิของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีเข้าร่วมโครงการ

พิจารณาจากเกณฑ์เวลาและเกณฑ์ค ุณภาพงานวิจ ัยในชัน้เรียน โดยงานวิจ ัย               
ในชัน้ เรียนนั น้ เป็นการวิจ ัย ที ่ครูน าว ิธีการจ ัดการเรียน รู้ที ่หลากหลาย ได้แก่                  
Learning to Question Learning to Search Learning to Construct และ Learning 
to Communicate มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้
ความสามารถด้าน Literacy Numeracy และ Reasoning Ability ตามระดบัชัน้  

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สรุปได้ว่า            
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเข้าร่วมพัฒนาทัง้สิน้ 154 คน โดยมีครูท่ีผ่านเกณฑ์
เวลาทัง้สิน้ 150 คน ซึ่งครูท่ีผ่านเกณฑ์เวลาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีสมรรถนะ    
การจดัการเรียนรู้ และสามารถผลิตผลงานวิจยัจนได้รายงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ แสดงถึง
การพัฒนาผู้ เรียนได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน และผ่านการประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิการเข้าร่วมการพฒันาทุกคน โดยครูส่วนใหญ่ (70 คน หรือร้อยละ 46.67)    
มีคุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับพอใช้ รองลงมาคือ ระดับดี (45 คน หรือร้อยละ 30) 
ระดบัดีเย่ียม (26 คน หรือร้อยละ 17.33) และระดบัควรปรับปรุง (9 คน หรือร้อยละ 6) 
ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลสมัฤทธ์ิของครูกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีเข้าร่วมโครงการพฒันาครูฯ 
 

ผลสัมฤทธ์ิ 
เขตพืน้ที่  

จ านวน 
(คน) 

เกณฑ์เวลา ระดับคุณภาพงานวจิัย ผลสัมฤทธ์ิ 

คร
บ 

ไม่
คร

บ 

ปรั
บป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี

ดีเ
ยี่ย

ม 

ไม่
ส่ง

 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

นนทบรีุ เขต 1   21 21 - 3 12 6 -  21 - 
นนทบรีุ เขต 2 10 10 - - 6 2 2  10 - 
ปทมุธานี เขต 1  15 14 1 - 4 5 5 1 14 1 
ปทมุธานี เขต 2 16 16  - 1 9 6  16  
สมทุรปราการ เขต 1  19 18 1  16 2 - 1 18 1 
สมทุรปราการ เขต 2 15 15  - 15 - -  15  
สระบรีุ เขต 1  18 17 1 1 1 7 8 1 17 1 
สระบรีุ เขต 2 16 16 - 5 2 4 5 - 16 - 
สิงห์บรีุ  24 23 1 - 13 10 - 1 23 1 

รวม  154 150 4 9 70 45 26 4 150 4 

 
2.2 ผลกระทบท่ีเกิดจากการน ารูปแบบการพฒันาครูฯ ไปใช้ 

 ผลการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการน ารูปแบบการพฒันาครูฯ ไปใช้ ซึ่ง
เป็นผลท่ีเกิดขึน้เกินไปจากเปา้หมายท่ีระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ของการพฒันาครู มีดงันี ้

 2.2.1 การพฒันาคณุภาพการศึกษาด้วยมิติความร่วมมือจากหน่วยงาน
และสถาบนัอดุมศกึษา      

 จากการที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าไป                
มีส่วนร่วมกับส านักงาน เขตพืน้ท่ีการศึกษาในการพัฒนาครู โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ท าให้เกิดการร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และเกิด
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มมากขึน้ ช่วยลดช่องว่างการ
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ท างาน และเกิดความรู้สกึเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั รวมทัง้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหวา่งส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาฯ โรงเรียน และสถาบนัอดุมศกึษา 

 2.2.2 การค้นพบครูต้นแบบการจดัการเรียนการสอน  
 จากกิจกรรมพ่ีเลีย้งและการชีแ้นะ (Coaching and Mentoring) ทัง้ 3 ครัง้

ท าให้อาจารย์นิเทศก์และศึกษานิเทศก์ท่ีร่วมสังเกตการณ์ได้เห็นศักยภาพของครู            
ในด้านเทคนิคการสอน การสร้างสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนความสามารถ            
ในการถ่ายทอดประสบการณ์แก่ครูคนอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่ายงัมีครูดี          
ครูเก่งอีกมากท่ีโรงเรียนหรือส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสามารถสนบัสนนุให้เกิดระบบ
การจดัการความรู้ภายในองค์กรต่อไปได้ 

 2.2.3 สงัคม ชมุชน เครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งครูตา่งโรงเรียน   
 จากการท่ีครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง ร่วมแรงร่วมใจกัน          

ท าให้ครูมีโอกาสติดต่อสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นสังคม 
ชมุชน เครือข่ายการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เก่ียวกับการสอน/การวิจัยในชัน้เรียน ประสานการปฏิ บัติงานร่วมกัน และ
ช่วยเหลือเกือ้กลูกนัในอนาคต  

 2.2.4 ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถที่ตรงกบัสายงาน โดยมีโอกาสน าประสบการณ์หรือสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้
ในระหว่างการท างานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ เพ่ือนครู  ผู้บริหาร
สถานศกึษา หรือศกึษานิเทศก์จากต่างหน่วยงาน เพื่อหาแนวปฏิบตัิท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบตัิการเรียนการสอนและการวิจยัในชัน้เรียนได้  

 2.2.5 ครูผู้สอนได้พ ัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน         
ได้เรียนรู้อยา่งหลากหลายมากขึน้ โดยครูแต่ละคนได้ฝึกคิดวิธีการสอน รูปแบบการสอน 
รวมถึงสื่อ/นวัตกรรมท่ีสามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหาของนักเรียน และมีการวางแผน  
การใช้อย่างเป็นระบบ ครูมีความตัง้ใจ กระตือรือร้นในการสอน เห็นคณุค่าและเช่ือมัน่
ในความสามารถของตนเอง มีการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมการสอนไปในทาง  
ท่ีดีขึน้  ไม่ยึดติดรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ และสนใจท่ีจะพัฒนาเพ่ือยกระดับ
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมากขึน้ นอกจากนัน้ ครูยงัมีความมัน่ใจในการวิจยั
ในชัน้เรียนมากขึน้ และมีความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการท าวิจยัในชัน้เรียน ท าให้ครู
สามารถน าความรู้ไปต่อยอด ริเร่ิมสร้างสรรค์ใน การพฒันาคณุภาพผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี 
และสามารถพฒันาตนเองสูค่วามเป็นครูมืออาชีพในโอกาสต่อไป  

2.2.6 นักเรียนได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ทัง้ด้านผลสมัฤทธิ์ทาง       
การเรียน ทกัษะและกระบวนการ หรือคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ผ่านการจดัการเรียน
การสอน โดยใช้กระบวนการวิจยัในชัน้เรียน  

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทยโดย
ใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ง (Coaching and Mentoring) 
 ผู้ วิจัยได้ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ง (Coaching and Mentoring) ตามมาตรฐาน 3 ด้าน 
ได้แก่ ความเป็นประโยชน์  ความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยการสนทนากลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาครูจ านวน 2 คน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยท่ีมี ความเช่ียวชาญในการสอนและการวิจัย จ านวน 3 คน ซึ่งสรุปได้ว่า 
รูปแบบการพฒันาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง  (Coaching and 
Mentoring) เป็นรูปแบบท่ีมีองค์ประกอบและกิจกรรมยอ่ยในแต่ละองค์ประกอบ รวมทัง้
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบท่ีครบถ้วน ครอบคลุม และสอดคล้องกับ             
การด าเนินงานพฒันาครูกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ และสามารถด าเนินการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน             
เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy Numeracy และ Reasoning 
Ability ตามระดับชัน้ ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทย
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ง มีดงันี ้ 
 3.1 ความเป็นประโยชน์  
 รูปแบบการพัฒนาครูฯ มีประโยชน์ในการพัฒนาครูได้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ การพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ        
ในการจัดการเรียนรู้ และสามารถด าเนินการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน เพ่ือพัฒนา
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ผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy Numeracy และ Reasoning Ability 
ตามระดบัชัน้  

3.2 ความเหมาะสม  
รูปแบบการพัฒนาครูฯ มีความเหมาะสมในการพัฒนาครู เน่ืองจากมี

ความสอดคล้องกับการพัฒนาครูตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทัง้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการปฏิบัติการพัฒนาครู
ของหน่วยงาน ต้นสงักดัของครู 

3.3 ความเป็นไปได้  
 รูปแบบการพฒันาครูฯ มีความสมบูรณ์แบบในทุกขัน้ตอน เหมาะสมกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานจริงของครู มีความเป็นไปได้ และสามารถน าไปประยุกต์            
ใช้ในการพฒันาครูให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนดได้จริง  
 
อภปิรายผล  
 
 ผู้วิจยัมีประเดน็การอภิปรายผลการวิจยั ดงันี ้ 

1. รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ
สร้างระบบพี่เลีย้ง (Coaching and Mentoring) 

รูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง 
(Coaching and Mentoring) ท่ีสงัเคราะห์ขึน้นัน้เป็นกระบวนการพฒันาครูโดยมีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบนัอดุมศึกษาคู่พฒันา มีเป้าหมาย
เพ่ือพฒันาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนรู้ และสามารถด าเนินการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน เพ่ือพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy Numeracy และ Reasoning Ability 
ตามระดบัชัน้ ประกอบด้วยการด าเนินงาน 3 องค์ประกอบ ซึง่มีประเด็นในการอภิปราย
ผล ดงันี ้ 
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องค์ประกอบที่หน่ึง องค์ประกอบด้านการเตรียมการก่อนการพัฒนาครู 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ได้แก่ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นในการพฒันาครู การศึกษาความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาคู่พัฒนา
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การคัดเลือกสถานศึกษาและครู     
เพ่ือเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนาครู และการจัดท าเอกสารประกอบ   
การพฒันาครู มีความสอดคล้องกบัการวางแผนพฒันาอาชีพครูของ สฎาย ุธีระวณิชตระกลู 
(2553) ท่ีกล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาอาชีพครูว่าควรมีการส ารวจความต้องการ           
ของครู เพราะหากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ไม่ได้เกิดมาจาก             
ความต้องการท่ีแท้จริงของครูแล้ว  ครูจะไม่มีแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเอง นอกจากนัน้ 
การพัฒนาครูต้องมีการจัดท าแผนการพัฒนาครูให้ตรงตามความต้องการของครู 
จากนัน้จงึเลือกวิธีการพฒันาครู 

องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบด้านกระบวนการพัฒนาครู ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรม (Training) และกิจกรรมพ่ีเลีย้งและ
การชีแ้นะ (Coaching and Mentoring) ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาครูท่ีมีความเหมาะสม 
เน่ืองจากผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเห็นว่าเป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม
กับการพัฒนาครูเพราะการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการวิจัยท่ีผ่านมานัน้นิยมใช้      
การอบรมเพียง 1-3 วนั แล้วให้ครูกลบัไปด าเนินการเอง ซึ่งครูส่วนใหญ่มกัไม่สามารถ
ด าเนินการได้เองเพียงล าพงั แต่รูปแบบการพฒันาครูท่ีสงัเคราะห์ขึน้นีเ้ป็นการพฒันา
ครูท่ีสมบรูณ์แบบตัง้แต่การศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น เพ่ือพฒันาครู
ให้ตรงกบัสภาพจริงท่ีเกิดขึน้ ทัง้ยงัมีการอบรมให้ความรู้ทัง้ในสว่นของการจดัการเรียนรู้
และการวิจัยในชัน้เรียนเพ่ือเป็นพืน้ฐานส าหรับน าไปปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง         
ในกระบวนการเป็นพี่เลีย้งและการชีแ้นะ (Coaching and Mentoring) ที่มีอาจารย์
นิเทศก์จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีทัง้ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียน           
การสอนและการวิจัยในชัน้ เรียนมาเป็น พ่ี เลี ย้งและท่ีป รึกษาตลอดระยะของ               
การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีการมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติภายใต้ระยะเวลา         
ท่ีเหมาะสม แล้วน างานท่ีปฏิบตัิมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกนั ซึง่ Gottleman 
(2000) ได้กล่าวว่า ในบรรดาวิธีการท่ีใช้ในการพฒันาครูตัง้แต่การให้ความรู้ทฤษฎี (Theory) 
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การสาธิต (demonstration) การให้ตวัอย่าง (modeling & guided practice) และ          
การชีแ้นะ (coaching) นัน้ วิธีการชีแ้นะจะท าให้ความรู้ท่ีรับไปคงทนกวา่วิธีอ่ืน 

องค์ประกอบที่  3 องค์ประกอบด้านกลไกการพัฒนาครู ประกอบด้วย
กลไกหลกั 8 กลไก ได้แก่ การร่วมมือรวมพลงักันท างานเป็นทีม  การมีเป้าหมายและ 
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน การเห็นความส าคัญและการสนับสนุนของผู้ บริหาร
โรงเรียน การสร้างแรงบันดาลใจและความเช่ือมั่น การรู้จักและยอมรับซึ่งกันและกัน 
การเรียนรู้ร่วมกนัแบบกลัยาณมิตร การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาในการพฒันา
ครู และการให้ข้อมลูป้อนกลบั ซึ่งแต่ละกลไกมี ความเหมาะสมในการพฒันาครู ดงันี ้
การร่วมมือรวมพลงักนัท างานเป็นทีม เป็นกลไกส าคญัของการพฒันาครูท่ีเป็นการพฒันา
ภายนอกสถานศึกษา ดังที่ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2553) กล่าวไว้ว่า การพัฒนา
ภายนอกสถานศึกษาจะต้องได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลยั 
ท่ีประสบความส าเร็จในการพฒันา หรือจากหน่วยงานท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง และสอดคล้อง
กบัหลกัการของการชีแ้นะของ สฎาย ุธีระวณิชตระกลู (2553) ที่กล่าวว่า การพฒันาครู
นัน้มีสิ่งท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนามากมายจึงต้องตกลงร่วมกันกับครูว่าเป้าหมาย
สดุท้ายท่ีต้องการให้เกิดขึน้คืออะไร สว่นกลไกการสร้างแรงบนัดาลใจและความเช่ือมัน่ 
เป็นไปตามหลกัการของการชีแ้นะท่ีว่า การชีแ้นะเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ครูได้ค้นพบ
พลัง วิธีการท างาน หรือความสามารถของตนเอง เป็นวิธีการท่ีท าให้เกิดความยั่งยืน           
ครูสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป้าหมายส าคญัของการชีแ้นะคือการให้ครูสามารถพฒันา
ได้ด้วยตนเอง สามารถก ากับตนเอง (self-directed) ได้ในระยะแรกครูยังไม่สามารถ         
ท าด้วยตนเองได้เพราะยังขาดเคร่ืองมือ ขาดวิธีการ ขาดกระบวนการในการท างาน          
ผู้ ชีแ้นะ จึงต้องเข้าไปช่วยเหลือจนครูสามารถค้นพบตนเอง สามารถท าได้ด้วยตนเอง 
เป็นการช่วยค้นหาพลงัในตวัครูออกมา (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2553) ส่วนการรู้จัก
และยอมรับซึง่กนัและกนันัน้ เป็นไปตามหลกัการสร้างความสมัพนัธ์และความไว้วางใจ 
ซึ่ง สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2553) กล่าวว่า การด าเนินการชีแ้นะเป็นเร่ืองของ           
การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ชีแ้นะกบัครูเป็นกลุ่มย่อยหรือเป็นรายบุคคล ความไว้วางใจ
และความเช่ือถือของครูท่ีมีต่อผู้ ชีแ้นะถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยให้การชีแ้นะเป็นไป            
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อย่างราบ ร่ืนและมีประสิท ธิภาพ การเรียน รู้ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร เป็นไป            
ตามหลกัการท่ีวา่สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งครู ผู้บริหาร จะท าให้ครูกล้าท่ีจะขอค าปรึกษา
และกล้าท่ีจะแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่างๆ นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับ 
สวุฒัน์ วฒันวงศ์ (2538) ที่กล่าวว่า สิ่งท่ีต้องตระหนกัในการจดักิจกรรมส าหรับผู้ ใหญ่ 
คือเข้าใจธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมาย บทบาทผู้ สอน บทบาทผู้ เข้าร่วมกิจกรรม             
เพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมและน า
ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาใน
การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง Coaching and Mentoring และ
การให้ข้อมูลป้อนกลับ นัน้ สอดคล้องกับ พัชรินทร์ สมบูรณ์  (2556) ที่กล่าวว่า             
การวิเคราะห์ปัญหาและ การให้ข้อมูลป้อนกลบั เป็นการด าเนินงานท่ีให้ผู้ รับผิดชอบ
งานน าจดุเด่น จดุด้อยจากการด าเนินงานของตนเองมาสะท้อนกลบัถึงการด าเนินงาน
โครงการเพ่ือท าการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการให้ดีขึน้ นอกจากนัน้ สฎายุ ธีระ
วณิชตระกลู (2553) ยงักลา่วถงึแนวทางในการพฒันาอาชีพครูว่าควรมีการเสริมแรง ให้
ก าลงัใจครู เพ่ือให้ครูได้พฒันาตนเองอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมซึง่สอดคล้องกบักลไก
ด้านการเห็นความส าคญัและการสนบัสนนุของผู้บริหารโรงเรียน และการเรียนรู้ร่วมกนั
แบบกลัยาณมิตร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง สฎาย ุธีระวณิชตระกลู (2553) กลา่ววา่ ในการพฒันา
ครูนัน้ ควรมีการก าหนดตัวชีว้ดั การพัฒนาครูท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลงท่ีตัวผู้ เรียนหรือ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนซึ่งถือเป็นการประเมินผลการพฒันาครูอีกทางหนึ่ง 
เพราะเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาครูคือการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนซึ่งรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring           
ท่ีสังเคราะห์ขึน้นีมี้ความสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เน่ืองจากมีการก าหนด
เป้าหมายของรูปแบบคือเพ่ือพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ และสามารถด าเนินการวิจัย
ปฏิบัติการในชัน้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy 
Numeracy และ Reasoning Ability ตามระดบัชัน้ 
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 2. ผลท่ีเกิดจากการใช้และประสิทธิภาพของรูปแบบการพฒันาครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ง (Coaching and Mentoring) 

 จากการสงัเคราะห์ผลท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบพบว่า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยที่เข้าร่วมการพ ัฒนาผ่านการประเมินผลสมัฤทธิ์ท ุกคน นอกจากนัน้            
การน ารูปแบบการพฒันาครูฯ ไปใช้ ยังท าให้เกิดผลกระทบท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาครู ทัง้นีเ้น่ืองจากรูปแบบการพัฒนาครูท่ีสังเคราะห์ขึน้เป็นรูปแบบท่ีมี
องค์ประกอบและกิจกรรมย่อยในแต่ละองค์ประกอบ รวมทัง้ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบท่ีครบถ้วน ครอบคลุม และสอดคล้องกับการด าเนินงานพัฒนาครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการจดัการเรียนรู้ 
และสามารถด าเนินการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้
ความสามารถด้าน Literacy Numeracy และ Reasoning Ability ตามระดับชัน้ตาม
เปา้หมายท่ีก าหนดได้ นอกจากนัน้ ผู้ทรงคณุวฒุิยงัเห็นวา่ รูปแบบดงักลา่วมีความสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม           
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 รวมทัง้สอดคล้องกบันโยบายและแผนการปฏิบตัิการเพ่ือพฒันา
ครูของหน่วยงานต้นสงักดัของครู ทัง้ยงัเป็นรูปแบบท่ีมีความสมบรูณ์แบบในทกุขัน้ตอน 
เหมาะสมกับลกัษณะการปฏิบัติงานจริงของครู มีความเป็นไปได้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครูให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดได้จริง นอกจากนัน้            
ครูท่ีเข้าร่วมการพฒันาโดยใช้รูปแบบดงักล่าวยงัเห็นว่า กิจกรรมการฝึกอบรมครัง้ท่ี 1 
และ 2 ท าให้ครูได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เก่ียวกบัการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยและการวิจัยในชัน้เรียน ท าให้ครูเกิดความมั่นใจในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ ท าให้ครูมองเห็นแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติภายในสถานศึกษา และ         
ท าให้ครูได้แนวทางในการเป็นพ่ีเลีย้งและการชีแ้นะเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน นอกจากนัน้         
ครูยงัมีความเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการเป็นพ่ีเลีย้งและการชีแ้นะว่า ท าให้ครูได้รับความรู้
ความเข้าใจ และประสบการณ์เก่ียวกบัการท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน การวดั
และประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียน และเทคนิคและวิธีการจดัการเรียนการสอน ทัง้ยงัเห็น
ว่า การให้ค าปรึกษา/ความช่วยเหลือของอาจารย์นิเทศก์ มีความชัดเจน การติดต่อ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 
 

179 

ประสานงานกับอาจารย์นิ เทศก์และผู้ เก่ียวข้องมีความสะดวก และรูปแบบ/
กระบวนการ/วิธีการท่ีใช้ในการเป็นพ่ีเลีย้งและการชีแ้นะมีความเหมาะสม ตลอดจนเห็น
ว่ากิจกรรมพ่ีเลีย้งและการชีแ้นะท าให้ครูมีความมัน่ใจในการจดัการเรียนการสอนและ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมท่ีช่วย
พฒันานกัเรียนได้อยา่งแท้จริง  

3. การตรวจสอบรูปแบบการพฒันาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ง (Coaching and Mentoring) 

  รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวน        
การสร้างระบบพี่เลี ย้ง (Coaching and Mentoring) ที่ส ังเคราะห์ขึ น้ นี ไ้ ด้ผ่าน              
การตรวจสอบคุณภาพใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะท่ีหนึ่ง การตรวจสอบด้วยการ
ประเมินตามแนวคิดของ Madaus, Scriven and Stufflebeam (1983) ท่ีเสนอให้มีการ
ตรวจสอบรูปแบบตามมาตรฐานด้านความเป็นไปได้ มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 
มาตรฐานด้านความเหมาะสม และมาตรฐานด้านความถกูต้องครอบคลมุ และลกัษณะ
ที่สอง การตรวจสอบรูปแบบโดยใช้ผู้ ทรงคุณวุฒิตามแนวคิดของ Eisner (1976)             
ท่ีเสนอให้มีการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคณุวฒุิ โดยการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลกึซึง้
จากผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมี ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการพฒันา
ครูดงักล่าวได้ผ่านการทดลองใช้เพ่ือศกึษาผลท่ีเกิดขึน้ ซึง่พบว่าผลจากการใช้รูปแบบฯ 
ดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้คือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ และสามารถด าเนินการวิจัย
ปฏิบัติการในชัน้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy 
Numeracy และ Reasoning Ability ตามระดับชัน้ ทัง้ยังท าให้เกิดผลกระทบในด้าน
บวก ดังนัน้ รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ
สร้างระบบพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring) ท่ีสังเคราะห์ขึน้จึงเป็นรูปแบบท่ีมี
ประสทิธิภาพ สามารถน าไปใช้พฒันาครูกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย  

1. เพ่ือให้การพฒันาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง (Coaching and 
Mentoring) มีความยัง่ยืน ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาฯ ควรมีการก าหนดนโยบาย/
แผนงาน ในการน ารูปแบบดงักล่าวไปใช้อย่างชดัเจน และควรมีการติดตามผลการใช้ 
เพ่ือน าผลท่ีได้มาปรับปรุงรูปแบบให้มีประสทิธิภาพและมีความเหมาะสมมากขึน้ 

2. การน ารูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี ย้ง 
(Coaching and Mentoring) ไปใช้นัน้  ควรมีการท างานเป็นทีมระหว่างส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาครูให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของครู รวมทัง้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาครูและนักเรียนตาม
ข้อก าหนดของหน่วยงานต้นสงักดั 
 3. ควรมีระบบส่งเสริมสนับสนุนครูท่ีเข้าร่วมการพัฒนา การสร้างขวญัและ
ก าลงัใจ เพ่ือให้ครูมีก าลงัใจ และเห็นคณุค่าของการพฒันาตนเองในการจดัการเรียนรู้
และการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้   
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด    
 ข้อเสนอแนะในการวจิัยครัง้ต่อไป 

1. รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ
สร้างระบบพี่เลีย้ง (Coaching and Mentoring) ที่สงัเคราะห์ขึน้นีเ้น้นบทบาทของ
อาจารย์นิเทศก์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในการท าหน้าท่ีเป็น
พ่ีเลีย้ง ให้ค าชีแ้นะ และแนะน า แก่ครูท่ีเข้าร่วมพฒันา ซึง่จากการน ารูปแบบไปใช้พบว่า
มีครูดี ครูเก่ง อีกเป็นจ านวนมาก ทัง้ยงัพบปัญหาอปุสรรคในเร่ืองของระยะเวลาในการ
นิเทศก์ท่ีอาจไม่เพียงพอ รวมทัง้มีปัญหาเร่ืองปฏิสมัพนัธ์ระหว่างอาจารย์นิเทศก์กบัครูท่ี
เข้าร่วมพฒันา ดงันัน้จึงควรมีการพฒันารูปแบบการพฒันาครูโดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลีย้ง (Coaching and Mentoring) ที่มีพี่เลีย้งเป็นครูที่ปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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เพ่ือให้รูปแบบดงักล่าวมีลกัษณะเป็นการนิเทศท่ีมีความต่อเน่ืองอยู่ในวิถีการท างานใน
โรงเรียนของครูและเป็นการนิเทศภายในโรงเรียนมากขึน้  
 2. ควรมีการวิจัยติดตามผลจากการด าเนินงานโครงการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring) เพ่ือศึกษาและติดตาม
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้  
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