บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา
การศึ ก ษาเป็ นพื นฐานที สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ ไปสู่ ความเจริ ญก้ า วหน้ า
เพือความทัดเทียมกันกับอารยประเทศและเป็ นประเทศแห่ งการเรี ยนรู ้ การจัดการศึ กษามุ่งมันให้
คนในสั งคมเป็ นคนที สมบู รณ์ อยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุ ข มี องค์ความรู ้ และมี คุ ณธรรมจริ ยธรรม
ซึ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 หมวดที 1 มาตรา 6
กําหนดไว้วา่ การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ ทงร่
ั างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู ้ และคุ ณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ืน
ได้อย่างมี ความสุ ข (สํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา (องค์การมหาชน).
2547 : 5) ในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้
และถื อว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที สุ ด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและตามศักยภาพ ซึ งผูท้ ีมีบทบาทสามารถทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาตนเอง
เต็มศักยภาพได้นนคื
ั อ ครู ตอ้ งมีสุขภาพดี มีความรู ้ ความสามารถและมีเทคนิ คทีจะส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน
ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ทีตังไว้อย่างชัดเจนและแม่นยํา ครู จึงจําเป็ นต้องพัฒนากระบวนการนิ เทศ
ภายในสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพือเป็ นการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัด
กิจกรรมทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษา จึงเป็ นกระบวนการทีสําคัญ
และเป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ทังด้านกระบวนการบริ หาร และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน (ธี ระ รุ ญเจริ ญ. 2550 : 8)
การนิ เทศเป็ นระบบหนึ งของระบบการจัดและการบริ หารสถานศึ กษา เป็ นกระบวนการ
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน การชี! แนะ การให้ความช่วยเหลื อและร่ วมมือกับครู ผสู ้ อน รวมทั!งบุคคล
ทีเกียวข้องในการจัดการศึกษา โดยมีเป้ าหมาย คือคุณภาพของผูเ้ รี ยน การนิ เทศการสอนเป็ นกระบวนการ
ของผูน้ ิ เทศที มุ่งปรั บปรุ งและพัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุ่งทีพฤติกรรมของครู ทีส่ งผลต่อ
พฤติ ก รรมของผูเ้ รี ย น เนื องจากการสอนเป็ นพฤติ ก รรมที เรี ย นรู ้ ไ ด้ การเรี ย นรู ้ จะก่ อให้เกิ ด
การเปลี ยนแปลงพฤติ กรรมในการสอนได้ ซึ งจะนําไปสู่ การปรั บปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนให้ดีข! ึน เพราะครู ซึงอยู่ในสถานศึ กษาและประกอบอาชี พการสอน ต้องมี ความรู ้ ใหม่ ๆ
ทั!ง ทางด้า นเนื! อหาวิ ช าและด้า นวิ ธี ก ารสอนซึ งการนิ เทศการสอนจะเป็ นการพัฒนาวิ ช าชี พ ครู
ได้อีกทางหนึ ง ถึงแม้วา่ การพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนของครู เพือเพิมผลสัมฤทธิ6 ทางการเรี ยน
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ของผูเ้ รี ยนจะมี รู ปแบบวิ ธี การหลากหลายวิ ธี ก็ ตาม แต่ ก็ มี วิ ธี ที สถานศึ กษานิ ยมใช้ก ันมากที สุ ด
ในปั จจุบนั ทีถือว่าเป็ นวิธีทีสถานศึกษาสามารถดําเนิ นการได้ดว้ ยความสะดวก รวดเร็ วอีกทั!งประหยัด
งบประมาณในการดําเนิ นการ นันคือ การพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการนิ เทศ
ภายในสถานศึกษา เพราะการนิ เทศภายในเป็ นกระบวนการทํางานร่ วมกันของผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ทุ กคน ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ มี คุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพเพื อให้พ ฒ
ั นาผลสั มฤทธิ6
ทางการเรี ยนสู งขึ!น (ไพโรจน์ กลินกุหลาบ. 2550 : 6)
กระบวนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา จะประสบผลสําเร็ จได้หรื อไม่ อย่างไรขึนอยู่กบั
การบริ หารจัด การของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา ซึ งถื อ ว่ า เป็ นผู ้ที มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการพัฒ นา
การจัดการเรี ยนการสอนสําหรั บผูเ้ รี ยน โดยใช้กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษา และต้องเป็ น
ความร่ วมมื อกันระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและบุ คลากรในสถานศึ กษา เพื อเสริ มสร้ างความรู ้
ความเข้าใจ และพัฒนาคุ ณภาพทางการศึกษา การนิ เทศภายในสถานศึกษาจะคํานึ งถึงทุกองค์ประกอบ
ทางการศึกษาที จะทําให้การสอนของครู มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพสู งขึ น ซึ งองค์ประกอบดังกล่ าว
ได้แก่ การให้ความช่ วยเหลื อแก่ ครู โดยตรงให้มีการปรั บปรุ งการสอนด้วยตัวครู เองอย่างสมําเสมอ
การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่มการพัฒนาทางวิชาชี พ การพัฒนาหลักสู ตร และการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ
ในชันเรี ยนของครู ท ําให้ ผู ้เรี ยนซึ งเป็ นเป้ าหมายหลักของการเรี ยนการสอนได้รั บผลประโยชน์
จากการสอนของครู (Glickman and et al. 2009 : 11)
ปั จจัยทีส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยหลายปั จจัย ได้แก่ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านผูส้ อน
ด้านการบริ หารจัดการ ด้านการอบรมเลียงดูของผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ ได้ดีและบรรลุ เป้ าหมาย
ของหลักสู ตรได้นนขึ
ั นอยู่กบั ครู เป็ นสําคัญ เพราะครู เป็ นบุคลากรทีสําคัญอย่างยิง ในการสร้ างสรรค์
และพัฒนาผู ้เรี ย นให้ เป็ นคนดี มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี เจตคติ ที ดี ต่ อ การอยู่ ร่ วมกัน ในสั ง คม
ปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมอันดี ง าม ครู ต้องเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามสามารถ สามารถจัดกิ จกรรม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน และยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มนุ ษย์ได้รับอิทธิ พลจากสิ งแวดล้อม
ตังแต่แรกเกิ ด ซึ งนอกจากสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้ว ยังมีสิงแวดล้อมทางสังคม คือ วัฒนธรรม
แต่ละสังคมสร้างขึน ดังนันสถาบันสังคมต่าง ๆ เริ มตังแต่สถาบันครอบครัว จะมีอิทธิ พลต่อการพัฒนา
เชาว์ปั ญญาของแต่ ละบุ คคล นอกจากนันภาษายังเป็ นเครื องมื อสําคัญ ของการคิ ดและการพัฒนา
เชาว์ปัญญาให้สูงขึน พัฒนาการทางภาษาและทางความคิดของเด็ก เริ มด้วยการพัฒนาทีแยกจากกัน
แต่ เมื ออายุ ม ากขึ น พัฒ นาการทังสองด้า นจะเป็ นไปด้ ว ยกัน สํ า หรั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี นี
ในการเรี ยนการสอน ครู สามารถทําได้โดยจัดกิ จกรรมที ผูเ้ รี ยนมี โอกาสได้สัมผัสกับสื อ อุ ปกรณ์
สิ งของหรื อข้อมู ลต่ าง ๆ ที เป็ นจริ งและสอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยนในการจัดบรรยากาศ
การเรี ย นรู ้ ผูเ้ รี ยนจะต้องมี โอกาสได้เรี ยนรู ้ ใ นบรรยากาศที เอื อต่ อการร่ วมมื อ การปฏิ สั มพันธ์
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ทางสังคม การแลกเปลี ยนความรู ้ ความคิ ดและประสบการณ์ ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนประเมิ นผล
การเรี ย นการสอน เป็ นการประเมิ น ตามจุ ดมุ่ ง หมายในลัก ษณะที ยื ดหยุ่ นและแตกต่ า งกันไป
ในแต่ละบุคคล (ทิศนา แขมมณี . 2550 : 90 - 95)
การนิ เทศการศึกษามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมและกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ใ ห้ บ รรลุ ผ ลตามจุ ดหมายของหลัก สู ต ร ในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ
ตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ นนั จําเป็ นอย่างยิงที จะต้องมี การพัฒนาครู ให้สามารถปรั บ
พฤติ กรรมการสอนจากแบบเดิ ม เป็ นแบบใหม่ เป็ นอันดับแรก แต่ การพัฒนาครู และบุ คลากร
ทางการศึ กษาให้ ประสบความสํ าเร็ จนัน ต้องอาศัยความร่ วมแรงร่ วมใจจากบุ คลากรที เกี ยวข้อง
ที สํา คัญต้องมี ค วามเข้า ใจพืนฐานที ตรงกัน ในการพัฒนาและสิ งที ต้องเร่ ง ดํา เนิ น การโดยด่ ว น
เพือนําไปสู่ การพัฒนา การเรี ยนการสอนก็คือ การพัฒนาคุณภาพของครู (กรองทอง จิรเดชากุล.
2550 : 1) กระบวนการหนึ งทีใช้ในการสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพครู ตลอดจนพัฒนาคุ ณภาพ
การเรี ยนการสอน ให้บรรลุตามทีต้องการ คือ กระบวนการนิเทศการศึกษา เพราะการนิ เทศการศึกษา
จะช่ วยกระตุ ้น ส่ ง เสริ ม และปรั บ ปรุ งกระบวนการการสอนของครู ให้ บ รรลุ ตามจุ ดมุ่ ง หมาย
ของหลักสู ตรทีกําหนด และการนิ เทศการศึกษาภายในสถานศึกษาก็เป็ นกระบวนการหนึ ง ทีจะช่วยให้
ครู สามารถพัฒนาการเรี ยนการสอนของตนได้ ตรงตามสภาพของปั ญหาและความต้องการที แท้จริ ง
ของผูเ้ รี ยน โดยอาศัยความร่ วมมื อของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู เพือก่ อให้เกิ ดการพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และนําไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนในที สุ ด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ .
2546 : 46)
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553 : 91) ได้กาํ หนดแนวทางการดําเนิ นงานการจัด
การศึ กษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นไว้ว่ า ตามที กฎหมายและนโยบายของรั ฐได้ก ําหนด
ให้ก ระจายอํา นาจ การจัดการศึ ก ษาให้แก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ น เพื อให้องค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ นสามารถจัดการศึกษาได้ตามความพร้อมและความต้องการของท้องถิ น เนื องจากท้องถิ น
อยู่ใกล้ชิ ดกับประชาชนย่อมทราบถึ งความต้องการที แท้จริ งของประชาชน และนําไปสู่ การจัด
การศึกษาที ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่ าว รวมทั!งสามารถดําเนิ นการได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และรวดเร็ ว ซึ งองค์ ก รปกครองส่ วนท้องถิ นที เป็ นหน่ วยงานต้นสั ง กัด ร่ วมกับ คณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถินได้กาํ หนดแนวทางการพัฒนาการเรี ยนการสอน จัดการ
อบรมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและจัดให้มีการนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื อง ได้สอดคล้องกับ
อัมพร พงษ์กงั สนานันท์ (2551 : 11 - 17) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ นที มี ส ถานศึ กษาในสั งกัด เพื อวิ เคราะห์ ปั จจัย ความสํ า เร็ จ ปั จจัย อุ ปสรรค
ในการบริ หารจัดการศึ กษา และเสนอแนวทางในการส่ งเสริ มการบริ หารจัดการศึ กษาขององค์กร
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ปกครองส่ วนท้องถิ นที เกี ยวข้องกับปั ญหาด้านวิชาการ พบว่า ปั ญหาส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาในระดับ
ปานกลางโดยประเด็ น ที ระบุ ว่า เป็ นปั ญ หา 3 อัน ดับ แรก คื อ ไม่ มี ก ารศึ ก ษาเพื อพัฒ นาการจัด
การศึ ก ษาของเทศบาล รองลงมา คื อ ขาดการนําผลการนิ เทศภายในสถานศึ กษามาพัฒนาการจัด
การศึกษา และขาดการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างสมําเสมอ
จากปั ญหาการเรี ยนการสอนต้องอาศัยกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษาเพื อพัฒนา
ให้ครู มีความสามารถปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนด้วยเทคนิ ควิธี การที มี ประสิ ทธิ ภาพ มี การกํากับ
ติ ด ตามคุ ณ ภาพงานเพื อให้ เ กิ ด ผลลัพ ธ์ ห รื อผลผลิ ต และมุ่ ง หวัง ให้ เ กิ ด ผลกระทบในทางที ดี
ต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนในอนาคตทีมุ่งหวัง ในสภาพปั จจุ บนั พบว่าสถานศึ กษามีโครงการนิ เทศภายใน
สถานศึ กษาปรากฏในแผนปฏิ บ ัติการของสถานศึ กษา เพื อให้สอดคล้องกับขอบข่ าย/ภารกิ จการ
บริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิ การกําหนดไว้ และกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ น ได้ดาํ เนิ นการควบคุ ม กํากับ ดู แล ประสานงานการศึ กษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครอง ส่ วนท้องถินได้กาํ หนดนโยบาย การประเมินคุ ณภาพการนิ เทศการเรี ยนการสอน เกณฑ์การ
พิจารณา คือ สถานศึกษามีแผนการนิ เทศการเรี ยนการสอนสถานศึกษามีแผนการปฏิ บตั ิงาน/ปฏิ ทิน
ซึ งกําหนดบุคคลรับผิดชอบอย่างชัดเจน สถานศึกษามีผกู ้ าํ กับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตาม
ปฏิทิน ทีกําหนด สถานศึกษามีรายงานผลการนิ เทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิและสถานศึกษามีการนํา
ผลการนิ เทศมาปรับปรุ งแก้ไขการจัดการการเรี ยนการสอน ให้บรรลุผลตามทีสถานศึกษากําหนดและ
มีรายงานประจําปี (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน. 2551 : 4)
จากความสําคัญดังกล่าว การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็ นกระบวนการสําคัญทีจะช่วยให้
ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน วิธีการในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เกิ ด
การเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง สามารถทีจะทําให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพ ผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกระบวนการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษากับ พฤติ ก รรมการสอนของครู
สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เพือนําผลทีได้จากการวิจยั ไปวางแผนพัฒนา
และปรับปรุ งกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษา และเพือสนับสนุ นพฤติกรรมการสอนของครู
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษากระบวนการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา ตามความคิ ดเห็ น ของครู ผู ้ส อน
สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
2. เพื อศึ กษาระดับพฤติ กรรมการสอนของครู สั งกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุ รี
และตราด
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3. เพือศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษากับพฤติ กรรม
การสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ประโยชน์ ของการวิจัย
จากการวิ จ ัยในครั งนี จะเป็ นข้อ มู ล ให้ ไ ด้ท ราบข้อ มู ล เกี ยวกับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง
จันทบุ รี และตราด เพื อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน การปรั บปรุ ง และพัฒนาการนิ เทศภายใน
สถานศึกษา รวมทังการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
1. ประชากรที ใช้ใ นการวิ จ ัย ครั งนี ได้แ ก่ ครู ผู ้ส อนในสถานศึ ก ษา สั ง กัด เทศบาล
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ปี การศึกษา 2556 จํานวน 665 คน
2. กลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้ในการวิจยั ครั งนี ได้แก่ ครู ผูส้ อนในสถานศึ ก ษา สั งกัดเทศบาล
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ปี การศึกษา 2556 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
เทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) และการเลือก
กลุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งชันอย่างไม่เป็ นสัดส่ วน (Disproportional Stratified Random
Sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึ กษาเป็ นชันในการแบ่ง (บุ ญชม ศรี สะอาด. 2545 : 103)
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 248 คน
ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีศึกษาการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย
1. กระบวนการนิ เทศภายในของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุ รี
และตราด ใน 5 ด้าน ดังนี
1.1 การให้ความช่วยเหลือครู โดยตรง
1.2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม
1.3 การพัฒนาทางวิชาชีพ
1.4 การพัฒนาหลักสู ตร
1.5 การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี ยน
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2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ใน 5 ด้าน
ดังนี
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

การเตรี ยมการสอน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
การใช้สือและเทคโนโลยี
การวิจยั ในชันเรี ยน
การวัดและประเมินผล

นิยามศัพท์ เฉพาะ
กระบวนการ หมายถึ ง แนวทางการดํา เนิ นงานการจัดกิ จกรรมนิ เทศภายใน ระหว่า ง
ผูบ้ ริ หารและบุ คลากรในสถานศึ กษา อย่างมีลาํ ดับขันตอน เพือสร้ างแรงจูงใจและกระตุน้ ให้ครู
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนิ นงานร่ วมกัน ระหว่างบุคลากร
ทางการศึกษาภายในสถานศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนของครู ซึ งจะส่ งผลต่อคุณภาพ
ทางการศึ ก ษาของผู ้เ รี ย นให้ สู ง ขึ นและบุ ค ลากรทุ ก คนภายในสถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ
ซึ งกัน และกัน ในการพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื อให้เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิc สู ง สุ ดต่ อ ผูเ้ รี ย น
ประกอบด้วย
1. การให้ความช่วยเหลือแก่ครู โดยตรง หมายถึง การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ครู ผสู ้ อน
หรื อผูร้ ั บการนิ เทศ พัฒนาศักยภาพในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ให้สอดคล้องกับปั ญหา
และความต้องการของครู ผสู ้ อน ปฏิบตั ิอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ
2. การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม หมายถึง การพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานของครู ผสู ้ อน
โดยอาศัยระบบทีมงานหรื อกลุ่ม เพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ และประสบการณ์
ให้กบั สมาชิ ก เพือบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของกลุ่ มทีได้ตงไว้
ั ติดตามผลอย่างสมําเสมอต่อเนื อง รวมทัง
การส่ งเสริ ม สนับสนุนและเสริ มแรง โดยการสร้างขวัญกําลังใจให้กบั ครู
3. การพัฒนาทางวิชาชี พ หมายถึ ง การส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้ครู มีความรู ้ ความเข้าใจ
ในวิชาที สอน หลักการและเทคนิ คการสอนมี ความเข้าใจในตัวผูเ้ รี ยน มี ทศั นคติ ที ดี ต่ออาชี พครู
การพัฒนาครู ทางวิชาชี พให้เป็ นผูเ้ ชี ยวชาญ จะต้องสอดคล้องตามความต้องการ ระดับความสามารถ
ของครู และความพร้ อมของครู ในการพัฒนาทางวิ ชาชี พด้านต่ าง ๆ จะช่ วยเสริ ม ให้ การพัฒนา
ทางวิชาชีพมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึน
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4. การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การมีส่วนร่ วมของผูน้ ิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศ ในการจัดทํา
หลักสู ตรสถานศึกษา การนําหลักสู ตรไปใช้ และการประเมินผลการใช้หลักสู ตร ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน ท้องถิน ชุ มชน และสถานการณ์ในปั จจุบนั รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสู ตรสถานศึกษา
5. การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการในชันเรี ยน หมายถึ ง การส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้ผรู ้ ับการนิ เทศ
สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้วิธีการ และกระบวนการวิจยั ทีเหมาะสม เพือให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดการเรี ยนรู ้ และสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ งของการแก้ปัญหาการพัฒนาการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน และกิจกรรมเสริ มอืน ๆ
พฤติกรรมการสอน หมายถึง การแสดงออกของครู ผสู ้ อนในขณะทีปฏิบตั ิหน้าที หรื อทํา
การสอนโดยอาศัยเทคนิคและวิธีการสอนในรู ปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน ให้ได้รับทักษะการเรี ยนรู ้และประสบการณ์จริ งโดยการลงมือปฏิบตั ิหรื อการใช้คาํ ถาม
กระตุน้ ของครู ผสู ้ อน เพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และสามารถนําไปบูรณาการในการดําเนิ นชี วิตได้
อย่างมีคุณภาพ มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี
1. การเตรี ยมการสอน หมายถึ ง การกระทําก่อนทีจะมีการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย
การศึ ก ษาหลัก สู ต ร และเตรี ย มการสอน ให้ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ และตัว ชี วัด
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร เพือเตรี ยมตนเองให้พร้อมสําหรับบทบาทของครู ซึ งต้องทําการศึกษา
ค้นคว้าและทดลองปฏิ บ ตั ิ ในประเด็ นและเนื อหาที ตนรั บผิดชอบ เพือให้ค าํ ปรึ ก ษา คําแนะนํา
และคําอธิ บายทีเป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยน
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ หมายถึง การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตาม
ตัวชี วัดและจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ ที กําหนดไว้ ส่ งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์ กระตุ ้นความสนใจ
ในการเรี ยนให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สร้างเจตคติทีดีในเนือหาวิชาเรี ยน ใส่ ใจพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในการแสดงออกให้มีความเหมาะสม
ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. การใช้สือและเทคโนโลยี หมายถึง การเลือกใช้สือการเรี ยนการสอนของครู ทีเหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสอน มีความสามารถในการผลิตสื อ มีความชํานาญและรู ้วิธีใช้
สื อการสอน เลือกสื อทีเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยน เตรี ยมสื อและตรวจสอบสื อทีจะนําไปใช้
เพือให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้สือทีทันสมัยและมันคงถาวร
4. การวิจยั ในชันเรี ยน หมายถึ ง การแก้ปัญหาที เกิ ดขึ นในขณะจัดกิ จกรรมการเรี ยน
อย่างเป็ นระบบโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการหาข้อเท็จจริ งเพือให้ได้คาํ ตอบ นําผลที
ได้มาปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนของครู โดยครู เป็ นผูท้ าํ การวิเคราะห์ปัญหา
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และความต้องการของผูเ้ รี ยน จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือแก้ปัญหาหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยน เก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการแก้ไขปั ญหาหรื อสรุ ปผลการพัฒนาอย่างต่อเนือง
5. การวัดและประเมินผล หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชีวัดของหลักสู ตร
เพื อกํา หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น กํา หนดภาระงานและชิ นงานที แสดงถึ ง ศัก ยภาพของผู ้เ รี ยน
ใช้กระบวนการสั งเกต การบันทึ ก การสั มภาษณ์ และรวบรวมข้อมู ลจากผลงานที ผูเ้ รี ย นปฏิ บ ัติ
ครู มีความสามารถในการสร้างข้อสอบทีดี และมีการให้คะแนนอย่างยุติธรรม
ครู ผ้ ูสอน หมายถึง บุคลากรทีปฏิบตั ิหน้าทีการสอนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด ปี การศึกษา 2556
สถานศึกษาสั งกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด หมายถึง สถานทีจัดการศึกษา
ให้กบั ผูเ้ รี ยน ภายในเขตเทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองจันทบุรี และเทศบาลเมืองตราด
ขนาดของสถานศึ กษา หมายถึ ง การกําหนดขนาดของสถานศึ กษาตามจํานวนผูเ้ รี ยน
ทังหมดในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ซึ งแบ่งขนาดสถานศึกษาเป็ น 3 ขนาด คือ
1. ขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาทีมีจาํ นวนผูเ้ รี ยน 1 - 200 คน
2. ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาทีมีจาํ นวนผูเ้ รี ยน 201 - 600 คน
3. ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาทีมีจาํ นวนผูเ้ รี ยนตังแต่ 601 คนขึนไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครั งนี มุ่ งศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษา
ตามแนวคิดของกลิคแมนและคณะ (Glickman and et al.) กับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดเทศบาล
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ไว้ ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรทีศึกษา
กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษา
ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. การให้ความช่วยเหลือแก่ครู โดยตรง
2. การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม
3. การพัฒนาทางวิชาชีพ
4. การพัฒนาหลักสู ตร
5. การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี ยน

ตัวแปรทีศึกษา
พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดเทศบาล
ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด
ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. การเตรี ยมการสอน
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. การใช้สือและเทคโนโลยี
4. การวิจยั ในชันเรี ยน
5. การวัดและประเมินผล

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานในการวิจัย
กระบวนการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษามี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการสอนของครู
สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

