บทที 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องและได้นาํ เสนอตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี
1. การนิเทศภายในสถานศึกษา
1.1 ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา
1.2 ความสําคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา
1.3 หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา
1.4 รู ปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา
1.5 บทบาทหน้า ที ของผูน้ ิ เ ทศ ผูร้ ั บ การนิ เ ทศ และผูส้ นับ สนุ น การนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษา
1.6 กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
1.7 กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมนและคณะ
3. พฤติกรรมการสอนของครู
3.1 ความหมายพฤติกรรมการสอน
3.2 ความสําคัญของพฤติกรรมการสอน
3.3 องค์ประกอบของพฤติกรรมการสอน
4. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
4.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
4.2 งานวิจยั ในประเทศ
การนิเทศภายในสถานศึกษา
ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา
การนิ เทศการศึกษา นับว่ามี บทบาทสําคัญต่อการพัฒนาครู ให้สามารถจัดกิ จกรรมและ
กระบวนการการเรี ยนรู ้ ให้บรรลุ ผ ลตามจุ ดมุ่ง หมายของหลักสู ตร ซึ งขึนอยู่กบั ความร่ วมมื อกัน
ระหว่างผูบ้ ริ หารกับครู ผูส้ อน ทังนี เพือปรับปรุ งและพัฒนาการสอนของครู ให้มีมาตรฐานและทันกับ
ความก้าวหน้าของการศึ กษาและเทคโนโลยีทีทันสมัย มีผูใ้ ห้ความหมายของการนิ เทศการศึ กษา
ไว้หลากหลาย ดังนี
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ชารี มณี ศรี (2546 : 201) ได้ให้ความหมายของการนิ เทศภายในสถานศึกษาว่า หมายถึ ง
ความพยายาม ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาทีจะปรั บปรุ ง ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนภายใน
สถานศึกษาให้ดียงขึ
ิ น
กระทรวงศึกษาธิ การ (2547 : 9) ได้ให้ความหมายของการนิ เทศภายในสถานศึกษาว่า
หมายถึง การจัดการให้เกิดความร่ วมมือหรื อประสานงานกับบุคคลทีเกียวข้องเพือพัฒนาหรื อปรับปรุ ง
คุณภาพการบริ หารจัดการ การจัดการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรมในโรงเรี ยน และการจัดกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : 15 - 16) ได้ให้ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาว่า
หมายถึง กระบวนการบริ หารการศึกษาเพือชีแนะให้ความช่วยเหลือและความร่ วมมือกับครู และบุคคล
ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษาเพือปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของครู และคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายการศึกษา
โกลด์แฮมเมอร์ และคณะ (Goldhammer and et al. 1980 : 13) ได้ให้ความหมายของการนิ เทศ
ภายในสถานศึ กษาว่า หมายถึ ง ลักษณะงานที มอบหมายให้ครู หรื อผูน้ ิ เทศ ที จะกระตุ น้ ให้ครู หรื อ
ครู แนะแนวสถานศึ กษาให้ มี การพัฒนาในการที จะนําวิธี การสอน สื อการเรี ยนการสอนมาใช้
โดยเน้นถึ งทักษะในการติ ดต่ อสื อสารในการนิ เทศปั จจุ บนั การนิ เทศได้พยายามที จะช่ วยเหลื อครู
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสร้างบรรยากาศทีดีระหว่างครู และผูเ้ รี ยน
ไวส์ (Wiles. 1985 : 16) ได้ให้ความหมายของการนิ เทศภายในสถานศึกษาว่า หมายถึ ง
ระบบพฤติกรรมขององค์การซึ งเป็ นการทํางานทีมีผลกระทบสู่ พฤติกรรมการสอนของครู ในระบบ
โดยมีจุดมุ่งหมายเพือปรับปรุ งสภาพการเรี ยนการสอนแก่ผเู ้ รี ยนให้ดีขึน
แฮริ ส (Harris. 1985 : 13) ได้ให้ความหมายของการนิ เทศภายในสถานศึกษาว่า หมายถึ ง
สิ งที บุ คลากรในสถานศึ กษากระทําต่ อบุ คคลหรื อสิ งหนึ งสิ งใดโดยมี ว ตั ถุ ประสงค์เพื อจะคงไว้
หรื อเปลี ยนแปลงปรั บปรุ งการดําเนิ นการเรี ย นการสอนในสถานศึ กษามุ่ งให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
ในด้านการเรี ยนการสอนเป็ นสําคัญ
กลิคแมน และคณะ (Glickman and et al. 2009 : 6) ได้ให้ความหมายของการนิ เทศภายใน
สถานศึกษาว่า หมายถึ ง แนวคิดเกี ยวกับงานและหน้าที ทีเกี ยวข้องกับการปรั บปรุ งการเรี ยนการสอน
ซึ งเป็ นการสอนในเรื องหลักสู ตร การจัดครู เข้าสอน การจัดสื อการสอน สิ งอํานวยความสะดวก
การเตรี ยมและพัฒนาครู รวมทังการประเมินผลการเรี ยนการสอน
สรุ ปได้ว่า การนิ เทศภายในสถานศึกษา หมายถึ ง กระบวนการดําเนิ นงานร่ วมกันระหว่าง
บุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา เพือพัฒนาคุ ณภาพการเรี ยนการสอนของครู ซึ งจะส่ งผลต่อ
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คุ ณภาพทางการศึ กษาของผูเ้ รี ยนให้สู งขึน และบุ คลากรทุ กคนภายในโรงเรี ยนร่ วมมื อช่ วยเหลื อ
ซึ งกันและกัน ให้สามารถพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอน และเกิดผลสัมฤทธิY สูงสุ ดต่อผูเ้ รี ยน
ความสํ าคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547 : 22 - 23) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา
ไว้ดงั นี
1. การนิเทศภายในสถานศึกษามีความจําเป็ นในการให้บริ การทางวิชาการการศึกษากิจกรรม
ทีเกียวข้องกับบุคคล การนิเทศการศึกษาเป็ นการให้บริ การกับครู จาํ นวนมากทีมีความสามารถต่าง ๆ กัน
และการศึกษาได้ขยายตัวอย่างมาก ดังนันจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือกันมากขึน
2. การนิเทศภายในสถานศึกษามีความจําเป็ นต่อความเจริ ญงอกงามของครู แม้วา่ ครู จะได้รับ
การฝึ กฝนแล้วอย่างดี แต่ครู จะต้องปรับปรุ งการฝึ กฝนอยูเ่ สมอในขณะทํางานในสถานการณ์จริ ง
3. การนิ เทศภายในสถานศึ กษามี ความจําเป็ นต่ อการช่ วยเหลื อครู ในการเตรี ยมการสอน
เนื องจากครู ต้องปฏิ บ ตั ิ งานในกิ จกรรมต่ าง ๆ กันและต้องเผชิ ญกับภาระที ข้องข้างหนัก ครู จึงไม่
สามารถ สละเวลาได้เพียงพอต่อการเตรี ยมการสอน การนิเทศการศึกษาจึงสามารถลดภาระของครู ได้
4. การนิ เ ทศการศึ ก ษามี ค วามจํา เป็ นต่ อ การทํา ให้ ค รู เป็ นบุ ค คลที ทัน สมัย อยู่ เ สมอ
จากการเปลี ยนแปลงทางสั งคมที มี อยู่เสมอ ทําให้ เกิ ดพัฒนาการทางการศึ กษาทังทางทฤษฏี และ
ทางปฏิบตั ิ ดังนันการนิเทศการศึกษาสามารถให้บริ การได้
5. การนิ เทศการศึกษามี ความจําเป็ นต่อภาวะผูน้ าํ ทางวิชาชี พแบบประชาธิ ปไตยการนิ เทศ
การศึ กษาสามารถใช้ประโยชน์ ในทางสร้ างสรรค์ นอกจากนี ยังสามารถรวมพลังของทุ กคนที อยู่ใน
กระบวนการทางการศึกษาด้วย
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (ออนไลน์. 2552) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของการนิ เทศภายใน
สถานศึกษาไว้ดงั นี
1. สภาพสั งคมเปลี ยนไปทุ กขณะ การศึ กษาจําเป็ นต้องเปลี ยนแปลงให้ สอดคล้องกับ
การเปลี ยนแปลงของสั งคม การนิ เทศภายในสถานศึ กษาจะช่ วยทําให้ เกิ ดความเปลี ยนแปลงขึ น
ในสถานศึกษา
2. ความรู ้ ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิมขึนโดยไม่หยุดยัง แม้แนวคิดในเรื องการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ก็ เกิ ดขึ นใหม่ อยู่ตลอดเวลา การนิ เทศภายในสถานศึ กษาจะช่ วยทําให้ครู มี ความรู ้ ท นั สมัย
อยูเ่ สมอ
3. การแก้ไ ขปั ญหาและอุ ป สรรคต่ า ง ๆ เพื อให้ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ พ ฒ
ั นาขึ น
จําเป็ นต้องได้รับการชี แนะหรื อการนิ เทศการศึ กษาจากผูช้ าํ นาญการโดยเฉพาะ จึ งจะทําให้แก้ไข
ปั ญหาได้สาํ เร็ จลุล่วง
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4. การศึกษาของประเทศเพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจะต้องมีการควบคุม
ดูแลด้วยระบบการนิเทศการศึกษา
5. การศึ ก ษาเป็ นกิ จกรรมที ซั บ ซ้ อน จํา เป็ นที จะต้องมี ก ารนิ เทศภายในสถานศึ ก ษา
เพือเป็ นการให้บริ การแก่ครู ทีมีความสามารถต่าง ๆ กัน
6. การนิ เทศภายในสถานศึ กษา เป็ นงานที มี ความสําคัญต่ อความเจริ ญงอกงามของครู
แม้ว่า ครู จะได้รับ การฝึ กฝนมาอย่า งดี แล้วก็ ต าม แต่ ค รู ก็ จะต้องปรั บ ปรุ ง ฝึ กฝนตนเองอยู่เ สมอ
ในขณะทีทํางานในสถานการณ์จริ ง
7. การนิ เทศภายในสถานศึ กษา มี ความสําคัญต่ อการช่ วยเหลื อครู ในการเตรี ยมการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ชนิ ดา ยินดี เขต (2550 : 3) ได้กล่ าวถึ ง ความสํา คัญของการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษา
ไว้ดงั นี
1. ความเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วในด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวตั น์ทาํ ให้มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอน
2. สภาพแวดล้อมทางสั งคมและต้นทุ นทางวัฒนธรรมเปลี ยนแปลงทําให้การช่ วยเหลื อ
เผือแผ่ในระดับต่ างองค์กร และภายในองค์กรเดี ยวกันลดลง แต่ กลับผกผันสู่ เศรษฐกิ จการศึ กษา
ซึ งโรงเรี ยนส่ วนมากในประเทศไทยยังขาดความพร้อมในการแข่งขัน
3. การเปลี ยนแปลงปรั ชญา หลักการ เป้ าหมาย กระบวนการและการประเมิ นผลการจัด
การศึกษา ทําให้เกิ ดการแตกต่างจากการรับรู ้และการเรี ยนรู ้เดิมของผูบ้ ริ หารและครู ในการปรับแปลง
มาเป็ นแผนการเรี ยนรู ้และกระบวนการเรี ยนการสอน จึงจําเป็ นต้องมีผนู ้ ิเทศเข้าไปช่วยเหลือ
4. ครู ในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ ย งั ต้องรั บผิ ดชอบงานอื น ๆ ที ไม่ ใช่ งานการเรี ยนการสอน
โดยตรง ทําให้เกิดความยุง่ ยากและซับซ้อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การเปลี ยนแปลงโครงสร้ างการบริ หารการศึกษา เพือสนองการปฏิ รูปการศึ กษาทําให้
เกิดการยุบเลิก ยุบรวม และขยายหน่วยงานทีเกียวกับการศึกษา จําเป็ นต้องสร้างเครื อข่ายติดต่อสื อสาร
เครื อข่ายพัฒนาใหม่ โดยเฉพาะเครื อข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการเรี ยนการสอน
กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) ได้กล่าวถึ ง ความสําคัญของการนิ เทศภายในสถานศึกษา
ไว้ดงั นี
1. เพือปรับปรุ งคุณภาพของการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน
2. ปริ มาณศึกษานิเทศก์มีไม่เพียงพอกับความต้องการของครู และสถานศึกษา
3. บุคลากรภายในสถานศึกษา มีความรู ้ ความสามารถ มีความคุน้ เคยและใกล้ชิดปั ญหา
มากทีสุ ด
4. บรรยากาศในการนิเทศมีความเป็ นกันเอง และสามารถปฏิบตั ิงานนิเทศได้อย่างต่อเนือง
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สรุ ปได้วา่ การนิเทศภายในสถานศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึ ก ษา เพราะการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาเป็ นกระบวนการที ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครู
ในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีทันสมัยและได้ปรับเปลียนการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีคุณภาพ
ยิงขึน
หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546 ข : 28) ได้กล่าวถึง หลักการนิเทศภายในสถานศึกษาทีใช้เป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ ไว้ดงั นี
1. มีความถูกต้องตามหลักวิชา หมายถึ ง การดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์และ
นโยบายทีวางไว้ ตามสภาพปั ญหาทีเป็ นอยูต่ ามความเป็ นจริ งและกฎเกณฑ์ทีแน่นอน
2. เป็ นวิทยาศาสตร์ หมายถึง การทํางานอย่างเป็ นระบบ มีวิธีการในการศึกษาปรับปรุ ง
และประเมิ นผลโครงการนิ เทศงานวิชาการในสถานศึ กษาจะเกิ ดจากการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมู ล
และสรุ ปผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นทีเชือถือได้
3. เป็ นประชาธิ ปไตย หมายถึง จะต้องเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นความร่ วมมือ
ร่ วมใจในการทํางาน และรู ้จกั ใช้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เพือให้งานนันดําเนิ นไปสู่ เป้ าหมาย
ทีต้องการ
4. เป็ นการสร้ างสรรค์ หมายถึ ง เป็ นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล
แล้วเปิ ดโอกาสให้แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่านันอย่างเต็มที
5. เป็ นการสร้างความเชื อมัน หมายถึ ง เป็ นการเสริ มสร้ างความสามารถของครู เพือให้มี
ความมันใจในการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึน
6. เป็ นการพัฒนางาน หมายถึง เป็ นการพัฒนาวิชาชี พครู มากกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
7. เป็ นการสร้างบรรยากาศทีเป็ นกันเอง หมายถึง การทํางานด้วยความเข้าใจอันดีต่อกัน
มีความไว้วางใจกัน
ชารี มณี ศรี (2546 : 27) ได้กล่าวไว้วา่ หลักการนิเทศภายในสถานศึกษาทีสามารถนํามาสู่
ความสําเร็ จในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน ไว้ดงั นี
1. การนิ เทศเป็ นการช่ วยกระตุ น้ เตือน การประสานงาน และแนะนําให้เกิ ดความเจริ ญ
งอกงามแก่ครู โดยทัวไปจึงอาจทําได้โดยการจัดให้มีการฝึ กอบรมด้านวิชาชี พ เพือให้ครู ได้ทราบ
หลักวิธีการสอนโดยทัวไป พัฒนาวิชาความรู ้โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ช่วยให้การเรี ยน
การสอนมีประสิ ทธิ ภาพ ปรับปรุ งแผนการเรี ยนการสอน โครงการสอน จัดทําวัสดุอุปกรณ์การสอน
ชนิ ด ต่ า ง ๆ ทังที หาได้ ใ นโรงเรี ยนและในท้ อ งถิ นให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี ยวกั บ เทคนิ ค
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การประเมินผล ช่ วยให้ครู มีประสบการณ์ ในการเตรี ยมเครื องมื อประเมินผลชนิ ดต่าง ๆ สรุ ปผล
การวัดผล และการวางแผนช่วยเหลือผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
2. การนิ เทศจะต้องตังอยูบ่ นรากฐานของประชาธิ ปไตย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุ คคลได้ใช้ความรู ้ ความสามารถเพือปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของเด็ก
ให้ดีขึน กระตุ น้ ให้ครู มีความคิดริ เริ ม และมี ส่วนร่ วมในการวางแผนและตัดสิ นใจเพือแก้ปัญหา
ด้านการเรี ยนการสอน
3. การนิเทศเป็ นกระบวนการส่ งเสริ ม สร้างสรรค์ ควรหลีกเลียงวิธีการบังคับและแบบแผน
วิธี ก ารที เข้ม งวด และขาดความยืดหยุ่น ควรสร้ า งบรรยากาศให้ค รู ไ ด้พ ยายามคิ ดหาวิธี ท าํ งาน
แบบใหม่ ๆ ตามสติปัญญาของแต่ละคน
4. การนิ เทศจะต้องมีความสัมพันธ์กบั การปรับปรุ งหลักสู ตร ปั ญหาในการใช้หลักสู ตร
การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ การรู ้จกั ใช้แหล่งทรัพยากรในท้องถินเพือให้เกิดประโยชน์มากทีสุ ด
5. การนิ เ ทศ คื อ การสร้ า งมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ผู ้นิ เ ทศจะต้อ งยอมรั บ นั บ ถื อ บุ ค คลอื น
มีความเห็นอกเห็นใจคนอืน มีความซื อตรงต่อหน้าทีและให้ความร่ วมมือช่วยเหลือแก่คนอืน
6. การนิ เทศมุ่ งเพื อส่ งเสริ มบํารุ งขวัญของครู ให้สู งขึ น สั มฤทธิY ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ขึนอยูก่ บั ขวัญกําลังใจทีครู ให้ และขวัญกําลังใจของครู ดี การเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนจะดีตามไปด้วย
7. การนิ เทศมีจุดมุ่งหมายทีจะขจัดช่องว่างระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชน ผูน้ ิ เทศจะต้องศึกษา
และวางแผนเพือทราบความต้องการและปั ญหาในชุ มชน เร่ งเร้ าครู สํารวจทรั พยากรในท้องถินและ
นํามาใช้ประโยชน์ ต่อการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน ให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูน้ ําชุ มชนได้มี โอกาส
ร่ วมวางแผน ปรับปรุ งและพัฒนาโรงเรี ยน
ชุ มศักดิY อินทร์ รักษ์ (2551 : 218 - 223) ได้กล่าวไว้วา่ หลักการนิ เทศภายในสถานศึกษา
เป็ นหน้าทีของผูบ้ ริ หารของแต่ละสถานศึกษาทีร่ วมมือกับคณะผูส้ อน ดําเนิ นการในขอบข่ายงาน
แล้ว ปรั บ ปรุ ง งานให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายขึ นตามนโยบายของการจัด การศึ ก ษาและเน้น ความเป็ น
ประชาธิ ปไตยมากกว่าการใช้อาํ นาจหรื อเผด็จการ ดังนี
1. การบริ หารและการนิ เทศภายในสถานศึกษาต้องเป็ นประชาธิ ปไตยหมายถึ ง ผูบ้ ริ หาร
และผูน้ ิเทศ เป็ นผูน้ าํ ประชาธิ ปไตย คํานึงถึงศักยภาพของบุคลากรทุกคนไม่ยบั ยังความคิดสร้างสรรค์
2. การบริ หารและการนิ เทศภายในสถานศึกษาต้องอาศัยพฤติ กรรมหรื อนิ สัยการร่ วมมื อ
ประสาน หมายถึง การประสานความคิดโดยกระบวนการกลุ่มร่ วมมือหาทางแก้ปัญหา
3. การบริ ห ารและการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาจะต้อ งเป็ นวิ ท ยาศาสตร์ หมายถึ ง
การแก้ปัญหาโดยใช้หลักเหตุผล ความจริ ง การศึกษาค้นคว้า วิจยั เพือได้ขอ้ เท็จจริ ง
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4. การบริ หารและการนิ เทศภายในสถานศึกษา ต้องอาศัยหลักปรัชญาการศึกษา หมายถึ ง
การยึดแนวคิด ทฤษฎีเป็ นหลักในการดําเนินงาน
5. การบริ หารและการนิ เทศภายในสถานศึกษาต้องสร้ างสรรค์ หมายถึ ง การส่ งเสริ มให้มี
ความคิด รู ้จกั คิดค้นสิ งประดิษฐ์ใหม่ ๆ นํานวัตกรรมมาใช้ในการเรี ยนการสอน
6. การบริ หารและการนิ เทศภายในสถานศึ กษา ต้องอาศัยหลักการประเมิ นให้ทราบผล
ทีชัดเจน หมายถึง การประเมินเพือปรับปรุ งการเรี ยนการสอน ประเมินผลสัมฤทธิYทางการเรี ยน
7. ความรั บผิ ดชอบและการควบคุ มของการบริ หารและการนิ เทศภายในสถานศึ กษา
ต้องควบคู่ไปกับระบบ หมายถึง ความมอบหมายความรับผิดชอบแก่บุคลากรเป็ นไปตามระบบ
8. การบริ หารและการนิ เทศภายในสถานศึกษาต้องยึดความเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง จุดมุ่งหมายสําคัญคือส่ งเสริ มการพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
9. การบริ หารและการนิเทศภายในสถานศึกษาต้องมีความยืดหยุน่ พอทีจะปรับให้สอดคล้อง
กับความต้องการการจัดการเรี ยนการสอน ตังแต่ ด้านอาคาร หลักสู ตร กระบวนการสอน อุ ปกรณ์
และการกําหนดมาตรฐาน ต้องปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
สรุ ป ได้ว่า หลัก การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษานันเป็ น กระบวนการเพื อนํา ไปปฏิ บ ัติ
ขณะทําการนิ เทศมีการบริ หารอย่างเป็ นระบบ มีความเป็ นวิทยาศาสตร์ มีความเป็ นประชาธิ ปไตย
มีหลักการมีส่วนร่ วม และมีคุณภาพเพือเป็ นการพัฒนาและส่ งเสริ มให้ผรู ้ ับการนิ เทศได้มีการพัฒนา
กิจกรรมการเรี ยนการสอนต่อผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รู ปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา
รู ปแบบการนิ เทศในสถานศึกษา เป็ นโครงสร้ างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
และแนวทางในการดาเนิ นการที สถานศึ ก ษานามาใช้ในการปฏิ บตั ิ การนิ เทศอย่างเหมาะสมกับ
บุคคล สถานที เวลาหรื อสถานการณ์ ต่าง ๆ เพือให้การนิ เทศการศึกษาประสบความสําเร็ จบรรลุ
ตามเป้ าหมายที กํา หนดไว้ห ากพิ จารณาจํา แนกรู ป แบบการนิ เ ทศในสถานศึ ก ษาที นัก วิ ช าการ
นําเสนอ ในปั จจุบนั อาจจําแนกได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี (Oliva and Pawlas. 2001 : 59)
1. รู ปแบบการนิ เทศภายในสถานศึกษาแบบลักษณะทัวไป เป็ นวิธีการหรื อปฏิ บตั ิการ
นิ เทศ โดยคํานึ งถึ งลักษณะของการสื อสารหรื อปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูน้ ิ เทศและผูร้ ั บการนิ เทศว่า
เป็ นไปในลักษณะใดรวมทังคํานึงถึงจํานวนของผูร้ ับการนิเทศด้วยสําหรับรู ปแบบการนิ เทศลักษณะ
ทัวไปทีนักวิชาการหลายคนมักจะจําแนกไว้ในลักษณะคล้ายกัน โดยจําแนกออกเป็ น 2 ประเภท
คือ รู ปแบบการนิเทศรายบุคคล และรู ปแบบการนิเทศแบบกลุ่ม ดังนี
1.1 การนิเทศภายในสถานศึกษารายบุคคล เป็ นวิธีการทีผูน้ ิ เทศจะทํางานร่ วมกับผูร้ ับ
การนิ เทศโดยตรง ดังนัน ความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวของการนิ เทศจึงขึนอยู่กบั ความสามารถ
ในการทํางานร่ วมกันของทังสองฝ่ าย การนิเทศเป็ นรายบุคคลสามารถทําได้หลายวิธี ดังนี
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1.1.1 การสังเกตการสอน เทคนิ ควิธีนีใช้มาเป็ นเวลานานและในปั จจุบนั ก็ยงั เป็ น
เทคนิ คทีใช้อยู่ โดยสามารถจะนําไปใช้ควบคู่กบั เทคนิ คการนิ เทศอืน ๆ เช่น การให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
หรื อการนิ เทศแบบเพือนนิ เทศเพือน ผูน้ ิ เทศต้องเข้าใจว่าการสั งเกตการสอนไม่ ใช่ การประเมิ นครู
แต่เป็ นการให้ความช่ วยเหลื อครู ในการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาสํารวจความต้องการและปั ญหา
ของครู ผูส้ อนให้คาํ ปรึ กษาแนะนําครู ตามความต้องการและประเมิ นผลการสอนของครู โดยผูน้ ิ เทศ
ควรมีแนวปฏิบตั ิในการสังเกตการสอน ดังนี
1) ควรสร้างเจตคติทีดีต่อการสังเกตการสอน
2) ควรให้ครู เข้าใจจุดมุ่งหมายของการนิเทศ
3) ควรให้ผสู ้ อนมีส่วนร่ วมวางแผนในการสังเกตการสอน
4) ควรสังเกตการสอนเฉพาะประเด็นทีกําหนดไว้กบั ครู ผสู ้ อน
5) ควรทําให้บรรยากาศในห้องเรี ยนเป็ นบรรยากาศทีเป็ นมิตรไม่ตึงเครี ยด
และพยายามหาจุดเด่นของผูส้ อนให้มาก
6) การนิเทศควรจัดทําแผนการเยียมชันเรี ยนเพือสังเกตการสอนล่วงหน้า
บีช และเรนฮาร์ ท (Beach and Reinhartz. 2000 : 243) กล่าวว่า การสังเกต
การสอน ควรยึดหลัก 3 ประการ คือ
1) ผู ้นิ เ ทศจะต้อ งมี ข ้ อ มู ล จากครู เกี ยวกั บ ชั นเรี ยนและบทเรี ยนก่ อ น
การสั งเกต โดยทัวไปจะมี การประชุ มก่ อนการสั งเกตข้อมู ลเหล่ านี จะช่ วยให้ข ้อมู ลการสั งเกต
มีความเทียงตรง และเป็ นประโยชน์ต่อครู มากขึน
2) ผู ้นิ เ ทศควรจํา กัด ขอบเขตการสั ง เกตให้ แ คบเพื อจะให้ ค ํา อธิ บ าย
เกียวกับการเรี ยนการสอนได้ถูกต้องแม่นยํา
3) วิธี ก ารที ผูน้ ิ เทศเก็บ รวบรวมข้อมู ล และวิธีก ารนํา ข้อมูล เสนอให้ค รู
ได้รับรู ้ จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อความยอมรับและความเต็มใจของครู ในการมีส่วนร่ วมในการ
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของตน ในการสังเกตการสอนผูน้ ิ เทศจะสังเกตปรากฏการณ์ ทีเกิ ดขึ น
ในชันเรี ยน ได้แก่ กระบวนการเรี ยนการสอนแบบแผนปฏิบตั ิทีเกิดขึนในชันเรี ยน วัสดุอุปกรณ์ทีใช้
ในชันเรี ยน และพฤติกรรมผูเ้ รี ยน กล่าวว่า เมือทําการสังเกตการสอนผูน้ ิ เทศจะต้องตอบคําถามว่า
เกิ ดอะไรขึนในชันเรี ยนปรากฏการณ์ ทีเกิ ดขึนสามารถอธิ บายได้หรื อไม่และมีความหมายอย่างไร
มีกฎเกณฑ์อะไรที ควบคุ มพฤติ กรรมในบริ บทนี และจะอธิ บายปรากฏการณ์ ทีเกิ ดขึนในชันเรี ยน
ได้อย่างถูกต้องชัดเจนอย่างไร
1.1.2 การให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล เป็ นรู ปแบบทีใช้อยูเ่ ป็ นประจําโดยส่ วนใหญ่
จะเกิ ดขึนเมื อผูน้ ิ เทศเยียมชันเรี ยน และพบปั ญหาเกี ยวกับการสอน การตรวจงานการจัดทําแผน
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การจัดการเรี ยนรู ้ ของครู รวมทังพฤติ กรรมที ไม่เหมาะสมของครู ผูน้ ิ เทศจะให้คาํ ปรึ กษาแก่ ครู
เป็ นการเฉพาะซึ งอาจจะเป็ นการให้คาํ ปรึ กษาในห้องพักครู ห้องนิ เทศ และห้องผูบ้ ริ หารหลักการ
ในการให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล คือ
1) ควรเป็ นการให้การปรึ กษาแบบไม่เป็ นทางการให้มีบรรยากาศทีเป็ นกันเอง
2) ผูน้ ิ เทศต้องเตรี ยมข้อมูลประกอบการนิ เทศให้พร้อม ทังข้อมูลเกี ยวกับ
สภาพปั ญหา ผลการสังเกตการสอน รวมทังเตรี ยมข้อมูลเพือนําเสนอแนวทางการพัฒนาครู
3) ควรเป็ นการนิเทศบนฐานของความต้องการ ซึ งจะทําให้ครู ผรู ้ ับการนิ เทศ
เกิ ดความเต็มใจยอมรั บปั ญหาและเกิ ดความต้องการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาปรั บปรุ งตนเอง
มากขึน
4) การกําหนดแนวทางการแก้ปัญหาหรื อการพัฒนาตนเองของครู ควรเป็ น
สิ งทีครู เป็ นผูก้ าํ หนดเอง หรื อผูน้ ิเทศเอืออํานวยให้ครู ได้แสวงหาแนวทางทีเหมาะสมกับตนเอง
5) ผูน้ ิ เทศควรติดตามผลการนิ เทศเพือสามารถสรุ ปผลการนิ เทศได้อย่าง
ชัดเจน เพือหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป
1.1.3 การสาธิ ตการสอน เป็ นการฝึ กปฏิ บตั ิ เพือให้เกิ ดความเข้าใจวิธีการสอน
อย่างหนึงอย่างใดทีเหมาะสมกับสถานศึกษา ข้อทีควรคํานึ งถึง คือ การต้องตระหนักว่าไม่มีวิธีการสอน
แบบใดทีดีสมบูรณ์แบบทีสุ ด และไม่มีวิธีการสอนใดทีไม่ดีโดยสิ นเชิ ง วิธีการสอนหนึ งอาจเหมาะสม
กับบริ บทหรื อสภาพการณ์ ของสถานศึกษาหรื อในชันเรี ยนหนึ ง ๆ การสาธิ ตการสอนทีดี จะต้องมี
การเตรี ยมการอย่างรอบคอบ และมีความมุ่งหมายทีแน่ นอน โดยให้ครู ได้มีโอกาสเห็ นและเรี ยนรู ้
วิธีการสอนใหม่ ๆ ครู จะต้องได้รับการฝึ กฝนในเรื องการสังเกต และบันทึ กสิ งที สังเกตการสอน
อย่างระมัดระวัง และสามารถนําข้อมูลเหล่านันมานําเสนอ อภิปรายรายข้อ ค้นพบซึ งอาจมีทงจุ
ั ดดี
และจุดด้อยภายหลังการสาธิ ตการสอน สําหรับการสาธิ ตการสอนนี หากเป็ นการสาธิ ตให้เฉพาะครู
คนใดคนหนึ งก็ถือว่าเป็ นการนิ เทศเป็ นรายบุคคล แต่หากเป็ นการสาธิ ตให้ครู หลาย ๆ คนดูก็ถือเป็ น
การนิเทศแบบกลุ่ม
1.1.4 การเยียมชันเรี ยน การเยียมชันเรี ยนแตกต่ างจากการสาธิ ตการสอนตรง
ทีการสาธิ ตการสอนมีการเตรี ยมการสําหรับครู เพียงเล็กน้อย แต่จะเป็ นการเยียมชันเรี ยนทีจะทําให้เห็น
สภาพทีแท้จริ ง หรื อใกล้เคียงสภาพทีเป็ นจริ งมากทีสุ ด ผูเ้ ยียมหรื อผูส้ ังเกตจะต้องบอกจุดมุ่งหมาย
ล่ วงหน้าก่ อนการสังเกต และเตรี ยมผูส้ อนหรื อผูท้ ี จะถู กสังเกตโดยเลื อกบุ คคลที มี ความชํานาญ
ในทักษะการสอนบางอย่างที ผูเ้ ยียมต้องการสั งเกต ผูส้ ั งเกตและผูส้ อนจะต้องทําการพบปะเพื อ
ทําความตกลงกัน มีการแจกรายละเอียดให้กบั ผูส้ ังเกตการณ์ เช่น จุดมุ่งหมายทีจะไปดูการสอน บันทึก
การสอน ลักษณะของห้ องเรี ยนและรายละเอี ยดเกี ยวกับผูเ้ รี ยนบางคนในห้ อง และจะต้อง
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มีการอภิ ปรายแลกเปลี ยนความคิดเห็ นต่อกันและกันภายหลังจากที สังเกตการสอนแล้วจึ งจะทําให้
การเยียมชันเรี ยนได้ผลดี สมตามจุ ดมุ่งหมาย การเยียมชันเรี ยนเป็ นเทคนิ คที ใช้กนั มากทีให้ครู ทีมี
จุ ด อ่ อ นและต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ไปดู ค รู ที มี ล ัก ษณะตรงกั บ ที ตนต้ อ งการสอนทํา ให้ เ กิ ด
ความร่ วมมือระหว่างครู ดว้ ยกัน
1.1.5 การเดิ นผ่านชันเรี ยน เป็ นวิธีการในการนิ เทศทีได้พฒั นาขึนโดยใช้ชือว่า
“การนิ เทศแบบเดิ นผ่านชันเรี ยน 3 นาที” (Three-minute Walkthrough Supervision) ผูน้ ิ เทศจะใช้
การเดิ นผ่านชันเรี ยนซึ งสามารถจะจับภาพ ที ชัดเจนได้เลยว่ามีอะไรเกิ ดขึ นในชันเรี ยน แต่การใช้
วิธีการนี อาจต้องเดิ นผ่านหรื อเยียมชันเรี ยนบ่อยครังจึงจะสามารถระบุได้ชดั เจนว่าการจัดการเรี ยนรู ้
ในชันเรี ยนเป็ นอย่างไร โดยหลังจากการเดินผ่านชันเรี ยนหลาย ๆ ครังผูน้ ิ เทศจะต้องมีการสนทนา
แลกเปลียนพูดคุยกับครู และต้องเป็ นการสนทนาอย่างกัลยาณมิตรเพือช่วยในการพัฒนาวิชาชีพครู
1.2 รู ปแบบการนิ เทศภายในสถานศึกษาแบบกลุ่ม เป็ นรู ปแบบที ผูน้ ิ เทศให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนําให้คาํ ปรึ กษา แก่บุคคลตังแต่ 2 คนขึนไป เพือให้เกิดการพัฒนาการเรี ยนการสอน
และการปฏิบตั ิงานส่ วนดีของการนิเทศแบบกลุ่ม ดังนี
1.2.1 ช่วยให้ประหยัดเวลา และช่วยลดการเดินทางจากห้องหนึงไปยังอีกห้องหนึง
1.2.2 เป็ นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
1.2.3 ช่วยให้ผนู ้ ิเทศไม่เหนือยเกินไปเพราะไม่ตอ้ งนิเทศซํา ๆ เกียวกับประสบการณ์
เรี ยนรู ้ของครู แต่ละคน
1.2.4 กิจกรรมบางลักษณะจําเป็ นต้องใช้กลุ่มในการตัดสิ นใจ เช่นเรื อง การนําเสนอ
หลักสู ตร
1.2.5 กิจกรรมบางอย่างต้องการพลังความสามารถของคนทีจํานวนมากกว่า 1 คน
เช่น การประเมิน ความต้องการจําเป็ นของหลักสู ตรในระบบโรงเรี ยน
1.2.6 กิ จกรรมบางอย่างไม่ สามารถจะประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายที วางไว้
หากเป็ นการทํางานเพียงคนเดี ยว เช่ น การฝึ กอบรมโดยใช้พลวัตกลุ่ม ระบุว่า การนิ เทศกลุ่มเป็ น
การนิ เทศทีผูน้ ิ เทศให้ความช่ วยเหลื อแนะนําให้คาํ ปรึ กษาแก่บุคคลตังแต่ 2 ขึนไป กิจกรรมทีใช้บ่อย
ได้แก่ การประชุม การอบรม การศึกษานอกสถานที
2. รู ปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาแบบลักษณะเฉพาะ การนิ เทศทีมีลกั ษณะเฉพาะเป็ น
รู ป แบบที มี ห ลัก การและทฤษฎี ร องรั บ และมี ข ันตอนในการดํา เนิ น การที ชั ดเจนและมี เทคนิ ค
วิธีการทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ในปั จจุบนั มีรูปแบบทีนํามาใช้หลากหลายในทีนีขอเสนอรู ปแบบ
ในบางลักษณะดังนี (Oliva and Pawlas. 2001 : 60)
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2.1 รู ปแบบการนิ เทศภายในสถานศึ กษาแบบคลิ นิก เป็ นเทคนิ คที เป็ นที รู ้ จกั กันดี
และนิ ยมใช้กนั มาอย่างแพร่ หลาย มอริ ส แอล โคแกน (Morris L. Cogan) ได้ชือว่าเป็ นผูร้ ิ เริ มการนิ เทศ
แบบคลิ นิก ได้ให้ความหมายของการนิ เทศแบบคลิ นิกว่าเป็ นการดําเนิ นการที ออกแบบไว้ สําหรั บ
ปรั บปรุ งสมรรถนะ การสอนของครู โดยเน้นการปรั บปรุ งพฤติ กรรมการสอนของครู ในชันเรี ยน
ซึ งเป็ นกระบวนการสังเกตการณ์สอนภายในห้องเรี ยนทีจะทํา ให้ได้ขอ้ มูลต่าง ๆ เช่น บันทึกเหตุการณ์
ทีเกิ ดขึนในห้องเรี ยนตังแต่พฤติ กรรมการสอนของครู และพฤติ กรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในขณะที
ครู สอน รวมทังข้อมูลเกียวกับครู ผเู ้ รี ยนด้านทัศนคติ ความเชือ
กลิคแมน และคณะ (Glickman and et al. 2009 : 229 - 230) ได้กล่าวถึง รู ปแบบ
การนิเทศแบบคลินิก โดยแบ่งเป็ น 5 ขันตอน ดังนี
ขันที 1 การพูดคุยกับครู ก่อนสังเกตการสอน (Preobservation) ผูน้ ิ เทศจะพูดคุย
กับครู เพือกําหนด
1) เหตุผลและจุดมุ่งหมายของการสังเกตการสอน
2) จุดเน้นในการสังเกตการสอน
3) วิธีการและแบบสังเกตทีใช้
4) ระยะเวลาทีใช้ในการสังเกต
5) ระยะเวลาพูดคุยหลังการสังเกต
ประเด็นทีกล่าวมาข้างต้นผูน้ ิ เทศจะต้องทําความตกลงกับครู ก่อนเพือความเข้าใจ
ทีตรงกัน
ขันที 2 การสังเกตการสอนในชันเรี ยน (Observation) เป็ นการดําเนิ นการ
ตามข้อตกลงทีกําหนดไว้ให้สําเร็ จโดยผูส้ ังเกตอาจใช้การสังเกตแบบเดียวหรื อหลายแบบผสมผสานกัน
อย่างไรก็ตามในการสังเกตการสอน ต้องมีการบันทึกการสังเกต ซึ งควรเป็ นบันทึกแบบบรรยาย
สภาพหรื อเหตุ การณ์ ทีสังเกต (Descriptions) ก่ อนที จะสรุ ปตีความเหตุ การณ์ (Interpretation)
ซึ งเป็ นการตีความหมาย ทีสรุ ปได้จากเหตุการณ์เหล่านัน
ขันที 3 การวิเคราะห์ และการตี ความการสังเกตและกําหนดวิธีการพูดคุ ย
หลังจากการสังเกตการสอนในชันเรี ยน และมีการบันทึกข้อมูลไว้โดยละเอียดเพือการทําความเข้าใจ
และตีความข้อมูลในการจัดทํา ข้อสรุ ปเกียวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน หลังจากนัน
ผูน้ ิเทศจะทําการตกลงกับครู วา่ จะกําหนดวิธีการพูดคุยอย่างไร ซึ งอาจกําหนดเป็ น 4 แนวทาง คือ
1) แบบสังการและควบคุ ม ผูน้ ิ เทศอาจวิธีการพูดคุ ยโดยเสนอข้อมูลการสังเกต
และข้อค้นพบจากการตีความและขอความเห็นจากครู ในการกําหนดเป้ าหมายในการพัฒนา
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2) แบบสังการและให้ขอ้ มูล ผูน้ ิ เทศร่ วมมือกับครู โดยแลกเปลี ยนความคิ ดเห็ น
ในการสังเกตการสอน แล้วให้ครู นาํ เสนอการตีความข้อค้นพบและข้อตกลงเพือการพัฒนาการเรี ยน
การสอนร่ วมกัน
3) แบบร่ วมคิดร่ วมทําผูน้ ิ เทศอธิ บายผลการสังเกตการสอน และกระตุ น้ ให้ครู
วิเคราะห์ตีความ และวางแผนการพัฒนาด้วยตนเอง
4) แบบไม่สังการผูน้ ิ เทศให้ขอ้ มูลเกี ยวกับการสังเกตการสอนแก่ครู ก่อนพูดคุ ย
หลังการสังเกต ซึ งช่วยให้ครู ได้พิจารณาทบทวนข้อมูลล่วงหน้า และให้ครู นาํ เสนอการสรุ ปตีความเอง
ในการพูดคุยหลังการสังเกต
ขันที 4 การพูดคุยหลังการสังเกต เมือกําหนดวิธีการพูดคุยแล้วจึงกําหนดนัดหมาย
ครู เพือให้ครู ได้รับทราบข้อสังเกตและสิ งทีประทับใจจากการสังเกตโดยสะท้อนสิ งทีผูน้ ิ เทศได้สังเกต
อย่างชัดเจน การดําเนิ นการพูดคุ ยจะดําเนิ นไปตามทีได้กาํ หนดไว้แล้ว สําหรับการจัดทําแผนพัฒนา
ในอนาคต อาจขึนอยูก่ บั ผูน้ ิ เทศ หรื ออาจขึนอยูก่ บั ทังครู และผูน้ ิ เทศ หรื อเป็ นหน้าทีของครู ก็ขึนอยูก่ บั
ข้อตกลงทีกําหนดไว้ในตอนต้น
ขันที 5 ขันการติชมเป็ นขันของการทบทวนรู ปแบบและกระบวนการตังแต่
การพูดคุยกันก่อนการสังเกตจนถึงการพูดคุยกันหลังการสังเกต ขันนี อาจกําหนดไว้เป็ นช่วงสุ ดท้าย
ของการพูดคุยหลังการสังเกต หรื อกําหนดวันขึนใหม่เพือการพูดคุย ประเด็นคําถามใน การพูดคุย
อาจประกอบด้วย อะไรคือจุดเด่น จุดด้อยในการดําเนิ นการ มีขอ้ เสนอแนะเพือ การเปลียนแปลง
อะไรบ้า ง ข้อ คิ ดเห็ นที ได้จากครู ช่ ว ยให้ผูน้ ิ เทศได้ท บทวนและปรั บ ปรุ ง การปฏิ บ ัติการนิ เทศ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลดีต่อการทํางานร่ วมกันได้
2.2 รู ปแบบการนิ เทศภายในสถานศึ กษาแบบร่ วมพัฒนาการนิ เทศแบบร่ วมพัฒนานี
มีลกั ษณะต่าง ๆ กัน เช่ น การนิ เทศแบบเพือนนิ เทศเพือน (Peer Coaching) การนิ เทศแบบชี แนะ
ทางปั ญญา (Cognitive Coaching) และการนิ เทศโดยครู พีเลียง (Mentoring) ซึ งรู ปแบบการนิ เทศ ดังกล่าว
มีแนวคิดหลักคือ การความร่ วมมือกันของครู แต่รูปแบบทัง 3 ลักษณะก็มีจุดเน้นบางส่ วนทีแตกต่างกัน
สาระสําคัญของรู ปแบบทัง 3 มีดงั นี
2.2.1 รู ปแบบการนิเทศแบบเพือนนิเทศเพือน เป็ นการนิเทศทีใช้ทีมครู ขา้ มระดับ
และข้ามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ในการความช่ วยเหลื อสนับสนุ นและการให้ กําลังใจ ซึ งกันและกัน
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน โดยบทบาทของผูน้ ิ เทศเป็ นผูเ้ อื ออํา นวยในขณะร่ วมงานกับ
ครู ในกลุ่มเพือน แนวทางทีใช้จะดําเนิ นการเป็ นกลุ่มเล็กในการเรี ยนรู ้โดยอาจนํากระบวนการนิ เทศ
แบบคลินิกมาประยุกต์ใช้ ในระหว่างการเรี ยนรู ้ในกลุ่มมีการตังคําถามเพือช่วยให้ครู มีความเข้าใจ
ในด้านการเรี ยนการสอนของตนอย่างชัดเจน ทังนี สมาชิ กในกลุ่มและผูน้ ิ เทศต้องร่ วมกันวิเคราะห์
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และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เพือช่วยให้ครู ตดั สิ นใจในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของตนเองทักษะ
ทีสามารถนํามาใช้ประกอบด้วย ทักษะการสังเกต การสื อสาร และทักษะการแก้ปัญหา การนิ เทศ
แบบเพื อนนิ เทศเพื อนนี ช่ วยให้ค รู ประยุก ต์ใช้ท กั ษะการสอนใหม่ ๆ มาใช้ใ นการปฏิ บตั ิ ง าน
ให้มากขึน
2.2.2 การนิ เทศแบบชี แนะทางปั ญญา เป็ นกระบวนการทีไม่ได้เน้นถึงการตัดสิ น
ความถูกผิด แต่จะใช้การประชุ มวางแผน การสังเกต และการประชุ มเพือสะท้อนพฤติกรรมการสอน
และยังใช้ในการวางกลยุทธ์ทีมีลกั ษณะเฉพาะ เพือจะเสริ มสร้างการรับรู ้การตัดสิ นใจ เกียวกับการพัฒนา
การเรี ยนของผูเ้ รี ยน เป็ นการพัฒนาปรับปรุ ง กระบวนการคิดของครู ซึ งการนิ เทศแบบชีแนะจะช่วยให้
ครู ได้บอกถึ งความรู ้ สึ กประทับใจในการสอนของตนเองโดยนําพฤติ กรรมการสอนที กําหนดให้
ไปสังเกตในขันตอนการวางแผนและการสังเกตการสอนให้มาอภิปรายร่ วมกันรู ปแบบนี จะประสบ
ความสําเร็ จก็ต่อเมือผูน้ ิเทศมีเวลาเพียงพอให้สมาชิ กในกลุ่มได้ทาํ งานร่ วมกันด้วยบรรยากาศทีมีอิสระ
ในการพิจารณาประเด็นทีไม่คุน้ เคยและทําการสังเกตซึ งกันและกัน จึงเป็ นรู ปแบบทีอยู่บนพืนฐาน
ของความไว้วางใจ ผลของการนิ เทศแบบนี ทําให้ครู มีความเป็ นตัวของตัวเอง มันใจในตนเอง
และมีการปรับเปลียนพฤติกรรมการสอน
2.2.3 รู ปแบบการนิ เทศโดยครู พี เลี ยงเป็ นรู ปแบบที ใช้วิ ธี การร่ วมมื อกันโดยมี
การช่ วยเหลื อเพือจะถ่ายโอนบทเรี ยนของประสบการณ์ วิชาชี พโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สําคัญว่าจะมีบทบาท 5 บทบาท คือ บทบาทการสอน การสนับสนุ นการให้กาํ ลังใจ การให้คาํ ปรึ กษา
และการสร้างสัมพันธภาพ และผูท้ ีทําหน้าทีเป็ นครู พีเลียง ควรมีบทบาท ดังนี
1) การให้ ข ้อเสนอแนะโดยช่ วยให้ ผู ้รั บ การนิ เทศได้เข้า ใจวัฒนธรรม
ของสถานศึกษา และเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงานภายในสถานศึกษา
2) การให้การสอนแนะในการฝึ กฝนเพือช่วยให้เกิดการพัฒนาวิชาชี พโดยใช้
รู ปแบบการช่วยเหลือ
3) ในบทบาทนี ครู พี เลี ยงจะเป็ นเพื อนหรื อที ปรึ กษาที จะให้ความสนใจ
ในการทีจะระบุวเิ คราะห์ และแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนให้กบั ผูร้ ับการนิเทศ
4) ครู พีเลียงจะเป็ นผูใ้ ห้กาํ ลังใจและพัฒนาโดยให้การยกย่องและร่ วมฉลอง
ความสําเร็ จการนิ เทศโดยครู พีเลียงเป็ นรู ปแบบทีเหมาะสมสําหรับการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ เพราะช่วยให้
เกิ ดการเรี ยนรู ้ และปรั บปรุ งพฤติกรรมการสอนในระยะเวลาอันสัน การใช้ครู พีเลี ยงช่ วยให้เกิ ด
การถ่ายโอนประสบการณ์ระหว่างครู และครู พีเลียงซึ งเป็ นการพัฒนาวิชาชี พ อย่างไรก็ตามรู ปแบบ
การนิเทศนีจะประสบความสําเร็ จได้ ครู พีเลียงซึ งเป็ นแบบอย่างการปฏิบตั ิจะต้องได้รับการคัดเลือก
และฝึ กฝนมาเป็ นอย่า งดี ในการสร้ า งสั ม พันธภาพเพื อให้เกิ ดการสื อสารที ดี ซึ งจะขจัด อคติ
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และทัศคติ ทีไม่ดีในการรับการนิ เทศรู ปแบบการนิ เทศแต่ละลักษณะต่างมีลกั ษณะเฉพาะของตน
และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้
สรุ ปได้ว่า การนิ เทศภายในสถานศึ ก ษามี หลายรู ปแบบ ซึ งผูท้ ี ทําการนิ เทศควรให้
ความสํ าคัญในกระบวนการนิ เทศทุ กขันตอน ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องมี ส่ วนร่ วมกับครู ผูส้ อน
ในการเลื อกรู ป แบบของการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษามาใช้ในการนิ เทศให้ เหมาะสมกับบริ บ ท
ของแต่ละสถานศึกษา เพือให้การนิ เทศภายในสถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพและสามารถนําไปพัฒนา
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อนให้ดียงขึ
ิ น
บทบาทหน้ าทีของผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ และผู้สนับสนุนการนิเทศภายในสถานศึกษา
ผูน้ ิ เทศและผูร้ ั บการนิ เทศ ควรเข้าใจในบทบาทและหน้าทีของตนเองให้ดีเสี ยก่ อนเพือ
จะได้ยึดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้ถูกต้องของผูน้ ิ เทศ ผูร้ ับการนิ เทศและผูส้ นับสนุ นการนิ เทศมีดงั นี
(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2546 ข : 25 - 26)
1. บทบาทหน้าทีของผูน้ ิเทศ
1.1 ส่ งเสริ มให้ความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการนิเทศภายในและหลักสู ตร
1.2 ร่ วมประชุมวางแผนกับคณะครู ในสถานศึกษา เพือพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
1.3 สนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนขวัญและกําลังใจ
1.4 เผยแพร่ ความรู ้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.5 กระตุน้ ให้ครู เกิดการตืนตัวอยูเ่ สมอในด้านวิชาการ
1.6 ติดตามและประเมินผลการนิเทศภายใน
2. บทบาทหน้าทีของผูร้ ับการนิเทศ
2.1 ยอมรั บบทบาทของผูน้ ิ เทศ โดยรั บฟั งความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะและให้
ความเชือถือ
2.2 ร่ วมมือกับผูน้ ิเทศในการวิเคราะห์ปัญหาและกําหนดแนวทางปฏิบตั ิในการแก้ปัญหา
2.3 ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายด้วยความจริ งจัง
2.4 ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการนิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2.5 เมือพบปั ญหาควรร่ วมมือกับคณะครู หรื อผูน้ ิเทศเพือหาทางแก้ไข
3. บทบาทหน้าทีของผูส้ นับสนุนการนิเทศ
3.1 ร่ วมมือวางแผนในการแก้ไขปั ญหา และพัฒนาการเรี ยนการสอน
3.2 เป็ นวิทยากรหรื อแสวงหาแหล่งความรู ้ให้
3.3 นิ เทศการปฏิบตั ิงานโดยมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิงาน ให้คาํ ปรึ กษา ช่ วยแก้ไข
จุดบกพร่ องและแนะนําผูร้ ับการนิเทศพัฒนาตนเอง
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3.4 สร้ างขวัญและกํา ลังใจ เพือเป็ นการกระตุ น้ และสนับสนุ นให้ผูร้ ั บการนิ เทศ
พัฒนาตนเองด้วยความมันใจ
3.5 ประเมินการนิเทศภายใน เพือปรับปรุ งแก้ไขจุดบกพร่ องและพัฒนาการนิเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 25 - 27) ได้กาํ หนดบทบาทหน้าที
ของผูน้ ิเทศ ผูร้ ับการนิเทศและผูส้ นับสนุนการนิเทศภายในสถานศึกษาดังต่อไปนี
1. ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาในฐานะหั ว หน้ า สถานศึ ก ษาเป็ นหั ว ใจสํ า คัญ ของการจัด
การนิเทศภายในเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีบทบาทเป็ นทังผูใ้ ห้การนิ เทศและสนับสนุ นการนิ เทศ
ฉะนันความเอาใจใส่ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงมีผลต่อบรรยากาศ และสัมฤทธิY ผลของโครงการ
นิเทศภายในอย่างยิง ดังนันผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงมีบทบาทต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังนี
1.1 ส่ งเสริ มให้ความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา
1.2 ร่ วมประชุ ม วางแผนการจัดการนิ เทศการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษากับ ผูน้ ิ เทศ
และครู ผสู ้ อนโดยเป็ นประธานของคณะทํางาน
1.3 พิ จ ารณาอนุ ม ัติ โ ครงการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาที สอดคล้อ งกับ นโยบาย
และแผนงานของสถานศึกษา
1.4 เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ นทังด้านวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ขวัญและกําลังใจ
แก่ผดู ้ าํ เนินงาน
1.5 ให้คาํ แนะนําให้คาํ ปรึ กษา และเป็ นวิทยากรทีดีแก่ผนู ้ ิเทศภายในสถานศึกษา
1.6 ช่วยเหลือส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ และมีความเจริ ญงอกงามในวิชาชีพครู
1.7 ใช้เทคนิคการบริ หารมาช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพการนิเทศงานวิชาการ
1.8 นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา
2. รองผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกฝ่ ายมีหน้าทีเป็ นผูน้ ิ เทศช่วยเหลือครู ให้เข้าใจระบบต่าง ๆ
ของสถานศึกษาให้ดียงขึ
ิ น โดยเฉพาะรองผูบ้ ริ หารฝ่ ายวิชาการ ซึ งต้องรับผิดชอบโดยตรงในด้าน
การจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาจึงควรมีบทบาทต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังนี
2.1 ร่ วมวางแผนและวิเคราะห์การนิเทศงานวิชาการภายในสถานศึกษา
2.2 รวบรวมโครงการ จัดทําแผนงานการนิเทศวิชาการภายในสถานศึกษา
2.3 ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ กลุ่มสถานศึกษาและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ เพือเพิม
ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา
2.4 นิ เทศ ติดตาม ประเมินผล และควบคุ มคุ ณภาพการดําเนิ นงานโครงการนิ เทศ
ภายในสถานศึกษา
2.5 บริ การ สนับสนุ น อํานวยความสะดวก บํารุ งขวัญและกําลังใจอย่างสมําเสมอ
แก่บุคลากร ผูด้ าํ เนินโครงการแต่ละโครงการ
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2.6 ทําสถิติหรื อเก็บข้อมูลแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการเป็ นรายเดือนรายภาคเรี ยน
หรื อรายปี
2.7 สรุ ปผลการดําเนิ นโครงการแจ้งแก่บุคลากรในสถานศึกษาและรายงานผลเสนอต่อ
หน่วยงานทีเกียวข้อง
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เป็ นผูท้ ีมีหน้าทีรับผิดชอบโดยตรงต่องานวิชาการภายใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เป็ นผูท้ ีทํางานใกล้ชิดกับครู ผสู ้ อนมากทีสุ ด รู ้ปัญหาและความต้องการของครู
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นผูห้ นึ งทีมีบทบาทสําคัญในการนิ เทศภายในสถานศึกษา
จึงควรมีบทบาท ดังนี
3.1 ประชุมครู เพือวางแผน และเตรี ยมการจัดการเรี ยนการสอนในสายวิชา
3.2 นิ เทศ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาแก่ครู เกี ยวกับการใช้และการปรับปรุ งหลักสู ตร
ในระดับชัน เช่น การทําโครงการสอน ทําแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนการวัดผล
และการประเมินผล ฯลฯ
3.3 การประชุ ม วิเคราะห์ปัญหา เพือจัดทําโครงการนิ เทศงานวิชาการภายในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้จากปั ญหาและความต้องการจําเป็ นทีแท้จริ ง
3.4 จัดกิจกรรมการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หลาย ๆ แบบ เช่นจัดอบรมสัมมนา
ประชุ ม พาไปทัศนศึกษา จัดให้มีการสาธิ ตการสอนในชันเรี ยน พาไปดูงานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อืนหรื อสถานศึกษาอืน จัดทําเอกสารเผยแพร่ ความรู ้แก่ครู จัดทําป้ ายนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3.5 นิเทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิของครู ภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3.6 บริ การอํานวยความสะดวก เอาใจใส่ ดูแลสร้างขวัญกําลังใจแก่ครู ในการดําเนิ นการ
โครงการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3.7 ช่วยเหลือ กระตุน้ ส่ งเสริ มครู เพือให้ครู พฒั นาตนเอง และพัฒนาการสอนให้ดีขึน
3.8 ประสานความร่ วมมือทางด้านวิชาการ ภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และระหว่าง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา
3.9 จัดให้มี การประชุ ม หรื ออภิ ปรายผลการปฏิ บ ตั ิ งานในโครงการนิ เทศภายใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เป็ นระยะ ๆ อย่างสมําเสมอ เพือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
และหาแนวทางปรับปรุ งงาน
4. ครู เป็ นผูม้ ี บทบาทสําคัญที สุ ดจะบันดาลให้ การนิ เทศการศึ กษาภายในสถานศึ กษา
เพราะครู เป็ นผูป้ ฏิบตั ิยอ่ มจะทราบปั ญหาต่าง ๆ ได้ดี ถ้าปราศจากความร่ วมมือร่ วมใจจากครู การนิ เทศ
ภายในสถานศึกษาจะไม่บงั เกิ ดผลเลยบทบาทของครู ในการนิ เทศการศึกษาภายในสถานศึกษาควรมี
ดังต่อไปนี

26
4.1 ยอมรับบทบาทของผูน้ ิเทศ โดยรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและนําข้อนิ เทศ
ไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดผล
4.2 สนใจความต้องการและความกระตือรื อร้นต่อการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
4.3 ให้ความร่ วมมือในการนิ เทศ เช่น ร่ วมเป็ นวิทยากรสาธิ ตการสอน ร่ วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการนิเทศแก่ผนู ้ ิเทศ
4.4 ร่ วมปรึ ก ษากับ ผู ้บ ริ ก ารและผู ้นิ เ ทศในการหาแนวทางแก้ปั ญ หาและพัฒ นา
งานวิชาการภายใน
4.5 เป็ นผูน้ ิเทศการศึกษาในเรื องทีถนัด หรื อมีความชํานาญพิเศษตามทีได้มอบหมาย
สรุ ป ได้ว่า กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษามี บ ทบาทหน้า ที ในการจัดกิ จ กรรม
การเรี ย นการสอน โดยอาศัย ความร่ ว มมื อ จากบุ ค ลากรทุ ก ๆ ฝ่ ายในสถานศึ ก ษาเพื อปฏิ บ ัติ
อย่างเป็ นระบบ สมําเสมอและต่อเนือง ดังนันบุคลากรทุกคนจึงจําเป็ นทีจะเข้าใจบทบาทและหน้าที
ในการจัดกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
การนิ เทศภายในสถานศึ กษาเป็ นกิ จกรรมที สําคัญในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแต่ ใ นการดํา เนิ น การเพื อให้ ไ ด้คุ ณ ภาพต้อ งมี ก ารดํา เนิ น การเป็ นขันตอน
หรื อเป็ นกระบวนการอย่างชัดเจนและต่อเนือง
กระทรวงศึกษาธิ การ (2550 ก : 137) ได้จดั ลําดับขันตอนกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
อย่างเป็ นระบบ 5 ขันตอน คือ
1. การวางแผนการนิเทศ (Planning)
2. การสร้างความเข้าใจและการเตรี ยมการนิเทศ (Informing)
3. การปฏิบตั ิการนิเทศ (Doing)
4. การสร้างขวัญและกําลังใจ (Reinforcing)
5. การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating)
กรองทอง จิ รเดชากุล (2550 : 4) ได้กล่าวถึ งกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษาว่า
จะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี
1. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพือใช้ในการวางแผนนิเทศภายในโรงเรี ยน
2. มีระบบการวางแผนนิเทศอย่างมียทุ ธศาสตร์
3. มีระบบการจัดการทีเน้นการพัฒนาครู และผูเ้ รี ยน
4. มีระบบการติดตาม ประเมินผลทีเน้นผลงานครู
5. มีระบบการเผยแพร่ และขยายผล
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กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน (2551 : 50 - 51) ได้กล่าวถึงกระบวนการนิ เทศภายใน
สถานศึกษาว่าประกอบด้วย ดังนี
1. โรงเรี ยนมีแผนการนิ เทศการเรี ยนการสอน หมายถึ ง การกําหนดนโยบายนิ เทศภายใน
โรงเรี ยนเพื อการสอนที เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การ
คณะครู มี ความตระหนักในความสําคัญของการนิ เทศภายในเพื อการสอนที เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มีการวางแผนการนิเทศภายในทีสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญการกําหนด
วัตถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายในการวางแผนการนิ เทศภายในให้ ชัด เจนใช้ ข ้อ มู ล จากการศึ ก ษา
สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการเป็ นแนวทางกําหนดกิ จกรรมและการปฏิบตั ิการนิ เทศภายใน
การกําหนดรู ปแบบวิ ธี การ และเครื องมื อในการประเมิ นผลและรายงานผลการนิ เทศให้ ชัดเจน
และครอบคลุม
2. โรงเรี ยนมีแผนการปฏิบตั ิงาน/ปฏิทิน ซึ งกําหนดบุคคลรับผิดชอบอย่างชัดเจน หมายถึง
การแต่งตังคณะกรรมการนิ เทศภายในมี ความสอดคล้องความถนัดและความสามารถของบุ คลากร
ในโรงเรี ยน มี ก ารสํ า รวจความรู ้ ค วามสามารถความถนั ด ของครู ใ นโรงเรี ยน เพื อเป็ นข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการนิ เทศภายใน คณะครู อาจารย์มีส่วนร่ วมในการพิจารณา
บุคคลทีจะมาเป็ นกรรมการนิ เทศภายใน บทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการนิ เทศภายในทีชัดเจน
มีการศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการบุคลากรในโรงเรี ยนเกียวกับการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ การกําหนดแผนการปฏิบตั ิงาน/ปฏิทินให้สอดคล้องกับเวลาปฏิบตั ิงานและการมีส่วนร่ วม
ของครู
3. โรงเรี ยนมีผูก้ าํ กับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานตามปฏิ ทินทีกําหนด หมายถึ ง
การปฏิ บ ตั ิ การนิ เทศภายในตามแผนงานที กํา หนดไว้ การจัดลํา ดับ ขันตอนการนิ เทศเหมาะสม
การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้คณะครู ดาํ เนิ นการนิ เทศภายในกันเอง วัสดุ อุปกรณ์ และการให้บริ การ
เพืออํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิการนิ เทศภายในโรงเรี ยนเพียงพอ มีการประสนงานระหว่าง
โรงเรี ย นกับหน่ วยศึ กษานิ เทศก์เพือประโยชน์ต่อการนิ เทศภายใน ผูน้ ิ เทศมี การติ ดตามข่าวสาร
การปฏิ รู ป การเรี ย นรู ้ อ ย่า งต่ อ เนื อง การประเมิ น ผลการนิ เ ทศภายในเป็ นระบบ และต่ อ เนื อง
มีการประเมิ นความแตกต่างระหว่างสภาพการเรี ยนการสอนก่อนดําเนิ นการและหลังดําเนิ นการ
นิ เทศภายใน มี ก ารประเมิ นความพึง พอใจของผูร้ ั บ การนิ เทศ ครู และผูเ้ รี ย นมี ส่ วนร่ วมในการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวิเคราะห์และสรุ ปผลการนิเทศตามแผนงานทีกําหนดไว้
4. โรงเรี ย นมี ร ายงานผลการนิ เ ทศ ติ ด ตามผลการปฏิ บ ัติ ง าน หมายถึ ง การแต่ ง ตัง
คณะกรรมการรายงานผลการนิ เทศภายในได้สอดคล้องความถนัดและความสามารถของบุคลากร
ในโรงเรี ย น การแจ้ง ผลข้อ มู ล ของการนิ เ ทศให้ ค รู ท ราบเพื อนํา ไปปรั บ ปรุ งการปฏิ บ ัติ ง าน

28
มี ก ารรายงานผลข้อ มู ล ของการนิ เ ทศให้ผูบ้ ริ ห ารทราบ มี ก ารรายงานผลข้อ มู ล ของการนิ เ ทศ
ให้ผูบ้ ริ หารในระดับเทศบาลทราบ การส่ ง เสริ มขวัญกํา ลังใจแก่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานนิ เทศจากผูบ้ ริ หาร
การกํากับติดตาม ควบคุมดูแล มีความต่อเนืองไม่ทวถึ
ั ง
5. โรงเรี ยนมีการนําผลการนิ เทศมาปรับปรุ งแก้ไขการจัดการเรี ยนการสอนให้บรรลุผล
ตามทีโรงเรี ยนกําหนดและมีรายงานประจําปี หมายถึง การทีนําผลจากการประเมินการนิ เทศภายใน
มาใช้เป็ นแนวทางในการกระตุน้ สนับสนุ นส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน การจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากร การจัดทําแผนพัฒนาโรงเรี ยน และการปรับปรุ งแก้ไขการจัดการเรี ยนการสอน
แฮริ ส (Harris. 1985 : 13 - 15) ได้กล่าวถึงกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษาไว้ 6 ขันตอน
ประกอบด้วย
1. การประเมิ นสภาพการทํา งาน (Assessing) เป็ นกระบวนการศึ กษาถึ ง สภาพต่ า ง ๆ
เพือจะศึกษาถึงธรรมชาติและความสัมพันธ์ของเรื องต่าง ๆ
1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือจะศึกษาถึงธรรมชาติและความสัมพันธ์ของเรื องต่าง ๆ
1.2 การสังเกตเป็ นการมองสิ งรอบตัวด้วยความละเอียดถีถ้วน
1.3 การทบทวนเป็ นการตรวจสอบสิ งรอบตัวอย่างตังใจ
1.4 การวัดพฤติกรรมการทํางาน
1.5 การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการทํางาน
2. การจัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) เป็ นกระบวนการกําหนดความสําคัญ
ของงาน ตามเป้ าหมายวัตถุประสงค์และกิจกรรมตามลําดับความสําคัญซึ งประกอบด้วย
2.1 การกําหนดเป้ าหมาย
2.2 การกําหดวัตถุประสงค์เฉพาะ
2.3 การกําหนดทางเลือก
2.4 การจัดลําดับความสําคัญของงาน
3. การออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) เป็ นกระบวนการวางแผนหรื อกําหนดโครงการ
ต่าง ๆ เพือก่อให้เกิดการเปลียนแปลง ประกอบด้วย
3.1 การจัดสายงานเป็ นการจัดส่ วนประกอบต่าง ๆ ของงานให้สัมพันธ์กนั
3.2 การหาวิธีการนําเอาทฤษฎี หรื อหลักการไปสู่ การปฏิบตั ิ
3.3 การเตรี ยมการต่าง ๆ ให้พร้อมทีจะทํางาน
3.4 การจัดระบบการทํางาน
3.5 การกําหนดแผนในการทํางาน
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4. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เป็ นกระบวนการกําหนดทรัพยากรต่าง ๆ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการทํางานประกอบด้วย
4.1 การกําหนดทรัพยากร ทีต้องใช้ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
4.2 การจัดสรรทรัพยากรไปให้หน่วยงานต่าง ๆ
4.3 การกําหนดทรัพยากร ทีจําเป็ นจะต้องใช้สาํ หรับความมุ่งหมายเฉพาะอย่าง
4.4 การมอบหมายบุคลากร ให้ทาํ งานในแต่ละโครงการหรื อแต่ละเป้ าหมาย
5. การประสานงาน (Coordination) เป็ นกระบวนการทีเกียวข้องกับงาน เวลา วัสดุอุปกรณ์
และสิ งอํานวยความสะดวกทุก ๆ อย่าง เพือให้การเปลียนแปลงบรรลุผล ประกอบด้วย
5.1 การประสานการปฏิบตั ิงานในฝ่ ายต่าง ๆ ให้ดาํ เนินการไปด้วยความราบรื น
5.2 การสร้างความกลมกลืนและความพร้อมเพรี ยงกัน
5.3 การปรับการทํางานในส่ วนต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพให้มากทีสุ ด
5.4 การกําหนดเวลาในการทํางานในแต่ละช่วง
5.5 การสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึน
6. การอํา นวยการ (Directing) เป็ นกระบวนการที มี อิท ธิ พ ลต่ อการปฏิ บ ตั ิ เพื อให้เกิ ด
สภาพทีเหมาะสมทีจะสามารถบรรลุผลแห่งการเปลียนแปลงให้มากทีสุ ด ได้แก่
6.1 การแต่งตังบุคลากร
6.2 การกําหนดแนวทางหรื อกฎเกณฑ์ในการทํางาน
6.3 การกําหนดระเบียบแบบแผนเกียวกับเวลา ปริ มาณหรื ออัตราเร่ งในการทํางาน
6.4 การแนะนําการปฏิบตั ิงาน
6.5 การตัดสิ นใจเกียวกับทางเลือกในการปฏิบตั ิงาน
กระบวนการนิ เทศดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการนิ เทศการสอนและเป็ นกระบวนการ
ทีมุ่งเน้นการวางแผนการปฏิบตั ิงานมากกว่าการควบคุม เพือก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในการนิเทศ
สรุ ปได้ว่า กระบวนการนิ เทศภายในต้องอาศัยขันตอนการดําเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ
และต่อเนืองเพือให้เกิดความร่ วมมือประสานสัมพันธ์กนั ระว่างผูน้ ิ เทศกับผูร้ ับการนิ เทศ กระบวนการ
และขันตอนของการนิ เทศการศึกษานัน โดยให้ดาํ เนิ นงานเหมาะสมกับสภาพของความจําเป็ นและ
เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ควรมีการเตรี ยมการ ผูบ้ ริ หารแต่งตังคณะทํางานภายในโรงเรี ยน ร่ วมศึกษา
วิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ทีเป็ นยุทธศาสตร์ สําคัญของการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ ประสานกับหน่วยงาน
ทีเกียวข้อง หรื อผูม้ ีส่วนร่ วม เพือกําหนดยุทธศาสตร์ การทํางานร่ วมกัน จัดเตรี ยมความพร้อม ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ เครื องมือสําหรับการนิ เทศ สร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้ครู อาจารย์และทุกฝ่ ายทีเกี ยวข้อง
การดําเนิ นการนิ เทศควรเลื อกลักษณะและรู ปแบบทีเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ทีได้กาํ หนดไว้
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และควรมี การประเมิ นและติ ดตามผลในการนิ เทศภายในเพื อนําไปปรั บปรุ งแก้ไขกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในครังต่อไป
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมนและคณะ
กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมนและคณะเป็ นการปฏิบตั ิงาน
ที เกี ยวข้องกับ การพัฒนาการเรี ย นการสอนของครู 5 ด้า น ได้แก่ การให้ค วามช่ ว ยเหลื อแก่ ค รู
โดยตรง การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม การพัฒนาทางวิชาชี พ การพัฒนาหลักสู ตร และการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี ยน ในการดําเนินงานมีรายละเอียด ดังนี
1. การให้ความช่วยเหลือแก่ครู โดยตรง
กลิคแมน และคณะ (Glickman and et al. 2007 : 301) กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือ
แก่ครู โดยตรง เป็ นการให้ความช่ วยเหลื อครู เพือช่ วยให้ครู ช่วยเหลื อตนเองได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
โดยใช้ความสัมพันธ์อนั ดี กบั ครู ผูส้ อน ในการช่วยครู ให้ปรับปรุ งการสอนรวมทังการให้ความห่ วงใย
ช่วยเหลือในเรื องอืน ๆ นอกเหนือจากเรื องการจัดการเรี ยนการสอนด้วยแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
แก่ครู โดยตรง เพือให้ครู ได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนมีดงั นี
1.1 การนิ เทศแบบคลิ นิก (Clinical Supervision) เป็ นการนิ เทศทีเน้นกระบวนการ
ปรับปรุ งการสอนของครู อย่างเข้มข้น ต้องมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ มีการกระทําอย่างรอบคอบ
ทุ ก ขันตอนและทํา ให้ ค รบกระบวนการนิ เ ทศ การดํา เนิ นการนิ เทศแบบคลิ นิ ก ควรดํา เนิ นการ
โดยผูน้ ิ เทศทีมีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการสอน และผ่านการอบรมมาทางด้านเทคนิ ควิธีการ
นิเทศโดยตรง ซึ งผูน้ ิเทศจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถทีจะให้คาํ แนะนํา สาธิ ต วิธีสอนแบบต่าง ๆ
ที เหมาะสมแก่ ครู ได้ โดยมี ล ักษณะที สําคัญของการนิ เทศคลิ นิ ก ดังนี (วัชรา เล่ าเรี ยนดี . 2552 :
137 - 138)
1.1.1 เป็ นเทคโนโลยีในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
1.1.2 เป็ นส่ วนสําคัญทีแทรกอยูใ่ นกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
1.1.3 เป็ นกระบวนการทีมีเป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์ชดั เจนโดยเชื อมโยงระหว่าง
ความต้องการของโรงเรี ยนและความต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู ในโรงเรี ยน
1.1.4 เป็ นกระบวนการทีสร้างความสัมพันธ์ทีดีในการทํางานในวิชาชี พระหว่าง
ครู และผูน้ ิเทศ
1.1.5 เป็ นกระบวนการทีจะต้องมีความเชื อใจ เชื อถือซึ งกันและกัน โดยสะท้อน
ให้เ ห็ นถึ ง ความเข้า ใจ การสนับ สนุ นซึ งกันและกัน และความผูก พันในการที จะพัฒนาตนเอง
ให้เจริ ญก้าวหน้า
1.1.6 เป็ นกระบวนการที เป็ นระบบถึ ง แม้ว่ า การดํา เนิ น การจะต้ อ งยื ด หยุ่ น
มีการปรับเปลียนวิธีการอย่างต่อเนือง
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1.1.7 เป็ นกระบวนการที สร้ า งสรรค์ เชื อมโยงช่ องว่ า งระหว่ า งความจริ งกั บ
อุดมการณ์
1.1.8 เป็ นกระบวนการที อยู่บ นพื นฐานความเชื อที ว่า ผูน้ ิ เทศคื อผูท้ ี มี ค วามรู ้
อย่างแท้จริ งเกียวกับการวิเคราะห์การสอนและการเรี ยนรู ้ รวมทังการสร้างความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน
การปฏิ บตั ิ งานนิ เทศแบบคลิ นิก เพือให้มี ประสิ ทธิ ภาพและครู มี ความพึ งพอใจ
ต่อการนิ เทศที ได้รับตามลักษณะที สําคัญดังกล่ าวข้างต้น ผูน้ ิ เทศจําเป็ นต้องคํานึ งถึ งหลักการนิ เทศ
และควรนําทักษะด้านเทคนิ คทีฝึ กฝนมาแล้วไปใช้ กล่าวคือ ผูน้ ิ เทศ ควรยึดแนวทางเชิ งวิทยาศาสตร์
เชิ งความมี เหตุผล และเชิ งการใช้ศาสตร์ อย่างมีศิลป์ เป็ นหลักในการปฏิ บตั ิ สําหรับการนําเอาวิธีการ
นิ เทศแบบคลิ นิกไปใช้นัน ผูท้ ี ทําหน้าที นิ เทศควรผ่านการฝึ กอบรมเกี ยวกับหลักการและเทคนิ ค
ในการนิ เทศแบบคลิ นิกและเป็ นผูม้ ี มนุ ษยสั มพันธ์ และประเด็ นอี กประการหนึ ง คื อผูน้ ิ เทศและ
ครู ทีต้องการรับการนิ เทศแบบนี จะต้องมีการประชุ มทําความเช้าใจในวิธีการและขันตอนของการนิ เทศ
ร่ วมกันและเขียนโครงการเสนอผูบ้ ริ หาร ให้รับทราบและต้องมีการรายงานประเมินผลความก้าวหน้า
ของการนิเทศต่อผูบ้ ริ หาร
กลิ คแมน และคณะ (Glickman and et al. 2009 : 303) การดําเนิ นการนิ เทศ
แบบคลิ นิกทีออกแบบไว้ สําหรั บปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยการปรั บปรุ ง
พฤติกรรมการสอนของครู ในชันเรี ยนจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนในชันเรี ยน
และสัมพันธภาพระหว่างครู กบั ผูน้ ิเทศ ประกอบด้วย 5 ขันตอน ได้แก่
ขันที 1 ประชุ มครู ก่อนการสังเกต ผูน้ ิ เทศร่ วมประชุ มกับครู ผูส้ อนเพือพิจารณา
รายละเอียดต่าง ๆ ก่อนทีจะสังเกตการสอนของครู เพือให้ผนู ้ ิ เทศและผูร้ ับการนิเทศเข้าใจกันอย่างชัดเจน
เช่ น เหตุ ผลและจุ ดมุ่ งหมายของการสังเกตความต้องการเน้นการสั งเกตที จุ ดใดเป็ นพิ เศษ วิธีการ
และรู ปแบบของการสังเกตทีจะนําไปใช้ เวลาทีจะใช้สําหรับการสังเกต และกําหนดเวลาทีจะใช้ประชุ ม
หลังการสังเกต
ขันที 2 การสังเกตชันเรี ยน ขันนี จะเป็ นช่วงเวลาทีต้องติดตามพฤติกรรมการสอน
ของครู ในชันเรี ยนเพือให้เกิ ดความเข้าใจสอดคล้องกับหลักการและรายละเอียดต่าง ๆ ทีได้จดั ทําไว้
ในขันแรก ผูส้ ั งเกตจะใช้วิธี ใดวิธี หนึ งหรื อหลายวิธี ก็ ได้ เช่ น นับความถี ของตัวแปรด้านต่ าง ๆ
พิจารณาตัวชีทางกายภาพ ตัวชี ด้านการปฏิบตั ิ การพรรณนาแบบเปิ ดกว้าง การสังเกตโดยการมีส่วนร่ วม
การสังเกตโดยใช้แบบสอบถามเฉพาะเจาะจง เป็ นต้น
ขันที 3 การวิเคราะห์และตีความหมาย หลังจากการสังเกตการสอนและได้ขอ้ มูล
ของครู มาแล้ว ผูน้ ิ เทศจะเริ มวิเคราะห์ ขอ้ มูลนันโดยใช้การนับความถี ตัวแปรบางตัวทีได้กาํ หนดไว้
แล้วจําแนกตัวแปรหลักที เกิ ดขึน 37 รวมทังค้นหาตัวชี วัดบางตัวทีเกิ ดขึ นใหม่จากการปฏิ บตั ิหรื อ
บางตัวทีไม่เกิดขึน เมือวิเคราะห์ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้วจึงแปลความหมายข้อมูล
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ขันที 4 การประชุ มครู ภายหลังการสังเกต การประชุ มครู ภายหลังการสังเกต เพือให้
ครู ได้รับข้อมูลป้ อนกลับและได้ร่วมอภิ ปรายกับข้อมู ลเหล่ านัน เพื อนําผลไปใช้วางแผนปรั บปรุ ง
การสอนต่อไป ผูน้ ิ เทศควรเลือกใช้รูปแบบการนิ เทศ (ทางตรง ทางอ้อม หรื อการนิ เทศแบบมีส่วนร่ วม)
ตามความจําเป็ นและเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถของครู
ขันที 5 วิพากษ์วิจารณ์ ผลจากขันตอนทัง 4 การวิพากษ์วิจารณ์ ผลทีได้รับจาก
ขันตอนทังสี จะเป็ นการใช้เวลาเพือพิจารณาและทบทวนรู ปแบบ รวมทังกระบวนการ ตังแต่การประชุ ม
ครั งแรกไปจนถึ งการประชุ มครังหลังสุ ด ว่ามี สิงใดบกพร่ องและต้องการแก้ไขในจุ ดใดบ้าง การ
วิพากษ์วจิ ารณ์อาจทําได้หลังสิ นสุ ดการประชุ มในขันสุ ดท้าย ประมาณ 2 - 3 วันและควรเป็ นการประชุ ม
อย่างไม่เป็ นทางการ สําหรับวิธีการนันควรเป็ นการสรุ ปผลอย่างสัน ๆ กะทัดรัด และได้ใจความ
โกลด์แฮมเมอร์ และคณะ (Goldhammer and et al. 1993 : 324) ได้ให้ความคิดเห็น
เกียวกับการนิเทศแบบคลินิก ดังนี
1. เป็ นเทคโนโลยีสาํ หรับการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
2. เป็ นการดําเนิ นงานที มี การวางแผน และจัดให้มีขึนโดยมี วตั ถุ ประสงค์ทีจะ
เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการเรี ยนการสอน
3. เป็ นการนิ เทศที ยึดจุ ดประสงค์เป็ นสําคัญ และสอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาของครู และผูเ้ รี ยน
4. ยึดสัมพันธภาพในการทํางานร่ วมกันระหว่างครู กบั ผูน้ ิเทศ
5. ต้องการความเชือมันและจริ งใจต่อกัน ซึ งจะแสดงออกในการเข้าใจซึ งกันและกัน
การให้การสนับสนุนและการอุทิศตนเองในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
6. เป็ นการดําเนิ นอย่างเป็ นระบบแต่ในบางสถานการณ์ ก็ สามารถยืดหยุ่นได้ตาม
ความเหมาะสม และมีการเปลียนแปลงตามสถานการณ์อย่างต่อเนือง
7. เป็ นการสร้างหรื อแสวงหาแนวทางในการประสานระหว่างการวางแผนการสอน
ในอุดมคติกบั พฤติกรรมการสอนจริ ง
8. ผูน้ ิเทศต้องมีความรู ้เกียวกับกระบวนการสอนมากกว่าครู
9. ผูน้ ิเทศต้องได้รับการฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดี
โครงสร้ างการนิ เทศแบบคลิ นิ กของโกลด์แฮมเมอร์ และคณะ (Goldhammer
and et al. 1993 : 32) ประกอบด้วย 5 ขันตอน ดังนี
1. การประชุมครู ก่อนสังเกตการสอน (Preconference with Teacher)
2. การสังเกตการสอน (Observation of Classroom)
3. การวิเคราะห์และแปลความหมายผลจากการสังเกต (Analyzing and Interpreting
Observation and Determining Conference Approach)
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4. การประชุมครู ภายหลังการนิเทศ (Post Conference with Teacher)
5. การวิพากษ์วิจารณ์ผลทีได้รับจากทัง 4 ขันตอน (Critique of Previous Four
Steps)
1.2 การนิ เทศแบบเพือนนิ เทศเพือน (Peer Coaching) กลิคแมนและคณะ (Glickman
and et al. 2009 : 310) ได้เสนอรู ปแบบการให้ความช่วยเหลือครู โดยเพือนนิ เทศเพือนจากแนวคิด
ของผลการศึกษาวิจยั ทีพบว่าผลการเรี ยนรู ้ โดยวิธีการต่าง ๆ ของคนเราแตกต่างกัน แต่คนเรา
จะสามารถเรี ยนรู ้ได้ดีทีสุ ดจากการสอนคนอืน ซึ งแนวคิดดังกล่าวนี สามารถนําไปจัดรู ปแบบการนิ เทศ
แบบเพือนนิ เทศเพือนได้การนิ เทศแบบเพือน (Peer Coaching) เป็ นกระบวนการทีครู ผสู ้ อน 2 คน
หรื อมากกว่าได้มาทํางานร่ วมกัน เพื อสะท้อนถึ งการปฏิ บตั ิ งานในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
เพือนําไปสู่ การปรั บปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนให้ดีขึน ด้วยกิ จกรรมต่าง ๆ หลากหลาย เช่ น
มีการสอนร่ วมกันเป็ นทีปรึ กษาซึ งกันและกัน เป็ นผูค้ วบคุ ม เป็ นเพือนร่ วมงานกัน เป็ นผูค้ วบคุ ม
และตรวจสอบเป็ นผูร้ ่ วมในการวางแผนบทเรี ยน เป็ นผูม้ ี ส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา เป็ นที มศึ กษา
เป็ นคณะผูพ้ ฒั นาหลักสู ตร พัฒนาสื อการสอน เป็ นผูเ้ ชี ยวชาญในการปฏิ บตั ิการสอนทีได้ถ่ายทอด
สู่ ผอู ้ ืน
กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 21) ได้เสนอรู ปแบบของการให้ความช่ วยเหลื อครู
โดยตรงอืน ๆ อีก 5 รู ปแบบ ดังนี
1. การสาธิ ตการสอน (Demonstration Teaching) โดยผูน้ ิ เทศหรื อครู ทีเชี ยวชาญ
สาธิ ตเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ
2. การเข้าไปร่ วมสอนด้วย (Co-teaching) โดยผูน้ ิ เทศหรื อครู ที เชี ยวชาญช่ วย
ซึ งกันและกัน ในการวางแผนการสอน ดําเนินการสอน และประเมินผลการสอน
3. การให้ความช่ วยเหลื อโดยจัดหาสื อ วัสดุ และอุปกรณ์ทีใช้ในการสอนต่าง ๆ ให้
(Assisting with Resource and Materials) โดยผูน้ ิ เทศให้ความช่ วยเหลื อแนะนําเกี ยวกับเทคนิ ค
และการปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบทเรี ยนและผูเ้ รี ยน
4. การให้ความช่วยเหลือในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง (Assisting with
Student Assessment)
5. การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปั ญหา (Problem Solving) ผูน้ ิ เทศจะต้องเป็ น
ผูท้ ีครู ให้การเคารพนับถือ เป็ นผูท้ ีให้เกียรติ ยกย่องครู มีความจริ งใจทีจะร่ วมสร้างคน
สรุ ปได้วา่ การให้ความช่วยเหลือแก่ครู โดยตรง เป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้
ครู ผูส้ อนหรื อผูร้ ั บการนิ เทศพัฒนาศักยภาพในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ให้สอดคล้องกับ
ปั ญหาและความต้องการของครู ผสู ้ อน ปฏิบตั ิอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ
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2. การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม
กลิคแมน และคณะ (Glickman and et al. 2009 : 304) กล่าวว่าบทบาทของผูน้ ิ เทศ
ในการพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ ม เพือแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนว่าเป็ นวิธีการทีสําคัญอย่างหนึ ง
ของการนิ เทศการศึกษา โดยผูน้ ิ เทศจะต้องพิจารณา บทบาทต่าง ๆ ของสมาชิ กก่ อนดําเนิ นการ
คือการหาคําตอบว่ามี พฤติ กรรมใดบ้างที เป็ นตัวบ่งชี ให้เห็ นถึ งบทบาทและความพร้ อมของสมาชิ ก
แต่ละคนและสมาชิ กแต่ละคนเหล่านี ได้แสดงบทบาทของตนมาแล้วมากน้อยเพียงใด มีบทบาท
อะไรบ้างที เกิ ดขึ นมาแล้วและที ยังขาดอยู่โดยตระหนักว่าบทบาทที เน้นงานและเน้นตัวบุ คคลคื อ
หน้าทีของสมาชิกในกลุ่มทีทุกคนต้องปฏิบตั ิ
กลุ่มทีสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความกลมเกลี ยวสามัคคีในกลุ่มคือ
กลุ่ มที มี ผูน้ ํา ที ดี สามารถทําให้ กลุ่ มดําเนิ นการได้ดี ผูน้ ําควรมี บุ คลิ กลัก ษณะความเป็ นมื ออาชี พ
โดยธรรมชาติ ผูน้ าํ ควรรู ้ องค์ประกอบในการนําพาองค์กรสู่ ความสําเร็ จ เลื อกวิธีการสําหรั บ
การตัดสิ นใจของกลุ่มอย่างชัดเจน สามารถขจัดพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ ใช้ความแตกต่างของ
ข้อมูลที เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจและสามารถปรั บเปลี ยนเลื อกรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ที เหมาะสม
ให้กบั กลุ่มได้ การเรี ยนรู ้ทกั ษะการทํางานกลุ่มเพือแก้ปัญหา พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เป็ นวิธีการสําคัญอย่างหนึ งของการนิ เทศการศึกษาบทบาทของสมาชิ กในกลุ่มผูน้ าํ กลุ่มต้องพิจารณา
ว่าพฤติกรรมใดบ้างทีจะเป็ นตัวบ่งชี ให้เห็นถึ งบทบาทและความพร้ อมของสมาชิ กแต่ละคน สมาชิ ก
แต่ละคนได้แสดงบทบาทที เน้นงานและเน้นบุ คคลมากน้อยเพียงใด บทบาทใดที เกิ ดขึ นแล้วและ
บทบาทใดทีของสมาชิ กทุกคนทีต้องปฏิบตั ิ กลุ่มทีสมาชิ กประสบความสําเร็ จนัน ผูน้ าํ ต้องให้สมาชิ ก
ภายในกลุ่มเข้าใจหน้าทีหรื อบทบาทของตนภายในกลุ่ม ผูท้ าํ หน้าทีดังกล่าวให้สมาชิ กทุกคนได้ทราบว่า
บทบาทใดบ้างยังไม่ถูกต้อง ควรจะต้องเพิมเติมบทบาทใด ซึ งผูน้ าํ กลุ่มควรจะต้องมอบหมายให้กบั
สมาชิกกับผูน้ าํ กลุ่ม (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2546 ข : 101)
การเปลี ยนแปลงรู ปแบบภาวะผูน้ าํ กลุ่ม ผูน้ าํ กลุ่มสามารถทีจะเปลียนแปลงหรื อเลือกใช้
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรื อพฤติกรรมของสมาชิ กได้ตามความเหมาะสม เรี ยกว่า
ภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์ (Situational Leadership) ได้นาํ ไปใช้กนั อย่างแพร่ หลายทัวโลก ซึ งได้
แบ่งลักษณะของผูน้ าํ ออก เป็ น 4 รู ปแบบตามพืนฐานของพฤติ กรรมทีเน้นงาน (Task Behaviors)
และเน้นตัวบุคคล (Person Behaviors) ดังนี (Hersey and Blanchard. 1993 : 29)
รู ปแบบที 1 : ผูน้ าํ แบบอัตตาธิ ปไตย (Autocratic Style-S1) ผูน้ าํ จะให้ความสําคัญ
กับงานมากกว่าตัวบุคคล (High Task, Low Relationship) ผูน้ าํ ประเภทนี จะออกคําสังหรื อบอกให้
สมาชิ กในกลุ่มต้องปฏิ บตั ิ อย่างไร เมือใดและใครต้องเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิรวมทังจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจให้กบั
กลุ่มนัน ๆ ด้วยรู ปแบบนี คล้ายกับรู ปแบบการนิ เทศทางตรง (Directive Supervision) ซึ งพฤติกรรม
ทีแสดงออกมาให้เห็นได้เด่นชัดนันก็คือ การสังการ หรื อบอก (Telling)
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รู ปแบบที 2 : ผูน้ าํ แบบประชาธิ ปไตย (Democratic Style-S2) ผูน้ าํ ประเภทนี จะเน้นงาน
และตัวบุคคลสู งทังสองด้าน (High Task, High Relationship) จะยินยอมให้สมาชิ กทุกคนในกลุ่มได้มี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจและยอมให้สมาชิ กมีสิทธิ เท่ากับผูน้ าํ ในการเสนอความคิดเห็นแนวคิดหรื อ
ข้อมูลต่าง ๆ รู ปแบบนี คล้ายกับรู ปแบบการนิ เทศแบบพึงพา (Collaborative Supervision) คําพูด
ทีใช้กนั มากของผูน้ าํ รู ปแบบนีนันก็คือ การขาย (Selling) แนวความคิดผูน้ าํ ประเภทนี จะพยายามเน้น
กระบวนการและเนื อหาไปพร้ อมกัน สําหรับการตัดสิ นใจทังหมดจะเน้นความมี สิทธิ เท่าเทียมกัน
ของสมาชิกในกลุ่มทังหมด
รู ปแบบที 3 : ผูน้ าํ แบบกระตุน้ ให้อยูร่ ่ วมกันในสังคม (Encouraging and Socializing
Styte-S3) ผูน้ าํ ประเภทนี จะเน้นด้านตัวบุคคลมากกว่างาน (High Relationship, Low Task) โดยจะ
สนับสนุ นให้สมาชิ กในกลุ่มช่วยเหลื อกัน แสดงออกอย่างเปิ ดเผยและมีความรู ้สึกทีดีระหว่างสมาชิ ก
บทบาทของผูน้ าํ ทีสําคัญก็คือทําหน้าทีกระตุน้ (Encouragement) และให้ภาพสะท้อน (Reflection)
แก่กลุ่ม รู ปแบบนี คล้ายกับแบบการนิ เทศทางอ้อม (In Directive Supervision) ซึ งผูน้ าํ จะช่วยเหลื อ
สมาชิ กทุกวิถีทาง เพือให้แสดงออกทางแนวความคิดและความต้องการในขณะเดี ยวกันผูน้ าํ จะไม่มี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมดังกล่าว
รู ปแบบที 4 : ผูน้ าํ แบบตามสบาย (Laissez – Faire Style-S4) ผูน้ าํ ประเภทนี จะไม่เน้น
เรื องงานและเรื องตัวบุคคล (Low Relationship, Low Task) จะทําตัวอยู่เหนื อกฎเกณฑ์ทงหลายของ
ั
กลุ่มและไม่ตอ้ งการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการใด ๆ ทังสิ นคําพูดทีใช้กนั มากสําหรับผูน้ าํ ประเภทนี
คือ การตังตัวแทน (Delegating) ขึนมาปฏิบตั ิงานและตัวแทนเหล่านี จะไม่ใช้กระบวนการหรื อเนื อหา
ในการตัดสิ นใจ
เฮอร์ เซย์ และบลันชาร์ ด (Hersey and Blanchard. 1993 : 34) เชื อว่าผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิ ภาพ
จะมีผลมาจากรู ปแบบภาวะผูน้ าํ (Leadership Style) กับระดับวุฒิภาวะของกลุ่ม (The Maturity Level of
the Group) ซึ งระดับวุฒิภาวะนี มีความสัมพันธ์กนั อย่างสู งกับงานทีผูน้ าํ ปฏิบตั ิอยู่ ผูน้ าํ คนใดคนหนึ ง
อาจมีวุฒิภาวะสู งกับงานหนึ งแต่อาจมีวุฒิภาวะตํากับงานอย่างอื นได้ วุฒิภาวะ (Maturity) สามารถ
ประเมิ นผลได้จากองค์ประกอบของบุ คคลที เกี ยวข้องกับแรงจู งใจ (Motivation) ความรั บผิดชอบ
(Responsibility) และการศึกษาหรื อประสบการณ์ (Education or Experience) การแก้ไขความขัดแย้ง
(Conflicts) หมายถึง ความเห็นทีไม่ตรงกันของสมาชิ กตังแต่คนขึนไปในช่วงเวลาหนึ ง ความขัดแย้ง
ไม่ จาํ เป็ นที จะต้องเกิ ดขึ นกับ ผูท้ ี พฤติ ก รรมหน่ วงเหนี ยวหรื อประพฤติ ตนไม่ เ หมาะสมเท่ า นัน
ความขัดแย้งเกิ ดขึนเมือสมาชิ กมีความเห็ นไม่ตรงกันเกี ยวกับเรื องใดเรื องหนึ ง ผูน้ าํ กลุ่มควรควบคุ ม
ความขัดแย้งให้มีจุดเน้นอยู่ที แนวคิ ดที ไม่ เกี ยวข้องกับบุ คลิ กภาพของสมาชิ กในกลุ่ มโดยมี ขนตอน
ั
การควบคุม ดังนี
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1. ให้สมาชิกบอกจุดทีเกิดความขัดแย้งนัน
2. ให้สมาชิกแต่ละคนกล่าวถึงมุมมองของแต่ละบุคคลต่อจุดทีเกิดความขัดแย้งนัน
3. ให้ ส มาชิ ก แต่ ล ะบุ ค คลได้ อ ธิ บ ายประเด็ น ความขั ด แย้ง ต่ อ กลุ่ ม ถ้ า หากว่ า
ความขัดแย้งนันยังไม่สามารถแก้ไขได้
4. ให้สมาชิ กแต่ละคนพิจารณาคุ ณค่าของสิ งทีมองเห็ นว่าเป็ นประเด็นความขัดแย้ง
แล้วถามคําถามว่าทําไมสมาชิกเหล่านันจึงยึดติดอยูก่ บั ประเด็นนันเท่านัน
5. สอบถามสมาชิ ก คนอื น ๆ ว่า มี ท างออกที ดี น อกเหนื อ ไปจากทางเลื อ กที มี
ความขัดแย้งอยู่หรื อไม่ ทางออกทีสามอาจจะเป็ นผลมาจากการสังเคราะห์ (Synthesizes) และการ
ประสานประโยชน์ร่วมกัน (Compromises) ระหว่างทังสองฝ่ าย ถ้าทังสองฝ่ ายังไม่สามารถตกลงกันได้
ผูน้ าํ ควรให้สมาชิกทังหมดย้อนกลับไปพิจารณาประเด็นทีผ่านมาให้ชดั เจนใหม่อีกครังหนึง
ความขัดแย้งทางด้านความคิ ดระหว่างสมาชิ ก เราไม่ ควรจะนิ งเฉยและให้ผ่านไป
โดยไม่ทาํ อะไรเลย เราควรส่ งเสริ ม สนับสนุ น และกระตุ น้ ให้สมาชิ กในกลุ่ มสามารถตัดสิ นใจ
โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป้ าหมายให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
การเตรี ยมการประชุ ม การปฏิ บตั ิงานของกลุ่มจะมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ถ้าผูน้ าํ กลุ่ม
มีการเตรี ยมการทีดี มาก่อน การเตรี ยมการดังกล่ าวจะประกอบไปด้วยการกําหนดวาระการประชุ ม
หัวข้อทีจะใช้ในการอภิปราย ตลอดจนกระบวนการทีจะใช้กบั กลุ่มใหญ่
วาระการประชุ ม การประชุ มกลุ่มต้องมี วตั ถุ ประสงค์และภารกิ จที ชัดเจนว่า ทําไม
เราจึงต้องประชุ ม เราต้องการให้บรรลุผลในสิ งใด และอะไรคือสิ งทีต้องการ ดังนันวาระการประชุ ม
ควรจะต้องประกอบไปด้วย หัวข้อที จะใช้ประชุ มอย่างสัน ๆ (อาจจะแบ่งออกเป็ นหัวข้อย่อย ๆ
อีกก็ได้) สําหรับการประชุ มทีเคร่ งครัดจะมีเวลากํากับไว้ในแต่ละหัวข้อทีจะใช้ประชุ ม การกํากับ
เวลาไว้จะช่ วยให้การประชุ มเริ มต้นและสิ นสุ ดได้ตรงเวลา นอกจากนันจะเป็ นการแสดงให้เห็ น
ความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาของประธานในทีประชุมได้เป็ นอย่างดี
การอภิปรายนํา การประชุ มกลุ่มย่อยเพืออภิปรายถึงประเด็นปั ญหาต่าง ๆ จะมีคาํ ถาม
ทีจะช่ วยค้นหาความในใจของสมาชิ กในทีระชุ มได้เป็ นอย่างดี คําถามเหล่านี จะเปลี ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ ในขณะประชุ ม โดยในระยะแรกประธานจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ชี แจงหัวข้อทีจะใช้
อภิปราย ระหว่างการประชุมประธานจะใช้คาํ ถามปลายเปิ ดเพือให้สมาชิ กทุกคนช่วยกันค้นหาแนวคิด
และข้อมูลต่าง ๆ ร่ วมกัน สําหรับในขันสรุ ปผลการประชุ มผูน้ าํ จะกล่ าวสรุ ปผลว่ามีหัวข้อใดบ้าง
ทีบรรลุผลแล้ว และหัวข้อใดยังคงต้องพิจารณาอีกต่อไป
กระบวนการที จะใช้กบั กลุ่ม การดําเนิ นการในกลุ่มย่อยซึ งมีสมาชิ กไม่เกิ น 10 คน
สมาชิ กทุ กคนมี โอกาสที จะร่ วมปฏิ บ ตั ิ และร่ วมกระบวนการตัดสิ นใจได้อย่างใกล้ชิ ด ถ้าสมาชิ ก
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ในกลุ่ มมีจาํ นวนมากขึนกว่าเดิ มจะมี ความยุ่งยากมากที จะให้สมาชิ กทุกคนได้มีส่วนร่ วมปฏิ บตั ิ กนั
อย่างทัวถึ งวิธี การที ดี ที สุ ดในการแก้ปั ญหานี ผูน้ ํากลุ่ มจะต้องพูดอย่างตรงไปตรงมากับครู ทุ กคน
ให้ เข้าใจถึ งสิ งที อาจจะเกิ ดขึ นถ้าผูน้ ํากลุ่ มมี เจตนาอย่างแท้จริ งที ต้องการให้ สมาชิ กทุ กคนได้มี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจผูน้ าํ กลุ่มควรจะมีแผนการดําเนิ นงานอย่างชัดเจนมาก่อนและจะต้องอธิ บาย
วิธีการทังหมดตังแต่ตน้ จนจบให้ครู เข้าใจอย่างทัวถึง เช่น การใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ทีได้จากการลงคะแนน
การทํางานกลุ่ มหรื อทํางานเป็ นที มเป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนาการที จะประสบ
ความสําเร็ จหรื อไม่ขึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารเป็ นสําคัญ การทีจะสร้างหรื อพัฒนากลุ่มโดยการเพิมพูนความรู ้
ทักษะให้กบั สมาชิ ก จะต้องตังวัตถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมายของกลุ่ มทังในลักษณะของบุ คคลและ
ของกลุ่มทุกคนในกลุ่มต้องมีอิสระในการแดสงความคิดเห็น ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
ของกลุ่ม ประกอบด้วย (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2546 ข : 101)
1. การจัดการให้ครู ในโรงเรี ยนมี เป้ าหมายและมองเห็ นปั ญหาร่ วมกัน เพื อการมุ่งสู่
จุดมุ่งหมายเดียวกัน
2. การจัดการเพือให้มีการวางแผนในการดําเนิ นงานแก้ปัญหาร่ วมกัน เนื องจากการมี
ส่ วนร่ วมในการวางแผนจะก่ อให้เกิ ดความร่ วมมื อในการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปตามแผน ในการใช้
วิธีการระดมสมองโดยการใช้คาํ ถาม และการให้ขอ้ มูลเกี ยวกับรู ปแบบแนวทางต่าง ๆ ในการจัด
การเรี ยนการสอนเพือประกอบการพิจารณา และเป็ นการกระตุน้ ให้ครู เกิ ดความคิดในการที จะ
ปฏิบตั ิงานต่อไป
3. การบริ หารจัดการเพื อให้ ที ม ทํา งานอย่ างมี ค วามสุ ข การทํางานเป็ นที มจะเกิ ด
ความสําเร็ จได้เมือทุกฝ่ ายมีความเต็มใจ และพอใจทีจะปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ควรมีการแบ่งงานให้ชดั เจน
เหมาะสมกับวัย ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคน ในขณะเดียวกันก็ให้มีการประสาน
สั มพันธ์ ระหว่างงานต่ าง ๆ ทังในรู ปแบบที เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ ซึ งจะเป็ นผลดี
ต่อการปรับปรุ งเปลี ยนแปลงเพือให้การดําเนิ นงานมี ประสิ ทธิ ภาพ ในการทํางานควรให้เกี ยรติ
ซึ งกันและกันในการร่ วมคิดร่ วมทํา โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารควรรับฟั งความคิดเห็นของครู ผสู้ อน ไม่ควรใช้
ความคิดเห็นของตนเองเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ ซึ งเป็ นการสกัดกันความคิดเห็นของผูอ้ ืน จะทําให้
ผูท้ ีทํางานเป็ นทีมหมดขวัญและกําลังใจ
เซนเก (Senge. 1994 : 6 - 7) ได้กล่าวถึง การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่มไว้วา่ ผูบ้ ริ หาร
ต้องเปิ ดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในองค์การ ได้แสดงความสามารถของตนเองย่างเต็มทีและอย่างต่อเนื อง
เพื อร่ วมกันสร้ างผลลัพธ์ ที องค์การต้องการโดยสนับสนุ นให้สมาชิ กทุ กคนในองค์การได้คิ ดใหม่
ได้ทาํ งานร่ วมกันและเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยมีกระบวนการทีสําคัญคือ ครู ทุกคนในโรงเรี ยนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาให้มีนิสัยใฝ่ รู ้ เรี ยนรู ้ ภาระงานต่าง ๆ ด้วยตนเองรวมทังเรี ยนรู ้ ความเปลี ยนแปลง
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ของสังคม สภาพแวดล้อม พัฒนาศักยภาพตนเองให้สามารถปฏิ บตั ิงานตามเป้ าหมายของโรงเรี ยน
และเป้ าหมายชี วิตของตน ครู ทุ กคนต้องได้รับการพัฒนาให้มี วิธี การคิ ดอย่างไตร่ ตรอง (Critical
Thinking) การพัฒนาวิธีคิ ดทําให้ครู สามารถสร้ างวิสั ยทัศน์ ของการทํางานได้เหมาะสมกับสภาพ
การเปลี ยนแปลง รวมทังผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงที มี ต่อการทํา งาน ครู ใ นโรงเรี ย น
ร่ วมแลกเปลี ยนวิสั ยทัศน์ ซึ งกันและกัน ร่ วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน รวมทังร่ วมกัน
หาหลักการและทฤษฎี มาใช้ในการปฏิ บตั ิ เพือให้สามารถบรรลุ วิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนที สําคัญคื อ
ครู ทุกคนต้องได้รับการสนับสนุ นให้ถ่ายโยงและแลกเปลี ยนความรู ้ ความคิ ด ทังในด้านวิชาการ
และประสบการณ์ระหว่างเพือนครู ดว้ ยกัน ซึ งทําให้เกิดการพัฒนาความคิด ความกลมเกลียว ความฉลาด
เกิดเป็ นศักยภาพของกลุ่มครู ประสิ ทธิ ผลทีเกิ ดคือ ทําให้สมาชิ กทุกคนมีวิธีคิดอย่างเป็ นระบบมีวิธีการ
ถ่ายทอดทีเป็ นระบบวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดนี จะเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมการทํางานตามระบบย่อย
ขององค์การ (Shape the Behavior of Systems) ลักษณะการคิดอย่างเป็ นระบบของสมาชิ กช่วยให้โรงเรี ยน
เปลี ยนแปลงไปสู่ ความมี ประสิ ทธิ ผล สามารถปรั บตัวได้กบั สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิ จของโลก
ทีเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ งการสร้ างวินยั ในการสนทนาแลกเปลี ยนความรู ้ ให้เกิ ดขึ นในองค์การ
(Develop the Discipline of Dialogue in the Organization) การสนทนาแลกเปลียน (Dialogue) ทําให้เกิด
การแลกเปลี ยนวิสัยทัศน์ประสบการณ์ ทําให้ทีมงานมีเอกภาพทางความคิ ดและการปฏิ บตั ิรวมทัง
การสร้ างวินยั ในการเรี ยนรู ้ ของทีมงาน ส่ งเสริ มสนับสนุ นในการสร้ างกิจกรรมในการเรี ยนรู ้ให้แก่ครู
เพือนําไปสู่ การปฏิบตั ิ สร้างศักยภาพในการสื บค้นหาความรู ้ของทีมงานสร้างวัฒนธรรม การแลกเปลียน
ความรู ้และการสร้างสรรค์งานให้เป็ นเอกภาพของทีม
สรุ ปได้ว่า การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ ม เป็ นการพัฒนาระบบการปฏิ บ ัติ งาน
ของครู ผูส้ อน โดยอาศัยระบบที มงานหรื อกลุ่ ม เพื อแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ
และประสบการณ์ ใ ห้ ก ั บ สมาชิ ก เพื อบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องกลุ่ ม ที ได้ ต ังไว้ ติ ด ตามผล
อย่า งสมําเสมอต่ อ เนื อง รวมทังการส่ งเสริ ม สนับสนุ นและเสริ มแรงโดยการสร้ างขวัญกําลังใจ
ให้กบั ครู
3. การพัฒนาทางวิชาชีพ
กลิคแมน และคณะ (Glickman and et al. 2009 : 305) ได้เสนอแนวความคิดในการจัด
กิ จกรรมพัฒนาครู ในการพัฒนาทางวิ ชาชี พเพื อปรั บ ปรุ ง การสอนของครู ใ ห้ ส่ ง ผลไปสู่ ผูเ้ รี ย น
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึนองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาครู ในการพัฒนาทางวิชาชี พ
จะเกี ยวข้องกับสิ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และระดับความคิดเชิ งนามธรรมของครู เพราะครู มี
ความแตกต่างกันมากในเรื องการเอาใจใส่ ต่อกิจกรรม การได้รับข้อมูลการพิจารณาถึ งผลกระทบ
ต่อประสบการณ์ ของครู จึง ช่ วยให้เลื อกกิ จกรรมได้เหมาะสมกับครู ม ากยิงขึ นสิ งที ควรพิ จารณา
ในการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาครู ในการพัฒนาทางวิชาชีพ มีดงั นี
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1. การมีส่วนร่ วมในการวางแผนและการนําไปใช้ประโยชน์จริ ง
2. มีการวางแผนระยะยาวไว้หรื อไม่เกียวกับการประชุมเพือแก้ไขปั ญหา
3. หลอมรวมเป้ าหมายส่ วนตัวกับเป้ าหมายของหน่วยงาน
4. การฝึ กแนวคิดเชิงรู ปธรรม
5. การปฏิบตั ิร่วมกันในกลุ่มย่อย
6. การให้ขอ้ มูลย้อนกลับโดยกลุ่มเพือน
7. การฝึ กทักษะให้มีลกั ษณะทีคงทนและเป็ นทักษะเฉพาะ
8. ฝึ กทักษะทีใช้ในการพัฒนา เช่น การสาธิ ต การทดลอง และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิ
9. การทดลอง กระตุน้ ให้แรงเสริ ม
10. การมีส่วนร่ วมของผูน้ าํ ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ
11. เป็ นส่ วนหนึงของวัฒนธรรมองค์กร
การจัดกิ จกรรมพัฒนาครู เพือพัฒนาทางวิชาชี พของกลิ คแมน และคณะ (Glickman
and et al. 2009 : 351 - 352) ประกอบด้วย
1. ครู ทีมีความคิ ดเชิ งนามธรรมระดับตํา (Low Abstract) และมีความสัมพันธ์กบั สิ ง
ทีเกียวข้องในระดับเบืองต้นจะไม่มีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ทกั ษะทีจําเป็ นต่อการสอน ควรเน้น
การให้ขอ้ มูล การสาธิ ตและการปฏิ บตั ิเป็ นกรณี พิเศษ และขันตอนสุ ดท้ายของการประชุ มปฏิบตั ิการ
ควรเน้นให้มีความเข้าใจต่อประเด็นสําคัญทีจะได้รับ
2. ครู ทีมีความคิดเชิ งนามธรรมระดับปานกลาง (Moderate Abstract) และมีความสัมพันธ์
กับสิ งทีเกี ยวข้อง (กับงานครู ) อยูใ่ นระดับบูรณาการได้ ควรจัดกิจกรรมด้านการปฏิ บตั ิในห้องเรี ยน
การสังเกต การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และข้อเสนอแนะจากผูน้ ิเทศและเพือนร่ วมงานโดยเริ มด้วยการอธิ บาย
และสาธิ ต เพือประยุกต์ใช้ทกั ษะต่าง ๆ ในการปรับปรุ งการสอน
3. ครู ทีมี ความคิดเชิ งนามธรรมระดับสู ง (High Abstract) และมี ความสัมพันธ์ กบั
สิ งทีเกียวข้อง (กับงานครู ) อยูใ่ นระดับคิดสร้างสรรค์ได้ ควรจัดกิจกรรมทีเน้นการทดลอง การปรับปรุ ง
การระดมสมองและการแก้ปัญหากลุ่ม เพือปรับปรุ งทักษะที มีอยู่เดิ มให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ น
สํ า หรั บ การพัฒ นาทางวิ ช าชี พ เป็ นเป้ าหมายสํ า หรั บ ครู และผู ้นํา เพื อเป็ นการฟื นฟู ค รู แ ละ
เพือการปรับปรุ งด้านการเรี ยนการสอน ต้องมีการดําเนิ นงานใน 2 ระดับ ระดับแรก ครู รายบุคคล
ควรมี โอกาสได้เรี ยนรู ้ ทีหลากหลาย เพือสนับสนุ นการค้นหาความเป็ นตัวตนของพวกเขาทังหลาย
และเพือเป้ าหมายการประกอบอาชี พผูเ้ ชี ยวชาญในวิชาชี พ ระดับสอง ครู เป็ นส่ วนหนึ งของโรงเรี ยน
และขององค์กรตําบลควรมี การกําหนดร่ วมกันในการเรี ยนรู ้ และทักษะดําเนิ นการ ความรู ้ และ
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โปรแกรมนันองค์กรสามารถบรรลุ เป้ าหมายร่ วมกันได้การพัฒนาผูเ้ ชี ยวชาญในวิชาชี พต้องมุ่งเน้น
ด้านความต้องการและด้านความวิตกกังวลของครู ความสําเร็ จของงานวิจยั โปรแกรมการพัฒนา
ผูเ้ ชี ยวชาญในวิชาชี พได้แสดงให้เห็ นถึ งความสําคัญของการมี ส่วนร่ วม การวางแผนในระยะยาว
ปั ญหา อุปสรรคของสมัยการประชุ ม การสู ญเสี ยเวลา การทดลองและภาวะเสี ยง การสนับสนุ น
การบริ หารและการจัดการ กิจกรรมกลุ่มเล็ก ๆ การมองเห็นผลสะท้อนกลับ การสาธิ ตและการทดลอง
การฝึ กสอน และผูน้ าํ มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการพิจารณาสําหรับเฉพาะบุคคล และกลุ่มทีมีลกั ษณะ
พิเศษ สามารถช่ วยให้การพัฒนาผูเ้ ชี ยวชาญในวิชาชี พของผูม้ ีส่วนร่ วมได้ตรงตามประเด็นมากยิงขึน
ครู ได้ผ่านการพัฒนาผูเ้ ชี ยวชาญในวิชาชี พ 3 ระยะ: ด้านการปฐมนิ เทศ, ด้านการบูรณาการ,
และด้านความประณี ต เมือผูพ้ ูดรายงาน ควรมีการตรวจสอบสิ งอํานวยความสะดวก และมีการจัดเตรี ยม
เครื องดื ม วัส ดุ อุป กรณ์ และมี ก ารประเมิ นผลและความเอาใจใส่ ใ ห้ก ับ ครู มันเป็ นเวลา
แห่ งการเปลี ยนแปลงเพื อสร้ างความเข้าใจที ว่าการพัฒนา ผูเ้ ชี ยวชาญในวิชาชี พเป็ นเวลาแห่ งการ
สู ญเสี ยไปโดยเปล่ าประโยชน์ ของครู เพื อสร้ าง ความเข้าใจที ว่าการพัฒนาผูเ้ ชี ยวชาญในวิชาชี พ
เป็ นการใช้จ่ายเวลาดี ๆ ไปจุดมุ่งหมายของการพัฒนาทางวิชาชี พภาพของครู เป็ นดังตัวแทนมากกว่า
ทีจะเป็ นแรงผลักดันสําหรับการเปลียนแปลงทีแท้จริ ง
ในการพัฒนาทางวิ ชาชี พนัน ครู ต้องมี คุ ณสมบัติ ทางวิ ชาชี พคุ ณสมบัติ ส่ วนตัว
และมีความรู ้ ความเข้าใจในงานครู ประกอบด้วย ความรู ้ในสาขาวิชาทีสอน ความเข้าใจในตัวนักเรี ยน
ความรู ้ ความเข้าใจในเทคนิ คการ วิธีสอน รู ปแบบการสอนต่าง ๆ มี ท ศั นคติ ทีดี ต่ออาชี พครู
มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เนื องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 มีสาระสําคัญทีมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเป็ นไป
เพือพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ ทังร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ คุ ณธรรม จริ ยธรรม
และมี วฒั นธรรมในการดําเนิ นชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื นได้อย่างมี ความสุ ข การจัดการศึ กษา
ต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุ กคนสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนสําคัญที สุ ด
กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. 2547 : 84)
เซอร์ จิโอวานนิ (Sergiovanni. 1998 : 23 - 24) กล่าวไว้วา่ การพัฒนาทางวิชาชี พนัน
ครู ตอ้ งมีคุณสมบัติคือ เข้าใจนักเรี ยน มีความรู ้ ความเข้าใจงานครู มีความคิ ดริ เริ มสร้ างสรรค์ มี
บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีความสามารถในการสอนทังทางตรงและทางอ้อม จัดการ
เรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคโนโลยี จัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นปฏิสัมพันธ์ จัดการเรี ยนรู ้
แบบเน้นประสบการณ์ จัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ และจัดการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ ในการพัฒนา
ทางวิ ชาชี พครู ให้ ป ระสบความสํ าเร็ จนันเป็ นหน้าที ของผู ้บริ หารสถานศึ กษาจะต้องดําเนิ นการ
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สํารวจความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนพัฒนาความสามารถ
ในการสอนให้สามารถจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ควิธีการจัดการเรี ยนรู้ ทียึดผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ การจัดกิ จกรรมสัมมนาผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ พัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
สรุ ปได้วา่ การพัฒนาทางวิชาชี พ เป็ นการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ครู มีความรู ้ ความเข้าใจ
ในวิชาทีสอน หลักการและเทคนิ คการสอน ความเข้าใจในผูเ้ รี ยน มีทศั นคติทีดีต่ออาชี พครู การพัฒนา
ครู ทางวิชาชี พให้เป็ นผูเ้ ชี ยวชาญจะต้องสอดคล้องตามความต้องการ ระดับความสามารถของครู
และความพร้ อมของครู ในการพัฒนาทางวิชาชี พด้านต่าง ๆ จะช่ วยเสริ ม ให้การพัฒนาทางวิชาชี พ
มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึน
4. การพัฒนาหลักสู ตร
กลิคแมน และคณะ (Glickman and et al. 2009 : 11) ได้กล่าวไว้วา่ หลักสู ตร หมายถึง
เนือหาของการสอน คู่มือการสอนหนังสื อและอุปกรณ์การสอน มีลกั ษณะดังนี
1. เป็ นชุด คือ ลําดับของประสบการณ์การเรี ยน (Sequence)
2. มีความต่อเนือง คือ ความยาวนานของช่วงเวลาของประสบการณ์ (Continuity)
3. มีขอบเขต คือ กรอบของประสบการณ์การเรี ยน (Scope)
4. มี ความสมดุ ล คื อ ระดับของความสั มพันธ์ และความสอดคล้องของหัวเรื อง
(Balance) อย่างเหมาะสม
สุ ทธนู ศรี ไสย์ (2551 : 302) ได้กล่าวไว้วา่ การพัฒนาหลักสู ตรควรจะต้องสอดคล้อง
กับการพัฒนาครู อย่างเหมาะสม ผูน้ ิ เทศควรต้องคํานึ งถึ งเรื อง การลงมื อปฏิ บตั ิ (Commitment)
นามธรรม (Abstract) และผูเ้ ชี ยวชาญ (Expertise) ก่อนเริ มดําเนิ นการพัฒนาหลักสู ตร นอกจากนัน
จะต้องพิจารณาว่า หลักสู ตรทีใช้อยู่ในปั จจุบนั มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และระดับภารกิ จ
ของครู ผูส้ อนมากน้อยเพียงใด ถ้าไม่เหมาะสมก็ควรปรับปรุ งใหม่ ครู ผูส้ อนทีมี อาํ นาจไม่มากนัก
จะเหมาะสมกับการพัฒนาหลักสู ตรแบบวัตถุ ประสงค์เชิ งพฤติ กรรมหรื อการเลี ยนแบบ ครู เหล่านี
จะมีโอกาสปรับปรุ งหลักสู ตรเล็กน้อยในระดับชันเรี ยน ในทางตรงกันข้ามครู ผูส้ อนในระดับกลาง
มักจะมี ความคิ ดทีจะเปลี ยนแปลงองค์ประกอบบางประการของหลักสู ตรให้ดีขึน ครู กลุ่มนี จะขาด
ความเชี ยวชาญในการเขี ยนหลักสู ตรจะได้รับอนุ ญาตให้เข้าไปมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร
ในระยะแรกเท่านัน โดยทํางานอย่างใกล้ชิดกับผูเ้ ชี ยวชาญภายนอก การพัฒนาหลักสู ตรตังแต่ขนแรก
ั
จนถึงขันการนําไปใช้ จะมีการประชุ มครู เพือแก้ปัญหาอยูเ่ สมอ สําหรับครู ผสู ้ อนในระดับสู ง จะมี
ส่ ว นร่ วมในการแสดงการเลี ยนแบบ พร้ อมทังให้ ข ้อเสนอแนะแนวทางที ควรจะเปลี ยนแปลง
รวมทังรอบรู ้ กระบวนการสร้ างสรรค์หลักสู ตรให้มีความเหมาะสมกับหลักสู ตรภายในทีจะเน้นผล
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ทีควรจะได้รับเท่านัน (Results-only) กิจกรรมทีครู กลุ่มนี เกียวข้องมักจะเป็ นกิจกรรมประเภทต่อเนื อง
และมักจะเปิ ดโอกาสให้ครู ปรับปรุ งอยูเ่ สมอ
กุลยา ตันติผลาชี วะ (2546 : 35) ได้กล่าวไว้ว่า หลักสู ตรเปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียว
ของการจัดโปรแกรมการศึ กษาเพราะหลักสู ตรบอกให้ทราบถึ งจุ ดประสงค์ของการเรี ยนการสอน
สาระทีเด็กเรี ยนวิธีการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
ประยงค์ เนาวบุ ตร (2547 : 5) ได้กล่ าวว่า หลักสู ตรคื อมวลประสบการณ์ ทงปวงที
ั
จัด
ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้รับเพือนําไปสู่ การเปลี ยนแปลงพฤติ กรรมที พึงปรารถนาทังพฤติ กรรมด้านความรู ้
ความคิด ความสามารถ ทักษะ ค่านิยมต่าง ๆ
สุ นีย ์ ภู่พนั ธ์ (2549 : 156) ได้กล่าวไว้วา่ การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การปรับปรุ ง
แก้ไ ขหรื อเปลี ยนแปลงหลัก สู ตร ในการวางแผนพัฒนาต้องคํา นึ ง ถึ ง สั ง คม ปรั ช ญาการศึ ก ษา
และผูเ้ รี ยน ตลอดจนกระบวนการเรี ยนรู ้
ฆนัท ธาตุทอง (2550 : 5) ได้กล่าวไว้ว่า หลักสู ตรมีความสําคัญต่อการพัฒนาคน
ในสังคมให้ มีคุณลักษณะทีสังคมคาดหวังเป็ นเครื องมื อทีจะทําให้ การจัดการศึ กษาบรรลุ ผล
ตามจุดหมายทีกําหนดไว้ โดยมีส่วนสําคัญในการ ส่ งเสริ มความเจริ ญงอกงามของบุคคล สามารถ
ปลูกฝังพฤติกรรม คุณธรรม จริ ยธรรม วางรากฐาน ความคิดทีเป็ นการสนับสนุ น และสอดคล้องกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองเพือให้ ผูเ้ รี ยนเป็ นสมาชิ กทีดี ของสังคม ทําให้ผเู ้ รี ยน
ค้นพบความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ทีแท้จริ งของตนเอง และพัฒนาได้ เต็มตามศักยภาพ
นอกจากนี ยังเป็ นโครงการ แผนงานข้อกําหนดทีชี แนะให้ผบู ้ ริ หารการศึกษา ครู อาจารย์ และผูท้ ีมี
ส่ วนเกียวข้องนําไปดําเนินงานสู่ การปฏิบตั ิ อย่างเป็ นระบบ
ธี ระ รุ ญเจริ ญ ( 2550 : 255) ได้กล่าวไว้วา่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูน้ าํ ทีมีความจําเป็ น
และสําคัญต่อหลักสู ตรในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างยิง ซึ งจะทําได้ ดี จาํ เป็ น ต้องมี ความรู ้
ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และวิธีการดําเนิ นการ ซึ งจะนําไปสู่ เป้ าหมายของการศึกษาไทย
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนับว่าเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญหลักต่อการจัดการศึกษา
4.1 รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตร
กลิคแมน และคณะ (Glickman and et al. 2009 : 390 - 391) ได้กาํ หนดรู ปแบบ
ของหลักสู ตร มี 3 รู ปแบบ ดังนี
1. รู ปแบบวัตถุ ประสงค์เชิ งพฤติ กรรม (Behavioral Objective) เป็ นหลักสู ตร
ทีจัดแบ่งเนื อหาสาระของการเรี ยนออกเป็ นหน่ วยย่อยตามข้อเท็จจริ ง หรื อทักษะทีสําคัญของขอบเขต
เนื อหาแต่ ละวัตถุ ประสงค์เชิ งพฤติ กรรมจะต้องมี ส่ วนสัมพันธ์ และสอดคล้องกับกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนและการประเมินผล
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2. รู ปแบบการเชื อมโยงความคิดรวบยอด (Webbing and Conceptual Mapping)
เป็ นหลักสู ตรที กําหนดเนื อหาหลักและกิ จกรรมต่าง ๆ ทีมี ความสัมพันธ์กบั เนื อหาหลักให้ผูเ้ รี ยน
ปฏิบตั ิ เป็ นการบูรณาการความรู ้ ทักษะต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้เนื อหาหลักทีกําหนดขึนผูจ้ ดั ทํา
หรื อพัฒนาหลักสู ตรแบบนี จะพิจารณาองค์ประกอบในหลาย ๆ ด้านของการเรี ยนรู ้ โดยผ่านกิจกรรม
การอ่าน การเขียน การฟั ง และการสร้างสรรค์ แล้วบูรณาการความรู ้หลายด้านนัน เข้าไว้เป็ นประเด็น
เดียวกัน รู ปแบบของหลักสู ตรนีจะเกียวข้องกับกิจกรรมสหสาขาวิชาได้แก่สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ฯลฯ
3. รู ปแบบการเน้นผลทีจะได้รับ (Results - only Format) เป็ นหลักสู ตรทีกําหนด
เป้ าหมายของการเรี ยนและอาจจะกําหนดวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพือเป็ นแนวทางสําหรับผูส้ อน
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน โดยเปิ ดกว้างให้สามารถใช้สือ กิ จกรรม วิธีการได้เองเพือให้ได้ผล
ตามเป้ าหมายการพัฒนาหลัก สู ตรจะต้องสอดคล้องกับการพัฒนาครู การพัฒนาจะเป็ นเพี ย ง
การเลี ยนแบบ (Imitative) ครู ผูส้ อนจะเป็ นเพี ยงผูป้ ฏิ บตั ิ เท่ านันส่ วนผูพ้ ฒั นาที เป็ นครู ผูส้ อนใน
ระดับกลาง หลักสู ตรแบบเชื อมโยงแนวความคิดรวบยอด กิจกรรมทีสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆการพัฒนาลักษณะนีเรี ยกว่าการพัฒนาแบบประสานงาน (Meditative) ครู ผสู ้ อนจะ
แก้ไข ปรับปรุ งวิชาทีสอน ตามสถานการณ์ทีเกิดขึนได้ทนั ทีทนั ใด สําหรับกลุ่มพัฒนา ทีถือว่าครู
เป็ นผูเ้ ชี ยวชาญและยึดเอา รู ปแบบหลักสู ตรประเภทเน้นผลงาน (Results - only) กลุ่มนี จะพิจารณาว่า
ผูเ้ รี ยนคนไหนเหมาะสมที จะเข้าร่ วมกิ จกรรมใดกับครู คนใด การเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนและครู
โดยใช้หลักสู ตรประเภทนี จะเรี ยกว่าการพัฒนาแบบสร้ างสรรค์ (Creative) นอกจากนี ครู จะใช้
หลักสู ตรให้ประสบผลสําเร็ จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึนอยู่กบั การมีส่วนร่ วมในการพัฒนา ซึ งระดับ
การมีส่วนร่ วมของครู ในการพัฒนาหลักสู ตรมี 3 ระดับ ดังนี
ระดับที 1 การเลียนแบบ - บํารุ งรักษา ร่ วมพัฒนาหลักสู ตรโดยปฏิบตั ิตามคําสัง
ของผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยเหนือ มักใช้ตาํ รา หนังสื อคู่มือและกิจกรรมทีต้องทําเป็ นประจํา
ระดับที 2 ประสานงาน ร่ วมพัฒนาหลักสู ตรโดยเน้นความรู ้ในเรื องทีเกี ยวกับ
นวัตกรรม หรื อเนื อหาหลักสู ตรทีสัมพันธ์กบั สถานการณ์ ต่าง ๆ จะปรับเปลี ยนเนือหาของหลักสู ตร
อยู่เสมอและคํานึ งถึ งแหล่งทีจะนําไปใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตรอีกด้วย เช่ น กลุ่มเพือน ผูเ้ รี ยน
ผูป้ กครองทรัพยากรอืน ๆ ทีมีอยูใ่ นโรงเรี ยน
ระดับที 3 สร้างสรรค์ ร่ วมพัฒนาหลักสู ตรโดยพิจารณาปั ญหา ตังสมมติฐาน และ
หาวิธีการแก้ปัญหา และมักทดลองเพือหาคําตอบในชันเรี ยนอยูเ่ สมอ ครู กลุ่มนี มักจะมีมนุ ษย์สัมพันธ์
และสามารถสื อสารกับผูร้ ่ วมงานหรื อผูอ้ ื นได้ดีจะใช้ผลงานวิจยั ประกอบการตัดสิ นใจ ปรั บปรุ ง
หลักสู ตรในระดับชันเรี ยนและระดับโรงเรี ยน มี อิสระในการเลื อกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ได้ตรงเป้ าหมาย
และความต้องการของชุมชน มีความเชือมันในตนเองสู ง
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4.2 กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
กระทรวงศึกษาธิ การ (2550 ก : 317 - 319) กระบวนการในการบริ หารจัดการ
หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานในสถานศึกษา ประกอบด้วยขันตอนการดําเนิ นงาน 3 ขันตอน
รวม 7 ภารกิจ ดังนี
ขันตอนที 1 การเตรี ยมความพร้อมของสถานศึกษา
ภารกิจที 1 การเตรี ยมความพร้อมของสถานศึกษา
1. สร้ างความตระหนักให้แก่บุคลากร ซึ งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หาร ครู ผูส้ อน ผูป้ กครอง ชุ มชน ผูเ้ รี ยน เพือให้เห็ นความสําคัญ ความจําเป็ นทีต้องร่ วมมือกัน
บริ หารจัดการหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
2. พัฒนาบุ คลากรของสถานศึ กษาให้มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี ยวกับการพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา
3. ดําเนิ นการแต่ งตังคณะกรรมการสถานศึ กษา ซึ งประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตามระเบี ยบของกระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้วยคณะกรรมการการบริ หารหลักสู ตร และงานวิชาการ
สถานศึ กษาขันพื นฐานคณะอนุ กรรมการระดับกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ รวมทังกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
และคณะกรรมการอืน ๆ ตามความจําเป็ น
4. จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็ นระบบ
5. จัดทํา แผนพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาโดยกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิ จ เป้ าหมาย
ของสถานศึกษาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน ตามความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน และสนองนโยบาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ เพือใช้เป็ นแผนแม่บท
การดําเนิ นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในช่วงระยะเวลาทีกําหนดโดยกําหนดเป็ นแผนพัฒนางาน
อย่างต่อเนือง
6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรให้กบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน หน่วยงาน/
องค์กร ในชุ มชนทุ กฝ่ ายได้รับทราบด้วยวิธีการที หลากหลาย และขอความร่ วมมื อในการบริ หาร
จัดการหลักสู ตรของสถานศึกษา
ขันตอนที 2 การดําเนินการจัดทําและใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
ภารกิจที 2 การจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเกียวข้อง
2. กําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้ าหมายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. กําหนดโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาแต่ละช่วงชัน และสัดส่ วนเวลาเรี ยน
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5. กําหนดผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวังและสาระการเรี ยนรู ้รายปี หรื อรายภาค
6. จัดทําคําอธิ บายรายวิชา
7. จัดทําหน่วยการเรี ยนรู ้
8. จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
9. กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
10. กําหนดสื อการเรี ยนรู ้/แหล่งการเรี ยนรู ้
11. กําหนดการวัดผลและประเมินผล
12. บริ หารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที วัสดุ อุปกรณ์ และบุ คลากรให้
สอดคล้องกับหลักสู ตรสถานศึกษา
ภารกิจที 3 การวางแผนการดําเนินการใช้หลักสู ตร
1. สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
2. จัดหา เลือก ใช้ ทําและพัฒนาสื อ
3. จัดกระบวนการเรี ยนรู ้
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ภารกิจที 4 การดําเนินการบริ หารหลักสู ตร
ขันตอนที 3 การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ภารกิจที 5 การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
1. การนิ เทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการ
ภายในสถานศึกษา
2. การนิ เทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการ
ภายนอกสถานศึกษา
ภารกิ จที 6 การสรุ ปผลการดําเนิ นการบริ หารจัดการหลักสู ตรของสถานศึกษา
สถานศึกษาสรุ ปผลการดําเนินงานและเขียนรายงาน
ภารกิจที 7 การปรับปรุ ง พัฒนากระบวนการการบริ หารจัดการหลักสู ตร
1. สถานศึกษานําผลการดําเนิ นการ รวมทังปั ญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้เป็ น
ข้อมูลพืนฐานในการวางแผนปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการหลักสู ตร
2. สถานศึกษาดําเนิ นการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการหลักสู ตร
และปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
สรุ ปได้ว่า การพัฒนาหลักสู ตร เป็ นการมีส่วนร่ วมของผูน้ ิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศ
ในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึ กษา การนําหลักสู ตรไปใช้ และการประเมิ นผลการใช้หลักสู ตร
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ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ท้องถิน ชุ มชน และสถานการณ์ในปั จจุบนั รวมถึงการพัฒนา
และปรับปรุ ง หลักสู ตรสถานศึกษา
5. การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี ยน
5.1 ความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี ยน
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546 ข : 7) ให้ความหมายของการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ
ในชันเรี ยนไว้ว่า เป็ นกระบวนการทีครู ศึกษาค้นคว้าเพือแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอนทีตน
รับผิดชอบ จุดเน้นของการวิจยั ในชันเรี ยน คือ การแก้ปัญหาหรื อพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน
อย่างเป็ นระบบ ซึ งการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการในชันเรี ยนเป็ นการศึกษาและวิจยั ควบคู่กบั การจัดการเรี ยน
การสอนเพือแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการสอนของตนเอง เพือเผยแพร่ ผลการวิจยั ให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ ืน
ต่อไป
อุทุมพร จามรมาน (2547 : 9) ให้ความหมายของการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการในชันเรี ยน
ไว้วา่ เป็ นการวิจยั ทีทําโดยครู ของครู เพือครู เป็ นการวิจยั ทีครู ผดู ้ ึงปั ญหาในการเรี ยนการสอนออกมา
และครู ผซู ้ ึ งแสวงหาข้อมูลเพือแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยกระบวนการทีเชื อถื อได้ ผลการวิจยั คือคําตอบ
ทีครู จะเป็ นผูน้ าํ ไปใช้ในการแก้ปัญหาของชันเรี ยน
ทิศนา แขมมณี (2548 : 14) ให้ความหมายของการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการในชันเรี ยน
ไว้ว่า เป็ นการวิจยั ในบริ บทของชันเรี ยนและมุ่งนําผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ของตน เป็ นการนํากระบวนการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาครู ให้ไปสู่ ความเป็ นเลิศและมีความเป็ นอิสระ
ทางวิชาการ
ครุ รักษ์ ภิรมย์รักษ์ (2548 : 4) ให้ความหมายของการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การ
ในชันเรี ยนไว้ว่า เป็ นบทบาทของครู ในการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิ ดขึนในบริ บท
ของชันเรี ยนโดยทําพร้อม ๆ กันไปกับการจัด กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามปกติ ด้วยกระบวนการ
ทีเรี ยบง่ายและเชื อถื อได้ เพือนํามาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ รี ยน
สุ วิมล ว่องวาณิ ช (2550 : 11) ให้ความหมายของการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการในชันเรี ยน
ไว้ว่า เป็ นการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชันเรี ยนคื อการวิจยั ที ทําโดยครู ผูส้ อนในห้องเรี ยนเพือ แก้ปัญหา
ทีเกิ ดขึนในห้องเรี ยน และนําผลมาใช้ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนเพือให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
กับผูเ้ รี ยน เป็ นการวิจยั ทีต้องทําอย่างรวดเร็ ว นําผลไปใช้ทนั ทีและสะท้อนข้อมูลเกียวกับการปฏิบตั ิงาน
่มเพือนร่ วมงานในโรงเรี ยนได้มีโอกาสอภิปรายแลกเปลี ยน
ต่าง ๆ ของตนเองให้ทงตนเองและกลุ
ั
ความคิดเห็นในแนวทางทีได้ปฏิบตั ิ และนําผลทีเกิดขึนเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
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สรุ ปได้ว่า การวิจยั เชิ งปฏิ บ ตั ิ ในชันเรี ยนหมายถึ ง กระบวนการศึ กษาค้นคว้า
หาความรู ้ จริ งเกี ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนของครู โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพือ แก้ปั ญหาหรื อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนโดยดําเนิ นการควบคู่ไปกับการสอนในชันเรี ยน อีกทังช่ วยให้ครู ผูส้ อน
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะพืนฐาน สามารถใช้กระบวนการวิจยั
นําการจัดการเรี ยนการสอน
5.2 ขันตอนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี ยน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 5 - 7) ได้กาํ หนด ขันตอน
ของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี ยน มีดงั นี
ขันที 1 การกําหนดปั ญหา หรื อเป้ าหมายการวิจยั
ปั ญหาหรื อเป้ าหมายการวิจยั เป็ นประเด็นที กําหนดความต้องการ คําตอบหรื อ
คําอธิ บาย หรื อหาข้อสรุ ปโดยใช้กระบวนการวิจยั ทังนี ปั ญหาหรื อเป้ าหมายการวิจยั จะกําหนดจาก
ปั ญหาทีพบจากการปฏิบตั ิงาน หรื อกําหนดจากความต้องการพัฒนางานได้ ซึ งถ้าเป็ นข้อความทีเขียน
ในลักษณะคําถาม อาจเรี ยกว่า คําถามวิจยั เช่น
1. มี แนวทางใดที จะช่ วยแก้ไ ขให้ ผูเ้ รี ย นเขี ยนตัวหนัง สื อได้ถู ก ต้องมี ล ายมื อ
สวยงามถ้าข้อความทีเขียนมีลกั ษณะเป็ นประโยคบอกเล่า ก็คือข้อความของเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์
การวิจยั เช่น
2. เพื อศึ ก ษาแนวทางแก้ไ ขให้ ผู ้เ รี ย นเขี ย นหนัง สื อ ได้ถู ก ต้อ งและมี ล ายมื อ
สวยงามปั ญหาหรื อเป้ าหมายการวิจยั กําหนดอย่างไรจึงเหมาะสมการเลื อกปั ญหาและการกําหนด
เป้ าหมายการวิจยั เป็ นสิ งทีต้องพิจารณาและเลื อกให้เหมาะสมโดยเริ มจากการเลือกปั ญหาทีน่าสนใจ
สําคัญและเกิดประโยชน์จริ ง สําหรับการวิจยั แบบง่ายจะเหมาะสมกับปั ญหาและเป้ าหมายการวิจยั
ทีเล็กทีไม่ถึงกับเล็กน้อยมากหรื อง่ายมาก ๆ และไม่ใช่ปัญหาใหญ่เกิน ทีต้องใช้การวิจยั ทีซับซ้อน
จึงจะตอบคําถามได้ ซึ งในการจัดการเรี ยนการสอนปกติ ของครู ปัญหาการวิจยั ที เหมาะกับการใช้
การวิจยั แบบง่ายจะมีอยูม่ าก
ขันที 2 การกําหนดวิธีการวิจยั หรื อวิธีหาคําตอบหรื อวิธีการแก้ปัญหาหรื อ
พัฒนางาน
การกําหนดวิธีการวิจยั เป็ นขันของการวางแผนดําเนิ นการวิจยั ถ้ากําหนดวิธีการ
ได้เหมาะสมกับปั ญหาวิจยั ครอบคลุ มและชัดเจน จะช่ วยให้การดําเนิ นงานวิจยั มีประสิ ทธิ ภาพ
บรรลุผลได้ง่าย และการวางแผนทีดีจะทําให้กระบวนการวิจยั น่าเชือถือได้มาก ประกอบด้วย
1. วิธีการ จะดําเนิ นการกับใคร ทีไหน อย่างไรบ้าง เก็บรวบรวมข้อมูลอะไร
อย่างไรด้วยเครื องมืออะไร (ถ้ามี) เพือทีจะได้ขอ้ มูลครบถ้วน และตรงตามความต้องการ
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2. การวิเคราะห์ ข ้อมู ล จะทําอย่างไรจึ งจะได้ข ้อสรุ ปเพื อเขี ยนตอบคําถามได้
(หัวข้อนีอาจเขียนรวมกับวิธีการวิจยั )
3. แผนเวลาการดําเนินการ ว่าจะทําอะไร เมือไร เป็ นต้น
ขันที 3 การรวบรวมข้อมูลตามวิธีการทีกําหนด
เป็ นขันปฏิบตั ิการตามแผนทีกําหนดไว้ ถ้าวางแผนไว้ดีขนนี
ั ก็ดาํ เนิ นการได้สะดวก
การดําเนิ นการวิจยั แบบง่ าย ขันตอนการรวบรวมข้อมูลจะดําเนิ นการร่ วมกับขันการจัดการเรี ยนรู ้
และวัดประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพราะข้อมูลทีรวบรวมได้จะได้จากสิ งทีเกิดขึน ระหว่างจัดการเรี ยนรู ้
โดยครู บนั ทึ กไว้ทงระหว่
ั
างเรี ยนและบันทึ กหลังเรี ยน และจากการวัดประเมิ นผลที ได้กาํ หนดไว้
ขันตอนนี อาจเทียบได้กบั ขันสังเกตผลทีเกิดขึน ในการดําเนิ นการแก้ปัญหาหรื อพัฒนางานจากการใช้
นวัตกรรมสําหรับครู ขอ้ มูลสําคัญทีใช้ คือ ข้อมูลจากบันทึกหลังสอน ถ้าครู มีระบบการบันทึกข้อมูล
หลังสอนทีดี จะทําให้มีขอ้ มูลทีมีคุณภาพทีจะใช้ในการวิเคราะห์สรุ ปต่อไปได้ดี
ขันที 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เมือรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการและเครื องมือต่าง ๆ ทีเหมาะสมกับปั ญหาหรื อ
เป้ าหมายของการวิจยั อย่างมีระบบและรอบคอบ จะช่ วยให้ขอ้ มูลทีรวบรวมมาครบถ้วนสมบูรณ์
และนําข้อมูลทังหมดมาวิเคราะห์ หรื อจัดกระทําให้ได้ความหมายที จะนําไปสู่ การตอบคําถาม
การวิจยั หรื ออธิ บายผลตามเป้ าหมายของการวิจยั ทีอยากทราบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะดําเนินการมีหลายลักษณะ ขึนอยูก่ บั การกําหนดวิธีการวิจยั
ในขันที 2 ให้มีความเหมาะสมกับปั ญหาหรื อเป้ าหมายของการวิจยั เช่น
1. การวิ จ ัยบางเรื องอาจใช้การวิ เคราะห์ ข ้อมู ล ในลักษณะการสรุ ป ตี ความ
(เชิงคุณภาพ) โดยไม่ตอ้ งใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ (ปริ มาณ)
2. การวิจยั บางเรื อง อาจใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ ร่ วมกับการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิ งปริ มาณประกอบบ้างและไม่ซบั ซ้อน เช่น ค่าร้ อยละ หรื อค่าเฉลียประกอบการตอบคําถาม
การวิจยั
3. การวิจยั บางเรื อง อาจใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณทีใช้การคํานวณทางสถิ ติ
ทังซับซ้อนหรื อไม่ซบั ซ้อน ก็แล้วแต่ความเหมาะสมในการตอบคําถามวิจยั เรื องนัน ๆ สําหรับการวิจยั
เชิ งปฏิ บตั ิการในชันเรี ยน ส่ วนใหญ่จะใช้การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพร่ วมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิ งปริ มาณทีได้จากการสังเกต การสอบถามหรื อการตรวจสอบผลงาน โดยครู ได้บนั ทึกไว้ในบันทึก
หลังสอนเป็ นหลักในการวิเคราะห์ โดยมีการใช้ค่าสถิติขนพื
ั นฐาน เช่น ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ประกอบ
การวิเคราะห์สรุ ป
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ขันที 5 การสรุ ปและเขียนรายงานการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี ยน
เมื อดําเนิ นการตามกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การในชันเรี ยนเสร็ จแล้วได้ขอ้ มูล
หรื อข้อค้นพบตามทีครู คาดหวังไว้หรื อไม่ก็ตาม ควรเขียนสรุ ปผลการวิจยั ทีค้นพบเก็บไว้ใช้ในการ
พัฒนางานต่อไปหรื อให้ผอู ้ ืนได้รับทราบ การเขียนรายงานผลการวิจยั จะเป็ นเอกสารหลักฐานทีชัดเจน
ว่าการศึกษาวิจยั นัน ๆ ได้ทาํ อะไรแล้วเกิดผลงานหรื อข้อค้นพบอะไร ประกอบด้วย
1. ปั ญหาหรื อเป้ าหมายการวิจยั (อาจเขียนในลักษณะปั ญหาหรื อการเรี ยนการสอน
ทีต้องการแก้ไขหรื อต้องการพัฒนา)
2. วิธีการวิจยั หรื อวิธีการแก้ปัญหาหรื อวิธีการพัฒนา ซึ งครอบคลุมการวิเคราะห์
ข้อมูล หรื ออาจจะเขียนการวิเคราะห์ขอ้ มูลแยกออกมาเป็ นอีกหัวข้อหนึงต่างหาก
3. ผลการวิจยั หรื อผลการแก้ปัญหาหรื อผลการพัฒนา (อาจมีขอ้ เสนอแนะเพิมเติม
ได้ทงข้
ั อเสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้ หรื อการศึกษาวิจยั ต่อเนือง เป็ นต้น)
สรุ ปได้ว่า การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการในชันเรี ยน เป็ นการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ผรู ้ ับ
การนิ เทศสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้วิธีการ กระบวนการวิจยั ทีเหมาะสม เพือให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ งของการแก้ปัญหาและการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มอืน ๆ
พฤติกรรมการสอนของครู
ความหมายพฤติกรรมการสอน
สุ มน อมรวิวฒั น์ (2546 : 460) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอน หมายถึง สถานการณ์อย่างหนึ ง
ทีมีสิงต่อไปนีให้เกิดขึน ได้แก่
1. มีความสัมพันธ์ และปฏิ สัมพันธ์ทีเกิ ดขึ นระหว่างครู กบั นักเรี ยน นักเรี ยนกับนักเรี ยน
นักเรี ยนกับสิ งแวดล้อม และครู กบั นักเรี ยนกับสิ งแวดล้อม
2. ความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์นนก่
ั อให้เกิดการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ใหม่
3. ผูเ้ รี ยนสามารถนําประสบการณ์ใหม่นนไปใช้
ั
ได้
อาภรณ์ ใจเทียง (2546 : 4) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอนหมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน เพือทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเปลี ยนแปลงพฤติ กรรมตามจุดประสงค์ทีกําหนด
ซึ งต้องอาศัยทังศาสตร์ และศิลป์ ของผูส้ อน
ทิศนา แขมมณี (2550 : 56) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอน หมายถึ ง ความสามารถของครู
ในการออกแบบการเรี ยนการสอน ทีมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งครอบคลุมการกําหนดจุดมุ่งหมายเนื อหาสาระ
และความคิดรวบยอดทีเหมาะสมสําหรั บผูเ้ รี ยน และออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทีสามารถช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุจุดมุ่งหมายได้โดยสะดวก รวมทังมีการวัดผลประเมินผลทีเหมาะสมตรงตามจุดมุ่งหมาย
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สรุ ปได้ว่า พฤติ กรรมการสอนหมายถึ ง การแสดงออกของครู ผูส้ อนในขณะทีปฏิ บตั ิ
หน้าที หรื อทําการสอน โดยอาศัยเทคนิ คและวิธีการสอนในรู ปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพือ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้ได้รับทักษะการเรี ยนรู ้และประสบการณ์จริ งโดยการลงมือปฏิบตั ิ
หรื อการใช้คาํ ถามกระตุน้ ของครู ผูส้ อนเพือให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และสามารถนําไปบูรณาการ
ในการดําเนินชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพ
ความสํ าคัญของพฤติกรรมการสอน
พฤติกรรมการสอนของครู เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญอย่างยิง ซึ งเป็ นตัวชี วัดถึงผลสัมฤทธิY
ทางการเรี ยน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนด้วย
ธี รยุทธ์ เสนี ยว์ งศ์ ณ อยุธยา (2546 : 121) ได้กล่าวถึงความสําคัญของพฤติกรรมการสอน
ของครู ดังนี
1. พฤติกรรมการสอนของครู เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญอย่างหนึ งทีมีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิY
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
2. สมรรถภาพเป็ นผลรวมของความรู ้ ทักษะ เจตคติ และอุ ปนิ สัยหรื อบุ คลิ กภาพที
ก่ อให้เกิ ดความสามารถในการกระทํา หรื อแสดงพฤติ กรรมต่ าง ๆ ที พึงประสงค์ได้ ครู ทีดี และมี
ประสิ ทธิ ภาพในการสอนจึงจําเป็ นต้องมีสมรรถภาพด้านการปฏิบตั ิการสอน
3. พฤติ ก รรมการสอนของครู แ สดงออกได้ ห ลายลัก ษณะต่ า ง ๆ กัน การที ได้ ท ราบ
พฤติกรรมการสอนของครู ทีเป็ นปั จจุบนั จะช่ วยให้ทราบแนวโน้มของพฤติกรรมการสอนของครู ว่า
เป็ นไปในทิ ศทางที พึ งประสงค์ตามหลักการหรื อไม่ อันจะนําไปสู่ การปรั บเปลี ยนและควบคุ ม
พฤติกรรมการสอนของครู ได้
4. ความเข้าใจแนวคิ ดของบทบาทและเข้าใจตนเองจะช่ วยให้เข้าใจพฤติ กรรมการสอน
ของครู ได้ดีขึน
5. ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับสาเหตุของพฤติกรรมการสอนของครู ดา้ นการปฏิบตั ิการสอน
จะช่วยให้ครู ปรับปรุ งแก้ไข ควบคุม และพัฒนาพฤติกรรมการสอนของตนเองได้
รุ่ ง แก้วแดง (2553 : 31) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของพฤติกรรมการสอนของครู ไว้วา่ ผูเ้ รี ยน
จะมี ผลสั มฤทธิY ทางการเรี ยนสู งหรื อตํามากน้อยเพี ยงใดนันขึ นอยู่ก ับวิธี การสอนหรื อพฤติ กรรม
การสอนที มี ประสิ ท ธิ ภาพของครู เพราะครู มี บ ทบาทโดยตรงในการประกันคุ ณภาพการเรี ยนรู ้
ของผู ้เ รี ยนเพื อให้ ผู ้เ รี ยนมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา ด้ ว ยเหตุ นี พฤติ ก รรมการสอน
จึ ง เปรี ย บเสมื อ นเป็ นการปฏิ รู ปการสอนของครู ด้วย เพราะครู ต้องปฏิ บ ัติ งานอย่างมี ระบบและ
เป็ นกระบวนการมีการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ งครู ตอ้ งสามารถกําหนด
กระบวนการทํา งานของตนเองได้ โดยศึ ก ษาหลั ก สู ต รให้ เ ข้ า ใจ มี ก ารวางแผนการสอนนํ า
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กระบวนการวิจยั ในชันเรี ยนเข้ามาใช้ ดําเนิ นการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม วัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริ งของผูเ้ รี ยนประเมินผลการสอนของตนเองเพือการวิเคราะห์และปรับปรุ งการสอน และ
บันทึกผลการสอนทุกครังทีสอน
สํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ (2546 : 61) ได้กล่ าวถึ งความสํ าคัญของ
พฤติกรรมการสอนของครู ไว้ว่า ครู สามารถจัดกระบวนการเรี ยนการสอนเพือให้เด็กเกิ ดความสุ ข
ในการเรี ยน เนื องจากครู คาํ นึ งถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการรับรู ้ของเด็กแต่ละวัย มีวิธีการเรี ยน
การสอนที สนุ กไม่มีเนื อหาวิชาให้มากเกิ นไป ปล่ อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ นอกจากนี ยังมุ่งพัฒนา
และส่ งเสริ มกระบวนการคิ ดของเด็ กอย่างเป็ นระบบ สอดคล้องกับธรรมชาติ เพื อเปิ ดโอกาสให้เด็ ก
ได้เรี ยนรู ้ สิงรอบตัว มี กิจกรรมที หลากหลายเปิ ดโอกาสให้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมนัน ๆ
มี สือการสอนที เร้ าใจให้เด็กเกิ ดความอยากเรี ยนรู ้ และมี การวัดผลประเมิ นผลโดยมุ่งเน้นพัฒนาการ
ของเด็กในภาพรวม รวมทังเปิ ดโอกาสให้เด็กได้ประเมินผลตนเองด้วย
สรุ ปได้วา่ ความสําคัญของพฤติกรรมการสอนของครู จะส่ งเสริ มและผลักดันให้พฤติกรรม
ของผูเ้ รี ยนไปในทางทีดี เพราะครู มีบทบาทสําคัญในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทีจะส่ งผลต่อ
การเรี ยนรู ้และทักษะของผูเ้ รี ยนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
องค์ ประกอบของพฤติกรรมการสอน
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2546 : 53) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอนของครู เมือพิจารณา
ตามหลักธรรมมีองค์ประกอบ ดังนี
1. ปิ โย น่ ารัก คื อ เข้าใจถึ งจิตใจ สร้ างความรู ้ สึกสนิ ทสนมเป็ นกันเอง ชวนใจผูเ้ รี ยน
ให้อยากเข้าไปปรึ กษาไต่ถาม
2. ครู น่ าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทําให้รู้สึกอบอุ่นใจ เป็ นทีพึงได้
และปลอดภัย
3. ภาวนี โย น่ าเจริ ญใจ คือ มีความรู ้จริ งและเป็ นผูฝ้ ึ กฝนปรับปรุ งตนเองอยู่เสมอ เป็ นที
น่ายกย่องควรเอาอย่าง ทําให้ศิษย์เอ่ยอ้างและรําลึกถึงด้วยความซาบซึง มันใจและภาคภูมิใจ
4. วัตตา รู ้ จกั พูดให้ได้เหตุ ผล คือ รู ้ จกั ชี แจงให้เข้าใจ รู ้ ว่าเมือไรควรพูดอะไร อย่างไร
คอยให้คาํ แนะนําว่ากล่าวตักเตือน เป็ นทีปรึ กษาทีดี
5. วจขโม อดทนต่อถ้อยคํา คือ พร้อมทีจะรับฟั งคําปรึ กษา ซักถาม แม้จุกจิกตลอดจน
คําล่วงเกินและคําตักเตือนวิพากษ์วจิ ารณ์ต่าง ๆ อดทนฟังได้ไม่เบือหน่าย ไม่เสี ยอารมณ์
6. คัมภีร์รัญจะ กะถัง กัตตา คือ กล่าวชี แจงเรื องต่าง ๆ ทียุ่งยากลึ กซึ งให้เข้าใจได้
และสอนศิษย์ให้ได้เรี ยนรู ้เรื องราวทีลึกซึงยิงขึนไป
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7. โน จัฏฐาเน นิ โยชะเย คื อ ไม่ ชัก จู ง ศิ ษ ย์ไ ปในทางเสื อมเสี ย หรื อเรื องเหลวไหล
พฤติ กรรม การสอนของครู 8 ด้านคื อ ด้านบุ คลิ กลักษณะของผูส้ อน ด้านการเตรี ยมการสอน
ด้านการปฏิ บตั ิ การสอน ด้านการใช้สือการสอน ด้านแรงจู งใจ และการเสริ มแรงทางการเรี ยน
ด้านการควบคุ มวินัยและบรรยากาศชันเรี ยน ด้านการมอบหมายงานด้านการวัดและประเมิ นผล
การเรี ยน
ทิศนา แขมมณี (2550 : 23 - 25) กล่าวถึง องค์ประกอบของพฤติกรรมการสอน ดังนี
1. เตรี ยมการสอน
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งความรู ้ทีหลากหลาย
1.2 ศึกษาแหล่งความรู ้ทีหลากหลาย
1.3 วางแผนการสอน
1.3.1 กําหนดวัตถุประสงค์ให้ชดั เจน
1.3.2 วิเคราะห์เนือหาและความคิดรวบยอด และกําหนดรายละเอียดให้ชดั เจน
1.3.3 ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางตามหลักซิ ปปา
1.3.4 กําหนดวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้
1.4 จัดเตรี ยม
1.4.1 สื อ วัสดุการเรี ยนการสอนให้เพียงพอสําหรับผูเ้ รี ยน
1.4.2 เอกสาร หนังสื อ หรื อข้อมูลต่าง ๆ ทีจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยน
1.4.3 ติดต่อแหล่งความรู ้ ต่าง ๆ ซึ งอาจเป็ นบุคคล สถานทีหรื อโสตทัศน์วสั ดุ
ต่าง ๆ และศึกษาหาความรู ้เพิมเติม
1.4.4 เครื องมือการประเมินผลการเรี ยนรู ้
1.4.5 ห้องเรี ยน หรื อสถานทีเพือจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เช่น อาจจําเป็ นต้องจัดโต๊ะ
เก้าอีในลักษณะใหม่
2. การสอน
2.1 สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ทีดี
2.2 กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้สนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2.3 จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนทีได้เตรี ยมไว้ โดยอาจมีการปรับแผนให้เหมาะกับ
ผูเ้ รี ยน และสถานการณ์ทีเป็ นจริ ง โดย
2.3.1 ดูแลให้ผเู ้ รี ยนดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ แก้ปัญหาทีอาจเกิดขึน
2.3.2 อํานวยความสะดวกแก่ผเู ้ รี ยนในการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.3.3 กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมอย่างเต็มที
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2.3.4 สังเกตและบันทึ กพฤติ กรรมและกระบวนการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนที เกิ ดขึ น
ขณะทํากิจกรรม
2.3.5 ให้คาํ แนะนํา และข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยนตามความจําเป็ น
2.3.6 บันทึ กปั ญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดําเนิ นกิ จกรรมเพื อปรั บปรุ ง
กิจกรรม
2.3.7 ให้การเสริ มแรงผูเ้ รี ยนตามความเหมาะสม
2.3.8 ให้ความคิดเห็นเกียวกับผลงานการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและอาจให้ขอ้ มูลเนือหา
ความรู ้เพิมเติมแก่ผเู ้ รี ยนตามความเหมาะสม
2.3.9 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ ผูเ้ รี ยนเกี ยวกับพฤติ กรรม และกระบวนการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนและข้อเสนอตามความเหมาะสม
3. การประเมินผล
3.1 เก็บรวบรวมผลงาน
3.2 ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามทีกําหนดไว้ในแผนการสอน
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546 ก : 13 - 16) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของพฤติกรรมการสอน
ไว้วา่ ครู ผสู ้ อนควรดําเนินการ ดังนี
1. ขันเตรี ยมการ ประกอบด้วย
1.1 เตรี ยมตนเอง ครู จะต้องเตรี ยมตนเองให้พร้ อม สําหรับบทบาทของผูใ้ ห้บริ การ
ด้านความรู ้ (Resource Person) ทีจะต้องให้คาํ อธิ บาย คําปรึ กษา ให้ขอ้ มูลความรู ้ทีชัดเจนแก่ผเู ้ รี ยน
รวมทังแหล่งความรู ้ทีจะแนะนําให้ผเู ้ รี ยนไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้ ดังนันครู จะต้องมีภาระหนัก
เตรี ยมตนเองด้วยการอ่าน การค้นคว้า การทดลองปฏิบตั ิมาก ๆ ในหัวข้อเนือหาทีตนรับผิดชอบ
รวมทังข้อมูลอืน ๆ ทีเกียวข้องทีจะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
1.2 เตรี ยมแหล่งข้อมูล เมือบทบาทครู ไม่ใช่ ผูบ้ อกเล่ามวลความรู ้ อีกต่อไปครู จึงต้อง
เตรี ยมแหล่งข้อมูลแก่ผเู ้ รี ยนทังในรู ปแบบของสื อการเรี ยน ใบความรู ้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจะใช้
ประกอบกิ จกรรมในห้องเรี ยน ศูนย์การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองเช่ น ศูนย์วิทยบริ การ ศูนย์สือห้องสมุ ด
โสตทัศนศึกษาห้องสมุดวิชา ห้องปฏิบตั ิการวิชาต่าง ๆ และห้องพิพิธภัณฑ์ในโรงเรี ยน ทังนี รวมไปถึง
แหล่งเรี ยนรู ้ ภายนอกโรงเรี ยนด้วย ซึ งครู สามารถสํารวจบัญชี รายชื อหนังสื ออุปกรณ์ หรื อสื อต่าง ๆ
สําหรั บผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าตามที กําหนดในกิ จกรรมการเรี ยน หรื อศึ กษาค้นคว้าเพิมเติมทังใน
และนอกเวลาเรี ยน
1.3 จัดทําแผนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญบทบาทของครู ก่อนการเรี ยนการสอน
ทุกครังคือการวางแผนจัดการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุ ประสงค์ของการเรี ยนรู ้ ทีกําหนด ครู จะต้องวิเคราะห์
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จุดประสงค์การเรี ยนรู ้เพือให้ได้สาระสําคัญและเนือหาข้อควรรู ้ อนั จะนําไปสู่ การออกแบบการเรี ยนรู ้
ทีจะเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีพฤติกรรมตามทีกําหนดไว้ได้ใน การจัดทําแผนการสอนครู จะต้องเตรี ยมการ
ในสิ งต่อไปนี
1.3.1 เตรี ยมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ตอ้ งวางแผนจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทีเน้นให้
ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการเรี ยนรู ้ มีการค้นคว้าหาความรู ้ และการสร้ างความรู ้ โดยครู จะทําหน้าทีเป็ น
ผูจ้ ดั การ (Manager) ทีกําหนดบทบาทในการเรี ยนรู ้และความรับผิดชอบแก่ผเู ้ รี ยน ให้เขาได้ทาํ กิจกรรม
ทีสอดคล้องกับความต้องการ ความสามารถและความสนใจของแต่ละคน
1.3.2 เตรี ยมสื อ วัสดุ อุปกรณ์ เมื อออกแบบหรื อกําหนดกิ จกรรมการเรี ยนแล้ว
ครู จะต้องพิจารณาและกําหนดว่า จะใช้สือวัสดุ อุปกรณ์ เพือให้กิจกรรมการเรี ยนดังกล่าวบรรลุ ผล
แล้วจัดเตรี ยมให้พร้ อม บทบาทของครู ตรงนี จึงเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) เพือให้
การเรี ยนรู ้บรรลุผล
1.3.3 เตรี ยมวัดและประเมินผล บทบาทในด้านการเตรี ยมการอีกประการหนึ ง คือ
การเตรี ยมวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ทีเกิ ดขึ นโดยการวัดให้ตรงตามจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ และ
วัดให้ครอบคลุ มทังในส่ วนของกระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ทีเกิ ดขึนทังในด้าน
พุทธิ พิสัย (Cognitive) จิตพิสัย (Affective) และทักษะ (Skill) โดยการเตรี ยมวิธีการวัดและเครื องมือวัด
ให้พร้อมก่อนทุกครัง
2. ขันดําเนิ นการ ครู ผูส้ อนต้องดําเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามที ได้ก าํ หนดไว้
ในแผนการสอน ซึ งกิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเป็ นกิจกรรมทีมีลกั ษณะต่อไปนี
2.1 ขันช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้ค ้นพบคําตอบด้วยตนเองโดยครู ผูส้ อนพยายามจัดการเรี ยน
การสอนทียึดการค้นพบด้วยตนเองสําคัญ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้คน้ หาความรู ้ ดว้ ยตนเองทังนี เพราะ
การค้นพบความจริ งใด ๆ ด้วยตนเองนันผูเ้ รี ยนมักจะจดจําได้ดี มี ความหมายโดยตรงต่อผูเ้ รี ยน
รวมทังจดจําได้นาน
2.2 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กบั เพือนและกลุ่มโดยยึดกลุ่มแหล่งการเรี ยนรู ้
ทีสําคัญส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากกลุ่มได้พูดคุ ยปรึ กษาหารื อ และแลกเปลี ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ ซึงกันและกัน ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เกี ยวกับพฤติ กรรม
ของตนเองและผูอ้ ืนและจะปรับตัวให้สามารถอยูใ่ นสังคมร่ วมกับผูอ้ ืนได้
2.3 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมทังทางด้านร่ างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ ทังนี
เพือให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสเข้ามาร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างทัวถึงให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
การทีผูเ้ รี ยนมีบทบาทเป็ นผูก้ ระทําจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความพร้ อม กระตื อรื อร้ นที จะเรี ยนอย่างมี
ชีวติ ชีวากิจกรรมทีจัดจึงควรเป็ นกิจกรรมทีมีลกั ษณะดังนี
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2.3.1 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เคลือนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ งเป็ นระยะ ๆ เหมาะสม
กับวัยและความสนใจของผูเ้ รี ยน
2.3.2 มี ประเด็ นท้าทายให้ ผู ้เรี ยนได้คิ ดเป็ นประเด็ นที ไม่ ยากหรื อง่ ายเกิ นไป
เหมาะสม กับวัยและความสามารถของผูเ้ รี ยน เพือกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิดหรื อลงมือทําเรื องใดเรื องหนึง
2.3.3 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากบุคคลหรื อสิ งแวดล้อมรอบตัว
2.3.4 ส่ งผลต่ ออารมณ์ ความรู ้ สึ กของผูเ้ รี ยนเกี ยวข้องกับชี วิต ประสบการณ์
และความเป็ นจริ งของผูเ้ รี ยน
2.4 เน้นกระบวนการ (Process) ควบคู่ไปกับผลงาน (Product) โดยการส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนคิดวิเคราะห์ถึงกระบวนการต่าง ๆ ทีทําให้เกิ ดผลงาน มิใช่ มุ่งจะพิจารณาถึงผลงานเพียง
อย่างเดียว ทังนีเพราะประสิ ทธิ ภาพของผลงานขึนอยูก่ บั ประสิ ทธิ ผลของกระบวนการ
2.5 เน้นการนําความรู ้ ไปประยุกต์ใช้หรื อใช้ในชี วิตประจําวัน โดยให้ผูเ้ รี ยนได้มี
โอกาสคิดหาแนวทางทีจะนําความรู ้ไปใช้ในชี วิตประจําวัน พยายามส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิจริ ง
และพยายามติดตามผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยน
3. ขันประเมินผล ครู ผสู ้ อนต้องดําเนิ นการวัดและประเมินผลเพือตรวจสอบว่าสามารถ
จัดการเรี ยนการสอนให้บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ทีกําหนดไว้หรื อไม่ ทังนี ครู ควรเตรี ยม
เครื องมือและวิธีการให้พร้อมก่อนถึงขันตอนการวัดและประเมินผลทุกครัง และในการวัดก็ควรให้
ครอบคลุ มทุ กด้าน และประเมิ นตามสภาพจริ ง (Authentic Measurement) โดยการเน้นการวัด
จากการปฏิ บตั ิ (Performance Measurement) และจากแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ งในการวัด
และประเมิ นผลนี นอกจากครู จะเป็ นผูว้ ดั และประเมินผลเองแล้ว ผูเ้ รี ยนและสมาชิ กของแต่ละกลุ่ ม
ควรมีบทบาทร่ วมวัดและประเมินตนเองและกลุ่มด้วย
อํารุ ง จันทวานิช (2546 : 3 - 4) กล่าวถึง องค์ประกอบของพฤติกรรมการสอน ดังนี
1. เป็ นการให้ความรู ้ และความปรารถนาดี ต่อผูเ้ รี ยน ด้วยการเอาใจใส่ ดูแลให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําว่ากล่าวตักเตือนหรื อลงโทษด้วยความปรารถนาดี หวังดีเพือให้ประพฤติปฏิบตั ิดีเหมือนกับ
เป็ นลูกหลานของตนเอง
2. มีการศึ กษาหาความรู ้ เพิมเติ มอยู่เสมอ ด้วยการศึ กษาค้นคว้าแสวงหาความรู ้ ใหม่ ๆ
เกี ยวกับวิชาที สอนอยู่เสมอเพือให้ก้าวทันต่อความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี ยนแปลง
ของสังคมโลก
3. ประพฤติ ดีและมี คุ ณธรรม ครู ต้องมี ความรั บผิดชอบและซื อสั ตย์สุ จริ ตต่ อหน้าที
การสอนของตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผเู ้ รี ยน ผูป้ กครองและชุมชน
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4. สอนต้องมีการวางแผนการสอนและเตรี ยมการสอนเป็ นอย่างดี โดยแสวงหาเทคนิ ค
วิธีการสอนแบบใหม่อยู่เสมอมีความมุ่งมันและทําการสอนอย่างหนัก กระตุน้ ชี นําศิษย์ให้แสวงหา
ความรู ้ มี ความสนุ กสนานในการเรี ยนรู ้ มี ท ศั นคติ ที ดี ในวิชาที เรี ยน ไม่ ใช้วิธี การสอนซําซาก
สามารถนําสิ งทีเรี ยนไปประพฤติปฏิบตั ิ ได้ดงั นี
4.1 การตังคําถาม ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องรู ้จกั ตังคําถามให้เป็ น ขณะเดียวกันการตังคําถาม
ทีดีของครู ผสู ้ อนเพือกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิดหาคําตอบ ก็เป็ นหัวใจของการสอนและช่วยฝึ กฝนเพิมพูน
ทักษะในการคิดของผูเ้ รี ยน และยังทําให้การเรี ยนรู ้เป็ นเรื องน่าสนุ กไม่น่าเบืออีกด้วย ไม่ตงคํ
ั าถาม
ทีใช้เฉพาะความจําหรื อความรู ้ มาตอบเท่านัน ครู ควรตังคําถามที ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ความเข้าใจ
ใช้การคิดทีจะนําไปประยุกต์ใช้ ใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินผล
4.2 การอภิ ปรายร่ วมกัน การถกเถี ยงการโต้วาที เช่ นการตังประเด็ นเพือให้ผูเ้ รี ยน
อภิปรายร่ วมกันหรื อถกเถียงหรื อโต้วาที
4.3 การทํางานเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันแก้ปัญหา เปรี ยบเทียบวิธีการต่าง ๆ ทีใช้ในการ
แก้ปัญหา ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในชันเรี ยน ได้ฝึกการทํางานเป็ นกลุ่ม ช่วยกันคิดและช่วยกันแก้ปัญหา
4.4 การเขียนแสดงความรู ้ สึก ให้ผเู ้ รี ยนเขียนแสดงความรู ้สึกต่อเรื องทีฟั ง เรื องทีอ่าน
ได้อย่างเป็ นอิสระ เพือกระตุน้ การแสดงออกทางความคิดของผูเ้ รี ยน
4.5 การเผชิ ญสถานการณ์ จาํ ลอง การทดลอง การเขียนรายงาน การเขียนบันทึกและ
การสัมมนา
4.6 การใช้บทสนทนาให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ทาํ ความเข้าใจ
4.7 การวางกรอบแนวความคิด กําหนดกรอบแนวความคิดกว้าง ๆ ของสิ งทีจะเรี ยนรู ้
เพือให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นภาพคร่ าว ๆ ได้
4.8 การประเมินตนเองโดยให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมประเมินการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
ได้สะท้อนความคิดต่อสิ งทีเรี ยนรู ้
4.9 การประเมินผลกิจกรรมทีครู จดั ให้ผเู ้ รี ยนเขียนบันทึกหรื อแสดงความคิดเห็ นว่าได้
เรี ยนรู ้ อะไรจากกิ จกรรมใจความสําคัญของสิ งที เรี ยนรู ้ คื ออะไรและให้เสนอแนะวิธี จดั กิ จกรรม
ทีน่าจะสนุกกว่าและดีกว่ากิจกรรมในครังนี
4.10 การฝึ กคิดฝึ กเขียน ฝึ กศิลปะ ฝึ กใช้สมองทังซี กซ้ายซี กขวา ฝึ กใช้มือทังข้างทีถนัด
และข้างทีไม่ถนัด
4.11 การใช้กิจกรรมการเคลื อนไหวร่ างกาย กิ จกรรมดังกล่าวนี เป็ นแนวคิ ดเกี ยวกับ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของสมองทีทําให้เกิดการเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิ ภาพ และมีจุดมุ่งหมายเพือพัฒนา
ทักษะการคิดโดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถทีจะคิดได้ดว้ ยตนเอง คิดเป็ นทําเป็ นและ
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ใช้การคิดให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อตัวเอง ประเทศชาติและสังคมโลกได้ดว้ ยพฤติกรรมดังกล่าวจะ
เห็ นว่า สอดคล้องกับพฤติกรรมการสอนทียึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (CIPPA Model) การจัดกิ จกรรม
การเรี ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (4 MAT) และเป็ นการเรี ยนทีส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน
เกิดกระบวนการคิด นําไปสู่ การจัดการสอนของครู ให้ได้ประสิ ทธิ ภาพ
ทิศนา แขมมณี (ออนไลน์. 2556) กล่าวถึง องค์ประกอบของพฤติกรรมการสอน ดังนี
1. ครู จดั กิจกรรมทีให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
2. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลและแหล่งเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย
3. จัดกิจกรรมทีให้ผเู ้ รี ยนได้เคลือนไหวร่ างกาย
4. กิจกรรมทีให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้กระบวนการต่าง ๆ
5. จัดกิจกรรมทีให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบพฤติกรรมการสอนของครู นนมี
ั หลากหลายวิธีทีทําให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
จุดหมายของการเรี ยนการสอนเช่น ครู จะต้องรู ้จกั เทคนิ ควิธีการสอน รู ้จกั การตังคําถามทีทําให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดการคิ ดอย่างมี วิ จารณญาณ การอภิ ปรายร่ วมกันการทํางานเป็ นกลุ่ มเพื อร่ วมกันแก้ปั ญหา
สร้ างสถานการณ์ จาํ ลองเพือฝึ กการเผชิ ญปั ญหา การรู ้ จกั ประเมินตนเองเพือให้ได้ผลสะท้อนกลับ
กับความคิด ต่อสิ งทีเรี ยนรู ้ การใช้กิจกรรมการเคลื อนไหวร่ างกาย ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและปฏิสัมพันธ์
ในการจัดกิจกรรม มีการเตรี ยมการสอน การวัดประเมินผล ทังก่อนสอน ระหว่างสอน และหลังสอน
อีกทังมีการจัดสถานการณ์เพือนําไปใช้ในชีวติ จริ งอย่างสร้างสรรค์
นอกจากการศึกษาเอกสารและแนวคิดทีกล่าวมาแล้วผูว้ จิ ยั ยังได้ศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมการสอนของครู นํามาวิเคราะห์เป็ นองค์ประกอบของพฤติกรรมการสอนของครู ซึ งผูว้ ิจยั
ได้ใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี
1. การเตรี ยมการสอน
1.1 ความหมายของการเตรี ยมการสอน
เสริ มศรี ลักษณศิ ริ (2546 : 511) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเตรี ยมการสอน
หมายถึ ง การเตรี ย มโครงการเพื อจัด ประสบการเพื อจัด ประสบการณ์ ใ นชันเรี ย นไว้ล่ ว งหน้า
การเรี ยนการสอนจะดําเนิ นไม่ได้ผลดี เลย หากเรามองข้ามการเตรี ยมการสอน การเตรี ยมตัวและ
วางแผนงานอย่างมีระเบียบเรี ยบร้อยไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้การเรี ยนการสอนดําเนิ นไปอย่างได้ผลดี
สมความมุ่งหมาย
สุ พิน บุญชูวงศ์ (2547 : 126) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การเตรี ยมการสอน หมายถึ ง
การคาดการณ์ ล่วงหน้า หรื อการวางแผนการสอนล่ วงหน้าเกี ยวกับการเลื อกวิธีสอนสื อการสอน
และการวัดผลประเมินผล ซึ งจะต้องให้เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
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ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2550 : 52) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การเตรี ยมการสอน หมายถึง
การคิดล่วงหน้าถึ งเนื อหาสาระ วัตถุ ประสงค์ แนวคิด วิธีการใช้สือการสอน และการประเมินผล
เพือจะได้เตรี ยมเครื องมือ และกิจกรรมสําหรับการสอนตามขันตอนทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
สุ วฒั น์ มุทธเมธา (ออนไลน์. 2553) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การเตรี ยมการสอน
หมายถึ ง การจัดวางแผนการสอน แนวการสอน หรื อโครงการสอน อันประกอบด้วยการกําหนด
จุดประสงค์การจัดเนือหากิจกรรม ประสบการณ์ต่าง ๆ สื อการเรี ยน สื อการสอน วิธีสอน กระบวนการ
เรี ยนรู ้ กลวิธีต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการประเมินผล เพือให้ผเู ้ รี ยนบรรลุจุดประสงค์ตามทีกําหนดไว้
สรุ ปได้วา่ การเตรี ยมการสอน หมายถึง การเตรี ยมความพร้อมของครู ในการสอน
และนักเรี ยนก็พร้ อมเมือเริ มเรี ยน ดังนันการสอนทีมี การเตรี ยมการสอนจึ งเป็ นการสอนที พัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.2 กระบวนการของการเตรี ยมการสอน
อาภรณ์ ใจเทียง (2546 : 10) กล่าวว่า การเตรี ยมการสอนมีกระบวนการดังต่อไปนี
1. ศึ ก ษาหลัก สู ต ร คู่ มื อ ครู แ ละเอกสารประกอบการสอนต่ า ง ๆ เพื อจัด ทํา
แผนการสอน
2. ศึ ก ษาผู ้เรี ย นให้ ท ราบถึ ง ความรู ้ พื นฐาน ประสบการณ์ เดิ ม ความสามารถ
ความสนใจ เป็ นต้น เพือเป็ นข้อมูลสําหรับเตรี ยมการสอน
3. เขียนแผนการสอน
4. เตรี ยมสื อการเรี ยนการสอน เอกสารหรื อข้อทดสอบ ตลอดจนสิ งเอื ออํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมก่อนสอน
จํา นง พรายแย้ม แข (2548 : 18) กล่ า วว่า การเตรี ย มการสอนมี ก ระบวนการ
ดังต่อไปนี
1. ศึกษาหลักสู ตร แผนการสอนและกําหนดการสอน
2. กําหนดโครงสร้าง เนือหา ประสบการณ์
3. กําหนดมโนมติของเรื องทีจะสอน
4. กําหนดวิธีสอนและกิจกรรม
5. เตรี ยมสื อ สภาพแวดล้อมทางการเรี ยน
6. ทดสอบพืนฐานและเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยน
สรุ ปได้ว่า การเตรี ย มการสอน เป็ นการกระทํา ก่ อนที จะมี การเรี ยนการสอน
ประกอบด้วย การศึกษาหลักสู ตร และเตรี ยมการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี&วดั
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร เพือเตรี ยมตนเองให้พร้อมสําหรับบทบาทของครู ซึ งต้องทําการศึกษา
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ค้นคว้าและทดลองปฏิ บตั ิในประเด็นและเนื& อหาทีตนรับผิดชอบ เพือให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา และ
คําอธิ บายทีเป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยน
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
อาภรณ์ ใจเทียง (2546 : 8) ให้ความหมายไว้วา่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
หมายถึง แนวทางทีจะนําผูเ้ รี ยนไปสู่ จุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสม
และมี ประสิ ทธิ ภาพนัน ย่อมทําให้การจัดการศึ กษาบรรลุ จุ ดประสงค์ที กําหนดไว้ ดังนันการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการเรี ยนรู ้ จึ งต้องจัดบรรยากาศในการเรี ยนเพือส่ งเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน
ให้คิดและแก้ปัญหาเป็ น นําความรู ้ และประสบการณ์ ทีได้ไปใช้ดาํ เนิ นชี วิตในสังคมได้อย่างมันคง
มีความสุ ข ครู ควรให้ความสําคัญ และทราบแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือนําไปปรับใช้กบั
บทเรี ยนให้เหมาะสมและให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้มากทีสุ ด
เอี ยน สมิ ธ และอนงค์ วิเศษสุ วรรณ์ (2549 : 1 - 2) ให้ความหมายไว้ว่า การจัด
การเรี ยนรู ้ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมโดยทีครู มีหน้าทีเป็ นผูเ้ อืออํานวย
ในการสร้ างบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนมี ส่ วนร่ วมสร้ างสรรค์ความรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง และได้เสนอรู ปแบบของการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ งประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ คือ เรื องทีจะสอน
จุ ดมุ่ งหมายของการจัดการเรี ยนการสอน สื อการเรี ยนการสอน กิ จกรรมในการนําเข้าสู่ บทเรี ยน
กิจกรรมการเรี ยนในระหว่างเรี ยนและการประเมินผล
ทิศนา แขมมณี (2550 : 11) ให้ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี
1. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นงานเฉพาะบุ ค คล ทํ า แทนกั น ไม่ ไ ด้
ครู ที ต้องการให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ ต้องเปิ ดโอกาสให้เขาได้มีประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ด้วยตัว
ของเขาเอง
2. การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เป็ นกระบวนการทางสติ ปั ญญาที ต้องมี ก ารใช้
กระบวนการคิด สร้ างความเข้าใจ ความหมายของสิ งต่าง ๆ ดังนันครู จึงควรกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนใช้
กระบวนการคิดทําความเข้าใจสิ งต่าง ๆ
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการทางสังคม เพราะในเรื องเดียวกัน
อาจคิดได้หลายแง่หลายมุมทําให้เกิดการขยาย เติมเต็มข้อความรู ้ ตรวจสอบความถูกต้องของการ
เรี ยนรู ้ ตามที สังคมยอมรั บด้วย ดังนันครู ทีปรารถนาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ จะต้องเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอืนหรื อแหล่งข้อมูลอืน ๆ
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นกิจกรรมทีสนุ กสนาน เป็ นความรู ้สึกเบิกบาน
เพราะหลุดพ้นจากความไม่รู้ นําไปสู่ ความใฝ่ รู ้ อยากรู ้ อีก เพราะเป็ นเรื องน่ าสนุ ก ครู จึงควรสร้ าง
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ภาวะที กระตุ น้ ให้เ กิ ด ความอยากรู ้ หรื อ คับ ข้องใจบ้าง ผูเ้ รี ยนจะหาคําตอบเพือให้หลุ ดพ้นจาก
ความข้องใจ และเกิดความสุ ขขึนจากการได้เรี ยนรู ้ เมือพบคําตอบด้วยตนเอง
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นงานต่อเนื องตลอดชี วิต ขยายพรมแดนความรู ้ได้
ไม่มีทีสิ นสุ ด ครู จึงควรสร้างกิจกรรมทีกระตุน้ ให้เกิดการแสวงหาความรู ้ไม่รู้จบ
6. การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการเปลี ยนแปลง เพราะได้รู้มากขึนทําให้เกิ ด
การนําความรู ้ ไ ปใช้ใ นการเปลี ยนแปลงสิ งต่ า ง ๆ เป็ นการพัฒนาไปสู่ ก ารเปลี ยนแปลงที ดี ขึ น
ครู ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้ผลการพัฒนาของตัวเขาเองด้วย
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2550 : 47) ให้ความหมายไว้วา่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
หมายถึ ง วิ ธี ก ารที จะนํา ผูเ้ รี ย นไปสู่ จุด ประสงค์ก ารเรี ย นการสอนที กํา หนด การเลื อ กกิ จ กรรม
การเรี ยนการสอนทีเหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ จึงเป็ นความสามารถและทักษะ
ของครู ผสู ้ อนในการออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิ ผล
สรุ ปได้วา่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ หมายถึง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีประสบการณ์และมีทกั ษะการเรี ยนรู ้เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพทางการเรี ยนสู งสุ ด
2.2 กระบวนการของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
อาภรณ์ ใจเที ยง (2546 : 11) ได้ก ล่ า วถึ ง กระบวนการของการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ของผูส้ อนโดยคํานึงถึงข้อต่อไปนี
1. ให้เป็ นไปตามลําดับขันตอนทีวางแผนไว้ในแผนการสอน
2. ใช้ท ัก ษะการสอนที เหมาะสม เช่ น การอธิ บ าย การใช้ว าจา กิ ริ ย าท่ า ทาง
การเขียนกระดานดํา ฯลฯ
3. ใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที ส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู ้ ข องผู ้เ รี ย น ทํา ให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด
การเรี ยนรู ้ได้ดีทีสุ ดโดยใช้วธิ ี สอนหลายรู ปแบบและดําเนินการสอนอย่างเป็ นกระบวนการ
4. เน้นการให้ผูเ้ รี ย นได้มี ส่ วนร่ วมในกิ ก จรรมการเรี ย นการสอนให้ไ ด้ล งมื อ
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
5. ใช้ สื อการเรี ย นการสอนที เหมาะสมสอดคล้อ งกับ บทเรี ย นและส่ ง เสริ ม
การเรี ยนรู ้
6. ใช้หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ให้ถูกต้อง เช่น การเสริ มกําลังใจ การจูงใจ การฝึ กหัด
การให้งานตามความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคล การสอนจากง่ายไปหายาก
7. สร้ างบรรยากาศส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ทงด้
ั านวัตถุ และด้านจิตใจ เช่ น ห้องเรี ยน
สะอาด สว่าง กว้างขวาง ครู ผสู ้ อนใจดีไม่เข้มงวดดุดนั
8. ใช้วธิ ี การวัดผลประเมินผลทีสอดคล้องกับจุดประสงค์การสอน
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2550 ข : 5 - 6) ได้ก ล่ า วถึ ง กระบวนการของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย การใช้คาํ ถามหมวกความคิด 6 ใบ มีขนตอนดั
ั
งนี
1. การเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 ศึ ก ษาหลัก สู ต ร จัด ทํา ตารางการวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต ร เพื อตรวจสอบ
ความสอดคล้องสัมพันธ์กบั หลักการ จุดหมาย มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และคําอธิ บายรายวิชา เพือจัดทํา
หน่วยการเรี ยนรู ้ และออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
1.2 กํา หนดเทคนิ ค วิ ธี ส อนและกิ จ กรรมการสอนที สอดคล้อ งกับ ข้อ 1.1
โดยเลือกใช้เทคนิควิธีสอนทีหลากหลาย
1.3 สํารวจองค์ประกอบทีใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
1.3.1 จัดเตรี ยมสื อและแหล่งการเรี ยนรู ้
1.3.2 จัด เตรี ย มเครื องมื อ วัด ผลประเมิ น ผลที หลากหลายครอบคลุ ม
ทังด้านพุทธิ พิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัยและเน้นการประเมินตามสภาพจริ ง
2. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1 ขันนํา เข้า สู่ บ ทเรี ย นเป็ นการจัด กิ จ กรรมที เน้ น กระตุ ้น ให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด
ความสนใจมี ความพร้ อมที จะเรี ยนรู ้ โดยใช้วิธี การและสื อที หลากหลายประกอบการใช้คาํ ถาม
กระตุ น้ ซักถาม ทบทวนหรื อแสดงความคิ ดเห็ นให้ ผูเ้ รี ยนนําประสบการณ์ เดิ มมาเชื อมโยงกับ
ประสบการณ์ใหม่
2.2 ขันดําเนิ นการสอน ลักษณะกิจกรรมมุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทและมีส่วนร่ วม
ในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มากที สุ ด ให้ผูเ้ รี ยนมี ปฏิ สัม พันธ์ ต่อกัน ร่ วมแสดงออกด้วยการตังคําถาม
ตอบคําถาม โดยออกแบบ กรอบของความคิด ด้วยการใช้คาํ ถามตามสี ของหมวก (หมวกแต่ละสี ใช้
แทนวิธีคิดแต่ละแบบ) ซึ งจะใช้หมวกสี ใดก่อนหลังก็ได้ และผูเ้ รี ยนสามารถใช้คาํ ถามของหมวก
แต่ล ะสี ไ ด้ไม่ จาํ กัดจํานวนครั ง จนกระทังได้คาํ ตอบหรื อองค์ความรู ้ ในเรื องที เรี ยนอย่า งชัดเจน
ในขันตอนนี จึงจําเป็ นต้องมีการร่ วมกันวิเคราะห์ เพือให้ได้ความจริ ง ข้อเท็จจริ ง หรื อคําตอบ
ทีต้องการลักษณะ คําถามทีนํามาใช้ในขันตอนนี
หมวกสี ขาว ใช้คาํ ถามทีกระตุน้ ให้ได้คาํ ตอบ และ ข้อมูลทีเป็ นข้อเท็จจริ ง
จากการอ่าน การสังเกต หรื อเหตุการณ์ เป็ นต้น
หมวกสี แดง ใช้คาํ ถามกระตุ น้ เพืออธิ บายความรู ้ สึกต่อข้อมูล เรื องราว
หรื อเหตุการณ์ เป็ นต้น
หมวกสี เหลื อง ใช้คาํ ถามให้คน้ หาข้อดี หรื อจุดเด่ นของข้อมูล เรื องราว
หรื อเหตุการณ์ เป็ นต้น
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หมวกสี ด ํา

ใช้ ค าํ ถามให้ ร ะบุ ส าเหตุ ข องปั ญ หาความไม่ ส มบู ร ณ์

ความล้มเหลว เป็ นต้น
หมวกสี เ ขี ย ว ใช้ค าํ ถามเสนอวิ ธี แ ก้ไ ข การเปลี ยนไปสู่ สิ งที ดี ก ว่า
ทางเลือกใหม่ เป็ นต้น
หมวกสี ฟ้า ใช้คาํ ถามเพือตัดสิ นใจ หรื อสรุ ปข้อมูล เช่ น ข้อคิ ด ความรู ้
ทีได้รับทางเลือกทีจะนําไปปฏิบตั ิ เป็ นต้น
2.3 ขันสรุ ป เป็ นการสรุ ป ผลการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุ ประสงค์ที ตังไว้ ผูส้ อน
เปิ ดโอกาสให้ ผู ้เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม โดยร่ ว มกัน สรุ ป ความรู ้ ภาพรวมของเรื องที เรี ย นหรื อ สรุ ป
สาระสําคัญของบทเรี ยน โดยนําความรู ้ ทีได้มาทังหมดมานําเสนอแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันสรุ ปข้อ
ค้นพบ หรื อสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู ้ใหม่
2.4 ขันประเมิ นประเมิ นผล ควรใช้วิธี การที หลากหลายประเมิ นสิ งที ผูเ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้ จากการจัดกิ จกรรม ซึ งได้จากการสรุ ป การทดสอบ การบันทึ ก การตรวจผลงาน
การประเมินผล อาจเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน เพือน ผูป้ กครอง หรื อชุมชนร่ วมประเมินผลได้
สรุ ปได้วา่ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการวางแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ตามตัวชี วัดและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ทีกําหนดไว้ ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ กระตุน้ ความสนใจ
ในการเรี ยนให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สร้างเจตคติทีดีในเนือหาวิชาเรี ยน ใส่ ใจพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในการแสดงออกให้มีความเหมาะสม
ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. การใช้สือและเทคโนโลยี
3.1 ความหมายของการใช้สือและเทคโนโลยี
กิ ดานันท์ มลิ ทอง (2548 : 26) ให้ ความหมายไว้ว่า การใช้สื อและเทคโนโลยี
หมายถึง การใช้เครื องมือของการเรี ยนรู ้เพืออือประโยชน์ให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ ทีตามทีหลักสู ตรกําหนด ซึ งการใช้สือการสอนแต่ละชนิ ดนันมีขนตอนหรื
ั
อเทคนิ คการใช้
แตกต่างกัน สื อการสอนนันมีหลากหลายประเภทขึนอยูก่ บั การเลือกใช้งานของครู ผสู ้ อนทีจะเลือกใช้
สื อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้และเหมาะสมกับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2549 : 4) ให้ความหมายไว้วา่ การใช้สือและเทคโนโลยี
หมายถึ ง การใช้สิ งที ช่ วยในการเรี ย นรู ้ ซึ งครู และนัก เรี ย นเป็ นผูใ้ ช้เพื อให้ก ารเรี ย นการสอน
มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
ไฮนิ คส์ และคณะ (Heinich and et al. 1985 : 5) ให้ความหมายไว้วา่ การใช้สือ
และเทคโนโลยี หมายถึ ง การใช้สือชนิ ดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็ นสไลด์ โทรทัศน์ วิทยุ เทปบันทึกเสี ยง
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ภาพถ่ าย วัสดุ ฉายและวัสดุ สิ งตี พิ มพ์ซึ งเป็ นพาหนะในการนําข้อมู ลจากแหล่ งข้อมู ลไปยังผูร้ ั บ
เมือนํามาใช้กบั การเรี ยนการสอน หรื อส่ งเนือหาความรู ้ไปยังผูเ้ รี ยนในกระบวนการเรี ยนการสอน
สรุ ปได้ว่า การใช้สือและเทคโนโลยี หมายถึ ง การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื องมือและ
เทคนิควิธีการทีครู นาํ มาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนเพือให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพ
3.2 กระบวนการของการใช้สือและเทคโนโลยี
สํานักนิ เทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2552 : 24 - 25) กล่าวว่า กระบวนการ
ของการใช้สือและเทคโนโลยี ครู ตอ้ งจัดเตรี ยมและใช้สือการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิน
เทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนได้อย่างเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยกําหนดขันตอน
ในการใช้สือการสอนเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน ไว้ดงั นี
1. การเตรี ยมตัวของครู ผูส้ อนให้มีความพร้ อมในการใช้สือการเรี ยนรู ้ ครู จะต้อง
ศึกษาเนือหาสาระในสื อการเรี ยนรู ้ทีได้เลือกไว้เพือตรวจสอบว่ามีความสมบูรณ์ตามทีต้องการหรื อไม่
รวมถึงต้องมีการทดลองใช้สือเพือทีจะทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสื อว่าสามารถสร้างความเข้าใจให้กบั
ผูเ้ รี ยนได้เพียงใด เหมาะสมกับเวลาหรื อไม่และต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขอะไรบ้าง นอกจากนียังจะต้อง
เตรี ยมความพร้อมของอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานด้วย
2. การจัดเตรี ยมความพร้อมของสภาพแวดล้อม ต้องจัดให้อยูใ่ นสภาพทีเหมาะสม
กับสถานที หรื อห้องเรี ยน ไม่ ว่าจะเป็ นตําแหน่ งของอุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ รวมถึ งระยะที นังของผูเ้ รี ยน
และแสงภายในห้องด้วย
3. การเตรี ย มความพร้ อมของผูเ้ รี ยน ครู ผู ้สอนควรชี แจงให้ ผูเ้ รี ยนรู ้ เป้ าหมาย
ของการเรี ย นรู ้ แนะนํา การใช้สื อในกรณี ที ผูเ้ รี ย นต้อ งใช้สื อเอง ที สํา คัญ จะต้อ งบอกว่า ผูเ้ รี ย น
ต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างเพือทีจะได้เตรี ยมตัวได้ถูกต้อง
4. การดําเนิ นการใช้สื อการเรี ยนรู ้ ครู ผูส้ อนจะต้องสั งเกตว่าผูเ้ รี ยนมี ปฏิ กิ ริยา
อย่างไรในขณะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน มีความตังใจหรื อกระตือรื อร้นหรื อไม่ เพราะปฏิบตั ิกิริยา
ของผูเ้ รี ยนจะเป็ นตัวชีวัดว่าสื อมีความเหมาะสมกับกิจกรรมเพียงใด
5. การประเมิ นการใช้สือการเรี ยนรู ้ เป็ นการนําข้อมูลจากการใช้สือมาวิเคราะห์
ให้เกิดความชัดเจนว่ามีอุปสรรคในการใช้สืออย่างไร มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและผูเ้ รี ยนเพียงใด
การประเมิ นจะช่ วยในการตัดสิ นใจเลื อกใช้สือการเรี ยนรู ้ สําหรับการจัดการเรี ยนรู ้ ในครั งต่อ ๆ ไป
หรื อปรับปรุ งพัฒนาเพิมเติมให้มีความเหมาะสมยิงขึน
สรุ ปได้ว่า การใช้สือและเทคโนโลยี เป็ นการเลื อกใช้สือการเรี ยนการสอนของครู ที
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสอน มีความสามารถในการผลิตสื อ มีความชํานาญ
และรู ้วิธีใช้ สื อการสอน เลือกสื อทีเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยน เตรี ยมสื อและตรวจสอบ
สื อทีจะนําไปใช้ เพือให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้สือทีทันสมัยและมันคงถาวร
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4. การวิจยั ในชันเรี ยน
4.1 ความหมายของการวิจยั ในชันเรี ยน
กระทรวงศึกษาธิ การ (2547 : 6) ได้ให้ความหมายว่า การวิจยั ในชันเรี ยน หมายถึ ง
กระบวนการทีครู ศึกษาค้นคว้าเพือแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอนทีตนรับผิดชอบอย่างมีระบบ
และสามารถนําผลการวิจ ัยในชันเรี ยนไปเผยแพร่ ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อผูอ้ ื นต่ อไปได้ ซึ งการวิ จ ัย
ในชันเรี ยนนันครู จาํ เป็ นต้องทําอย่างมีระบบควบคู่ไปกับการจัดการเรี ยนการสอน โดยครู จะต้องอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาข้อเท็จจริ ง เพือให้ได้คาํ ตอบที เชื อถื อได้ ด้วยเหตุ นี
สถานศึกษาจึงต้องส่ งเสริ มและพัฒนาผูส้ อนให้สามารถวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545
สุ วิมล ว่องวาณิ ช (2550 : 11) ได้ให้ความหมายว่า การวิจยั ในชันเรี ยน หมายถึ ง
การวิ จ ัย ที ทํา โดยครู ผู ้ส อนในห้ อ งเรี ย นเพื อแก้ปั ญ หาที เกิ ด ขึ นในห้ อ งเรี ย น และนํา ผลมาใช้
ในการปรั บ ปรุ ง การเรี ยนการสอนเพื อให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดกับผูเ้ รี ยน เป็ นการวิ จ ัยที ต้องทํา
อย่างรวดเร็ ว นําผลไปใช้ทนั ทีและสะท้อนข้อมูลเกียวกับการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของตนเองให้ทงตนเอง
ั
และกลุ่มเพือนร่ วมงานในโรงเรี ยนได้มีโอกาสอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นในแนวทางทีได้ปฏิบตั ิ
และนําผลทีเกิดขึนเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน
สุ ภทั รา เอื อวงศ์ (ออนไลน์. 2554) ได้ให้ความหมายว่า การวิจยั ในชันเรี ยน
หมายถึ ง การวิจยั เพือหานวัตกรรมสําหรั บแก้ปั ญหาหรื อเพื อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ซึ งเน้น
ในลักษณะการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรี ยนรู ้ เป็ นจุ ดเริ มต้น ผูส้ อน
หาวิธีการ หรื อนวัตกรรมเพือแก้ปัญหา มี การสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา/การพัฒนา
แล้วจึ งบันทึ กและสะท้อนการแก้ปั ญหาหรื อการพัฒนานัน ๆ การวิจยั ในชันเรี ยนมักเป็ นการวิจยั
ขนาดเล็ก (Small Scale) ที ดําเนิ นการโดยผูส้ อน เป็ นกระบวนการทีผูส้ อนสะท้อนการปฏิ บตั ิงาน
และเสริ มพลังอํานาจให้ครู ผสู ้ อน
สรุ ปได้ว่า การวิจยั ในชันเรี ยน หมายถึ ง กิ จกรรมทีเกิ ดขึ นระหว่างครู กบั นักเรี ยน
ภายในชันเรี ยน ซึ งมีเป้ าหมายในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
4.2 กระบวนการของการวิจยั ในชันเรี ยน
วิ ชิ ต สุ รั ตน์ เรื องชัย (2546 : 31) ได้กล่ าวถึ งกระบวนการวิ จ ัยในชันเรี ย น
โดยกล่าวถึงขันปฏิบตั ิจริ งทีปรับจากขันตอนทัวไป เป็ น 7 ขัน ดังนี
1. กําหนดปั ญหา - ประเด็นปั ญหา
2. ศึกษาข้อมูลเบืองต้น - บรรยายข้อเท็จจริ งเกียวกับปั ญหา
3. วางแผนปฏิบตั ิ - กําหนดทางเลือกหลากหลาย
4. ปฏิบตั ิตามแผน
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5. สังเกตผล
6. สรุ ปผล
7. สะท้อนผล
กระทรวงศึ กษาธิ การ (2547 : 7) ได้กล่ าวถึ ง กระบวนการของวิจยั ในชันเรี ยนว่า
กระบวนการทางการวิจยั ในชันเรี ยนในลักษณะการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ มี 5 ขันตอนสําคัญ คือ
1. สํารวจและวิเคราะห์ปัญหา
2. กําหนดวิธีการในการแก้ปัญหา
3. พัฒนาวิธีการหรื อนวัตกรรม
4. นําวิธีการหรื อนวัตกรรมไปใช้
5. สรุ ป
สุ วิมล ว่องวาณิ ช (2550 : 15) ได้กล่าวถึ ง กระบวนการของวิจยั ในชันเรี ยนว่า
ต้องมีการดําเนิ นงานทีเป็ นวงจรต่อเนื อง มีการทํางานแบบมีส่วนร่ วมและเป็ นกระบวนการทีเป็ น
ส่ วนหนึ งของการทํางานปกติ ให้ได้ขอ้ ค้นพบเกี ยวกับการแก้ปัญหาในชันเรี ยนที สามารถปฏิ บตั ิ
ได้จริ ง โดยจุดมุ่งหมายที สําคัญของการวิจยั ในชันเรี ยนคือการนําผลการวิจยั ไปพัฒนาการเรี ยนรู ้
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ดเพือให้บรรลุเป้ าหมายของหลักสู ตร และใช้กระบวนการวิจยั ในชันเรี ยน
เพือพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบและต่อเนือง
สรุ ปได้ว่า การวิจยั ในชันเรี ยน เป็ นการแก้ปั ญหาที เกิ ดขึ นในขณะจัดกิ จกรรม
การเรี ยนอย่างเป็ นระบบโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการหาข้อเท็จจริ งเพือให้ได้คาํ ตอบ
นําผลที ได้มาปรั บปรุ งและพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนของครู โดยครู เป็ นผูท้ าํ การวิเคราะห์
ปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือแก้ปัญหาหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการแก้ไขปั ญหาหรื อสรุ ปผลการพัฒนาอย่างต่อเนือง
5. การวัดและประเมินผล
5.1 ความหมายของการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการศึกษานับเป็ นเครื องมือสําคัญที ช่ วยในการปรับปรุ ง
คุณภาพของการศึกษา เพราะผลจากการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาจะเป็ นพืนฐานสําหรับ
การตัด สิ น ใจของครู เพื อใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ส อน การใช้สื อการสอน แบบเรี ย น หลัก สู ต ร
การแนะแนว การจัดระบบการบริ หารของโรงเรี ยน ตลอดจนการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน ซึ งจะส่ งผลให้การดําเนิ นการจัดการศึกษาเป็ นไปตามแนวทางและบรรลุ ผล
ตามจุดมุ่งหมายทีหลักสู ตรต้องการ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2552 : 7)
ไพฑู รย์ เวทการ (2546 : 1 - 2) กล่ าวว่า การวัด และประเมิ น ผล หมายถึ ง
กระบวนการในการกําหนดตัวเลขขึนแทนปริ มาณของสิ งทีต้องการวัดหรื อคุณลักษณะทีต้องการวัด
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อย่างมีกฎเกณฑ์เชื อถื อได้โดยจะต้องมีเครื องมือที ใช้วดั และผลของการวัดทีจะตอบคําถามทีว่ามี
จํานวนมากน้อยเท่าไร การประเมินผล หมายถึ งกระบวนการในการพิจารณาตัดสิ นคุ ณค่าของสิ ง
ต่าง ๆ ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่เพียงใดซึ งต้องประกอบด้วยสิ งสําคัญ 3 ส่ วน ดังนี
1. ผลทีได้จากการวัดหรื อข้อสนเทศต่าง ๆ
2. เกณฑ์ หรื อมาตรฐาน ทีใช้ในการตัดสิ น
3. การตัดสิ นคุณค่าของสิ งต่าง ๆ หรื อดุลยพินิจทีใช้ในการตัดสิ นใจ
ทิ ว ตั ถ์ มณี โชติ (2549 : 1) กล่ า วว่ า การวัด และประเมิ น ผล หมายถึ ง เป็ น
กระบวนการกําหนดตัวเลขหรื อสัญลักษณ์แทนปริ มาณหรื อคุณภาพของคุณลักษณะหรื อคุณสมบัติ
ของสิ งทีต้องการวัดโดยสิ งทีต้องการวัดนันเป็ นผลมาจากการกระทําหรื อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ ง
หรื อหลายอย่างร่ วมกัน เช่น การวัดผลการเรี ยนรู ้ สิ งทีวัดคือ ผลทีเกิดจากการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
พิชิต ฤทธิY จรู ญ (2550 : 4) กล่าวว่า การวัดและประเมินผล หมายถึง การตัดสิ น
คุณค่า หรื อ การตีราคา ข้อมูลทีได้จากการวัดโดยเปรี ยบเทียบกับข้อมูลอืน ๆ หรื อเกณฑ์ทีตังไว้
กรอนลัน และลินน (Gronlund and Linn. 1990 : 5 - 6) กล่าวว่า การวัดและ
ประเมินผล หมายถึง การตัดสิ นค่าของผลทีได้ โดยพิจารณาจากข้อมูลทังเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
ฮ๊อปกินส์ และแอนทีส (Hopkins and Antes. 1990 : 7) กล่าวว่า การวัดและ
ประเมินผล หมายถึ ง กระบวนการกําหนดตัวเลข จากการสังเกตคุ ณลักษณะบางอย่างของสิ งของ
บุคคล หรื อเหตุการณ์
แม็คมิลแลน (McMillan. 2001 : 10) กล่าวว่า การวัดและผล หมายถึง กระบวนการ
ทีมีระบบในการกําหนดตัวเลขให้กบั ผลการปฏิบตั ิงาน
สรุ ปได้ ว่ า การวัด ผลและประเมิ น ผล หมายถึ ง กระบวนการที ช่ ว ยให้ ค รู
ได้ผ ลการเรี ย นของนักเรี ยนออกมาเป็ นตัวเลข เพื อนํามาใช้ในการปรั บเปลี ยนการเรี ยนการสอน
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเกิ ดการพัฒนาและเรี ยนรู ้ เต็มศักยภาพ และเป็ นการสะท้อนถึ งคุ ณภาพของครู
และนักเรี ยน
5.2 กระบวนการของการวัดและประเมินผล
พิชิต ฤทธิY จรู ญ (2550 : 10) กล่าวว่า กระบวนการในการวัดและประเมินผลมีดงั นี
1. กําหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน ขันนี เป็ นการวางแผนร่ วมกัน
ระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยนก่ อนเริ มจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยครู จะนําเอาเอกสารทีเป็ นสาระและ
กิ จกรรมตลอดทังภาคเรี ยน ซึ งเรี ยกว่าแนวการสอน เพื อให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกันพิ จารณาและตกลงกัน
ตังแต่ตน้ ภาคเรี ยนว่าจุดประสงค์ของวิชานี เป็ นอย่างไร กิ จกรรมการเรี ยนการสอนต้องทําอะไรบ้าง
เกณฑ์ การตัดสิ นผลการเรี ยนมี วิ ธี อย่างไร เพื อให้ ผูเ้ รี ยนเห็ นภาพตลอดทังภาคเรี ยน และมี สิ ทธิY
ทีจะขอเพิม หรื อลด หรื อปรับสาระและกิจกรรมทีครู นาํ เสนอได้
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2. กํา หนดจุ ด ประสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม ขันนี เป็ นการแปลงจุ ด มุ่ ง หมายทัวไป
หรื อจุดมุ่งหมายของรายวิชาเป็ นจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรม ในแต่ละบทหรื อหน่วยการเรี ยนเพือให้
ครู มีความชัดเจนในพฤติกรรม และคุณลักษณะทีต้องการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน และเพือให้สามารถวัดได้
สั ง เกตได้จุ ด ประสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมประกอบด้วยเงื อนไขที แสดงพฤติ ก รรมและเกณฑ์ ข นตํ
ั า
ทีสามารถแสดงพฤติกรรมนัน ๆ
3. สร้ า งเครื องมื อ วัด แลประเมิ น ผล ขันนี ครู ต้อ งรู ้ ว่ า เครื องมื อ มี กี ประเภท
แต่ละประเภทมี ลกั ษณะเฉพาะ ข้อดี และข้อจํากัดอย่างไรเพือทีจะเลื อกใช้ให้เหมาะกับจุดประสงค์
เชิ งพฤติ กรรมที จะวัดเครื องมื อที ใช้ว ดั ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนมี หลายประเภท เช่ น แบบทดสอบ
แบบวัดเจตคติ แบบสังเกต เป็ นต้น
4. ทดสอบและเก็ บรวบรวมข้อมู ล เมื อครู สร้ างเครื องมื อเสร็ จแล้วก่ อนนําไป
รวบรวมข้อมู ลควรมี การตรวจสอบหาคุ ณภาพของเครื องมื อ หลังจากนันก็ นําไปรวบรวมข้อมู ล
ซึ งสามารถดําเนิ นการได้ 3 ระยะ คื อ ระยะก่ อนเรี ยน ระหว่างการเรี ยนการสอน และเมื อสิ นสุ ด
การเรี ยนการสอน
5. จัดกระทําข้อมูล ในขันนี ครู จะต้องรู ้ ว่าจะจัดกระทําข้อมูลเพื อจุ ดประสงค์ใด
เพื อบรรยายเกี ยวกับนักเรี ยนเป็ นรายบุ คคล หรื อต้องการบรรยายเป็ นกลุ่ ม หากต้องการบรรยาย
เป็ นกลุ่ ม จะบรรยายเฉพาะกลุ่ ม หรื อจะสรุ ป อ้า งอิ ง ไปยัง กลุ่ ม ใหญ่ โ ดยอาศัย กลุ่ ม ที ศึ ก ษานี
เป็ นกลุ่ มตัวอย่างและข้อมูลที วัดมาได้นีอยู่ในระดับมาตราใด บอกประเภท ลําดับที หรื อบอกช่ วง
นันคือครู ตอ้ งมีความรู ้เรื องมาตรการวัดและมีความรู ้เรื องสถิติ ทังสถิติบรรยายและสถิติอา้ งอิง
6. ตัด สิ น ผลการเรี ยน การประเมิ น ผลการเรี ยนของผู ้เ รี ยนที ปฏิ บ ัติ ก ั น มาก
ในปั จจุ บ ันก็ คื อการตัดเกรดหรื อการให้ระดับผลการเรี ยนซึ งกระทําเมื อประเมิ นภายหลังสิ นสุ ด
และอาจกระทําเฉพาะสิ นสุ ดการเรี ยนการสอนแต่ละตอนก็ได้ เช่ น ให้เกรดในการสอบย่อยแต่ละครัง
ให้ เกรดผลงานการให้ เกรดตอนท้า ยของบทเรี ย น เป็ นต้น ซึ งครู จ ํา เป็ นต้อ งมี ค วามรู ้ เกี ยวกับ
หลักในการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรดทีดี
กัสคีย ์ (Guskey. 2000 : 41 - 42) กล่าวว่า กระบวนการในการวัดและประเมินผล
สามารถลําดับขันตอนได้ 4 ขันตอน คือ
1. กําหนดมาตรฐานสําหรับคุณภาพการตัดสิ น
2. มาตรฐานควรมีความเกียวข้องและสมบูรณ์
3. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทีเกียวข้อง
4. สร้างมาตรฐานเพือกําหนดคุณค่า หรื อคุณภาพ
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สรุ ปได้วา่ การวัดและประเมินผล เป็ นการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี วัด
ของหลักสู ตรเพือกําหนดเกณฑ์การประเมินกําหนดภาระงานและชิ นงานทีแสดงถึ งศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยน ใช้กระบวนการสังเกต การบันทึกและการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจากผลงานทีผูเ้ รี ยน
ปฏิบตั ิ ครู มีความสามารถในการสร้างข้อสอบทีดี และมีการให้คะแนนอย่างยุติธรรม
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยต่ างประเทศ
โรบินสัน (Robinson. 2000 : 61-06A) ได้ศึกษา เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ในการทํางานของครู ประถมศึกษา และระดับการปฏิบตั ิการนิ เทศแบบคลินิกทีใช้ในโรงเรี ยนทีครู ทาํ
การสอน และยังมีจุดมุ่งหมายเพือทราบว่าการเพิมการปฏิบตั ิการนิ เทศแบบคลินิกจะเพิมความพึงพอใจ
ให้กบั ครู ได้หรื อไม่ พบว่า โรงเรี ยนทีมีระดับการปฏิบตั ิการนิ เทศแบบคลินิกอยูใ่ นระดับสู งและระดับ
ปานกลาง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญต่อความพึงพอใจในการทํางานของครู และยังแนะนํา
ให้เพิมการใช้การนิเทศแบบคลินิกเพือเพิมความพึงพอใจในการทํางานของครู
เคลตอน (Kelton. 2002 : 101) ได้ศึกษา เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการนิ เทศของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับบทบาทพฤติกรรมของผูบ้ ริ หาร พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
และระดับ มัธ ยมศึ ก ษาไม่ มี ล ัก ษณะของผู ้ใ ห้ ก ารนิ เ ทศโดยตรง และมี ข ้อ ด้อ ยในเรื องของ
พฤติกรรมการนิ เทศไม่มีการนิ เทศอย่างต่อเนื อง ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ว่ามีจุดด้อย
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
งานวิจัยในประเทศ
รังสรรค์ คุม้ ตระกูล (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื อง ความต้องการนิ เทศภายในของ
ครู ผสู ้ อนอําเภอแก่งหางแมว สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า ความต้องการ
การนิ เทศภายในของครู ผสู ้ อนอําเภอแก่งหางแมว สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1
ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครู โดยตรง ด้านการเสริ มสร้างประสบการณ์ทางวิชาชี พ ด้านการพัฒนา
ทักษะการทํางานกลุ่ ม ด้านการพัฒนาหลักสู ตรและด้านการวิจยั ในชันเรี ยนโดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก
พระมหาชู ศ ัก ดิY กิ จฺ จกาโร (2552 : บทคัดย่ อ) ได้ศึ ก ษา เรื อง ความสั ม พันธ์ ระหว่ า ง
พฤติ ก รรมการสอนของครู ก ับ ประสิ ท ธิ ผ ลของการจัด การศึ ก ษาพระปริ ยัติ ธ รรมแผนกธรรม
ของนักเรี ยนในจังหวัดชลบุ รี พบว่า พฤติ กรรมการสอนของครู ทีมี ความสั มพันธ์ ก ับประสิ ทธิ ผล
ของการจัดการศึ กษาพระปริ ย ตั ิ ธรรม โดยรวมมี ความสั มพันธ์ ก ันทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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พนม พูลเพิม (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอน
ของครู กบั พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 3 พบว่า พฤติ กรรมการสอนของครู ผูส้ อน มี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรม
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทังภาพรวมและรายด้าน
สุ ณียร์ ั ตน์ วีระสุ นทร (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื อง การศึกษาสภาพการนิ เทศภายใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาตราด พบว่า
1) สภาพการนิ เทศภายในตามความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 2) สภาพการนิ เทศภายในตามความคิดเห็ น
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาตราด โดยรวมและรายด้าน จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ3) สภาพการนิ เทศภายใน
ตามความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาตราด จําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาด
เล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ส่ วนสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
พิบูลชัย ศรี เข้ม (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึ กษา เรื อง การศึ กษาสภาพและปั ญหาการนิ เทศ
ภายในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 พบว่า 1) สภาพการนิ เทศภายในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล
เขตการศึกษา 10 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยูใ่ นระดับมาก 2) ปั ญหาการนิ เทศภายในโรงเรี ยน
สั ง กัด เทศบาล เขตการศึ ก ษา 10 โดยภาพรวมและรายด้ า นทุ ก ด้า น มี ปั ญ หาอยู่ ใ นระดับ น้ อ ย
3) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล เขตการศึ กษา 10 ที มี ตาํ แหน่ งต่างกันมี ความคิ ดเห็ นต่ อสภาพ
และปั ญหาการนิ เทศภายในโรงเรี ยนสั งกัดเทศบาล เขตการศึ กษา 10 ไม่ แตกต่ างกัน 4) ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 ทีมีประสบการณ์ ในการบริ หารงานต่างกัน มี ความคิดเห็ น
ต่ อสภาพและปั ญหาการนิ เทศภายในโรงเรี ยนสั ง กัดเทศบาล เขตการศึ ก ษา 10 ไม่ แตกต่ า งกัน
5) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสั งกัดเทศบาล เขตการศึ กษา 10 ที ปฏิ บ ตั ิ หน้าที ในโรงเรี ยนที มี ขนาดต่ างกัน
มีความคิดเห็นต่อสภาพและปั ญหาการนิเทศในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 ไม่แตกต่างกัน
สุ ปรี ยาอร สี สะแล (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื อง การศึ กษาความต้องการการนิ เทศ
ภายในของครู วิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี พบว่า 1) ครู วิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษา
จังหวัดจันทบุรีมีความต้องการ การนิเทศภายใน โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 2) ความต้องการ
การนิ เทศภายในของครู วิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามเพศ ประสบการณ์
การสอน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติ และจําแนกตามระดับการ
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จัดการเรี ยนการสอนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 ยกเว้น
ด้า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครู โ ดยตรงแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05
โดยครู วิทยาศาสตร์ ทีจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความต้องการการนิ เทศ
ภายในมากกว่าครู วิทยาศาสตร์ ทีจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึ กษาระดับประถมศึ กษาและระดับ
ขยายโอกาสทางการศึกษา ส่ วนครู วิทยาศาสตร์ ทีจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
กับระดับขยายโอกาสทางการศึกษามีความต้องการการนิเทศภายในไม่แตกต่างกัน
ละอองดาว ปะโพธิ ง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึ กษา เรื อง ความสั มพันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ ํา
ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนทีมีประสิ ทธิ ผลของครู ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเลย พบว่า 1) ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สั งกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษามัธยมศึ กษา จังหวัดเลย โดยภาพรวม
อยู่ ใ นระดับ มาก 2) พฤติ ก รรมการสอนที มี ป ระสิ ทธิ ผ ลของครู โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
3) ความสั มพันธ์ ระหว่ างภาวะผู ้นําทางวิ ชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับพฤติ กรรมการสอน
ทีมีประสิ ทธิ ผลของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยูใ่ นระดับค่อนข้างสู งมีนยั สําคัญทางสถิติ .01
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้อง จะเห็ นได้ว่าการนิ เทศภายในมี ส่วนสําคัญ
ในการจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ และมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการสอนของครู ส ถานศึ ก ษาต้องเกิ ดจาก
ความร่ วมมือของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน และทุกฝ่ ายทีมีส่วนเกี ยวข้อง เพือให้ความช่วยเหลื อ
แก่ครู โดยตรง เสริ มสร้ างประสบการณ์ ทางวิชาชี พ พัฒนาทักษะการทํางานเป็ นกลุ่ ม พัฒนา
หลักสู ตร และวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี ยน อีกทังยังส่ งผลให้ครู ผสู ้ อนมีพฤติกรรมการสอนทีดีขึน
ทังด้านการสร้ างแรงจูงใจใฝ่ รู ้ การแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง การใช้กิจกรรมกลุ่ ม การใช้คาํ ถาม
และการบูรณาการ เพือพัฒนาและส่ งเสริ มให้การนิ เทศภายในสถานศึกษาและพฤติกรรม การสอน
ของครู ให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป ดังนันผูว้ ิจยั จึงได้นาํ เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องมาประยุกต์ใช้
เป็ นแนวทางในการศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษากับพฤติ กรรม
การสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด เพือนําผลทีได้จากการวิจยั ไปใช้
ในการวางแผนพัฒ นาและปรั บ ปรุ งกระบวนการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาและสนั บ สนุ น
พฤติกรรมการสอนของครู ให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

