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50253909 : สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั :  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ / สมรรถภาพการวจิยัในชั้นเรียน 
                   ยพุิน  ยืนยง   :   การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู
เขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.   อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :   ผศ. ดร. วชัรา  เล่าเรียนดี, รศ.ดร. บุญมี  เณรยอด.  
และ  อ.ดร. สุจิตรา  คงจินดา.  390  หนา้. 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1)  พฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยั
ในชั้นเรียน  ของครูเขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ         2) ประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ
เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู    ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั   คือ  ครูผูส้อนและนกัเรียน   เขตการศึกษา  5  อคัร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จ  านวน  5  โรงเรียน  ประกอบดว้ย  1)  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์  2)  โรงเรียนนกับุญเปโตร   3)  โรงเรียน
บอสโกพิทกัษ ์   4)  โรงเรียนอนันาลยั    และ  5)  โรงเรียนเซนตแ์อนดรูว ์ ประกอบดว้ย  ครู  จ  านวน  680  คน  และนกัเรียน  จ  านวน  
12,076  คน   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  ครูผูส้อนและนักเรียน  เขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จ  านวน  3  
โรงเรียน ไดแ้ก่  1)  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์  2) โรงเรียนนกับุญเปโตร  และ  3) โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์   โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบ
อาสาสมคัร     จ  าแนกเป็นครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  จ  านวน  11 คน  และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  4  และ 6   จ  านวน  
328  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   ไดแ้ก่   แบบวิเคราะห์เอกสาร  แบบสัมภาษณ์  แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสังเกต และ
ประเด็นสนทนากลุ่ม   การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉล่ีย ( )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ค่า  Wilcoxon Signed 
Ranks Test  ค่า  t – test  แบบ  dependent   และการวเิคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis)    
 ผลการวจิยั  พบวา่     
 1) รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน มีช่ือว่า ซีไอพีอี  (CIPE  
Model)  ประกอบดว้ย  หลกัการ มุ่งเน้นกระบวนการนิเทศท่ีเป็นระบบสัมพนัธ์กนั  และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
วตัถุประสงค์   เพื่อพฒันาสมรรถภาพการนิเทศและการท าวิจยัในชั้นเรียน  กระบวนการนิเทศ  4  ขั้นตอน  คือ   ขั้นตอนท่ี 1 
Classifying : C  การคดักรองระดบัความรู้ ความสามารถ ทกัษะท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อจดักลุ่ม
ครูและเลือกวธีิการนิเทศท่ีเหมาะสมส าหรับครูแต่ละกลุ่ม   ขั้นตอนท่ี  2  Informing :  I   การใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ    ขั้นตอนท่ี  3  
Proceeding : P  การด าเนินงาน ไดแ้ก่  3.1  การประชุมก่อนการสังเกตการสอน  (Pre conference) 3.2  การสังเกตการสอน 
(Observation) 3.3 การประชุมหลงัการสังเกตการสอน  (Post conference)  ขั้นตอนท่ี 4 Evaluating : E   การประเมินผลการนิเทศ  
โดยมีการก ากบั  ติดตาม (Monitoring) อยา่งต่อเน่ืองทุกขั้นตอน    และ 
 2)  ผลการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน   พบวา่  ครูผูนิ้เทศ
มีสมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  อยูใ่นระดบัสูงมาก  และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนก่อนและ
หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่
ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ    ครูผูรั้บการนิเทศมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการก่อนและหลงัการใช้
รูปแบบการนิเทศ    แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อน
การใช้รูปแบบการนิเทศ  มีสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน อยู่ในระดบัสูงมาก  และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และนกัเรียนมีผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ
ของครูผูรั้บการนิเทศ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ   นกัเรียนมีผลการเรียนรู้
สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ  
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50253909 : MAJOR : CURRICULUM AND INSTRUCTION 
KEY WORDS   :   DIFFERENTIATED SUPERVISION MODEL / CLASSROOM  ACTION  
                             RESEARCH COMPETENCY 
 YUPIN YUENYONG : THE DEVELOPMENT OF DIFFERENTIATED SUPERVISION 
MODEL FOR THE ENHANCEMENT ON CLASSROOM ACTION RESEARCH COMPETENCY 
OF TEACHERS IN BANGKOK ARCHDIOCESE, EDUCATIONAL REGION 5. THESIS 
ADVISORS : ASST.PROF. WATCHARA LOWRIENDEE, Ph.D., ASSOC.PROF. BOONMEE 
NENYOD, Ed.D., AND SUJITTRA KONGJINDA, Ph.D. 390 pp. 
 
 The purposes of this research were to 1) develop a Differentiated Supervision 
Model for the enhancement on classroom action research competency  of teachers in 
Bangkok Archdiocese, Educational Region 5, and 2) evaluate the implementation of a 
Differentiated Supervision Model for the enhancement on classroom action research  
competency  of teachers in Bangkok Archdiocese, Educational Region 5. The population 
were 680 teachers and 12,076 students  from five schools in Bangkok Archdiocese, 
Educational Region 5 namely 1) Joseph Upathom School   2) St.Peter School   3)  Boscopitak 
School  4)  Annalai School  and 5)  St.Andrews School. The sample included 11 volunteer 
teachers  and  328  students  from  the third fourth and the sixth  grade  from  three  schools 
in  Bangkok  Archdiocese  namely    1)  Joseph Upathom School    2)  St.Peter School     and 
3)  Boscopitak School. The research instruments comprised of a document analysis form, 
interview form, tests, questionnaire, observation forms, and focus-group items.  Data were 
analyzed in terms of percentage (%), means (X), standard deviation (S.D.), Wilcoxon Signed 
Ranks Test, t-test dependent, and content analysis. 
  The results of the research were as follow. 1) A Differentiated Supervision Model 
for the enhancement on classroom action research  competency called CIPE Model which 
consisted of principles : focus systematic functioning of related elements and individual 
differences, objectives : to enhance supervision and classroom action research competency 
and four-step procedures including step 1 : Classifying (C) : to classify teachers with 
appropriate supervisory techniques based on level of knowledge, skills and competency on 
teaching and classroom action research. Step 2 : Informing (I) : to inform and provide teacher 
with essential knowledge and skills before supervision. Step 3 : Proceeding (P) : to perform 
the supervisory process beginning with pre conference , observation and post conference and 
step 4 : Evaluating (E) : to evaluate the process and outcomes of Differentiated Supervision 
Model implementation together with continuous coaching and monitoring. The Differentiated 
Supervision Model was proved to be effective as verified by experts.  2) The empirical data 
that supported the effectiveness of the Differentiated Supervision Model developed were as 
follows : (1) Regarding to the supervising teachers, they showed a very high level of 
competency in differentiated supervision  and their knowledge on classroom action research 
before and after the implementation of the supervision model were statistically significant 
different at the .05 level whereas the average scores of knowledge on classroom action 
research after the implementation of the supervision model were higher  than the prior one. 
(2) Regarding to the inviting teachers, their knowledge on differentiated supervision before 
and after the implementation of the supervision model were statistically significant different at 
the .05 level whereas the average scores of knowledge on supervision after the 
implementation of the supervision model were higher than before the implementation of the 
supervision model. The teachers who were supervised also showed a very high  level of 
competency on classroom action research. They were satisfied with the Differentiated 
Supervision Model at the most satisfaction level. (3) Regarding to the students, it was found 
that their learning outcomes before and after the implementation of the supervision model 
were statistically significant different at the .05 level. After the implementation of the 
supervision model, the students’ learning outcomes were higher than before the 
implementation of the supervision model. 
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               วิทยานิพนธ์    เร่ือง    “การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริม 
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ” ฉบบัน้ีส าเร็จ
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ปรับปรุงจนมีความสมบูรณ์ จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา เล่าเรียนดี  รองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี  
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ศาสตราจารย ์  ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์    และอาจารย ์
ดร.ประเสริฐ มงคล  ผูท้รงคุณวฒิุ  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณ ซิสเตอร์ ดร.อรชร  กิจทวี  ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบอสโกพทิกัษ ์  
บาทหลวง ดร.วิวฒัน์  แพร่สิริ   ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเปรมฤดีศึกษา  บาทหลวง ดร.อภิสิทธ์ิ   
กฤษเจริญ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนธีรศาสตร์   อาจารย ์ ดร.จตุรงค ์   อินทรรุ่ง   ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การศึกษามีความส าคญัยิง่ในการพฒันาประเทศ  เน่ืองจากปัจจยัส าคญัของการพฒันา
ประเทศคือคุณภาพของคน  และการศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาคน  ดงันั้น  การจดัการศึกษาใหมี้
คุณภาพสามารถพฒันาคนในประเทศใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  สมดุลทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย 
และสงัคม  เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนตลอดชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ยอ่มเป็น
รากฐานส าคญัในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ของประเทศในทุกดา้น   
 การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ เพื่อการพฒันาประเทศใหมี้ความรุ่งเรืองดา้นเศรษฐกิจ  
สงัคม  การเมือง  วฒันธรรม  และเทคโนโลยนีั้น  ครู  ถือเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่  เน่ืองจากครูเป็น
ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น  วิชาชีพครูจึงควรเป็นวิชาชีพ
ของคนเก่ง  คนดี  ในสงัคม  ครูควรเป็นตน้แบบของความดีงาม  เพราะหนา้ท่ีของครูมีความส าคญั
และยิง่ใหญ่ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2540  มาตรา  81 ใหค้วามส าคญัใน 
การพฒันาวิชาชีพครูและการปฏิรูปการศึกษา โดยก าหนดใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาของชาติ  
(ส านกังานเลขาธิการรัฐสภา  2545 : 38) นอกจากน้ี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช  
2542   แกไ้ขเพิ่มเติม   (ฉบบัท่ี  2)   พทุธศกัราช  2545   หมวด  7   ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการพฒันา
ครู  โดยมาตรา  52  ก าหนดใหก้ระทรวงส่งเสริมใหมี้ระบบ  กระบวนการผลิต  การพฒันาครู  
คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา  ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  
โดยการก ากบัและประสานใหส้ถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีผลิตและพฒันาครู   คณาจารย ์   รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษาใหมี้ความพร้อม และมีความเขม้แขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่และพฒันาบุคลากร
ประจ าการอยา่งต่อเน่ือง  รัฐพึงจดัสรรงบประมาณและจดัตั้งกองทุนพฒันาครู  คณาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษาอยา่งเพียงพอ  มาตรา  53  ใหมี้องคก์รวิชาชีพครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และ
ผูบ้ริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์รอิสระภายใตก้ารบริหารของสภาวิชาชีพในการก ากบัของ
กระทรวง  มีอ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออก  และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ     ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด  
รวมทั้งการพฒันาวิชาชีพครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา  ใหค้รู  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนของรัฐและเอกชนตอ้งมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด  ในมาตรา  55  ใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน    ค่าตอบแทน    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1 

2 

สวสัดิการ  และสิทธิประโยชน์เก้ือกลูอ่ืน    ส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้
มีรายไดท่ี้เพยีงพอเหมาะสมกบัฐานะทางสงัคมและวิชาชีพ  ใหมี้กองทุนส่งเสริมครู  คณาจารย ์ 
และบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามก าหนดกฎกระทรวง  (ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ  2543 : 26-28) 
 แมว้า่รัฐจะไดใ้หค้วามส าคญัต่อวิชาชีพครูและการพฒันาครู  โดยบญัญติัไวใ้นกฎหมาย
ต่าง ๆ   ดงักล่าว   แต่จากการประเมินผลของหลายหน่วยงาน     พบวา่     การพฒันาครูท่ีผา่นมายงั
ไม่ประสบผลส าเร็จ  เช่น   ขอ้มูลของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
(2552 : 1-2)  กล่าววา่ จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาท่ีผา่นมา นบัจากการท่ีมีการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พทุธศกัราช  2542  เป็นเวลา  10  ปี  พบวา่  แมมี้
หลายเร่ืองท่ีประสบผลส าเร็จ  เช่น  การปรับโครงสร้างหน่วยงานใหมี้เอกภาพยิง่ข้ึน มีการจดั
ระเบียบบริหารราชการแบบเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการจดัตั้งส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาเป็นองคก์รมหาชน  การน ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบราชการเพื่อความอิสระ  
คล่องตวัในการบริหารจดัการ  เป็นตน้  แต่กย็งัมีอีกหลายเร่ืองท่ีมีปัญหาตอ้งเร่งพฒันา  ปรับปรุง  
และต่อยอด โดยเฉพาะดา้นคุณภาพผูเ้รียน ครู  คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพ
ของการบริหารจดัการ  รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  ท่ีพบวา่  มีสถานศึกษาจ านวนมากท่ี
ไม่ไดม้าตรฐาน  ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิต ่า  ขาดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้งการคิด วิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้ 
และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง  คุณธรรม  จริยธรรม   ในดา้นครู  คณาจารย ์   พบวา่   มีปัญหา
ขาดแคลนครู  คณาจารย ์  ท่ีมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  ไม่ไดค้นเก่ง  คนดี  และใจรักมาเป็นครู  
คณาจารย ์  และการพฒันาครูประจ าการยงัไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายทั้งดา้นปริมาณและ
คุณภาพ  ในดา้นการบริหารจดัการ  พบวา่  ยงัไม่มีการกระจายอ านาจการบริหารจดัการทั้งสู่
สถานศึกษา  เขตพื้นท่ี  และองคก์รปกครองทอ้งถ่ินตามเป้าหมาย  รวมทั้งยงัขาดการมีส่วนร่วมใน
การบริหารและจดัการศึกษา ดงันั้น ขอ้เสนอในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พทุธศกัราช  
2552 - 2561)     จึงไดก้ าหนดประเดน็ส าคญัของระบบการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีตอ้งการปฏิรูป
อยา่งเร่งด่วนไว ้ 4  ประการหลกัดว้ยกนั ดงัน้ี  1)  พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่  2)  พฒันาคุณภาพ
ครูยคุใหม่  3)  พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่  และ  4)  พฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการยคุใหม่  (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  2552 : 14-32)   
ซ่ึงการพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่  มีมาตรการหลกั  คือ  1)  ปรับปรุงและพฒันาระบบและหลกัเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู  ใหเ้ช่ือมโยงกบัความสามารถในการจดัการเรียนการสอนและ
เรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั  2)  เร่งจดัตั้งกองทุนพฒันาและกองทุนส่งเสริมครู  คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา  3) พฒันาครู  อาจารย ์  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใหส้ามารถจดัการเรียน
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การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการพฒันาครูประจ าการท่ีสอนไม่ตรงวิชาเอก ให้
สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ รวมทั้งใหมี้ระบบและมาตรการจูงใจใหค้รู  คณาจารย ์ 
และบุคลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ือง  และ  4)  พฒันาคณาจารย ์  ผูบ้ริหาร  และ
บุคลากรดา้นอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอน วิจยั  และพฒันานวตักรรม
และเทคโนโลย ี  และการใชค้รู  คณาจารย ์  และบุคลากรทางการศึกษา  (ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  2552 : 20-21) 
 นอกจากขอ้เสนอการปฏิรูปครูดงักล่าวแลว้ในการพฒันาครูจ าเป็นตอ้งพิจารณามาตรฐาน
วิชาชีพครูซ่ึงเป็นเป้าหมายของการพฒันา โดยพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พทุธศกัราช  2546  มาตรา  49  ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูไว ้  3  ดา้น  คือ  1)  มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ  2)  มาตรฐานการปฏิบติังาน  และ  3)  มาตรฐานการปฏิบติัตน  ซ่ึงใน
มาตรฐานความรู้นั้น  ไดก้ าหนดสาระความรู้และสมรรถนะในเร่ืองต่าง ๆ  9  เร่ือง  เช่น  ภาษาและ
และเทคโนโลยสี าหรับครู  การพฒันาหลกัสูตรการจดัการเรียนรู้  จิตวิทยาส าหรับครู  การบริหาร
จดัการในหอ้งเรียน  และสาระความรู้ท่ี  7  คือ  การวิจยัทางการศึกษา  ซ่ึงมีความส าคญัยิง่ต่อการ
พฒันาทั้งตวัครูและผูเ้รียนในยคุปัจจุบนัซ่ึงตอ้งใชก้ารวจิยัเป็นพื้นฐาน โดยครูจะตอ้งมีความรู้
เก่ียวกบัทฤษฎีการวิจยั  รูปแบบและการออกแบบการวิจยั   กระบวนการและสถิติเพื่อการวิจยั   รู้จกั
ท าการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้และแกปั้ญหา  โดยจะตอ้งมีสมรรถนะท่ีจะน าผลการวิจยัไปใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนและสามารถท าวิจยั   เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนได ้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัต่าง ๆ เก่ียวกบัคุณลกัษณะครูดีในประเทศไทยดา้นความรู้ของครูท่ีตอ้งมี
ความรู้ดา้นการวิจยั  วิทยาการคอมพิวเตอร์  และภาษา  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  
(เมธี  ปิลนัธนานนท ์  2552 : 47)  สอดคลอ้งกบั  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พทุธศกัราช  
2542  แกไ้ขเพิม่เติม  (ฉบบัท่ี  2)  พทุธศกัราช  2545  มาตรา  24  ท่ีก าหนดใหค้รูสามารถใชก้ารวิจยั
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้   ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ สอดคลอ้งกบั  มาตรา 30  ใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถท าการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา   
 นอกจากขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเนน้ถึงความส าคญัในการพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถ
ในดา้นการวจิยัแลว้ ยงัมีนกัวิชาการหลายท่าน ไดก้ล่าวถึง   ความจ าเป็นท่ีครูจะตอ้งท าการวิจยั หรือ
ใชผ้ลการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน  เช่น  ครุรักษ ์  ภิรมยรั์กษ ์  (2544 : 4) 
กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การวิจยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัของครูในการพฒันาวถีิชีวิตความเป็นอยูไ่ปสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ     เพราะการวิจยัจะช่วยใหค้รูเป็นนกัแสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ ๆ อยูเ่สมอ  
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ซ่ึงจะช่วยใหค้รูมีความรู้อยา่งกวา้งขวางและลุ่มลึก   ท างานอยา่งมีเหตุผล  สร้างสรรค ์  เป็นระบบ 
และผลจากการวิจยัในชั้นเรียนจะเป็นตวับ่งช้ีถึงความส าเร็จในการท างานของครูไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม  นัน่กคื็อ    ผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรตอ้งการและ
เป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคมทั้งตวัครูและผูเ้รียน  ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ  (2548 : 12)  ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการวจิยั  โดยเฉพาะการวจิยัในชั้นเรียนไว ้ สรุปไดว้า่  การวจิยัในชั้นเรียนท า
ใหก้ารจดัการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมากยิง่ข้ึน ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บการ
พฒันาและส่งเสริมตามศกัยภาพสูงสุดของผูเ้รียน  นอกจากนั้น  กาญจนา  วฒัาย ุ  (2544 : 25) ได้
กล่าวถึงคุณค่าและความส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียน สรุปไดว้า่ การวจิยัในชั้นเรียนท าใหน้กัเรียน
ท่ีมีความรู้ความสามารถหรือพื้นฐานแตกต่างกนั มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนได ้     เน่ืองจากมี
การวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบันกัเรียน และช่วยใหก้าร
สอนของครูมีคุณภาพ  มีการท างานอยา่งเป็นระบบ   มีเป้าหมายชดัเจน  เกิดแนวคิดในการแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  และผลการวิจยันั้นสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพของครู 
 จากขอ้ก าหนดตามระเบียบกฎหมายและแนวคิดของนกัวิชาการดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่  
การวิจยัมีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับครูท่ีเป็นครูมืออาชีพ โดยท่ี กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2543 : 2)  ไดก้ล่าววา่    จุดเนน้ในเร่ืองการวิจยัส าหรับผูส้อน   คือ   เพื่อพฒันาการเรียนการสอน  
ซ่ึงหมายความกวา้งไปถึงพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาการสอนหรือวิชาชีพของผูส้อนดว้ย   
 การวิจยัเพื่อการพฒันาการเรียนการสอนจดัเป็นการวิจยัในชั้นเรียน เน่ืองจากเป็นการ
ปฏิบติัการวิจยัในบริบทของชั้นเรียนตรงตามนิยามของการวิจยัในชั้นเรียน ดงัท่ี  วชิยั  วงษใ์หญ่  
(2537 : 1)  ทิศนา  แขมมณี  (2540 : 98)   และ  ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ ์  (2540 : 12)  ไดใ้ห้
ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียนในท านองเดียวกนัวา่ การวิจยัในชั้นเรียนเป็นกระบวนการ
แสวงหาความรู้อนัเป็นความจริงท่ีเช่ือถือไดใ้นเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อการพฒันาการ
เรียนรู้ของนกัเรียนในบริบทของชั้นเรียน    โดยมีครูเป็นนกัปฏิบติัการวิจยั    และใชน้กัเรียนเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง การท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนช่วยใหค้รูท างานอยา่งเป็นระบบ มีความเขา้ใจงาน
สามารถเลือกแนวทางท่ีมีเหตุผลและสร้างสรรคใ์นการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีคุณภาพ     เพราะนกัวิจยั
มีระบบการคิดท่ีผา่นการใคร่ครวญช่วยใหไ้ดต้วับ่งช้ีท่ีเป็นรูปธรรม    เกิดความสุขในการท างาน
และท่ีส าคญัคือ    ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ    ครูเกิดการเรียนรู้
หรือมีนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์กบัการจดัการเรียนการสอน  ท าใหค้รูเกิดการพฒันาตนเอง  และ  
วชัรา  เล่าเรียนดี  (2545 : 108-109)  กล่าวไวส้อดคลอ้งกนัวา่  การวจิยัในชั้นเรียน (Classroom 
Action Research)  เป็นการศึกษาท่ีเป็นระบบและขั้นตอนตามล าดบั    โดยมีการด าเนินการเกบ็
ขอ้มูลต่าง ๆ ในชั้นเรียน  หรือในโรงเรียนเพื่อศึกษาหาค าตอบของปัญหา  หรือศึกษาหาวิธีการและ
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นวตักรรมการสอนใหม่ ๆ  เพื่อน าผลจากการศึกษานั้นมาแกปั้ญหาหรือปรับปรุงพฒันาการเรียน
การสอนในชั้นเรียนนั้น ๆ  โดยตรง  หรือภายในโรงเรียน  
 ส่วนพิมพนัธ์ เตชะคุปต ์ และคณะ (2544 : 9)   ไดใ้หค้วามหมายของการวิจยัในชั้นเรียน
วา่เป็นการวิจยัประเภทปฏิบติัการ  (Action Research)  คือ  การวิจยัมีเป้าหมายเพื่อน าผลไปใช้
ปฏิบติังานจริงดว้ย  เพราะเป็นการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยมีครูเป็นผูท้  าการวิจยั  จึงเรียกวา่
การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  (Classroom Action Research : CAR)  หรือเรียกสั้น ๆ วา่  การวิจยั
ในชั้นเรียน  (Classroom Research : CR)  ส่วนสุวิมล  วอ่งวาณิช  (2548 : 21)  กล่าววา่  การวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน   คือ   การวิจยัท่ีท าโดยครูผูส้อนในชั้นเรียน    เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชั้นเรียน และน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ใหดี้ยิง่ข้ึน  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน  เป็นการวิจยัท่ีตอ้งท าอยา่งรวดเร็ว  น าผลไป
ใชท้นัที  และสะทอ้นขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัของตนเองและเพื่อน
ร่วมงานในโรงเรียนไดมี้โอกาสวิพากษ ์  อภิปราย   แลกเปล่ียนเรียนรู้ในแนวทางท่ีไดป้ฏิบติัและผล
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ทั้งของครูและผูเ้รียน 
 แบสเซ  (Bassey 1986 : 29) เสนอวา่ ลกัษณะของการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน คือ  
งานวิจยัท่ีมีผูเ้ขา้ไปท าวิจยัในหอ้งเรียนและท าอยา่งรวดเร็ว    อาจมีการท าวิจยัปฏิบติัการเพียง  2 - 3  
ชัว่โมง  กเ็สร็จเรียบร้อย    ไม่เหมือนงานวจิยัทางวิชาการท่ีอาจตอ้งใชเ้วลาในการคิด      การก าหนด
กรอบการวิจยั  และใชเ้วลาในการวิจยันาน  ดงันั้น วิธีการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  จึงไม่มีความ
ซบัซอ้นเหมือนวิธีการวิจยัเชิงวิชาการ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  โรวแ์ลนด ์ (Rowland  1986 : 
29)  ในประเดน็ท่ีวา่การวิจยัเชิงวิชาการต่างจากการวิจยัของครูตรงท่ีการวิจยัเชิงวิชาการเนน้การ
สรุปอา้งอิงผลการวิจยั  ส่วนการวิจยัของครูไม่เนน้การสรุปอา้งอิงผลการวิจยั     และการวิจยัของครู
มกัใชว้ิธีการเชิงอตัวิสยัในการแสวงหาความรู้  โดยใหค้วามส าคญักบัการตีความส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในหอ้งเรียนดว้ยตนเอง   
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง    พบวา่    ค  าท่ีใชใ้นการวิจยัในชั้นเรียนโดยครูนั้นมี
การใชค้  าท่ีแตกต่างกนั เช่น การวิจยัปฏิบติัการ (Action Research) การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research : CAR)  การวิจยัของครู (Teacher Research)  การวจิยัในชั้นเรียน 
(Classroom Research)  (สุวมิล  วอ่งวานิช  2543 : 86)  และการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
(กรมวิชาการ  2542 : 7)  ส าหรับในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัใชค้  าวา่   การวิจยัในชั้นเรียน  
(Classroom Action Research : CAR)   

 แมว้า่การวิจยั โดยเฉพาะการวิจยัในชั้นเรียนจะมีความส าคญัจ าเป็นต่อการพฒันา
วิชาชีพครู  และการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  และครูไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความรู้ความ
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เขา้ใจเร่ืองการวิจยั โดยมีเป้าหมายใหค้รูสามารถท าวิจยัไดเ้ป็นระยะเวลายาวนานแลว้ก็ตาม  แต่จาก
การศึกษาสภาพการวิจยัทางการศึกษาในประเทศไทย  พบวา่  ครูมีความรู้เก่ียวกบัการวจิยัและ
ทกัษะการวิจยั  อยูใ่นระดบันอ้ย   (วีรพล  ฉลาดแยม้  2544)    ครูตอ้งการมีความรู้เก่ียวกบัการวิจยั
ในชั้นเรียน  (ดารณี  อาจเปรุ  2543)   นอกจากนั้นจากการสงัเกต   ติดตาม   ความเคล่ือนไหวของ
การท าวิจยัของครูในปัจจุบนัทั้งเพื่อการพฒันาการเรียนการสอนโดยทัว่ไป  และพฒันาเป็นผลงาน
ทางวิชาการท่ีจ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการวิจยั  พบวา่    ส่วนใหญ่ครูยงัไม่สามารถด าเนินการวิจยัและ
เขียนรายงานการวิจยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ตรงกบัสภาพปัจจุบนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงไดด้ว้ยตนเอง   โดยมี
ครูส่วนนอ้ยท่ีสามารถท าวิจยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพซ่ึงมีพี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาท่ีตอ้งคอยดูแลใหค้  าแนะน า
ใกลชิ้ดอยา่งต่อเน่ือง  ปรากฏการณ์ของสภาพปัญหาดงักล่าวน้ี   สุวมิล  วอ่งวาณิช   (2548 : 5-6)   
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัและการพฒันาครู  ไดส้รุปรวบรวมสาเหตุท่ีท าใหก้ารวิจยัของครูไม่กา้วหนา้
ไว ้6  ประการ  โดยสรุปคือ   1)  ความรู้ของครูท่ีไดจ้ากการอบรมไม่เพียงพอท่ีจะท าใหค้รูสามารถ
ท าวิจยัแบบเป็นทางการไดโ้ดยล าพงั  ส่งผลใหค้รูท าวิจยัไม่เสร็จ   และเกิดความทอ้ถอยในการท า
วิจยั  และทา้ยท่ีสุดกเ็กิดทศันคติทางลบต่อการท าวิจยั  2)  การท าวิจยัแบบเป็นทางการ  จ าเป็นตอ้ง
อาศยักระบวนการปริทศัน์เอกสาร หรือการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (review of literature)  อยา่ง
มาก  เพี่อใหก้รอบความคิดของการวิจยัมีความหนกัแน่น และการออกแบบการวิจยัสมเหตุสมผล  
แต่ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเวลา  อนัเน่ืองมาจากงานประจ าวนัของครู  จึงไม่เปิดโอกาสใหค้รูมีเวลาใน
การศึกษาเอกสารไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ครูจึงไม่คน้ควา้เอง แต่ใหผู้อ่ื้นท าแทน  ส่งผลใหค้รูไม่เกิดการ
เรียนรู้ ครูไม่ไดน้ าความรู้มาใชใ้นการปฏิบติัจริง  แต่เป็นการท าเพื่อใหค้รบถว้นตามรูปแบบของ
การวิจยัแบบเป็นทางการท่ีตอ้งมี  3) สืบเน่ืองมาจากความยากล าบากของกระบวนการวิจยั  ครูจึงไม่
เตม็ใจท าวิจยั  ไม่ไดท้  าวิจยัเพราะเห็นความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ไม่ไดเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะ
ท าวิจยัแบบต่อเน่ือง แต่มกัท าเพื่อหวงัสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อการเล่ือนขั้นหรือเล่ือนต าแหน่ง 
งานวิจยัของครูจึงมกัไม่เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอนในสภาพจริง     4)  ปัญหาวิจยั
ท่ีครูก าหนดข้ึนเพื่อใชใ้นการศึกษา  เป็นปัญหาท่ีครูพยายามเลียนแบบการวิจยัของนกัวิชาการ  มิใช่
ปัญหาในหอ้งเรียนของตนเอง    งานวิจยัของครูจึงไม่สามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนของครูผูน้ั้น    5)   งานวิจยัของครูมกัใชเ้วลาในการด าเนินการนานส่ิงท่ีครูคน้พบ       จึงไม่ 
ทนัสมยั  ไม่สามารถน าไปใชไ้ดท้นัเหตุการณ์    เน่ืองจากการเรียนการสอนท่ีเกิดปัญหาไดลุ้ล่วง
ผา่นมาแลว้  หรือนกัเรียนท่ีมีปัญหาตอ้งการการแกไ้ข  ไม่ไดอ้ยูใ่นชั้นเรียนนั้นแลว้  และ  6)  การท า
วิจยัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการฝึกฝนและเรียนรู้จากผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญ   แต่หลกัสูตรการฝึกอบรม
ดา้นการวิจยัส่วนใหญ่ เป็นหลกัสูตรแบบเร่งรัดในหลกัสูตรเก่ียวขอ้งกบัหลกัการของการท าวิจยั  
การเรียนรู้ศพัทเ์ทคนิค  และกระบวนการต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการท าวิจยั   ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีครูไม่คุน้เคย  
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เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยากและตอ้งอาศยัการฝึกปฏิบติัภายใตพ้ี่เล้ียงท่ีเขา้ใจในวิธีการวิจยัอยา่งสม ่าเสมอ  
แต่ในสภาพจริงหลงัการฝึกอบรม  ครูท่ีท าวิจยัไม่ไดมี้พีเ่ล้ียงช่วยในการท าวิจยั  ไม่มีประสบการณ์
และความช านาญในการท าวจิยัอยา่งแทจ้ริง  ท าใหร้ายงานการวจิยัของครูมีขอ้บกพร่องมากในเกือบ
ทุกขั้นตอนของการท าวิจยั ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งเร่งรัดพฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจกระบวนการวจิยั
และสามารถท าวิจยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  มัน่ใจ   เกิดผลต่อการพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน    
รวมทั้งการพฒันาวิชาชีพครูไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ดงันั้น  จากหลกัการ  แนวคิด  เป้าหมายท่ีแทจ้ริงของ
การนิเทศ  ท่ีมุ่งการช่วยเหลือ  แนะน าครูใหมี้การพฒันาในวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  การพฒันารูปแบบ
การนิเทศภายในโรงเรียนท่ีเหมาะสมกบัครูและศกัยภาพการท าวิจยัในชั้นเรียนจึงน่าจะแกปั้ญหาน้ีได ้
 จากการศึกษาสภาพและขอ้มูลพื้นฐานภาคสนามดว้ยวิธีการศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา สมัภาษณ์ครูเขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ  ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัสมรรถภาพการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆ
มณฑลกรุงเทพฯ  พบวา่  โรงเรียนในเครืออคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก
ของสงัฆมณฑล  มีทั้งส้ิน  จ านวน 10  เขต   อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ    เป็นเขตการปกครอง
ของศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย  1  ใน  10  เขต  โดยครอบคลุมพื้นท่ี  11  จงัหวดัใกลเ้คียง  
ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของการจดัการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนเป็นส าคญั จึงไดจ้ดัตั้งโรงเรียนประเภท
สามญัศึกษา และอาชีวศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั    ภายใตช่ื้อวา่     “ฝ่ายการศึกษาของโรงเรียน
ในเครืออคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ”  ซ่ึงก่อตั้ง   เม่ือปีพทุธศกัราช   2527  และถือเป็นหน่วยงานหน่ึง
ของสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยในการก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน    กระทรวงศึกษาธิการ     และฝ่ายการศึกษาของโรงเรียนในเครืออคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ มีการบริหารงานโดยแบ่งกลุ่มโรงเรียนตามเขตภูมิศาสตร์ เป็น 6 เขตการศึกษา รวมทั้งส้ิน 
38  โรงเรียน  ซ่ึงในเขตการศึกษา  5   อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   ประกอบดว้ย  5  โรงเรียน   ไดแ้ก่  
1)  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ 2)  โรงเรียนนกับุญเปโตร  3)  โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์ 4)  โรงเรียน
อนันาลยั  และ  5)  โรงเรียนเซนตแ์อนดรูว ์    โดยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่   จ  านวน  4  โรงเรียน  
และเป็นโรงเรียนขนาดเลก็  จ  านวน  1  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเซนตแ์อนดรูว ์  มีนกัเรียนทั้งส้ิน  
จ านวน  12,076  คน  มีครู  จ  านวน  680  คน  จ าแนกตามวฒิุการศึกษา  ปริญญาโท  จ านวน  60  คน  
และปริญญาตรี  จ านวน  542  คน โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอน  ตั้งแต่  6 – 10 ปี  มาก
ท่ีสุด  จ านวน  241  คน  รองลงมา  10  ปีข้ึนไป จ านวน 253 คน  และ 1 – 5  ปี  จ  านวน 105  คน 
 ดา้นสมรรถภาพการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูเขตการศึกษา 5 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  
จากขอ้มลูการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา  พบวา่  ยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควรและมีสภาพปัญหา
เช่นเดียวกบัครูในสงักดัอ่ืน ๆ กล่าวคือ  ครูมีการท าวิจยั    แต่การด าเนินการวจิยัส่วนใหญ่ท าเพื่อให้
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มีผลงานตามนโยบายและเง่ือนไขทางวิชาชีพ   ไม่ไดท้  าเพื่อพฒันาการเรียนการสอนอยา่งแทจ้ริง 
และครูยงัไม่สามารถท าวิจยัท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเองอยา่งมัน่ใจ   รายงานวิจยัของครูยงัขาดคุณภาพ  
ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขอยูเ่สมอ  ซ่ึงอุปสรรคปัญหาดงักล่าว  มีสาเหตุ  ท านองเดียวกบัท่ี  สุวิมล  
วอ่งวาณิช  (2548 : 5-6)   ไดร้วบรวมไว ้  เช่น  สาเหตุดา้นวิธีการพฒันา  ซ่ึงสาเหตุดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัปัญหาของครูในเขตการศึกษา 5 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  คือ  ครูไดรั้บการพฒันา
ดา้นการวิจยัในชั้นเรียน แต่ไม่เป็นระบบและไม่ต่อเน่ือง   ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการฝึกอบรมโดยโรงเรียน
ส่งครูเขา้รับการอบรมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ซ่ึงคร้ังสุดทา้ยเขตการศึกษา 5 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาครู โดยร่วมกนัจดัอบรมเชิงปฏิบติัการตามมาตรฐานวิชาชีพครู ณ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  ซ่ึงในหลกัสูตรฝึกอบรม  แบ่งเป็น 2 รุ่น   
ระยะเวลาในการอบรม   จ านวน  8  วนั  มีเน้ือหาเก่ียวกบัมาตรฐานความรู้ 9 เร่ือง รวมทั้งเร่ืองการ
วิจยัในชั้นเรียน ซ่ึงใชร้ะยะเวลา  9  ชัว่โมง  หลงัจากเสร็จส้ินการอบรม   ไดก้ าหนดใหค้รูทุกคนท า
วิจยัในชั้นเรียน   คนละ 1 เร่ือง   ก าหนดส่งปลายภาคเรียน    ดว้ยการรวบรวมรายงานการวจิยัส่ง
ใหก้บัคณะวิทยากร ซ่ึงเป็นคณาจารย ์  มหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นผูป้ระเมิน   จากผลการประเมิน   
พบวา่   ร้อยละ  90  อยูใ่นระดบัปรับปรุง  รองลงมา    ร้อยละ  8  อยูใ่นระดบัพอใช ้    และร้อยละ  2  
อยูใ่นระดบัดี   ซ่ึงจากการพิจารณาในส่วนท่ีอยูใ่นระดบัดี   พบวา่    เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจยัมาก่อน ไดรั้บการอบรมหลายคร้ัง และมีการศึกษาหาความรู้ในระดบัปริญญาโท และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู 
 จากขอ้มูลผลการอบรมเชิงปฏิบติัการดงักล่าว  แสดงใหเ้ห็นวา่  แมจ้ะมีการใชห้ลกัสูตร
การฝึกอบรมท่ีเขม้ขน้ มีการทดลองท าวิจยัในสภาพจริง   กย็งัไม่สามารถพฒันาครูใหมี้สมรรถภาพ
ในการวิจยัไดต้ามเกณฑท่ี์น่าพอใจ  ซ่ึงน่าจะเน่ืองมาจากการอบรมยงัขาดการติดตาม  ช่วยเหลือ
ระหวา่งครูท าวิจยั  เพราะจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการวิจยัในชั้นเรียน  หลงัจาก
ส้ินสุดการอบรมเชิงปฏิบติัการ  พบวา่  ครูส่วนใหญ่เห็นวา่ตนเองมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการวิจยั
อยูใ่นระดบัมาก  แต่เม่ือลงมือท าจริงกลบัไม่ถูกตอ้ง  นอกจากสาเหตุดา้นวิธีการพฒันาดงักล่าวแลว้  
ดา้นวฒิุและประสบการณ์การสอนของครูกเ็ป็นปัจจยัหน่ึงของปัญหา    เน่ืองจากในระยะ   2 - 3   ปี
ท่ีผา่นมา   พบวา่   ในเขตการศึกษา 5   อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   มีครูใหม่เขา้มาท าการสอน  โดย
ส่วนใหญ่ไม่มีวฒิุทางการศึกษา    ท าใหข้าดความรู้ความเขา้ใจ    ไม่สามารถท าการวิจยัได ้  จากการ
สมัภาษณ์ครูใหม่  พบวา่   วธีิการแกปั้ญหาคือ   สอบถามเพื่อนครูท่ีมีความรู้ มีความเช่ียวชาญ   หรือ
ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการวจิยัในโรงเรียน   พร้อมทั้งศึกษารูปแบบจากการท ารายงานการ
วิจยัของเพื่อนครู โดยไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหา  เพื่อหาสาเหตุและเลือกวิธีการการแกไ้ขท่ีถูกตอ้ง   
จึงไม่สามารถท าการวิจยัท่ีมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกระบวนการวิจยัไดด้ว้ยตนเอง 
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 นอกจากนั้นยงัมีสาเหตุดา้นการเช่ือมต่อระหวา่งนโยบายของโรงเรียนกบัการปฏิบติัจริง  
กล่าวคือ  สถานศึกษามีนโยบายใหค้รูท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนทุกปี
การศึกษา  แต่จากสภาพจริงท่ีปรากฏ  พบวา่  ผลการวิจยัของครูไม่ใช่ผลการวจิยัท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติัจริง เพียงแต่ท าเพื่อใหมี้รายงานวิจยัตามนโยบายของโรงเรียนและเง่ือนไขตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูท่ีกล่าววา่ ครูตอ้งท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอนเท่านั้น    
ส่วนสาเหตุเน่ืองมาจากการพฒันาบุคลากรในเร่ืองการวจิยัในชั้นเรียนยงัขาดความต่อเน่ือง  ซ่ึงถือ
เป็นเร่ืองส าคญัในการพฒันานกัเรียน  ดงันั้น  จึงควรพฒันาครูในเร่ืองการวิจยัในชั้นเรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง ถึงแมว้า่จะเคยจดัอบรมมาแลว้กต็าม แต่ถา้ครูไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ  ก็
จะเป็นการทบทวนความรู้ความเขา้ใจและเพิ่มความช านาญใหแ้ก่ครูมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะในแต่ละปี
มีครูใหม่ท่ีเขา้มาท าการสอน  บางคนไม่มีประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าว   

 จากสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาดา้นสมรรถภาพการวิจยัของครูเขตการศึกษา  5    
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ซ่ึงถือเป็นสมรรถภาพเฉพาะดา้น   เป็นความสามารถของบุคคลในงาน
เฉพาะอยา่ง     (เมธี  ปิลนัธนานนท ์ 2552 : 61)   ผูบ้ริหารสถานศึกษาและตวัแทนครูในทุกโรงเรียน
มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ น่าจะตอ้งมีการพฒันาใหค้รูมีสรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนใหสู้งข้ึน  
ใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจในสาระความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครอบคลุม และสามารถท าวิจยัในชั้นเรียน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีคุณภาพ เพื่อส่งผลต่อการพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง   
ซ่ึงคงจะตอ้งใชว้ิธีการท่ีเป็นระบบท่ีเช่ือวา่จะไดผ้ลดีกวา่ท่ีเคยใชใ้นอดีตท่ีผา่นมา  ซ่ึงจากการศึกษา
แนวคิดของนกัวิชาการ  รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พบวา่  กระบวนการท่ีจะใชแ้กปั้ญหาน้ีไดคื้อ  
การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอน  ดงัท่ี   เยาวพา  เตชะคุปต ์  (2542 : 86)  กล่าววา่   การ
นิเทศการสอนสามารถช่วยเหลือและแกปั้ญหาต่าง ๆ ในโรงเรียนได ้   เช่น  ปัญหาเก่ียวกบัการน า
หลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน เน่ืองจากครูไม่เขา้ใจหรือไม่มีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น  ปัญหา
เก่ียวกบัการประเมินเพราะครูไม่เขา้ใจระเบียบวิธีปฏิบติั    ปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนของครู   
เพราะครูไม่เปล่ียนพฤติกรรมการสอนหรือจดักิจกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ เหมาะสมและเก้ือหนุนต่อ
การท่ีจะพฒันาใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน    รวมทั้งปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์การสอน
ท่ีครูไม่รู้จกัใช ้   หรือประดิษฐคิ์ดคน้ใหเ้หมาะสมกบับทเรียน   นอกจากน้ี   ฟิชเชอร์   (Cheryl F. 
Fischer 2008 : 1)  ยงัไดก้ล่าวไวว้า่  ผูบ้ริหารสามารถน าการนิเทศการสอนมาส่งเสริม  พฒันาการ
เรียนการสอนและช่วยเหลือในการเรียนรู้ของนกัเรียนอีกดว้ย  เน่ืองจากการนิเทศการสอนเป็นทั้ง
กลยทุธแ์ละเทคนิควิธีการหน่ึงในการช่วยครูปรับปรุง แกไ้ขและพฒันาวิชาชีพ ซ่ึงการนิเทศ
สามารถด าเนินการไดเ้พื่อการพฒันาครูทั้งก่อนประจ าการ (Preservice Teaching) และครูประจ าการ  
(Inservice Teaching)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั  เร่ือง   การพฒันาสมรรถภาพการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
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ในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา    โดยใชก้ารนิเทศแบบร่วมมือกนั    (กลัยา  พานิชวงษ ์  2547 : 
บทคดัยอ่)  เร่ือง การนิเทศการสอนแบบเพือ่นนิเทศเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถภาพการวจิยัในชั้นเรียน
ส าหรับครูภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษา  (อรวรรณ  เหมือนสุดใจ 2545 : บทคดัยอ่)  และเร่ืองการ
นิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการนิเทศโดยผูบ้ริหาร เพื่อพฒันาสมรรถภาพการท าวิจยั
ในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา (จรูญพร ล าไย  2547 : บทคดัยอ่)   ซ่ึงมีผลการวิจยัสอดคลอ้งกนั 
กล่าวโดยสรุปคือ การนิเทศการสอนท่ีใชท้ าใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจ   มีความสามารถในการท า
วิจยัในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน และครูกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ การนิเทศการสอนท่ีใชช่้วยใหค้รู
สามารถท าการวิจยัในชั้นเรียนไดป้ระสบผลส าเร็จ และช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน   
 สภาพปัจจุบนัดา้นการนิเทศโรงเรียนในเขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  มี
การนิเทศการสอน แต่ยงัไม่มีการนิเทศในเร่ืองการวิจยัในชั้นเรียนโดยเฉพาะ ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาและพฒันาผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยกระบวนการ
นิเทศท่ีปรากฏอยูปั่จจุบนั  เร่ิมตน้ดว้ยการแจง้นโยบายแก่คณะครู   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
นิเทศท่ีประกอบดว้ย  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ  และหวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้   ประชุมคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ    คณะกรรมการและครูไดมี้การวางแผนการ
นิเทศร่วมกนั    ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้     และส่งแผนการจดัการเรียนรู้ใหห้วัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้รวบรวมส่งฝ่ายวิชาการพิจารณาตรวจสอบ  เพื่อน าเสนอผูอ้  านวยการก่อนสอนล่วงหนา้
หน่ึงสัปดาห์  มีการก าหนดปฏิทินการนิเทศการสอนและด าเนินงานตามตารางท่ีก าหนด     โดยการ
สงัเกตการสอนในชั้นเรียน   ภาคเรียนละ  1  คร้ัง   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสงัเกตเป็นแบบจดัอนัดบั
คุณภาพ (Rating Scale)  ซ่ึงใชก้บัครูทุกคนในเขตการศึกษา 5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีประเดน็
ในการสงัเกต  ไดแ้ก่  การน าเขา้สู่บทเรียน  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินผล  
หลงัจากนั้นมีการประเมินผลการนิเทศดา้นพฤติกรรมการสอนของครู และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่
ผูรั้บการนิเทศโดยการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ  เพื่อน าไปแกไ้ข  ปรับปรุงคร้ังต่อไป    
 สรุปไดว้า่  การนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  
เป็นการนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศ    ประกอบดว้ย   ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ
ฝ่ายวิชาการ  และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูบ้ริหารโรงเรียน  มีลกัษณะ
เป็นการนิเทศโดยผูบ้ริหาร  (Administrative Monitoring)   ดงัแผนภูมิท่ี  1 
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แผนภูมิท่ี  1   กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน  เขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 
 จากกระบวนการนิเทศดงักล่าว  เม่ือพจิารณาขั้นตอนการด าเนินการนิเทศ  จะเห็นวา่
สอดคลอ้งกบัหลกัการนิเทศซ่ึงน่าจะบงัเกิดผลดีต่อการพฒันาครู  แต่จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก  
ในการปฏิบติัจริงท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์คณะกรรมการการนิเทศ    พบวา่     มีขอ้จ ากดัและอุปสรรค
ปัญหาท่ีท าใหก้ารนิเทศยงัไม่ประสบผลส าเร็จ    เช่น  ผูนิ้เทศขาดความรู้ในเร่ืองของเทคนิควิธีสอน
ต่าง ๆ  ขาดทกัษะและเทคนิคการนิเทศ  ขาดเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานเหมาะสมกบัการนิเทศ  วิธี
สงัเกตการสอนและการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัไม่มุ่งผลการพฒันาอยา่งจริงจงั  ท าใหไ้ม่เกิดผลการ
พฒันาท่ีพึงประสงคแ์ละผูรั้บการนิเทศไม่ยอมรับกระบวนการนิเทศ 
 จากสภาพความตอ้งการจ าเป็นในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พทุธศกัราช  
2552 - 2561)  ในดา้นการพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่     มาตรฐานวิชาชีพครูและสภาพปัญหาดา้นการ
ท าวิจยัของครู  และดา้นการนิเทศของโรงเรียนในเขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ท าให้
ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นครู ต าแหน่งผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน  โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์ และ
เป็นคณะกรรมการวิชาการ  เขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   และมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ
งานพฒันาบุคลากรครูในโรงเรียน และพฒันาบุคลากรครู เขตการศึกษา 5  จึงสนใจศึกษาการพฒันา
รูปแบบการนิเทศเพื่อพฒันาสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน  ส าหรับครูเขตการศึกษา 5 อคัรสงัฆ

ปฏิบติัการนิเทศ 
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มณฑลกรุงเทพฯ  ใหส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามหลกัการ  
แนวคิด  ทฤษฏีต่าง ๆ เก่ียวกบัการนิเทศ  ซ่ึงจากการศึกษารูปแบบและวิธีการนิเทศแบบต่าง ๆ   
พบวา่  รูปแบบการนิเทศเพือ่การพฒันาในวิชาชีพครูมีหลายรูปแบบ  แต่ละวิธีมีจุดเด่นและจุดดอ้ย
แตกต่างกนัไป  การจะน ามาใชเ้พื่อช่วยครูในการพฒันาวิชาชีพท่ีส่งผลในการพฒันาการเรียนรู้ให้
ประสบผลส าเร็จนั้น  ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายดา้น    ดงันั้น  รูปแบบการนิเทศท่ีจะพฒันาข้ึนในการ
วิจยัคร้ังน้ี  จึงตอ้งเป็นรูปแบบท่ีสนองดา้นความตอ้งการและความแตกต่างของครูดา้นอ่ืน ๆ เช่น  
ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และแรงจูงใจ  ซ่ึงจะส่งผลใหค้รูเกิดความพงึพอใจ  จึงจะ
สามารถแกปั้ญหาไดป้ระสบผลส าเร็จ  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการท่ีค  านึงถึงความ
แตกต่างกนัของครู  เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ในยคุศตวรรษท่ี  21  ท่ีมุ่งพฒันาการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  ท่ีส าคญังานวิจยัในชั้นเรียนเป็นการพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองท่ีส่งผลถึงการเรียนรู้ของครู
และนกัเรียนไม่มีท่ีส้ินสุด  ดงันั้น   การพฒันารูปแบบการนิเทศส าหรับโรงเรียนในเขตการศึกษา 5 
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  จึงควรอยูบ่นรากฐานการคิดท่ีแตกต่างจากเดิม  คือ   
 1.  ยดึหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกบัการนิเทศการสอนแบบหลากหลายวิธีการ   ตาม
แนวความคิดของ  แกลทธอร์น  (Glatthorn)  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่   การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ    มี
จุดเด่น คือ ครูมีโอกาสเลือกรับวิธีการนิเทศท่ีตนเองชอบและสนใจ  แต่ถา้หากการเลือกแบบของ
การนิเทศของครูแต่ละคนไม่เหมาะสมกบัตวัครู ผูบ้ริหารสามารถแนะน า จูงใจ ใหเ้ลือกวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีสุดได ้ (Glatthorn  1984 : 5)  ซ่ึง  แกลทธอร์น  (Glatthorn 1984 ,   อา้งถึงใน วชัรา เล่า
เรียนดี 2545 :136-138)      ไดใ้หข้อ้เสนอแนะซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพการจดัการศึกษาของไทยใน
ปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัการใชก้ารนิเทศแบบหลากหลาย    ครูมีความแตกต่างกนัหลาย ๆ ดา้น  เช่น ความรู้    
ประสบการณ์    ความผกูพนัต่อภาระหนา้ท่ี  (Commitment)    แรงจูงใจในการพฒันา ความตอ้งการ
ในการพฒันาตนเองและพฒันาในวิชาชีพ   ความสามารถในการพฒันาตนเอง รวมทั้งปัญหาในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนั การใชว้ิธีการนิเทศแบบเดียวกนั วธีิเดียวกบัครูทุกคน ทุกกลุ่ม  
ยอ่มไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร  ดงันั้น  การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  (Differentiated 
Supervision) น่าจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อครูและต่อโรงเรียน   
 จากการศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฏีเก่ียวกบัการนิเทศการสอนแบบหลากหลาย
วิธีการตามแนวคิดของ  แกลทธอร์น  (Glatthorn 1984)  และ กล๊ิกแมน และคณะ (Glickman et al. 
2001)  ผูว้ิจยัไดน้ ามาพิจารณาและประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ
เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน  ส าหรับครูเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ประกอบดว้ยวิธีการนิเทศ  3  วิธี  คือ  1)  การนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา  (Mentoring)  นิเทศโดยผูท่ี้มี
ความรู้  ประสบการณ์สูงกวา่โดยปรับจากหลกัการแนวคิดการนิเทศแบบคลินิก  ซ่ึงลกัษณะของผูท่ี้
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จะเป็น  Mentor  วา่ตอ้งเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ๆ  มีความเอาใจใส่ต่อผูอ่ื้น  มีลกัษณะ
โดดเด่นเป็นท่ียอมรับและมีความช านาญในเร่ืองนั้น ๆ  นอกจากน้ี  แอนเดอร์สนั  และ  ชานอล   
(Anderson and Shannon  1988    อา้งถึงใน  เซเดปา    (Zedapa  2003 : 210)     กล่าวถึงบทบาท
หนา้ท่ีของ Mentors ไว ้5 ประการ  ไดแ้ก่  1) การสอน  (Teaching)  2)  การสนบัสนุน  (Sponsoring)  
3)  การใหก้ารกระตุน้  (Encouraging)  4)  การใหค้  าปรึกษา  (Counseling)  และ  5)  ความเป็นมิตร  
(Befriending)  มาร์เลนและแมคเฮนรี  (Marlene P. Correia and Jana M. McHenry  2009 : 5 - 12)  
ไดอ้ธิบายกระบวนการของ  Mentoring  วา่เป็นกระบวนการดูแลใหค้  าปรึกษาท่ีเป็นวงจรต่อเน่ืองกนั  
ประกอบดว้ย  1)  การประชุมก่อนการใหค้  าปรึกษา  (Preconference)  2)  การสังเกตและรวบรวม
ขอ้มูล  (Observation and Data Gathering)     3)  การประชุมหลงัใหค้  าปรึกษา    (Postconference)  
4)  การวิเคราะห์และสะทอ้นขอ้มูลร่วมมือกนั  (Collaborative Reflection and Analysis) 
       2.  ออกแบบและพฒันารูปแบบการนิเทศดว้ยวิธีการเชิงระบบ (system approach) ในการ
ด าเนินการนิเทศการสอนทั้งกระบวนการ  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพฒันาครู
อยา่งชดัเจน  ซ่ึงวิธีการเชิงระบบมีหลายวธีิดว้ยกนั  ผูว้ิจยัจึงเลือกวิธีการเชิงระบบท่ีมีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการ
วิจยัในชั้นเรียน  ของครูเขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษารายละเอียด
ของกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอนของนกัวิชาการต่าง ๆ  และสังเคราะห์องคป์ระกอบ
กระบวนการการนิเทศท่ีมีการด าเนินงานสมัพนัธ์กนัทั้งระบบ  เพื่อใหก้ารนิเทศบรรลุวตัถุประสงค ์
ซ่ึงขั้นตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design)  ท่ีน ามาใชอ้อกแบบ
และพฒันารูปแบบการนิเทศ ในคร้ังน้ีไดป้ระยกุตใ์ช ้ADDIE  Model  ตามแนวคิดของ  เควิน  ครูส 
(Kevin  Kruse 2008 : 1)  ร่วมกบักรอบการวิจยัและพฒันา  (Research and Development)   
 ดงันั้นในขั้นตอนการวิจยัเพือ่พฒันารูปแบบการนิเทศคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชว้ิธีการ
ออกแบบการเรียนการสอน ADDIE  Model     ตามแนวคิดของ    เควิน  ครูส    (Kevin  Kruse  2008 
: 1)  ร่วมกบักรอบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) มาพฒันารูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน  ของครูเขตการศึกษา  5  อคัรสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดของ แกลทธอร์น (Glatthorn 1984)  
ประกอบดว้ยวิธีการนิเทศ  3  วิธี  คือ   1)  การนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา  (Mentoring)     2)  การนิเทศ
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) และ 3) การนิเทศแบบพฒันาตนเอง  (Self-directed 
Development)   
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีไดศึ้กษาหลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎี  ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็น
กรอบแนวคิดของการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการ
วิจยัในชั้นเรียน  ของครูเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา  R & D (Research and Development) 
 2.  หลกัการ  แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 3.  หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกบัการนิเทศการสอน   การนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการและการนิเทศแบบพฒันาการ 
 4.  หลกัการ  แนวคิด  เก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน   
 
      หลกักำร แนวคิด  และทฤษฎ ี ที่เกีย่วข้องดังกล่ำว  สรุปได้ดังนี ้
 
 1.  หลกักำร แนวคดิเกีย่วกบักำรวิจัยและพฒันำ  R & D (Research and Development) 
      การวิจยัและพฒันา (Research and Development)  เป็นการพฒันาแบบหน่ึงท่ีใชก้าร
วิจยัเป็นเคร่ืองมือหรือเป็นยทุธวิธีในการด าเนินงาน ขั้นตอนหลกัในการด าเนินงานมี 2  ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนการวจิยั (R)   และขั้นตอนการพฒันา (D)   ซ่ึงอาจเร่ิมตน้จาก  R1   เพื่อแสวงหาความรู้และ
แนวทางการพฒันา  ตามดว้ย  D1   คือ  การพฒันานวตักรรมตามแนวทางนั้นต่อไป    คือขั้นตอน
การวิจยั R2 เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนหาขอ้บกพร่องและวิธีการ
แกไ้ข ปรับปรุง  และน าขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุง D1  ใหเ้ป็นนวตักรรม D2 ท่ีดีข้ึน การด าเนินการ
ตามขั้นตอนดงักล่าว   อาจตอ้งท าซ ้ า ๆ ในบางขั้นตอน  หรือทุกขั้นตอน   จนกวา่จะไดน้วตักรรมท่ี
มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด   
 ส าหรับขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจยัและพฒันา มีนกัวิชาการทางการศึกษาไดน้ า
รูปแบบของการวิจยัและพฒันามาศึกษาวิจยั   เพื่อใหไ้ดน้วตักรรมใหม่ ๆ โดยก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินการท่ีมีขั้นตอนส าคญัคลา้ยคลึงกนั  ดงัท่ี  วิทยา  อารีราษฎร์  (2549 : 69)  อารีรักษ ์ มีแจง้  
(2547 : 53)  และ  วราภรณ์  ตระกลูสฤษด์ิ  (2545 : 125)  คือ  1) การวิเคราะห์ เป็นการศึกษาสภาพ
ปัญหาของงานวิจยั ศึกษาเอกสารรายงาน และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหา แลว้รวบรวม 
สรุปผลและเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั    2)  การสร้างรูปแบบ   เป็นการน ากรอบแนวคิดในการ
วิจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของรูปแบบและตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบ  3)  การทดลองใชรู้ปแบบ  เป็นการน ารูปแบบท่ีผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้มาใช้
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เพื่อพิจารณาความเป็นไปได ้  และ  4)  การประเมินผลเพื่อแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบเพื่อใหมี้ความ
สมบูรณ์มากข้ึน 
 นอกจากน้ี ยงัมีผูด้  าเนินงานวิจยัในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research   and 
Development)   อ่ืน ๆ อีกหลาย ๆ ท่าน  ไดแ้ก่  วีระเดช  เช้ือนาม   (2542 : 94) ทิศนา  แขมมณี  และ
คณะ   (2544 : 43) , จรรยา  บุญปลอ้ง    (2541:124) ,  แสน สมนึก    (2541:73-74) ,   สุปราณี ไกร
วตันุสสรณ์    (2541 : 96)   พบวา่   งานวจิยัท่ีน าเสนอมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั  นัน่คือ  เป็นการวิจยั
และพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอน หลกัสูตร และ
นวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการพฒันา      แมว้า่จะมีความแตกต่างกนั
ในช่วงของเวลาท่ีศึกษาวจิยัและรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจยั   
 จากการศึกษาหลกัการ  แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา  R & D (Research and  
Development)  ดงักล่าว  จึงน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซ่ึงเป็น
การวิจยัและพฒันา  ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอนท่ีส าคญั  คือ  ขั้นตอนท่ี  1    การวิเคราะห์ขอ้มูล 
(Analysis) = R1 :  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ขั้นตอนท่ี  2   การพฒันา (Design 
& Development) = D1 :  การพฒันาและการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ   ขั้นตอนท่ี  3  การ
น าไปใช ้  (Implementation)  = R2  :  การน ารูปแบบไปใช ้  และขั้นตอนท่ี  4  การประเมินผลและ
ปรับปรุง (Evaluation) = D2  :   การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ 
 
 2.  หลกักำร  แนวคดิเกีย่วกบักำรออกแบบระบบกำรเรียนกำรสอน 
      การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System design) มีช่ือเรียก
หลากหลาย   เช่น   การออกแบบระบบการเรียนการสอน   (Instructional design)   การออกแบบ
และพฒันาการสอน (Instructional design and development) เป็นตน้ ไม่วา่ช่ือจะมีความหลากหลาย
เพียงใด  แต่ช่ือเหล่านั้นมาจากแนวคิดเดียวกนั  คือ  การใชก้ระบวนการของวิธีระบบ (system 
approach)  ในการสร้างหรือพฒันาพฤติกรรมหรือรูปแบบของการปฏิบติังานใหม่ ๆ เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายและประสบผลส าเร็จ 
 ค าวา่ "ระบบ" ผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ระบบ” (system) ไวห้ลายคน เช่น บานาธ่ี 
(Banathy 1968 : 12) หรือ วอง (Wong 1971 : 7) บานาธ่ี ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ระบบวา่เป็น 
องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั มีปฏิสมัพนัธ์กนั ซ่ึงองคป์ระกอบทั้งหลาย
เหล่าน้ีจะร่วมกนัท างานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไว้
ความหมายของระบบตามแนวทางของ   วอง    กจ็ะมีลกัษณะแนวทางใกลเ้คียงกบัของบานาธ่ี โดย 
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วอง  ใหค้วามหมายของระบบวา่ “ระบบ หมายถึง การรวมกลุ่มของส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีมี
ปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไว”้  
 นอกจากนั้นนกัวิชาการคนอ่ืน ๆ  กไ็ดเ้สนอความหมายของระบบ   ไดมี้นกัวิชาการให้
ความหมายไวว้า่  ระบบ    คือ   องคป์ระกอบต่าง ๆ  ท่ีท างานสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั    เพื่อใหเ้กิดผล
อยา่งใดอยา่งหน่ึง   (ประชุม รอดประเสริฐ 2533 : 66)  เป็นการท างานท่ีประสานกนัของ
องคป์ระกอบหรือปัจจยัต่าง ๆ   เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายทัว่ไป    และเราสามารถเขา้ใจวธีิการท างานได ้
(สุคนธ์   ภูริเวทย ์2542 : 38)  การรวมตวัของส่ิงหลายส่ิง  เพื่อความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  โดยแต่
ละส่ิงนั้นมีความสมัพนัธ์ต่อกนัและกนั หรือข้ึนต่อกนัและกนั หรือมีผลกระทบต่อกนัและกนั  
(Hicks 1972 : 461)     และองคป์ระกอบท่ีไดจ้ดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ     และมีความสมัพนัธ์ส่งเสริม
ซ่ึงกนัและกนัเพื่อน าไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีไดก้ าหนดไว ้     (ส านกังานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแห่งชาติ 2534 : 24)   
 ส าหรับความหมายระบบการเรียนการสอนนั้น รุจโรจน์ แกว้อุไร (2543 : 10) กล่าววา่ 
เป็นโครงสร้างท่ีเกิดจากการจดัองคป์ระกอบของการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการเชิงระบบ ไดแ้ก่ 
การจดัองคป์ระกอบของการเรียนการสอนดา้นตวัป้อน   กระบวนการ    กลไก    ควบคุมผลผลิตให้
สมบูรณ์    และมีความสมัพนัธ์ส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระเบียบ      เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว ้   และ   สุวิทย ์ บึงบวั   (2550 : 10)    ไดนิ้ยามระบบ
การเรียนการสอนท่ีเป็นระบบวา่ เป็นการจดัองคป์ระกอบของการเรียนการสอนใหมี้ความสัมพนัธ์
กนั เพื่อสะดวกต่อการน าไปสู่จุดหมายปลายทางของการเรียนการสอนท่ีไดก้ าหนดไว ้ เพราะฉะนั้น
ระบบการเรียนการสอนจึงเป็นการจดัองคป์ระกอบของการเรียนการสอนท่ีสมัพนัธ์กนัเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายของการเรียนการสอน  
 ดงันั้น   การออกแบบระบบการเรียนการสอน       จึงตอ้งค านึงถึงเป้าหมายหลกัของการ 
ออกแบบระบบการเรียนการสอนวา่ลกัษณะท่ีคาดหวงัท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียนทั้งทางดา้นความรู้  
ทกัษะการปฏิบติั   และเจตคติท่ีน้ีคืออะไร  อยา่งไร   หรือผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพนั้นคืออยา่งไร   และ
เพื่อจดักระบวนการเรียนการสอนใหผู้ส้อนและผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กนัโดยใชว้ิธีการต่าง ๆ  ในการ
เอ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมาย และการออกแบบระบบ
การเรียนการสอนนั้น       จึงเป็นการน าใชว้ิธีการท่ีเป็นระบบมาใชใ้นการออกแบบรูปแบบการเรียน
การสอน   การวางแผน   การน าไปใช ้   และการประเมินกระบวนการทั้งหมดของระบบการสอน  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  กิดานนัท ์  มะลิทอง (2540 : 10) ท่ีกล่าววา่ การออกแบบระบบการเรียนการสอน
ควรมีองคป์ระกอบ คือ ผูเ้รียน ตอ้งมีการพจิารณาลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงคเ์พือ่การออกแบบ
กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  วตัถุประสงค ์ ตอ้งมีการตั้งวตัถุประสงคว์า่ 
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ตอ้งการจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใดบา้งและอยา่งไรในการสอนนั้น     ตอ้งมีการก าหนดวิธีการและ
กิจกรรมในการเรียนรู้วา่ควรมีอะไรบา้ง   เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด   และการ
ประเมินตอ้งมีการก าหนดวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม เพื่อตดัสินวา่การเรียนรู้นั้นประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีตั้งจุดมุ่งหมายไวห้รือไม่  
 ส าหรับการนิยามของค าวา่   การออกแบบระบบการเรียนการสอน     ไดมี้การนิยามไว้
ตามมุมมองเก่ียวกบัสถานะของการออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีเป็นไดท้ั้งกระบวนการ สาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์  และความจริง  ดงัน้ี  (Suhas R. , Sindhura K 2008 : 1 - 2) 
 การออกแบบระบบการเรียนการสอนคือ  กระบวนการ (Instructional System Design is 
a Process) หมายถึง การออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอน โดยใช้
วิธีการระบบ และใชห้ลกัการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการเรียนการสอน เพื่อการตดัสินใจ
ในการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ แต่ละขั้นตอนจึงมีความสมัพนัธ์กนัทั้งวสัดุ
การเรียนและกิจกรรมการเรียน       ในขั้นตอนสุดทา้ยของการออกแบบระบบการเรียนการสอน
ส่วนใหญ่จะเป็นขั้นตอนของการวดัและประเมินผล 
 การออกแบบระบบการเรียนการสอนคือความจริง (Instructional System Design is a 
Reality) หมายถึง การออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นความจริงท่ีสามารถพิสูจน์ได ้ เน่ืองจาก
อาศยัหลกัการของการใชเ้หตุและผล 
 ดงันั้น  การออกแบบระบบการเรียนการสอน (ISD : Instructional System Design หรือ 
ID : Instructional Design) หมายถึง การจดัการสอนอยา่งมีระบบ โดยอาศยัความรู้เก่ียวกบั
กระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซ่ึงรวบรวมองคป์ระกอบและปัจจยัต่าง ๆ 
เพื่อน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจออกแบบระบบ แลว้จึงท าการทดลองและปรับปรุงแกไ้ขจนใช้
ไดผ้ล ซ่ึงกคื็อการน าไปสู่ความส าเร็จของการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ กระบวนการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนโดยทัว่ไปจะประกอบไปดว้ยหลกัการ  วตัถุประสงค ์  เน้ือหา  
ขั้นตอนการสอน  ระบบสงัคม  หลกัการตอบสนองและส่ิงสนบัสนุน 
 จากการศึกษารายละเอียดของรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ
นกัวิชาการต่าง ๆ ดงักล่าวมาแลว้    ผูว้ิจยัสงัเคราะห์องคป์ระกอบกระบวนการการนิเทศการสอนท่ี
มีการด าเนินงานสมัพนัธ์กนัเพื่อใหก้ารนิเทศบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการกบัขั้นตอนการออกแบบ
รูปแบบการนิเทศการสอนดงัน้ี  ประยกุตใ์ชก้ระบวนการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE  
Model   ตามแนวคิดของ  เควิน  ครูส  (Kevin  Kruse  2008 : 1)   ร่วมกบักรอบการวจิยัและพฒันา 
(Research and Development) ก าหนดขั้นตอนการวิจยัและพฒันารูปแบบการนิเทศ  ดงัน้ี  คือ  
ขั้นตอนท่ี  1    การวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis) = R1 :  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ขั้นตอนท่ี  2   การพฒันา (Design and Development) = D1 :  การพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบ   ขั้นตอนท่ี  3  การน าไปใช ้ (Implementation)  = R2  :  การน ารูปแบบไปใช ้ และขั้นตอน
ท่ี  4  การประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation) = D2  :   การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ 
 
 3.  หลักกำร  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรสอน  กำรนิเทศแบบหลำกหลำย
วธีิกำรและกำรนิเทศแบบพฒันำกำร  
 
      หลกักำร  แนวคิด  ทฤษฎีเกีย่วกบักำรนิเทศกำรสอน   
       การนิเทศการสอนนบัวา่เป็นงานส าคญัท่ีช่วยในการส่งเสริม และพฒันาคุณภาพ
การศึกษา    โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อน      เพื่อน ามาสู่การพฒันาคุณภาพอนัเป็น
เป้าหมายส าคญัในการพฒันาการศึกษา  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2550 : 5)  และปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ 
(2548 : 28)    ไดก้ล่าวถึงการนิเทศการสอนวา่มีวตัถุประสงค ์ เพื่อมุ่งปรับปรุงและพฒันาการสอน
ในโรงเรียน โดยเป็นกิจกรรมซ่ึงไม่ใช่เป็นการบงัคบัแต่เป็นกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายในการช่วยเหลือ 
สนบัสนุนในการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน โดยมุ่งท่ีพฤติกรรมการสอนของครูท่ีจะส่งผล
ต่อคุณภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยยดึหลกัของการนิเทศการสอนคือ    หลกัแห่งการส่งเสริมความ
เจริญงอกงามใหแ้ก่ครูและนกัเรียน  หลกัการจดัอยา่งเป็นประชาธิปไตย  หลกัการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจ  หลกัการปรับปรุงการเรียนการสอน รวมถึงความร่วมมือการสร้างขวญัก าลงัใจและการมี
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีร่วมกนั  เพื่อมุ่งแกไ้ข ปรับปรุง  และพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  
 ส าหรับการพฒันารูปแบบการนิเทศการสอนนั้น  มีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้ง
ศึกษาหลกัการ แนวคิด  และทฤษฎี  เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการนิเทศท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ความแตกต่างของครูแต่ละคนทั้งในดา้นความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์  ซ่ึงจากการศึกษา
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศ     ของนกัคิด   นกัการศึกษา  และนกัจิตวิทยา  (วชัรา เล่าเรียนดี 
2550 :37 0,47,58-68,http://coperspy.multiply.com/journal/item/4, http://geocities.com/social2000/ 
maslow1html., http://www.prd.go .th/files/peoplefile/.doc, http://www.geocities.com/ mafa_ 2548 
/pa8.doc.) พบวา่  มีแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอนดงัน้ี  ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง  
เช่น  ของ เคิร์ท  เลวิน (Kurt  Lewin)   เลวิน โลเวลล ์และ ไวล ์  (Lewin Lovell  and  Wiles)   ชิน 
และ เบนนิส  (Chin  and  Bennis)    ทฤษฎีแรงจูงใจ  เช่น   ของ มาสโลว ์(Maslow)  เฮอร์สเบิร์ก 
(Herzberg)  ทฤษฎีการส่ือสาร  เช่น  ของ วิลเบอร์ ชแรมม ์ ออสกดู (Wilber  Schramm  and    
Osgood) ลาสเวลล ์  (Lasswell) ทฤษฎีมนุษยส์มัพนัธ์ เช่นของ เอลตนั เมโย (Elton  Mayo) ทฤษฎี
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ภาวะผูน้ า เช่น  ของ  แมก เกรเกอร์ (Mc.Gregor)   มูตนัและเบลก็  (Mouton  and  Blake)  ทฤษฎี
การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ของ  โนวส์  (Knowles)  ซ่ึงแนวคิด    ทฤษฎีดงักล่าวน้ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา
รูปแบบการนิเทศ เน่ืองจากการนิเทศการสอนเป็นศาสตร์ท่ีนอกจากใหค้วามสนใจในแง่ของเน้ือหา
สาระแลว้ยงัตอ้งค านึงถึงความรู้สึกนึกคิด  ความสนใจ  ความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน า
รูปแบบการนิเทศไปใช ้  
 จากการศึกษาทฤษฎีการเปล่ียนแปลง  ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีมนุษยส์ัมพนัธ์  ทฤษฎี
ภาวะผูน้ า และทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่   ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชใ้นการออกแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู 
 
 หลกักำร  แนวคดิ  ทฤษฎเีกีย่วกบักำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร 
 การนิเทศการสอนแบบหลากหลายวิธีการ  เป็นการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนท่ี
สามารถน าไปใชด้ าเนินการไดภ้ายในโรงเรียนทุกแห่ง  ความเหมาะสมของการใช ้   วิธีการนิเทศแต่
ละวิธีข้ึนอยูก่บัความพร้อม ความตอ้งการ ความสนใจ แรงจูงใจของครู และศกัยภาพของครู จุดเด่น
ของการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  กคื็อ  ครูมีโอกาสเลือกรับวธีิการนิเทศท่ีตนเองชอบ  และ
สนใจแต่ถา้หากการเลือกแบบของการนิเทศของครูแต่ละคนไม่เหมาะสมกบัตวัครู ผูบ้ริหาร สามารถ
แนะน า จูงใจ ใหเ้ลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดได ้ (Glatthorn  1984 : 5)  ซ่ึง   แกลทธอร์น    (Glatthorn 
1984 : 4)    ไดเ้สนอระบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการไว ้  4  วิธี   คือ  1)  การนิเทศแบบคลินิก    
(Clinical Supervision)  ผูนิ้เทศเป็นผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ดา้นการสอน และผา่นการอบรม
ทางดา้นเทคนิควิธีการนิเทศโดยตรง  สามารถใหค้  าแนะน าสาธิตวิธีการสอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมแก่
ครูได ้     2)  การนิเทศแบบร่วมพฒันาวชิาชีพ   (Cooperative Professional Development)   เป็น
กระบวนการนิเทศท่ีครูตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป   ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังาน        เพื่อปรับปรุงความเจริญ 
กา้วหนา้ในวิชาชีพของตนเอง โดยมีการสงัเกตการสอนกนัและกนัในชั้นเรียน แลกเปล่ียนกนัให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัจากการสงัเกตการสอนร่วมกนั  และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั   
3)  การนิเทศแบบพฒันาตนเอง (Self-directed Development)    เหมาะกบัครูท่ีมีความรู้ความสามารถ
และตอ้งการพฒันางานในวชิาชีพของตนเองดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งการการนิเทศแบบคลินิก หรือการ
นิเทศการสอนแบบอ่ืน ๆ  สาระส าคญัของการปฏิบติัโดยทัว่ไปคือ  ครูจะปฏิบติังานท่ีตนเองตอ้งการ
พฒันาดว้ยตนเอง    โดยการน าตนเองใหพ้ฒันาและเจริญกา้วหนา้ดว้ยตนเองในท่ีสุด   และ  4)  การ
นิเทศโดยผูบ้ริหาร (Administrative Monitoring)  เป็นการนิเทศโดยผูบ้ริหารท่ีมุ่งเนน้การช่วยเหลือ
แนะน าเพื่อพฒันาการเรียนการสอนโดยตรงนั้น  ทั้งผูบ้ริหารและครูควรมีศกัยภาพ มีประสบการณ์
ในการสอนมากพอสมควร  เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่สามารถท าการสังเกตการสอนและร่วมประชุม
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ปรึกษาหารือกบัครูอยา่งสม ่าเสมอ  จากความเช่ือเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการท่ีน าไปสู่
การปฏิบติั  เพื่อใหก้ารนิเทศบรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จมีดงัน้ี 1) การนิเทศเพื่อการ
ช่วยเหลือแนะน าใหบ้รรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ  มาจากการท่ีครู  บุคลากร ร่วมมือกนั
ปฏิบติังานดว้ยการช่วยเหลือกนัและกนัอยา่งจริงใจ และเช่ือในความแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล  
(Glatthorn and Shiled 1990 : 190)      2)  การนิเทศการสอนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการนิเทศงานอยา่ง
ต่อเน่ืองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายท่ีจะช่วยใหค้รูเรียนรู้     และสามารถพฒันาเก่ียวกบัการจดัการเรียน
การสอน  โดยการช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนหรือเพื่อนร่วมงาน  (Glatthorn and Shiled 1990 : 199)  
และ 3)  ครูทุกคนมีความตอ้งการ  จ าเป็นท่ีจะพฒันาความสามารถและประสบการณ์และความ
เจริญกา้วหนา้ของครู จะประสบผลส าเร็จได ้  เม่ือวิธีการพฒันานั้นยดึหลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เป็น
หลกัการ แนวทางในการปฏิบติั    
 
 หลกักำร  แนวคดิ  ทฤษฎเีกีย่วกบักำรนิเทศแบบพฒันำกำร 

     การนิเทศแบบพฒันาการ (Developmental  supervision)   ซ่ึงเป็นการนิเทศอีกรูปแบบ
หน่ึงท่ีมุ่งพฒันาการจดัการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความแตกต่างของระดบัพฒันาการของครูซ่ึง
อยูใ่นวยัผูใ้หญ่  ทั้งดา้นปัญญา  มโนทศัน์หรือความคิดรวบยอด คุณธรรม  ความเป็นตวัตน  การ
รับผดิชอบ  และความตระหนกั  และเลือกวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของครู  ตาม
แนวคิดของ  กล๊ิกแมนและคณะ (Glickman  et  al. 2001 : 120-122 )  ไดแ้บ่งวิธีการของการนิเทศ
แบบพฒันาการ  ออกเป็น 4 แบบ   ไดแ้ก่  1)  การนิเทศแบบช้ีน าควบคุม  2)  การนิเทศแบบช้ีน าให้
ขอ้มูล  3)  การนิเทศแบบร่วมมือ  และ  4)  การนิเทศแบบไม่ช้ีน า    ซ่ึง  กล๊ิกแมนและคณะ
(Glickman  et  al. 2001 : 197)  ไดจ้ดักลุ่มครูตามระดบัพฒันาการออกเป็น 3 กลุ่ม  ดงัน้ี  1)  กลุ่มท่ีมี
พฒันาการ /ความเช่ียวชาญ/ความผกูพนัต่อหนา้ท่ีในระดบัต ่า  (Low developmental level, expertise 
and commitment)   เป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถในการใชปั้ญญาท่ีเป็นรูปธรรม  สามารถใชม้โนทศัน์
และความคิดรวบยอดในระดบัต ่า  พฒันาการดา้นคุณธรรมอยูใ่นระดบั  Preconventional  ซ่ึงเป็น
ขั้นท่ีบุคคลเช่ือวา่  การกระท าท่ีถูกตอ้งประกอบดว้ยส่ิงท่ีสนองความพึงพอใจต่อความตอ้งการของ
ตนเอง   ส่วนพฒันาการดา้นความเป็นตวัตนอยูใ่นระดบัท่ีแสดงพฤติกรรมเกิดจากการกระตุน้และ
แรงผลกัดนัจากความกลวั  2)  กลุ่มท่ีมีพฒันาการ/ความเช่ียวชาญ/ความผกูพนัต่อหนา้ท่ีในระดบั
ปานกลาง  (Moderate developmental  level , expertise and commitment) เป็นกลุ่มท่ีมี
ความสามารถในระดบั Formal คือความสามารถใชปั้ญญาท่ีมีความเป็นนามธรรมมากข้ึน  เช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาและสถานท่ีได ้ สามารถใชเ้หตุผลเชิงสมมติฐาน  เขา้ใจในสัญลกัษณ์ท่ีมี
ความซบัซอ้น  พฒันาการดา้นคุณธรรมอยูใ่นระดบั  Conventional  ท่ีบุคคลจะตระหนกัถึงการ
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ปฏิบติัตามระเบียบวินยัทางสังคม พฒันาการดา้นความเป็นตวัตนอยูใ่นระดบัของการสร้าง
ลกัษณะเฉพาะของความตวัตนของตนเอง  และ  3)  กลุ่มท่ีมีพฒันาการ/ความเช่ียวชาญ/ความผกูพนั
ต่อหนา้ท่ีในระดบัสูง (High developmental level, expertise and commiment)  เป็นกลุ่มท่ีสามารถ
ในระดบั Postformal  คือ สามารถใชปั้ญญาในการคิดโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล  การคิดเชิงบูรณาการ  
และการใชปั้ญญาในการแสวงหาความรู้  พฒันาดา้นคุณธรรมอยูใ่นระดบั Postconventional  ท่ี
สามารถบอกความถูกตอ้งดว้ยมโนธรรม และพฒันาการดา้นตวัตนอยูใ่นระดบัการเป็นตวัของ
ตวัเอง  นอกจากนั้น  กล๊ิกแมน และคณะ (Glickman et al. 2001:197)  ยงัไดเ้สนอการเลือกวิธีการ
นิเทศท่ีเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของครู  ดงัน้ี  คือ  ครูในกลุ่มท่ีมีพฒันาการ/ความเช่ียวชาญ/
ความผกูพนัต่อหนา้ท่ีในระดบัท่ีต ่า  วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม    คือ    การนิเทศแบบช้ีน าใหข้อ้มูล   
ครูในกลุ่มท่ีมีพฒันาการ/ความเช่ียวชาญ/ความผกูพนัต่อหนา้ท่ีในระดบัปานกลาง  วิธีการนิเทศท่ี
เหมาะสม คือ  การนิเทศแบบร่วมมือ  และครูในกลุ่มท่ีมีพฒันาการ/ความเช่ียวชาญ/ความผกูพนัต่อ
หนา้ท่ีในระดบัสูง วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม  คือ  การนิเทศแบบไม่ช้ีน า  ซ่ึงขั้นตอนการนิเทศแบบ
พฒันาการ  มีขั้นตอน ดงัน้ี  คือ  1)  เลือกวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของผูรั้บการ
นิเทศ  2)  ด าเนินการนิเทศตามวิธีการท่ีเลือกไว ้ และ  3)  ดูแลช่วยเหลือส่งเสริมใหค้รูพฒันาการท่ี
สูงข้ึน 
 
 4.  หลกักำร  แนวคดิเกีย่วกบักำรวิจัยในช้ันเรียน 
 การวิจยัในชั้นเรียนมีความส าคญัจ าเป็นต่อการพฒันาวิชาชีพครู และการพฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอน      หากครูไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจสามารถท าวิจยัในชั้นเรียนได้
อยา่งมีคุณภาพแลว้  กจ็ะสามารถแกไ้ข  ปรับปรุง  และพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนต่อไป  สอดคลอ้งกบั วชัรา  เล่าเรียนดี  
(2544 : 106)  การวิจยัในชั้นเรียน  เป็นการศึกษาท่ีเป็นระบบและขั้นตอนโดยมีการด าเนินการเกบ็
ขอ้มูลต่าง ๆ ในชั้นเรียน หรือในโรงเรียนเพื่อศึกษาหาค าตอบ วิธีการหรือนวตักรรมการสอนใหม่ ๆ      
เพื่อน าผลจากการศึกษานั้นมาแกปั้ญหา     หรือปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น ๆ 
โดยตรง  และจากค าสมัภาษณ์ของวิชยั  วงษใ์หญ่  (อา้งถึงใน  ชาตรี  มณีโกศล  2539 : 261)  สรุป
ไดว้า่  ในการพฒันาวิชาชีพครู  ผลการวิจยัจะตอ้งมาสนบัสนุนการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด  
ซ่ึงงานวิจยัท่ีมีความหมายและมีคุณค่ามากท่ีสุด  คือการวิจยัปฏิบติัการท่ีเรียกวา่  Action Research  
เพราะจะท าใหเ้ห็นทิศทางการพฒันาการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี  เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ในการ
ปฏิรูปการสอน    การวิจยัปฏิบติัการเป็นเคร่ืองมือหรือเป็นกลไกท่ีใชใ้นการปฏิรูปการเรียนการ
สอนไดเ้ป็นอยา่งดี  เพราะครูจะเห็นทิศทางและพฒันาวธีิการสอนไดอ้ยา่งดีอยูเ่ร่ือย ๆ แลว้ลกัษณะ
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ของการวิจยัปฏิบติัการนั้นเหมาะกบัครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในชั้นเรียนมาก  ดงันั้น  การวิจยัในชั้นเรียน
จึงเป็นวิธีการท่ีส าคญัวิธีหน่ึงในการพฒันาการเรียนการสอน  ซ่ึงความหมายของการวิจยัในชั้นเรียน
นั้น       ไดมี้นกัการศึกษา     วิชยั  วงษใ์หญ่   (2537 : 1)    ทิศนา  แขมมณี  (2540 : 98)   ส.วาสนา  
ประวาลพฤกษ ์ (2540 : 12)  และ  สุวิมล  วอ่งวาณิช  (2548 : 21)  ไดใ้หค้วามหมายของการวิจยัใน
ชั้นเรียนท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ การวิจยัในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อนัเป็นความจริงท่ี
เช่ือถือไดใ้นเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนในบริบทของ
ชั้นเรียน    โดยมีครูเป็นนกัปฏิบติัการวิจยั   และใชน้กัเรียนเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  การท าวิจยัปฏิบติัการ
ในชั้นเรียนช่วยใหค้รูท างานอยา่งเป็นระบบ  มีความเขา้ใจงานสามารถเลือกแนวทางท่ีมีเหตุผลและ
สร้างสรรคใ์นการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีคุณภาพ     เพราะนกัวจิยัมีระบบการคิดท่ีผา่นการใคร่ครวญ
ช่วยใหไ้ดต้วับ่งช้ีท่ีเป็นรูปธรรม    เกิดความสุขในการท างานและท่ีส าคญัคือ    ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ    ครูเกิดการเรียนรู้หรือมีนวตักรรมท่ีเป็นประโยชนก์บัการ
จดัการเรียนการสอน  ท าใหค้รูเกิดการพฒันาตนเอง  ส าหรับกระบวนการหรือขั้นตอนของการวิจยั
ในชั้นเรียนนั้น  มีหลายรูปแบบ  แต่จะมีหลกัการ   หรือแนวคิดหลกัและวิธีการท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั   ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอไวส้อดคลอ้งกนัดงัน้ี      หน่วยศึกษานิเทศก ์ 
กรมสามญัศึกษา  (2540 : 8)  กรมวิชาการ  (2542 : 7-10)  มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  (2544 : 1-2)  สุวิมล  
วอ่งวานิช  (2544 : 29)  และ  ครุรักษ ์ ภิรมยรั์กษ ์ (2544 : 43-44)  สามารถสรุปกระบวนการในการ
วิจยัในชั้นเรียน ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัท่ีส าคญั  5  ขั้นตอนดว้ยกนั  คือ  1)  การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและการระบุปัญหา  2)  การหาวิธีการในการแกปั้ญหา 3)  ด าเนินการแกปั้ญหา  4)  การเกบ็
ขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล  และ  5)  สรุปผลและ การเขียนรายงานการวจิยั  นอกจากนั้น  ยงัมี
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถในการท าวิจยั หรือคุณสมบติัของนกัวจิยันั้น   มีนกัวิชาการได้
ใหข้อ้คิดเห็นไวห้ลายท่าน    ซ่ึงความสามารถดงักล่าว  แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นความรู้และ
ทกัษะ ดา้นเจตคติและลกัษณะนิสยัท่ีเอ้ือต่อการท าวิจยั ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
นกัวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

  1.  ความสามารถของนกัวิจยัดา้นความรู้และทกัษะ   (พวงรัตน์ ทวีรัตน์  2540 : 15 , 
ธวชัชยั  วรพงส์ธร 2540 : 36)  ไดเ้สนอรายละเอียดของสมรรถนะในดา้นความรู้และทกัษะโดย
สรุปดงัน้ี  คือ   มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัในเร่ืองท่ีท าวิจยั   วิเคราะห์คดัเลือกงานวิจยัและหา
ความรู้จากเอกสารต่าง ๆ  ท่ีตอ้งการไดเ้หมาะสมและรวดเร็ว    มีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยั   
และสามารถน าส่ิงท่ีไดจ้ากศึกษาและขอ้คน้พบมาเขียนและสรุปรายงานใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 

 2.  ความสามารถของนกัวิจยัดา้นเจตคติและลกัษณะนิสยัท่ีเอ้ือต่อการท าวิจยั  (พวงรัตน์  
ทวีรัตน์  2540 : 15  และ  ธวชัชยั  วรพงศธ์ร   2540 : 36 – 37)  ไดส้รุปรายละเอียดของคุณลกัษณะ
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ในดา้นเจตคติและลกัษณะนิสยัท่ีเอ้ือต่อการท าวิจยัโดยสรุป  ดงัน้ี   คือ  มีความกระตือรือร้น อยากรู้  
อยากเห็น  ศึกษาคน้ควา้ทดลองเพื่อแสวงหาขอ้เทจ็จริงอยูเ่สมอ  มีความรับผดิชอบ  กลา้ตดัสินใจ 
และเช่ือมัน่ต่อส่ิงท่ีคน้พบแมจ้ะไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงักต็าม  ขยนั  อดทนในการหาความรู้ในการ
รอคอยค าตอบท่ีได ้   มีความละเอียดรอบคอบเพื่อผลท่ีดีท่ีสุด หรือหลีกเล่ียงความเสียหายต่าง ๆ ได ้  
มีจิตใจกวา้งขวางยอมรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น  ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือการวิพากษว์ิจารณ์
ผลงานของตนเอง  รวมทั้งมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีเน่ืองจากการวจิยัมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย ตอ้งอาศยั
ความร่วมมือและประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ 
 จากการศึกษาแนวคิดการวิจยัและพฒันา   การออกแบบระบบการเรียนการสอน  การ
นิเทศการสอน   การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  การนิเทศแบบพฒันาการ   ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การนิเทศ  และการวจิยัในชั้นเรียน  ผูว้ิจยัน ามาสร้างกรอบแนวคิด เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน ของครูเขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆ
มณฑลกรุงเทพฯ  ซ่ึงมีสาระส าคญัโดยสรุปตามขั้นตอนดงัน้ี 
 
 1.  ขั้นกำรวิเครำะห์ (Analysis) = กำรวิจัย  Research1  (R1) 
       ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์ความส าคญั   ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ
การนิเทศ  ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอน   วิเคราะห์ทฤษฏี   หลกัการ  แนวคิด
เก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการและการนิเทศแบบพฒันาการ  และการวิจยัในชั้นเรียน 
รวมทั้งหลกัการ  แนวคิด  เก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ  วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั
และสภาพท่ีคาดหวงัดา้นการนิเทศการสอนและการวิจยัในชั้นเรียน  โดยวิเคราะห์นโยบาย  
เป้าหมาย  จากขอ้ก าหนดกฎหมาย  ของหน่วยงานทุกระดบั  รวมทั้งฝ่ายการศึกษา  อคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ  ศึกษาสภาพการนิเทศ  รูปแบบการนิเทศท่ีใชใ้นโรงเรียนและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
 
 2.  ขั้นกำรออกแบบและกำรพฒันำ  (Design and Development)  =  กำรพฒันำ 
Development1  (D1) 
      ในขั้นน้ีเป็นการสงัเคราะห์ร่างตน้แบบรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถภาพการวจิยัในชั้นเรียน  ของครูเขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ    และ
หาประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศการสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ      ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาด าเนินการ
ในลกัษณะควบคู่กนัไป   ทั้งในขั้นการออกแบบ   (Design)    และขั้นการพฒันา    (Development)   
โดยน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากขั้นการวิเคราะห์ (analysis) = Research1 (R1) ทั้งหมด รวมถึง
เป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องรูปแบบการนิเทศการสอนท่ีชดัเจนมาใชเ้ป็นฐานคิดในการ
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ร่างตน้แบบรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวจิยัในชั้นเรียน 
โดยมีขั้นตอนน้ี 
  Phase  1  Classifying : C    กำรคดักรองระดับควำมรู้  ควำมสำมำรถ ทักษะที่ส ำคญั 
เกีย่วกบักำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวจัิยในช้ันเรียน  เพือ่จัดกลุ่มครู และเลอืกวธีิกำรนิเทศที่ต้องกำร
และเหมำะสมส ำหรับครูแต่ละกลุ่ม   
                         ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎี หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการนิเทศการสอนแบบหลากหลาย
วิธีการตามแนวความคิดของ   Glatthorn  มาเป็นแนวทางในการพฒันาในคร้ังน้ี  ท่ีมีความเช่ือ
พื้นฐานวา่  ครูมีความแตกต่างกนั    ทั้งดา้นความรู้ความเขา้ใจ   ความสามารถในการเรียนรู้  การรับรู้
ขอ้มูล  ประสบการณ์  และระดบัความสามารถในการคิด จึงจ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม
กบัครูแต่ละคน      และการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเป็นการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน  ท่ี
สามารถน าไปใชด้ าเนินการภายในโรงเรียนไดทุ้กแห่ง ความเหมาะสมของการใช ้วิธีการนิเทศแต่ละ
วิธีข้ึนอยูก่บัความพร้อม  ความตอ้งการ  ความสนใจ  แรงจูงใจของครู  และศกัยภาพของครู    ดงันั้น 
วิจยัจึงก าหนดใหมี้ขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของครูดา้นความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถ    
ประสบการณ์ดา้นการวิจยัในชั้นเรียนและการนิเทศการสอนเพื่อจดักลุ่มครู  และศึกษาความตอ้งการ
วิธีการนิเทศของครู 
  Phase  2  Informing : I  กำรให้ควำมรู้ก่อนกำรนิเทศ เร่ืองกำรนิเทศแบบหลำกหลำย
วธีิกำร  กำรวิจัยในช้ันเรียน  เทคนิควธีิสอนที่สอดคล้องกบัควำมต้องกำรและปัญหำให้แก่ครูและ
ผู้ท ำหน้ำทีนิ่เทศ 
   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ  หรือกระบวนการนิเทศการสอนของนกัคิด
และนกัการศึกษาในศาสตร์การนิเทศทั้งในต่างประเทศและในประเทศ อาทิ ศึกษารูปแบบและ
กระบวนการนิเทศของ  แกลทธอร์น    (Glatthorn 1984 : 4)    กล๊ิกแมน (Glickman 2004 : 464)  
แอคคีสันและกอล (Acheson and Gall  2003 : 90) วชัรา  เล่าเรียนดี  (2550 : 27-28)   สงดั  
อุทรานนัท ์    (2529 : 86-92)  พบวา่     นกัคิดและนกัการศึกษาดงักล่าว   มีความเห็นสอดคลอ้ง
ตรงกนัวา่ในการนิเทศการสอนนั้นมีความจ าเป็นตอ้งใหค้วามรู้ท่ีส าคญัเพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันา   
เช่น  เทคนิค  ทกัษะในการนิเทศการสอนดว้ยการประชุม  สัมมนา  เชิงปฏิบติัการต่าง  ๆ  การ
ส่ือสาร  ส่ือความหมายทั้งการพดูและการเขียน  รวมทั้งการแสวงหาความรู้จากเอกสาร ซ่ึงขั้นตอน
ดงักล่าว  จะตอ้งด าเนินการก่อนท่ีจะเร่ิมการนิเทศทุกคร้ัง  (Prerequisite)   หรือส าหรับงานนิเทศท่ี
ด าเนินการอยูแ่ลว้แต่ยงัไม่บรรลุผลในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ 
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   Phase  3  Proceeding : P  กำรด ำเนินงำน      
        ในขั้นน้ี ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดโครงการการปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียน โดย
ร่วมกบัครูเขตการศึกษา 5   อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  วางแผนการนิเทศ (Action Plan) เพื่อก าหนด
วตัถุประสงคข์องการนิเทศ  แผนการนิเทศการสอน  กระบวนการท าวิจยัในชั้นเรียน  ส่ือ/นวตักรรม
การเรียนรู้   และวิธีการประเมินผลใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในการนิเทศการสอน  โดยระบุขั้นตอนของ
การปฏิบติังานในแต่ละขั้นไวอ้ยา่งชดัเจนวา่จะท าอะไรและท าอยา่งไร ซ่ึงรายละเอียดการด าเนินการ
ในขั้นน้ีน าเสนอเป้าหมายท่ีตอ้งการ   วิธีด าเนินการ   เคร่ืองมือท่ีใชแ้ละทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยด ำเนิน 
กำรนิเทศตำมแผนกำรนิเทศท่ีไดก้ ำหนดร่วมกนั     ซ่ึงกำรปฏิบติัในกำรนิเทศ  ประกอบดว้ย  3  
ขั้นตอน    คือ  1)  การประชุมก่อนการสงัเกต  (Pre conference)    2)  การสังเกต  (Observation)   
และ  3)  การประชุมหลงัการสังเกต  (Post conference)   ซ่ึง 3 ขั้นตอนท่ีไดก้ล่ำวมำนั้นไดม้ำจำกฐำน
คิดและกำรศึกษำรูปแบบ/กระบวนกำรนิเทศของต่ำงประเทศและประเทศไทย โดยศึกษำ
กระบวนกำรบริหำรงำนท่ีน ำมำประยกุตใ์ชใ้นกำรนิเทศกำรสอนของ อะคีสันและกอลล ์   (Acheson 
and Gall 2003 : 9-10)  โกลดแ์ฮมเมอร์ (Goldhammer 1980 : 34-44 , อา้งถึงในวชัรา  เล่าเรียนดี 
2550 : 218) คอพแลนดแ์ละโบยาน  (Copeland and  Boyan  1978 : 3)  กล๊ิกแมน  (Glickman  1995 : 
281)  สงดั  อุทรำนนัท ์(2530 : 10)  และวชัรำ  เล่ำเรียนดี  (2550 : 219)  ซ่ึงวิธีกำรด ำเนินกำรโดย
ละเอียดในขั้นน้ีไดก้ ำหนดเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำร   วิธีด ำเนินกำร  เคร่ืองมือท่ีใชแ้ละทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัน ำเสนอรำยละเอียดไวใ้นบทท่ี 3                
    Phase  4  Evaluating : E   กำรประเมินผลกำรนิเทศ 
       เป็นการประเมินผลระหวา่งการนิเทศและหลงัส้ินสุดการนิเทศ  เป็นขั้นท่ีผูท้  า
หนา้ท่ีนิเทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกนัประเมินผล  เป็นขั้นท่ีผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศท าการสังเคราะห์
ขอ้มูลจากการสังเกตทุกคร้ังท่ีมีการสงัเกตและประชุมปรึกษาหารือท่ีไดด้ าเนินการผา่นไปแลว้วา่
เป็นอยา่งไร ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่      ซ่ึงการด าเนินการประเมินผลการ
นิเทศในลกัษณะดงักล่าวน้ี      ผูว้ิจยัไดก้ าหนดไวเ้ป็นขั้นสุดทา้ยของรูปแบบการนิเทศ      เพื่อสรุป
ใหเ้ห็นถึงผลของการด าเนินงานในทุกขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ โดยมีความเช่ือท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ และกระบวนการนิเทศของนกัคิดและนกัการศึกษาทั้งในต่างประเทศและ
ในประเทศ   พบวา่  ส่วนใหญ่จดัล าดบัขั้นการประเมินผลไวเ้ป็นขั้นสุดทา้ย  ซ่ึงในขั้นน้ีผูว้จิยัตอ้ง
มุ่งเนน้ผลของการนิเทศการสอนของครูเขตการศึกษา 5   อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ผลการสังเกต
พฤติกรรมการนิเทศการสอน และความสามารถการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูเขตการศึกษา 5  อคัร
สงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  โดยน าขอ้มูลดงักล่าวมาพิจารณาร่วมกนั ส่วนการด าเนินการในขั้นน้ีได้
ก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการ   วิธีด าเนินการ   เคร่ืองมือท่ีใช ้ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1 

26 

      กำรก ำกบั  ติดตำม  (Monitoring)   
        ส าหรับการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนของการใชรู้ปแบบการนิเทศนั้น  ผูว้ิจยัเป็น
ผูก้  ากบัติดตาม  ตั้งแต่ขั้นท่ี  1  ถึง  ขั้นท่ี  4  ไดก้ าหนดใหมี้การก ากบั  ติดตาม  ใหก้ารสนบัสนุน  
เพื่อใหก้ารด าเนินการนิเทศเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ และน าผลท่ีไดม้าร่วมกนัไตร่ตรอง  
สะทอ้นความคิด เพื่อแกไ้ข  ปรับปรุง  พฒันา    การประยกุตใ์ชรู้ปแบบการนิเทศใหถู้กตอ้งและ
เหมาะสมในทุก ๆ ขั้นตอนของการนิเทศ   อนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
  เงื่อนไขกำรน ำรูปแบบไปใช้    จากองคป์ระกอบของรูปแบบการนิเทศแบบซีไอพีอี  
(CIPE Model)  ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่มีองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
รูปแบบ  ท่ีประกอบดว้ย  เง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้ 2  ประการ  คือ   1)  ผูบ้ริหารตระหนกัถึง
ความส าคญัของการนิเทศใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณดา้นงบประมาณ  ส่ือ อุปกรณ์  ส่ิง
อ านวยความสะดวกและสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัครู      และ    2)  ครูมีความมุ่งมัน่จริงใจในการ
พฒันาการเรียนการสอนดว้ยความเตม็ใจร่วมมือกนัและมีความรับผดิชอบในการท างาน และมี
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
   
  3.  ขั้นกำรน ำไปใช้  (Implementation)  =  กำรวิจัย  Research2  (R2)    
              ในขั้นน้ีไดน้ าตน้แบบรูปแบบการนิเทศท่ีไดพ้ฒันาข้ึนไปใชใ้นภาคสนาม  
ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
     Phase  1  Classifying : C  การคดักรองระดบัความรู้  ความสามารถ 
ทกัษะท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อจดักลุ่มครู และเลือกวิธีการนิเทศ
ท่ีตอ้งการและเหมาะสมส าหรับครูแต่ละกลุ่ม   
    Phase  2  Informing :  I   การใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ  เร่ืองการนิเทศ 
แบบหลากหลายวิธีการ  การวิจยัในชั้นเรียน  เทคนิควิธีสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและปัญหา
ใหแ้ก่ครูและผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศ  เขตการศึกษา  5   อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
    Phase  3  Proceeding : P  การด าเนินงาน 
                  3.1  การประชุมก่อนการสงัเกตการสอน  (Pre conference)    
                  3.2  การสังเกตการสอน (Observation)    
                  3.3  การประชุมหลงัการสังเกตการสอน  (Post conference)    
    Phase  4  Evaluating : E   การประเมินผลการนิเทศ 
โดยมีการก ากบั ติดตาม (Monitoring)  เพื่อใหก้ารด าเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพ 
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 4.  ขั้นกำรประเมินผล  (Evaluation)  =  กำรพฒันำ  Development2 (D2) ปรับปรุง
รายละเอียดของรูปแบบ  
            ในขั้นน้ีผูว้ิจยัพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงตน้แบบรูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน ของครูเขตการศึกษา 5 อคัรสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ  ทั้งระบบ จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ความสามารถในการนิเทศการสอน
ของครูผูนิ้เทศ   ความสามารถในการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ  และผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนท่ีเกิดจากการท าวิจยัในชั้นเรียน     เป็นการตรวจสอบความเป็นไปไดจ้ากการน ารูปแบบ
การนิเทศไปใชใ้นภาคสนาม  เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศใหมี้ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
ยิง่ข้ึนก่อนท่ีจะน าไปเผยแพร่ต่อไป  ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั   ดงัปรากฏ
รายละเอียดในแผนภูมิท่ี  2 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภูมิท่ี  2  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการเพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพการวจิัยในช้ันเรียนของครู 
เขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ผลของการใช้ 
รูปแบบการนิเทศ 
ตามองค์ประกอบ 

และกระบวนการนิเทศการสอน 

ตามแนวคดิเชิงระบบ 

1.  สมรรถภาพการนิเทศ 
     แบบหลากหลายวิธีการ 
     ของครูผูนิ้เทศ 
2.  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 

     การวิจยัในชั้นเรียน 

     ของครูผูนิ้เทศ 

1.  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 

     การนิเทศแบบหลากหลาย 
     วิธีการของครูผูรั้บการนิเทศ 
2.  สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน 

     ของครูผูรั้บการนิเทศ            
3.  ความพึงพอใจของครูผูรั้บ 

     การนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบ 

     การนิเทศ แบบหลากหลาย 
     วิธีการ   

 
 

 

 

-  ความสามารถการท าวิจยั 
   ในชั้นเรียนดา้นการเขียนโครงการ 
    วิจยั  การด าเนินการวิจยั และ 
    การเขียนรายงานการวิจยัของครู 
    ผูรั้บการนิเทศ  เขตการศึกษา 5   
    อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   

2.  Design and Development  (D1) 
การพฒันาและตรวจสอบคุณภาพ

ของรูปแบบ 
1. ก าหนดเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์
    ของรูปแบบการนิเทศ 
2. ร่างตน้แบบรูปแบบการนิเทศ 
    ดา้นองคป์ระกอบและขั้นตอนการนิเทศ ดงัน้ี 
    Phase  1  Classifying : C  การคดักรองระดบั 

    ความรู้  ความสามารถ ทกัษะท่ีส าคญัเก่ียวกบั 

    การจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียน 

    เพื่อจดักลุ่มครู และเลือกวิธีการนิเทศ 
    ท่ีตอ้งการและเหมาะสมส าหรับครูแต่ละกลุ่ม   

    Phase  2  Informing : I  การใหค้วามรู้ก่อน 
    การนิเทศ  เร่ืองการนิเทศแบบหลากหลาย 
    วธีิการ  การวจิยัในชั้นเรียน  และเทคนิค 
    วธีิสอน Phase 3   Proceeding : P  การ 
    ด าเนินงาน 3.1  การประชุมก่อนการสังเกต 
    การสอน (Pre conference)  3.2  การสังเกต 
    การสอน  (Observation)    3.3  การประชุม 
   หลงัการสังเกตการสอน  (Post conference)  
   Phase 4  Evaluating : E  การประเมินผลการ 
   นิเทศ โดยมีการก ากบั ติดตาม (Monitoring)  
    เพื่อใหก้ารด าเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพ 
3. ก าหนดเง่ือนไขของครูในการใชรู้ปแบบ 
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของตน้แบบ 
    รูปแบบการนิเทศโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
5. ปรับปรุงตน้แบบรูปแบบการนิเทศ 
6. พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

   

1.  Analysis   (R1) 
การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
และทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

1. วเิคราะห์นโยบาย เป้าหมายจากขอ้ก าหนด 

    กฎหมายระดบัชาติ  และฝ่ายการศึกษา  
    อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

2. วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพ 

    ท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน 

    และการนิเทศภายในโรงเรียน 

    เขตการศึกษา 5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

3. ศึกษาหลกัการ แนวคิด เก่ียวกบั 

    การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 

4. ศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกบั 

    การนิเทศการสอน   การนิเทศแบบ 

    หลากหลายวธีิการและการนิเทศ 
    แบบพฒันาการ 
5. ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอน 

    5.1  ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง 
    5.2  ทฤษฎีแรงจูงใจ 
    5.3  ทฤษฎีการส่ือสาร 
    5.4  ทฤษฎีมนุษยสัมพนัธ์ 
    5.5  ทฤษฎีภาวะผูน้ า 
    5.6  ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
6. วเิคราะห์หลกัการ แนวคิด เก่ียวกบัการวจิยั 
    ในชั้นเรียน 
 

3.  Implementation  (R2) 
การน ารูปแบบไปใช้ 

 
น าตน้แบบรูปแบบการนิเทศไปทดลองใช ้
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
Phase  1  Classifying : C  การคดักรองระดบั 
               ความรู้  ความสามารถ ทกัษะท่ีส าคญั 

               เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้และการวจิยั 
               ในชั้นเรียนเพื่อจดักลุ่มครู และเลือก 
               วธีิการนิเทศท่ีตอ้งการและเหมาะสม 

               ส าหรับครูแต่ละกลุ่ม   

Phase  2  Informing : I  การใหค้วามรู้ 
               ก่อนการนิเทศ  เร่ืองการนิเทศ 
               แบบหลากหลายวธีิการ  การวจิยั 
               ในชั้นเรียน  และเทคนิควธีิสอน   
                ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ 
                ปัญหาใหแ้ก่ครูและผูท้  าหนา้ทีนิเทศ   
Phase  3  Proceeding : P  การด าเนินงาน 
               3.1  การประชุมก่อนการสังเกต   
                      การสอน (Pre conference)    
               3.2  การสังเกตการสอน  
                      (Observation)    
               3.3  การประชุมหลงัการสังเกต 
                      การสอน (Post conference)    
Phase  4  Evaluating : E   การประเมินผล 
               การนิเทศ 
โดยมีการก ากบั ติดตาม (Monitoring)  เพื่อให้
การด าเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพ 
 
 

 

4.  Evaluation  (D2) 
การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ 

 
ผูว้จิยัพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงตน้แบบ
รูปแบบการนิเทศ  ทั้งระบบจากความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ   สมรรถภาพในการนิเทศของ
ครูผูนิ้เทศ   สมรรถภาพการท าวจิยัในชั้นเรียน
ของครูผูรั้บการนิเทศ  และผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนท่ีเกิดจากการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูผูรั้บการนิเทศ 
 
 

 

 

 

     ผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 

     ท่ีเกิดจากการท าวิจยัในชั้นเรียน 

     ของครูผูรั้บการนิเทศ 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวจิยั 
ในชั้นเรียน  ของครูเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  
  1.  เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ 
การวิจยัในชั้นเรียน  ของครูเขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
 2.  เพื่อประเมินผลการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน   ของครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  เขตการศึกษา  5   
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ดว้ยวิธีการดงัน้ี 
  2.1  ประเมินสมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ของครูผูนิ้เทศ 
  2.2  ประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน  ของครูผูนิ้เทศ 
  2.3  ประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
ของครูผูรั้บการนิเทศ   
  2.4  ประเมินสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียน  ของครูผูรั้บการนิเทศ   
  2.5  ประเมินความพึงพอใจของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศ 
แบบหลากหลายวิธีการ     
  2.6  ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 
ค ำถำมของกำรวิจัย 
 การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวจิยั 
ในชั้นเรียน  ของครูเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีค  าถามของการวิจยัดงัต่อไปน้ี  
 1.  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยั 
ในชั้นเรียน   ของครูเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ    มีองคป์ระกอบและกระบวนการ 
อยา่งไร 
 2.   ผลการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวจิยั
ในชั้นเรียน  ของครูเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นอยา่งไรในดา้นต่อไปน้ี 
  2.1  สมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ของครูผูนิ้เทศ  หลงัการใช้
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  อยูใ่นระดบัใด  และเป็นอยา่งไร 
  2.2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน  ของครูผูนิ้เทศ  ก่อนและหลงั
การใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   แตกต่างกนัหรือไม่   
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  2.3  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ของครูผูรั้บ 
การนิเทศ   ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  แตกต่างกนัหรือไม่   
  2.4  สมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียน  ของครูผูรั้บการนิเทศ  หลงัการใชรู้ปแบบ
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ อยูใ่นระดบัใด   
  2.5  ความพึงพอใจของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ  อยูใ่นระดบัใด  และเป็นอยา่งไร    
  2.6  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการของครูผูรั้บการนิเทศ   แตกต่างกนัหรือไม่   
 
สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวจิยั 
ในชั้นเรียน  ของครูเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีสมมติฐานของการวิจยั 
ดงัต่อไปน้ี  
  2.1  สมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ของครูผูนิ้เทศ  หลงัการใช้
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  อยูใ่นระดบัสูง 
  2.2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน  ของครูผูนิ้เทศ  ก่อนและหลงั
การใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   แตกต่างกนั  
  2.3  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ของครูผูรั้บ 
การนิเทศ   ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  แตกต่างกนั   
  2.4  สมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียน  ของครูผูรั้บการนิเทศ  หลงัการใชรู้ปแบบ
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ อยูใ่นระดบัสูง 
  2.5  ความพึงพอใจของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ  อยูใ่นระดบัมาก 
  2.6  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการของครูผูรั้บการนิเทศ   แตกต่างกนั  
   
ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยั 
ในชั้นเรียน   ของครูเขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ    ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของ 
การวิจยัไวด้งัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1 

31 

 1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
       2.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นครูผูส้อน  จ านวน  680  คน  และนกัเรียน 
จ านวน  12,076  คน  จากโรงเรียนในเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  จ านวน  5  
โรงเรียน   ไดแ้ก่  1)  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ 2) โรงเรียนนกับุญเปโตร  3) โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์ 
4)  โรงเรียนอนันาลยั  และ  5)  โรงเรียนเซนตแ์อนดรูว ์    
      2.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นครูผูส้อน  จ านวน  11  คน    จ  าแนกเป็น
ครูผูนิ้เทศ    จ  านวน  7  คน      และครูผูรั้บการนิเทศ  จ านวน  8  คน   (ซ่ึงเป็นครูท่ีท าหนา้ท่ีเป็นทั้ง
ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ  จ านวน  4  คน)  และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 , 4  และ 6  จ  านวน  
328  คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบอาสาสมคัร  (Volunteers Sampling) จากโรงเรียนในเขตการศึกษา  5  
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  จ านวน  3  โรงเรียน   ไดแ้ก่  1)  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ 2) โรงเรียน
นกับุญเปโตร  และ  3) โรงเรียนบอสโกพทิกัษ ์  
 
 2. ตัวแปรทีศึ่กษำ 
        ตวัแปรท่ีศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ยตวัแปร  2  ประเภท  คือ 

2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)  คือ  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย 
วิธีการ 
  2.2  ตวัแปรตาม  (Dependent  Variables)  ประกอบดว้ย 
     2.2.1  สมรรถภาพการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูนิ้เทศ  ไดแ้ก่ 
    2.2.2.1   ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
    2.2.2.2   ความสามารถในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
    2.2.2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียนของครูผูนิ้เทศ 
     2.2.3  สมรรถภาพการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ  ไดแ้ก่ 
    2.2.3.1  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน   
    2.2.3.2  ความสามารถในการท าวิจยัในชั้นเรียนของครู 
    2.2.4  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ของครูผูรั้บ
การนิเทศ 
    2.2.5  ความพงึพอใจของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ     
   2.2.6  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเกิดจากการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บ 
การนิเทศ  
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 3.  เนือ้หำ 
        เน้ือหาท่ีน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน  ของครูเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  คือ   
การวิจยัในชั้นเรียน  เทคนิควิธีสอน  และการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
 
 4.  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรทดลอง 
  ระยะเวลาของแผนด าเนินการวิจยั  เร่ิมด าเนินการวิจยั  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  
2553  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนตุลาคม   
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวิจยัตรงกนั ผูว้ิจยัจึงไดนิ้ยามความหมายไว ้ 
ดงัน้ี 
 กำรพฒันำรูปแบบกำรนิเทศ  หมายถึง การสร้างรูปแบบการนิเทศ  ตามแนวคิด ADDIE  
Model  ของเควิน  ครูส  (Kevin  Kruse  2008 : 1) ร่วมกบักรอบการวิจยัและพฒันา  R & D 
(Research and Development) ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี  1  R  การวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis) = R1 :  
การศึกษาขอ้มลูและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง   ขั้นตอนท่ี  2  D  การพฒันา (Design & Development) = D1 
: การพฒันาและการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ ขั้นตอนท่ี 3  R  การน าไปใช ้  (Implementation)  
= R2  :  การน ารูปแบบไปใช ้ และขั้นตอนท่ี  4  D  การประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation) = D2  :   
การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ 
 รูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวธีิกำร     หมายถึง    องคป์ระกอบท่ีประกอบดว้ย  
หลกัการ  วตัถุประสงคแ์ละกระบวนการนิเทศการสอน  และเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้  เป็น
กระบวนการเชิงระบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์กนัขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในการนิเทศ      เพือ่ส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน ส าหรับครูเขตการศึกษา 5 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ประกอบดว้ย
วิธีการนิเทศ  3  วิธี  คือ  1)  การนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา  (Mentoring)  โดยผูท่ี้มีหนา้ท่ีนิเทศเป็นผูท่ี้มี
ความรู้  ความเช่ียวชาญ  ประสบการณ์   เป็นกระบวนการดูแลใหค้  าปรึกษาท่ีเป็นวงจรต่อเน่ืองกนั  
2)  การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer Coaching)   เป็นกระบวนการนิเทศท่ีครูตั้งแต่  2  คนข้ึนไป  
ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานเพื่อปรับปรุงและพฒันางานในวิชาชีพของตนเอง  โดยมีกระบวนการ
ท างานร่วมกนั  มีการสงัเกตการสอนของกนัและกนัในชั้นเรียน    แลกเปล่ียนความคิดเพื่อใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัจากการสงัเกตการสอนร่วมกนั   รวมทั้งมีความสมัพนัธ์ฉนัทเ์พื่อนท่ีดีต่อกนั   และ  3)  การ
นิเทศแบบพฒันาตนเอง (Self-directed Development)  เป็นการนิเทศท่ีเหมาะสมกบัครูท่ีมีความรู้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1 

33 

ความสามารถและตอ้งการพฒันางานในวิชาชีพของตนดว้ยตนเอง โดยด าเนินการตามรูปแบบการ
นิเทศ  ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอน  คือ   Phase  1  Classifying : C  การคดักรองระดบัความรู้  
ความสามารถ ทกัษะท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียน  เพื่อจดักลุ่มครู และ
เลือกวิธีการนิเทศท่ีตอ้งการและเหมาะสมส าหรับครูแต่ละกลุ่ม  Phase  2  Informing :  I   การให้
ความรู้ก่อนการนิเทศ เร่ืองการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ การวิจยัในชั้นเรียน เทคนิควิธีสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและปัญหาใหแ้ก่ครูและผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศ  เขตการศึกษา 5 อคัรสงัฆ
มณฑลกรุงเทพฯ  Phase  3  Proceeding : P  การด าเนินงาน  ไดแ้ก่  3.1  การประชุมก่อนการสงัเกต
การสอน  (Pre conference)  3.2  การสังเกตการสอน (Observation)  3.3  การประชุมหลงัการสังเกต
การสอน  (Post conference)  และ  Phase  4  Evaluating : E   การประเมินผลการนิเทศ  โดยมีการ
ก ากบั ติดตาม (Monitoring) ทุกขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหก้ารด าเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพ 
 สมรรถภำพของครูผู้นิเทศ  หมายถึง      คะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินดา้นการนิเทศ  ซ่ึง
วดัไดจ้ากแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการและแบบประเมิน
ความสามารถในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ         และดา้นการวจิยัในชั้นเรียนซ่ึงวดัไดจ้าก
แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน 
 สมรรถภำพของครูผู้รับกำรนิเทศ  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินดา้นการวิจยั
ในชั้นเรียน  ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน  แบบประเมิน
ความสามารถการเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียนและการเขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียน และดา้น
การนิเทศ  ซ่ึงวดัไดจ้ากจากแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
 ผลกำรเรียนรู้    หมายถึง  คะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบในรายวิชา
ต่าง ๆ ของครูผูรั้บการนิเทศ  ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
 กำรวิจัยในช้ันเรียน  หมายถึง  กระบวนการแสวงหาความรู้  ทกัษะ  หรือวิธีการใหม่ ๆ 
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัสภาพการเรียนการสอน  เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
หรือเพื่อแกปั้ญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยอาศยัวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  ประกอบดว้ย  5  ขั้นตอน    คือ  1)  ก าหนดปัญหา   2)  พิจารณาเลือกวิธีด าเนินการ  
3)  การด าเนินการวิจยั   4)  การวิเคราะห์ขอ้มูล  และ  5)  การรายงานผลการวิจยั 
 ควำมพงึพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของครูผูรั้บการนิเทศ เขตการศึกษา 5 อคัร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ประกอบดว้ย  3  ดา้น  
คือ  1)  ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ  2)  ดา้นกระบวนการน ารูปแบบไปใช ้ และ  3)  ดา้นผลการ
ของน ารูปแบบไปใช ้  
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 ครูเขตกำรศึกษำ  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  หมายถึง  ผูส้อนในสถานศึกษา
คาทอลิกเอกชน เขตการศึกษา 5 สงักดัฝ่ายการศึกษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ไดแ้ก่  1)  โรงเรียน
ยอแซฟอุปถมัภ ์    2)  โรงเรียนนกับุญเปโตร    และ  3)  โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์   ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็น
ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ   
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บทที่  2 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
การวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่เป็นพื้นฐานในการด าเนินการวิจยัตามล าดบั
ดงัน้ี 
 1.  การนิเทศการสอน   
      1.1  การนิเทศภายในโรงเรียน 
      1.2  การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
      1.3  การนิเทศแบบพฒันาการ 
      1.4  ทฤษฎีเก่ียวกบัการนิเทศการสอน 
 2.  การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 
 3.  การวิจยัในชั้นเรียน 
 4.  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 5.  ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียนในเขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
การนิเทศการสอน 

                     ความหมายของการนิเทศการสอน 
                     นกัการศึกษาไทยและนักการศึกษาต่างประเทศ        ไดใ้ห้ความหมายของการนิเทศ
การสอนไว ้สอดคลอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 
 นกัการศึกษาไทย  (วชัรา  เล่าเรียนดี  2550 : 3 ;  วไลรัตน์  บุญสวสัด์ิ  2538 : 3 ;  กิติมา  
ปรีดีดิลก  2532 : 262 ; สงดั  อุทรานนัท ์2530 : 7) ใหค้วามหมายของการนิเทศท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ 
หมายถึง  กระบวนการด าเนินงานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ เพื่อใหก้ารช่วยเหลือ 
แนะน า  และใหค้วามร่วมมือกนัครูในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
อนัจะส่งผลถึงผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 ส่วนนกัการศึกษาต่างประเทศ  สเปียร์ส (Spears  1967 : 16)  แฮริส  (Harris 1985 : 10)   
โอลิวา   (Oliva 1989 : 8)   กล๊ิกแมน   (Glickman 2004 : 6)   ใหค้วามหมายของการนิเทศท่ี
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สอดคลอ้งกนัวา่ หมายถึง เป็นการช่วยเหลือสนบัสนุนใหผู้บ้ริหาร  ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปรับปรุงการเรียนการสอนทั้งในเร่ืองหลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู้ การวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เพื่อพฒันาการท างานของครูใหมี้
ประสิทธิภาพ และส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน 
 จากความหมายเก่ียวกบัการนิเทศการสอนของนกัการศึกษาไทยและนกัการศึกษา
ต่างประเทศดงักล่าว  สรุปไดว้า่  การนิเทศการสอน      เป็นกระบวนการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่ง
ผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ  เพื่อมุ่งเนน้การปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการ
เรียนการสอนท่ีส่งผลต่อพฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเนน้การใหบ้ริการ การใหค้วามร่วมมือ 
และการใหค้วามช่วยเหลือ  สนบัสนุนแก่ผูบ้ริหาร  ครู  และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในดา้นการ
พฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล และการจดักิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ 
 
                      จุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน 
 ในการนิเทศการสอนแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย  เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัและแนวทางการด าเนินการนิเทศการสอนท่ีชดัเจน เพื่อจะใหเ้กิดผลท่ีตอ้งการดงัท่ี
นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอนไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั   อาทิ  
วชัรา   เล่าเรียนดี  (2550 : 8)  ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2548 : 20)  วไลรัตน์  บุญสวสัด์ิ  (2538 : 7)              
มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ จุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอนเป็นการปรับปรุงกระบวนการสอน
และกระบวนการเรียนรู้     ส่งเสริม    พฒันาความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพครูท่ีส่งผลโดยตรงต่อผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียน สร้างขวญัและก าลงัใจ และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการท างานร่วมกนั    โดยอาศยัการนิเทศช่วยเหลือ    แนะน า   ใหค้วามรู้และการฝึกปฏิบติัดา้น
การพฒันาหลกัสูตร    เทคนิควิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆ   การใชแ้ละการสร้างส่ือนวตักรรมดา้น
การสอนและการท าวิจยัในชั้นเรียน เพื่อใหค้รูสามารถปรับปรุง และพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
หรืองานในวิชาชีพของตนเองอยา่งต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมาย  
ส่วน กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 264)  ไดส้รุปจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอนไว ้  เพื่อช่วยใหค้รู
คน้หาและรู้วิธีการท างานดว้ยตนเอง    รู้จกัแยกแยะ   วิเคราะห์ปัญหาของตนเองโดยใหค้รูรู้วา่อะไร
ท่ีเป็นปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู ่และจะแกปั้ญหาเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร  รู้สึกมัน่คงในอาชีพ  และมีความ
เช่ือมัน่ในความสามารถของตน     คุน้เคยกบัแหล่งวิทยาการ    และสามารถน าไปใชใ้นการเรียน
การสอนได ้  เผยแพร่ใหชุ้มชนเขา้ใจถึงแผนการจดัการศึกษาของโรงเรียนและใหก้ารสนบัสนุน
โรงเรียน  ตลอดจนเขา้ใจปรัชญาและความตอ้งการทางการศึกษา 
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 ส าหรับส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   (2547 : 180-181)   และ
กรมสามญัศึกษา (2539 : 59-60)  ไดส้รุปจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอนไวว้า่  1) เพื่อให้
สถานศึกษามีศกัยภาพในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัสูตร 
และใหเ้ป็นไปตามแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545)     2)  เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถบริหารและจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
3) เพื่อพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน    
สงัคม ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทุกดา้น 4) เพื่อใหบุ้คลากรในสถานศึกษาไดเ้พิ่มความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบติังาน      รวมทั้งความตอ้งการในวิชาชีพ  
5) เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาปฏิรูประบบบริหาร โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ 
และร่วมรับผดิชอบ ช่ืนชมในผลงาน  6) เพื่อใหเ้กิดการประสานงานและความร่วมมือในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  ชุมชน สังคม และวฒันธรรม   7) เพื่อพฒันาบุคลิกภาพ
ท่ีดีแก่ครูในดา้นความเป็นผูน้ าทางวิชาการและความคิด ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความคิดสร้างสรรค ์
และความมุ่งมัน่ มีอุดมการณ์ท่ีจะอบรมนกัเรียนใหเ้ป็นผูมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีตามความตอ้งการของ
สังคมและประเทศชาติ   8)  เพื่อพฒันาวชิาชีพครูและเสริมสร้างสมรรถภาพดา้นการสอนใหแ้ก่ครู
ในดา้นการวิเคราะห์และปรับปรุงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการศึกษาพื้นฐานความรู้ของนกัเรียน  
การเลือกและปรับปรุงเน้ือหาการสอน   การพฒันากระบวนการเรียนการสอน  การพฒันาการใชส่ื้อ
ประกอบการสอน  การด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้หมาะสม  ประเมินผลการเรียน
การสอนและปรับปรุงกระบวนการวดัผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 9) เพื่อพฒันากระบวนการท างาน
ของครู โดยใชก้ระบวนการกลุ่มในดา้นการร่วมมือกนัจดักิจกรรมการเรียนการสอนและแกปั้ญหา
การสอน  การร่วมมือกนัท างานอยา่งเป็นขั้นตอน มีระบบ ระเบียบ  การร่วมมือกนัท างานดว้ยความ
เขา้ใจกนั     เห็นอกเห็นใจกนั    ยอมรับซ่ึงกนัและกนั    การร่วมมือกนัท างานท่ีมีเหตุผลในการ
พฒันาหลกัสูตร        สามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งและกา้วหนา้เกิดประโยชน์สูงสุด      เป็นภาระ 
หนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา  รองผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และคณะครู อาจารย์
ภายในสถานศึกษาท่ีจะตอ้งมีหนา้ท่ีด าเนินการนิเทศกนัเอง มีการประสานความร่วมมือระหวา่ง
ศึกษานิเทศก ์  ครูผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ  ใหบ้ริการช่วยเหลืองานวิชาการของ
สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและคล่องตวั มีความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูดว้ยกนั ไดรั้บขวญั
ก าลงัใจจากผูบ้ริหารและการยอมรับในความรู้    ความสามารถของผูใ้หก้ารนิเทศ    รวมทั้งผูรั้บการ
นิเทศจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดว้ย        และมีกระบวนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในโรงเรียน
ท่ีจะส่งผลใหโ้รงเรียนพฒันาตนเอง  และ   10)  เพื่อสร้างขวญัและใหก้ าลงัใจแก่ครูในดา้นการสร้าง
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ความมัน่ใจและความถูกตอ้งในการใชห้ลกัสูตรและการสอน  สร้างความสบายใจในการท างาน
ร่วมกนัและความกา้วหนา้ในต าแหน่งทางวิชาชีพครู  
 จากแนวคิดเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน  สรุปไดว้า่   การนิเทศการสอนมี
จุดมุ่งหมาย   เพื่อมุ่งใหก้ารช่วยเหลือ แนะน า  และสนบัสนุนใหค้รูไดรั้บการพฒันางานในวิชาชีพ
ของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัจะส่งผลต่อพฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 
                      ความจ าเป็นในการนิเทศการสอน  
 การพฒันาคุณภาพการศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จไดน้ั้น  จะตอ้งอาศยักระบวนการนิเทศ
การสอนเป็นองคป์ระกอบดว้ย  ทั้งน้ีเพราะการนิเทศการสอนเป็นกระบวนการของการท างาน
ร่วมกบัครูเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหมี้ประสิทธิผล  ดงัท่ี  กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 
: 263)  ไดใ้หค้วามเห็นวา่ในปัจจุบนัการนิเทศการสอนมีความจ าเป็นต่อกระบวนการเรียนการสอน
มากดว้ยเหตุผลท่ีวา่     1) การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีซบัซอ้นและยุง่ยาก     จ  าเป็นจะตอ้งมีการนิเทศ  
2) การนิเทศการสอนเป็นงานท่ีมีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู     3) การนิเทศการสอน
มีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการสอน  4) การนิเทศการสอนมีความจ าเป็นต่อการ
ท าใหค้รูเป็นบุคคลท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ  อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีมีอยูต่ลอดเวลา   
ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบั กรมวิชาการ (2543 : 13)  กรองทอง  จิรเดชากลุ (2550 : 4)  ท่ีได้
กล่าวถึงความจ าเป็นของการนิเทศการการสอนไวว้า่  การนิเทศการสอนเป็นการปรับปรุงคุณภาพ
ของการจดัการศึกษา  การพฒันาสถานศึกษา  ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้สู่มาตรฐานการศึกษา  รวมทั้ง
เป็นการประสานงานใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา    ทั้งน้ี   เน่ืองจากสังคมมี
การเปล่ียนแปลงทุก ๆ ดา้นตลอดเวลา 
 จากความจ าเป็นของการนิเทศการสอนดงักล่าว สรุปไดว้า่ การนิเทศการสอนมีความ
จ าเป็นต่อการจดัการศึกษาอยา่งยิง่ เพราะเป็นการช่วยเหลือสนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รูมีความสามารถ
ในการพฒันางานในวิชาชีพของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล       อนัจะช่วยใหค้รูเจริญ 
กา้วหนา้ในวิชาชีพ รวมทั้งส่งผลถึงผูเ้รียนและคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมในท่ีสุด 
 
                      กจิกรรมการนิเทศการสอน  
 กิจกรรมการนิเทศการสอน เป็นวิธีการนิเทศท่ีผูนิ้เทศจะตอ้งพจิารณาเลือกใชใ้ห้
เหมาะสมกบัสถานการณ์หรือสภาพและปัญหาของสถานศึกษา     และใหค้  านึงถึงหลกัเกณฑใ์น
การเลือกใชกิ้จกรรมแต่ละชนิดอยา่งเหมาะสม   โดยใหพ้ิจารณาถึงจุดประสงคข์องการนิเทศ  ขนาด
กลุ่มของผูรั้บการนิเทศ และประสบการณ์หรือประโยชน์ท่ีผูรั้บการนิเทศไดรั้บเป็นส าคญั  เก่ียวกบั
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เร่ืองน้ี  แฮริส  (Harris 1985 : 71-86 ,  อา้งถึงในวชัรา  เล่าเรียนดี 2550 : 14-16 ; และส านกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  2543 : 15-51) ไดเ้สนอกิจกรรมการนิเทศไวส้อดคลอ้งกนั
สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  การบรรยาย (Lecturing)  เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ 
ของผูนิ้เทศไปสู่ผูรั้บการนิเทศ ใชเ้พียงการพดูและการฟังเท่านั้น 
 2.  การบรรยายโดยใชส่ื้อประกอบ (Visualized lecturing) เป็นการบรรยายท่ีใชส่ื้อเขา้มา
ช่วย  เช่น สไลด ์แผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ ซ่ึงจะช่วยใหผู้ฟั้งมีความสนใจมากยิง่ข้ึน 
 3.  การบรรยายเป็นกลุ่ม (Panel presenting) เป็นกิจกรรมการใหข้อ้มูลเป็นกลุ่มท่ีมี
จุดเนน้ท่ีการใหข้อ้มูลตามแนวความคิดหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
 4.  การใหดู้ภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ (Viewing film or television) เป็นการใชเ้คร่ืองมือ 
ท่ีเป็นส่ือทางสายตา ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วีดีทศัน์ เพื่อท าใหผู้รั้บการนิเทศไดรั้บความรู้และ
เกิดความสนใจมากข้ึน 
 5.  การฟังค าบรรยายจากเทปวิทยแุละเคร่ืองบนัทึกเสียง (Listening to tape, radio 
recordings) เป็นการใชเ้คร่ืองบนัทึกเพื่อน าเสนอแนวความคิดของบุคคลหน่ึงไปสู่ผูฟั้งคนอ่ืน 
 6.  การจดันิทรรศการเก่ียวกบัวสัดุและเคร่ืองมือต่าง ๆ (Exhibiting materials and 
equipments) เป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการฝึกอบรมหรือเป็นกิจกรรมส าหรับงานพฒันาส่ือต่าง ๆ 
 7.  การสงัเกตในชั้นเรียน (Observing in classroom) เป็นกิจกรรมท่ีท าการสงัเกตการ
ปฏิบติังานในสถานการณ์จริงของบุคลากร เพื่อวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงจะ
ช่วยใหท้ราบจุดดีหรือจุดบกพร่องของบุคลากร เพื่อใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานและใชใ้น
การพฒันาบุคลากร 
 8.  การสาธิต (Demonstrating) เป็นกิจกรรมการใหค้วามรู้ท่ีมุ่งใหผู้อ่ื้นเห็นกระบวนการ
และวิธีการด าเนินการ 
 9.  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interviewing) เป็นกิจกรรมสมัภาษณ์ท่ี
ก าหนดจุดประสงคช์ดัเจนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลต่าง ๆ ตามตอ้งการ 
 10. การสัมภาษณ์เฉพาะเร่ือง (Focused interview) เป็นกิจกรรมการสมัภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้างโดยจะท าการสมัภาษณ์เฉพาะโรงเรียนท่ีผูต้อบมีความสามารถจะตอบไดเ้ท่านั้น 
 11.  การสมัภาษณ์แบบไม่ช้ีน า (Non-directive interview) เป็นการพดูคุยและอภิปราย
หรือการแสดงความคิดของบุคคลท่ีสนทนาดว้ย ลกัษณะของการสมัภาษณ์จะสนใจกบัปัญหาและ
ความในใจของผูรั้บการสัมภาษณ์ 
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 12.  การอภิปราย ( Discussing) เป็นกิจกรรมท่ีผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศปฏิบติัร่วมกนั 
ซ่ึงเหมาะสมกบักลุ่มขนาดเลก็ มกัใชร่้วมกบักิจกรรมอ่ืน ๆ 
 13.  การอ่าน (Reading) เป็นกิจกรรมท่ีใชม้ากกิจกรรมหน่ึง สามารถใชไ้ดก้บัคนจ านวน
มาก เช่น การอ่านขอ้ความจากวารสาร มกัใชผ้สมกบักิจกรรมอ่ืน 
 14.  การวิเคราะห์ขอ้มูลและการคิดค านวณ (Analyzing and calculating) เป็นกิจกรรม 
ท่ีใชใ้นการติดตามประเมินผล การวิจยัเชิงปฏิบติัการและการควบคุมประสิทธิภาพการสอน 
 15.  การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอแนวความคิด 
วิธีการแกปั้ญหาหรือใชข้อ้เสนอแนะน าต่าง ๆ โดยใหส้มาชิกแต่ละคนแสดงความคิดโดยเสรี  ไม่มี
การวิเคราะห์หรือวิพากษว์จิารณ์แต่อยา่งใด 
 16.  การบนัทึกวีดีทศัน์และการถ่ายภาพ (Videotaping and photographing)    วีดีทศัน ์
เป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงใหเ้ห็นรายละเอียดทั้งภาพและเสียง  ส่วนการถ่ายภาพมีประโยชน์มากในการ
จดันิทรรศการ  กิจกรรมน้ีมีประโยชน์ในการประเมินผลงานและการประชาสัมพนัธ์ 
 17.  การจดัท าเคร่ืองมือและขอ้ทดสอบ (Instrumenting and testing) เป็นการใช้
แบบทดสอบและแบบประเมินต่าง ๆ 
 18.  การประชุมกลุ่มยอ่ย (Buzz session) เป็นกิจกรรมการประชุมกลุ่ม เพื่ออภิปรายให้
หวัขอ้เร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจง มุ่งเนน้การปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่มมากท่ีสุด 
 19.  การจดัทศันศึกษา (Field trip) เป็นกิจกรรมการเดินทางไปสถานท่ีแห่งอ่ืน เพื่อ
ศึกษาและดูงานท่ีสมัพนัธ์กบังานท่ีตนปฏิบติั 
 20.  การเยีย่มเยยีน (Intervisiting) เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลหน่ึงไปเยีย่มและสงัเกตการ
ท างานของอีกบุคคลหน่ึง 
 21.  การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความรู้สึก
นึกคิดของบุคคล ก าหนดสถานการณ์ข้ึนแลว้ใหผู้ท้  ากิจกรรมตอบสนองหรือปฏิบติัตนเองไปตาม
ธรรมชาติท่ีควรจะเป็น 
 22.  การเขียน (Writing) เป็นกิจกรรมท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางในการนิเทศเกือบทุกชนิด เช่น 
การเขียนโครงการนิเทศ การบนัทึกขอ้มูล การเขียนรายงาน การเขียนบนัทึก ฯลฯ 
 23.  การปฏิบติัตามค าแนะน า (Guided practice) เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การปฏิบติัในขณะท่ี
ปฏิบติัมีการคอยดูแลช่วยเหลือ มกัใชก้บัรายบุคคลหรือกลุ่มขนาดเลก็ 
 24.  การประชุมปฏิบติัการ (Workshop) เป็นการประชุมท่ีเนน้ใหผู้เ้ขา้ประชุมมีความรู้ 
ความเขา้ใจและทกัษะทั้งทางดา้นทฤษฎีและดา้นปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง โดยสามารถน าไปพฒันางาน
ใหมี้คุณภาพ   
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 25.  การศึกษาเอกสารทางวิชาการ เป็นการมอบหมายเอกสารใหผู้รั้บการนิเทศไปศึกษา
คน้ควา้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แลว้น าความรู้นั้นมาถ่ายทอดใหแ้ก่คณะครู 
 26.  การสนทนาทางวิชาการ  เป็นการประชุมครูหรือกลุ่มผูส้นใจในเร่ืองราว ข่าวสาร
เดียวกนั โดยก าหนดใหมี้ผูน้ าสนทนาคนหน่ึง น าสนทนาในเร่ืองท่ีกลุ่มสนใจ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ 
ความเขา้ใจ แนวทางการปฏิบติังาน เทคนิควิธีการแก่คณะครูในสถานศึกษา 
 27.  การสมัมนา  เป็นการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสนใจ เพื่อสรุป
ขอ้คิดเห็น และหาแนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนั  
 28.  การอบรม  เป็นการใหค้รูเขา้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพ เพื่อเป็นการกระตุน้
ใหค้รูมีความต่ืนตวัทางวิชาการ และน าความรู้ความสามารถท่ีไดจ้ากการอบรมไปใชพ้ฒันาการ
จดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 
 29.  การใหค้  าปรึกษาแนะน า  เป็นการพบปะกนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ เพือ่
ช่วยแกปั้ญหา ทั้งดา้นส่วนตวัและการปฏิบติังาน หรือช่วยแนะน าส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานประสบ
ความส าเร็จยิง่ข้ึน การใหค้  าปรึกษาแนะน าสามารถด าเนินการไดท้ั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 30.  การสังเกตการสอน  เป็นการจดัใหบุ้คคลท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการเรียน
การสอนมาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในขณะท่ีท าการสอน  เพื่อใหค้รูสามารถพฒันาหรือ
ปรับปรุงการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ โดยใชข้อ้มูลยอ้นกลบัจากการสังเกตการสอนของผูนิ้เทศ 
 จากกิจกรรมการนิเทศการสอน สรุปไดว้า่  ในการนิเทศการสอนแต่ละคร้ัง ควรเลือกใช้
กิจกรรมการนิเทศใหเ้หมาะสมกบัสภาพและปัญหาของสถานศึกษา และใหค้  านึงถึงหลกัเกณฑใ์น
การเลือกใชกิ้จกรรมแต่ละชนิดอยา่งเหมาะสม โดยใหพ้ิจารณาถึงจุดประสงคข์องการนิเทศ  ขนาด
กลุ่มของผูรั้บการนิเทศ และประสบการณ์หรือประโยชน์ท่ีผูรั้บการนิเทศไดรั้บเป็นส าคญั 
 
                      ทักษะการนิเทศการสอน 
 ในการนิเทศการสอน เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอนใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคน์ั้น  วชัรา  เล่าเรียนดี (2550 : 18-19)  ไดก้ล่าวถึง  ทกัษะท่ี
จ าเป็นในการนิเทศไวส้อดคลอ้งกนัคือ ทกัษะดา้นเทคนิค  ทกัษะดา้นมนุษยส์มัพนัธ์  และทกัษะ
ดา้นการจดัการ   รายละเอียดแต่ละดา้นมีดงัน้ี 
 1. ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skills)  เป็นความสามารถในการใชค้วามรู้ วิธีการและ
เทคนิคท่ีจ าเป็นและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศ  ซ่ึงในการนิเทศแต่ละคร้ังผูนิ้เทศหรือผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศ
จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถเฉพาะอยา่ง ตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเทคนิควิธี และสามารถใช้
เทคนิควิธีเหล่านั้นได ้เช่น เทคนิคการนิเทศแบบพฒันาการ เทคนิคการนิเทศแบบคลินิก เทคนิคการ
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สงัเกตการสอนและการจดัประชุมใหข้อ้มูลยอ้นกลบั รวมทั้งตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ ท่ีส าคญั และสามารถสาธิตแนะน าใหก้บัครูได ้
 2.  ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Relation Skills) เป็นความสามารถในการ 
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในกลุ่ม และสามารถสร้างความร่วมมือให้
เกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม  รวมถึงความสามารถในการจูงใจและการมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน 
การไดรั้บความร่วมมืออยา่งจริงใจ สามารถพฒันากลุ่มงานใหมี้ประสิทธิภาพและสร้างการยอมรับ
ในการเปล่ียนแปลงมากข้ึน 
 3. ทกัษะดา้นการจดัการ (Managerial Skills)  เป็นความสามารถในการท่ีจะจดัใหแ้ละ
คงไวซ่ึ้งสภาพเง่ือนไขท่ีจะเป็นการสนบัสนุนการท างานหน่วยงาน หรือกลไกในการรักษาไวแ้ละ
ท าใหอ้งคก์รดีมีประสิทธิภาพข้ึน ประกอบดว้ยทกัษะในการจดัการต่อไปน้ี 
  3.1  ความสามารถในการรักษาไวซ่ึ้งความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคลกบัหน่วยงาน 
  3.2  ความสามารถในการท่ีจะมองเห็นความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส าคญั ท่ีเอ้ือ
ต่อการปฏิบติังานในองคก์รหรือโรงเรียน 
  3.3  ความสามารถในการท่ีจะสร้างองคก์รท่ีมีคุณภาพ 
  3.4  ความสามารถในการสร้างและคงไวซ่ึ้งสมรรถภาพขององคก์ร 
              ส่วนทกัษะในการนิเทศท่ีมีความแตกต่างกนั คือ  ทกัษะในการเป็นผูน้ า และ
ทกัษะในการประเมินผล 
 จากทกัษะการนิเทศการสอนดงักล่าว   สรุปไดว้า่   ทกัษะท่ีจ าเป็นในการนิเทศท่ีส าคญั 
กคื็อ    1)  ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skills)   ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์  (Human Skills)   และ 
3)  ทกัษะดา้นการจดัการ (Managerial Skills)  ซ่ึงทกัษะทั้งสามดา้นจะตอ้งผสมผสานกนัในการ
น าไปใชใ้นการปฏิบติัการนิเทศ 
 
                      กระบวนการนิเทศการสอน 
 ในการนิเทศการสอนเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จ   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนอยา่งต่อเน่ืองกนั ซ่ึงนกัการศึกษาหลายท่านได้
น าเสนอกระบวนการนิเทศไวด้งัน้ี   วชัรา  เล่าเรียนดี   (2552 : 27-28)  ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศ
การสอน    ประกอบดว้ย 7  ขั้นตอน    คือ   1) วางแผนร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 
(ครูและคณะครู)  2) เลือกประเดน็หรือเร่ืองท่ีสนใจจะปรับปรุงและพฒันา   3) น าเสนอโครงการ
พฒันาและขั้นตอนการปฏิบติัใหผู้บ้ริหารโรงเรียนไดรั้บทราบเพื่ออนุมติัการด าเนินการ   4) ให้
ความรู้หรือแสวงหาความรู้จากเอกสารต่าง ๆ และจดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิคการ
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สงัเกตการสอนในชั้นเรียน และความรู้เก่ียวกบัวิธีสอนและนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีสนใจ  5) จดัท า
แผนการนิเทศ    ก าหนดวนั   เวลา  ท่ีจะสงัเกตการสอน   ประชุมปรึกษาหารือ   เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและประสบการณ์  6) ด าเนินการตามแผนโดยครูและผูนิ้เทศ (แผนการจดัการเรียนรู้
และแผนการนิเทศ)   7) สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพฒันา  รายงานผลส าเร็จ ส่วน  แฮริส 
(Harris, 1985  อา้งถึงใน กิติมา  ปรีดีดิลก, 2532 : 277) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศการสอน 
ประกอบดว้ย  5 ขั้นตอน คือ  1) ขั้นวางแผน (Planning) ไดแ้ก่ การคิด การตั้งวตัถุประสงค ์ การ
คาดการณ์ล่วงหนา้    การก าหนดตารางงาน    การคน้หาวิธีปฏิบติังาน     และการวางโปรแกรมงาน  
2)  ขั้นการจดัโครงการ (Organizing) ไดแ้ก่ การตั้งเกณฑม์าตรฐาน   การรวบรวมทรัพยากรท่ีมีอยู่
ทั้งคนและวสัดุอุปกรณ์  ความสมัพนัธ์แต่ละขั้น การมอบหมายงาน การประสานงาน การกระจาย
อ านาจตามหนา้ท่ี โครงสร้างขององคก์ร และการพฒันานโยบาย  3) ขั้นการน าเขา้สู่การปฏิบติั 
(Leading) ไดแ้ก่ การตดัสินใจ การเลือกสรรบุคคล การเร้าจูงใจใหมี้ก าลงัใจคิดริเร่ิมอะไรใหม่ ๆ  
การสาธิต การจูงใจ และใหค้  าแนะน า การส่ือสาร การกระตุน้ส่งเสริมก าลงัใจ     การแนะน า
นวตักรรมใหม่ ๆ และใหค้วามสะดวกในการท างาน  4) ขั้นการควบคุม (Controlling)  ไดแ้ก่  การ
สัง่การ การใหร้างวลั การลงโทษ การใหโ้อกาส การต าหนิ การไล่ออก และการบงัคบัใหก้ระท าตาม  
5) ขั้นประเมินผล (Appraising) ไดแ้ก่ การตดัสินการปฏิบติังาน การวิจยั และการวดัผลการ
ปฏิบติังาน  ซ่ึงแตกต่างจาก สงดั  อุทรานนัท ์ (2530 : 10) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมไทย ประกอบดว้ย 7  ขั้นตอน ซ่ึงเรียกวา่ “PIDRE”  คือ  1) การวางแผน
การนิเทศ (Planning)   2)  การใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ (Informing)   3)  การปฏิบติัการนิเทศ 
(Doing)  4)  การสร้างเสริมก าลงัใจในการนิเทศ (Reinforcing)  และ   5)  การประเมินผลการนิเทศ 
(Evaluating) 
 ส าหรับ กล๊ิกแมน  กอร์ดอน และรอสกอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross-Gordon, 
2004 : 324-328)  ไดน้ าเสนอกระบวนการนิเทศการสอน ประกอบดว้ย  5 ขั้นตอน คือ 1) การ
ประชุมร่วมกบัครูก่อนสงัเกตการสอน (Preconference with teacher)    ผูนิ้เทศร่วมประชุมกบัครู
เพื่อพิจารณารายละเอียดก่อนสังเกตการณ์สอนของครูเก่ียวกบัเหตุผลและจุดมุ่งหมายของการสงัเกต  
ตอ้งการใหเ้นน้การสังเกตในประเดน็ใดเป็นพิเศษ  วิธีการและรูปแบบการสังเกตท่ีจะน าไปใช ้ เวลา
ท่ีใชใ้นการสงัเกต    และก าหนดเวลาท่ีใชใ้นการประชุมหลงัจากสงัเกต   2) การสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียน (Observation of classroom)  เป็นการติดตามพฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรียน เพือ่ให้
เกิดความเขา้ใจสอดคลอ้งกบัหลกัการและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีก าหนด ผูส้งัเกตอาจใชว้ิธีการสงัเกต
เพียงวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีกไ็ด ้     3)  การวิเคราะห์และติดตามผลการสังเกตการสอน        และ 
พิจารณาวางแผนการประชุมร่วมกบัครู    (Analyzing and interpreting observation and determining  
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conference approach)   ผูนิ้เทศหลงัจากไดส้ังเกตการสอนและไดรั้บขอ้มูลของครูมาแลว้ ให้
วิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใชก้ารนบัความถ่ีตวัแปรบางตวัท่ีไดก้ าหนดไว ้ จ าแนกตวัแปรหลกัท่ีเกิดข้ึน 
รวมทั้งคน้หาตวัแปรบางตวัท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการปฏิบติัหรือบางตวัท่ีไม่เกิดข้ึน ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลใหผู้นิ้เทศวางตวัเป็นกลาง และใหด้ าเนินการแปลความหมายของขอ้มูล   4) ประชุมร่วมกบั
ครูภายหลงัการสังเกตการสอน (Postconference with teacher)  ผูนิ้เทศจดัประชุมครูเพื่อเป็นการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัและร่วมกนัอภิปราย ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการอภิปรายร่วมกนั ครูผูส้อนสามารถ
น าไปใชใ้นการวางแผนปรับปรุงการสอนได ้  5) การวพิากษว์ิจารณ์ผลท่ีไดรั้บจากขั้นตอนทั้ง 4  
ขั้นตอน (Critique of previous four steps) ซ่ึงกระบวนการนิเทศการสอนของ กล๊ิกแมน  กอร์ดอน 
และรอสกอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross-Gordon)  สอดคลอ้งกบักระบวนการนิเทศของ 
คอพแลนดแ์ละโบยนั (Copeland and Boyan, 1978 : 3) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศการสอนไว ้  4  
ขั้นตอน คือ 1) การประชุมก่อนการสงัเกตการสอน  2) การสังเกตการสอน  3) การวิเคราะห์ขอ้มูล
จากการสังเกตการสอน และ 4) การประชุมหลงัการสังเกตการสอน 
 จากกระบวนการนิเทศการสอนดงักล่าว สรุปไดว้า่ กระบวนการนิเทศท่ีส าคญัๆ 
ประกอบดว้ยขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการด าเนินการนิเทศ  และขั้นตอนการวดัและประเมินผล
การนิเทศ 
 
                   เทคนิคการสังเกตการสอน 
       เน่ืองจากการสังเกตการสอนเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการนิเทศการสอน ผลจากการ
สงัเกตการสอนช่วยในการวเิคราะห์การสอนของครู ดงันั้นการสงัเกตการสอนจะตอ้งสงัเกตและ
บนัทึกใหข้อ้มูลตรงตามความจริงและใหต้รงตามจุดมุ่งหมายมากท่ีสุด ดงัท่ี อาคิสนั และกอลล ์
(Acheson and Gall 1997, อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี  2544 : 23 ) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการนิเทศ
การสอน  ซ่ึงประกอบดว้ย  เทคนิควิธีการ  การก าหนดวตัถุประสงค ์  และการวางแผนการสงัเกต
การสอน เทคนิควิธีการสงัเกตการสอนในชั้นเรียน เทคนิคการบนัทึกการสงัเกตการสอนโดยใช้
เคร่ืองมือแบบต่าง ๆ เทคนิคการประชุมเพือ่ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และเทคนิคการนิเทศช้ีแนะ แนะน า 
เพื่อช่วยเหลือครูใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาฯลฯ เทคนิคการสงัเกตการสอนนั้นประกอบดว้ย 
วิธีการสงัเกตและการบนัทึกโดยเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม (ผูส้งัเกตและครูร่วมกนัเลือก) เพราะ
ก่อนการสงัเกตการสอนทุกคร้ังจะตอ้งมีการตกลงร่วมกนัระหวา่งครูกบัผูนิ้เทศหรือผูส้งัเกต และ
หลงัจากการสงัเกตการสอนอาจจะร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสงัเกตการสอนก่อนท่ีจะใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัแก่ครู เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงหรือพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
ดงันั้น ผูนิ้เทศ ผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศ หรือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีนิเทศการสอนจะตอ้งมีความรู้ มีความเขา้ใจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 45 
 

พอสมควรเก่ียวกบัวิธีการสงัเกตการสอน เทคนิควิธีการสงัเกตการสอน และการบนัทึกเคร่ืองมือ
สังเกตการสอน       การสร้างและการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือสงัเกตการสอนจึงจะช่วยใหก้ารนิเทศ
การสอนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

     ประเภทของการสังเกตการสอน 
      การสังเกตการสอนและการบนัทึกการสอนจ าแนกไดห้ลายลกัษณะ เช่น โอลิว่า (Oliva 
1997, อา้งถึงใน วชัรา   เล่าเรียนดี  2554 : 23) ไดจ้ าแนกการสงัเกตเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  การสงัเกตแบบกวา้ง ๆ  ทัว่ไป    (Global Observation)     เป็นการสังเกตในภาพรวม  
ไม่เฉพาะเจาะจงในพฤติกรรมประเภทใดประเภทหน่ึง โดยปกติจะเป็นการสังเกตหรือวิธีการสังเกต
ท่ีผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศนิยมใช ้ เม่ือตอ้งการสงัเกตพฤติกรรมการสอนโดยทัว่ ๆ ไป เป็นการสงัเกต
โดยภาพรวมของการปฏิบติัการสอนของครู และมกัจะใชผ้ลการสังเกตและบนัทึก ดว้ยวิธีการ
ดงักล่าวในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูดว้ย เช่น แบบสงัเกตและบนัทึกแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Checklist)  และแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  เป็นตน้ 
 2.  การสงัเกตแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Observation) เป็นการสังเกตและบนัทึก 
เฉพาะพฤติกรรม เฉพาะเหตุการณ์ เฉพาะเร่ือง หรือเฉพาะประเด็น เช่น การสงัเกตบนัทึกพฤติกรรม 
ปฏิสมัพนัธ์ทางวาจาระหวา่งครูกบันกัเรียนของ แฟลนเดอรส์ (FIAC) เป็นตน้ 
 นอกจากนั้น  กล๊ิกแมน  และคณะ (Glickman, Gordon and Ross Gordon 1995)   ได้
จ  าแนกการสงัเกตการสอนเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  การสงัเกตเชิงปริมาณ    (Quantitative Observation)     เป็นวิธีการวดัเหตุการณ์และ 
พฤติกรรมต่าง ๆ และส่ิงต่าง ๆ ในหอ้งเรียน ท่ีสามารถสงัเกตเห็นได ้ วดัได ้ เป็นจ านวนคร้ังหรือ
ความถ่ีของเหตุการณ์ หรือของพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีท าการสงัเกตและบนัทึกดว้ยเคร่ืองมือหรือวิธีการ
สงัเกตดว้ยปริมาณ เช่น 
      1.1  เคร่ืองมือสังเกตการสอนแบบนบัจ านวนความถ่ี (Categorical Frequency  
Instrument) 
    1.2  เคร่ืองมือสังเกตการสอนแบบระบุพฤติกรรมตามกระบวนการจดัการเรียน 
การสอนในรูปแบบต่าง ๆ (Performance Indicator Instrument) 
    1.3  เคร่ืองมือสังเกตการสอนท่ีจดัเตรียมฟอร์มท่ีเป็นแผนผงั (Diagram) 
    1.4  เคร่ืองมือสังเกตและบนัทึกตรวจสอบรายการ (Check list) 
    1.5  เคร่ืองมือสังเกตและบนัทึก แบบเลือกประเภทของค าพดูหรือการพดู จดและ 
บนัทึกค าพดูนั้น ค  าต่อค าตามเวลาท่ีก าหนด (Selective Verbatim Recording) 
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    1.6  เคร่ืองมือสังเกตและบนัทึกปฏิสมัพนัธ์ทางวาจาระหวา่งครูกบันกัเรียนของ   
Ned Flanders FIAC  (Flander’s Interaction Analysis Category) 
   2.  การสงัเกตเชิงคุณภาพ (Qualitative Observation) การสงัเกตดว้ยวิธีน้ีเป็นการสงัเกต
และบนัทึกท่ีจะใชเ้ม่ือผูส้ังเกตหรือผูนิ้เทศไม่ทราบแน่นอนว่าจะสังเกตบนัทึกอะไรบา้งในชั้นเรียน
หรือผูนิ้เทศสังเกตรายละเอียดพฤติกรรมในการจดัการเรียนการสอนของครูและนกัเรียนการสังเกต
เชิงคุณภาพ การสังเกตเหตุการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสภาพทางกายภาพในชั้นเรียน เช่น 
การจดบนัทึก การจดับอร์ด ส่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยการท าบนัทึกแบบพรรณนาความ โดยไม่ใส่
อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองลงไปดว้ย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือหรือวิธีสงัเกตดงัต่อไปน้ี 

2.1 การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Detached-open Narrative) 
2.2  การสงัเกตบนัทึกขอ้มูลการพดูเฉพาะอยา่ง (Save Verbatim Recording) 
2.3  การสังเกตบนัทึกโดยใช ้V.D.O. (Audio record) 
2.4  การสงัเกตและบนัทกัแบบสั้น ๆ (Anecdotal Record) 
2.5  การสงัเกตและบนัทึกแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
2.6  การสังเกตบนัทึกตามประเดน็ค าถาม (Focused Questionnaire Observation) 
2.7  การสังเกตและบนัทึกแบบบนัทึกการปฏิบติังานของตนเอง (Journal Writing) 
2.8  การวิจารณ์ทางการศึกษา (Educational Criticism) 
2.9  การสังเกตบนัทึกแบบเฉพาะเหตุการณ์ (Tailored Observation System) 

 
     เคร่ืองมือสังเกตการสอน 

      เคร่ืองมือสังเกตการสอน (Observation Instruments) หมายถึง  เคร่ืองท่ีใชใ้นการสงัเกต
และบนัทึกการเรียนการสอน  เช่น    ดินสอ ปากกา กระดาษ   เคร่ืองใชอิ้เลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น 
เทปบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายวีดีโอ  คอมพิวเตอร์ขนาดเลก็  รวมถึงแบบฟอร์มการสังเกตและบนัทึกท่ี
ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศสร้างข้ึนเองหรือมีผูอ่ื้นสร้างข้ึน และเป็นท่ียอมรับและรู้จกัแพร่หลาย เช่น 
แบบฟอร์มการสังเกต – บนัทึกของ แฟลนเดอรส์ (FIAC) ของ สตอลล่ิง  (Stalling) หรือแบบฟอร์ม
การประเมินของ     ทคัแมน   (Tuckman)   (Acheson and Gall 1997)    ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการสงัเกต
การสอนท่ีไดจ้ากการสร้างและพฒันาทดลองใชจ้นแน่ใจวา่สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล แต่มกัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน  โดยเฉพาะงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการสอน
ของครูท่ีมีประสิทธิภาพหรือเพื่อใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู เพื่อจุดประสงค์
อ่ืนท่ีไม่ใช่เพื่อการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนโดยตรง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นเคร่ืองมือท่ี 
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ค่อนขา้งจะละเอียดซบัซอ้น ผูท่ี้จะน าไปใชต้อ้งมีความสามารถ ความคุน้เคยและความช านาญใน
การใชม้ากพอสมควร จึงขอแนะน าวา่ ควรจะประยกุตแ์ละปรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือสงัเกตการสอน
อยา่งง่าย สะดวกต่อการฝึกและการใชใ้นสถานการณ์จริงจะเหมาะสมกวา่ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ และใช้
วิธีการสงัเกตใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ อาคิสันและกอลล ์ (Acheson 
and  G.Meredith Damien  Gall  1997,  อา้งถึงใน  วชัรา   เล่าเรียนดี  2541 : 66-69) 
 

     วธีิการสังเกตและวิเคราะห์ตนเอง 
      ในการนิเทศการสอนเพื่อปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนนั้น  ครูควรจะไดมี้การ
ส่งเสริมและพฒันาใหส้ามารถวิเคราะห์การสอนของตนเองได ้ ซ่ึงมีการสงัเกตและการวเิคราะห์
ตนเองอยา่งง่าย ๆ คือ 
 1.  การวิเคราะห์ตนเองโดยใชเ้คร่ืองมือช่วย   เช่น    การฟังเสียงการพดูของตนเองจาก
เทปบนัทึกเสียง การสังเกตตนเองจากการดูวีดีโอเทปท่ีบนัทึกการปฏิบติังานของตนเองไวแ้ละการ
รับฟังขอ้มูลยอ้นกลบัจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของผูนิ้เทศ หรือผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศหรือจาก
เพื่อนหรือจากผูเ้รียน 
 2.  การเยีย่มชั้นเรียนซ่ึงกนัและกนั เพื่อแลกเปล่ียนความรู้    ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั
อาจท าการเยีย่มชั้นเรียนเป็นกลุ่ม หรือคณะ เพื่อสงัเกตการสอนและใหส้มาชิกภายในกลุ่มช่วยกนั
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ซ่ึงจะช่วยใหม้องเห็นการสอนของผูอ่ื้น และการสอนของตนเองชดัเจนยิง่ข้ึน
ดว้ยการเปรียบเทียบกบัการสอนของตนเอง 
 3.  ใหจ้บัคู่เพื่อนท่ีสนิทสนมกนัผลดักนัสงัเกตการสอนซ่ึงกนัและกนัใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
จากการสงัเกตการสอนในดา้นต่าง ๆ ท่ีก าหนด ช่วยกนัคิดและวิเคราะห์จุดท่ีเป็นปัญหาเพื่อหาทาง
แกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
 4.  ใชเ้ทคนิคแบบคลินิก (Clinical Supervision)ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งมีการวางแผน 
การสังเกตการสอน มีการบนัทึกขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ แลว้ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
จะช่วยใหท้ราบปัญหาขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ท่ีจะตอ้งแกไ้ข  ปรับปรุง   ซ่ึงการนิเทศแบบคลินิกเป็น
การนิเทศท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาปรับปรุงการสอนและทกัษะการสอนโดยเฉพาะ และท่ีส าคญั
ท่ีสุดจะตอ้งด าเนินการโดยมีการร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัระหวา่งผูนิ้เทศกบัครู หรือผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศ
กบัครู 
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       วธีิการบันทึกการสังเกตการสอน 
      การบนัทึกการสงัเกตการสอนจะบนัทึกอยา่งไร  ดว้ยวิธีใด   ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์
ของการสงัเกต ประเภทของการสังเกตการสอน และการเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น เป็นการ
สังเกตการสอนเชิงปริมาณ (Quantitative Observation) จะตอ้งระบุวตัถุประสงคช์ดัเจนวา่ จะสงัเกต
พฤติกรรมอะไรบา้ง อยา่งไร ใชเ้คร่ืองมือแบบใดจึงจะเหมาะสม  เช่นเดียวกบัการสงัเกตการสอน
เชิงคุณภาพ (Qualitative Observation) จะตอ้งระบุวตัถุประสงคช์ดัเจน วิธีการบนัทึกและเคร่ืองมือ
ท่ีเหมาะสม ดงันั้น เคร่ืองมือสงัเกตการสอน นอกจากจะเป็นแบบฟอร์มลกัษณะต่าง ๆ ท่ีมีผูส้ร้าง
และพฒันาข้ึน และเผยแพร่ใหใ้ชแ้ลว้ ซ่ึงอาจจะเป็นการจดหรือเขียนบนัทึกเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมดว้ยกรรม ดว้ยกระดาษ ดินสอ ปากกา (Written record) ใชก้ารบนัทึกเสียง (Audio 
taping)  หรือการบนัทึกดว้ยภาพ  (Videotaping) ประกอบการสังเกตและบนัทึกดว้ยวิธีอ่ืน ๆ ดว้ย 
ดงัตวัอยา่งวิธีการบนัทึกการสงัเกตการสอน ดงัน้ี 

 1.  การบนัทึกแบบพรรณนาความ (Descriptive of Narrative Record) 
 2.  การบนัทึกสั้น ๆ ไม่เป็นความคิดเห็นหรือการประเมินผลใด ๆ (Anecdotal Record or  

Note king) 
3.  การบนัทึกเสียงและการบนัทึกภาพเหตุการณ์ทุกอยา่งในหอ้งเรียน (Audio taping  

Videotaping) 
 4.  การจดบนัทึกค าพดู ค  าต่อค า ประโยคต่อประโยค ท่ีก าหนด หรือค าพดูท่ีเลือกจะ 

บนัทึก (Selective Verbatim Recording) 
 5.  การบนัทึกแบบบนัทึกการปฏิบติังานของตนเอง (Journal Writing) 
 6.  การบนัทึกตามประเดน็ค าถามท่ีก าหนด (Focused Questionnaire) 
 7.  การบนัทึกโดยท าตารางบนัทึกความถ่ี (Frequency Tabulation) 
 8.  การบนัทึกโดยใชแ้ผนผงัท่ีนัง่เตรียมไว ้(Seating Chart) 
 9.  การบนัทึกพฤติกรรมภาพท่ีปรากฏโดยใชแ้บบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 10.  การบนัทึกพฤติกรรมตามแบบท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 11.  การบนัทึกพฤติกรรมโดยใชแ้บบบนัทึกท่ีระบุพฤติกรรมบ่งช้ี (Performance  

Indicator Recording) ฯลฯ 
อยา่งไรกต็าม     การสงัเกตการสอนจะบนัทึกดว้ยเคร่ืองมือหรือวิธีการใดกต็าม การน า 

เคร่ืองมือประเภทเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ  เช่น   เคร่ืองบนัทึกเสียง บนัทึกภาพ และฟิลม์ต่าง ๆ 
มาใชป้ระกอบ จะช่วยใหก้ารบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ในหอ้งเรียนมีความเท่ียงตรง ครบถว้นและชดัเจน
มากข้ึน เพราะภาพท่ีบนัทึกจะแสดงการเคล่ือนไหว    และการใชภ้าษาท่ีสังเกตและบนัทึกดว้ยวิธี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 49 
 

อ่ืน ๆ ท่ีไดบ้นัทึกไวด้ว้ย  ซ่ึงขอ้มูลต่าง ๆ ดงักล่าวจะมีประโยชน์ต่อการน าไปช่วยวิเคราะห์ผลการ
สงัเกตการสอนไดล้ะเอียดยิง่ข้ึน ท่ีส าคญัการสงัเกตการสอนนั้น เป็นการสงัเกตท่ีมีจุดมุ่งหมาย 
ดงันั้น    ผูท้  าการสงัเกตหรือผูนิ้เทศจะตอ้งรู้วา่จะสังเกตการสอนของครูในเร่ืองใด   ดา้นใด หรือ
พฤติกรรมอะไร  ดงันั้น นอกเหนือจากเทคนิควิธีการ และทกัษะในการสงัเกตการสอนแลว้  ผูนิ้เทศ
หรือผูส้งัเกตการสอนจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสงัเกตการสอนเป็นอยา่งดี เช่น เทคนิค
วิธีการสอนต่าง ๆ  ทกัษะการสอน  รูปแบบ  การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ นวตักรรมต่าง ๆ รวมทั้ง
พฤติกรรมการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นต่าง  ๆ  ของครูดว้ย  (วชัรา   เล่าเรียนดี 2544 : 24) 
  
การนิเทศภายในโรงเรียน 
 การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนท่ีจดั
ด าเนินการภายในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียน กล่าวคือ เป็นการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่ง
ผูบ้ริหารกบัครูในการท่ีจะแกไ้ข ปรับปรุง พฒันาการท างานของครูใหมี้ประสิทธิภาพและส่งผลต่อ
คุณภาพของนกัเรียน (ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐม  หน่วยศึกษานิเทศก ์2537 : 7-8) 
 
 ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
           การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน
ของครู มีนกัการศึกษาและนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของค าวา่การนิเทศภายในโรงเรียนไว้
แตกต่างกนั ตามแนวคิดและความเช่ือของแต่ละคน ไวด้งัน้ี 
              สงดั อุทรานนัท ์   (2530 : 118)    ไดก้ล่าวถึง    การนิเทศภายในโรงเรียน     หมายถึง
กระบวนการท างานของผูบ้ริหารโรงเรียน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายในการพฒันาคนของครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน วไลรัตน์ บุญสวสัด์ิ  (2538 : 62) กล่าววา่  การนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียน     หมายถึง   การท างานของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีท างานร่วมกบัครูในการพฒันาการเรียน
การสอนใหมี้ประสิทธิภาพ   เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไว ้ ชารี  
มณีศรี (2542 : 201) กล่าววา่ การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นความร่วมมือกนัของบุคลากรภายใน
โรงเรียน เพื่อปรับปรุงแกปั้ญหา พฒันาครู ใหก้ารสอนมีคุณภาพและประสิทธิผล วชัรา เล่าเรียนดี 
(2545 : 130) ไดก้ล่าวไวว้า่   การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการบริหารท่ีจดัด าเนินการใน
โรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนเป็นหลกั   ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน   คณะครู-อาจารย์
และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
โดยตรง และ  ชดั  บุญญา (2546) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ การนิเทศภายใน หมายถึง  การด าเนินการใด ๆ 
ท่ีท าใหค้รูมีความพึงพอใจ และมีก าลงัใจท่ีจะพฒันาการจดัการเรียนการสอน และพฒันาการ
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ด าเนินงานใด ๆ ของโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนและของบุคลากรใหสู้งข้ึนและ
รักษาไว ้ จนส่งผลใหโ้รงเรียนเป็นท่ียอมรับของผูรั้บประโยชน์จากโรงเรียนทุกฝ่าย อีกทั้งการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกดว้ย 
           จากความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนดงักล่าว สรุปไดว้า่ การนิเทศภายใน
โรงเรียน เป็นกระบวนการท างาน และด าเนินกิจกรรมร่วมกนั ระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรใน
โรงเรียนในการแนะน าช่วยเหลือ ส่งเสริมเก่ียวกบัการเรียนการสอนและพฒันาการด าเนินการของ
โรงเรียน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงพฒันาคุณภาพการศึกษา อนัส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
  
 จุดหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
 การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการทางการศึกษาท่ีจดัด าเนินการในโรงเรียน
จ าเป็นตอ้งมีทิศทางหรือจุดหมาย ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534 : 9) 
ไดก้ าหนดจุดหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไวด้งัน้ี 

1.  เพื่อช่วยใหค้รูผูส้อนสามารถปรับปรุงตนเอง  
2.  เพื่อพฒันาพฤติกรรม บุคลิกภาพการสอนของครูใหดี้ข้ึน 
3.  เพื่อสนบัสนุนความรู้ ความสามารถของครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
4.  เพื่อก ากบั ควบคุม ติดตามผลการปฏิบติังานของครูอยา่งต่อเน่ือง 
5.  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละการท างานร่วมกนัเป็นคณะ 

      สงดั  อุทรานนัท ์  (2530 : 12)  กล่าวถึง  จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
ไว ้ 4  ประการ  คือ  1)  เพื่อพฒันาคน  2)  เพื่อพฒันางาน  3)  เพื่อสร้างการประสานสัมพนัธ์   และ   
4)  เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจ 

      สรุปไดว้า่ จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนกคื็อ  เพื่อท่ีจะช่วยเหลือครูให้
สามารถแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอน  การพฒันาคน  การพฒันางาน  การประสานสมัพนัธ์ และ
การสร้างขวญัก าลงัใจ  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลงานท่ีดีมีคุณภาพสูงสุด ซ่ึงกคื็อผูเ้รียนนัน่เอง 

 
 บุคลากรทีเ่กีย่วข้องการนิเทศภายในโรงเรียน 

 การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรภายใน
โรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีข้ึน บุคลากรดังกล่าวสามารถแบ่งได้ 3 ฝ่าย คือ 
(ส านกังานประถมศึกษาจงัหวดันครปฐม  หน่วยศึกษานิเทศก ์2537 : 7-8) 
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 1.  ผูนิ้เทศ หมายถึง บุคลากรภายในโรงเรียน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูช่้วยผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูหวัหนา้สายชั้น ครูหวัหนา้กลุ่มประสบการณ์ ครูวิชาการโรงเรียน ตลอดจนถึงครูผูส้อน
ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนมอบหมายให้ท า 
หนา้ท่ีช่วยเหลือครูในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 

 2.  ผูรั้บการนิเทศ  หมายถึง   ครูภายในโรงเรียนท่ีไดรั้บประโยชน์จากการนิเทศทั้งทาง 
ตรงและทางออ้ม ซ่ึงท าใหมี้ความรู้ความสามารถในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  และมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 

 3.  ผูส้นบัสนุนการนิเทศ   หมายถึง   ผูท่ี้จะช่วยใหก้ารด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 
บรรลุเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารในระดบัท่ีสูงข้ึนไปจากโรงเรียน ศึกษานิเทศกแ์ละอาจรวมไปถึง
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาภายในโรงเรียน 

 
 ขอบข่ายของการนิเทศภายในโรงเรียน 

 การนิเทศภายในโรงเรียน  อรณรินทร์  สุนทรสถิตย ์ (2542 : 23) ไดส้รุปขอบข่ายงาน
นิเทศภายในโรงเรียนดงัน้ี    

 1. งานวิชาการเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใชใ้หบ้รรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตร   และผลท่ีได ้  คือ  ตวันกัเรียนท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน   มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

 2. งานกิจการนกัเรียนเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวยันกัเรียนท่ีเขา้เรียน          การส่งเสริมให ้
นกัเรียนมีความพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร
และวิธีการจดัการศึกษา 

 3. งานบุคลากร เป็นการจดัด าเนินการเพื่อใหบุ้คลากรในโรงเรียนไดรู้้และเขา้ใจหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบของตน    การติดตามดูแลช่วยเหลือใหป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายประสบผล 
ส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศในการท างานใหผู้ร่้วมงานทุกคนเกิดความส านึกใน
หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ สร้างความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังาน ส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงเรียนได้
พฒันาการปฏิบติังาน และพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถในการปฏิบติังานสูงข้ึน 

 4.  งานอาคาร   สถานท่ี    ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการทาง 
การศึกษา เป็นงานท่ีเสริมสร้างบรรยากาศและส่ิงท่ีดีในโรงเรียน ก่อใหเ้กิดการสร้างบุคลิกภาพและ
นิสยัท่ีดีใหก้บันกัเรียน 

 5.  งานบริหารทัว่ไป      ธุรการการเงินและการพสัดุ          เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ 
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ส านกังานโตต้อบหนงัสือ จดัท า จดัซ้ือ จดัจา้ง ประชาสมัพนัธ์ งบประมาณและการประสานงาน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อโรงเรียน โดยมีกฎเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัท่ีค่อนขา้งแน่นอน 

 6.  งานความสมัพนัธ์กบัชุมชน    เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความเขา้ใจและความ 
สมัพนัธ์อนัดีต่อกนัระหวา่งโรงเรียน     ชุมชน   หรือหน่วยงานอ่ืนๆ       เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือกนั 
ในการจดัการศึกษา ส าหรับประชากรวยัเรียนของชุมชน การใหบ้ริการการศึกษาแก่ชุมชนหรือการ
พฒันาชุมชน 

 สรุปไดว้า่     ขอบข่ายของงานนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง  6 งาน  เป็นงานนิเทศ   เพื่อ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน และพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถ มีขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังานซ่ึงส่งผลถึงคุณภาพของงานและประสิทธิผลของผูเ้รียน 

 
 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 สงดั  อุทรานนัท ์  (2530 : 125 – 131)  ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไว ้
5  ขั้นตอน ดงัน้ี คือ 
 
 ขั้นตอนที ่ 1  การวางแผนการนิเทศ  (Planning – P)  ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย คือ 
 1.1  บุคลากรภายในโรงเรียนตอ้งรับรู้สภาพปัญหาปัจจุบนั   และความตอ้งการร่วมกนั 
ดงันั้น  จึงควรจดัมีการประชุมช้ีแจง  ระดมความคิดเห็นเพื่อใหค้รูผูรั้บการนิเทศไดรั้บรู้วา่ตวัเขา
เป็นบุคคลหน่ึงท่ีจะตอ้งร่วมแกปั้ญหาหรือด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใด เพื่อใหคุ้ณภาพการจดั
การศึกษาของโรงเรียนดีข้ึนกวา่เดิม 
 1.2  ผูด้  าเนินการนิเทศเป็นผูน้ าในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาก าหนดจุดประสงค ์
ก าหนดทางเลือกในการแกปั้ญหา หรือก าหนดทางเลือกส าหรับการด าเนินการนิเทศ 

1.3 จดัสรรบุคลากรและมอบหมายใหบุ้คลากรฝ่ายต่าง ๆ รับผดิชอบ  ผูบ้ริหารจะตอ้ง 
รับรู้บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคคลฝ่ายต่างๆ และใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบติังานของบุคลากรเหล่าน้ี 
 
 ขั้นตอนที ่ 2  การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ  (Information – I) 
 2.1  อาจด าเนินการโดยบุคลากรภายในโรงเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถในเร่ืองนั้นๆ  
หรืออาจเชิญวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุจากหน่วยงานภายนอก ซ่ึงในกรณีหลงัน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้ง
มอบหมายใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดเป็นผูติ้ดตามแนวคิดจากวิทยากร เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 
 2.2  ผูบ้ริหารควรร่วมรับฟังวทิยาการใหม่ ๆ  จากวิทยากรไปพร้อม ๆ    กบัครูผูรั้บ 
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การนิเทศดว้ย 
 2.3  หลงัจากใหค้วามรู้แก่ผูรั้บการนิเทศแลว้ ควรจดัท าขอ้ตกลงในการท างานซ่ึงจะมี 
ผลต่อความตั้งใจ และเอาจริงกบัการปฏิบติังานของผูรั้บการนิเทศ 
 
 ขั้นตอนที ่ 3  การปฏิบตัิการนิเทศ  (Doing – D) 
 การด าเนินการปฏิบติังานนิเทศ  เม่ือผูรั้บการนิเทศลงมือปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บความรู้ 
มาแลว้ ผูนิ้เทศจะท าหนา้ท่ีนิเทศการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของตน ส่วนผูบ้ริหารจะคอยสนบัสนุน
ใหก้ารปฏิบติังานด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานนิเทศ มีขอ้เสนอแนะไวด้งัน้ี 
 3.1  ควรด าเนินการนิเทศตามขอ้ตกลงท่ีไดท้  าร่วมกนั 
 3.2  ก่อนท่ีจะลงมือนิเทศควรมีการวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ 
 3.3  ควรเขา้ท าการนิเทศพร้อมกบัครู และควรออกจากห้องเรียนพร้อมกบัครูผูรั้บการ
นิเทศ 
 3.4  ควรใชเ้ทคนิควิธีการนิเทศหลาย ๆ แบบ และใหมี้การเปล่ียนบทบาทในการนิเทศ
บา้ง 
 3.5  ขณะสังเกตพฤติกรรมการสอน     ถา้พบว่าครูท าการสอนผิดไม่ควรทกัทว้ง ควร
พดูคุยกบัครูผูส้อนเป็นการส่วนตวัหลงัจากการสอนผา่นไปแลว้ 
 3.6 การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูรั้บการนิเทศ ควรเป็นไปดว้ยความเท่ียงธรรมและควร
ใหท้ั้งขอ้มูลในส่วนท่ีดี ซ่ึงควรรักษาไว ้และส่วนท่ีบกพร่องซ่ึงควรแกไ้ขปรับปรุง 
 
 ขั้นตอนที ่ 4  การสร้างเสริมก าลงัใจในการนิเทศ  (Reinforcing – R) 
  4.1  ผูนิ้เทศจะตอ้งสร้างเสริมก าลงัใจแก่ผูรั้บการนิเทศ   และผูบ้ริหารจะตอ้งสร้าง
เสริมก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานนิเทศทั้งหมด  คือ   ผูใ้หก้ารนิเทศและผูรั้บการนิเทศ 
 4.2  การสร้างเสริมก าลงัใจของผูนิ้เทศจะท าได้โดยหลกัมนุษยสัมพนัธ์       สร้าง
ความคุน้เคยเป็นกนัเอง  และวางตวัอยูใ่นฐานะผูร่้วมงานไม่ใช่ฐานะผูบ้งัคบับญัชา 
 4.3  การสร้างเสริมก าลงัใจของผูบ้ริหารโรงเรียนท าได ้  โดยการให้ความสนใจและ
สนบัสนุนการปฏิบติังาน  และเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการนิเทศ 
 4.4  อยา่ท าลายขวญั ส่ิงส าคญัท่ีควรระวงั   คือ การใหค้วามดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
อยา่งเป็นธรรม 
 
 ขั้นตอนที ่ 5  การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating –E) 
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 การประเมินผลการนิเทศ ควรด าเนินการและตอ้งค านึงในเร่ืองต่อไปน้ี 
 5.1  ควรด าเนินการประเมินผลผลิต กระบวนการและปัจจยัป้อนเขา้ 
 5.2  ในส่วนของผลผลิตนั้น      ให้ประเมินผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูรั้บการนิเทศโดยตรงไม่
จ าเป็นตอ้งประเมินคุณภาพของนักเรียน         ซ่ึงเป็นผลมาจากการปฏิบติังานของผูรั้บการนิเทศ
ทั้งน้ีเพราะคุณภาพของนกัเรียนนั้นจะตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ อีกมาก    ในส่วนของกระบวนการ
ปฏิบติังานนั้นควรมุ่งเนน้พฤติกรรมในการท างานร่วมกนั 
 5.3  ผลท่ีได้จากการประเมินควรน ามาเป็นพื้นฐานส าหรับการตัดสินใจในการ
ปฏิบติังานนิเทศต่อไป 
 ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐม   หน่วยศึกษานิเทศก ์    (2537 : 7 - 8)  ได้
เสนอขั้นตอนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นระบบและต่อเน่ือง ประกอบดว้ย  4 ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นท่ี  1  การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหา และความตอ้งการ 
 ขั้นท่ี  2  การวางแผนการนิเทศ 
 ขั้นท่ี  3  การปฏิบติัการนิเทศ 
 ขั้นท่ี  4  การประเมินผลการนิเทศ 
 สรุปไดว้่า  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งด าเนินการต่อเน่ือง
อยา่งเป็นระบบ  
 
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  (Differentiated Supervision) 
 ปัจจุบนัการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน   เป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่เร่ืองหน่ึงท่ีส าคญั
อนัเน่ืองมาจากระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาดว้ยประการหน่ึง และการประกาศใชห้ลกัสูตร
ใหม่ รวมทั้งครูภายในโรงเรียนต่าง ๆ มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายแตกต่าง
กนั และท่ีส าคญัโรงเรียนและครูในโรงเรียนจะเป็นผูท่ี้รู้และเขา้ใจถึงปัญหา และเร่ืองส าคญัต่างๆ 
ภายในโรงเรียนท่ีจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันามากท่ีสุด การใหก้ารนิเทศครูอยา่ง
ถูกตอ้งตรงตามปัญหาความตอ้งการและระดบัความรู้ความสมารถ และแรงจูงใจ ซ่ึง แกลทธอร์น 
(Glatthorn 1984, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2545 :136-138) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สภาพการจดัการศึกษาของไทยในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัการใชก้ารนิเทศแบบหลากหลายวิธีการมีหลาย
ประการ ดงัน้ี  
 1.  การขาดแคลนบุคลากรท่ีจะด าเนินการนิเทศ            เพื่อปรับปรุงและพฒันาการเรียน
การสอนโดยตรง 
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 2.  บุคลากรท่ีจะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือครูใหส้ามารถปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน
ของตนเองได ้มีความรู้ความช านาญไม่เพียงพอ 
 3.  การนิเทศแบบคลินิกท่ีรู้จกักนัแพร่หลายมานาน แมจ้ะช่วยปรับปรุงพฒันาการเรียน
การสอนได ้แต่มีการปฏิบติัจริงไดน้อ้ย 
 
 4.  ครูมีความแตกต่างกนัหลาย ๆ ดา้น    เช่น    ความรู้    ประสบการณ์   ความผกูพนัต่อ 
ภาระหนา้ท่ี (Commitment) แรงจูงใจในการพฒันา ความตอ้งการในการพฒันาตนเอง และพฒันา
ในวิชาชีพ ความสามารถในการพฒันาตนเอง รวมทั้งปัญหาในการจดัการเรียนการสอนท่ีแตกต่าง
กนั   การใชว้ิธีการนิเทศแบบเดียวกนั  วิธีเดียวกบัครูทุกคน ทุกกลุ่ม ยอ่มไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร 
 5.  การนิเทศท่ีไดด้ าเนินการโดยผูนิ้เทศและผูบ้ริหารไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงพอ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึนในประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะ
งานวิจยัของ โลเวล และคณะ (Lovel  and  others, อา้งถึงใน Glatthorn 1984 : 24)  พบวา่ การนิเทศ
การสอนไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของครู ครูไม่ไดรั้บการสงัเกตการสอนในชั้นเรียน และการ
นิเทศการสอนใชรู้ปแบบและวิธีเดียวกนัทั้งหมด ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน ถึงแมจ้ะเกิดข้ึนมานาน แต่
สอดคลอ้งกบัสภาพการศึกษาของประเทศไทย เน่ืองจากศึกษานิเทศก ์ หรือผูนิ้เทศไม่เพียงพอกบั
จ านวนโรงเรียนท่ีมีจ านวนมาก ผูนิ้เทศพบครูไดน้อ้ยคร้ัง ดงันั้น  โรงเรียนจึงตอ้งมีการนิเทศภายใน
โรงเรียนของตนเอง  โดยเลือกใชว้ิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมกบัสภาพโรงเรียนของตนเองใหม้ากท่ีสุด 
 
 ระบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   (Differentiated Supervision System) 
 แกลทธอร์น (Glatthorn 1984 : 4) ไดเ้สนอระบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ไว ้4 
วิธี คือ 
 1.  การนิเทศแบบคลินิก  (Clinical Supervision) 
 2.  การนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ  (Cooperative Professional Development) 
 3.  การนิเทศแบบพฒันาตนเอง  (Self-directed Development) 
 4.  การนิเทศโดยผูบ้ริหาร  (Administrative Monitoring) 
 
 การนิเทศแบบคลนิิก (Clinical Supervision) 
 การนิเทศแบบคลินิก     เป็นกระบวนการนิเทศการสอนเพื่อการปรับปรุงและพฒันาการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง โดยเร่ิมดว้ยการพดูคุยปรึกษาหารือกนัระหวา่งครูกบัผูนิ้เทศ
เก่ียวกบัแผนการสอน การสงัเกตการสอน การวิเคราะห์ขอ้มูลการสอน และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
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แก่ครูเก่ียวกบัเร่ืองหรือประเดน็ท่ีมีการสังเกต กระบวนการนิเทศแบบคลินิกจะตอ้งมีการด าเนินการ
เป็นวฏัจกัรซ ้าหลายคร้ังตลอดทั้งปีและอยา่งต่อเน่ือง    ซ่ึงส่วนหน่ึงของการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อการพฒันาความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพกจ็ะถูกจดัท าข้ึน  โดยผูนิ้เทศและครู โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การนิเทศแบบคลินิก    ควรจะด าเนินการโดยผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ดา้น
การสอน  และผา่นการอบรมทางดา้นเทคนิควิธีการนิเทศโดยตรง เพราะโดยหลกัการแลว้การนิเทศ
แบบคลินิก ผูนิ้เทศจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถพอท่ีจะใหค้  าแนะน าสาธิตวิธีการสอนต่างๆ 
ท่ีเหมาะสมแก่ครูได ้ การนิเทศแบบคลินิก  นอกจากจะใชเ้พื่อปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน
โดยตรงแลว้ยงัสามารถใชเ้พื่อประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองได ้ หรือใชเ้ป็นระบบการ
ประเมินการสอนของครูท่ีมีประสิทธิภาพกไ็ด ้ แต่การน ามาใชเ้พื่อการปรับปรุงและพฒันานั้น  ควร
จะมีการด าเนินการหลายคร้ังเพื่อครูจะไดมี้โอกาส พฒันาและปรับปรุงตนเองอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่
จะบรรลุผลตามเกณฑท่ี์พึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย 
 การนิเทศแบบคลินิกเร่ิมจากแนวคิดของ  โกลด์ แฮมเมอร์ และโคแกน (Goldhammer  
and  Gogan  1969, 1973,  อา้งถึงใน Glickman others 1995 : 287-290) 
 วชัรา  เล่าเรียนดี  (2550)    ไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัการนิเทศแบบคลินิกไวว้่า   การ
นิเทศแบบคลินิกเป็นทั้งความคิดรวบยอดเก่ียวกับการนิเทศ (Concept) และโครงสร้างของการ
ด าเนินการนิเทศ (Structure) โกลดแ์ฮมเมอร์ และคณะ (Goldhammer  Anderson  and  Krajewski 
1993,  อา้งถึงใน Glickman others 1995 : 288) ไดเ้สนอลกัษณะส าคญัของการนิเทศแบบคลินิกสรุป
ไดด้งัน้ีคือ 
 1.  การนิเทศแบบคลินิกเป็นเทคโนโลยใีนการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง 
 2.  การนิเทศแบบคลินิกเป็นส่วนส าคญัท่ีแทรกอยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 3.  การนิเทศแบบคลินิกเป็นกระบวนการท่ีมีเป้าหมาย วตัถุประสงคช์ดัเจนโดย
เช่ือมโยงระหวา่งความตอ้งการของโรงเรียน และความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพของ
ครูในโรงเรียน 
 4.  การนิเทศแบบคลินิกเป็นกระบวนการท่ีสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในการท างาน 
ในวิชาชีพระหวา่งครูและผูนิ้เทศ 
 5.  การนิเทศแบบคลินิกเป็นกระบวนการท่ีจะตอ้งมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนัโดย
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจ สนบัสนุนกนัและกนั และความผกูพนัในการท่ีจะพฒันาตนเอง 
ใหเ้จริญกา้วหนา้ 
 6.  การนิเทศแบบคลินิก เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ   ถึงแมว้า่การด าเนินการจะตอ้งมี
ความยดืหยุน่ มีการปรับเปล่ียนวิธีการอยา่งต่อเน่ือง   
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 7.  การนิเทศแบบคลินิกเป็นกระบวนการท่ีสร้างสรรคเ์ช่ือมโยงช่องวา่งระหวา่งความ
จริงกบัอุดมการณ์ 
 8.  การนิเทศแบบคลินิกเป็นกระบวนการท่ีอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือท่ีวา่   ผูนิ้เทศคือ ผูท่ี้
มีความรู้อยา่งแทจ้ริงเก่ียวกบัการวิเคราะห์การสอนและการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนัระหวา่งเพื่อนมนุษย ์
 9.  การนิเทศแบบคลินิกเป็นกระบวนการท่ีตอ้งมีการใหก้ารฝึกอบรม ส าหรับผูท่ี้จะท า
หนา้ท่ีนิเทศก่อนท่ีจะน าการนิเทศแบบคลินิกไปใช ้โดยเฉพาะในเร่ืองเทคนิคการสงัเกตการสอน 
และการด าเนินการนิเทศแบบคลินิกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 กระบวนการนิเทศแบบคลนิิก 
 1.  การประชุมร่วมกบัครู (Pre conference with teacher) 
 2.  การสังเกตการสอนในชั้นเรียน (Observation of Classroom) 
 3.  การวิเคราะห์และตีความหมายจากการสังเกตการสอนและพิจารณาในการประชุม
ต่อไป  (Analyze and interpreting observation) 
 4.  การประชุมร่วมกบัครู (Post conference with teacher) 
 5.  การพิจารณาวิพากษก์ารด าเนินการทั้ง 4 ขั้นตอน 
   
 รูปแบบการนิเทศแบบคลนิิก (Clinical Supervision Models) 
 มีนกัการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการนิเทศหลายท่าน     ไดเ้สนอรูปแบบหรือกระบวน 
การนิเทศแบบคลินิกไว ้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นตน้มา และมีการเผยแพร่รูปแบบการนิเทศแบบ
ดงักล่าวจนถึงยคุปัจจุบนั    ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินการอาจจะแตกต่างกนัแต่ท่ีเหมือนกนัเกือบทุก
รูปแบบคือ การวางแผนหรือเตรียมการก่อนการสังเกตการสอน การสังเกตการสอน และการ
ประชุมใหข้อ้มูลยอ้นกลบัภายหลงัการสังเกตการสอน ซ่ึงไดข้อ้สรุปรูปแบบการนิเทศตามแนวคิด
ของบุคคลต่าง ๆ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  1 
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ตารางท่ี  1  รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก  (Clinical Supervision Models) 
 

Goldhammer (1969) 
Goldhammer,   Anderson    

and Krajewski (1980) 
Glickman and other (1995) 

Five Stages 

Mosher and Purpel (1972) 
Bellon and Bellon (1982) 
Acheson and Gall (1997) 

Three Phases 

Cogan (1973) 
Glathorn (1984) 

Eight Phases 

 
1.  ประชุมก่อนการสงัเกต 
     การสอน 
2.  สงัเกตการสอนในชั้นเรียน 
3.  วิเคราะห์ผลการสังเกตและ 
     ก าหนดยทุธวิธีการประชุม 
4.  ประชุมเพื่อการนิเทศ 
5.  ประชุมเพื่อเสนอผลการ 
     วิเคราะห์ การสังเกตการ 
     สอน (Gold hammer and 
     Gold hammer and others  
     1969,1980)  หรือเพื่อ 
     พิจารณาการด าเนินการ 
     ใน 4 ขั้นตอนท่ีผา่นมาแลว้ 
     (Glickman,1995) 
 

 
1.  วางแผนการสังเกตการสอน 
2.  สังเกตการสอน 
3.  ประเมินผลหรือวิเคราะห์ 
     การสงัเกตการสอน  
     Mosher and Purpel (1972) 
 
1.  ประชุมก่อนการสงัเกต 
     การสอน 
2.  สงัเกตการสอนในชั้นเรียน 
3.  ประชุมภายหลงัการสังเกต 
     การสอน 
     Bellon and Bellon (1982) 
 
1.  ประชุมวางแผนก่อน 
     การสังเกตการสอน 
2.  สงัเกตการสอนในชั้นเรียน 
3.  ประชุมใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
     Acheson and Gall (1997) 

 
1.  สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 
     ระหวา่งผูนิ้เทศ-ครู 
2.  วางแผนร่วมกบัครู 
3.  วางแผนสังเกตการสอน 
4.  สังเกตการสอน 
5.  วิเคราะห์กระบวนการ 
      เรียนรู้ 
6.  วางแผนก าหนดยทุธวิธีการ 
      ประชุมปรึกษาหารือ 
7.  ปรึกษาหารือ 
8.  วางแผนการสังเกต 
     ในการด าเนินการคร้ังต่อไป 

 
ท่ีมา : Oliva, D.F., and Pawlas G.E.,  Supervision for Today’ s School, th6  ed. 
          (N.Y. : John Wiley & sons, lnc., 2001), 99. 
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 การนิเทศแบบร่วมพฒันาวชิาชีพ  (Cooperative Professional Development) 
 การนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ จดัเป็นวิธีการนิเทศแบบหน่ึงของระบบการนิเทศ
หลากหลายวิธีการของ   แกลทธอร์น   (Glatthorn 1984,  อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2550 : 106) 
การนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพเป็นกระบวนการนิเทศท่ีครูตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือร่วมใจกนั
ปฏิบติังานเพื่อปรับปรุงความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพของตนเอง โดยปกติจะมีการสงัเกตการสอน
กนัและกนัในชั้นเรียน แลกเปล่ียนกนัใหข้อ้มูลยอ้นกลบัจากการสังเกตการสอนร่วมกนั และ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น บางคร้ังอาจจะเรียกวิธีการนิเทศแบบน้ีวา่ การนิเทศแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน (Peer Supervision  หรือ  Peer Coaching) หรือการนิเทศโดยเพื่อนร่วมอาชีพ (Collegial 
Supervision)   อยา่งไรกต็าม   ค  าวา่   การนิเทศ (Supervision)  ครูส่วนใหญ่จะมีการรับรู้การนิเทศ
ดา้นลบ ในลกัษณะท่ีเป็นการออกค าสัง่ใหป้ฏิบติัและประเมินผลการปฏิบติังาน ผลกคื็อ ครูมกัจะ
ต่อตา้นการมีส่วนร่วมในโครงการนิเทศท่ีตอ้งนิเทศกนัในลกัษณะดงักล่าว ส าหรับการนิเทศแบบ
ร่วมพฒันาวิชาชีพ (Cooperative Professional Development)     สามารถด าเนินการไดห้ลายลกัษณะ 
เช่น   จากลกัษณะท่ีง่ายท่ีสุดคือ  มีการสังเกตการสอนในชั้นเรียนกนั 2-3 คร้ัง    หรือจดัด าเนินการ
เป็นโครงการท่ีครูเขา้กลุ่มกนัร่วมมือกนัปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ  
 แกลทธอร์น (Glatthorn  1984 : 40-41) ไดก้ล่าวถึง  ลกัษณะพิเศษของการนิเทศแบบ
ร่วมพฒันาวิชาชีพดงัต่อไปน้ี 
 1.  ความสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บการนิเทศกบัผูนิ้เทศมีความเป็นทางการและเป็นเร่ืองของ
สถานศึกษาระดบัหน่ึง  นัน่คือ  มีการด าเนินการในโรงเรียน  โดยบุคลากรในโรงเรียน  ตั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไป ซ่ึงร่วมกบับุคลากรจากภายนอก มีกระบวนการการท างานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนและร่วม
การสงัเกตการสอนในชั้นเรียนกนัและกนั และมีความสมัพนัธ์ฉนัทเ์พื่อนท่ีใกลชิ้ดกนั 
 2.  การจบัคู่กนัสังเกตการสอนอย่างน้อย 2 คร้ัง หรือมากกว่า 2 คร้ัง ตามความจ าเป็น
และมีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัภายหลงัการสังเกตการสอน 
 3.  เน้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน    ถึงแมว้่าผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศอาจจะมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัด าเนินการและติดตามดูแลโครงการเป็นบางคร้ัง   หรือเขา้สังเกตการสอน
ในชั้นเรียน จดัประชุมกบัอภิปราย โดยอาจเขา้ร่วมโครงการดว้ยโดยตลอดกไ็ด ้
 4.  เนน้ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ไม่มีการประเมินมาเก่ียวขอ้ง การนิเทศในแบบดงักล่าว 
ก็เพื่อให้การชมเชยผูป้ฏิบติั ไม่ใช่ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยมาตรฐาน ดงันั้นขอ้มูล
จากผลการสังเกตการสอน หรือจากการประชุม  จึงไม่ควรน าไปใชใ้นกระบวนการประเมินผลครู
ของผูบ้ริหาร 
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 ลกัษณะส าคญั  4  ประการของการนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ เป็นลกัษณะท่ีส าคญั
ของวิธีการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ แต่อย่างไรก็ตามจากความหมายของค าว่า การนิเทศแบบ
ร่วมพฒันาวิชาชีพ ซ่ึงมีความหมายกวา้งขวางข้ึน ท าใหเ้กิดความหลากหลายในการปฏิบติัการนิเทศ
แบบร่วมพฒันาวิชาชีพ 
 การนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ ไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่มีการน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลายตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1968 ไดน้ าวิธีการนิเทศแบบดงักล่าวไปใช ้ แต่ค่อนขา้งจะเป็นทางการ สรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
คือ ครูท่ีร่วมโครงการประสบปัญหาดา้นเวลาในการสังเกตการณ์สอนกนัและกนั  แต่ขอ้ดีของการ
นิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพเกิดข้ึน กล่าวคือ  
 1.  ครูมีโอกาสแลกเปล่ียนวิธีการสอนซ่ึงกนัและกนั 
 2.  เกิดแรงจูงใจในทางบวกเก่ียวกบัการสอนของตนเอง 
 3.  เกิดความเขา้ใจในการท างานมากข้ึน  
 4.  เกิดความเขา้ใจในตวันกัเรียนของตนเองมากยิง่ข้ึน เป็นตน้   
แกลทธอร์น  (Glatthorn  1984 : 88) 
 
 กระบวนการในการด าเนินการการนิเทศแบบร่วมพฒันาวชิาชีพ 
 จากหลกัการส าคญัของการนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ วชัรา เล่าเรียนดี  (2552 : 108) 
ไดน้ าเสนอขั้นตอนการด าเนินการการนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพดงัน้ี 
 1.  การวางแผนร่วมกนัของครูท่ีสนใจจะช่วยพฒันางานของตนเอง 
 2.  ร่วมกนัเลือกประเดน็ท่ีสนใจจะปรับปรุงหรือพฒันา 
 3.  น าเสนอโครงการและขั้นตอนการปฏิบติัใหผู้บ้งัคบับญัชา 
 4.  ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัวิธีการนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ วิธีการสังเกตการสอน 
วิธีสังเคราะห์การสอนและการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
 5.  ก าหนดวนัและเวลาท่ีจะท าการสังเกตการสอนกนัและกนั รวมทั้งการประชุมเพื่อ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 6.  ด าเนินการตามแผนและกระบวนการท่ีระบุในโครงการ สังเกตการสอนในแต่ละ
ประเดน็ท่ีสนใจอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในแต่ละเร่ืองหรือแต่ละประเดน็ท่ีจะปรับปรุงหรือพฒันา 
 7.  สรุปผลการพฒันา  รายงานผลความส าเร็จ 
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 ทักษะที่จ าเป็นในการนิเทศแบบร่วมพฒันาวชิาชีพ 
 1.  การสงัเกตการสอนแบบก าหนดประเดน็และไม่ก าหนดประเดน็ 
 2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสงัเกตแต่ละประเภท 
 3.  การประชุมปรึกษาหารือและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อให้เสนอแนะในการปรับปรุง
และพฒันา 
 จากกระบวนการนิเทศและทกัษะท่ีจ าเป็นในการนิเทศแบบร่วมพฒันาวชิาชีพ สรุปวา่ 
การนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพตอ้งมาจากเพื่อนร่วมงานท่ีตอ้งการปรับปรุง และพฒันาการเรียน
การสอนของตนเอง หรือร่วมกบัผูนิ้เทศภายนอกโดยร่วมกนัวางแผนและก าหนดประเดน็ท่ีน่าสนใจ 
เพื่อท าการสงัเกตการสอน และประชุมปรึกษาหารือใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่กนัและกนั การนิเทศแบบ
ร่วมพฒันาวิชาชีพตอ้งอาศยัทกัษะในการสังเกตการสอน  วิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนั และการประชุม
ใหข้อ้เสนอแนะ 
 
 สรุปข้อดีของการนิเทศแบบร่วมพฒันาวชิาชีพ 
 1.  ครูไดแ้ลกเปล่ียนวิธีการสอนและเทคนิคการสอนซ่ึงกนัและกนั 
 2.  ก่อใหเ้กิดก าลงัใจในการพฒันาการสอนของตนเอง 
 3.  เขา้ใจการท างานของเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมอาชีพมากข้ึน 
 4.  เขา้ใจนกัเรียนมากข้ึน จากการไดส้ังเกตการสอนในชั้นเรียนอ่ืน ๆ  
 5.  สร้างบรรยากาศในความเป็นมิตรกบัเพื่อนร่วมชั้นเดียวกนัมากข้ึน 
 6.  กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นและยอมรับขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน
มากข้ึน 
 
 ข้อจ ากดัของการนิเทศแบบร่วมพฒันาวชิาชีพ 
 1.  ครูท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการสังเกตการสอน การวิเคราะห์การสอน และ
การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัอาจจะช่วยเพื่อนไม่ได ้
 2.  การสังเกตการสอนและการประชุมปรึกษาหารือ และอภิปราย ตอ้งใชเ้วลาอาจตอ้ง
หาครูคนอ่ืนสอนแทน 
 3.  การสงัเกตการสอนอาจท าไดไ้ม่ต่อเน่ือง จากปัญหาดา้นเวลาไม่ตรงกนั 
 4.  โครงสร้างของโรงเรียนแต่ละแห่ง ถา้มีการแยกกนัท าระหวา่งครู มีการแข่งขนักนั
มากกวา่ท่ีจะร่วมงานกนั การนิเทศอาจท าไดย้าก 
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 5.  สภาพทัว่ไปในโรงเรียนท่ีต่างคนต่างฝ่ายต่างปฏิบติังานของตนเอง     อาจจะเป็น
อุปสรรคต่อการประสานงาน และการด าเนินการนิเทศ 
 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการนิเทศแบบร่วมพฒันาวชิาชีพให้ประสบผลส าเร็จ 
 1.  ผูบ้ริหารเห็นดว้ย และสนบัสนุนส่งเสริมอยา่งจริงใจ 
 2.  คณะครูตอ้งเห็นดว้ย และมองเห็นความส าคญัของการพฒันาวิชาชีพของตนเอง โดย
พยายามส่งเสริมพฒันาวิชาชีพของตนเอง โดยพยายามส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
 3.  บรรยากาศในโรงเรียนระหว่างครูดว้ยกนั  ครูกบัผูบ้ริหาร   ครู ผูบ้ริหาร กบันกัเรียน 
ตอ้งมีความเป็นมิตร มีการส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ในทุกดา้น 
 4.  จดัทรัพยากรใหพ้อเพียง เช่น จดัเวลาใหค้รูท่ีร่วมโครงการ จดัส่ิงอ านวยความสะดวก
ให ้รวมทั้งส่ือการเรียนการสอนท่ีจ าเป็น 
 5.  โครงการตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายชดัเจน  เพื่อการติดตามผล  ดูแล ใหค้วามช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกไดง่้าย 
 6.  ครูผูร่้วมโครงการน าเสนอแผนปฏิบติัและสรุปผลการปฏิบติังาน 
 สรุปไดก้คื็อ ผลส าเร็จของการนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 
อยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 
 1.  การสนบัสนุนส่งเสริมจากผูบ้ริหาร 
 2.  การร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานระหวา่งครู  ผูนิ้เทศจากภายนอก และบุคลากร 
ในโรงเรียน 
 3.  เป็นการร่วมกนัปฏิบติังานฉนัทมิ์ตรหรือฉนัทเ์พื่อนท่ีใกลชิ้ด 
 4.  การมีเป้าหมายเดียวกนัคือ พฒันาคน พฒันางานและพฒันาผูเ้รียน 
 อยา่งไรกต็าม การนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ อาจจะไม่ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการสอนของครูในทนัทีแต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนและเป็นส่ิงท่ีดีกคื็อ ครูจะมีการพดูคุยปรึกษาหารือ
กนัเก่ียวกบังานท่ีตนเองปฏิบติัอยูม่ากข้ึน   การไดข้อ้มูลยอ้นกลบัจากเพื่อนเก่ียวกบัการสอนของ
ตนเอง และพฤติกรรมท่ีควรปรับแกไ้ข และไดเ้ห็นแบบอยา่งของพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพช่วย
ใหม้องเห็นการปฏิบติังานของตนเองและของเพื่อนครู ท่ีมีการสรุปและใชเ้ทคนิคในการสอน
แตกต่างกนั ท าใหมี้ความรู้เพิ่มมากยิง่ข้ึน นอกจากนั้นยงัเสริมสร้างบรรยากาศในการร่วมมือกนัเป็น
คณะมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
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 การนิเทศโดยผู้บริหาร  (Administrative Monitoring) 
 การนิเทศโดยผูบ้ริหาร  (Administrative Monitoring)    ใหช่ื้อเป็นภาษาไทยดงักล่าว
ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ เป็นการนิเทศโดยผูบ้ริหารโรงเรียนโดยตรงท่ีมุ่งช่วยครูใหมี้การปรับปรุงการเรียน
การสอน การนิเทศโดยผูบ้ริหารจดัเป็นเทคนิควิธีการนิเทศแบบหน่ึงของระบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการของแกลทธอร์น       (Glatthorn  1984 ) ซ่ึงหมายถึง    การนิเทศภายในโรงเรียนท่ี
ด าเนินการนิเทศครูโดยผูบ้ริหารหรือผูช่้วยผูบ้ริหาร โดยท่ีมีการปฏิบติัดงัน้ี 1)  การเขา้สังเกตการ
สอนในชั้นเรียนและในเวลาสั้น ๆ (20-30 นาที) ซ่ึงควรจะนดัหมายกนัก่อน 2)  มีการจดบนัทึก
พฤติกรรมการสอนอยา่งยอ่ ๆ ในประเดน็หรือเร่ืองท่ีส าคญัท่ีไดต้กลงกนัไว ้และ 3)  มีการใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัจากการสงัเกตการสอนแต่ละคร้ัง เพื่อใหมี้การปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน การนิเทศ
โดยผูบ้ริหารท่ีมุ่งเนน้การช่วยเหลือแนะน าเพื่อพฒันาการเรียนการสอนโดยตรงนั้น  ทั้งผูบ้ริหาร
และครูควรมีศกัยภาพ     มีประสบการณ์ในการสอนมากพอสมควร     เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่สามารถ
ท าการสงัเกตการสอน และร่วมประชุมปรึกษาหารือกบัครูไดบ่้อยคร้ัง ดงันั้น จึงควรใชก้ารนิเทศ
แบบดงักล่าวน้ีร่วมกบัการนิเทศการสอนแบบอ่ืน ๆ เช่น การนิเทศแบบพฒันาตนเอง เป็นตน้ (วชัรา 
เล่าเรียนดี 2545 : 138-139)      การนิเทศโดยผูบ้ริหารมีวตัถุประสงคก์เ็พื่อช่วยครูในการปรับปรุง
การเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีส่งผลถึงการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยตรงหรือเพื่อปรับปรุงพฒันางาน
วิชาการในโรงเรียน 
 
 ลกัษณะส าคญัของการนิเทศโดยผู้บริหาร 
 แกลทธอร์น   (Glatthorn  1984 : 60-61)   เสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการนิเทศโดย
ผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การนิเทศโดยผูบ้ริหาร ควรเป็นการนิเทศแบบเปิด กล่าวคือ ผูบ้ริหารตอ้งมีการ
ปรึกษาหารือกบัครูอย่างเปิดเผยในการสังเกตการสอน วิธีการสังเกตการสอนหรือการปฏิบติังาน 
และเวลาในการสังเกต 
 2.  การนิเทศโดยผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนการนิเทศ ก าหนดเวลาในการ
ประชุม และการสังเกตการสอนหรือการปฏิบติังานล่วงหน้าโดยร่วมกับครูหรือคณะครูท่ีร่วม
โครงการนิเทศ 
 3.  การนิเทศโดยผูบ้ริหาร ควรเป็นการพฒันาการเรียนรู้ของครูเฉพาะเร่ือง    เฉพาะกรณี  
โดยสงัเกตการสอนในเร่ืองท่ีครูสนใจมากท่ีสุด หรือเป็นปัญหาประเดน็หรือเร่ืองท่ีพยายาม
ปรับปรุงแกไ้ข และไม่จ าเป็นตอ้งสังเกตการสอนบ่อยคร้ัง เช่น เก่ียวกบัการนิเทศการสอนแบบอ่ืนๆ  
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ผูบ้ริหารท่ีท าหนา้ท่ีนิเทศควรค านึงถึงเร่ืองดงักล่าวเป็นส าคญั      ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะในการสังเกต
การสอนโดยผูบ้ริหารท่ีท าหนา้ท่ีนิเทศ ดงัน้ี 
  3.1  ผูบ้ริหารตอ้งรู้วา่ครูก าลงัทดลองใชห้รือพยายามใชรู้ปแบบวิธีการสอนอะไร 
ในคร้ังนั้น หรือตอ้งการพฒันางานวิชาการเร่ืองใด มีใครบา้งร่วมโครงการ 

3.2 จ านวนเดก็นกัเรียนในหอ้งเรียน กลุ่มท่ีสนใจเรียนหรือไม่สนใจเรียนจ านวน 
ก่ีคน  ครูสนใจต่อพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนหรือไม่ 
  3.3  มีประเดน็ใดบา้ง หรือเร่ืองใดบา้งท่ีเป็นตวับ่งช้ีผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์
ของนกัเรียนในคาบนั้น และครูมีการวดัประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนระหว่างเรียนอยา่งไร 

3.3 ครูตอบสนองและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนอยา่งไรบา้ง      นกัเรียนแสดง 
ออกถึงการพฒันาการเรียนรู้อยา่งไร และครูส่งเสริมพฒันานกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนอยา่งไร 
 
 การน าการนิเทศโดยผู้บริหารไปปฏิบัติ 
 การนิเทศโดยผูบ้ริหารเป็นการติดตามช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนหรือการ
ปฏิบติังานของครูโดยผูบ้ริหาร หรือผูช่้วยผูบ้ริหาร การด าเนินการนิเทศในแบบดังกล่าวมีการ
ด าเนินการท่ีเป็นระบบ มีการวางแผนร่วมกนักบัครู มีการสังเกตการสอน การสังเกตการปฏิบติังาน 
และให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เช่นเดียวกบัการนิเทศการสอนแบบอ่ืน ๆ แตกต่างกนัท่ีการสังเกตการสอน 
ซ่ึงจะไม่หลากหลายวิธี เน่ืองจากเทคนิคการสังเกตการสอนหลายวิธีตอ้งใชเ้วลามาก และความ
ช านาญเป็นพิเศษ ดงันั้น การจะเลือกใชว้ิธีการนิเทศโดยผูบ้ริหารกบัครูจึงตอ้งค านึงถึงความพร้อม  
ความเหมาะสมหลายดา้น ทั้งดา้นตวัครู  ผูบ้ริหาร และเร่ืองท่ีจะปรับปรุงและพฒันา 
 วชัรา เล่าเรียนดี (2552 : 105-106) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการนิเทศ
โดยผูบ้ริหารดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือฝ่ายบริหารโรงเรียน เลือกผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีนิเทศ 
ซ่ึงควรเป็นผูบ้ริหารทางวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถดว้นการจดัการเรียนการสอน 
 2.  วางแผนกบัหวัหนา้ฝ่ายหรือหวัหนา้สายชั้น เพื่อสอบถามความสมคัรใจของครูท่ี 
เตม็ใจจะรับการนิเทศโดยผูบ้ริหาร ซ่ึงครูท่ีรับการนิเทศโดยผูบ้ริหารไม่ควรมากเกินไป 
 3.  ผูบ้ริหารท่ีท าหนา้ท่ีนิเทศ ประชุมวางแผนร่วมกบัครู ผูท่ี้รับการนิเทศ วางแผนการ
นิเทศ ก าหนดเคร่ืองมือสังเกตการสอนหรือการปฏิบติั และก าหนดวนัเวลาท่ีจะสามารถสังเกต
ก าหนดช่วงเวลาและวิธีการในการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อให้ครูไดน้ าไปปฏิบติัเพื่อการปรับปรุง
แกไ้ขและพฒันาการสอนดว้ยต่อไป 
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 4.  การสังเกตการสอนในชั้นเรียนแต่ละคร้ัง ใชเ้วลาไม่มากตามประเดน็ส าคญัท่ีได ้
ตกลงกนัไว ้เช่น กระบวนการสอน การเรียนรู้ของนกัเรียน การมีส่วนร่วมของนกัเรียน เป็นตน้ 
 
 กระบวนการนิเทศโดยผู้บริหาร 
 จากหลกัการแนวคิดวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการนิเทศโดยผูบ้ริหารสามารถน ามา
สงัเคราะห์เป็นกระบวนการนิเทศโดยผูบ้ริหารไดด้งัน้ี 
 1.  ประชุมวางแผนสงัเกตการสอน ก าหนดเร่ือง ประเดน็ท่ีจะสงัเกต วิธีการสังเกต 
 2.  สังเกตการสอนหรือการปฏิบติังานตามท่ีวางแผนไว ้ควรใชก้ารสังเกตเชิงคุณภาพใน
แบบต่าง ๆ    จะเหมาะสมกวา่วิธีสงัเกตเชิงปริมาณ     เช่น       การสังเกตบนัทึกตามประเด็นค าถาม
ท่ีน่าสนใจ  (Focused Questionnaire)     หรือการสังเกตบนัทึกแบบยอ่  (Anecdotal Record) หรือ
แบบผสมผสานระหวา่งวิธีการสงัเกตเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 3.  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการสังเกต และทบทวนประเด็นท่ีสังเกตการสอนคร้ัง
ต่อไป 
 4.  ในกรณีเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศ ควรมีการประเมินผลการนิเทศทั้งตวัผูนิ้เทศ 
และผูรั้บการนิเทศและผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน เผยแพร่ผลส าเร็จของการนิเทศให้ครูอ่ืน ๆ ไดท้ราบ 
เพื่อเป็นการจูงใจใหป้รับปรุงและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
 
 ประสิทธิผลของการนิเทศโดยผู้บริหาร 
 การนิเทศโดยผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะท าใหเ้กิดผลดีหลายประการ เช่น ส่งผลถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของครู    และคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน  (จรูญพร ล าไย 2547 : 
บทคดัยอ่) การนิเทศการสอนทุกแบบตอ้งมีการวางแผนและด าเนินการอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอน
ตามล าดบั ถึงแมว้า่ในขั้นตอนการสังเกตการสอนจะไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือการสังเกตการสอนอยา่ง
หลากหลายและไม่ไดเ้ขา้สังเกตการสอนอยา่งบ่อยคร้ังแต่กส็ามารถท าใหค้รูเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การสอนไดแ้ละถา้ไดมี้การปฏิบติัการนิเทศแบบดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยใหค้รูเกิดความคุน้เคย 
มีความเป็นกนัเองกบัผูบ้ริหาร การศึกษาปฏิบติั การน าเสนอแนวทางการปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนดว้ยความพร้อมต่อไปได ้ และความรู้สึกท่ีเป็นลบต่อการนิเทศจะลด
นอ้ยลง 
 ดงันั้น  การนิเทศการสอนท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน และการเรียน
ของนกัเรียนในโรงเรียนจะเป็นการนิเทศแบบใดก็ตาม ในยุคปัจจุบนัจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีต่อกนั สร้างความเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบัเป้าหมายของการนิเทศ  ส่งเสริมการยอมรับ 
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เช่ือใจกนัและกนั เป็นตน้ ท าให้เกิดบรรยากาศของความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ  (Collegiality) และ
ความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) และผูท่ี้มีบทบาทส าคญัเป็นผูท่ี้ประสานงานให้เกิดลกัษณะ
ดงักล่าวในโรงเรียน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน จากผลการวิจยัในการนิเทศลกัษณะของโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพได ้พอสรุปไดด้งัน้ี  แกลทธอร์น  (Glatthorn  1984 : 60-65)  
 1.  นกัเรียนจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.  ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าทางวิชาการอยา่งแทจ้ริง มีการติดตามดูแลการจดัการเรียนการสอน
ของครูในชั้นเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
 3.  ผูบ้ริหารรับรู้ความเป็นไปในทุกดา้นภายในโรงเรียนของตนเอง 
 4.  เอาใจใส่ใหค้วามสนใจต่อการพฒันาการเรียนการสอนในโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 การนิเทศแบบพฒันาตนเอง  (Self-directed Development) 
 การนิเทศแบบพฒันาตนเอง หรืออาจเรียกวา่ การนิเทศตนเอง (Self Supervision) เป็น
อีกวิธีหน่ึงของระบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ตามแนวคิดของ แกลทธอร์น (Glatthorn  
1984 : 49-58)  การนิเทศแบบพฒันาตนเองเหมาะกบัครูท่ีมีความรู้ความสามารถและตอ้งการพฒันา
งานในวิชาชีพของตนเองดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งการการนิเทศแบบคลินิก หรือการนิเทศการสอนแบบ
อ่ืน ๆ สาระส าคญัของการปฏิบติัโดยทัว่ไปคือ ครูจะปฏิบติังานท่ีตนเองตอ้งการพฒันา โดยการน า
ตนเองใหพ้ฒันาและเจริญกา้วหนา้ดว้ยตนเองในท่ีสุด ถึงแมว้า่วิธีการนิเทศแบบพฒันาตนเองจะมี
การน าไปใชใ้นโรงเรียนนอ้ยท่ีสุด แต่ควรใหก้ารส่งเสริมพร้อม ๆ กบัการนิเทศภายในโรงเรียนโดย
ใชรู้ปแบบวิธีการนิเทศแบบอ่ืน ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการนิเทศ และหลกัการจดัการเรียนรู้ใน
ปัจจุบนั ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และขณะเดียวกนัการนิเทศภายในโรงเรียนและการนิเทศการสอน
ควรเนน้ท่ีผูรั้บการนิเทศหรือครูเป็นส าคญัดว้ย โดยยดึหลกัความแตกต่างกนัของมนุษยเ์ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติั 
 ความมุ่งหมายการนิเทศแบบพฒันาตนเองมีจุดมุ่งหมาย   เพื่อใหค้รูท่ีมีความพร้อมทั้ง
ทางสติปัญญา ความสามารถ  และแรงจูงใจไดมี้การพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะจากการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งอิสระ โดยมีโอกาสเลือกวิธีท่ีจะพฒันาตนเองและวิชาชีพทางการสอน ซ่ึง
ช่วยใหเ้ขา้ใจตนเองและปฏิบติังานของตนเอง  และสามารถน าตนเองใหพ้ฒันาไดม้ากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
 ลกัษณะส าคญัของการนิเทศแบบพฒันาตนเอง 
 1.  ครูแต่ละคนท่ีสนใจวิธีการนิเทศแบบพฒันาตนเอง ท างานอยา่งเป็นอิสระตาม 
โครงสร้างและแผนพฒันางานในวิชาชีพตนเองได ้โดยน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบถึงเป้าหมาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 67 
 

 2.  เป้าหมายของโครงการและเป้าหมายในการพฒันา         ควรมาจากความตอ้งการ
และความสนใจของครู            ซ่ึงควรจะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของ
ตนและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการพฒันาในดา้นคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของครู    โดย
ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์และเป้าหมายของโรงเรียนทุกประการ 
 3.  ครูสามารถเลือกใช้วิธีการและส่ือหลายประเภท เพื่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยสามารถเลือกแหล่งทรัพยากร เลือกวิธีการพฒันาประสบการณ์ท่ีเหมาะสมรวมทั้ง
สามารถเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการพฒันาตนเองโดยไดรั้บการสนับสนุน
ส่งเสริมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และผูนิ้เทศจากภายนอก 
 4.  ผลท่ีไดจ้ากการประเมินผลความส าเร็จของโครงการ ผูบ้ริหารจะไม่น าขอ้มูลต่าง ๆ 
ไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินความดีความชอบของครู แต่ครูจะถูกประเมินจากส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏ
ในการด าเนินโครงการท่ีนิเทศ เพื่อเป็นการประเมินผลการใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 
   5.  การนิเทศแบบพฒันาตนเองจะตอ้งประกอบดว้ยเร่ืองท่ีส าคญัท่ีผูเ้ลือกจะด าเนินการ  
การนิเทศแบบพฒันาตนเองจะตอ้งมีความตระหนกั เขา้ใจวิธีการปฏิบติัท่ีชดัเจน เช่น การ
ประเมินผลตนเองอยา่งเป็นระบบ (Self Appraisal Systems) วิธีการประเมินตนเอง ประเมินผล
ผูเ้รียน   และการวิเคราะห์การจดัการเรียนการสอนของตนเอง   โดยใชเ้ทคโนโลย ี  เช่น  ใชก้ารถ่าย
วีดีทศัน์ ซ่ึงถือวา่มีความส าคญัส าหรับการนิเทศตนเอง 
 
 กระบวนการนิเทศแบบพฒันาตนเอง  
 1.  ครูน าเสนอโครงการเพื่อพฒันาตนเอง ท่ีประกอบดว้ยส่วนส าคญัดงัน้ี 
  1.1  เป้าหมายในการพฒันาในวิชาชีพของตนเอง และท่ีส่งผลถึงพฒันาการของผล
การเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ย ไม่ควรก าหนดเป้าหมายหลายขอ้เกินไป 
  1.2  วิธีด าเนินการพฒันาและทรัพยากร และส่ือท่ีใช้เพื่อให้แผนปฏิบติับรรลุ
เป้าหมาย เช่น อาจจะเลือกวิธีการ อภิปราย ประชุม และสังเกตการณ์ แหล่งทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้เช่น 
ผูเ้ช่ียวชาญ งบประมาณ เวลา เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และวสัดุใชส้อยต่าง ๆ 
  1.3   แนวทางและวิ ธีการประเ มินผลความก้าวหน้าของตนเอง และผล
ความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
  1.4  วิธีการช่วยเหลือและสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 
 2.  น าเสนอโครงการให้ผูบ้ริหารไดรั้บรู้และอนุญาต และเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั
เก่ียวกับเป้าหมาย วิธีปฏิบติั อาจจะมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ 
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ตดัสินใจร่วมกนัเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีใช ้ท่ีส าคญัผูบ้ริหารไม่ควรเปรียบเทียบเป้าหมายการพฒันา
ตามท่ีตนเองตอ้งการ ควรจะยึดหลกัท่ีว่าการพฒันาตนเองตอ้งมาจากความตอ้งการและความเป็น
เลิศของบุคคลนั้นไม่ใช่มาจากโรงเรียนหรือผูบ้ริหารโรงเรียน 
 3.  ครูปฏิบติังานตามโครงการและแผนการปฏิบติังาน ซ่ึงระหว่างด าเนินการอาจจะ
ปรึกษาผลการด าเนินงานและรายงานความเจริญกา้วหนา้เป็นระยะ ถึงแมว้า่การปฏิบติังานส่วนใหญ่
จะเป็นของครู แต่ผูบ้ริหารจะเป็นผูนิ้เทศและอยูใ่นฐานะเป็นทรัพยากรบุคคลของครูดว้ย จึงสามารถ
ท่ีจะแนะน าแหล่งความรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัซ่ึงและกนั ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลท่ี
เกิดข้ึน พร้อมกบัใหก้ารสนบัสนุนตลอดโครงการ 
 4.  เม่ือส้ินสุดโครงการ ครู ผูรั้บผิดชอบ และผูบ้ริหารจะร่วมกนัปรึกษาหารือกนั สรุป
ผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึง โดยจะสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ครูไดอ้ะไรจากการปฏิบติังานในดา้นน้ี โดย
ท่ีครูไม่ตอ้งกงัวลใจกบัส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้  ซ่ึงอาจจะไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ผูบ้ริหารควรให้ก าลงัใจ ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัดว้ยการให้ขอ้เสนอแนะจากท่ีครูรายงาน
และให้ครูมองเห็นประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการอย่างแทจ้ริง ซ่ึงเป็นการพฒันา
วิชาชีพของตวัครูเอง 
   
 ข้อเสนอแนะที่ส าคัญในการใช้นิเทศแบบหลายวิธีการในโรงเรียน  (วชัรา  เล่าเรียนดี  
2553 : 108-109)   
 1.  วิธีการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการทั้ง 4 แบบ เพื่อนร่วมงานในวิชาชีพเดียวกนัมี
บทบาทส าคญัยิง่ 
 2.  ผูนิ้เทศหรือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีนิเทศตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและช านาญการเป็นอยา่งดี 
 3.  เพื่อนร่วมงานมีความส าคญัส าหรับการร่วมมือกนัด าเนินการ 
 4.  ผูนิ้เทศจากภายนอกและผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้สนบัสนุนท่ีดีท่ีสุดส าหรับการนิเทศแบบ
พฒันาตนเอง 
 5.  วิธีการนิเทศแบบพฒันาตนเองท่ีเหมาะสมและใชไ้ดดี้ท่ีสุดส าหรับครูท่ีมีความ 
สามารถและมีวฒิุภาวะสูง 
 6.  ทรัพยากรท่ีส าคญัอ่ืนท่ีตอ้งใชใ้นการนิเทศแบบคลินิก แบบร่วมพฒันาวิชาชีพและ
แบบพฒันาตนเอง ก็คือ ขอ้มูลยอ้นกลบัจากนกัเรียน การวิเคราะห์ผลการจดัการเรียนการสอนจาก
วีดีโอเทป และการเขียนบนัทึกสาระส าคญัในการจดัการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรค และการ
ประเมินผลการสอนของตนเองทา้ยแผนทุกคร้ัง (Reflective Journal) 
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 กล่าวโดยสรุป การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเป็นการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน
ท่ีสามารถน าไปใชด้ าเนินการไดทุ้กวิธีภายในโรงเรียนแต่ละแห่ง ความเหมาะสมของการใช ้ วิธีการ
นิเทศแต่ละแบบข้ึนอยูก่บัความพร้อม ความตอ้งการ ความสนใจ แรงจูงใจของครู   และศกัยภาพ
ของครู ส่วนท่ีดีของการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ กคื็อ ครูมีโอกาสเลือกรับวิธีการนิเทศท่ีตนเอง
ชอบและสนใจ แต่ถา้หากการเลือกแบบของการนิเทศของครูแต่ละคนไม่เหมาะสมกบัตวัครู 
ผูบ้ริหาร สามารถแนะน า จูงใจ ใหเ้ลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดได ้ แกลทธอร์น  (Glatthorn  1984 : 5)  
ซ่ึงการนิเทศแต่ละวิธีการมีแนวทางการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้น  ผูนิ้เทศจึงมีบทบาทท่ีแตกต่าง
กนัตามวิธีการนิเทศ   
 วชัรา  เล่าเรียนดี  (2553 : 276-277)  ไดน้ าเสนอแนวทางในการพฒันาวิชาชีพ  ดงัน้ี 
กระบวนการหรือรูปแบบการเพิม่พูนสมรรถนะการสอนส าหรับครูใหม่  (Mentoring Model) 
 1.  เตรียมความพร้อม  (Preparation)  ไดแ้ก่  ดา้นความรู้  เทคนิคและทกัษะดา้น 
หลกัสูตร  และการจดัการเรียนรู้   

 2.  ประชุมวางแผนการนิเทศและแผนการจดัการเรียนรู้  (Planning) ไดแ้ก่  ก าหนด 
ปัญหาและประเดน็ในการปรับปรุงและพฒันา  และจดัท าแผนการนิเทศและแผนการจดัการเรียนรู้ 
 3.  ประชุมก่อนการสงัเกตการสอน  (Pre-Observation Conference)  ไดแ้ก่  ทบทวน
แผนการจดัการเรียนรู้  ก าหนดประเดน็การสงัเกตและบนัทึก  และเลือกเคร่ืองมือสังเกตการสอน 

 4.  สงัเกตการสอนในชั้นเรียน  (Observation)  ไดแ้ก่  สงัเกตบนัทึกพฤติกรรมการ 
จดัการเรียนรู้และสงัเกตบนัทึกพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

 5.  ประชุมเพือ่ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Post-Observation Conference) ไดแ้ก่ทบทวนขอ้มูล 
สังเกตการสอน  อภิปราย  วเิคราะห์ขอ้มูลร่วมกนั  ผูนิ้เทศใหข้อ้เสนอแนะ  และทบทวนแผนการ
ปฏิบติัคร้ังต่อไป 
 
 เงื่อนไขส าหรับการพฒันาวชิาชีพแบบ Mentoring 

 1.  ผูท้  าหนา้ท่ี  Mentor  มีความรู้ความเช่ียวชาญสูงกวา่ผูรั้บการพฒันา  (Mentee)  
Mentoring  จึงเหมาะสมส าหรับครูใหม่และมีประสบการณ์การสอนนอ้ย 
 2.  ผูท้  าหนา้ท่ี  Mentor  ยอมรับ  เตม็ใจท่ีจะท าหนา้ท่ีดงักล่าว  และมีความสามารถท่ีจะ
ช่วยใหผู้รั้บการพฒันาสามารถพฒันาตนเองจนเช่ียวชาญได ้

3.  ผูท้  าหนา้ท่ี  Mentor  มีบทบาทหนา้ท่ีหรือแตกต่างจากศึกษานิเทศกห์รือผูนิ้เทศ 
โดยทัว่ไป  โดยเป็นส่ือกลาง  (Mediator)  มากกวา่เป็นผูแ้นะน าช่วยเหลือ 

4.  ผูท้  าหนา้ท่ี  Mentor  ไดรั้บการพฒันามุ่งเนน้การพฒันาในวิชาชีพพร้อมทั้ง 2 ฝ่าย 
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แนวทางการด าเนินการนิเทศแบบเพือ่นช่วยเพือ่น  (Peer Coaching) โดยท่ีครูและเพื่อนครู 
ท่ีสอนในกลุ่มสาระเดียวกนัจบัคู่ ร่วมมือกนัปรับปรุง   และพฒันา  แกปั้ญหาการจดัการเรียนการ
สอนของตนเอง  ท่ีส่งผลถึงพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหา  ก าหนดเร่ือง  หรือประเดน็ท่ีจะพฒันา 
ร่วมกนั 
 2.  ครูและเพื่อนครูร่วมกนัพจิารณาเลือกวธีิการแกปั้ญหา  หรือวิธีการพฒันา 
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 3.  ครูและเพื่อนครูร่วมปรึกษาวางแผนการจดัการเรียนการสอนของตวัเอง  โดยใช ้
วิธีการท่ีไดเ้ลือกแลว้ 
 4.  ครูและเพื่อนครูวางแผนการสงัเกตการสอนกนัและกนั  สร้างหรือเลือก 
เคร่ืองมือสงัเกตการสอน  และก าหนดวนั  เวลาท่ีจะสงัเกตการสอน  และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

5.  ผลดักนัสงัเกตการณสอนกนัและกนั 
 6.  ร่วมกนัวิเคราะห์ผลการสงัเกต  บนัทึกพฒันาการของตนองและของนกัเรียน   
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบักนัและกนัเป็นระยะตามปฏิทินท่ีก าหนดไว ้
 7.  ประเมินผลความส าเร็จของการนิเทศ  และการจดัการเรียนการสอนดว้ยการ 
ประเมินการสอนของตนเอง  ประเมินผลการเรียนของนกัเรียน  และสอบถามความคิดเห็น 
 8.  รายงานผลส าเร็จ  (Report of Success) 
 
การพฒันาวชิาชีพด้วยการพฒันาตนเอง  (Self-Directed Professional) 

การพฒันาตนเองหรือการนิเทศแบบน าตนเอง   (Self-Directed Professional) เป็นรูปแบบ
หน่ึงของการพฒันาในวิชาชีพครู  ท่ีครูเป็นผูด้  าเนินการ ก าหนด  เป้าหมาย  วิธีการพฒันา  และ
ด าเนินการดว้ยตนเอง  ภายใตก้ารใหค้วามช่วยเหลือ  สนบัสนุน  ส่งเสริมของผูบ้ริหารของผูบ้ริหาร  
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  หรือผูท่ี้มีส่วนรับผดิชอบโครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน 

 
 แนวทางการด าเนินการพฒันาตนเอง  (Self-Directed Professional) 
 1.  ครูเลือกปัญหา  ประเดน็หรือเร่ืองท่ีสนใจท่ีจะปรับปรุงและพฒันา (กลุ่มสาระท่ี
ตนเองสอน) 

 2.  เลือกวิธีการ เทคนิคท่ีเหมาะสม  และสนใจจะน ามาใช ้
 3.  เขียนแผนการสอน  แผนการนิเทศตนเอง  และแผนปฏิบติัในการปรับปรุงและ 
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พฒันาตนเอง  สร้างหรือเลือกเคร่ืองมือหรือวิธีสงัเกต  และบนัทึกการสอนของตนเอง  ก าหนดวนั  
และเวลา  รายงานผลการพฒันาตนเองกบัเพื่อน  หรือผูรั้บผดิชอบโครงการ 

 4.  วิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลจากการบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน  ผลการ 
ทดสอบการเรียนรู้ของนกัเรียน  แบบบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอนของตนเอง  และจากแบบ
ประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

การนิเทศแบบพฒันาการ 
 
 จุดมุ่งหมายของการนิเทศแบบพฒันาการ 
 วิธีการนิเทศตามแนวคิดของ  กล๊ิกแมน กอร์ดอน และรอสกอร์ดอน (Glickman, 
Gordon and Ross-Gordon)  ผูนิ้เทศหรือผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศจะตอ้งเช่ือวา่ครูทุกคนสามารถจะพฒันาใน
ระดบัสูงสุดไดถ้า้ไดรั้บความช่วยเหลือ แนะน าสนบัสนุนถูกวิธีและเหมาะสมกบัลกัษณะและระดบั
ความสามารถในการพฒันาครูแต่ละคน   การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการของการท างานร่วมกบั
ครูเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหมี้ประสิทธิผล  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2550 : 129)  
กล่าววา่ การนิเทศแบบพฒันาการมีจุดมุ่งหมาย  2  ประการ คือ 1)  เพือ่ช่วยครูใหส้ามารถปรับปรุง
พฒันาตนเองและงานในวิชาชีพของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียน  
2)  เพื่อสร้างโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กล๊ิกแมน  กอร์ดอน และรอสกอร์ดอน 
(Glickman, Gordon and Ross-Gordon 2004 : 464) ไดส้รุปวา่งานนิเทศการสอน  5 งาน  ท่ีท าให้
โรงเรียนประสบความส าเร็จ ประกอบดว้ย   งานดา้นการใหก้ารช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct 
Assistance)  การพฒันากลุ่ม (Group Development)  การพฒันาวิชาชีพ (Professional Development)  
การพฒันาหลกัสูตร (Curriculum Development) และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) 
 โดยสรุปกคื็อ การนิเทศแบบพฒันาการมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยครูใหส้ามารถปรับปรุง
พฒันาตนเองและงานในวิชาชีพของตนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูเ้รียน 
 
 รูปแบบของการนิเทศแบบพฒันาการ 
 การนิเทศแบบพฒันาการตามแนวคิดของกล๊ิกแมน  กอร์ดอน และรอสกอร์ดอน 
(Glickman, Gordon and Ross-Gordon 2004 : 464)  เป็นการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการ
เรียนการสอนในดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน ส่ือการสอน การวดัและประเมินผล การจดั
ครูเขา้สอน ส่ิงอ านวยความสะดวก และการพฒันาครู นอกจากน้ีการนิเทศแบบพฒันาการ 
(Developmental  Supervision) ยงัเป็นวธีิการนิเทศท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัมากท่ีสุด โดยมี
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จุดมุ่งหมายส าคญั เพื่อช่วยครูใหส้ามารถปรับปรุงพฒันาตนเองและงานในวิชาชีพของตนเองได้
อยา่งต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียน โดยผา่นการใหก้ารนิเทศการสอนครู  ซ่ึงรูปแบบ
การนิเทศแบบพฒันาการ  ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 5 ส่วน   กล๊ิกแมน กอร์ดอน และรอสกอร์ดอน 
(Glickman, Gordon and Ross-Gordon 2004 : 11-12)  คือ  1) ความรู้ท่ีส าคญัและจ าเป็นเบ้ืองตน้
ส าหรับการนิเทศแบบพฒันาการ (Prerequisites)  2) บทบาทหนา้ท่ีของการนิเทศ ไดแ้ก่ การพฒันา 
(Supervision as Development) 3) งานการนิเทศการสอน (Tasks of Supervision)  4) การรวมกนั
เป็นหน่ึงเดียวของเป้าหมายองคก์รและความตอ้งการจ าเป็นของครู (Unification) และ 5) ผลผลิต
หรือผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ คือผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นการเรียนรู้ (Improved Student Learning)  
ดงันั้น   ผูนิ้เทศจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในดา้นเทคนิคและทกัษะการปฏิบติังานดา้น
ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายตามรูปแบบการนิเทศแบบพฒันาการเพื่อช่วยใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จ  
กล๊ิกแมน   กอร์ดอน    และ รอสกอร์ดอน   (Glickman, Gordon and Ross-Gordon  2004 : 464)  ดงั
แผนภูมิท่ี 3 
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แผนภูมิท่ี  3   รูปแบบการนิเทศแบบพฒันาการเพื่อช่วยใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จ 
                       ของกล๊ิกแมน, กอร์ดอน  และรอสกอร์ดอน  (Glickman, Gordon and Ross-Gordon) 
ท่ีมา : Glickman, Gordon and Ross-Gordon, Supervision and Instructional Leadership : A 
Development Approach,  6th ed.  (Boston : Allyn and Bacon, Inc, 2004), 11, 464. 
 
 จากรูปแบบการนิเทศแบบพฒันาการ สรุปไดว้า่ การท่ีผูนิ้เทศหรือผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศ
จะสามารถน าการนิเทศแบบพฒันาการไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย จะตอ้งรู้ เขา้ใจ 
มีทกัษะ และมีความสามารถในการปฏิบติัตามรูปแบบการนิเทศแบบพฒันาการ ประกอบดว้ยส่วน
ส าคญั 5 ส่วน คือ  1) ความรู้ท่ีส าคญัและจ าเป็นเบ้ืองตน้ส าหรับการนิเทศแบบพฒันาการ 
(Prerequisites)  2) บทบาทหนา้ท่ีของการนิเทศ   ไดแ้ก่   การพฒันา (Supervision as Development) 

   ปัจจยัพื้นฐาน            บทบาทหนา้ท่ี           งานนิเทศ         การสร้างเอกภาพ            ผลผลิต 

(Prerequisites)               (Function)                      (Tasks)               (Unification)         (Product) 
 

 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

ทกัษะดา้นการ
ประสานสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 
(Interpersonal 

Skills) 
 

ทกัษะดา้นเทคนิค 
(Technical 

Skills) 
 

การช่วยเหลือโดยตรง 
(Direct Assistance) 

การพฒันากลุ่ม 
(Group Development) 

นิเทศ 
แบบพฒันาการ 

 

การพฒันาวชิาชีพ 
(Professional 
Development) 

การพฒันาหลกัสูตร 

(Curriculum 
Development) 

การวจิยัในชั้นเรียน 

(Action  Research) 

เป้าหมายขององคก์ร 
(Organizational 

Goals) 

ความตอ้งการของครู 
(Teacher Needs) 

 ผูเ้รียนมีพฒันาการ 
ดา้นการเรียนรู้ (Improved 

Student Learning) 
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3) งานการนิเทศการสอน (Tasks of Supervision)  4) การรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวของเป้าหมายองคก์ร
และความตอ้งการจ าเป็นของครู (Unification) และ 5) ผลผลิตหรือผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ กคื็อ 
ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นการเรียนรู้ (Improved Student Learning) 
 
 วธีิการนิเทศส าหรับการนิเทศแบบพฒันาการ 
 วิธีการนิเทศตามแนวคิดของ  กล๊ิกแมน (Glickman) ผูนิ้เทศหรือผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศ
จะตอ้งเช่ือวา่ครูทุกคนสามารถจะพฒันาในระดบัสูงสุดได ้ ถา้ไดรั้บความช่วยเหลือ แนะน า
สนบัสนุนถูกวิธีและเหมาะสมกบัลกัษณะและระดบัความสามารถในการพฒันาครูแต่ละคนเก่ียวกบั
เร่ืองน้ี กล๊ิกแมน    กอร์ดอน  และ รอสกอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross-Gordon 1995 : 135-
171, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2550 : 133-140) กล่าววา่ ผูนิ้เทศตอ้งพิจารณาเลือกใชย้ทุธวิธีการ
นิเทศแบบพฒันาการท่ีเหมาะสมส าหรับการนิเทศครูในองคป์ระกอบต่อไปน้ี  คือ 1) ระดบั
พฒันาการของครู     และระดบัความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม     2)  ความรู้ความเช่ียวชาญ  
3) ความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ท่ี 4)  การยอมรับและผกูพนัต่อภาระหนา้ท่ี  ซ่ึงยทุธวิธีการนิเทศ
แบบพฒันาการมี  4   แบบ คือ 
 1.  การนิเทศแบบช้ีน าควบคุม (Directive Control Approach) 
  เป็นการให้ค  าแนะน า ช้ีน าแนวทางปฏิบติัโดยตรงเหมาะสมส าหรับครูท่ีมีระดบั
พฒันาการท่ีต ่ามาก ๆ ความรู้ ความเช่ียวชาญและมีความผกูพนัในภาระหน้าท่ีอยู่ในระดบัต ่ามาก
ท่ีสุด และมีปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นปัญหาส าคญั 
  ผูนิ้เทศควรพิจารณาเลือกใชว้ิธีการนิเทศแบบช้ีน าควบคุมในกรณีต่อไปน้ี 
  1.  ครูมีระดบัความสามารถในการปฏิบติังานและระดบัพฒันาการต ่ามาก 
  2.  ครูมีความรู้นอ้ย มีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัตามท่ีผูนิ้เทศแนะน า และคิดวา่เป็นส่ิง
ท่ีควรปฏิบติัตาม 
   3.  ในกรณีท่ีผูนิ้เทศมีหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงในการแกปั้ญหาเร่ืองนั้น หรือ
กรณีท่ีครูตอ้งการใหผู้นิ้เทศเป็นผูต้ดัสินใจวิธีด าเนินการ 
  4.  ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วน  ผูนิ้เทศไม่มีเวลาพอท่ีจะมาใหก้ารนิเทศแก่ครู
โดยตรง และต่อเน่ือง 
 2.  การนิเทศแบบช้ีน าให้ข้อมูล (Directive Informational Approach) 
  เป็นการนิเทศแบบช้ีน าให้ขอ้มูลด าเนินการใชพ้ฤติกรรมตามล าดบัเช่นเดียวกนั
กบัการนิเทศแบบช้ีน าควบคุม เพียงแต่ไม่ช้ีน าหรือไม่แนะน าวิธีการให้ปฏิบติั แต่ให้ขอ้มูลและ
วิธีการหลายวิธีใหค้รูไดเ้ลือกปฏิบติั  ผูนิ้เทศควรลดพฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีน าควบคุมใหน้อ้ยลง
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และพยายามส่งเสริมครูในการตดัสินใจมากข้ึนเร่ือย ๆ จนครูสามารถท่ีจะร่วมคิดร่วมปฏิบติังานได้
กบับุคคลอ่ืน โดยไม่ตอ้งอาศยัผูนิ้เทศช่วยแนะน าตลอดเวลา 
 ผูนิ้เทศควรพิจารณาเลือกใชว้ิธีการนิเทศแบบช้ีน าใหข้อ้มูลในกรณีต่อไปน้ี 
 1.  ครูมีระดบัพฒันาการและความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า 
 2.  ครูไม่มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาในการสอนของตนเองเท่ากบัผูนิ้เทศ 
 3.  ครูมีความสัมพนัธ์ ขาดประสบการณ์หลายประเดน็ในขณะท่ีผูนิ้เทศรู้และเขา้ใจดี
ทุกเร่ือง 
 4.  ผูนิ้เทศมีความเตม็ใจท่ีจะร่วมรับผดิชอบในวิธีการแกปั้ญหาท่ีครูเลือกใช ้
 5.  ครูมีความเช่ือมัน่ในตวัผูนิ้เทศ 
 6.  มีเวลาจ ากดัทุกเร่ืองชดัเจนแลว้ และการปฏิบติัจริงจ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่ง
เร่งด่วน 
 3.  การนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative Approach) 
  เป็นการนิเทศท่ีผูนิ้เทศและครูร่วมกันตัดสินใจในวิธีการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบติังานตลอดเวลา  ทั้งครูและผูนิ้เทศจะให้ขอ้เสนอแนะแก่กนัและกนัเพื่อร่วมกนัพิจารณาหา
ขอ้ตกลงร่วมกนัในการปฏิบติั 
 ผูนิ้เทศควรพิจารณาเลือกใชว้ิธีการนิเทศแบบร่วมมือในกรณีต่อไปน้ี 
 1.  ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูมีระดบัพฒันาการ ความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม 
และความเช่ียวชาญอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่อาจจะยงัไม่กลา้ตดัสินใจเอง โดยเดด็ขาดดว้ยตวัเอง 
 2.  ในกรณีท่ีครู คณะครู และผูนิ้เทศมีความรู้ ความสามารถ ความส าคญัเท่าเทียมกนั 
หรือถา้ครูเขา้ใจปัญหามากท่ีสุดในเร่ืองหน่ึง ผูนิ้เทศรู้และเขา้ใจมากอีกเร่ืองหน่ึง การนิเทศแบบ
ร่วมมือจะช่วยใหไ้ดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
 3.  ในกรณีท่ีผูนิ้เทศและครูจะตอ้งมีการตดัสินใจร่วมกนั และตอ้งมีความรับผดิชอบ 
ร่วมกนัในเร่ืองท่ีจะส่งผลถึงผูป้กครอง ชุมชน หรือผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงข้ึนไป 
 4.  ในกรณีท่ีครูและผูนิ้เทศยอมรับต่อการมีภาระหนา้ท่ีร่วมกนัในการแกปั้ญหา 
เฉพาะเร่ือง      หรือบางเร่ืองท่ีครูตอ้งการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและตดัสินใจ   แต่ไม่ให้ครูมี
ส่วนร่วม อาจเกิดปัญหาข้ึนได ้
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 4.  การนิเทศแบบไม่ช้ีน า (Non-directive Approach) 
  เป็นการนิเทศท่ีผูนิ้เทศจะใชพ้ฤติกรรมในการพูดคุยท างานร่วมกบัครู โดยท่ีครู
จะเป็นผูท่ี้ตดัสินใจดว้ยตวัเอง ผูนิ้เทศเป็นเพียงผูช่้วยในการสนับสนุนในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีครูร้องขอ
เท่านั้น 
  ผูนิ้เทศควรพิจารณาเลือกใชว้ิธีการนิเทศแบบไม่ช้ีน าในกรณีต่อไปน้ี 
  1.  ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูผูร่้วมโครงการนิเทศ มีความรู้ มีความสามารถในการ 
ปฏิบติังาน มีความเช่ียวชาญ มีระดบัความคิดและระดบัพฒันาการสูงมาก 
  2.  ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูมีความรู้ ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีตดัสินใจจะ 
ด าเนินการมาก และผูนิ้เทศมีความรู้ความเช่ียวชาญเร่ืองนั้นนอ้ย 
  3.  ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูตอ้งรับผดิชอบโดยตรงในการตดัสินใจในเร่ืองนั้น ๆ  
และผูนิ้เทศมีส่วนร่วมนอ้ย 
  4.  ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูมีความตั้งใจและตอ้งการจะแกปั้ญหาในเร่ืองนั้น ๆ  
ถึงแมว้่าจะไม่ใช่ปัญหาส าคญัท่ีผูนิ้เทศตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วม แต่ช่วยเปิดโอกาสส่งเสริมสนบัสนุน
ให้ครูไดมี้โอกาสตดัสินใจเอง และจดัด าเนินการเอง    โดยผูนิ้เทศคอยสนบัสนุนและบริการตามท่ี
ถูกร้องขอ 
 
 พฤติกรรมการนิเทศแบบพฒันาการ 
 นอกจากผูนิ้เทศตอ้งเลือกใช้วิธีการนิเทศแต่ละแบบแลว้ ท่ีส าคญัต่อมาก็คือผูนิ้เทศ
จะตอ้งมีการปฏิบติัหรือใชพ้ฤติกรรมการนิเทศแต่ละวิธี ดงัน้ี 
 
 1.  พฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีน าควบคุม (Directive Control Behaviors) 
  วิธีการนิเทศแบบช้ีน าควบคุมนั้นผูนิ้เทศสามารถประพฤติปฏิบติัดว้ยการพูดการใช้
ภาษาท่าทางต่าง ๆ ในการให้ค  าแนะน าช่วยเหลือครูในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียน       
การสอนทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีวิธีการดงัน้ี 
  1.  การน าเสนอ (Presenting) เป็นขั้นตอนท่ีผูนิ้เทศเป็นผูเ้ร่ิมพดูถึงความจ าเป็นและ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการสังเกตการสอนหรือไดข้อ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อท่ีจะบอกครูว่ามีปัญหา      
ในการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
  2.  การสร้างความเขา้ใจตรงกนั (Clarifying) เป็นการให้ครูไดแ้สดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหา การมองเห็นและการยอมรับปัญหาดงักล่าววา่ครูมีความคิดเห็นอยา่งไร 
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  3.  การฟัง (Listening) เป็นการท าความเขา้ใจกบัความคิดเห็นของครู โดยผูนิ้เทศเป็น
ผูฟั้งและรวบรวมขอ้มูลใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อใหเ้ขา้ใจมุมมองและความคิดเห็นของครูและแน่ใจว่าครู
ยอมรับวา่มีความจ าเป็นตอ้งแกปั้ญหา 
  4.  การแกปั้ญหา (Problem solving)  ผูนิ้เทศคิดพิจารณาแนวทางท่ีเป็นไปไดใ้น        
การช่วยครูแกปั้ญหาและเสนอแนะใหแ้ก่ครู 
  5.  การช้ีน าแนะน าวิธีปฏิบติั (Directing) เป็นการช้ีน าแนะน าวิธีปฏิบติัใหแ้ก่ครูว่า
ควรจะตอ้งท าอยา่งไร และไดผ้ลอยา่งไร 
  6.  การสร้างความเขา้ใจตรงกนั (Clarifying) เป็นการซกัถามครูเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติั   
ท่ีไดรั้บการแนะน าและความคาดหวงัจากการปฏิบติั 
  7.  การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) เป็นการก าหนดตวับ่งช้ีตามความคาดหวงั 
โดยผูนิ้เทศทบทวนเก่ียวกับแผนปฏิบัติการ  ส่ือท่ีจ าเป็น เกณฑ์ความส าเร็จ  ระบุวนั เวลาท่ี
ใหบ้ริการและการติดตามช่วยเหลือ 
  8.  การกระตุน้เสริมแรง (Reinforcing) เป็นการพดูทบทวนความคาดหวงั ส่ิงท่ีตอ้ง
ปฏิบติั 
 
 2.  พฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีน าให้ข้อมูล (Directive Informational Behaviors) 
  วิธีการนิเทศแบบช้ีน าให้ขอ้มูลนั้น  ผูนิ้เทศสามารถประพฤติปฏิบติัดว้ยการพูดการ
ใชภ้าษาท่าทางต่าง ๆได ้ แต่ไม่ช้ีน าหรือไม่แนะน าวิธีการให้ปฏิบติั เพียงแต่ให้ขอ้มูลและวิธีการ
หลายวิธีแก่ครูไดเ้ลือกปฏิบติั มีวิธีการดงัน้ี 
  1.  การน าเสนอ     (Presenting)   เป็นการน าเสนอขอ้มูลจากการสังเกตการสอนของ
ผูนิ้เทศ      เพื่อใหค้รูเขา้ใจและยอมรับเป้าหมายท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงจากปัญหาในการจดัการเรียน
การสอนของครู 
  2.  การสร้างความเขา้ใจตรงกนั  (Clarifying) ผูนิ้เทศจะสอบถามความคิดเห็นของครู
เก่ียวกบัเป้าหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงความจ าเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงและวิธีการท่ีจะเปล่ียนแปลงจาก
การน าเสนอขอ้มูลรายละเอียดท่ีไดส้ังเกตและบนัทึก 
  3.  การฟัง  (Listening)  ผูนิ้เทศตั้งใจฟังความคิดเห็น  มุมมองของครู เพื่อใหเ้ขา้ใจว่า
ครูมองเห็นและยอมรับเป้าหมายท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงและปรับปรุง 
  4.  การแกปั้ญหา (Problem solving)  ผูนิ้เทศพิจารณาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็น 
ไปได ้ เพื่อใหค้รูเลือกและใหค้รูอธิบายสาเหตุของปัญหาใหช้ดัเจน 
  5.  การช้ีน าแนะน าวิธีปฏิบติั  (Directing)  ผูนิ้เทศเสนอแนะทางการแกปั้ญหาท่ีเป็น 
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ไปไดใ้หค้รูเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด พร้อมทั้งใหเ้หตุผลท่ีเลือก 
  6.  การฟัง (Listening) ผูนิ้เทศสอบถามครูเก่ียวกบัแนวทางและวิธีการท่ีครูเลือกใช ้
พร้อมทั้งใหบ้อกเหตุผล และผูนิ้เทศใหข้อ้มูลเพิ่มเติม 
  7.  การแนะน า (Directing) ผูนิ้เทศก าหนดขอบข่ายหรือกรอบท่ีครูจะตอ้งปฏิบติัและ
ด าเนินการ โดยพดูแนะน าครูเก่ียวกบัวิธีการท่ีครูเลือกใช ้
  8.  การสร้างความเขา้ใจตรงกนั (Clarifying) ผูนิ้เทศให้ครูอธิบายซ ้ าและเพิ่มเติม
เก่ียวกบัวิธีการและกิจกรรมท่ีจะปฏิบติั 
  9.  การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) ผูนิ้เทศช่วยครูก าหนดเกณฑก์ารปฏิบติั        
ท่ีเหมาะสมส าหรับพฤติกรรมท่ีจะแกไ้ขและเกณฑก์ารตดัสินผลส าเร็จตามเป้าหมายและก าหนดวนั 
เวลาท่ีจะแลว้เสร็จ 
  10.  การกระตุน้เสริมแรง (Reinforcing) ผูนิ้เทศสรุปการประชุมทบบวนเป้าหมาย
ของการเปล่ียนแปลง กิจกรรม เกณฑป์ระเมินความส าเร็จตามเป้าหมาย วนั เวลาการติดตามผลและ
สังเกตการสอน 
 
 3.  พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative Behaviors) 
  วิธีการนิเทศแบบร่วมมือนั้น ผูนิ้เทศและครูจะร่วมกนัตดัสินใจในวิธีการแกปั้ญหา
และการปฏิบติังานตลอดเวลา ทั้งผูนิ้เทศและครูจะให้ขอ้เสนอแนะซ่ึงกนัและกนั เพื่อร่วมกนั
พิจารณาหาขอ้ตกลงร่วมกนัในการปฏิบติั  มีวิธีการดงัน้ี 
  1.  การสร้างความเขา้ใจตรงกนั  (Clarifying) ผูนิ้เทศท าความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีครูพดู
ถึง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบัปัญหาท่ีครูไดน้ าเสนอ โดยพยายามกระตุน้ให้ครูระบุ
สาเหตุของปัญหาและประเดน็ของปัญหาใหช้ดัเจน 
  2.  การฟัง  (Listening)  ผูนิ้เทศฟังอยา่งตั้งใจ    เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจชดัเจนมากข้ึน
เก่ียวกับปัญหาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อปัญหาการสอนของตนเองก่อนท่ีจะคิดพิจารณาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหานั้น 
  3.  การตอบสนอง (Reflecting) ผูนิ้เทศตอบสนองดว้ยการรับรู้และปัญหาของครู 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่เขา้ใจตรงกนัวา่ปัญหาท่ีแทจ้ริงของครูคืออะไร 
  4.  การน าเสนอ  (Presenting)  ผูนิ้เทศเสนอทรรศนะและความคิดเห็นของตนเองให้
ขอ้มูลสนับสนุนปัญหาอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการแกปั้ญหาตามความคิดเห็นของครู เสนอ
ขอ้มูลท่ีครูอาจจะมองขา้มความส าคญั 
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  5.  การสร้างความเขา้ใจตรงกนั (Clarifying) ผูนิ้เทศพยายามท าให้ครูเขา้ใจความ
คิดเห็น การรับรู้ของผูนิ้เทศให้ชดัเจนมากข้ึน   เพื่อปรับความเขา้ใจตรงกนัและมีแนวคิดในการ
แกปั้ญหาไปในทิศทางเดียวกนั 
  6.  การแกปั้ญหา (Problem solving)  ผูนิ้เทศและครูแลกเปล่ียนขอ้แนะน าและ
ทางเลือกใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาก่อนท่ีจะร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัวิธีแกปั้ญหา   หรือเลือกทางเลือกใน
การแกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดแ้ละเหมาะสม  
  7.  การกระตุน้ส่งเสริม  (Encouraging)  เป็นการกระตุน้ส่งเสริมการยอมรับขอ้
โตแ้ยง้หรือขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึน        ผูนิ้เทศตอ้งยอมรับขอ้ขดัแยง้และหาทางประนีประนอม 
เพื่อหาขอ้ยติุ  เพราะความขดัแยง้ อาจน ามาซ่ึงวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด 
  8.  การเจรจาตกลงร่วมกนัเพื่อหาขอ้ยติุ (Negotiating) เป็นการเจรจาเพื่อหาขอ้ตกลง
ร่วมกนัเก่ียวกบัแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นท่ียอมรับของครูและผูนิ้เทศ เพื่อใหท้ั้งสองฝ่ายเห็นดว้ย
กบัรายละเอียดของแนวทางการปฏิบติั 
  9.  การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) เป็นการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติั เป็น
การตกลงร่วมกนัในรายละเอียดของแนวทางและแผนปฏิบติั รวมทั้งก าหนด วนั เวลาและสถานท่ีท่ี
จะด าเนินการตามแผน วา่ใชส่ื้ออะไรบา้ง มีใครเป็นผูร่้วมงานบา้ง 
  10.  การตอบสนอง (Reflecting) ผูนิ้เทศสรุปแนวทางและแผนปฏิบติังาน โดยใหค้รู
ยอมรับเขา้ใจตรงกนัในทุกเร่ือง หรืออาจให้ครูทบทวนแผนและแนวทางการปฏิบติัอีกคร้ังหน่ึง 
และ มีการจดบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัในการปฏิบติังาน  มีการนดัหมายการด าเนินการทุกขั้นตอน
ตามแผนก่อนนดัการประชุม 
 
 4.  พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ช้ีน า (Nondirective Behaviors) 
  วิธีการนิเทศแบบไม่ช้ีน านั้น ผูนิ้เทศและครูจะใช้พฤติกรรมในการพูดคุย ท างาน
ร่วมกบัครู โดยท่ีครูจะเป็นผูท่ี้ตดัสินใจดว้ยตวัเอง  ผูนิ้เทศเป็นเพียงผูช่้วยในการสนบัสนุนในเร่ือง   
ต่าง ๆ ท่ีครูร้องขอเท่านั้น  มีวิธีการดงัน้ี 
  1.  การฟัง (Listening) ผูนิ้เทศฟังครูพดู ครูเสนอแนวคิดความตอ้งการอยา่งตั้งใจและ 
พยายามท าความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีครูพดูใหม้ากท่ีสุด 
  2.  การตอบสนอง  (Reflecting)  ผูนิ้เทศพดูสรุปความคิดเห็นตามความตอ้งการของ 
ครูหรือปัญหาของครู แสดงความเห็นใจ สนใจ แต่ไม่ควรแสดงความคิดเห็นส่วนตวัใด ๆ พยายาม
จบัใจความส าคญัในเร่ืองท่ีพดูใหม้ากท่ีสุด 
  3.  การสร้างความเขา้ใจตรงกนั (Clarifying) ผูนิ้เทศตอ้งพยายามท าความเขา้ใจกบั 
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ปัญหาเร่ืองราวท่ีครูพดูใหล้ะเอียดและชดัเจนตรงกนัใหม้ากท่ีสุด หรืออาจจะใหข้อ้มูลเพิ่มเติม 
เก่ียวกบัปัญหาหรือเร่ืองราวท่ีครูพูด เพื่อให้ครูสามารถมองปัญหาหลายมุมและไดแ้นวคิดมุมมอง
มากข้ึน 
  4.  การกระตุน้ส่งเสริม  (Encouraging)  ผูนิ้เทศตอ้งแสดงออกดว้ยความสนใจเตม็ใจ 
ท่ีจะรับฟังเร่ืองราวปัญหาต่าง ๆ ของครูในขณะท่ีครูพยายามพดูแสดงความคิดเห็น ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัปัญหา หรือเร่ืองราวนั้น ๆ  ใหก้ารกระตุน้ดว้ยค าพดู ใชท่้าทางประกอบ รวมทั้งพดูเสริมให้
ก าลงัใจ สนบัสนุน ชมเชย 
  5.  การตอบสนอง (Reflecting) ผูนิ้เทศตอ้งมีการตอบสนองต่อการพดู การเสนอของ 
ครูตลอดเวลา พร้อมกบัทบทวนความเขา้ใจของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีครูพดู เพื่อตรวจสอบความ
เขา้ใจตรงกนั แต่ไม่จ าเป็นตอ้งถอดขอ้ความการพดูของครูทุกคร้ัง 
  6.  การแกปั้ญหา   (Problem solving)   ผูนิ้เทศพยายามพดูกระตุน้ใหค้รูพิจารณาแนว 
ทางการปฏิบติัหรือแนวทางการแกปั้ญหาอ่ืนๆ โดยใหค้รูคิดหาวิธีการแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง สอบถาม
รายละเอียดของแนวทางการแกปั้ญหา   กระตุน้ใหคิ้ดหาทางเลือกใหห้ลากหลาย เพื่อเปรียบเทียบ 
และใหไ้ดซ่ึ้งวธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยใหเ้วลาในการคิดและพดูอยา่งพอเพียง 
  7.  การแกปั้ญหา    (Problem solving)      หลงัจากท่ีครูไดแ้นวทางการแกปั้ญหาแลว้  
ผูนิ้เทศกระตุน้ใหค้รูพดูอธิบายถึงผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการน าวิธีนั้นไปแกปั้ญหา รวมทั้งอาจจะให้
อธิบายผลท่ีจะเกิดข้ึนจากวิธีอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้ลือก เพื่อใหค้รูมีโอกาสคิดเปรียบเทียบแต่ละแนวทางการ
แกปั้ญหาจากผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในการใชแ้ต่ละวิธี 
  8.  การน าเสนอ   (Presenting)   ผูนิ้เทศใหค้รูน าเสนอปัญหาและแนวทางหรือวิธีการ 
แกปั้ญหาอีกคร้ัง พยายามพดูใหค้รูเตม็ใจ ตั้งใจท่ีจะปฏิบติัและยอมรับวา่เป็นความผกูพนัและ
ภาระหนา้ท่ีในเร่ืองท่ีครูไดต้ดัสินใจไปแลว้ โดยพยายามใหค้รูเลือกวิธีท่ีปฏิบติัไดจ้ริงดว้ยตวัเอง 
ภายในระยะเวลาพอควรและรับผดิชอบในการด าเนินการ 
  9.  การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) ผูนิ้เทศใหค้รูก าหนดเกณฑใ์นการปฏิบติังาน 
ก าหนดเวลาแลว้เสร็จ ระบุมาตรฐานของผลงานท่ีจะปฏิบติังานวา่งานใดควรเร่ิมก่อนหลงั และจะ
เสร็จเม่ือใด มีความตอ้งการส่ืออุปกรณ์ใดบา้งท่ีจ าเป็น และเม่ือไรท่ีครูสามารถอธิบายและตอบ
ค าถามต่าง ๆใหช้ดัเจน   
  10.  การตอบสนอง     (Reflecting)        เป็นการตอบสนองทบทวนเก่ียวกบัแผนการ 
ปฏิบติังานของครูก่อนจบการประชุม  ผูนิ้เทศใหค้รูสรุปแผนการปฏิบติัรายละเอียดของวธีิ
ด าเนินงานอีกคร้ังหลงัจากนั้นครูสามารถเร่ิมด าเนินการตามโครงการและแผนปฏิบติันั้นได ้
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 กล่าวโดยสรุป  กคื็อ แนวคิดการนิเทศแบบพฒันาการเป็นการช่วยเหลือสนบัสนุนและ
ส่งเสริมครูใหส้ามารถพฒันางานในวิชาชีพของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดว้ยตนเอง โดยผูนิ้เทศตอ้ง
พยายามท่ีจะช่วยสนบัสนุนส่งเสริมใหค้รูมีระดบัพฒันาการท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดสามารถช่วย
ใหค้รูพฒันาตนเองและน าตนเองได ้
 
 งานการนิเทศของการนิเทศแบบพฒันาการ 
 งานการนิเทศแบบพฒันาการตามแนวคิดของ กล๊ิกแมน (Glickman) ประกอบดว้ย
งานส าคญั  5  งาน คือ  งานการใหก้ารช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistance)  งานการพฒันากลุ่ม 
(Group Development)  งานการพฒันาวิชาชีพ (Professional Development)  งานการพฒันา
หลกัสูตร (Curriculum Development)  และงานการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research)   ซ่ึงแต่ละ
งานมีรายละเอียดดงัน้ี  กล๊ิกแมน  กอร์ดอน  และ รอสกอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross-
Gordon  2004 : 321-422 ; วชัรา  เล่าเรียนดี  2550 : 143-163 ; สุรียม์าส  สุขกสิ 2549 : 31-54) 
 
 งานการให้การช่วยเหลอืครูโดยตรง  (Direct assistance)  
 เป็นการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือครูให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน            
ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัปัญหา ความตอ้งการของครู นกัเรียน โดยปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ ต่อเน่ือง 
ประกอบดว้ยวิธีการนิเทศและวิธีการช่วยเหลือครูโดยตรง  กล๊ิกแมน กอร์ดอน และรอสกอร์ดอน 
(Glickman, Gordon and Ross-Gordon 2004 : 323-336)  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การนิเทศแบบคลินิก (Clinical supervision)  ประกอบดว้ยขั้นตอนการประชุมครู 
ก่อนการนิเทศ    การสังเกตการสอน   วิเคราะห์และแปลความหมายจากการสงัเกต   ประชุม
ภายหลงัการนิเทศ และวิพากษว์ิจารณ์ผลท่ีไดรั้บจากขั้นตอนทั้ง 4  
 2.  การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer coaching)   การท่ีครูช่วยเหลือกบัครูดว้ยกนั 
เองเป็นการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ครูมีทกัษะและเขา้ใจรูปแบบการนิเทศแบบ
คลินิกเป็นอยา่งดี ส่วนผูนิ้เทศเป็นเพยีงพี่เล้ียง คอยเตรียมครูใหเ้หมาะสมกบังานในหนา้ท่ี  ผูค้วบคุม
เป็นเพยีงผูจ้ดัตวัแทนครูท่ีจะรับผดิชอบในการจดัประชุมก่อนการนิเทศ   สงัเกตการสอน และจดั
ประชุมภายหลงัการนิเทศ  และผูก้  าหนดปัญหาเป็นเพยีงผูใ้หค้  าแนะหรือเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัครูท่ีมี
ปัญหาหรือครูท่ีมีความตอ้งการพิเศษ   ส่วนผูนิ้เทศอาจไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ไปในชั้นเรียนบ่อย หรือ
เป็นเพยีงผูท่ี้คอยตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ จากครูท่ีท าหนา้ท่ีนิเทศ     อน่ึง   ในการด าเนินการนิเทศให้
มีประสิทธิภาพนั้น ผูนิ้เทศตอ้งฝึกครูทุกคนใหรู้้จกัการก าหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศ การ
เตรียมการ  การก าหนดตารางเวลา  และการก าหนดประเดน็ปัญหา 
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 3.  การสาธิตการสอน  (Demonstration teaching)   เป็นการใหค้รูไดดู้วิธีการ เทคนิค 
การจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงขั้นตอนการสาธิตการสอนประกอบดว้ย 
การเตรียมการ  การสาธิต  และการวิเคราะห์  อภิปรายผลหลงัการสาธิต 
 4. การร่วมสอน   (Co-teaching)  ผูนิ้เทศและครูท่ีมีความตอ้งการความช่วยเหลือร่วม 
กนัสอนโดยการสร้างความเช่ือใจกนั  ความสัมพนัธ์และความเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั มีการพูดคุยและ
แสดงความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
 5.  การใหค้วามช่วยเหลือดา้นทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ     (Assistance with  
resources and materials)  เป็นการใหค้วามช่วยเหลือในกรณีท่ีครูผูส้อนขาดความสามารถในการ
ถ่ายโยงความรู้ท่ีไดรั้บโดยเฉพาะอยา่งยิง่เพือ่ใหค้รูผูส้อนสามารถใชส่ื้อการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัเน้ือหาสาระและจุดประสงค ์
 6.  การใหค้วามช่วยเหลือดา้นการวดัประเมินผลนกัเรียน     (Assistance with student  
assessment)  เป็นการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินผลตามสภาพจริง การสร้าง
เคร่ืองมือ การประเมิน การสรุปผล และการตดัสินผลการประเมิน 
 7.  การใชผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาดูแล     (Mentoring)     เป็นการใหค้  าแนะน า 
ช่วยเหลือแก่ครูทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงการติดตามผลการแกปั้ญหาและการช่วยเหลือใน
การแกปั้ญหาของครู 
 กล่าวโดยสรุปการให้การช่วยเหลือครูโดยตรง ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญัของการ
ด าเนินงาน คือ 1) การวางแผนร่วมกบัครู  2) การมีส่วนร่วมกบัครูในการปฏิบติั  3) สรุปผลท่ีเกิด
จากการด าเนินงานร่วมกัน  4) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานร่วมกนั  5)  สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานร่วมกนั 
 
 งานพฒันากลุ่ม (Group Development) 
 เป็นการปฏิบติังานท่ีเนน้การพฒันากลุ่ม โดยการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์กบัสมาชิก พฒันาวิธีการท างานโดยยดึวตัถุประสงคข์องกลุ่ม บทบาทของสมาชิกกลุ่ม 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  การแกปั้ญหา และการพฒันากระบวนการท างานของกลุ่ม  กล๊ิกแมน  
กอร์ดอน  และ    รอสกอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross-Gordon 2004 : 343-344) กล่าววา่ 
การพฒันากลุ่มเป็นการเรียนรู้ทกัษะการท างานกลุ่มเพื่อแกปั้ญหา พฒันาการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นวธีิการส าคญัอยา่งหน่ึงของการนิเทศการสอน  บทบาทของสมาชิกในกลุ่ม ผูน้ ากลุ่ม
ตอ้งพิจารณาวา่ พฤติกรรมใดบา้งท่ีจะเป็นตวับ่งช้ีใหเ้ห็นถึงบทบาทและความพร้อมของสมาชิกแต่
ละคน สมาชิกแต่ละคนไดแ้สดงบทบาทท่ีเนน้งานและบุคคลมากนอ้ยเพยีงใด บทบาทใดท่ีเกิดข้ึน
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แลว้และบทบาทใดท่ียงัขาดอยู ่ โดยท่ีผูน้ ากลุ่มตอ้งตระหนกัถึงบทบาททั้งท่ีเนน้งานและเนน้บุคคล 
เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกทุกคนท่ีตอ้งปฏิบติั กลุ่มท่ีสมาชิกประสบความส าเร็จนั้น ผูน้ าตอ้งใหส้มาชิก
ภายในกลุ่มเขา้ใจหนา้ท่ีหรือบทบาทของตนภายในกลุ่ม ผูท้  าหนา้ท่ีดงักล่าวใหส้มาชิกทุกคนได้
ทราบวา่มีบทบาทใดบา้งยงัไม่ถูกตอ้ง ควรจะตอ้งเพิ่มเติมบทบาทใด ซ่ึงผูน้ ากลุ่มควรจะตอ้ง
มอบหมายใหก้บัสมาชิกในกลุ่มด าเนินการโดยไดรั้บความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหวา่งสมาชิกกบั
ผูน้ ากลุ่ม  นอกจากนั้นยงัใหค้วามเห็นวา่ กลุ่มท่ีสามารถท างานร่วมกนัอยา่งสร้างสรรคแ์ละมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความสามคัคีปรองดองกนันั้น ตอ้งมีผูน้ ากลุ่มท่ีมีความสามารถ
และมีความช านาญ  โดยเฉพาะบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดในการท่ีจะช่วยใหง้านกลุ่มประสบผลส าเร็จกคื็อ   
ผูนิ้เทศหรือผูน้ ากลุ่ม  ดงันั้นในการนิเทศการสอนเพื่อใหโ้รงเรียนประสบผลส าเร็จ  ผูนิ้เทศหรือ
ผูน้ ากลุ่มจะตอ้งรู้และเขา้ใจวา่ในการท างานกลุ่มนั้นตอ้งอาศยับทบาทต่าง ๆ ของสมาชิกเพื่อใหง้าน
ประสบผลส าเร็จและบทบาทเหล่าน้ี     มีทั้งบทบาทท่ีท าใหง้านกลุ่มประสบผลส าเร็จดีมาก หรือ
ล่าชา้ หรือไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร เก่ียวกบัเร่ืองน้ี กล๊ิกแมน  กอร์ดอน และรอสกอร์ดอน 
(Glickman, Gordon and Ross-Gordon  2004 : 344-348 ; วชัรา  เล่าเรียนดี 2550 : 144-148) กล่าวถึง
บทบาทของสมาชิกกลุ่ม ประกอบดว้ย  1)  บทบาทเก่ียวกบังาน (Task Roles)  2)  บทบาทเก่ียวกบั
ตวับุคคล (Person Roles) และ 3) บทบาทท่ีเป็นอุปสรรคต่องาน (Dysfunctional Roles)  มี
รายละเอียดแต่ละบทบาทดงัน้ี 
 บทบาทเกีย่วกบังาน (Task Roles) 
 ความรู้และความเขา้ใจของผูนิ้เทศหรือผูน้ ากลุ่ม และพฤติกรรมท่ีปฏิบติัในแต่ละ
บทบาทจะช่วยให้ผูนิ้เทศรู้บทบาทใดเด่นชัดมากในกลุ่ม และกลุ่มควรมีบทบาทใดเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง บางคร้ังผูนิ้เทศอาจท าหน้าท่ีในบางบทบาทแทนในการนิเทศ หรือพยายามมอบหมายให้
สมาชิกอ่ืนหรือเพิ่มสมาชิกกลุ่ม บทบาทเก่ียวกบังาน มีดงัน้ีคือ 
 1.  ผูริ้เร่ิม/ผูใ้หค้วามคิดเห็น เป็นผูเ้ร่ิมเสนอความคิด ผูเ้ร่ิมการอภิปราย หรือผูเ้ปล่ียน
เร่ืองอภิปราย 
 2.  ผูแ้สวงหาความคิดเห็น  เป็นผูท่ี้ถามค าถามเพื่อให้ไดข้อ้มูลเพิ่มเติมท่ีชดัเจนข้ึน 
รวมทั้งเสาะหาขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญและขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง   
 3.  ผูแ้สวงหาความคิดเห็น  เป็นผูท่ี้ถามค าถามเพื่อความชัดเจนท่ีเก่ียวกับความ
คิดเห็นท่ีมีผูเ้สนอแนะ รวมทั้งคอยตรวจสอบความรู้สึกและเจตคติของสมาชิกกลุ่ม 
 4.  ผูใ้ห้ขอ้มูล  เป็นผูท่ี้ให้ขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของ
ตนเองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอภิปราย 
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 5.  ผูใ้ห้ความคิดเห็น  เป็นผูท่ี้พยายามพูดอธิบายความคิดเห็น ความเช่ือ ค่านิยมของ
ตนเองท่ีมีต่อปัญหาของกลุ่มโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีกลุ่มควรปฏิบติั 
 6.  ผูใ้ห้ความกระจ่าง  ผูท่ี้จะอธิบายเพิ่มเติมและให้ตวัอย่างและให้ขอ้เท็จจริง
เพิ่มเติมและผลท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกบัขอ้แนะน าต่าง ๆ จากสมาชิกกลุ่ม 
 7.  ผูป้ระสานงาน  เป็นผูท่ี้คอยเช่ือมโยงแนวคิดและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของสมาชิก 
 8.  ผูด้  าเนินการอภิปรายกลุ่ม  เป็นผูท่ี้ช้ีแจงภาวการณ์ท างาน สรุปเร่ืองราวการ
อภิปราย  ช้ีแนะความกา้วหนา้และย  ้าเตือนเป้าหมายกลุ่ม 
 9.  ผูป้ระเมินวิพากษง์าน  เป็นผูท่ี้จะประเมินผลงานท่ีกลุ่มน าเสนอ 
 10.  ผูก้ระตุน้เสริมแรง  เป็นผูท่ี้กระตุน้ให้กลุ่มตดัสินใจดว้ยการพูดเสริมก าลงัใจ
และใหก้ลุ่มปฏิบติังานใหก้า้วหนา้   
 11. ผูช้  านาญการด้านกระบวนการท างาน  เป็นผูท้  าหน้าท่ีในการส่งเสริมการ
อภิปรายกลุ่ม 
 12.  ผูบ้นัทึก  เป็นผูท่ี้จดบนัทึกขอ้เสนอแนะและการตดัสินใจของกลุ่ม 
 
 บทบาททีเ่กีย่วกบับุคคล (Person Roles)  
 ผูนิ้เทศหรือผูน้ ากลุ่มจะตอ้งเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มท่ี
จะท าใหง้านกลุ่มประสบผลส าเร็จ บทบาทท่ีเก่ียวกบับุคคล มีดงัน้ีคือ 
 1.  ผูก้ระตุน้ส่งเสริม  เป็นบุคคลท่ีคอยใหก้ารสนบัสนุนยนืยนั ยอมรับและช่วยเหลือ
สมาชิกกลุ่ม 
 2.  ผูป้ระสานสัมพนัธ์  เป็นผูท่ี้คอยไกล่เกล่ียความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือความ
ตึงเครียดระหวา่งสมาชิกกลุ่มดว้ยการพดูอธิบายดว้ยความดี 
 3.  ผูส้ร้างความปรองดอง  เป็นผูท่ี้คอยเสนอแนะให้เปล่ียนแปลงโครงงานเพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่ม 
 4.  ผูค้อยกลัน่กรองหรือผูค้อยควบคุมการอภิปราย  เป็นผูท่ี้คอยจดัโอกาสใหส้มาชิก
ทุกคนในกลุ่มไดพ้ดูไดอ้ภิปราย คอยกระตุน้สมาชิกท่ีนัง่เงียบใหพ้ดูแสดงความคิดเห็น 
 5.  ผูก้  าหนดมาตรฐาน  เป็นผูท่ี้คอยส่งเสริมความภาคภูมิใจให้แก่กลุ่ม โดยไม่ให้
ยกเลิกการปฏิบติังานเม่ือมีอุปสรรคเกิดข้ึน 
 6.  ผูส้ังเกตและผูใ้ห้การวิจารณ์  เป็นผูท่ี้คอยติดตามดูแลการปฏิบติังานกลุ่ม จด
บนัทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคน และการปฏิบติังานของแต่ละคน รวมทั้งให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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 7.  ผูต้าม  เป็นผูท่ี้เตม็ใจท่ีจะยอมรับความคิดของกลุ่มและยอมปฏิบติัตาม โดยท า
หนา้ท่ีเป็นผูฟั้งการอภิปรายกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ 
 
 บทบาททีเ่ป็นอุปสรรคต่องานกลุ่ม  (Dysfunctional Roles) 
 บทบาทท่ีเป็นอุปสรรคต่องานกลุ่มก็คือ พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มท่ีเห็นไดช้ดัเจน           
จะก่อกวนความกา้วหนา้หรือการด าเนินงานต่อไปของกิจกรรมภายในกลุ่ม และท าใหค้วามสามคัคี
กลุ่มลดลง บุคคลท่ีมีบทบาทดงักล่าวมีลกัษณะดงัน้ีคือ 
 1.  ผูก้า้วร้าว    เป็นบุคลิกภาพท่ีกา้วร้าว   มกัใชค้  าพดูโจมตีผูอ่ื้น   ท าลายคุณค่าผูอ่ื้น 
ดูถูกเหยยีดหยามผูอ่ื้นหรือท าใหผู้อ่ื้นเสียหนา้ 
 2.  ผูส้กดักั้น   เป็นบุคคลท่ีมองความคิดเห็น   ขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้นเป็นลบหมด 
คดัคา้นการตดัสินใจและการปฏิเสธทางเลือกอ่ืน ๆ 
 3.  ผูเ้รียกร้องความสนใจ  เป็นบุคคลท่ีใชส้ถานการณ์ภายในกลุ่มเพื่อดึงความสนใจ 
หรือเรียกร้องความสนใจ 
 4.  ผูช้อบพูดเร่ืองตนเอง  เป็นบุคคลท่ีใช้สถานการณ์ภายในกลุ่มแสดงออกว่ามี
ความรู้สึกส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวกบัเร่ืองท่ีกลุ่มอภิปรายกนัอยูแ่ละชอบพดูถึงปัญหาส่วนตวั 
 5.  ผูท่ี้ชอบเล่น ชอบเยา้แหย่คนอ่ืน  เป็นบุคคลท่ีไม่ค่อยสนใจงานกลุ่ม ไม่ค่อยมี
ส่วนร่วม  ท าใหผู้อ่ื้นขาดความสนใจต่อกิจกรรมกลุ่ม 
 6.  ผูเ้ผด็จการหรือผกูขาด  เป็นบุคคลท่ีชอบใชอ้  านาจช้ีน า ควบคุมการอภิปรายกลุ่ม 
ชอบแสดงใหส้มาชิกเห็นวา่ตนเองรู้มากกวา่ผูอ่ื้น ผกูขาดการอภิปรายแต่ผูเ้ดียว 
 7.  ผูเ้รียกร้องความช่วยเหลือ  เป็นบุคคลท่ีเรียกร้องความเห็นใจจากสมาชิกกลุ่ม โดย
แสดงออกด้วยความสับสนไม่เขา้ใจ ท าไม่ได้ มีขอ้อา้งต่าง ๆ เพื่อจะไม่ตอ้งรับผิดชอบต่องาน
ร่วมกนั 
 8.  ผูเ้รียกร้องความสนใจเป็นพิเศษ  เป็นบุคคลท่ีไม่แสดงความคิดเห็นของตนเอง 
แต่จะพูดในส่ิงท่ีผูอ่ื้นพูดแลว้ พยายามปิดบงัปกป้องความล าเอียงของตนเองโดยอา้งกลุ่มคณะ
บุคคลภายนอก 
 กล่าวโดยสรุป งานพฒันากลุ่ม เป็นงานส าคญัอีกงานหน่ึงของการนิเทศ การท างาน
กลุ่มหรือการท างานเป็นทีมเป็นหัวใจส าคญัของการพฒันา การท่ีจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ข้ึนอยู่
กบั      ผูนิ้เทศหรือผูน้ ากลุ่มเป็นส าคญั การท่ีจะสร้างหรือพฒันากลุ่มโดยการเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ
ให้กบัสมาชิก จะตอ้งก าหนดเป้าหมายของกลุ่มทั้งในลกัษณะของบุคคลและกลุ่ม ทุกคนในกลุ่ม
ตอ้งมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาของกลุ่ม  ดงันั้น 
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การเลือกใชแ้บบภาวะผูน้ ากบัความพร้อมของบุคคลหรือของกลุ่ม จึงตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสม และ
บางคร้ังอาจจะตอ้งพยายามปรับความพร้อมของบุคคลก่อนท่ีจะเลือกใชภ้าวะผูน้ าแต่ละแบบ 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันากลุ่มดงักล่าวสามารถน ามาสงัเคราะห์เป็นขั้นตอนของ
การพฒันากลุ่ม ประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินงานท่ีส าคญั คือ 1) การพฒันาครูให้มีศกัยภาพใน
การแสวงหาความรู้และประสบการณ์  2) การสร้างวินยัเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  3) การก าหนดปัญหา
และเป้าหมายในการแกปั้ญหาร่วมกนั  4) การวางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา  5)  การเสริมแรง
และสร้างขวญัก าลงัใจ   
 
 งานพฒันาวชิาชีพ (Professional Development) 
 เป็นการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน         
มีความรู้  ความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ท่ีตนเองสอน หลกัการและเทคนิคการจดัการเรียนรู้ มีความ 
เขา้ใจในตวัผูเ้รียน มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพครู มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และมี
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้สู่ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นส าคญั 
 ความหมายของการพฒันาวชิาชีพ 
 กล๊ิกแมน  กอร์ดอน  และ รอสกอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross-Gordon  
2004 : 370 ;  วชัรา  เล่าเรียนดี 2550 : 151-152)   กล่าววา่    การพฒันาวิชาชีพเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
สถานศึกษาจดัข้ึน เพื่อพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบและ
ความรู้ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมงานในวิชาชีพของตนเองใหเ้จริญกา้วหนา้ และมีสมรรถภาพในการ
ท างานท่ีสูงข้ึน ส่วน เลไวน์ (Levine  1989,  อา้งถึงใน กล๊ิกแมน  กอร์ดอน  และ รอสกอร์ดอน 
(Glickman Gordon and Ross-Gordon 2004 : 371) กล่าววา่  การพฒันาวชิาชีพ หมายถึง 
ประสบการณ์ต่าง ๆ    ท่ีช่วยเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ   และความเขา้ใจในงานของตนเอง   และความ
พึงพอใจในงานท่ีตนเองรับผดิชอบ 
 จากความหมายของการพฒันาวิชาชีพ สรุปไดว้า่  การพฒันาวิชาชีพ หมายถึง การจดั
กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ให้กบัครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ          
มีสมรรถนะ  รวมทั้งมีความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพของตนเอง อนัจะส่งผลถึงการพฒันาคุณภาพ
ของนกัเรียนในท่ีสุด 
 ความจ าเป็นในการพฒันาวชิาชีพ 
 ในการพฒันาวิชาชีพนั้น ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัทางวิชาชีพ 
คุณสมบติัส่วนตวั และมีความรู้ ความเขา้ใจในงานของครู  ประกอบดว้ย ความรู้ในสาขาวชิาท่ี
ตนเองรับผดิชอบ มีความเขา้ใจในตวันกัเรียน  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการจดัการ
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เรียนรู้ รูปแบบการสอนต่าง ๆ  มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพครู มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545  ไดก้ าหนดความมุ่งหมายท่ีเป็นสาระส าคญัไวว้า่  การจดัการศึกษา
ตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
และการจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือ
วา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
 ดงันั้น   ในการจดัการเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั     หรือการจดัการเรียน
การสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีหลกัการมาจากปรัชญาและทฤษฎีของ จอห์นดิวอ้ี (John  Dewey) 
ท่ีไดเ้สนอแนะการจดัการเรียนการสอนวา่ การเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูจะตอ้ง
วิเคราะห์ประสบการณ์ของผูเ้รียน   และกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์    เรียนรู้จากการคิด 
การลงมือท า และการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  ซ่ึงการเรียนรู้จะเกิดจากผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงใน
เร่ืองนั้น ๆ และทกัษะต่าง ๆ ไม่ไดเ้กิดจากการท่องจ า แต่จะเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนได้
ปฏิบติัตามความสามารถและความสนใจของตนเอง โดยอาศยัความช่วยเหลือจากครูดว้ยเทคนิค
วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงครูสามารถน าไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2547 : 85-86) 
 จากความจ าเป็นในการพฒันาวิชาชีพ สรุปไดว้า่ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มพนู
ความรู้ประสบการณ์ใหแ้ก่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลงทางดา้น
วิทยาการต่าง ๆ และเป็นประโยชน์ต่องานในวิชาชีพ ประกอบดว้ย การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
การศึกษาดูงาน และการศึกษาดว้ยตนเองจากการอ่าน แลกเปล่ียนเรียนรู้  รวมทั้งศึกษาจากส่ือ และ
นวตักรรมต่าง ๆ 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอาชีพดงักล่าวสามารถน ามาสงัเคราะห์เป็นขั้นตอนใน
การด าเนินกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีส าคญั คือ 1) การส ารวจความตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันาครูดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  2) การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
เก่ียวกบัเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้  3) การศึกษาดูงาน  4) การศึกษาดว้ยตนเองของครู และ 5)  การ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู   
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 งานพฒันาหลกัสูตร (Curriculum Development) 
 การพฒันาหลกัสูตรเป็นการมีส่วนร่วมของผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ ในการจดัท า
หลกัสูตร  การน าหลกัสูตรไปใช ้และการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน  รวมถึงการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร เก่ียวกบัเร่ืองน้ี วชัรา เล่าเรียนดี (2550 : 149) 
กล่าววา่ การมีส่วนร่วมของครูในการพฒันาหลกัสูตรมากเท่าใด ผูนิ้เทศกจ็ะตอ้งมีความรับผดิชอบ
ในการร่วมกบัครูในการพฒันาหลกัสูตรมากเท่านั้น ซ่ึงครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมและท าหนา้ท่ีใน
การพฒันาหลกัสูตร  3 ระดบั คือ  1) การเลียนแบบและคงไวซ่ึ้งของเดิม (Imitative maintenance)  
2) การปรับใชแ้ละประยกุตใ์ชข้องเดิม (Meditative)  3) การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ (Generative)  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั  สุรียม์าศ  สุขกสิ (2549 : 46-47) ท่ีกล่าววา่ รูปแบบหลกัสูตรและระดบัการพฒันา 
การพฒันารูปแบบของหลกัสูตร(Curriculum Format)  ส่วนมากจะตอ้งค านึงถึงความสามารถของ
ผูพ้ฒันา (Developers) และกระบวนการพฒันา (Development)  เป็นการบูรณาการซ่ึงพฒันาข้ึนโดย 
กล๊ิกแมน (Glickman) แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือผูพ้ฒันาเป็นผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกโรงเรียน และ
หลกัสูตรจะเนน้แบบวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การพฒันาจะเป็นเพียงการเลียนแบบ (Imitative)  
ครูผูส้อนจะเป็นเพียงผูป้ฏิบติัตามวตัถุประสงคเ์ท่านั้น ส่วนผูพ้ฒันาท่ีเป็นครูผูส้อนในระดบักลาง
ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญจากเขตพื้นท่ีการศึกษา และหลกัสูตรแบบเช่ือมโยงแนวความคิดรวบยอด 
(Webbing)  กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ การพฒันาลกัษณะน้ี 
เรียกวา่ การพฒันาแบบประสานงาน (Meditative)  ครูผูส้อนจะแกไ้ขปรับปรุงวิชาท่ีสอนตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดท้นัทีทนัใด ส าหรับกลุ่มพฒันาท่ีถือวา่ครูเป็นผูเ้ช่ียวชาญและยดึรูปแบบ
หลกัสูตรประเภทเนน้ผลงาน (Results-Only) กลุ่มน้ีจะพิจารณาวา่นกัเรียนคนไหนเหมาะสมท่ีจะ
เขา้ร่วมกิจกรรมใดกบัครูคนใด การเรียนการสอนของนกัเรียนและครูโดยใชห้ลกัสูตรประเภทน้ี
เรียกวา่ การพฒันาแบบสร้างสรรค ์(Creative) 
 ดงันั้น           การพฒันาหลกัสูตรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการพฒันาครูอยา่งเหมาะสม 
ผูนิ้เทศควรตอ้งค านึงถึงเร่ืองการลงมือปฏิบติั (Commitment) นามธรรม (Abstract) และผูเ้ช่ียวชาญ 
(Expertise) ก่อนเร่ิมด าเนินการพฒันาหลกัสูตร  นอกจากนั้นจะตอ้งพิจารณาวา่หลกัสูตรท่ีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ และระดบัภารกิจของครูผูส้อนมากนอ้ยเพยีงใด ถา้ไม่
เหมาะสมกค็วรปรับปรุงใหม่ ครูผูส้อนท่ีมีอ านาจไม่มากนกั จะเหมาะสมกบัการพฒันาหลกัสูตร
แบบวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หรือการเลียนแบบ  ครูเหล่าน้ีจะมีโอกาสปรับปรุงหลกัสูตร
เลก็นอ้ยในระดบัชั้นเรียน ในทางตรงกนัขา้มครูผูส้อนในระดบักลาง มกัจะมีความคิดท่ีจะ
เปล่ียนแปลงองคป์ระกอบบางประการของหลกัสูตรใหดี้ข้ึน  ครูกลุ่มน้ีจะขาดความเช่ียวชาญในการ
เขียนหลกัสูตร จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรในระยะแรกเท่านั้น  
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โดยท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูเ้ช่ียวชาญภายนอก การพฒันาหลกัสูตรตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นการ
น าไปใชจ้ะมีการประชุมครู เพื่อแกปั้ญหาอยูเ่สมอ ส าหรับครูผูส้อนในระดบัสูงจะมีส่วนร่วมในการ
แสดงการเลียนแบบ พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะแนวทางท่ีควรจะเปล่ียนแปลง รวมทั้งรอบรู้
กระบวนการสร้างสรรคห์ลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสมกบัหลกัสูตรภายในท่ีจะเนน้ผลท่ีควรจะไดรั้บ
เท่านั้น (Results-Only) กิจกรรมท่ีครูกลุ่มน้ีเก่ียวขอ้งมกัจะเป็นกิจกรรมประเภทต่อเน่ือง และมกัจะ
เปิดโอกาสใหค้รูปรับปรุงอยูเ่สมอ   
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ในการใชห้ลกัสูตรใหป้ระสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
ยอ่มข้ึนอยูก่บัการมีส่วนร่วมในการพฒันา และการปรับปรุงองคป์ระกอบบางอยา่งในชั้นเรียนได้
อยา่งมีอิสระ   ผูนิ้เทศสามารถพิจารณาไดจ้าก  3  องคป์ระกอบใหญ่ ๆ คือ   1) รูปแบบ (Format) 
ของหลกัสูตร วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) การเช่ือมโยงความคิดรวบยอด 
(Webbing)  และการเนน้ผลท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น (Results-Only)  2) แหล่งการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่ง
ครูกบับุคคลอ่ืน ๆ ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญระดบัจงัหวดัและรัฐบาล  รวมทั้ง
ส านกัพิมพท่ี์พิมพห์นงัสือแบบเรียนออกมา  3) ระดบัการมีส่วนร่วมของครูกบัหลกัสูตรในแต่ละ
ประเภท 
 จาการสังเคราะห์แนวคิดดงักล่าวแลว้สรุปไดว้า่ ในการนิเทศท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
หลกัสูตร  ท่ีน าไปสู่การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นส าคญันั้น  ผูนิ้เทศสามารถร่วม
ปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรโดยใหค้วามช่วยเหลือแนะน าครูโดยค านึงถึงระดบัความสามารถในการ
มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร 3  ระดบั คือ การเลียนแบบและคงไวซ่ึ้งหลกัสูตรเดิม  การปรับ
และดดัแปลงหลกัสูตร และการสร้างสรรคริ์เร่ิมส่ิงใหม่ 
 

ทฤษฎีเกีย่วกบัการนิเทศการสอน 
 

 การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการ
นิเทศ เพื่อท่ีจะพฒันาหรือปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษา และการจดัการเรียนการสอนของครู
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประสิทธิผลในการเรียนของนกัเรียน  กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ในการนิเทศการสอนมี
ความจ าเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งน าทฤษฎีเก่ียวกบัการนิเทศการสอนมาเป็นฐานคิดในการพฒันาระบบ
ของการนิเทศการสอน ทั้งน้ี  เน่ืองจากการนิเทศการสอนเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
และมีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษยโ์ดยตรง  ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษาทฤษฎี
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอน เพื่อท่ีจะน าพิจารณาถึงความสอดคลอ้งเหมาะสมในการ
พฒันาครูใหต้รงกบัสภาพและความตอ้งการในการพฒันาเทคนิคการนิเทศการสอน จากการศึกษา
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แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอนของนกัคิด นกัการศึกษา และนกัจิตวิทยา สามารถ
สรุปสาระส าคญัของทฤษฎีต่างๆ ไดด้งัน้ี   

 
ทฤษฎีการเปลีย่นแปลง   
     การนิเทศการสอนมีเป้าหมาย เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยการช่วยเหลือ 
สนบัสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและการปฏิบติังานของครู และบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งใหส่้งผลถึงคุณภาพของผูเ้รียนและคุณภาพของการศึกษาเป็นส าคญั ดงันั้น ในการพฒันา
รูปแบบการนิเทศการสอนคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการเปล่ียนแปลง
ของนกัคิด นกัการศึกษา และนกัจิตวิทยา  เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปประกอบกบัเทคนิคและทกัษะ
ในการนิเทศ  อาทิเช่น  เบนนิสและชิน  (Bennis and Chin 1969 : 34-35 ; วชัรา  เล่าเรียนดี 2550 : 
33-34) ไดเ้สนอยทุธวิธีทัว่ไปของการเปล่ียนแปลงไว ้ 3  ยทุธวิธี  คือ  1) ยทุธวิธีการใชห้ลกัเหตุผล
และขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ โดยมีความเช่ือวา่ มนุษยส์ามารถจะท าความสนใจของตนเองใหป้รากฏ
ชดัเจนได ้ การเปล่ียนแปลง  จึงเกิดข้ึนจากการท่ีตวับุคคล กลุ่มบุคคลรู้ดีวา่ตนเองมีความประสงค์
และเห็นวา่มีผลดีตามความสนใจของตนเอง   2) ยทุธวิธีการใหก้ารศึกษาใหม่หรือความรู้ใหม่ โดยมี
ความเช่ือวา่ มนุษยมี์แรงจูงใจท่ีแตกต่างกนั ยดึความเป็นเหตุผล และความฉลาดของมนุษย ์ โดยท่ี
แบบแผนการปฏิบติัใด ๆ จะไดรั้บการสนบัสนุน หรือเป็นผลจากบรรทดัฐานของสงัคมท่ีบุคคลนั้น
ยอมรับและยดึเป็นแนวปฏิบติั  และ 3) ยทุธวิธีการใชอ้  านาจและการควบคุม กล่าวคือ  เป็นการใช้
อิทธิพลของต าแหน่งหนา้ท่ี    และใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถคดัคา้นหรือปฏิเสธได ้       นอกจากนั้น 
เคิร์ท  เลวิน   (Kurt  Lewin,  อา้งถึงใน    Allan C. Ornstein and Francis P. Hunkins 2004: 306) ; 
คอวซ์าลสกี และรีซงั (Kowsalski and V.Reitzug,   อา้งถึงใน     Allan C. Ornstein and Francis P. 
Hunkins 2004: 306-37)ไดก้ล่าววา่กระบวนการเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย 3  ขั้น คือ  1) ขั้นละลาย
ความเคยชิน  (Unfreezing)   2) ขั้นการเปล่ียนแปลง  (Changing) และ 3) ขั้นท าใหอ้ยูอ่ยา่งมัน่คง  
(Refreezing)  และไดพ้ฒันาโมเดลเพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงมาจากสาเหตุ  2  ประการคือ  สาเหตุจากภายนอกและสาเหตุจากภายใน ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีมาจากภายนอกอาจเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ สะสมจนท าใหเ้กิดการ 
เปล่ียนแปลง 

       จากลกัษณะท่ีส าคญัของทฤษฎี  สรุปไดว้า่  ทฤษฏีการเปล่ียนแปลงมีลกัษณะของการ
ผสมผสานกนั ดงันั้น การจะเลือกใชท้ฤษฎี หลกัการในการเปล่ียนแปลงส าหรับการนิเทศ  จ าเป็น
จะตอ้งรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในทุกองคป์ระกอบ ทั้งน้ี เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในการนิเทศ
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ทฤษฎแีรงจูงใจ 
                 ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีไดรั้บการยอมรับและกล่าวขวญักนัคือ ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์
(Maslow)  และทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg)  โดยท่ีมาสโลว ์ (Maslow) ไดจ้ าแนก
ความตอ้งการของมนุษยเ์รียงล าดบัจากความตอ้งการพื้นฐานจนถึงความตอ้งการสุดยอด 5  ประการ 
คือ   
             1.  ความตอ้งการดา้นร่างกาย  (Physiological Needs)  
               2.  ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั  หรือสวสัดิภาพ  (Safety Needs) 
               3.  ความตอ้งการความรักและการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ (Safety Needs) 
                 4.  ความตอ้งการการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น (Self-Esteem  Needs)  
               5.  ความตอ้งการความเป็นตวัตนอนัแทจ้ริงของตนเอง และตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเอง
อยา่งเตม็ศกัยภาพ (Self – Actualization  Needs)  เป็นความตอ้งการขั้นสุดทา้ย ซ่ึงเป็นความตอ้งการ
ขั้นสูงสุดของมนุษย ์ความตอ้งการของมนุษยท์ั้ง 5 ประเภทน้ี อาจจะเกิดข้ึนพร้อม ๆ กนัในบาง
ประเภท เช่น ความตอ้งการทางสังคม และความส าเร็จในตนเอง หรือความตอ้งการทางกายและ
ความตอ้งการทางสงัคม 
                ในท านองเดียวกนั เฮอร์สเบิร์ก    (Herzberg  1988,  อา้งถึงใน   วชัรา เล่าเรียนดี  2550 : 
68-69)  ไดเ้สนอทฤษฎีแรงจูงใจสององคป์ระกอบ คือ  องคป์ระกอบดา้นแรงจูงใจ (Motivation  
Factors) ไดแ้ก่ โอกาสและความเป็นไปในการเจริญกา้วหนา้  การไดเ้ล่ือนระดบัหรือความกา้วหนา้
ในหนา้ท่ีการงาน การไดรั้บการยกย่อง ยอมรับ  การไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ และผลส าเร็จ
หรือการประสบผลส าเร็จ   ส่วนองคป์ระกอบดา้นสุขภาพศาสตร์ (Hygiene  Factors)  ประกอบดว้ย
เงินเดือนค่าจา้ง  สภาพการท างาน  ความปลอดภัยหรือสวสัดิภาพในการท างาน  ชีวิตส่วนตวั 
นโยบายของโรงเรียนและการบริหาร  การนิเทศและเทคนิควิธีการนิเทศ  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลในหน่วยงาน  และฐานะหรือสถานภาพของบุคคล 
 ส่วน แมกเกรเกอร์ (McGregro) ไดเ้สนอขอ้สมมติเก่ียวกบัมนุษยใ์น  2  ลกัษณะ คือ 
ทฤษฎี X กล่าวคือ มนุษยโ์ดยทัว่ไปมีนิสัยประจ าตวัก็คือ ไม่อยากท างานและพยายามจะหลีกเล่ียง
งานเท่าท่ีจะท าได ้ ตอ้งมีการบงัคบัควบคุม ช้ีแนะ และขู่เขญ็ดว้ยการลงโทษ รวมทั้งไม่ชอบท่ีจะถูก
ช้ีแนะ ปรารถนาท่ีจะหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานน้อย มีความตอ้งการความ
ปลอดภยัมากท่ีสุด  และ ทฤษฎี  Y   กล่าวคือ  การใชค้วามพยามทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจในการ
ท างานเป็นเร่ืองธรรมชาติ  การควบคุมภายนอกและการท าให้หวาดกลวัโดยการลงโทษไม่ใช่เป็น
วิธีการในการท าให้บรรลุจุดประสงคข์ององคก์ร  การมีขอ้ผกูมดักบัจุดประสงคใ์นการท างานเป็น
วิธีการให้รางวลัชนิดหน่ึงซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกับความส าเร็จ  มนุษยส์ามารถเรียนรู้ได้ภายใต้
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ภาวการณ์ท่ีเหมาะสม     ความสามารถในการใชจิ้นตนาการ   ความจริงใจ    ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อแกปั้ญหาภายในองคก์รจะเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง ไม่ใช่ภายในขอบเขตจ ากดั 

 จากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจ สรุปไดว้่า ในการนิเทศจ าเป็นตอ้งอาศยัทฤษฎีแรงจูงใจ
ต่าง ๆ มาประกอบกบัการปฏิบติังานนิเทศดว้ย โดยมุ่งเนน้ทั้งดา้นงานและจิตใจ รวมทั้งการสร้าง
บรรยากาศในการปฏิบติังานดว้ย 
 
ทฤษฎีการส่ือสาร 
 การติดต่อส่ือสารมีความจ าเป็นและส าคญัต่อการนิเทศการสอน เพราะการนิเทศเป็น
การปฏิบติังานเพื่อช่วยครูในการสอนท่ีตอ้งอาศยัการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนั การติดต่อส่ือสาร
เกิดข้ึนในทุกองคก์รอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ก่ียวกบัเร่ืองน้ี อริสโตเติล (Aristotelian) ไดว้ิเคราะห์
กระบวนการพดูเพื่อชกัจูงใจวา่มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ 1) ผูพ้ดู (Speaker)  2) ค  าพดู (Speech)  3)  
ผูฟั้ง  (Audience) โดยไดแ้สดงแบบจ าลองคลาสสิค (Classical  Model)  ไวด้งัน้ี  ผูพ้ดู -------> 
ค าพดู -------> ผูฟั้ง  ส่วน วิลเบอร์ ชแรมม ์ออสกดู (Wilber  Schramm  and Osgood 1954) มีจุดเนน้
ท่ีการกระท าของผูส่้งและผูรั้บซ่ึงท าหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนัและเปล่ียนบทบาทกนัไปมาในการเขา้รหสั
สาร  การแปลความหมาย  ละการถอดรหสัสารนอกจากนั้น ลาสเวลล ์  (Lasswell) ไดคิ้ดสูตรการ
ส่ือสารท่ีมีกระบวนการท่ีสอดคลอ้งกนั  โดยในการส่ือสารนั้นจะตอ้งตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดคื้อ  
ใคร  พดูอะไร  โดยวิธีการและช่องทางใด  ไปยงัใคร ดว้ยผลอะไร จากค าถามดงักล่าวพบวา่ มีความ
คลา้ยคลึงกบั  เบอร์โล  (Berlo)  ท่ีไดพ้ฒันาทฤษฎีการส่ือสารโดยมีประเดน็ท่ีพิจารณาวา่ผูส่้งจะส่ง
สารอยา่งไร  และผูรั้บจะรับแปลความหมาย  และมีการโตต้อบกบัสารนั้นอยา่งไร  เรียกวา่ทฤษฏี   
S M C R  ประกอบดว้ย  ผูส่้ง  (Source) ขอ้มูลข่าวสาร  (Message) ช่องทางในการส่ง  (Channel)  
ผูรั้บ (Receiver)  อนัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการส่ือสาร 
 จากการศึกษาทฤษฎีการส่ือสาร สรุปได้ว่า ในการนิเทศการสอนในโรงเรียนนั้ น 
บรรยากาศโรงเรียนแบบเปิด วฒันธรรมโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การปฏิบติังานร่วมกนั การ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีความส าคญัต่อการนิเทศใหบ้รรลุผลส าเร็จ  รวมทั้งการติดส่ือสารต่อกนัท่ีมี
ประสิทธิผล ยอ่มสร้างความเขา้ใจตรงกนัท่ีส าคญัท่ีสุดกคื็อ  การส่ือสารท่ีดีต่อกนั 
 
ทฤษฎมีนุษย์สัมพนัธ์ 
                 นกัคิดนกัการศึกษา และนกัจิตวิทยาไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีมนุษยส์ัมพนัธ์ของ เมโย (Mayo  
อา้งถึงใน Sergiovanni and Strratt 1988) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมของมนุษยใ์นการท างานท่ีไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจหรือการจูงใจทางดา้นการเงินเท่านั้น แต่ยงัข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
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ทางดา้นจิตใจ หรือเร่ืองราวทางดา้นสงัคมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการเงินโดยตรงดว้ยและยงัศึกษาถึง 
“Hawthorne Studies” ในประเดน็ปัจจยัดา้นปทสัถานทางสงัคม  พฤติกรรมของคนถูกก าหนดตาม
สมัพนัธภาพในกลุ่ม และผูน้ าอยา่งไม่เป็นทางการ 
                 ส่วนมาสโลว ์ (Maslow 1954 อา้งถึงใน Glickman, Gordon and Ross-Gordon 2001)   
มีแนวคิดท่ีมุ่งเนน้กระบวนการในการจูงใจ  (Process Theory of Motivation) เพื่อหาค าตอบวา่จะมี
วิธีการจูงใจอยา่งไรท่ีจะท าใหค้นมีพฤติกรรมตามท่ีเราตอ้งการได ้  ซ่ึงน ามาเป็นหลกัทางดา้นมนุษย์
สัมพนัธ์ ตามทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของมาสโลว ์ (Maslow’s Hierachy of Needs Theory)  บน
สมมติฐาน 3 ขอ้ คือ 1) บุคคลคือส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตอ้งการ  2) ความตอ้งการถูกเรียงล าดบัตาม
ความส าคญัจากความตอ้งการพื้นฐานไปจนถึงความตอ้งการท่ีซบัซอ้น  และ  3)  บุคคลจะกา้วสู่
ความตอ้งการในระดบัต่อไปเม่ือความตอ้งการระดบัต ่าลงมาไดรั้บการตอบสนองแลว้ 
 
ทฤษฎภีาวะผู้น า  
                 ในการนิเทศการสอน ผูนิ้เทศจะตอ้งใชภ้าวะผูน้ าในการนิเทศอยา่งเหมาะสม เพื่อให้
การนิเทศประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย  ดงันั้น  ผูนิ้เทศจะตอ้งรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
ประเภทผูน้ า และการใชภ้าวะผูน้ าในการส่งเสริมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบติังานของครู
ใหส่้งผลถึงคุณภาพผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด  เก่ียวกบัเร่ืองน้ี แมกเกรเกอร์ (McGregor) อา้งถึงใน วชัรา        
เล่าเรียนดี  2550 : 58 ) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะผูน้ าตามแนวทฤษฎี X และทฤษฎี Y  และไดเ้สนอขอ้
สมมติเก่ียวกบัมนุษยใ์น  2  ลกัษณะ คือ ทฤษฎี X กล่าวคือ มนุษยโ์ดยทัว่ไปมีนิสยัประจ าตวักคื็อ 
ไม่อยากท างานและพยายามจะหลีกเล่ียงงานเท่าท่ีจะท าได ้ตอ้งมีการบงัคบัควบคุม ช้ีแนะ และขู่เขญ็
ดว้ยการลงโทษ รวมทั้งไม่ชอบท่ีจะถูกช้ีแนะ ปรารถนาท่ีจะหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ มีความ
ทะเยอทะยานนอ้ย มีความตอ้งการความปลอดภยัมากท่ีสุด  และ ทฤษฎี  Y   กล่าวคือ  การใชค้วาม
พยามทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจในการท างานเป็นเร่ืองธรรมชาติ  การควบคุมภายนอกและการ
ท าใหห้วาดกลวัโดยการลงโทษไม่ใช่เป็นวธีิการในการท าใหบ้รรลุจุดประสงคข์ององคก์ร  การมีขอ้
ผกูมดักบัจุดประสงคใ์นการท างานเป็นวิธีการใหร้างวลัชนิดหน่ึงซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จ  
มนุษยส์ามารถเรียนรู้ไดภ้ายใตภ้าวการณ์ท่ีเหมาะสม   ความสามารถในการใชจิ้นตนาการ ความ
จริงใจ ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อแกปั้ญหาภายในองคก์รจะเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง ไม่ใช่ภายใน
ขอบเขตจ ากดั 
                นอกจากนั้น มูตนัและเบลก็ (Mouton  and  Blake) ; เฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด (Hersey  and  
Blanchard อา้งถึงใน  วชัรา เล่าเรียนดี 2550 : 61, 65) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีภาวะผูน้ าไวใ้นทศันะท่ี
แตกต่างกนั โดยท่ี มูตนัและเบลก็ (Mouton  and  Blake) เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าไว ้   5 แบบ
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(Leadership Style) ซ่ึงน าเสนอเป็นแผนภูมิตะแกรงการจดัการ (Managerial Gril ) แสดงใหเ้ห็น
ความสมัพนัธ์ของการจดัการท่ีเนน้งานและการจดัการท่ีเนน้บุคคล ซ่ึงท าใหเ้กิดภาวะผูน้ าในการ
บริหาร 5 แบบ ไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการแบบ 1,1  มีลกัษณะเนน้งานต ่าและเนน้ท่ีตวับุคคลต ่า  2) 
การบริหารจดัการแบบ 1,9  มีลกัษณะเนน้บุคคลสูงแต่งานต ่า  3) การบริหารจดัการแบบ 9,1  มี
ลกัษณะเนน้งานสูงและเนน้ท่ีตวับุคคลต ่า  4) การบริหารจดัการแบบ 9,9  มีลกัษณะเนน้งานและ
บุคคลสูง   5) การบริหารจดัการแบบ 5,5  มีลกัษณะเนน้งานและบุคคลระดบัปานกลางเท่าเทียม 
ส่วน  เฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด (Hersey  and  Blanchard) ไดน้ าเสนอรูปแบบภาวะผูน้ า 4 แบบ ซ่ึง
เนน้พฤติกรรมการท างาน (Task Behavior) กบัพฤติกรรมความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล(Relationship 
Behavior)  คือ 1) ใหค้วามส าคญักบังานสูงและความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลต ่า จดัเป็นการใชภ้าวะ
ผูน้ าแบบเผดจ็การ  2)  ใหค้วามส าคญักบังานและความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลสูง จดัเป็นการใช้
ภาวะผูน้ าแบบประชาธิปไตย  3)  ใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลสูงและความส าคญั
กบังานต ่า   และ  4)  ใหค้วามส าคญักบังานและความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลต ่า จดัเป็นการใชภ้าวะ
ผูน้ าแบบปล่อยปละละเลย 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่  ความส าเร็จของการนิเทศ ยอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถ และ
รูปแบบของความเป็นผูน้ า โดยการรู้จกัในส่ิงจูงใจเป็นเคร่ืองกระตุน้ในการปฏิบติังานการใหค้วาม
ร่วมมือ  ดงันั้น ภาวะผูน้ า  จึงเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีจ าเป็นของผูน้ าและผูนิ้เทศจะตอ้งเลือกใชท้ั้งรูปแบบ
ภาวะผูน้ า ใหเ้หมาะสมกบัคนและกลุ่มคน 
 
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
 พฒันาการของผูใ้หญ่ในดา้นการเรียนรู้และความเจริญกา้วหนา้นั้น เป็นไปตามล าดบั
ขั้น โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ของผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงกระบวนการเปล่ียนแปลง 
ลกัษณะความรู้ความสามารถและความสมัพนัธ์ของผูใ้หญ่กบัสภาพแวดลอ้มดว้ย  และผูใ้หญ่แต่ละ
คนจะมีระดบัความคิดรวบยอดท่ีแตกต่างกนัตามล าดบั  เก่ียวกบัเร่ืองน้ี วชัรา  เล่าเรียนดี (2550 : 38) 
ไดใ้หแ้นวคิดในการพฒันาความคิดรวบยอดของผูใ้หญ่ไวด้งัน้ี คือ  1) ความคิดรวบยอดระดบัต ่า  
เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นรูปธรรม เช่น สามารถประเมินส่ิงต่าง ๆ ดว้ยเกณฑ์
ธรรมดา  ง่าย ๆ ไม่สามารถนิยามปัญหาได ้  จ  าเป็นตอ้งแสดงวิธีท าใหดู้หรือแสดงวธีิแกปั้ญหาใหดู้
เป็นตวัอยา่ง 2) ความคิดรวบยอดระดบัปานกลาง  เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดเชิง
นามธรรมไดม้ากข้ึน ไดแ้ก่ อธิบายหรือนิยามปัญหาได ้ และคิดวิธีแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมไดใ้น
จ านวนท่ีจ ากดั แต่ยงัไม่มีการวางแผนแกปั้ญหาท่ีชดัเจน 3) ความคิดรวบยอดระดบัสูง เป็นบุคคลท่ี
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มีลกัษณะเป็นนกัคิดท่ีละเอียดลออ  สามารถคิดเชิงนามธรรมระดบัสูง เป็นตวัของตวัเอง เช่ือมัน่ใน
ตวัเอง มีความรู้ มีความยดืหยุน่ และมีความสามารถในการบูรณาการเร่ืองต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัได ้
 กล่าวโดยสรุป   ผูใ้หญ่ท่ีมีความคิดรวบยอดระดบัสูงจะมีลกัษณะการเรียนรู้ท่ีแตกต่าง
จากผูใ้หญ่ท่ีมีความคิดรวบยอดระดับต ่า โดยเฉพาะในประเด็นกระบวนการจดัการเรียนรู้และ
เทคนิควิธีการท่ีใชใ้นการจดัเรียนรู้ นอกจากนั้นการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ยงัมีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบั
การนิเทศและผูนิ้เทศโดยตรง  ดงันั้น หากผูนิ้เทศท่ีมีความรู้เก่ียวกบัผูใ้หญ่ พฒันาการของผูใ้หญ่ 
และแนวทางการพฒันาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ก็จะช่วยท าให้การนิเทศการสอนของครูเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการนิเทศ
แบบพฒันาการของ  กล๊ิกแมน  กอร์ดอน และ รอสกอร์ดอน (Glickman  Gordon and Ross-Gordon  
2004,  อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี  2550 , 2553 : 36-37) ท่ีใหค้วามส าคญักบัครู และการเลือกใช้
วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมกบัครูแต่ละแบบ 
 
การส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
  ในการนิเทศการสอนความรู้เก่ียวกบัผูใ้หญ่ พฒันาการของผูใ้หญ่และแนวทางการ
พฒันาผูใ้หญ่ หากผูนิ้เทศมีความรู้เก่ียวกบัผูท่ี้จะท าการช่วยเหลือแนะน าหรือร่วมปฏิบติังานดว้ย ก็
จะช่วยท าใหก้ารด าเนินการนิเทศเป็นไปไดง่้ายและมีแนวโนม้จะประสบผลส าเร็จมากกว่าการไม่มี
ความรู้เก่ียวกบัผูใ้หญ่หรือครูเลย  นอกจากนั้นยงัเป็นการส่งเสริมใหค้รูมีความกา้วหนา้ มีพฒันาการ 
และส่งผลถึงผลการเรียนรู้ของนกัเรียน วชัรา  เล่าเรียนดี (2550 : 37,141-142,  อา้งถึงใน Stephen 
Brookfield 1986 ; Glickman 1995 : 80-81 ; ชิดชงค ์ ส.นนัทนาเนตร 2549 : 94-96 ; สุวฒัน์        
วฒันวงศ ์2547 : 7-8 ; Wiles and Bondi 2004 : 152-153 ; Knowles 1998 : 64-68)  ไดส้รุปหลกัการ
ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  ไวส้อดคลอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ตอ้งค านึงถึง ความตอ้งการท่ีจะรู้หรือความตอ้งการเรียนรู้ของผูใ้หญ่แต่ละบุคคล
เป็นหลกั  
 2.  การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ อาศยัความรู้เดิมและประสบการณ์ท่ีไดส้ั่งสมมาเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ 
 3.  สภาพแวดลอ้มและความพร้อมในการเรียนรู้  ผูใ้หญ่ตอ้งการความสะดวกสบาย
เหมาะสม  ตลอดจนไดรั้บความไวว้างใจและการใหเ้กียรติผูเ้รียน 
 4.  ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตนเอง ผูใ้หญ่มองตนเองว่าเป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบ
ต่อชีวิตของตนเอง 
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 5.  เป้าหมายการเรียนรู้ ผูใ้หญ่จะมีแนวโน้มจะมุ่งเป้าหมายการเรียนรู้ในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตเพื่อการแกปั้ญหา 
 6.  การเรียนรู้ในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เกิดจากแรงจูงใจภายในมากกว่าแรงจูงใจ
ภายนอก 
 นอกจากนั้นยงัมีประเด็นท่ีแตกต่างกนั คือ  การจดัการเรียนรู้ให้ผูใ้หญ่ควรเป็นแบบ
เพื่อนร่วมเรียน  บรรยากาศในการเรียนรู้ไม่เคร่งเครียด ผ่อนคลายให้เกิดความรู้สึกท่ีปลอดภยัเป็น
กนัเอง และการด าเนินการสอนตอ้งเป็นไปอย่างชา้ ๆ ให้โอกาสในการฝึกภาคปฏิบติัจนเกิดผลดี
หรือการน าความรู้ไปประยกุตไ์ด ้
 จากหลกัการส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ สรุปไดว้่า ผูใ้หญ่มีล าดบัของการ
เรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม  ดงันั้น ในการนิเทศการสอนจึงตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองการเรียนรู้ของผูใ้หญ่และการพฒันาการของผูใ้หญ่ ควบคู่ไปกบัการให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การนิเทศ 

 
ขั้นตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอน 

 
 การออกแบบระบบการเรียนการสอนอยา่งมีระบบซ่ึงอาศยัความรู้ความเขา้ใจของ
กระบวนการเรียนรู้ โดยการรวมองคป์ระกอบและตวัแปรต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ย  เพื่อน าไปสู่การ
ตดัสินใจในการออกแบบระบบการเรียนการสอนนั้น ๆ แลว้จึงท าการทดสอบและแกไ้ข ปรับปรุง
จนใชไ้ดผ้ลดีเป็นการน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้(Kemp 1985 : 3)  
 เยาวดี วิบูลยศ์รี (2542 : 11) ไดก้ล่าวถึงโมเดล หรือรูปแบบหรือแบบจ าลอง ซ่ึงเป็น
วิธีการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดถ่้ายทอดความคิด ความเขา้ใจ ตลอดทั้งจิตนาการท่ีมีต่อ
ปรากฏการณ์หรือเร่ืองราวใดๆ ใหป้รากฏ โดยใชก้ารส่ือสารในลกัษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด แผนภูมิ 
หรือแผนผงัต่อเน่ือง ใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย โดยสามารถน าเสนอเร่ืองราวหรือประเดน็ต่างๆได้
อยา่งกระชบัภายใตห้ลกัการอยา่งมีระบบ ดงันั้น “โมเดล” หรือ “รูปแบบ”จึงสามารถน าไปใชใ้น
ลกัษณะต่างๆ คือ 1) เป็นแบบจ าลองในลกัษณะเลียนแบบ 2) เป็นตวัแบบท่ีใชเ้ป็นแบบอยา่ง(3) เป็น
แบบแผนภาพท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสญัลกัษณ์และหลกัการของระบบ 4) เป็นแบบแผนหรือ
แผนผงัของการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความสมัพนัธ์เชิงระบบ ตวัอยา่งเช่น ครูคนหน่ึง
ตอ้งการน าเสนอขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนของตนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการสอนตามขั้นตอนการท างานท่ีตนเองใช ้
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แผนภูมิท่ี  4  ระบบการเรียนการสอนของ  เยาวภา  วิบูลยศ์รี 
ท่ีมา : เยาวดี  วิบูลยศ์รี, การประเมินโครงการ  พิมพค์ร้ังท่ี 6  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลยั,  2542), 26. 
 แผนภูมิดงักล่าว เป็นลกัษณะของรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงเกิดจากการถ่ายทอดความ
เขา้ใจ จินตนาการ ความคิด หรือความเห็นต่อปรากฏการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงการจดัน าเสนอมี
ลกัษณะส าคญั 4 ประการคือ 
 1. เป็นการถ่ายทอดในลกัษณะเลียนแบบ หรือถ่ายแบบจากการเขา้ใจ ตลอดจน
จินตนาการของคนท่ีมีต่อปรากฏการณ์ใด ๆ ออกมาเป็นโครงสร้างท่ีมีระบบระเบียบ ง่ายต่อการรับรู้
ของบุคคลอ่ืน 
 2.  ลกัษณะของรูปแบบไม่ใช่การบรรยาย หรือการพรรณนาอยา่งยืดยาว แต่เป็นการ
แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสญัลกัษณ์และหลกัการของระบบ 
 3.  ตวัรูปแบบเนน้เฉพาะส่วนส าคญั เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างผูน้ าเสนอ
รูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนยอ่ยไดโ้ดยการน าเสนอเพียงคร้ังเดียว 
 4. ภาพลกัษณ์ของรูปแบบ มุ่งการส่ือสารให้กระชบั รับรู้ภาพรวมของความหมาย
มองเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนยอ่ย ๆ ได ้โดยการน าเสนอเพียงคร้ังเดียว 
  การออกแบบและพฒันารูปแบบการนิเทศการสอนท่ีผูว้ิจยัน ามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
การด าเนินการวิจยัน้ี  มาจากแนวคิดของ  เควิน  ครูส  (2008 : 1) ซ่ึงมีการก าหนดไวเ้ป็น 5 ขั้นตอน
ตามบริบทของการออกแบบระบบการเรียนการสอน คือ ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นออกแบบ 
(Design) ขั้นพฒันา (Development) ขั้นน าไปใช ้(Implementation) และขั้นประเมินผล (Evaluation) 
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 การออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัน ามาใชเ้ป็นกรอบการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยั
ศึกษาแลว้ว่า มีหลายท่านท่ีไดคิ้ดรูปแบบต่าง ๆ ข้ึน แต่ท่ีมีผูส้นใจและน ารูปแบบไปใชมี้อยูส่าม
รูปแบบ คือ ADDIE Model, Dick & Carey และ Kemp ซ่ึงผูว้ิจยัจะอธิบายถึงรายละเอียดต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
 ADDIE Model เป็นเสมือนกรอบของการออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีผูอ้อกแบบ
จะตอ้งค านึงถึงขั้นตอนท่ีส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1.  ขั้นวิเคราะห์ 
 2.  ขั้นออกแบบ 
 3.  ขั้นพฒันา 
 4.  ขั้นน าไปใช ้
 5.  ขั้นประเมินผล 
 ดิสก ์และคาเรย ์(Dick & Carey Model :1990 : 10) น าเสนอการออกแบบระบบการเรียน
การสอนไว ้9 ขั้น  ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี  5   ระบบการเรียนการสอนของ Dick & Carey 
ท่ีมา : Dick, W. and Carry, L. , The Design of Instructional  (Glenview : Scott, Foresman and 
           Company , 1985) , 10. 
 1.  ก าหนดเป้าหมายของการเรียนการสอน 
 2.  การวิเคราะห์การเรียนการสอน ดา้นทกัษะท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมาย 
 3.  การพิจารณานิสัยและบุคลิกลกัษณะของผูเ้รียน 
 4.  การก าหนดพฤติกรรมท่ีสามารถวดัได ้
 5.  การก าหนดขอ้ทดสอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 99 
 

 6.  การพิจารณากลวิธีการเรียนการสอน 
 7.  การพิจารณาเลือกอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 8.  การประเมินระหวา่งเรียน 
 9.  การประเมินสรุป 
 
 เคมพ ์ (Kemp  1985 : 18) ไดแ้บ่งขั้นตอนในการพิจารณาการจดัระบบการเรียนการสอน
เป็นสาระส าคญั 10 ประการ คือ 
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แผนภูมิท่ี  6  ระบบการเรียนการสอนของ Kemp Model 
แหล่งท่ีมา : Kemp J. , The Instructional Design Process  (Harper and Row Publisher Inc. :  
      New York , 1985) , 10. 
 
 1. ความตอ้งการในการเรียน  จุดมุ่งหมายในการสอน  ส่ิงส าคญั / ขอ้จ ากดั (Learning 
Needs, Goals, Priorities/Constraints) การประเมินความตอ้งการในการเรียนนบัวา่มีส่วนส าคญัใน
การก าหนดจุดมุ่งหมายและโปรแกรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการนั้นกล่าวได้
วา่การประเมินความตอ้งการ การก าหนดจุดมุ่งหมาย และการเผชิญกบัขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงส าคญัขั้นแรกในการเร่ิมตน้ของกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
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จึงจดัอยูใ่นศนูยก์ลางของระบบ และนบัวา่เป็นพื้นฐานของปลีกยอ่ยต่าง ๆ  9  ประการในกระบวนการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนน้ี 
 2. หวัขอ้เร่ือง งาน และจุดประสงคท์ัว่ไป (Topics-Job Tasks Purposes) ในการสอนหรือ
โปรแกรมของการอบรมท่ีจดัข้ึนนั้น ยอ่มประกอบดว้ยหวัขอ้เร่ืองของวิชาซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พื้นฐานความรู้ และ/หรือหวัขอ้งานท่ีเป็นพื้นฐานทางทกัษะดา้นกายภาพ ตวัอยา่งเช่น ในวิชา
เทคโนโลยกีารศึกษา ผูส้อนยอ่มจะแบ่งหวัขอ้เร่ืองของวิชาน้ีออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น การจดัระบบ 
และโทรทศันก์ารศึกษา เป็นตน้ หรือในวิชาช่างไฟฟ้า ผูส้อนจะแบ่งหวัขอ้งานใหผู้เ้รียนสามารถมี
ทกัษะเพื่อปฏิบติังานต่าง ๆ ทางดา้นน้ีได ้ เช่น การติดตั้งสายไฟและการเช่ือมต่อสายไฟหวัขอ้ทั้ง
สองอยา่งน้ียอ่มตอ้งมีการเขียนเป็นจุดประสงคท์ัว่ไปไวเ้พื่อใหท้ราบอยา่งแน่นอนวา่ผูส้อนตอ้งการ
จะใหผู้เ้รียนมีความรู้พื้นฐานและทกัษะสามารถท างานอะไรไดบ้า้งเม่ือเรียนจบบทเรียนนั้นแลว้ 
จุดประสงคท์ัว่ไปและหวัขอ้ต่าง ๆ น้ี จะเป็นเสมือนกรอบในการออกแบบโปรแกรมการเรียนการ
สอนซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาความรู้และวตัถุประสงคต่์าง ๆ ของการเรียน 
 3. ลกัษณะของผูเ้รียน (Learner Characteristics) เป็นการส ารวจเพื่อพิจารณาดูถึงภูมิหลงั
ดา้นสังคม การศึกษา และสภาพเศรษฐกิจของผูเ้รียนแต่ละคน ทั้งน้ีเพือ่ความสะดวกในการจดัสภาพ
การเรียนรู้และวิธีการเรียนใหเ้หมาะสมตามระดบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน 
 4. เน้ือหาวิชาและการวิเคราะห์งาน (Subject Content, Task Analysis) ในการวาง
แผนการสอน เน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัเร่ืองนบัวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมากอยา่งหน่ึง โดยท่ีตอ้งมี
การเรียบเรียงเน้ือหาตามล าดบัขั้นตอนใหเ้หมาะสมและง่ายต่อความเขา้ใจของผูเ้รียนเน้ือหาวิชาและ
การวิเคราะห์งานน้ีสามารถใชเ้พื่อเป็นเกณฑใ์นการก าหนดวตัถุประสงค ์ หรือเพื่อจดัหา
โสตทศันูปกรณ์ และเป็นการออกแบบเคร่ืองมือทดสอบเพื่อประเมินการเรียนกไ็ด ้
 5. วตัถุประสงคข์องการเรียน (Learning Objectives) เป็นการตั้งวตัถุประสงคข์องการ
เรียนวา่ ผูเ้รียนควรรู้หรือสามารถท าอะไรไดบ้า้งเม่ือเรียนบทเรียนนั้นจบแลว้ นอกจากนั้นผูเ้รียน
จะตอ้งมีพฤติกรรมอะไรบา้งท่ีสามารถวดัหรือสังเกตเห็นได ้ วตัถุประสงคน้ี์ จึงตอ้งเป็น
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเพื่อเป็นการวางโครงร่างของการสอน นบัวา่เป็นการช่วยในการวางแผน 
การสอนและจดัล าดบัเน้ือหาวิชา  ตลอดจนเป็นแนวทางในการประเมินผูเ้รียนและประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอนดว้ย 
 6. กิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching/Learning Activities) ในการวางแผนและเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูส้อนควรจะค านึงถึงแบบแผนส าคญั 3 อยา่ง คือ การเสนอแต่ละ
ประเภทในชั้นเรียนควรเป็นรูปแบบใด วิธีการเรียนของผูเ้รียนควรเป็นอยา่งไร ส าหรับผลการเรียนรู้
แต่ละประเภท เป็นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ  เป็นกิจกรรมท่ีจะก่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อน
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กบัผูเ้รียนควรมีอะไรบา้ง ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเช่น ควรมีการเสนอเน้ือหา
การเรียนในชั้นแก่ผูเ้รียนพร้อมกนัในคราวเดียวทั้งหมดหรือควรใหเ้ป็นการเรียนรายบุคคล หรือการ
สร้างเสริมประสบการณ์แก่ผูเ้รียนนั้นควรจะใชว้ิธีการอภิปรายหรือวิธีการท ากิจกรรมกลุ่ม เป็นตน้ 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมย่อมข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ต่าง ๆ หลายประการ 
นบัตั้งแต่จุดมุ่งหมาย ลกัษณะของผูเ้รียน ลกัษณะของเน้ือหาวิชา และการวดัผล โดยท่ีผูส้อนตอ้ง
ค านึงถึงกลุ่มผูเ้รียนว่ามีขนาดเท่าใด เพื่อท่ีจะสามารถจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
วิชาและความสนใจของกลุ่ม นอกจากนั้น การเลือกวสัดุอุปกรณ์ส่ือการสอนก็ตอ้งใหส้ัมพนัธ์กบั
กิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย 
 7. ทรัพยากรในการสอน (Instructional Resources) ทรัพยากรในท่ีน้ี หมายถึง ส่ือการ
สอนท่ีจะช่วยสนบัสนุนและส่งเสริมใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนเป็นไปไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพ
ส่ือต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถแยกไดเ้ป็น 6 ประเภท คือ ของจริง ส่ือท่ีไม่ใชเ้คร่ืองฉาย เคร่ืองเสียง
ภาพน่ิงท่ีใชก้บัเคร่ืองฉาย ภาพเคล่ือนไหวท่ีใชก้บัเคร่ืองฉาย และการใชส่ื้อประสม ผูส้อนตอ้งเลือก
ต ารา เอกสาร ใบความรู้  และส่ือมาใชใ้หเ้หมาะสมโดยค านึงถึงกลุ่มผูเ้รียนและสถานการณ์การ
เรียนการสอนดว้ย 
 8. บริการสนบัสนุน (Support Services) บริการสนบัสนุนรวมถึงการจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนนบัเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึง ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บังบประมาณของโรงเรียน
หรือสถานบนัการศึกษาแต่ละแห่งดว้ยวา่จะมีงบประมาณในการวา่จา้งบุคลากรและซ้ือวสัดุอุปกรณ์
เพื่อใชใ้นการศึกษามากนอ้ยเพียงใด บริการน้ีรวมไปถึงค่าใชจ่้ายในการใหค้  าปรึกษาและวางแผน
ของนกัวิชาการ การทดลองผลงาน การฝึกอบรม บริการสนบัสนุนน้ีแบ่งไดเ้ป็น 6 ประเภท คือ 
งบประมาณ สถานท่ีอาคารเรียน ส่ือวสัดุ อุปกรณ์ บุคลากร และตารางเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ท างาน 
 9. การประเมินการเรียน (Learning Evaluation) เป็นการประเมินวา่ผูเ้รียนในขณะก่อน
เรียน  ขณะเรียน และหลงัเรียนเป็นอยา่งไรในแต่ละหน่วย ๆ และไดรั้บความรู้สามารถบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด โดยการสร้างเคร่ืองมือทดสอบและวดัผล ทั้งน้ีเพือ่
เป็นการทราบขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของระบบการสอน และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข
ระบบการสอนนั้นต่อไป 
 10. การทดสอบก่อนเรียน (Pretesting) เป็นการทดสอบก่อนวา่ผูเ้รียนมีประสบการณ์เดิม
และพื้นความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอนใหม่อยา่งไรบา้ง หรือมีความรู้ความช านาญอะไรบา้งเก่ียวกบั
วิชาท่ีเรียนมาแลว้ การประเมินก่อนการเรียนเป็นเคร่ืองช้ีความพร้อมของผูเ้รียนวา่ผูเ้รียนควรจะได้
เรียนรู้อะไรเพิม่เติมอีกบา้งจากความรู้เก่าท่ีเคยเรียนมาในการใชร้ะบบการเรียนการสอนทั้ง 10 
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ขั้นตอนน้ี ผูส้อนจะตอ้งเร่ิมตน้จากจุดศนูยก์ลางก่อนโดยพิจารณาในเร่ืองของความตอ้งการในการ
เรียน จุดมุ่งหมายในการสอน และขอ้จ ากดัต่าง ๆ  หลงัจากนั้นจะเร่ิมใชใ้นขั้นตอนใดก่อนกไ็ดโ้ดย
ไม่จ าเป็นตอ้งเรียงล าดบั และสามารถพฒันาการสอนในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงใหมี้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนไดด้ว้ยการใชก้ารประเมิน 2 ลกัษณะคือ การประเมินขณะสอน เป็นการ
ประเมินในระหวา่งด าเนินงานพฒันาระบบการสอน และการประเมินรวบยอด เป็นการประเมิน
หลงัจากการใชร้ะบบการสอนนั้นส้ินสุดลงทั้งน้ีเพื่อเป็นการปรับปรุงระบบใหมี้คุณภาพ 
 ดงันั้นสรุปไดว้า่ การออกแบบระบบการเรียนการสอน (ISD : Instructional System 
Design หรือ ID : Instructional Design) หมายถึง การจดัการสอนอยา่งมีระบบ โดยอาศยัความรู้
เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซ่ึงรวบรวมองคป์ระกอบและ
ปัจจยัต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจออกแบบระบบ แลว้จึงท าการทดลองและปรับปรุง
แกไ้ขจนใชไ้ดผ้ล ซ่ึงกคื็อการน าไปสู่ความส าเร็จของการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยทัว่ไปจะประกอบไปดว้ยหลกัการ วตัถุประสงค ์ 
เน้ือหา  ขั้นตอนการสอน  ระบบสงัคม  หลกัการตอบสนองและส่ิงสนบัสนุน 
 

การวิจัยในช้ันเรียน 
 

การวจิัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน  (Classroom Action Research) 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการหรือการวิจยัในชั้นเรียน  เป็นงานท่ีส าคญังานหน่ึงของการ
นิเทศแบบพฒันาการ โดยมีเป้าหมายอยูท่ี่การปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนของครู อนัท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันาสมรรถภาพของครูและผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการใหก้าร
ช่วยเหลือครูโดยตรง  การพฒันากลุ่ม  การพฒันาวิชาชีพ และการพฒันาหลกัสูตร  วชัรา  เล่าเรียนดี 
(2550 : 157) กล่าววา่ การวจิยัเชิงปฏิบติัการ เป็นการศึกษาท่ีเป็นระบบและมีขั้นตอน เป็นรูปแบบ
การวิจยัเชิงทดลองและการวจิยัเชิงทดลองผสมผสานกนักบัการวจิยัเชิงบรรยาย    มีการเกบ็ขอ้มูล
ต่าง ๆ ในชั้นเรียนหรือในโรงเรียนกบักลุ่มบุคคล เช่น  ครู   นกัเรียน  ผูบ้ริหารโรงเรียน หรือ
บุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียน เพื่อท่ีจะศึกษาหาค าตอบของปัญหาหรือศึกษาหาวิธีการ หรือนวตักรรม
การสอนใหม่ ๆ เพื่อน าผลการศึกษานั้นมาแกปั้ญหา หรือปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ต่าง ๆ ในโรงเรียน ส่วน สุรียม์าศ  สุขกสิ (2549 : 50)  กล่าววา่ การวิจยัเชิงปฏิบติัการ เป็นช่วยใหค้รู
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ  และมีทกัษะพื้นฐาน สามารถใชก้ระบวนการวจิยั
น าการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาการเรียนรู้         ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราช 
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บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 (5) และ
มาตรา 30  ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถน าการวจิยัมาใชเ้ป็นกระบวนการควบคู่ไปกบั
กระบวนการเรียนรู้ และด าเนินงาน  เพือ่พฒันาการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน   กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2549 : 19) สรุปวา่ การวิจยัในกระบวนการเรียนรู้  เป็นการวิจยัท่ีมุ่งใหผู้เ้รียน
ท าวิจยัเพื่อใชก้ระบวนการวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถวิจยัในเร่ืองท่ีสนใจหรือ
ตอ้งการหาความรู้หรือตอ้งการแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ได ้ ซ่ึงกระบวนการวิจยัจะช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก
การคิด  ฝึกการวางแผน  ฝึกการด าเนินงานและฝึกหาเหตุผลในการตอบปัญหา โดยผสมผสานองค์
ความรู้แบบบูรณาการเพื่อใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  ส าหรับการวิจยั
พฒันาการเรียนรู้ เป็นการวิจยัท่ีมุ่งใหผู้ส้อนสามารถท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ดว้ยการศึกษา 
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้  วางแผนแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้  เกบ็รวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ ใหผู้ส้อนสามารถท าวิจยัและพฒันานวตักรรมการศึกษาท่ีน าไปสู่คุณภาพการเรียนรู้ 
ดว้ยการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ ออกแบบและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้  ทดลองใช้
นวตักรรมการเรียนรู้ เกบ็รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ผลการใชน้วตักรรมนั้น ๆ และใหผู้ส้อน
สามารถน ากระบวนการวจิยัมาจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ดว้ยการใชเ้ทคนิควิธีการท่ีช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ปัญหา สร้างแนวทางเลือกในการแกปั้ญหา ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีเลือก และสรุปผลการแกไ้ขปัญหาอนัเป็นการฝึกทกัษะ  ฝึกกระบวนการคิด  ฝึกการ
จดัการจากการเผชิญสภาพการณ์จริง  และปรับประยกุตม์วลประสบการณ์มาใชแ้กปั้ญหาการวิจยั
ในชั้นเรียน (Classroom Action Research)  เป็นการศึกษาท่ีเป็นระบบและขั้นตอน  โดยมีการ
ด าเนินการเกบ็ขอ้มูลต่างๆ ในชั้นเรียน  หรือในโรงเรียนเพื่อศึกษาหาค าตอบ  วิธีการหรือนวตักรรม
การสอนใหม่ ๆ  เพื่อน าผลจากการศึกษานั้นมาแกปั้ญหาหรือปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนนั้น ๆ โดยตรง (วชัรา  เล่าเรียนดี  2544 : 106)  และการวิจยัในชั้นเรียนเป็นการวจิยั
โดยทัว่ไปโดยใชก้ระบวนการเหมือนกบัการวิจยั  แต่กระบวนการจะง่ายและใชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูล
ท่ีไม่ซบัซอ้นมาก  จากค าสมัภาษณ์ของ  วชิยั  วงษใ์หญ่ (มปป., อา้งถึงใน ชาตรี  มณีโกศล  2539 : 
261)  สรุปไดว้า่  ในการพฒันาวิชาชีพครูผลการวิจยัจะตอ้งมาสนบัสนุนการเรียนการสอนให้
ไดผ้ลดีท่ีสุด   ซ่ึงงานวิจยัท่ีมีความหมายและมีคุณค่ามากท่ีสุด  คือ  การวิจยัปฏิบติัการท่ีเราเรียกวา่ 
Action Research  เพราะจะท าใหเ้ห็นทิศทางการพฒันาการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี  เป็นท่ีทราบ
กนัดีวา่ในการปฏิรูปการสอน  การวิจยัในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือหรือเป็นกลไกท่ีใชใ้นการปฏิรูป
การเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี  เพราะครูจะเห็นทิศทางและพฒันาวธีิการสอนไดอ้ยา่งดีอยูเ่ร่ือยๆ 
แลว้ลกัษณะของการวิจยัในชั้นเรียนนั้นเหมาะกบัครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในชั้นเรียนมาก  ดงันั้น  การวจิยั
ในชั้นเรียนจึงเป็นวิธีการท่ีส าคญัวิธีหน่ึงในการพฒันาการเรียนการสอน 
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 การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  คือ  การวิจยัท่ีท าโดยครูผูส้อนในชั้นเรียน  เพื่อแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนให้ดียิ่งข้ึน  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน  เป็นการวิจยัท่ีตอ้งท าอยา่ง
รวดเร็ว  น าผลไปใชท้นัที  และสะทอ้นขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัของ
ตนเองให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนไดมี้โอกาสวิพากษ ์ อภิปราย  แลกเปล่ียน
เรียนรู้ในแนวทางท่ีไดป้ฏิบติัและผลท่ีเกิดข้ึนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ทั้งของครูและผูเ้รียน   (สุวิมล  
วอ่งวานิช  2548 : 21)   
 การวิจยัในชั้นเรียนซ่ึงสามารถใชไ้ดห้ลายค า  ไดแ้ก่  การวิจยัปฏิบติัการ (Action Research)  
การวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน (Classroom Action Research - CAR)  การวิจยัของครู (Teacher 
research)  การวิจยัในชั้นเรียน (Classroom research)  (สุวิมล  วอ่งวานิช  2543 : 86)  และการวิจยั
เพื่อพฒันาการเรียนการสอน    (กรมวิชาการ  2542 : 7)    ส าหรับในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัขอ
ใชค้  าวา่  การวิจยัในชั้นเรียน  (Classroom Action Research)  ซ่ึงไดมี้นกัวิชาการหลายท่านให้
ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียนดงัน้ี 
 ค าวา่  “วิจยั”  ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถานไดใ้หค้  าก าจดัความไวว้า่  หมายถึง  
“การคน้  การตรวจตรา  การสอบสวน”  ส่วนในความหมายภาษาองักฤษนั้น  ค  าวา่  Research  มี
รากศพัทม์าจากค าวา่  re  ซ่ึงแปลวา่  ซ ้ า ๆ  ผสมกบัค าวา่  search  ซ่ึงแปลวา่  การคน้หา  รวมกนัแลว้
แปลตรงตวัวา่  การคน้หา  หรือคน้ควา้ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก  ส่วนค าวา่  classroom  แปลวา่  หอ้งเรียน  รวม
ความแลว้  การวิจยัในชั้นเรียน  จึงแปลวา่  การคน้ควา้หรือพฒันาทางเลือกในการแกปั้ญหาหรือ
พฒันาคุณภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม  เกิดประสิทธิผล  มีประสิทธิภาพท่ีสุดในชั้นเรียน  (เอกสาร
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบติัการฯ  2544 : 1) 

อุทุมพร  จามรมาน  (2537 : 25)  ให้ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียนไวว้่า  เป็นการ
แสวงหาค าตอบโดยครูอยู่ในสถานการณ์ของการศึกษา  เพื่อปรับปรุงแนวความคิดเชิงเหตุผลและ
ความถูกตอ้งของ 
 (ก)  สภาพการณ์ท่ีตนเก่ียวขอ้ง 
 (ข)  ความเขา้ใจของครูในส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติั 
 (ค)  บทบาทท่ีตนเก่ียวขอ้ง 
 วิชยั  วงษใ์หญ่  (2537 : 1)  ทิศนา  แขมมณี  (2540 : 98)  และ ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ ์ 
(2540 : 12)  ไดใ้หค้วามหมายของการวิจยัในชั้นเรียนในท านองเดียวกนัวา่  การวิจยัในชั้นเรียนเป็น
กระบวนการแสวงหาความรู้อนัเป็นความจริงท่ีเช่ือถือไดใ้นเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนเพื่อ
การพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนในบริบทของชั้นเรียน  โดยมีครูเป็นนกัปฏิบติัการวิจยั  และใช้
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นกัเรียนเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  เน่ืองจากท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนช่วยใหค้รูท างานอยา่งเป็นระบบ  มี
ความเขา้ใจงานสามารถเลือกแนวทางท่ีมีเหตุผลและสร้างสรรคใ์นการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
เพราะนกัวจิยัมีระบบการคิดท่ีผา่นการใคร่ครวญช่วยใหไ้ดต้วับ่งช้ีท่ีเป็นรูปธรรม  เกิดความสุขใน
การท างานและท่ีส าคญัคือ  ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ครูเกิดการ
เรียนรู้หรือมีนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์กบัการจดัการเรียนการสอน  ท าใหค้รูเกิดการพฒันาตนเอง  
และใหค้วามหมายวา่  การวจิยัในชั้นเรียนคือการวิจยัท่ีท าโดยครูผูส้อนในหอ้งเรียน  เพื่อแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน  และน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน  เพื่อใหเ้กิดสูงสุดกบั
ผูเ้รียน 
 ทิศนา  แขมมณี  (2540 : 5)  การวิจยัชั้นเรียน  หมายถึง  การวิจยัท่ีท าในบริบทของชั้นเรียน  
และมุ่งน าผลการวิจยัมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนของตน  เป็นการน ากระบวนการวิจยัไป
ใชใ้นการพฒันาครูใหไ้ปสู่ความเป็นเลิศ  และมีอิสระทางวิชาการ 

คงศกัด์ิ  ธาตุทอง  (2542 : 13)  ไดใ้หค้วามหมายของการวจิยัปฏิบติัการวา่  เป็น
กระบวนการพฒันา  หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษยท่ี์ใชใ้นการก าหนดเกณฑ ์  และให้
การศึกษาใหไ้ดต้ามเกณฑเ์ป็นการวจิยัก่ึงทดลอง  (Quasi-Experimental Research)  ท่ีไม่มีการ
เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม  แต่เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้  เป็นการวจิยัท่ีร่วมมือกนัท าโดย
ผูป้ฏิบติัการเอง  และเป็นการวิจยัท่ีน าผลไปใชใ้นทนัที  โดยผูป้ฏิบติัการนั้นเอง 

ครุรักษ ์  ภิรมยรั์กษ ์  (2544 : 4)  ไดใ้หค้วามหมายของการวิจยัในชั้นเรียน  วา่เป็นบทบาท
ของครูในการแสวงหาวิธีการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในบริบทของชั้นเรียนโดยท าพร้อม ๆ  
กนัไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ  ดว้ยกระบวนการท่ีเรียบง่าย  และเช่ือถือได ้ 
เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 

วา่ท่ีพนัตรี  นภดล  เจนอกัษร  (2544 : 19)  กล่าววา่  การวิจยัในชั้นเรียน  หมายถึง  การวิจยั
ประเภทหน่ึงท่ีครูผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนในชั้น  ทั้งน้ีเพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  แลว้น าผลท่ีไดไ้ปพฒันาการเรียนการสอนหรือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการสอนของ
ตน  รวมทั้งเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้นต่อไป 

ประวิต   เอราวรรณ์  (2545 : 5)  สรุปความหมายของการวิจยัปฏิบติัการ  ไวว้า่  กระบวน
การศึกษาคน้ควา้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบของกลุ่มผูร่้วมปฏิบติังาน  เพื่อท าความเขา้ใจต่อปัญหา  
หรือขอ้สงสยัท่ีก าลงัเผชิญอยู ่  และใหไ้ดแ้นวทางการปฏิบติัหรือวิธีการแกไ้ขปรับปรุงท่ีท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในการปฏิบติังาน  ซ่ึงถา้กล่าวในบริบทของโรงเรียน  กคื็อ  การวิจยัท่ีเกิดข้ึน
ในโรงเรียนและชั้นเรียน  โดยท่ีครูพยายามปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเองจากการ
สะทอ้นผลและการหาขอ้สรุป เพื่อแกปั้ญหาท่ีก าลงัเผชิญอยูร่วมทั้งการใชค้วามเขา้ใจและมโนทศัน์
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ของตนเองมากกวา่ของผูเ้ช่ียวชาญ    การวิจยัปฏิบติัการจึงเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังาน  และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ชค้วามสามารถ  หรือควบคุมสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูด่ว้ยตนเอง 
 มนสิช  สิทธิสมบูรณ์  (2546 : 2)  ใหนิ้ยามวา่  การวิจยัในชั้นเรียน  มีความหมายครอบคลุม
ทั้งการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  การวิจยัของครู  และการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้   อีกทั้งเป็นค า
ท่ีสั้น  กะทดัรัด  ชดัเจน  เขา้ใจง่าย  และเป็นท่ีนิยมใชก้นัโดยทัว่ไปในยคุปัจจุบนั  ดงันั้น   การวิจยั
ในชั้นเรียน  หมายถึง    การด าเนินการแกปั้ญหาตามสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียนดว้ยกระบวนการ 
วิจยัท่ีเช่ือถือได ้  เพื่อการแกไ้ข  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  พฒันา  และเพิ่มพนูความรู้  เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน  ทั้งในดา้นท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร  การบริหาร  และการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2548 : 7-8)  ไดใ้หค้วามหมายของการวิจยัในชั้นเรียน  (Action 
Research)  วา่เป็นการวจิยัท่ีกระท าในชั้นเรียนโดยครูหรือบุคคลอ่ืนเพื่อการแกปั้ญหาและพฒันา
งานท่ีด าเนินอยูใ่หบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงการวจิยัในชั้นเรียน  จึงหมายถึง  ร่องรอยของการ
พฒันาผูเ้รียนอยา่งมีระบบ  หรือเป็นกระบวนการแกปั้ญหา  หรือแสวงหาค าตอบจากขอ้สงสยัท่ี
เกิดข้ึนในการจดัการเรียนรู้ของครู  ท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาผูเ้รียนอาจเป็นรายบุคคล  
เป็นกลุ่ม  หรือทั้งชั้นเรียนอยา่งมีขั้นตอน  ประกอบดว้ย  การวางแผน  การพฒันาส่ือ  หรือวิธีการท่ี
น ามาใชใ้นการวิจยั  การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั  และน าเสนอผลการศึกษา  และขอ้คน้พบท่ี
ไดใ้นรูปเอกสารวิจยัหรือรายงานการพฒันาผูเ้รียน 

สุวิมล  วอ่งวาณิช  (2548 : 21)  ไดส้งัเคราะห์นิยามเก่ียวกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  
แลว้สรุปวา่การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  คือ  การวิจยัท่ีท าโดยครูผูส้อนในหอ้งเรียนเพื่อแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน  และน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน  เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 
 ประภาพรรณ  เส็งวงศ ์  (2550 : 9)  ไดใ้หค้วามหมายของการวิจยัในชั้นเรียนวา่  หมายถึง  
การด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนหรือการคิดคน้นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่
ผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 
 พิสณุ  ฟองศรี  (2551 : 10)  ใหค้วามหมายของการวิจยัในชั้นเรียน  (Classroom Research)  
วา่เป็นการวิจยัท่ีมุ่งหวงัใหค้รูทุกคนไดท้ าการวิจยัประเภทน้ี        มีผูใ้หค้วามหมายของการวิจยัใน
ชั้นเรียนแตกต่างกนัไป  ความหมายในวงแคบมองวา่เป็นการวิจยัชั้นเรียน  ซ่ึงเป็นเร่ืองของการเรียน
การสอนอยา่งเดียว  ผูเ้ขียนมองในวงกวา้งวา่เป็นการวิจยัในชั้นเรียนซ่ึงเป็นการวจิยัในชั้นเรียนใด ๆ  
โดยศึกษาเก่ียวกบัการเรียนการสอน  พฤติกรรม  บุคลิกภาพ  คุณลกัษณะดา้นพทุธิพิสยั  จิตพิสยั  
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หรือทกัษะพิสยั  อาจเป็นการวิจยัรายบุคคล  การวิจยัรายกรณี  การวิจยัเชิงทดลอง  การวิจยัเชิง
พรรณนา  การวิจยัเชิงปฏิบติัการ  ฯลฯ  ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
 นอกจากน้ีนกัการศึกษาชาวต่างประเทศไดก้ล่าวถึงการวิจยัในชั้นเรียน  ดงัน้ี 

เคมมิส  คาร์ร  และแมค  ทกัการ์ท  (Carr and Kemmis  1986 : 162 ; Kemmis and 
Mc.Taggart  1990 : 5)  ไดอ้ธิบายว่าการวิจยัปฏิบติัการเป็นรูปแบบของการรวบรวมค าถามท่ีเกิด
จากการสะทอ้นกลบัจากผลการปฏิบติังานของตนเองโดยมีผูมี้ส่วนร่วมในสถานการณ์ของสังคม  
เพื่อท าการปรับปรุงหลกัการและความถูกตอ้งทางสังคม  หรือการจดัการศึกษา  รวมทั้งเป็นการ
สร้างความเขา้ใจในการปฏิบติังานและสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่  ท านองเดียวกนั  แอลลอท  (Elliott  
1981 : 121)  ไดใ้ห้ความหมายว่า  การวิจยัในชั้นเรียน  คือการให้ความส าคญักบัปัญหาท่ีพบใน
โรงเรียนและเกิดกบัครูในโรงเรียนโดยมีแนวคิดเพื่อช่วยครูผูส้อนให้มีการปรับปรุงพฒันาเก่ียวกบั
การเรียนการสอนในโรงเรียนใหม้ากข้ึน 
 ฮอบคินส์  (Hopkins  1988)  ใหค้วามเห็นวา่  การวจิยัในชั้นเรียนท่ีด าเนินการโดยครูใน
ระหวา่งการสอนนั้น  ยอ่มไม่ใช่การวิจยัในระดบัหลกัการและทฤษฎี  โดยมากจะเป็นการวิจยัชนิด
การวิจยัปฏิบติัการ  (Action Research) 
 กล๊ิกแมน  และคณะ  (Glickman and others  2531 : 408)  กล่าววา่  การวจิยัในชั้นเรียน  
เป็นการวจิยัทางดา้นสงัคม  เป็นพื้นฐานการด าเนินงานของกลุ่มซ่ึงน าไปสู่การปรับปรุงเง่ือนไข  ผล
ท่ีไดน้ ามาปรับปรุงการเรียนการสอน 

สรุปไดว้า่   การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  คือการวิจยัท่ีท าโดยครูผูส้อนในหอ้งเรียน  เพื่อ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน  และน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน  เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน  เป็นการวจิยัท่ีตอ้งท าอยา่งรวดเร็ว  น าผลไปใชท้นัที  และสะทอ้นขอ้มูล
เก่ียวกบัการปฏิบติังานต่าง ๆ  ของตนเอง  ใหท้ั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนไดมี้
โอกาสอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในแนวทางท่ีไดป้ฏิบติัและผลท่ีเกิดข้ึน  เพื่อพฒันาการเรียน
การสอนต่อไป 
 
 ความส าคญัของการวิจัยในช้ันเรียน 
 จากการศึกษา      พบว่า     มีผูใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ในชั้นเรียนว่ามีความแตกต่างจากการวิจยัทางการศึกษา หลายแนวคิดซ่ึงแต่ละแนวคิดมีความเห็น
สอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 
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 กรมวิชาการ (2542 : 6) กล่าวถึง ลกัษณะของการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ดงัน้ี 
 การวิจยั เป็นวิธีการหน่ึงท่ีครูผูส้อนสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา หรือพฒันาการเรียน
การสอนได ้ครูจะเขา้ใจว่า วิจยัเป็นวิธีท่ียุ่งยากซบัซอ้นตอ้งใชส้ถิติสูง ๆ และตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั
การวิจยัเป็นอย่างดี แต่แทท่ี้จริงแลว้ ครูไดท้  างานในลกัษณะของการวิจยัอยู่บางส่วนแลว้ คือสอน
ไปพร้อมกบัการแกปั้ญหาในหอ้งเรียนไป และการท าวิจยั เป็นกระบวนการศึกษาคน้ควา้หาค าตอบ
อยา่งเป็นระบบ มีแบบแผนมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน 

1. เป็นการพฒันาหลกัสูตรและการปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนดว้ยการวิจยั 

2. เป็นการพฒันาวิชาชีพครู 
3. เป็นการแสดงความกา้วหนา้ทางวิชาชีพครู ดว้ยเผยแพร่ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติั 
มาเรียม  นิลพนัธ์ุ   (2544 : 3) ไดก้ล่าวถึง ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับครูเพื่อพจิารณา

ประกอบการท าวิจยัในชั้นเรียน คือ 
1. เร่ืองท่ีท าตอ้งเป็นสภาพท่ีพบในการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง ๆ 
2. เร่ืองท่ีท าไม่ตอ้งเป็นเร่ืองใหญ่ แต่เป็นปัญหาหรือตอ้งการพฒันาในประเดน็ท่ีส าคญั 
3. ไม่ตอ้งใชเ้วลานานในการท าวิจยัในชั้นเรียน 
4. การหาวิธีแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด ควรพฒันาจากประสบการณ์การสอนของครูเองหรือศึกษา 

จากผลของผูท่ี้เคยน านวตักรรมนั้นไปใช้แลว้ได้ผล หรือเป็นวิธีการใหม่ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
นกัเรียน 

5. ท าวิจยัในชั้นเรียนแลว้ กลุ่มท่ีไดรั้บประโยชน์สูงสุดเป็นอนัดบัแรก คือ นกัเรียน 
6. การประเมินผลควรเนน้ใหค้รอบคลุม ความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติและเนน้การปฏิบติั  

(ทกัษะ) ของผูเ้รียนดว้ย 
7. การท าวิจยัในชั้นเรียนของครูมิใช่ การท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา ดงันั้น จึงไม่ตอ้งใช ้

สถิติใหยุ้ง่ยาก แต่งานวิจยัในชั้นเรียนนั้นแสดงถึงกระบวนการแกปั้ญหา/พฒันาการเรียนการสอนท่ี
เป็นระบบ 
 ครุรักษ ์ ภิรมยรั์กษ ์ (2544 : 4)  ไดใ้หค้วามส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียน  มีความส าคญัพอ
สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  เป็นเคร่ืองมือส าคญัของครูในการพฒันาวิถีชีวิตความเป็นครูไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  
เพราะการวิจยัในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูเป็นนักแสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ ๆ  อยู่เสมอ  ซ่ึงจะ
ช่วยใหค้รูมีความรู้อยา่งกวา้งขวางและลุ่มลึก  ท างานอยา่งมีเหตุมีผล  สร้างสรรค ์ และเป็นระบบ 
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 2.  เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ท าให้
งานของครูมีลกัษณะเป็นพลวตั  มีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวกา้วไปขา้งหนา้ไม่หยุดน่ิงอยู่กบัท่ี  
เกิดนวตักรรมท่ีทนัสมยัน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาการเรียนการสอนไดท้นัท่วงที 
 3.  เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจรรโลงวิชาชีพครูใหมี้ความเขม้แขง็  เพราะผลจากการวิจยัในชั้น
เรียนจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จในการท างานของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม  นั่นก็คือการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามท่ีครูตอ้งการและเป็นไปตามความคาดหวงัของ
สงัคมทั้งตวัครูและผูเ้รียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2543 : 3)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยการ
วิจยัวา่  การพฒันาการเรียนรู้ดว้ยการวิจยันั้น  จะเนน้ไปท่ีการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  (Action Research)  
ท่ีมีจุดมุ่งหมายส าคญั  คือ  การน าผลการวิจยัไปพฒันาการเรียนรู้  ในทางปฏิบติัการวิจยัเพื่อพฒันา
หลกัสูตรและการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์และเสริมซ่ึงกนัและกนั  เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงแกไ้ขใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  และบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรในท่ีสุด 
 โดยปกติ  ผูส้อนไดท้ าวจิยัอยูต่ลอดเวลาดว้ยการศึกษาหาสาเหตุและสงัเกตในขณะท่ีก าลงั
สอนไม่วา่จะเป็นในโครงสร้างของวิชาท่ีสอน  (หลกัการ  วตัถุประสงค ์ คาบเวลา  ฯลฯ)  เน้ือหาท่ี
สอน วิธีสอน และการประเมินผล  ในขณะเดียวกนักส็งัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน  ส่ิงต่าง ๆ  และ
ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนตลอดจนส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา  การกระท าของผูส้อน
ดงักล่าวน้ีเป็นการท าวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนเพียงแต่ไม่ไดใ้ชว้ิธีการตาม
กระบวนการวจิยัเขา้เสริม  ซ่ึงกระบวนการวิจยัจะช่วยใหก้ารศึกษา  การสงัเกต  การหาสาเหตุ
เป็นไปอยา่งมีระบบ  ดว้ยการจดบนัทึกเพือ่น ามาวิเคราะห์  แปลผล  ซ่ึงอาจท าดว้ยตนเอง  หรือท า
รวมกนัเป็นระดบัชั้น  หรือระหวา่งสาขาวิชา/หมวดวิชา  เป็นการวจิยัท่ีเนน้การแกปั้ญหาในทาง
ปฏิบติัมากกวา่เนน้การแกปั้ญหาในเร่ืองทฤษฎี 

กระทรวงศึกษาธิการ  (2548 : 8-9)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียนไวใ้น  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542   

กิจกรรมในดา้นการวิจยัปรากฏอยูใ่นหลายมาตรา  รายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
ในหมวดท่ี  4  ของพระราชบญัญติัการศึกษา  ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัแนวการจดัการศึกษา  มี

รายละเอียดดงัน้ี 
มาตราท่ี  24  การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ด าเนินการดงัน้ี   ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  ส่ือการเรียน  
และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยั
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เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการ
เรียนการสอน  และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ   

มาตราท่ี  30  ใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
การส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนในแต่ละระดับ
การศึกษา 

ในหมวดท่ี  9  ของพระราชบญัญติัการศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  มีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั  ดงัน้ี 

มาตราท่ี  67  รัฐตอ้งส่งเสริมใหมี้การวิจยั  และพฒันาการผลิตและการพฒันาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา  รวมทั้งการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
เพื่อใหเ้กิดการใชท่ี้คุม้ค่า  และเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

จากแนวคิดขา้งตน้  สามารถสรุปไดว้า่   ลกัษณะส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียนมีดงัน้ี  เป็น 
วิจยัโดยครู เพื่อแกปั้ญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน  และมีจุดมุ่งหมายสูงสุด เพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 
                      
ขั้นตอนการวจิัยในช้ันเรียน 
 มีนกัการศึกษาและนกัวิจยัไดน้ าเสนอขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการไวแ้ตกต่างกนั
ในดา้นจ านวนขั้นตอนการปฏิบติั  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546 : 8-23) ; 
สุรียม์าศ   สุขกสิ  (2549 : 51-54) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  5 ขั้นตอน สอดคลอ้ง
กนัประกอบดว้ย  
 1.  การก าหนดปัญหาหรือเป้าหมายการวิจัย  
 ปัญหาหรือเป้าหมายการวิจยั เป็นประเดน็ท่ีก าหนดแสดงความตอ้งการค าตอบ หรือ
ค าอธิบาย หรือหาขอ้สรุปโดยใชก้ระบวนการวิจยั ทั้งน้ีปัญหาหรือเป้าหมายการวิจยัจะก าหนดจาก
ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังาน หรือก าหนดจากความตอ้งการการพฒันางานกไ็ด ้ ซ่ึงถา้เป็นขอ้ความ
ท่ีเขียนในลกัษณะค าถามอาจเรียกวา่ ค  าถามวิจยั เช่น นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีพฤติกรรม
การใชห้อ้งสมุดอยา่งไร  หรือถา้ขอ้ความท่ีเขียนมีลกัษณะเป็นประโยคบอกเล่า กคื็อขอ้ความของ
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคก์ารวิจยั เช่น  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชห้อ้งสมุดของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  นอกจากนั้นในการเลือกปัญหาและการก าหนดเป้าหมายการวิจยั จะตอ้ง
พิจารณาและเลือกใหเ้หมาะสม โดยเร่ิมจากการเลือกปัญหาท่ีน่าสนใจ ส าคญั และเกิดประโยชนจ์ริง 
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 2.  การก าหนดวธีิการวิจัย 
 การก าหนดวิธีการวิจยั เป็นขั้นของการวางแผนด าเนินการวิจยั ซ่ึงถา้ก าหนดวิธีการ
ไดเ้หมาะสมกบัปัญหาวิจยั ครอบคลุมและชัดเจน จะช่วยให้การด าเนินงานวิจยัมีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลได้ง่าย และการวางแผนท่ีดีจะท าให้กระบวนการวิจัยน่าเช่ือถือได้มาก วิธีการวิจัยมี
รายละเอียดครอบคลุมการด าเนินการอยา่งเป็นขั้นตอน ประกอบดว้ยส่วนส าคญั ดงัน้ี 1) วิธีการ จะ
ด าเนินการกบัใคร ท่ีไหน อยา่งไรบา้ง เกบ็รวบรวมขอ้มูลอะไรอยา่งไร ดว้ยเคร่ืองมืออะไร เพื่อท่ีจะ
ไดข้อ้มูลครบถว้นและตรงตามความตอ้งการ โดยอาจเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัปัญหาวิจยัท่ีก าหนด  2) การวิเคราะห์ขอ้มูล จะท าอย่างไรจึงจะไดข้อ้สรุปเพื่อเขียนตอบ
ค าถามได ้ 3) แผนเวลาการด าเนินการ จะท าอะไร เม่ือไร 
 3.  การรวบรวมข้อมูลตามวธีิการทีก่ าหนด 
 การรวบรวมขอ้มูลตามวิธีการท่ีก าหนด เป็นขั้นปฏิบติัการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ 
และจะด าเนินการร่วมกบัขั้นการจดัการเรียนรู้ และวดัประเมินผลการเรียนรู้ เพราะขอ้มูลท่ีรวบรวม
ไดจ้ะมาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนระหว่างการจดัการเรียนรู้ โดยครูบนัทึกไวท้ั้งระหว่างเรียน หลงัเรียน และ
จากการวดัประเมินผลท่ีไดก้ าหนดไว ้
 4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการน าขอ้มูลทั้ งหมดมาวิเคราะห์ หรือจัดกระท าให้ได้
ความหมายท่ีจะน าไปสู่การตอบค าถามการวิจยั หรืออธิบายผลตามเป้าหมายของการวิจยัท่ีตอ้งการ
ทราบ  ซ่ึงในการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถด าเนินการไดห้ลายลกัษณะ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการก าหนด
วิธีการวิจยัใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาหรือเป้าหมายของการวิจยั เช่น การวิจยับางเร่ืองอาจใชก้าร
วิเคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะการสรุป ตีความ(เชิงคุณภาพ) โดยไม่ตอ้งใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ 
(ปริมาณ) หรือการวิจยับางเร่ือง อาจใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพร่วมกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณประกอบ  อาทิ  ใชค่้าร้อยละ หรือค่าเฉล่ียประกอบการตอบค าถามการวิจยั และหรืออาจใช้
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีใชก้ารค านวณทางสถิติ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในการตอบ
ค าถามวิจยัเร่ืองนั้น ๆ 
 5.  การสรุปและเขียนรายงานการวจัิยเชิงปฏิบัติการ 
 เม่ือครูด าเนินการตามกระบวนการของการวิจยัเสร็จเรียบร้อยแลว้  และไดข้อ้มูล
หรือขอ้คน้พบตามท่ีครูคาดหวงัไวห้รือไม่ก็ตาม ครูควรเขียนสรุปผลการวิจยัท่ีคน้พบเก็บไวใ้ชใ้น
การพฒันางานต่อไป หรือใหผู้อ่ื้นไดรั้บทราบ โดยเนน้การเขียนรายงานการวิจยัตามสภาพท่ีเกิดข้ึน
จริง ประกอบดว้ยประเด็นหวัขอ้รายงานการวิจยัท่ีเป็นหวัขอ้หลกั คือ ปัญหาหรือเป้าหมายการวิจยั  
วิธีการวิจยัหรือวิธีการแกปั้ญหา หรือวิธีการพฒันา  และผลการวิจยั หรือผลการแกปั้ญหา หรือผล
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การพฒันา  อาจมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ทั้ งข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ หรือการ
ศึกษาวิจยัต่อเน่ือง 
 ส่วนขั้นตอนการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีมีความแตกต่างกนั วชัรา  เล่าเรียนดี
(2550 : 162-163)  ไดส้งัเคราะห์เป็นขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  7  ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน เลือกตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาท่ี
ส าคญั และสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตวัเองใหม้ากท่ีสุด 
 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองหรือปัญหาท่ีจะท าการวิจยั เช่น เทคนิควิธี
สอนท่ีสนใจ พฤติกรรมการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ วิธีวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ รวมทั้งเคร่ืองมือสงัเกตการสอนท่ีจะใชส้ าหรับการทดลองในชั้นเรียน 
 3. การพฒันาส่ือ นวตักรรม หรือเลือกส่ือท่ีตอ้งใชใ้นการวิจยั เช่น ชุดการเรียนรู้ต่าง 
ๆ รวมทั้งการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
 4. การออกแบบการวิจยัหรือเลือกแบบแผนการวิจยัท่ีเหมาะสม 
 5. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูล เช่น แบบทดสอบ แบบวดัผลการ
เรียนรู้เชิงปฏิบติั แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ ฯลฯ 
 6. การทดลองปฏิบติัจริงในชั้นเรียน หรือด าเนินการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ  รวบรวมล าดบั
ท่ีแปลผล อภิปรายผล และสรุปผลการวิจยั 
 7. การเขียนรายงานการวิจยั ควรเขียนให้ถูกตอ้งตามรูปแบบการเขียนรายงานการ
วิจยั ถึงแมว้า่จะไม่ไดร้ายละเอียดมากเท่ากบัการวิจยัแบบอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั ส าหรับผูนิ้เทศนั้น ควรจะมี
การประเมินผลสมรรถภาพการวิจยั หรือสมรรถภาพการจดัการเรียนการสอนของครู และของ
ตวัเองดว้ย เพื่อการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินการในดา้นต่อ ๆ ไป 

กรมวิชาการ (2542 : 7 – 10) กล่าวว่า การวิจยัในชั้นเรียนมีเป้าหมายส าคญัอยูท่ี่การ
พฒันาการเรียนการสอนของครู ซ่ึงมีขั้นตอนและกระบวนการวิจยั ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา 
 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัในการวางแผนปัญหาหรือพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงจะท าให้ครูพบปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ขหรือพฒันา สามารถด าเนินการ
สอนไดส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีควรจะเป็นการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา ครูสามารถด าเนินการ
ไดห้ลายลกัษณะ เช่น การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การตรวจสมุดแบบฝึกหัด การสังเกต
ของครู เป็นตน้ เม่ือครูพบปัญหาจากการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาแลว้ ขั้นตอนน้ี จะน าไปสู่
ปัญหาของการวิจยั แหล่งขอ้มูล 
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 ขั้นท่ี 2 การก าหนดวิธีการในการแกปั้ญหา 
 ในขั้นน้ีครูตอ้ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น วารสาร บทความ คู่มือ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ 
เพื่อศึกษาวิธีการในการแกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหา จะท าให้ครูเห็นแนวทางในการแกปั้ญหาได้
ชดัเจนข้ึน ซ่ึงอาจเป็นวิธีสอนแบบใหม่ หรือการใชน้วตักรรมเขา้มาช่วยในการจดัประสบการณ์การ
เรียนการสอนของครู ขั้นตอนน้ีจะน าไปสู่ขอบเขตของการวิจยั ประโยชน์ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 ขั้นท่ี 3  พฒันาวิธีการหรือนวตักรรม 
 ในขั้นน้ีครูตอ้งก าหนดวิธีการหรือสร้างนวตักรรมท่ีใช้ในการแกปั้ญหาหรือพฒันาแลว้
ด าเนินการหาคุณภาพของวิธีการหรือนวตักรรม จากผูรู้้เร่ืองนั้ น ๆ เพื่อน าข้อคิดเห็นท่ีได้มา
ปรับปรุงแกไ้ขเตรียมน าไปใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันาต่อไป ขั้นตอนน้ีจะน าไปสู่ตวัแปรท่ีศึกษาและ
วิธีการท่ีจะพฒันาหรือแกปั้ญหา 
 ขั้นท่ี 4  น าวิธีการหรือนวตักรรมไปใช ้
 ขั้นน้ีครูน าวิธีการหรือนวตักรรมท่ีสร้างข้ึนในขั้นท่ี 3 ไปใชโ้ดยระบุขั้นตอนปฏิบติัว่าจะใช้
กบัใคร เม่ือไร อยา่งไร แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป ขั้นตอนน้ี ตอ้งมีเคร่ืองมือ
และวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล รวมทั้งแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ขั้นท่ี 5  สรุปผล 
 ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นท่ีน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยเลือกใชส้ถิติท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้
แลว้สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล หากไม่สามารถแกปั้ญหาไดต้ามท่ีตอ้งการ ก็จะตอ้งท าการปรับปรุง
แกไ้ข โดยยอ้นกลบัไปคน้หาวิธีการหรือนวตักรรมใหม่ แลว้ด าเนินการใหม่ จนกระทัง่สามารถ
แกปั้ญหาไดต้ามท่ีตอ้งการ แลว้จึงเขียนสรุปผลการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 4 จาก
ขั้นตอนน้ีจะไดผ้ลการวิจยัท่ีน าไปสู่การพฒันาการเรียนการสอนหรือการแกปั้ญหา 
 มาเรียม   นิลพนัธ์ุ (2544 : 1 – 2) ไดอ้ธิบายว่า ในการวิจยัในชั้นเรียนเป็นกระบวนการ
แสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบเพื่อให้ไดค้  าตอบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแกปั้ญหาการเรียนการสอน
หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการ ดงัน้ี (1) จดัการเรียนการสอน (2) 
พบปัญหาการเรียนการสอนหรือตอ้งการพฒันาการเรียนการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน (3) วิเคราะห์ปัญหา หา
สาเหตุของปัญหา (4) สร้างนวตักรรมการเรียนการสอน (5) น าไปทดลองสอนกับนักเรียน (6) 
ประเมินผล 
 สุวิมล    วอ่งวาณิช (2544 : 29) ไดก้ล่าววา่ เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีส าคญั
หลายประการ ซ่ึงมีกระบวนการในการวิจยัในชั้นเรียน ดงัน้ี (1) การวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในชั้นเรียนเพื่อตั้งขอ้สงสัย (2) การตั้งค  าถามท่ีมีเฉพาะเจาะจง มีความเป็นรูปธรรมและเป็นค าถาม
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วิจยัได ้(3) การก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา (4) การออกแบบการวิจยัส าหรับเป็นแนวทางใน
การศึกษาเพื่อใหไ้ดค้  าตอบก่อนท่ีจะน าแผนปฏิบติัการไปปฏิบติัจริง (5) การเตรียมแผนสู่การปฏิบติั 

เคมมิส   และทกัการ์ด (Kemmis and Mc Taggart 1990 : 8 – 9 ) ไดอ้ธิบายว่า วงจรการวิจยั
ในชั้นเรียนประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ วางแผน (Plan) ปฏิบติั (Action) การสังเกต (Observe) 
สะทอ้นผล (Reflect) วงจรน้ีมีลกัษณะเหมือนขดลวด (Spiral Circle) ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.  การวางแผน เป็นการมองไปขา้งหนา้ การท านายหรือคาดการณ์ขา้งหน้า ท าอะไรบา้ง 
กิจการท่ีเลือกมาก าหนดเป็นแผนจะไดรั้บเลือกแลว้วา่เหมาะสม 
 2.  การปฏิบติั เป็นการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวมี้การควบคุมการด าเนินงานเป็นอย่างดี 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ในทางปฏิบติัอาจจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปจากแผนท่ี
ก าหนดไวบ้า้ง ดงันั้นแผนจึงตอ้งมีการยดืหยุน่ 
 3.  การสังเกต เป็นการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกต มีการบนัทึกการปฏิบติังานไวเ้ป็น
หลกัฐาน ผูส้ังเกตจะตอ้งมีคุณสมบติัพิเศษในการรับรู้นอกเหนือจากการปฏิบติั ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สังเกตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ดงันั้น การสังเกตเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการวิจยัในชั้นเรียนท่ีใช้
ควบคู่กบัการปฏิบติัจริง 
 4.  การสะทอ้นผล  เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีน าผลจากการปฏิบติัการสังเกตมารวม วิเคราะห์
ผลดี ผลเสีย สรุปผล สะทอ้นขอ้มูลยอ้นกลบัไปสู่การวางแผนด าเนินการคร้ังถดัไป ซ่ึงวนกลบัไปสู่
วงจรการปฏิบติัอีกคร้ัง 
 โดยสรุปแลว้กระบวนการวิจยัในชั้นเรียนควรประกอบไปดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอน 
2. การหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขโดยใชน้วตักรรม 
3. การพฒันานวตักรรมทางการศึกษาและการวางแผนการวิจยั 
4. การเกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
5. การเขียนรายงานการวิจยัและการน าผลการวิจยัไปใช ้
 

ประโยชน์ของการวจิัยในช้ันเรียน 
 การวิจยัในชั้นเรียนนั้นมีประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอนของครูซ่ึงไดมี้นกัศึกษา
ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวิจยัในชั้นเรียนไวด้งัน้ี 
 ผอ่งพรรณ   ตรัยมงคลกลู  (2543 : 21) กล่าวว่า งายวิจยัในชั้นเรียนเม่ือด าเนินการจนเสร็จ
ส้ิน ผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากผลการวิจยั คือ ครูผูว้ิจยันั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการน าผลไป
พฒันาการเรียนการสอน ซ่ึงจะส่งผลดีกบันกัเรียนหรือน าเสนอเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาวิชาชีพ
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ครู นอกจากน้ี สุวิมล   ว่องวาณิช (2544 : 15) ไดก้ล่าวว่า การวิจยัในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ี
ช่วยในการพฒันาวิชาชีพครู เน่ืองจากให้ขอ้คน้พบท่ีไดม้าจากกระบวนการสืบคน้ท่ีเป็นระบบและ
เช่ือถือได ้ท าใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการเรียนรู้ และครูเกิดพฒันาการจดัการเรียนการสอน  
 สรุปไดว้่า การวิจยัในชั้นเรียนนอกจากจะเกิดประโยชน์โดยตรง คือ ช่วยแกปั้ญหาของ
ผูเ้รียนแลว้ ครูและนกัเรียนหรือในวงการวิชาการ ก็จะไดรั้บประโยชน์จากผลงานวิจยันั้นดว้ย คือ 
ครูมีผลงาน มีความรู้ ความช านาญมากข้ึนเป็นการเพิ่มวิทยฐานะของครู นกัเรียนมีพฒันาการดา้น
ผลการเรียนรู้และเกิดผลงานทางวิชาการเผยแพร่มากข้ึน 
 

แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 

ความหมายและความส าคญัของความพึงพอใจ  ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดศึ้กษาและให้
ความหมายต่าง ๆ กนั  ดงัน้ี 

แอป้เปิลไวท ์ (Applewhite 1965 : 8)  ไดอ้ธิบายความหมายของความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานไวว้่าเป็นความสุขท่ีไดรั้บจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างาน  ความสุขในการ
ท างานร่วมกบัเพื่อน  การมีทศันคติท่ีดีต่องานและความพอใจเก่ียวกบัรายได ้

กู๊ด  (Good 1973 : 384)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความพึงพอใจท่ี 
เป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลท่ีมีต่องาน 

ศุภสิริ  โสมเกตุ  (2544 :49)  กล่าววา่  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดหรือเจต
คติส่วนบุคคลท่ีมีต่อการท างานหรือการปฏิบติักิจกรรมในเชิงบวก  ดงันั้น  ความพอใจในการเรียนรู้  
จึงหมายถึง  ความรู้สึกพอใจ  ชอบใจในการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนและตอ้งการ
ด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลส าเร็จ 

สุพจน์  ศรนารายณ์  (2548 : 10)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  ความพึงพอใจ  หมายถึง  
ความรู้สึกและเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อกิจกรรมท่ีก าลงัปฏิบติัอยู ่  อนัมีผลสืบเน่ืองมาจาก
องคป์ระกอบหรือปัจจยัอ่ืน ๆ ในการปฏิบติังาน  เช่น  ลกัษณะงาน  สภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังาน  ประโยชน์  ค่าตอบแทนและอ่ืน ๆ ถา้องคป์ระกอบต่าง ๆ สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคคลไดเ้หมาะสมกจ็ะมีผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจ  บุคคลจะมีความพึงพอใจมากหรือ
นอ้ยข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละบุคคล และองคป์ระกอบท่ีเป็นส่ิงจูงในท่ีมีอยูใ่นงานนั้นดว้ย 

จากแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของนักวิชาการ  สรุปไดว้่า  ความพึงพอใจ  หมายถึง  
ความรู้สึก นึกคิด หรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน  ความรู้สึกชอบใจ เอาใจใส่  พอใจ  เตม็ใจ  
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมนั้นบรรลุผลส าเร็จ   
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ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียนในเขตการศึกษา 5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 
ประวัติและความเป็นมา 

ศาสนาคาทอลิก  ไดเ้ร่ิมเขา้สู่ประเทศไทย   เม่ือปี  พ.ศ. 2110  สมยัสมเดจ็รามาธิบดีท่ี 2  
แห่งกรุงศรีอยธุยาต่อมาในปี  พ.ศ. 2203    สมเด็จพระนารายณ์มหาราชไดมี้พระบรมราชานุญาตให้
มิชชนันารีชาวฝร่ังเศษ  สงักดัคณะมิสซงัต่างประเทศแห่งกรุงปารีส  เขา้มาเผยแพร่ศาสนาคาทอลิก
ในกรุงศรีอยธุยา   และไดพ้ระราชทานท่ีดินท่ีบา้นปลาเห็ด  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ส าหรับเป็น
ท่ีอยูอ่าศยั  สามารถสร้างโบสถ ์  บา้นพกัหรือโรงเรียนได ้  ดงันั้น ในปี พ.ศ. 2208 โรงเรียนเอกชน
คาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทยไดถื้อก าเนิดข้ึน  คือ  วิทยาลยัการศึกษาทัว่ไป  (general college) 
สร้างข้ึนโดย   ฯพณฯ   แลมแบร์ เดอ ลาโมทต ์    ต่อมาไดมี้คณะนกับวชอุทิศตนดา้นการศึกษา
หลายคณะ เช่น คณะภคินีเซนตป์อล เดอชาตร์ ( พ.ศ. 2448 ) หรือกลุ่มโรงเรียน  เซนตโ์ยเซฟ
คอนแวนต ์, คณะอูรสุลิน (พ.ศ. 2468)  หรือกลุ่มโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั , คณะสงฆซ์าเลเซียน 
(พ.ศ. 2470)  กลุ่มโรงเรียนเซนตด์อมินิก     อาชีวศึกษาดอนบอสโก    ไดเ้ขา้มาท างานแพร่ธรรม
และตั้งโรงเรียนเอกชนคาทอลิกเพิ่มข้ึน  ตั้งแต่ระดบัอนุบาลศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา   ปัจจุบนั
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเป็นสมาคมตามทะเบียนสมาคมเลขท่ี 
จ. 3061   เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2533   โดยใชช่ื้อวา่   สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
(สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2547:15)   และเพื่อใหก้ารด าเนินงานการศึกษาคาทอลิก
ไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาพระสงัฆราชแห่งประเทศไทย     สมาคมการศึกษาคาทอลิก
แห่งประเทศไทย    จึงด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ปีพทุธศกัราช 2547 - 2549 
พระสงัฆราชแห่งอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
อ านวยการการศึกษาคาทอลิก   ประกอบดว้ย  1) อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   2) สังฆมณฑลจนัทบุรี  
3)   สงัฆมณฑลเชียงใหม่      4)   อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง      5)   สังฆมณฑลนครราชสีมา 
6) สังฆมณฑลนครสวรรค ์ 7) สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 8) สังฆมณฑลราชบุรี 9) สังฆมณฑล
อุดรธานี  และ  10)  สังฆมณฑลอุบลราชธานี  (สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย , 2547:23)  

 
วสัิยทศัน์ 
บุคคลแห่งการเรียนรู้  ชุมชนท่ีรัก  และเอ้ืออาทร  มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็น 

มนุษยต์ามหลกัคริสตธรรม 
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วตัถุประสงค์ 
 1.  ร่วมมือระหวา่งองคก์รสมาชิกในการประกอบภารกิจ  เพื่อประโยชน์สุขแห่งสงัคม 
และเทิดทนูไวซ่ึ้ง  ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2.  ร่วมมือและส่งเสริมการสร้างสามคัคีระหวา่งสถาบนัการศึกษาคาทอลิก และ
สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 
 3.  ประสานสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รสมาชิกในการพฒันาคุณภาพ   และเสถียรภาพของ
บุคลากรในสถาบนัการศึกษาคาทอลิก 
 4.  ประสานงานร่วมมือให ้หรือขอค าแนะน า หรือความช่วยเหลือจากสมาคมสถาบนั  
หรือองคก์รการศึกษาและองคก์รธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

กาลเวลาและความตอ้งการของสังคมไทยไดท้ าใหก้ารศึกษาคาทอลิกไดพ้ฒันาตนเองมา
โดยตลอด ปัจจุบนัการศึกษาคาทอลิกอยูใ่นความรับผดิชอบของสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย  ซ่ึงเป็นองคก์รสูงสุดท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารงานของพระศาสนจกัรคาทอลิก
แห่งประเทศไทย ไดแ้บ่งออกเป็นกรรมาธิการฝ่าย 6 ฝ่าย การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย  อยูใ่น
ความรับผดิชอบ  “กรรมาธิการฝ่ายการอบรมศึกษา” โดยมอบหมายให ้ “สภาการศึกษาคาทอลิก
แห่งประเทศไทย” รับผดิชอบการศึกษาอบรมในโรงเรียนทุกประเภท  และจดัวางแนวทางการศึกษา
ในโรงเรียนคาทอลิกใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการศึกษาของชาติ     และพระศาสนจกัรคาทอลิก
ความเป็นเอกลกัษณ์ของการจดัการศึกษาคาทอลิกอยา่งแทจ้ริง 
 โรงเรียนในเครืออคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ        ไดด้ าเนินการจดัการตามแนวทางการศึกษา
คาทอลิก  สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์และวตัถุประสงคก์ารศึกษาคาทอลิก ดงัน้ี 
 

ปรัชญาการศึกษา 
โรงเรียนเอกชน  สงักดัฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ มีปรัชญา

การศึกษาท่ีเช่ือวา่    บนพื้นฐานอนัดีงามแห่งชีวิต    เมลด็พนัธ์ุแห่งพระธรรมของพระเจา้จะเจริญ
งอกงามเติบโตข้ึน และใหผ้ลอนัล ้าค่าแก่แผน่ดิน ดว้ยเหตุวา่ พระเจา้ทรงเป็นพระปฐมเหตุแห่ง
ความดีงามและแหล่งก าเนิดชีวิต    ทรงเป็นจุดสุดทา้ยของทุกชีวิตและรางวลัแห่งผลงานทั้งปวง 
พระเจา้ทรงมอบบญัญติัแห่งความรักแก่มนุษย ์     เพราะดว้ยบญัญติัประการน้ีพระองคบ์นัดาลให้
ทุกส่ิงเกิดคุณค่าและท าใหชี้วิตสดช่ืนข้ึน 

ดงันั้น  การจดัการศึกษาของโรงเรียนในสงักดั  จึงมุ่งเนน้พฒันาเดก็และเยาวชนให ้
รู้จกัการให ้ และการเสียสละ  มีความรักและรับใชซ่ึ้งกนัและกนั  ตามแบบฉบบัของ พระเยซูคริสต์
พระศาสดา 
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คติพจน์   พระเจา้         ความรัก           การรับใช ้
                          GOD         CHARITY       SERVICE 
 

                  นโยบาย 
     1.  ส่งเสริมและใหส้ถานศึกษาอุดมไปดว้ยบรรยากาศแห่งการเสริมสร้างคุณธรรม 
       2.   เนน้คุณค่าแห่งการจดัการศึกษาคาทอลิกในการร่วมมือกบัสงัคมและประเทศชาติ 

เพื่อการพฒันาคุณภาพและความรู้ของเด็กและเยาวชน    โดยมุ่งเนน้เอาใจใส่         และช่วยเหลือเดก็
คาทอลิก  และคนจน  ใหโ้อกาสในการพฒันาตนเองแก่เขาตามเจตนารมณ์ของหลกัศาสนาคาทอลิก 

       3.  เพื่อการพฒันาตนเองและยกระดบัมาตรฐานการศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้  มุ่งสู่ความ 
เป็นเลิศทางการจดัการศึกษาและประสิทธิภาพการท างาน 

       4.  ใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รท่ีสามารถพฒันาตนเองใหเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงของสงัคมทอ้งถ่ิน 
ของตนและส่วนรวมดว้ยการมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อชุมชน        และนอ้มรับการมีส่วนร่วมจากชุมชน
ของตน 

       5.  มุ่งพฒันาคุณภาพครูและการสอน  ส่งเสริมสวสัดิการ  ชีวิตและความเป็นอยูข่องครู 
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีตามสมควรแก่อตัภาพ  และค่าครองชีพของสงัคม 

       6.  จุดมุ่งเนน้และเป้าหมายส าคญัของการใหก้ารศึกษาอบรม คือ การพฒันาคุณภาพชีวติ 
ของนกัเรียน  และการส่งเสริมการเป็นผูน้ าท่ีดีมีคุณธรรมในสงัคม 

       7.  รักษาและส่งเสริมคุณค่าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเพณีและวฒันธรรมในสงัคม 
          การบริหารจัดการ 
         โรงเรียนในเครืออคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ         บริหารงานตามนโยบายของอคัรสังฆ 

มณฑลกรุงเทพฯ       มีคณะกรรมการของฝ่ายการศึกษาอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ        ซ่ึงอยูภ่ายใต้
การบริหารงานของผูอ้  านวยการฝ่ายการศึกษา  คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา  ประกอบดว้ย  
ผูรั้บผดิชอบ  ดงัน้ี 
 1.  กลุ่มอ านวยการ มีหนา้ท่ีสนบัสนุนและประสานการปฏิบติังานของโรงเรียนใหเ้ขม้แขง็
และรักษามาตรฐานของงานในฝ่ายการศึกษาฯ ประกอบดว้ย  นิติกร  ธุรการส านักงาน ระบบบญัชี
และการเงิน  บุคคล  จิตตาภิบาล  ค  าสอนและการแพร่ธรรม   กิจกรรมต่างประเทศ   กิจกรรมพิเศษ 
และแผนงาน 

2.  กลุ่มวิชาการ  ท าหนา้ท่ีสนบัสนุนและพฒันาการจดัการเรียนการสอน  ประกอบดว้ย 
1)  หลกัสูตรและการเรียนการสอน  ระดบัอนุบาลศึกษา   การศึกษาในระบบ   การศึกษานอกระบบ  
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และการศึกษาตามอธัยาศยั   2)  การฝึกอบรมและนิเทศ   3) วดัผลและประเมินผล  4) ส่ือและ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา   5)  วิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

 3.  กลุ่มพฒันา   ท าหนา้ท่ีวางฐาน  เพื่อส่งเสริมงานวิจยัและพฒันาอยา่งเป็นระบบ   
ประกอบดว้ย  ศูนยว์ิจยัและพฒันา  ศูนยป์ระเมินและพฒันาสถาบนัมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพฒันาสังคม 

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนในเครืออคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ในส่วนของการ
จดัการศึกษาภายในโรงเรียน มีหนา้ท่ีก ากบั  ดูแล  การจดัการศึกษาของแต่ละโรงเรียนใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายและวตัถุประสงคท่ี์อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   ก าหนดไว ้   ประกอบดว้ย  บาทหลวง 
ซ่ึงเป็นตวัแทนเขตการศึกษาของโรงเรียนในเครืออคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  6  เขต     ซิสเตอร์คณะ
พระหฤทยั  คณะเซนตป์อล เดอ ชาตร์ คณะภคินีพระราชินีมาเรีย  คณะอูรสุลิน  และ ฆราวาส
คาทอลิก  ซ่ึงเป็นตวัแทนเขตของโรงเรียนในเครืออคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   6 เขต  ดงัรายละเอียด
ในตารางท่ี  2 
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ตารางท่ี  2  ระบบการบริหารงานฝ่ายการศึกษาของโรงเรียนในเครืออคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของโรงเรียนในเครืออคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มวชิาการ กลุ่มพฒันา 
1.  นิติกร 
 
 
 
 
 
2.  ธุรการ ส านกังาน 
3.  ระบบบญัชีและการเงิน 
 
4.  บุคคล 
5.  จิตตาภิบาล 
6.  ค  าสอนและการแพร่ธรรม 
7.  กิจกรรมต่างประเทศ 
8.  กิจกรรมพิเศษ 
9.  แผนงาน 

1.  หลกัสูตรและการเรียน 
     การสอน 
     อนุบาลศึกษา 
     การศึกษาในระบบ 
     การศึกษานอกระบบ 
     การศึกษาตามอธัยาศยั 
2.  การฝึกอบรมและนิเทศ 
3. วดัผลและประเมินผล 
 
 
4.  ส่ือและเทคโนโลย ี
     เพื่อการศึกษา 
5.  วิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

1.  ศูนยว์ิจยัและพฒันา 
 
 
 
 
 
2.  ศูนยป์ระเมินผลและ
พฒันา 
3.  สถาบนัมาตรฐานคุณภาพ 
     การศึกษาและพฒันา 
     สังคมไทย 

เขตการศึกษา คณะนักบวช(ซิสเตอร์) ฆราวาสคาทอลกิ 
เขตการศึกษา  1 คณะพระหฤทยั เขตการศึกษา 1 
เขตการศึกษา  2 คณะเซนตป์อล เดอ ชาตร์ เขตการศึกษา 2 
เขตการศึกษา  3 คณะภคินีพระราชินีมาเรีย   เขตการศึกษา 3 
เขตการศึกษา  4 คณะอูรสุลิน เขตการศึกษา 4 
เขตการศึกษา  5  เขตการศึกษา 5 
เขตการศึกษา  6  เขตการศึกษา 6 
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การบริหารของโรงเรียนในเครืออคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  แต่ละเขต  มีโครงสร้าง 
การบริหารโรงเรียนท่ีคลา้ยคลึงกนั  มีผูรั้บผดิชอบในการบริหารภายในโรงเรียน  ดงัน้ี 

           1.  ผูรั้บใบอนุญาต  ไดรั้บการแต่งตั้งจากประมุขของศาสนา มีหนา้ท่ีรับผดิชอบกิจการ 
ของโรงเรียนและน านโยบายดา้นการศึกษามาปฏิบติั  มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหาร 
ดา้นวิชาการ  ดา้นการเงิน และดา้นการบริหารจดัการบุคลากร 

           2.  จิตตาภิบาลสถานศึกษา  ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุอยา่งเป็นทางการ 
ของพระศาสนาจกัร  ผูใ้หค้  าช้ีน าหลกัธรรมของศาสนาเป็นพื้นฐานและหลกัส าคญัในการจดั
การศึกษา 

     3.  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุน ก ากบัติดตามการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนในดา้นการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

     4.  ผูอ้  านวยการ  หรือผูบ้ริหารสถานศึกษา  ท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการศึกษาของ 
โรงเรียนตามกฎหมายก าหนด 

     5.  คณะกรรมการจดัการศึกษา  ท าหนา้ท่ีด าเนินการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหมี้ 
คุณภาพและมาตรฐาน  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการ  หรือ   ครูใหญ่ของแต่
ละระดบัการศึกษาตามความเหมาะสม ผูช่้วยผูอ้  านวยการ หรือผูช่้วยครูใหญ่ แบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา  ดงัน้ี  ฝ่ายอนุบาล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนกัเรียน  (ปกครอง)  
ฝ่ายกิจกรรม  ฝ่ายงานอภิบาลและแพร่ธรรม  ฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
(ธุรกิจและการเงิน)  ฝ่ายส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 

     6.  หวัหนา้กลุ่มประสบการณ์ท าหนา้ท่ีบริหารงานของหมวดวิชาใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัสูตร  ประกอบดว้ย  กลุ่มประสบการณ์วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม   สุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  และภาษา 
ต่างประเทศ 

   7.  ครูผูส้อนท าหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอน  ควบคุม  ดูแลนกัเรียน  และปฏิบติัหนา้ท่ี 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

   8.  หน่วยงานสนบัสนุน ไดแ้ก่ สมาคมศิษยเ์ก่า  ครู ผูป้กครอง สภาครู  คณะกรรมการ 
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา  
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งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน  ส าหรับครูเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ผูว้ิจยัได้
รวบรวมและน าเสนอดงัน้ี 
 
งานวจิัยภายในประเทศ 
 งานวจิัยเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบการนิเทศและการใช้รูปแบบการนิเทศ 

เกรียงศกัด์ิ สงัขช์ยั (2552: บทคดัยอ่) เร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศการสอนครู
วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการวจิยัพฒันาร่วมกบัแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ ขั้นตอนการพฒันารูปแบบ
การนิเทศการสอน ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกั คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นของการนิเทศการสอน 2) สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการสอน 3) ทดลองใชรู้ปแบบ
การนิเทศการสอน 4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน กลุ่มตวัอยา่งคือ ครู
วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 คน และนกัเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น แบบวเิคราะห์เน้ือหา แบบสมัภาษณ์ แบบบนัทึกการสงัเกต แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้แบบพรรณนาความ แบบประเมิน และประเดน็การ
สนทนากลุ่ม ใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
เน้ือหา ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนท่ี
มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เรียกวา่ “APFIE Model” ประกอบดว้ยกระบวนการ
ด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการจ าเป็น (Assessing 
needs: A) ขั้นตอนท่ี 2 จดัการใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ (Providing information: P) ขั้นตอนท่ี 3 การ
วางแผนการนิเทศ (Formation plan: F) ขั้นตอนท่ี 4 ปฏิบติัการนิเทศ (Implementation: I) ซ่ึง
ประกอบดว้ยกระบวนการนิเทศ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการก่อนการสอนและการนิเทศ 2) ขั้น
สงัเกตการณ์สอนในชั้นเรียน 3) ขั้นประชุมใหข้อ้มูลยอ้นกลบัหลงัสงัเกตการสอน 4) ประเมินผล
การนิเทศ ติดตามดูแล และขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผลการนิเทศตลอดภาคเรียน (Evaluating: E) ผลการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์ เพื่อพฒันา
ศกัยภาพนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  พบวา่ รูปแบบการนิเทศการสอนมี
ประสิทธิภาพ ครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหน้าท่ีนิเทศ มีสมรรถภาพในการนิเทศการจดัการเรียนรู้หลงั
การใชรู้ปแบบการนิเทศการสอนสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศการสอน ครูวิทยาศาสตร์ผูท้  า
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หนา้ท่ีจดัการเรียนรู้มีสมรรถภาพในการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาศกัยภาพนกัเรียนหลงัการใช้
รูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศการสอน นักเรียนท่ีมีแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้และทกัษะทางสงัคมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศ และครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ มี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และนักเรียนท่ีมีแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์เห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนท่ีมี
แววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

วชิรา เครือค าอา้ย (2552: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนกัเรียน
ประถมศึกษา โดยใชก้ระบวนการสร้างและพฒันารูปแบบท่ีประกอบดว้ย 4 ระยะ คือ 1) ศึกษา
สภาพและขอ้มูลพื้นฐาน 2) พฒันารูปแบบการนิเทศ 3) ทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศ 4) ประเมินผล
และปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ กลุ่มตวัอยา่งไดม้าดว้ยการเลือกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ อาจารยพ์ี่เล้ียง 
จ านวน 5 คน นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 5 คน นกัเรียน จ านวน 180 คน จาก 5 
โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น แบบวิเคราะห์เน้ือหา แบบบนัทึกการสงัเกต แบบประเมินตนเองดา้น
สมรรถภาพการสอนและสมรรถภาพการนิเทศ แบบสังเกตการณ์สอนแบบพรรณนาความ แบบ
สมัภาษณ์ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม ใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพือ่พฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนกัเรียนประถมศึกษา มีช่ือ
วา่ รูปแบบการนิเทศดบัเบ้ิลพีไออี (PPIE) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นเตรียมความรู้/เทคนิค
วิธีการจดัการเรียนรู้ (Preparing: P) 2) ขั้นเตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning: P) 3) ขั้นด าเนินการ
นิเทศการสอน (Implementing: I) 4) ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluating: E) รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ และการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ ์ ผล
การตรวจสอบพบวา่ อาจารยพ์ี่เล้ียงมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนท่ีส่งเสริมการคิด หลงัการใช้
รูปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีสมรรถภาพการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิด หลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ และนกัเรียน
มีความสามารถในการคิดหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ครูพี่เล้ียง
และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศในระดบัมากท่ีสุด 
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ในระดบัเห็นดว้ยมาก ผูเ้ก่ียวขอ้งเสนอแนะวา่ ควรน า
รูปแบบการนิเทศ ไปใชใ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวชิาอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ผลิตและพฒันาครู 
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          แสน   สมนึก   (2541 : 150-160)  ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการนิเทศทางไกลเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพการนิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการศึกษา พบวา่ 
รูปแบบการนิเทศทางไกลท่ีมีขั้นตอนการพฒันา 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจขอ้มูล
พื้นฐาน  ขั้นตอนท่ี  2  การสร้างชุดการนิเทศทางไกล   ขั้นตอนท่ี  3  การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ชุดการนิเทศทางไกล     และขั้นตอนท่ี  4  การประเมินรูปแบบการนิเทศทางไกล     ซ่ึงรูปแบบการ
นิเทศทางไกลท่ีพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบท่ีน าไปใชเ้สริมสร้างสมรรถภาพการนิเทศภายในดา้นการ
แกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนของผูบ้ริหารโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 อรวรรณ  เหมือนสุดใจ (2545 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน 
เพื่อพฒันาสมรรถภาพการวจิยัในชั้นเรียนส าหรับครูภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษาโดยด าเนินการ
นิเทศใน 4 ขั้นตอนดงัน้ี  1.  การประชุมก่อนการสงัเกต  2. การสังเกตการสอน  3. การวิเคราะห์
ขอ้มูล 4. การประชุมหลงัการสงัเกต  ส่วนขั้นตอนการวจิยัในชั้นเรียนประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน  คือ 
1. ขั้นการก าหนดปัญหา 2. พิจารณาเลือกวิธีด าเนินการ 3. การด าเนินการวิจยั 4. การวิเคราะห์และ
ประเมินผล ในดา้นตวัครูผูส้อน พบวา่ หลงัจากครูไดรั้บการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน 
ครูมีความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถเร่ืองการวิจยัในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน และการนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนนิเทศเพือ่นช่วยใหค้รูสามารถท าวิจยัในชั้นเรียนไดป้ระสบผลส าเร็จและการวจิยัในชั้นเรียนมี
ส่วนช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน ในดา้นตวันกัเรียน พบวา่ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนทุกระดบัชั้นก่อนและหลงัการวจิยัในชั้นเรียน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ส่วนดา้นความคิดเห็นของนกัเรียน พบวา่ มี
ความคิดเห็นท่ีดีต่อการจดัการเรียนการสอนของครู ซ่ึงสอนตามล าดบัขั้นตอนและเปิดโอกาสให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากข้ึน 

 ประดิษฐ ์ ญานกาย (2545 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอสมเดจ็ พบวา่ โรงเรียนมี
การด าเนินการตามกระบวนการนิเทศภายใน โดยมีการส ารวจสภาพปัจจุบนัปัญหา การประชุมครู
สรุปผลการด าเนินงาน และจดัใหมี้แผนนิเทศภายใน ซ่ึงในการด าเนินการดงักล่าว โรงเรียนไดมี้
ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีหลกัฐานอา้งอิงประกอบการจดักิจกรรมชดัเจน
นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดแผนการนิเทศภายในไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ธรรมนูญโรงเรียน      และแผน 
ปฏิบติัการของโรงเรียน   มีเอกสารต าราท่ีใหค้วามรู้ดา้นการนิเทศรวมทั้งมีแผนงานโครงการในการ
สร้างส่ือ และเคร่ืองมือการนิเทศแต่ในการจดักิจกรรมตอ้งพบอุปสรรคปัญหาดา้นต่าง ๆ  เช่นครู
ขาดความรู้ ในการสร้างส่ือ ผูรั้บการนิเทศกไ็ม่น าผลการนิเทศไปพฒันาการเรียนการสอนตาม
ขอ้เสนอแนะ ผูนิ้เทศขาดความมัน่ใจในการนิเทศ ไม่ไดป้ระเมินการนิเทศอยา่งต่อเน่ือง 
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          กลัยา  พานิชวงษ ์  (2547 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการพฒันาสมรรถภาพการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา  โดยใชก้ารนิเทศแบบร่วมมือกนั  โดยด าเนินการนิเทศ  
ประกอบดว้ย  5  ขั้นตอน  ดงัน้ี  1.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั  ปัญหา  และความตอ้งการ  2. ก าหนด
ทางเลือกและวางแผนด าเนินการ  3. พฒันาส่ือ  เคร่ืองมือ  นวตักรรม 4. ปฏิบติัตามแผน  และ  5.  
สรุปและรายงานผล  ส่วนขั้นตอนการวิจยัในชั้นเรียน  ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน  คือ 1. ส ารวจและ
วิเคราะห์ปัญหา  2.  ก าหนดวิธีการในการแกปั้ญหา  3.  พฒันาวิธีการหรือนวตักรรม  4.  น าวิธีการ
หรือนวตักรรมไปใช ้ และ  5.  สรุปผลและเขียนรายงาน  ผลการวจิยั  พบวา่  1)  ครูประถมศึกษามี
สมรรถภาพดา้นความรู้ความเขา้ใจและสามารถในการเขียนโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน
สูงข้ึน  2)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สงัคมศึกษา  นาฏศิลป์  และงาน
ประดิษฐ ์ ของนกัเรียนหลงัด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนสูงกวา่ก่อนการวิจยัในชั้นเรียน  และนกัเรียนมี
ความคิดเห็นวา่การจดัการเรียนการสอนของครูท าใหไ้ดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข  ไม่เครียด  ไดล้งมือ
ปฏิบติัดว้ยตนเอง  และไดท้ ากิจกรรมอยา่งหลากหลาย  และ  3)  ผูนิ้เทศมีความคิดเห็นวา่  การนิเทศ
แบบร่วมมือกนัมีผลโดยตรงต่อครู  เน่ืองจากการนิเทศแบบร่วมมือกนั  เป็นความร่วมมือกนัของผู ้
นิเทศและครู  ท าใหค้รูมีการท างานอยา่งเป็นระบบ  มีความมัน่ใจและเกิดความภาคภูมิใจท่ีสามารถ
ปรับปรุง  แกไ้ข  และพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนไดส้ าเร็จ 

 จรูญพร  ล าไย (2547 :  บทคดัยอ่)  ไดท้ าการวิจยัเร่ือง    การนิเทศการสอนแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อนและการนิเทศโดยผูบ้ริหารเพื่อพฒันาสมรรถภาพการท าวิจยัในชั้นเรียน ของครูประถม 
ศึกษา  โดยมีขั้นตอนการนิเทศดงัน้ี  1)  การประชุมก่อนการสงัเกต  1.1  ใหค้วามรู้แก่ครูผูส้อน
เก่ียวกบัการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  1.2  วางแผนด าเนินการนิเทศการสอน  2)  การ
สังเกตการสอน 3)  การวิเคราะห์ขอ้มูล และ 4)  การประชุมปรึกษาหลงัการสังเกต ผลการวิจยั  
พบวา่ 1) หลงัจากครูผูส้อนไดรั้บการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการนิเทศโดย
ผูบ้ริหาร  ครูมีความรู้  ความเขา้ใจ  มีความสามารถในการท าวิจยัในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน  โดยครูท่ีไดรั้บ
การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมีความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถสูงกวา่ครูท่ีไดรั้บ
การนิเทศโดยผูบ้ริหาร    2) ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการนิเทศ
โดยผูบ้ริหารมีความเห็นวา่การนิเทศการสอนช่วยใหค้รูสามารถท าการวิจยัในชั้นเรียนไดป้ระสบ
ผลส าเร็จ      และการวิจยัในชั้นเรียนช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียน   
3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนหลงัการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนสูงกวา่ก่อน
การวิจยัในชั้นเรียน  โดยนกัเรียนท่ีครูไดรั้บการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มนกัเรียนท่ีไดรั้บการนิเทศโดยผูบ้ริหาร  4) นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อ
การจดัการเรียนการสอนของครูท่ีไดรั้บการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  โดยเห็นวา่
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บรรยากาศในหอ้งเรียนสนุก   ไม่น่าเบ่ือ   และครูมีการชมเชยใหก้ าลงัใจแก่นกัเรียนตลอดเวลา  
ส่วนการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีไดรั้บการนิเทศโดยผูบ้ริหารนั้น  นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี
ต่อการจดัการเรียนการสอนของครู โดยเห็นวา่ ครูสอนตามล าดบัขั้นตอนและเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 
        งานวจิัยเกีย่วกบัการวิจัยในช้ันเรียน 

 ลดัดา กองค า (2542 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาสภาพการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน  เพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่     สงักดักรมสามญัศึกษา   จงัหวดั
ขอนแก่น     พบวา่ 1) สภาพการวิจยั (1)ดา้นการด าเนน้การ พบวา่ โรงเรียนส่วนมากมีนโยบาย
ส่งเสริมใหค้รูน าผลการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนไปพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน (2) ดา้น
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ครูส่วนมากมีการเรียนรู้เก่ียวกบัการวิจยั จากการศึกษาระดบั
มหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนในการท าวิจยัในชั้นเรียน  โดยการใหข้วญัก าลงัใจ 
ปัญหาทัว่ไปของครูท่ีมีผลต่อการเรียนการสอนส่วนมากเป็นปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ปัญหาท่ีครู
ส่วนมากพบเก่ียวกบัตวันกัเรียนในชั้นเรียน คือ นกัเรียนไม่สนใจเรียน ครูมีการท าวจิยัในชั้นเรียน
นอ้ย ครูท่ีไม่เคยท าวจิยัในชั้นเรียน ส่วนมากพฒันาการเรียนการสอนโดยการสงัเกตสภาพปัญหา
และหาแนวทางแกไ้ข ปัญหาท่ีครูน ามาท าวิจยัในชั้นเรียน ส่วนมากคือ ปัญหาเก่ียวกบักระบวนการ
เรียนการสอน และเทคนิคการสอน วิธีการท่ีครูใชใ้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน ส่วนมาก คือ  
วิธีการวิจยัเชิงทดลองและครูแกปั้ญหาการท าวิจยัในชั้นเรียนส่วนมาก ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ (3) ดา้นงบประมาณ พบวา่ ครูส่วนมากใชทุ้นส่วนตวัในการท าวิจยั     (4) ดา้นวสัดุ
อุปกรณ์และแหล่งขอ้มูลพบวา่  โรงเรียนส่วนมากมีการจดัหาหาวสัดุอุปกรณ์เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท าวิจยัใหแ้ก่ครูและแหล่งขอ้มูลท่ีครูศึกษาเพื่อท าการวิจยันั้น ส่วนมากศึกษาจากต ารา
ทางวิชาการ เอกสาร วารสารท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ปัญหาและความตอ้งการ โรงเรียนมีปัญหาเก่ียวกบัการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ท่ีพบวา่มีปัญหามาก 2 อนัดบัแรก คือ เรียน
การด าเนินการวิจยั วสัดุอุปกรณ์ และแหล่งขอ้มูลส าหรับการวิจยั โรงเรียนมีความตอ้งการอยูใ่น
ระดบัมาก โดยเฉพาะเร่ืองการด าเนินการวิจยั งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และแหล่งขอ้มูล 3) 
ผูบ้ริหารมีบทบาทต่อการส่งเสริมการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนในระดบัปานกลาง โดยท่ี
ส่งเสริมมาท่ีสุดคือ เร่ืองการส่งเสริมความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงานของครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน 
และดา้นท่ีส่งเสริมนอ้ยท่ีสุด คือ การมีความรับผดิชอบต่อครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน 
      คงศกัด์ิ  ธาตุทอง  และคณะ  (2543 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ือง การฝึกทกัษะการท าวิจยัใน
ชั้นเรียนส าหรับนกัศึกษาฝึกสอน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าหลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการมาใชฝึ้ก
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ทกัษะการท าวจิยัในชั้นเรียนของนกัศึกษา  การฝึกเรียนรู้ร่วมกนัของอาจารยนิ์เทศกแ์ละนกัศึกษา
ฝึกสอนในการท าวิจยัชั้นเรียน  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action  Research) ซ่ึงมี
ขั้นตอนดงัน้ี การวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การสงัเกต และเกบ็รวบรวมขอ้มูล  และการสะทอ้น
การปฏิบติั (Kemmis and  McTaggart, 1992 )ผูร่้วมวิจยัประกอบดว้ย  อาจารยนิ์เทศก ์20 คน และ
นกัศึกษาฝึกสอน 60 คน ในสาขามธัยมศึกษา ภาควิชาการมธัยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น การวจิยัน้ีด าเนินการวิจยั ระหวา่งเดือนมีนาคม - ตุลาคม 2542 โดยอาจารย์
นิเทศกใ์ชแ้นวคิดของการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในการฝึกนกัศึกษาใหท้ าการวิจยัในชั้นเรียน
ผลการวิจยัพบวา่  อาจารยนิ์เทศกส่์วนใหญ่พอใจผลงานวจิยัของนกัศึกษาและเห็นวา่การวิจยัส่งผลดี
แก่นกัศึกษาฝึกสอนอาจารยนิ์เทศกส์องท่าน และนกัศึกษาบางคนเห็นวา่การวิจยัส่งผลกระทบต่อ
งานฝึกสอน นกัศึกษาฝึกสอนราวคร่ึงหน่ึงเห็นวา่งานวิจยัเป็นงานหนกั อยา่งไรกต็ามทุกคนสามารถ
ท าได ้ บางคนรู้สึกภาคภูมิใจท่ีสามารถท าวิจยัได ้ การวจิยัคร้ังน้ีมีอุปสรรคหลายอยา่งท่ีจะตอ้งแกไ้ข
ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี การเพิ่มความรู้เร่ืองวิจยัในชั้นเรียนกบันกัศึกษาฝึกสอน  รูปแบบการ
น าเสนอเคา้โครงการวิจยั  และความร่วมมือเขียนสะทอ้นความเห็นของอาจารยนิ์เทศกแ์ละนกัศึกษา
ฝึกสอน ยิง่ไปกวา่นั้นการวิจยัคร้ังน้ีส่งผลใหค้ณาจารยภ์าควิชาการมธัยมศึกษา  ตอ้งเปิดท าการเรียน
การสอนวิชาการท าวิจยัในชั้นเรียน  เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนก่อนการออกท าการฝึกสอน 

 อภิเชษฐ ศิริรัตน์ (2544 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการวจิยัเชิงปฏิบติัการ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2                ัั             
                                                                                        
                                                                                             ดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาและทกัษะการค านวณ   เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  3. ดา้น
พฤติกรรมการเรียนในหอ้งเรียน กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   
โรงเรียนเทศบาลสนัป่ายางหน่อม  สงักดักองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู ภาคเรียนท่ี 1  
                  จ านวน 32                                                           
พทุ   กราช 2521     (ฉบบัปรับปรุง 2533)           3 บทเรียน  โดยใชรู้ปแบบกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของ     กิตติพร  ปัญญาภิญโญพร (2539)    ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน   คือ 
ก. ขั้นวางแผน     ข. ขั้นปฏิบติัและรวบรวมขอ้มูล   และขั้น    ค. ขั้นทบทวนและประเมินผลเพื่อ
ปรับแผน 3 ขั้นตอนมีการปฏิบติัต่อเน่ืองกนัเป็นวงจรจนสามารถแกปั้ญหาของนกัเรียนไดเ้ป็นท่ีน่า
พอใจ  ผลการวิจยั   พบวา่ นกัเรียนมีความรู้   ความเขา้ใจในเน้ือหาและมีทกัษะการคิดค านวณดีข้ึน  
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  และต่อครูผูส้อนคณิตศาสตร์นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียน
ในหอ้งเรียนเหมาะสมมากข้ึน 
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 กฤษณา  พึ่งธรรม (2544 :  บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนเพื่อ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1   โดยใชก้ลุ่มท่ีศึกษา คือ นักเรียน จ านวน 18 คน ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการของ กิตติพร  
ปัญญาภิญโญผล และรูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลของส านกังานการประถมศึกษา 
จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า  นกัเรียนมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัดี  นกัเรียน 15 คน สอบผา่นจุดประสงค์
การเรียนรู้ทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องมีการซ่อมเสริม อีก 3 คน ต้องมีการซ่อมเสริมในบาง
จุดประสงค ์ นกัเรียนทุกคนผา่นเกณฑก์ารทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกิดการพฒันาศกัยภาพ
ไปในทางท่ีดีข้ึน มีพฤติกรรมทางบวกมากข้ึน และมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์และต่อครูคณิตศาสตร์ 

 วีระพล  ฉลาดแยม้ (2544 : บทคดัยอ่) ยงัไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การวิจยัในชั้นเรียนของครู
ประถมศึกษาสังกดัส านักงานการประถมศึกษา จงัหวดัหนองบวัล าภู โดยศึกษาสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการในการท าวิจยั ซ่ึงพบว่า มีครูประถมศึกษาในจงัหวดัเพียงร้อยละ 15.21 ไดท้  าการวิจยั
ในชั้นเรียน มีความรู้และทกัษะในการวิจยัอยู่ในระดบั “นอ้ย”  แต่มีความเห็นว่า ตนเองมีลกัษณะ
ของนกัวิจยัอยูใ่นระดบั  “ดี”  ปัญหาการท าวิจยัอยูใ่นระดบั  “มาก”  ไดแ้ก่  การขาดความรู้เก่ียวกบั
หลกัการวิจยั  ขาดแหล่งศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการวิจยั  ขาดงบประมาณ  ไม่มีการสนบัสนุนการวิจยั
และไม่มีผูเ้ช่ียวชาญให้ค  าปรึกษาในการท าวิจยั และมีความตอ้งการในระดับ  “มาก”  เก่ียวกับ
งบประมาณสนบัสนุนการวิจยั  ผูเ้ช่ียวชาญใหค้  าปรึกษาในการวิจยั  และแหล่งคน้ควา้งานวิจยั 
 จาโรจน์  วงศก์ระจ่าง  (2545 :  บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ียดึนกัเรียนเป็นส าคญัของครูโรงเรียนแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่โดย          
ใชข้ั้นตอนการวิจยั  7  ขั้นตอน คือ  ศึกษากลุ่มเป้าหมาย  สร้างความสมัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย         
ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา  วางแผนปฏิบติังาน ปฏิบติัตามแผน ติดตามประเมินผล
ระหวา่งปฏิบติั และประเมินผลการวิจยั ผลการวิจยั พบวา่ ครูมีการจดัการเรียนรู้ท่ียดึนกัเรียน     
เป็นส าคญัตามตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารพฒันาอยูใ่นระดบัดี  1 รายการ  คือ ครูมีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเนน้การพึ่งพาตนเอง และอยูใ่นระดบัพอใช ้ จ านวน 6 รายการ ไดแ้ก่ ครูมีการจดักิจกรรม
การเรียนรู้มากท่ีสุด จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความตอ้งการและความสนใจของนกัเรียน      
จดักิจกรรมเรียนรู้ท่ีเนน้การประเมินตนเอง  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนสามารถสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง และจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้เป็นกลุ่ม/รายบุคคล  

 เนตรชนก  วงษลิ์ขิตเลิศ  (2546  :  บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาผลการ
ใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน โดยวิธีการร่วมมือของครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษใน
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้  ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ สงักดั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 129 
 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน”  โดยท าการศึกษาผลการใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้น
เรียนโดยวิธีร่วมมือของครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษจ านวน  13 คน ผลการศึกษาปรากฏวา่ผลการใช้
กระบวนการท าวิจยัในชั้นเรียนโดยใชว้ิธีการร่วมมือท าใหค้รูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษท าการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการในชั้นเรียนได ้ โดยมีรายงานการวิจยัท่ีมีคุณภาพเสร็จสมบูรณ์ในระดบัดีมากร้อยละ 7.69 
ระดบัดี ร้อยละ 34.86 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 53.84 จ านวน 13 ฉบบั  และความเห็นของ
ครูผูส้อนภาษาองักฤษต่อกระบวนการท าวจิยัในชั้นเรียนโดยวิธีร่วมมือมีระดบัเหมาะสมระดบัมาก  
และผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการท าวิจยัในชั้นเรียนก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .01 
 สุพฒัน์  มีสกุล  (2546 :  บทคดัยอ่)  ยงัไดใ้ชก้ระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมพฒันา 
ศกัยภาพครูในการท าวิจยัในชั้นเรียน โรงเรียนคลองลานวิทยา จงัหวดัก าแพงเพชร จ านวน 11 คน 
โดยมีรูปแบบการวิจยัเป็น 4  ขั้นตอนคลา้ย ๆ กบัรูปแบบของ  จิรชยั บูรณะฤทธ์ิทวี (2546 : 
บทคดัย่อ) คือ ขั้นวางแผนการด าเนินงาน ขั้นลงมือปฏิบติัตามแผน ขั้นการสังเกต และขั้นการ
สะทอ้นผลกลบั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบบนัทึกส าหรับครู แบบบนัทึกส าหรับ
ผูว้ิจยั แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมินรายงานการวิจยัในชั้นเรียนของ
ครู เม่ือประเมินการเขียนรายงานของครู พบวา่ ครูจ านวน 8  คน สามารถเขียนรายงานผลการวิจยัอยู่
ในเกณฑท่ี์ดี และอีก 3  คน สามารถเขียนรายงานผลการวิจยัอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
 ศกัดา  สวาทะนนัทน์   (2551 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง       การศึกษารูปแบบและ 
ผลการใชรู้ปแบบการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ในชั้นเรียน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีการด าเนินงาน 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เร่ิมตน้การวิจัย ระยะท่ี 2 
ด าเนินการวิจยั และระยะท่ี 3 ส้ินสุดการวิจยั ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการด าเนินงานท่ีมี 4 ขั้นตอน 
คือ 1.สร้างความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง   2. ก าหนดหลกัการปฏิบติังานร่วมกนั 3. ด าเนินงานเพื่อ
ขบัเคล่ือนภารกิจ        4. ประเมินผลการปฏิบติังาน และผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้ ก่ียวข้องในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้ นเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า สมรรถนะการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน
ของนกัศึกษามีพฒันาการดีข้ึน โดยระยะด าเนินการวิจยัและการน าเสนอผลงานวิจยันกัศึกษาทุกคน
มีผลการประเมินสมรรถนะดงักล่าวในระดบัดีถึงดีมากทุกตวับ่งช้ีและมีคุณภาพรายงานวิจยัอยู่ใน
ระดบัดีถึงดีมาก ส่วนสมรรถนะการไดม้าซ่ึงหัวขอ้การวิจยัและคุณภาพของโครงร่างวิจยัอยู่ใน
ระดบัพอใชถึ้งดีและผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งและนกัศึกษาพบวา่ ผูเ้ก่ียวขอ้ง
เกิดการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนว่ามีประโยชน์ทั้งต่อผูส้อน
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และผูเ้รียน ส่วนนกัศึกษาไดเ้รียนรู้วิธีการแกปั้ญหาในชั้นเรียนจากการใหค้  าแนะน าของผูเ้ก่ียวขอ้ง
และเพื่อนโดยผา่นกิจกรรมการน าเสนอผลงานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ตลอดจนตระหนกั
ถึงคุณค่าของการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการ ในชั้นเรียนว่าเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันางานใน
วิชาชีพ 
 
งานวจิัยต่างประเทศ 
  งานวจิัยเกีย่วกบัการการนิเทศการสอน 

 ชายเดอร์ (Shyder  1991 : 45 - 58) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศ
ทางการวิจยัโดยมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมการท า
วิจยัของมหาวิทยาลยั ประการท่ีสอง เพื่อศึกษาพฒันาการของการจดัการของแผนกวิ ชาภายใน
มหาวิทยาลยั เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์วิเคราะห์ขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัซ่ึงมีจ านวน 37 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า 
อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัท่ีด าเนินการวิจยั ร้อยละ 67 เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ภายใน
คณะของตนเอง กิจกรรมดงัตวัอยา่ง ไดแ้ก่ การเป็นผูช่้วยโครงการวิจยั การเขา้ร่วมสัมมนาทางการ
วิจยัและยงัไม่พบอีกวา่ งบประมาณในการสนบัสนุนการท าวิจยัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อ
โครงการวิจยัในมหาวิทยาลยั 

 เคนเนท (Kenneth 1992 : 4-6)  ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาครูนกัวิจยัในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายของรัฐเพนซิลวาเนียตอนเหนือพบว่ามีบทสรุปเก่ียวกับการวิจัยของครู
ทั้งหมด 6 ขอ้ใหญ่ๆ แต่ขอ้สรุปท่ี 3  ถึง  6  สะทอ้นถึงความคิดของผูเ้ขา้ร่วมในประเด็นการวิจยัของ
ครูถึงขั้นตอนการพฒันาบุคลากร โดยขอ้สรุปท่ี 3  คือ การสนบัสนุนและให้ความร่วมมือจากฝ่าย
บริหารท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความพยายามท าวิจยัของครู ขอ้สรุปท่ี 4  คือ การพิจารณาความ
คิดเห็นโดยผูเ้ขา้ร่วมว่าดว้ยการวิจยัในประเด็นการวิจยัในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือพฒันาวิชาชีพท่ี
ไดผ้ล ขอ้สรุป  ท่ี 5  อธิบายอุปสรรคท่ีเด่นๆ  2  อย่าง ต่องานวิจยัของครู คือ เวลาและทศันคติโดย
ขอ้สรุปท่ี 6      คือ  การส่งเสริมงานวิจยัของครูในโรงเรียนของรัฐเพนซิลวาเนียเพื่อพฒันาบุคลากร
เป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้อยา่งไรก็ดีตอ้งท าดว้ยความสมคัรใจ ท าเป็นระบบร่วมมือร่วมใจกบัส่ิงท่ีไดเ้พิ่ม
จากงานวิจยัน้ี คือ การอธิบายขั้นตอนการพฒันาบุคลากร ซ่ึงเป็นรูปแบบผสมผสานทฤษฎีและการ
ปฏิบติัเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในปรากฏการณ์ของชั้นเรียน ท าให้ครูไม่เพียงแต่ไดเ้ปรียบการสอน
ดว้ยการสอบถาม ซ่ึงใชห้้องเรียนเป็นหลกัเท่านั้น แต่ยงัมีส่วนให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิจยัเพื่อ
การศึกษาท่ีดีกวา่ 
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           แชมป์  (Schempp , P.G. 1995 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาเร่ือง  การเรียนรู้ในงานท่ีท า : 
วิเคราะห์การเสาะแสวงหาความรู้ของครู จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เกณฑท่ี์ครูใชใ้นการ
เสาะแสวงหาความรู้เพื่อใชใ้นการสอนไดป้ระสบผลส าเร็จ โดยใชก้รณีศึกษากบัครู  2   คนท่ีมี
ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนรัฐบาลท่ีตั้งอยูด่า้นตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา  
เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย  การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและใชว้ีดีทศัน์บนัทึกภาพวิเคราะห์เอกสาร  
สมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการใชเ้ทคนิค Ethnographic เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผลการศึกษา
พบวา่เกณฑท่ี์วดัความรู้ท่ีชดัเจนของครูมี  5  องคป์ระกอบ  คือ  การปฏิบติัการและการด าเนินการ
ในชั้นเรียน (ครูไดส้งัเกตดูประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดจากการท างานน ามาด าเนินการในชั้นเรียน) 
พฤติกรรมของครู  (ครูไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานสอนของครูคนอ่ืน)  ความรู้ดา้น
เน้ือหาวิชา  (ครูไดฐ้านความรู้มาจากความรู้เดิม  ศึกษาตามความสนใจของตน  หาจากแหล่งความรู้
อ่ืน ๆ ท่ีสะดวกต่อการคน้ควา้และจากความสนใจของนกัเรียน)   ความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู  (ไดม้า
จากทั้ง 3 ขอ้  ขา้งตน้ท่ีผา่นการปฏิบติัฝึกฝน  สาธิตและท ากิจกรรม)  และเง่ือนไขภายนอก  (เป็น
อิทธิพลจากนอกชั้นเรียน  เช่น  กฎหมาย  นโยบายของโรงเรียน  เป็นตน้) 
         เดน็นิน (Dennin 1998 : 86-A) ไดว้จิยัเก่ียวกบัผลกระทบวิธีการนิเทศดว้ยตนเอง
ส าหรับผูรั้บการอบรบเป็นผูแ้นะแนว   พบวา่   วิธีการนิเทศดว้ยตนเองเพื่อเพิ่มการพฒันาครูความ
เป็นมืออาชีพ      และความสามารถในการนิเทศใหเ้กิดการพฒันาอตัโนมติั        โดยใชส้ถิติแบบ 
Non-Parametric  ในการทดสอบผลกระทบดงักล่าว  ปรากฏวา่ไม่มีผลกระทบต่อการนิเทศตนเอง
แต่อยา่งใด 
 เชมวัร์ (Seymour 1999 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคู่มือการนิเทศการสอนในชั้น
เรียนของครูใหญ่  พบวา่ ครูใหญ่หรือผูบ้ริหารควรสนบัสนุนการนิเทศ   การสอนในการเรียนการ
สอน และควรเพิ่มทกัษะเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตรใหก้บัครูผูส้อน  รวมทั้งใชก้ลยทุธ์ร่วมมือกนัใน
การนิเทศการสอน 
 ทาบานิค ซิเนอร์ และ เกนเนธ (Tabachnick ; Zeichner and Kenneth 1999  :  
บทคดัย่อ)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความคิดและการกระท า : การวิจัยในชั้นเรียนและการพฒันา
การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ การวิจยัในชั้นเรียนมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ต่อการ
สนบัสนุนวิธีการเปล่ียนแปลงความคิดในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิธีการน้ีตั้งสมมติฐาน
ไวว้่าเพียงแค่จากการสังเกตของครู ครูจะเกิดการเรียนรู้ พร้อม ๆ  กบัการทบทวนถึงวิธีการสอนได้
ดว้ยตนเอง ดว้ยวิธีการวิจยั การวิจยัในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูสามารถปรับปรุง ความเขา้ใจในเร่ือง
ของความคิดของนกัเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ แต่ไม่สามารถจ าน าเอาวิธีการสอนท่ีแตกต่างกนั 
เขา้มาร่วมกนัเปล่ียนแปลงความคิดของนกัเรียนไดม้ากนกั 
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 โรบินสัน (Robinson 2000 : 80-A)  ไดว้จิยัเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานของครูและ
ระดบัการนิเทศแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามการ
ปฏิบติัการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของ  ซินเดอร์ พาแวน  ในโรงเรียน 15  แห่งเพื่อแยกความพึงพอใจ
ในงานครู โดยเลือกจากโรงเรียนแต่ละระดบัโดยการสุ่ม พบวา่ การเพิ่มการนิเทศแบบมีส่วนร่วมใน 
การสะทอ้นผลขอ้มูลยอ้นกลบัสามารถเพิ่มความพึงพอใจในงานของครูระหวา่งในโรงเรียนประถม 
ศึกษา 
 
 งานวจิัยเกีย่วกบัการวิจัยในช้ันเรียน 
 ฟอร์ไซท   (Forsythe 1993 : บทคดัยอ่)       ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการใน
ชั้นเรียนของครู ซ่ึงใหน้กัเรียนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลในโรงเรียน
ประถมศึกษา  ซ่ึงใหน้กัเรียนเป็นผูป้ระเมินดว้ยตนเอง  โดยการใหมี้ส่วนร่วมในการก าหนดหวัขอ้
ส าหรับการประเมินและวางแผนการประเมิน  ในดา้นขอ้มูลทางสงัคม การบา้นวิชาคณิตศาสตร์
และการตดัสินใจในการก าหนดเน้ือหาในแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส่วนผูป้กครองจะเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) จากแฟ้มสะสมงาน การประชุมหนงัสือพิมพข์องโรงเรียนและการ
สมัภาษณ์โดยตรง  ซ่ึงครูจะไดข้อ้มูลจากการบนัทึกสั้น ๆ (Anecdotal) การสังเกตการเขียนบนัทึก
แบบ Journal writing และการแสดงออก กระบวนการวจิยัน้ีใชเ้วลา 4 เดือน  โดยท่ีผูป้กครองและ
ครูร่วมมือกนัในการติต่อส่ือสารในเร่ืองของการประเมินผล  ซ่ึงเป็นการประเมินผลท่ีเปล่ียนแปลง
ไปจากวิธีการเดิม ๆ ไปสู่การประเมินผลแบบไตรภาคี  โดยเป็นการร่วมมือกนัระหวา่ง 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ 
ผูป้กครอง นกัเรียน ครู ผลท่ีไดเ้ป็นส่ิงท่ีน่าสนใจส าหรับครูแต่ละคนและโรงเรียน  เก่ียวกบั
หลกัสูตรและวิธีการประเมินผลการเรียน 
 เอลิสัน (Eliasson 1994 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการใชง้านวิจยั : กรณีศึกษาระหวา่ง
นกัเรียนฝึกหดัครูและครูท่ีร่วมงานกนัมาส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและงานวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ในชั้นเรียน จากผลการวิจยั พบวา่ ครูสามารถเป็นนกัวจิยัได ้แต่ตอ้งใชเ้วลาและการวางแผนในการ
ส่งเสริมทกัษะ การเปล่ียนเจตคติและแกปั้ญหาความคิดของครูในการเป็นนกัวิจยัตอ้งไดรั้บการริเร่ิม 
ตั้งแต่ในหลกัสูตรเม่ือตอนฝึกหดัครู  แต่การพฒันาความสามารถเป็นกระบวนการตามระดบัชั้น  ซ่ึง
เร่ิมตน้เม่ือตอนฝึกหดัครู และด าเนินต่อเน่ืองไปตลอดการประกอบอาชีพของครู การมีส่วนร่วมใน
งานวิจยัน้ี  ไดส้ร้างความสมัพนัธ์ใหเ้กิดข้ึนระหวา่งผูร่้วมงานซ่ึงไดแ้ก่ นกัเรียนฝึกหดัครู ครู และ
อาจารยม์หาวทิยาลยั  ซ่ึงเป็นผูร่้วมงานวจิยั 
 เกวนโดลิน  และโคเวน (Gwnedolyn and  Cowen 2000 : บทคดัยอ่) ไดร่้วมกนัด าเนิน
โครงการสนบัสนุนใหค้รูเป็นนกัวิจยั เพื่อประเมินผลการการเรียนรู้ดว้ยการวจิยัในชั้นเรียน โดยได้
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ร่วมกบัมหาวทิยาลยัโอไฮโอ สนบัสนุนใหค้รูในโรงเรียนของชุมชนเอลคฮ์าร์ด ในรัฐอินเดียน่า ท่ีมี
ความหลากหลายในพื้นฐานการสอน ไดแ้บ่งเป็นกลุ่มเลก็ๆ เพื่อท าวจิยัในชั้นเรียนร่วมกนั ซ่ึงถือ
เป็นเร่ืองใหม่ โดยเร่ิมด าเนินการดว้ยครูเพียง 5 คนเท่านั้น โครงการน้ีประสบความส าเร็จมาก
จนกระทัง่ผูบ้ริหารของโรงเรียน ตอ้งขยายโอกาสไปใหก้บัครูอ่ืน ๆ บา้ง จึงไดข้อเงินทุนสนบัสนุน
จากรัฐมาขยายงาน ท าใหใ้นปีต่อมา มีครูถึง 67 คน ไดเ้ขา้ร่วมท าโครงการวิจยัในชั้นเรียนส าเร็จอีก 
22 โครงการ ในปีท่ีสอง มีครูถึง 62 คน ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ และท าวิจยัส าเร็จถึง 82 โครงการ และ
ในช่วงปีท่ีสาม มีครูอีก 50 คน เขา้ร่วมและด าเนินโครงการส าเร็จอีก 17 โครงการ ผลการเขา้ร่วม
โครงการของครู พบวา่ ครูไดรั้บขอ้มูลอนัมีค่าต่อการจดัการเรียนการสอน และมีความรู้สึกมัน่คงใน
วิชาชีพ จึงท าใหเ้ช่ือไดว้า่ การวิจยัในชั้นเรียน จะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิรูป
โรงเรียน และการพฒันาวิชาชีพ สนบัสนุนนกัเรียนใหมี้ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สนบัสนุน
การเรียนการสอนท่ีท าใหไ้ดรั้บผลตอบสนองสะทอ้นกลบัมาจากผูเ้รียน เกิดการยอมรับในเน้ือหาท่ี
เรียน ร่วมทั้งครูแต่ละคนเกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้เพิม่เติม และรู้สึกวา่ไดรั้บการส่งเสริมจากกลุ่ม
เก่ียวกบัอาชีพ 
  ไวดแ์มน  (Wideman  2002 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ขผลการ
เรียนของนักเรียนโดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการ  และผลการสอบของเขตพื้นท่ี  (provincial test 
results)   การทดลองเกิดข้ึนในช่วงปีการศึกษา 1999 - 2000  มีครูผูส้อนเป็นกลุ่มตวัอย่าง  จ  านวน  
17  คน  และผูฝึ้กท าวิจยัเชิงปฏิบติัการ  จ านวน  5  คน  ซ่ึงมาจากหลายโรงเรียน  ท าการทดลอง
นกัเรียน เกรด 3 และ เกรด 6 การวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการทดสอบ
ของส านกังานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  1999 (Education Quality and Accountability Office : 
EQAO)  แลว้ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีถูกตอ้งแก่ครูผูส้อน  จากนั้นใหค้รูผูส้อนจบัคู่กนัในลกัษณะของ
กลัยาณมิตรเพื่อให้ขอ้เสนอแนะ ค าติชมซ่ึงกนัและกนั  (critical friends)  โดยร่วมกนัวิเคราะห์
ขอ้มูลของโรงเรียนตนเอง  จากนั้นก าหนดปัญหาท่ีจะท าการปรับปรุงแกไ้ข  ตั้งค  าถามการวิจยั  
สาเหตุ  เก็บขอ้มูลเพื่อประเมินผลการปฏิบติังาน  และบันทึกขอ้มูล  หลังการทดลองจากการ
ประเมินผลโดยตวัครูผูส้อนเองและจากการทดสอบนักเรียน  โดยใชแ้บบทดสอบของส านักงาน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ปี 2000  (EQAO 2000)  ผลท่ีปรากฏ  แสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จใน
การแก้ปัญหา  ว่าการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการ  และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีถูกตอ้ง  เป็นวิธีแก้ไข  
ปรับปรุง  ผลการเรียนของนกัเรียนได ้ และเป็นการพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมืออาชีพ 
 เยสส์  (Yeatts 2002 : 218) ไดศึ้กษาผลการวิจยัเร่ืองการใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการของ
ครูและนกัเรียนในชั้นเรียน พบวา่ ครูและนกัเรียนไดรั้บประโยชน์อยา่งมากในการใชว้ิธีการวิจยัเชิง
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ปฏิบติัการ  ท าใหค้รูมีความมัน่ใจในตนเองมากข้ึนสามารถปรับปรุงและประสบความส าเร็จในการ
ร่วมกนัจดัการเรียนการสอน 
  Su-Ching Lin (2003 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
ร่วมมือ  เพื่อปรับปรุง   แกไ้ขวินัยในชั้นเรียน  โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ครูรู้จกัใชก้ลยุทธ์และ
เทคนิคการสอนในการตดัสินใจแกปั้ญหาในชั้นเรียนของตนเอง  กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบร่วมมือท่ีแบ่งออกเป็น  5  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1)  การตั้งค  าถามการวิจยั  2)  การวางแผน  3)  การ
ลงมือปฏิบติัตามแผน  4)  การสังเกต  และ  5)  การสะทอ้นผล  ในทุกขั้นของกระบวนการวิจยัใน
การทดลองน้ี  มีครูท่ีเร่ิมฝึกหัดท าวิจยั  จ  านวน  1  คน  และมีครูท่ีมีความเช่ียวชาญ  จ านวน  2  คน  
ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลายแห่ง  ไดแ้ก่  บนัทึกประจ าวนัท่ีเขียนโดยครูท่ีเร่ิมฝึกหัดท าวิจยั  
การประชุมสัมมนา  และการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  ผลการวิจยัพบว่า  การวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบร่วมมือช่วยให้ครูมีความเขา้ใจในกลยทุธ์การสอนของตนเอง  ซ่ึงท าให้ครูท่ีเร่ิมฝึกหัดท าวิจยั
เกิดความรู้สึกถึงความแตกต่างของชั้นเรียนท่ีตนเองสอนและพยายามปรับปรุง  แกไ้ขให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
 

สรุป 
 

ในการศึกษา เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน  ของครูเขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานในการด าเนินการวิจยั
ตามล าดบัดงัน้ี   1)  การนิเทศการสอน ไดแ้ก่  การนิเทศภายในโรงเรียน  การนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ   การนิเทศแบบพฒันาการ    ทฤษฎีเก่ียวกบัการนิเทศการสอน  2)  การออกแบบการเรียน
การสอนเชิงระบบ  3)  การวิจยัในชั้นเรียน ไดแ้ก่  ความหมายและความส าคญัของการวิจยั  ขั้นตอน
การวิจยั  และประโยชน์ของการวิจยั  4)  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ  5)  ขอ้มูลพื้นฐานของ
โรงเรียนในเขตการศึกษา 5 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ และ 6) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ งานวจิยัท่ี
เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการนิเทศ  การนิเทศการสอน  และการวิจยัในชั้นเรียน 

จากการศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีและผลการวิจยัในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัได้
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้  สามารถสรุปไดว้า่  การวิจยัในชั้นเรียนเป็นกระบวนการศึกษาคน้ควา้  เพื่อ
น ามาใชใ้นการแกปั้ญหา และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเองอยา่งเป็นระบบ  ซ่ึงมี
กระบวนการ  5  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1) ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา  2)  ก าหนดวิธีการในการแกปั้ญหา  
3)  พฒันาส่ือ นวตักรรม และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 4)  การด าเนินการตามแผน  และ  5)  สรุปผล
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และเขียนรายงาน ทั้งน้ีการท าวิจยัในชั้นเรียนใหมี้ประสิทธิผล  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาอยา่ง
แทจ้ริงนั้น  ผูนิ้เทศ  จะมีบทบาทส าคญัในการเป็นผูค้อยช่วยเหลือ  ใหค้  าแนะน า  เป็นท่ีปรึกษา  
และใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริม  ใหค้รูสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จากการศึกษาเร่ืองการนิเทศการสอนหลากหลายวิธีการ สรุปไดว้า่ การนิเทศการสอนแบบ
หลากหลายวิธีการเป็นการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนท่ีสามารถน าไปใชไ้ดใ้นโรงเรียนทุกแห่ง  
มีความเหมาะสมส าหรับครูแต่กลุ่ม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความพร้อม  ความตอ้งการ ความสนใจ แรงจูงใจ 
และศกัยภาพของครู   จุดเด่นของการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  กคื็อ  ครูมีโอกาสเลือกรับ
วิธีการนิเทศท่ีตนเองชอบ   ซ่ึงมีวิธีการนิเทศ 4 วิธี   คือ  1)  การนิเทศแบบคลินิก  (Clinical 
Supervision)  2)   การนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ   (Cooperative Professional Development)     
3)  การนิเทศแบบพฒันาตนเอง (Self-directed Development)    และ  4)  การนิเทศโดยผูบ้ริหาร 
(Administrative Monitoring) ซ่ึงในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการตอ้งอาศยัความรู้ ทกัษะดา้น
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล   และทกัษะดา้นเทคนิค  ท่ีอยูภ่ายใตห้ลกัการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการส่ือสาร การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่ นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดท้บทวนหลกัการ และแนวคิดเก่ียวกับการวิจยัและพฒันา
ร่วมกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอน เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบและสงัเคราะห์
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู 
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บทที่ 3 

 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง   การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5     อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   เป็นการ
ประยกุตใ์ชก้ระบวนการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE  Model   ตามแนวคิดของ  เควิน  ครูส  
(Kevin  Kruse  2008 : 1)   ร่วมกบักรอบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ก าหนด
ขั้นตอนการวจิยัและพฒันารูปแบบการนิเทศ  โดยมีครูเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2553  เป็นหน่วยการวิเคราะห์  (Unit of Analysis)  ซ่ึงมีขั้นตอนในการ
วิจยัตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี  1    การวิเคราะห์ (Analysis) = การวิจยั  Research1  (R1) :  การศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง   
 ขั้นตอนท่ี  2   การออกแบบและการพฒันา  (Design and Development)  =  การพฒันา 
Development1  (D1)  :  การพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ    
 ขั้นตอนท่ี  3  การน าไปใช ้ (Implementation)  =  การวิจยั  Research2  (R2)   :  การน า
รูปแบบไปใช ้  

ขั้นตอนท่ี  4  การประเมินผล  (Evaluation)  =  การพฒันา  Development2 (D2):   การ 
ประเมินและปรับปรุงรูปแบบ    
 
 การด าเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอนสรุปได้ตามแผนภูมิท่ี  7  (หน้าถัดไป)  และมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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กำรด ำเนินกำรวจิัย 
 
การวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ

การวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ผูว้ิจยัไดก้ าหนดรายละเอียด
ของการด าเนินการแต่ละขั้นตอน  ดงัน้ี 
  
ขั้นตอนที ่ 1    กำรวิเครำะห์ (Analysis) = กำรวิจัย  Research1  (R1) :  กำรศึกษำข้อมูลพืน้ฐำนและ 
  ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง   

เ ป็นการศึกษาขอ้มูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  และไดแ้นวทางการปฏิบติัท่ีเหมาะสม  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
การวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5   อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ดว้ยการศึกษาขอ้มูล
ดงักล่าว  ประกอบดว้ย  1)  การศึกษาวิเคราะห์ส่ิงท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริง 2) การศึกษา
วิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   3) การระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึง
ประสงค ์ 

ในการศึกษาวเิคราะห์ส่ิงท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบาย   เป้าหมายจากขอ้ก าหนดกฎหมายระดบัชาติ   และฝ่ายการศึกษาอคัร
สงัฆมณฑลกรุงเทพฯเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนของครู  และการนิเทศภายในของโรงเรียนใน
เขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ดว้ยวิธีการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ  และครูผูส้อน  ส่วนวิเคราะห์
หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดศึ้กษา หลกัการแนวคิดการวิจยัและพฒันา  การ
ออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ  การนิเทศการสอน  การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ การ
นิเทศแบบพฒันาการ   การวิจยัในชั้นเรียน  และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  ดว้ยวิธีการศึกษาเอกสาร 
วรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
ขั้นตอนที ่ 2   กำรออกแบบและกำรพฒันำ  (Design and Development)  =  กำรพฒันำ 
     Development1  (D1)  :  กำรพฒันำและตรวจสอบคุณภำพของรูปแบบ    

เป็นขั้นท่ีด าเนินการร่วมกนัทั้งการออกแบบและพฒันา (Design and Development) 
กบัการศึกษาวจิยัดว้ยการน าขอ้มูลพื้นฐานมาสงัเคราะห์ร่างตน้แบบรูปแบบการนิเทศ และน า
ตน้แบบรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนไปตรวจสอบความสมเหตุสมผล โดยผูเ้ช่ียวชาญ (Development1: D1) 
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น าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบไปแกไ้ขปรับปรุงตน้แบบใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน รวมทั้งการ
พฒันาเคร่ืองมือต่าง ๆ ในแต่ละองคป์ระกอบและกระบวนการของรูปแบบ 
 
ขั้นตอนที ่ 3  กำรน ำไปใช้  (Implementation)  =  กำรวิจัย  Research2  (R2)   :  กำรน ำรูปแบบไปใช้   

เป็นการน าตน้แบบรูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชใ้นภาคสนาม โดยใชก้าร
วิจยัเชิงทดลองแบบการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว  มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
(One-Group Pretest-Posttest Design)  
 
ขั้นตอนที ่ 4  กำรประเมินผล  (Evaluation)  =  กำรพฒันำ  Development2 (D2):   กำรประเมินและ 
    ปรับปรุงรูปแบบ    
 เป็นขั้นของการพฒันา ประกอบดว้ย  การประเมินผลก่อนการนิเทศ ระหวา่งการนิเทศ
และหลงัการนิเทศ    รวมทั้งการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลไปปรับปรุงรูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE Model)  ใหส้มบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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R1 

D1 

R2 

D2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี  7  ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

 

ขั้นตอนกำรวจิยั 
 

กำรด ำเนินกำรวจิยั 
 

ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินกำรวจิยั 

ขั้นตอนท่ี  1  Analysis   (R1) 
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและทฤษฎี 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ศึกษาเอกสาร นโยบาย  หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี   
การนิเทศการสอนและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนท่ี  2  Design and  
                     Development  (D1) 
การพฒันาและตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบ 
 

รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ 
เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน  

ของครูเขตการศึกษา 5   
อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

ขั้นตอนท่ี  3  Implementation  (R2) 
การน ารูปแบบไปใช ้
 

 

1.  สมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ   
     ของครูผูนิ้เทศ 
2.  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน   
     ของครูผูนิ้เทศ 
3.  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบ 
     หลากหลายวธีิการ  ของครูผูรั้บการนิเทศ   
4.  สมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียน  ของครูผูรั้บ 
     การนิเทศ   
5.  ความพึงพอใจของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบ 
     การนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ     
6.  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเกิดจากการท าวิจยั 
     ในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ 
 
 
 

 

ขั้นตอนท่ี  4  Evaluation  (D2) 
การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ 
 

ทบทวน และปรับปรุงรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วธีิการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ 

การวจิยัในชั้นเรียนใหมี้ความเหมาะสมก่อนน าไปใช ้

รูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวธีิกำร 
เพือ่ส่งเสริมสมรรถภำพกำรวจัิยในช้ันเรียน 

 

สัมภาษณ์/สอบถาม เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน 
และสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน 

เขตการศึกษา 5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 

ก าหนดเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์
ของรูปแบบการนิเทศ 

ร่างตน้แบบรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย 
วธีิการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวจิยั 
ในชั้นเรียนส าหรับครูเขตการศึกษา 5   
อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

ตรวจสอบความสมเหตุสมผล 
ของตน้แบบรูปแบบการนิเทศ 
และทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศ 

ปรับปรุงตน้แบบรูปแบบการนิเทศ 

พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและการนิเทศ 

ผูว้จิยัน าตน้แบบรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ  
ไปทดลองใชก้บัครูผูนิ้เทศ   

ครูผูรั้บการนิเทศ  และนกัเรียน 

R1 

D1 

D2 

R2 

1.  สภาพและขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการ 
     ท าวจิยัในชั้นเรียนและสภาพการนิเทศ 
     ภายในของโรงเรียนเขตการศึกษา 5   
     อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
2.  แนวทางการพฒันารูปแบบการนิเทศ 
     ท่ีเหมาะสม 
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กำรด ำเนินกำรวจิัย 
  
 กระบวนการของการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดรายละเอียดของการด าเนินการแต่ละขั้นตอน  ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนที ่ 1    กำรวิเครำะห์ (Analysis) = กำรวิจัย  Research1  (R1) :  กำรศึกษำข้อมูลพืน้ฐำนและ 
  ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง   

เ ป็นการศึกษาขอ้มูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  และไดแ้นวทางการปฏิบติัท่ีเหมาะสม  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
การวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5   อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ดว้ยการศึกษาขอ้มูล
ดงักล่าว  ประกอบดว้ย  1)  การศึกษาวิเคราะห์ส่ิงท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริง 2) การศึกษา
วิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และ   3) การระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ี
พึงประสงค ์ 
 

 วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานใน
การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน     
ของครูเขตการศึกษา  5   อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 

 วธีิด ำเนินกำร 
  1. วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมายในการพฒันาครูดา้นการวจิยัในชั้นเรียนและการ
นิเทศการสอนจากเอกสารขอ้ก าหนดกฎหมาย  ของฝ่ายการศึกษา อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และ
หน่วยงานทุกระดบัซ่ึงเป็นสภาพท่ีคาดหวงั 

2.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนและการ 
นิเทศภายในโรงเรียนเขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  โดยการสมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3.  วิเคราะห์ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอน 
4.  วิเคราะห์เอกสาร  ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน 
5.  วิเคราะห์หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 141 
 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการนิเทศ

แบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5       
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีดงัน้ี 

 1.  แบบวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบันโยบาย    เป้าหมาย   ซ่ึงเป็นสภาพท่ีคาดหวงั  ทฤษฎี
ที่เกี่ยวขอ้งกบัพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ         เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการ
วิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  จ านวน  1  ฉบบั 

 2.  แบบสัมภาษณ์สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการของผูอ้  านวยการโรงเรียน  ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  และครูผูส้อนเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน    และการนิเทศภายใน
โรงเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   จ านวน 1 ฉบบั 

 
 ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 ฉบับที่  1  แบบวิเครำะห์เอกสำร  นโยบำย    เป้ำหมำยกำรวิจัยในช้ันเรียนซ่ึงเป็นสภำพ

ที่คำดหวัง  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
               1.  ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
 2.  สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบันโยบาย    เป้าหมายจากขอ้ก าหนดกฎหมาย    ของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั  รวมทั้งฝ่ายการศึกษา  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ซ่ึงเป็นสภาพท่ี
คาดหวงัในการพฒันาครูดา้นการวจิยัในชั้นเรียน   และการนิเทศภายในโรงเรียน  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการนิเทศการสอน   ทฤษฏี   หลกัการ    แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
โรงเรียน  และหลกัการ  แนวคิด  เก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ   
 3.  น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์    เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 
                4.  น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีปรับปรุง  แกไ้ข  แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)   แลว้วิเคราะห์ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence  : IOC)   โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา  คือ  
  เห็นวา่สอดคลอ้ง   ใหค้ะแนน  +1    
  ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน    0    
  เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1 
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Ν
R  IOC 

เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  โดยใชเ้ทคนิคของ Rovineli  and  
Hambleton  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์  2536 : 117)  โดยใชสู้ตร 

 
                                      
                          
      เม่ือ  IOC    หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 
     R   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                 N     หมายถึง  จ านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 
ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั  1.00   
 5.  น าแบบวิเคราะห์เอกสารไปปรับปรุง  แกไ้ข  เก่ียวกบัรายละเอียดของค าถามใหมี้ความ
ชดัเจน  สามารถส่ือความไดง่้าย  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

แผนภูมิท่ี  8  ขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 

สร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 

ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิ เคราะห์เอกสารเ กี ่ยวกบันโยบาย    
เป้าหมายการวิจยัซ่ึงเป็นสภาพท่ีคาดหวงั  และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

น าแบบวิเคราะห์เอกสารเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์     
เพื่อตรวจสอบความชดัเจน ถูกตอ้งและเหมาะสม   

และน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 
 

น าแบบวิเคราะห์เอกสารเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ   
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  

โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 

น าแบบวิเคราะห์เอกสารไปปรับปรุง  แกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  น าขอ้มูลที่ได ้จากแบบวิเคราะห์เอกสาร มาวิเคราะห์  โดยการวิเคราะห์เน้ือหา  
(Content  Analysis)  แลว้น าเสนอในรูปแบบพรรณนาความ    
  ฉบับที่  2  แบบสัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ฝ่ำยวิชำกำร  และครูผู้สอน
เกีย่วกบัสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรกำรท ำวิจัยในช้ันเรียนและกำรนิเทศภำยในโรงเรียนของครู
เขตกำรศึกษำ  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
  1.  ศึกษาแนวคิด    ทฤษฎี    หลกัการเก่ียวกบัการสมัภาษณ์       การวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนัและประเมินความตอ้งการจ าเป็นของการนิเทศการสอน             เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบ
แนวทางและประเดน็ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
  2.  สร้างแบบสัมภาษณ์ใหค้รอบคลุม       ตรงตามเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการ
สมัภาษณ์ตามขอบข่ายท่ีก าหนดไว ้
  3.  น าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์    เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 
  4.  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุง  แกไ้ข  แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity) แลว้วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence  : IOC)   ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั  1.00   
        5.  น าแบบสัมภาษณ์ไปปรับปรุง  แกไ้ข  เก่ียวกบัรายละเอียดของค าถามใหมี้ความ
ชดัเจน  สามารถส่ือความไดง่้าย  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี  9 
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แผนภูมิท่ี 9  ขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ 
                       ในการท าวิจยัในชั้นเรียนและการนิเทศภายในโรงเรียน        
 
  กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อน 
เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการท าวิจยัในชั้นเรียนและการนิเทศภายในโรงเรียนมา
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis)  แลว้น าเสนอในรูปแบบพรรณนาความ 
   
ขั้นตอนที ่ 2   กำรออกแบบและกำรพฒันำ  (Design and Development)  =  กำรพฒันำ 
     Development1  (D1)  :  กำรพฒันำและตรวจสอบคุณภำพของรูปแบบ    

         เป็นขั้นท่ีด าเนินการร่วมกนัทั้งการออกแบบและพฒันา    (Design and Development)  
กบัการศึกษาวจิยัดว้ยการน าขอ้มูลพื้นฐานมาสงัเคราะห์ร่างตน้แบบรูปแบบการนิเทศ และน า
ตน้แบบรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนไปตรวจสอบความสมเหตุสมผล โดยผูเ้ช่ียวชาญ (Development1: D1) 

สร้างแบบสัมภาษณ์ใหค้รอบคลุม ตรงตามเน้ือหาและวตัถุประสงค ์
ของการสมัภาษณ์ 

 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นของการนิเทศการสอน เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวทางและ

ประเดน็ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 

น าแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์     
เพื่อตรวจสอบความชดัเจน ถูกตอ้งและเหมาะสม  และน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 

 

น าแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 

 

น าแบบสมัภาษณ์มาปรับปรุง  แกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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น าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบไปแกไ้ขปรับปรุงตน้แบบใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน รวมทั้งการ
พฒันาเคร่ืองมือต่าง ๆ ในแต่ละองคป์ระกอบและกระบวนการของรูปแบบ 
 
        วตัถุประสงค์  เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ      เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวจิยัในชั้นเรียนของครู     เขตการศึกษา 5      อคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ 
 
 วธีิกำรด ำเนินกำร   
        การด าเนินการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครูเขตการศึกษา 5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ซ่ึงมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 1.  ร่างตน้แบบรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการ
วิจยัในชั้นเรียน   
 2.  ตรวจสอบร่างตน้แบบรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน   
 3.  ปรับปรุง  แกไ้ข  ตน้แบบรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน   
 4.  พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล      ไดแ้ก่        1)  แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบั 
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียน     2)  แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ      3)  แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน     
4)  แบบประเมินความสามารถในการนิเทศ       5)  แบบสงัเกตและบนัทึกการท าวิจยัในชั้นเรียน    
6) แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ  7) แบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจยั
ในชั้นเรียน 8)  แบบประเมินความสามารถในการเขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียน 9) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 10) ประเดน็สนทนากลุ่มเก่ียวกบั
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบ 
 1.  แบบตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎ ี   ควำมเป็นไปได้    และควำมสอดคล้อง
ของร่ำงต้นแบบรูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวธีิกำร    ซีไอพอี ี      (CIPE Model)    ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการสร้างและพฒันาแบบทดสอบดงัน้ี  
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  1.  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อน ามาก าหนด
แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้ และความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบ 
ท่ีชดัเจน 
 2.  สร้างแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี     ความเป็นไปได ้   และความ 
สอดคลอ้งของร่างรูปแบบใหค้รอบคลุมและตรงตามประเดน็ 
 3.  น าแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี      ความเป็นไปได ้       และความ 
สอดคลอ้งของร่างรูปแบบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 
 4.  น าแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี      ความเป็นไปได ้       และความ 
สอดคลอ้งของร่างรูปแบบท่ีปรับปรุง แกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน   ตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา   (Content  Validity)   แลว้วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item Objective Congruence  : IOC)   ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง  0.80 - 1.00   
   5.  น าแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้ง 
ของร่างรูปแบบไปปรับปรุง  แกไ้ข  เก่ียวกบัขอ้ค าถามใหมี้ความชดัเจน  สามารถส่ือความไดง่้าย  
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี  10 
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แผนภูมิท่ี 10 ขั้นตอนการพฒันาแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้  
                      และความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบ 
    
          กำรวเิครำะห์ข้อมูล  

  การพิจารณาความเหมาะสม ใชค่้าดชันีความสอดคลอ้ง ถา้มีค่า ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถือ
วา่ขอ้นั้นมีความเหมาะสม ถา้ขอ้ใดต ่ากวา่ 0.50 จะพิจารณาเหตุผลและค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญเป็น
รายขอ้เพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

 
 2.  กำรพฒันำเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นขั้นตอนการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการนิเทศ 
แบบหลากหลายวิธีการ      เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู    เขตการศึกษา 5   
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลภายหลงัท่ีไดพ้ฒันารูปแบบ 
การนิเทศเสร็จส้ินแลว้   
 

สร้างแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้ 
 และความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบ 

ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อน ามาก าหนดแบบตรวจสอบ 

น าแบบตรวจสอบ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์    
 เพื่อตรวจสอบความชดัเจน ถูกตอ้งและเหมาะสม  และน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 

 

น าแบบตรวจสอบ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 

น าแบบตรวจสอบ ไปปรับปรุง  แกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ไดแ้ก่  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศ  รายละเอียดดงัน้ี 
        1.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  จ ำนวน  10  ฉบับ  คือ 

         ฉบบัท่ี  1  แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้และการวิจยั 
ในชั้นเรียน            
  ฉบบัท่ี  2  แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ    
  ฉบบัท่ี  3  แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน      
  ฉบบัท่ี  4  แบบประเมินความสามารถในการนิเทศ     
  ฉบบัท่ี  5  แบบสังเกตสงัเกตพฤติกรรมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน   
  ฉบบัท่ี  6  แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ      
  ฉบบัท่ี  7  แบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียน     
  ฉบบัท่ี  8  แบบประเมินความสามารถในการเขียนรายงานการวจิยัในชั้นเรียน   
  ฉบบัท่ี  9  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย 
วิธีการ  

          ฉบบัท่ี  10  ประเดน็สนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย 
วิธีการ   

 
                       2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรนิเทศส ำหรับครูผู้นิเทศและครูผู้รับกำรนิเทศ  คอื 

          1.  แผนนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา , แบบเพือ่นช่วยเพื่อน และแบบพฒันาตนเอง   
  2.  แบบสังเกตการสอน 
  3.  แบบบนัทึกประจ าวนั  (Journal Writing) 
  4.  แผนการจดัการเรียนรู้ 
  5.  แบบทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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        ขั้นตอนกำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 

         ฉบับที ่ 1  แบบสัมภำษณ์เกีย่วกบัสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวจัิยในช้ันเรียน        
ของครูผู้รับกำรนิเทศ 
  1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการเก่ียวกบัการสมัภาษณ์ สมรรถนะการจดัการเรียนรู้
และการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวทางและประเดน็ในการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
  2.  สร้างแบบสมัภาษณ์ใหค้รอบคลุม ตรงตามเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการ 
สมัภาษณ์ตามขอบข่ายท่ีก าหนดไว ้
  3.  น าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 
  4.  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุง  แกไ้ข     แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  ตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity)  แลว้วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence  : IOC)   ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั  1.00   

5.  น าแบบสัมภาษณ์ไปปรับปรุง  แกไ้ข  เก่ียวกบัรายละเอียดของค าถามใหมี้ความ 
ชดัเจน  สามารถส่ือความไดง่้าย  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี  11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 150 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 11  ขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้และการวิจยั 
         ในชั้นเรียน 

 
 ฉบับที ่ 2  แบบทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร    

ก่อนและหลงัจากไดรั้บการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั มีลกัษณะ
ขอ้สอบแบบเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ านวน 20  ขอ้  โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัความหมาย    ความส าคญั   
กระบวนการวิจยั  การวิเคราะห์ขอ้มูล  การแปลผล  และการเขียนรายงานการวจิยั   โดยมีเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนดงัน้ี ถา้ตอบถูกใหข้อ้ละ 1 คะแนน ถา้ตอบผดิหรือไม่ตอบใหข้อ้ละ  0  คะแนน  ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการสร้างและพฒันาแบบทดสอบดงัน้ี 
 1.  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนจากเอกสาร   หนงัสือ          และวรรณกรรม 
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาก าหนดแบบทดสอบ   ประเดน็ท่ีตอ้งการวดัและน าไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

2.  สร้างแบบทดสอบใหค้รอบคลุมและตรงตามเน้ือหา   ความรู้    เร่ืองการวิจยัใน 
ชั้นเรียน   

สร้างแบบสัมภาษณ์ใหค้รอบคลุม ตรงตามเน้ือหาและวตัถุประสงค ์
ของการสมัภาษณ์ 

 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการเก่ียวกบัการวิเคราะห์ 
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียน  เพื่อน ามาก าหนดกรอบ

แนวทางและประเดน็ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 

น าแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์     
เพื่อตรวจสอบความชดัเจน ถูกตอ้งและเหมาะสม  และน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 

 

น าแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 

 

น าแบบสมัภาษณ์มาปรับปรุง  แกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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  3.  น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพือ่ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 
   4.  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุง  แกไ้ข     แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา   (Content  Validity)   แลว้วิเคราะห์ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence  : IOC)   ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั  1.00   
    5.  น าแบบทดสอบไปปรับปรุง  แกไ้ข  เก่ียวกบัขอ้ค าถามใหมี้ความชดัเจน  สามารถ 
ส่ือความไดง่้าย  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี  12 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี  12  ขั้นตอนการสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
                        การวิจยัในชั้นเรียน 

          
 
 
 
 

สร้างแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน  จากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรม 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพือ่น ามาก าหนดแบบทดสอบ   

น าแบบทดสอบไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 

น าแบบทดสอบไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 

น าแบบทดสอบมาปรับปรุง  แกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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 ฉบับที ่ 3  แบบทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรนิเทศแบบหลำกหลำยวธีิกำร   
ก่อนและหลงัจากไดรั้บการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั มีลกัษณะ
ขอ้สอบแบบถูก ผดิ  จ  านวน 20  ขอ้  โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัความหมาย รูปแบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
นิเทศ ขั้นตอนการนิเทศ   ประโยชน์ของการนิเทศ  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี    ถา้ตอบถูกให้
ขอ้ละ 1 คะแนน  ถา้ตอบผดิใหข้อ้ละ 0  คะแนน  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างและพฒันาแบบทดสอบ
ดงัน้ี 
  1.  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ จากเอกสาร หนงัสือ และ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อน ามาก าหนดแบบทดสอบ   ประเดน็ท่ีตอ้งการวดัและน าไปปรึกษา
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  2.  สร้างแบบทดสอบใหค้รอบคลุมและตรงตามเน้ือหา  ความรู้  เก่ียวกบัการนิเทศ 
แบบหลากหลายวิธีการ 
 3.  น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพือ่ตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 
  4.  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุง  แกไ้ข     แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  ตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา   (Content  Validity)   แลว้วิเคราะห์ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence  : IOC)   ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั  1.00   
   5.  น าแบบทดสอบไปปรับปรุง  แกไ้ข  เก่ียวกบัขอ้ค าถามใหมี้ความชดัเจน  สามารถ 
ส่ือความไดง่้าย  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี  13 
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แผนภูมิท่ี  13  ขั้นตอนการสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
                       การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
 
 ฉบับที ่ 4  แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรนิเทศ     

      เป็นการประเมินตนเองในการนิเทศการสอน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  Scale)  จ  านวน  10  ขอ้    ซ่ึงเป็นการประเมินพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรม  ซ่ึงมีเกณฑ์
ระดบัคุณภาพ  แบ่งเป็น  5  ระดบั  คือ   

   ระดบั  5  มากท่ีสุด   หมายถึง   มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนั้นเป็นประจ า  
                    สม ่าเสมอหรือทุกคร้ัง  

         ระดบั  4  มาก            หมายถึง   มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนั้นเป็นส่วนใหญ่ 
         ระดบั  3  ปานกลาง   หมายถึง   มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนั้นเป็นบางคร้ัง  
 ระดบั  2  นอ้ย หมายถึง   มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนั้นเป็นส่วนนอ้ย 
   ระดบั  1  นอ้ยท่ีสุด    หมายถึง   มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนั้นนอ้ยมาก  

ผูว้ิจยัไดร่้วมกบัผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศและปรึกษากบัท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ก าหนดเกณฑท่ี์
ใชใ้นการใหค้วามหมายโดยการใหค่้าร้อยละเฉล่ียเป็นรายขอ้  ดงัน้ี 

สร้างแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการจากเอกสาร  หนงัสือ   
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อน ามาก าหนดแบบทดสอบ   

น าแบบทดสอบไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 

น าแบบทดสอบไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 

น าแบบทดสอบมาปรับปรุง  แกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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  ตั้งแต่  85.00  ข้ึนไป หมายถึง    มีความสามารถในการนิเทศอยูใ่นระดบัสูงมาก 
  75.00 – 84.00   หมายถึง    มีความสามารถในการนิเทศอยูใ่นระดบัสูง 
  65.00 – 74.00            หมายถึง    มีความสามารถในการนิเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  55.00 – 74.00            หมายถึง    มีความสามารถในการนิเทศอยูใ่นระดบัต ่า 
  ต ่ากวา่  55.00         หมายถึง    มีความสามารถในการนิเทศอยูใ่นระดบัต ่ามาก 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างและพฒันาแบบประเมินความสามารถในการนิเทศ ดงัน้ี 
   1.  ศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือแบบประเมิน
ความสามารถท่ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) แลว้น า
ขอ้มูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัจริง  เพื่อจดัท าเคร่ืองมือแบบ
ประเมินความสามารถ 
                 2.  สร้างเคร่ืองมือประเมินความสามารถในการนิเทศตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีก าหนด 
                    3.  น าแบบประเมินความสามารถท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 
 4.  น าแบบประเมินความสามารถท่ีปรับปรุง แกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน   
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา   (Content  Validity)   แลว้วิเคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง   (Index of Item Objective Congruence  : IOC)   ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งอยู่
ระหวา่ง  0.80 - 1.00   
   5.  น าแบบประเมินความสามารถไปปรับปรุง  แกไ้ข  เก่ียวกบัขอ้ค าถามใหมี้ความ 
ชดัเจน  สามารถส่ือความไดง่้าย  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี  14 
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แผนภูมิท่ี  14   ขั้นตอนการสร้างและพฒันาแบบประเมินความสามารถในการนิเทศ 
 

 ฉบับที ่ 5  แบบสังเกตและบนัทกึพฤติกรรมกำรด ำเนินกำรวจิัยในช้ันเรียน 
      เป็นการสังเกตจากการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนโดยครูผูนิ้เทศ   ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
สร้างและพฒันาแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน  ดงัน้ี  
  1.  ศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือการนิเทศ 
การสอน  การสังเกตการสอน  แลว้น าขอ้มูลมาประมวลจดัท าเคร่ืองมือ 
  2.  สร้างเคร่ืองมือสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน  ตาม
ขอบเขตเน้ือหาท่ีก าหนด 
   3.  น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนท่ีสร้างข้ึน
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 
 
 

ศึกษาหลกัการ   แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือแบบประเมิน
ความสามารถในการนิเทศแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating   Scale) 

สร้างเคร่ืองมือประเมินความสามารถในการนิเทศตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีก าหนด 

น าแบบประเมินความสามารถในการนิเทศมาแกไ้ขปรับปรุง   
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

น าแบบประเมินความสามารถในการนิเทศเสนอผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง   

 

น าแบบประเมินความสามารถในการนิเทศเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์    
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง   
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   4.  น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนท่ีปรับปรุง  
แกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  
Validity)   แลว้วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence  : IOC)   ได้
ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง  0.80 - 1.00   
     5.  น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน  ไปปรับปรุง   
แกไ้ข  เก่ียวกบัขอ้ค าถามใหมี้ความชดัเจน  สามารถส่ือความไดง่้าย  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ   
ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี  15 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี  15  ขั้นตอนการสร้างและพฒันาแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการด าเนินการวิจยั 
                       ในชั้นเรียน 
 
 
 

สร้างแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมตามขอบเขตเน้ือหาท่ีก าหนด 

ศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง 
แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมแลว้น าขอ้มูลมาประมวลจดัท าเคร่ืองมือ 

น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 

น าสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 

น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม  ไปปรับปรุง  แกไ้ข   
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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  ฉบับที ่ 5  แบบสังเกตและบนัทกึพฤติกรรมกำรนิเทศ 
      ประเมินจากการนิเทศการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูนิ้เทศ  โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
สร้างและพฒันาแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ  ดงัน้ี  
   1.  ศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือการนิเทศ 
การสอน  การสังเกตการสอน  แลว้น าขอ้มูลมาประมวลจดัท าเคร่ืองมือ 
   2.  สร้างเคร่ืองมือสังเกตสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ  ตามขอบเขตเน้ือหา
ท่ีก าหนด 
  3.  น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ  ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 
  4.  น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ  ท่ีปรับปรุง แกไ้ข แลว้เสนอต่อ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity)   แลว้
วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence  : IOC)  ไดค่้าดชันีความ
สอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง  0.80 - 1.00   
    5. น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศไปปรับปรุง    แกไ้ข     เก่ียวกบัขอ้ 
ค าถามใหมี้ความชดัเจน    สามารถส่ือความไดง่้าย     ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ     ดงัรายละเอียด
ในแผนภูมิท่ี  16 
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แผนภูมิท่ี  16  ขั้นตอนการสร้างและพฒันาแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ   
 ฉบับที ่ 7  แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนโครงกำรวจิัยในช้ันเรียน    
ประเมินจากความสามารถในการเขียนโครงการวิจยั  โดยผูว้ิจยั  ครูผูนิ้เทศ  และผูนิ้เทศ     เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  จ  านวน  12  ขอ้  ซ่ึงเป็นการประเมินพฤติกรรมหรือปฏิบติั
กิจกรรม  ซ่ึงมีเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  แบ่งเป็น  5  ระดบั  คือ   

ระดบั  5  มากท่ีสุด  หมายถึง  โครงการวิจยัมีรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาขอ้นั้น ๆ  
        ถูกตอ้ง  ชดัเจน  และครบถว้น 

   ระดบั  4  มาก หมายถึง        โครงการวิจยัมีรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาขอ้นั้น ๆ  
         ถูกตอ้ง  ชดัเจน  แต่ไม่ครบถว้น 

   ระดบั  3  ปานกลาง   หมายถึง  โครงการวิจยัมีรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาขอ้นั้น ๆ  
          ถูกตอ้ง  แต่ไม่ค่อยชดัเจน  แต่ครบถว้น 

             ระดบั  2  นอ้ย       หมายถึง  โครงการวิจยัมีรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาขอ้นั้น ๆ  
      ถูกตอ้ง  แต่ไม่ชดัเจน  และไม่ครบถว้น 

สร้างแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ  ตามขอบเขตเน้ือหาท่ีก าหนด 

ศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสังเกตและบนัทึก
พฤติกรรมการนิเทศ  แลว้น าขอ้มูลมาประมวลจดัท าเคร่ืองมือ 

น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ  เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 

น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ  เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ   
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  

โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 

น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ  ไปปรับปรุง  แกไ้ข   
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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             ระดบั  1  นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  โครงการวิจยัมีรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาขอ้นั้น ๆ  
                        ไม่ถูกตอ้ง  ไม่ชดัเจน  และไม่ครบถว้น 
ผูว้ิจยัไดร่้วมกบัผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศและปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ก าหนด
เกณฑท่ี์ใชใ้นการใหค้วามหมายโดยการใหค่้าร้อยละเฉล่ียเป็นรายขอ้  ดงัน้ี 
  ตั้งแต่  85.00  ข้ึนไป หมายถึง    มีความสามารถในการท าโครงการวิจยั 
                 อยูใ่นระดบัสูงมาก 
  75.00 – 84.00   หมายถึง    มีความสามารถในการท าโครงการวิจยั 
                 อยูใ่นระดบัสูง 
  65.00 – 74.00            หมายถึง    มีความสามารถในการท าโครงการวิจยั 
                 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  55.00 – 64.00            หมายถึง    มีความสามารถในการท าโครงการวิจยั 
                 อยูใ่นระดบัต ่า 
  ต ่ากวา่  55.00         หมายถึง    มีความสามารถในการท าโครงการวิจยั 
                 อยูใ่นระดบัต ่ามาก 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างและพฒันาแบบประเมินความสามารถ  ดงัน้ี  
  1.  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนจากเอกสาร  หนงัสือ และวรรณกรรม 
เพื่อน าขอ้มูลมาก าหนดโครงสร้างของเคร่ืองมือวดั  และประเดน็ท่ีตอ้งการวดัและน าไปปรึกษา
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  2.  สร้างแบบประเมินความสามารถการเขียนโครงการวจิยัในชั้นเรียนใหค้รอบคลุม 
ตรงตามเน้ือหา  ความรู้ เร่ืองการวิจยัในชั้นเรียน 
                        3.  น าแบบประเมินความสามารถท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 
   4.  น าแบบประเมินความสามารถท่ีปรับปรุง แกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน   
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา     (Content  Validity)     แลว้วิเคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง     (Index of Item Objective Congruence  : IOC)   ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งอยู่
ระหวา่ง  0.80 - 1.00   
     5.  น าแบบประเมินความสามารถไปปรับปรุง  แกไ้ข  เก่ียวกบัขอ้ค าถามใหมี้ความ 
ชดัเจน  สามารถส่ือความไดง่้าย  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี  17 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี  17  ขั้นตอนการสร้างและพฒันาแบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจยั 
       ในชั้นเรียน                       
 ฉบับที ่ 8  แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนรำยงำนวจิัยในช้ันเรียน    ประเมิน
จากความสามารถในการเขียนรายงานวิจยัในชั้นเรียน  โดยผูว้ิจยั  ครูผูนิ้เทศ  และผูนิ้เทศ   เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า    (Rating  Scale)  5  ระดบั  จ านวน  15  ขอ้  ซ่ึงเป็นการประเมินพฤติกรรม
หรือปฏิบติักิจกรรม  ซ่ึงมีเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  คือ   

ระดบั  5  มากท่ีสุด  หมายถึง     รายงานวจิยัมีรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาขอ้นั้น ๆ 
         ถูกตอ้ง  ชดัเจน  และครบถว้น 

   ระดบั  4  มาก       หมายถึง   รายงานวจิยัมีรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาขอ้นั้น ๆ 
         ถูกตอ้ง  ชดัเจน  แต่ไม่ครบถว้น 

   ระดบั  3  ปานกลาง   หมายถึง  รายงานวจิยัมีรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาขอ้นั้น ๆ 
         ถูกตอ้ง  แต่ไม่ค่อยชดัเจน  แต่ครบถว้น 

สร้างแบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียน 

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน  จากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรม 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพือ่น ามาก าหนดแบบประเมินความสามารถ ประเดน็ท่ีตอ้งการวดั 

น าแบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียน 
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 

น าแบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียนเสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ  เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา   

โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 

น าแบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียน 
มาปรับปรุง  แกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 161 
 

             ระดบั  2  นอ้ย       หมายถึง     รายงานวิจยัมีรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาขอ้นั้น ๆ       
                                                                              ถูกตอ้ง  แต่ไม่ชดัเจน  และไม่ครบถว้น 

             ระดบั  1  นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง     โครงการวิจยัมีรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาขอ้นั้น ๆ  
                           ไม่ถูกตอ้ง  ไม่ชดัเจน  และไม่ครบถว้น 
ผูว้ิจยัไดร่้วมกบัผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศและปรึกษากบัท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ก าหนดเกณฑ ์
ท่ีใชใ้นการใหค้วามหมายโดยการใหค่้าร้อยละเฉล่ียเป็นรายขอ้  ดงัน้ี 
  ตั้งแต่  85.00  ข้ึนไป หมายถึง    มีสามารถในการเขียนรายงานวจิยัในชั้นเรียน 
                 อยูใ่นระดบัสูงมาก 
  75.00 – 84.00   หมายถึง    มีสามารถในการเขียนรายงานวจิยัในชั้นเรียน 
                 อยูใ่นระดบัสูง 
  65.00 – 74.00            หมายถึง    มีสามารถในการเขียนรายงานวจิยัในชั้นเรียน 
                 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  55.00 – 64.00            หมายถึง    มีสามารถในการเขียนรายงานวจิยัในชั้นเรียน 
                 อยูใ่นระดบัต ่า 
  ต ่ากวา่  55.00         หมายถึง    มีสามารถในการเขียนรายงานวจิยัในชั้นเรียน 
                 อยูใ่นระดบัต ่ามาก 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างและพฒันาแบบประเมินความสามารถ  ดงัน้ี  
  1.  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนจากเอกสาร  หนงัสือ และวรรณกรรม 
เพื่อน าขอ้มูลมาก าหนดโครงสร้างของเคร่ืองมือวดั  และประเดน็ท่ีตอ้งการวดัและน าไปปรึกษา
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  2.  สร้างแบบประเมินความสามารถในการเขียนรายงานวิจยัในชั้นเรียนให ้
ครอบคลุมตรงตามเน้ือหา  ความรู้ เร่ืองการวิจยัในชั้นเรียน 
                       3.  น าแบบประเมินความสามารถท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 
 4.  น าแบบประเมินความสามารถท่ีปรับปรุง  แกไ้ข   แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน   
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา   (Content  Validity)   แลว้วิเคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง     (Index of Item Objective Congruence  : IOC)   ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งอยู่
ระหวา่ง  0.80 - 1.00   
  5.  น าแบบประเมินความสามารถไปปรับปรุง  แกไ้ข  เก่ียวกบัขอ้ค าถามใหมี้ความ
ชดัเจน  สามารถส่ือความไดง่้าย ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี  18 
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แผนภูมิท่ี  18  ขั้นตอนการสร้างและพฒันาแบบประเมินความสามารถในการเขียนรายงานการวิจยั 
                       ในชั้นเรียน                 
 

  ฉบับที ่ 9   แบบสอบถำมควำมพงึพอใจทีมี่ต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร    
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า   (Rating  Scale)  5  ระดบั  จ านวน  15  ขอ้ โดยก าหนดค่าระดบัความพึงพอใจแต่ละ
ช่วงคะแนนและความหมาย  ดงัน้ี 
   ระดบั  5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
   ระดบั  4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   ระดบั  3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

สร้างแบบประเมินความสามารถในการเขียนรายงานวิจยัในชั้นเรียน 

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน  จากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรม 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพือ่น ามาก าหนดแบบประเมินความสามารถ ประเดน็ท่ีตอ้งการวดั 

น าแบบประเมินสามารถในการเขียนรายงานวิจยัในชั้นเรียน 
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 

น าแบบประเมินความสามารถสามารถในการเขียนรายงานวิจยัในชั้นเรียน 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา   

โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 

น าแบบประเมินสามารถในการเขียนรายงานวิจยัในชั้นเรียน 
มาปรับปรุง  แกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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   ระดบั  2 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
   ระดบั  1 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการใหค้วามหมายโดยไดจ้ากแนวคิดของเบสท ์  (Best 1986 : 195)  
การใหค้วามหมาย  โดยการใหค่้าเฉล่ียเป็นรายดา้นและรายขอ้  ดงัน้ี 
   4.51 - 5.00 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
   3.51 - 4.50 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   1.51 - 2.50 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
   1.00 - 1.50 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
  1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการจากหนงัสือ  ต ารา  เอกสารและงานวิจยั  เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  2.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจใหค้รอบคลุมและตรงตามเน้ือหา  โดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
                       3.  น าแบบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 
     4.  น าแบบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีปรับปรุง แกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5  
ท่าน  ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา   (Content  Validity)   แลว้วิเคราะห์ค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence  : IOC)  ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งอยู่
ระหวา่ง  0.80 - 1.00   
   5.  น าแบบแบบสอบถามความพึงพอใจไปปรับปรุง  แกไ้ข  เก่ียวกบัขอ้ค าถามใหมี้ 
ความชดัเจน  สามารถส่ือความไดง่้าย  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี  19 
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แผนภูมิท่ี  19  ขั้นตอนการสร้างและพฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศ 
        แบบหลากหลายวิธีการ 
 
 ฉบับที ่ 10  ประเด็นสนทนำกลุ่ม 
      ประเมินจากการนิเทศการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูนิ้เทศ  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้าง
และพฒันาแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ  ดงัน้ี  
  1.  ศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนทนากลุ่ม  แลว้น าขอ้มูลมา
จดัท าประเดน็การสนทนากลุ่ม 
  2.  สร้างประเดน็การสนทนากลุ่มตามขอบเขตเน้ือหาท่ีก าหนด 
  3.  น าประเดน็การสนทนากลุ่มท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 
   4.  น าประเดน็การสนทนากลุ่ม  ท่ีปรับปรุง แกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity)   แลว้วิเคราะห์ค่าดชันี

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจใหค้รอบคลุมและตรงตามเน้ือหา 
 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการจากหนงัสือ  ต ารา  เอกสารและงานวิจยั   
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

น าแบบแบบสอบถามความพึงพอใจไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง  และน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 

น าแบบแบบสอบถามความพึงพอใจไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 

น าแบบศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุง  แกไ้ข   
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence  : IOC)  ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั
ระหวา่ง  1.00   
   5.  น าประเดน็การสนทนากลุ่มไปปรับปรุง  แกไ้ข  เก่ียวกบัขอ้ค าถามใหมี้ความชดัเจน     
สามารถส่ือความไดง่้าย     ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ     ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี  20 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี  20  ขั้นตอนการสร้างและพฒันา ประเดน็สนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการนิเทศ 
          แบบหลากหลายวิธีการ   
 
   ส ำหรับกำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรนิเทศส ำหรับครูผู้นิเทศและ 

ครูผู้รับกำรนิเทศ คอื 1.  แผนนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา  , แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และแบบพฒันาตนเอง  
2.  แบบสังเกตการสอน    3.  แบบบนัทึกประจ าวนั   (Journal Writing)     4.  แผนการจดัการเรียนรู้  
5.  แบบทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  นั้น  ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศร่วมกนัสร้างตาม
หลกัการสร้างเคร่ืองมือ โดยมีผูว้ิจยัเป็นท่ีปรึกษา คอยใหค้วามช่วยเหลือ  และแนะน า 
 
                          

สร้างประเดน็สนทนากลุ่ม  ตามขอบเขตเน้ือหาท่ีก าหนด 

ศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสนทนากลุ่ม   
เพื่อจดัท าประเดน็สนทนากลุ่ม 

น าประเดน็สนทนากลุ่ม  เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง  แกไ้ข 

น าประเดน็สนทนากลุ่ม  เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 

น าประเดน็สนทนากลุ่ม  ไปปรับปรุง  แกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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ขั้นตอนที ่ 3  กำรน ำไปใช้  (Implementation)  =  กำรวิจัย  Research2  (R2)   :  กำรน ำรูปแบบไปใช้   

เป็นการน าตน้แบบรูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชใ้นภาคสนาม โดยใชก้าร
วิจยัเชิงทดลองแบบการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว  มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
(One-Group Pretest-Posttest Design)  
 
 วตัถุประสงค์  เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน  ของครูเขตการศึกษา 5   อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 
    แบบแผนกำรวิจัย 
    การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental Research) แบบแผนการวิจยัเป็น
แบบขั้นพื้นฐาน (Pre – Experimental  Designs)  แบบการวิจยัแบบหน่ึงกลุ่มสอบก่อนสอบหลงั  
(The One - Group  Pretest – Posttest  Design)  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2544 : 173)   โดยน ารูปแบบการ
นิเทศแบบหลากหลายวิธีการมาส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนใหก้บัครูเขตการศึกษา 5   
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ซ่ึงเขียนเป็นแบบแผนการวจิยัไดด้งัน้ี  
 
 แบบแผนกำรวจัิยส ำหรับครูผู้นิเทศและครูผู้รับกำรนิเทศ 

 

 
T1                   X             T2 

 
 
 
 

             T1   แทน  การทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการและ
การวิจยัในชั้นเรียน  ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
 X   แทน  การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
 T2  แทน  การทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการและ
การวิจยัในชั้นเรียน  หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
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 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
       ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นครูผูส้อน  จ านวน  680  คน  และนกัเรียน 
จ านวน  12,076  คน  จากโรงเรียนในเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  จ านวน  5  
โรงเรียน   ไดแ้ก่  1)  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ 2) โรงเรียนนกับุญเปโตร  3) โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์ 
4)  โรงเรียนอนันาลยั  และ  5)  โรงเรียนเซนตแ์อนดรูว ์    
      2.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นครูผูส้อน  จ านวน  11  คน    จ  าแนกเป็น
ครูผูนิ้เทศ    จ  านวน  7  คน      และครูผูรั้บการนิเทศ  จ านวน  8  คน   (ซ่ึงเป็นครูท่ีท าหนา้ท่ีเป็นทั้ง
ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ  จ านวน  4  คน)  และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 , 4  และ 6  จ  านวน  
328  คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบอาสาสมคัร  (Volunteers Sampling) จากโรงเรียนในเขตการศึกษา  5  
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  จ านวน  3  โรงเรียน   ไดแ้ก่  1)  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ 2) โรงเรียน
นกับุญเปโตร  และ  3) โรงเรียนบอสโกพทิกัษ ์  
 
 2. ตัวแปรทีศึ่กษำ 
        ตวัแปรท่ีศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ยตวัแปร  2  ประเภท  คือ 

2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)  คือ  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย 
วิธีการ 
  2.2  ตวัแปรตาม  (Dependent  Variables)  ประกอบดว้ย 
     2.2.1  สมรรถภาพการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูนิ้เทศ  ไดแ้ก่ 
    2.2.2.1   ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
    2.2.2.2   ความสามารถในการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ 
    2.2.2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียนของครูผูนิ้เทศ 
     2.2.3  สมรรถภาพการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ  ไดแ้ก่ 
    2.2.3.1  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน   
    2.2.3.2  ความสามารถในการท าวิจยัในชั้นเรียน 
    2.2.4  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูรั้บ
การนิเทศ 
    2.2.5  ความพงึพอใจของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ     
   2.2.6  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเกิดจากการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บ 
การนิเทศ 
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  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากรถึงผูอ้  านวยการ 
โรงเรียนท่ีเป็นประชากร  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ขอ้มูล 

2.   ผูว้ิจยัวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและประเมินความตอ้งการจ าเป็นของการนิเทศ 
การสอน  จากผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  และครูผูส้อน 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลสภาพปัจจุบนั/ส่ิงท่ีเป็นจริง (Actual) รวมทั้งวิเคราะห์เอกสาร นโยบายทุกระดบั   
ส่ิงท่ีคาดหวงั (Target) เพื่อน ามาสู่การวิเคราะห์ส่ิงท่ีเติมเตม็ (Gap) 
  3.  ผูว้ิจยัด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลึกเพื่อประเมินการร่างตน้แบบรูปแบบการนิเทศ 
การสอนจากตวัแทนผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  และครูผูส้อน ในประเด็น
ขององคป์ระกอบ  และกระบวนการ  พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของร่างตน้แบบรูปแบบ 
  4.  ด าเนินการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อใหค้วามรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการ 
นิเทศการสอนและการวิจยัในชั้นเรียนแก่ครูก่อนท่ีจะด าเนินการนิเทศ     จ  านวน 1 คร้ัง  ใชเ้วลา 3 
วนั โดยจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบั    1)  เทคนิคการจดัการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ท าวิจยัในชั้นเรียน  2)  การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  การเขียนแผนการนิเทศ  การฝึกใช้
เคร่ืองมือการนิเทศแบบต่าง ๆ   ทกัษะการบนัทึกขอ้มูลการสังเกตการสอน  และ  3)  การวิจยัในชั้น
เรียน  การเขียนโครงการวิจยัและการเขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียน    โดยคณะวิทยากรท่ีมีความรู้
และความช านาญในดา้นการนิเทศการสอนและการวิจยัในชั้นเรียน 
   5.  น าเคร่ืองมือท่ีไดพ้ฒันาข้ึน    ไดแ้ก่        1)  แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัสมรรถนะการ 
จดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียน 2)  แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ  3)  แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน   4)  แบบ
ประเมินความสามารถในการนิเทศ     5)  แบบสังเกตและบนัทึกการท าวิจยัในชั้นเรียน     6) แบบ
สังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ   7) แบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัใน
ชั้นเรียน    8)   แบบประเมินความสามารถในการเขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียน 9) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 10) ประเดน็สนทนากลุ่มเก่ียวกบั
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรนิเทศส ำหรับครูผู้นิเทศและครู
ผู้รับกำรนิเทศ คอื  1)  แผนนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา  , แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และแบบพฒันาตนเอง  
2)  แบบสังเกตการสอน  3)  แบบบนัทึกประจ าวนั   (Journal Writing)    4)  แผนการจดัการเรียนรู้  
5) แบบทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  มาใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไป 
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    6.  เก็บรวบรวมขอ้มูลผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนจากการวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูผูรั้บการนิทศ 
 

          กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
         1.  แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียน 

ของครูผูรั้บการนิเทศ  โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
  2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศ 
แบบหลากหลายวิธีการ  โดยใชส้ถิติทดสอบค่าที  (t – test)  แบบ  Dependent  และค่าร้อยละ 
  3.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้น
เรียน     โดยใชส้ถิติทดสอบ  Wilcoxon Signed Ranks Test    ค่าเฉล่ีย   ( x )  และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และค่าร้อยละ  (%)   
  4.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความสามารถในการนิเทศ  โดยใชค่้าร้อยละ  
และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)     
  5.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสงัเกตสงัเกตพฤติกรรมการด าเนินการวิจยัในชั้น
เรียน  โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
  6.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ  โดยใชก้าร
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)      
  7.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัใน 
ชั้นเรียน  โดยใชค่้าร้อยละ (%)   และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)     
  8.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความสามารถในการเขียนรายงานการวจิยั 
ในชั้นเรียน  โดยใชค่้าร้อยละ (%)   และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)     

       9.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการ  ค่าเฉล่ีย   ( x )    และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

          10.  การวิเคราะห์ประเดน็สนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย 
วิธีการ  ซีไอพอีี  (CIPE Model)  โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)     
 11.  การวิเคราะห์แบบทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  โดยใชค่้า  t-test   
แบบ dependent     
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ขั้นตอนที ่ 4  กำรประเมินผล  (Evaluation)  =  กำรพฒันำ  Development2 (D2) :  กำรประเมินและ 
    ปรับปรุงรูปแบบ    

การด าเนินการวิจยัในขั้นตอนน้ี เป็นการน าผลการทดลองตามกระบวนการและ
เง่ือนไขของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE Model) ในขั้นตอนท่ี 3 
รวมทั้งผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ 
มาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE Model) ใหมี้
ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน และพร้อมท่ีจะน าไปใชต่้อไป  

 

รายละเอียดของการด าเนินการแต่ละขั้นตอน  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  3 
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ตารางท่ี 3   ขั้นตอน  วตัถุประสงค ์  และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

ขั้นตอนกำรวจิัย วตัถุประสงค์กำรวิจัย เคร่ืองมือ 
1.  Analysis   (R1) 
     การศึกษาขอ้มูล 
     พื้นฐานและทฤษฎี 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  เพื่อใหท้ราบนโยบายซ่ึงเป็นสภาพท่ี 
     คาดหวงัในการพฒันาครูดา้นการวิจยั 
     ในระดบัชาติและเขตการศึกษา 5  
     อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
2.  เพื่อใหไ้ดส้าระส าคญัเก่ียวกบัทฤษฎี   
     หลกัการ  แนวทางการปฏิบติัใน 
     การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
     ท่ีน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
3.  เพื่อน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดม้าก าหนด 
     เป้าหมาย  จุดประสงคข์องรูปแบบ 
     การนิเทศภายในโรงเรียนใหต้รงกบั 
     สภาพท่ีคาดหวงัของชาติและเขต 
    การศึกษา 5 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
4.  เพือ่ใหท้ราบสภาพท่ีคาดหวงัและ 
     สภาพปัจจุบนั  และความตอ้งการ 
     เก่ียวกบัสมรรถภาพดา้นการวิจยั 
     ในชั้นเรียนของครูและดา้นการนิเทศ 
      การสอน 
5.  เพื่อน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดม้าก าหนด 
     กรอบเน้ือหาของรูปแบบการนิเทศ 

1.  แบบวิเคราะห์เอกสาร   
     วรรณกรรม  และ 
     งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  แบบสัมภาษณ์ 
     เก่ียวกบัการวิจยั 
     ในชั้นเรียนและ 
     การนิเทศการสอน 
 
 

2.  Design and    
     Development  (D1) 
     การพฒันาและ 
     ตรวจสอบคุณภาพ 
     ของรูปแบบ 
 

1.  เพื่อพฒันาร่างตน้แบบรูปแบบ 
     การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
2.  เพื่อตรวจสอบตน้แบบรูป 
     รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย 
     วิธีการ   
3.  เพื่อแกไ้ข  ปรับปรุง ตน้แบบ 
     รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย      

-  แบบตรวจสอบ 
   ความสมเหตุสมผล 
   เชิงทฤษฎี  ความ 
   เป็นไปได ้ และความ 
    สอดคลอ้งของตน้แบบ 
    รูปแบบการนิเทศ 
    แบบหลากหลาย  
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ตารางท่ี  3  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนกำรวจิัย วตัถุประสงค์กำรวิจัย เคร่ืองมือ 
3.  Implementation (R2)   
    การน ารูปแบบไปใช ้
     

วิธีการ 
ผลการใชรู้ปแบบการนิเทศ 
แบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน  
ของครูเขตการศึกษา  5   
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ดงัน้ี 
1.  ประเมินสมรรถภาพในการนิเทศ 
     แบบหลากหลายวิธีการ   
     ของครูผูนิ้เทศ   
2.  ประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
      การวิจยัในชั้นเรียน  ของครูผูนิ้เทศ  
3.  ประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
     การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
     ของครูผูรั้บการนิเทศ   
4.  ประเมินสมรรถภาพในการท าวิจยั 
      ในชั้นเรียน  ของครูผูรั้บการนิเทศ   
5.  ประเมินความพึงพอใจ   
      ของครูผูรั้บการนิเทศและ 
      ครูผูนิ้เทศ  ท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศ 
      แบบหลากหลายวิธีการ     
6.  ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
      ท่ีเกิดจากการท าวิจยัในชั้นเรียน 
      ของครู   

    วิธีการ  ซีไอพีอี   
    (CIPE Model)   
1.  แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบั 
     สมรรถนะการจดั 
     การเรียนรู้และการวิจยั 
     ในชั้นเรียน 
     ของครูผูรั้บการนิเทศ 
2.  แบบทดสอบความรู้ 
     ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
     การนิเทศแบบ 
     หลากหลายวิธีการ 
3.  แบบทดสอบความรู้ 
     ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
     การวิจยัในชั้นเรียน 
4.  แบบประเมิน 
     ความสามารถในการ 
     นิเทศ  (ประเมินโดย 
     ผูว้ิจยั , ครูผูนิ้เทศ ,  
     ครูผูรั้บการนิเทศ 
5.  แบบสังเกตและบนัทึก 
     พฤติกรรมการ 
     ด าเนินการวิจยัใน 
     ชั้นเรียน   
     (โดย  ครูผูนิ้เทศ) 
6.  แบบสังเกตและบนัทึก  
     พฤติกรรมการนิเทศ 
     (โดย  ผูว้ิจยั) 
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ตารางท่ี  3  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนกำรวจิัย วตัถุประสงค์กำรวิจัย เคร่ืองมือ 
3.  Implementation (R2)   
    การน ารูปแบบไปใช ้
    (ต่อ) 

 7.  แบบประเมินความสามารถ 
     ในการเขียนโครงการวิจยั 
     ในชั้นเรียน  (ประเมินโดย   
      ผูว้ิจยั , ครูผูนิ้เทศ ,  
     ครูผูรั้บการนิเทศ) 
8.  แบบประเมินความสามารถ 
     ในการเขียนรายงานการวิจยั 
     ในชั้นเรียน  (ประเมินโดย   
      ผูว้ิจยั , ครูผูนิ้เทศ ,  
      ครูผูรั้บการนิเทศ) 
9.  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
     ของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อ 
     รูปแบบการนิเทศแบบ 
     หลากหลายวิธีการ 
10. ประเดน็สนทนากลุ่ม   
      เก่ียวกบักบัความคิดเห็นท่ีมี 
      ต่อรูปแบบการนิเทศแบบ 
      หลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี   
     (CIPE Model)   

4.  Evaluation  (D2) 
     การประเมินและ 
     ปรับปรุงรูปแบบ 
 

เพื่อทบทวน และปรับปรุง
รายละเอียดของการใชรู้ปแบบ
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  
ซีไอพีอี  (CIPE Model)  ใหมี้
ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนและ
พร้อมท่ีจะน าไปใชต่้อไป 
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บทที่ 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง   การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5     อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  เป็นการวิจยั
และพฒันา  (Research and Development)    มีวตัถุประสงค ์  เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน  และประเมินผลการใชรู้ปแบบการ
นิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน เขตการศึกษา  5  อคัร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยด าเนินการวิจยัตามแนวคิดการพฒันารูปแบบ ท่ีผูว้ิจยัสงัเคราะห์
องคป์ระกอบกระบวนการการนิเทศการสอนท่ีมีการด าเนินงานสมัพนัธ์กนั  เพื่อใหก้ารนิเทศบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการกบัขั้นตอนการออกแบบรูปแบบการนิเทศการสอนดงัน้ี  ประยกุตใ์ช้
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE  Model   ตามแนวคิดของ  เควิน  ครูส  (Kevin  
Kruse  2008 : 1)   ร่วมกบักรอบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ก าหนดขั้นตอน
การวิจยัและพฒันารูปแบบการนิเทศ  ดงัน้ี  คือ  ขั้นตอนท่ี  1    การวิเคราะห์ (Analysis) = การวิจยั  
Research1  (R1) :  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  ขั้นตอนท่ี  2   การออกแบบและ
การพฒันา  (Design and Development)  =  การพฒันา  Development1  (D1)  :  การพฒันาและ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ   ขั้นตอนท่ี  3  การน าไปใช ้  (Implementation)  =  การวิจยั  
Research2  (R2)   :  การน ารูปแบบไปใช ้  และขั้นตอนท่ี  4  การประเมินผล  (Evaluation)  =  การ
พฒันา  Development2 (D2) :   การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ   ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยัตามล าดบั  ดงัน้ี 

 
    ตอนท่ี  1  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ      เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยั
ในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ    มีองคป์ระกอบและกระบวนการ
อยา่งไร                
 ตอนท่ี 2 ผลการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
การวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นอยา่งไร   
 โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีปรากฏ ดงัน้ี 
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ตอนที ่ 1 ผลการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการเพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพการวจิัย 
 ในช้ันเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ     
 
                     การเสนอผลการพฒันารูปแบบการนิเทศการสอน       น าเสนอเพื่อตอบค าถามของการ
วิจยั    ขอ้ท่ี  1    คือ  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ      เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยั
ในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ    มีองคป์ระกอบและกระบวนการ
อย่างไร  จึงเสนอผลการพฒันารูปแบบการนิเทศการสอน  ตามล าดบั  คือ  1)  องคป์ระกอบของ
รูปแบบการนิเทศการสอน  และ  2)  กระบวนการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1.  องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศการสอน         
                      องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการตามแนวคิดของ
แกลทธอร์น เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ  ท่ีพฒันาข้ึน มีลกัษณะเชิงปฏิบติัการ (Operational Model) ช่ือว่า “CIPE  Model”   โดยมี
องคป์ระกอบท่ีประกอบดว้ย  หลกัการ  วตัถุประสงคแ์ละกระบวนการนิเทศการสอน  และเง่ือนไข
การน ารูปแบบไปใช ้  ดงัน้ี 
 
                   หลักการ    คือ   การนิเทศการสอนเน้นกระบวนการนิเทศท่ีเป็นระบบ  สัมพนัธ์กัน  
โดยค านึงถึงความแตกต่างของครูดา้นความรู้  ความสามารถ    และทกัษะท่ีส าคญัท่ีตอ้งการพฒันา  
โดยใชว้ิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกบัครูแต่ละคน  เพื่อให้การนิเทศเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
                  วัตถุประสงค์     เพื่อพฒันาสมรรถภาพการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูนิ้เทศ
และส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ  เขตการศึกษา 5  อคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ 
 
  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ตามแนวคิดของ  แกลทธอร์น  ท่ีพฒันาข้ึน 
คือ  “CIPE  Model” มีกระบวนการในการนิเทศ  4  ขั้นตอน  คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ขั้นตอนท่ี 1 Classifying : C  การคดักรองระดบัความรู้  ความสามารถ ทกัษะท่ีส าคญั   
                เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อจดั 
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                กลุ่มครู และเลือกวิธีการนิเทศท่ีตอ้งการและเหมาะสม 
                                            ส าหรับครูแต่ละกลุ่ม   
 ขั้นตอนท่ี  2  Informing :  I  การใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ   
 ขั้นตอนท่ี  3  Proceeding : P  การด าเนินงาน  ไดแ้ก่ 
    3.1  การประชุมก่อนการสงัเกตการสอน  (Pre conference)   
    3.2  การสังเกตการสอน (Observation)   
    3.3  การประชุมหลงัการสังเกตการสอน  (Post conference)   
  ขั้นตอนท่ี  4  Evaluating : E   การประเมินผลการนิเทศ   
  โดยมีการก ากบั ติดตาม (Monitoring) อยา่งต่อเน่ืองทุกขั้นตอน เพื่อใหก้ารด าเนินการ
นิเทศเกิดประสิทธิภาพ 
 
 เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้     
 ในการน ารูปแบบการนิเทศแบบซีไอพีอี  (CIPE Model)  ท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้หเ้กิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตอ้งมี เง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้ 2  ประการ  คือ   1)  ผูบ้ริหาร
ตระหนกัถึงความส าคญัของการนิเทศใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ส่ือ อุปกรณ์  ส่ิงอ านวย
ความสะดวกและสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัครู  และ 2)  ครูมีความมุ่งมัน่จริงใจในการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยความเตม็ใจ  ร่วมมือกนั  และมีความรับผดิชอบในการท างาน และมีมนุษยสมัพนัธ์
ท่ีดีต่อกนั 
 
 จากองคป์ระกอบดงักล่าว แสดงเป็นแผนภาพของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ  ตามแนวคิดของ  แกลทธอร์น เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขต
การศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ดงัแผนภาพท่ี  21 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แผนภูมิท่ี  21  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน 
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การด าเนินการของการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
              ในการด าเนินการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการแบบซีไอพีอี  (CIPE Model)  ท่ีพฒันาข้ึน    
ตามแนวคิดของ แกลทธอร์น  (Glatthorn) เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนท่ีพฒันาข้ึน  
โดยใหค้วามส าคญักบัผูบ้ริหาร  ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศว่ามีบทบาทและมีความส าคญัอยา่ง
ยิ่งต่อความส าเร็จของการนิเทศ   และในการปฏิบติัการนิเทศตอ้งค านึงถึงหลกัการ  วตัถุประสงค ์ 
และเง่ือนไขของการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
 

ส าหรับการด าเนินการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ มีรายละเอียดของกระบวนการปฏิบติั
ในการนิเทศ  4  ขั้นตอน คือ            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ขั้นตอนที ่ 1 Classifying : C  การคดักรองระดับความรู้  ความสามารถ และทักษะที่
ส าคญัเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้และการวจัิยในช้ันเรียน  เพือ่จัดกลุ่มครู และเลอืกวธีิการนิเทศที่
ต้องการและเหมาะสมส าหรับครูแต่ละกลุ่ม  โดยการหาอาสาสมคัรครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  
จากโรงเรียนในเขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ไดแ้ก่ โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์ โรงเรียน
นกับุญเปโตร  และโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์    สัมภาษณ์ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและเพื่อนครู
ภายในโรงเรียน  แลว้ด าเนินการจ าแนกครูผูรั้บการนิเทศ  ตามความแตกต่างของระดบัความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียน  เพื่อจดักลุ่มครู  
และเลือกวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมส าหรับครูแต่ละกลุ่ม โดยมีการช้ีแจงใหค้รูเขา้ใจและยอมรับ
วิธีการนิเทศแต่ละวิธี    
                 ผลจากการสัมภาษณ์ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและเพื่อนครูภายในโรงเรียนเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้  การวิจยัในชั้นเรียน  และการปฏิบติังานของครูผูรั้บการนิเทศ  สามารถจ าแนกครู     
ออกเป็น  3  กลุ่ม   ตามความแตกต่างกนั   คือ   กลุ่มท่ี 1  ครูท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะอยู่
ในระดบัต ่า        กลุ่มท่ี  2    ครูท่ีมีความรู้    ความสามารถ    และทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง  และ  
กลุ่มท่ี   3  ครูท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และทกัษะอยูใ่นระดบัสูง  โดยท่ีผูว้ิจยั  ครูผูนิ้เทศและครู
ผูรั้บการนิเทศร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถของครูท่ี
แตกต่างกนั   ได ้ 3  วิธี  คือ  วิธีท่ี 1  การนิเทศแบบให้ค  าปรึกษา  (Mentoring)  วิธีท่ี 2  นิเทศแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer Coaching)   และวิธีท่ี 3  การนิเทศแบบพฒันาตนเอง (Self-directed 
Development)          
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 องคป์ระกอบการด าเนินการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการในขั้นท่ี  1  
ไดม้าจากการศึกษา  หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  (Differentiated Supervision)     ตามแนวความคิด
ของ   Glatthorn (1984 : 5)  สรุปสาระส าคญัไวว้า่  ครูมีความแตกต่างกนั    ทั้งดา้นความรู้  ความ
เขา้ใจ   ความสามารถในการเรียนรู้  การรับรู้ขอ้มูล  ประสบการณ์การสอน  ความสามารถในการคิด  
และการปฏิบติังาน  จึงจ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมกบัครูแต่ละคน      และการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการเป็นการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน  ท่ีสามารถน าไปใชด้ าเนินการภายใน
โรงเรียนไดทุ้กแห่ง ความเหมาะสมของการใช ้  วิธีการนิเทศแต่ละวิธีข้ึนอยูก่บัความพร้อม  ความ
ตอ้งการ  ความสนใจ  แรงจูงใจของครู  และศกัยภาพของครู     
 2.   การนิเทศแบบพฒันาการ (Developmental Supervision)  ของ กล๊ิกแมน          
(Glickman 1995,  อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2548 : 131-139 ) จากการศึกษา  สรุปสาระส าคญัไดว้า่ 
การเลือกวิธีการนิเทศแบบพฒันาการในแต่ละแบบท่ีจะใชนิ้เทศครูผูส้อน จะตอ้งค านึงถึง ความ
แตกต่างของครูแต่ละคน แต่ละกลุ่มในเร่ือง   ความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม  (Abstract 
Thinking)  ความรู้สึกผกูพนัต่อภาระหนา้ท่ี (Commitment) ระดบัความเช่ียวชาญ (Expertise) และ
ประสบการณ์ในการสอน (Experience Teaching) ของครูท่ีแตกต่างกนัตามวยั ดงันั้นในการนิเทศ
การสอน ผูนิ้เทศหรือครูผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศจะตอ้งมุ่งช่วยใหค้รูไดพ้ฒันาตนเอง พฒันาอาชีพ เพื่อ
เป้าหมายเดียวกนั คือคุณภาพของนกัเรียน  เน่ืองจากความแตกต่างกนัในหลาย ๆ ดา้นของครูหรือครู
ผูรั้บการนิเทศ  ผูนิ้เทศจะตอ้งเลือกใชว้ิธีการนิเทศหรือวิธีการช่วยเหลือ แนะน าท่ีเหมาะสม เพื่อช่วย
ใหค้รูไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพและสามารถมีการพฒันาถึงจุดสูงสุด จากแนวคิดการนิเทศ
แบบพฒันาการของกลิกแมน (Glickman) สรุปไดว้า่ เป็นวิธีการนิเทศท่ีมุ่งพฒันาศกัยภาพของครู
โดยตรง จากระดบัท่ีมีความสามารถในการพฒันาตนเองต ่าไปสู่การมีความสามารถในการพฒันา
ตนเองท่ีสูงข้ึน อนัจะส่งผลทั้งดา้นการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
         
  ขั้นตอนที ่  2  Informing :  I  การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ  เป็นการใหค้วามรู้ท่ีส าคญั
และจ าเป็นแก่ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  ตลอดจนการวางแผนการนิเทศร่วมกนั โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

2.1  การใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ก่อนการนิเทศ (Prerequisites) ใหก้บัครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บ 
การนิเทศ   โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัท าโครงการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ     เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการ 
วิจยัในชั้นเรียน  เพื่อเตรียมความรู้และทกัษะมีความส าคญัและจ าเป็นใหแ้ก่ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บ
การนิเทศ  โดยจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ      ระหวา่งวนัท่ี 20 – 22  พฤษภาคม  2553  เร่ือง   “การ
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นิเทศแบบหลากหลายวิธีการ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน”  โดยเน้ือหาของการ
อบรมไดจ้ากการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการของครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  3  เร่ือง  
คือ  1)  เทคนิคการจดัการเรียนรู้    2)  การวิจยัในชั้นเรียน  และ  3)  การนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ  จากวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ   
                      ผลการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ  ท าให้ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ มีความรู้  
ทกัษะดา้นเทคนิคการจดัการเรียนรู้   การนิเทศการสอน   การใชเ้คร่ืองมือสังเกตการสอน  และการ
วิจยัในชั้นเรียน   โดยให้ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศร่วมกนัเสนอปัญหาและเลือกวิธีการแกไ้ข
ปัญหาหรือวิธีพฒันาผลการเรียนรู้ของนักเรียน           น าเสนอหัวขอ้เร่ืองการวิจยัในชั้นเรียนให้
วิทยากรซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของนวตักรรมหรือเทคนิควิธีสอนท่ี
น ามาใชใ้นการแกปั้ญหาหรือพฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน           สามารถน าไปปฏิบติัในขั้นตอน
การนิเทศได ้ ดงัรายละเอียดกิจกรรมการฝึกอบรมในตารางท่ี  4   
   2.2   การวางแผนการนิเทศ ด าเนินการเพื่อใหค้รูนิเทศและครูผูรั้บการนิเทศ  แต่ละ
กลุ่มตามวิธีการนิเทศทั้ง  3  วิธี     ร่วมกนัวางแผนการนิเทศ (Action Plan) ไดแ้ก่  1)  แผนการนิเทศ
แบบใหค้  าปรึกษา  (Mentoring)  2)    แผนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer Coaching)  และ  3)  
แผนการนิเทศแบบพฒันาตนเอง (Self-directed Development)         เพื่อก าหนดวตัถุประสงคข์อง
การนิเทศ  แผนการนิเทศการสอน  กระบวนการจดัการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัการวจิยัในชั้นเรียน   ส่ือ/นวตักรรมการเรียนรู้   และวิธีการสังเกตการสอนใหข้อ้มูลยอ้นกลบัใน
การนิเทศการสอน  โดยระบุขั้นตอนของการปฏิบติังานในแต่ละขั้นไวอ้ยา่งชดัเจนวา่จะท าอะไร
และท าอยา่งไร ก าหนดเคร่ืองมือสงัเกตการสอน  และก าหนดปฏิทินการนิเทศ  
  ผลการวางแผนการนิเทศ ท าใหค้รูผูนิ้เทศไดแ้ผนการนิเทศ 3 แผน คือ  1)  แผนการ
นิเทศแบบใหค้  าปรึกษา  (Mentoring)  2)    แผนการนิเทศแบบเพือ่นช่วยเพื่อน  (Peer Coaching)  
และ  3)  แผนการนิเทศแบบพฒันาตนเอง (Self-directed Development)  มีปฏิทินการนิเทศและ
เคร่ืองมือสังเกตการสอนแบบสังเกตพฤติกรรมและบนัทึกตามตวับ่งช้ี และบนัทึกเพิ่มเติมการ
ปฏิบติั  (Performance  Indicator  Instruments)  ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ท่ีครูผูรั้บการนิเทศได้
เลือกไว ้     ครูผูรั้บการนิเทศ  ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้  โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้ต่อไปน้ี  
เทคนิค KWDL , STAD , CIRC , 7E และแบบทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  โดยผูว้ิจยัท า
หนา้ท่ีประสานงาน ติดตาม  ดูแล ใหค้  าแนะน าในการสงัเกตและบนัทึกตามประเดน็ท่ีปฏิบติั   และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  เพือ่ใหก้ารด าเนินการนิเทศบรรลุวตัถุประสงค ์
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เน่ืองจากการนิเทศทุกวิธี  มีเป้าหมายเพื่อพฒันาการปฏิบติังานและพฒันาคุณภาพการเรียน
การสอนและคุณภาพการศึกษาเป็นส าคญั  การให้ความรู้ท่ีส าคญัสอดคลอ้งกบัปัญหาและความ
ตอ้งการอยา่งถูกวิธีและการร่วมกนัวางแผนในเร่ืองท่ีเป็นปัญหา  หรือตอ้งปรับปรุง  มีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง  องคป์ระกอบการด าเนินการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการในขั้นท่ี  2 
ไดม้าจากการศึกษา  หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการนิเทศการสอน         หรือกระบวนการนิเทศการสอนของ
นกัคิดและนกัการศึกษาในศาสตร์การนิเทศทั้งในต่างประเทศและในประเทศ จากการศึกษารูปแบบ
และกระบวนการนิเทศของ  แกลทธอร์น    (Glatthorn 1984 : 4)    กล๊ิกแมน (Glickman, 2004 : 464)  
แอคคีสันและกอล (Acheson and Gall, 2003 : 90) วชัรา  เล่าเรียนดี  (2553 : 27-28)   สงดั  
อุทรานนัท ์    (2529 : 86-92)  พบวา่     นกัคิดและนกัการศึกษาดงักล่าว   มีความเห็นสอดคลอ้ง
ตรงกนัวา่ในการนิเทศการสอนนั้นมีความจ าเป็นตอ้งใหค้วามรู้ท่ีส าคญัเพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันา
ผูนิ้เทศ   เช่น  เทคนิค  ทกัษะในการนิเทศการสอนดว้ยการประชุม  สมัมนา  เชิงปฏิบติัการต่าง  ๆ  
การส่ือสาร  ส่ือความหมายทั้งการพดูและการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการแสวงหาความรู้จาก
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงขั้นตอนดงักล่าว  จะตอ้งด าเนินการก่อนท่ีจะเร่ิมการนิเทศทุกคร้ัง  
(Prerequisite)    
 2.   แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
  สตีเฟน บรู๊กฟิลด ์(Stephen  Brookfield  1986,  อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2553 : 37)  
กล่าววา่ในการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่มีหลกัการด าเนินการดงัน้ี  1) การสนบัสนุนการเรียนรู้ควร
มีเป้าหมาย เพือ่การเปล่ียนแปลงใหเ้กิดความเคยชินกบัการตอบสนองดว้ยความคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ  ดงันั้นควรมีการกระตุน้ ส่งเสริมใหมี้การถามค าถามหลายดา้น   2) การจดัโอกาสให้
ปฏิบติัและแสดงความคิดเห็นเป็นหวัใจของการสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  ทั้งผูใ้หญ่
และผูส้นบัสนุนตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกนัโดยตลอด พร้อมกบัมีการตอบสนองต่อกิจกรรม
นั้นดว้ย  และ 3)  การสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ เนน้ การมีส่วนร่วมและการร่วมมือกนัและ     
ผูมี้ส่วนร่วมตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และการประเมินผล      
การเรียนรู้ของตนเอง                   
  โนว ์(Malcom Knowles 1990,  อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2553 : 37)    กล่าวถึง          
การเรียนรู้ของผูใ้หญ่สรุปไดว้า่  1)   ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีอิทธิพลจากความตอ้งการท่ี
จะแกปั้ญหาในชีวิตจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีตอ้งพฒันาของตนเองดว้ย 2) การเรียนรู้ของผูใ้หญ่เกิด
จากแรงจูงใจภายใน  และ 3) ผูใ้หญ่ใชว้ธีิการปฏิบติัจริงในการเรียนรู้และขณะเดียวกนัตอ้งการใช้
ความรู้นั้นในทนัที  และในขั้นของการวางแผนการนิเทศ  1) ผูใ้หญ่มีความตอ้งการทางดา้นจิตใจท่ี
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จะน าตวัเอง  และ 2) ผูใ้หญ่สามารถท่ีจะน าประสบการณ์ท่ีสัง่สมมาใชใ้นสภาพการณ์การเรียนรู้
ใหม่ ๆ ได ้และสามารถน าประสบการณ์เหล่านั้นมาใชอ้ยา่งต่อเน่ืองได ้
   จอยซ์ และโชเวอร์ (Joyce and Shower 1988, อา้งถึงใน Costa 2002) ไดก้ล่าวถึงวิธีการ
ฝึกอบรมท่ีจะใหผ้ลลพัธ์ทั้งดา้นความรู้  ดา้นทกัษะและดา้นความสามารถในการน าไปใชใ้หมี้ผลใน
ระดบัสูง  ตอ้งจดักิจกรรมดว้ยวิธีการใหค้วามรู้เชิงทฤษฎี ใหเ้กิดการรู้จริงและเขา้ใจ มีการสาธิต   มี
การฝึกปฏิบติัและมีการสะทอ้นผลและมีการปฏิบติัจริงร่วมกบัการโคช้  (Coach)  ภายหลงัการจดั
ฝึกอบรม  โดยจดัใหค้รบทั้ง  4  กิจกรรม   
 ชิน และเบนนิส (Chin and Bennis 1969, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2550 : 33-34) ได้
เสนอยทุธวิธีในการเปล่ียนแปลงมี 3 ยทุธวิธี คือ 1) ยทุธวิธีการใชห้ลกัเหตุผลและขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ โดยการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนจากการท่ีตวับุคคล กลุ่มบุคคลรู้ดีวา่ตนเองมีความประสงค์
และเห็นวา่มีผลดีตามความสนใจของตนเอง  2) ยทุธวิธีการใหก้ารศึกษาใหม่หรือความรู้ใหม่ และ  
3) ยทุธวิธีการใชอ้  านาจและการควบคุม  เน่ืองจากการนิเทศการสอน  คือการช่วยใหค้รูมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน  จึงตอ้งใชต้อ้ง
ยทุธวิธีการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัวยั  แรงจูงใจ และระดบัความสามารถในการ
พฒันาตนเองใหม้ากท่ีสุด  
 เลวิน (Levine Sarah L. 1989,  อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 37-38)  ไดข้อ้สรุปวา่    
พฒันาการของผูใ้หญ่ในการเรียนรู้จะเจริญกา้วหนา้ไปตามล าดบัขั้น และถา้จะเปล่ียนแปลงการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงกระบวนการเปล่ียนแปลง  รวมทั้งลกัษณะความรู้    และความ 
สามารถและวิธีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ร่วมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ย 
        แฮริส (Ben  M. Harris); กลิกแมน และคณะ (Glickman and other); อะคีสัน และกอลล ์
(Acheson and Gall); สงดั  อุทรานนัท ์และวชัรา  เล่าเรียนดี  ซ่ึงเป็นนกัการศึกษาดา้นการนิเทศทุกคน
ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนส าคญัในกระบวนการนิเทศการสอนท่ีตอ้งมีขั้นของการวางแผนการนิเทศเป็น
แนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจน 
           สตีเฟน บรู๊กฟิลด ์(Stephen  Brookfield 1986,  อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 37)   
กล่าววา่ การสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ คือ  การจดัโอกาสใหเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมและผูส้นบัสนุน
ตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้   การประเมินผล  การเรียนรู้และการ
ปฏิบติัของตนเอง 
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ตารางท่ี  4  ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  “การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน” 
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 ขั้นตอนที ่ 3  Proceeding : P  การด าเนินงาน                        
 การด าเนินงาน  เพื่อใหค้รูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศในแต่ละวิธีการนิเทศทั้ง  3 วิธี    
ไดป้ฏิบติัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บ
การนิเทศในสภาพจริง  โดยก่อนด าเนินการตามแผนการนิเทศ  ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ    
ไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือสงัเกตการสอนไปทดลองกบันกัเรียนในระดบัชั้นเดียวกนั
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อปรับปรุง  แกไ้ข เคร่ืองมือใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  แลว้ด าเนินการทดลองจริง
ดงัน้ี 
 3.1  การประชุมก่อนการสังเกตการสอน   (Pre conference)     เป็นการประชุมปรึกษา 
หารือร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยั  ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ   เพื่อทบทวนแผนการนิเทศ  แผนการ
จดัการเรียนรู้ของครูซ ้ าอีกคร้ังเพื่อใหก้ารสงัเกตการจดัการเรียนรู้ด าเนินการไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้
    3.2  การสังเกตการสอน (Observation)  เป็นการท่ีครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศสังเกต
การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ตามวิธีการนิเทศ  3  วิธี  ตามประเด็นท่ีก าหนดไว ้ และจดบนัทึก
พฤติกรรมดว้ยเคร่ืองมือการสงัเกตการสอนท่ีไดก้ าหนดไว ้
                   3.3  การประชุมหลงัการสังเกตการสอน   (Post conference)    เป็นการร่วมกนัระหวา่ง 
ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ     วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดห้ลงัจากการสังเกตการสอน    และประเมินผล
การจดัการเรียนรู้ของตนเองเป็นการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่กนัท่ีน าไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ี
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  รวมทั้งบนัทึกขอ้ดี  ขอ้บกพร่อง   และขอ้เสนอแนะส าหรับการจดัการเรียนรู้
ในคร้ังต่อไป 
                ผลการปฏิบติัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   ท าใหค้รูนิเทศไดพ้ฒันาความรู้และ
ทกัษะการนิเทศและการใชเ้คร่ืองมือสังเกตการสอน   ครูผูรั้บการนิเทศไดรั้บการพฒันาทกัษะการ
จดัการเรียนรู้ของตนเองและพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนใหสู้งข้ึน โดยผูว้ิจยัท าหนา้ท่ี  
ประสานงาน ติดตาม  ดูแล แนะน า  ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศเพื่อใหก้ารด าเนินการบรรลุ
วตัถุประสงค ์     

 การด าเนินงานนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เป็นความร่วมมือกนัพฒันา  ท่ีมีลกัษณะ
พฒันาการอยา่งต่อเน่ืองสู่ระดบัการมีความสามารถท่ีสูงข้ึน  และเป็นการช่วยเหลือ แนะน าร่วม
ปฏิบติัของผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ และผูเ้ช่ียวชาญ  ท่ีค  านึงถึงระดบัความสามารถในการพฒันา
ของแต่ละบุคคล  และระดบัความสามารถในการปฏิบติังานของครูผูรั้บการนิเทศ  โดยเนน้ผูรั้บการ
นิเทศเป็นส าคญั   องคป์ระกอบการด าเนินการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการใน
ขั้นท่ี  3 ไดม้าจากการศึกษา  หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัต่อไปน้ี 
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 1.  การนิเทศการสอนแบบหลากหลายวิธีการ       ตามแนวความคิดของ      แกลทธอร์น   
(Glatthorn 1984 : 4)    ท่ีไดเ้สนอวิธีการนิเทศไว ้ 4  วิธี  ไดแ้ก่  1)  การนิเทศแบบคลินิก    (Clinical 
Supervision)  โดยผูท่ี้ท าหนา้ท่ีนิเทศจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้  เช่ียวชาญ  มีประสบการณ์ดา้นการสอน  
และผา่นการอบรมทางดา้นเทคนิควิธีการนิเทศโดยตรง  สามารถใหค้  าแนะน าท่ีเหมาะสมแก่ครูได ้    
2)   การนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ    (Cooperative Professional Development)  เป็นกระบวนการ
นิเทศท่ีครูตั้งแต่  2  คนข้ึนไป  ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานเพื่อปรับปรุงและพฒันาของตนเอง  โดย
มีกระบวนการท างานร่วมกนั  มีการสงัเกตการสอนของกนัและกนัในชั้นเรียน    แลกเปล่ียนกนัให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัจากการสงัเกตการสอนร่วมกนั  รวมทั้งมีความสมัพนัธ์ฉนัทเ์พื่อนท่ีดี  3)  การนิเทศ
แบบพฒันาตนเอง (Self-directed Development)  เป็นการนิเทศท่ีเหมาะสมกบัครูท่ีมีความรู้
ความสามารถและตอ้งการพฒันางานในวชิาชีพของตนดว้ยตนเอง  โดยมีผูส้นบัสนุน  ส่งเสริม  
เพื่อใหก้ารพฒันางานนั้นประสบผลส าเร็จ    และ  4)  การนิเทศโดยผูบ้ริหาร   (Administrative 
Monitoring)  เป็นการนิเทศโดยผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมุ่งเนน้การช่วยเหลือ แนะน าครู    เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนโดยตรง  การนิเทศวิธีน้ีผูบ้ริหารสงัเกตการสอนเป็นบางคร้ังตามท่ีตกลงกนัและครูมี
ศกัยภาพและมีประสบการณ์ในการสอน 
 2.  การนิเทศแบบพฒันาการ (Developmental Supervision)    ของกล๊ิกแมน  (Glickman         
1995,  อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2548 : 131-139)   กล่าววา่  การเลือกวิธีการหรือพฤติกรรมการ
นิเทศแบบพฒันาการในแต่ละแบบในการปฏิบติั จะตอ้งค านึงถึง ความแตกต่างของครูแต่ละคน     
แต่ละกลุ่มในเร่ืองความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม   ความผกูพนัต่อภาระหนา้ท่ี    ระดบัความ
เช่ียวชาญของครูท่ีแตกต่างกนัตามวยั โดยก าหนดพฤติกรรมการนิเทศเป็น 4 แบบ คือ 1)  พฤติกรรม
การนิเทศแบบช้ีน าควบคุม (Directive Control Behaviors) ผูนิ้เทศใหค้  าแนะน าวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสม
โดยตรง 2) พฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีน าใหข้อ้มูล (Directive  Informational   Behaviors)  ผูนิ้เทศ
เสนอทางเลือกและวิธีปฏิบติัใหค้รูเลือกใช ้  3)   พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative 
Behaviors)  ครูและผูนิ้เทศร่วมกนัคิดตดัสินใจปฏิบติั  และ  4) พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ช้ีน า  
(Non-directive Behaviors)  ครูเสนอวิธีการแกปั้ญหา  วิธีปฏิบติัเพื่อการพฒันาการเรียนการสอน
ดว้ยตนเอง  โดยผูนิ้เทศใหก้ารช่วยเหลือ สนบัสนุน 
 3.  กระบวนการบริหารงานท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการนิเทศการสอนตามแนวความคิด 
ของ    อะคีสันและกอลล ์    (Acheson and Gall 2003 : 9-10)  โกลดแ์ฮมเมอร์ (Goldhammer 1980 : 
34-44 , อา้งถึงในวชัรา  เล่าเรียนดี 2550 : 218) คอพแลนดแ์ละโบยาน  (Copeland and  Boyan  1978 
: 3)  กล๊ิกแมน  (Glickman  1995 : 281)  สงดั  อุทรานนัท ์(2530 : 10)  และวชัรา  เล่าเรียนดี  (2550 : 
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219) ซ่ึงวิธีการด าเนินการโดยละเอียดในขั้นน้ีไดก้ าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการ วิธีด าเนินการ  เคร่ืองมือ
ท่ีใชแ้ละทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน าเสนอรายละเอียดไวใ้นบทท่ี 3                   

 4.  หลกัการและเทคนิควิธีการนิเทศการสอนแบบต่าง ๆ  โดยเช่ือวา่การนิเทศแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อนหรือการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching or Peer  Supervision)  หรือเพื่อน
ร่วมกนัพฒันาวิชาชีพ  (Collaborative  Peer Coaching)  เป็นวิธีนิเทศท่ีเหมาะสมส าหรับครูใน
โรงเรียนเดียวกนัท่ีจะร่วมกนัพฒันาในวิชาชีพ เป็นการร่วมมือกนัเรียนรู้  (Collaborative Learning)    
ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีการร่วมกนัคิด  ร่วมกนัปฏิบติัของครูหรือเพื่อนครู  เพื่อพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ของครูใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์        โดยปฏิบติัตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศการสอนของ
คอพแลนดแ์ละโบยนั  (Copeland and Boyan 1976 , อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2544 : 139 - 140)    
ดงัน้ี   คือ  1) การประชุมก่อนการสงัเกต (Preobservation Conference)  2) การสังเกตการสอน 
(Observation) 3)  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกตการสอน (Analysis)  และ 4) การประชุม
ปรึกษาหลงัการสังเกต  (Postobservation  Conference)   
 5.  รูปแบบและกระบวนการนิเทศ จากแนวคิดของแฮริส   (Ben  M. Harris); กล๊ิกแมน 
และคณะ (Glickman and other); อะคิสัน และกอลล ์(Acheson and Gall); โบยาน และคอพแลนด ์
(Boyan and Copeland); โกลดแ์ฮมเมอร์ (Goldhammer); แอนเดอร์สนั และคาวจิวสกี (Anderson 
and Krajewski); สงดั  อุทรานนัท ์  และวชัรา  เล่าเรียนดี  ซ่ึงนกัการศึกษาทุกคนใหค้วามส าคญักบั
การปฏิบติัการนิเทศการสอนท่ีเป็นระบบ 
 6.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอน  โดยศึกษาทฤษฎีมนุษยส์ัมพนัธ์ของ  เอลตนั  
เมโย (Elton Mayo) และมาสโลว ์(Maslow) ทฤษฎีภาวะผูน้ าของแมก  เกรเกอร์ (Mc. Gregor); มูตนั
และเบลก็ (Mouton and Blake); เฮอร์เซย ์และบลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard) ใหค้วามส าคญั
กับการมีมนุษยสัมพันธ์การความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผูนิ้เทศกับครูผูรั้บการนิเทศ เป็นแบบ
กลัยาณมิตร 
 7.  ทฤษฎีแรงจูงใจของ   มาสโลว ์    (Maslow)  และเฮอร์สเบิร์ก   (Herzberg) กล่าวถึง 
แรงจูงใจของบุคคลท่ีมีความตอ้งการไดรั้บการยอมรับในสงัคม   โดยปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้กิดประโยชน์
ต่อสงัคม 
   8.  ทฤษฎีการส่ือสารของ อริสโตเติล   (Aristotelian)   ใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารใน 
ขั้นการปฏิบติัการนิเทศการสอนระหวา่งผูนิ้เทศกบัครูผูรั้บการนิเทศดว้ยการฟังอยา่งตั้งใจ  พดูจาส่ือ
ความหมายท่ีชดัเจนใส่ใจต่อความรู้สึกถึงอารมณ์ของผูฟั้ง  ไม่ช้ีน า  สร้างความรู้สึกท่ีดีต่ออีกฝ่าย
หน่ึงซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดในการนิเทศ 
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        9.  ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่   
  โนลว ์ (Malcom Knowles  1990,  อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 37) กล่าววา่  
ผูใ้หญ่ใชว้ิธีการปฏิบติัจริงในการเรียนรู้อยา่งอิสระและขณะเดียวกนัตอ้งการใชค้วามรู้นั้นในทนัที 
             สตีเฟน บรู๊กฟิลด ์(Stephen Brookfield 1986, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2548 : 37)  
กล่าววา่     1)   การไดป้ฏิบติัและแสดงความคิดเห็นเป็นหวัใจของการสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีมี 
ประสิทธิภาพ  ทั้งผูใ้หญ่และผูส้นบัสนุนตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกนัโดยตลอด พร้อมกบัมี
การตอบสนองต่อกิจกรรมนั้นดว้ย   และ 2) การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพของผูใ้หญ่จะเกิดข้ึน
เม่ือมีการยอมรับนบัถือใหคุ้ณค่าแก่กนัและกนัภายในกลุ่ม 
  เลวิน ( Levine 1989,  อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 37-38)  ไดข้อ้สรุปวา่    
พฒันาการของผูใ้หญ่ในการเรียนรู้จะเจริญกา้วหนา้ไปตามล าดบัขั้น และถา้จะเปล่ียนแปลงการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงกระบวนการเปล่ียนแปลง รวมทั้งลกัษณะความรู้ ความสามารถ
และสมัพนัธ์ของผูใ้หญ่กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยบรรยากาศท่ีไม่เครียด รู้สึกเป็นอิสระท่ี
เรียนรู้และฝึกปฏิบติั  มีประโยชน์โดยตรงกบังานท่ีปฏิบติั 
  
 ขั้นตอนที ่4  Evaluating : E   การประเมินผลการนิเทศ   
                      การด าเนินการประเมินผลการนิเทศโดยรวมของครูผูรั้บการนิเทศแต่ละกลุ่มตาม
วิธีการนิเทศทั้ง  3  วิธี  โดยประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนกัเรียน   สมรรถภาพการจดัการเรียนรู้
และการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ สมรรถภาพการนิเทศของครูผูนิ้เทศ  ตลอดจน
พฤติกรรมการนิเทศการสอนและพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการสงัเกตของครูผูนิ้เทศและ
ครูผูรั้บการนิเทศ  โดยผูว้ิจยัท าหนา้ท่ี  ประสานงาน  ติดตาม   ดูแล แนะน าและร่วมประเมินผล
ส าเร็จของการนิเทศ เพื่อใหก้ารด าเนินการบรรลุวตัถุประสงค ์

 หลกัการ  แนวคิด การประเมินผล  มีความส าคญัเพราะการประเมินผลการนิเทศจะท า
ใหรู้้วา่การด าเนินการนิเทศบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่  ระดบัใด  ซ่ึงตอ้งประเมินหลายขั้น  จากกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลหลายกลุ่ม    ซ่ึงไดจ้ากการวดัและประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีครูไดรั้บ
การนิเทศ  สมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีไดจ้ากการประเมินหลายวิธีทั้งระหวา่งปฏิบติัและ
ภายหลงัเสร็จส้ินการปฏิบติั รวมทั้งการประเมินสมรรถภาพของผูนิ้เทศ องคป์ระกอบการ
ด าเนินการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการในขั้นท่ี  4 ไดม้าจากการศึกษา  หลกัการ  
แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  รูปแบบและกระบวนการนิเทศ จากแนวคิดของแฮริส (Ben  M. Harris);   กล๊ิกแมน 
และคณะ (Glickman and other); อะคิสัน และกอลล ์ (Acheson and Gall); โบยาน และคอพแลนด ์
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(Boyan and Copeland); โกลดแ์ฮมเมอร์ (Goldhammer); แอนเดอร์สนั และคาวจิวสกี (Anderson 
and Krajewski); สงดั  อุทรานนัท ์และวชัรา  เล่าเรียนดี  ซ่ึงนกัการศึกษาทุกคนใหค้วามส าคญักบั
การประเมินผลการนิเทศการสอน  เน่ืองจากขั้นตอนการสอนทุกแบบ  ประกอบดว้ย  ขั้นการสงัเกต
การสอน  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงกคื็อ  การปฏิบติั  เพื่อการปรับปรุงและพฒันา 
 2.   ทฤษฎีแรงจูงใจของ   มาสโลว ์  (Maslow)    และเฮอร์สเบิร์ก   (Herzberg)  กล่าวถึง
แรงจูงใจของบุคคลซ่ึงมีความตอ้งการยอมรับในสงัคม มีความภูมิใจในผลงานหรือการปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีในการนิเทศ  ผูป้ฏิบติัควรมีวินยั
ในการบริหารตนเองดว้ย 
 3.  ทฤษฎีการส่ือสารของ  อริสโตเติล   (Aristotelian)   ใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารใน 
ขั้นการประเมินผลการนิเทศการสอนระหวา่งผูนิ้เทศกบัครูผูรั้บการนิเทศดว้ยการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
แก่ครูผูรั้บการนิเทศ  เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติัและการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
 
  การก ากบั  ติดตาม  (Monitoring)   
  ส าหรับการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนของการใชรู้ปแบบการนิเทศนั้น  เป็นการนิเทศ
ท่ีเป็นระบบและใหม่ส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้ง        ผูว้ิจยัเป็นผูก้  ากบั  ติดตาม  ใหค้  าปรึกษา  และ
สนบัสนุนใหก้ารด าเนินงาน  ตั้งแต่ขั้นท่ี  1  ถึง  ขั้นท่ี  4  โดยไดก้ าหนดใหมี้การก ากบั  ติดตาม  ให้
การสนบัสนุน  เพื่อใหก้ารด าเนินการนิเทศเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ และน าผลท่ีไดม้าร่วมกนั
ไตร่ตรอง  สะทอ้นความคิด เพื่อแกไ้ข  ปรับปรุง  พฒันา    เพื่อการประยกุตใ์ชรู้ปแบบการนิเทศให้
ถูกตอ้งและเหมาะสมในทุก ๆ ขั้นตอนของการนิเทศ อนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 
 

2. กระบวนการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ 
        กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE  Model   ตามแนวคิดของ  เควิน  
ครูส  (Kevin  Kruse  2008 : 1)   ร่วมกบักรอบการวิจยัและพฒันา   (Research and Development) 
ไดน้ ามาก าหนดขั้นตอนการวิจยัและพฒันารูปแบบการนิเทศในคร้ังน้ี  ดงัน้ี  คือ  ขั้นตอนท่ี  1    การ
วิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis) = R1 :  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  ขั้นตอนท่ี  2   การ
พฒันา (Design & Development) = D1 :  การพฒันาและการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ   
ขั้นตอนท่ี  3  การน าไปใช ้ (Implementation)  = R2  :  การน ารูปแบบไปใช ้ และขั้นตอนท่ี  4  การ
ประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation) = D2  :   การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ   ซ่ึงสาระส าคญั
ของการด าเนินการพฒันาแต่ละขั้นตอนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงรูปแบบการนิเทศ มีดงัน้ี 
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ขั้นตอนที ่ 1    การวิเคราะห์ (Analysis) = การวิจัย  Research1  (R1) :  การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและ 
     ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง  มีวิธีด าเนินการดงัน้ี 

  การศึกษาขอ้มูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการ
นิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  และไดแ้นวทางการปฏิบติัท่ีเหมาะสม  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการ
วิจยัในชั้นเรียน     ของครูเขตการศึกษา  5   อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ดว้ยการศึกษาขอ้มูลดงักล่าว  
ประกอบดว้ย  1)  การศึกษาวเิคราะห์ส่ิงท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริง 2) การศึกษาวิเคราะห์
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   3) การระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ 

การศึกษาวิเคราะห์ส่ิงท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริง ผูว้จิยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐานเชิงนโยบาย   เป้าหมายจากขอ้ก าหนดกฎหมายระดบัชาติ   และฝ่ายการศึกษาอคัรสงัฆ
มณฑลกรุงเทพฯเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนของครู  และการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขต
การศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ดว้ยวิธีการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ร่วมกบัการสมัภาษณ์กบัผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  และครูผูส้อน 

 
1.  ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความต้องการจ าเป็นโดยการศึกษาทบทวน

เอกสาร วรรณกรรม งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง ร่วมกบัการเกบ็รวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทีมี่ส่วน
เกีย่วข้อง ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ  และครูภายในโรงเรียน  สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
  1.1  การวิเคราะห์ช่องวา่งระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริง    ดว้ยการศึกษา 
สภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกบั สมรรถภาพการท าวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆ
มณฑลกรุงเทพฯ  และรูปแบบการนิเทศเพื่อพฒันาสมรรถภาพการท าวิจยัในชั้นเรียนท่ีเหมาะสม  
ร่วมกบัการศึกษาสภาพตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน  เพือ่ระบุสภาพปัญหาท่ีมีความ
จ าเป็นตอ้งพฒันาอยา่งแทจ้ริง  ผลการศึกษา  พบวา่ 

1.1.1  สมรรถนะการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เป้าหมายท่ี 
คาดหวงั    ทั้งน้ี    จากผลการทบทวนเอกสาร  วรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พบวา่  การวิจยัใน
ชั้นเรียนนั้น   มีความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาวชิาชีพครู   และการพฒันาคุณภาพการเรียน
การสอน    ถึงแมว้า่ครูส่วนใหญ่ไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง
กต็าม  แต่จากการศึกษาสภาพการวิจยัทางการศึกษาในประเทศไทย  พบวา่  ครูมีความรู้เก่ียวกบัการ
วิจยัและทกัษะการวิจยั  อยูใ่นระดบันอ้ย   (วีรพล  ฉลาดแยม้  2544)    ครูตอ้งการมีความรู้เก่ียวกบั
การวิจยัในชั้นเรียน  (ดารณี  อาจเปรุ  2543)  นอกจากนั้นจากการสงัเกต  ติดตาม   ความเคล่ือนไหว
ของการท าวิจยัของครูในปัจจุบนั   ทั้งเพือ่การพฒันาการเรียนการสอนโดยทัว่ไป และพฒันาเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีจ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการวิจยั   พบวา่     ส่วนใหญ่ครูยงัไม่สามารถด าเนินการ
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วิจยัและเขียนรายงานการวิจยัอยา่งถูกตอ้ง และตรงกบัสภาพปัจจุบนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงไดด้ว้ย
ตนเอง     โดยมีครูส่วนนอ้ยท่ีสามารถท าวิจยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ     โดยมีพี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาท่ีตอ้ง
คอยดูแล   ใหค้  าแนะน าใกลชิ้ดอยา่งต่อเน่ือง   ปรากฏการณ์ของสภาพปัญหาดงักล่าวน้ี   สุวิมล  
วอ่งวาณิช   (2548 : 5-6)   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัและการพฒันาครู  ไดส้รุปรวบรวมสาเหตุท่ีท าให้
การวิจยัของครูไม่กา้วหนา้ไว ้ 6  ประการ โดยสรุป   คือ  1) ความรู้ของครูท่ีไดจ้ากการอบรมไม่
เพียงพอท่ีจะท าใหค้รูสามารถท าวิจยัแบบเป็นทางการไดโ้ดยล าพงั     ส่งผลใหค้รูท าวิจยัไม่ส าเร็จ 
2)  ขอ้จ ากดัดา้นเวลา อนัเน่ืองมาจากงานประจ าวนัของครูจึงไม่เปิดโอกาสใหค้รูมีเวลาในการศึกษา
เอกสารไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ครูจึงไม่คน้ควา้เอง แต่ใหผู้อ่ื้นท าแทน  ส่งผลใหค้รูไม่เกิดการเรียนรู้ในการท า
วิจยัในชั้นเรียน  3)  สืบเน่ืองมาจากความยากล าบากของกระบวนการวิจยั  ครูจึงไม่เตม็ใจท าวจิยั  
ไม่ไดท้  าวิจยัเพราะเห็นความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ       ไม่ไดเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะท าวิจยัแบบ 
ต่อเน่ือง ท าใหไ้ม่เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอนในสภาพจริง  4)  ปัญหาวิจยัท่ีครู
ก าหนดข้ึนมิใช่ปัญหาในหอ้งเรียนของตนเอง งานวิจยัของครูจึงไม่สามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุง
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนของครูผูน้ั้น    5)   งานวิจยัของครูมกัใชเ้วลาในการด าเนินการนานส่ิงท่ีครู
คน้พบ   จึงไม่ทนัสมยั  ไม่สามารถน าไปใชไ้ดท้นัเหตุการณ์    และ  6)  การท าวิจยัเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง
ไดรั้บการฝึกฝนและเรียนรู้จากผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญ   แต่หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการวิจยัส่วนใหญ่ 
เป็นหลกัสูตรแบบเร่งรัดในหลกัสูตรเก่ียวขอ้งกบัหลกัการของการท าวิจยั  การเรียนรู้ศพัทเ์ทคนิค  
และกระบวนการต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการท าวจิยั   ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีครูไม่คุน้เคย  เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยากและ
ตอ้งอาศยัการฝึกปฏิบติัภายใตพ้ี่เล้ียงท่ีเขา้ใจในวิธีการวจิยัอยา่งสม ่าเสมอ  แต่ในสภาพจริงหลงัการ
ฝึกอบรมครูไม่สามารถน าไปปฏิบติัจริงไดด้ว้ยตนเอง  ครูท่ีท าวิจยัไม่ไดมี้พี่เล้ียงช่วยในการท าวจิยั  
ไม่มีประสบการณ์และความช านาญในการท าวิจยัอยา่งแทจ้ริง   ท าใหร้ายงานการวิจยัของครูมี
ขอ้บกพร่องมากในเกือบทุกขั้นตอนของการท าวิจยั   
  จากการศึกษาสภาพและขอ้มูลพื้นฐานภาคสนามดว้ยวิธีการศึกษาเอกสาร ต ารา 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา   สมัภาษณ์ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย
วิชาการ  และครูเขตการศึกษา  5   อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ     ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัสมรรถภาพ
การท าวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  พบวา่  สมรรถภาพการ
ท าวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา 5 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ พบวา่  
ยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควรและมีสภาพปัญหาเช่นเดียวกบัครูในสงักดัอ่ืน ๆ กล่าวคือ  ครูมีการท าวิจยั    
แต่การด าเนินการวิจยัส่วนใหญ่ท าเพื่อใหมี้ผลงานตามนโยบายและเง่ือนไขทางวิชาชีพ   ไม่ไดท้  า
เพื่อพฒันาการเรียนการสอนอยา่งแทจ้ริง และครูยงัไม่สามารถท าวิจยัท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเองอยา่ง
มัน่ใจ   รายงานวิจยัของครูยงัขาดคุณภาพ  ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขอยูเ่สมอ  ซ่ึงอุปสรรคปัญหา
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ดงักล่าว  มีสาเหตุ  ท านองเดียวกบัท่ี  สุวิมล  วอ่งวาณิช  (2548 : 5-6)   ไดร้วบรวมไว ้ เช่น  สาเหตุ
ดา้นวิธีการพฒันา  ซ่ึงสาเหตุดงักล่าวสอดคลอ้งกบัปัญหาของครูในเขตการศึกษา 5 อคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ  คือ  ครูไดรั้บการพฒันาดา้นการวิจยัในชั้นเรียน   แต่ไม่เป็นระบบและไม่ต่อเน่ือง   ส่วน
ใหญ่ใชว้ิธีการฝึกอบรมโดยโรงเรียนส่งครูเขา้รับการอบรมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงคร้ังสุดทา้ยเขต
การศึกษา 5 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาครู โดยร่วมกนัจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการตามมาตรฐานวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  ซ่ึง
ในหลกัสูตรฝึกอบรม  แบ่งเป็น 2 รุ่น   ระยะเวลาในการอบรม   จ  านวน  8  วนั  มีเน้ือหาเก่ียวกบั
มาตรฐานความรู้ 9 เร่ือง รวมทั้งเร่ืองการวจิยัในชั้นเรียน ซ่ึงใชร้ะยะเวลา  9  ชัว่โมง  หลงัจากเสร็จ
ส้ินการอบรม   ไดก้ าหนดใหค้รูทุกคนท าวิจยัในชั้นเรียน   คนละ 1 เร่ือง   ก าหนดส่งปลายภาคเรียน    
ดว้ยการรวบรวมรายงานการวิจยัส่งใหก้บัคณะวิทยากร ซ่ึงเป็นคณาจารย ์ มหาวิทยาลยัศิลปากรเป็น
ผูป้ระเมิน   จากผลการประเมิน   พบวา่   ร้อยละ  90  อยูใ่นระดบัปรับปรุง  รองลงมา    ร้อยละ  8  
อยูใ่นระดบัพอใช ้     และร้อยละ  2  อยูใ่นระดบัดี   ซ่ึงจากการพจิารณาในส่วนท่ีอยูใ่นระดบัดี   
พบวา่    เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจยัมาก่อน ไดรั้บการอบรมหลายคร้ัง และมีการศึกษาหา
ความรู้ในระดบัปริญญาโท และประกาศนียบตัรวิชาชีพครู 
 จากขอ้มูลผลการอบรมเชิงปฏิบติัการแสดงใหเ้ห็นวา่         แมจ้ะมีการใชห้ลกัสูตรการ
ฝึกอบรมท่ีเขม้ขน้   มีการทดลองท าวิจยัในสภาพจริง     กย็งัไม่สามารถพฒันาครูใหมี้สมรรถภาพ
ในการวิจยัไดต้ามเกณฑท่ี์น่าพอใจ  ซ่ึงน่าจะเน่ืองมาจากการอบรมยงัขาดการติดตาม  ช่วยเหลือ
ระหวา่งครูท าวิจยั  เพราะจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการวิจยัในชั้นเรียน  หลงัจาก
ส้ินสุดการอบรมเชิงปฏิบติัการ  พบวา่  ครูส่วนใหญ่เห็นวา่ตนเองมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการวิจยั
อยูใ่นระดบัมาก  แต่เม่ือลงมือท าจริงกลบัท าไม่ถูกตอ้ง  นอกจากสาเหตุดา้นวิธีการพฒันาดงักล่าว
แลว้  ดา้นวฒิุและประสบการณ์การสอนของครูกเ็ป็นปัจจยัหน่ึงของปัญหา    เน่ืองจากในระยะ   2 - 
3   ปีท่ีผา่นมา   พบวา่    ในเขตการศึกษา 5   อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ    มีครูใหม่เขา้มาท าการสอน  
โดยส่วนใหญ่ไม่มีวฒิุทางการศึกษา    ท าใหข้าดความรู้ความเขา้ใจ    ไม่สามารถท าการวิจยัได ้  
จากการสมัภาษณ์ครูใหม่   พบวา่   วิธีการแกปั้ญหาคือ   สอบถามเพือ่นครูท่ีมีความเขา้ใจ   มีความ
เช่ียวชาญ   หรือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการวิจยัในโรงเรียน   พร้อมทั้งศึกษารูปแบบจาก
การท ารายงานการวิจยัของเพือ่นครู โดยไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหา  เพือ่หาสาเหตุและเลือกวิธีการ
การแกไ้ขท่ีถูกตอ้ง   จึงไม่สามารถท าการวิจยัท่ีมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกระบวนการ 
วิจยัไดด้ว้ยตนเอง 

 นอกจากนั้นยงัมีสาเหตุดา้นการเช่ือมต่อระหวา่งนโยบายของโรงเรียนกบัการปฏิบติัจริง  
กล่าวคือ  สถานศึกษามกัมีนโยบายใหค้รูท าวิจยัตามนโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั  แต่ผูบ้ริหาร
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สถานศึกษายงัขาดความเอาใจใส่อยา่งจริงจงัในการกระตุน้และส่งเสริม    สนบัสนุน   ช่วยเหลือ
ดา้นต่าง ๆ แก่ครู  ส่งผลใหค้รูขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จ  ดงันั้น  จึงมกัปรากฏเสมอวา่
ผลการวิจยัของครูไม่ใช่ผลการวิจยัท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง  เพียงแต่ท าเพื่อใหมี้รายงานวิจยัตาม
นโยบายของโรงเรียนและเง่ือนไขตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีกล่าววา่    ครูตอ้งท าวจิยัในชั้นเรียน
เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอนเท่านั้น     

  จากสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาดา้นสมรรถภาพการวิจยัของครู  เขตการศึกษา  5  
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ       ซ่ึงถือเป็นสมรรถภาพเฉพาะดา้น        เป็นความสามารถของบุคคล
ในงานเฉพาะอยา่ง     (เมธี  ปิลนัธนานนท ์ 2552 : 61)       ผูบ้ริหารสถานศึกษาและตวัแทนครูใน
ทุกโรงเรียนมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ น่าจะตอ้งมีวิธีการพฒันาใหค้รูมีสรรถภาพการวิจยัในชั้น
เรียนใหสู้งข้ึน  ใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจในสาระความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครอบคลุม และสามารถท า
วิจยัในชั้นเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีคุณภาพ เพื่อส่งผลต่อการพฒันาการเรียนการสอนและพฒันา
ตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง    

 1.1.2  การนิเทศภายในโรงเรียน  เขตการศึกษา 5    อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ    
จากการศึกษาสภาพและขอ้มูลพื้นฐานดว้ยการทบทวนเอกสาร ต ารา  วรรณกรรม งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้ง  สมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูเขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
พบวา่ สภาพปัจจุบนั  มีการนิเทศการสอน แต่ยงัไม่มีการนิเทศในเร่ืองการวิจยัในชั้นเรียน
โดยเฉพาะ     ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาและพฒันาผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยกระบวนการนิเทศท่ีปรากฏอยูปั่จจุบนั  เร่ิมตน้ดว้ยการแจง้นโยบายแก่คณะครู  
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศท่ีประกอบดว้ย  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย
วิชาการ  และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้   ประชุมคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ    คณะกรรมการ
และครูไดมี้การวางแผนการนิเทศร่วมกนั      ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้        และส่งแผนการจดั 
การเรียนรู้ใหห้วัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมส่งฝ่ายวิชาการพิจารณาตรวจสอบ  เพื่อน าเสนอ
ผูอ้  านวยการก่อนสอนล่วงหนา้หน่ึงสปัดาห์  มีการก าหนดปฏิทินการนิเทศการสอนและด าเนินงาน
ตามตารางท่ีก าหนด     โดยการสงัเกตการสอนในชั้นเรียน   ภาคเรียนละ  1  คร้ัง   เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การสังเกตเป็นแบบจดัอนัดบัคุณภาพ  (Rating  Scale)      ซ่ึงใชก้บัครูทุกคนในเขตการศึกษา  5  
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีประเดน็ในการสงัเกต  ไดแ้ก่  การน าเขา้สู่บทเรียน  การจดักิจกรรม
การเรียนการสอน  และการประเมินผล  หลงัจากนั้นมีการประเมินผลการนิเทศดา้นพฤติกรรมการ
สอนของครูและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูรั้บการนิเทศโดยการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ  เพื่อน าไป
แกไ้ข  ปรับปรุงคร้ังต่อไป  ซ่ึงไม่ชดัเจนพอท่ีผูรั้บการนิเทศจะน าไปปฏิบติัได ้  เน่ืองจากเป็นการ
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ประเมินผลเพยีงคร้ังเดียว  และเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นการประเมิน  ซ่ึงไม่ตรงตามประเดน็ปัญหาหรือ
ประเดน็ท่ีตอ้งการปรับปรุงและพฒันา 
 
  2.  การศึกษาทบทวนหลกัการ  แนวคดิ  และทฤษฎ ี ทีผู่้วจัิยได้น ามาใช้เพือ่สังเคราะห์
และพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ  ในการศึกษาคร้ังนี ้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   2.1  หลกัการ แนวคิดเกีย่วกบัการวิจัยและพฒันา  R & D   (Research and 
 Development) 
      การวิจยัและพฒันา (Research and Development)  เป็นการพฒันาแบบหน่ึงท่ีใชก้าร
วิจยัเป็นเคร่ืองมือหรือเป็นยทุธวิธีในการด าเนินงาน ขั้นตอนหลกัในการด าเนินงานมี 4  ขั้นตอน คือ  
เร่ิมตน้จาก  R1   เพื่อแสวงหาความรู้และแนวทางการพฒันา  ตามดว้ย  D1   คือ  การพฒันา
นวตักรรมตามแนวทางนั้นต่อไป  คือขั้นตอนการวิจยั R2       เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน      หาขอ้บกพร่องและวิธีการแกไ้ข  ปรับปรุง  และน าขอ้มูลไปใชใ้นการ
ปรับปรุง D1  ใหเ้ป็นนวตักรรม D2 ท่ีดีข้ึน การด าเนินการตามขั้นตอนดงักล่าว   อาจตอ้งท าซ ้ า ๆ ใน
บางขั้นตอน  หรือทุกขั้นตอน   จนกวา่จะไดน้วตักรรมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด   
 ส าหรับขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจยัและพฒันา มีนกัวิชาการทางการศึกษาไดน้ า
รูปแบบของการวิจยัและพฒันามาศึกษาวิจยั   เพื่อใหไ้ดน้วตักรรมใหม่ ๆ โดยก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินการท่ีมีขั้นตอนส าคญัคลา้ยคลึงกนั  ดงัท่ี  วิทยา  อารีราษฎร์  (2549 : 69)  อารีรักษ ์ มีแจง้  
(2547 : 53)  และ  วราภรณ์  ตระกลูสฤษด์ิ  (2545 : 125)  คือ  1) การวิเคราะห์ เป็นการศึกษาสภาพ
ปัญหาของงานวิจยั ศึกษาเอกสารรายงาน และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหา แลว้รวบรวม 
สรุปผลและเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั    2)  การสร้างรูปแบบ   เป็นการน ากรอบแนวคิดในการ
วิจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของรูปแบบและตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบ  3)  การทดลองใชรู้ปแบบ  เป็นการน ารูปแบบท่ีผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้มาใช้
เพื่อพิจารณาความเป็นไปได ้ และ  4)  การประเมินผลเพือ่แกไ้ข  ปรับปรุงรูปแบบ 
 นอกจากน้ี มีงานวิจยัท่ีด าเนินการศึกษาในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research   
and Development)   อ่ืน ๆ อีกหลาย ๆ ท่าน  ไดแ้ก่  วีระเดช  เช้ือนาม   (2542 : 94) ทิศนา  แขมมณี  
และคณะ   (2544 : 43)  จรรยา  บุญปลอ้ง    (2541 :  124)   แสน สมนึก    (2541 :  73-74)    สุปราณี 
ไกรวตันุสสรณ์    (2541 : 96)   พบวา่   มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั  นัน่คือ  เป็นการวจิยัและพฒันาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอน หลกัสูตร และนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการศึกษาตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการพฒันา      แมว้า่จะมีความแตกต่างกนัในช่วงของเวลาท่ี
ศึกษาวจิยัและรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจยั   
 จากการศึกษาหลกัการ  แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา  R & D (Research and  
Development)  ดงักล่าว  จึงน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซ่ึงเป็น
การวิจยัและพฒันา  ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอนท่ีส าคญั  คือ  ขั้นตอนท่ี  1    การวิเคราะห์ขอ้มูล 
(Analysis) = R1 :  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ขั้นตอนท่ี  2   การพฒันา (Design 
and Development) = D1 :  การพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ   ขั้นตอนท่ี  3  การ
น าไปใช ้  (Implementation)  = R2  :  การน ารูปแบบไปใช ้  และขั้นตอนท่ี  4  การประเมินผลและ
ปรับปรุง (Evaluation) = D2  :   การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ 
 
  2.2  หลกัการ  แนวคิดเกีย่วกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
            การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System design) มีช่ือเรียก
หลากหลาย   เช่น   การออกแบบระบบการเรียนการสอน   (Instructional design)   การออกแบบ
และพฒันาการสอน (Instructional design and development) เป็นตน้ ไม่วา่ช่ือจะมีความหลากหลาย
เพียงใด  แต่ช่ือเหล่านั้นมาจากแนวคิดเดียวกนั  คือ  การใชก้ระบวนการของวิธีระบบ (system 
approach)  ในการสร้างหรือพฒันาพฤติกรรมหรือรูปแบบของการปฏิบติังานใหม่ ๆ เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายและประสบผลส าเร็จ 
   ค าวา่    "ระบบ"  ผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ระบบ” (system)  ไวห้ลายคน   เช่น 
บานาธ่ี (Banathy 1968 : 12) หรือ วอง (Wong 1971 : 7) บานาธ่ี ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ระบบวา่
เป็น องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั มีปฏิสมัพนัธ์กนั ซ่ึงองคป์ระกอบทั้งหลาย
เหล่าน้ีจะร่วมกนัท างานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไว้
ความหมายของระบบตามแนวทางของ    วอง     กจ็ะมีลกัษณะแนวทางใกลเ้คียงกบัขอ  บานาธ่ี 
โดย วอง  ใหค้วามหมายของระบบวา่ “ระบบ หมายถึง การรวมกลุ่มของส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีมี
ปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไว”้  
   นอกจากนั้นนกัวิชาการคนอ่ืน ๆ กไ็ดเ้สนอความหมายของระบบ  ไดมี้นกัวิชาการ
ใหค้วามหมายไวว้า่  ระบบ    คือ   องคป์ระกอบต่าง ๆ  ท่ีท างานสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั    เพื่อให้
เกิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง   (ประชุม รอดประเสริฐ 2533 : 66)  เป็นการท างานท่ีประสานกนัของ
องคป์ระกอบหรือปัจจยัต่าง ๆ   เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายทัว่ไป    และเราสามารถเขา้ใจวธีิการท างานได ้
(สุคนธ์   ภูริเวทย ์2542 : 38)  การรวมตวัของส่ิงหลายส่ิง  เพื่อความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  โดยแต่
ละส่ิงนั้นมีความสมัพนัธ์ต่อกนัและกนั หรือข้ึนต่อกนัและกนั หรือมีผลกระทบต่อกนัและกนั  
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(Hicks 1972 : 461)     และองคป์ระกอบท่ีไดจ้ดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ     และมีความสมัพนัธ์ส่งเสริม
ซ่ึงกนัและกนัเพื่อน าไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีไดก้ าหนดไว ้     (ส านกังานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแห่งชาติ 2534 : 24)   
   ส าหรับความหมายระบบการเรียนการสอนนั้น รุจโรจน์ แกว้อุไร (2543 : 10) 
กล่าววา่ เป็นโครงสร้างท่ีเกิดจากการจดัองคป์ระกอบของการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิการเชิงระบบ 
ไดแ้ก่ การจดัองคป์ระกอบของการเรียนการสอนดา้นตวัป้อน   กระบวนการ    กลไก    ควบคุม
ผลผลิตใหส้มบูรณ์    และมีความสมัพนัธ์ส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระเบียบ       เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว ้    และ   สุวิทย ์  บึงบวั   (2550 : 10)    
ไดนิ้ยามระบบการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบวา่ เป็นการจดัองคป์ระกอบของการเรียนการสอนใหมี้
ความสมัพนัธ์กนั เพื่อสะดวกต่อการน าไปสู่จุดหมายปลายทางของการเรียนการสอนท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
เพราะฉะนั้นระบบการเรียนการสอนจึงเป็นการจดัองคป์ระกอบของการเรียนการสอนท่ีสมัพนัธ์กนั
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการเรียนการสอน  
   ดงันั้น การออกแบบระบบการเรียนการสอนตอ้งค านึงถึงเป้าหมายหลกัของการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนวา่ คุณลกัษณะท่ีคาดหวงัท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียนทั้งทางดา้น
ความรู้  ทกัษะการปฏิบติั   และเจตคติท่ีน้ีคืออะไร  อยา่งไร   หรือผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพนั้นคืออยา่งไร   
และเพื่อจดักระบวนการเรียนการสอนใหผู้ส้อนและผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กนัโดยใชว้ิธีการต่าง ๆ  ใน
การเอ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมาย และการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนนั้น        จึงเป็นการน าใชว้ิธีการท่ีเป็นระบบมาใชใ้นการออกแบบรูปแบบ
การเรียนสอน   การวางแผน การน าไปใช ้ และการประเมินกระบวนการทั้งหมดของระบบการสอน
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  กิดานนัท ์  มะลิทอง (2540 : 10) ท่ีกล่าววา่ การออกแบบระบบการเรียนการสอน
ควรมีองคป์ระกอบ คือ ปัจจยัน าเขา้  (Input)  กระบวนการ  (Process)  และผลลพัธ์หรือผลท่ี
คาดหวงั  (Products หรือ Outcomes)  ซ่ึงปัจจยัน าเขา้  ประกอบดว้ย  ผูเ้รียน ตอ้งมีการพิจารณา
ลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงค ์  ความรู้และทกัษะท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นอยา่งไร  เพื่อการออกแบบ
กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  ตอ้งมีการตั้งวตัถุประสงคว์า่ ตอ้งการให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใดบา้งและอยา่งไรในการสอนนั้น       กระบวนการตอ้งมีการก าหนดวิธีการและ
กิจกรรมในการเรียนรู้วา่ควรมีอะไรบา้ง   เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด   และการ
ประเมินตอ้งมีการก าหนดวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม     เพื่อตดัสินวา่การเรียนรู้นั้นประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีตั้งจุดมุ่งหมายไวห้รือไม่  
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  ส าหรับการนิยามของค าวา่การออกแบบระบบการเรียนการสอน     ไดมี้การนิยามไว้
ตามมุมมองเก่ียวกบัสถานะของการออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีเป็นไดท้ั้งกระบวนการ
ปฏิบติัและสาขาวิชา  ดงัน้ี  (Suhas R., Sindhura K 2008 : 1-2) 
  การออกแบบระบบการเรียนการสอนคือ  กระบวนการ (Instructional System 
Design is a Process) หมายถึง การออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอน 
โดยใชว้ิธีการระบบ และใชห้ลกัการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ หลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ และทฤษฎีการ
เรียนการสอน เพื่อการตดัสินใจในการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ แต่ละขั้นตอน
จึงมีความสมัพนัธ์กนัทั้งกลุ่มเป้าหมาย  วสัดุการเรียนและกิจกรรมการเรียน       ในขั้นตอนสุดทา้ย
ของการออกแบบระบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเป็นขั้นตอนของการวดัและประเมินผล 
  การออกแบบระบบการเรียนการสอนคือขอ้เทจ็จริง   (Instructional System Design 
is a Reality) หมายถึง การออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นความจริงท่ีสามารถพิสูจน์ได ้
เน่ืองจากอาศยัหลกัการของการใชเ้หตุและผล 
  การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design as a Discipline)
ในลกัษณะเป็นสาขาวิชา  ซ่ึงจดัไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
  สรุป  การออกแบบระบบการเรียนการสอนไดว้า่  การจดัการสอนอยา่งมีระบบโดย
อาศยัความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ หลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ และทฤษฎีการ
สอน ซ่ึงรวบรวมองคป์ระกอบและปัจจยัต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจออกแบบระบบ  
แลว้จึงท าการทดลองและปรับปรุงแกไ้ขจนใชไ้ดผ้ล ซ่ึงกคื็อการน าไปสู่ความส าเร็จของการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
  ดงันั้น  สรุปไดว้า่ การออกแบบระบบการเรียนการสอน (ISD : Instructional System 
Design หรือ ID : Instructional Design) หมายถึง การจดัการสอนอยา่งมีระบบ โดยอาศยัความรู้
เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซ่ึงรวบรวมองคป์ระกอบและ
ปัจจยัต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจออกแบบระบบ แลว้จึงท าการทดลองและปรับปรุง
แกไ้ขจนใชไ้ดผ้ล ซ่ึงกคื็อการน าไปสู่ความส าเร็จของการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอนโดยทัว่ไปจะประกอบไปดว้ยหลกัการ  วตัถุประสงค ์ 
เน้ือหา  ขั้นตอนการสอน  ระบบสงัคม  หลกัการตอบสนองและส่ิงสนบัสนุน 
 เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการนิเทศการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูว้ิจยัไดน้ า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษารายละเอียดของระบบการเรียนการสอนของนกัวิชาการต่าง ๆ ดงักล่าว    
หลกัการ  แนวคิด  ในการออกแบบหรือพฒันารูปแบบ  สังเคราะห์ร่วมกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี
องคป์ระกอบกระบวนการการนิเทศการสอนท่ีมีการด าเนินงานสมัพนัธ์กนัเพื่อใหก้ารนิเทศบรรลุ
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วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการกบัขั้นตอนการออกแบบรูปแบบการสอน  โดยการประยกุตใ์ชห้ลกัการ  
แนวคิด  และกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE  Model ตามแนวคิดของ  เควิน  ครูส  
(Kevin  Kruse  2008 : 1)   ร่วมกบักรอบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ก าหนด
ขั้นตอนการวจิยัและพฒันารูปแบบการนิเทศ  ดงัน้ี  คือ  ขั้นตอนท่ี  1    การวิเคราะห์ขอ้มูล 
(Analysis) = R1 :  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ขั้นตอนท่ี  2   การพฒันา (Design 
& Development) = D1 :  การพฒันาและการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ   ขั้นตอนท่ี  3  การ
น าไปใช ้  (Implementation)  = R2  :  การน ารูปแบบไปใช ้  และขั้นตอนท่ี  4  การประเมินผลและ
ปรับปรุง (Evaluation) = D2  :   การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ 
 
  2.3  แนวคดิ  ทฤษฎเีกีย่วกบัการนิเทศการสอน   การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
และการนิเทศแบบพฒันาการ   
            การนิเทศการสอนนบัวา่เป็นงานส าคญัท่ีช่วยในการส่งเสริม และพฒันาคุณภาพ
การศึกษา    โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อน      เพื่อน ามาสู่การพฒันาคุณภาพอนัเป็น
เป้าหมายส าคญัในการพฒันาการศึกษา  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2550 : 5)  และปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ 
(2548 : 28)    ไดก้ล่าวถึงการนิเทศการสอนวา่มีวตัถุประสงค ์ เพื่อมุ่งปรับปรุงและพฒันาการสอน
ในโรงเรียน โดยเป็นกิจกรรมซ่ึงไม่ใช่เป็นการบงัคบัแต่เป็นกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายในการช่วยเหลือ 
สนบัสนุนในการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน โดยมุ่งท่ีพฤติกรรมการสอนของครูท่ีจะส่งผล
ต่อคุณภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยยดึหลกัของการนิเทศการสอนคือ    หลกัแห่งการส่งเสริมความ
เจริญงอกงามใหแ้ก่ครูและนกัเรียน  หลกัปฏิบติัท่ีเป็นประชาธิปไตย  หลกัการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจ  หลกัการปรับปรุงการเรียนการสอน หลกัความร่วมมือกนัเรียนรู้และปฏิบติั  การสร้างขวญั
ก าลงัใจและการมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีร่วมกนั  เพื่อมุ่งแกไ้ข ปรับปรุง  และพฒันาการเรียนการสอน
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 
 แนวคดิ  ทฤษฎเีกีย่วกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
 การนิเทศการสอนแบบหลากหลายวิธีการ  (Differentiated Supervision)     เป็นวิธีการ
นิเทศการสอนตามแนวคิดของ  แกลทธอร์น  (Glatthorn  1984 : 5)  ซ่ึงเช่ือวา่ครูมีความแตกต่างกนั
ทั้งดา้นความรู้  ประสบการณ์  และความสามารถในการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงครูทุกระดบัจ าเป็นตอ้งมี
การพฒันาในวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้น วิธีการพฒันาวิชาชีพส าหรับครู  หรือวิธีการช่วยเหลือครู
เพื่อการปรับปรุงและพฒันาในวิชาชีพจึงควรแตกต่างกนั โดยค านึงถึงความพร้อม  ความตอ้งการ 
ความสนใจ  แรงจูงใจของครูเป็นส าคญั ซ่ึง แกลทธอร์น   (Glatthorn 1984 : 4)    ไดเ้สนอระบบการ
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นิเทศแบบหลากหลายวิธีการไว ้  4  วิธี   คือ  1)  การนิเทศแบบคลินิก    (Clinical Supervision)  เป็น
การนิเทศท่ีผูนิ้เทศเป็นผูมี้ความรู้ และประสบการณ์ดา้นการสอน และผา่นการอบรมทางดา้นเทคนิค
วิธีการนิเทศโดยตรง  และสามารถใหค้  าแนะน าสาธิตวธีิการสอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมแก่ครูได ้  2)   
การนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ   (Cooperative Professional Development)     เป็นกระบวนการ
นิเทศท่ีครูตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานเพื่อปรับปรุงความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพ
ของตนเอง โดยมีการสงัเกตการสอนกนัและกนัในชั้นเรียน แลกเปล่ียนกนัใหข้อ้มูลยอ้นกลบัจาก
การสงัเกตการสอนร่วมกนั  และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั   3)  การนิเทศแบบ
พฒันาตนเอง (Self-directed Development)  เป็นการนิเทศการสอนของตนเอง  ซ่ึงเหมาะกบัครูท่ีมี
ความรู้ความสามารถและตอ้งการพฒันางานในวิชาชีพ ไม่ตอ้งการการนิเทศแบบคลินิก หรือการ
นิเทศการสอนแบบอ่ืน ๆ  แนวการปฏิบติัโดยทัว่ไปคือ  ครูจะปฏิบติังานท่ีตนเองตอ้งการพฒันาดว้ย
ตนเอง โดยการน าตนเองใหพ้ฒันาและเจริญกา้วหนา้ดว้ยตนเองในท่ีสุด  4)  การนิเทศโดยผูบ้ริหาร 
(Administrative Monitoring) เป็นการนิเทศโดยผูบ้ริหารท่ีมุ่งเนน้การช่วยเหลือแนะน าครูเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน     ผูบ้ริหารและครูมีศกัยภาพ   มีประสบการณ์ในการสอนมากพอสมควร   
เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่สามารถท าการสังเกตการสอนไดโ้ดยตลอดและเขา้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกบั
ครูอยา่งไดส้ม ่าเสมอ  ความเช่ือเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ เพื่อใหก้ารนิเทศบรรลุ
เป้าหมายและประสบผลส าเร็จมีดงัน้ี 1) การนิเทศเพือ่การช่วยเหลือแนะน าใหบ้รรลุเป้าหมายและ
ประสบผลส าเร็จ  มาจากการท่ีครู  บุคลากรในโรงเรียน ร่วมมือกนัปฏิบติังานดว้ยการช่วยเหลือกนั
และกนัอยา่งจริงใจ  เช่ือและยอมรับในความแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล  (Glatthorn and Shiled 
1990 : 190)   2)  การนิเทศการสอนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลายท่ีช่วยใหค้รูเกิดการเรียนรู้      และสามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอน  โดยการ
ช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนหรือเพื่อนร่วมงาน  (Glatthorn and  Shiled 1990 : 199)  และ  3)  ครูทุกคนมี
ความตอ้งการ  และจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาความสามารถและประสบการณ์ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้
อยูเ่สมอ จะประสบผลส าเร็จได ้  เม่ือวิธีการพฒันานั้นยดึหลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เป็นหลกัการและ 
แนวทางในการปฏิบติั    
 กล่าวโดยสรุป การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเป็นการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน
ท่ีสามารถน าไปใชด้ าเนินการไดทุ้กวิธีภายในโรงเรียนแต่ละแห่ง ความเหมาะสมของการใช ้ วิธีการ
นิเทศแต่ละแบบข้ึนอยูก่บัความพร้อม ความตอ้งการ ความสนใจ แรงจูงใจของครู   และศกัยภาพ
ของครู ส่วนท่ีดีของการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ กคื็อ ครูมีโอกาสเลือกรับวิธีการนิเทศท่ีตนเอง
ชอบและสนใจ แต่ถา้หากการเลือกแบบของการนิเทศของครูแต่ละคนไม่เหมาะสมกบัตวัครู 
ผูบ้ริหาร สามารถแนะน า จูงใจ ใหเ้ลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดได ้ แกลทธอร์น  (Glatthorn  1984 : 5)   
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ดงันั้น การนิเทศการสอนจึงเป็นวิธีการหน่ึงในการพฒันาวิชาชีพส าหรับครู  สอดคลอ้งกบั วชัรา  
เล่าเรียนดี  (2553 : 276-277)  ไดน้ าเสนอแนวทางในการพฒันาวิชาชีพส าหรับครู  ซ่ึงเป็นการนิเทศ
การสอนอีกรูปแบบหน่ึง ดงัน้ี 
 
กระบวนการหรือรูปแบบการเพิม่พูนสมรรถนะการสอนส าหรับครูใหม่  (Mentoring Model) 
 1.  เตรียมความพร้อม  (Preparation)  ไดแ้ก่  ดา้นความรู้  เทคนิคและทกัษะดา้น 
หลกัสูตร  และการจดัการเรียนรู้   

 2.  ประชุมวางแผนการนิเทศและแผนการจดัการเรียนรู้  (Planning) ไดแ้ก่  ก าหนด 
ปัญหาและประเดน็ในการปรับปรุงและพฒันา  และจดัท าแผนการนิเทศและแผนการจดัการเรียนรู้ 
 3.  ประชุมก่อนการสงัเกตการสอน  (Pre-Observation Conference)  ไดแ้ก่  ทบทวน
แผนการจดัการเรียนรู้  ก าหนดประเดน็การสงัเกตและบนัทึก  และเลือกเคร่ืองมือสงัเกตการสอน 

 4.  สงัเกตการสอนในชั้นเรียน  (Observation)  ไดแ้ก่  สงัเกตบนัทึกพฤติกรรมการ 
จดัการเรียนรู้และสงัเกตบนัทึกพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

 5.  ประชุมเพือ่ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Post-Observation Conference) ไดแ้ก่ทบทวนขอ้มูล 
สงัเกตการสอน  อภิปราย  วเิคราะห์ขอ้มูลร่วมกนั  ผูนิ้เทศใหข้อ้เสนอแนะ  และทบทวนแผนการ
ปฏิบติัคร้ังต่อไป 
 
 เงื่อนไขส าหรับการพฒันาวชิาชีพแบบ Mentoring 

 1.  ผูท้  าหนา้ท่ี  Mentor  มีความรู้ความเช่ียวชาญสูงกวา่ผูรั้บการพฒันา  (Mentee)  
Mentoring  จึงเหมาะสมส าหรับครูใหม่และมีประสบการณ์การสอนนอ้ย 
 2.  ผูท้  าหนา้ท่ี  Mentor  ยอมรับ  เตม็ใจท่ีจะท าหนา้ท่ีดงักล่าว  และมีความสามารถท่ีจะ
ช่วยใหผู้รั้บการพฒันาสามารถพฒันาตนเองจนเช่ียวชาญได ้

3.  ผูท้  าหนา้ท่ี  Mentor  มีบทบาทหนา้ท่ีหรือแตกต่างจากศึกษานิเทศกห์รือผูนิ้เทศ 
โดยทัว่ไป  โดยเป็นส่ือกลาง  (Mediator)  มากกวา่เป็นผูแ้นะน าช่วยเหลือ 

4.  ผูท้  าหนา้ท่ี  Mentor  ไดรั้บการพฒันามุ่งเนน้การพฒันาในวิชาชีพพร้อมทั้ง 2 ฝ่าย 
 
แนวทางการด าเนินการนิเทศแบบเพือ่นช่วยเพือ่น  (Peer Coaching) โดยท่ีครูและเพื่อนครู 
ท่ีสอนในกลุ่มสาระเดียวกนัจบัคู่ ร่วมมือกนัปรับปรุง   และพฒันา  แกปั้ญหาการจดัการเรียนการ
สอนของตนเอง  ท่ีส่งผลถึงพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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 1.  ครูและเพื่อนครูร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา  ก าหนดเร่ือง  หรือประเดน็ท่ีจะพฒันา 
ร่วมกนั 
 2.  ครูและเพื่อนครูร่วมกนัพจิารณาเลือกวธีิการแกปั้ญหา  หรือวิธีการพฒันา 
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 3.  ครูและเพื่อนครูร่วมปรึกษาวางแผนการจดัการเรียนการสอนของตวัเอง  โดยใช ้
วิธีการท่ีไดเ้ลือกแลว้ 
 4.  ครูและเพื่อนครูวางแผนการสงัเกตการสอนกนัและกนั  สร้างหรือเลือก 
เคร่ืองมือสงัเกตการสอน  และก าหนดวนั  เวลาท่ีจะสงัเกตการสอน  และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

5.  ผลดักนัสงัเกตการณสอนกนัและกนั 
 6.  ร่วมกนัวิเคราะห์ผลการสงัเกต  บนัทึกพฒันาการของตนองและของนกัเรียน   
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบักนัและกนัเป็นระยะตามปฏิทินท่ีก าหนดไว ้
 7.  ประเมินผลความส าเร็จของการนิเทศ  และการจดัการเรียนการสอนดว้ยการ 
ประเมินการสอนของตนเอง  ประเมินผลการเรียนของนกัเรียน  และสอบถามความคิดเห็น 
 8.  รายงานผลส าเร็จ  (Report of Success) 
 
การพฒันาวชิาชีพด้วยการพฒันาตนเอง  (Self-Directed Professional) 

การพฒันาตนเองหรือการนิเทศแบบน าตนเอง   (Self-Directed Professional) เป็นรูปแบบ
หน่ึงของการพฒันาในวิชาชีพครู  ท่ีครูเป็นผูด้  าเนินการ ก าหนด  เป้าหมาย  วิธีการพฒันา  และ
ด าเนินการดว้ยตนเอง  ภายใตก้ารใหค้วามช่วยเหลือ  สนบัสนุน  ส่งเสริมของผูบ้ริหารของผูบ้ริหาร  
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  หรือผูท่ี้มีส่วนรับผดิชอบโครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน 

 
 แนวทางการด าเนินการพฒันาตนเอง  (Self-Directed Professional)  ซ่ึงจะมีวิธีการ
ร่วมมือกนัปฏิบติัในหลายลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัความสนใจ  ความแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล 
 1.  ครูเลือกปัญหา  ประเดน็หรือเร่ืองท่ีสนใจท่ีจะปรับปรุงและพฒันา (กลุ่มสาระท่ี
ตนเองสอน) 

 2.  เลือกวิธีการ เทคนิคท่ีเหมาะสม  และสนใจจะน ามาใช ้
 3.  เขียนแผนการสอน  แผนการนิเทศตนเอง  และแผนปฏิบติัในการปรับปรุงและ 

พฒันาตนเอง  สร้างหรือเลือกเคร่ืองมือหรือวิธีสงัเกต  และบนัทึกการสอนของตนเอง  ก าหนดวนั  
และเวลา  รายงานผลการพฒันาตนเองกบัเพื่อน  หรือผูรั้บผดิชอบโครงการ 
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 4.  วิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลจากการบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน  ผลการ 
ทดสอบการเรียนรู้ของนกัเรียน  แบบบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอนของตนเอง  และจากแบบ
ประเมินผลการสอนของตนเอง 
 จากความหมาย  วตัถุประสงค ์  กระบวนการและแนวทางการปฏิบติัท่ีเนน้ทฤษฎีการ
เรียนรู้  ทฤษฎีแรงจูงใจต่าง ๆ สรุปไดว้า่  การนิเทศคือการร่วมมือกนัพฒันาในวิชาชีพให้
เจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง  
 
 แนวคดิ  ทฤษฎเีกีย่วกบัการนิเทศแบบพฒันาการ 
       การนิเทศแบบพฒันาการ (Developmental  Supervision)   เป็นการนิเทศท่ีค านึงถึง
ธรรมชาติของมนุษย ์  ศกัยภาพของมนุษย ์  ตลอดจนความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ ของมนุษย ์ 
โดยเฉพาะมนุษยท่ี์เป็นผูใ้หญ่  และผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศตอ้งเช่ือพื้นฐานท่ีวา่มนุษยส์ามารถพฒันาตนเอง
ได ้  มนุษยมี์ความแตกต่างกนัในดา้นความสามารถ  การคิดเชิงนามธรรม  (Abstract Thinking)  มี
ความรู้สึกผกูพนัต่อภาระหนา้ท่ีแตกต่างกนั  (Commitment)  มีความเช่ียวชาญต่างกนั  (Expertise)  
และมีแรงจูงใจและเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัตามวยั  ดงันั้นในการนิเทศการสอน  ผูนิ้เทศหรือผูท่ี้ท า
หนา้ท่ีนิเทศจะตอ้งมุ่งช่วยใหค้รูไดพ้ฒันาตนเอง  พฒันาอาชีพ  เพื่อเป้าหมายเดียวกนั  คือ  คุณภาพ
ของนกัเรียน  เน่ืองจากความแตกต่างกนัในหลายๆ ดา้นของครูหรือผูรั้บการนิเทศ  ผูนิ้เทศจะตอ้ง
เลือกใชว้ิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของครู  ตามแนวคิดของ  กล๊ิกแมนและคณะ 
(Glickman  and others 1995 : 135-171 ,  อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2553 : 126-132)  ไดแ้บ่ง
พฤติกรรมการนิเทศเป็น  4  แบบ    คือ    1)  พฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีน าควบคุม (Directive 
Control Behavior)   2)  พฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีน าใหข้อ้มูล  (Directive  Informational   
Behavior)   3) พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative Behavior)  และ  4) พฤติกรรมการ
นิเทศแบบไม่ช้ีน า        (Non-directive Behavior)   ซ่ึง  กล๊ิกแมนและคณะ(Glickman  et  al. 2001 : 
197)  ไดจ้ดักลุ่มครูตามระดบัพฒันาการออกเป็น 3 กลุ่ม  ดงัน้ี  1)  กลุ่มท่ีมีพฒันาการ /ความ
เช่ียวชาญ/ความผกูพนัต่อหนา้ท่ีในระดบัต ่า  (Low developmental level , expertise and 
commitment)   มีความสามารถในการใชปั้ญญาท่ีเป็นรูปธรรม  สามารถใชม้โนทศัน์และความคิด
รวบยอดในระดบัต ่า  2)  กลุ่มท่ีมีพฒันาการ/ความเช่ียวชาญ/ความผกูพนัต่อหนา้ท่ีในระดบัปาน
กลาง  (Moderate developmental  level , expertise and commitment) มีความสามารถใชปั้ญญาท่ีมี
ความเป็นนามธรรมมากข้ึน  เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาและสถานท่ีได ้ สามารถใชเ้หตุผล
เชิงสมมติฐาน  เขา้ใจในสญัลกัษณ์ท่ีมีความซบัซอ้นได ้  3)  กลุ่มท่ีมีพฒันาการ/ความเช่ียวชาญ/
ความผกูพนัต่อหนา้ท่ีในระดบัสูง (High developmental level, expertise and commitment)  เป็น
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กลุ่มท่ีมีความสามารถใชปั้ญญาในการคิดโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล  การคิดเชิงบูรณาการ  และการใช้
ปัญญาในการแสวงหาความรู้ได ้ นอกจากนั้น  กล๊ิกแมน และคณะ (Glickman et al. 2001:197)  ยงั
ไดเ้สนอการเลือกวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของครู  ดงัน้ี  คือ  ครูในกลุ่มท่ีมี
พฒันาการ/ความเช่ียวชาญ/ความผกูพนัต่อหนา้ท่ีในระดบัท่ีต ่า  วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม    คือ    การ
นิเทศแบบช้ีน าใหข้อ้มูล   ครูในกลุ่มท่ีมีพฒันาการ/ความเช่ียวชาญ/ความผกูพนัต่อหนา้ท่ีในระดบั
ปานกลาง  วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม คือ  การนิเทศแบบร่วมมือ  และครูในกลุ่มท่ีมีพฒันาการ/ความ
เช่ียวชาญ/ความผกูพนัต่อหนา้ท่ีในระดบัสูง วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม  คือ  การนิเทศแบบไม่ช้ีน า  
หรือแบบร่วมมือกนั  ซ่ึงขั้นตอนการนิเทศแบบพฒันาการ  มีขั้นตอน ดงัน้ี  คือ  1)  เลือกวิธีการ
นิเทศท่ีเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของผูรั้บการนิเทศ  2)  ด าเนินการนิเทศตามวธีิการท่ีเลือกไว ้ 
และ  3)  ดูแลช่วยเหลือส่งเสริมใหค้รูมีพฒันาการท่ีสูงข้ึน 
 
  แนวคดิ  ทฤษฎเีกีย่วกบัการนิเทศการสอน    
  ส าหรับการพฒันารูปแบบการนิเทศการสอนนั้น         มีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่
ท่ีตอ้งศึกษาหลกัการ แนวคิด  และทฤษฎี  เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการนิเทศท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้ง 
กบัความแตกต่างของครูแต่ละคนทั้งในดา้นความรู้ความสามารถ   และประสบการณ์      ซ่ึงจากการ 
ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศของนกัคิด  นกัการศึกษา  และนกัจิตวิทยา  (วชัรา เล่าเรียนดี 
2550:37 0,47,58-68,http://coperspy.multiply.com/journal/item/4, http://geocities.com/social2000/ 
maslow1html., http://www.prd.go .th/files/peoplefile/.doc, http://www.geocities.com/ mafa_ 2548 
/pa8.doc.) พบวา่  มีแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอนดงัน้ี  ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง  
เช่น  ของ คุนท ์เลวิน (Kurt  Lewin)   เลวิน โลเวลล ์และ ไวล ์   (Lewin Lovell  and  Wiles)   ชิน 
และ เบนนิส  (Chin  and  Bennis)    ทฤษฎีแรงจูงใจ  เช่น   ของ มาสโลว ์(Maslow)  เฮอร์สเบิร์ก 
(Herzberg)  ทฤษฎีการส่ือสารเช่นของ วิลเบอร์ ชแรมม ์ออสกดู (Wilber  Schramm  and    Osgood) 
ลาสเวลล ์  (Lasswell) ทฤษฎีมนุษยส์มัพนัธ์ เช่นของ เอลตนั เมโย (Elton  Mayo) ทฤษฎีภาวะผูน้ า   
ของ  แมก เกรเกอร์ (Mc.Gregor)   มูตนัและเบลก็  (Mouton  and  Blake)  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ของ  โนวส์  (Knowles)  ซ่ึงแนวคิด    ทฤษฎีดงักล่าวน้ีเก่ียวขอ้งในการพฒันารูปแบบการ
นิเทศและการด าเนินการนิเทศใหป้ระสบผลส าเร็จ เน่ืองจากการนิเทศการสอนเป็นศาสตร์ท่ี
นอกจากใหค้วามสนใจในแง่ของเน้ือหาสาระแลว้ยงัตอ้งค านึงถึงความรู้สึกนึกคิด  ความสนใจ  
ความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน ารูปแบบการนิเทศไปใช ้  
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  2.4  หลกัการและแนวคิดเกีย่วกบัการวิจัยในช้ันเรียน 
      การวิจยัในชั้นเรียนมีความส าคญัจ าเป็นต่อการพฒันาวิชาชีพครู และการพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอน       หากครูไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจสามารถท าวิจยัใน
ชั้นเรียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพแลว้  กจ็ะสามารถแกไ้ข  ปรับปรุง  และพฒันาการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนต่อไป  สอดคลอ้งกบั วชัรา  
เล่าเรียนดี  (2544 : 106)  การวิจยัในชั้นเรียน  เป็นการศึกษาท่ีเป็นระบบและขั้นตอนโดยมีการ
ด าเนินการเกบ็ขอ้มูลต่าง ๆ ในชั้นเรียน  หรือในโรงเรียนเพื่อศึกษาหาค าตอบ  วิธีการหรือนวตักรรม
การสอนใหม่ ๆ      เพื่อน าผลจากการศึกษานั้นมาแกปั้ญหาหรือปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนนั้น ๆ โดยตรง  และจากค าสมัภาษณ์ของวชิยั  วงษใ์หญ่  (อา้งถึงใน  ชาตรี  มณีโกศล  
2539 : 261)  สรุปไดว้า่  ในการพฒันาวิชาชีพครู  ผลการวิจยัจะตอ้งมาสนบัสนุนการเรียนการสอน
ใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด  ซ่ึงงานวิจยัท่ีมีความหมายและมีคุณค่ามากท่ีสุด  คือการวิจยัปฏิบติัการท่ีเรียกว่า  
Action Research  เพราะจะท าใหเ้ห็นทิศทางการพฒันาการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี  เป็นท่ีทราบ
กนัดีวา่ในการปฏิรูปการสอน    การวิจยัปฏิบติัการเป็นเคร่ืองมือหรือเป็นกลไกท่ีใชใ้นการปฏิรูป
การเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี  เพราะครูจะเห็นทิศทางและพฒันาวิธีการสอนไดอ้ยา่งดีอยูเ่ร่ือย ๆ 
แลว้ลกัษณะของการวิจยัปฏิบติัการนั้นเหมาะกบัครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในชั้นเรียนมาก  ดงันั้น  การวจิยั
ในชั้นเรียนจึงเป็นวิธีการท่ีส าคญัวิธีหน่ึงในการพฒันาการเรียนการสอน  ซ่ึงความหมายของการวจิยั
ในชั้นเรียนนั้น       ไดมี้นกัการศึกษา     วชิยั  วงษใ์หญ่   (2537 : 1)    ทิศนา  แขมมณี  (2540 : 98)   
ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ ์ (2540 : 12)  และ  สุวิมล  ว่องวาณิช  (2548 : 21)  ไดใ้หค้วามหมายของ
การวิจยัในชั้นเรียนท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ การวิจยัในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อนัเป็น
ความจริงท่ีเช่ือถือไดใ้นเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนใน
บริบทของชั้นเรียน    โดยมีครูเป็นนกัปฏิบติัการวิจยั   และใชน้กัเรียนเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  การท าวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียนช่วยใหค้รูท างานอยา่งเป็นระบบ  มีความเขา้ใจงานสามารถเลือกแนวทางท่ีมี
เหตุผลและสร้างสรรคใ์นการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีคุณภาพ     เพราะนกัวจิยัมีระบบการคิดท่ีผา่นการ
ใคร่ครวญช่วยใหไ้ดต้วับ่งช้ีท่ีเป็นรูปธรรม    เกิดความสุขในการท างานและท่ีส าคญัคือ    ส่งผลให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ    ครูเกิดการเรียนรู้หรือมีนวตักรรมท่ีเป็น 
ประโยชน์กบัการจดัการเรียนการสอน  ท าใหค้รูเกิดการพฒันาตนเอง  ส าหรับกระบวนการหรือ
ขั้นตอนของการวิจยัในชั้นเรียนนั้น  มีหลายรูปแบบ  แต่จะมีหลกัการ  หรือแนวคิดหลกัและวิธีการ
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอไวส้อดคลอ้งกนัดงัน้ี  หน่วย
ศึกษานิเทศก ์ กรมสามญัศึกษา  (2540 : 8)  กรมวิชาการ  (2542 : 7-10)  มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  (2544 : 
1-2)  สุวิมล  วอ่งวานิช  (2544 : 29)  และ  ครุรักษ ์  ภิรมยรั์กษ ์  (2544 : 43-44)  สามารถสรุป
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กระบวนการในการวจิยัในชั้นเรียน     ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัท่ีส าคญั  4  ขั้นตอนดว้ยกนั  คือ  
1)  การวิเคราะห์สภาพปัญหาและการระบุปัญหา  2)  การหาวิธีการในการแกปั้ญหา  3)  ด าเนินการ
แกปั้ญหา  4)  การเกบ็ขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล  และ  5)  สรุปผลและ การเขียนรายงานการ
วิจยั  นอกจากนั้น  ยงัมีแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถในการท าวิจยั หรือคุณสมบติัของ
นกัวจิยันั้น   มีนกัวิชาการไดใ้หข้อ้คิดเห็นไวห้ลายท่าน    ซ่ึงความสามารถดงักล่าว  แบ่งออกเป็น 2 
ดา้น คือ ดา้นความรู้และทกัษะ ดา้นเจตคติและลกัษณะนิสยัท่ีเอ้ือต่อการท าวิจยั ตลอดจนจริยธรรม
และจรรยาบรรณของนกัวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

  1.  ความสามารถของนกัวิจยัดา้นความรู้และทกัษะ   (พวงรัตน์ ทวีรัตน์   2540 : 15 , 
ธวชัชยั วรพงส์ธร   2540 : 36)  รายละเอียดของสมรรถนะในดา้นความรู้และทกัษะมีดงัต่อไปน้ี 
  1.1  มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเร่ืองปัญหาท่ีจะท าการวิจยัเพราะนกัวิจยัยอ่ม
ตอ้งการทราบและเขา้ใจปัญหาท่ีท าการวิจยัโดยตลอด 
  1.2  มีความสามารถดา้นการวิเคราะห์  คือ  สามารถวิเคราะห์คดัเลือกงานวิจยัและ
ความรู้จากเอกสารต่าง ๆ  ท่ีตอ้งการไดเ้หมาะสมและรวดเร็ว และสามารถเลือกใชผ้ลงานวิจยัได้
ถูกตอ้ง    
  1.3  มีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยั  อนัไดแ้ก่  การมีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบ
ของการวิจยั  กระบวนการวจิยั  การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง การเลือกหรือพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
และวิธีการต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  1.4  มีความสามารถในเชิงวิพากษว์ิจารณ์  และพยากรณ์ค าตอบไดดี้ 
  1.5  มีความสามารถในเชิงสงัเคราะห์  คือ  สามารถน าส่ิงท่ีไดศึ้กษาและขอ้คน้พบมา
เขียนและสรุปรายงานใหเ้ขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน 
    1.6  มีความรู้ความสามารถในการใชว้ิธีทางวิทยาศาสตร์ และตรรกวิทยา 
 2.  ความสามารถของนกัวิจยัดา้นเจตคติและลกัษณะนิสยัท่ีเอ้ือต่อการท าวิจยั  (พวงรัตน์  
ทวีรัตน์  2540 : 15  และ  ธวชัชยั  วรพงศธ์ร  2540 : 36 – 37)  ไดส้รุปรายละเอียดของคุณลกัษณะ
ในดา้นเจตคติและลกัษณะนิสยัท่ีเอ้ือต่อการท าวิจยัมีดงัน้ี 
  2.1  มีความอยากรู้  อยากเห็น 
  2.2  มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาขอ้เทจ็จริง  เพื่ออธิบายปัญหาท่ีพบ  
  2.3  ศึกษาคน้ควา้ทดลองอยูเ่สมอ 
  2.4  ตดัสินใจรวดเร็วและถกูตอ้ง 
  2.5  ซ่ือสตัยต่์อหลกัวิชาและมีใจเป็นกลางไม่อคติ 
  2.6  ยอมรับฟังความคิดเห็นและค าวิจารณ์ของผูอ่ื้น 
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  2.7  จดจ ารายละเอียดและช่างสงัเกตอยา่งมีระบบ 
  2.8  กล่าววพิากษว์จิารณ์ดว้ยหลกัเหตุผล 
  2.9  มีความมุ่งมัน่ตอ้งการท างานใหส้ าเร็จ 
  2.10  มีความรับผดิชอบต่อผลของงาน 
  2.11  มีความคิดอิสระและริเร่ิมสร้างสรรค ์
             2.12  ไม่เช่ือต่อส่ิงใดง่ายๆ 
  2.13  มีความอดทน รู้จกัคอย 
  2.14  มีมนุษยสมัพนัธ์ในการติดต่อกบัผูอ่ื้น 
  2.15  มีความถ่อมตน  ไม่หยิง่ยโส  หรืออวดรู้ 
  2.16  ใชส้ารสนเทศเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจ 
  2.17  มีความละเอียด  รอบคอบในการท างาน 
  2.18  ท างานอยา่งเป็นระบบ   
 
 3.  การระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพ่งึประสงค์    
      จากการศึกษาและวิเคราะห์ความส าคญั    ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ
การนิเทศ    ศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน  รูปแบบหรือกระบวนการนิเทศท่ีใชแ้ละผลลพัธ์
ท่ีเกิดข้ึน    การวิเคราะห์นโยบาย     เป้าหมายจากขอ้ก าหนดกฎหมาย    และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกระดบั  รวมทั้งฝ่ายการศึกษา        อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ    ในการพฒันาครูดา้นการวิจยัใน
ชั้นเรียน การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนและการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอน   วิเคราะห์ทฤษฏี   หลกัการ  แนวคิด
เก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการและการวิจยัในชั้นเรียน รวมทั้งหลกัการ  แนวคิด  เก่ียวกบั
การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ    ผูว้ิจยัจึงมีความประสงคใ์นการพฒันารูปแบบการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครูเขตการศึกษา 5 อคัร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ  โดยระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ ดงัน้ี 
 1.  พฒันาสมรรถภาพการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูนิ้เทศ 
 2.  พฒันาสมรรถภาพการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูรั้บการนิเทศ 
 3.  พฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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ขั้นตอนที ่ 2   การออกแบบและการพฒันา  (Design and Development)  =  การพฒันา 
     Development1  (D1)  :  การพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ   มีวิธี 
     ด าเนินการโดยสรุปดงัน้ี 
                         1. ออกแบบองคป์ระกอบของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  
(CIPE  Model)  ท่ีประกอบดว้ย  หลกัการ  วตัถุประสงค ์  กระบวนการนิเทศ   4  ขั้นตอน  และการ
ก าหนดเง่ือนไขของการน ารูปแบบการนิเทศไปใช ้ 
                      2.  ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้ และความสอดคลอ้งของ
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE  Model)  ก่อนน าไปใช ้ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5  ท่าน    และตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือประกอบท่ีใชใ้นการวิจยัโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
จ านวน  5  ท่าน  ซ่ึงเป็นคนละชุดกบัการตรวจรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  
(CIPE  Model)  โดยวิธีการค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence = 
IOC)   ซ่ึงมีผลการตรวจสอบดงัน้ี 

2.1  ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ผลการตรวจสอบ  พบวา่ ค่าดชันีความ 
สอดคลอ้งรายขอ้มีค่าเท่ากบั 1.00     ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ ผลการตรวจสอบ  พบวา่ ค่าดชันี
ความสอดคลอ้งรายขอ้มีค่าระหวา่ง 0.80 – 1.00 โดยขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80 
ไดแ้ก่   การด าเนินการของรูปแบบในขั้นตอนท่ี  4   การประเมินผลการนิเทศ  ขอ้ท่ี  1  การ
ประเมินผลก่อนการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ  และขอ้ท่ี  2  การประเมินผลระหวา่งการนิเทศ
แบบหลากหลาย     วิธีการ  รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี  5 
   2.2  ความสอดคลอ้งของรูปแบบ ผลการตรวจสอบ  พบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง
รายขอ้มีค่าระหวา่ง    0.80 – 1.00   โดยขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80  ไดแ้ก่    รูปแบบ
ซีไอพีอี  (CIPE  Model)  ขอ้ท่ี  5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนของรูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE  Model)  มีความสอดคลอ้งกบัการด าเนินการ  ขอ้ท่ี  6  วิธีวดั
และประเมินผลสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ  ซีไอพีอี  
(CIPE  Model)  รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี  5   ค่าดชันีความสอดคลอ้งของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความ 
                   เป็นไปไดข้องรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE  Model) 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ความสมเหตุสมผล 
เชิงทฤษฎ ี

ความเป็นไปได้ 

องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ 
หลกัการ 

 
1.00 

 
1.00 

วตัถุประสงค ์ 1.00 1.00 
องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ 
Phase  1  Classifying : C   
1.  การคดักรองระดบัความรู้  ความสามารถ  
     และทกัษะท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
     และการวิจยัในชั้นเรียน  เพื่อจดักลุ่มครู และเลือก

วิธีการนิเทศท่ีตอ้งการและเหมาะสมส าหรับครู
แต่ละกลุ่ม 1.00 1.00 

Phase  2  Informing :  I     
1.  การใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ   เร่ืองการนิเทศ 
     แบบหลากหลายวิธีการ  การวิจยัในชั้นเรียน   
     และเทคนิควิธีสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

และปัญหาใหแ้ก่ครูเขตการศึกษา 5   
     อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 1.00 1.00 
Phase 3  Proceeding : P  การด าเนินงาน  
1.  การประชุมก่อนการสงัเกตการสอน  
     (Pre conference)   1.00 1.00 
2.  การสังเกตการสอน  (Observation)    1.00 1.00 
3.  การประชุมหลงัการสังเกตการสอน  
     (Post conference) 1.00 1.00 
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ตารางท่ี  5   (ต่อ) 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ความสมเหตุสมผล 
เชิงทฤษฎ ี

ความเป็นไปได้ 

Phase 4 Evaluating : E   การประเมินผลการนิเทศ    
1.  การประเมินผลก่อนการนิเทศแบบหลากหลาย

วิธีการ 1.00 0.80 
2.  การประเมินผลระหวา่งการนิเทศแบบหลากหลาย 
     วิธีการ 1.00 0.80 
3.  การประเมินผลหลงัส้ินสุดการนิเทศ 
     แบบหลากหลายวิธีการ 1.00 1.00 
การก ากบั  ติดตาม  ดูแล  (Monitoring)   1.00 1.00 
เง่ือนไขการน าไปใช ้ 1.00 1.00 

 
ตารางท่ี 6  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของการตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบการนิเทศ 
                  แบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE  Model) 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

1.  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE  Model) 
     มีความสอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการจ าเป็นของหน่วยงาน 

1.00 

2.  แต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
     ซีไอพีอี  (CIPE  Model)  มีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนั 

1.00 

3.  การด าเนินการตามกระบวนการรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
     ซีไอพีอี  (CIPE  Model)  แต่ละขั้นตอน  มีความสอดคลอ้งท่ีต่อเน่ือง  

สมัพนัธ์กนั 

1.00 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

4.  การด าเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย 
     วิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE  Model) มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
     ของรูปแบบ 

1.00 

5.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนของรูปแบบรูปแบบการนิเทศ  
     แบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE  Model)  มีความสอดคลอ้งกบั

การด าเนินการ 

0.80 

6.  วิธีวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการใชรู้ปแบบ 
     การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE  Model) 

0.80 

 
    การแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE  Model)  
จากผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้ และความสอดคลอ้งของ
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE  Model)  พบวา่ ไม่มีขอ้ใดท่ีมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด (0.50) อยา่งไรกต็าม ผูว้จิยัไดน้ าค  าแนะน าท่ีผูเ้ช่ียวชาญได้
เสนอแนะเพิ่มเติมมาพิจารณา เพื่อใหรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE  
Model)  มีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

1.  ปรับแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียด ในส่วนกระบวนการของรูปแบบการนิเทศ 
แบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE  Model)  มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับผูว้ิจยัดงัน้ี 
   1.1  ปรับรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE  Model)   ใน
ส่วนของวิธีการนิเทศ  3  วิธี  คือ  1)  วิธีการนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา  (Mentoring)   2)  วิธีการนิเทศ
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer Coaching)   และ  3)  วิธีการนิเทศแบบพฒันาตนเอง (Self-directed 
Development)  และการติดตาม  ดูแล  (Monitoring)  ใหช้ดัเจนสอดคลอ้งกบักระบวนการในแต่ละ
ขั้นตอน 
   1.2  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE  Model)  แผนภูมิ
แสดงรูปแบบการนิเทศ ควรแสดงความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบและกระบวนการปฏิบติัใหช้ดัเจน  
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แสดงถึงกระบวนการนิเทศท่ีมีความต่อเน่ืองกนัตลอด  และเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้  ควรเขียน
ไวก่้อนน าเสนอรูปแบบ  ทั้งน้ี  เพื่อใหเ้กิดการขยายผลท่ีมีประสิทธิภาพ   
   ส าหรับความสอดคลอ้งของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  
(CIPE  Model)   มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการนิเทศและเง่ือนไขการนิเทศดงัน้ี 
  1.  ผูว้ิจยัตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายวิชาการและครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.  ในการด าเนินการนิเทศ  ผูว้ิจยัตอ้งด าเนินการตามแผนการนิเทศของแต่ละวิธีท่ี
วางไว ้
  3.  ติดตามผลการใช้รูปแบบการนิเทศอย่างต่อเน่ือง  สม ่าเสมอ  รวมทั้งจดัเก็บ
ขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนอยา่งละเอียดครบถว้น 
 
ขั้นตอนที ่ 3  การน าไปใช้  (Implementation)  =  การวิจัย  Research2  (R2)   :  การน ารูปแบบไปใช้   
     มีวิธีด าเนินการดงัน้ี 
                       1.  ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการน ารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
ซีไอพีอี  (CIPE Model)  ไปใช ้   ไดแ้ก่ 1)  ครูผูส้อนจากโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์   โรงเรียน
นกับุญเปโตร  และโรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์   เขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ    ซ่ึงท า 
หนา้ท่ีเป็นผูนิ้เทศจ านวน  7  ท่าน และผูรั้บการนิเทศ  จ านวน  8  ท่าน  ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์สมรรถนะ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้  การวิจยัในชั้นเรียน  และการปฏิบติังานของครูผูรั้บการนิเทศ  จ าแนก
กลุ่มตามวิธีการนิเทศได ้  3  กลุ่ม คือ   วิธีการนิเทศ  3  วิธี  คือ  1)  วิธีการนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา  
(Mentoring)   เป็นครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  จ  านวน  2  
ท่าน  จากโรงเรียนนกับุญเปโตร   2)  วิธีการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer Coaching)   เป็น
ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  จ  านวน  2  ท่าน  จากโรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์ 
และเป็นครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6    จ  านวน  2  ท่าน  จากโรงเรียนยอแซฟ
อุปถมัภ ์  และ  3)  วิธีการนิเทศแบบพฒันาตนเอง (Self-directed Development)  เป็นครูผูส้อนวิชา
ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  และ  6  จ  านวน  2  ท่าน  จากโรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์ โดยผูว้ิจยั
มีการก ากบั ติดตาม ดูแล  (Monitoring)  ทุกวิธีการนิเทศในทุกขั้นตอน 
                      2.  ก าหนดแบบแผนการวิจยัในการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอ
พีอี  (CIPE Model) ดงัน้ี   
                       2.1  แบบการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว  มีการทดสอบก่อนและหลงัการใช้
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ (One-Group Pretest-Posttest Design)  เกบ็รวบรวมขอ้มูล
ในเร่ืองต่อไปน้ี  1)  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ของครูผูนิ้เทศ    
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 2)  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน ของครูผูนิ้เทศ  3)  ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ของครูผูรั้บการนิเทศ  4)  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
วิจยัในชั้นเรียน  ของครูผูรั้บการนิเทศ   

    3.  ก าหนดและสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั โดยทุกขั้นตอนของการวจิยัมี 
เคร่ืองมือส าหรับด าเนินการ  ผูใ้ชเ้คร่ืองมือ คือ  ผูว้ิจยั  ครูผูนิ้เทศ และ ครูผูรั้บการนิเทศ  ประเภท
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  จ  านวน  10  ฉบบั  1)  แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียน    2)  แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการ   3)  แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน  4)  แบบ
ประเมินความสามารถในการนิเทศ    5)  แบบสังเกตสงัเกตพฤติกรรมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน  
6) แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการนิเทศ    7) แบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการ 
วิจยัในชั้นเรียน 8) แบบประเมินความสามารถในการเขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียน 9) แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  และ 10) ประเดน็สนทนากลุ่ม
เก่ียวกบัรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศส าหรับครูผูนิ้เทศ
และครูผูรั้บการนิเทศ  คือ  1)  แผนนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา , แบบเพือ่นช่วยเพื่อน และแบบพฒันา
ตนเอง    2)  แบบสังเกตการสอน  3)  แบบบนัทึกประจ าวนั  (Journal Writing)  4)  แผนการจดัการ
เรียนรู้   และ   5)  แบบทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัเรียน     การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยันั้น 
มีการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ โดยน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อขอความคิดเห็น
น ามาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือกบัจุดประสงค ์ (Index of Item Objective 
Congruence = IOC)  ซ่ึงพบวา่เคร่ืองมือทุกชุดมีความสอดคลอ้งตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ ค่าดชันี
ความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง  0.80 – 1.00   
                           4.  น ารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE Model)และ
เคร่ืองมือไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง  โดยด าเนินการและเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามกระบวนการนิเทศ  4  
ขั้นตอน  คือ 
  ขั้นตอนท่ี 1 Classifying : C  การคดักรองระดบัความรู้  ความสามารถ ทกัษะท่ีส าคญั
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียน  เพือ่จดักลุ่มครู และเลือกวิธีการนิเทศท่ีตอ้งการ
และเหมาะสมส าหรับครูแต่ละกลุ่ม  เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและเพือ่น
ครูภายในโรงเรียน  โดยการสมัภาษณ์เก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียน  
ของครูผูรั้บการนิเทศ   
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  ขั้นตอนท่ี  2  Informing :  I  การใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ  เกบ็รวบรวมขอ้มูลผลการ
ใหค้วามรู้จากครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ โดยใชแ้บบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน
และการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
  ขั้นตอนท่ี  3  Proceeding : P  การด าเนินงาน   ประกอบดว้ย   3.1  การประชุมก่อน
การสังเกตการสอน (Pre conference)  3.2  การสังเกตการสอน (Observation)  3.3  การประชุมหลงั
การสังเกตการสอน  (Post conference)  เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากครูผูนิ้เทศ  ครูผูรั้บการนิเทศ  และ
นกัเรียน  โดยใชแ้บบทดสอบ  แบบประเมินตนเอง 
  ขั้นตอนท่ี 4 Evaluating : E      การประเมินผลการนิเทศ     เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากครู
ผูนิ้เทศ   ครูผูรั้บการนิเทศ   และนกัเรียน   โดยใชแ้บบทดสอบ  แบบประเมิน   แบบสอบถามความ
พึงพอใจ แบบสมัภาษณ์  และประเดน็สนทนากลุ่ม 
                       5.  น าขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดม้าวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ  และสงัเคราะห์เป็น 
ขอ้มูลสารสนเทศ ส าหรับประเมินผลรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการร่วมกบัการตรวจสอบ
รับรองประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 
ขั้นตอนที ่ 4  การประเมินผล  (Evaluation)  =  การพฒันา  Development2 (D2):   การประเมินและ 
    ปรับปรุงรูปแบบ    
          ด าเนินการโดยพิจารณาผลการใชรู้ปแบบการนิเทศ  ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพและ
ผลส าเร็จเชิงประจกัษแ์ละประเมินผลรับรองประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศการสอนโดยน า
รูปแบบนิเทศการสอนไปปฏิบติัจริง 
                  ผลการประเมินผลรูปแบบการนิเทศ พบว่า การใชรู้ปแบบการนิเทศ  ส่งผลใหค้รูผูนิ้เทศ
ไดรั้บการพฒันาให้มีสมรรถภาพดา้นการนิเทศ  โดยมีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการนิเทศการสอน  
การใชเ้คร่ืองมือสังเกตการสอนสูงข้ึน   และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ     และส่งผลให ้
ครูผูรั้บการนิเทศ ได้รับการพฒันาให้มีสมรรถภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียน  โดยมีความรู้และ
ความสามารถในการท าวิจยัในชั้นเรียน   ความสามารถในการจดัการเรียนรู้  และการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้สูงข้ึน   มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ     รวมทั้ ง
นกัเรียนมีการเรียนรู้สูงข้ึน                            
 ส าหรับผลการสนทนากลุ่มเพื่อยนืยนัรับรองประสิทธิภาพ  โดยผูว้จิยัน ารูปแบบนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการไปปฏิบติัจริง ทุกคนเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ  ตามแนวคิดของ   แกลทธอร์น   เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน  ตามประเดน็
การสนทนา คือ  องคป์ระกอบของรูปแบบการนิเทศการสอนมีความสมัพนัธ์กนัดีมาก  การปฏิบติั
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ตามกระบวนการ  ทั้ง  4  ขั้นตอน  บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  ช่วยใหค้รูไดพ้ฒันาตนเองใน
ดา้นต่าง ๆ  ไดต้ามล าดบั  ไดแ้ก่   ความรู้เก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน  ความรู้และฝึกทกัษะเก่ียวกบั
การนิเทศการสอน   การใชเ้คร่ืองมือสังเกตการสอน   การจดัการเรียนรู้และการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้  การวางแผนการนิเทศการสอน  การปฏิบติัการนิเทศการสอน และการประเมินผล
การนิเทศการสอน  เม่ือน ามารวมกนั  ผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนกบัครูผูนิ้เทศ  ครูผูรั้บการนิเทศ  และ
นกัเรียนจากการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการในโรงเรียน  ท าใหส้ามารถ ยนืยนัไดว้า่
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ตามแนวคิดของ   แกลทธอร์น  สามารถ ส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครูใหสู้งข้ึน  และนกัเรียนมีผลการเรียนรู้สูงข้ึน 
 จากกระบวนการพฒันารูปแบบการนิเทศ  ดงักล่าว  ท าให้ไดรู้ปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ  ตามแนวคิดของ   แกลทธอร์น    เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน
ของครูเขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   ดงัรายละเอียดในตอนท่ี 2  
 
ตอนที ่ 2  ผลการน ารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการไปใช้                      
 การเสนอผลการน ารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการไปใช ้ เพื่อตอบค าถามของ
การวิจยั ขอ้ท่ี 2  ท่ีวา่ “ผลการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
การวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นอยา่งไร”  โดยน าเสนอ
ตามล าดบัวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 2.1  ประเมินสมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูนิ้เทศ   
 2.2  ประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูนิ้เทศ  
 2.3  ประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูรั้บ 
การนิเทศ     
 2.4  ประเมินสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ   
 2.5  ประเมินความพึงพอใจของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศ 
แบบหลากหลายวิธีการ     
 2.6  ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเกิดจากการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บ 
การนิเทศ 
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  2.1  สมรรถภาพการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการของครูผู้นิเทศ  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี   7 – 10 
 
ตารางท่ี  7  การประเมินสมรรถภาพในการนิเทศของครูผูนิ้เทศ  หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
 
 

รูปแบบการนิเทศ 
แบบหลากหลายวธีิการ 

ของครูผู้นิเทศ 

ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการนิเทศ รวม 

คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ ระดับ 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดับ 
คะแนน
เฉลีย่รวม 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดับ 

1.  การนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา 17.50 87.50 สูงมาก 43.67 87.34 สูงมาก 61.17 87.42 สูงมาก 
2.  การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 17.00 85.00 สูงมาก 42.00 84.00 สูง 59.00 84.50 สูง 
3.  การนิเทศแบบพฒันาตนเอง 19.00 95.00 สูงมาก 44.67 89.33 สูงมาก 63.67 92.17 สูงมาก 

รวม 17.83 89.17 สูงมาก 43.45 86.89 สูงมาก 61.28 88.03 สูงมาก 
  
 จากตารางท่ี  7  สมรรถภาพในการนิเทศของครูผูนิ้เทศ   หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   โดยภาพรวม    พบวา่  ครูผูนิ้เทศมี
สมรรถภาพในการนิเทศ   อยูใ่นระดบัสูงมาก  (ร้อยละเฉล่ีย 88.03)  ยอมรับสมมติฐานการวิจยั  ขอ้  2.1  ท่ีก าหนดไว ้   และเม่ือพิจารณาสมรรถภาพในการ
นิเทศตามวิธีการนิเทศ  พบวา่   ครูผูนิ้เทศแบบพฒันาตนเอง  และแบบใหค้  าปรึกษา มีสรรถภาพในการนิเทศ   อยูใ่นระดบัสูงมาก   (ร้อยละเฉล่ีย  92.17 และ 
87.42)   และครูผูนิ้เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีสมรรถภาพในการนิเทศ  อยูใ่นระดบัสูง  (ร้อยละเฉล่ีย  84.50) 
 

214

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

86 

208 

87.42 92.17
84.50

0

20

40

60

80

100

แบบใหค้  ำปรึกษำ แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน แบบพฒันำตนเอง

รูปแบบการนิเทศ
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ะเฉ

ลีย่

จากร้อยละเฉล่ียสมรรถภาพในการนิเทศ ของครูผูนิ้เทศ หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  สามารถน าเสนอเป็นแผนภูมิแท่งไดด้งัน้ี 
 
 
 
  
   
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี  22  ร้อยละเฉล่ียสมรรถภาพในการนิเทศของครูผูนิ้เทศ  หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
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ตารางท่ี  8   การประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูนิ้เทศ   
 

คะแนน N คะแนนเต็ม X  S.D. Z P 
ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ 7 20 14.29 1.11 2.375* 0.018 
หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ 7 20 17.83 0.98 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี  8  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูนิ้เทศ   พบวา่   ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ  ครูผูนิ้เทศมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  โดยหลงัการใช้
รูปแบบการนิเทศ  มีคะแนนเฉล่ีย  (x = 17.83 , S.D. = 0.98)  สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ  (x  = 14.29 , S.D. = 1.11)   
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ตารางท่ี  9  การประเมินความสามารถในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูนิ้เทศ   
 

ความสามารถในการนิเทศ 
ของครูผู้นิเทศ 

ประเมนิโดยผู้วิจัย ประเมินตนเองโดยครูผู้นิเทศ ประเมินโดยครูผู้รับการนิเทศ รวม 

คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 

1.  การนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา 44.00 88.00 สูงมาก 42.50 85.00 สูงมาก 44.50 89.00 สูงมาก 43.67 87.34 สูงมาก 
2.  การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 42.00 84.00 สูง 41.75 83.50 สูง 42.25 84.50 สูง 42.00 84.00 สูง 
3.  การนิเทศแบบพฒันาตนเอง 46.00 92.00 สูงมาก 43.00 86.00 สูงมาก 45.00 90.00 สูงมาก 44.67 89.33 สูงมาก 

รวม 44.00 88.00 สูงมาก 42.42 84.83 สูง 43.92 87.83 สูงมาก 43.45 86.89 สูงมาก 

  
 จากตารางท่ี  9  ความสามารถในการนิเทศของครูผูนิ้เทศ   หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   โดยภาพรวม  พบวา่    ครูผูนิ้เทศมี
ความสามารถในการนิเทศ   อยูใ่นระดบัสูงมาก  (ร้อยละเฉล่ีย 86.89)   และเม่ือพิจารณาความสามารถในการนิเทศตามวิธีการนิเทศ  พบวา่  ครูผูนิ้เทศแบบ
พฒันาตนเอง  และแบบใหค้  าปรึกษา   ครูผูนิ้เทศมีความสามารถในการนิเทศ   อยูใ่นระดบัสูงมาก  (ร้อยละเฉล่ีย  89.33 และ  87.34)   และครูผูนิ้เทศแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนมีความสามารถในการนิเทศ  อยูใ่นระดบัสูง  (ร้อยละเฉล่ีย  84.00) 
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ตารางท่ี  10  การประเมินความสามารถในการนิเทศของครูผูนิ้เทศ  หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
 

ข้อ รายการประเมินความสามารถในการนิเทศ 
ความสามารถ 

X  S.D ระดับ ล าดับที ่
 ขั้นที่  1  การประชุมก่อนการสังเกต     

1. การพดูจาส่ือสารชดัเจน  เขา้ใจง่ายและมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัครู 4.57 0.51 สูงมาก 1 
2. การกระตุน้ใหค้รูแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของครู   4.00 0.30 สูง 3 
3. สามารถจูงใจ และท าใหค้รูยอมรับวา่การนิเทศการสอนมีความส าคญัมาก 

ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
4.33 0.48 สูง 2 

 รวมค่าเฉลีย่  ขั้นที่  1 4.30 0.43 สูง 3 
 ขั้นที่  2  การสังเกตการสอน     

1. เปิดโอกาสใหค้รูไดร่้วมวเิคราะห์การจดัการเรียนรู้ 4.60 0.30 สูงมาก 1 
2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 4.14 0.36 สูง 3 
3. มีความรู้ความเขา้ใจ  และมีความช านาญในการสังเกตและบนัทึก 

การจดัการเรียนรู้ 
4.38 0.50 สูง 2 

 รวมค่าเฉลีย่  ขั้นที ่ 2 4.37 0.39 สูง 1 
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ตารางท่ี  10  (ต่อ)   
 

ข้อ รายการประเมินความสามารถในการนิเทศ 
ความสามารถ 

X  S.D ระดับ ล าดับที ่

 ขั้นที่  3  การประชุมหลงัการสังเกตการสอน     
1. การช่วยเหลือแนะน าครูไดต้รงตามท่ีครูตอ้งการ 4.67 0.48 สูงมาก 1 
2. สามารถแนะน าและอธิบายใหแ้ก่ครู 4.19 0.40 สูง 3 
3. สามารถช่วยเหลือแนะน าครูใหส้ามารถปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.38 0.50 สูง 2 

4. สามารถเป็นผูน้ าในการพฒันาวิชาชีพใหแ้ก่ครู 4.00 0.00 สูง 4 
 รวมค่าเฉลีย่  ขั้นที ่ 3 4.31 0.35 สูง 2 

 รวมค่าเฉลีย่ทั้งหมด 4.33 0.39 สูง  
  
 จากตารางท่ี  10  ความสามารถในการนิเทศของครูผูนิ้เทศ   หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  โดยภาพรวม   พบวา่  ครูผูนิ้เทศมี
ความสามารถในการนิเทศ    อยูใ่นระดบัสูง     ( X  = 4.33 , S.D. = 0.39)    เม่ือพิจารณาตามขั้นตอนการนิเทศ    พบวา่     ครูผูนิ้เทศมีความสามารถในการนิเทศ  
อยูใ่นระดบัสูง  ทุกขั้นตอน โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี   คือ   ขั้นท่ี  2  การสังเกตการสอน   ( X  = 4.37 , S.D. = 0.39)    ขั้นท่ี   3   การประชุม
หลงัการสังเกตการสอน  ( X  = 4.31 , S.D. = 0.35)  และขั้นท่ี  1  การประชุมก่อนการสงัเกต  ( X  = 4.30, S.D. = 0.43)   ตามล าดบั  
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การสังเกตและบันทกึพฤติกรรมการนิเทศของผู้นิเทศ   โดยผู้วจัิย  ซ่ึงผูว้ิจยัสังเกต 
ตามประเดน็การด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน  คือ  1)  ขั้นส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา  2)  ขั้นก าหนด
ทางเลือกและวิธีในการแกปั้ญหา       3)  ขั้นพฒันาส่ือ  เคร่ืองมือ    และนวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยั
ในชั้นเรียน      4)  ขั้นปฏิบติัตามแผนการวจิยัในชั้นเรียน     5)  ขั้นสรุปและเขียนรายงานผลการวิจยั
ในชั้นเรียน  ปรากฏผลดงัน้ี 

ขั้นส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา  ในขั้นน้ีครูผูรั้บการนิเทศไดส้ ารวจและวิเคราะห์
ปัญหาท่ีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนของครูแต่ละคน  หลงัจากนั้นพิจารณาเลือกประเดน็ท่ีเป็น
ปัญหา เพื่อท าการวิจยัในชั้นเรียน  ซ่ึงครูผูรั้บการนิเทศส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์ปัญหาไดต้รงกบั
สภาพท่ีเกิดข้ึน  แต่มีครูผูรั้บการนิเทศบางคนวิเคราะห์ปัญหาไดไ้ม่ชดัเจน  ไม่ตรงกบัสภาพจริง  ครู
ผูนิ้เทศไดใ้หค้  าแนะน า ช้ีใหเ้ห็นปัญหาและกระตุน้ใหค้รูผูรั้บการนิเทศสามารถวิเคราะห์ปัญหาได ้

ขั้นก าหนดทางเลอืกและวิธีในการแก้ปัญหา      ในขั้นน้ีครูผูรั้บการนิเทศส่วนใหญ่
สามารถเลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมกบัเร่ืองท่ีท าวิจยัและระดบัชั้นของนกัเรียน  แต่มีครู
ผูรั้บการนิเทศบางคนยงัไม่สามารถเลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาได ้ เน่ืองจากมีหลายวิธีการในการแกไ้ข
ปัญหา  ผูนิ้เทศจึงใหค้  าแนะน า  และช่วยพิจารณาเลือกวิธีการจดัการเรียนรู้  โดยมีการอธิบายใหค้รู
ผูรั้บการนิเทศเขา้ใจ    มีการน าเสนอช่ือเร่ืองการวิจยัในชั้นเรียน    และเทคนิคการจดัการเรียนรู้ให้
วิทยากรซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีน ามาใชใ้นการ
แกปั้ญหาหรือพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  ใหส้ามารถน าไปปฏิบติัและพฒันาผลการเรียนรู้
ของนกัเรียนไดจ้ริง  ซ่ึงวิทยากรไดใ้หค้  าแนะน าในการตั้งช่ือเร่ืองการวิจยัในชั้นเรียนใหช้ดัเจน  
หลงัจากนั้นครูผูรั้บการนิเทศด าเนินการเขียนโครงการวจิยัในชั้นเรียน  ซ่ึงมีครูผูรั้บการนิเทศบางคน  
สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัเอกสาร  วรรณกรรม   และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   จากอินเทอร์เน็ตไม่เป็น  ครูผู ้
นิเทศจึงช่วยเหลือโดยการแนะน าวิธีการสืบคน้ขอ้มูล  และการคดัเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  และใน
การใชส้ถิตินั้น  ครูผูรั้บการนิเทศบางคนไม่มัน่ใจ  เพราะคิดวา่ตอ้งใชค่้าสถิติขั้นสูงซ่ึงไม่รู้จกัและ
คิดวา่เป็นเร่ืองท่ียาก  ดงันั้น  จึงเลือกใชส้ถิติท่ีง่าย ๆ  ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  เช่น  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แต่มีครูผูนิ้เทศบางคนไดแ้นะน าใหใ้ชส้ถิติขั้นสูงเพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  นอกจากนั้นครูผูนิ้เทศได้
ช่วยเหลือในดา้นการปรับขอ้ความใหส่ื้อความหมายชดัเจน  รวมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งและการ
ใชภ้าษาในการเขียน  ก่อนท่ีจะมีการประเมินโครงการวจิยัในชั้นเรียนโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   

ขั้นพฒันาส่ือ  เคร่ืองมือ   และนวัตกรรมที่ใช้ในการวจิยัในช้ันเรียน     ครูผูรั้บการ
นิเทศไดจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  ผลิตส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้  สร้างแบบทดสอบของ
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นกัเรียน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีครูใช ้   ซ่ึงมี
ครูผูรั้บการนิเทศบางคนเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ไม่ชดัเจน  ครูผูนิ้เทศไดแ้นะน าใหใ้ส่
รายละเอียดในการปฏิบติั  เช่น  การน าเขา้สู่บทเรียน  ใหเ้พิ่มเติมวา่ท าอยา่งไร  ในดา้นของ
แบบทดสอบ  ผูนิ้เทศไดช่้วยเหลือในการปรับแกไ้ข ส านวน  ภาษาใหถู้กตอ้ง  และปรับขอ้ค าถาม
ในแบบทดสอบใหช้ดัเจนรวมทั้งตรวจสอบค าตอบท่ีเฉลยไว ้  ก่อนน าไปใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งประเมิน
และน าไปใชจ้ริง   โดยก่อนด าเนินการตามแผนการนิเทศ  ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศไดน้ า
แผนการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือสงัเกตการสอนไปทดลองกบันกัเรียนในระดบัชั้นเดียวกนัท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  หลงัเสร็จส้ินการทดลองครูผูนิ้เทศไดใ้หข้อ้มูลยอ้นกลบั  และวิเคราะห์การสอน
จากการจดบนัทึก  พบวา่  ครูผูรั้บการนิเทศสร้างส่ือการสอนไม่เหมาะสม  เช่น  ขนาดของส่ือท่ีเลก็
เกินไป  การใชสี้ท่ีสะทอ้นแสง   การฝึกปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน  และแบบฝึกหดัท่ีมากเกินไป  
ซ่ึงครูผูนิ้เทศไดใ้หค้  าแนะน าในการปรับส่ือ  การฝึกปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนเป็นกลุ่ม  และปรับ
แบบฝึกหดัใหน้อ้ยลง  เพื่อใหเ้หมาะสมกบัเวลาในการจดักิจกรรม  นอกจากน้ียงัไดร่้วมกนัปรับ
เคร่ืองมือสงัเกตการสอนใหส้อดคลอ้งกบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้   
  ขั้นปฏิบัตติามแผนการวิจัยในช้ันเรียน   ในขั้นน้ีครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศมี
การประชุมก่อนการสงัเกตการสอนในชั้นเรียน   เพื่อทบทวนแผนการนิเทศตามวิธีการท่ีไดเ้ลือกไว ้    
ตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไวใ้นปฏิทินการนิเทศ    ทบทวนเคร่ืองมือสงัเกตการสอนและแผนการจดั 
การเรียนรู้ของครูซ ้ าอีกคร้ัง   เพื่อใหก้ารสงัเกตการจดัการเรียนรู้ด าเนินการไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้    
ส่วนการสงัเกตการสอนในชั้นเรียน  ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศแต่ละกลุ่มวิธีการนิเทศ
ด าเนินการตามแผนการนิเทศท่ีวางไว ้   ไดแ้ก่  กลุ่มท่ี  1  การนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา  (Mentoring)   
ครูผูรั้บการนิเทศไดเ้ตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ แลว้ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ก าหนด   ครูผูนิ้เทศสงัเกตการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน  คอยจดบนัทึกการจดัการเรียนรู้  พฤติกรรม
ของครูผูรั้บการนิเทศและนกัเรียนอยา่งตั้งใจตลอดระยะเวลาของการจดัการเรียนรู้  ครูผูรั้บการ
นิเทศมีอาการต่ืนเตน้  และกงัวล  มีการสอนขา้มขั้นตอนบางขั้นตอน  หลงัจากด าเนินการสอนเสร็จ
ส้ิน  พบวา่  ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศมีการปรึกษาหารือหลงัการนิเทศทนัที  และร่วมกนั
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตการสอน  โดยผูนิ้เทศพยายามพดูใหก้ าลงัใจ  เพื่อใหผู้รั้บการ
นิเทศคลายความกงัวล  ในคร้ังแรกส่วนใหญ่ครูผูนิ้เทศใหค้  าแนะน าในการจดัการเรียนรู้   และ
ร่วมกนัวางแผนปรับกิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป  ซ่ึงทั้งสองฝ่ายไดด้ าเนินการตามน้ีทุกคร้ัง   
กลุ่มท่ี 2 วิธีการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer Coaching)  ครูนิเทศและครูผูรั้บการนิเทศได้
ร่วมกนัเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ แลว้ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดร่้วมกนัท า   
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โดยผลดักนัสงัเกตการสอนในชั้นเรียน  จากการสงัเกตพฤติกรรมในการจดัการเรียนรู้ของทั้งสอง
คนนั้น ในคร้ังแรกมีการน าเขา้สู่บทเรียนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแต่ละคนมีรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้  ท าใหก้ารจดัการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด  และยงัมี
ความประหม่า  กงัวล  มีการสอนขา้มขั้นตอน  หลงัจากด าเนินการสอนเสร็จส้ิน  ครูผูนิ้เทศและครู
ผูรั้บการนิเทศไดร่้วมกนัวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตการสอนทนัที  แต่ผูนิ้เทศมีความกงัวล  
ยงัไม่กลา้ใหแ้นะน า ใหข้อ้มูลเพิ่มเติม  ผูว้ิจยัไดมี้ส่วนร่วมในการอธิบาย  แนะน า  เพือ่ใหทุ้กคนเปิด
ใจยอมรับซ่ึงกนัและกนั  ท าเกิดความเขา้ใจตรงกนั  และแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ โดยเรียนรู้น า
ส่วนท่ีดีมาใช ้  เช่น  การน าเขา้สู่บทเรียนเพื่อกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน  การควบคุมชั้นเรียน  
หลงัการสงัเกตทุกคร้ังไดร่้วมกนัปรับกิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป  ซ่ึงท าใหท้ั้งสองฝ่ายมีความ
ไวว้างใจ  ยอมรับซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน  รวมทั้งใหค้วามร่วมมือกนัดว้ยดี   3)  การนิเทศแบบพฒันา
ตนเอง  (Self-directed Development)  ครูผูรั้บการนิเทศด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
เตรียมไว ้   โดยในคร้ังแรกนั้นไดข้อใหแ้ละผูเ้ช่ียวชาญเขา้ไปร่วมสงัเกตการสอน  หลงัจากเสร็จส้ิน
ไดข้อค าแนะน าในเร่ืองของการคิดคะแนนกลุ่มของนกัเรียน  ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้  าแนะน าในเร่ือง
ดงักล่าว  และหลงัจากนั้นครูผูรั้บการนิเทศด าเนินการตามแผน  โดยทุกคร้ังหลงัเสร็จส้ินการสอน
จะมีการบนัทึกการสอนของตนเอง  (Journal Writing)  และของนกัเรียน  เพื่อปรับปรุงแผนการ
จดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป   

ขั้นสรุปและเขยีนรายงานผลการวจัิยในช้ันเรียน  ในขั้นน้ีเป็นการสรุปผลและ
เขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียน  ครูผูรั้บการนิเทศส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผลได ้ 
รวมทั้งสามารถเขียนรายงานการวิจยัได ้  แต่มีครูผูรั้บการนิเทศบางคนไม่มัน่ใจ  เพราะคิดวา่จะตอ้ง
เขียนรายละเอียดมาก  ตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติขั้นสูงโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป   การสรุปผล
ไม่ตรงตามวตัถุประสงคห์รือสรุปไม่ชดัเจน  ครูผูนิ้เทศไดอ้ธิบายวธีิการเขียนใหฟั้งอยา่งชดัเจน   
ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัและครูผูนิ้เทศไดช่้วยเหลือในการวิเคราะห์ขอ้มูลและอธิบายวิธีการ
แปลผล   นอกจากนั้นครูผูรั้บการนิเทศยงัมีปัญหาในเร่ืองของการอภิปรายผล  การเขียนยงัเรียบเรียง
ไม่เป็นตามล าดบัขั้นตอน  ผูนิ้เทศไดใ้หค้  าปรึกษา  แนะน า  ช่วยเหลือ  รวมทั้งตรวจสอบ  แกไ้ข  
และปรับปรุง  ส านวนภาษาเป็นระยะ  ท าใหค้รูผูรั้บการนิเทศมีความเขา้ใจและมัน่ใจมากยิง่ข้ึน  
สามารถเขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียนไดส้ าเร็จเป็นเล่มสมบูรณ์   
  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต  ครูผูนิ้เทศสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไป
พฒันาครูผูรั้บการนิเทศตามบทบาทของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยการใหค้  าปรึกษา  แนะน า  คอย
ใหค้วามช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจ  ตลอดเวลา  อธิบาย  ช้ีแจง  และร่วมแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ใหแ้ก่ครู
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ผูรั้บการนิเทศ  ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงมีบางเร่ืองท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือ แนะน า  
ร่วมกบัครูผูนิ้เทศ จากขอ้มูลดงักล่าว เป็นท่ีน่าพอใจท่ีครูผูนิ้เทศมีความสามารถในการพฒันาการจดั 
การเรียนรู้ของครูและผลการเรียนรู้ของนกัเรียนใหสู้งข้ึน  รวมทั้งพฒันาวิชาชีพของตนเองอีกดว้ย 
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 2.2  การประเมนิความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการวจัิยในช้ันเรียนของครูผู้นิเทศ  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  11 
 

ตารางท่ี  11   การประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน  ของครูผูนิ้เทศ   
 

คะแนน N คะแนนเต็ม X  S.D. Z P 
ก่อนการนิเทศ 7 20 15.14 2.48 2.375* .018 
หลงัการนิเทศ 7 20 19.29 0.76 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี  11 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูนิ้เทศ พบวา่  ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  
ครูผูนิ้เทศมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ยอมรับสมมติฐานการวจิยั  ขอ้ 2.2  ท่ีก าหนดไว ้ 
โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ  มีคะแนนเฉล่ีย  (x = 19.29 , S.D. = 0.76)  สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ  (x  = 15.14 , S.D. = 2.48)   
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 2.3  การประเมนิความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการของครูผู้รับการนิเทศ  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  12 
 
ตารางท่ี  12  การประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ของครูผูรั้บการนิเทศ   
 

คะแนน N คะแนนเต็ม X  S.D. Z P 
ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ 8 20 14.25 0.89 2.565* .010 
หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ 8 20 16.63 0.74 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 12 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ของครูผูรั้บการนิเทศ   พบวา่   ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการ  ครูผูรั้บการนิเทศมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   ยอมรับสมมติฐานการวิจยั   
ขอ้ 2.3  ท่ีก าหนดไว ้  โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ  มีคะแนนเฉล่ีย  (x = 16.63 , S.D. = 0.74)  สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ  (x  = 14.25 , S.D. = 
0.89)   
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2.4  การประเมนิสมรรถภาพในการท าวจิยัในช้ันเรียนของครูผู้รับการนิเทศ  หลงัการใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ   
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  13 - 20 
 

ตารางท่ี  13  การประเมินสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ  หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
  

สมรรถภาพ 
ในการวจิัยในช้ันเรียน 
ของผู้รับการนิเทศ 

ความรู้ความเข้าใจ 
ความสามารถ 

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
รวม 

คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดับ 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดับ 
คะแนน
เฉลีย่รวม 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดับ 

1.  การนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา 19.50 97.50 สูงมาก 115.00 85.00 สูงมาก 77.00 91.25 สูงมาก 

   2.  การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพือ่น 19.33 96.67 สูงมาก 114.75 84.96 สูง 76.71 90.82 สูงมาก 

3.  การนิเทศแบบพฒันาตนเอง 18.50 92.50 สูงมาก 116.84 86.51 สูงมาก 76.92 89.51 สูงมาก 

รวม 19.11 95.56 สูงมาก 115.53 85.49 สูงมาก 134.64 90.53 สูงมาก 

 จากตารางท่ี 13 สมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ  หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ โดยภาพรวม พบวา่  
ครูผูรั้บการนิเทศมีสมรรถภาพในการท าวจิยัในชั้นเรียน  อยูใ่นระดบัสูงมาก  (ร้อยละเฉล่ีย 90.53)  ยอมรับสมมติฐานการวิจยั  ขอ้ 2.4  ท่ีก าหนดไว ้   และเม่ือ
พิจารณาสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียนตามวิธีการนิเทศ  พบวา่  ครูผูรั้บการนิเทศมีสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียน  อยูใ่นระดบัสูงมาก  คือ  ครูผูรั้บ
การนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา  (ร้อยละเฉล่ีย  91.25)  ครูผูรั้บการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพือ่น  (ร้อยละเฉล่ีย   90.82)  และครูผูรั้บการนิเทศแบบพฒันาตนเอง  (ร้อย 
ละเฉล่ีย  89.51)   
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จากร้อยละเฉล่ียสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  สามารถน าเสนอเป็น
แผนภูมิแท่งไดด้งัน้ี 
 
 
 
  
   
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี  23  ร้อยละเฉล่ียสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ  หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
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ตารางท่ี  14  การประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ   
 

คะแนน N คะแนนเต็ม X  S.D. Z P 
ก่อนการนิเทศ 8 20 14.38 2.67 2.552* .011 
หลงัการนิเทศ 8 20 19.11 0.71 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 14  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ  พบวา่  ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ  ครูผูรั้บการนิเทศมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศมี
คะแนนเฉล่ีย  (x = 19.11 , S.D. = 0.71)  สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ  (x  = 14.38 , S.D. = 0.71)   
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ตารางท่ี  15  การประเมินความสามารถในการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ   
 

ความสามารถ 
ในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
ของครูผู้รับการนิเทศ 

การเขียนโครงการวจิัยในช้ันเรียน การเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน รวม 

คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดับ 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดับ 
คะแนน
เฉลีย่รวม 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดับ 

1.  การนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา 50.00 83.33 สูง 65.00 86.67 สูงมาก 115.00 85.00 สูงมาก 
2.  การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 50.75 84.58 สูง 64.00 85.34 สูงมาก 114.75 84.96 สูง 
3.  การนิเทศแบบพฒันาตนเอง 51.67 86.11 สูงมาก 65.17 86.90 สูงมาก 116.84 86.51 สูงมาก 

รวม 50.81 84.67 สูง 64.72 86.30 สูงมาก 115.53 85.49 สูงมาก 
 
 จากตารางท่ี  15  ความสามารถในการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ  หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  โดยภาพรวม  
พบวา่   ครูผูรั้บการนิเทศมีความสามารถในการท าวิจยัในชั้นเรียน  อยูใ่นระดบัสูงมาก   (ร้อยละเฉล่ีย 85.49)   และเม่ือพิจารณาความสามารถในการท าวิจยัใน
ชั้นเรียนตามวธีิการนิเทศ  พบวา่  ครูผูรั้บการนิเทศแบบพฒันาตนเอง  และครูผูรั้บการนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา  มีความสามารถในการท าวิจยัในชั้นเรียน  อยูใ่น
ระดบัสูงมาก  (ร้อยละเฉล่ีย  86.51  และ  85.00)  และครูผูรั้บการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีความสามารถในการท าวจิยัในชั้นเรียน  อยูใ่นระดบัสูง  (ร้อยละ
เฉล่ีย  84.96)   
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ตารางท่ี  16  การประเมินความสามารถในการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ   
 

ความสามารถ 
ในการท าวจิัยในช้ันเรียน 
ของครูผู้รับการนิเทศ 

ประเมนิโดยผู้วิจัย ประเมนิโดยครูผู้นิเทศ 
ประเมินตนเอง 

โดยครูผู้รับการนิเทศ 
รวม 

คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 

1)  การเขียนโครงการวจิยัในชั้นเรียน 50.88 84.79 สูง 51.00 85.00 สูงมาก 50.50 84.17 สูง 50.81 84.67 สูง 
2)  การเขียนรายงานวจิยัในชั้นเรียน 64.25 85.67 สูงมาก 64.88 86.50 สูงมาก 64.50 86.00 สูงมาก 64.72 86.30 สูงมาก 

รวม 57.57 85.23 สูงมาก 57.94 85.75 สูงมาก 57.50 85.09 สูงมาก 115.53 85.49 สูงมาก 
  
 

 จากตารางท่ี  16  ความสามารถในการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ  หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ โดยภาพรวม 
พบวา่  ครูผูรั้บการนิเทศมีความสามารถในการท าวจิยัในชั้นเรียน  อยูใ่นระดบัสูงมาก   (ร้อยละเฉล่ีย 85.49)  
 เม่ือแยกรายการประเมินความสามารถในการท าวิจยัในชั้นเรียน ของครูผูรั้บการนิเทศ  พบวา่  ครูผูรั้บการนิเทศมีความสามารถในการเขียนรายงาน
การวิจยัในชั้นเรียน  อยูใ่นระดบัสูงมาก  (ร้อยละเฉล่ีย 86.30)  และมีความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียน   อยูใ่นระดบัสูง    (ร้อยละเฉล่ีย 84.67)  
ตามล าดบั เม่ือแยกรายการประเมินความสามารถในการท าวิจยัในชั้นเรียน  ของครูผูรั้บการนิเทศ  พบวา่  การประเมินโดยครูผูนิ้เทศท่ีมีต่อครูผูรั้บการนิเทศ 
และการประเมินโดยผูว้จิยัท่ีมีต่อครูผูรั้บการนิเทศ  อยูใ่นระดบัสูงมาก  ((ร้อยละเฉล่ีย 85.75  และ  85.23)  และประเมินตนเองของครูผูรั้บการนิเทศ อยูใ่น
ระดบัสูง  (ร้อยละเฉล่ีย 85.09)   
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ตารางท่ี  17  การประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ   
 

ความสามารถในการเขียน
โครงการวจิัยในช้ันเรียน 
ของครูผู้รับการนิเทศ 

ประเมนิโดยผู้วิจัย ประเมนิโดยครูผู้นิเทศ 
ประเมินตนเอง 

ของครูผู้รับการนิเทศ 
รวม 

คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 

1.  การนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา 50.00 83.33 สูง 51.00 85.00 สูงมาก 49.00 81.67 สูง 50.00 83.33 สูง 
2.  การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 50.75 84.59 สูง 50.75 84.58 สูง 50.75 84.58 สูง 50.75 84.58 สูง 
3.  การนิเทศแบบพฒันาตนเอง 52.00 86.67 สูงมาก 51.50 85.83 สูงมาก 51.50 85.84 สูงมาก 51.67 86.11 สูงมาก 

รวม 50.92 84.86 สูง 51.08 85.14 สูงมาก 50.42 84.03 สูง 50.81 84.67 สูง 

 
 จากตารางท่ี  17  ความสามารถในการเขียนโครงการวจิยัในชั้นเรียน  ของครูผูรั้บการนิเทศ   หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
โดยภาพรวม   พบวา่  ครูผูรั้บการนิเทศมีความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียน   อยูใ่นระดบัสูง  (ร้อยละเฉล่ีย 84.67)   และเม่ือพิจารณา
ความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียนตามวิธีการนิเทศ  พบวา่  ครูผูรั้บการนิเทศแบบพฒันาเองมีความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียน   
อยูใ่นระดบัสูงมาก  (ร้อยละเฉล่ีย 86.11)  และครูผูรั้บการนิเทศแบบเพือ่นช่วยเพื่อน  และการนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา  มีความสามารถในการเขียนโครงการวิจยั
ในชั้นเรียน   อยูใ่นระดบัสูง  (ร้อยละเฉล่ีย  84.58  และ  83.33)   
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ตารางท่ี  18  การประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ   
 

ข้อ รายการประเมินความสามารถในการเขยีนโครงการวจิัยในช้ันเรียน 
ระดับความสามารถ 

X  S.D ระดับ ล าดับที ่
1. การตั้งช่ือเร่ือง 4.79 0.41 สูงมาก 1 
2. การก าหนดปัญหาการวิจยั หรือส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา          4.21 0.21 สูง 6 
3. การระบุความเป็นมา ความส าคญัของปัญหา 4.00 0.00 สูง 11 
4. การก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั 4.33 0.48 สูง 3 
5. การระบุประชากร / กลุ่มตวัอยา่ง 4.33 0.48 สูง 4 
6. การระบุตวัแปรท่ีศึกษา 4.42 0.50 สูง 2 
7. การใหค้วามหมายของค าจ ากดัความท่ีใชใ้นการวิจยั 4.13 0.34 สูง 8 
8. การระบุประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวิจยั 4.29 0.46 สูง 5 
9. การระบุหลกัการ แนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 4.00 0.00 สูง 12 
10. การระบุขั้นตอนการวจิยั 4.17 0.38 สูง 7 
11. การเลือกใชแ้ละการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 4.04 0.20 สูง 10 
12. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 4.08 0.28 สูง 9 

รวม 4.23 0.18 สูง สูง 
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 จากตารางท่ี 18  ความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ  โดยภาพรวม  พบวา่  ครูผูรั้บการนิเทศมีความสามารถใน
การเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียน   อยูใ่นระดบัสูง   ( X  = 4.23 , S.D. = 0.18)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  อยูใ่นระดบัสูงมาก  จ านวน  1  ขอ้    คือ  การตั้ง
ช่ือเร่ือง  ( X  = 4.79, S.D. = 0.41)  และอยูใ่นระดบัสูง   จ  านวน  11  ขอ้  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  3  ล าดบัสุดทา้ย  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  3  ล าดบัสุดทา้ย  คือ  
การระบุหลกัการ  แนวคิด   ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั  ( X  = 4.00 , S.D. = 0.00)  การระบุความเป็นมา  ความส าคญัของปัญหา  ( X  = 4.00 , S.D. = 0.00)  
และการเลือกใชแ้ละการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  ( X  = 4.04 , S.D. = 0.20)  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  19  การประเมินความสามารถในการเขียนรายงานการวจิยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ    
 

ความสามารถในการเขียน
รายงานการวจิัยในช้ันเรียน 

ของครูผู้รับการนิเทศ 

ประเมนิโดยผู้วิจัย ประเมนิโดยครูผู้นิเทศ 
ประเมินตนเอง 

ของครูผู้รับการนิเทศ 
รวม 

คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 
คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ
เฉลีย่ 

ระดบั 

1.  การนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา 65.00 86.67 สูงมาก 66.00 88.00 สูงมาก 64.00 85.33 สูงมาก 65.00 86.67 สูงมาก 
2.  การนิเทศแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน 

63.50 84.67 สูง 64.25 85.67 สูงมาก 64.25 85.67 สูงมาก 64.00 85.34 สูงมาก 

3.  การนิเทศแบบพฒันาตนเอง 65.00 86.67 สูงมาก 65.00 86.67 สูงมาก 65.50 87.34 สูงมาก 65.17 86.90 สูงมาก 
รวม 64.50 86.00 สูงมาก 65.08 86.78 สูงมาก 64.58 86.11 สูงมาก 64.72 86.30 สูงมาก 

 
 จากตารางท่ี  19  ความสามารถในการเขียนรายงานการวจิยัในชั้นเรียน  ของครูผูรั้บการนิเทศ  หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   
โดยภาพรวม   พบวา่  ครูผูรั้บการนิเทศมีความสามารถในการเขียนรายงานการวจิยัในชั้นเรียน   อยูใ่นระดบัสูงมาก  (ร้อยละเฉล่ีย 86.30)   และเม่ือพิจารณา
ความสามารถในการเขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียนตามวิธีการนิเทศ     พบวา่    ครูผูรั้บการนิเทศทุกวิธีการนิเทศมีความสามารถในการเขียนรายงานการวิจยั
ในชั้นเรียน อยูใ่นระดบัสูงมาก  คือ  การนิเทศแบบพฒันาตนเอง  (ร้อยละเฉล่ีย  86.90)  การนิเทศแบบใหค้  าปรึกษา  (ร้อยละเฉล่ีย  86.67)  และการนิเทศแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน  (ร้อยละเฉล่ีย  85.34)   
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ตารางท่ี  20  การประเมินความสามารถในการเขียนรายงานการวจิยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ   
 

ข้อ รายการประเมินความสามารถในการเขยีนรายงานการวจิัยในช้ันเรียน 
ระดับความสามารถ 

X  S.D ระดับ ล าดับที ่
1. การตั้งช่ือเร่ือง 4.79 0.41 สูงมาก 1 
2. การก าหนดปัญหาการวิจยั หรือส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา          4.21 0.21 สูง 9 
3. การระบุความเป็นมา ความส าคญัของปัญหา 4.00 0.00 สูง 14 
4. การก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั 4.33 0.48 สูง 5 
5. การระบุประชากร / กลุ่มตวัอยา่ง 4.33 0.48 สูง 6 
6. การระบุตวัแปรท่ีศึกษา 4.42 0.50 สูง 4 
7. การใหค้วามหมายของค าจ ากดัความท่ีใชใ้นการวจิยั 4.13 0.34 สูง 11 
8. การระบุประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวิจยั 4.29 0.46 สูง 7 
9. การระบุหลกัการ แนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 4.00 0.00 สูง 15 
10. การระบุขั้นตอนการวจิยั 4.17 0.38 สูง 10 
11. การเลือกใชแ้ละการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 4.04 0.20 สูง 13 
12. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 4.08 0.28 สูง 12 
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ตารางท่ี  20  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมินความสามารถในการเขยีนรายงานการวจิัยในช้ันเรียน 
ระดับความสามารถ 

X  S.D ระดับ ล าดับที ่
13. การวิเคราะห์ขอ้มูล 4.67 0.48 สูงมาก 3 
14. การน าเสนอขอ้มูลและแปลผลการวิจยั 4.79 0.41 สูงมาก 2 
15. การอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 4.29 0.46 สูง 8 

รวม 4.30 0.17 สูง  
 
 จากตารางท่ี 20  ความสามารถในการเขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ  โดยภาพรวม พบวา่  ครูผูรั้บการนิเทศมีความสามารถ
ในการเขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียน  อยูใ่นระดบัสูง   ( X  = 4.30 , S.D. = 0.17)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  อยูใ่นระดบัสูงมาก  จ านวน  3  ขอ้    โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี   คือ   การตั้งช่ือเร่ือง  ( X  = 4.79, S.D. = 0.41) การน าเสนอขอ้มูลและแปลผลการวิจยั  ( X  = 4.67, S.D. = 0.48)  และ
การน าเสนอขอ้มูลและแปลผลการวิจยั  ( X  = 4.79, S.D. = 0.41)  และอยูใ่นระดบัสูง  จ านวน  12  ขอ้   โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  3  ล าดบัสุดทา้ย  คือ  การระบุ
หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั  ( X  = 4.00 , S.D. = 0.00)    การระบุความเป็นมา  ความส าคญัของปัญหา  ( X  = 4.00 , S.D. = 0.00)  และการ
เลือกใชแ้ละการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  ( X  = 4.04 , S.D. = 0.20)  ตามล าดบั 
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                 2.5  การประเมนิความพงึพอใจของครูผู้รับการนิเทศทีมี่ต่อรูปแบบการนิเทศแบบ 
หลากหลายวธีิการ   ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  21 
 
ตารางท่ี  21  ความพึงพอใจของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
ล าดับที ่

 
1. 

ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 
องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์
มีความเหมาะสม 

 
4.63 

 
0.52 

 
มากท่ีสุด 

 
3 

2. องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ  
แบ่งออกเป็น 4  ขั้น ไดแ้ก่   
1)  ขั้นคดักรอง   
2)  ขั้นการใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ   
3)  ขั้นการด าเนินการ     
4)  ขั้นการประเมินผลการนิเทศ   
มีความเหมาะสม  สมัพนัธ์กนั 

4.88 0.35 มากท่ีสุด 1 

3. องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน าไปใช ้  
และการติดตาม  ดูแล  มีความเหมาะสม 

4.50 0.53 มากท่ีสุด 4 

4. องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ และ
องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน าไปใช ้
มีความสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั 

4.50 0.53 มากท่ีสุด 5 

5 องคป์ระกอบของรูปแบบมีความชดัเจน 
และเป็นระบบ 

4.75 0.46 มากท่ีสุด 2 

 รวมด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 4.65 0.08 มากทีสุ่ด 3 
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ตารางท่ี  21  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดบั 

ความพงึพอใจ 
ล าดับที ่

 
1 

ด้านกระบวนการน ารูปแบบไปใช้ 
ขั้นการคดักรองระดบัความสามารถ ความรู้ 
ทกัษะท่ีส าคญั  และวิธีการนิเทศท่ีตอ้งการ
ของครู เป็นขั้นท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

 
4.88 

 
0.35 

 
มากท่ีสุด 

 
2 

2. การจดัอบรมใหค้วามรู้  ช่วยใหมี้ความ
พร้อมในการนิเทศเพื่อพฒันาสมรรถภาพ
การท าวิจยัในชั้นเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

3. การวางแผนการนิเทศเพื่อพฒันา
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน  
มีความเหมาะสม 

4.50 0.53 มากท่ีสุด 5 

4. ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมให้
กระบวนการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.75 0.46 มากท่ีสุด 3 

5. การติดตามดูแลแนะน าของครูผูนิ้เทศ  
ผูว้ิจยั  หรือผูเ้ช่ียวชาญ ส่งเสริมให้
กระบวนการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.63 0.52 มากท่ีสุด 4 

 รวมด้านกระบวนการน ารูปแบบไปใช้ 4.75 0.22 มากทีสุ่ด 1 
 

1. 
ด้านผลของการน ารูปแบบไปใช้ 
ช่วยใหทุ้กฝ่ายเขา้ใจการนิเทศการสอน 
ท่ีถูกตอ้ง  ตรงกนั 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

 
1 

2. ช่วยใหค้รูมีความรู้และทกัษะการวิจยั 
ในชั้นเรียน 

4.75 0.46 มากท่ีสุด 2 
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ตารางท่ี  21  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
ล าดับที ่

4. ช่วยใหค้รูไดพ้ฒันาศกัยภาพในวิชาชีพ 
ของตนเอง 

4.63 0.52 มากท่ีสุด 4 

5. ช่วยแกไ้ข  ปรับปรุง และพฒันา 
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 

4.75 0.46 มากท่ีสุด 3 

 รวมด้านผลของการน ารูปแบบไปใช้ 4.73 0.22 มากทีสุ่ด 2 

 รวมทุกด้าน 4.71 0.08 มากทีสุ่ด  
 

  จากตารางท่ี 21 ความพึงพอใจของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ   โดยภาพรวม  พบวา่   ครูผูรั้บการนิเทศมีความพงึพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.74 , S.D. = 0.41)  ยอมรับสมมติฐานการวิจยั  
ขอ้  2.5  ท่ีก าหนดไว ้ เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ครูผูรั้บการนิเทศมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดทุกดา้น โดยเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ  ล าดบัท่ี 1 ดา้นกระบวนการ
น ารูปแบบไปใช ้  ( X  = 4.82, S.D. = 0.33)    ล าดบัท่ี  2  ดา้นผลของการใชรู้ปแบบ ( X  = 4.71, 
S.D. = 0.40)   และล าดบัท่ี  3  ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ  ( X  = 4.68 , S.D. = 0.50)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้    พบวา่    ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ยดงัน้ี  คือ ดบัท่ี 1 องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ   แบ่งออกเป็น 4  ขั้น  ไดแ้ก่    1)  ขั้นคดักรอง    
2)  ขั้นการใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ     3)  ขั้นการด าเนินการ  4)  ขั้นการประเมินผลการนิเทศมีความ
เหมาะสม  สมัพนัธ์กนั    (x  = 4.83 , S.D. = 0.39)    ล าดบัท่ี  2  องคป์ระกอบของรูปแบบมีความ
ชดัเจนและเป็นระบบ  (x  = 4.75 , S.D. = 0.46)    ล าดบัท่ี  3  องคป์ระกอบเชิงหลกัการและ
วตัถุประสงค ์     มีความเหมาะสม   (x  = 4.67 , S.D. = 0.49)     ล าดบัท่ี  4  องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไข
การน าไปใช ้ และการติดตาม  ดูแล  มีความเหมาะสม  (x  = 4.58 , S.D. = 0.52)   และล าดบัท่ี  5  
องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ    และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน าไปใช ้   มีความสอดคลอ้ง 
สมัพนัธ์กนั  (x  = 4.58 , S.D. = 0.67)      
 จากการสนทนากลุ่มร่วมกนัโดยผูว้ิจยั  ผูเ้ช่ียวชาญ  ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ
หลงัจากเสร็จส้ินการน ารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการไปใช ้  ดา้นองคป์ระกอบของ
รูปแบบ พบวา่ ผูร่้วมสนทนากลุ่มใหค้วามคิดเห็นวา่    องคป์ระกอบของรูปแบบการนิเทศแบบ
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หลากหลายวิธีการ ซีไอพีอี (CIPE Model) ทุกองคป์ระกอบมีความเหมาะสม และสอดคลอ้งซ่ึงกนั
และกนั กระบวนการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ซีไอพีอี  เป็นกระบวนการท่ีมีประโยชน์มาก 
เป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองและสมัพนัธ์กนัของแต่ละขั้นตอน  ท าใหเ้กิดการพฒันาทั้งดา้น
การพฒันางานและองคค์วามรู้ ส่วนองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน าไปใช ้ เป็นองคป์ระกอบท่ีมี
ความจ าเป็นในการน ารูปแบบไปปฏิบติัจริง  โดยเฉพาะเง่ือนไขของครูท่ีมีความมุ่งมัน่จริงใจในการ
พฒันาการเรียนการสอน  ดว้ยความเตม็ใจ  ร่วมมือกนั  มีความรับผดิชอบในการท างาน และมี
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมาก  นอกจากน้ีผูบ้ริหารตระหนกัถึงความส าคญัของ
การนิเทศใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ส่ือ อุปกรณ์  ส่ิงอ านวยความสะดวกและสร้างขวญัและ
ก าลงัใจใหก้บัครู  เม่ือเขา้สู่กระบวนการแลว้  ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศเขา้ใจถึงบทบาทของ
ตนเอง เป็นการเปิดโอกาสใหมี้การปฏิบติังานร่วมกนั เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความสนิทสนม
และความไวว้างใจมากข้ึน ไดน้ าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการอบรม สมัมนา มาใชใ้นการปฏิบติั  
โดยมีผูเ้ช่ียวชาญคอยติดตามใหค้  าแนะน า เป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาทั้งดา้นสมรรถนะการ
นิเทศแบบหลากหลายวิธีการและสมรรถนะการท าวิจยัในชั้นเรียน  ดงัขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม 
ต่อไปน้ี 

 
“เป็นรูปแบบนิเทศท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์มากกบัสภาพครู

ในโรงเรียน มีกระบวนการท่ีสมัพนัธ์เป็นขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองเป็นวงจร 
ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง ควรจะท าต่อไป เน่ืองจาก
เราตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน” 

(สนทนากลุ่มครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  22 ตุลาคม 2553) 
 

 “ท่ีส าคญัของการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  คือ ครูท่ีเขา้ร่วม
โครงการนิเทศ  จะตอ้งมาดว้ยความสมคัรใจ  อาสาสมคัร  มีความตั้งใจ  
มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการสอนจริง ๆ จึงจะไม่รู้สึกวา่เป็นเร่ืองยากในการท่ี
จะพฒันานกัเรียน  โดยมีผูนิ้เทศคอยแนะน า  ช่วยเหลือ ในการปฏิบติั” 

(สนทนากลุ่มครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  22 ตุลาคม 2553) 
 

 จากการศึกษาโดยการสนทนากลุ่มดา้นกระบวนการน ารูปแบบไปใช ้พบวา่ ผูร่้วม
สนทนากลุ่มใหค้วามคิดเห็นวา่ รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE Model)  
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม  รวมทั้งมีการนิเทศการสอนและสงัเกตการสอนในชั้นเรียน 
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ท่ีสร้างความไวว้างใจ  ความร่วมมือ  ในการพฒันาวิชาชีพร่วมกนั  และการฝึกทกัษะการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการมีความเหมาะสม ถึงแมว้า่ในขั้นตอนการใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ ครูผูนิ้เทศจะยงั
ไม่มีความเช่ียวชาญในการนิเทศเท่าไร  แต่ครูผูนิ้เทศสามารพฒันาสมรรถนะการนิเทศของตนเอง
ไดอ้ยา่งดีในระหวา่งการปฏิบติั  ดงัขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ต่อไปน้ี 

 
“การทดลองสอน  โดยฝึกใชเ้คร่ืองมือสงัเกตการสอนท่ีสร้างข้ึนมา

นั้น  คร้ังแรกจดบนัทึกไม่ทนั ยงัไม่ช านาญในการบนัทึก  หลงัจาก
สงัเกตการสอนเสร็จ กไ็ดป้รับแกไ้ขแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบักบัการจดัการเรียนรู้มากข้ึน เวลาเอาไปใชจ้ริงคร้ังแรกกย็งั
ไม่คล่อง  แต่พอคร้ังต่อไปเร่ิมช านาญมากข้ึน สามารถบนัทึกประเดน็
เพิ่มเติมได”้  

(สนทนากลุ่มครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  22 ตุลาคม 2553) 
 
ส่วนผลการศึกษาโดยการสนทนากลุ่มดา้นผลของการใชรู้ปแบบ พบวา่ ผูร่้วม

สนทนากลุ่มใหค้วามคิดเห็นวา่ รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE Model)   
ส่งเสริมใหมี้การพฒันาสมรรถนะดา้นการนิเทศ   สมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้และการท าวิจยั
ในชั้นเรียน  และการพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  ดงัขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มดงัต่อไปน้ี 

 
“มีความเขา้ใจบทบาทของผูนิ้เทศมากยิง่ข้ึน วา่ไม่ใช่แค่เพียงนัง่ดู

แลว้ประเมิน ประชุมสรุป แต่ตอ้งคอยสงัเกตและจดบนัทึกโดยใช้
เคร่ืองมือท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีสอน  แลว้ใหข้อ้มูลแก่ครูในประเดน็ท่ี
สงัเกต  เราตอ้งช่วยเหลือ  คิดหาวิธีการ  แนวทางมาแนะน า  เพื่อร่วมกบั
ครูในการแกไ้ข  ปรับปรุง  การสอนคร้ังต่อไป  ” 

(สนทนากลุ่มครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  22 ตุลาคม 2553) 
 

“ปกติจะมีแต่การนิเทศการสอนของครู แต่ไม่เคยมีการนิเทศการท า
วิจยัในชั้นเรียน ถึงเวลาเรากท็  าส่งไปตามนโยบายไม่รู้หรอกวา่ถูก
หรือไม่ถูก  แต่เม่ือมีการนิเทศเขา้มา  ท าใหเ้รารู้สึกดี   เหมือนมีพี่เล้ียง
เขา้มาดูแล  คอยบอก  คอยช่วยเหลือฝึกเราท าวิจยัเลย และพอมีปัญหาก็
สามารถถามพี่เขาไดต้ลอดเวลา  ท าใหเ้ราเขา้ใจการท าวิจยัมากข้ึน  
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อยากท ามากกวา่ปีละเร่ือง  เพราะนกัเรียนมีปัญหาเร่ืองการเรียนหลาย
เร่ืองเยอะ” 

(สนทนากลุ่มครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  22 ตุลาคม 2553) 
 

 “เราไดมี้โอกาสเรียนรู้การท าวิจยัในชั้นเรียนจากพีเ่ขามากกวา่ท่ีเรา
จะให ้   เพราะพี่เขามีความรู้และประสบการณ์มากกวา่  กจ็ะแนะน าเรา
ไดม้าก และจากการสงัเกตการสอน ท าใหเ้ราไดเ้รียนรู้เทคนิคต่าง ๆ 
เช่น เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน   การถ่ายทอดความรู้ท่ีใชภ้าษาง่าย ๆ  
เดก็เขา้ใจเร็ว แรก ๆ เรากรู้็สึกกลวัไม่กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น พีเ่ขา
ช่วยเหลือ  แนะน าเราอยา่งเป็นกนัเองท าใหเ้ราความเขา้ใจ  พอหลงั ๆ 
เราเร่ิมคุน้เคย สนิทกนั ท าใหก้ลา้สนทนาแลกเปล่ียน และช่วยกนัเขียน
รายงานการวิจยั” 

(สนทนากลุ่มครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  22 ตุลาคม 2553) 
 

“ปกติจะมีแต่การนิเทศการสอนของครู แต่ไม่เคยมีการนิเทศการท า
วิจยัในชั้นเรียน เรากท็  าส่งไปตามนโยบายไม่รู้หรอกวา่ถูกหรือไม่ถูก 
แต่เม่ือมีการนิเทศเขา้มา ท าใหเ้รารู้สึกดี  เหมือนมีพีเ่ล้ียงเขา้มาดูแล  
คอยบอก  คอยช่วยเหลือฝึกเราท าวิจยัเลย และพอมีปัญหากส็ามารถถาม
พี่เขาไดต้ลอดเวลา  ท าใหเ้ราเขา้ใจการท าวิจยัมากข้ึน  อยากท ามากกวา่
ปีละเร่ือง  เพราะนกัเรียนมีปัญหาหลายดา้น” 

(สนทนากลุ่มครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  22 ตุลาคม 2553) 
 

“นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  ใหค้วามร่วมมือในการ
ปฏิบติักิจกรรม  กลา้พดู  กลา้ถาม  และกลา้แสดงออกมากข้ึน  มีความ
เขา้ใจในเร่ืองท่ีครูสอน   แต่กมี็บางคนท่ีไม่เขา้ใจ   ท่ีครูรู้เพราะทุกคร้ังท่ี
สอนนอกจากเราจะบนัทึกหลงัสอนแลว้   กใ็หน้กัเรียนทุกคนกท็ าดว้ย
แลว้เรากอ่็าน จึงท าใหเ้ราไดรู้้วา่นกัเรียนคนไหนท่ียงัไม่เขา้ใจเร่ืองท่ี
สอนในวนัน้ี  กจ็ะสามารถเพิ่มเติมใหเ้ขาได”้ 

(สนทนากลุ่มครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  22 ตุลาคม 2553) 
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ผลการศึกษาโดยการสนทนากลุ่มดา้นความพึงพอใจโดยรวม พบวา่ ผูร่้วมสนทนา
กลุ่มใหค้วามคิดเห็นวา่   รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE Model)   ช่วยให้
ครูผูรั้บการนิเทศมีความมัน่ใจในการท าวจิยัในชั้นเรียนและจดัการเรียนรู้มากข้ึน รู้สึกมีก าลงัใจท่ีจะ
พฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง และตอ้งการน ารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ ซีไอพอีี (CIPE Model)  ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ  ดงัขอ้มูลจากการสนทนา
กลุ่ม ต่อไปน้ี  

“ตอ้งศึกษา คน้ควา้ ในการท าวิจยัในชั้นเรียน  มีการวางแผนการ
สอนมากข้ึน จดัเตรียมส่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจ เพราะเรา
ไม่มีผูนิ้เทศมาดู  ด าเนินการดว้ยตวัเอง  ซ่ึงคะแนนของนกัเรียนจะสูงข้ึน  
กเ็กิดจากการสอนในหอ้งเรียน   ดงันั้น เราจึงตอ้งเตรียมความพร้อม  
และคอยตรวจสอบความเขา้ใจ      วา่นกัเรียนคนใดยงัไม่เขา้ใจตรงไหน 
ตอ้งเตรียมตวัในการสอนมากข้ึน  ซ่ึงเรากคิ็ดวา่เราสอนดี แต่จากบนัทึก
ของเดก็กท็  าใหรู้้เรารู้วา่ เดก็บางคนยงัไม่เขา้ใจ ตอ้งอธิบายเพิ่มเติม” 

(สนทนากลุ่มครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  22 ตุลาคม 2553) 
 

 “มีก าลงัใจ   มีความรู้สึกวา่เราสอนดี  มีคนสนใจ  อยา่งเช่น  มีนอ้ง
มาดูการสอน  แลว้บอกวา่พีส่อนสนุกนะ นกัเรียนไม่เครียด    และมีการ
แต่งเพลงเก่ียวกบัเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีใชข้ึ้นมาเอง เพื่อน าเขา้สู่
บทเรียนดว้ย     แต่หนูร้องเพลงไม่ค่อยเป็น  พี่ช่วยฝึกใหห้นูหน่อยนะ  
หนูจะขอเอาไปใชก้บัเดก็ท่ีหอ้งบา้ง” 

(สนทนากลุ่มครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  22 ตุลาคม 2553) 
 

“พอเราสามารถพฒันานกัเรียนในเร่ืองท่ีท าวิจยัน้ีไดแ้ลว้ เรากล็อง
เอาไปท าในวชิาอ่ืน    ชั้นอ่ืน ๆ ดูบา้ง    ตอนน้ีกไ็ดล้องเอาเทคนิคท่ีใช้
ในการท าวิจยัอยูน้ี่  ไปใชก้บันกัเรียนชั้น ป. 6 หอ้งอ่ืน ๆ ท่ีเรา
รับผดิชอบอยู ่  และก าลงัคิดวา่จะเอารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการน้ีไปแบ่งปันใหก้บัทุกคนในโรงเรียน เพราะคิดวา่เป็นวิธีการ
พฒันาการสอน และเป็นการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเราดว้ย”  

(สนทนากลุ่มครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  22 ตุลาคม 2553) 
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  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ ซีไอพอี ี
(CIPE Model) จากการศึกษาความพึงพอใจของครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ ท่ีมีต่อรูปแบบการ
นิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ซีไอพีอี (CIPE Model)  ทั้งการตอบแบบสอบถามและการสนทนา
กลุ่ม   มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่   ควรมีการด าเนินการน ารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
ซีไอพีอี  มาใชใ้นวิชาน้ีอีก  วชิาอ่ืน ๆ ระดบัชั้นอ่ืน ๆ ในปีการศึกษาต่อไป  เพื่อใหมี้การพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ี ในขั้นตอนท่ี  2  ซ่ึงเป็นการใหค้วามรู้
ก่อนการนิเทศ  เป็นขั้นตอนท่ีมีประโยชน์มาก  ซ่ึงนอกจากไดรั้บการอบรมในเร่ืองของเทคนิค
จดัการเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ  ไดฝึ้กปฏิบติัการท าวิจยัในชั้นเรียน  และไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศท า
ใหผู้ท้  าหนา้ท่ีนิเทศและผูรั้บการนิเทศไดเ้ขา้ใจบทบาทของตนเองท่ีถูกตอ้ง  เรียนรู้วธีิการนิเทศแต่
ละวิธี  ไดฝึ้กสร้างเคร่ืองมือสงัเกตการสอนแบบต่าง ๆ  และวิธีการสงัเกตท่ีถูกตอ้งแลว้  นอกจากน้ี 
ควรเพิ่มทกัษะท่ีเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท าวิจยัในชั้นเรียนคือ เร่ืองการใชอิ้นเทอร์เน็ต
เพื่อการสืบคน้ขอ้มูล  ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อช่วยใน
การท าวิจยัในชั้นเรียนใหมี้ความเหมาะสมและมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
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 2.6  การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทีเ่กดิจากการท าวจัิยในช้ันเรียนของครู 
ผู้รับการนิเทศ   ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  22 
 
ตารางท่ี  22  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเกิดจากการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ 
 

วธีิการนิเทศ 
และงานวจิัยในช้ันเรียน 

N 
คะแนน
เต็ม X  S.D. df t P 

การนิเทศแบบให้ค าปรึกษา        
1)  การพฒันาความสามารถ
ดา้นการอ่านและการเขียน
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร   
ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  
CIRC ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/4   

       

 ก่อนเรียน 47 20 8.48 4.32 46 13.42* .000 
 หลงัเรียน 47 20 16.82 0.96    
2)  การพฒันาผลการเรียนรู้  
เร่ือง  การแกโ้จทยปั์ญหา 
การบวก   การลบ ระคน  
โดยจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  
KWDL  ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6/5   

       

 ก่อนเรียน 48 30 19.56 2.68 47 12.71* .000 
 หลงัเรียน 48 30 25.02 1.10    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

86 

246 

ตารางท่ี 22  (ต่อ)  
 

วธีิการนิเทศ 
และงานวจิัยในช้ันเรียน 

N 
คะแนน
เต็ม X  S.D. df t P 

การนิเทศแบบเพือ่นช่วยเพือ่น        
3)  การพฒันาผลการเรียนรู้  
เร่ือง  การแกโ้จทยปั์ญหา 
การบวก  การลบ ระคน โดยจดั 
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 3/1  

       

 ก่อนเรียน 31 40 27.18 5.42 30 11.70* .000 
 หลงัเรียน 31 40 34.15 5.14    
4)  การพฒันาผลการเรียนรู้  
เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหา 
การบวก  การลบ ระคน โดยจดั 
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 3/2  

       

 ก่อนเรียน 36 40 20.08 5.89 35 15.61* .000 
 หลงัเรียน 36 40 34.38 2.24    
5)  การพฒันาผลการเรียนรู้
เร่ือง  สารและสมบติัของสาร  
โดยจดัการเรียนรู้ ตามรูปแบบ 
7E  ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3  

       

 ก่อนเรียน 37 30 12.83 3.01 36 22.28* .000 
 หลงัเรียน 37 30 25.80 1.34    
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ตารางท่ี  22  (ต่อ)  
 

การนิเทศ 
แบบหลากหลายวธีิการ 

N 
คะแนน
เต็ม X  S.D. df t P 

6)  การพฒันาผลการเรียนรู้
เร่ือง  สารและสมบติัของสาร  
โดยจดัการเรียนรู้ ตามรูปแบบ 
7E  ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 

       

 ก่อนเรียน 39 30 11.82 3.81 38 20.67* .000 
 หลงัเรียน 39 30 25.56 1.16    
การนิเทศแบบพฒันาตนเอง        
7)  การพฒันาผลการเรียนรู้  
เร่ือง  ตวัสะกดท่ีไม่ตรงตาม
มาตรา  แม่ กด โดยจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค  STAD  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 4/1  

       

 ก่อนเรียน 48 30 22.93 4.06 47 6.30* .000 
 หลงัเรียน 48 30 25.35 3.14    
8)  การพฒันาความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ค านามใน
ประโยคภาษาไทยโดยใช ้
วิธีสอนแบบร่วมมือกนั Jigsaw 
II และ STAD ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1  

       

 ก่อนเรียน 42 30 18.09 4.41 41 10.87* .000 
 หลงัเรียน 42 30 25.14 1.71    
* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี   22   ผลการเรียนรู้ของนกัเรียน   ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการของครูผูรั้บการนิเทศ  พบวา่  นกัเรียนมีผลการเรียนรู้  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    ยอมรับสมมติฐานการวิจยั  ขอ้ 2.6  ท่ีก าหนดไว ้  โดยหลงัการใช้
รูปแบบการนิเทศ  นกัเรียนทุกระดบัชั้น  ทุกหอ้ง  มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ   
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บทที่ 5 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
การวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เป็นการวิจยัและพฒันา  
(Research and Development)   มีวตัถุประสงค ์ เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ
เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5   อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ
และประเมินผลการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ   เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวจิยั
ในชั้นเรียน ด าเนินการวิจยัตามแนวคิดการพฒันารูปแบบ โดยผูว้ิจยัสงัเคราะห์องคป์ระกอบ
กระบวนการการนิเทศการสอนท่ีมีการด าเนินงานสมัพนัธ์กนั  ร่วมกบัการประยกุตใ์ชข้ั้นตอนการ
ออกแบบรูปแบบการนิเทศ   ไดแ้ก่      กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน    ADDIE   Model   
ตามแนวคิดของ  เควิน  ครูส  (Kevin  Kruse  2008 : 1)  รวมทั้งกรอบการวิจยัและพฒันา  (Research 
and Development) และก าหนดขั้นตอนการวิจยัและพฒันารูปแบบการนิเทศ ดงัน้ี  คือ  ขั้นตอนท่ี  1    
การวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis) = R1 :  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  ขั้นตอนท่ี  2   
การพฒันา (Design and Development) = D1 :  การพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ   
ขั้นตอนท่ี  3  การน าไปใช ้   (Implementation)  = R2  :  การน ารูปแบบไปใช ้    และขั้นตอนท่ี  4  
การประเมินผลและปรับปรุง  (Evaluation) = D2  :   การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ    

 
สรุปผลการวจัิย 

 
                   การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
การวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ปรากฏผลการวิจยัสรุปได้
ดงัน้ี 
 1.  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการตามแนวคิดของ  แกลทธอร์น  เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีช่ือวา่ ซีไอพีอี  
(CIPE  Model)   มีองคป์ระกอบ  ไดแ้ก่   หลกัการ  คือ   การนิเทศการสอนเนน้กระบวนการนิเทศท่ี
เป็นระบบ  สมัพนัธ์กนั  โดยค านึงถึงความแตกต่างของครูดา้นความรู้  ความสามารถ    และทกัษะท่ี
ส าคญัท่ีตอ้งการพฒันา  โดยใชว้ิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกบัครูแต่ละคน  เพื่อใหก้าร
นิเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด    มีวตัถุประสงค ์     เพื่อพฒันาสมรรถภาพการนิเทศแบบหลากหลาย
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วิธีการของครูผูนิ้เทศและส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศเขตการศึกษา 
5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  และกระบวนการนิเทศ  4  ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 Classifying : C  
การคดักรองระดบัความรู้ ความสามารถ  ทกัษะท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้น
เรียน   เพื่อจดักลุ่มครูและเลือกวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมส าหรับครูแต่ละกลุ่ม   ขั้นตอนท่ี  2  
Informing : I  การใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ  ขั้นตอนท่ี  3  Proceeding : P  การด าเนินงาน  ไดแ้ก่  
3.1  การประชุมก่อนการสงัเกตการสอน  (Pre conference)    3.2 การสังเกตการสอน  (Observation)  
3.3  การประชุมหลงัการสังเกตการสอน  (Post conference)  ขั้นตอนท่ี  4 Evaluating : E  การ
ประเมินผลการนิเทศ  โดยมีการก ากบั  ติดตาม  (Monitoring)  อยา่งต่อเน่ืองทุกขั้นตอนเพื่อใหก้าร
ด าเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพ และองคป์ระกอบดา้นเง่ือนไขในการน ารูปแบบไปใช ้    

ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้ และความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ซีไอพีอี  (CIPE  Model) โดยผูเ้ช่ียวชาญ  พบวา่  
ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี   มีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้   เท่ากบั  1.00  ความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบ   มีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้  ระหวา่ง 0.80 – 1.00   และความสอดคลอ้งของรูปแบบ  
มีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้  ระหวา่ง  0.80 – 1.00  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขั้นตอนการพฒันารูปแบบ
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการมีกระบวนการท่ีเป็นระบบ มีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนัทุก
องคป์ระกอบ  ซ่ึงกคื็อ  ปัจจยัน าเขา้  กระบวนการ  และผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั  
 2.  ผลการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพการวจิยั
ในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  สรุปไดด้งัน้ี 
                         2.1  สมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ    ของครูผูนิ้เทศ    หลงัการใช้
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ โดยภาพรวม  พบวา่ ครูผูนิ้เทศมีสมรรถภาพในการนิเทศ
อยูใ่นระดบัสูงมาก  ยอมรับสมมติฐานการวิจยั  ขอ้  2.1  ท่ีก าหนดไว ้  และเม่ือพิจารณาสมรรถภาพ
ในการนิเทศตามวิธีการนิเทศ  พบวา่ ครูผูนิ้เทศแบบพฒันาตนเอง และแบบใหค้  าปรึกษา มี
สมรรถภาพในการนิเทศ   อยูใ่นระดบัสูงมาก   และครูผูนิ้เทศแบบเพือ่นช่วยเพื่อนมีสมรรถภาพใน
การนิเทศ  อยูใ่นระดบัสูง  
         2.2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียนของครูผูนิ้เทศ    พบวา่   ก่อน
และหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ    ครูผูนิ้เทศมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การวิจยัในชั้นเรียน    แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    ยอมรับสมมติฐานการวจิยั  
ขอ้ 2.2  ท่ีก าหนดไว ้    โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ   มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ
การนิเทศ   
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        2.3  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูรั้บการ
นิเทศ     พบวา่     ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ    ครูผูรั้บการนิเทศ
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศ     แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    ยอมรับ
สมมติฐานการวิจยั  ขอ้ 2.3  ท่ีก าหนดไว ้ โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ  มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่
ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ   
   2.4  สมรรถภาพในการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ   พบวา่    ครูผูรั้บการ
นิเทศมีสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียน อยูใ่นระดบัสูงมาก  ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ขอ้ 2.4 
ท่ีก าหนดไว ้  และเม่ือพิจารณาสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียนตามวิธีการนิเทศ พบวา่ ครูผูรั้บ
การนิเทศมีสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียน   อยูใ่นระดบัสูงมาก   คือ   ครูผูรั้บการนิเทศแบบ
ใหค้  าปรึกษา  ครูผูรั้บการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  และครูผูรั้บการนิเทศแบบพฒันาตนเอง   
   2.5  ความพึงพอใจของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย 
วิธีการ  พบวา่  ครูผูรั้บการนิเทศมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  ยอมรับสมมติฐานการวจิยั  ขอ้  2.5  ท่ีก าหนดไว ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น    พบวา่   
ครูผูรั้บการนิเทสมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี   คือ ล าดบัท่ี  1 ดา้นกระบวนการน ารูปแบบไปใช ้ ล าดบัท่ี  2  ดา้น
ผลของการใชรู้ปแบบ และล าดบัท่ี  3  ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ  ทั้งน้ีจากการสนทนากลุ่ม  
พบวา่  องคป์ระกอบของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ซีไอพีอี (CIPE Model) ทุก
องคป์ระกอบมีความเหมาะสม  และสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั  กระบวนการนิเทศมีความต่อเน่ือง
และสมัพนัธ์กนัในแต่ละขั้นตอน ถือเป็นกระบวนการท่ีมีประโยชน์มากในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ส่วนเง่ือนไขในการน ารูปแบบไปใชน้ั้นเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการน ารูปแบบ
การนิเทศไปปฏิบติัจริง    โดยเฉพาะเง่ือนไขของครูท่ีมีความมุ่งมัน่   จริงใจในการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ ดว้ยความเตม็ใจ ร่วมมือกนั มีความรับผดิชอบในการท างาน และมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั
เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมาก รวมทั้งผูบ้ริหารมีความตระหนกัถึงความส าคญัของการนิเทศ ใหก้าร
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ  ส่ือ  อุปกรณ์  ส่ิงอ านวยความสะดวก  และสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บัครู  
เป็นการส่งเสริมใหค้รูเกิดการพฒันาทั้งทางดา้นการนิเทศและการท าวิจยัในชั้นเรียน   
  2.6  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเกิดจากการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ  
พบวา่ ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจยั  ขอ้ 2.6  ท่ีก าหนดไว ้ 
โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ นกัเรียนทุกระดบัชั้น ทุกหอ้ง มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนการใช้
รูปแบบการนิเทศ   
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อภิปรายผล   
 

 การวิจยัเร่ือง   การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน   ของครูเขตการศึกษา  5     อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ผูว้ิจยั
อภิปรายผลจากขอ้คน้พบตามล าดบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ดงัน้ี 
  1.  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการตามแนวคิดของ  แกลทธอร์น  เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถภาพการวจิยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีช่ือวา่ 
ซีไอพีอี  (CIPE  Model)   มีองคป์ระกอบ มีองคป์ระกอบ  ไดแ้ก่   หลกัการ  คือ   การนิเทศการสอน
เนน้กระบวนการนิเทศท่ีเป็นระบบ  สมัพนัธ์กนั  โดยค านึงถึงความแตกต่างของครูดา้นความรู้  
ความสามารถ    และทกัษะท่ีส าคญัท่ีตอ้งการพฒันา  โดยใชว้ิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย  เหมาะสม
กบัครูแต่ละคน  เพื่อใหก้ารนิเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด    มีวตัถุประสงค ์    เพื่อพฒันาสมรรถภาพ
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูนิ้เทศและส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู
ผูรั้บการนิเทศเขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  และกระบวนการนิเทศ  4  ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 Classifying : C  การคดักรองระดบัความรู้ ความสามารถ  ทกัษะท่ีส าคญัเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียน   เพื่อจดักลุ่มครูและเลือกวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมส าหรับครู
แต่ละกลุ่ม   ขั้นตอนท่ี  2  Informing : I  การใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ  ขั้นตอนท่ี  3  Proceeding : P  
การด าเนินงาน  ไดแ้ก่  3.1  การประชุมก่อนการสงัเกตการสอน  (Pre conference)    3.2 การสังเกต
การสอน  (Observation)  3.3  การประชุมหลงัการสังเกตการสอน  (Post conference)  ขั้นตอนท่ี  4 
Evaluating : E  การประเมินผลการนิเทศ    โดยมีการก ากบั   ติดตาม  (Monitoring)  อยา่งต่อเน่ือง
ทุกขั้นตอนเพือ่ใหก้ารด าเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพ และองคป์ระกอบดา้นเง่ือนไขในการน า
รูปแบบไปใช ้ 2  ประการ  คือ   1)  ผูบ้ริหารตระหนกัถึงความส าคญัของการนิเทศใหก้ารสนบัสนุน
ดา้นงบประมาณ   ส่ือ  อุปกรณ์   ส่ิงอ านวยความสะดวกและสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัครู   และ  
2)  ครูมีความมุ่งมัน่จริงใจในการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยความเตม็ใจ  ร่วมมือกนัและมีความ
รับผดิชอบในการท างาน และมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  และผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี    ความเป็นไปได ้     และความสอดคลอ้งของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  
ซีไอพีอี  (CIPE  Model)  โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่  ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี   มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งรายขอ้  เท่ากบั  1.00  ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ   มีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้  
ระหวา่ง 0.80 – 1.00   และความสอดคลอ้งของรูปแบบ  มีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้  ระหวา่ง 
0.80 – 1.00 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการพฒันาก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ  ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัระบบการเรียนการสอนของนกัวิชาการ  
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รวมทั้งน าหลกัการ  แนวคิด  ในการออกแบบหรือพฒันารูปแบบ  มาสงัเคราะห์ร่วมกบัหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎีการนิเทศและกระบวนการการนิเทศการสอนท่ีมีการด าเนินงานสมัพนัธ์กนัอยา่งเป็น
ระบบ   เพื่อใหก้ารนิเทศบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ โดยการประยกุตใ์ชก้ระบวนการออกแบบ
การเรียนการสอน ADDIE  Model   ตามแนวคิดของ  เควิน  ครูส  (Kevin  Kruse  2008 : 1)   
ร่วมกบักรอบการวิจยัและพฒันา   (Research and Development)    ส่งผลใหรู้ปแบบมีองคป์ระกอบ
ท่ีสอดคลอ้งกนั  มีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีสูง  มีความเป็นไปไดจ้ริง  ทั้งน้ีเน่ืองจากการน า
วิธีการเชิงระบบ (system approach) มาใช ้ ช่วยใหก้ารด าเนินงานต่าง ๆ  เกิดสมัฤทธ์ิผลตาม
เป้าหมาย (ทิศนา แขมมณี, 2550: 197) ระบบเป็นกลุ่มองคป์ระกอบท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั มุ่ง
ไปสู่จุดหมายเดียวกนั ดงันั้น การน าวิธีการเชิงระบบไปใชใ้นการออกแบบจะยิง่ช่วยใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการน าไปสู่จุดมุ่งหมายทางการศึกษาไดม้ากยิง่ข้ึน นอกจากน้ี การใชก้ารออกแบบ
เชิงระบบ ส่วนประกอบต่าง ๆ  ของระบบมีความสัมพนัธ์  ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  อยา่งมีระเบียบ 
ไม่ขดัแยง้ ท าใหก้ารพฒันาการจดัการเรียนการสอนหรือการด าเนินงานเป็นไปอยา่งคล่องตวั 
รวดเร็ว  ราบร่ืน  และมีประสิทธิภาพ  (Kruse 2007 :  1 ; กาญจนา  คุณารักษ ์2545: 34-35)  ซ่ึงใน
การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห์ข้ึนภายใตห้ลกัการ  
แนวคิด ทฤษฏีท่ีสนบัสนุนอยา่งชดัเจนในทุกองคป์ระกอบของรูปแบบการนิเทศ ดงัเช่น 
องคป์ระกอบเชิงกระบวนการในขั้นตอนท่ี 1 Classifying : C  การคดักรองระดบัความรู้  
ความสามารถ และทกัษะท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียน  เพื่อจดักลุ่มครู 
และเลือกวิธีการนิเทศท่ีตอ้งการและเหมาะสมส าหรับครูแต่ละกลุ่ม  สงัเคราะห์ข้ึนภายใตแ้นวคิด
ของ   แกลทธอร์น  (Glatthorn 1984 : 4)    และ   กลิกแมน   (Glickman 1995,     อา้งถึงใน วชัรา 
เล่าเรียนดี 2548 : 131-139 )  ขั้นตอนท่ี  2  Informing :  I  การใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ  สงัเคราะห์
ข้ึนภายใตแ้นวคิดของ  แกลทธอร์น    (Glatthorn 1984 : 4)    กล๊ิกแมน (Glickman, 2004 : 464)  
แอคคีสันและกอล  (Acheson and Gall, 2003 : 90) วชัรา  เล่าเรียนดี  (2550 : 27-28)  สงดั  
อุทรานนัท ์    (2529 : 86-92)  และแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  ของ  สตีเฟน บรู๊กฟิลด ์
(Stephen  Brookfield  1986,  อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 37)  โนว ์(Malcom Knowles 1990,  
อา้งถึงใน  วชัรา  เล่าเรียนดี  2548 : 37  จอยซ์ และโชเวอร์ (Joyce and Shower 1988, อา้งถึงใน 
Costa 2002)   ชิน และเบนนิส (Chin and Bennis 1969, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2550 : 33-34)   
เลวิน (Levine 1989,  อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 37-38)  แฮริส (Ben  M. Harris); กลิกแมน 
และคณะ (Glickman and other);  อะคีสัน และกอลล ์(Acheson and Gall);    สงดั  อุทรานนัท ์และ
วชัรา  เล่าเรียนดี  และ  สตีเฟน บรู๊กฟิลด ์(Stephen  Brookfield 1986,  อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 
2548 : 37)   ขั้นตอนท่ี  3  Proceeding : P  การด าเนินงาน  ไดแ้ก่  3.1  การประชุมก่อนการสงัเกต
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การสอน (Pre conference)  3.2  การสังเกตการสอน (Observation)  3.3  การประชุมหลงัการสังเกต
การสอน   (Post conference)   สงัเคราะห์ข้ึนภายใตแ้นวคิดของ   แกลทธอร์น   (Glatthorn 1984 : 4) 
กลิกแมน   (Glickman 1995,  อา้งถึงใน  วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 131-139)   กระบวนการบริหารงาน 
ของ    อะคีสันและกอลล ์    (Acheson and Gall 2003 : 9-10)  โกลดแ์ฮมเมอร์ (Goldhammer 1980 : 
34-44 , อา้งถึงในวชัรา  เล่าเรียนดี 2550 : 218) คอพแลนดแ์ละโบยาน  (Copeland and  Boyan  1978 
: 3)  กล๊ิกแมน  (Glickman  1995 : 281)  สงดั  อุทรานนัท ์(2530 : 10)  และวชัรา  เล่าเรียนดี  (2550 : 
219)  กระบวนการนิเทศของ  คอพแลนดแ์ละโบยนั  (Copeland and Boyan 1976 , อา้งถึงใน วชัรา  
เล่าเรียนดี 2544 : 139 - 140)  แฮริส  (Ben  M. Harris); กลิกแมนและคณะ (Glickman and other); 
อะคีสัน   และกอลล ์ (Acheson and Gall);    โบยาน    และโคพแลนด ์ (Boyan and Copeland); 
โกลดแ์ฮมเมอร์ (Goldhammer); แอนเดอร์สนั และคาวจิวสกี (Anderson and Krajewski); สงดั  
อุทรานนัท ์และวชัรา  เล่าเรียนดี  ทฤษฎีมนุษยส์ัมพนัธ์ของเอลตนั เมโย (Elton Mayo) และมาสโลว ์
(Maslow) ทฤษฎีภาวะผูน้ าของ  แมกเกรเกอร์ (Mc. Gregor); มูตนัและเบลก็ (Mouton and Blake); 
เฮอร์เซย ์และบลนัชาร์ด  (Hersey and Blanchard)  ทฤษฎีแรงจูงใจของ  มาสโลว ์ (Maslow) และ
เฮอร์สเบิร์ก (Herzberg) ทฤษฎีการส่ือสารของ อริสโตเติล   (Aristotelian)   เลวิน ( Levine 1989,  
อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 37-38)  ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ โนลว ์ (Malcom Knowles  
1990,  อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2548 : 37)  สตีเฟน บรู๊กฟิลด ์ (Stephen Brookfield 1986, อา้งถึง
ใน วชัรา เล่าเรียนดี 2548 : 37)   
 ขั้นตอนท่ี   4  Evaluating : E   การประเมินผลการนิเทศ       สงัเคราะห์ข้ึนภายใตแ้นวคิด    
ของแฮริส (Ben M. Harris);  กล๊ิกแมน  และคณะ (Glickman and other); อะคิสัน และกอลล ์
(Acheson and Gall); โบยาน และโคพแลนด ์ (Boyan and Copeland); โกลดแ์ฮมเมอร์ 
(Goldhammer);  แอนเดอร์สัน  และคาวจิวสกี  (Anderson and Krajewski); สงดั  อุทรานนัท ์และ
วชัรา  เล่าเรียนดี   ทฤษฎีแรงจูงใจของ  มาสโลว ์(Maslow)   และเฮอร์สเบิร์ก (Herzberg)  ทฤษฎี
การส่ือสารของอริสโตเติล (Aristotelian) ซ่ึงนกัวิชาการมีแนวคิดสรุปไดว้า่  การนิเทศจ าเป็นตอ้งใช้
การส่ือสาร  ซ่ึงมีความส าคญัมากในขั้นตอนการประเมินผลการนิเทศการสอนระหวา่งครูผูนิ้เทศกบั
ครูผูรั้บการนิเทศดว้ยการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  เพื่อปรับปรุงการปฏิบติัและพฒันาการเรียนการสอน
อยา่งต่อเน่ือง 
 ส่วนเง่ือนไขในการน ารูปแบบการนิเทศ  ซีไอพีอี  (CIPE Model)  ท่ีพฒันาข้ึนไปใช้
ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  คือ   1)  ผูบ้ริหารตระหนกัถึงความส าคญัของการนิเทศ
ใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ส่ือ อุปกรณ์  ส่ิงอ านวยความสะดวกและสร้างขวญัและก าลงัใจ
ใหก้บัครู  และ 2)  ครูมีความมุ่งมัน่จริงใจในการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยความเตม็ใจ  ร่วมมือ
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กนั   มีความรับผดิชอบในการท างาน และมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั    โดยครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บ
การนิเทศเตม็ใจ    มีส่วนร่วมในการใชรู้ปแบบการนิเทศท่ีพฒันาข้ึนและมีความมุ่งมัน่ในการพฒันา 
การเรียนการสอนของตนเอง  เช่น  เขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้และทกัษะท่ี
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการนิเทศ โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการนิเทศการสอน การจดัการเรียนรู้  
และการวิจยัในชั้นเรียน  โดยใชเ้วลาในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ   จ  านวน  3  วนั   หลงัจากนั้นครู
ไดด้ าเนินการพฒันาตนเองทั้งดา้นการนิเทศและการวิจยัในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ืองจากการฝึกปฏิบติั
ภายใตก้ารติดตาม ดูแล  ใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญและผูว้ิจยั  ท าใหค้รูผูนิ้เทศและ
ครูผูรั้บการนิเทศและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทราบถึงหลกัการและความคิดรวบยอด  รวมทั้งเกิดความรู้  
ความเขา้ใจท่ีตรงกนัและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  จอยซ์
และเชาเวอร์  (Joyce and Showers 1988 cited by Costa and Garmston 2002: 38) ท่ีพบวา่ การ
ฝึกอบรมในภาคทฤษฎีดว้ยการบรรยายเพยีงอยา่งเดียวนั้น ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ในระดบัต ่า เกิด
ทกัษะไดใ้นระดบัปานกลาง และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดใ้นระดบัต ่ามาก แต่หากใชก้ารพฒันา
บุคลากรดว้ยวิธีท่ีผสมผสานกนัระหวา่งการบรรยายทางทฤษฎี การสาธิต การฝึกปฏิบติั และการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั หรือการช่วยเหลือ  แนะน าการฝึกปฏิบติั  ตลอดจนติดตามเป็นระยะในการน าไปใช้
จริงในชั้นเรียน  เป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยใหบุ้คลากรไดรั้บความรู้ในระดบัสูงมาก  ตลอดจนเกิดทกัษะ 
และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดใ้นระดบัสูง  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดการนิเทศการสอนของ  วชัรา  
เล่าเรียนดี  (2553 : 98, 222)  ท่ีกล่าววา่  ผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศจะตอ้งมีความรู้ความสามารถดา้นหลกัสูตร  
การจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้และการวิจยั  และผา่นการอบรมทางดา้นเทคนิค
และทกัษะวิธีการนิเทศแบบต่าง ๆ  เช่น  เทคนิคการนิเทศ  เทคนิคการสงัเกตการสอน  และการจดั
ประชุมใหข้อ้มูลยอ้นกลบั    เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั    เพื่อปรับปรุง   และพฒันา
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 
 นอกจากน้ี ในขั้นตอนแรกของการพฒันารูปแบบการนิเทศคร้ังน้ี   เป็นขั้นการศึกษา
ขอ้มูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  (Analysis) = R1 :  ซ่ึงวิเคราะห์ศึกษาสภาพท่ีคาดหวังและสภาพท่ี
ปรากฏข้ึนจริงและประเมินความต้องการจ าเป็น  ช่วยใหส้ามารถก าหนดปัญหาประเดน็ท่ี
ตอ้งน ามาแกไ้ข ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   
สุวิมล วอ่งวานิช (2550: 22, 29) ท่ีกล่าววา่ การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นงานท่ีตอ้งท า
ในขั้นตอนแรก เป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหก้ารก าหนดแผนงานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงาน 
ช่วยใหม้ัน่ใจไดว้า่ส่ิงท่ีปฏิบติัจะสนองความตอ้งการขององคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากมีขอ้มูล
เชิงประจกัษร์องรับอยา่งเพียงพอ มีความเป็นไปได ้ และมีโอกาสเกิดสมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ี
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ก าหนดไว ้ ดงันั้น ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ จึงมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งรายขอ้ของความเป็นไปไดข้องรูปแบบสูง  
 2.  ผลการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยั
ในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  อยูใ่นระดบัสูงมาก  ผูว้ิจยัอภิปราย
ผลตามล าดบั  ดงัน้ี   
                         2.1  สมรรถภาพการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูนิ้เทศ  หลงัการใชรู้ปแบบ
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ โดยภาพรวม  พบวา่ ครูผูนิ้เทศมีสมรรถภาพในการนิเทศอยูใ่น
ระดบัสูงมาก  ยอมรับสมมติฐานการวิจยั  ขอ้  2.1  ท่ีก าหนดไว ้   และเม่ือพิจารณาสมรรถภาพใน
การนิเทศตามวิธีการนิเทศ พบวา่ ครูผูนิ้เทศแบบพฒันาตนเอง  และแบบใหค้  าปรึกษา มีสมรรถภาพ
ในการนิเทศ  อยูใ่นระดบัสูงมาก    และครูผูนิ้เทศแบบเพื่อนช่วยเพือ่นมีสมรรถภาพในการนิเทศ  
อยูใ่นระดบัสูง   และเม่ือพิจารณาตามขั้นตอนการนิเทศ    พบวา่     ครูผูนิ้เทศมีความสามารถในการ
นิเทศ  อยูใ่นระดบัสูงทุกขั้นตอน   โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  คือ  ขั้นท่ี  2  การ
สังเกตการสอน   ขั้นท่ี   3   การประชุมหลงัการสังเกตการสอน  และขั้นท่ี  1  การประชุมก่อนการ
สังเกต ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE Model)   มีการจดักลุ่มตามสมรรถนะ ความรู้   ความสามารถของครูผูรั้บ
การนิเทศ  ท าใหค้รูผูนิ้เทศท างานไดส้อดคลอ้งกบัความสามารถของครูผูรั้บการนิเทศ  และเพื่อให้
การนิเทศมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   จึงมีการใหค้วามรู้ท่ีส าคญัสนองต่อความตอ้งการแก่ครู
ผูนิ้เทศเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการอยา่งละเอียด  ชดัเจน  โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ  มี
การฝึกปฏิบติัสังเกตการสอน การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั  ระหวา่งการฝึกปฏิบติัมีการดูแล  ใหค้  าแนะน า
อยา่งใกลชิ้ด ท าใหค้รูผูนิ้เทศเกิดความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะตรงตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงเป็นการให้
ความส าคญักบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่   รวมทั้งมีความพร้อมในการด าเนินการนิเทศ    นอกจากนั้น
ในระหวา่งด าเนินการนิเทศไดเ้ปิดโอกาสใหค้รูด าเนินการพฒันาตนเองตามกระบวนการของรูปแบบ
การนิเทศ  มีการก ากบั  ติดตาม ดูแล และใหค้วามช่วยเหลือโดยผูว้ิจยัและผูเ้ช่ียวชาญเป็นระยะตาม
โอกาสท่ีจ าเป็นเม่ือครูตอ้งการ ส่งผลใหค้รูผูนิ้เทศมีสมรรถภาพในการนิเทศภายหลงัการใชรู้ปแบบ
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการสูงข้ึน   ซ่ึง   วชัรา  เล่าเรียนดี  (2550 : 37 , 141-142    อา้งถึงใน  
Stephen Brookfield, 1986; Glickman  1995 : 80-81; ชิดชงค ์ ส.นนัทนาเนตร, 2549 : 94-96;  
สุวฒัน์ วฒันวงศ,์ 2547 : 7-8 ; Wiles and Bondi, 2004 : 152-153 ; Knowles, 1998 :64-68) ไดส้รุป
หลกัการส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไวส้อดคลอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 1) ตอ้งค านึงถึงความ
ตอ้งการท่ีจะรู้ หรือความตอ้งการเรียนรู้ของผูใ้หญ่แต่ละบุคคลเป็นหลกั  2) การเรียนรู้ของผูใ้หญ่  
อาศยัความรู้เดิมและประสบการณ์ท่ีไดส้ัง่สมมาเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 3) สภาพแวดลอ้มและ
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ความพร้อมในการเรียนรู้ ผูใ้หญ่ตอ้งการความสะดวกสบาย เหมาะสม ตลอดจนไดรั้บความ
ไวว้างใจและการใหเ้กียรติผูเ้รียน  4) ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตนเอง ผูใ้หญ่มองตนเองวา่เป็น
บุคคลท่ีมีความรับผดิชอบต่อชีวิตของตนเอง  5) เป้าหมายการเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะมุ่งในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวิตเพื่อการแกปั้ญหา   6)  การเรียนรู้ของผูใ้หญ่เกิดจากแรงจูงใจภายในมากกวา่
แรงจูงใจภายนอก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  สตีเฟน บรู๊กฟิลด ์   (Stephen Brookfield, 1986 อา้งใน 
Glickman 1995 : 80-81)    ไดเ้สนอหลกัการส าคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูใ้หญ่วา่   การมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ การบงัคบัควบคุมไม่สามารถจูงใจให้
ผูใ้หญ่มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานได ้  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  จอยซ์และเชาเวอร์  
(Joyce and Showers 1988 cited by Costa and Garmston 2002: 38) ท่ีพบวา่ การฝึกอบรมใน
ภาคทฤษฎีดว้ยการบรรยายเพียงอยา่งเดียวนั้น ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ในระดบัต ่า เกิดทกัษะไดใ้นระดบั
ปานกลาง  และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดใ้นระดบัต ่ามาก แต่หากใชก้ารพฒันาบุคลากรดว้ยวิธีท่ี
ผสมผสานกนัระหวา่งการบรรยายทางทฤษฎี การสาธิต การฝึกปฏิบติั การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และ
การช่วยเหลือแนะน าการฝึกปฏิบติั เป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยใหบุ้คลากรไดรั้บความรู้ในระดบัสูงมาก 
ตลอดจนเกิดทกัษะ   และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดใ้นระดบัสูง  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา  
เร่ือง  การพฒันารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีแววความ 
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ของเกรียงศกัด์ิ สงัขช์ยั   (2552 บทคดัยอ่)   และการศึกษาเร่ือง การ
พฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนกัเรียนประถมศึกษา ของวชิรา เครือค าอา้ย  (2552 บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ 
หลงัจากการใชรู้ปแบบการนิเทศการสอนท่ีพฒันาข้ึน ครูผูนิ้เทศหรือครูพี่เล้ียงมีสมรรถนะการนิเทศ
เพิ่มสูงข้ึน ครูผูส้อนหรือนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้เพิ่ม
สูงข้ึน  และนกัเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัเพิม่สูงข้ึน  
         2.2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูนิ้เทศ   พบวา่   ก่อนและ
หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ    ครูผูนิ้เทศมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
วิจยัในชั้นเรียน    แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    ยอมรับสมมติฐานการวจิยั  ขอ้ 
2.2  ท่ีก าหนดไว ้  โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ  มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการ
นิเทศ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูผูนิ้เทศไดรั้บการอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน 
โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีวธีิการฝึกอบรม ท่ีเป็นขั้นตอน มีการบรรยาย สาธิต  ฝึกปฏิบติั และให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั  เขา้ใจง่าย  ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน  มีการฝึกปฏิบติัในการท า
วิจยั  ระหวา่งการปฏิบติั  มีการดูแล  ใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด    ท าใหผู้นิ้เทศเกิดความรู้ความเขา้ใจ 
และในระหวา่งด าเนินการนิเทศนั้น  ไดมี้การวางแผน  ร่วมกนัคิด  แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั
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กบัครูผูรั้บการนิเทศ    โดยมีผูว้ิจยัคอยใหค้วามช่วยเหลือ   ดูแลการปฏิบติัทุกขั้นตอน   ส่งผลใหค้รู
ผูนิ้เทศมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการสูงข้ึน    ซ่ึง มาลค์อม โนลว ์(Malcom Knowles 1990  อา้งใน Glickman, Gordon and Ross 
Gordon,1995: 50-55)  ไดส้รุปเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่วา่ ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ของผูใ้หญ่มี
อิทธิพลจากความตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหาชีวิตจริง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานท่ีตอ้งพฒันาตนเองดว้ย    และ    
ฮบับาร์ท และ เพาเวอร์     (Hubbart and Power 1993, อา้งใน วชัรา เล่าเรียนดี 2545 : 109)  ไดเ้ขียน
สรุปไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ครูทัว่โลกก าลงัพฒันาวิชาชีพตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยการเป็นครูนกัวจิยั
เป็นครูยคุใหม่ท่ีใชห้อ้งเรียนท่ีตนเองสอนเป็นหอ้งทดลอง  และเดก็นกัเรียนเป็นผูร่้วมงาน ครูก าลงั
เปล่ียนแปลงวธีิปฏิบติังานร่วมกบันกัเรียนของตนเอง      โดยมองหอ้งเรียนอยา่งเป็นระบบดว้ยการ
ท าการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนและผลวิจยัของ แมค็โดนลัและกิลเมอร์   (McDonald and 
Gilmer 1997 : Abstract) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการใชว้จิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน เพื่อพฒันาครู
วิทยาศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา    จากผลการวิจยั   พบวา่  จากการท่ีครูไดท้  าวจิยัเชิงปฏิบติัการ
ในชั้นเรียนควบคู่กบัการช่วยเหลือ  แนะน าจากเพื่อนหรือผูท้  าหนา้ท่ีช่วยสงัเกต  บนัทึกพฤติกรรม
การเรียนการสอน  ท าใหค้รูเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทชั้นเรียนของตนเอง  การสอน  และรู้จกั
นกัเรียนดีข้ึน  ท าใหค้รูเห็นคุณค่าของการวิจยั  นอกจากน้ี  สุพานี  ช่ืนชิต  (2546) ไดพ้ฒันาความรู้ 
การท าวิจยัในชั้นเรียนของครูโรงเรียนวดัมะเกลือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบระดบัความรู้เร่ือง
การวิจยัในชั้นเรียนก่อนและหลงัการพฒันา  เพื่อทราบความแตกต่างระหวา่งระดบัความรู้  เร่ืองการ
วิจยัในชั้นเรียนของครูโรงเรียนวดัมะเกลือ โดยครูมีขอ้เสนอแนะวา่ ผูบ้ริหารควรมีการจดัฝึกอบรม
เชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาในเร่ืองการท าวิจยัในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง    
        2.3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูรั้บการนิเทศ    
พบวา่    ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ    ครูผูรั้บการนิเทศมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศ     แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    ยอมรับ
สมมติฐานการวิจยั  ขอ้ 2.3  ท่ีก าหนดไว ้  โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ  มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่
ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูผูรั้บการนิเทศไดรั้บการอบรมเชิงปฏิบติัการ
เก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการอยา่งละเอียด  ชดัเจน  โดยวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญ  มีการฝึก
ปฏิบติัจริงในการสงัเกตการสอน ระหวา่งการปฏิบติัมีการดูแล ใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด    
นอกจากนั้นในระหวา่งด าเนินการนิเทศ   ไดมี้การก ากบั   ติดตาม   ดูแล    และใหค้วามช่วยเหลือ
ทุกขั้นตอนโดยผูว้ิจยัและผูเ้ช่ียวชาญมาสงัเกตการณ์  ส่งผลใหค้รูผูรั้บการนิเทศเกิดการเรียนรู้และมี
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการสูงข้ึน  ดงัท่ี  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  
ใหค้วามเห็นวา่ การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการ
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นิเทศ  เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  การท างานสู่ความส าเร็จท่ีคาดหวงั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกล่าววา่  การนิเทศการศึกษา  เป็นการส่งเสริม 
สนบัสนุนหรือใหค้วามช่วยเหลือครูใหป้ระสบความส าเร็จในการปฏิบติังานตามภารกิจหลกั คือ 
การสอนหรือการเสริมสร้างพฒันาการของนกัเรียนทุกดา้นทั้งทางร่างกาย สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์ 
และสงัคมใหเ้หมาะสมกบัวยัและตามศกัยภาพ  นอกจากนั้น  กล๊ิกแมนและคณะ (Glickman and 
others)  ยงัไดก้ล่าววา่  การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศหรือ
ผูบ้ริหารและผูรั้บการนิเทศในการท่ีจะส่งเสริม    สนบัสนุน    และปรับปรุงประสิทธิภาพในการจดั 
การเรียนการสอนใหสู้งข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
   2.4  สมรรถภาพในการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ พบวา่ ครูผูรั้บการนิเทศ
มีสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียน อยูใ่นระดบัสูงมาก  ยอมรับสมมติฐานการวจิยั ขอ้ 2.4 ท่ี
ก าหนดไว ้  และเม่ือพิจารณาสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียนตามวิธีการนิเทศ  พบวา่ ครูผูรั้บ
การนิเทศมีสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียน   อยูใ่นระดบัสูงมาก   คือ   ครูผูรั้บการนิเทศแบบ
ใหค้  าปรึกษา  ครูผูรั้บการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  และครูผูรั้บการนิเทศแบบพฒันาตนเอง  ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน  มีขั้นตอนการใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ  เร่ืองการวิจยัในชั้นเรียน
และเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม   หลากหลายวธีิ   ส าหรับน ามาแกปั้ญหา และพฒันาผล
การเรียนรู้  ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ  มีผลการวิจยัสนบัสนุน  ซ่ึงเม่ือครูทราบ
ขั้นตอนและน าไปใชใ้นการพฒันานกัเรียน  ชั้นเรียน  จึงท าใหค้รูผูรั้บการนิเทศมีความรู้ความเขา้ใจ
และสามารถท าวิจยัในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัสูงมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการหน่ึงอ าเภอ  หน่ึงโรงเรียนในฝัน  (2548 : 4)  กล่าวถึง  การพฒันาการการสอน
ดว้ยกระบวนการวิจยัในชั้นเรียนไว ้ครูจะตอ้งยดึวิธีการเชิงระบบ (System Approach) เป็นแนวทาง
ในดา้นการด าเนินงาน วิธีการเชิงระบบนั้นเป็นแนวคิดพื้นฐาน  อนัน าไปสู่การท าวจิยัในชั้นเรียน
ต่อไป ซ่ึงนอกจากเป็นการใชแ้นวคิดเชิงระบบไปสู่กระบวนการวิจยัในชั้นเรียนแลว้นั้น ปัจจยั
ส าคญัท่ีท าใหง้านวิจยัในชั้นเรียนเกิดประสิทธิผลอยา่งมีประสิทธิภาพ   คือ   ครูผูส้อนตอ้งมีความรู้
พื้นฐานเป็นอยา่งดีเก่ียวกบันวตักรรม   เทคนิควิธีสอนใหม่ ๆ   ท่ีมีผลการวิจยัรองรับ  ดงัท่ี   นิภา  
ศรีไพโรจน์   กล่าวไวว้า่  ครูตอ้งมีความรู้  ประสบการณ์การสอน  ในสาขาวิชาท่ีตนเองเป็นอยา่งดี
ในการท าการวิจยั  เพื่อจะไดเ้ลือกใชเ้ทคนิค วิธีการและเคร่ืองมือใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ของงานวิจยันั้น และสามารถคน้หาหรือเลือกใชค้วามรู้จากงานวิจยัท่ีแลว้มาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ
เม่ือพิจารณาความสามารถในการเขียนรายงานการวจิยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ โดยภาพรวม  
พบวา่  ครูผูรั้บการนิเทศมีความสามารถในการเขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียน  อยูใ่นระดบัสูง  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  การตั้งช่ือเร่ืองมีค่าเฉล่ียสูงมาก   ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูผูรั้บการ
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นิเทศไดรั้บการอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ  มีการฝึก
ปฏิบติัตามขั้นตอนของการวจิยั  และในระหวา่งการปฏิบติั  มีการดูแล  ใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด  
เปิดโอกาสใหค้รูผูรั้บการนิเทศไดน้ าเสนอช่ือเร่ืองงานวิจยัท่ีตนเองสนใจ โดยวิทยากรไดใ้ห้
ค  าแนะน า  ช่วยเหลือ  ในการตั้งช่ือเร่ืองการวิจยัใหถู้กตอ้ง  ชดัเจน    เขา้ใจง่าย   ส่งผลใหค้รูผูรั้บ
การนิเทศมีความเขา้ใจและเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง      สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจอยซ์และ 
เชาเวอร์ (Joyce and Showers 1988 cited by Costa and Garmston 2002: 38) ท่ีพบวา่ การฝึกอบรม
ในภาคทฤษฎีดว้ยการบรรยายเพยีงอยา่งเดียวนั้น ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ในระดบัต ่า เกิดทกัษะไดใ้น
ระดบัปานกลาง และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดใ้นระดบัต ่ามาก แต่หากใชก้ารพฒันาบุคคลากรดว้ย
วิธีท่ีผสมผสานระหวา่งการบรรยายทางทฤษฎี การสาธิต การฝึกปฏิบติั การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั หรือ
การช่วยเหลือแนะน าการฝึกปฏิบติั เป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยใหบุ้คลากรไดรั้บความรู้ในระดบัสูงมาก 
ตลอดจนเกิดทกัษะ และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดใ้นระดบัสูง  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  3  ล าดบั
สุดทา้ย  คือ   การระบุหลกัการ  แนวคิด   ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั    การระบุความเป็นมา  
ความส าคญัของปัญหา   และการเลือกใชแ้ละการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ   ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะครูผูรั้บการนิเทศขาดความช านาญในการวิเคราะห์การสอนของตนเอง    ท าใหม้องปัญหา
สาเหตุ  และวิธีการแกไ้ขไดไ้ม่ชดัเจน  ส าหรับการเลือกใชแ้ละการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ
เป็นการปฏิบติัท่ีตอ้งเรียนรู้  ท าความเขา้ใจและฝึกปฏิบติั  ซ่ึงครูผูรั้บการนิเทศส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  ขาดประสบการณ์ในการท าวิจยั  จึงท าใหค้วามสามารถในดา้นดงักล่าว 
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด นอกจากนั้นยงัมีสาเหตุอนัเน่ืองมาจากครูผูรั้บการนิเทศมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาใน
การสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัในเร่ืองต่าง ๆ และครูผูรั้บการนิเทศบางคนขาดความช านาญ
ในการสืบคน้ขอ้มูล ดงันั้น จึงตอ้งอาศยัครูผูนิ้เทศใหก้ารช่วยเหลือในดา้นดงักล่าว  สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาท่ี  สุวิมล  วอ่งวาณิช   (2548 : 5-6)   ไดร้วบรวมไว ้ คือ  การท าวิจยัแบบเป็นทางการ  
จ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการปริทศัน์เอกสารหรือการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (review of literature)  
อยา่งมาก เพือ่ใหก้รอบความคิดของการวจิยัมีความหนกัแน่น   และการออกแบบการวิจยัสมเหตุ 
สมผล  แต่ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเวลา  อนัเน่ืองมาจากงานประจ าวนัของครู  จึงไม่เปิดโอกาสใหค้รูมี
เวลาในการศึกษาเอกสารไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  ครูจึงไม่คน้ควา้เอง  แต่ใหผู้อ่ื้นท าแทน  ส่งผลใหค้รูไม่เกิด
การเรียนรู้ในเร่ืองดงักล่าว   
   2.5  ความพึงพอใจของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย 
วิธีการ  พบวา่  ครูผูรั้บการนิเทศมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  ยอมรับสมมติฐานการวจิยั  ขอ้  2.5  ท่ีก าหนดไว ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น    พบวา่   
ครูผูรั้บการนิเทสมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยเรียงล าดบั
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ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี   คือ ล าดบัท่ี 1 ดา้นกระบวนการน ารูปแบบไปใช ้ ล าดบัท่ี  2  ดา้นผล
ของการใชรู้ปแบบ และล าดบัท่ี  3  ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ  ทั้งน้ีจากการสนทนากลุ่ม  พบวา่  
องคป์ระกอบของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ซีไอพีอี (CIPE Model) ทุกองคป์ระกอบ
มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั กระบวนการนิเทศมีความต่อเน่ืองและสมัพนัธ์กนั
ในแต่ละขั้นตอนถือเป็นกระบวนการท่ีมีประโยชน์มากในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ส่วนเง่ือนไข
การน าไปใชน้ั้นเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในการน ารูปแบบการนิเทศไปปฏิบติัจริง  โดยเฉพาะเง่ือนไข
ของครูท่ีมีความมุ่งมัน่ จริงใจในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ ดว้ยความเตม็ใจ ร่วมมือกนั มีความ
รับผดิชอบในการท างาน และมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมาก รวมทั้งผูบ้ริหาร
มีความตระหนกัถึงความส าคญัของการนิเทศ ใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  ส่ือ  อุปกรณ์  ส่ิง
อ านวยความสะดวก  และสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บัครู  เป็นการส่งเสริมใหค้รูเกิดการพฒันาทั้ง
ทางดา้นการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการและการท าวิจยัในชั้นเรียน   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูผูรั้บการ
นิเทศมีความเตม็ใจ  อาสาสมคัรท่ีจะเขา้รับการนิเทศ   ซ่ึงหากบุคคลมีความสมคัรใจและเตม็ใจใน
การเขา้ร่วมกระบวนการแลว้ จะเกิดความพึงพอใจท่ีจะปฏิบติัตาม (Rolfe, 2008; Pask และ Joy, 
2007)   สอดคลอ้งกบั  Pask and  Joy   (2007)    กระบวนการใหค้  าปรึกษาดูแลจะไดรั้บการยอมรับ
กต่็อเม่ือส่ิงนั้นเป็นท่ีส่ิงท่ีตรงกบัความตอ้งการ อยากศึกษาและสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างานของแต่ละบุคคลและองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  2.6  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเกิดจากการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ    
พบวา่ ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจยั  ขอ้ 2.6  ท่ีก าหนดไว ้ 
โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ นกัเรียนทุกระดบัชั้น ทุกหอ้ง มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนการใช้
รูปแบบการนิเทศ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกระบวนการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ซีไอพีอี (CIPE 
Model)  มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบท  มีการประเมินสมรรถนะของครู  มีการใหค้วามรู้
ก่อนท าวจิยัในชั้นเรียน  โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ  ใหค้รูฝึกปฏิบติัเร่ิมตั้งแต่ขั้นการวิเคราะห์ปัญหาท่ี
ตรงกบัสภาพท่ีแทจ้ริง  หาวธีิการมาแกไ้ข  ปัญหา  โดยครูผูรั้บการนิเทศสามารถเลือกเทคนิควิธีการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน  สร้างส่ือการสอน นวตักรรมมาใชใ้น
การแกปั้ญหา  มีการด าเนินการตามแผนซ่ึงมีการสงัเกตการสอนขั้นปฏิบติั  และประชุมหลงัการ
สงัเกตระหวา่งครูผูรั้บการนิเทศและครูผูนิ้เทศมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล มีการปรับปรุง  แกไ้ข  
ตลอดเวลา และสรุปผลและรายงานผลการวิจยั  นอกจากน้ีผูว้จิยั  ไดติ้ดตาม  ดูแล  ใหค้  าแนะน า 
และช่วยเหลือในทุกขั้นตอนอยา่งใกลชิ้ด  ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลการเรียนดี   ดงัท่ี กู๊ด (Good : 1973)   
กล่าววา่  การนิเทศ   เป็นการช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอน  ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้ใหเ้กิด
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ความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ   และการพฒันาตนเองในเร่ืองการเลือกและปรับปรุงจุดประสงค์
การสอน ส่ือการสอน วิธีการสอนและการประเมินผลการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี  วชัรา  เล่าเรียนดี 
(2550)  กล่าววา่  จุดมุ่งหมายของการนิเทศ  คือ  การปรับปรุงกระบวนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ และส่งเสริมพฒันาความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพครูท่ีส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
สอดคลอ้งกบั  คณะกรรมการด าเนินงาน  โครงการหน่ึงอ าเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน  (2548 : 12)  
กล่าวถึง    ประโยชน์ของการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน      ท่ีประกอบดว้ยกระบวนการวิจยั
ในชั้นเรียนวา่เกิดประโยชนต่์อทั้งครูและนกัเรียน  ทั้งน้ีจากผลจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือ 
นวตักรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีมาไวใ้นการแกไ้ขปัญหา ปรับปรุง  พฒันาการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ
เป็นประโยชนแ์ก่ผูส้อนท่ีมีการพฒันาตนเองตลอดเวลา นกัเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย   สนุกสนาน    มีความสุขกบัการเรียนรู้ทั้งครูและนกัเรียน  อนัจะส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพของผูเ้รียน  คุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวติ  ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความเจริญใหแ้ก่
ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพ
การวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา  5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีขอ้คน้พบจากการวิจยัท่ี
น ามาเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้ และเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป  ดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.  จากผลการวิจยั  พบวา่  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  (CIPE 
Model)  เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพเชิงประจกัษ ์ สามารถพฒันาสมรรถภาพการนิเทศและการวิจยั
ในชั้นเรียน  ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรู้สูงข้ึน  ดงันั้น  ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
จึงควรน ารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการไปใชใ้นโรงเรียนสงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  
และสถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ผลจากการน ารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการไปใช ้  พบวา่  การก ากบั 
ติดตาม (Monitoring)  ดูแล  เพื่อใหก้ารด าเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพนั้น  มีความส าคญัและ
จ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการใชรู้ปแบบ  ดงันั้น  ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีนิเทศ  จะตอ้งติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ด   เพื่อน า
ขอ้มูลต่าง ๆ มาใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือครู ซ่ึงในขั้นตอนการใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศนั้น ควรจดั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

86 

263 

อบรมเชิงปฏิบติัการใหค้รูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศมีความรู้  และทกัษะท่ีจ าเป็น  ใหเ้วลาในการ
ฝึกปฏิบติัในขณะฝึกอบรมอยา่งพอเพยีงภายใตก้ารดูแล  ช่วยเหลือ  โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ   
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
  1.  ผลการวิจยั ท่ีพบวา่ รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ซีไอพีอี  เป็นรูปแบบ
ท่ีสามารถพฒันาสมรรถภาพการนิเทศของครูผูนิ้เทศ  พฒันาสมรรถภาพการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูผูรั้บการนิเทศ  และพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนใหสู้งข้ึน  ดงันั้น  จึงควรมีการวิจยัเพิ่มเติม 
โดยการน ารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ซีไอพีอี  ไปใชใ้นการพฒันาทกัษะดา้นอ่ืน ๆ 
ของครู  เช่น ดา้นการจดัการเรียนรู้  ดา้นการวดัและประเมินผล  เป็นตน้  
 2.  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ       ควรมีการ 
วิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศแบบอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู  เช่น  
รูปแบบการนิเทศแบบโคช้ (Coaching Model)  รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ  (PBSE Model : 
Performance Based Supervision and Evaluation)  และรูปแบบการพฒันาวิชาชีพแบบเพื่อนช่วย
เพื่อนเพื่อพฒันาครูผูเ้ช่ียวชาญ  (TEC Model : Teacher Expertise Coaching Model) 
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบการนิเทศ 

และเคร่ืองมือที่ใช้วจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบ 
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียน 

ของครูเขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 

*************************** 
 
1.  ซิสเตอร์ ดร.อรชร กจิทวี        ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์
     ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรบริหำรกำรศึกษำ 
 
2.  บาทหลวง ดร.ววิฒัน์   แพร่สิริ        ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนเปรมฤดีศึกษำ 
     ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรวิจยั 
 
3.  บาทหลวง ดร.อภิสิษฐ์  กฤษเจริญ       ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนธีรศำสตร์ 
     ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรบริหำรกำรศึกษำ 
 
4.  ดร. เกรียงศักดิ์   สังข์ชัย        ศึกษำนิเทศก ์
     ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรนิเทศ 
 
5.  ดร. วชิรา  เครือค าอ้าย        อำจำรย ์
     ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรนิเทศ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียน 

ของครูเขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 

*************************** 
 
1.  ผศ.ดร. ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม       ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรวดัและประเมินผล 

      อำจำรยค์ณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
           จงัหวดันครปฐม 
 
2.  บาทหลวง ดร.วิวฒัน์   แพร่สิริ        ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรวิจยั 

                    ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนเปรมฤดีศึกษำ 
                        จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
 
3.  บาทหลวง ดร.อภิสิษฐ์   กฤษเจริญ       ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรบริหำรกำรศึกษำ 

      ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนธีรศำสตร์ 
                        จงัหวดัรำชบุรี 
 
4.  ซิสเตอร์ ดร.อรชร กจิทวี        ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรบริหำรกำรศึกษำ 

      ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนบอสโกพทิกัษ ์
                        จงัหวดันครปฐม 
 
5.  ดร. จตุรงค์   อนิทรรุ่ง                ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรวดัและประเมินผล 

      ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนสระกระเทียมวิทยำคม 
                จงัหวดันครปฐม           
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

                                                              

278 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั  เร่ือง   กำรพฒันำรูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร  เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถภำพกำรวจิยัในชั้นเรียน   ของครูเขตกำรศึกษำ  5     อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  เป็น
เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัพฒันำข้ึนใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินกำรวิจยั  เพื่อใชใ้นแต่ละขั้นตอนของกำรวจิยั  
ซ่ึงกำรวิจยัคร้ังน้ีด ำเนินกำรในลกัษณะของกำรวิจยัและพฒันำ  (Research  and  Development)  และ
เป็นกำรศึกษำท่ีเป็นกำรวิจยัแบบผสมผสำน  (mixed method)  เกบ็ขอ้มูลทั้งเชิงปริมำณ และเชิง
คุณภำพ  แบ่งกำรด ำเนินกำรวิจยัออกเป็น  4  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี  1  กำรศึกษำขอ้มูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  (Research : R1) 
 ขั้นตอนท่ี  2  กำรพฒันำและกำรตรวจสอบคุณภำพของรูปแบบ  (Development : D1) 
 ขั้นตอนท่ี  3  กำรน ำรูปแบบไปใช ้ (Research : R2) 
   ขั้นตอนท่ี  4  กำรประเมินและปรับปรุงรูปแบบ   (Development : D2 ) 
 
 ดงันั้น  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจึงขอน ำเสนอโดยแบ่งออกตำมขั้นตอน
ของกำรด ำเนินกำรวิจยั  ดงัรำยละเอียดดงัตำรำงท่ี 23 
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ตำรำงท่ี  23  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั  แบ่งตำมขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรวจิยั 
 

ขั้นตอนการวจิัย วตัถุประสงค์ เคร่ืองมือ 
1.  Analysis   (R1) 
     กำรวิเครำะห์ขอ้มูล 
     และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.  เพื่อใหท้รำบนโยบำยซ่ึงเป็นสภำพท่ี 
     คำดหวงัในกำรพฒันำครูดำ้นกำรวิจยั 
     ในระดบัชำติและเขตกำรศึกษำ 5  
     อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
2.  เพือ่น ำขอ้มูลท่ีวิเครำะห์ไดม้ำก ำหนด 
     เป้ำหมำย  จุดประสงคข์องรูปแบบ 
     กำรนิเทศภำยในโรงเรียนใหต้รงกบั 
     สภำพท่ีคำดหวงัของชำติและเขต 
    กำรศึกษำ 5 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
3.  เพื่อใหท้รำบสภำพท่ีคำดหวงัและ 
     สภำพปัจจุบนั  และควำมตอ้งกำร 
     เก่ียวกบัสมรรถภำพดำ้นกำรวิจยั 
     ในชั้นเรียนของครูและดำ้นกำรนิเทศ 
      กำรสอน 
4.  เพื่อน ำขอ้มูลท่ีวิเครำะห์ไดม้ำก ำหนด 
     กรอบเน้ือหำของรูปแบบกำรนิเทศ 

1.  แบบวิเครำะห์เอกสำร   
     วรรณกรรม  และงำนวิจยั 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  แบบสมัภำษณ์เก่ียวกบั 
     กำรวิจยัในชั้นเรียนและ 
     กำรนิเทศกำรสอน 
 
 

2.  Design and    
     Development  (D1) 
     กำรพฒันำและ 
     ตรวจสอบคุณภำพ 
     ของรูปแบบ 
 

1.  เพื่อพฒันำร่ำงตน้แบบรูปแบบ 
     กำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร   
2.  เพื่อตรวจสอบตน้แบบรูป 
     รูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำย 
     วิธีกำร   
3.  เพื่อแกไ้ข  ปรับปรุง ตน้แบบ 
     รูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำย 
     วิธีกำร 

-  แบบตรวจสอบ 
   ควำมสมเหตุสมผล 
   เชิงทฤษฎี  ควำมเป็นไปได ้  
   และควำมสอดคลอ้ง 
   ของตน้แบบรูปแบบ 
   กำรนิเทศแบบหลำกหลำย 
   วิธีกำร  ซีไอพีอี   
   (CIPE Model)   
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ตำรำงท่ี  23  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการวจิัย วตัถุประสงค์ เคร่ืองมือ 
3.  Implement  (R2)   
     กำรน ำรูปแบบไปใช ้
 

ผลกำรใชรู้ปแบบกำรนิเทศ 
แบบหลำกหลำยวิธีกำร  เพื่อส่งเสริม
สมรรถภำพกำรวิจยัในชั้นเรียน  
ของครูเขตกำรศึกษำ  5   
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ดงัน้ี 
1.  ประเมินสมรรถภำพในกำรนิเทศ 
     แบบหลำกหลำยวิธีกำร   
     ของครูผูนิ้เทศ   
2.  ประเมินควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั 
      กำรวิจยัในชั้นเรียน  ของครูผูนิ้เทศ  
3.  ประเมินควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั 
     กำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร   
     ของครูผูรั้บกำรนิเทศ   
4.  ประเมินสมรรถภำพในกำรท ำวิจยั 
      ในชั้นเรียน  ของครูผูรั้บกำรนิเทศ   
5.  ประเมินควำมพึงพอใจ   
      ของครูผูรั้บกำรนิเทศและ 
      ครูผูนิ้เทศ  ท่ีมีต่อรูปแบบกำรนิเทศ 
      แบบหลำกหลำยวิธีกำร     
6.  ประเมินผลกำรเรียนรู้ของนกัเรียน 
      ท่ีเกิดจำกกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน 
      ของครู   

1.  แบบสมัภำษณ์เก่ียวกบั 
     สมรรถนะกำรจดักำรเรียนรู้ 
     และกำรวิจยัในชั้นเรียน 
     ของครูผูรั้บกำรนิเทศ 
2.  แบบทดสอบควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
     เก่ียวกบักำรนิเทศแบบ 
     หลำกหลำยวิธีกำร 
3.  แบบทดสอบควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
     เก่ียวกบักำรวจิยัในชั้นเรียน 
4.  แบบประเมินควำมสำมำรถ 
     ในกำรนิเทศ  (ประเมินโดย 
     ผูว้ิจยั , ครูผูนิ้เทศ , ครูผูรั้บ 
     กำรนิเทศ 
5.  แบบสังเกตและบนัทึก 
     พฤติกรรมกำรด ำเนินกำร 
     วิจยัในชั้นเรียน   
     (โดย  ครูผูนิ้เทศ) 
6.  แบบสังเกตและบนัทึก  
     พฤติกรรมกำรนิเทศ 
     (โดย  ผูว้ิจยั) 
7.  แบบประเมินควำมสำมำรถ 
     ในกำรเขียนโครงกำรวิจยั 
     ในชั้นเรียน  (ประเมินโดย   
     ผูว้ิจยั , ครูผูนิ้เทศ , ครูผูรั้บ 
     กำรนิเทศ) 
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ตำรำงท่ี 23  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการวจิัย วตัถุประสงค์ เคร่ืองมือ 
3.  Implement  (R2)   
    กำรน ำรูปแบบไปใช ้
    (ต่อ) 

 8.  แบบประเมินควำมสำมำรถ 
     ในกำรเขียนรำยงำนกำรวิจยั 
     ในชั้นเรียน  (ประเมินโดย   
     ผูว้ิจยั , ครูผูนิ้เทศ , ครูผูรั้บ 
     กำรนิเทศ) 
9.  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ   
     ท่ีมีต่อรูปแบบกำรนิเทศ 
     แบบหลำกหลำยวิธีกำร   
     ของครูผูรั้บกำรนิเทศ 
     และครูผูนิ้เทศ   
10. ประเดน็สนทนำกลุ่ม   
      เก่ียวกบักบัควำมคิดเห็น 
      ท่ีมีต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบ 
     หลำกหลำยวิธีกำร  ซีไอพีอี   
     (CIPE Model)   

4.  Evaluation  (D2) 
     กำรประเมินและ 
     ปรับปรุงรูปแบบ 
 

เพื่อทบทวน และปรับปรุงรำยละเอียด
ของกำรใชก้ำรนิเทศแบบหลำกหลำย 
วิธีกำร  ซีไอพอีี  (CIPE Model)  ใหมี้
ควำมเหมำะสมมำกยิง่ข้ึนและพร้อมท่ี
จะน ำไปใชต่้อไป 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนที ่ 1  การศึกษาข้อมูลและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  (Research : R1) 

 
1.  แบบวิเครำะห์เอกสำร  วรรณกรรม  และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  แบบสมัภำษณ์เก่ียวกบักำรวิจยัในชั้นเรียนและกำรนิเทศกำรสอน 
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1.  ชนิดของเอกสำร   บทควำม    รำยงำนกำรวิจยั     ต  ำรำ 

  รำยงำน/คู่มือ/เอกสำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน     อ่ืน ๆ ระบุ.... 
2.  ช่ือเอกสำร ...................................................................................................................................... 
3.  ช่ือผูแ้ต่ง  และปีท่ีพิมพ.์................................................................................................................... 
4.  สถำนท่ีพิมพ.์.................................................................................................................................. 
5.  สำระส ำคญัของเอกสำร.................................................................................................................. 
6.  สรุปเน้ือหำท่ีส ำคญั......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

แบบวเิคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
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ข้อมูลทัว่ไปของผู้รับการสัมภาษณ์   
1. เพศ.................... 
2. อำย.ุ..................  ปี 
3. วฒิุกำรศึกษำสูงสุด............................................................. 
4. ต ำแหน่งกำรท ำงำน............................................................. 
5. ประสบกำรณ์กำรสอนวิชำ.....................................  จ  ำนวน...................... ปี 

 
แนวทางในการสัมภาษณ์ 

 

ขั้นน า  ผูว้ิจยัท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้ัมภำษณ์  โดยเร่ิมดว้ยกำรอธิบำยควำมเป็นมำของกำรวิจยั  
วตัถุประสงคข์องกำรวิจยั  แลว้ด ำเนินกำรสมัภำษณ์ตำมประเดน็ท่ีก ำหนดไว ้

 
ขั้นการสัมภาษณ์  ผู้วจัิยสัมภาษณ์ตามประเด็นดังนี ้

ดำ้นกำรวิจยัในชั้นเรียน 
1.  กำรด ำเนินกำรวิจยัในชั้นเรียนท่ีผำ่นมำ 
2.  ปัญหำ  อุปสรรค  และวิธีกำรแกไ้ขเก่ียวกบักำรท ำวจิยัในชั้นเรียน   
3.  กำรส่งเสริมครูในดำ้นกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน 
ดำ้นกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
1.  กำรกระบวนกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
2.  ปัญหำ  อุปสรรค  และวิธีกำรแกไ้ขในกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
3.  กำรพฒันำกระบวนกำรนิเทศภำยในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภำพส่งผลต่อ 
     กำรพฒันำนกัเรียน 
 

ขั้นสรุป   ผูว้ิจยัสรุปและทบทวนขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสมัภำษณ์แต่ละประเดน็  ใหผู้รั้บกำร
สัมภำษณ์ตรวจสอบ  และเปิดโอกำสใหผู้รั้บกำรสมัภำษณ์ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  กล่ำวอ ำลำและ
ขอบคุณท่ีใหค้วำมร่วมมือ 
 
 

แบบสัมภาษณ์เกีย่วกบัการวจิยัในช้ันเรียนและการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนที ่ 2  การพฒันาและการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ  (Development : D1) 

 
-  แบบตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ควำมเป็นไปได ้ และควำมสอดคลอ้ง 
ของตน้แบบรูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร  ซีไอพีอี    (CIPE Model)  
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แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎ ี ความเป็นไปได้  และความสอดคล้อง 
ของร่างรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ  ซีไอพอี ี (CIPE  Model) 

ส าหรับผู้เช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบ 
------------------------- 

ค าช้ีแจง  
1.  เคร่ืองมือฉบบัน้ีสร้ำงข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถำมควำมคิดเห็นของท่ำนในฐำนะ

ผูเ้ช่ียวชำญในกำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ควำมเป็นไปได ้  และควำมสอดคลอ้ง
ของร่ำงรูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร  ซีไอพีอี  (CIPE  Model) 
 2.  รูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร  ซีไอพีอี  (CIPE  Model)  หมำยถึง โครงสร้ำง
ทำงควำมคิดท่ีแสดงองคป์ระกอบ     และควำมสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่ำง ๆ    ของกำรนิเทศ
แบบหลำกหลำยวิธีกำร  ท่ีเป็นกระบวนกำร ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  Phase  1  Classifying : C  
กำรคดักรองระดบัควำมสำมำรถ ควำมรู้ ทกัษะท่ีส ำคญั  เพื่อจดักลุ่มครู  และวิธีกำรนิเทศท่ีตอ้งกำร
และเหมำะสมส ำหรับครูแต่ละกลุ่ม     Phase  2  Informing :  I    กำรใหค้วำมรู้ก่อนกำรนิเทศ   เร่ือง
กำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร  กำรวจิยัในชั้นเรียน  และเทคนิควธีิสอนท่ีสอดคลอ้งกบัควำม
ตอ้งกำรและปัญหำใหแ้ก่ครูเขตกำรศึกษำ 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  Phase 3  Proceeding : P 
กำรด ำเนินงำน 3.1 กำรประชุมก่อนกำรสงัเกตกำรสอน (Pre conference)  3.2  กำรสังเกตกำรสอน 
(Observation)   3.3  กำรประชุมหลงักำรสงัเกตกำรสอน (Post conference) Phase 4 Evaluating : E 
กำรประเมินผลกำรนิเทศ   โดยมีกำรก ำกบั  ติดตำม (Monitoring)  เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรนิเทศเกิด
ประสิทธิภำพ  โดยมีเป้ำหมำยเพื่อส่งเสริมสมรรถภำพกำรวิจยัในชั้นเรียน  ของครูเขตกำรศึกษำ  5  
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 3.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกเคร่ืองมือฉบบัน้ี           จะน ำไปใชใ้นกำรปรับปรุงรูปแบบกำรนิเทศแบบ 
หลำกหลำยวิธีกำรใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน    ซ่ึงไม่มีผลใด ๆ  ต่อตวัท่ำน 
 4.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรแสดงควำมคิดเห็นของท่ำนจะมีประโยชน์อยำ่งยิง่   จึงขอควำมกรุณำ
แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละประเดน็ใหค้รบทุกขอ้ตำมควำมเป็นจริง 

 5.  เคร่ืองมือฉบบัน้ี  มี 3 ตอน คือ  
     ตอนท่ี  1  ขอ้มูลพื้นฐำนของผูเ้ช่ียวชำญ 
     ตอนท่ี  2  กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และควำมเป็นไปได ้
     ตอนท่ี  3  กำรตรวจสอบควำมสอดคลอ้งของรูปแบบ 
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ตอนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้เช่ียวชาญ 
1.  ช่ือ – นำมสกุล  .....................................................................................  อำย ุ............................. ปี 
2.  ต ำแหน่ง  ...................................................................................................................................... 
3.  สถำนท่ีท ำงำน  ............................................................................................................................ 
4.  วฒิุกำรศึกษำสูงสุด          ปริญญำตรี      ปริญญำโท     ปริญญำเอก 
5.  สำขำวิชำ......................................................................................................................................... 
6.  ประสบกำรณ์กำรท ำงำน     ต ่ำกวำ่ 15 ปี      16 – 20 ปี        
                                                              21 – 25 ปี      26 ปี ข้ึนไป 
 
ตอนที ่2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎ ีและความเป็นไปได้  
ค าช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย   แสดงระดบัคะแนนท่ีมีต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำย 

  วิธีกำร 
+1 หมำยถึง  แน่ใจวำ่ประเดน็ท่ีเสนอมีควำมสมเหตุสมผลกบัหลกักำร แนวคิด และทฤษฎี 

ท่ีน ำมำใชใ้นกำรสงัเครำะห์รูปแบบ หรือมีควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำไปใชป้ฏิบติัจริง 
0   หมำยถึง  ไม่แน่ใจวำ่ประเดน็ท่ีเสนอมีควำมสมเหตุสมผลกบัหลกักำร แนวคิด และทฤษฎี 

ท่ีน ำมำใชใ้นกำรสงัเครำะห์รูปแบบ หรือไม่แน่ใจมีควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำไปใช้
ปฏิบติัจริง 

-1 หมำยถึง แน่ใจวำ่ประเดน็ท่ีเสนอไม่มีควำมสมเหตุสมผลกบัหลกักำร แนวคิด และทฤษฎี 
ท่ีน ำมำใชใ้นกำรสังเครำะห์รูปแบบ  หรือไม่มีควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำไปใชป้ฏิบติัจริง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ระดับคะแนน 

ข้อเสนอแนะ ความสมเหตุสมผล 
เชิงทฤษฎ ี

ความเป็นไปได้ 

+1 0 -1 +1 0 -1 

องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 
หลกักำร 

       

วตัถุประสงค ์        
องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 
Phase  1  Classifying : C   
1.  กำรคดักรองระดบั

ควำมสำมำรถ ควำมรู้ ทกัษะ
ท่ีส ำคญั  เพื่อจดักลุ่มครู  
และวิธีกำรนิเทศท่ีตอ้งกำร
และเหมำะสมส ำหรับครู 

     แต่ละกลุ่ม      

       

Phase  2  Informing :  I     
1.  กำรใหค้วำมรู้ก่อนกำรนิเทศ   

เร่ืองกำรนิเทศแบบ
หลำกหลำยวิธีกำร  กำรวิจยั
ในชั้นเรียน  และเทคนิค 

     วิธีสอนท่ีสอดคลอ้งกบั
ควำมตอ้งกำรและปัญหำ
ใหแ้ก่ครูเขตกำรศึกษำ 5  
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

       

Phase 3  Proceeding : P  
กำรด ำเนินงำน  
1.  กำรประชุมก่อน 
     กำรสังเกตกำรสอน  
     (Pre conference)   
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ระดับคะแนน 

ข้อเสนอแนะ ความสมเหตุสมผล 
เชิงทฤษฎ ี

ความเป็นไปได้ 

+1 0 -1 +1 0 -1 
2.  กำรสังเกตกำรสอน   
     (Observation)    

       

3.  กำรประชุมหลงั 
     กำรสังเกตกำรสอน  
     (Post conference) 

       

Phase 4 Evaluating : E  
กำรประเมินผลกำรนิเทศ    
1.  กำรประเมินผล 
     ก่อนกำรนิเทศ 
     แบบหลำกหลำยวิธีกำร 

       

2.  กำรประเมินผลระหวำ่ง 
     กำรนิเทศแบบหลำกหลำย 
     วิธีกำร 

       

3.  กำรประเมินผลหลงัส้ินสุด 
     กำรนิเทศแบบหลำกหลำย 
     วิธีกำร 

       

กำรก ำกบั  ติดตำม  ดูแล 
(Monitoring)   

       

เง่ือนไขกำรน ำไปใช ้        
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่ 3  การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ 
ค าช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย   แสดงระดบัคะแนนท่ีมีต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำย 

  วิธีกำร 
+1  หมำยถึง  แน่ใจวำ่มีควำมสอดคลอ้งกนัของประเดน็ท่ีเสนอกบัรูปแบบกำรนิเทศ 

        แบบหลำกหลำยวิธีกำร 
  0  หมำยถึง  ไม่แน่ใจวำ่ มีควำมสอดคลอ้งกนัของประเดน็ท่ีเสนอกบัรูปแบบกำรนิเทศ 

        แบบหลำกหลำยวิธีกำร 
-1  หมำยถึง  แน่ใจวำ่ไม่มีควำมสอดคลอ้งกนัของประเดน็ท่ีเสนอกบัรูปแบบกำรนิเทศ 

       แบบหลำกหลำยวิธีกำร 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดับคะแนนความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1.  รูปแบบกำรนิเทศ 
     แบบหลำกหลำยวิธีกำร   
     ซีไอพีอี  (CIPE  Model) 
     มีควำมสอดคลอ้งกบัสภำพ  
      และควำมตอ้งกำรจ ำเป็น 
      ของหน่วยงำน 

    

2.  แต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบ 
     กำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร   
     ซีไอพีอี  (CIPE  Model) 
     มีควำมสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั 

    

3.  กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร 
     รูปแบบกำรนิเทศแบบ 
     หลำกหลำยวิธีกำร  ซีไอพีอี 
     (CIPE  Model)  แต่ละขั้นตอน 
     มีควำมสอดคลอ้งท่ีต่อเน่ือง

สมัพนัธ์กนั 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดับคะแนนความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

4.  กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร 
     ของรูปแบบกำรนิเทศ 
     แบบหลำกหลำยวิธีกำร   
     ซีไอพีอี  (CIPE  Model) 
     มีควำมสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำย

ของรูปแบบ 

    

5.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอน 
     ของรูปแบบรูปแบบกำรนิเทศ  
     แบบหลำกหลำยวิธีกำร   
     ซีไอพีอี  (CIPE  Model)  มีควำม

สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินกำร 

    

6.  วิธีวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง 
     กบัเป้ำหมำยของกำรใชรู้ปแบบ 
     กำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร   
     ซีไอพีอี  (CIPE  Model) 

    

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนที ่ 3  การน ารูปแบบไปใช้  (Research : R2) 

 
1.  แบบสมัภำษณ์เก่ียวกบัสมรรถนะกำรจดักำรเรียนรู้และกำรวิจยัในชั้นเรียน 

                   ของครูผูรั้บกำรนิเทศ 
2.  แบบทดสอบควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร 
3.  แบบทดสอบควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรวิจยัในชั้นเรียน 
4.  แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรนิเทศ   
     (ประเมินโดย  ผูว้ิจยั , ครูผูนิ้เทศ , ครูผูรั้บกำรนิเทศ 
5.  แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมกำรด ำเนินกำรวิจยัในชั้นเรียน  (โดย  ครูผูนิ้เทศ) 
6.  แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมกำรนิเทศ  (โดย  ผูว้ิจยั) 
7.  แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนโครงกำรวิจยัในชั้นเรียน   
     (ประเมินโดย  ผูว้ิจยั , ครูผูนิ้เทศ , ครูผูรั้บกำรนิเทศ) 
8.  แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนรำยงำนกำรวิจยัในชั้นเรียน   
     (ประเมินโดย  ผูว้ิจยั , ครูผูนิ้เทศ , ครูผูรั้บกำรนิเทศ)  

              9.  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของครูผูรั้บกำรนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบกำรนิเทศ 
 แบบหลำกหลำยวิธีกำร       

 10.  ประเดน็สนทนำกลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวธีิกำร  ซีไอพีอี   
      (CIPE Model) 
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ข้อมูลทัว่ไปของผู้รับการสัมภาษณ์   
1. เพศ.................... 
2. อำย.ุ..................  ปี 
3. วฒิุกำรศึกษำสูงสุด............................................................. 
4. ต ำแหน่งกำรท ำงำน............................................................. 
5. ประสบกำรณ์กำรสอนวิชำ.....................................  จ  ำนวน...................... ปี 

 
แนวทางในการสัมภาษณ์ 

ขั้นน า  ผูว้ิจยัท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้ัมภำษณ์  โดยเร่ิมดว้ยกำรอธิบำยควำมเป็นมำของกำรวิจยั  
วตัถุประสงคข์องกำรวิจยั  แลว้ด ำเนินกำรสมัภำษณ์ตำมประเดน็ท่ีก ำหนดไว ้

 
ขั้นการสัมภาษณ์  ผู้วจัิยสัมภาษณ์ตามประเด็นดังนี ้

ดำ้นกำรจดักำรเรียนรู้ 
1.  ประสบกำรณ์ในกำรจดักำรเรียนรู้ 
2.  ควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำวิชำชีพ  (ดำ้นพฤติกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ ,  ดำ้นกำร 
     อบรม สัมมนำ  ดำ้นกำรศึกษำต่อ ฯลฯ) 
ดำ้นกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน 
1.  กำรไดรั้บกำรพฒันำเร่ืองกำรวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน 
2.  ประสบกำรณ์กำรท ำวจิยัในชั้นเรียน (จ ำนวนเร่ืองต่อปี) 
3.  ควำมสำมำรถของครูในกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน 
4.  ควำมมุ่งมัน่  ตั้งใจ  ในกำรพฒันำนกัเรียนดว้ยวิธีกำรวิจยั 
 

ขั้นสรุป   ผูว้ิจยัสรุปและทบทวนขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสมัภำษณ์แต่ละประเดน็  ใหผู้รั้บกำร
สัมภำษณ์ตรวจสอบ  และเปิดโอกำสใหผู้รั้บกำรสมัภำษณ์ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  กล่ำวอ ำลำและ
ขอบคุณท่ีใหค้วำมร่วมมือ 

แบบสัมภาษณ์เกีย่วกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้และการวจิยัในช้ันเรียน 

ของครูผู้รับการนิเทศ 
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ค าช้ีแจง  ใหท่้ำนท ำเคร่ืองหมำย   หรือ    หนำ้ขอ้ควำมท่ีถูกตอ้งตรงตำมหลกักำรและ 
                วิธีด ำเนินกำรนิเทศกำรสอนและกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร 
 
……………  1.  กำรนิเทศกำรสอนเป็นกำรประเมินศกัยภำพกำรจดักำรเรียนรู้ของครูภำยใน 

โรงเรียน  
……………  2.  วตัถุประสงคข์องกำรนิเทศกำรสอน  คือ  กำรปรับปรุงและพฒันำกระบวนกำร 

เรียนรู้ใหผู้เ้รียน 
……………  3.  ผูนิ้เทศควรเลือกใชกิ้จกรรมกำรนิเทศท่ีเหมำะสมกบัสภำพและปัญหำของโรงเรียน 
……………  4.  กระบวนกำรนิเทศภำยในโรงเรียนเป็นทั้งกำรนิเทศกำรศึกษำและกำรนิเทศ 
   กำรสอน 
……………  5.  กำรนิเทศภำยในโรงเรียนจ ำเป็นตอ้งมีกำรวำงแผนร่วมกนั ยดึเป้ำหมำยเดียวกนั  

โดยค ำนึงถึงปัญหำ  ควำมตอ้งกำรและควำมพร้อมของบุคลำกรในโรงเรียน 
……………  6.  กำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพกำรสอนตอ้งเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 

ต่ำง ๆ หลำยดำ้นและบุคลำกรหลำยฝ่ำย 
……………  7.  กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำเป็นส่วนส ำคญัอยำ่งยิง่ท่ีท ำใหโ้รงเรียนตอ้ง 

ด ำเนินกำรนิเทศภำยใน 
……………  8.  กำรนิเทศโดยผูเ้ช่ียวชำญหรือผูช้  ำนำญกำร  (Mentoring Approach)  เป็นกำรนิเทศ 

ท่ีเหมำะสมส ำหรับครูใหม่หรือครูท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรสอนนอ้ย   

……………  9.  กำรใชว้ิธีกำรนิเทศแบบเดียวกนั วิธีเดียวกนักบัครูทุกคน ทุกกลุ่ม  ยอ่มไดผ้ลดี 
เป็นมำตรฐำนเดียวกนั 

……………  10.  กำรนิเทศแบบคลินิกด ำเนินกำรโดยผูบ้ริหำร ผูนิ้เทศท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ 
  กำรสอนหรือผูท่ี้อบรมกำรนิเทศมำโดยตรง 
 

 
 

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการนิเทศการสอน 
และการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ   

ก่อน – หลงั  การด าเนินการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ  ซีไอพอี ี (CIPE Model) 
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……………  11.  กำรท่ีบุคคลในโรงเรียน 2 คน ปฏิบติังำนเพื่อปรับปรุงควำมเจริญกำ้วหนำ้ 
  ในวิชำชีพของตน สงัเกตกำรสอน  แลกเปล่ียนขอ้มูลและควำมคิดเห็นกนั   
  เรียกวำ่  กำรนิเทศแบบร่วมพฒันำวิชำชีพ 

……………  12.  กำรนิเทศโดยผูบ้ริหำรตอ้งสงัเกตกำรสอนบ่อย ๆ เพรำะตอ้งดูวำ่ครูก ำลงั 
  ทดลองใชรู้ปแบบวิธีสอนอะไร  และสอนมีคุณภำพเพียงใด 

……………  13.  กำรนิเทศกำรสอนท่ีมุ่งพฒันำคุณภำพกำรจดักำรเรียนรู้แบบใดกต็ำม  ตอ้งเร่ิม 
  ดว้ยกำรสร้ำงควำมรู้สึกท่ีดีต่อกนัและสร้ำงควำมเขำ้ใจตรงกนัก่อน 

……………  14.  กำรนิเทศแบบพฒันำตนเองมีจุดมุ่งหมำยเพื่อใหค้รูท่ีมีควำมพร้อมทำงสติปัญญำ 
  และควำมสำมำรถไดพ้ฒันำควำมรู้และทกัษะจำกกำรเรียนรู้ของตนเองสู่ผูอ่ื้น 
  อยำ่งอิสระ 

……………  15.  ผูบ้ริหำรสำมำรถแนะน ำ  จูงใจใหค้รูแต่ละคนเลือกวธีิกำรนิเทศท่ีเหมำะสมท่ีสุด 
  กบัตวัครูได ้

……………  16.  กำรจบัคู่กนัเพื่อสลบักนันิเทศกำรสอน โดยมีหวัหนำ้วิชำกำรร่วมนิเทศกำรสอน 
  เรียกกำรนิเทศแบบน้ีวำ่ “กำรนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน” 

……………  17.  กำรนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจะตอ้งมำจำกควำมตอ้งกำร  ควำมสมคัรใจระหวำ่ง 
      เพื่อนครูดว้ยกนั  เพื่อปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้ของตนเองและของเพื่อนครู 

  เป็นส ำคญั 
……………  18.  บุคคลท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็นผูนิ้เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนตอ้งเป็นเพื่อนครูท่ีสอน 

  ในรำยวิชำเดียวกนัดว้ยวิธีเดียวกนัเท่ำนั้น 
……………  19.  กำรสร้ำงและเลือกใชเ้คร่ืองมือสังเกตกำรสอนจะตอ้งมีควำมสอดคลอ้งและ 

  เหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรเรียนกำรสอน  และเทคนิควิธีสอน 
……………  20.  กำรนิเทศทุกรูปแบบสำมำรถน ำมำใชค้วบคู่กบักำรวจิยัในชั้นเรียนไดอ้ยำ่งมี  

  ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

***************************** 
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ค าช้ีแจง   1.  แบบทดสอบฉบบัน้ีมีจ ำนวน  20  ขอ้  คะแนนเตม็  20  คะแนน ใชเ้วลำท ำ 
        แบบทดสอบ  20  นำที 

    2.  ใหท่้ำนท ำเคร่ืองหมำยกำกบำท ()  ค  ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียวลงใน 
                      กระดำษค ำตอบ 
1.  ค  ำวำ่  “ กำรวิจยั ”  เก่ียวขอ้งกบัวิทยำศำสตร์อยำ่งไร 
     ก.  กำรอธิบำยสำเหตุของปัญหำได ้  ข.  กำรท ำนำยผลกำรวิจยัท่ีจะเกิดข้ึน 
     ค.  การแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ  ง.  กำรประมวลควำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์ 
2.  ใครเร่ิมตน้กระบวนกำรวิจยัไดถ้กูตอ้ง 
     ก.  ขำวตั้งช่ือเร่ืองงำนวิจยัก่อน   ข.  แดงก าหนดประเด็นปัญหาก่อน 
     ค.  ด ำเลือกนวตักรรมท่ีจะน ำมำใชก่้อน  ง.  เขียวน ำนวตักรรมไปทดลองใชก่้อน 
3.  ครูศุภวรรณ  น ำคะแนนเฉล่ียวิชำภำษำไทย  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  ยอ้นหลงั 3 ปี  
       มำเปรียบเทียบ  เพื่อดูแนวโนม้ของผลกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย  อยำกทรำบวำ่  ส่ิงท่ีครูศุภวรรณ 
       ปฏิบติันั้นอยูใ่นขั้นตอนใดของกระบวนกำรวจิยัในชั้นเรียน 

ก.  ส ารวจและวเิคราะห์ปัญหา  ข.  ก ำหนดวิธีกำรในกำรแกปั้ญหำ 
ค.  พฒันำวิธีกำรหรือนวตักรรม  ง.  สรุปผลเขียนรำยงำนกำรวิจยั 

4.  เร่ืองใดไม่เหมำะสมส ำหรับกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน 
     ก.  ผู้เรียนไม่มีทกัษะการอ่าน  เน่ืองจากหนังสือมีน้อย 
     ข.  ผูเ้รียนขำดทกัษะกำรใชค้อมพิวเตอร์  เน่ืองจำกครูสอนแบบบรรยำย 
     ค.  กำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรคิดวเิครำะห์ 
     ง.  กำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทกัษะกำรคิดวิเครำะห์ 
5.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  มีคะแนนเฉล่ียวิชำคณิตศำสตร์ต ่ำสุด  ถำ้ท่ำนตอ้งกำรท ำวิจยั 
     ในชั้นเรียน  ควรก ำหนดวตัถุประสงคก์ำรวิจยัอยำ่งไร 
     ก.  เพื่อส ำรวจปัญหำในชั้นเรียน  ข.  เพื่อทดลองนวตักรรมในชั้นเรียน 
     ค.  เพือ่แก้ไขหรือพฒันาผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
     ง.   เพื่อส่งเสริมใหค้รูพฒันำนวตักรรมท่ีใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู้ 
 

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ  เร่ือง  การวจิยัในช้ันเรียน 
ก่อน – หลงั  การด าเนินการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ  ซีไอพอี ี (CIPE Model) 
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6.  ขอ้ใดตั้งสมมติฐำนกำรวจิยัไดถู้กตอ้ง 
     ก.  นกัเรียนมีควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองพระอภยัมณีมำกข้ึน 
     ข.  เทคนิคบทบำทสมมติเป็นเทคนิคท่ีท ำใหน้กัเรียนสนใจเรียนมำกข้ึน 
     ค.  หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคบทบาทสมมติ นักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
           เร่ืองพระอภัยมณสูีงขึน้ 
     ง.   ก่อนและหลงัไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิคบทบำทสมมติ นกัเรียนมีผลกำรเรียนรู้ 
           เร่ืองพระอภยัมณีสูงข้ึน 
7.  กำรศึกษำผลกำรเรียนรู้  เร่ือง  พระอภยัมณี   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  ดว้ยวิธีสอน 
     แบบ Story line  จำกงำนวิจยัดงักล่ำว  ขอ้ใดคือตวัแปรอิสระ 
     ก.  ผลกำรเรียนรู้        ข.  วธีิสอนแบบ  Story line 
     ค.  บทเรียนเร่ืองพระอภยัมณี       ง.   นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6   
8.  กำรเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้และควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  วิชำภำษำไทย  โดยใช ้
     เทคนิค  KWL Plus  จำกช่ือเร่ืองท่ีก ำหนด  ขอ้ใดคือตวัแปรตำม 
     ก.  เทคนิค  KWL Plus          
     ข.  ผลกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย 
     ค.  ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์       
     ง.   ผลการเรียนรู้และความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
9.  “กำรพฒันำสมรรถภำพกำรวิจยัในชั้นเรียน  ของครูในโรงเรียนประถมศึกษำ”  จำกช่ืองำนวิจยั         
     ดงักล่ำว  มีควำมเหมำะสมหรือไม่  เพรำะเหตุใด 
     ก.  เหมำะสม  เพรำะชดัเจน  และกะทดัรัด 
     ข.  เหมำะสม  เพรำะน่ำสนใจ  สำมำรถแกปั้ญหำได ้
     ค.  ไม่เหมำะสม  เพรำะไม่ไดร้ะบุกลุ่มตวัอยำ่ง 
     ง.   ไม่เหมาะสม  เพราะไม่ได้ระบุวธีิการแก้ปัญหา 
10.  จำกปัญหำวิจยั  “นกัเรียนขำดทกัษะในกำรแกโ้จทยปั์ญหำคณิตศำสตร์”  ควรศึกษำเอกสำร 
       ตำมขอ้ใดจึงจะตรงท่ีสุด 

  ก.  หนงัสือแบบเรียนวิชำคณิตศำสตร์ 
  ข.  หลกัสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  ค.  บทคดัยอ่วิทยำนิพนธ์เก่ียวกบักำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ 
  ง.  งานวจัิยเกีย่วกบัเทคนิคการจัดการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ 
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11.  กำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรเขียนสรุปควำม  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6   
      โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัเทคนิค CIRC  จำกช่ือเร่ืองดงักล่ำวค ำใดไม่จ ำเป็นตอ้งนิยำมศพัท ์
      ก.  แบบฝึกร่วมกบัเทคนิค CIRC            
      ข.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6   
       ค.  การพฒันาความสามารถ    
       ง.  ควำมสำมำรถในกำรเขียนสรุปควำม 
12.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของกำรทบทวนวรรณกรรม 
       ก.  ช่วยในกำรก ำหนดปัญหำกำรวิจยั  ข.  ช่วยในกำรก ำหนดกรอบแนวคิด 
       ค.  ช่วยในกำรตั้งสมมติฐำนกำรวจิยั  ง.  ช่วยในการตั้งช่ืองานวิจัยในช้ันเรียน 
13.  ถำ้จะเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้ก่อนและหลงักำรใชแ้บบฝึกในกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน  สำมำรถ 
       ใชส้ถิติขั้นพื้นฐำนอะไร   
        ก.  ค่าร้อยละ    ข.  ค่ำควำมเช่ือมัน่ 
        ค.  ค่ำควำมเท่ียงตรง    ง.  ค่ำควำมยำก – ง่ำย 
14.  ใครใชเ้คร่ืองมือท่ีแสดงถึงขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ดถู้กตอ้ง เป็นจริงมำกท่ีสุด 
        ก.  สุพจน์ศึกษำผลกำรเรียนรู้โดยใชแ้บบสัมภำษณ์ 
        ข.  อำรยำศึกษำควำมมีระเบียบวินยัโดยใชแ้บบสอบถำม 
        ค.  อารีย์ศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยใช้แบบสังเกต 
        ง.  สุชำติศึกษำควำมสำมำรถในกำรท ำโครงงำนโดยใชแ้บบทดสอบ 
15.  ขอ้ใดไม่ใช่ส่ิงส ำคญัในกำรสร้ำงแบบสอบถำม  
        ก.  การสร้างข้อค าถามที่มีจ านวนมาก 
        ข.  กำรสร้ำงตวัลวงใหมี้ควำมใกลเ้คียงกบัค ำตอบ 
        ค.  กำรสร้ำงขอ้ค ำถำมสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
        ง.  กำรสร้ำงขอ้ค ำถำมไดค้รอบคลุมเร่ืองท่ีสอน 
16.  ใครท ำวิจยัเชิงทดลองไดถู้กตอ้ง 
        ก.  ครูพชัรำภำศึกษำควำมสมัพนัธ์เชิงเหตุผล  โดยใชว้ิธีกำรประมำณค่ำ 
        ข.  ครูจีรนันท์เปรียบเทยีบความเป็นกรดและด่างของน า้ประปาและน า้คลอง 
        ค.  ครูสุวนนัทศึ์กษำควำมพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อกำรจดักำรศึกษำของโรงเรียน 
        ง.  ครูวรนุชศึกษำพฤติกรรมของคนมีอำย ุ10 , 20 และ 30 ปี เพื่อใหเ้ห็นกำรเปล่ียนแปลง 
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17.  ครูวำยนุ ำแบบฝึกกำรอ่ำนสะกดค ำยำก  ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบคุณภำพแลว้ไปทดลองใชก้บั 
       นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4  ท่ีมีควำมบกพร่องดำ้นกำรอ่ำน  อยำกทรำบวำ่ส่ิงท่ีครูวำย ุ
       ปฏิบติันั้น  อยูใ่นขั้นตอนใดของกระบวนกำรวิจยัในชั้นเรียน 
        ก.  พฒันำวิธีกำร / นวตักรรม 
        ข.  น าวธีิการ / นวตักรรม ไปใช้ 
        ค.  สรุปผลเขียนรำยงำนกำรวิจยั 
        ง.  เลือกวธีิกำร / นวตักรรม  ในกำรแกปั้ญหำ 
18.  เดือนฉำยศึกษำพฒันำกำรดำ้นควำมสูงของนกัเรียนระดบัประถมศึกษำ  ควรน ำเสนอขอ้มูล 
       ในลกัษณะใด  จึงจะเห็นพฒันำกำรท่ีชดัเจน 
        ก.  ตำรำง 
        ข.  ตวัเลข 
        ค.  แผนภูมิ 
        ง.  เขียนบรรยำย 
19.  หลงักำรจดักำรเรียนรู้แบบร่วมมือกนั  นกัเรียนมีผลกำรเรียนรู้สูงข้ึน  ขอ้ควำมดงักล่ำว 
       จะปรำกฏอยูใ่นส่วนใดของกำรวิจยัในชั้นเรียน 
        ก.  การสรุปผลการวจัิย 
        ข.  กำรน ำผลกำรวิจยัไปใช ้
        ค.  วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
        ง.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
20.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ท่ีไดจ้ำกกำรน ำผลกำรวิจยัไปใช ้
   ก.  มีวิธีการแก้ไขปัญหาทีชั่ดเจน  ตายตัว 
   ข.  มีส่ือและนวตักรรมกำรสอนเพิ่มมำกข้ึน 
   ค.  ใชแ้กปั้ญหำและพฒันำผลกำรเรียนรู้ของนกัเรียน 
   ง.  ใชแ้กปั้ญหำและปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน  
 

***************************** 
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ค าช้ีแจง  ใหผู้ป้ระเมินท ำเคร่ืองหมำย    ลงในช่องระดบัควำมคิดเห็น/ระดบักำรปฏิบติั 
  ตำมพฤติกรรมในกำรปฏิบติักำรนิเทศ  ซ่ึงมีเกณฑร์ะดบัคุณภำพ  แบ่งเป็น  5  ระดบั  ดงัน้ี 
  ระดบั  5  มำกท่ีสุด       หมำยถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนั้นเป็นประจ ำ  

สม ่ำเสมอหรือทุกคร้ัง  
  ระดบั  4  มำก        หมำยถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนั้นเป็นส่วนใหญ่ 
  ระดบั  3  ปำนกลำง   หมำยถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนั้นเป็นบำงคร้ัง  
  ระดบั  2  นอ้ย        หมำยถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนั้นเป็นส่วนนอ้ย 
  ระดบั  1  นอ้ยท่ีสุด  หมำยถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนั้นนอ้ยมำก  

 
 

พฤติกรรมการนิเทศ / การปฏิบัติ 
ระดับความคดิเห็น/ระดับการปฏิบัต ิ

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยทีสุ่ด 

ขั้นที่  1  การประชุมก่อนการสังเกต      
1.  กำรพดูจำส่ือสำรชดัเจน  เขำ้ใจ 
     ง่ำยและมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัครู 

     

2.  กำรกระตุน้ใหค้รูแสดง 
     ควำมคิดเห็นและยอมรับฟัง 
     ควำมคิดเห็นของครู   

     

3.  สำมำรถจูงใจ และท ำใหค้รู 
     ยอมรับวำ่กำรนิเทศกำรสอน 
     มีควำมส ำคญัมำกต่อกำรพฒันำ 
     คุณภำพกำรศึกษำ 

     

 
 
 

แบบประเมินความสามารถในการนิเทศ 
(ประเมินโดย ผู้วจิยั , ครูผู้นิเทศ , และครูผู้รับการนิเทศ) 
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พฤติกรรมการนิเทศ / การปฏิบัต ิ
ระดับความคดิเห็น/ระดับการปฏิบัต ิ

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยทีสุ่ด 

ขั้นที่  2  การสังเกตการสอน      
1.  เปิดโอกำสใหค้รูไดร่้วม 
    วิเครำะห์กำรจดักำรเรียนรู้ 

     

2.  มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั 
     กำรจดักำรเรียนรู้ 

     

3.  มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ  และมีควำม 
     ช ำนำญในกำรสังเกตและบนัทึก 
     กำรจดักำรเรียนรู้ 

     

ขั้นที ่ 3  การประชุมหลงัการสังเกต 
              การสอน 

     

1.  กำรช่วยเหลือแนะน ำครู 
    ไดต้รงตำมท่ีครูตอ้งกำร 

     

2.  สำมำรถแนะน ำและอธิบำย 
     ใหแ้ก่ครูไดร้ะดบัใด 

     

3.  สำมำรถช่วยเหลือแนะน ำครู 
     ใหส้ำมำรถปรับปรุงและ  
     พฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ 
     ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและ 
     ประสิทธิผล 

     

4.  สำมำรถเป็นผูน้ ำในกำรพฒันำ 
     วิชำชีพใหแ้ก่ครูได ้

     

รวมค่าเฉลีย่  

 
บันทกึความเห็นเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
      ลงช่ือ.................................................ผูป้ระเมิน 
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ช่ือครูผูนิ้เทศ........................................................................................................................................ 
ช่ือครูผูรั้บกำรนิเทศ............................................................................................................................. 
วนัท่ี.....................  เดือน...................................  พ.ศ.................  เวลำ..................น. ถึง.................น. 
 
ประเดน็กำรสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน  ดงัน้ี 

1. ขั้นส ำรวจและวิเครำะห์ปัญหำ 
2. ขั้นก ำหนดทำงเลือกและวิธีในกำรแกปั้ญหำ 
3. ขั้นพฒันำส่ือ  เคร่ืองมือ  และนวตักรรมท่ีใชใ้นกำรวิจยัในชั้นเรียน 
4. ขั้นปฏิบติัตำมแผนกำรวจิยั 
5. ขั้นสรุปและรำยงำนผลกำรวิจยัในชั้นเรียน 
 

กำรบนัทึกกำรสังเกต........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ.................................................ผูนิ้เทศ

แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการด าเนินการวจิัยในช้ันเรียน   
(ประเมินโดย  ครูผู้นิเทศ) 
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วิธีกำรนิเทศ........................................................................................................................................ 
ช่ือครูผูนิ้เทศ........................................................................................................................................ 
ช่ือครูผูรั้บกำรนิเทศ............................................................................................................................. 
วนัท่ี.....................  เดือน...................................  พ.ศ.................  เวลำ..................น. ถึง.................น. 
 
กำรด ำเนินกำรสังเกตพฤติกรรมกำรนิเทศ  5  ดำ้น  ตำมขั้นตอนกำรวิจยัในชั้นเรียน  ดงัน้ี 

1. ส ำรวจและวิเครำะห์ปัญหำ 
2. ขั้นก ำหนดทำงเลือกและวิธีในกำรแกปั้ญหำ 
3. ขั้นพฒันำส่ือ  เคร่ืองมือ  และนวตักรรมท่ีใชใ้นกำรวิจยัในชั้นเรียน 
4. ขั้นปฏิบติัตำมแผนกำรวจิยั 
5. ขั้นสรุปและรำยงำนผลกำรวิจยัในชั้นเรียน 
 

กำรบนัทึกกำรสังเกต........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ.................................................ผูวิ้จยั 

แบบสังเกตและบันทกึพฤตกิรรมการนิเทศของครูผู้นิเทศ 
(ประเมินโดย  ผู้วจิยั) 
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ช่ือเจำ้ของโครงกำรวิจยั………..…………………………………………………………………… 
ช่ือเร่ืองวิจยั…………………….…………………………………………………………………… 
 
ค าช้ีแจง  ใหผู้ป้ระเมินท ำเคร่ืองหมำย    ลงในช่องระดบัคุณภำพตำมรำยกำรพิจำรณำ 

  ซ่ึงมีเกณฑร์ะดบัคุณภำพ  แบ่งเป็น  5  ระดบั  ดงัน้ี 
  ระดบั  5  มำกท่ีสุด       หมำยถึง โครงกำรวิจยัมีรำยละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหำขอ้นั้น ๆ  

ถูกตอ้ง  ชดัเจน  และครบถว้น 
  ระดบั  4  มำก        หมำยถึง โครงกำรวิจยัมีรำยละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหำขอ้นั้น ๆ  

ถูกตอ้ง  ชดัเจน  แต่ไม่ครบถว้น 
  ระดบั  3  ปำนกลำง   หมำยถึง โครงกำรวิจยัมีรำยละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหำขอ้นั้น ๆ  

ถูกตอ้ง  แต่ไม่ค่อยชดัเจน  แต่ครบถว้น 
  ระดบั  2  นอ้ย        หมำยถึง โครงกำรวิจยัมีรำยละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหำขอ้นั้น ๆ  

ถูกตอ้ง  แต่ไม่ชดัเจน  และไม่ครบถว้น 
  ระดบั  1  นอ้ยท่ีสุด     หมำยถึง โครงกำรวิจยัมีรำยละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหำขอ้นั้น ๆ  

ไม่ถูกตอ้ง  ไม่ชดัเจน  และไม่ครบถว้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินโครงการวจิยัในช้ันเรียน 
(ประเมินโดย ผู้วจิยั , ครูผู้นิเทศ , และครูผู้รับการนิเทศ) 
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บันทกึความเห็นเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
      ลงช่ือ.................................................ผูป้ระเมิน 

รายการพจิารณา 
 

ระดับคุณภาพ 
5 

มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.  กำรตั้งช่ือเร่ือง      
2.  กำรก ำหนดปัญหำกำรวจิยั หรือส่ิงท่ี 
     ตอ้งกำรพฒันำ          

     

3.  กำรระบุควำมเป็นมำ ควำมส ำคญั 
     ของปัญหำ 

     

4.  กำรก ำหนดวตัถุประสงคข์องกำรวิจยั      
5.  กำรระบุประชำกร / กลุ่มตวัอยำ่ง      
6.  กำรระบุตวัแปรท่ีศึกษำ      
7.  กำรใหค้วำมหมำยของค ำจ ำกดัควำม 
     ท่ีใชใ้นกำรวิจยั 

     

8.  กำรระบุประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจำกกำรวิจยั      
9.  กำรระบุหลกักำร แนวคิด ทฤษฏี  
     ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวจิยั 

     

10.  กำรระบุขั้นตอนกำรวิจยั      
11.  กำรเลือกใชแ้ละกำรหำประสิทธิภำพ 
       ของเคร่ืองมือ 

     

12.  กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล      
รวม      

ค่าเฉลีย่  

สรุปผลการประเมิน  
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ช่ือเจำ้ของโครงกำรวิจยั………..…………………………………………………………………… 
ช่ือเร่ืองวิจยั…………………….…………………………………………………………………… 
 
ค าช้ีแจง  ใหผู้ป้ระเมินท ำเคร่ืองหมำย    ลงในช่องระดบัคุณภำพตำมรำยกำรพิจำรณำ 

  ซ่ึงมีเกณฑร์ะดบัคุณภำพ  แบ่งเป็น  5  ระดบั  ดงัน้ี 
  ระดบั  5  มำกท่ีสุด  หมำยถึง รำยงำนวจิยัมีรำยละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหำขอ้นั้น ๆ  

ถูกตอ้ง  ชดัเจน  และครบถว้น 
  ระดบั  4  มำก        หมำยถึง รำยงำนวจิยัมีรำยละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหำขอ้นั้น ๆ  

ถูกตอ้ง  ชดัเจน  แต่ไม่ครบถว้น 
  ระดบั  3  ปำนกลำง   หมำยถึง รำยงำนวจิยัมีรำยละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหำขอ้นั้น ๆ  

ถูกตอ้ง  แต่ไม่ค่อยชดัเจน  แต่ครบถว้น 
  ระดบั  2  นอ้ย        หมำยถึง รำยงำนวจิยัมีรำยละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหำขอ้นั้น ๆ  

ถูกตอ้ง  แต่ไม่ชดัเจน  และไม่ครบถว้น 
  ระดบั  1  นอ้ยท่ีสุด  หมำยถึง รำยงำนวจิยัมีรำยละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหำขอ้นั้น ๆ  

ไม่ถูกตอ้ง  ไม่ชดัเจน  และไม่ครบถว้น 
 
 

แบบประเมินการเขยีนรายงานการวจิยัในช้ันเรียน 
(ประเมินโดย ผู้วจิยั , ครูผู้นิเทศ , และครูผู้รับการนิเทศ) 
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      ลงช่ือ.................................................ผูป้ระเมิน 

รายการพจิารณา 
 

ระดับคุณภาพ 
5 

มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.  กำรตั้งช่ือเร่ือง      
2.  กำรก ำหนดปัญหำกำรวจิยั หรือส่ิงท่ี 
     ตอ้งกำรพฒันำ          

     

3.  กำรระบุควำมเป็นมำ ควำมส ำคญั 
     ของปัญหำ 

     

4.  กำรก ำหนดวตัถุประสงคข์องกำรวิจยั      
5.  กำรระบุประชำกร / กลุ่มตวัอยำ่ง      
6.  กำรระบุตวัแปรท่ีศึกษำ      
7.  กำรใหค้วำมหมำยของค ำจ ำกดัควำม 
     ท่ีใชใ้นกำรวิจยั 

     

8.  กำรระบุประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจำกกำรวิจยั      
9.  กำรระบุหลกักำร แนวคิด ทฤษฏี  
     ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวจิยั 

     

10.  กำรระบุขั้นตอนกำรวิจยั      
11.  กำรเลือกใชแ้ละกำรหำประสิทธิภำพ 
       ของเคร่ืองมือ 

     

12.  กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล      
13.  กำรวิเครำะห์ขอ้มูล      
14.  กำรน ำเสนอขอ้มูลและผลกำรวิจยั      
15.  กำรอภิปรำยผลและขอ้เสนอแนะ      

รวม      
ค่าเฉลีย่      

สรุปผลการประเมิน      
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ค าช้ีแจง  ใหท่้ำนท ำเคร่ืองหมำย    ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัควำมพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบกำร  
                นิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร  ซีไอพีอี  (CIPE Model)  ซ่ึงมีเกณฑร์ะดบัคุณภำพ  แบ่งเป็น   
                5  ระดบั  ดงัน้ี 

   5         หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
   4         หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำก 
   3         หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
   2         หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1         หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

   

ข้อ 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพงึพอใจ 

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยทีสุ่ด 

 
1. 

ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 
องคป์ระกอบเชิงหลกักำร 
และวตัถุประสงคมี์ควำมเหมำะสม 

     

2. องคป์ระกอบเชิงกระบวนกำร  
แบ่งออกเป็น 4  ขั้น ไดแ้ก่   
1)  ขั้นคดักรอง   
2)  ขั้นกำรใหค้วำมรู้ก่อนกำรนิเทศ   
3)  ขั้นกำรด ำเนินกำร     
4)  ขั้นกำรประเมินผลกำรนิเทศ   
มีควำมเหมำะสม  สมัพนัธ์กนั 

     

3. องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขกำรน ำไปใช ้  
และกำรติดตำม  ดูแล  มีควำม
เหมำะสม 

     

แบบสอบถามความพงึพอใจของครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ 
ทีม่ีต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ  ซีไอพอี ี (CIPE Model) 
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ข้อ 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพงึพอใจ 

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยทีสุ่ด 

4. องคป์ระกอบเชิงกระบวนกำร  
และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไข 
กำรน ำรูปแบบไปใช ้
มีควำมสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั 

     

5 องคป์ระกอบของรูปแบบ 
มีควำมชดัเจน  และเป็นระบบ 

     

 
1 

ด้านกระบวนการน ารูปแบบไปใช้ 
ขั้นกำรคดักรองระดบัควำมสำมำรถ 
ควำมรู้ ทกัษะท่ีส ำคญั  และวิธีกำร
นิเทศท่ีตอ้งกำรของครู เป็นขั้นท่ี
สำมำรถน ำไปใชไ้ดจ้ริง 

     

2. กำรจดัอบรมใหค้วำมรู้  ช่วยใหมี้
ควำมพร้อมในกำรนิเทศเพือ่พฒันำ
สมรรถภำพกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน 

     

3. กำรวำงแผนกำรนิเทศเพื่อพฒันำ
สมรรถภำพกำรวิจยัในชั้นเรียน  
มีควำมเหมำะสม 

     

4. ควำมร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริม
ใหก้ระบวนกำรนิเทศแบบ
หลำกหลำยวิธีกำรมีประสิทธิภำพ
มำกข้ึน 

     

5. กำรติดตำมดูแลแนะน ำของครูผูนิ้เทศ  
ผูว้ิจยั  หรือผูเ้ช่ียวชำญ ส่งเสริมให้
กระบวนกำรนิเทศแบบหลำกหลำย
วิธีกำรมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
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ข้อ 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพงึพอใจ 

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยทีสุ่ด 

 
1. 

ด้านผลของการน ารูปแบบไปใช้ 
ช่วยใหทุ้กฝ่ำยเขำ้ใจกำรนิเทศกำร
สอนท่ีถูกตอ้ง  ตรงกนั 

     

2. ช่วยใหค้รูมีควำมรู้และทกัษะกำรวิจยั 
ในชั้นเรียน 

     

3. ช่วยใหค้รูมีควำมรู้และทกัษะ 
กำรนิเทศกำรสอน 

     

4. ช่วยใหค้รูไดพ้ฒันำศกัยภำพ 
ในวิชำชีพของตนเอง 

     

5. ช่วยแกไ้ข  ปรับปรุง และพฒันำ 
ผลกำรเรียนรู้ของนกัเรียน 
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ส่วนที ่ 1  ข้อมูลพืน้ฐาน 
 

ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ 

ด้านการจัดการเรียนรู้  (ปี) 
คนท่ี  1   
คนท่ี  2   
คนท่ี  3   
คนท่ี  4   
คนท่ี  5   
คนท่ี  6   
คนท่ี  7   
คนท่ี  8   
คนท่ี  9   
คนท่ี  10   
คนท่ี  11   
คนท่ี  12   
คนท่ี  13   

 
ส่วนที่  2  แนวทางการสนทนากลุ่ม 
 เกร่ินน ำ  ผูว้จิยัท ำหนำ้ท่ีเป็นผูน้ ำกำรสนทนำกลุ่ม  กล่ำวทกัทำย  แนะน ำตวั  อธิบำยควำม
เป็นมำของกำรวิจยั  วตัถุประสงคข์องกำรสนทนำกลุ่ม  แลว้ด ำเนินกำรตำมประเดน็ท่ีก ำหนดไว ้
 1.  ดำ้นองคป์ระกอบของรูปแบบ  
  1.1  ควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร  ซีไอพีอี   

      (CIPE Model) 
1.2  ควำมสัมพนัธ์สอดคลอ้งของรูปแบบ 
1.3  องคป์ระกอบท่ีควรปรับปรุง  แกไ้ข 

ประเดน็สนทนากลุ่มเกีย่วกบัความคดิเห็นทีม่ีต่อรูปแบบการนิเทศ 
แบบหลากหลายวธีิการ  ซีไอพอี ี (CIPE Model) 
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 2.  ดำ้นกระบวนกำรน ำรูปแบบไปใช ้
  2.1  ในกำรด ำเนินกำรตำมรูปแบบ  ควรมีกำรปรับปรุงขั้นตอนใด และด ำเนินกำร 

        อยำ่งไร 
2.2  ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบ 
2.3  กำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรจ ำเป็นของกำร 
       พฒันำสรรถภำพกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน 

3. ดำ้นผลของกำรใชรู้ปแบบ 
                     3.1  ประโยชน์ของกำรใชรู้ปแบบ 
                     3.2  รูปแบบสำมำรถส่งเสริมสมรรถภำพกำรนิเทศและกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน 
 ของครู 
                     3.3  รูปแบบกำรนิเทศแกไ้ข  พฒันำ  ส่งเสริมกำรพฒันำผลกำรเรียนรู้ของนกัเรียน 
                     3.4  ควำมรู้สึกท่ีมีต่อกำรใชรู้ปแบบรูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร   

ซีไอพีอี  (CIPE Model) 
 
 ปิดการสนทนากลุ่ม  โดยผูว้จิยัสรุปประเดน็ท่ีไดจ้ำกกำรสนทนำแต่ละประเดน็  ตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้งและครบถว้นของประเดน็ท่ีสรุป  และเปิดโอกำสใหผู้ร่้วมสนทนำใหข้อ้คิดเพิ่มเติม  
กล่ำวอ ำลำและของคุณท่ีใหค้วำมร่วมมือ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของประเด็นสนทนากลุ่ม 
เกีย่วกบัความคดิเห็นทีมี่ต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ  ซีไอพอี ี (CIPE Model) 

 
ค าช้ีแจง   

1.  เคร่ืองมือน้ีสร้ำงข้ึนเพื่อประเมินค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของประเดน็สนทนำกลุ่ม 
     เก่ียวกบัควำมคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร  ซีไอพีอี   
     (CIPE Model) 
2.  แบบประเมินโครงกำรวจิยัในชั้นเรียนสร้ำงข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนทนำ 
      ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร  ซีไอพีอี  (CIPE Model) 
3.  โปรดท ำเคร่ืองหมำย   แสดงแสดงควำมคิดเห็นท่ีมีต่อประเดน็สนทนำกลุ่ม 

                    เก่ียวกบัควำมคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร  ซีไอพีอี   
                    (CIPE Model) 
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ภาคผนวก  ค 
การทดสอบสมมติฐานการวจิัย 
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ตำรำงท่ี  24  สถิติ  Wilcoxon  Signed-Rank  Test  คะแนนแบบทดสอบควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       เก่ียวกบักำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร ของครูผูนิ้เทศ  ก่อนและหลงักำรใชรู้ปแบบ 
        กำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร 

 

NPar Tests 
Descriptive Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

POSTTEST 7 14.2857 1.11270 13.00 16.00 
PRETEST 7 17.4286 .97590 16.00 19.00 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
PRE - POST Negative Ranks 4a .00 .00 

 Positive Ranks 7b 0.00 28.00 
 Ties 0c   
 Total 7   

a.  PRE < POST 
b.  PRE > POST 
c.  PRE = POST 

  

Test Statistics 
 PRE - POST 
  Z -2.375a 
  Asymp. Sig. (2-tailed) .018 

a  Based on positive ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 
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ตำรำงท่ี  25  สถิติ  Wilcoxon  Signed-Rank  Test  คะแนนแบบทดสอบควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       เก่ียวกบักำรวิจยัในชั้นเรียน  ของครูผูนิ้เทศ  ก่อนและหลงักำรใชรู้ปแบบ 
        กำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร 
 

NPar Tests 
Descriptive Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

POSTTEST 7 15.1429 2.47848 11.00 18.00 
PRETEST 7 19.2857 .75593 18.00 20.00 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
PRE - POST Negative Ranks 0a .00 .00 

 Positive Ranks 7b 4.00 28.00 
 Ties 2c   
 Total 7   

a.  PRE < POST 
b.  PRE > POST 
c.  PRE = POST 

  

Test Statistics 
 PRE - POST 
  Z -2.375a 
  Asymp. Sig. (2-tailed) .018 

a  Based on positive ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 
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ตำรำงท่ี  26  สถิติ  Wilcoxon  Signed-Rank  Test  คะแนนแบบทดสอบควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       เก่ียวกบักำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร ของครูผูรั้บกำรนิเทศ  ก่อนและหลงักำรใช ้
       รูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร 
 

NPar Tests 
Descriptive Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

POSTTEST 8 14.2500 .88641 13.00 16.00 
PRETEST 8 16.6250 .74402 16.00 18.00 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
PRE - POST Negative Ranks 0a .00 .00 

 Positive Ranks 8b 4.50 36.00 
 Ties 0c   
 Total 8   

a.  PRE < POST 
b.  PRE > POST 
c.  PRE = POST 

  

Test Statistics 
 PRE - POST 
  Z -2.565a 
  Asymp. Sig. (2-tailed) .010 

a  Based on positive ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 
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ตำรำงท่ี  27  สถิติ  Wilcoxon  Signed-Rank  Test  คะแนนแบบทดสอบควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       เก่ียวกบักำรวิจยัในชั้นเรียน  ของครูผูรั้บกำรนิเทศ  ก่อนและหลงักำรใชรู้ปแบบ 
        กำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร 
 

NPar Tests 
Descriptive Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

POSTTEST 8 14.3750 2.66927 11.00 18.00 
PRETEST 8 19.2500 .70711 18.00 20.00 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
PRE - POST Negative Ranks 0a .00 .00 

 Positive Ranks 8b 4.50 36.00 
 Ties 0c   
 Total 8   

a.  PRE < POST 
b.  PRE > POST 
c.  PRE = POST 

  

Test Statistics 
 PRE - POST 
  Z -2.552a 
  Asymp. Sig. (2-tailed) .011 

a  Based on positive ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 
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ตำรำงท่ี  28  สถิติ  t-test dependent  คะแนนแบบทดสอบผลกำรเรียนรู้ของนกัเรียน  
       ก่อนและหลงักำรใชรู้ปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร 

 
T-Test Dependent   
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6/4  โรงเรียนนักบุญเปโตร 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POSTTEST 16.8298 47 .96277 .14043 

 PRETEST 8.4894 47 4.32321 .63060 
Paired Samples Test 

  
  
  
  
  

Paired Differences 

t 
 

df 
 

Sig.  
(2-tailed) 

 
Mean 

 
Std. Deviation 

 

Std. 
Error 
Mean 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 POST - PRE 8.3404 4.25940 .62130 7.0898 9.5910 13.424 46 .000 
 
 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6/5  โรงเรียนนักบุญเปโตร 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POSTTEST 25.0208 48 1.10106 .15892 

 PRETEST 19.5625 48 2.68888 .38811 
Paired Samples Test 

  
  
  
  
  

Paired Differences 

t 
 

df 
 

Sig.  
(2-tailed) 

 
Mean 

 
Std. Deviation 

 

Std. 
Error 
Mean 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 POST - PRE 5.4583 2.97478 .42937 4.5945 6.3221 12.712 47 .000 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3/1  โรงเรียนบอสโกพทิักษ์ 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POSTTEST 34.1515 33 5.14248 .89519 

 PRETEST 27.1818 33 5.42249 .94393 
 

Paired Samples Test 

  
  
  
  
  

Paired Differences 

t 
 

df 
 

Sig.  
(2-tailed) 

 
Mean 

 
Std. Deviation 

 

Std. 
Error 
Mean 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 POST - PRE 6.9697 3.42313 .59 5.7559 8.1835 11.696 32 .000 
 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3/2  โรงเรียนบอสโกพทิักษ์ 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POSTTEST 34.3889 36 2.24598 .37433 

 PRETEST 20.0833 36 5.89612 .98269 
 

Paired Samples Test 

  
  
  
  
  

Paired Differences 

t 
 

df 
 

Sig.  
(2-tailed) 

 
Mean 

 
Std. Deviation 

 

Std. 
Error 
Mean 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 POST - PRE 14.3056 5.497111 .91619 12.4456 16.1655 15.614 35 .000 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4/1  โรงเรียนบอสโกพทิักษ์ 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POSTTEST 25.3542 48 3.14534 .45399 

 PRETEST 22.9375 48 4.06022 .58604 
 

Paired Samples Test 

  
  
  
  
  

Paired Differences 

t 
 

df 
 

Sig.  
(2-tailed) 

 
Mean 

 
Std. Deviation 

 

Std. 
Error 
Mean 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 POST - PRE 2.4167 2.65645 .38343 1.6453 3.1880 6.303 47 .000 
 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6/1  โรงเรียนบอสโกพทิักษ์ 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POSTTEST 25.1429 42 1.71893 .26524 

 PRETEST 18.0952 42 4.41068 .68058 
 

Paired Samples Test 

  
  
  
  
  

Paired Differences 

t 
 

df 
 

Sig.  
(2-tailed) 

 
Mean 

 
Std. Deviation 

 

Std. 
Error 
Mean 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 POST - PRE 7.0476 4.20193 .64837 5.3782 8.3570 10.870 41 .000 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6/3  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POSTTEST 25.8056 36 1.34843 .22474 

 PRETEST 12.8333 36 3.01899 .50316 
 

Paired Samples Test 

  
  
  
  
  

Paired Differences 

t 
 

df 
 

Sig.  
(2-tailed) 

 
Mean 

 
Std. Deviation 

 

Std. 
Error 
Mean 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 POST - PRE 12.9722 3.49274 .58212 11.7905 14.1540 22.284 35 .000 
 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6/4  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POSTTEST 25.5641 39 1.16517 .18658 

 PRETEST 11.8205 39 3.81046 .61016 
 

Paired Samples Test 

  
  
  
  
  

Paired Differences 

t 
 

df 
 

Sig.  
(2-tailed) 

 
Mean 

 
Std. Deviation 

 

Std. 
Error 
Mean 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 POST - PRE 13.7436 4.15311 .66503 12.3973 15.0899 20.666 38 .000 
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ภาคผนวก  ง 
ผลงานจากการด าเนินงานของครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ 

 
    1.  รำยช่ือกำรวิจยัในชั้นเรียน 

2.  แผนนิเทศ 
3.  โครงกำรวิจยัในชั้นเรียน 
4.  รำยงำนกำรวิจยัในชั้นเรียน 
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ตำรำงท่ี  7  ช่ือเร่ืองรำยงำนกำรวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บกำรนิเทศ 
 

เร่ืองที ่ ครูผู้รับการนิเทศ ช่ือเร่ืองรายงานการวิจัยในช้ันเรียน 

1. คนท่ี  1 
 

กำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนและกำรเขียน
ภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำร  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีท่ี  6/4  ท่ีจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  CIRC 

2. คนท่ี  2 กำรพฒันำผลกำรเรียนรู้  เร่ือง  กำรแกโ้จทยปั์ญหำกำรบวก      
กำรลบ ระคน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6/5 
โดยจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL 

3. คนท่ี  3 
คนท่ี  4 

กำรพฒันำผลกำรเรียนรู้  เร่ือง  กำรแกโ้จทยปั์ญหำกำรบวก      
กำรลบ ระคน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3/1 , 3/2   
โดยจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL 

4. คนท่ี  5 
คนท่ี  6 

กำรพฒันำผลกำรเรียนรู้เร่ืองสำรและสมบติัของสำร  
โดยจดักำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ 7E  ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6/3 , 6/4 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์

5. คนท่ี  7 กำรพฒันำผลกำรเรียนรู้  เร่ือง  ตวัสะกดท่ีไม่ตรงตำมมำตรำ      
แม่ กด ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4/1 โดยจดักำร
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค  STAD 

6. คนท่ี  8 
 

กำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ค ำนำมในประโยค
ภำษำไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6/1  
โดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนั   Jigsaw II และ STAD 
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                                                                    แผนนิเทศ 
 

1) แบบใหค้  ำปรึกษำ  (Mentoring)    
2) แบบเพื่อนช่วยเพื่อน   (Peer Coaching)  
3) แบบพฒันำตนเอง  (Self-directed Development)    
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แผนการนิเทศแบบให้ค าปรึกษา  (Mentoring)   เพื่อพฒันำสมรรถภำพกำรวิจยัในชั้นเรียน 
ของครูกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ  ท่ีพฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำองักฤษ  
เพื่อกำรส่ือสำรท่ีจดักำรเรียนรู้ตำมเทคนิค  CIRC 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง  Let’ s Read 
 

 

1.  วตัถุประสงค์การนิเทศ 
              1.  ส่งเสริมสมรรถภำพกำรวิจยัในชั้นเรียนของครูกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศท่ีพฒันำ
ควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำองักฤษ  เพื่อกำรส่ือสำรท่ีจดักำรเรียนรู้ตำมเทคนิค  
CIRC 

2.  พฒันำสมรรถภำพกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  CIRC ของครูกลุ่มสำระ 
ภำษำต่ำงประเทศ 
              3.  พฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำรท่ีจดักำร
เรียนรู้ตำมเทคนิค  CIRC  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  

 
 

2. ผลลพัธ์ที่คาดหวัง 
1.  ครูผูรั้บกำรนิเทศมีสมรรถภำพในกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน 
2.  ครูผูรั้บกำรนิเทศสำมำรถด ำเนินกำรสอนดว้ยเทคนิค  CIRC  ไดค้รบตำมขั้นตอน  

ถูกตอ้ง  และมีประสิทธิผล 
3.  นกัเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  ดำ้นกำรอ่ำนและ

กำรเขียนภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำร 
  

3.  ขอบเขตการด าเนินการนิเทศ 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 

ครูผูรั้บกำรนิเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   ชั้ นประถมศึกษำปีท่ี 6   
โรงเรียนนกับุญเปโตร  อ ำเภอเมืองสำมพรำน  จงัหวดันครปฐม  จ ำนวน  1  คน 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6/4   โรงเรียนนกับุญเปโตร  อ ำเภอเมืองสำมพรำน   
จงัหวดันครปฐม  จ ำนวน  1  คน  จ ำนวน 47  คน 
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3.2  สาระการนิเทศ  ไดแ้ก่ 
- กำรด ำเนินกำรวิจยัในชั้นเรียนท่ีพฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนและกำรเขียน

ภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำร 
-  หน่วยกำรเรียนรู้/สำระกำรเรียนรู้ท่ีนิเทศ ไดแ้ก่ หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี  4 เร่ือง  Let’ s Read 

สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
- วิธีกำรจดักำรเรียนรู้  CIRC 

 
3.3  วธีิการนิเทศ / รูปแบบการนิเทศ  แบบใหค้  ำปรึกษำ 
 

 3.4  ระยะเวลาในการนิเทศ  ภำคเรียนท่ี  1   ปีกำรศึกษำ  2553  ระหวำ่งวนัท่ี  13 กนัยำยน   
2553   ถึง วนัท่ี  17  กนัยำยน  2553 
 

3.5  สถานที ่  โรงเรียนนกับุญเปโตร 
 

4.  กจิกรรมการนิเทศแบบให้ค าปรึกษา 
 ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บกำรนิเทศ  ร่วมมือกนัปฏิบติังำนตำมโครงกำรพฒันำสมรรถภำพกำร
วิจยัในชั้นเรียน  ดงัน้ี 
 1.  ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บกำรนิเทศ  ร่วมกนัวิเครำะห์เลือกวิธีกำรแกไ้ขปัญหำ  จดัท ำ 
โครงกำรวิจยัในชั้นเรียน  วำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีพฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนและกำร
เขียนภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำร  และวำงแผนกำรนิเทศ  ภำยในระยะเวลำ  4  เดือน  โดยก ำหนด
เป็นปฏิทินสังเกตกำรปฏิบติังำน / กำรสอนของครูผูรั้บกำรนิเทศ 
 2.  ครูผูรั้บกำรนิเทศปฏิบติักำรสอน  โดยมีครูผูนิ้เทศ  ด ำเนินกำรนิเทศตำมแผนท่ี 
สอดคลอ้งกบัโครงกำรวิจยัในชั้นเรียนท่ีก ำหนดไว ้
 3.  ในกำรสงัเกตกำรสอน  ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บกำรนิเทศจะตกลงร่วมกนัในกำรบนัทึก 
กำรสงัเกตกำรปฏิบติังำน/ กำรสอนโดยมีควำมสอดคลอ้งกบัโครงกำรวจิยัในชั้นเรียนท่ีก ำหนดไว ้
 4.  ขณะท่ีครูผูรั้บกำรนิเทศด ำเนินกำรสอนแต่ละคร้ัง  ผูนิ้เทศจะเขำ้ไปช่วยเหลือแนะจ ำและ
สงัเกตกำรสอนตำมปฏิทินท่ีก ำหนดร่วมกนั  โดยใชแ้บบสงัเกตท่ีร่วมกนัเลือกใช ้
 5.  ครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บกำรนิเทศร่วมกนัวเิครำะห์ผลกำรสงัเกตกำรณ์สอน  พิจำรณำ 
ปรับปรุง  แกไ้ขพฤติกรรมท่ียงัเป็นปัญหำ 
 6.  ครูผูรั้บกำรนิเทศวิเครำะห์ขอ้มูล  และสรุปรำยงำนผลกำรวิจยัในชั้นเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

                                                              

329 

 7.  ครูผูนิ้เทศและรำยงำนผลกำรนิเทศในภำพรวม  น ำเสนอหวัหนำ้กลุ่มสำระ 
ภำษำต่ำงประเทศ 

5. ส่ือ / เคร่ืองมือการนิเทศ 
 1.  แบบบนัทึกกำรจดักำรเรียนรู้ในชั้นเรียนดว้ยเทคนิค  CIRC 

2.  ประเดน็กำรสะทอ้นยอ้นคิดในกำรปฏิบติักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค   CIRC 
3.  แบบทดสอบ/แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรท ำ 

วิจยัในชั้นเรียน 
4.  แบบทดสอบ/ แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรจดักำรเรียนรู้

เทคนิค CIRC 
5.  แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรจดักำรเรียนรู้ของตนเอง  
6.  แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรนิเทศแบบพฒันำตนเอง (แบบประเมินตนเอง)  
7.  แบบทดสอบผลกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถของนกัเรียน ในกำรวิเครำะห์ค ำนำม 

ในประโยค 
8.  แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนกัเรียน 
9.  แบบประเมินช้ินงำน  ของนกัเรียน  
10.  แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีกำรจดักำรเรียนรู้ของครู 
11.  แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำรท่ีมีต่อกำรนิเทศแบบพฒันำตนเอง 
12.  แบบประเมินรำยงำนกำรวิจยัในชั้นเรียน 
 

6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการ เคร่ืองมือ 

1.  ผู้เรียน 
1.1 ผลกำรเรียนรู้และควำมสำมำรถ  
      ในกำรวิเครำะห์ค ำนำมใน            
      ประโยค 
      
 
1.2  ควำมสนใจ ตั้งใจ ในกำรเรียนรู้  

 
กำรทดสอบ 
กำรประเมินช้ินงำน  
สังเกต 
 
 
กำรสังเกต 

 
แบบทดสอบควำมรู้  
และควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์ค ำนำม 
ในประโยค 
แบบประเมินช้ินงำน  
แบบประเมินกำรน ำเสนอ
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ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการ เคร่ืองมือ 
       และปฏิบติักิจกรรม 
 
 1.3 ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อกำรจดั 
       กำรเรียนรู้ 

 
 
กำรสอบถำม /  
กำรสัมภำษณ์ 

ผลงำน 
แบบสังเกตพฤติกรรม
กำรเรียน 
แบบสอบถำม /  
แบบสัมภำษณ์ 

2.  ครูผู้นิเทศแบบพฒันาตนเอง 
2.1  ควำมรู้และควำมสำมำรถ 
       เก่ียวกบักำรวิจยัในชั้นเรียน 
2.2  ควำมรู้ และควำมสำมำรถ 
       ในกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  
       Jigsaw II และSTAD 
    
 
2.3 ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อกำรนิเทศ 
      แบบพฒันำตนเอง 

 
กำรทดสอบ/ กำรประเมิน
ควำมสำมำรถ/ กำรบนัทึก 
กำรปฏิบติักำรจดักำร
เรียนรู้/ กำรสะทอ้นยอ้น
คิด 
 
 
กำรบนัทึก/กำรสะทอ้น
ยอ้นคิด 

 
แบบทดสอบ /  
แบบประเมินตนเอง / 
แบบประเมิน
ควำมสำมำรถ  
(แบบบนัทึก /  
แบบประเมินตนเอง) 
แบบประเมินช้ินงำน 
(แบบประเมินรำยงำน 
กำรวิจยั / แบบประเมิน
แผนกำรจดักำรเรียนรู้) 
ประเดน็กำรบนัทึก/ 
ประเดน็กำรสะทอ้น 
ยอ้นคิด 

3.  ผู้เกีย่วข้อง   
(ผูบ้ริหำร  หวัหนำ้กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้) 
     ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อกำรนิเทศ
แบบพฒันำตนเอง 

 
 
กำรสอบถำม/ กำรสนทนำ
กลุ่ม / กำรสมัภำษณ์ 

 
 
แบบสอบถำม / ประเดน็
กำรสนทนำกลุ่ม /  
แบบสัมภำษณ์ 

\ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ปฏิทนิสังเกตการสอนของครู /ผู้รับการนิเทศ 
 

งาน / โครงการ 
 

ผู้รับการนิเทศ 
 

 
ผู้นิเทศ 

 
คร้ังที ่ วนั / เวลา 

เร่ือง / ประเด็นที่สังเกต / 
กจิกรรมการจัดการเรียนการสอน 

การพฒันาความสามารถ 
ดา้นการอ่านการเขียน
ภาษาองักฤษ 
เพื่อการส่ือสาร  
ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/4 
ท่ีจดัการเรียนรู้ 
ดว้ยเทคนิค CIRC 
 

 ครูผูรั้บการนิเทศ 
 
 
 
 
ครูผูรั้บการนิเทศ 
 
 
 
 
ครูผูรั้บการนิเทศ 
 

ครูผูนิ้เทศ 
 
 
 
 
ครูผูนิ้เทศ 
 
 
 
  
 ครูผูนิ้เทศ 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 

13 กนัยายน 2553 
08.50-10.1.30 น. 
 
 
 
16  กนัยายน 2553 
08.50-10.30 น. 
 
 
 
17  กนัยายน 2553 
08.50-09.40 น 
 

การจดัการเรียนรู้   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4 เร่ือง  Let’ s Read 
ดว้ยเทคนิค  CIRC   
สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ชั้น ป. 6/4 
 
การจดัการเรียนรู้   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4 เร่ือง  Let’ s Read 
ดว้ยเทคนิค  CIRC   
สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ชั้น ป. 6/4 
 
การจดัการเรียนรู้   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4 เร่ือง  Let’ s Read 
ดว้ยเทคนิค  CIRC   
สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ชั้น ป. 6/4 
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แผนการนิเทศแบบเพือ่นช่วยเพือ่น  (Peer Coaching) เพื่อการพฒันาผลการเรียนรู้  เร่ืองสาร 
และสมบติัของสาร  โดยจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 7E   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4   เร่ือง  สารและสมบติัของสาร 
 

 
1.  วตัถุประสงค์การนิเทศ 

1.  ส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ท่ีส่งเสริมความสามารถในการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

2.  พฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ โดยใชว้ิธีการการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 7E  
ใหแ้ก่ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

3.  ส่งเสริมความสามารถในการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
2.  ผลลพัธ์ที่คาดหวัง 
 1.  ครูมีสมรรถภาพในการวิจยัในชั้นเรียน 
 2.  ครูสามารถด าเนินการสอนโดยโดยใชว้ิธีการการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 7E ไดค้รบ 
ตามขั้นตอนและถูกตอ้ง และมีประสิทธิผล 

3.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   มีความสามารถในการใชก้ระบวนการวิทยาศาสตร์    
ในการสืบเสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหา เร่ือง  สารและสมบติัของสาร 
  
3.  ขอบเขตการด าเนินการ 
 3.1  กลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่  ครูการจดัการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  จ  านวน  2  คน  
และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/3  และ  6/4  จ านวน  76  คน 
 
 3.2  สาระการนิเทศ  
  -  การด าเนินการท าวิจยัในชั้นเรียน ท่ีส่งเสริมความสามารถในการใช้กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหา 
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- หน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ท่ีนิเทศ  ไดแ้ก่  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง  
สารและสมบติัของสาร 
             -  วิธีการจดัการเรียนรู้  โดยใชว้ิธีการการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 7E 
 
                3.3  วธีิการนิเทศ / รูปแบบการนิเทศ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
 
 3.4  ระยะเวลาในการนิเทศ ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2553  ระหว่างวนัท่ี  8 กนัยายน  
2553  ถึง วนัท่ี   10  กนัยายน  2553 

    3.5  สถานที ่โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์
 
4.  กจิกรรมการนิเทศ 
 ครูผูส้อนอย่างน้อย 2 คน ร่วมมือกนัปฏิบติังานตามโครงการพฒันาการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริม การใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการใชว้ิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา เร่ือง สารและ
สมบติัของสาร ใหบ้รรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ โดยมีกิจกรรมการนิเทศดงัน้ี 
 ขั้นที ่ 1  การวางแผนการนิเทศการสอน โดยกลุ่มเพื่อนครูร่วมกนัด าเนินการ ดงัน้ี 

1.1  วิเคราะห์ปัญหา เลือกวิธีการแกไ้ข และจดัท าโครงการวิจยัในชั้นเรียน  
          1.2  ร่วมกนัศึกษาหาความรู้เร่ืองเทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการการจดั 
การเรียนรู้ตามรูปแบบ 7E    วิธีนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน   (Peer Coaching)  และเคร่ืองมือสังเกต
การสอน 

  1.3  วางแผนการนิเทศ  แผนการจดัการเรียนรู้ และสร้างเคร่ืองมือในการนิเทศ  
(ส าหรับผูนิ้เทศ และครู) 
 ขั้นที ่ 2  การประชุมก่อนการสงัเกตการสอน 

  2.1  ร่วมกนัทบทวนแผนการนิเทศ และแผนการจดัการเรียนรู้ 
  2.2  นดัวนั – เวลา ท่ีจะท าการสังเกตการสอน และการประชุมเพื่อวิเคราะห์ 

ขอ้มูล  และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่กนัและกนั 
 ขั้นที ่3  การสงัเกตการสอนในชั้นเรียน 

  สงัเกตการสอนในชั้นเรียนตามวนั – เวลาท่ีก าหนดในตารางการนิเทศ  
(ปฏิทินการนิเทศการสอน) โดยขณะท่ีครูด าเนินการสอนแต่ละคร้ัง เพื่อนครูท่ีท าหนา้ท่ีผูนิ้เทศ 
จะเขา้ไปช่วยเหลือแนะน า และสงัเกตการ โดยใชแ้บบสงัเกตท่ีร่วมกนัเลือกใช ้
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 ขั้นที ่4   การประชุมหลงัการสังเกตการสอน 
  ร่วมกนัวิเคราะห์ผลการสงัเกตการสอน พิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 

พฤติกรรมท่ียงัเป็นปัญหา 
 ขั้นที ่ 5 การรายงานผลการวิจยั 
   เพื่อนครูทุกคน ร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปรายงานการวิจยัในชั้นเรียน 
 
5. ส่ือ / เคร่ืองมือการนิเทศ 

1.  แบบสงัเกตการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยใชว้ิธีการการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ  
7E แบบทดสอบ/แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน 

2. แบบทดสอบ/ แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
โดยใชว้ิธีการการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 7E แบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของ
ครูผูรั้บการนิเทศ (แบบประเมินตนเอง และแบบประเมินโดยผูนิ้เทศ)  

3. ประเดน็การสนทนากลุ่ม/ แบบสอบถาม ความคิดเห็นของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อ 
วิธีการนิเทศ/ ผลท่ีเกิดจากการนิเทศ 

4. แบบประเมินความสามารถในการนิเทศของผูนิ้เทศ (แบบประเมินตนเอง) และแบบ 
ประเมินโดยครูผูรั้บการนิเทศ 

 5.     แบบทดสอบผลการเรียนรู้ และความสามารถในการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 6.     แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
 7.     แบบประเมินช้ินงาน / ผลงาน ของนกัเรียน (ถา้มี) 
 8.     แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้ 
ของครูผูรั้บการนิเทศ 
 9.    แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการนิเทศการสอน 

             10.    แบบประเมินรายงานการวิจยัในชั้นเรียน 
 
6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการ เคร่ืองมือ 

ผู้เรียน 
     - ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
      

 
- การทดสอบ 
 

 
- แบบทดสอบผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
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ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการ เคร่ืองมือ 
    -  ความสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การสืบเสาะหาความรู้ และการ
แกปั้ญหา  
 
   -  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ 

- การวดัและประเมินการ
ใชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
แกปั้ญหา  
- การสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
วิธีการสอนของครู 

- แบบวดัและประเมินการ
ใชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ใน การ
แกปั้ญหา  
- แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
วิธีการสอนของครู 

ครูผู้สอน 
2.1 ความรู้และความสามารถ
เก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 
2.2  ความรู้ และความสามารถใน
การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการ
การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 7E  
 
 
 
2.3  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศ 

 
การทดสอบ/ การสอบถาม 
การประเมินความสามารถ/ 
การสังเกต 
 
 
 
 
 
การสนทนากลุ่ม 
การสอบถาม 

 
แบบทดสอบ/ แบบ
ประเมินตนเอง /
แบบสอบถาม 
แบบประเมินความสามารถ 
(แบบสงัเกต/ แบบประเมิน
ตนเอง)  แบบประเมิน
ช้ินงาน (แบบประเมิน
รายงานการวิจยั/  
แบบประเมิน 
ประเดน็การสนทนากลุ่ม 
แบบสอบถาม 

เพือ่นครูผู้ท าหน้าทีนิ่เทศ 
    - ความสามารถในการนิเทศ
ของ       ผูนิ้เทศ (การพดูส่ือ
ความหมาย การสงัเกตการสอน 
และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั)    
    - ความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศ
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

 
-การประเมินความสามารถ
ในการนิเทศ 
 
 
- การสัมภาษณ์ 

 
- แบบประเมิน
ความสามารถในการนิเทศ
ของตนเอง (แบบประเมิน
ตนเอง และแบบประเมิน
โดยครู)  - แบบสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้าง 

ผู้เกีย่วข้อง  
(ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม) 
    -  ความคดิเห็นทีม่ีต่อการนิเทศ 

 
- การสอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 
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ปฏิทนิสังเกตการสอนของครู /ผู้รับการนิเทศ 
 

งาน / โครงการ 
 

ผู้รับการนิเทศ 
 

 
ผู้นิเทศ 

 
คร้ังที ่ วนั / เวลา 

เร่ือง / ประเด็นที่สังเกต /กจิกรรมการ
จัดการเรียนการสอน 

การพฒันาผล 
การเรียนรู้  เร่ืองสาร 
และสมบติัของสาร  
โดยจดัการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบ 7E   
 ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6  
 

 ครูผูรั้บการนิเทศ  คนท่ี 1 
 
 
 
 
ครูผูรั้บการนิเทศ  คนท่ี 2 
 
 
 
 
ครูผูรั้บการนิเทศ  คนท่ี 1 
 

ครูผูรั้บการนิเทศ  คนท่ี 2 
 
 
 
 
ครูผูรั้บการนิเทศ  คนท่ี 1 
 
  
 
 
ครูผูรั้บการนิเทศ  คนท่ี 2 
 
 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 

8  กนัยายน 2553 
10.40-11.30 น. 
 
 
 
8  กนัยายน 2553 
13.10-14.00 น. 
 
 
 
9  กนัยายน 2553 
08.40-10.20 น. 
 
 

การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการ 
จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 7E 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4.1  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ป. 6/3 
 
การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการ 
จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 7E  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4.1  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ป.6/4 
 
การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการ 
จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 7E  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4.2  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ป.6/3 
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งาน / โครงการ 
 

ผู้รับการนิเทศ 
 

 
ผู้นิเทศ 

 
คร้ังที ่ วนั / เวลา 

เร่ือง / ประเด็นที่สังเกต / 
กจิกรรมการจัดการเรียนการสอน 

การจดัการเรียนรู้ 
โดยใชว้ิธีการจดั 
การเรียนรู้ตาม 
รูปแบบ 7E 

 ครูผูรั้บการนิเทศ  คนท่ี 2 
 
 
 
 
ครูผูรั้บการนิเทศ  คนท่ี 1 
 
 
 
 
ครูผูรั้บการนิเทศ  คนท่ี 2 
 

ครูผูรั้บการนิเทศ  คนท่ี 1 
 
 
 
 
ครูผูรั้บการนิเทศ  คนท่ี 2 
 
  
 
 
ครูผูรั้บการนิเทศ  คนท่ี 1 
 

2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 

9  กนัยายน 2553 
12.20-14.00 น. 
 
 
 
10 กนัยายน 2553 
08.40 – 10.20 น. 
 
 
 
9  กนัยายน 2553 
12.20-14.00 น. 

การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการ 
จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 7E  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4.2  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ป. 6//4 
 
การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการ 
จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 7E  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4.3  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ป. 6/3 
 
การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการ 
จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 7E  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4.3  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป. 6/4 

337

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

                                                              

136 

แผนการนิเทศแบบพฒันาตนเอง  (Self-directed Development)   เพื่อพฒันาสมรรถภาพการวิจยั 
ในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ค านามในประโยคภาษาไทย  
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัดว้ยเทคนิค Jigsaw II และ  STAD  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  การอ่านพฒันาความคิด  เร่ือง  ค  านาม 
 

 

1.  วตัถุประสงค์การนิเทศ 
     1.  ส่งเสริมสมรรถภาพการวจิยัในชั้นเรียน ท่ีส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ค านาม 
ในประโยคภาษาไทย โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัดว้ยเทคนิค  Jigsaw II และ  STAD 

2.  พฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  Jigsaw II และ  STAD  
3.  ส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนในเร่ืองการวิเคราะห์ค านามในประโยคภาษาไทย 

 

2. ผลลพัธ์ที่คาดหวัง 
1.  พฒันาสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน 
2.  พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ดว้ยเทคนิค Jigsaw II และSTAD ไดค้รบ 

ตามขั้นตอน  ถูกตอ้ง  และมีประสิทธิผล 
3.  นกัเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มีความสามารถในการ 
     วิเคราะห์ค านามในประโยค 

  

3.  ขอบเขตการด าเนินการนิเทศ 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  จ านวน  1  คน 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1   โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์  อ  าเภอเมืองนครปฐม   
จงัหวดันครปฐม   จ านวน 42  คน 

 
3.2  สาระการนิเทศ  ไดแ้ก่ 

- การด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนท่ีพฒันาความสามารถของนกัเรียนในการวิเคราะห์
ค านามในประโยค 

- หน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ท่ีนิเทศ ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ืองการอ่าน
พฒันาความคิด หน่วยยอ่ยเร่ือง ค านาม  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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- วิธีการจดัการเรียนรู้  เทคนิค  Jigsaw II และ  STAD 
-  

3.3  วธีิการนิเทศ / รูปแบบการนิเทศ  แบบพฒันาตนเอง 
 

 3.4  ระยะเวลาในการนิเทศ  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2553  ระหว่างวนัท่ี  8 กนัยายน  
2553   ถึง วนัท่ี  11  กนัยายน  2553 
 

3.5  สถานที ่โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์
 

4.  กจิกรรมการนิเทศแบบพฒันาตนเอง 
 ครูผูรั้บการนิเทศเป็นผูด้  าเนินการนิเทศแบบพฒันาตนเองตามโครงการพฒันาสมรรถภาพ 
การวิจยัในชั้นเรียน ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ปัญหา เลือกวิธีการแกไ้ขปัญหา จดัท าโครงการวิจยัในชั้นเรียน วางแผน 
การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนในการวิเคราะห์ค านามในประโยคและวาง
แผนการนิเทศ  ระยะเวลา  3  เดือน โดยก าหนดเป็นปฏิทินบนัทึกการปฏิบติังาน / การสอน 
ของตนเอง 
 2.  ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Jigsaw II และSTAD วิธีการนิเทศ 
แบบพฒันาตนเอง และเคร่ืองมือการบนัทึกและสะทอ้นยอ้นคิดการปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

3. ปฏิบติัการสอนโดยด าเนินการนิเทศแบบพฒันาตนเองตามแผนท่ีสอดคลอ้งกบัโครงการ
ท่ีไดเ้สนอไว ้
 4.  บนัทึกการจดัการเรียนรู้ของตนเอง  (Journal Writing)  และสะทอ้นยอ้นคิด   (Reflect)    
การจดัการเรียนรู้ของตนเอง  ประมวลผลขอ้มูลจากการบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน  ผลการ
ทดสอบการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยตอบประเดน็ค าถามท่ีตอ้งการพฒันา  และแนวทางในการ
แกปั้ญหาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ค านาม
ในประโยค 
 5.  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้และพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมท่ียงัเป็นปัญหา 
 6.  สรุปรายงานผลการวิจยัในชั้นเรียน 
 7.  สรุปและรายงานผลการนิเทศในภาพรวม น าเสนอหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย   
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5. ส่ือ / เคร่ืองมือการนิเทศ 
 1.  แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนดว้ยเทคนิค  Jigsaw II  และ  STAD 

2.  ประเดน็การสะทอ้นยอ้นคิดในการปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค   Jigsaw II  
และ  STAD 

3.  แบบทดสอบ/แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท า 
วิจยัในชั้นเรียน 

4.  แบบทดสอบ/ แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้
เทคนิค JigsawII และ  STAD 

5.  แบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง  
6.  แบบประเมินความสามารถในการนิเทศแบบพฒันาตนเอง (แบบประเมินตนเอง)  
7.  แบบทดสอบผลการเรียนรู้ และความสามารถของนกัเรียน ในการวิเคราะห์ค านาม 

ในประโยค 
8.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
9.  แบบประเมินช้ินงาน  ของนกัเรียน  
10.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้ของครู 
11.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการนิเทศแบบพฒันาตนเอง 
12.  แบบประเมินรายงานการวิจยัในชั้นเรียน 
 

6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการ เคร่ืองมือ 

1.  ผู้เรียน 
1.1 ผลการเรียนรู้และความสามารถ  
      ในการวิเคราะห์ค านามใน            
      ประโยค 
      
 
1.2  ความสนใจ ตั้งใจ ในการเรียนรู้  
       และปฏิบติักิจกรรม 
 

 
การทดสอบ 
การประเมินช้ินงาน  
สังเกต 
 
 
การสังเกต 
 
 

 
แบบทดสอบความรู้  
และความสามารถในการ
วิเคราะห์ค านาม 
ในประโยค 
แบบประเมินช้ินงาน  
แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน/แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน 
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ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการ เคร่ืองมือ 
1.3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดั 
       การเรียนรู้ 

การสอบถาม /  
การสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม /  
แบบสัมภาษณ์ 

2.  ครูผู้นิเทศแบบพฒันาตนเอง 
2.1  ความรู้และความสามารถ 
       เก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน 
2.2  ความรู้ และความสามารถ 
       ในการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  
       Jigsaw II และSTAD 
   2.3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศ 
      แบบพฒันาตนเอง 

 
การทดสอบ/ การ
ประเมินความสามารถ/ 
การบนัทึกการปฏิบติั 
การจดัการเรียนรู้/ การ
สะทอ้นยอ้นคิด 
การบนัทึก/การสะทอ้น
ยอ้นคิด 

 
แบบทดสอบ /  
แบบประเมินตนเอง / 
แบบประเมิน
ความสามารถ  
(แบบบนัทึก /  
แบบประเมินตนเอง) 
แบบประเมินช้ินงาน 
(แบบประเมินรายงานการ
วิจยั / แบบประเมินแผน 
การจดัการเรียนรู้) 
ประเดน็การบนัทึก/ 
ประเดน็การสะทอ้น 
ยอ้นคิด 

3.  ผู้เกีย่วข้อง   
(ผูบ้ริหาร  หวัหนา้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้) 
     ความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศ
แบบพฒันาตนเอง 

 
 
การสอบถาม/  
การสนทนากลุ่ม /  
การสัมภาษณ์ 

 
 
แบบสอบถาม /  
ประเดน็การสนทนากลุ่ม  
แบบสัมภาษณ์ 
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ปฏิทนิสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
 

งาน / โครงการ วธีิการนิเทศ คร้ังที ่ วนั / เวลา 
เร่ือง / ประเด็นที่สังเกต /  
กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ 

การส่งเสริมใหน้กัเรียน 
มีความสามารถใน 
การวิเคราะห์ค านามใน
ประโยคภาษาไทย  
โดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกนัดว้ยเทคนิค 
Jigsaw II และ  STAD 

ครูผูรั้บการนิเทศด าเนินการนิเทศตนเอง 
ตามแผนการนิเทศท่ีก าหนดไว ้
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 

8 กนัยายน 2553 
10.20–12.20 
 
 
 
10 กนัยายน 2553 
10.20–12.20 
 
 
 
11 กนัยายน 2553  
10.20–11.20 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Jigsaw II  
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น  ป.6/1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4.1  
 เร่ือง  ชนิดและหนา้ท่ีของค านาม   
 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Jigsaw II 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น  ป.6/1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4.2   
เร่ือง  การวิเคราะห์ค านามในประโยค 
 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น  ป.6/1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4.3   
เร่ือง  การเขียนค านาม 
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ตัวอย่างโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
 

เร่ือง  “การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  CIRC” 
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โครงการวจิัยในช้ันเรียน 
 
1.   ช่ือโครงการวิจัยในช้ันเรียน      การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 

เพื่อการส่ือสาร  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   
ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  CIRC 
 

2.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
           ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารกบัประเทศต่างๆ ทัว่โลก  ภาษาองักฤษมี
ความส าคญัต่อคนไทยในดา้นการศึกษา  การประกอบอาชีพและส่ือสารกบัสงัคมโลก  ดงันั้นการ
เรียนภาษาองักฤษ เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นและส าคญัส าหรับคนไทยใยยคุขอ้มูลข่าวสาร  คือ  ทกัษะการ
อ่าน  เพราะเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  การอ่านจึงเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เพื่อ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  รัฐบาลตระหนกัถึงความส าคญัและก าหนดใหมี้วิชาภาษาองักฤษ
พื้นฐานในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช 2551  ในสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ทุกระดบัชั้น  โดยมีจุดประสงคเ์พื่อการส่ือสาร  คือมุ่งใหผู้เ้รียนมีความสามารถ
ในการส่ือสารทางภาษาครบทั้ง   4  ทกัษะ  คือ  ฟัง  พดู  อ่านและเขียน  สถานศึกษาควรจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้การฝึกทกัษะตามสภาพจริงเพื่อการส่ือสาร    ดงัน้ี  สุมิตรา  องัวฒันกลุ  
(2535: 106)  กล่าววา่  วธีิการสอนตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารมีพื้นฐานมาจากแนวคิดท่ีว่า
ภาษาคือเคร่ืองมือในการส่ือสารและเป้าหมายของการสอนภาษาคือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถ
ในการส่ือสาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมุ่ง
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัท่ีเก่ียวกบั
ความสามารถในการส่ือสาร  การเรียนภาษาองักฤษ ทกัษะท่ีจ าเป็นและส าคญัส าหรับคนไทยในยคุ
ขอ้มูลข่าวสาร  คือ ทกัษะการอ่านเพราะเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  วิสาข ์  จติัวตัร์  
(2543 :  52)  กล่าววา่   การอ่านภาษาองักฤษเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัมากในยคุขอ้มูลข่าวสาร  ผูท่ี้
มีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษยอ่มมีโอกาสในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและถูกตอ้ง  ดงันั้นการอ่านจึงเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เพือ่น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั     การอ่านท าใหชี้วติเกิดการพฒันา    กู๊ดแมน  (Goodman,  Kenneth  1970:27)  
กล่าววา่ การอ่านช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาสมอง  ความคิดเน่ืองจากการอ่านเป็นกระบวนการในการ
หาความหมายและการท าความเขา้ใจกบับทอ่านเป็นกระบวนการท่ีตอ้งคิดตลอดเวลา  การสอนอ่าน
ภาษาองักฤษใหน้กัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่านั้นครูควรเลือกใชบ้ทอ่านท่ีประกอบดว้ยการ
ใชโ้ครงสร้างทางภาษาและการหาความหมายของค าศพัทแ์ต่ปัญหาท่ีพบเสมอคือนกัเรียนกลุ่มอ่อน
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จะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้   การฝึกอ่านจ าเป็นส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษา
ท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ  การสอนทกัษะการอ่านควรสอนหลงัจากท่ีนกัเรียนไดอ่้านเน้ือเร่ือง
ทั้งหมดและสอนเฉพาะทกัษะหรือโครงสร้างทางภาษาและการหาความหมายของค าศพัทท่ี์จ าเป็น
ต่อการอ่านเน้ือหา 
      นอกจากทกัษะการอ่านแลว้ทกัษะท่ีจ าเป็นอีกอยา่งหน่ึงคือทกัษะการเขียนเพราะทกัษะการ
เขียนเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในการศึกษาท่ีสูงข้ึน  ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนเพื่อใชป้ระโยชน์ในการจดบนัทึก
หรือเขียนรายงานต่างๆเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ  ผูเ้รียนตอ้ง
ใชท้กัษะการเขียนควบคู่ไปกบัการอ่าน  ดงันั้น  ทกัษะการอ่านจึงเป็นทกัษะท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
ทกัษะการเขียน  ดงัท่ี    เสาวลกัษณ์  รัตนวิชช ์ (2531:84)  กล่าววา่  ผูท่ี้อ่านไดดี้ยอ่มจะเป็นผูเ้ขียนท่ี
ดีเพราะประสบการณ์ในการตีความและไดข้อ้มูลจากสญัลกัษณ์หรือตวัอกัษรมากเพยีงพอซ่ึงถือวา่
เป็นปัจจยัท่ีส าคญั  ทกัษะการเขียนจึงควรน ามาพฒันาควบคู่กบัทกัษะการอ่าน  ปัญหาดา้นการสอน  
พบวา่  ครูใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการเขียนนอ้ยเน่ืองจากเวลาและจ านวนนกัเรียน          ผูว้ิจยัเป็นผูมี้
ประสบการณ์การสอนภาษาองักฤษมากวา่  10  ปี  พบวา่  นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านและ
จบัใจความส าคญัไม่ได ้  เน่ืองจากนกัเรียนไม่รู้ความหมายของค าศพัท ์  ไม่สามารถเช่ือมโยง
ความคิดและแปลความได ้  ตลอดจนสภาพท่ีครูส่วนใหญ่ยดึวิธีสอนแบบเดิมๆ  คือใหน้กัเรียนอ่าน
เน้ือเร่ืองตามครูหรือตามเทปแลว้ฝึกการแปลเป็นภาษาไทยทีละประโยคพร้อมกนัไป  นิยมใชว้ธีิ
สอนไวยากรณ์และแปล  ซ่ึงเป็นวิธีสอนท่ีท าใหก้ารเรียนการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจไม่ไดผ้ล  
ดงันั้น  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนโดยการทดลองใชเ้ทคนิค  
CIRC  เพื่อท่ีนกัเรียนจะไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
      วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ของผูเ้รียนไดมี้หลายวิธีและวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้  (Cooperative  Learning  Methods)  เป็น
วิธีหน่ึงท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นวิธีสอนท่ีจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม
และช่วยเหลือกนัใหเ้กิดการเรียนรู้  โดยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้  (Cooperative  Learning  
Methods  )  หรือการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เป็นแนวความคิดในการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียน
ไดร่้วมกนัเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมใหบ้รรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  ซ่ึงวิธีสอนดงักล่าวจะ
ประกอบดว้ยเทคนิควิธีสอนอีกหลายวิธี ซ่ึงสามารถน าไปปรับใชไ้ดก้บัทุกวิชาและทุกระดบัชั้น  
ดงันั้น  ครูตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจหลกัการ  แนวคิด  และสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนเทคนิค
วิธีการด าเนินการ  เพื่อการน าไปใชท่ี้ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคซ่ึ์งคือ  การพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  พฒันาทกัษะทางสงัคม  การท างานร่วมกนั  การยอมรับซ่ึงกนั
และกนัและลดการแข่งขนัเป็นรายบุคคล  เป็นตน้  (วชัรา  เล่าเรียนดี  2545:65)  ซ่ึงมีนกัการศึกษา
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หลายท่านท่ีน าเสนอลกัษณะส าคญัของวิธีการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (Cooperative  Learning  
Methods)    ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนั  ดงัเช่น    อาโจส   และ จอยเนอร์ ( Ajose  and  Joyner 1990,  
อา้งถึงใน  วชัรา  เล่าเรียนดี  2545 : 166) กล่าววา่การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัจะตอ้งประกอบดว้ย
ลกัษณะส าคญัดงัน้ี  1 )  การพึ่งพาอาศยักนั  2 ) การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยา่งใกลชิ้ด  3)  ความ
รับผดิชอบต่อการท างานกลุ่มของตนเองและต่อสมาชิกกลุ่ม  4 )  การใชท้กัษะทางสังคม  (Social 
Skill)  และ  5)  การใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม  (Group Process)  วิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้เป็น
เทคนิคการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัวิธีหน่ึง  ซ่ึงผูเ้รียนจะเขา้กลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้  ช่วยเหลือกนั
และกนั  และฝึกปฏิบติัร่วมกนั  โดยมีเป้าหมายกลุ่มร่วมกนั  กล่าวคือ  ผลสมัฤทธ์ิของกลุ่มจะมาจาก
ผลสมัฤทธ์ิของสมาชิกกลุ่มทุกคนรวมกนั  (Slavin，  อา้งถึงใน   วชัรา  เล่าเรียนดี  2545 : 70)  วิธี
สอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ประกอบดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกนัหลายแบบ  เช่น  เทคนิค  
STAD (Student  Team – Achievement  Division)  หรือท่ีเรียกวา่เทคนิคกลุ่มผลสมัฤทธ์ิเทคนิค  
TGT (Team – Games  Tournament)  หรือเทคนิคทีมการแข่งขนัเทคนิค  TAI (Team  Assisted  
Individualized  Instruction)  หรือท่ีเรียกวา่       เทคนิคกลุ่มช่วยสอนเป็นรายบุคคล  เทคนิค  CIRC  
(Cooperative  Intergrated  Reading  and  Composition) หรือเรียกวา่  เทคนิคกลุ่มผสมผสานการ
อ่านและการเขียนเรียงความ  เทคนิคจ๊ิกซอร์  (Jigsaw)  และเทคนิคการศึกษาแบบกลุ่ม  (Group  
Investigation)  ซ่ึงแต่ละเทคนิคนั้นจะเหมาะสมกบัแต่ละเน้ือหารายวิชาและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
โดยเฉพาะเทคนิค  CIRC  (Cooperative  Integrated  Reading  and  Composition  ) ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ี
พฒันาข้ึนโดย     ชาแรน  และชาแรน  (Sharan  and  Sharan ,  อา้งถึงใน   วชัรา  เล่าเรียนดี  2545)  
ท่ีออกแบบข้ึนเพื่อการน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน
ภาษาองักฤษโดยเฉพาะ  การเขียนเรียงความและการอ่านและท่ีส าคญักิจกรรมการเรียนการสอน
และการเรียนรู้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีจดักลุ่มผูเ้รียนประมาณ  4-6  คน โดยคละความสามารถ
ร่วมกนัเรียนรู้ทกัษะดา้นต่างๆ ซ่ึงเช่ือวา่จะเป็นเทคนิควิธีสอนแบบหน่ึงท่ีจะสามารถพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านและการเขียนภาษาของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาได ้ ซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นตอนการสอนดงัน้ี  1) การสอนของครู  2) การฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่ม  (ใหญ่)    3) การ
ฝึกโดยอิสระ  (กลุ่มยอ่ย)    4) การประเมินผลงานโดยกลุ่มเพื่อน  5) การฝึกเพิ่มเติม  ( กลุ่ม)  และ  
6) การทดสอบผลการเรียนในแต่ละเร่ืองโดยใชห้ลกัการใหค้ะแนนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั  
ในการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพนั้น  นอกจากจะมีการผสมผสานกนัหลายเทคนิควิธี
แลว้  ครูตอ้งมีความชดัเจนแจ่มแจง้ในดา้นต่างๆดงัน้ี   1)  การยกตวัอยา่ง  และอธิบายตวัอยา่ง
ชดัเจนเขา้ใจง่าย    2) ถามค าถามซ ้า  อธิบายซ ้า  3) ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจ  ครูตอ้งส่งเสริมใหน้กัเรียน
ถามค าถามใหม้าก   4) พดูออกเสียงค าต่างๆชดัเจนใชภ้าษาองักฤษถูกตอ้ง    5) เขียนขอ้ความส าคญั

346

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

                                                              

145 

แสดงรูปแบบใหเ้ห็นบนกระดานอยา่งชดัเจน   6) เช่ือมโยงเร่ืองท่ีสอนกบัชีวิตจริง   7) ถามค าถาม
เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนตลอดเวลาอยา่งสม ่าเสมอ   และ  8) สอนและอธิบายเพื่อหา
หลกัการใหน้กัเรียนเขา้ใจอยา่งชดัเจน 
       เน่ืองจากสาเหตุท่ีท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษต ่ามีหลายสาเหตุ และใน
ท านองเดียวกนั  แนวทางการแกไ้ขกมี็หลายวิธีเช่นกนั ในขณะเดียวกนัในการจดัการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขในทุกองคป์ระกอบ  ซ่ึงอาจกล่าวได้
วา่ตอ้งแกไ้ขท่ีครูผูส้อนท่ีกระบวนการเรียนการสอนควบคู่กนั  เช่น การเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสม  
เลือกวิธีสอนใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติและวตัถุประสงคข์องวิชาเหมาะสมกบัระดบัชั้นของผูเ้รียน
ตลอดจนใชเ้ทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย  เนน้การใหฝึ้กปฏิบติัร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  ส่งเสริมและ
กระตุน้ใหเ้ห็นถึงความส าคญัและประโยชนข์องภาษาองักฤษ เพื่อพฒันาการอ่านและการเขียน
ภาษาองักฤษของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึน  ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาความสามารถดา้นการอ่านและการ
เขียนเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  CIRC  
พร้อมทั้งศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนดงักล่าว   ซ่ึงผลของการวิจยัใน
คร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษในระดบัชั้นอ่ืน ๆ  ต่อไป 
      
3.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
      1.  เพื่อศึกษาความสามารถดา้นและการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารท่ีจดัการเรียนรู้ 
ดว้ยเทคนิค  CIRC 

2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
ดว้ยเทคนิค  CIRC 

 
4.  สมมติฐานการวิจัย 

1.  นกัเรียนมีความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  CIRC  อยูใ่นระดบัดี 

2.  นกัเรียนมีความความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC  อยูใ่นระดบัมาก 
 

5.  ขอบเขตการวิจัย 
      1.  กลุ่มตัวอย่าง 
               นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/4  โรงเรียนนกับุญเปโตร  อ าเภอสามพราน  
     จงัหวดันครปฐม จ านวน  47  คน ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2553 
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  ตัวแปรต้น ไดแ้ก่    การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  CIRC 
                      ตัวแปรตาม ไดแ้ก่    1.  ความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
                                                                   เพื่อการส่ือสาร 

                                                 2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
                                                      ดว้ยเทคนิค  CIRC 

 
เนือ้หา 

                      วชิาภาษาองักฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง  Let’s  Read 
 

ระยะเวลา 
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2553  ระหวา่งวนัท่ี  13 – 17  เดือน  กนัยายน  

พ.ศ.  2553  จ  านวน  5  ชัว่โมง 
 
6.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
  การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  CIRC  หมายถึง  วิธีการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนั 
พฒันาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ   โดยบูรณาการกิจกรรมการอ่านและการ 
เขียนและแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มยอ่ย    ประกอบดว้ยสมาชิก  4 – 6  คน     ท่ีมีระดบัความสามารถ 
แตกต่างกนั  คือ  ผูเ้รียนท่ีมีความระดบัความสามารถสูง  ปานกลาง   และต ่า   โดยสมาชิกในกลุ่มจะ 
ศึกษาและท าความเขา้ใจบทเรียนร่วมกนัโดยช่วยเหลือพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัและเพื่อความส าเร็จของ 
กลุ่ม  ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  4  ขั้นตอนดงัน้ี   

1)  ขั้นเตรียมความพร้อมโดยการจดักลุ่มนกัเรียนคละความสามารถ  แนะน า  ทบทวน  
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  CIRC   

2)  ขั้นสอน  ทบทวนความรู้เดิม   บอก / แจง้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้  สอนอธิบาย 
เน้ือหาใหม่  ฝึกอ่าน/เขียน  นกัเรียนฝึกปฏิบติัโดยครูคอยแนะน า  

3)  ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  แบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ  4 – 6 คน  ร่วมกนัเรียนรู้และปฏิบติั   
กิจกรรมกลุ่ม  ตรวจผลการปฏิบติัของสมาชิกในกลุ่ม 

4)  ขั้นสรุปและประเมินผล  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปสาระส าคญัและประเมินผล   
ทดสอบนกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน าคะแนนมาประเมินผลสมัฤทธ์ิของกลุ่ม 
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การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  หมายถึง  การอ่านและการเขียน
ภาษาองักฤษจากบทอ่านประเภทต่างๆ ท่ีก าหนดใหแ้ลว้นกัเรียนสามารถปฏิบติัตามจุดประสงคท่ี์
ก าหนดไว ้ และสามารถน าความรู้ทางภาษาองักฤษไปใชใ้นการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สถานการณ์มีการประเมินผล        โดยใชแ้บบทดสอบผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียนภาษา 
องักฤษเพื่อการส่ือสาร 

ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร   หมายถึง    คะแนนการสอบท่ีได้
จากการทดสอบการอ่าน  จากแบบทดสอบแบบเลือกตอบโดยประเมินความสามารถดา้นการอ่าน  
การจบัประเดน็และใจความส าคญัของเร่ือง  แปลความ  ตีความและขยายความจากเร่ืองท่ีอ่าน  ตอบ
ค าถามและแปลความหมายของค าศพัทจ์ากขอ้ความในบริบทโดยใชบ้ทอ่านจากบทความสั้นๆ 

ความสามารถด้านการเขียนภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจ้ากการท า
แบบทดสอบการเขียนบรรยายลกัษณะบุคคล  โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ  Scoring  
Rubrics  ประเมินทกัษะการเขียน  5  ประเดน็  ดงัน้ี  1)  การส่ือความหมาย  2)  โครงสร้างไวยากรณ์
และการใชรู้ปประโยค  3)  การเลือกใชค้  าศพัท ์ 4)  เน้ือหา   และ  5)  การเขียนสะกดค าศพัทโ์ดยใช้
แบบประเมินการเขียน 
            ทักษะการเขียนสะกดค า  หมายถึง  คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษโดยน า
พยญัชนะมาผสมเป็นค าใหถ้กูตอ้งตามอกัขรวิธีและมีความหมาย 

ความคดิเห็นของนักเรียน  หมายถึง  ระดบัความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  CIRC  ในดา้นการจดักิจกรรม  ดา้นบรรยากาศ  และประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการจดัการเรียนรู้         ซ่ึงไดจ้ากการท าแบบทดสอบถามความคิดเห็น 

นักเรียน  หมายถึง  ผูเ้รียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียน
นกับุญเปโตร     ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2553 
  
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นกัเรียนจะมีความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
2.  ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ของครูภาษาองักฤษต่อไป 
3.  นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 

 
8.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

   1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช  2551 
   2.  มาตรฐานและตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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   3.  เทคนิคกลยทุธวิธีพฒันาทกัษะการคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   4.  หนงัสือการสอนอ่านภาษาองักฤษ 
   5.  หนงัสือวธีิสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
 

9.  วิธีด าเนินการวจิัย 
      9.1   แบบแผนการวจัิย   
             การรายงานการวิจยัในชั้นเรียนเร่ือง  การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านและการเขียน 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้   ดว้ยเทคนิค  CIRC  
เป็นการวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental Research) แบบแผนการวจิยัเป็นแบบขั้นพื้นฐาน (Pre – 
Experimental  Designs)  แบบการวิจยัแบบหน่ึงกลุ่มสอบก่อนสอบหลงั  (The One - Group  Pretest 
– Posttest  Design)  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2544 : 173)    

 
9.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
     1.  แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  CIRC   
     2.  แบบทดสอบผลการเรียนก่อนและหลงัเรียนเร่ือง  Let’s  Read 
     3.  แบบประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
     4.  แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  CIRC 
 
9.3  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
        น าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัใหห้วัหนา้ฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   

และเพื่อนครูในกลุ่มสาระเดียวกนั  ตรวจสอบ 
 
10.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   1.  ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ        เพื่อ 

การส่ือสารซ่ึงเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ านวน  20  ขอ้  โดยมีเกณฑก์ารให้
คะแนนคือตอบถูกได ้  1  คะแนน  ตอบผดิได ้  0  คะแนน  และแบบทดสอบการเขียนแบบอตันยั  
จ านวน  1  ขอ้  โดยมีเกณฑก์ารประเมินคะแนน  (Scoring Rubrics)  ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท า
ก่อนการด าเนินการทดลอง  (Pre – test)  โดยก าหนดเวลาส าหรับท าแบบทดสอบการอ่านและ
แบบทดสอบการเขียน  50  นาที 
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2.  ผูว้ิจยัด าเนินการสอนวิชาภาษาองักฤษดว้ยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/4  โดยจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  CIRC  ซ่ึงมีล าดบั
ขั้นตอนการสอนดงัน้ี 

           2.1  ขั้นเตรียมความพร้อม  โดยการจดักลุ่มนกัเรียนคละความสามารถ   
แนะน า  ทบทวน  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  CIRC 
                                2.2   ทบทวนความรู้เดิม  บอก/หลงั  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  สอนอธิบาย 
เน้ือหาใหม่  ฝึกอ่าน/เขียน  นกัเรียนฝึกปฏิบติัโดยครูคอยแนะน า  
                               2.3  ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  แบ่งกลุ่มนกัเรียน  กลุ่มละ  4 – 6  คน  ร่วมกนั 
เรียนรู้ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม  ตรวจผลการปฏิบติัของสมาชิกในกลุ่ม 

             2.4  ขั้นสรุปและประเมินผล  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปสาระส าคญั 
และประเมินผล  ทดสอบนกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน าคะแนนมาประเมินผลสมัฤทธ์ิของกลุ่ม 

3.  ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านและการเขียน 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าหลงัด าเนินการทดลอง  (Post – test)  ดว้ย 

4.  หลงัเสร็จส้ินการทดลองใหน้กัเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  CIRC 

 
11.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

       การทดสอบสมมติฐาน 
1.  การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในดา้นการอ่าน  และการเขียน 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  CIRC   
โดยใชค่้าร้อยละ  และค่า t-test  แบบ dependent 

2.  วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชค่้าเฉล่ีย (X )  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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12.  แผนการด าเนินการวิจัย   
 

                                                 ระยะเวลา 
  กจิกรรม 

วนั  เดือน  ปี 

1.  ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการอ่าน  การเขียน เพื่อการส่ือสารและ 
     การจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิค  CIRC 
2.  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  CIRC  แบบทดสอบ   
     และแบบสอบถามความคิดเห็น 
3.  น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ  3  คน   
     ตรวจสอบ  ไดแ้ก่   
     1)  หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ  
     2) หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     3) เพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
4.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
5.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปปรับปรุงตามค าแนะน า 
     ของผูเ้ช่ียวชาญ 
6.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
7.  วิเคราะห์ขอ้มูล  
8.  เขียนรายงานการวจิยั 
9.  น าเสนอรายงานการวิจยั 

12–20 กรกฎาคม  2553 
 

30  กรกฎาคม  2553 
 

    3  กนัยายน  2553 
 
 
 
 

5  กนัยายน  2553 
6    กนัยายน  2553  

  
13-17  กนัยายน  2553    
  27   กนัยายน  2553 
30  กนัยายน  2553 
31  ตุลาคม  2553 

 
                                                                                   ลงช่ือ................................................. 

                                                                                                   (................................................) 
                      ผูเ้สนอโครงการวิจยั 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

                                                                                   ลงช่ือ................................................. 
                                                                                                   (................................................) 
                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียน.......................... 
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ตัวอย่างรายงานการวจิัย 
 

เร่ือง  “  การพฒันาความสามารถการวิเคราะห์ค านามในประโยคของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    โดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนั   Jigsaw II และ STAD” 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ ท่ีเราใชส่ื้อสารกนัในชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ภาษาไทยจึง
ตอ้งเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดทกัษะอยา่งถูกตอ้งในการส่ือสาร โดยการเลือกใชถ้อ้ยค าท่ีเหมาะสม ใน
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพทุธศกัราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดใหมี้
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในทุกระดบัชั้น หลกัภาษาไทยเป็นสาระหน่ึงท่ีมีความส าคญั ดงัท่ี
นราวลัย ์ พลูพพิฒัน์ (2529,หนา้ 67)     กล่าวไวว้า่ หลกัภาษา คือ ระเบียบแบบแผนของภาษาท่ี
ก าหนดข้ึนเพือ่ใหผู้ใ้ชภ้าษาเดียวกนัไดใ้ชเ้ป็นท่ียดึถือร่วมกนัในการใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง ซ่ึงการเรียน
หลกัภาษาไทยประกอบไปดว้ยสาระการเรียนรู้ท่ีส าคญัหลายเร่ือง โดยเฉพาะการเรียนรู้เก่ียวกบัค า
ชนิดต่าง ๆ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งศึกษาตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาจนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษา จึงถือวา่
เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนควรท าความเขา้ใจซ่ึงค าในภาษาไทยแบ่งเป็น 7 ชนิด แต่ละชนิดมีลกัษณะและ
หนา้ท่ี แตกต่างกนัไป การเรียนรู้เร่ืองลกัษณะของค าเพื่อสร้างเป็นกลุ่มค าและประโยคเป็นเร่ือง
ส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิง่ในการเรียนและการใชภ้าษาในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงค าแต่ละค ามีความหมาย 
ความหมายของค าจะปรากฏชดัเม่ืออยูใ่นประโยค การสงัเกตต าแหน่งและหนา้ท่ีของค าในประโยค 
จะช่วยใหเ้ราทราบชนิดของค ารวมทั้งความหมายของค าดว้ย ดงันั้นการศึกษาใหเ้ขา้ใจหนา้ท่ีและ
ชนิดของค าในประโยคจึงส าคญัมาก เพราะจะช่วยใหเ้ราสามารถใชค้  าไดถู้กตอ้งตรงตาม
ความหมายท่ีตอ้งการ 
 จากการสังเกตการตอบค าถามเก่ียวกบั เร่ืองการวิเคราะห์ค าและหนา้ท่ีของค าในประโยค
ภาษาไทย  ของระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถบอกชนิดของค า
ในประโยคได ้  โดยเฉพาะ เร่ืองค านามซ่ึงเป็นค าชนิดแรกซ่ึงเป็นพื้นฐานของการเรียนค าชนิดอ่ืน
ต่อไป  นกัเรียนบางคนทราบวา่ค านามมีก่ีชนิดอะไรบา้ง  แต่เม่ือใหว้ิเคราะห์ชนิดของค านามท่ีอยู่
ในประโยคจะเกิดความสบัสน   ไม่มัน่ใจเน่ืองจากยงัไม่เขา้ใจลกัษณะของค านามแต่ละชนิดอยา่ง
ลึกซ้ึง ขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ ส่งผลใหน้กัเรียนคิดวา่การเรียนภาษาไทยนั้นยาก ไม่สนุก ผูว้จิยั
จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะการวิเคราะห์ค านามในประโยคของนกัเรียน และปรับเปล่ียนทศันคติใน
การเรียนใหดี้ข้ึน ดว้ยการใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนั เพราะเป็นวิธีสอนท่ีนกัเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั
ร่วมกบัเพื่อนๆเป็นวิธีการท่ีน่าสนใจ ดงัท่ีวฒันาพร ระงบัทุกข ์ (2542 : 34) กล่าววา่ การเรียนแบบ
ร่วมมือกนั หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
ใหแ้ก่นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ   แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้       ความ 
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สามารถแตกต่างกนั โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของ
กลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากร การเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลงัใจ
กนั คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกวา่สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผดิชอบต่อการเรียนของ
ตนเองเท่านั้นหากแต่จะตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต ์ (2544 : 6) ท่ีกล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือกนั หมายถึง การ
สอนท่ีก าหนดใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนัท างานพร้อมกนัเป็นกลุ่มขนาดเลก็ โดยทุกคนมี
ความรับผดิชอบงานของตนเอง และงานส่วนรวมร่วมกนั มีปฏิสมัพนัธ์กนัและกนัมีทกัษะการ
ท างานกลุ่ม เพือ่ใหง้านบรรลุเป้าหมาย ส่งผลใหเ้กิดความพอใจอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม    

จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนจึงสนใจเลือกวิธีสอนแบบร่วมมือกนั Jigsaw II 
และ STAD   มาใชช่้วยพฒันาทกัษะการวเิคราะห์ค านามในประโยค  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6/1 โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย   

1. เพื่อพฒันาความสามารถการวิเคราะห์ค านามในประโยค ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีท่ี 6    โดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนั   Jigsaw II และ STAD 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อวธีิสอนแบบร่วมมือ
กนั   Jigsaw II และ STAD 

 
 

สมมติฐานการวิจัย   
1. ความสามารถในการวิเคราะห์ค านามในประโยค  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิคแบบร่วมมือกนั Jigsaw II และ STAD  แตกต่างกนั 
2. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีสอนแบบร่วมมือกนั   Jigsaw II และ STAD อยูใ่นระดบัดี 
 

ขอบเขตการวจิัย 
     กลุ่มตัวอย่าง   

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1  โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์ เขตการศึกษา 5 อคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ   อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2553  จ านวน 42 คน 
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     ตัวแปรต้น   
วิธีสอนแบบร่วมมือกนั   Jigsaw II และ STAD 
 

     ตัวแปรตาม   
             1.  ความสามารถในการวิเคราะห์ค านามในประโยค 

2.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนแบบร่วมมือกนั   Jigsaw II และ STAD 
 

    เนือ้หา 
 วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ช่ือ การอ่านพฒันาการคิด เร่ือง ค  านาม 
 

     ระยะเวลา 
 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ระหวา่งวนัท่ี 7-10  เดือนกนัยายน พ.ศ. 2553  จ านวน 6 
ชัว่โมง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 วธีิสอนแบบร่วมมือกนั หมายถึง วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การร่วมมือกนัในการเรียนรู้
และฝึกปฏิบติัของผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 4-6 คน จดัสมาชิกแบบคละความสามารถในการเรียนรู้ 
คละเพศหรือชาติพนัธ์ุ คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน สมาชิกมีเป้าหมายเดียวกนั ช่วยเหลือพึ่งพาและ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีความรับผดิชอบต่อผลงานตนเองและผลงานกลุ่ม 
 JigsawII  หมายถึง  รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาใหเ้ดก็เกิดการ
เรียนรู้ ไดรั้บประสบการณ์และมีความสนุกสนานในการเรียน โดยมีการแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย     
ท่ีเราจะเรียกวา่   กลุ่มบา้น  แลว้แบ่งเน้ือหาท่ีจะเรียนรู้เป็นหวัขอ้ยอ่ย แลว้มอบหมายใหน้กัเรียนแต่
ละคนในแต่ละกลุ่ม ไปศึกษาภายในกลุ่มท่ีรับผดิชอบหวัขอ้เดียวกนั ท่ีเรียกวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
หลงัจากเช่ียวชาญแลว้    จึงกลบัมาถ่ายทอดใหส้มาชิกในกลุ่มเดิมไดรั้บรู้ ครูจะมีการประเมินผล
โดยผลการประเมินจะคิดเป็นผลรวมของกลุ่ม  

STAD (Student Team Achievement Divisions)  หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กนั วิธีน้ีพฒันาเพิ่มเติมจาก TGT แต่จะใชก้ารทดสอบรายบุคคลแทนการแข่งขนั ผูเ้รียนทุกคนใน
กลุ่มท าแบบทดสอบ (Quiz) เพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน ตรวจค าตอบของผูเ้รียน น า
คะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมเป็นคะแนนกลุ่ม  
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 ค านาม หมายถึง ชนิดของค าในภาษาไทย ท่ีใชเ้รียกช่ือคน สตัว ์ ส่ิงของ สถานท่ี มี 5 ชนิด 
คือ        สามานยนาม วิสามานยนาม สมุหนาม ลกัษณนาม และอาการนาม ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน 
กรรมหรือส่วนขยายในประโยค  
 ประโยค หมายถึง การน าค  าตั้งแต่สองค าข้ึนไปมาเรียงต่อกนัโดยมีส่วนประกอบเป็น
ประธานและกริยา อ่านแลว้ไดใ้จความสมบูรณ์ อาจมีหรือไม่มีกรรมและส่วนขยายกไ็ด ้
 ความสามารถในการวเิคราะห์ค านามในประโยค หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก
ค านามทั้ง 5 ชนิด ในประโยคท่ีก าหนดจากแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 ความพงึพอใจทีม่ีต่อการเรียนการสอนโดยใช้วธีิสอนแบบร่วมมือกนั JigsawII และ STAD 
หมายถึง ความรู้สึกของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อการเรียนการสอน  โดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือ
กนั Jigsaw II และSTAD 
 นักเรียน   หมายถึง   ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1  โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นกัเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ค านามในประโยคดีข้ึน 
 2.  เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนของครูภาษาไทยต่อไป 
 3.  นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทยมากข้ึน 
 

บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถการวิเคราะห์ค านามในประโยค ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชว้ธีิสอนแบบร่วมมือกนั   Jigsaw II และ STAD ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร 
วรรณกรรมและผลงานวิจยัต่างๆ ซ่ึงน าเสนอตามล าดบัต่อไปน้ี 

1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  

2.  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3.   ชนิดและหนา้ท่ีของค านาม 

4.  การเรียนแบบร่วมมือกนั 

5.  กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เทคนิค Jigsaw II 
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6.  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD 

7.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช 2551 จดัท าข้ึนเพื่อใหเ้ขตพื้นท่ี
การศึกษา  หน่วยงานระดบัทอ้งถ่ินและสถานศึกษาทุกสงักดัท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดน้ าไปใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนเพือ่พฒันาเดก็และเยาวชน
ไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 3) 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาสามารถน าเป็นแนวทางในการจดัท า
หลกัสูตรของสถานศึกษาท่ีสนองตอบต่อหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  
2551  และเพิ่มเติมในส่วนท่ีเป็นความตอ้งการของทอ้งถ่ินโดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1.  ส่วนน า (วสิยัทศัน์  พนัธกิจ  จุดหมาย  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  สมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียน) 

2.  การจัดท าโครงสร้างหลกัสูตร(รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาเพิ่มเติม  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
เวลาเรียน) 

    ระดบัประถมศึกษา  (ป.1 – ป.6)  (รายปี) 
    ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 – ม.3)   (รายภาค) 
    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)   (รายภาค) 
โครงสร้างหลกัสูตรเป็นการน าเสนอโครงสร้างหลกัสูตรของโรงเรียนในแต่ละระดบัชั้น  

สนองตอบต่อหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2551  และความเป็นทอ้งถ่ิน
ทั้งในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดบัสถานศึกษาท่ีสะทอ้นการบริหารจดัการหลกัสูตร เวลา
เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินเพิ่มเติม  หรือ 
การจดัรายวิชาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของโรงเรียน 

3.  การจัดท าค าอธิบายรายวชิา  (รหสัวิชา  ช่ือรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบัชั้น  เวลา
เรียน  รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา) 

    3.1  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ 
    3.2  ศึกษาตวัช้ีวดัชั้นปี  (ป.1 – ม.3) 
    3.3  ศึกษาตวัช้ีวดัช่วงชั้น  (ม.4 – ม.6) 
    3.4  ศึกษาสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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    3.5 ศึกษากรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินเพิ่มเติมของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม  เขต 1 และโรงเรียน 

   3.6  ศึกษาการลงรหสัรายวิชาทั้งพื้นฐาน  และเพิ่มเติม 
ประมวลจดัท าค  าอธิบายรายวิชา  แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  อนัประกอบไปดว้ย  ส่วน

ของสาระการเรียนรู้  กระบวนการจดัการเรียนรู้และคุณลกัษณะท่ีเกิด  (คุณภาพผูเ้รียนตาม
หลกัสูตร) 

 
4. เกณฑ์การจบหลกัสูตร 
 
5. การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
    5.1 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
    5.2  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
    5.3  สาระการเรียนรู้ 
ด าเนินการจดัหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมหลกัสูตร

แกนกลางและสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินเพิ่มเติม 
 
6. การออกแบบการเรียนรู้ทีอ่งิมาตรฐาน 
    6.1  ตวัช้ีวดั 
    6.2  สาระการเรียนรู้ทั้งแกนกลางและทอ้งถ่ิน 
    6.3  ช้ินงาน / ภาระงาน 
    6.4  เกณฑก์ารประเมิน 
    6.5  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
    6.6  เวลาเรียน 
ด าเนินการออกแบบการเรียนรู้ท่ีอิงมาตรฐานการเรียนรู้ (แผนการจดัการเรียนรู้)  ประกอบ

ไปดว้ย  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  สาระส าคญั  สาระการเรียนรู้ (ความรู้  ทกัษะ/กระบวนการ  
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์  ช้ินงาน/ภาระงาน  เกณฑก์ารประเมินช้ินงาน  กิจกรรมการเรียนรู้ 
(น าเขา้สู่บทเรียน  ช่วยพฒันาผูเ้รียน  รวบยอด  ส่ือการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  บนัทึกผล
หลงัสอน) 
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7.  คู่มือการวดัและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
    7.1  การประเมินในระดบัชั้นเรียน  ประเมินความกา้วหนา้โดยใชว้ิธีการอยา่งหลากหลาย 
    7.2  การประเมินในระดบัสถานศึกษา  ตดัสินผลการเรียนรู้รายปี / รายภาค  การอ่าน   

คิดวิเคราะห์และเขียนตลอดจนคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 

วสัิยทศัน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็น

มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลกยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้
และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
เตม็ตามศกัยภาพ  

 

หลกัการ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

              1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเดก็และเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอ
ภาค และ   มีคุณภาพ 

3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จดัการเรียนรู้ 

5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
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จุดหมาย 
             หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข             
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน  เม่ือ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลย ี  และมี
ทกัษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและ               

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันา 

ส่ิงแวดลอ้ม   มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคม
อยา่งมีความสุข     
 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ ดงัน้ี 

 

 สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

 1.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมใน 
การใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
หลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 
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 2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อยา่งสร้างสรรค ์  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือ่น าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ    
ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่   พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้ เทคโนโลยดีา้น
ต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดงัน้ี 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3.  มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ่มเติมใหส้อดคลอ้ง

ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี  

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นใหท้ราบว่า
ตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  และการทดสอบระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบ
เพื่อประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

 

ตัวช้ีวัด 
ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนกัเรียนพงึรู้และปฏิบติัได ้ รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น

ซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใชใ้นการ
ก าหนดเน้ือหา  จดัท าหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑส์ าคญัส าหรับการวดั
ประเมินผลเพือ่ตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน   

1.ตวัช้ีวดัชั้นปีเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั          
(ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3)             

2.ตวัช้ีวดัช่วงชั้นเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย            
(มธัยมศึกษาปีท่ี 4- 6)  

363

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

                                                              

162 

                                         หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยดงัน้ี 

ภาษาไทย 
สาระที ่1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1   ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหา
ในการด าเนิน ชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน 
สาระที ่2  การเขียน 
 มาตรฐาน ท  2.1 ใชก้ระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาระที ่3 การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด  
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณ และสร้างสรรค ์
สาระที ่4  หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ    
สาระที ่5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคดิเห็น วจิารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวติจริง 
 
ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี้ความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อ
สร้างความเขา้ใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าใหส้ามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวติ
ร่วมกนั  ในสงัคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสนัติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ  เพือ่พฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรคใ์หท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคม และความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ี ตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ   นอกจากน้ียงัเป็น
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ส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ดา้นวฒันธรรม   ประเพณี   และสุนทรียภาพ  เป็นสมบติัล ้าค่า
ควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสาน ใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร การ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตจริง 

 การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแกว้   ค  าประพนัธ์ชนิดต่างๆ   

การอ่านในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน   เพื่อน าไป 

ปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 การเขียน  การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี   การเขียนส่ือสาร  โดยใชถ้อ้ยค าและรูปแบบต่างๆ   

ของการเขียน  ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ  ยอ่ความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ 

วิเคราะห์วิจารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 

 การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  การพดูแสดงความคิดเห็น 

ความรู้สึก   พูดล าดบัเร่ืองราวต่างๆ   อยา่งเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการ

และ ไม่เป็นทางการ  และการพดูเพื่อโนม้นา้วใจ  

 หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑข์องภาษาไทย  การใชภ้าษาให้ถูกตอ้ง

เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

 วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล 

แนวความคิด คุณค่าของงานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเขา้ใจบทเห่  

บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย   ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด  

ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เร่ืองราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิด

ความซาบซ้ึงและภาคภูมิใจบรรพบุรุษท่ีไดส้ัง่สมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 

คุณภาพผู้เรียน 

จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้ง อธิบาย

ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัของค า  ประโยค  ขอ้ความ  ส านวนโวหาร  จากเร่ืองท่ี
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อ่าน   เขา้ใจค าแนะน า  ค  าอธิบายในคู่มือต่างๆ  แยกแยะขอ้คิดเห็นและขอ้เทจ็จริง    รวมทั้งจบั

ใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านและน าความรู้ความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาในการ       

ด าเนินชีวิตได ้มีมารยาทและมีนิสยัรักการอ่าน   และเห็นคุณค่าส่ิงท่ีอ่าน 

 มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัและคร่ึงบรรทดั   เขียนสะกดค า  แต่ง

ประโยคและเขียนขอ้ความ   ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าชดัเจนเหมาะสม   ใชแ้ผนภาพ  

โครงเร่ืองและแผนภาพความคิด  เพื่อพฒันางานเขียน  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  จดหมายส่วนตวั  

กรอกแบบรายการต่างๆ   เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเร่ืองตามจินตนาการอยา่ง

สร้างสรรค ์ และมีมารยาทในการเขียน 

 พดูแสดงความรู้ ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  เล่าเร่ืองยอ่หรือสรุปจากเร่ืองท่ีฟัง

และดู            ตั้งค  าถาม   ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีฟังและดู   รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟัง

และดูโฆษณาอยา่งมีเหตุผล  พดูตามล าดบัขั้นตอนเร่ืองต่างๆ  อยา่งชดัเจน  พดูรายงานหรือประเดน็

คน้ควา้จากการฟัง  การดู  การสนทนา  และพดูโนม้นา้วไดอ้ยา่งมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการดู

และพดู 

 สะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า  ส านวน  ค  าพงัเพยและสุภาษิต   รู้และเขา้ใจ  

ชนิดและหนา้ท่ีของค าในประโยค   ชนิดของประโยค     และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   ใชค้  า

ราชาศพัทแ์ละค าสุภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม   แต่งประโยค   แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนส่ี  กลอน

สุภาพ และกาพยย์านี 11  

 เขา้ใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  เล่านิทานพื้นบา้น  ร้องเพลง

พื้นบา้นของทอ้งถ่ิน  น าขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  และท่องจ าบทอาขยาน

ตามท่ีก าหนดได ้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั วชิาภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  6     
สาระที ่4    หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลงั

ของภาษา           ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ        
    ป.6/1   วิเคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของค าในประโยค       
    ป.6/2   ใชค้  าไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล 
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    ป.6/3  รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้น
ภาษาไทย 

    ป.6/4   ระบุลกัษณะของประโยค 
    ป.6/5   แต่งบทร้อยกรอง 
    ป.6/6   วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนท่ีเป็นค าพงัเพย และสุภาษิต 
 

ชนิดและหน้าที่ของค านาม 

ค านามในภาษาไทยแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ 
1. สามานยนาม หรือค านามทัว่ไป คือ ค  านามสามญัท่ีใชเ้ป็นช่ือทัว่ไป หรือเป็นค าเรียกส่ิง

ต่างๆ โดยทัว่ไป ไม่ช้ีเฉพาะเจาะจง เช่น คน, รถ, หนงัสือ, กลว้ย เป็นตน้ สามานยนามบาง

ค ามีค  ายอ่ยเพือ่บอกชนิดยอ่ยๆของส่ิงต่างๆ เรียกวา่ สามานยนามยอ่ย เช่น คนไทย, 

รถจกัรยาน, หนงัสือแบบเรียน, กลว้ยหอม เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น  

o ดอกไมอ้ยูใ่นแจกนั 

o แมวชอบกินปลา 

2. วสิามานยนาม หรือค านามช้ีเฉพาะ คือ ค  านามท่ีเป็นช่ือเฉพาะของคน สตัว ์ สถานท่ี หรือ

เป็นค าเรียกบุคคล สถานท่ีเพื่อเจาะจงวา่เป็นคนไหน ส่ิงใด เช่น ธรรมศาสตร์, วดัมหาธาตุ, 

รามเกียรต์ิ เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น  

o นิดและนอ้ยเป็นพี่นอ้งกนั 

o อิเหนาไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นยอดของกลอนบทละคร 

3. ลกัษณนาม คือ ค  านามท่ีท าหนา้ท่ีประกอบนามอ่ืน เพือ่บอกรูปร่าง ลกัษณะ ขนาดหรือ

ปริมาณของนามนั้นใหช้ดัเจนข้ึน เช่น รูป, องค,์ กระบอก เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น  

o คน 6 คน นัง่รถ 2 คนั 

o ผา้ 20 ผนื เรียกวา่ 1 กลีุ 

4. สมุหนาม คือ ค  านามบอกหมวดหมู่ของสามานยนาม และวิสามานยนามท่ีรวมกนัมากๆ 

เช่น ฝงูผึ้ง, โขลงชา้ง, กองทหาร เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น  

o กองยวุกาชาดมาตั้งค่ายอยูท่ี่น่ี 

o พวกเราไปตอ้นรับคณะรัฐมนตรี 
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5. อาการนาม คือ ค  าเรียกส่ิงท่ีไม่มีรูปร่าง ไม่มีขนาด จะมีค าวา่ "การ" และ "ความ" น าหนา้ 

เช่น การกิน , การนอน , การเรียน , ความสวย , ความคิด , ความดี เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น  

o การวิ่งเพื่อสุขภาพไม่ตอ้งใชค้วามเร็ว 

o การเรียนช่วยใหมี้ความรู้ 

ขอ้สังเกต ค าวา่ “การ” และ “ความ” ถา้น าหนา้ค าชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่ค  ากริยา หรือวิเศษณ์จะไม่
นบัวา่เป็นอาการนาม เช่น การรถไฟ, การประปา, ความแพง่ เป็นตน้ ค  าเหล่าน้ีจดัเป็นสามานยนาม 
หน้าที ่

 ท าหนา้ท่ีเป็นประธานของประโยค เช่น  

o เดก็ร้องเพลง 

o นกบิน 

 ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของประโยค เช่น  

o แมวกินปลา 

o ต ารวจจบัผูร้้าย 

o นอ้งท าการบา้น 

 ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนขยายค านามอ่ืน เช่น  

o สมศรีเป็นขา้ราชการครู 

o นายสมศกัด์ิทนายความฟ้องนายปัญญาพอ่คา้ 

 ท าหนา้ท่ีขยายค ากริยา เช่น  

o แม่ไปตลาด 

o นอ้งอยูบ่า้น 

 ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนเติมเตม็ของค ากริยาบางค า เช่น  

o เขาเหมือนพอ่ 

o เธอคลา้ยพี่ 

o วนิดาเป็นครู 

 ท าหนา้ท่ีตามหลงับุพบท เพือ่ท าหนา้ท่ีบอกสถานท่ี หรือขยายกริยาใหมี้เน้ือความบอก

สถานท่ีชดัเจนข้ึน เช่น  

o เขาเป็นคนเห็นแก่ตวั 
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o พอ่นอนบนเตียง 

o ปู่ป่วยอยูท่ี่โรงพยาบาล 

 
การเรียนแบบร่วมมือกนั 

 
ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 
              มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการเรียนแบบร่วมมือ ดงัน้ี 
              อาร์ซท และนิวแมน (Artzt and newman. 1990 : 448 – 449) กล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือ
เป็นวิธีท่ีผูเ้รียนท าการแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของกลุ่ม เพื่อบรรลุเป้าหมายสมาชิกทุกคนจึงช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ใหเ้กิดการเรียนรู้และแกปั้ญหาครูไม่ใชเ้ป็นแหล่งความรู้ ท่ีคอยป้อนแก่นกัเรียนแต่จะมีบทบาทเป็น
ผูค้อยใหค้วามช่วยเหลือจดัหาและช้ีแนะแหล่งขอ้มูล ในการเรียนตวันกัเรียนเองจะเป็นแหล่งความรู้
ซ่ึงกนัและกนัในกระบวนการเรียนรู้ 
              จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson. 1991 : 6-7)  กล่าววา่  การเรียนแบบ
ร่วมมือเป็นการเรียนท่ีจดัข้ึนโดยการคละกนัระหวา่งนกัเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนันกัเรียน
ท างานร่วมกนัและช่วยเหลือกนัเพื่อใหก้ลุ่มของตนประสบผลส าเร็จในการเรียน 
              วฒันาพร  ระงบัทุกข ์ (2542 : 34) กล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือกนั หมายถึงวิธีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนใหแ้ก่นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั
เป็นกลุ่มเลก็ ๆ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั โดยท่ีแต่ละคน
มีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลงัใจแก่กนัและกนั คนท่ีเรียนเก่งจะ
ช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกวา่สมาชิกในกลุ่มไม่เพยีงแต่รับผดิชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่
จะตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
              พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต ์ (2544 : 6) กล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือกนั หมายถึง วิธีสอนแบบ
หน่ึง โดยก าหนดใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนัท างานพร้อมกนัเป็นกลุ่มขนาดเลก็โดยทุกคน
มีความรับผดิชอบงานของตนเอง และงานส่วนรวมร่วมกนัมีปฏิสมัพนัธ์กนัและกนัมีทกัษะการ
ท างานกลุ่ม เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย ส่งผลใหเ้กิดความพอใจอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม
ร่วมกนั 
               จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือกนัขา้งตน้ สรุปไดว้า่ เป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางท่ีนกัเรียนมีความสามารถแตกต่างกนัโดยแบ่งนกัเรียนเป็น
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กลุ่มเลก็ ๆ ในการเรียนร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงนกัเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ไดก้ต่็อเม่ือสมาชิกคน
อ่ืน ๆ ในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกนั ความส าเร็จของตนเองกคื็อความส าเร็จของกลุ่มดว้ย 
 

ลกัษณะการเรียนแบบร่วมมอืกนั 
              มีนกัการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศกล่าวถึงลกัษณะของการเรียนแบบร่วมมือกนั
ไวด้งัน้ี 
              จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson. 1991 : 10-15) กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของ
การเรียนแบบร่วมมือกนั ไว ้5 ประการ ดงัน้ี 
              1.  การสร้างความรู้สึกพึ่งพากนัทางบวกใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มนกัเรียน (Positive  
interdependence)วิธีการท่ีท าใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกพึ่งพากนัจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหมี้การพึ่งพากนัในดา้นการไดรั้บประโยชน์จากความส าเร็จของกลุ่มร่วมกนั เช่น รางวลัหรือ
คะแนน  และพึ่งพากนัในดา้นกระบวนการท างานเพื่อใหง้านกลุ่มสามารถบรรลุไดต้ามเป้าหมาย
โดยมีการก าหนดบทบาทของแต่ละคนท่ีเท่าเทียมกนัและสมัพนัธ์ต่อกนัจึงจะท าใหง้านส าเร็จ  และ
การแบ่งงานใหน้กัเรียนแต่ละคนในกลุ่มใหมี้ลกัษณะท่ีต่อเน่ืองกนั  ถา้ขาดสมาชิกคนใดจะท าให้
งานด าเนินต่อไปไม่ได ้
              2. การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีส่งเสริมกนัระหวา่งนกัเรียน (Face-to-face promotive interaction) 
คือ  นกัเรียนในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย  อธิบาย  ซกัถาม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและ
กนั    เพื่อใหส้มาชิกแต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้  และการเรียนรู้เหตุผลซ่ึงกนัและกนั  ใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัเก่ียวกบัการท างานของตน   สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือ สนบัสนุน กระตุน้ ส่งเสริม
และใหก้ าลงัใจกนั  และกนัในการท างานและการเรียนเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายของ
กลุ่ม 
              3.  ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล   (Individual  accountability)   คือ     ความ 
รับผดิชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน โดยตอ้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็
ความสามารถ  ตอ้งรับผดิชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ทุกคนใน
กลุ่มจะรู้วา่ใครตอ้งการความช่วยเหลือ    ส่งเสริมสนบัสนุนในเร่ืองใด มีการกระตุน้กนัและกนัให้
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้มบูรณ์มีการตรวจสอบ  เพื่อใหแ้น่ใจวา่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลหรือไม่โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มตอ้งมีความมัน่ใจ  และพร้อมท่ีจะไดรั้บการทดสอบเป็น
รายบุคคล  เพื่อเป็นการประกนัวา่สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความรับผดิชอบร่วมกนักบักลุ่ม 
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              4. ทกัษะระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย (Interpersonal and small group 
skills) การท างานกลุ่มยอ่ยจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนทกัษะทางสงัคมและทกัษะในการท างานกลุ่ม 
เพื่อใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข   ดงันั้นนกัเรียนควรจะตอ้งท าความรู้จกักนั
เรียนรู้ลกัษณะนิสยัและสร้างความไวว้างใจต่อกนัและกนั รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น
อยา่งมีเหตุผล รู้จกัติดต่อส่ือสาร และสามารถตดัสินใจแกปั้ญหา ขอ้ขดัแยง้ในการท างานร่วมกนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
              5.  กระบวนการกลุ่ม (Group process) เป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือวิธีการท่ีจะ
ช่วยใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได ้ โดยสมาชิกกลุ่ม
ตอ้งท าความเขา้ใจในเป้าหมายการท างาน วางแผนปฏิบติังานและด าเนินงานตามแผนร่วมกนั  และ
ท่ีส าคญัจะตอ้งมีการประเมินผลงานของกลุ่ม  ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  ประเมินบทบาท
ของสมาชิกวา่           สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถปรับปรุงการท างานของตนใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร 
สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกนัแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจวา่ควรมีการปรับปรุง หรือ
เปล่ียนแปลงอะไร  และอยา่งไรดงันั้นกระบวนการกลุ่มจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จของกลุ่ม 
 
การเรียนแบบร่วมมือกนัต้องมีหลกัการ 4 ประการ ดังนี ้
                       1) การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัเชิงบวก (Positive interdependence) การช่วยเหลือ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนัเพื่อสูค้วามส าเร็จและตระหนกัวา่ความส าเร็จของแต่ละคนคือความส าเร็จของ
กลุ่ม 
                      2) ความรับผดิชอบรายบุคคล (Individual accountability) ทุกคนในกลุ่มมีบทบาท
หนา้ท่ี   ความรับผดิชอบในการคน้ควา้ท างาน  สมาชิกทุกคนตอ้งเรียนรู้ในส่ิงท่ีเรียนเหมือนกนัจึง
ถือวา่เป็นความส าเร็จของกลุ่ม 
                        3) ความเท่าเทียมกนัในการมีส่วนร่วม (Equal participation) ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม
ในการท างาน ซ่ึงท าไดโ้ดยก าหนดบทบาทของแต่ละคน 
                       4) การมีปฏิสัมพนัธ์ไปพร้อม ๆ กนั (Simultaneous interaction) สมาชิกทุกคนจะ
ท างาน     คิด อ่าน ฟัง ฯลฯ  ไปพร้อม ๆ กนั 
              6. มีเทคนิคหรือรูปแบบการจดักิจกรรม (Structures) รูปแบบการจดักิจกรรมหรือเทคนิค
การเรียนแบบร่วมมือกนัเป็นส่ิงท่ีใชเ้ป็นค าสัง่ใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กนัเทคนิคต่าง ๆ จะตอ้ง
เลือกใชใ้หต้รงกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการแต่ละเทคนิคนั้นออกแบบไดเ้หมาะกบัเป้าหมายท่ีต่างกนั 
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              พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต ์( 2544 : 6) กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของการเรียนแบบร่ววมือกนัไว ้6 
ขอ้ดงัน้ี 
                  1.  องคป์ระกอบของกลุ่มประกอบดว้ยผูน้ า สมาชิก และกระบวนการกลุ่ม 
 2.  สมาชิกมีตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
                3.  กลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถทางการเรียนคละกนัเพศคละกนั  
เช้ือชาติคละกนั 
              4.  สมาชิกทุกคน ตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีชดัเจนและท างานไปพร้อมๆ  กนั รวมทั้ง 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคละกนั 
                 5.  สมาชิกทุก ๆ คนตอ้งมีความรับผดิชอบร่วมกนั 
                 6.  คะแนนของกลุ่มคือคะแนนท่ีไดจ้ากคะแนนสมาชิกแต่ละคนร่วมกนั 
               จากการศึกษาลกัษณะของการเรียนแบบร่วมมือกนัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่  ลกัษณะ
ส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือกนัเป็นการเรียนท่ีแบ่งเป็นกลุ่มเลก็ๆ  ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกนัไม่วา่จะเป็นเพศ    ความสามารถดา้นการเรียน  ท่ีไดม้าท างานร่วมกนัโดย
มีเป้าหมายท่ีจะประสบความส าเร็จร่วมกนัมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  มีการ
ช่วยเหลือกนั  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและกลุ่ม   ท่ีมีกระบวนการท างานกลุ่มเป็นล าดบัขั้นตอน
เพื่อช่วยใหก้ารท างานประสบความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือกนั 
              การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  ท าใหน้กัเรียนไดท้ างาน
ร่วมกนั  มีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั ซ่ึงจะท าใหมี้ทกัษะในการท างานกลุ่ม  ซ่ึงมีนกัการศึกษา
ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือกนัไว ้ดงัน้ี 
              จอห์นสัน และจอห์นสัน(Johnson and Johnson. 1987 : 27-30) กล่าวถึงประโยชน์ของการ
เรียนแบบร่วมมือกนัไว ้สรุปได ้9 ประการ ดงัน้ี 
            1.  นกัเรียนเก่งท่ีเขา้ใจค าสอนของครูไดดี้  จะเปล่ียนค าสอนของครูเป็นภาษาพดูของ
นกัเรียน  แลว้อธิบายใหเ้พื่อนฟังไดแ้ละท าใหเ้พื่อนเขา้ใจไดดี้ข้ึน 
 2.  นกัเรียนท่ีท าหนา้ท่ีอธิบายบทเรียนใหเ้พื่อนฟัง จะเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน 
 3.  การสอนเพือ่นเป็นการสอนตวัต่อตวัท าใหน้กัเรียน ไดรั้บความเอาใจใส่และมี 
ความสนใจมากยิง่ข้ึน 
 4.  นกัเรียนทุกคนต่างกพ็ยายามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพราะครูคิดคะแนนเฉล่ีย 
ของทั้งกลุ่มดว้ย 
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 5.  นกัเรียนทุกคนเขา้ใจดีวา่คะแนนของตน  มีส่วนช่วยเพิ่มหรือลดค่าเฉล่ียของกลุ่ม  
ดงันั้น ทุกคนตอ้งพยายามปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหก้ลุ่มประสบ
ความส าเร็จ 
 6.  นกัเรียนทุกคนมีโอกาสฝึกทกัษะทางสงัคมมีเพื่อนร่วมกลุ่มและเป็นการเรียนรู้ 
วิธีการท างานเป็นกลุ่ม  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์มากเม่ือเขา้สู่ระบบการท างานอนัแทจ้ริง 
             7.  นกัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้กระบวนการกลุ่มเพราะในการปฏิบติังานร่วมกนันั้นก ็
ตอ้งมีการทบทวนกระบวนการท างานของกลุ่มเพื่อใหป้ระสิทธิภาพการปฏิบติังาน หรือคะแนนของ
กลุ่มดีข้ึน 
 8.  นกัเรียนเก่งจะมีบทบาททางสงัคมในชั้นมากข้ึน  เขาจะรู้สึกวา่เขาไม่ไดเ้รียนหรือ
หลบไปท่องหนงัสือเฉพาะตน  เพราะเขาตอ้งมีหนา้ท่ีต่อสงัคมดว้ย 
 9.  ในการตอบค าถามในหอ้งเรียน หากตอบผดิเพื่อนจะหวัเราะ แต่เม่ือท างานเป็น 
กลุ่ม นกัเรียนจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ถา้หากตอบผดิกถื็อวา่ผดิทั้งกลุ่ม คนอ่ืน ๆ อาจจะใหค้วาม
ช่วยเหลือบา้ง  ท าใหน้กัเรียนในกลุ่มมีความผกูพนักนัมากข้ึน 
            กรมวิชาการ (2543 : 45-46) กล่าวถึง ประโยชนท่ี์ส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือกนัสรุปได้
ดงัน้ี 
            1.  สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสมาชิก เพราะทุก ๆ คนร่วมมือในการท างานกลุ่ม 
ทุก ๆ คน มีส่วนร่วมเท่าเทียมกนัท าใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
 2.  ส่งเสริมใหส้มาชิกทุกคนมีโอกาสคิดพดูแสดงออกแสดงความคิดเห็นลงมือ 
กระท าอยา่งเท่าเทียมกนั 
 3.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่น เดก็เก่งช่วยเดก็ท่ีเรียนไม่เก่ง  
ท าใหเ้ดก็เก่งภาคภูมิใจ รู้จกัสละเวลา  ส่วนเดก็อ่อนเกิดความซาบซ้ึงในน ้าใจของเพื่อนสมาชิก
ดว้ยกนั 
             4.  ท าใหรู้้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   การร่วมคิด   การระดมความคิด น าขอ้มูล
ท่ีไดม้าพิจารณาร่วมกนัเพื่อหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเป็นการส่งเสริมใหช่้วยกนัคิดหาขอ้มูลใหม้า
คิดวิเคราะห์และเกิดการตดัสินใจ 
 5.  ส่งเสริมทกัษะทางสงัคม  ท าใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัในการอยูร่่วมกนัดว้ยอยา่งมี
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเขา้ใจกนัและกนั 
             6. ส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
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              จากการศึกษาประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือกนัสรุปไดว้า่ ประโยชน์ของการเรียน
แบบร่วมมือกนัต่อผูเ้รียน  มีทั้งในดา้นการมีส่วนร่วมในการเรียน  การมีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและการ
ท าใหผู้เ้รียนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม  เพราะการเรียนแบบร่วมมือกนัในหอ้งเรียนเป็นการฝึกให้
นกัเรียนมีความรับผดิชอบร่วมกนั มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  รู้จกัคิด  รู้จกัแกปั้ญหาซ่ึงจะท าให้
นกัเรียนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในการช่วยพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต 
 

เทคนิคที่ใช้ในการเรียนแบบร่วมมือ 
  เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือมีอยู ่  2  แบบคือ  เทคนิคท่ีใชต้ลอดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและเทคนิคท่ีไม่ไดใ้ชต้ลอดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในท่ีน้ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะเลือกใชเ้ทคนิค
ท่ีไม่ใชต้ลอดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชัว่โมงอาจใชใ้นขั้นน า   หรือจะสอดแทรกในขั้น
สอนตอนใดกไ็ด ้  หรือใชใ้นขั้นสรุป    ขั้นทบทวน  ขั้นวดัผลของคาบเรียนใดคาบเรียนหน่ึงตามท่ี
ครูผูส้อนก าหนดเทคนิควิธีเรียนแบบร่วมมือท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.  เทคนิคการพดูเป็นคู่ (Rally robin) เป็นเทคนิควิธีเรียนแบบร่วมมือท่ีนกัเรียนแบ่งเป็น
กลุ่มยอ่ย  แลว้ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้ดู ตอบ แสดงความคิดเห็นเป็นคู่ ๆ แต่ละคู่จะผลดักนั
พดู และฟังโดยใชเ้วลาเท่าๆ กนั  
  2.  เทคนิคการเขียนเป็นคู่ (Rally table) เป็นเทคนิคคลา้ยกบัการพดูเป็นคู่ ต่างกนัเพียงแต่
ละคู่ผลดักนัเขียนหรือวาดแทนการพดู  
  3.  เทคนิคการพดูรอบวง (Round robin) เป็นเทคนิคท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนในกลุ่มผลดั
กนัพดู    ตอบ อธิบาย   ซ่ึงเป็นการพดูท่ีผลดักนัทีละคนตามเวลาท่ีก าหนดจนครบ 4 คน 
  4.  เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table) เป็นเทคนิคท่ีเหมือนกบัการพดูรอบวงแตกต่าง
กนัท่ีเนน้การเขียนแทนการพดู เม่ือครูถามปัญหาหรือใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น นกัเรียนจะผลดั
กนัเขียนลงในกระดาษท่ีเตรียมไวที้ละคนตามเวลาท่ีก าหนด  
  5. เทคนิคการเขียนพร้อมกนัรอบวง (Simultaneous round table) เทคนิคน้ีเหมือนการ
เขียนรอบวง   แตกต่างกนัท่ีเนน้ใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มเขียนค าตอบพร้อมกนั  
  6.  เทคนิคคู่ตรวจสอบ (Pairs check) เป็นเทคนิคท่ีใหส้มาชิกในกลุ่มจบัคู่กนัท างาน  เม่ือ
ไดรั้บค าถามหรือปัญหาจากครู  นกัเรียนคนหน่ึงจะเป็นคนท าและอีกคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเสนอแนะ
หลงัจากท่ีท าขอ้ท่ี 1  เสร็จ  นกัเรียนคู่นั้นจะสลบัหนา้ท่ีกนั  เม่ือท าเสร็จครบแต่ละ 2 ขอ้ แต่ละคู่จะ
น าค  าตอบมาและเปล่ียนและตรวจสอบค าตอบของคู่อ่ืน  
  7.  เทคนิคร่วมกนัคิด (Numbered  heads  together)  เทคนิคน้ีแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มดว้ย
กลุ่มละ  4  คน  ท่ีมีความสามารถคละกนั  แต่ละคนมีหมายเลขประจ าตวั  แลว้ครูถามค าถาม หรือ
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มอบหมายงานใหท้ า  แลว้ใหน้กัเรียนไดอ้ภิปรายในกลุ่มยอ่ยจนมัน่ใจวา่สมาชิกในกลุ่มทุกคนเขา้ใจ
ค าตอบ  ครูจึงเรียนหมายเลขประจ าตวัผูเ้รียน  หมายเลขท่ีครูเรียกจะเป็นผูต้อบค าถามดงักล่าว  
  8.  เทคนิคการเรียงแถว (Line-ups) เป็นเทคนิคท่ีง่าย ๆ โดยใหน้กัเรียนยนืแถวเรียงล าดบั
ภาพ  ค  า  หรือส่ิงท่ีครูก าหนดให ้  เช่น ครูใหภ้าพต่างๆ  แก่นกัเรียน  แลว้ใหน้กัเรียนยนืเรียงล าดบั
ภาพขั้นตอนของวงจรชีวิตของแมลง  ห่วงโซ่อาหาร เป็นตน้  
  9.  เทคนิคการแกปั้ญหาดว้ยจ๊ิกซอว ์(Jigsaw  problem solving)  เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกแต่
ละคนคิดค าตอบของตนไว ้  แลว้น าค  าตอบของแต่ละคนมารวมกนั  เพื่อแกปั้ญหาใหไ้ดค้  าตอบท่ี
สมบูรณ์เหมาะสมท่ีสุด  
  10.  เทคนิควงกลมซอ้น (Inside–outside circle)  เป็นเทคนิคท่ีใหน้กัเรียนนัง่หรือยนืเป็น
วงกลมซอ้นกนั 2 วง  จ  านวนเท่ากนั วงในหนัหนา้ออก  วงนอกหนัหนา้เขา้  นกัเรียนท่ีอยูต่รงกบั
จบัคู่กนัเพื่อสมัภาษณ์ซ่ึงกนัและกนั  หรืออภิปรายปัญหาร่วมกนั  จากนั้นจะหมุนเวยีนเพื่อเปล่ียนคู่
ใหม่ไปเร่ือยๆ ไม่ซ ้ าคู่กนั  โดยนกัเรียนวงนอกและวงในเคล่ือนไปในทิศทางตรงขา้มกนั 
  11. เทคนิคแบบมุมสนทนา (Corners)  เป็นเทคนิควิธีท่ีครูเสนอปัญหา และประกาศมุม 
ต่าง ๆ  ภายในหอ้งเรียนแทนแต่ละขอ้ แลว้นกัเรียนแต่ละกลุ่มยอ่ยเขียนหมายเลขขอ้ท่ีชอบมากกวา่ 
และเคล่ือนเขา้สู่มุมท่ีเลือกไว ้ นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายภายในกลุ่มตามมุมต่างๆ หลงัจากนั้นจะเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนในมุมใดมุมหน่ึงอภิปรายเร่ืองราวท่ีไดศึ้กษาใหเ้พื่อนในมุมอ่ืนฟัง 
  12.  เทคนิคการอภิปรายเป็นคู่   (Pair discussion)   เป็นเทคนิคท่ีครูก าหนดหวัขอ้     หรือ 
ค าถาม    แลว้ใหส้มาชิกทีนัง่ใกลก้นัร่วมกนัคิดและอภิปรายเป็นคู่   (Kogan. 1995 : 35 อา้งถึงใน 
พิมพนัธ์ เดชะคุปต.์  2541 : 45) 
  13.  เทคนิคเพือ่นเรียน  (Partners)  เป็นเทคนิคท่ีใหน้กัเรียนในกลุ่มจบัคู่เพื่อช่วยเหลือ 
นกัเรียนในบางคร้ังคู่หน่ึงอาจไปขอค าแนะน า  ค  าอธิบายจากคู่อ่ืนๆ ท่ีคาดวา่จะมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวดีกวา่และเช่นเดียวกนัเม่ือนกัเรียนคู่นั้นเกิดความเขา้ใจท่ีแจ่มชดัแลว้  กจ็ะเป็น
ผูถ่้ายทอดความรู้ใหน้กัเรียนคู่อ่ืนๆ ต่อไป (อรพรรณ  พรสีมา. 2540 : 17) 
  14. เทคนิคการคิดเด่ียว คิดคู่ ร่วมกนัคิด (Think - pair -  share) เป็นเทคนิคท่ีเร่ิมจาก
ปัญหาท่ีครูผูส้อนก าหนดนกัเรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบดว้ยตนเองก่อนแลว้น าค  าตอบไปอภิปราย
กบัเพื่อนท่ีเป็นคู่  จากนั้นจึงน าค  าตอบของแต่ละคู่มาอภิปรายพร้อมกนั 4 คน  เม่ือมัน่ใจวา่ค  าตอบ
ของตนถูกตอ้งหรือดีท่ีสุด  จึงน าค  าตอบเล่าใหเ้พื่อนทั้งชั้นฟัง   (Kogan.  1995 : 46-47 อา้งถึงใน 
พิมพนัธ์  เดชะคุปต.์  2541 : 41-44) 
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  15.  เทคนิคการท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่  และท าคนเดียว (Team - pair - solo) เป็นเทคนิคท่ี
ครูก าหนดปัญหาหรืองานใหแ้ลว้นกัเรียนท างานร่วมกนัทั้งกลุ่มจนงานส าเร็จ  จากนั้นจะแยกท างาน
เป็นคู่จนงานส าเร็จ  สุดทา้ยนกัเรียนแต่ละคนแยกมาท าเองจนส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง  
  16. เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (Team discussion) เป็นเทคนิคท่ีครูก าหนดหวัขอ้หรือ
ค าถาม  แลว้ใหน้กัเรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด และพดูอภิปรายพร้อมกนั  
  17.  เทคนิคโครงงานเป็นทีม (Team  project) เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัวิชาวิทยาศาสตร์
มาก  เทคนิคน้ีเร่ิมจากครูอธิบายโครงงานใหน้กัเรียนเขา้ใจก่อนและก าหนดเวลา  และก าหนด
บทบาทท่ีเท่าเทียมกนัของสมาชิกในกลุ่ม  และมีการหมุนเวียนบทบาท  แจกอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัท าโครงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  จากนั้นจะมีการน าเสนอโครงงานของแต่
ละกลุ่ม  
  18. เทคนิคสัมภาษณ์เป็นทีม (Team – interview) เป็นเทคนิคท่ีมีการก าหนดหมายเลข
ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม  แลว้ครูผูส้อนก าหนดหวัขอ้และอธิบายหวัขอ้ใหน้กัเรียนทั้งชั้นสุ่ม
หมายเลขของนกัเรียนในกลุ่มยนืข้ึนแลว้ใหเ้พื่อนๆ ร่วมทีมเป็นผูส้มัภาษณ์และผลดักนัถาม  โดย
เรียงล าดบัเพื่อนใหทุ้กคนมีส่วนร่วมเท่า ๆ กนั เม่ือหมดเวลาตามท่ีก าหนด  คนท่ีถูกสมัภาษณ์นัง่ลง  
และนกัเรียนหมายเลขต่อไปน้ีและถูกสมัภาษณ์หมุนเวียนเช่นน้ีเร่ือยไปจนครบทุกคน 
  19.  เทคนิคบตัรค าช่วยจ า (Color-coded  co-op cards)  เป็นเทคนิคท่ีฝึกใหน้กัเรียนจดจ า
ขอ้มูลจากการเล่นเกมท่ีใชบ้ตัรค าถาม  บตัรค าตอบ  ซ่ึงนกัเรียนแต่ละกลุ่มท่ีเตรียมบตัรมาเป็นผูถ้าม  
และมีการใหค้ะแนนกบักลุ่มท่ีตอบไดถู้กตอ้ง  
  20.  เทคนิคการสร้างแบบ (Formations) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนก าหนดวตัถุประสงคห์รือ
ส่ิงท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนสร้าง แลว้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายและท างานร่วมกนัเพือ่
สร้างช้ินงาน  หรือสาธิตงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  เช่น  ใหน้กัเรียนสาธิตวา่ฤดูกาลเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  
สาธิตการท างานของกงัหนัลม  สร้างวงจรของห่วงโซ่อาหาร  หรือสายใยอาหาร 
  21.  เทคนิคเกมส่งปัญหา  (Send- a-problem)  เป็นเทคนิคท่ีนกัเรียนสนุกกบัเกม 
โดยนกัเรียนทุกคนในกลุ่มตั้งปัญหาดว้ยตวัเองคนละ 1 ค  าถามไวด้า้นหนา้ของบตัรและค าตอบซ่อน
อยูห่ลงับตัร  นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มก าหนดหมายเลขประจ าตวั 1-4  เร่ิมแรกนกัเรียนหมายเลข 4 
ส่งปัญหาของกลุ่มใหห้มายเลข 1 ในกลุ่มถดัไป  ซ่ึงจะเป็นผูอ่้านค าถามและตรวจสอบค าตอบส่วน
สมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มตอบค าถามในขอ้ถดัไปจะหมุนเวียนใหส้มาชิกหมายเลขอ่ืนตามล าดบั คือ 
นกัเรียนหมายเลข 2 เป็นผูอ่้านค าถาม  และตรวจค าตอบจนครบทุกคนในกลุ่ม  แลว้เร่ิมใหม่ใน
ลกัษณะเช่นน้ีไปเร่ือยๆ ในรอบต่อๆ ไป   
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  22.  เทคนิคแลกเปล่ียนปัญหา (Trade-a-problem)  เป็นเทคนิคท่ีใหน้กัเรียนแต่ละคู่ตั้ง 
ค าถามเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเรียนและเขียนค าตอบเกบ็ไวจ้ากนั้นใหน้กัเรียนแต่ละคู่แลกเปล่ียนค าถามกบั
เพื่อนคู่อ่ืน แต่ละคู่จะช่วยกนัแกปั้ญหาจนเสร็จ  แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัวิธีการแกปั้ญหาของเพื่อน
เจา้ของปัญหานั้น  
  23.  เทคนิคแบบเล่นเลียนแบบ (Match mine) เป็นเทคนิคท่ีใหน้กัเรียนกลุ่มหน่ึงเรียงวตัถุ
ท่ีก าหนดใหเ้หมือนกนั โดยผลดักนับอกซ่ึงแต่ละคนจะท าตามค าบอกเท่านั้นหา้มไม่ให ้ ดูกนั วธีิน้ี
ใชป้ระโยชนใ์นการฝึกทกัษะดา้นการส่ือสารใหแ้ก่นกัเรียนได ้ 
  24.  เทคนิคเครือข่ายความคิด  (Team word – webbing) เป็นเทคนิคท่ีใหน้กัเรียนเขียน 
แนวคิดหลกั  และองคป์ระกอบยอ่ยของความคิดหลกัพร้อมกบัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความคิด
หลกักบัองคป์ระกอบยอ่ยบนแผน่กระดาษลกัษณะของแผนภูมิความรู้ (Kagan. 1995 : 36) 
 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เทคนิค  Jigsaw II 
โครงสร้างกิจกรรมรูปแบบ Jigsaw (Slavin, 1980) 
 การสอนแบบ Jigsaw เป็นการสอนท่ีอาศยัแนวคิดการต่อภาพ ผูเ้สนอวิธีการน้ีคนแรกคือ 
อารอนสันและคณะ (Aronson and other, 1978) ต่อมามีการปรับและเพิ่มเติมขั้นตอน แต่วิธีการ
หลกัการยงัคงเดิม การสอนแบบน้ีผูเ้รียนแต่ละคนจะไดศึ้กษาเพียงส่วนหน่ึงหรือหวัขอ้ยอ่ยของ
เน้ือหาทั้งหมด โดยการศึกษาเร่ืองนั้น ๆ จากเอกสารหรือกิจกรรมท่ีผูส้อนจดัให ้ ในตอนท่ีศึกษา
หวัขอ้ยอ่ยนั้น ผูเ้รียนจะท างานเป็นกลุ่มกบัเพื่อนท่ีไดรั้บมอบหมายใหศึ้กษาหวัขอ้ยอ่ยเดียวกนั และ
เตรียมพร้อมท่ีจะกลบัไปอธิบายหรือสอนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มพื้นฐานของตนเองขั้นตอนการสอน
แบบ Jigsaw 
 ขั้นท่ี 1 ผูส้อนแบ่งหวัขอ้ท่ีจะเรียนเป็นหวัขอ้ยอ่ยเท่าจ านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม ถา้ขนาด 
4 คน ใหแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วน 
 ขั้นท่ี 2 จดักลุ่มผูเ้รียนใหมี้สมาชิกท่ีมีความสามารถคละกนั เป็นกลุ่มสงักดั (Home Groups) 
จ านวนสมาชิกในกลุ่มอาจเป็น 3 หรือ 4 คน กไ็ด ้แจกเอกสารหรืออุปกรณ์การสอนใหก้ลุ่มละ 1 ชุด 
หรือใหค้นละชุดกไ็ด ้ ก าหนดใหส้มาชิกแต่ละคนรับผดิชอบอ่านเอกสารเพียง 1 ส่วนท่ีไดรั้บ
มอบหมายเท่านั้น หากแต่ละกลุ่มไดรั้บเอกสารเพียงชุดเดียว ใหผู้เ้รียนแยกเอกสารออกเป็นส่วน ๆ 
ตามหวัขอ้ยอ่ย ดงันั้นในแต่ละกลุ่ม ผูเ้รียนคนท่ี 1 จะอ่านเฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 1 ผูเ้รียนคนท่ี 2 จะอ่าน
เฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 2 ผูเ้รียนคนท่ี 3 จะอ่านเฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 3 ผูเ้รียนคนท่ี 4 จะอ่านจะเฉพาะ
หวัขอ้ยอ่ยท่ี 4 
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 ขั้นท่ี 3  เป็นการศึกษาในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Group) ผูเ้รียนจะแยกยา้ยจากกลุ่มสงักดั
ไปจบักลุ่มใหญ่ เพื่อท าการศึกษาเอกสารส่วนท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยคนท่ีรับมอบหมายใหศึ้กษา
เอกสารหวัขอ้ยอ่ยเดียวกนั จะไปนัง่เป็นกลุ่มดว้ยกนั ตามจ านวนกลุ่มท่ีมีในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ สมาชิก
จะอ่านเอกสาร สรุปเน้ือหาสาระ จดัล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ เพื่อเตรียมทุกคนใหพ้ร้อมท่ีจะไป
สอนหวัขอ้นั้นท่ีกลุ่มเดิมของตนเอง 
 ขั้นท่ี 4  ผูเ้รียนแต่ละคนในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกลบักลุ่มเดิมของตน แลว้ผลดัเปล่ียนเวียนกนั
อธิบายใหเ้พื่อนในกลุ่มฟังทีละหวัขอ้ มีการซกัถามขอ้สงสยั ตอบปัญหา และทบทวนใหเ้ขา้ใจ
ชดัเจน 
 ขั้นท่ี 5  ผูเ้รียนแต่ละคนท าแบบทดสอบเก่ียวกบัเน้ือหาทั้งหมดทุกหวัขอ้ แลว้น าคะแนน
ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนั เป็นคะแนนสะสมของกลุ่ม 
 ขั้นท่ี 6  กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด จะไดรั้บรางวลัหรือการชมเชย การสอนแบบ Jigsaw เป็น
การสอนท่ีอาจน าไปใชใ้นการทบทวนเน้ือหาท่ีมีหลาย ๆ หวัขอ้ หรือใชก้บับทเรียนท่ีเน้ือหา
แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ ได ้และเป็นเน้ือหาท่ีผูเ้รียนศึกษาจากเอกสารและส่ือการสอนได ้
 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เทคนิค  STAD 
 STAD (Student Team Achievement Divisions) วิธีการเรียนแบบน้ีพฒันาเพิ่มเติมจากวิธี 
TGT แต่จะใชก้ารทดสอบรายบุคคลแทนการแข่งขนั  
ขั้นตอนกจิกรรม ประกอบดว้ย 
 1.  ผูส้อนน าเสนอบทเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนอาจน าเสนอดว้ยส่ือหรือใชก้ารอภิปรายทั้ง
หอ้งเรียนโดยผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการ 
 2.  จดักลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ใหส้มาชิกมีความสามารถคละกนั 
 3.  แต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาทบทวนเน้ือหาท่ีผูส้อนน าเสนอจนเขา้ใจ 
 4.  ผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มท าแบบทดสอบ (Quiz) เพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน 
 5. ตรวจค าตอบของผูเ้รียน น าคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม 
หรือน าคะแนนสอบของผูเ้รียนแต่ละคนจะน ามาเปรียบเทียบกบัคะแนนเฉล่ียท่ีท าไดจ้ากการสอบ
ในคร้ังก่อนๆแตม้คะแนน ท่ีไดข้ึ้นอยูท่ี่ผูเ้รียนท าไดดี้กวา่เดิมเพยีงใด แตม้คะแนนน้ีจะน ามารวมกนั
เป็นของกลุ่ม ทีมใดท่ีท าไดถึ้งเกณฑจ์ะไดรั้บใบประกาศหรือรางวลั 
 6.  กลุ่มท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุด หรือท าไดถึ้งเกณฑ(์กรณีท่ีแต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิก 
ไม่เท่ากนัใหใ้ชค้ะแนนเฉล่ียแทนคะแนนรวม) จะไดรั้บรางวลัหรือติดประกาศชมเชยวิธีน้ีมีการ
น าไปใชใ้นเกือบทุกวิชา เช่น คณิตศาสตร์  ภาษา สังคม เป็นตน้ ตั้งแต่ระดบัชั้น  ป.2 ถึงอุดมศึกษา 
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วิธีน้ีเหมาะกบัวิชาท่ีมีการก าหนดจุดประสงคช์ดัเจนและมีค าตอบถูกค าตอบเดียวเช่นในวิชาท่ีมีการ
ค านวณ การใชภ้าษา ภูมิศาสตร์แผนท่ีมโนมติและขอ้เทจ็จริงทางวิทยาศาสตร์ 
 แนวคิดหลกัเบ้ืองหลงัของวธีิ STAD กคื็อการจูงใจผูเ้รียนใหรู้้จกัใหก้ าลงัใจและช่วยเหลือ
เพื่อนในการเรียนรู้เน้ือหาท่ีผูส้อนถ่ายทอด ถา้ผูเ้รียนตอ้งการใหที้มของตนไดรั้บรางวลั กต็อ้งช่วย
สมาชิกในทีมเรียนรู้เน้ือหานั้น การท างานดว้ยกนัของผูเ้รียนเม่ือผูส้อนสอนบทเรียนนั้นจบ อาจ
ท างานกนัเป็นคู่และเปรียบเทียบค าตอบกนั ไถ่ถามในส่ิงท่ีสงสยั และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใน
ส่วนท่ียงัไม่เขา้ใจผูเ้รียนอาจไถ่ถามกนัถึงวธีิท าโจทยปั์ญหา หรืออาจลองทดสอบซ่ึงกนัและกนัใน
เน้ือหาท่ีศึกษานั้นผูเ้รียนในทีมสอนเพื่อนร่วมทีมและประเมินวา่ทีมตนมีจุดแขง็จุดอ่อนท่ีใดเพื่อ
ช่วยใหที้มท าขอ้สอบได ้
 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 สาคร  เขม็ทอง (2550: บทคดัยอ่) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแบบฝึกเสริม
ทกัษะทางการเรียนหลกัภาษาไทย  เร่ือง ชนิดและหนา้ท่ีของค า  และค าพอ้ง  ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ใหมี้ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 80/80   และ เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทกัษะทางการเรียนหลกัภาษาไทย  เร่ือง ชนิดและหนา้ท่ีของค า  และค าพอ้ง
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 
2  ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนบา้นโนนจาน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์  เขต 2  จ านวน 
10  คน  เป็นชาย  4  คน  หญิง  6  คน   ซ่ึงไดม้าโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง       (Purposive  Sampling)   
ผลการวิจยัพบวา่แบบฝึกเสริมทกัษะทางการเรียนหลกัภาษาไทย  เร่ือง ค  าและชนิดของค า  และค า
พอ้ง ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  มีค่า
ประสิทธิภาพ  92.29/91.00  สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะทางการเรียนหลกัภาษาไทย  เร่ือง 
ค  าและชนิดของค า  และค าพอ้ง  สูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 อรรจน์พร พลูแกว้ ( 2550 : บทคดัยอ่) การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแบบฝึก
ทกัษะเร่ืองชนิดของค าไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และเพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางดา้นการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะชนิดค าไทยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวดัอ่าวบวั อ าเภอ
กระแสสินธ์ุ  จงัหวดัสงขลา จ านวนนกัเรียน 13 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบทดสอบก่อน
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เรียนและหลงัเรียน แผนการสอน แบบฝึกทกัษะชนิดของค าไทยเร่ืองชนิดของค าไทย จ านวน 7 เล่ม 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t – test แบบ 
Dependent Sample และค่าความเช่ือมัน่ ผลการวิจยัพบวา่ 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดค า ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 2. นกัเรียนท่ีใชแ้บบฝึกทกัษะมี
ผลสมัฤทธ์ิหลงัการเรียน สูงกวา่ก่อนเรียนมีค่าความต่างคิดเป็นร้อยละ 29.23 
 รติยา  จินดากลุ( 2550 : บทคดัยอ่) การพฒันาบทเรียนส าเร็จรูป  เร่ือง ชนิดของค าใน
ภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบา้นขมุเหลก็  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอ านาจเจริญ ในคร้ังน้ี        มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง 
ชนิดของค าในภาษาไทย  ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
และหลงัเรียน  และเพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีผา่นการเรียนโดยใชบ้ทเรียน
ส าเร็จรูป เร่ือง ชนิดของค าในภาษาไทย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นขมุเหลก็  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ านาจเจริญ  ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2550   จ  านวน 17  คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ (1) บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง ชนิดของค าในภาษาไทย 
จ านวน  7  ชุด  (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก  จ านวน 40 ขอ้ และ (3)  แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียน
ส าเร็จรูป  จ านวน  20  ขอ้ ผลการศึกษาพบวา่บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง ชนิดของค าในภาษาไทย ท่ีผู ้
ศึกษาสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั  80.67/82.10 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80  ท่ีตั้งไว ้  
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง ชนิดของค าในภาษาไทย  มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี       ระดบั .05 
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง ชนิดของค าในภาษาไทย โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั ( = 4.22) 
 วรรณวิศา  หนูเจริญ (2544 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือ
กนั  ประกอบดว้ยเทคนิค Jigsaw II , TGT , STAD, และTAI  กล่าวถึงล าดบัขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนั เทคนิค STAD ไดก้ าหนดขั้นตอนการสอนดงัน้ี 1) ขั้นน าสนทนาซกัถาม 2)
ขั้นสอน ศึกษาใบความรู้และท าใบงานตามเวลา ท่ีก าหนด 3) ขั้นสรุป สรุปเน้ือหาท่ีร่วมกนัศึกษา 4) 
ขั้นประเมินผล  ทุกคนท าแบบทดสอบ น าคะแนนมาเฉล่ียเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มไดค้ะแนนสูงสุด
เป็นผูท่ี้ไดร้างวลั ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีสอนดว้ยเทคนิคแบบร่วมมือกนักบันกัเรียนท่ีสอนตาม
แนวคู่มือครู มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่ม
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ทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีตอนตามแนวคู่มือครู  และพบวา่นกัเรียนเขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ีการท างานกลุ่มมากข้ึน 
 

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัยในช้ันเรียน 

 
 การรายงานการวิจยัในชั้นเรียนเร่ือง การพฒันาความสามารถการวิเคราะห์ค านามใน
ประโยคของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง 
ใชรู้ปแบบ One Group Pretest Posttest Design  (หน่ึงกลุ่มสอบก่อน-สอบหลงั) 
 
ตารางแสดงแบบแผนการทดลอง 
 

การทดสอบก่อนการใช้วธีิสอน 

แบบร่วมมือกนั  

เทคนิค Jigsaw และ STAD 

เรียนด้วยวธีิสอน 

แบบร่วมมือกนั  

เทคนิค Jigsaw และ STAD 

การทดสอบหลงัการใช้วธีิสอน 

แบบร่วมมือกนั  

เทคนิค Jigsaw และ STAD 

T1 X T2 

  
             T1 หมายถึง    การทดสอบก่อนการใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนั  

    เทคนิค Jigsaw และ STAD 
      X      หมายถึง    การทดลองการใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนั เทคนิค Jigsaw และ STAD 
       T2 หมายถึง     การทดสอบหลงัการใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนั  

    เทคนิค Jigsaw และ STAD 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรายงาน 

1.  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทย   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1   เร่ือง  ค  านาม  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนั เทคนิค Jigsaw และ STAD จ  านวน 3  แผน  

เวลา 6 ชัว่โมง  

2.  แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง การวิเคราะห์ค านาม 

ในประโยค  จ านวน 1 แบบเลือกตอบ ฉบบั 30 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน 
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3.  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เทคนิค Jigsaw  

และ STAD 

 

ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการวิจยัมีวิธีการสร้างและขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ  ดงัน้ี 

1.  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ค านาม  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนั เทคนิค Jigsaw และ STAD จ  านวน 3  แผน  

เวลา 6 ชัว่โมง มีขั้นตอนการสร้างคือ 

1) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพทุธศกัราช 2551   

มาตรฐานและตวัช้ีวดัในสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้เร่ือง ชนิดและหนา้ท่ีของค านาม 

ตลอดจนรูปแบบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

2) ศึกษารูปแบบเทคนิควิธีการสอน  แบบ Jigsaw II และ STAD จากเอกสารวิชาการ  

งานวิจยัตลอดจนสอบถามผูรู้้ภายในโรงเรียน 

3) น าแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 3 แผน เสนอฝ่ายวิชาการและผูนิ้เทศเพื่อปรับปรุง 

ขั้นตอนต่างๆ 

4) เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับแกแ้ลว้ต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ 

ความสอดคลอ้ง ระหวา่งดา้นเน้ือหา การจดัการเรียนรู้ และการวดัประเมินผลเพื่อหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง แลว้ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าผูเ้ช่ียวชาญ 

5) น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3 เพื่อเป็น 

การทดลอง การใชแ้ผนขั้นตอนต่างๆแลว้จึงไปใชส้อนกบันกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

 2.  แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง การวิเคราะห์ค านาม

ในประโยค  จ านวน 1 แบบเลือกตอบ ฉบบั 30 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน 

1) ศึกษาสาระแกนกลางวิชาภาษาไทย มาตรฐานและตวัช้ีวดัเร่ืองค านาม  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

2) ศึกษาวิธีการสร้างขอ้สอบแบบปรนยัจากเอกสารวิชาการ 
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3) สร้างแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน เร่ือง การวิเคราะห์ค านามในประโยค เสนอให ้

ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ 

4) น าไปใชก่้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผน 

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เทคนิค Jigsaw  

และ STAD 

1) ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั  

เทคนิค  Jigsaw และ STAD 

3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

4) น าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือการวิจยั 

 

วธีิการด าเนินการวิจัย 

 เพื่อใหก้ารวิจยัเป็นไปในแนวทางตามท่ีวตัถุประสงคก์ าหนดไว ้จึงก าหนดขั้นตอนการ

ด าเนินการ ดงัน้ี 

 1.  ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบความสามารถการวิเคราะห์ค านามในประโยคซ่ึงเป็นแบบปรนยั
ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ านวน  30  ขอ้  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนคือตอบถูกได ้1 คะแนน  
ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท าก่อนการด าเนินการทดลอง  (  Pre – test  ) โดย ก าหนดเวลาส าหรับท า
แบบทดสอบการอ่านและแบบทดสอบการเขียน  30  นาที 
 2.  ผูว้ิจยัด าเนินการสอนวิชาภาษาไทย  ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนกบั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/1  โดยจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  Jigsaw II  ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนการ
สอนดงัน้ี 

            1)  ขั้นเตรียมความพร้อม  โดยการจดักลุ่มนกัเรียนคละความสามารถ  แนะน า   
ทบทวน  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  Jigsaw II 

             2)  ใหน้กัเรียนไปศึกษาใบความรู้ตามหวัขอ้ท่ีตนไดรั้บมอบหมาย เรียกวา่กลุ่ม 
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ กลบักลุ่มเดิมเรียกวา่กลุ่มบา้นเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ท่ีศึกษามา 

             3)  ท าใบงานร่วมกนัในกลุ่มแลว้ประเมินความถูกตอ้ง 
             4)  ขั้นสรุปและประเมินผล  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปสาระส าคญัและ 

ประเมินผล  ทดสอบนกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน าคะแนนมาประเมินผลสมัฤทธ์ิของกลุ่ม 
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 3.  ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการสอนร่วมมือกนัเทคนิค STAD  ในแผนการจดัการเรียนรู้ 4 ชัว่โมง
สุดทา้ย    มีขั้นตอนการสอนดงัน้ี 

             1)  ขั้นเตรียมความพร้อม  โดยการจดักลุ่มนกัเรียนคละความสามารถ  แนะน า   
ทบทวน  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  STAD 

             2)  ขั้นสอน  บอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้  สอนอธิบายเน้ือหาใหม่  นกัเรียนศึกษาใบ 
ความรู้ร่วมกนั  นกัเรียนฝึกปฏิบติัโดยครูคอยแนะน า  

             3)  ขั้นกิจกรรมกลุ่ม    ร่วมกนัเรียนรู้หลงัปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม และท าใบงาน  ตรวจ 
ผลการปฏิบติัของสมาชิกในกลุ่ม 

             4) ขั้นทดสอบ นกัเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบน าคะแนนมารวมคะแนนกลุ่ม   
มอบรางวลักลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด 

             5)  ขั้นสรุป  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปสาระส าคญั   
 4.  ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบการพฒันาความสามารถดา้นการวิเคราะห์ค านามในภาษาไทยให้
กลุ่มตวัอยา่งท าหลงัด าเนินการทดลอง  (  Post – test )  ดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียน    (  Pre – test ) 
 5.  หลงัเสร็จส้ินการทดลองใหน้กัเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  Jigsaw II และ STAD 

 6.  วิเคราะห์ขอ้มูล 
1.  การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในดา้นการวิเคราะห์ค านามในประโยค 

ภาษาไทยของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  Jigsaw II และ STAD  โดยใชค่้า

ร้อยละ  ค่า t-test  แบบ Dependent 

2.  วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชค่้าเฉล่ีย (X )  ค่าเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 
7.  เขียนรายงานการวจิยัตามรูปแบบท่ีก าหนดเสนอผูต้รวจงานวจิยั ปรับปรุงแกไ้ขงานวิจยั            
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บทที่ 4 
ผลการรายงานการวิจัยในช้ันเรียน 

 
จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ี เพื่อพฒันาความสามารถการวิเคราะห์ค านามในประโยค 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนั   Jigsaw II  และ  STAD และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีมีต่อวิธีสอนแบบร่วมมือกนั   
Jigsaw II และ STAD ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่างๆ  ดงัน้ี 

 
ตอนที ่1 ความสามารถในการวเิคราะห์ค านามในประโยค ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1          
            ทีจั่ดการเรียนการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เทคนิค Jigsaw II และ STAD 
 หลงัจากท่ีนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ไดเ้รียนรู้เร่ืองค านาม ผา่นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยวิธีสอนแบบร่วมมือกนั เทคนิค Jigsaw II และ STAD จ  านวน 6 ชัว่โมง พบวา่นกัเรียนมี
ผลคะแนนสอบก่อนเรียน และหลงัเรียนดงัตาราง 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X S.D. t-test Sig. 
ก่อนเรียน  (Pretest) 42 30 18.09 4.41 10.870* .000 
หลงัเรียน  (Posttest) 42 30 25.14 1.71 
* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางพบวา่ โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เร่ือง ค านาม 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี    6/1   ท่ีจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบร่วมมือกนั     เทคนิค 
Jigsaw II      และ STAD ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05     โดยคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู้หลงัเรียน (x  = 25.14 , S.D. = 1.71)  สูงกวา่คะแนน
เฉล่ียผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  (x  = 18.09 , S.D. = 4.41)     
 
ตอนที ่ 2  ความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อวิธีสอนแบบร่วมมือกนั เทคนิค Jigsaw II และ STAD  
    จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนแบบร่วมมือกนั
เทคนิค  Jigsaw II  และ   STAD   ในดา้นบรรยากาศการเรียนรู้    ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีผลการวิเคราะห์เป็นไปในตารางต่อไปน้ี 
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ความพงึพอใจที่มีต่อวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค  Jigsaw II 
 

ประเด็นความเห็น X  S.D. ระดับความพงึพอใจ ล าดับที ่
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 2.74 0.06 มาก 1 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2.71 0.08 มาก 3 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 2.74 0.07 มาก 2 
โดยภาพรวม 2.73 0.06 มาก  

 
ความพงึพอใจที่มีต่อวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค  STAD 
 

ประเด็นความเห็น X  S.D. ระดับความพงึพอใจ ล าดับที ่
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 2.79 0.08 มาก 1 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2.67 0.03 มาก 2 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 2.63 0.03 มาก 3 
โดยภาพรวม 2.69 0.06 มาก  
 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/1 ท่ีมีต่อวิธีสอนแบบ
ร่วมมือกนัเทคนิค  Jigsaw II โดยภาพรวม    พบวา่  นกัเรียนเห็นดว้ยมาก  (x  = 2.73 , S.D. = 0.06)  
เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  นกัเรียนเห็นดว้ยมากทั้ง  3  ดา้น  โดยเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ยดงัน้ี    คือ    ล  าดบัท่ี  1  ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  (x  = 2.74 , S.D. = 0.06)      ล าดบัท่ี  
2  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม  (x  = 2.74 , S.D. = 0.07)  และล าดบัท่ี  3  ดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  (x  = 2.71 , S.D. = 0.08)  ตามล าดบั   และความคิดเห็นของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6/1 โดยภาพรวม    พบวา่   นกัเรียนเห็นดว้ยมาก  (x  = 2.69 , S.D. = 0.06)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  นกัเรียนเห็นดว้ยมากทั้ง  3  ดา้น  โดยเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ยดงัน้ี    คือ    ล  าดบัท่ี  1  ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  (x  = 2.79 , S.D. = 0.08)      ล าดบัท่ี  2  
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  (x  = 2.67 , S.D. = 0.03)  และล าดบัท่ี  3  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
(x  = 2.63 , S.D. = 0.03)  ตามล าดบั 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นประเดน็ส าคญัไดด้งัน้ี 
 1.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง การวิเคราะห์ค านามใน
ประโยค    จ  านวน  42  คน โดยวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิคJigsaw II และ STAD คะแนนเฉล่ีย
ผลการเรียนรู้วชิาภาษาไทย เร่ือง ค  านาม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี    6/1   ท่ีจดัการเรียนรู้
โดยวิธีสอนแบบร่วมมือกนั  เทคนิค Jigsaw II  และ STAD ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู้หลงั สูงกวา่คะแนน
เฉล่ียผลการเรียนรู้ก่อนเรียน   
 2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค  Jigsaw II โดยภาพรวม    พบวา่  นกัเรียนเห็นดว้ยมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  
นกัเรียนเห็นดว้ยมากทั้ง  3  ดา้น  โดยเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี    คือ    ล  าดบัท่ี  1  
ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  ล าดบัท่ี  2  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม   และล าดบัท่ี  3  
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้   ตามล าดบั   และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค  STAD   โดยภาพรวม    พบวา่   นกัเรียนเห็นดว้ยมาก    เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  
นกัเรียนเห็นดว้ยมากทั้ง  3  ดา้น  โดยเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี    คือ    ล  าดบัท่ี  1  
ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  ล าดบัท่ี  2  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้   และล าดบัท่ี  3  ดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ   
 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถการวิเคราะห์ค านามในประโยค ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนบอสโกพทิกัษ ์ โดยใชว้ธีิสอนการสอนแบบร่วมมือกนั Jigsaw II 

และ STAD  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง การวิเคราะห์ค านามใน
ประโยค    จ  านวน  42  คน โดยวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิคJigsaw II และ STAD คะแนนเฉล่ีย
ผลการเรียนรู้วชิาภาษาไทย เร่ือง ค  านาม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี    6/1   ท่ีจดัการเรียนรู้
โดยวิธีสอนแบบร่วมมือกนั  เทคนิค Jigsaw II  และ STAD ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู้หลงั สูงกวา่คะแนน
เฉล่ียผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองค านามเป็นไปตามขั้นตอน มี
ล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปยาก คือ ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เรียนเร่ือง ชนิดของค านาม   แผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ี 2 เรียนเร่ือง หนา้ท่ีของค านาม และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  เรียนเร่ือง การ
วิเคราะห์ค านามในประโยค นกัเรียนจึงมีความแม่นย  าในเร่ืองเน้ือหามากข้ึน ประกอบกบัวิธีสอนท่ี
ใชคื้อวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค  Jigsaw II และ STAD ท าใหน้กัเรียนไดค้น้ควา้ เรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง  มีความกระตือรือร้นมากข้ึนและไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อนๆ ท าใหเ้ม่ือมีปัญหาหรือส่ิงท่ี
ไม่เขา้ใจสามารถสอบถามเพื่อไดง่้าย นกัเรียนจึงมีผลสมัฤทธ์ิดีข้ึน 
 2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค  Jigsaw II โดยภาพรวม    พบวา่  นกัเรียนเห็นดว้ยมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  
นกัเรียนเห็นดว้ยมากทั้ง  3  ดา้น  โดยเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี    คือ    ล  าดบัท่ี  1  
ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  ล าดบัท่ี  2  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม   และล าดบัท่ี  3  
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้   ตามล าดบั   และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค  STAD   โดยภาพรวม    พบวา่   นกัเรียนเห็นดว้ยมาก    เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  
นกัเรียนเห็นดว้ยมากทั้ง  3  ดา้น  โดยเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี    คือ    ล  าดบัท่ี  1  
ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  ล าดบัท่ี  2  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้   และล าดบัท่ี  3  ดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  Jigsaw II  และ STAD  ท าให้
นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  สนใจเรียน  ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนักบั
เพื่อนในกลุ่ม  โดยสมาชิกคนท่ีเรียนเก่งไดช่้วยเหลือคนท่ีเรียนอ่อน  มีการฝึกปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม  
โดยมีแรงจูงใจจากครูผูส้อน  ท าใหบ้รรยากาศในการเรียนการสอนมีความสนุกสนาน  ไม่น่าเบ่ือ  
ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรู้สูงข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผูว้ิจยัควรแนะน าวิธีสอนแบบร่วมมือกนั เทคนิค Jigsaw II และ STAD แก่เพื่อนครู 

โดยใหเ้ลือกใชก้บัเน้ือหาวิชาท่ีเหมาะสมจะท าใหน้กัเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้มากข้ึน 

 2.  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรมีการสอดแทรกกิจกรรมนนัทนาการในช่วงน าเขา้สู่

บทเรียนบา้งจะช่วยใหบ้รรยากาศการเรียนการสอนดีข้ึน 
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