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ช้ันเรียน  สํ าหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (PEER COACHING FOR THE DEVELOPMENT OF
CLASSROOM ACTION RESEARCH COMPETENCY OF ENGLISH SECONDARY SCHOOL
TEACHERS)  อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ อาจารย ดร.วัชรา  เลาเรียนดี อาจารย ดร.กาญจนา  วัฒายุและอาจารย
ดร. มาเรียม  นิลพันธุ  341 หนา . ISBN 974-653-451-3

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design โดยมีวัตถุประสงคของ
การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความรู ความเขาใจและความสามารถในการทํ าวิจัยในชั้นเรียน และความคิดเห็นของครูภาษา
อังกฤษที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน    2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชาภาษาอังกฤษ
กอนและหลังการวิจัยในชั้นเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายหลังการวิจัย
ในชั้นเรียนของครูที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ  ครูภาษา
อังกฤษระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี จํ านวน  5 คน และนักเรียน จํ านวน 156 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เก็บขอมูลจากครู ไดแก แบบทดสอบความรูทั่วไปเรื่องการ
วิจัยในชั้นเรียน  แบบประเมินโครงการการวิจัยในชั้นเรียน แบบสังเกตการสอน แบบสัมภาษณความคิดเห็นของ
ครู และแบบประเด็นสนทนากลุม สวนที่ 2 เก็บขอมูลจากนักเรียนไดแก แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชา
ภาษาอังกฤษและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนหลังการทดลอง  สถิติ
ที่ใชในการวิจัย คือ  คารอยละ (%) ,คาเฉลี่ย( x ), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.),  คา t-test แบบ dependent  และ
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบวา

1. หลังจากครูผูสอนไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน ครูมีความรู ความเขาใจ ความ
สามารถเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น   สวนความคิดเห็นของครูผูสอนเรื่องการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพื่อนมีความเห็นวาการนิเทศการสอนเทคนิคนี้ชวยใหครูสามารถทํ าการวิจัยในชั้นเรียนไดประสบผลสํ าเร็จและ
การวิจัยในชั้นเรียนมีสวนชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับช้ันกอนและหลังการวิจัยในชั้นเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนของ
ครูวาครูสอนตามลํ าดับขั้นตอนและเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูมากขึ้น
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The purposes of this one group pretest posttest experimental research were 1) to study English 
teachers’ knowledge and competency in conducting classroom action research and  their opinions on  peer 
coaching, and  2) to compare English reading comprehension scores and  opinions on teaching and learning 
process of  the students taught by their English teachers conducting the classroom action research while 
teaching them.  The samples of this study were 5 English secondary school teachers and 156 students in 
Nonthaburipithayakom School, Nonthaburi Province. The instruments used for the study were divided into two 
sets. The first set for collecting data from the teachers were a test on teachers’ general concepts on classroom 
action research, a rating scale form for the evaluation of writing an action research project, an instructional 
observation checklist for peer coaching, structured interview questions and focus group discussion guideline. 
The second set for collecting data from the students were English reading comprehension achievement test and 
a questionnaire for asking opinions on teaching and learning process after the experiment. The percentage, 
mean, standard deviation and t-test dependent were used for analyzing quantitative data, and content analysis 
for interpreting qualitative data.

The results of the research were as follow:
1. Teachers’ knowledge and competence on classroom action research after teachers’ peer coaching  

was higher than that before the study. Teachers’ opinions on peer coaching indicated that this supervision 
technique helped conducting classroom action research to be successful. Also the classroom action research 
helped students’achieve higher English reading comprehension skills.

2. The students’ reading comprehension scores before and after the teachers’ conducting classroom 
action research were significantly different at 0.05. The students had positive opinions toward the instruction of 
the teachers since the instructions were performed step by step and students had much more opportunity to 
perticipate in learning activities.
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บทที่ 1

บทนํ า

ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกครอง ตลอดจนเทคโนโลยีที่เจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง เปนสิ่งที่ทํ าใหทุกหนวยงาน
ตางตองเรงปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพดานบุคลากรในชาติกันอยางจริงจัง  เพื่อใหบุคลากรมี 
คุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ส่ิงที่จะสามารถนํ ามาพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย
ไดดีที่สุดคือ การใหการศึกษา เพราะการศึกษาสามารถถายทอดวิทยาการใหมๆ ใหทันกับเหตุการณ
ที่เปลี่ยนแปลงได และสามารถพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนใหเปนผูที่มีคุณภาพที่สามารถ
พัฒนาชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมของตนเอง ครอบครัว ทองถ่ิน และบานเมืองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

การศึกษาเปนกระบวนการสํ าคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เพราะเปนกระบวน
การที่จะชวยใหคนพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตลอดชวงชีวิต ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเทานั้นที่
จะเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ   ตลอดจนคุณลักษณะตางๆ ที่จะเรียนรู   และ
พัฒนาตนเอง  ดังที่แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) กลาวไว คือ ผูเรียน
ตองเปนผูใฝการเรียนรู  มีพัฒนาขีดความสามารถของตนใหเต็มศักยภาพและมีความสมดุลทั้งดาน 
รางกาย ปญญา จิตใจและสังคม เปนผูรูจักคิดวิเคราะหใชเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรมีความคิดรวบยอด 
มีจินตนาการและความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถใชเทคโนโลยีใหมๆ ตองอาศัยพื้นฐานของการ
ศึกษา คนควา วิจัย และทดลอง แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 9   เนนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพและ
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  โดยการปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนรู ยกระดับทักษะฝมือของ
คนไทยใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับโครงสรางการผลิตและเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป 
สามารถคิดเปน ทํ าเปน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ

ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สํ าคัญภาษาหนึ่งของโลกที่มีผูนิยมใชเปนสื่อกลางในการติดตอ
ส่ือสารระหวางประเทศ ทั้งยังเปนเครื่องมือที่จะใชคนควาความรูและวิทยากรใหม  ตลอดจนทํ าใหรู
ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในโลกทั้งดานเศรษฐกิจ    สังคม    การเมือง    และวัฒนธรรม
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 การรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาที่นิยมใชกันเกือบทั่วโลกจึงวา ภาษา
อังกฤษนับเปนส่ิงจํ าเปนตอการดํ าเนินชีวิตในปจจุบันเพราะวิทยาการที่ทันสมัย ตลอดจน
เทคโนโลยีตางๆ ที่เผยแพรเขาไปในหลายประเทศนั้นลวนมาจากประเทศที่พัฒนาแลวและใชภาษา
อังกฤษในการติดตอส่ือสาร เชน ตํ ารา คูมือ เครื่องใชตางๆ สวนใหญจะเปนภาษาอังกฤษทั้งนั้น 
หรืออาจจะพูดไดวาถาใครรูภาษาอังกฤษมากก็จะไดเปรียบและไดช่ือวาเปนคนทันสมัยทันโลก
          นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถูกกํ าหนดใหเปนวิชาหนึ่งในกลุมสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูกลุมที่ 8 คือ กลุมภาษาตางประเทศที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกํ าหนดใหผูเรียนทุกชวง
ช้ันไดเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการติดตามประเมินผลโดยกรมวิชาการในการ
ดํ าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  2544 :  
บทนํ า) ผลการศึกษาพบวา การเรียนรูภาษาตางประเทศของผูเรียนยังไมสามารถที่จะทํ าใหผูเรียนใช
ภาษาตางประเทศไดถูกตอง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและคนควาหาความรูจาก
แหลงการเรียนรูที่มีอยูหลากหลายในยุคสารสนเทศ ภาษาอังกฤษจึงมีความสํ าคัญตอชีวิตประจํ าวัน
มาก จากความสํ าคัญของภาษาอังกฤษและผลการศึกษาดังกลาว รวมทั้งนโยบาย แผนงานตางๆ ทาง
การศึกษาที่พบเห็นในปจจุบัน แนวโนมการจัดการศึกษาของไทย ควรจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แตในสภาพความเปนจริง ขณะนี้ประเทศไทยกํ าลังประสบกับวิกฤติการณทางการศึกษาหลาย
ประการ ที่สํ าคัญคือคุณภาพทางการศึกษามีแนวโนมที่ลดลง อีกทั้งไมไดรับการพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถ และมีทักษะสํ าหรับสังคมยุคใหมอยางเพียงพอ (อรณรินทร สุนทรสถิตย 2542 : 1)  
รวมทั้งการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษายังปรากฏผลที่ไมนาพึงพอใจตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรและความสํ าคัญของภาษา

การจัดการศึกษาของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมก็มีปญหาเชนกันโดยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา  2541  ถึง   2543  
โดยภาพรวมปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไมผานเกณฑการวัด และประเมินผล
ของกรมสามัญศึกษา (50%) มีจํ านวนมากขึ้นในปตอมา   กลาวคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
ตางประเทศตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สํ าหรับภาคเรียนที่ 2 ตั้งแตปการ
ศึกษา 2541 ถึง 2543 มีจํ านวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑคิดเปนรอยละ  8.08, 9.31 และ 14.02 ตาม
ลํ าดับ ซ่ึงจะเห็นวา จํ านวนของนักเรียนที่ไมผานเกณฑการวัดและประเมินผลของทางโรงเรียนมี
จํ านวนมากขึ้นเปนลํ าดับตามรายป จึงอาจสรุปไดวา ในภาพรวมแลวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนยังไมดีเทาทีควร ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงควรใหความสํ าคัญกับการพัฒนา และปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมุงเนนการพัฒนาเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนสูงขึ้น เพราะเปนผูที่มีบทบาทสํ าคัญที่จะทํ าใหเกิดการพัฒนาคือ ครู ดังคํ ากลาวของ
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วิจิตร   ศรีสอาน (2523 : 63) ที่วา ครูเปนหัวใจของการพัฒนาการศึกษาทั้งมวล แตจากการรายงาน
คุณภาพการศึกษาของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) พบวา ในดานการเรียน
การสอนของครูประจํ าการมีแนวโนมดานความรู ความสามารถดานวิชาการ การถายทอดความรู 
เจตคติ และความเปนครูลดตํ่ าลงเนื่องจากครูขาดโอกาสในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
(เพ็ญศิริ จารุจินดา 2539 : 1)  แตการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ตองอาศัยพื้นฐานของการ
ศึกษา  คนควา วิจัยและทดลอง โดยเฉพาะการพัฒนาดานการศึกษา ดังนั้นครูจึงมีบทบาทเพิ่มขึ้น
จากการเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูมาเปนนักวิจัยอีกบทบาทหนึ่ง ซ่ึงจะเนนการวิจัยเกี่ยวกับ
วิธีการเรียนการสอน และเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับครู นักเรียน ผูปกครอง และส่ิงแวดลอมที่อยู
รอบๆ ตัวนักเรียนนั่นเอง โดยที่ผลการวิจัยนั้นจะนํ ามาพัฒนาสงเสริมและพัฒนาใหเด็กมีพัฒนาการ
การเรียนรูที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และมีกระบวนการเรียนรูที่ดีขึ้นอันจะสงผลถึงคุณภาพของการศึกษาที่
ไดมาตรฐานตอไป

การวิจัยทางการศึกษามีบทบาทที่สํ าคัญตอการพัฒนาการศึกษาเพราะเปนกิจกรรม
สํ าคัญที่ใหความรูและขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการดํ าเนินการจัดการศึกษา อันจะนํ า
ไปสูการตัดสินใจอยางถูกตองและสรางสรรคในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแกปญหาที่เกิด
ขึ้นอันจะกอใหเกิดประโยชนตอการวางแผนและการพัฒนานโยบายการศึกษา ตลอดจนการบริหาร
งานการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะวาการวิจัยเปนการศึกษาคนควาหาความจริง 
โดยวิธีการที่มีระบบเชื่อถือไดซ่ึงจะชวยใหนักการศึกษาไดขอมูลสารสนเทศที่ตรงกับความเปนจริง 
ดังนั้น การวิจัยทางการศึกษาจึงนับเปนเครื่องมือท่ีสํ าคัญในการพัฒนาการศึกษา เพราะการศึกษา
เปนกระบวนการที่ทํ าใหมนุษยสามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพไดอยางเหมาะสมและสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน (แผนการศึกษาแหงชาติ 2535) ดังนั้นครูซ่ึงเปนผูที่มีบทบาท
สํ าคัญในการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ควรจะพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ
ดวย เพราะคุณภาพของการศึกษามีความสัมพันธโดยตรงกับคุณภาพของครู (วิชัย ตันศิริ 2539 : 3)

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (สํ านักงานคณะกรรมการประถม
ศึกษาแหงชาติ 2542 : บทนํ า) เปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกที่ไดระบุไวชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 ขอ 5 ระบุวา 
“จะสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ   สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํ านวย
ความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน 
และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ”

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



4

นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 30 ยังมีแนวคิดวา “ใหสถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา” จึงเห็นไดวา ครูมีความจํ าเปนที่จะ
ตองเพิ่มบทบาทเปนนักวิจัย เพื่อศึกษาหาขอมูลมาพัฒนากิจกรรมเสริมการเรียนการสอนใหมีประ
สิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไมจํ ากัดวาจะตองเปนครูผูสอนในระดับใด การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวของกับ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพโดยตรง ซ่ึงเมื่อปญหาตางๆ ไดรับการแกไข ผูสอนก็สามารถ
สอนไดอยางเต็มที่ ผูเรียนก็เรียนรูไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพ การทํ าวิจัยในชั้นเรียนของครู
เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง การนํ าผลการวิจัยไปชวยในการพัฒนาการเรียนการสอน จะสงผลใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและพัฒนาความคิดสรางสรรคใหมๆ และเปนการพัฒนาวิชาชีพของครูควบคูกันไปดวย

จากการศึกษาโดยทั่วไปพบวา การปฏิบัติการสอนของครูถูกกํ าหนดจากบุคคลที่มีหนา
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาซึ่งจะสั่งงานตามสายงานบังคับบัญชา ทํ าใหครูผูสอนขาดความเปนอิสระ
ทางวิชาการในการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาองคความรู และกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นแนวคิด
ในการพัฒนาครูโดยการกํ าหนดใหครูมีฐานะเปนนักวิจัยเปนเรื่องที่เหมาะสม เพราะการทํ าวิจัยชวย
ใหครูเปนผูเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของตนเอง (Elliot 1992 : 87)  ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึง
เปนเครื่องมือสํ าคัญอยางหนึ่งที่ชวยครูในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพราะการวิจัยในชั้น
เรียน คือการแกปญหา การพัฒนา และการปรับปรุงการเรียนการสอนอยางเปนระบบมีระเบียบแบบ
แผนทางวิทยาศาสตร เชน การวิจัยในชั้นเรียนที่ดํ าเนินการโดยครู หรือเปนการรวมกันปฏิบัติกับ
เพื่อนครูในโรงเรียนจะเหมาะสมที่สุด  เนื่องจากครูซ่ึงเปนผูจัดการเรียนการสอนและประสบการณ
การเรียนรูแกนักเรียน จึงเปนผูที่รูจักนักเรียนและสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเปนอยางดี รวมทั้ง
ปญหาตางๆ ในการเรียนการสอน ดังนั้นถาครูที่สอนอยูภายในโรงเรียน มีความสามารถดํ าเนินการ
วิจัยในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็จะไดสามารถแกไขปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนของตนเองอยางตอเนื่องอันจะสงผลถึงผูเรียนตอไป

จากปญหาที่กลาวมาแลวนั้นและจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 ซ่ึงจะเห็นวาไดใหความสํ าคัญการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เปนอยางมาก โดยเฉพาะบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงดานการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  ดังนั้น
โรงเรียนตางๆ ที่มีปญหาในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตํ่ ากวาเกณฑและนักเรียนไม
สนใจเรียนจึงมีความสนใจที่จะจัดการจัดฝกอบรมบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
รวมทั้งการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหครูดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํ าไปสูการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมเปนโรงเรียนหนึ่งที่รวมใน
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โครงการ “การทํ าวิจัยในชั้นเรียน”  ในระหวางวันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2543   แตผลจากการราย
งานของครูผูจัดทํ าโครงการ ปรากฏวา มีครูอาจารยทํ าวิจัยในชั้นเรียนและเสนอรายงานตอทางโรง
เรียน เพียง 3 คน จากผูเขารวมโครงการ 60 คน อาจจะกลาวไดวาครูมีความรู ความเขาใจการวิจัยใน
ช้ันเรียนอยางแทจริงที่จะนํ าไปสูการปฏิบัติจริงไดนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจํ านวนคนทั้งโครง
การ และจากการสอบถามและสัมภาษณอยางไมเปนทางการครูที่ไดผานการอบรมในการทํ าวิจัยใน
ช้ันเรียนไปแลว สวนมากพบวาครูยังไมมั่นใจวาจะสามารถดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียนโดยตนเอง
และมีประสิทธิภาพได       เดวิด นูแมน  (David 1989 : 114) และ ริชารด เซเกอร (Richard Sagor 
1991 : 6 - 7) มีความเห็นตรงกันวาการรวมมือกันของครูในการทํ าวิจัยในชั้นเรียนถาไดมีการสังเกต
การสอนกันจะทํ าใหการเรียนการสอนประสบความสํ าเร็จมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการสังเกตการสอนก็คือ
องคประกอบหนึ่งในกระบวนการนิเทศการสอนนั่นเอง  และเนื่องจากครูผูสอนในหมวดวิชาภาษา
อังกฤษ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมทั้งหมดเปนครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ทางดานการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ   จึงนับไดวาเปนผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิชาภาษาอังกฤษมากพอสมควร       และการนิเทศภายในโรงเรียนสวนมากเปนการนิเทศแบบ
คลินิค   โดยศึกษานิเทศกจากเขตการศึกษา 1 และจากสํ านักงานศึกษานิเทศกจังหวัดนนทบุรีเขามา
ใหการชวยเหลือแนะนํ าวิธีการสอน ซ่ึงมีจํ านวนไมมากพอกับความตองการและไมตอเนื่อง จากผล
และงานวิจัยของอรณรินทร  สุนทรสถิตย (2542 : บทคัดยอ) และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การนิเทศการสอนพบวา การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนสามารถชวยพัฒนาและแกปญหา
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดและครูผูสอนสวนใหญมีความพึงพอ
ใจในรูปแบบการนิเทศการสอนในแบบดังกลาว

ดังนั้นในฐานะที่ผูวิจัยไดศึกษาหลักการและเทคนิค วิธีการการนิเทศการสอน ซ่ึงเชื่อวา 
การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน หรือที่เรียกวา Peer Coaching ซ่ึงมีกระบวนการรวมกันคิด 
รวมกันปฏิบัติของครูหรือเพื่อนครู เพื่อพัฒนาการปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุ
ประสงค โดยดํ าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศการสอนของคอพแลนดและโบยัน 
(Copeland and Boyan 1978 : 4 - 6)  ดังนี้  1) การประชุมปรึกษาหารือกันกอนการสังเกตการสอน  
2) การสังเกตการสอนซึ่งกันและกัน  3) การรวมกันวิเคราะหผลการสังเกตการสอน  และ 4) การ
ประชุมปรึกษาหารือกันหลังการสังเกตการสอน

ดวยเหตุผลที่กลาวมานั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสมรรถภาพการทํ าการวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมที่ประสบปญหาปญหาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น โดยการนํ ากระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมาใชเพื่อชวยเหลือสนับสนุน
การทํ าวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน โดยที่ฝกปฏิบัติตามสภาพจริง มีการรวมมือกันดํ าเนินการ
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วิจัยในชั้นเรียนมีการชวยเหลือกันและกันเพื่อพัฒนาตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก
เรียนในชั้นเรียนของตนเอง    สํ าหรับในกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนในครั้งนี้  
เปนการนิเทศแบบรวมมือกันของครูที่สอนในวิชาเดียวกันคือวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงลักษณะสํ าคัญ
ของการนิเทศในรูปแบบนี้ คือการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันของผูประสบปญหาการเรียนการ
สอนเหมือนกัน  หรือระหวางผูที่ประสบปญหาการเรียนการสอนกับผูที่มีความสามารถเชี่ยวชาญ
ในการจัดการนิเทศการสอน โดยจะชวยเหลือกันและกันเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของตนเองใหประสบผลสํ าเร็จตามวัตถุประสงค

สํ าหรับการดํ าเนินการในกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนในงานวิจัยนี้นั้นจะมี
การรวมมือกันในการจัดดํ าเนินการอยางเอาใจใสโดยรวมปรึกษาหารือกัน มีการสังเกต การบันทึก
ขอมูลตามความเปนจริง รวมกันประชุมวิเคราะหขอมูลผลจากการสังเกตอยางตอเนื่อง มีการเสนอ
ผลยอนกลับดวยการพูดคุย  ซักถามโตตอบ แนะนํ าและแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ในการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูนั้น จะสรางเครื่องมือสํ าหรับการสังเกตการสอนตาม
สภาพปญหาและความสนใจของครู ซ่ึงอาจจะเปนทั้งแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนทั่วไป หรือ
เฉพาะเรื่องที่ตองการสังเกต  โดยเครื่องมือที่ใชในการสังเกตนั้นจะรวมกันสรางขึ้น ใหสอดคลอง
ตามจุดประสงค โดยจะใชทั้งเครื่องมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส่ิงที่ควรคํ านึงถึงในการบันทึก
สํ าหรับครูผูสังเกตการสอน คือ จะตองไมใสความคิดเห็นสวนตัวลงไป และการบันทึกตองเปน
กลางไมเอนเอียงไปดานใด ตามแนวคิดของการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนนั้น ภายหลังการสังเกต
การสอนจะมีการนํ าขอมูลที่ไดจากการสังเกตนั้นมาปรึกษาหารือ และสนทนาถึงปญหาที่พบในการ
จัดการเรียนการสอนสัปดาหละ 1 คร้ัง หรือ 2 สัปดาหตอ 1 ครั้ง สํ าหรับกระบวนการนิเทศการสอน
แบบเพื่อนนิเทศเพื่อนที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ จะเนนเทคนิควิธีการนิเทศการสอนในแบบที่เปน
การใหการชวยเหลือกันดานเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ทักษะการสอนหรือกระบวนการจัด
การเรียนการสอน ซ่ึงการดํ าเนินโครงการนิเทศอยางเปนระบบจะชวยใหการวิจัยในครั้งนี้เปนไป
อยางมีขั้นตอนสามารถตรวจสอบความถูกตองและการดํ าเนินการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใชในงานวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศ

เพื่อนและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงกระบวนการนิเทศการสอนมีดวยกันหลายวิธี เชน 
กระบวนการนิเทศการสอนของสงัด  อุทรานันท (2530 : 84 – 88) ที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ  
(1) การวางแผน  (2) การใหความรูกอนการนิเทศ  (3) การดํ าเนินการนิเทศ  (4) การสรางเสริมกํ าลัง
ใจแกผูปฏิบัติงาน  (5) การประเมินผลการนิเทศ สํ าหรับการวิจัยคร้ังนี้เปนการนิเทศการสอนเพื่อ
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ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง   (วัชรา เลาเรียนดี 2544 : 139 – 140)   แฮรริส 
(Harris 1985 อางถึงในสงัด  อุทรานันท  2530 : 74-75) ไดเสนอกระบวนการนิเทศการศึกษาวา  6 
ขั้นตอนใหญ ๆ คือ (1) การประเมินเบื้องตน (2) การจัดลํ าดับความสํ าคัญ (3) การออกแบบ (4) การ
จัดสรรพทรัพยากร  (5) การสรางความสัมพันธ และ(6) การอํ านวยการหรือการสั่งการและแอลเลน 
(Allen อางถึงในสงัด  อุทรานันท   2530 : 76-79) กลาววากระบวนการนิเทศการศึกษาประกอบดวย  
5 กระบวนการ คือ (1) การวางแผน  (2) การจัดสายงาน (3) การนํ า (4) การควบคุม และ (5) การ
ประเมินสภาพการทํ างาน  เปนตน

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนํ ากระบวนการนิเทศการสอนของคอพแลนดและโบยันมาใชใน
กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนเนื่องจากมีขั้นตอนนอยและ
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนโดยมขั้นตอนดังนี้ (1) การประชุมปรึกษากอนการสังเกต 
(Preobservation Conference)เปนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นที่นาสนใจ ตกลงพฤติกรรมที่จะ
สังเกตและเลือกหรือสรางเครื่องมือการสังเกต (2) การสังเกตการสอน (Observation) เปนการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู (3) การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน (Analysis of Data) เปน
การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน และ (4) การประชุมปรึกษาหลังการสังเกตการสอน 
(Postobervation Conference) เปนการใหขอมูลยอนกลับแกครูผูสอนเกี่ยวกับผลการสังเกตและการ
พิจารณายุทธวิธีการแกปญหาของครูเร่ืองตอไป

สํ าหรับการวิจัยในชั้นเรียนนักการศึกษาหลายทานไดเสนอขั้นตอนดังตอไปนี้ เลวิน
และเคมมิส (Lewin และ Kemmis 1996 อางถึงในลัดดา ดํ าพลงาม 2540 : 36) ไดกลาวถึงขั้นตอน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงสอดคลองกับชูศรี วงศรัตน (2543 : 79) วาประกอบดวยข้ันตอนดัง
นี้  1) การวางแผน (Plan)  2) การปฏิบัติ(Action)  3) การสังเกต (Observe)  4) การสะทอนผล 
(Reflect) และฝายสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู กองมาตรฐานวิชาชีพครู สํ านักงานเลขาธิการคุรุ
สภา(อางถึงในนพวรรณ ญาณะนันท 2540: 3-4 ) กลาวถึงขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียนมีดังนี้ 1) 
ศึกษาวิธีการวิจัย 2) คนควาเพื่อการวิจัย 3) กํ าหนดหัวขอการวิจัย 4) กํ าหนดเปาหมาย ประชาการ 
กลุมตัวอยาง และสถานที่ 5) กํ าหนดสมมติฐาน  6) พัฒนาเครื่องมือของการวิจัย   7) เขียนเคาโครง
การวิจัย   8) ปฏิบัติการ  9) เขียนรายงานการวิจัย จากแนวคิดของนักการศึกษาขางตนผูวิจัยไดรวบ
รวมแนวคิดและสังเคราะหขั้นตอนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไดดังนี้  1) การสํ ารวจ ประเมินและ
กํ าหนดปญหา  2) การพิจารณาเลือกวิธีดํ าเนินการ 3) การดํ าเนินการวิจัย 4) การวิเคราะห ประเมิน
การวิจัย และรายงานผลการวิจัย ซ่ึงสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังใน แผนภูมิที่ 1
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การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน   การวิจัยในชั้นเรียน
1. การประชุมกอนการสังเกต  1. กํ าหนดปญหา
1.1 การสํ ารวจความตองการ - การวางแผนโครงการ
1.2 ใหความรูเรื่องการนิเทศ - กํ าหนดปญหา
1.3 วางแผนดํ าเนินการ - กํ าหนดสมมติฐานการวิจัย

2.การสังเกตการสอน 2.พิจารณาเลือกวิธีดํ าเนินการ
สังเกตการสอนในชั้นเรียน  เลือกวิธี/นวัตกรรมที่ใชในการแก
                                                      ปญหาการเรียนการสอน

  3.การวิเคราะหขอมูล   3. การดํ าเนินการวิจัย
   วิเคราะหผลการสังเกต    ใชนวัตกรรมหรือทดลองสอน

   4.การประชุมหลังการสังเกต 4. การวิเคราะหและประเมินผล
  1. ใหขอมูลยอนกลับ      และขยายผลการวิจัย
  2. ปรับปรุงพฤติกรรมหรือคงไว   1. เสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน
  3. พิจารณาวิธีแกปญหาเรื่องตอไป    2.รายงานผลและการประเมินผล

          ครู                  นักเรียน
 1. ความรู ความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น               1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา
    เรียนกอน-หลังการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน                           ภาษาอังกฤษ กอน-หลังการวิจัยในชั้นเรียน
 2. ความสามารถของครูเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน 2. ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียน
 3.ความคิดเห็นของครูตอการนิเทศการสอนแบบ   การสอนของ ครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อน

 เพื่อนนิเทศเพื่อน                                    นิเทศเพื่อน

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย  ผูวิจัยไดกํ าหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว 

ดังนี้
1. เพื่อศึกษา ความรู ความเขาใจ ความสามารถในการทํ าวิจัยในชั้นเรียนและความคิด

เห็นของครูภาษาอังกฤษที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการวิจัยในชั้นเรียน 

และความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายหลังการวิจัยในชั้น
เรียนของครูที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

ขอคํ าถามของการวิจัย
1. ความรู ความเขาใจและความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษ

กอนและหลังการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนแตกตางกันหรือไม และความคิดเห็นของครู
ภาษาอังกฤษที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนของครูผูสอนเปนอยางไร

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและภายหลังการวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูผูสอนที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนแตกตางกันหรือไมและความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนของครู เปนอยางไร

สมมติฐานของการวิจัย
1.   ความรู ความเขาใจและความสามารถในการทํ าวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน กอน – 

หลังไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนแตกตางกัน  และมีความคิดเห็นวาการนิเทศการ
สอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมีสวนชวยใหสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูดีขึ้น
                  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการวิจัยในชั้น
เรียนของครูผูสอนที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนแตกตางกัน  และมีความพอใจ
ตอการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ดานเนื้อหา การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาผลการทํ าการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน กอนและหลังจากการใชกระบวนการ
นิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
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2. ประชากรที่ศึกษา  ประชากรที่ทํ าการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก ครูผูสอน คือครู - 
อาจารย วิชาภาษาอังกฤษ  ของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อํ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จํ านวน 13 
คน  และ นักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ในปการศึกษา 2545 จํ านวน 1153 คน

กลุมตัวอยาง คือ
1) ครู – อาจารยที่ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.1 ม.2, ม.3, ม.4 

และ ม.5 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ระดับละ 1 คน รวมจํ านวน 5 คน ซ่ึงไดจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยรับสมัครจากความตองการและความพึงพอใจของครู – อาจารยที่
ผานการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนมาแลวและตองการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชกระบวนการ
นิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนโดยการสอบถาม

2) นักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมที่กํ าลังศึกษาอยูในระดับชั้นของครู – อาจารยที่
เขารวมโครงการและมีปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชาภาษาอังกฤษ จํ านวน156 คน 
                   3. ตัวแปรที่ทํ าการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก

3.1 ตัวแปรตน คือ การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
3.2 ตัวแปรตาม คือ

1) ความรูความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ไดรับการนิเทศการ
สอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

2)  ความสามารถของครูในการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียน
3)  ความคิดเห็นของครูตอการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
4)  ผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการวิจัย

ในชั้นเรียนของครูที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
5) ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนภายหลังการวิจัยใน

ช้ันเรียนของครูที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

ขอตกลงเบื้องตน
ครูผูสอนที่รวมโครงการเปนผูที่มีความรู  ความเขาใจ  เร่ืองการวิจัยในชั้นเรียนไมแตก

ตางกันโดยไดรับการอบรมความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง
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นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงกระบวนการแสวงหาความรูอันเปนความจริงที่เชื่อถือได

ในเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือเปนการศึกษา คนควาความรูใหมๆ เพื่อ
นํ าไปใชในการแกปญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือเปนความตองการที่จะเปลี่ยนแปลง
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น  อาจเปนการพัฒนาทางเลือกในการแกปญหาหรือเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพที่สุดในชั้นเรียน

การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน หมายถึงรูปแบบการนิเทศการสอนที่ครูตั้งแต 
2 คนขึ้นไปรวมมือกันปฏิบัติการนิเทศเพื่อปรับปรุงการสอน และมุงปรับปรุงแกไขปญหาการเรียน
การสอนโดยตรง ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนดังนี้  1) การประชุมกอนการสังเกต  2) การสังเกตการ
สอน  3) การวิเคราะหขอมูล และ  4) การประชุมหลังการสังเกต

สมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน   หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบความรู ความ
เขาใจ เร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน  แบบประเมินความสามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่เขียน
ไดถูกตองตามหลักการวิจัยในชั้นเรียนและแบบสังเกตการสอนการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียน

ความรู ความเขาใจของครูในการวิจัยในชั้นเรียน  หมายถึงคะแนนที่ไดจากความรู 
ความเขาใจ ในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนที่เขารวมโครงการซึ่งไดจากแบบทดสอบเรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียน  ไดแก  การกํ าหนดปญหา  สมมติฐาน การเลือกนวัตกรรมหรือวิธีการแกปญหา  
กลุมประชากร การวิเคราะหขอมูล  การอภิปรายผลและการเผยแพรผลการวิจัย

ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง สมรรถภาพของครูภาษา
อังกฤษในการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียนไดถูกตองตามลํ าดับขั้นตอนและหลักการเขียนโครง
การวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชาภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนดานทักษะการอานวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนในระดับชั้น ม.1 ,ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5 ที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกอนและภายหลังการสอนที่ใชการวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนนิเทศเพื่อน

ความคิดเห็นของครูผูสอน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของครูผูสอนที่เขารวมโครงการ
เกี่ยวกับความรู ความเขาใจ การขยายผลและปญหาอุปสรรคของการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพื่อน และความรู ความเขาใจ การเผยแพรผลงาน ปญหาและอุปสรรคเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน

ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบสอบถามความรูสึกนึกคิดของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ไดรับการนิเทศการ
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สอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเกี่ยวกับ วิธีการสอน การแจงจุดประสงค บรรยากาศ     ส่ือ     อุปกรณ
การสอน และการวัดประเมินผล

ครูภาษาอังกฤษ  หมายถึง  บุคลากรผูทํ าหนาที่ในการสอนในหมวดวิชาภาษาตาง
ประเทศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมที่ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ซ่ึงสมัครใจเขารวมในโครง
การการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและตองการพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของ
ตนเอง
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

      งานวิจัยเร่ือง การนิเทศการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 
สํ าหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้

1. การนิเทศการสอนและการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
1.1 ความหมายและความสํ าคัญของการนิเทศการสอน
1.2 กระบวนการนิเทศการสอนแบบตางๆ
1.3. การสังเกตการสอน

2. การวิจัยในชั้นเรียน
        2.1 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

    2.2 กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน
   2.3 ประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียน

3. การอานวิชาภาษาอังกฤษ
3.1 ระดับความเขาใจในการอาน
3.2 ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ

4. สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
                5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการสอน
5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
5.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการอานวิชาภาษาอังกฤษ

การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

การจัดการศึกษาในทุกระดับเพื่อมุงสูการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพตามเปาหมาย
ของหลักสูตรและการที่แตละสถานศึกษาจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดประสบผลสํ าเร็จ
นั้นจํ าเปนตองอาศัยกระบวนการบริหาร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศ
การศึกษาโดยเฉพาะกระบวนการการนิเทศการศึกษานั่นคือความพยายามในทุกวิถีทางในการ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีความหมายครอบคลุมถึงการพัฒนาดานหลักสูตร กระบวนการสอน  
กระบวนการจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนโดยความพยายามรวมกันของผูบริหารการศึกษา  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หรืออาจจะกลาวไดวาการนิเทศการศึกษาก็คือการนิเทศการสอนนั่นเอง การ
นิเทศการสอนเปนการชวยเหลือสนับสนุนครูเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหประสทธิภาพยิ่งขึ้น  อันจะสงผลถึงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานของผูเรียนหรือนัก
เรียนนั่นเอง   การนิเทศการสอนมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ  ซ่ึงครูสามารถที่จะเลือกใชไดโดย
ขึ้นอยูกับบริบทความพรอมและความตองการของผูที่เกี่ยวของในการนิเทศการสอนนั้น  แตการ
นิเทศการสอนที่จะมีประสิทธิภาพตอการจัดการเรียนการสอนมากหรือนอยข้ึนอยูกับความรวมมือ
ของผูที่เกี่ยวของคือ ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  ดังนั้นรูปแบบการนิเทศการสอนที่เหมาะกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคือการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน   เพราะเปนการนิเทศ
การสอนโดยใชความรวมมือกันในระหวางเพื่อนครูในสาขาวิชาเดียวกันหรือเพื่อนครูภายในโรง
เรียนเดียวกัน   จะทํ าใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศไดขอมูลที่แทจริงจากการสังเกตการสอนในชั้น
เรียนและสามารถในขอมูลมาปรับปรุงการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ความหมายของการนิเทศการสอน
การนิเทศการสอนนั้นมีความหมายกวางและหลากหลาย  โดยมีนักการศึกษาทั้งชาว

ไทยและชาวตางประเทศ  ไดใหแนวคิดและความหมายของคํ าวาการนิเทศการสอนไวหลาย
ประการดังนี้

แนวคิดที่ 1 การนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการทํ างานรวมกันของผูนิเทศการ
สอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหดยีิ่งขึ้น  โดย
มีนักการศึกษาที่ใหความหมายดังกลาวคือ สมาคมศึกษานิเทศก (2525: 6) ไดใหความหมายของการ
นิเทศการสอนไววา การนิเทศการสอน หมายถึง การนิเทศการสอนแบบตรง (Direct Supervision)
ที่ผูทํ าการนิเทศไปมีปฏิสัมพันธกับครูหรือผูสอนซ่ึงจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทํ าใหคุณ
ภาพการสอนดีขึ้น บุคลากรทางการศึกษา โดยมีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่ง
ขึ้น  สเปยร (Spears 1976: 16)  กลาววา การนิเทศการสอนเปนกระบวนการทํ าใหเกิดการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนของครู โดยการทํ างานรวมกับบุคลากรที่เกี่ยวของ  และ สงัด  อุทรานันท  
ใหความหมายไววา การนิเทศการสอนคือ กระบวนการทํ างานรวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน

แนวคิดที่ 2  การนิเทศการสอน  หมายถึง  กิจกรรมหรือการกระทํ าเพื่อแนะนํ า  ชวย
เหลือสนับสนุน  ใหสภาพการเรียนการสอนดีขึ้น ซ่ึง ไวลส (Wiles 1967 : 25) กลาววา  การนิเทศ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15

การศึกษาเปนกิจกรรมและบริการที่ชวยปรับปรุงการสอน ชวยใหครูทํ างานในหนาที่ไดดีขึ้น มีขวัญ
ดีขึ้น มีมนุษยสัมพันธดีขึ้น และกิจกรรมเหลานี้  รวมถึงการอบรมครู  และการพัฒนาหลักสูตรดวย
และแฮรริส (Harris 1985 : 10)  ไดกลาววา  การนิเทศการสอน  คือ  การกระทํ าใดๆ  ที่บุคลากรใน
โรงเรียนกระทํ าตอนักเรียนและสิ่งตางๆ ในโรงเรียนเพื่อรักษามาตรฐานหรือเปลี่ยนแปลงกระบวน
การเรียนการสอนภายใตระเบียบแบบแผน  อํ านวยความสะดวกแกการสอนใหพัฒนาดีขึ้น  และมุง
ใหเกิดประสิทธิผลในดานงานสอนเปนสํ าคัญ

แนวคิดที่  3   การนิเทศการสอน หมายถึง  ความพยามของเจาหนาที่ฝายการศึกษาใน
การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ  ในแนวความคิดนี้  กูด (Good 1973: 574)  ไดใหความหมายวา  
การนิเทศการสอน  คือ  ความพยายามทุกวิถีทางของผูทํ าหนาที่นิเทศการศึกษา   ที่จะชวยใหคํ าแนะ
นํ าแกครู  และบุคลากรทางการศึกษาไดรูจักปรับปรุงการสอน  และ นพพงษ   บุญจิตราดุลย (อางถึง
ในอรณรินทร   สุนทรสถิตย 2542 : 22) กลาวโดยสรุปวา  การนิเทศการสอน คือ  ความพยายามใน
ทุกวิถีทางของผูเชี่ยวชาญที่จะชวยพัฒนาผูทํ าหนาที่การศึกษา  ไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  
และใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กํ าหนดเกิดขึ้นกับผูเรียน สํ าหรับ ปรีชา  
นิพนธพิทยา (2539 : 8) มีความเห็นวา  ความหมายของการนิเทศการสอนที่เหมาะสมกับการจัดการ
ศึกษาในปจจุบันหมายถึง ความพยายามของผูเชี่ยวชาญที่จะประสานประโยชนของครู - อาจารย 
และผูบริหารการศึกษาใหมีความสุขในการทํ างานมีผลการทํ างานที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนไดบรรลุผลตามเจตนารมณของหลักสูตรอยางภาคภูมิใจ

จากแนวความคิดที่ไดกลาวถึงการนิเทศการสอนซึ่งสรุปไดวา  การนิเทศการสอน 
หมายถึง  กระบวนการทํ างาน กระบวนการจัดกิจกรรมของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ อันจะนํ ามา
ซ่ึงแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อใหนักเรียนมีคุณสมบัติตามจุดมุง
หมายของหลักสูตร

กระบวนการนิเทศการสอน
กระบวนการในการนิเทศการสอน  การนิเทศการสอนนั้นมีจุดประสงคหลัก คือ  การ

ใหความชวยเหลือแกครูในดานตางๆ ตลอดจนใหการสนับสนุนเพื่อใหครูสามารถที่จะปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในการนิเทศ
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนนั้น   ผูนิเทศจะตองมีความรูและทักษะในเรื่องกระบวนการนิเทศ
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง  ซ่ึงองคประกอบที่สํ าคัญในกระบวนการนิเทศแบบดังกลาว  
คือ  การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูนิเทศกับครูผูสอน  การสังเกตการสอน  การใหขอมูลยอน
กลับจากการสังเกตการสอน  การนํ าระบบวิธีการสังเกตตางๆ  มาใชในหองเรียน และบทบาทหนา
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ที่ของผูนิเทศในการใหความชวยเหลือ  สงเสริมศักยภาพของครู รวมทั้งทักษะตางๆ ที่จํ าเปนในการ
นิเทศการสอน แตความรูในดานกระบวนการนิเทศการสอนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะชวย
เหลือครูได  ผูนิเทศจะตองมีทักษะและความสามารถในการสื่อความหมาย  การใชภาษา ทาทาง 
และพฤติกรรมตางๆ เพื่อที่จะชวยใหครูเขาใจในปญหาตางๆ การใหขอมูลยอนกลับที่สงผลทาง
บวกตางๆ  เหลานี้เปนเรื่องที่สํ าคัญและจํ าเปนอยางยิ่งที่ผูนิเทศการสอนจะตองรู  เขาใจ  และนํ าไป
ใชไดอยางเหมาะสม จึงจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาทํ าความเขาใจและฝกฝน ฝกปฏิบัติทักษะตางๆ 
เทคนิควิธีการตางๆ ดังกลาวอยางชํ านาญ เพื่อจะไดสามารถดํ าเนินการตามขั้นตอนของกระบวน
การนิเทศการสอน  โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอน ดังนี้  (วัชรา เลาเรียนดี  2544 : 142 - 144)

ขั้นตอนที่ 1  ขั้นประชุมกอนการสังเกต (Pre-observation Conference)  การประชุม
ปรึกษาหารือระหวางครูผูสอนกับผูนิเทศกอนการสังเกตการสอน  ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนยอย 3
ขั้นตอนเรียงตามลํ าดับดังนี้

1.1 ผูนิเทศพูดปรึกษาหารือกับครูผูสอน  เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ  หรือประเด็นที่เปน
ปญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหมองเห็นชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนหรือพฤติ
กรรม การเรียนที่เปนปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน ที่สํ าคัญพฤติกรรมดังกลาวควรระบุในรูปพฤติ
กรรมที่สามารถสังเกตเห็นไดและวัดได  

1.2 การตกลงกันในเรื่องพฤติกรรมที่จะสังเกตในหองเรียนและรวมกันกํ าหนดเกณฑ
มาตรฐานของพฤติกรรมที่ใชไดหรือตองปรับปรุง ถาผูนิเทศและครูไมไดพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยว
กับประเด็นที่เปนปญหามากอน  ผูนิเทศก็จะกํ าหนดเกณฑที่เปนพื้นฐานของพฤติกรรมที่ควรจะเกิด
ขึ้นในหองเรียน  เพื่อจะไดบันทึกไดตรงกัน  แตถาครูและผูนิเทศไดพูดจาตกลงกันกอนแลวเกี่ยว
กับประเด็นที่เปนปญหาในขั้นตอนที่สองนี้  ก็จะตองพยายามนิยามพฤติกรรมนั้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น  
เพื่อจะไดหาทาง แกไขจุดที่เปนปญหานั้น แตในขั้นตอนนี้ทั้งผูนิเทศและครูจะตองชวยกันกํ าหนด
เกณฑมาตรฐาน พื้นฐาน  การปฏิบัติที่ครูควรจะปฏิบัติได  เชน   ครูควรถามคํ าถามประเภทความ
คิดอยางนอย  5  คํ าถามใน 30 นาที  เปนตน

1.3  การเลือกเครื่องมือหรือสรางเครื่องมือในการสังเกตการสอน  โดยที่ผูนิเทศอาจจะ
เสนอเครื่องมือในการสังเกตการสอนในชั้นเรียนที่จะใชในการเก็บบันทึกขอมูลพฤติกรรมตาง ๆ   
ที่กํ าหนดและเกี่ยวของกับประเด็นที่เปนปญหาและเกิดขึ้นในหองเรียนใหครูไดรับรู

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการสังเกต (Observation)  การสังเกตการสอนในชั้นเรียน  โดยผูนิเทศ
ในขั้นตอนที่ 2 นี้  มี 1 ขั้นตอนยอย ซ่ึงเปนขั้นตอนการสังเกตพฤติกรรมการสอนเฉพาะที่ไดตกลง
กันแลว โดยผูนิเทศจะดํ าเนินการสังเกตการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ตั้งแตตนจนจบหรือ
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ในชวงเวลาที่เหมาะสมตามที่ตกลงกันไวระหวางครูและผูนิเทศ โดยใชเครื่องมือที่ไดเลือกหรือ
สรางขึ้นมาทํ าการบันทึกขอมูลจากการสังเกตการสอน  เชน  พฤติกรรมการสอนของครูตามรูป
แบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ   หรือการถามคํ าถามของครู  ประเภทของคํ าถาม  ตามที่ไดตกลงกัน
ไว     ลวงหนาวาจะสังเกตอะไร  เปนตน

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการวิเคราะห (Analysis)  ขั้นการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการ
สอน และระบุจุดหรือประเด็นที่ตองการแกไขปรับปรุง หรือคงไว ซ่ึงจะแบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ

3.1 ขั้นตอนการวิเคราะหผลจากการสังเกตการสอน  ผูนิเทศรวบรวมเรียบเรียงขอมูลที่
ไดจากการสังเกตการสอนใหชัดเจน  เขาใจงาย  พรอมที่จะนํ าเสนอใหครูผูสอนทราบโดยที่ผูนิเทศ
จะตองจัดการกับขอมูลนั้นอยางสมบูรณที่สุด  แปลผลของขอมูลจากการสังเกตใหครูเขาใจอยาง 
ชัดเจน  แตไมควรใหความคิดเห็นสวนตัวเชิงประเมินผล   หรือวิพากษวิจารณการปฏิบัติงานของครู  
เพียงเพื่อเสนอใหครูทราบวา  จากการสังเกตการสอนนั้น  พฤติกรรมที่บันทึกออกมาตามที่ปรากฏ
ในเครื่องมือ  และรวมกันคิดพิจารณาพฤติกรรมที่ตองแกไขเปลี่ยนแปลง  หรือพฤติกรรมที่ควรคง
ไวหลังจากที่ครูยอมรับความเปนจริงที่เกิดขึ้น

3.2 ขั้นตอนการรวมพิจารณาพฤติกรรมที่จะตองคงไวหรือเปลี่ยนแปลง จากการ
วิเคราะหผลของการสังเกต ในขั้นตอนที่ 3.1  ผูนิเทศจะพิจารณาพฤติกรรมตางๆ ซ่ึงดีอยูแลวและ
ควรจะคงไว  และพฤติกรรมการสอนที่ควรจะเปลี่ยนแปลง  เพื่อจะไดแกปญหาการสอนของครูโดย
ที่ผู นิเทศจะตองวางแผนยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนปญหาดังกลาวซึ่งอาจจะ
พิจารณารวมกับครูก็ได

ขั้นตอนที่ 4  ขั้นประชุมหลังการสังเกต (Post-observation Conference)  เปนการ
ประชุมปรึกษาหารือหลังการสังเกตการสอน เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการนิเทศการสอน  
กอนที่จะมีการดํ าเนินการกระบวนการซํ้ า   ขั้นตอนนี้จะประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ  2  ขั้นตอน คือ 

4.1 ขั้นตอนการใหขอมูลยอนกลับแกครูผูสอนเกี่ยวกับผลการสังเกตการสอน  ใน 
ขั้นตอนนี้   ผูนิเทศจะทบทวนขอตกลงตางๆ  ที่เกี่ยวกับประเด็นปญหาในการสอนของครู และวิธี
การที่ไดมาซึ่งขอมูลดังกลาว   ซ่ึงขอมูลนี้จะไดมาจากการสังเกตการสอนของผูนิเทศนั่นเอง   การ
นํ าเสนอขอมูลยอนกลับแกครู จะตองเปนไปในลักษณะที่พยายามทํ าใหครูเขาใจและกระตุน  
สงเสริมใหครูไดทํ าการพิจารณาวิเคราะหขอมูลนั้นดวยตัวเอง  แมวาผูนิเทศจะไดทํ าการวิเคราะหมา
แลวก็ตาม  แตผลการวิเคราะหของผูนิเทศจะยังไมนํ าเสนอใหครูทราบ  แตจะใชวิธีนํ าและฝกใหครู
ไดอาศัยขอมูลจากการสังเกต  เพื่อสรุปผลของประเด็นที่เปนปญหา   หรือประเด็นที่ตองแกไขดวย
ตัวเองใหได
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4.2 ขั้นตอนพิจารณายุทธวิธีการแกปญหาของครู โดยที่ผูนิเทศจะเปนผูชวย ทั้งคูจะรวม
กันพิจารณาในเรื่องตางๆ ตอไปนี้ คือ (1) พฤติกรรมการสอนที่เหมาะสมควรแกการคงไว  (2)   
พฤติกรรมการสอนที่ไมถูกตอง ควรตองปรับปรุงแกไข  (3) ยุทธวิธีตางๆ เพื่อนํ ามาใชในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนปญหา และ (4) การดํ าเนินการตามกระบวนการนิเทศการสอนอีกครั้ง 
(Recycle) โดยใชยุทธวิธีตามที่เลือกใชใน ขอ (3)  ซ่ึงการดํ าเนินการตามกระบวนการนิเทศการสอน
อีกครั้ง   จะเปนการแกไขพฤติกรรมที่บกพรอง  โดยเปลี่ยนพฤติกรรมใหมใหเปนไปตามที่ตกลง
กันและถาหากพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามที่ตกลงกัน หรือตามที่กํ าหนด ประเด็นที่เปนปญหา
ในการสอนของครูก็ไดรับการแกไข

 การดํ าเนินการตามกระบวนการนิเทศการสอนอีกครั้ง (Recycle) เปนการดํ าเนินการ
ตามกระบวนการขั้นตอนซํ้ าอีก  เปนเรื่องที่ควรปฏิบัติเมื่อปรากฏวา  ครูมีการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมการสอนที่เปนปญหาแลว  แตปญหาการสอนในดานอื่นๆ ยังเกิดขึ้นอยู  ดังนั้นการ
ดํ าเนินการตามกระบวนการจึงควรมีการปฏิบัติอีกครั้งและตอเนื่อง โดยเนนประเด็นปญหาเดิม แต
เกณฑในการปฏิบัติถูกกํ าหนดขึ้นใหม  รวมทั้งเครื่องมือในการสังเกตก็ควรจะตองปรับเปลี่ยนไป
ตามวัตถุประสงคและปญหาที่เกิดขึ้นดวย ผูนิเทศและครูควรรวมกันปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กระบวนการอยางสมํ่ าเสมอ  เพื่อชวยแกปญหาในการสอนของครูกระบวนการนิเทศเพื่อปรับปรุง
การสอน  อาจจะรวมกันดํ าเนินการภายในโรงเรียนเดียวกันไดอยางตอเนื่อง โดยการสังเกตและชวย
แกปญหาการสอนกันและกันโดยเพื่อนครู   แตที่สํ าคัญผูที่จะทํ าหนาที่สังเกตการสอนนั้น ควรได
รับการฝกอบรมเปนอยางดีกอน

กระบวนการการนิเทศการสอนของ  โบยันและโคพแลนด (Boyan & Copeland อางถึง
ในวัชรา  เลาเรียนดี  2544 : 142 - 144) ดังที่นํ าเสนอนั้น  มีการกํ าหนดขั้นตอนใหญและขั้นตอน
ยอยไวอยางชัดเจน สามารถนํ าไปใชไดกับการนิเทศหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังสะดวกตอการแก
ไข  ปรับปรุงในแตละขั้นตอน ผูนิเทศและผูรับการนิเทศควรศึกษารูปแบบและขั้นตอนของ
กระบวนการนิเทศการสอนใหเขาใจ  เพื่อนํ ามาปฏิบัติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

การนิเทศภายในโรงเรียน

การนิเทศภายในโรงเรียนเปนการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนที่จัดดํ าเนินการ
ในโรงเรียน  โดยบุคลากรในโรงเรียนกลาวคือ  เปนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารกับครู
ในโรงเรียน  ในการที่จะแกไข ปรับปรุง  พัฒนาการทํ างานของครูใหมีประสิทธิภาพ  และสงผลตอ
คุณภาพของนักเรียน  (หนวยศึกษานิเทศก สํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม 2537:8 )
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 จุดหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการทางการศึกษาที่จัดดํ าเนินการในโรงเรียน  

จํ าเปนตองมีทิศทางหรือจุดหมาย  ซ่ึงสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534 : 9)  
ไดกํ าหนดจุดหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไวดังนี้

1. เพื่อชวยใหครูผูสอนสามารถปรับปรุงตนเอง  และกิจกรรมการเรียนการสอน
2.  เพื่อพัฒนาพฤติกรรม  บุคลิกภาพการสอนของครูใหดีขึ้น
3.  เพื่อสนับสนุนความรู  ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.  เพื่อกํ ากับ  ควบคุม  ติดตามผลการปฏิบัติของครูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
5.  เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค  และการทํ างานรวมกันเปนคณะ

   สงัด  อุทรานันท (2530 : 12) กลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว 4
ประการ คือ

1. เพื่อพัฒนาคน
2. เพื่อพัฒนางาน
3. เพื่อสรางการประสานสัมพันธ
4. เพื่อสรางขวัญกํ าลังใจ

      วไลรัตน   บุญสวัสดิ์  (2528 : 12) ไดเสนอจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว
ดังนี้

1. เพื่อชวยเหลือครูในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
2. เพื่อสงเสริมใหมีการปรับปรุงหลักสูตร
3. เพื่อชวยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตนเองใหดีขึ้น
4. เพื่อเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญในสาขาที่มีอยูในโรงเรียนไดชวยเหลือเพื่อนครูดวย

กัน
5. เพื่อสงเสริมใหคณะครูมีความสนใจในวัสดุอุปกรณการสอน
6. เพื่อสงเสริมใหคณะครูมีความเขาใจเกี่ยวกับเด็กนักเรียนใหสูงขึ้น
7. เพื่อชวยเหลือครูในการประเมินผลเด็กนักเรียน
8. เพื่อสงเสริมยั่วยุใหครูรูจักประเมินผลโครงการปฏิบัติงานและความกาวหนาในวิชา

ชีพของตน
9. เพื่อชวยใหครูประสบความสํ าเร็จและมีความรูสึกมั่นคง
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                 สรุปไววา จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนก็เพื่อที่จะชวยเหลือและแกไขปญหา
ในการพัฒนาตน  การพัฒนางาน การประสานสัมพันธ และการสรางขวัญกํ าลังใจ เพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลงานที่ดีมีคุณภาพสูงสุดคือ คุณภาพของผูเรียนนั่นเอง
 
บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน  อรณรินทร   สุนทรสถิตย (2542 : 23)
ไดแบงเปน  3  ฝาย คือ

1. ผูนิเทศ  หมายถึง บุคลากรภายในโรงเรียน  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผู
บริหาร โรงเรียน  ครูหัวหนาสายชั้น  ครูหัวหนากลุมประสบการณ  ครูวิชาการโรงเรียน ตลอดจน
ถึงครูผูสอนที่มีความรูความสามารถ  และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ที่ทางโรงเรียนมอบ
หมายใหทํ าหนาที่ชวยเหลือครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น

2.  ผูรับการนิเทศ  หมายถึง  ครูภายในโรงเรียนที่ไดรับประโยชนจากการนิเทศทั้งทาง
ตรงและทางออม ซ่ึงทํ าใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และมีขวัญและกํ าลังใจในการปฏิบัติงาน

3.  ผูสนับสนุนการนิเทศ  หมายถึง  ผูที่จะชวยใหการดํ าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
บรรลุเปาหมาย  ไดแก  ผูบริหารในระดับที่สูงขึ้นไปจากโรงเรียน  ศึกษานิเทศกและอาจรวมไปถึง
บุคลากร  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน

ขอบขายของงานการนิเทศภายในโรงเรียน 
             การนิเทศภายในโรงเรียน ซ่ึงอรณรินทร  สุนทรสถิตย (2542 : 23) ไดสรุปไว มีขอบขาย
ดังนี้

1.  งานวิชาการ  เปนงานที่เกี่ยวของกับการนํ าหลักสูตรไปใช  ใหบรรลุผลตามจุดมุง
หมายของหลักสูตร และผลที่ได คือ ตัวนักเรียนที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามที่กํ าหนดไวในหลักสูตร

2.  งานกิจกรรมนักเรียน   เปนงานเกี่ยวของกับวัยนักเรียนที่จะเขาเรียน  การสงเสริมให    
นักเรียนมีความพรอมที่จะมีสวนในกระบวนการเรียนการสอน  ตามขอกํ าหนดของหลักสูตรและ
วิธีการจัดการศึกษา

      3. งานบุคลากร  เปนการจัดดํ าเนินการเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนไดรู  และเขาใจ
หนาที่และความรับชอบของตน การติดตามดูแลชวยเหลือใหปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายประสบ
ผลสํ าเร็จอยางมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศในการทํ างาน ใหผูรวมงานทุกคนเกิดความสํ านึก
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หนาที่        รับผิดชอบ สรางความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียน
ไดพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

4. งานอาคาร  สถานที่  ส่ิงแวดลอมและสิ่งอํ านวยบริการทางการศึกษา  เปนงานที่
เสริมสรางบรรยากาศและสิ่งที่ดีในโรงเรียน       กอใหเกิดการสรางบุคลิกภาพและนิสัยที่ดีใหกับ
นักเรียน

5.  งานบริหารทั่วไป  ธุรการการเงินและการพัสดุ  เปนงานเกี่ยวของกับระบบสํ านัก
งาน   โตตอบหนังสือ  จัดทํ า  จัดซื้อ จัดจาง  ประชาสัมพันธ  งบประมาณและการประสานงาน  
เพื่อใหเกิดประโยชนตอโรงเรียน  โดยมีกฎเกณฑและวิธีการปฏิบัติที่คอนขางแนนอน

6.  งานความสัมพันธกับชุมชน  เปนงานที่เกี่ยวของกับการสรางความเขาใจ  และความ
สัมพันธอันดีตอกันระหวางโรงเรียนและชุมชนหรือหนวยงานอื่นๆ  ในชุมชน  เพื่อใหเกิดความ
รวมมือกันในการจัดการศึกษา  สํ าหรับประชากรวัยเรียนของชุมชน  การใหบริการการศึกษาแกชุม
ชนหรือการพัฒนาชุมชน

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
การนิเทศภายในโรงเรียนเปนการดํ าเนินการอยางมีขั้นตอนเปนระบบและตอเนื่อง  มี  4  

ขั้นตอน  คือ  (หนวยศึกษานิเทศก  สํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  2537 :7 - 8)
ขั้นที่ 1  การศึกษาสภาพปจจุบันปญหา  และความตองการ
ขั้นที่ 2  การวางแผนการนิเทศ
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ
ขั้นที่ 4  การประเมินผลการนิเทศ

                สงัด   อุทรานันท (2530 : 125-131)  เสนอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไว  5  ขั้น
ตอน ดังนี้  คือ

ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ (Planning – P)   ประกอบดวยข้ันตอนยอย คือ
1.1 บุคลากรภายในโรงเรียนตองรับรูสภาพปญหาปจจุบัน  และความตองการ

รวมกัน  ดังนั้นจึงควรจัดมีการประชุมชี้แจง  ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อใหครูผูรับการนิเทศได
รับรูวาตัวเขาเปนบุคคลหนึ่งที่จะตองรวมแกปญหาหรือดํ าเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อใหคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนดีขึ้นกวาเดิม

1.2 ผูดํ าเนินการนิเทศเปนผูนํ าในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา กํ าหนด 
จุดประสงค  กํ าหนดทางเลือกในการแกปญหา หรือกํ าหนดทางเลือกสํ าหรับการดํ าเนินการนิเทศ
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1.3 จัดสรรบุคลากรและมอบหมายใหบุคลากรฝายตางๆ รับผิดชอบ  ผูบริหาร
จะตองรับรูถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลฝายตางๆ  และใหความสนใจและเอาใจ
ใสตอการปฏิบัติงานของบุคลากรเหลานี้

ขั้นที่ 2 การใหความรูกอนการนิเทศ (Information – I)
                           2.1 อาจดํ าเนินการโดยบุคลากรภายในโรงเรียนที่มีความรูความสามารถใน
เร่ืองนั้นๆ หรืออาจเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก  ซ่ึงในกรณีหลังนี้ ผูบริหารจะ
ตองมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปนผูติดตามแนวคิดจากวิทยากร  เพื่อนํ าไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง
                       2.2  ผูบริหารควรรวมรับฟงวิทยาการใหมๆ จากวิทยากรไปพรอมๆ กับครูผูรับ
การนิเทศดวย

                         2.3 หลังจากการใหความรูแกผูรับการนิเทศแลว ควรจัดทํ าขอตกลงในการ
ทํ างาน  ซ่ึงจะมีผลตอความตั้งใจ  และเอาจริงกับการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ ( Doing – D)
      การดํ าเนินการปฏิบัติงานนิเทศ เมื่อผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

ความรูมาแลว  ผูนิเทศจะทํ าหนาที่นิเทศการปฏิบัติงานตามหนาที่ของตน สวนผูบริหารจะคอย
สนับสนุนใหการปฏิบัติงานดํ าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานนิเทศมีขอเสนอแนะ
ไว ดังนี้

3.1 ควรดํ าเนินการนิเทศตามขอตกลงที่ไดทํ ารวมกัน
3.2 กอนที่จะลงมือนิเทศควรมีการวางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการ

นิเทศ
3.3 ควรเขาทํ าการนิเทศพรอมกับครู  และควรออกจากหองเรียนพรอมกับครูผู

รับการนิเทศ
3.4 ควรใชเทคนิควิธีการนิเทศหลายๆ แบบ และใหมีการเปลี่ยนบทบาทใน

การนิเทศบาง
3.5 ขณะสังเกตพฤติกรรมการสอน  ถาพบวาครูทํ าการสอนผิดไมควรทักทวง 

ควรพูดคุยกับครูผูสอนเปนการสวนตัว หลังจากการสอนผานไปแลว
3.6 การใหขอมูลยอนกลับแกผูรับการนิเทศ ควรเปนไปดวยความเที่ยงธรรม

และควรใหขอมูลทั้งสวนที่ดี ซ่ึงควรรักษาไว และสวนบกพรองซึ่งควรแกไขปรับปรุง
3.7 ควรใชวิธีการนิเทศที่เหมาะสม  เชน การนิเทศแบบคลีนิค  และการนิเทศ

โดยยึดจุดประสงค
          ขั้นที่ 4 การสรางเสริมกํ าลังใจในการนิเทศ (Reinforcing – R)
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                       4.1 ผูนิเทศจะตองสรางเสริมกํ าลังใจแกผูรับการนิเทศ และผูบริหารจะตอง
สรางเสริมกํ าลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศทั้งหมด  คือ ผูใหการนิเทศ และผูรับการนิเทศ
                      4.2 การสรางเสริมกํ าลังใจของผูนิเทศจะทํ าไดโดยใชหลักมนุษยสัมพันธ สราง
ความคุนเคยเปนกันเอง และวางตัวอยูในฐานะผูรวมงาน ไมใชฐานะผูบังคับบัญชา
                     4.3 การสรางเสริมกํ าลังใจของผูบริหารโรงเรียนทํ าไดโดยการใหความสนใจ             
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเขารวมกิจกรรมตางๆ ในการนิเทศ
                     4.4 อยาทํ าลายขวัญ ส่ิงสํ าคัญที่ควรระวัง คือ การใหความดีความชอบเปนกรณี
พิเศษ ตองเปนไปอยางเปนธรรม

ขั้นที่ 5  การประเมินผลการนิเทศ ( Evaluating – E)
                      การประเมินผลการนิเทศ ควรดํ าเนินการและตองคํ านึงในเรื่องตอไปนี้

5.1 ควรดํ าเนินการประเมินผลผลิต กระบวนการและปจจัยปอนเขา
5.2 ในสวนของผลผลิตนั้น ใหประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศโดยตรง 

ไมจํ าเปนตองประเมินคุณภาพของนักเรียน  ซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ   ทั้งนี้
เพราะคุณภาพของนักเรียนนั้นจะตองขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ อีกมากในสวนของกระบวนการปฏิบัติ
งานนั้น ควรมุงเนนพฤติกรรมในการทํ างานรวมกัน

5.3 ผลที่ไดจากการประเมินควรนํ ามาเปนพื้นฐานสํ าหรับการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานนิเทศตอไป

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของสงัด  อุทรานันท  สรุปได ดังแผนภูมิที่ 2
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                                                   ใหการนิเทศ
                                                   และควบคุม
                                                      คุณภาพ

วางแผน          ใหความรู               ลงมือ                      สรางขวัญ            ประเมินผล
การนิเทศ        ส่ิงที่จะ                   ปฏิบัติ                      กํ าลังใจ                การนิเทศ
      P                     I                            D                              R                          E

                                                        บริการ                                                      ปรับปรุง
                                                       สนับสนุน                                                    แกไข

                          ในกรณีที่ยังมีคุณภาพไมถึงขั้น

                            กรณีที่ยังทํ าไมไดผล

แผนภูมิที่ 2   แสดงกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
ที่มา       : สงัด  อุทรานันท,  การนิเทศการศึกษา : หลักการทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ:                        
โรงพิมพมิตรสยาม , 2530 ).

การนิเทศภายในโรงเรียนของแตละสถานศึกษานั้น  มีการกํ าหนดจุดมุงหมาย  บุคลากร 
ขอบขายของการนิเทศ และกระบวนการนิเทศไวอยางเปนลํ าดับขั้นตอน ในการนํ ามาดํ าเนินการนั้น
ควรจะคํ านึงถึงปญหาของแตละโรงเรียน รวมทั้งความตองการของบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้น การ
ดํ าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตองมีการวางแผน กํ าหนดแนวทางรวมกัน ประสานสัมพันธ  
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รวมมือ  ใหการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ยึดเปาหมายเดียวกัน  คือ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรง
เรียนใหไดตามเกณฑมาตรฐานที่กํ าหนด

การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน( peer coaching) หมายถึง การนิเทศโดยเพื่อน
รวมงานหรือเพื่อนรวมอาชีพที่มิใชศึกษานิเทศกหรือผูบริหาร เพื่อใหการชวยเหลือแนะนํ าและแก
ไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสงเสริมปฏิสัมพันธที่ดี ระหวางครูและบุคลากรอื่นๆ ในโรง
เรียน ซ่ึงในการนิเทศแบบนี้มีวิธีการพอสรุปไดคือ  ครูแลเพื่อนครู  หรือครูในสาขาอื่นหรือบุคลากร
ที่ไมใชบุคคลในสายผูสอนตั้งแต  2 คน ขึ้นไปรวมกันมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือรวมกันพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น โดยที่ในการปฏิบัติตามโครงการนั้นจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติรวมกัน มีการสังเกตการ
เรียนการสอน วิเคราะหการสอนและการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ตลอดจนรวมมือกันคิดหา
วิธีแกไขปรับปรุงจุดที่บกพรอง  ใหพัฒนาและดีขึ้นกวาเดิม (วัชรา  เลาเรียนดี  2540 : 148 - 154)

รูปแบบของการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching)   สามารถจํ าแนกไดเปน  3 

รูปแบบ ซ่ึงแตละรูปแบบสามารถนํ าไปปรับใชไดตามจุดประสงคของการพัฒนาในแตละเรื่อง 
(Robert, J.Gamston อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2540 : 149)  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1.  การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานเทคนิคการสอน เปนการชวยและสงเสริมการถาย
โยงความรู ทักษะและวิธีการสูการปฏิบัติจริงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายหลังการใหการฝกอบ
รมดานเทคนิค  วิธีการใหมๆ  หรือนวัตกรรมใหมๆ แลว

2.  การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานการทํ างานเปนทีม เปนการชวยใหครูไดพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียน   การสอนของตัวเองดวยตัวเองในการทดลองใชแนวคิดทฤษฎีและ
นวัตกรรมใหม  เปนการปฏิบัติงานพรอมกันระหวางผูนิเทศกับครู หรือครูกับเพื่อนครู  หรือครูกับ
บุคลากรอื่นๆ  ในโรงเรียน

3.  การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานการแกปญหาใหมๆ ที่ทาทาย เปนการชวยเหลือ
และใหความรวมมือในการแกปญหาการสอน  ที่เกิดขึ้นเสมอและยังไมไดรับการแกไข  ซ่ึงเปนงาน
ที่ทาทายความสามารถในการแกปญหาของบุคคลที่เกี่ยวของ
การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานเทคนิคการสอน
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                 เปนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนรูปแบบหนึ่งที่เนนการชวยเหลือสนับสนุน
ใหครูไดถายโยงความรู ทักษะ และวิธีสอนแบบตางๆ  จากที่ไดรับการฝกอบรมและฝกปฏิบัติมา 
ใหนํ าไปใชไดจริงในหองเรียน ในขณะเดียวกันก็เนนความรวมมือกันระหวางครูและผูนิเทศ  เปด
โอกาสและจัดเวลาใหไดสนทนากันมากขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ความรูสึกตางๆ เกี่ยว
กับงานในอาชีพของตนเอง  การนิเทศแบบการพัฒนาดานเทคนิคการสอนนี้  ตั้งอยูบนพื้นฐานความ
เชื่อวา  การใหขอมูลยอนกลับตามวัตถุประสงคที่กํ าหนดในเรื่องที่สังเกตซึ่งกันและกันภายใต
บรรยากาศของความเปนมิตรที่ดีตอกัน จะชวยใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของตนเองได 
โดยปกติแลวการนิเทศแบบนี้จะนํ ามาใชกับครูที่ผานการฝกอบรมปฏิบัติการในโครงการพัฒนา
บุคลากรในดานเทคนิค ทักษะการสอนใหมๆ หรือนวัตกรรมใหมๆ เพื่อติดตามสงเสริมการนํ าไป
ใชจริงในหองเรียน โดยวิธีการงายๆ พอสรุปไดคือ จับคูครูกับผูเชี่ยวชาญ หรือผูนิเทศ หรือใหผูที่
ผานการอบรมมาแลวใหคูกัน ผลัดกันสังเกตการสอนและใหขอมูลปอนกลับหลายๆ คร้ัง ซ่ึงไดผล
เปนที่นาพอใจตามที่ Joyce and Showers ไดกลาวไวในบทความเรื่อง The Coaching of Teaching 
ในวารสาร  Educational Leadership (1987) ซ่ึงไดสรุปผลการใชการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
รวมกันโครงการฝกอบรมครูไดดังนี้คือ

1. ครูจะใชวิธีการทักษะ  หรือนวัตกรรมใหมๆ  ที่อบรมมาบอยยิ่งขึ้น
2.  ครูสามารถใชทักษะ  วิธีการ หรือนวัตกรรมใหมๆ  อยางเหมาะสม
3.  ครูจะจํ าทักษะใหมๆ เหลานั้นไดนาน

                4. ครูจะใชทักษะวิธีการ  และนวัตกรรมใหมๆ  เหลานั้นในหองเรียนอยางสมํ่ าเสมอ
5.  ครูจะมีความเขาใจในทักษะ วิธีการ และนวัตกรรมตางๆ ชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถนํ า

ไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการทํ างานเปนทีม
                   เปนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนอีกแบบหนึ่ง ที่เนนการพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนการสอน โดยการรวมมือกันระหวางครูกับเพื่อนครูซ่ึงควรจะเปนการทดลองใชแนวคิดของตน
หรือเพื่อนครู  โดยเปดโอกาสและใหเวลาในการสนทนากันระหวางครูมากขึ้น  การที่มีโอกาส
สังเกตการสอนระหวางเพื่อน  ทํ าใหรูจุดบกพรองของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น  เขาใจตัวเองมากขึ้น  การ
นิเทศแบบนี้มีพื้นฐานความเชื่อวา ครูสามารถพัฒนาทักษะและการสอนของตนเอง สามารถ
วิเคราะหการสอนของตนเองได ถาเขามีโอกาสที่จะสังเกตการสอนของครูคนอื่นและฝกพัฒนา
ทักษะตางๆ ที่เหมาะสมดังกลาว การนิเทศแบบนี้มีเปาหมายในระยะยาว โดยที่ครูจะสามารถแกไข
ปญหาการสอนของตัวเองดวยตัวเองอยางตอเนื่องสมํ่ าเสมอ ซ่ึงการนิเทศแบบการพัฒนาดานการ
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ทํ างานเปนทีมมีวิธีการงายๆ คือ  การจับคูกันระหวางครูในสายวิชาเดียวกัน  หรือตางสาขากัน  เนน
การสังเกตการสอนของกันและกัน โดยเฉพาะในจุดหรือประเด็นที่ตองการเรียนรูมากที่สุดเนน
เฉพาะจุดที่บกพรองที่ตองการแกไขปรับปรุง โดยที่ผูสังเกตการสอนจะรวมมือกัน ผูถูกสังเกตคิด
และตัดสินใจในเรื่องตางๆ  ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน  ซ่ึงแตกตางจากการนิเทศแบบการ
พัฒนาดานเทคนิคการสอน  จะเปนการพิจารณาวาพฤติกรรมการสอนของครูหรือเพื่อนครูเหมาะ
สมหรือถูกตองเพียงใดตองแไข  ปรับปรุงเรื่องใดบาง  ดังนั้นถาจะมุงพัฒนาสภาพการทํ างานในโรง
เรียนและการสงเสริมปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูและบุคลากรตางๆ แลว วิธีการนิเทศแบบการพัฒนา
ดานการทํ างานเปนทีมนาจะเหมาะสมที่สุดที่จะนํ ามาเริ่มใชในโรงเรียน

การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการแกปญหาใหมๆ ท่ีทาทาย
                 การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อชวยพัฒนาดานการแกปญหา เปนการ
นิเทศที่เนนที่การแกไขปญหาสอนที่เกิดขึ้นอยูเสมอๆ จุดประสงคของการนิเทศแบบนี้ก็เพื่อชวยครู
หรือคณะครูแกปญหาการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงก็คือ ความพยายามที่จะแกปญหาการจัดการเรียน
การสอนที่เกิดขึ้นเปนประจํ าแตยังไมสามารถแกไขได  การนิเทศวิธีนี้ มีพื้นฐานความเชื่อวา ความ
พยายามในการแกปญหาในการสอนของครูโดยคณะครูเปนผูดํ าเนินการเอง จะชวยใหมีการปรับ
ปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพขึ้นมาได เพราะผูรวมงานมีความเชื่อใจกัน  
เขาใจกัน และพอใจที่จะปฏิบัติงานรวมกัน  รวมกันคิด  รวมกันปรึกษาหารือ  เพื่อแกปญหาที่เปน
อยูได  การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการแกปญหาใหมๆ ที่ทาทายจะแตกตางกันจากการ
นิเทศเพื่อการพัฒนาดานเทคนิคการสอนและการนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการทํ างานเปน
ทีมในดานกระบวนการ และผลผลิต  หรือผลลัพธ กลาวคือ  กระบวนการนิเทศเพื่อการพัฒนาดาน
การแกปญหาใหมๆ ที่ทาทาย จะประกอบดวย

1. การรวมกันวิเคราะห  พิจารณาปญหาการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นอยูเสมอ  
หรือรวมกันกํ าหนดเปาหมาย  จุดมุงหมายที่ตองการพัฒนาปรับปรุง

2. การดํ าเนินการตามรูปแบบการนิเทศแบบการพัฒนาดานการแกปญหาใหมๆ ที่ 
ทาทายมีการดํ าเนินงานเปนกลุมหรือคณะตั้งแต 2 คนขึ้นไป  สวนการนิเทศการสอนแบบการ
พัฒนาดานเทคนิคการสอนและการนิเทศการสอนแบบการพัฒนาดานการทํ างานเปนทีม ดํ าเนิน
งานเปนคูได

3. บุคลากรในสายอื่นที่ไมใชสายผูสอน แตมีความชํ านาญและเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
เขารวมกลุมคณะทํ างานได  โดยเฉพาะบุคคลที่มีความสามารถดานการแกปญหา  หรือความชํ านาญ
เฉพาะดานอื่นๆ เชน  บรรณารักษ  ผูบริหารโรงเรียน  ผูเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
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ขอเสนอแนะในการเลือกใชรูปแบบการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  (Peer Coaching)
การนํ ารูปแบบการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching) มาใชในการ

พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนมีขั้นเสนอแนะ  ดังนี้
1. การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานเทคนิคการสอน นํ ามาใชหลังการใหการฝก

อบรมทักษะ  วิธีการ นวัตกรรมใหมๆ เพื่อชวยใหเกิดการถายโยง  ความรู  และทักษะตางๆ  ใน
ขณะปฏิบัติการสอนในหองเรียน   ใหมีการนํ าไปใชอยางถูกตอง และเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น  ทั้ง
ในตัวผูเรียนและผูสอน

2. การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการทํ างานเปนทีม นํ ามาใชเมื่อตองการ 
สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของครู  สงเสริมการคิดอยางอิสระ  และเพื่อสงเสริมสัมพันธที่ดี
ตอกันระหวางบุคลากรในโรงเรียน

3. การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการแกปญหาใหมๆ ที่ทาทาย นํ ามาใชเมื่อ
ตองการที่จะสงเสริม พัฒนาความสามารถในการแกปญหาของครู ซ่ึงผูทํ าหนาที่นิเทศจะตองมี
ความรู มีทักษะในการแกปญหา และการสรางความสัมพันธที่ดีผูนิเทศหรือผูสังเกตการสอนอาจจะ
เปนใครก็ไดที่ไมใชเพื่อนครู หรือครูผูสอน แตตองมีความรูและประสบการณในการนิเทศทั้ง 2  
แบบ ขางตน

การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน เปนการนิเทศการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีประ
สิทธิภาพ  โดยเฉพาะเมื่อผสมผสานทั้ง 3  รูปแบบดังกลาว  เพื่อนํ าไปปรับปรุงใชในการปฏิบัติงาน
ในสภาพจริง เพราะเปนการเนนการทํ างานรวมกัน สับเปลี่ยนกันเปนผูนิเทศและผูรับการนิเทศทํ า
ใหสามารถรับทราบปญหารวมกันไดเปนอยางดี  พรอมทั้งสามารถเสนอแนวทางแกไขไดอยางมี
เหตุผลและมีความเปนไปไดสูง ในการนํ าไปใชดํ าเนินการ ดังนั้นการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนจึง
เปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ  ที่สถานศึกษาตางๆ ควรใหความสนใจนํ าไปทดลองใช  เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเองใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น (วัชรา   เลาเรียนดี  2544 :
141 - 148)

การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนกับการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร ถือเปนงานหนึ่งที่มีความสํ าคัญมากในทุกหนวยงาน และมีผูที่นํ า

การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching) มาเปนองคประกอบหนึ่งของการพัฒนา
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บุคลากรดานการสอน ปรากฏวาการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching)  นี้ชวย
ใหการฝกอบรมตางๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการนํ ากระบวนการและวิธีการนี้ไปใช
ระหวางใหการฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรม เปนการชวยสงเสริม สนับสนุนการนํ าเทคนิค
ใหมๆ  ทักษะและความรูใหมๆ  ไปใชปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเพิ่ม
ความสัมพันธอันดีตอกันระหวางผูรวมงานอีกดวย  จากเหตุผลดังกลาว จึงมีการสนับสนุนใหมีการ
นํ าการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching) ไปประกอบใชในโครงการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และ
สรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางผูรวมงาน โดยสามารถสรุปสาระสํ าคัญของการนิเทศการ
สอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  ไดดังนี้  (Joyce, Showers, 1996 อางถึงใน วัชรา   เลาเรียนดี 2544 :147)

1.  การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching) เปนกระบวนการการ
ทํ างานเคียงคูกันระหวางเพื่อนรวมงาน   ตองชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยตลอด  ซ่ึงจะชวยใหมีการ
นํ าเทคนิคทักษะใหมๆ  ไปใชจริงมากขึ้น

2.  เปนการสงเสริม  สนับสนุนใหมีการนํ าความรู  นวัตกรรมใหมๆ  เกี่ยวกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนไปใชในโรงเรียน

3.  เปนการสรางความสนิทสนมคุนเคยกันระหวางบุคลากรรวมอาชีพ
4.  เปนการชวยใหครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของตนเอง
5. เปนวิธีการที่เหมาะสมสํ าหรับครูผูสอนโดยตรง และมีประโยชนมากสํ าหรับผู

นิเทศ  ผูทํ าหนาที่นิเทศ  หรือผูบริหารที่ตองรับผิดชอบโดยตรง  เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้นการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching) เมื่อนํ ามาใชประกอบ
การพัฒนาบุคลากรจะทํ าใหการดํ าเนินการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางราบรื่น เพราะสามารถนํ า
ความรู  ทักษะตางๆ  จากการฝกอบรมไปใชไดจริงอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  มีการใหความ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ใหทั้งแนวคิดและเทคนิคตางๆ  ในการนํ าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของตนเองทํ าใหครูผูเขารวมโครงการรูจักตนเองมากขึ้น ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาแนว
ทางที่ถูกในการปฏิบัติงานมากขึ้น

เคร่ืองมือในการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
เครื่องมือที่สํ าคัญสํ าหรับกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนคือ แบบ

สังเกตการสอนและการใหขอมูลปอนกลับ เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
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ดํ าเนินการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนา  นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตการสอนจะเปนสวนสํ าคัญ  ในการนํ ามาใชในการวิเคราะหการสอนของครู  เพื่อจะหาทาง 
แกไข  ปรับปรุงหรือสงเสริมพัฒนาใหดียิ่งขึ้น การสังเกตการสอนจึงเปนสวนประกอบที่สํ าคัญยิ่ง
ของการนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ

มิลล  (Mills, 1980 อางถึงในวัชรา  เลาเรียนดี  2540 : 153) ไดเสนอขั้นตอนการสังเกต
การสอนไว  7  ขั้นตอนดังนี้

1.  เลือกประเด็นที่จะสังเกต
2.  เลือกเทคนิควิธีการสังเกตและบันทึกที่เหมาะสม 1 - 2 วิธี
3.  สังเกตและบันทึก
4.  นํ าเสนอขอมูล  รวมกันวิเคราะหขอมูล
5.  อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสังเกต และบันทึก
6.  สรุปขอคนพบประเด็นที่สํ าคัญ  หรือพฤติกรรมที่เปนปญหาเพื่อการแกไขปรับปรุง
7.  พิจารณากํ าหนดจุดมุงหมายและสาระสํ าคัญ  เพื่อการสังเกตในครั้งตอไป

สํ าหรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนนั้น จะเปดโอกาสใหสมาชิกภายใน
โครงการไดทํ าการสังเกตการสอนซึ่งกันและกัน  กํ าหนดจุดประสงคตลอดจนพฤติกรรมที่จะ
สังเกตรวมกันจัดการประชุมกอนการสังเกต  และหลังการสังเกตเพื่อใหขอมูลปอนกลับแกกัน  เพื่อ
นํ าขอมูลดังกลาวมาเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ที่
สํ าคัญพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพตางๆ จะชวยในการกํ าหนดพฤติกรรมที่เหมาะสม
สํ าหรับการสังเกตเปนอยางดี  การเลือกใชวิธีการสังเกตใหสอดคลองกับพฤติกรรมการสอนที่มีประ
สิทธิภาพ อากิสัน และ กอล (Acheson G. Meredith Damien, Gall 1997 อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี  
2541 : 66-69)  ไดเสนอไว

ตารางที่ 1 วิธีการสังเกตพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพ

พฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพ
(Effective- Teaching Practice)

วิธีการสังเกต
(Methods of Observation)
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1. ความชัดเจนแจมแจงในการสอน (Clarity) 1. ใชเทคนิค Wide lens (การสังเกตในภาพ
รวม ไมเฉพาะเจาะจงในดานใดดานหนึ่ง) เชน
การบันทึกเสียง

2. การใชเทคนิควิธีการสอนและการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย (Variety)

2. ใชเทคนิค Wide lens (การสังเกตในภาพ
รวม ไมเฉพาะเจาะจงในดานใดดานหนึ่ง) เชน     
การบันทึกเสียงและภาพ

3. ความกระตือรือรนในการสอน
(Enthusiasm)

3. ใชเทคนิค Wide lens โดยการบันทึกภาพ
และเสียง   (Video recording)

4. การใหเนื้อสาระและงานใหฝกปฏิบัติ
    (Task Oriented approach)

4. ใชเทคนิค โดยการบันทึกภาพ (Video
recording)

5. หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณรุนแรง 5. ใชเทคนิค (การสังเกตการบันทึกขอความ
หรือ พฤติกรรมบางอยางเทานั้น) เชน การ
สังเกต บันทึก  การใหขอมูลยอนกลับของครู

6. สอนโดยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุดตาม
กระบวนการ  (Indirect teaching style)  ขั้น
ตอน    ที่มีผลจากการวิจัยรับรองวา  มีประสิทธิ
ภาพ    เชน Explicit Teaching Model etc.

6. ใชเทคนิค Timeline coding   (แบบสังเกต
โดยมีขอคํ าถามเพื่อเช็ควาปฏิบัติหรือมีมากนอย
เพียงใด) โดยการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวาง
ครู – นักเรียน

7. สอนเนื้อหาใหครอบคลุมเกณฑในการ
ทดสอบ (Teaching content covered on
criterion test)

7. ใชเทคนิค Wide lens โดยการสังเกตและ
บันทึกเหตุการณ คํ าพูดตามที่ปรากฏ ซ่ึงเปน
การสังเกตและบันทึกเรื่องราวเหตุการณเล็กๆ
นอยๆ อยางสั้นๆ

8. ขอความคํ าพูดของครู  เพื่อดึงจุดสนใจของ
ผูเรียน เชน การแจงใหทราบวาจะทํ าอะไรตอ
ไป สรุปเหตุการณที่ผานมาแลว เนนประเด็น
สํ าคัญของบทเรียน บอกจุดตอระหวางบทเรียน

8. ใชเทคนิค Selective verbatim  เชน การ
บันทึก การออกคํ าส่ังของครู และการพูด
เกี่ยวกับบทเรียนตางๆ

ตารางที่ 1    (ตอ)

พฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพ
(Effective- Teaching Practice)

วิธีการสังเกต
(Methods of Observation)

9. การถามคํ าถามหลายแบบเพื่อสงเสริมการ 9. ใชเทคนิค Selective verbatim โดยการจด
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คิด (Questions at multiple cognitive levels) บันทึกการใหการตอบสนอง  และการใหขอมูล
ยอนกลับของครูเมื่อนักเรียนตอบถูก

10. ใชวิธีการสอนแบบ Explicit Teaching
Model ที่ประกอบดวย 6  ขั้นตอน  คือ การทบ
ทวน  ตรวจการบาน การนํ าเสนอบทเรียนใหม
หรือทักษะใหม การใหฝกปฏิบัติครูคอยแนะนํ า
การใหขอมูลยอนกลับและแกไข  การใหการ
บาน  ใหฝกปฏิบัติโดยอิสระ ทบทวนเปนราย
สัปดาห รายเดือน

10. ใชเทคนิค Wide lens โดยจดบันทึกคํ าพูด
การใหการตอบสนอง  และการใหขอมูลยอน
กลับของครูเมื่อนักเรียนตอบถูก

11. การใชเวลา  และใชเวลาในการสอน
      (Allocate time)

11. ใชการสังเกตบันทึกแบบ Timeline coding     
โดยใชแบบสังเกตการบันทึกขอความหรือ
พฤติกรรมบางอยางเทานั้นในชวงเวลาที่
กํ าหนด  โดยใชระบบการสังเกตของ Stalling
(Stalling Observation System)

12. เด็กนักเรียนสนใจ  ตั้งใจปฏิบัติงานโดย
ตลอด (Student at task behavior)

12. ใชการสังเกตและบันทึก โดยใช Seating
chart  หรือแผนผังที่นั่งในหองเรียน

13. การใหการบาน (Homework) 13. ใชเทคนิค Wide lens โดยจดบันทึกคํ าพูด
เหตุการณในหองเรียน

14. วิธีการเรียนแบบรวมมือกัน
       (Cooperative Learning Methods)

14. ใชเทคนิคการสังเกต  และบันทึกโดยใช
แผนผังที่นั่ง Seating Chart   เชน การสังเกต
และบันทึกพฤติกรรมการสนใจ  ตั้งใจทํ างาน
การเคลื่อนไหวไปในที่ตางๆ  ภายในหอง

15. ใชคํ าพูดที่ใหคุณคาและใหความสํ าคัญใน
ความสํ าเร็จเพื่อจูงใจนักเรียน (Use of value      
statements and success to motivate student)

15. ใชเทคนิค  Wide lens เชน จดบันทึก
เหตุการณ และคํ าพูด  หรือใหเขียนบรรยายการ
สอนของตนเอง ความคิดเห็นของตนเอง

ตารางที่ 1   (ตอ)

พฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพ
(Effective- Teaching Practice)

วิธีการสังเกต
(Methods of Observation)

16. การแสดงตอผูเรียน  โดยไมคํ านึงถึงความ 16. ใชแผนผังที่นั่งในการสังเกตและบันทึก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



33

แตกตางของผลสัมฤทธิ์ของแตละบุคคล
(Equitable treatment of students varying in
achievement)

ปฏิสัมพันธทางวาจาระหวางครูและนักเรียน
(Verbal flow)

ที่มา  :  วัชรา  เลาเรียนดี , เทคนิคและทักษะการนิเทศการสอน (นครปฐม :โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิล
ปากร  , 2544) .

การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมีลักษณะ กระบวนการและวิธีดํ าเนินการ
เหมาะสมที่จะนํ ามาใชเพื่อพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เนื่องจากคณะครู-
อาจารยภายในโรงเรียนหมวดวิชาภาษาอังกฤษเปนครูผูที่สํ าเร็จในแตละสายวิชาภาษาอังกฤษโดย
ตรง ซ่ึงนับไดวาเปนผูเชี่ยวชาญในการสอนของวิชานั้นๆ ซ่ึงสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนแต
ละคนที่นํ ามาใชรวมกันและมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดซ่ึงกันและกันในกระบวนการนิเทศการสอน
แบบเพื่อนนิเทศเพื่อนจะชวยใหครู-อาจารยดํ าเนินการการวิจัยในชั้นเรียนของตนเองไดสํ าเร็จตาม
เปาหมาย รวมทั้งมีขวัญกํ าลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น

การสังเกตการสอน

    การสังเกตการสอน (Instructional Observation) เปนองคประกอบสํ าคัญอยางหนึ่งของ
การปรับปรุงพัฒนาการสอน การสังเกตการสอนประกอบไปดวยเทคนิควิธีการหลายอยาง 
(Techniques) และเปนทักษะ (Skills) ที่ตองฝกปฏิบัติใหมีความชํ านาญ สามารถใชไดตรงถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการสังเกตการสอนโดยปกติจะเปนการสังเกตในชั้นเรียน หองเรียน หรือ
หองที่มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกปฏิบัติทักษะตางๆ การสังเกตการ
สอนนั้นอาจเปนการสังเกตในขณะที่มีการจัดการเรียนการสอนในสภาพที่เปนจริง  หรือสังเกตจาก 
วิดีทัศนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตางๆ ก็ได ดังนั้นการสังเกตการสอนจึงเปนเทคนิควิธีที่
ตองดํ าเนินการอยางเปนระบบ เพราะการสังเกตการสอนนั้นยอมมีจุดมุงหมายสํ าคัญเฉพาะ ไมใช
การสังเกตธรรมดาที่เปนที่คุนเคยและรูจักกันดี เพราะเมื่อมีการสังเกตการสอนก็ยอมจะตองมีการ
บันทึกเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะห  และแปลความหมายขอมูล  แจงใหกับผูรับการสังเกตไดทราบ
หรือรูความเปนไปตางๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้น ในการสังเกตการ
สอนในกระบวนการนิเทศตางๆ นั้นจํ าเปนจะตองมีกิจกรรมในขั้นตอนการสังเกตเปน  2  สวน คือ

1. สวนของการพรรณนาความหรืออธิบายตามสภาพที่เปนจริง (Describing)
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2. สวนที่เปนการแปลความหมายหรือการตีความของขอมูลนั้น (Interpreting)
                  การสังเกตการสอน เปนเทคนิควิธีการที่ตองมีการเรียนรูและฝกปฏิบัติดังที่กลาวมาแลว 
เนื่องจากการสังเกตการสอนเปนวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ที่เปนที่ยอมรับกันวามี
ประโยชนในการเรียนรูและการพัฒนาในวิชาชีพของบุคคลหลายอาชีพ การสังเกตจะชวยให 
ผูสังเกตสามารถชวยปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองได การสังเกตการสอนในการนิเทศการสอน
เปนการชวยใหผูถูกสังเกต ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น การไดฝก
เทคนิควิธีการสังเกตจนสามารถใชไดอยางชํ านาญ ตรงตามวัตถุประสงค จะชวยใหเกิดการพัฒนา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเปาหมาย  (วัชรา  เลาเรียนดี  2544 : 20-24)

ความสํ าคัญของการสังเกตการสอน
            การสังเกตการสอน (วัชรา  เลาเรียนดี  2540 : 1 - 2) เปนเครื่องมือสํ าคัญอยางหนึ่งใน
การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เพราะจะทํ าใหผูนิเทศผูทํ าหนาที่นิเทศหรือครูสามารถรวบ
รวมบันทึกขอมูลเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในหองเรียน ซ่ึงเครื่องมือดังกลาว ก็คือ แบบสังเกตการ
สอนที่มีผูสรางขึ้นมาหรือที่เรียกวา  เครื่องมือสังเกตการสอน  เชน  เครื่องมือการสังเกตของแฟลน
เดอร  (Flanders) เครื่องมือการสังเกตของทัคแมน (Tuckman) และยังมีอุปกรณที่ใชประกอบการ
สังเกตพฤติกรรม  เชน  ดินสอ  ปากกา กระดาษหรือใชเครื่องมืออิเลคโทรนิค เชน  เครื่องบันทึก
ภาพ    เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก แตเครื่องมือสะดวกในการใชและนิยม
ใชกันมาก  คือ  บันทึกโดยปากกา ดินสอ และกระดาษสํ าหรับบันทึกขอมูล

ขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอนไมวาจะไดมาจากการสังเกตและบันทึกดวยวิธีใดก็
ตาม  หรือใชเครื่องมือประเภทใดก็ตาม  มีประโยชนมากมายมหาศาล  โดยเฉพาะในดานการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู  ขอมูลเหลานั้นชวยใหครูมองเห็นตนเองมากขึ้น  ชัดเจนขึ้น และ
ชวยใหครูไดตระหนักถึงความจํ าเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู
เรียนเปนเปาหมายหลัก จากรายงานการวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนเปนที่ยืนยันวา  การเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมของครูในการจัดการเรียนการสอนทํ าใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
(Good, 1997) และจากการศึกษางานวิจัยเร่ืองการสอนที่มีประสิทธิภาพตางๆ จึงเปนความจํ าเปน
อยางยิ่งที่ครูจะตองดํ าเนินการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้นการสังเกตการสอนจึงเปนสวนประกอบสํ าคัยที่จะชวยใหผูนิเทศและบุคคลที่
เกี่ยวของไดพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปกติแลว
ครูจะยอมรับและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของตนเอง  เมื่อรูสึกวาตนเองจะตองเปลี่ยนแปลง
และมีความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาใหดีขึ้น เหมาะสมขึ้น ซ่ึงความรูสึกและความตองการ
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ดังกลาวเกิดจากการไดมองเห็น รับรูจุดที่บกพรอง จุดที่เปนปญหาในการจัดการเรียนการสอนทํ าให
ทราบวา  ควรจะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจุดใดบาง  และยังกระตุนใหครูไดตระหนักถึง
ความจํ าเปนในการที่จะตองปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ไมเคยเปนมากอน

เทคนิคการสังเกตการสอน
เนื่องจากการสังเกตการสอนเปนเครื่องมือสํ าคัญของการนิเทศการสอน ผลจากการ

สังเกตการสอนชวยในการวิเคราะหการสอนของครู ดังนั้นการสังเกตการสอนจะตองสังเกตและ
บันทึกใหขอมูลตรงตามความจริงและใหตรงตามจุดมุงหมายมากที่สุดดังที่ อาคิสัน และกอลล 
(Acheson & Gall 1997 อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2544 : 23) ไดใหขอเสนอแนะในการนิเทศการ
สอน ซ่ึงประกอบดวย เทคนิควิธีการ การกํ าหนดวัตถุประสงค  และการวางแผนการสังเกตการสอน  
เทคนิควิธีการสังเกตการสอนในชั้นเรียน เทคนิคการบันทึกการสังเกตการสอนโดยใชเครื่องมือ
แบบตางๆ เทคนิคการประชุมเพื่อใหขอมูลยอนกลับ  และเทคนิคการนิเทศชี้แนะ  แนะนํ า  เพื่อชวย
เหลือครูใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  ฯลฯ   เทคนิคการสังเกตการสอนนั้น จะประกอบดวย
วิธีการสังเกตและการบันทึกโดยเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสม (ผูสังเกตและครูรวมกันเลือก) เพราะ
กอนการสังเกตการสอนทุกครั้งจะตองมีการตกลงรวมกันระหวางครูกับผูนิเทศหรือผูสังเกต และ
หลังจากการสังเกตการสอนอาจจะรวมกันวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอนกอนที่จะใหขอมูล
ยอนกลับแกครู เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
ดังนั้นผูนิเทศ ผูทํ าหนาที่นิเทศ  หรือผูที่จะทํ าหนาที่นิเทศการสอนจะตองมีความรู  มีความเขาใจพอ
สมควรเกี่ยวกับวิธีการสังเกตการสอน เทคนิควิธีการสังเกตการสอน และการบันทึก เครื่องมือการ
สังเกตการสอน การสรางและการประยุกตใชเครื่องมือสังเกตการสอนจึงจะชวยใหการนิเทศการ
สอนประสบผลสํ าเร็จตามเปาหมาย

 ประเภทของการสังเกตการสอน
                การสังเกตการสอนและการบันทึกการสอนจํ าแนกไดหลานลักษณะ เชน  โอลิวา 
(Oliva 1997 อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2544 : 23)   ไดจํ าแนกการสังเกตเปน  2  ประเภท  คือ
                   1. การสังเกตแบบกวางๆ ทั่วไป (Global Observation) เปนการสังเกตโดยภาพรวม ไม
เฉพาะเจาะจงในพฤติกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยปกติจะเปนการสังเกตหรือวิธีสังเกตที่ผู
บริหารหรือผูนิเทศนิยมใช เมื่อตองการสังเกตพฤติกรรมการสอนโดยทั่วๆ ไป เปนการสังเกตโดย
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ภาพรวมของการปฏิบัติการสอนของครู  และมักจะใชผลการสังเกตและบันทึก  ดวยวิธีดังกลาวใน
การประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูดวย   เชน  แบบสังเกตและบันทึกแบบตรวจสอบรายการ     
( Checklist) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) เปนตน
              2. การสังเกตแบบเฉพาะเจาะจง(Specific Observation) เปนการสังเกตและบันทึก
เฉพาะพฤติกรรม เฉพาะเหตุการณ เฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะประเด็น เชน การสังเกตบันทึกพฤติกรรม 
ปฏิสัมพันธทางวาจาระหวางครูกับนักเรียนของ แฟลนเดอรส (FIAC)  เปนตน
                   นอกจากนั้น กล๊ิกแมน และคณะ (Glickman, Gordon & Ross Gordon 1995) ไดจํ าแนก
การสังเกตการสอนเปน  2  ประเภท  คือ

1. การสังเกตเชิงปริมาณ (Quantitative Observation) เปนวิธีการวัดเหตุการณและ 
พฤติกรรมตางๆ และส่ิงตางๆ ในหองเรียน ที่สามารถสังเกตเห็นได วัดได เปนจํ านวนครั้งหรือ
ความถี่ของเหตุการณ   หรือของพฤติกรรมตางๆ ที่ทํ าการสังเกตและบันทึกดวยเครื่องมือหรือวิธี
การสังเกตดานปริมาณ  เชน

1) เครื่องมือสังเกตการสอนแบบนับจํ านวนความถี่ (Categorical Frequency 
Instrument)

2) เครื่องมือสังเกตการสอนแบบระบุพฤติกรรมตามกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบตางๆ (Performance Indicator Instrument)

3) เครื่องมือสังเกตการสอนที่จัดเตรียมฟอรมที่เปนแผนผัง (Diagram)
4) เครื่องมือสังเกตและบันทึกตรวจสอบรายการ (Check list)
5) เครื่องมือสังเกตและบันทึก แบบเลือกประเภทของคํ าพูดหรือการพูด จดและ

บันทึกคํ าพูดนั้นคํ าตอคํ าตามเวลาที่กํ าหนด (Selective Verbatim Recording)
6) เครื่องมือสังเกตและบันทึกปฏิสัมพันธทางวาจาระหวางครูกับนักเรียนของ 

Ned Flanders FIAC (Flander’s Interaction Analysis Category)
2.  การสังเกตเชิงคุณภาพ (Qualitative Observation) การสังเกตดวยวิธีนี้เปนการ

สังเกตและบันทึกที่จะใชเมื่อผูสังเกตหรือผูนิเทศไมทราบแนนอนวาจะสังเกตบันทึกอะไรบางใน
ช้ันเรียนหรือผูนิเทศตองการบันทึกรายละเอียดพฤติกรรมในการจัดการเรียนกาสอนของครูและนัก
เรียน      การสังเกตเชิงคุณภาพนั้นเปนการสังเกตเหตุการณและพฤติกรรมตางๆ  ตลอดจนสภาพ
ทางกายภาพในชั้นเรียน   เชน  การจัดหองเรียน  การจัดบอรด  ส่ืออุปกรณตางๆ โดยทํ าการบันทึก
แบบพรรณนาความ โดยไมใสอารมณ ความคิดของตนเองลงไปดวย  ประกอบดวยเครื่องมือหรือ
วิธีสังเกตดังตอไปนี้

1) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Detached Open-ended Narrative)
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2) การสังเกตบันทึกขอมูลการพูดเฉพาะอยาง (Selective Verbatim Recording)
3)  การสังเกตบันทึกโดยใช V.D.O. และ Audio Recording
4) การสังเกตและบันทึกแบบสั้นๆ (Anecdotal Record)
5) การสังเกตและบันทึกแบบมีสวนรวม (Participant Observation)
6) การสังเกตบันทึกตามประเด็นคํ าถาม (Focused Questionnaire Observation)
7) การสังเกตและบันทึกแบบบันทึกการปฏิบัติงานของตนเอง ( Journal Writing )
8) การวิจารณทางการศึกษา (Educational Criticism)
9) การสังเกตบันทึกแบบเฉพาะเหตุการณ ( Tailored Observation System)

เคร่ืองมือสังเกตการสอน
            เครื่องมือสังเกตการสอน(Observation Instruments) หมายถึง  เครื่องมือเครื่องใชที่
ใชในการสังเกตและบันทึกการเรียนการสอน เชน  ดินสอ  ปากกา  กระดาษ  เครื่องใชอิเลคโทรนิค 
ตางๆ เชน  เทปบันทึกเสียง  กลองถายวิดีโอ  คอมพิวเตอรขนาดเล็ก  รวมถึงแบบฟอรมการสังเกต
และบันทึกที่ผูนิเทศและผูรับการนิเทศสรางขึ้นเองหรือมีผูอ่ืนสรางขึ้น  และเปนที่ยอมรับและรูจัก
แพรหลาย  เชน  แบบฟอรมการสังเกต-บันทึกของ  แฟลนเดอรส (FIAC) ของ สตอลลิ่ง (Stalling)
หรือแบบฟอรมการประเมินของ ทัคแมน (Tuckman) (Acheson & Gall 1997) ซ่ึงเปนเครื่องมือการ
สังเกตการสอนที่ไดจากการสรางและพัฒนาทดลองใชจนแนใจวาสามารถนํ าไปชไดอยางมีประ
สิทธิภาพและประสิทธิผล แตมักจะเปนเครื่องมือที่สรางขึ้นเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยว
กับพฤติกรรมการสอนของครูที่มีประสิทธิภาพหรือเพื่อใชในการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของครู เพื่อจุดประสงคอ่ืนที่ไมใชเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเปนเครื่องมือที่คอนขางจะละเอียดซับซอน ผูที่จะนํ าไปใชตองมีความสามารถ  ความคุนเคย
และความชํ านาญในการใชมากพอควร จึงขอแนะนํ าวา ควรจะประยุกตและปรับใชเปนเครื่องมือ
สังเกตการสอนอยางงาย  สะดวกตอการฝกและการใชในสถานการณจริงจะเหมาะสมกวาดังที่ได
กลาวมาแลว        และใชวิธีการสังเกตใหสอดคลองกับพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพ
อากิสัน และกอล (Acheson & G. Meredith Damien, Gall  1997 อางถึงใน  วัชราเลาเรียนดี 2541 : 
66 – 69)
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วิธีการสังเกตและวิเคราะหตนเอง
ในการนิเทศการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนนั้นครูควรจะไดมีการ

สงเสริมและพัฒนาใหสามารถวิเคราะหการสอนของตนเองได  ซ่ึงมีการสังเกตและการวิเคราะหตน
เองอยางงายๆ คือ
                1. การวิเคราะหตนเองโดยใชเครื่องมือชวย  เชน  การฟงเสียงการพูดของตนเองจาก
เทปบันทึกเสียง  การสังเกตตนเองจากการดูวีดีโอเทปที่บันทึกการปฏิบัติงานของตนเองไวและการ
รับฟงขอมูลยอนกลับจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของผูนิเทศ หรือผูทํ าหนาที่นิเทศหรือจาก
เพื่อหรือจากผูเรียน
              2.  การเยี่ยมชั้นเรียนซ่ึงกันและกัน  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
อาจทํ าการเยี่ยมชั้นเรียนเปนกลุม  หรือคณะ  เพื่อสังเกตการสอนและใหสมาชิกภายในกลุมชวยกัน
ใหขอมูลยอนกลับ   ซ่ึงจะชวยใหมองเห็นการสอนของคนอื่น  และการสอนของตนเองชัดเจนยิ่ง
ขึ้นดวยการเปรียบเทียบกับการสอนของตนเอง
            3. ใหจับคูกับเพื่อนที่สนิทสนมกัน  ผลัดกันสังเกตการสอนซึ่งกันและกันใหขอมูล
ยอนกลับจากการสังเกตการสอนในดานตางๆ ที่กํ าหนดชวยกันคิดและวิเคราะหจุดที่เปนปญหา 
เพื่อหาทางแกไขปรับปรุงตอไป
             4.  ใชเทคนิคแบบคลีนิก (Clinical Supervision) ซ่ึงเปนกระบวนการที่ตองมีการวาง
แผนการสังเกตการสอน มีการบันทึกขอมูลและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ แลวใหขอมูลยอน
กลับ  จะชวยใหทราบปญหาขอบกพรองตางๆ ที่จะตองแกไข  ปรับปรุง  ซ่ึงการนิเทศแบบคลีนิค
เปนการนิเทศที่มีจุดมุ งหมายเพื่อพัฒนาปรับปรุงการสอนและทักษะการสอนโดยเฉพาะและที่
สํ าคัญที่สุดจะตองดํ าเนินการโดยมีการรวมมือกันอยางจริงจังระหวางผูนิเทศกับครู  หรือผูทํ าหนาที่
นิเทศกับครู

วิธีการบันทึกการสังเกตการสอน
การบันทึกการสังเกตการสอนจะบันทึกอยางไร  ดวยวิธีใด  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ

การสังเกต ประเภทของการสังเกตการสอน และการเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน เปนการ
สังเกตการสอนเชิงปริมาณ (Quantitative Observation) จะตองระบุวัตถุประสงคชัดเจนวา จะสังเกต
พฤติกรรมอะไรบาง อยางไร  ใชเครื่องมือแบบใดจึงจะเหมาะสม  เชนเดียวกับการสังเกตการสอน
เชิงคุณภาพ (Qualitative Observation) จะตองระบุวัตถุประสงคชัดเจน วิธีการบันทึกและเครื่องมือ
ที่เหมาะสม  ดังนั้นเครื่องมือสังเกตการสอน   นอกจากจะเปนแบบฟอรมลักษณะตางๆ ที่มีผูสราง
และพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหใชแลว ซ่ึงอาจจะเปนการจดหรือเขียนบันทึกเหตุการณหรือพฤติ
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กรรมดวยกระดาษ  ดินสอ  ปากกา  (written record) ใชการบันทึกเสียง (audiotaping) หรือการ
บันทึกดวยภาพ (videotaping) ประกอบการสังเกตและบันทึกดวยวิธีอ่ืนๆ ดวย ดังตัวอยางวิธีการ
บันทึกการสังเกตการสอน  ดังนี้

1. การบันทึกแบบพรรณนาความ ( Descriptive or Narrative Record)
2. การบันทึกสั้นๆ  ไมปนความคิดเห็นหรือการประเมินผลใดๆ (Anecdotal Record 

or Notetaking)
3. การบันทึกเสียงและการบันทึกภาพเหตุการณทุกอยางในหองเรียน (Audiotaping 

Videotaping)
4. การจดบันทึกคํ าพูด  คํ าตอคํ า  ประโยคตอประโยค  ที่กํ าหนด หรือคํ าพูดที่เลือก

จะบันทึก (Selective Verbatim Recording)
5. การบันทึกแบบบันทึกการปฏิบัติงานของตนเอง ( Journal Writing)
6. การบันทึกตามประเด็นคํ าถามที่กํ าหนด (Focused Questionnaire)
7. การบันทึกโดยทํ าตารางบันทึกความถี่  (Frequency Tabulation)
8. การบันทึกโดยใชแผนผังที่นั่งเตรียมไว (Seating Chart)
9. การบันทึกพฤติกรรมภาพที่ปรากฏโดยใชแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
10. การบันทึกพฤติกรรมตามแบบที่เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
11. การบันทึกพฤติกรรมโดยใชแบบบันทึกที่ระบุพฤติกรรมบงชี้ (Performance 

Indicator Recording)   ฯลฯ

                     อยางไรก็ตามการสังเกตการสอนจะบันทึกดวยเครื่องมือหรือวิธีการใดก็ตาม การนํ า
เครื่องมือประเภทเครื่องอิเลคโทรนิคตางๆ เชน  เครื่องบันทึกเสียง  บันทึกภาพ  และฟลม  ตางๆ มา
ใชประกอบ จะชวยใหการบันทึกขอมูลตางๆ ในหองเรียนมีความเที่ยงตรง ครบถวนและชัดเจนมาก
ขึ้น เพราะภาพที่บันทึกจะแสดงการเคลื่อนไหว และการใชภาษาที่การสังเกตและบันทึกดวยวิธีอ่ืนๆ  
ไมไดบันทึกไวดวย แตขอมูลตางๆ ดังกลาวจะมีประโยชนตอการนํ าไปชวยวิเคราะหผลการสังเกต
การสอนไดละเอียดยิ่งขึ้น ที่สํ าคัญการสังเกตการสอนนั้น  เปนการสังเกตที่มีจุดมุงหมาย ดังนั้นผูทํ า
การสังเกตหรือผูนิเทศจะดํ าเนินการสังเกตการสอนจะตองรูวาจะสังเกตการสอนของครูในเรื่องใด  
ดานใด หรือพฤติกรรมอะไร ดังนั้นนอกเหนือจากเทคนิควิธีการและทักษะในการสังเกตการสอน
แลว   ผูนิเทศหรือผูสังเกตการสอนจะตองมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะสังเกตการสอนเปนอยางดี   
เชน  เทคนิควิธีสอนตางๆ ทักษะการสอนรูปแบบ การสอนที่มีประสิทธิภาพนวัตกรรมตางๆ รวม
ทั้งพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพตางๆ ของครูดวย  (วัชรา  เลาเรียนดี 2544  : 24)
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การวิจัยในชั้นเรียน

         การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เปนการศึกษาที่เปนระบบและขั้น
ตอน โดยมีการดํ าเนินการเก็บขอมูลตางๆ ในชั้นเรียน หรือในโรงเรียนเพื่อศึกษาหาคํ าตอบ  วิธีการ  
หรือนวัตกรรมการสอนใหมๆ เพื่อนํ าผลจากการศึกษานั้นมาแกปญหาหรือปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนในชั้นเรียนนั้นๆ โดยตรง  (วัชรา  เลาเรียนดี  2544 : 106) ซ่ึงสอดคลองกับมาเรียม  นิล
พันธุ( เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2544 : 1)ที่กลาววา การวิจัยในชั้นเรียน เปน
กระบวนการแสวงหาความรูอยางเปนระบบเพื่อใหไดคํ าตอบโดยมีจุดมุงหมายเพื่อแกไขปญหาการ
เรียนการสอน  หรือมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครูทุกคนที่
ตองทํ าวิจัยในชั้นเรียน  แตการวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยประเภทหนึ่งของการวิจัยโดยทั่วไปโดย
ใชกระบวนการเหมือนกับการวิจัย แตกระบวนการจะงายและใชสถิติวิเคราะหขอมูลที่ไมซับซอน
มาก และจากคํ าสัมภาษณของวิชัย  วงษใหญ (อางถึงในชาตรี  มณีโกศล  2539 : 261) ที่กลาววา ใน
การพัฒนาวิชาชีพครูการวิจัยจะตองมาสนับสนุนการเรียนการสอนใหไดผลดีที่สุด ดังนั้นงานวิจัยที่
มีความหมายและมีคุณคามากที่สุด คือการวิจัยปฏิบัติการที่เราเรียกวา Action Research เพราะจะทํ า
ใหเห็นทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  ที่เราพูดกันทุกวันนี้วาการปฏิรูปการสอน 
การวิจัยปฏิบัติการนี้จะเปนเครื่องมือ เปนกลไกที่ใชในการปฏิรูปการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
เพราะครูจะเห็นทิศทางและพัฒนาวิธีการสอนไดอยางดีอยูเรื่อยๆ แลวลักษณะของการวิจัยแบบ
ปฏิบัติการนั้นก็เหมาะกับสภาพของครูในชั้นเรียนมาก ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนวิธีการที่
สํ าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
คํ าวา “วิจัย” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานไดใหคํ าจํ ากัดความไววา  หมายถึง 

“การคน  การตรวจตรา การสอบสวน”   สวนในความหมายภาษาอังกฤษนั้น  คํ าวา Research มีราก
ศัพทมาจากคํ าวา re ซ่ึงแปลวา ซ้ํ า ๆ ผสมกับคํ าวา search  ซ่ึงแปลวา การคนหา รวมกันแลวแปล
ตรงตัววา การคนหา  หรือคนควาซ้ํ าแลวซ้ํ าอีก  สวนคํ าวา classroom  แปลวา หองเรียน   รวมความ
แลว การวิจัยในชั้นเรียน  จึงแปลวา  การคนควาหรือพัฒนาทางเลือกในการแกปญหาหรือพัฒนาคุณ
ภาพไดอยางเหมาะสม  เกิดประสิทธิผล  มีประสิทธิภาพที่สุดในชั้นเรียน ( เอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  2544 : 1)
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สํ านักงานคณะกรรมการขาราชการครู (2540 : 87) ไดใหความหมายของการวิจัยในชั้น
เรียนวา การวิจัยเชิงในชั้นเรียน  เปนการศึกษาคนควาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหองเรียน  
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  ทั้งในสวนหลักสูตร วิธีการสอน  การจัดกิจ
กรรมสื่อ  แบบฝกรวมทั้งการวัดและประเมินผล เพื่อประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน  
และคุณภาพการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับกรมสามัญศึกษา (2540 : 2) อธิบายวา การวิจัยในชั้นเรียนคือ 
การวิจัยโดยครูผูสอนในหองเรียนทํ าวิจัยกับนักเรียน เพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ใน
วิชาที่ครูรับผิดชอบ เร่ิมจากการวิเคราะห ปญหาเชิงระบบ และเสร็จสิ้นที่การคิดคนนวัตกรรมแก
ปญหาได

อุทุมพร  จามรมาน (2537 : 25) ใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนไววา เปนการ
แสวงหาคํ าตอบโดยครูอยูในสถานการณของการศึกษา เพื่อปรับปรุงแนวความคิดเชิงเหตุผล และ 
ความถูกตองของ

(ก) สภาพการณที่ตนเกี่ยวของ
(ข)  ความเขาใจของครูในสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติและ
(ค)  บทบาทที่ตนเกี่ยวของ
สุวัฒนา  สุวรรณเขตนิยมคม (2538 : 45)  ไดใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนซึ่ง

สอดคลองกับทิศนา  แขมณี  (2540 : 98),  วิชัย  วงษใหญ (2537 : 1)  และสุวิมล วองวานิช (2543 : 
88) วา การวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการแสวงหาความรูอันเปนความจริงที่เชื่อถือไดในเนื้อหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียน โดยมีครูเปน
นักปฏิบัติการวิจัย และใชนักเรียนเปนกลุมตัวอยาง เนื่องจากทํ าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนชวยใหครู
ทํ างานอยางเปนระบบ มีความเขาใจงาน สามารถเลือกแนวทางที่มีเหตุผลและสรางสรรคในการตัด
สินใจไดอยางมีคุณภาพ เพราะครูนักวิจัยมีระบบการคิดที่ผานการใครครวญชวยใหไดตัวบงชี้ที่เปน
รูปธรรม เกิดความสุขในการทํ างาน และที่สํ าคัญคือ สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ครูเกิดการเรียนรูหรือมีนวัตกรรมที่เปนประโยชนกับการจัดการเรียนการสอน ทํ าให
ครูเกิดการพัฒนาตนเอง  และใหความหมายวา การวิจัยในชั้นเรียนคือการวิจัยที่ทํ าโดยครูผูสอนใน
หองเย็น เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน และนํ าผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน

นอกจากนั้นนักการศึกษาชาวตางประเทศไดกลาวถึงการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ กล๊ิคแมน 
และคณะ (Glickman and others 2531 : 408) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียน เปนการวิจัยทางดาน
สังคม เปนพื้นฐานการดํ าเนินงานของกลุมซ่ึงนํ าไปสูการปรับปรุงเงื่อนไข ผลที่ไดนํ ามาปรับปรุง
การเรียนการสอน และในทํ านองเดียวกัน แอลลอท (Elliott : 2531 : 12) ใหความหมายการวิจัยใน
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ช้ันเรียนวาเปนการใหความสํ าคัญกับปญหาที่พบในโรงเรียน และเกิดกับครูในโรงเรียน โดยมีแนว
คิดเพื่อชวยครูผูสอนใหมีการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมากขึ้น

ดังนั้น  จึงสรุปไดวา  การวิจัยในชั้นเรียน  คือ  การศึกษาคนควาหรือนํ าความรูใหมๆ มา
ใชในการแกปญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน  หรือเมื่อมีความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน ใหดียิ่งขึ้น  อาจเปนการพัฒนาทางเลือกในการแกปญหา หรือเพื่อพัฒนา
คุณภาพใหเกิดประสิทธิภาพที่สุดในชั้นเรียน

กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน
กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา (2532 : 49 - 72)  ไดกํ าหนดขั้นตอนในการทํ าวิจัยใน 

โรงเรียนไวดังตอไปนี้
1.  การกํ าหนดปญหาและหัวขอสํ าหรับการวิจัย
2.  ศึกษาหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
3.  กํ าหนดวัตถุประสงค
4.  นิยามตัวแปรและศัพทเฉพาะ
5.  กํ าหนดจํ านวนและลักษณะตัวแปร
6.  สรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
7.  กํ าหนดขอบเขตประชากร  และเลือกกลุมตัวอยาง
8.  เก็บรวบรวมขอมูล
9.  วิเคราะหขอมูล  การแปลผล  และอภิปรายผล
10. เขียนรายงานการวิจัย

ฝายสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู  กองมาตรฐานวิชาชีพครู สํ านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(2538 : 4 - 8)  กลาวถึงขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการของครูผูสอนวามีขั้นตอนดังตอไปนี้

1.  ศึกษาวิธีการวิจัย
2.  คนควาเพื่อการวิจัย
3.  กํ าหนดหัวขอการวิจัย
4.  กํ าหนดเปาหมาย  ประชากร  กลุมตัวอยาง และสถานที่ของการศึกษาคนควาวิจัย
5.  กํ าหนดสมมุติฐานของการวิจัย
6.  พัฒนาเครื่องมือของการวิจัย
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7.  เขียนเคาโครงการวิจัย
8. ปฏิบัติการ/การเก็บรวบรวมขอมูลเขียนรายงานการวิจัย

มาเรียม  นิลพันธุ (เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ 2544 : 7) กลาวถึงขั้น
ตอนการทํ าการวิจัยในชั้นเรียนมีขั้นตอน  ดังนี้

1. การสํ ารวจ และวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน
2. การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3. การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
4. การออกแบบการทดลอง
5. การสรางและพัฒนาเครื่องวัด
6. การทดลอง การรวบรวม การวิเคราะห และสรุปผล
7. การเขียนรายงานการวิจัย

เทียมจันทร   พานิชยผลินไชย  (อางถึงในวัลลภ  กันทรัพย  2537 : 57)   ไดเสนอ 
ขั้นตอนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1  กํ าหนดปญหา  เปนขั้นตอนของการสํ ารวจปญหาหรือความตองการ ทํ าให
ทราบวาปญหาคืออะไร  ถาไมแกไขแลวอะไรจะตามมา  อะไรคือสาเหตุ  ในแตละสาเหตุมีแนวทาง
แกไขอยางไร จะเลือกแกปญหาใดกอนและโดยวิธีการใด โดยปกติถาเปนการวิจัยในชั้นเรียนมักจะ
คิดถึง  นักเรียน  ครู  วิธีการสอน  นั้นคือคิดถึงตัวปอน (Input)  และกระบวนการ (Process)

ขั้นที่ 2  เตรียมการและวางแผน  หลังจากผานขั้นตอนที่ 1  ไปแลว   ครูก็ตองกํ าหนด 
กิจกรรมเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของเรื่องที่ครูกํ าลังจะทํ าการวิจัย

เลวิน และ เคมิส ( Lewin and Kemmis 1996 : 29 อางถึงในลัดดา  ดํ าพลงาม  2540 : 12) 
ไดกลาวถึงขั้นตอนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  ซ่ึงสอดคลองตรงกับชูศรี  วงศรัตน (2543 : 79)  ที่
กลาวถึงขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียนวา

1.  การวางแผน (Plan)  เปนการมองไปขางหนา  การทํ านายหรือคาดการณขางหนาวา
จะทํ าอะไรบาง

2.  การปฏิบัติ (Action) เปนการปฏิบัติตามแผนที่วางไวมีการควบคุมการดํ าเนินงาน
เปนอยางดี   เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กํ าหนด
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3.  การสังเกต (Observe)  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต  มีการบันทึกการ
ปฏิบัติงานไวเปนหลักฐาน

4.  การสะทอนผล (Reflect) เปนการนํ าผลจากการปฏิบัติและการสังเกตมารวบรวม
วิเคราะหผลดีผลเสียสรุปผล

เยาวภา   เจริญบุญ (อางถึงในลัดดา  ดํ าพลงาม  2540 : 17)  ไดสรุปกระบวนการและขั้น
ตอนในการทํ าการวิจัยในชั้นเรียน  วามี  9  ขั้นตอน  ดังนี้

1.  การเลือกและการกํ าหนดปญหา
2.  การกํ าหนดและการนิยามตัวแปรในการวิจัย
3.  การควบคุมความคลาดเคลื่อนในการวิจัย
4.  การออกแบบการวิจัย
5.  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
6.  การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายขอมูล
7.  การเขียนโครงการวิจัย
8.  การเขียนรายงานการวิจัย
9. การเผยแพรผลงานวิจัยและการใชประโยชนจากการวิจัย

วิรัช  วรรณรัตน (อางถึงในลัดดา  ดํ าผลงาม 2540 : 17)  ไดสรุปขั้นตอนการทํ าวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนไว  5  ขั้นตอน ดังนี้

1.  การกํ าหนดปญหา
2.  การนิยามปญหา
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล
4.  การวิเคราะหขอมูล
5.  การสรุปผลการวิจัยและการรายงานผลการวิจัย

กาญจนา   วัฒายุ (2544 : 26 - 29) กลาวถึงกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   มีขั้นตอนดังนี้
1. สํ ารวจและวิเคราะหปญหาในการเรียนการสอน
2. ศึกษาแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการวิจัย
3. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

 4.   ออกแบบการวิจัย
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5.   สรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
 6.  ทดลองใชนวัตกรรม เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย

7.  เขียนรายงานการวิจัย

จากแนวคิดของนักศึกษาขางตน  สามารถสังเคราะหเปนขั้นตอนกระบวนการวิจัยใน
โรงเรียนไดดังนี้ คือ

      1. การกํ าหนดปญหา  เปนการระบุปญหาการเรียนการสอน  หรือส่ิงที่ครูตองการ
พัฒนาการเรียนการสอน  โดยระบุใหชัดเจนวา  ปญหาหรือส่ิงที่ตองการพัฒนาคืออะไร และทราบ
ไดอยางไรวาเปนปญหา แลวจึงระบุวาปญหานั้นมีความสํ าคัญอยางไร  มีสาเหตุเกิดจากอะไร    และ
กํ าหนดสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงเปนคํ าตอบที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นโดยคาดเดาไวลวงหนากอนทํ าการ
วิจัย
                 2.  พิจารณาเลือกวิธีดํ าเนินการ / นวัตกรรมทีใ่ชในการแกปญหา โดยเลือกวาวิธีใด
หรือนวัตกรรมอะไรที่เปนวิธีการ  หรือแนวทางที่ดีที่สุดที่ใชในการแกปญหา  หรือชวยพัฒนาได   
พรอมทั้งกํ าหนดวัตถุประสงคของการวิจัย  และขอบเขตการวิจัยวาศึกษากับนักเรียนระดับชั้นใด กี่
คน ใชวิธีใดเปนวิธีแกปญหา   และผลที่ไดจากการแกปญหาคืออะไร
                3.  ดํ าเนินการวิจัย  ใชนวัตกรรม / ทดลองสอน  เปนการระบุการสราง / พัฒนา
นวัตกรรมและเครื่องมือที่นํ ามาใชในการแกปญหา  รวมทั้งหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม   แลวจึง
นํ านวัตกรรมไปใชในการเรียนการสอน
                4.  การวิเคราะหและประเมินผล ตามโครงการวิจัยในชั้นเรียน  ขั้นตอนนี้เร่ิมตั้งแตการ
เก็บรวบรวมขอมูลที่ครูนํ าวิธีการแกปญหาหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใชในการเรียนการ
สอน  แลวนํ าขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยสถิติอยางงาย  เชน  หาคารอยละ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปนตน แลวนํ ามาเขียนเปนโครงการวิจัยในชั้นเรียนแลวนํ าเสนอผูบริหารและคณะกรรมการ
วิชาการตอไป

ประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยที่จะมีคุณประโยชนตอการเรียนการสอนมากที่สุด  ก็คือ  “การวิจัยโดยครูผู

สอนเปนคํ ากลาวที่นักการศึกษาทุกทานเห็นพรองตรงกันเชนนั้น  ทั้งนี้เพราะครูผูสอนเปนผูใชหลัก
สูตร และการที่ครูผูสอนจะนํ าผูเรียนไปสูความสํ าเร็จตามเปาหมายของหลักสูตรไดนั้น ครูผูสอน
ตองอาศัยเครื่องมือที่เรียกวา  “การวิจัย”  ซ่ึงถือวาเปนเครื่องมือที่สํ าคัญอยางหนึ่งที่ใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน  ซ่ึง  แฮส (Hass. 2490: 1)  ไดช้ีใหเห็นถึง  ประโยชนของการวิจัยโดยครูผู
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สอนไววา  การวิจัยจะชวยในการปรับปรุงดานวิชาชีพครู  และครูผูสอนที่ทํ าการศึกษา  และทดลอง
วิจัยกันอยางจริงจังแลว  จะทํ าใหเกิดความกาวหนาในการสอน  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  รวมทั้ง
เกิดความรูและความคิดริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหมๆ อยางตอเนื่อง  นอกจากนี้  แคสท  (Kyate. 2503 : 
217)  ไดเสนอวิธีปรับปรุงคุณภาพของครูโดยการสนับสนุนครูใหทํ าการทดลองวิจัย  ทํ าการสอน
โดยใช   เนื้อหา  วัสดุอุปกรณ  วิธีการสอน และวิธีจัดชั้นเรียนใหมๆ  ใหครูไดพบปะ  แลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดเห็น  และประสบการณกับครูคนอื่น  ซ่ึงกํ าลังทํ าวิจัยทดลอง  หรือทํ างานเกี่ยวกับ
เร่ืองเดียวกัน  โดยเฉพาะคณะกรรมการขาราชการครู  (ม.ป.ป. : คํ านํ า)  ไดกํ าหนดการขอเลื่อน
ตํ าแหนงขาราชการครูสายงานสอน  เพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงที่สูงขึ้น  หรือขอกํ าหนดใหไดรับ
เงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นสํ าหรับตํ าแหนงระดับ  7  ขึ้นไปนั้น           ซ่ึงสอดคลองกับกาญจนา  
คุณานุรักษ (เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2544 ; 4)ไดกลาวถึงคุณคาและความ
สํ าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนที่มีประโยชนกับครูวา   “…การทํ าวิจัยในชั้นเรียน  ชวยใหครูไดเกิด
ความคิดริเร่ิม  สรางสรรค  เพื่อหาทางแกปญหาไดอยางเหมาะสมในการคิดแกปญหา  บางครั้ง
นวัตกรรมชิ้นแรกอาจมีขอบกพรอง  แตเมื่อไดมีการปรับปรุงอยูเสมอ   ก็สามารถพัฒนาเปนผลงาน
ที่มีประโยชนเปนที่ยอมรับได”   นอกจากนี้กาญจนา  วัฒายุ (2544:25) ยังไดกลาวถึงคุณคาและ
ความสํ าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน จะกอประโยชน ดังนี้
 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนในชั้นเรียนมีความรูความสามารถ
หรือมีพื้นฐานแตกตางกัน  บางคนเรียนรูไดชา  บางคนเรียนรูไดเร็ว หากครูใชวิธีการสอนหรือส่ือ
การสอนอยางเดียวกัน  นักเรียนกลุมออนอาจตามไมทัน  ดังนั้น การที่ครูพยายามวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหาอยางมีหลักการแลวคิดหาทางแกปญหาโดยคิดคนวิธีสอนหรือส่ือการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนของนักเรียนกลุมออน  จะทํ าใหเกิดผลดีกับนักเรียน ทํ าใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้น
  2) ครูมีคุณภาพการสอนที่ดี ครูมีการวางแผนการทํ างานอยางเปนระบบ  เร่ิมตั้งแตมี
การเตรียมการสอน  จัดทํ าแผนการสอน  จัดทํ าแผนการสอน เลือกวิธีสอนที่เหมาะสม  ประเมินผล
การทํ างานเปนระยะโดยมีเปาหมายชัดเจนวา  จะทํ าอะไรกับใคร  เมื่อไร  ดวยเหตุผลอะไร และทํ า
ใหทราบผลการกระทํ าวาบรรลุเปาหมายเพียงใดไดอยางไร  การทํ าวิจัยในชั้นเรียนชวยใหครูไดเกิด
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพื่อหาทางแกปญหาไดอยางเหมาะสม   และผลการวิจัยยังสามารถแสดง
ใหเห็นคุณภาพการสอนของครู  ใหเห็นวาเปนครูมืออาชีพที่พรอมกาวเขาสูยุคของการปฏิรูปการ
ศึกษาและกาวสูการประเมินคุณภาพตอไป

3) โรงเรียนมีช่ือเสียง โรงเรียนที่มีครูมีคุณภาพสูง  นักเรียนยอมมีคุณภาพสูงดวย  และ
ครูและนักเรียนจะสรางชื่อเสียงใหโรงเรียน  การที่ครูตองทํ าวิจัยในชั้นเรียนจะชวยยกระดับมาตร
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ฐานทางวิชาการใหสูงขึ้น  เชน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ลดปญหาการติด 0, ร, มส  
นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากที่ฟงครูสอนเพียงอยางเดียวมาเปนการรวมคิด รวมทํ า รวมแก
ปญหาและเกิดการเรียนรูโดยผานสื่อหรือวิธีสอนที่เหมาะสมกับความสามารถหรือความแตกตาง
ของนักเรียน  การเรียนการสอนจึงเปนไปตามหลักการที่ยึดนักเรียนเปนสํ าคัญ

4) สรางมาตรฐานการศึกษา รายงานการวิจัยในชั้นเรียน  สามารถสงขอรับการ
ประเมิน  เพื่อขอเลื่อนระดับตํ าแหนงทางวิชาการ  เมื่อมีงานวิจัยที่ดีเปนจํ านวนมาก  จะเปนเครื่อง
แสดงวา การเรียนการสอนไดรับการพัฒนาบนพื้นฐานของการวิจัย  และนั่นคือเปนการสรางมาตร
ฐานการศึกษาใหสูงขึ้นดวย

 สรุปไดวา การวิจัยเปนเสมือนหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพราะวิชา
การตางๆ ในสังคมปจจุบันไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การที่จะศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี   
ใหมๆ ใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะครูผูสอนจํ าเปนตองอาศัยพื้นฐานทางการศึกษา คนควาวิจัยและ
ทดลอง  เพื่อแสวงหาความรูใหมๆ  รวมทั้งการแกปญหา  และสามารถนํ าไปประยุกตใชหรือ ปรับ
ปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ซ่ึงไดกํ าหนดองคความรู  กระบวนการเรียนรู และคุณ
ธรรมจริยธรรม คานิยมที่ผูเรียนพึงมีเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปแลวไวเปนกรอบสํ าหรับแต
ละชวงชั้น  ชวงชั้นสํ าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาคือ ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4   ดังนี้

ชวงชั้นท่ี 3 (จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3)
1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยนนํ าเสนอขอมูลขาวสาร  สรางความ

สัมพันธระหวางบุคคล  แสดงความรูสึกนึกคิด และความคิดรวบยอด โดยใชนํ้ าเสียง ทาทางในรูป
แบบที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ

2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง – พูด – อาน – เขียน ในหัวขอเร่ืองเกี่ยว
กับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธกับบุคคล เวลาวาง 
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ 
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สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคํ าศัพทประมาณ  2,100 – 2,250  คํ า (คํ าศัพทที่
เปนนามธรรมมากขึ้น)

3. ใชประโยคผสม (Compound sentence ) และประโยคซับซอน ( Complex sentence)
ที่ใชส่ือความหมายตามบริบทตาง ๆ ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ

4. อาน เขียน ขอความที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียง  ทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการ  ที่มีตัวเชื่อมขอความ (discourse markers)

5. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวันธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษาตามบริบทของขอความที่พบในแตละระดับชั้น

6. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  สืบคนขอมูลความรูในวิชาอ่ืน ๆ 
ที่เรียนตามความสนใจและตามระดับชั้น

7. ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษทั้งในและนอกโรงเรียน  เพื่อการแสวงหาความรูเพิ่มเติม
อยางตอเนื่อง หาความเพลิดเพลินและเปนพื้นฐานในการทํ างานและประกอบอาชีพ

ชวงชั้นท่ี 4 (จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6)
1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  สรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล  แสดงความรูสึกนึกคิด แสดงความคิดรวบยอด ในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษางานอาชีพ ชุมชน
และสังคมโลก ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล  กาลเทศะ

2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง – พูด – อาน – เขียน ในหัวขอเร่ืองเกี่ยว
กับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธกับบุคคล เวลาวาง 
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคํ าศัพทประมาณ  3,600 – 3,750  คํ า (คํ าศัพทที่
มีระดับการใชแตกตางกัน)

3. ใชประโยคผสม  และประโยคซับซอน  ที่ใชส่ือความหมายตามบริบทตาง ๆ ในการ
สนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ

4. อาน เขียน ขอความที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียง  ทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการ  ที่มีตัวเชื่อมขอความ (discourse markers)

5. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวันธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษาตามบริบทของขอความที่พบในแตละระดับชั้น

6. มีความรู ความเขาใจในการใชภาษาตางประเทศ  สืบคนขอมูลความรูในวิชาอ่ืน ๆ ที่
เรียนตามความสนใจและตามระดับชั้นจากสื่อที่หลากหลาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



49

7. ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษทั้งในและนอกโรงเรียน  เพื่อการแสวงหาความรูเพิ่มเติม
อยางตอเนื่อง หาความเพลิดเพลินและเปนพื้นฐานในการทํ างานและประกอบอาชีพ

การอานวิชาภาษาอังกฤษ
การอานเปนเครื่องมือที่สํ าคัญอยางหนึ่งในการแสวงหาความรู   การอานชวยใหมนุษย

ฉลาดสามารถเพิ่มพูนความรูประสบการณตาง ๆ  ที่มีผลตอการพัฒนาการของมนุษยทั้งทางสติ
ปญญา  อารมณ  และสังคม     การอานจึงมีความสํ าคัญตอชีวิตมนุษยตั้งแตเล็กจนโต      และเปน
หัวใจสํ าคัญในการเรียนการสอน   นักเรียนนักศึกษาจะสามารถเลาเรียนไดเกงจนประสบผลสํ าเร็จ
เปนอยางดี    ครูอาจารยผูสอนจํ าเปนจะตองอานเพื่อพัฒนาความรู  ความสามารถในการสอนอยู
ตลอดเวลา

ความหมายของการอาน

นักศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการอานจํ านวนมากไดใหความหมายของการอานไวหลาย
ทัศนะ  ดังนี้
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 ( 2538 : 940 )  ไดใหความหมายของ
การอานวา “อาน ก. วาตามตัวหนังสือ  ออกเสียงตามตัวหนังสือ, ดูหรือเขาใจความจากตัวหนังสือ,  
สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อใหเขาใจ,  คิด , นับ,”

บันลือ  พฤกษะวัน  ( 2534:2 )  ใหความหมายของการอานวาเปนการใชความสามารถ
ในการผสมผสานของตัวอักษรออกเสียงเปนคํ าหรือประโยค   เพื่อส่ือความหมายของผูเขียนถึงผู
อาน   โดยใชการสังเกตการจํ ารูปคํ า  การใชสติปญญาและใชประสบการณเดิม  ในการแปลความ
หมายหรือถอดความใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่อานไดดี   แตจะตองดํ าเนินการเปนขั้นตอนและตอ
เนื่อง ผกระบวนการ) เพื่อนํ าผลของสิ่งที่ไดจากการอานมาประเมินแนวคิด  แนวปฏิบัติ      ซ่ึงสอด
คลองกับ ประเทิน  มหาขันธ  ( อางถึงในวันเพ็ญ  ชัยมณี  2540 : 21)  ที่กลาววา   การอานเปน
กระบวนการในการแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณที่มีการจดบันทึกไว   ซ่ึงเปน
กระบวนการที่ซับซอนมีความสัมพันธกับการพูด    การอานที่แทจริงนั้นจะตองเปนการอานที่
สามารถเขาใจความหมายของเรื่องที่อานได   เปนการกระตุนใหเกิดความคิดรวบยอดหรือ
จินตนาการของผูอาน   ซ่ึงจะเปนกระบวนการที่ทํ าใหเกิดความเขาใจความหมายของตัวอักษร   
หรือสัญลักษณที่อาน   โดยอาศัยประสบการณเดิมของผูอานเปนพื้นฐาน  ดังนั้นการอานจึงเปน
กระบวนการที่ประกอบดวย   การแปลความหมาย  การตอบสนอง  การกํ าหนดความมุงหมาย  และ
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การจัดลํ าดับภาพของตัวอักษรหรือสัญลักษณที่ผูอานเห็น    จะกระตุนการทํ างานของสมอง  ซ่ึงขึ้น
อยูกับคุณภาพและปริมาณของประสบการณเดิมของผูอาน

นอกจากนั้นนักวิชาการตางประเทศหลายทานยังใหความหมายของการอานไวตาง ๆ  
ดังนี้         แฮริสและสมิธ( Larry A. Harris และ Carl B. Smith 1984 อางถึงในเสงี่ยม  โตรัตน  2524
: 4) ไดใหความหมายของการอานวา  “เปนปฏิกริยาโตตอบของผูอานที่มีตอส่ิงพิมพตาง ๆ”

เอสเคย ( Eskey 1986 อางถึงในปารณทัตต  แสนวิเศษ  2539 : 11) ไดใหความหมาย
ของการอานพอสรุปไดวา   การอานเปนกระบวนการทางสติปญญา  ที่สมองจะทํ าหนาที่ทั้งหมดใน
การตีความของขอความที่อาน   โดยสมองจะเริ่มทํ างานเมื่อตาของผูอานรับขอมูลที่ไดจากการอาน  
แลวนํ าความรูเดิมที่สะสมไวในสมองมาชวยในการตีความขอมูลที่อาน   ซ่ึงขอมูลใหมที่ไดจะกลาย
เปนสวนหนึ่งของความรูในเรื่องดังกลาวที่เพิ่มเติมขึ้น  และสามารถนํ ามาใชในคราวตอ ๆ ไป   ใน
กระบวนการดังกลาวนี้  สมองของผูอานจะอาศัยตัวแนะที่ปรากฏในขอความในปริมาณนอยที่สุด
มาชวยในการตีความของสิ่งที่อาน

สรุปไดวา   การอานจึงเปนเรื่องของกระบวนการสื่อสารระหวางผูเขียนและผูอาน  โดย
ใชภาษาเปนส่ือซ่ึงตองใชกระบวนการทางความคิดที่สัมพันธกับภาษา  เพราะการสื่อสารนั้นจะ
ประสบความสํ าเร็จได  ยังตองอาศัยประสบการณความรูเดิมเกี่ยวกับสิ่งที่ไดอานและความสามารถ
ทางดานภาษาของผูอานดวย

ระดับความเขาใจในการอาน

ความเขาใจเปนองคประกอบที่สํ าคัญขั้นตนในการอาน  เพราะความเขาใจเรื่องราว
เบื้องตนจะชวยใหเขาใจการอานขั้นวิเคราะห  วิจารณหรือประเมินผล  ซ่ึงเปนการอานที่สูงขึ้นไป
อีก      เพราะฉะนั้น ความเขาใจในการอานขั้นตนคือ  ความเขาใจในการอานขั้นระดับตีความหมาย
ตามตัวอักษรจึงเปนสิ่งสํ าคัญเปนเบื้องตนในการอาน

บันลือ  พฤกษะวัน  ( 2534 : 13 ) กลาวถึงระดับความเขาใจในการอานซึ่งสอดคลองกับ
เถกิง  พันธุเถกิงอมร ( 2538 : 9) ,และสมิธ,แฮริสและชิปเปย  ( Smith และ Harris and Sipay 1979
อางถึงในปารณทัต  แสนวิเศษ  2539 : 14 )   ดังนี้

1.  ความเขาใจขอเท็จจริงจากเรื่องราวที่อาน  เปนความเขาใจในทองเรื่อง  (Factual
Level )  โดยใหผูอานสามารถตอบคํ าถามใคร  หรือกับใคร  ทํ าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร  ผู
อานก็ตรวจสอบขอความ   ถอยคํ าจากประโยคนั้นโดยตรง ( Reading the lines) เพราะในเรื่องจะ
กลาวถึงและสามารถตรวจสอบดวยการอานออกเสียงไดโดยตรงถือเปนความเขาใจในระดับตํ่ าสุด      
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การตรวจสอบคํ าตอบดวยวิธีการอานออกเสียง  ยอมชวยใหผูเรียนไดเขาใจถึงวิธีการจะพบแหลงหา
คํ าตอบไดเอง  และเปนอยางดี

2. ความเขาใจในเหตุผลของเรื่องที่อาน  (Interpretive  of Inferent level )  โดยผูอานจะ
ตองใชการตีความ  แปลความ  จากเหตุผลของทองเรื่อง  เชน  แมพาลูก ๆ นั่งเรือไปหายาย   ที่บาน
ยายมีตนไมหลายชนิด   จะตองเขาใจไดวาบานยายจะตองอยูใกลแมนํ้ าหรือลํ าคลอง บานยายจะตอง
เปนบานสวนยายคงเปนชาวสวน  ฯลฯ   การสอนอานในลักษณะนี้เราอาจเรียกไดวา  ไมสามารถจะ
หาคํ าตอบจากเนื้อหาโดยตรง   ตองคิดหาเหตุผล  ตีความ  แปลความจากเนื้อเร่ืองจึงจะไดคํ าตอบที่
มีเหตุผลเปนเครื่องบงชี้และถือวาเปนการเขาใจในการอานในระดับที่สูงขึ้น  หรือระดับปานกลาง

3. ความเขาใจที่จะวิเคราะหวิจารณและประเมินเรื่องราวที่อาน (Critical or Evaluative 
level)   โดยผูอานจะตองใชความเปนพหูสูตในการตรวจประเมิน  เชน  ตนไมของยาย (ตามขอ 2 ) 
มีตนสูง มีกิ่งกาฝากเกาะ  มีกิ่งแหงยอมประเมินไดวา  เปนตนไมที่ปลูกนานแลว  ไดรับการเอาใจใส
ดูแลนอยยอมสงผลผลิตไดนอย  ซ่ึงอาจเกี่ยวเหตุที่ยายสูงอายุอยูดวยสวนหนึ่ง  การสอนอาน
ลักษณะนี้อาจเรียกวา  Reading Beyond the lines      ความเขาใจในการอานระดับนี้จะตองใชการ
ศึกษาเหตุผลคอนขางลึกซึ้งกวาขอ  2  โดยจะตองวิเคราะหปญหา  ใหความคิดเห็นในแงวิจารณ  คือ
พิจารณาหาสวนดีช้ีใหเห็นสวนบกพรอง  วิธีแกไขปรับปรุงหรือหาวิธีไมใหผลเสียเกิดขึ้นได   การ
สอนอานแบบนี้ถือเปนความเขาใจ ในการอานระดับสูงและสูงมาก

นอกจากนี้ เบอรมิสเตอร  ( Burmeister 1974 อางถึงในสุชาติ  วรรณขาว  2539 :15 ) ได
แบงความเขาใจในการอานออกเปน   7  ระดับ  ดังนี้

1. ระดับความจํ า ( Memory Level ) ผูอานสามารถจํ าส่ิงตาง ๆ ที่ปรากฏในบทอานได  
เชน  จํ าขอเท็จจริงในเนื้อเร่ือง  จํ าลํ าดับเหตุการณ  คํ าจํ ากัดความ  ตลอดจน ใจความสํ าคัญของเรื่อง
และราวละเอียดตาง ๆ ได

2. ระดับการแปลความหมาย (Translation Level)  เปนระดับความเขาใจที่ผูอานนํ าขอ
ความหรือเร่ืองราวที่อานไปแปลเปนภาษาหนึ่งหรือในรูปแผนภมิ  ตาราง  เปนตน

3. ระดับการตีความ (Interpretation Level) เปนระดับความเขาใจที่ผูอานสามารถเขาใจ
ในสิ่งที่ผูขียนมิไดเขียนไวโดยตรง   เชน  สามารถคาดคะเนเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไดเพื่อหาสาเหตุ
ของผลที่เกิดขึ้นในเนื้อเร่ือง  นํ าเหตุผลมาอธิบายปญหาในเรื่องที่อานได

4.  ระดับการประยุกตใช  (Application Level )  เปนระดับความเขาใจที่ผูอานสามารถ
เขาใจหลักการ  หรือความเขาใจความสํ าคัญของขอมูลแลวนํ าไปใชในครั้งตอไปได

5. ระดับการวิเคราะห (Analysis Level )  เปนระดับความเขาใจที่ผูอานสามารถแยกแยะ
รายละเอียดสวนยอยที่ประกอบเขาเปนสวนใหญได
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6. การสังเคราะห ( Synthesis Level )  เปนระดับความเขาใจที่ผูอานสามารถนํ าราย
ละเอียดสวนยอยมาสรุปเขาเปนหลักใหญ ๆ ได

7. ระดับประเมิน (Evaluation Level )  เปนความสามารถในการกํ าหนดเกณฑและตัด
สินเรื่องที่อานอาศัยเกณฑจากประสบการณของตนเอง

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ

ทักษะการอานเปนทักษะทีจ่ํ าเปนในการศึกษาหาความรู  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณทาง
ภาษา   เปนความรูที่ไดรับจากการกระตุนการทํ างานโดยกระบวนการทางสมอง  ซ่ึงผูอานจะใช
โครงสรางความรูเดิมทั้งดานภาษาและความรูทั่วไปที่มีอยู  ชวยทํ าใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่อาน  
ซ่ึงเสงี่ยม   โตรัตน (2524 : 16-24)  กลาวถึงทักษะที่สํ าคัญในการอานเพื่อความเขาใจไว  ดังนี้

1. ทักษะในการจับใจความสํ าคัญ (Main idea) การฝกการจับใจความสํ าคัญนั้นผูอานควร
จะใหความสํ าคัญที่  ช่ือเร่ือง (Title ) ประโยคหลัก (Topic Sentence)  ซ่ึงมักจะอยูประโยคแรก  
หรือประโยคสุดทายของประโยค  ประโยคหลักนับวาเปนหัวใจสํ าคัญของการจับใจความสํ าคัญ

2. ทักษะในการหารายละเอียดปลีกยอย (Details) ทักษะในการหารายละเอียดปลีกยอยเปน
ทักษะที่ไมคอยเปนปญหาสํ าหรับนักเรียนไทยมากเพราะเราไดฝกการอานแบบนี้มาตั้งแตเร่ิมเรียน   
การหาคํ าตอบจากขอความที่อาน  โดยคํ าตอบที่หานั้นจะบอกไวตรง ๆ ในขอความไมตองคิดมาก   
ทักษะดานนี้จะชวยใหเขาใจเรื่องไดละเอียดและชัดเจนขึ้น  หรืออาจจะเปนรองรอยในการจับใจ
ความสํ าคัญได  หรือเปนรองรอยของการหาขอเท็จจริงจากขอความที่อานได

3.   การอานเพื่อลํ าดับเหตุการณ (Sequence) การฝกทักษะนี้ฝกมาตั้งแตระดับอนุบาล   การ
จํ าลํ าดับเหตุการณอาจจะเปนเหตุการณจากเรื่องที่อานประวัติศาสตรื  ผูอานตองสามารถลํ าดับความ
คิดไดวา  ผูเขียนตองการจะเชื่อมโยงเหตุการณในรูปแบบใด  อาจจะเปนลํ าดับแหงกาล 
(Chronological ) ลํ าดับที่เกี่ยวกับสถานที่ (Spatial) หรือลํ าดับของการบรรยาย (Expository) อยางไร
ก็ตาม  ในบางครั้งการลํ าดับเหตุการณของผูเขียนก็เปนไปแบบธรรมดาตามลํ าดับ   แตบางครั้งอาจ
จะเปนการเขียนยอนเหตุการณ (Flashback)
  4.  การอานเพื่อหาเหตุผล ( Cause and Effect)  เปนรูปแบบของการเขียนประเภทหนึ่งของ
ผูเขียน คือการที่ผูเขียนพยายามที่จะชี้ใหเห็นวาการกระทํ าอยางหนึ่งหรือการกระทํ าหลายอยางรวม
กันจะเปนเหตุใหเกิดอะไรขึ้น   ในการฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจผูอานจะตองสามารถจํ าใจ
ความหรือรูเหตุผลวา  ผลนั้น ๆ เกิดจากเหตุอะไรหรือเหตุนั้น ๆ ทํ าใหเกิดผลอะไร  ผูอานจะตอง
สามารถหาความสัมพันธระหวางเหตุและผลได
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5.  การอานเพื่อเปรียบเทียบขอคลายคลึงและขอแตกตาง (Contrasts and Comparisons)  รูป
แบบการเขียนของผูเขียนอาจจะอยูในรูปของการเปรียบเทียบขอคลายคลึงและขอแตกตาง   โดยที่ผู
เขียนตองการที่จะขยายใจความสํ าคัญจากการเปรียบเทียบ

6. การอานเพื่อเขาใจถึงลักษณะบุคคลหรือตัวละคร  (Character  traits and Actions)  ทักษะ
นี้ผูอานจะตองสามารถอธิบายลักษณะของตัวละครไดวามีลักษณะอยางไร  นิสัยอยางไร   โดยสรุป
จากคํ าพูด  คํ าบรรยาย  สถานที่  ความคิดเห็น   ในบางครั้งผูอานอาจจะทราบไดโดยตรงวาตัวละคร
มีลักษณะนิสัยอยางไร      แตบางครั้งผูอานก็ตองตีความจากคํ าพูด  การบรรยายฉากและอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวของกับตัวละครวาตัวละครเหลานั้นมีลักษณะอยางไร

7.  การอานเพื่อทํ านายเหตุการณ (Predicting Outcomes)  ทักษะนี้นับวาเปนทักษะที่สํ าคัญ
ยิ่งทักษะหนึ่ง   กลาวคือ  ถาผูอานอานไดเขาใจแลวผูอานจะสามารถทํ านาย   คาดคิดไดถูกตองอยาง
มีเหตุผลวาอะไรจะเกิดขึ้นตอไป    เร่ืองที่จบนั้นควรจะลงเอยในรูปใด  ถาจะตอเร่ืองนั้นใหยาวออก
ไป  จะตองเปนอยางไร  มีเหตุผลอะไรจึงจะตองเปนไปเชนนั้น

8. การอานเพื่อสรุปเรื่องราวลงความเห็นหรือวางหลักเกณฑ (Conclusions and 
Generalizations)  ทักษะนี้ผูอานจะตองสามารถที่จะสรุปเนื้อหาที่อานไดโดยเนื้อความที่ไดยังไมผิด
ไปหรือผูอานจะตองรูจักวาผูเขียนตองการจะกลาวถึงอะไรเปนสํ าคัญ  รวมทั้งรูรายละเอียดสํ าคัญ ๆ 
ของเรื่องที่อานได   โดยละรายละเอียดที่ไมเกี่ยวของนอกจากนี้ตองสามารถสรุปเรื่องที่อานเปน
ภาษาพูดของตนเอง

9. การอานเพื่อเขาใจภาษาอุปมาอุปมัย (Figurative Language) ภาษาอุปมาอุปมัยเปนภาษา
ที่แตกตางออกไปจากภาษาเขียนทั่ว ๆ ไป   ผูอานอาจจะพบกับปญหาการอานไมเขาใจ  เพราะภาษา
อุปมาอุปมัย  ความหมายของคํ าที่ใชไมไดแปลตามตัว

10. การอานเพื่อเขาใจเครื่องหมายวรรคตอน  ( Capitalization and Punctuation )  เครื่อง
หมายวรรคตอนมีความสํ าคัญตอความหมายอยางยิ่ง  ผูอานจะตองเขาใจความหมายวรรคตอนไดถูก
ตองจึงจะอานไดรูเร่ือง

11.   การอานเพื่อตีความจากอารมณ  นํ้ าเสียง  ปฏิกริยาและความรูสึก ( Interprets mood 
and emotion reaction)   ในการอานถาผูเขียนบอกทุกสิ่งทุกอยาง  ผูอานอานแลวจะรูสึกวาเรื่องที่
อานจืดชืดเพราะฉะนั้นบทความหรือเร่ืองที่เขียนที่ดีผูเขียนควรทิ้งทาย  หรือกลาวไวใหผูอาน ตี
ความเอง  (making inference)   การตีความอาจจะตีความจากอารมณ   เชน   อานเรื่องราวทั้งหมด
แลวสรุปเอาเองวา  ผูเขียนมีอารมณในการเขียนอยางไร   ตัวละครมีความรูสึกอยางไร  หรืออาจจะตี
ความวาเรื่องที่เกิดนาจะเกิดขึ้นที่ใด  ผูเขียนเปนใคร  ตัวละครในเรื่องนาจะเปนใคร  คํ าพูดที่พูดนั้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



54

นาจะแสดงอารมณความรูสึกอยางไร   หรืออานแลวจะตองตีความใหไดวาเรื่องนั้นควรจะเกิดขึ้น
สมัยใด   มีบริบท (Context Clues) ตัวใดที่บอกวาเปนสมัยนั้น  เชนนั้น  เชนนี้

12. การอานเพื่อเขาใจความสัมพันธ  ( Perceiving Relationship) บางครั้งประโยคหรือขอ
ความอาจจะยากสํ าหรับผูอาน เพราะการกระทํ า  2  อยางเกิดขึ้น   ผูอานจะตองทราบวา  การกระทํ า
อะไรเกิดขึ้นกอนหลัง  โดยอาศัยสังเกตจากคํ าชี้แนะ  (Signal Words)   เชน  คํ าวา after , during , 
when, as, since, while และ then    นอกจากความสัมพันธทางดานเวลาแลวอาจจะเปนความสัมพันธ
ระหวางของสองสิ่ง    ผูอานจะตองพยายามอางอิงใหไดวา  ส่ิงตาง ๆ จะสัมพันธกันอยางไร

13. การอานเพื่อความเขาใจความหมายของคํ าสรรพนามที่ใชแทน (Pronouns and 
Antecedents) ทักษะนี้ก็นับวาเปนสิ่งสํ าคัญที่จะตองฝกเนื่องจากในบางครั้งคํ าสรรพนามอาจจะ
แทนความหมายของเรื่องทั้งเรื่องหรืออาจจะแทนคํ านามเพียงตัวใดตัวหนึ่งโดดๆ

14.    การอานเพื่อความเขาใจจุดประสงคของผูเขียน  (Author’s purpose and point of 
View) ทักษะขอนี้ตองการจะฝกวา  หลังจากผูอานอานเรื่องจบแลวทราบหรือไมวาผูเขียนมีจุด
ประสงคอยางไร   ตองการกลาวถึงขอเท็จจริง  โฆษณาชวนเชื่อ  หรือลํ าเอียง   ผูตองการจะใหผู
อานทราบถึงอะไร  เปนตน

15.    การอานเพื่อตีความหมายจากคํ าชี้แนะความหมาย  ( Signal Words )  คํ าชี้แนะความ
หมายนับวาเปนหัวใจสํ าคัญในการที่จะชวยใหผูอานทราบวา  การดํ าเนินไปอยางไร  บอกเรื่องราว
วาสอดคลองขัดแยงกันหรือตอนใดสรุป  บอกความสัมพันธระหวางความคิด  ฯลฯ

การอานเปนทักษะที่สํ าคัญในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูอานสามารถเพิ่มพูนความรู  
ประสบการณตาง ๆ  การอานจึงเปนหัวใจที่สํ าคัญในการเรียนการสอน   และจุดประสงคที่สํ าคัญ
ในการอานคือ ความเขาใจเนื้อเร่ือง  ขอความที่อาน  ซ่ึงทักษะการอานนี้แบงไดเปนหลายระดับ  
แตกตางไปตามความรูและประสบการณเดิมของผูอาน  และจุดประสงคของการอาน

สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกองการมัธยม
ศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษา  ไดเร่ิมเปดทํ าการสอน  ปการศึกษา 2527    ใชอักษรยอ น.
พ.  สีประจํ าโรงเรียน ฟา – ขาว  ตนไมประจํ าโรงเรียน  ตนนนทรี   ตราโรงเรียนเปนรูปตราจังหวัด
นนทบุรี  แตมีคํ าวา น.พ. อยูที่ตัวหมอทนนท   คติพจน  “น อนิรยํ กริสํสาม” (ตองไมกระทํ าส่ิงที่
เลวทราม)  ผูริเร่ิมจุดตั้งคือ นายณรงค  อนันตรังสี  และนายกวาง  รอบคอบ  และไดรับบริจาคที่ดิน
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จากคุณธวัช  ทานสัมฤทธิ์  เปนจํ านวน  17  ไร  1  งาน   58  ตารางวา  ตามโฉนดเลขที่  68  หมู  9  
ซอยทานสัมฤทธิ์15    ถนนติวานนท  ตํ าบลบางกระสอ  อํ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  รหสั
ไปรษณีย  11000  ซ่ึงเปดทํ าการสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  มีผู
อํ านวยการโรงเรียนมาแลวจนถึงปจจุบัน   7  ทาน  และมีครู – อาจารย  รวมทั้งหมด  98   คน  และ
ปจจุบันมีนักเรียนทั้งส้ิน  1,248  คน (ปการศึกษา  2542)  ฝายบริหารประกอบดวย   ผูอํ านวยการ
โรงเรียน  ผูชวยผูอํ านวยการโรงเรียนฝายปกครอง  ผูชวยผูอํ านวยการโรงเรียนฝายวิชาการ  ผูชวยผู
อํ านวยการโรงเรียนฝายธุรการ  และผูชวยผูอํ านวยการโรงเรียนฝายบริการ  ฝายวิชาการแบงหมวด
วิชาออกเปน  12  หมวดวิชา  ไดแก  หมวดวิชาภาษาไทย  หมวดวิชาคณิตศาสตร  หมวดวิชาวิทยา
ศาสตร  หมวดวิชาสังคมศึกษา  หมวดวิชาภาษาตางประเทศ   หมวดวิชาพลานามัย  หมวดวิชาศิลป
ศึกษา  หมวดวิชาคอมพิวเตอร-ธุรกิจศึกษา   หมวดวิชาคหกรรม   หมวดวิชาอุตสาหกรรม  หมวด
วิชาเกษตรกรรม  และหมวดวิชากิจกรรม

หมวดวิชาภาษาตางประเทศมีครูผูสอนทั้งหมด  15  คน  ประกอบดวยครูผูสอนวิชา
ภาษาฝรั่งเศส   1  คน  และครูผูสอนภาษาอังกฤษอีก    14   คน  โดยแบงสอนในรายวิชาภาษา
อังกฤษหลักและวิชาภาษาอังกฤษเสริม  เชน   วิชาภาษาอังกฤษการอาน-การเขียน   เปนตน  ในทุก
ระดับชั้น

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน  ดังนี้

1. งานวิจัยในประเทศ
1.1 งานวิจัยเก่ียวกับการนิเทศการสอน
จุฑารัตน    ทิมนาค  ( 2544 : บทคัดยอ) ไดทํ าการวิจัยเร่ือง   การพัฒนาสมรรถภาพดาน

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3  โดยใชกระบวนการนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ        ผลการวิจัยพบวา  (1) ครูผูสอนวิชาภาษาไทยที่ไดรับการนิเทศการ
สอนแบบเพื่อนรวมพัมนาวิชาชีพ  มีความรูที่ไดรับจากการนิเทศอยูในระดับมาก  สามารถนํ าความ
รูมาปรับปรุงพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพ  พัฒนาแนวคิดและพัฒนาทีมงานไดในระดับมาก  
รวมทั้งสามารถแกปญหาการเรียนการสอนไดในระดับมาก  (2) ครูผูสอนวิชาภาษาไทยมีความคิด
เห็นที่ดีตอการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ    (3)  นักเรียน
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ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 มีความสมรรถภาพการเรียนรูวิชาภาษาไทยดานการอานสูงขึ้น    (4) นัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 มีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและการ
สรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูของครู   และ(5) ผูนิเทศทั้งภายในและภาย
นอกโรงเรียนเห็นดวยอยางมากตอกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ

อรณรินทร  สุนทรสถิตย ( 2543 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร  จังหวัดนครปฐม  พบวา   (1) พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร  มีคะแนนรอยละและคา
เฉล่ียเพิ่มมากขึ้น  ในการวัดผลและประเมินผลแตละครั้ง  และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนประกอบการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนของครูพบวา  นักเรียนสวน
ใหญมีความรูสึกที่ดีและมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของครู   (2)  พัฒนาการของครู
ผูสอนวิชาคณิตศาสตร พบวาอยูในระดับมากทุกดานทั้งดานความรูที่ไดรับการนํ าความรูที่ไดรับมา
ปฏิบัติ   ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานและความสามารถในการแกปญหาในการจัดการเรียนการ
สอน    และจากการสัมภาษณครู  พบวา  ครูสวนใหญมีความรูสึกที่ดี  มีความพึงพอใจและเห็น
ประโยชนของการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

นีรทัศน   รัชตากร (2538 : บทคัดยอ) ไดทํ าการวิจัยเร่ือง  ศึกษาการปฏิบัติงานของครู
นิเทศ  สังกัดกรมสามัญศึกษา  มีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานนิเทศของ
ครูผูนิเทศ  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  (1)  ในดานการเตรียมการนิเทศ  ครูผูนิเทศ
สวนใหญสํ ารวจความตองการจํ าเปนโดยวิธีการปรึกษาหารือถึงปญหาและอุปสรรคในการทํ างาน  
มีการวางแผนการนิเทศ  โดยกํ าหนดเปนงาน มีการสรางเครื่องมือการนิเทศ  และประสานงานกับ
โรงเรียนที่จะไปนิเทศ  (2) ในการดํ าเนินการนิเทศ ครูผูนิเทศสวนใหญจัดกิจกรรมนิเทศโดยใหครูมี
สวนรวมเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น   ใหคํ าปรึกษาในการเขียนแผนการสอน  และทํ าผลงาน
ทางวิชาการ   มีการผลิตส่ือการเรียนการสอนตามสภาพปญหาและความตองการจํ าเปน  รวมมือกับ
ครูทํ าการวิจัยทางการศึกษาหรือการทํ าการวิจัยในชั้นเรียน   และการวิจัยเชิงปฏิบัติงาน  (3) การทํ า
รายงานการนิเทศและการสรุปผลการนิเทศ  โดยจัดทํ าเปนลายลักษณอักษร  มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงาน วิธีดํ าเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ  เสนอตอหัวหนาหนวยศึกษานิเทศก  และ
ผูบริหารโรงเรียน โดยรายงานเมื่อส้ินสุดการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ ปญหาที่พบในการดํ าเนิน
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งานนิเทศสวนใหญ  ไดแก  เวลาและงบประมาณไมเพียงพอ  ครูผูนิเทศมีภารกิจในโรงเรียนมากทํ า
ใหปฏิบัติงานไดไมเต็มที่  สวนการรายงานการนิเทศสวนใหญไมมีปญหา

1.2 งานวิจัยเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน
ชาตรี   มณีโกศล (2539 : บทคัดยอ) ไดทํ าวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยปฏิบัติ

การสํ าหรับครูประถมศึกษา  พบวา การทดลองใชหลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการ ซ่ึงดํ าเนินการใชรวม  
3  คร้ัง  โดยนํ าผลการทดลองแตละครั้งไปใชในการปรับปรุง  แกไขหลักสูตร จนมีความสมบูรณที่
สุด  ผลการทดลองทั้ง 3 ครั้ง พบวา  ผูเขารับการทดลองมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา จุดประสงค
การเรียน  เนื้อหา  สาระ กิจกรรม  มีความเหมาะสมและนาสนใจมาก  แตเนื้อหาในหนวยที่ 1 
หนวยที่ 2 และหนวยที่ 3 มีความยุงยากตอการทํ าความเขาใจระดับปานกลาง หลังส้ินสุดการทดลอง
ใชหลักสูตรแตละครั้ง  ผูเขารับการทดลอง  มีความคิดเห็นวา  ตนเอง  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การวิจัยปฏิบัติการเพิ่มขึ้น  สามารถนํ าไปประยุกตใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได

เยาวภา   เจริญบุญ (อางถึงในลัดดา   ดํ าพลงาม 2540 : 4) ไดทํ าการศึกษาองคประกอบ
ที่สัมพันธกับการทํ าวิจัยในชั้นเรียนของครูในระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบ
วา สภาพที่เอื้อตอการทํ าวิจัยในชั้นเรียน ไดแก ภาระอื่นๆที่นอกเหนือจากการสอน เปนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับการทํ าวิจัยในชั้นเรียนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (p < .05) และสาเหตุที่สํ าคัญที่ทํ า
ใหครูทํ าวิจัยในชั้นเรียน คือ

(1) ความตองการหาวิธีสอนที่จะทํ าใหนักเรียนสนใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ขึ้น

(2) การแกปญหาและการชวยเหลือนักเรียนในการเรียน
(3) การทํ าผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนตํ าแหนงเปนอาจารย 3
(4) การสนับสนุนของผูบริหารใหครูทํ าวิจัยในชั้นเรียน
(5) ความรวมมือและการรวมทํ าวิจัยในชั้นเรียนของเพื่อนครู

  ปราณี  นุนนอย (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาองคประกอบการประเมินงานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยการสัมภาษณ พบวา องคประกอบของการประเมินงานวิจัยปฏิบัติการใน
ช้ันเรียนประกอบดวยคุณสมบัติของครูนักวิจัย กระบวนการของการประเมินงานวิจัยปฏิบัติการใน
ช้ันเรียนประกอบดวยคุณสมบัติของครูนักวิจัย กระบวนการในการวิเคราะหปญหา กระบวนการใน
การพัฒนานวัตกรรมประโยชนของงานวิจัย กระบวนการและการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 
ความถูกตองของเอกสาร คุณลักษณะที่สํ าคัญของงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



58

1.3 งานวิจัยเก่ียวกับการอานวิชาภาษาอังกฤษ

สุชาติ  วรรณขาว ( 2539 : บทคัดยอ) ไดทํ าวิจัยเร่ือง  การศึกษาการฝกอานแบบกล
วิธีการรับรูการเรียนรูเพื่อสรางใจความสํ าคัญจากบทอาน (AIM) ที่มีตอความเขาใจในการอานภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานนาคูพัฒนา    ผลการวิจัยพบวา    (1) วิธีการ
ฝกอาน  มีอิทธิพลตอความเขาใจในการอานภาษาอังฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 อยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05    (2) ระดับความสามารถในการอานมีอิทธิพลตอความเขาใจในการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   (3) ปฏิ
สัมพันธระหวางวิธีการฝกอานและระดับความสามารถในการอานไมมีอิทธิพลตอคะแนนความเขา
ใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่นัยสํ าคัญทางสถิติ เทากับ 0.05   (4)   
คะแนนเฉลี่ยดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤาของนักเรียนกลุมที่ไดรับการฝกอานแบบกลวิธี
การรับรูการเรียนรู (AIM) กอน  และหลังการฝกอานแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05

ศิริพร  ฉันทานนท  (2539 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยเร่ือง  การพัฒนารูปแบบการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรุ  สํ าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  พบวา  ผลการวิจัยไดรูปแบบการสอน  ซ่ึงมีองคประกอบสํ าคัญ  5  องคประกอบ  คือ  
หลักการ   จุดประสงค  เนื้อหา  กระบวนการเรียนการสอน  และการประเมินผล   เปนรูปแบบการ
สอนที่เนนการสรางพื้นความรูดานภาษา  ดานเนื้อหา  และดานโครงสรางบทอานแกผูเรียนในขั้น
กอนการอาน   และเนนการเชื่อมโยงพื้นความรุเขากับบทอานในขั้นการอาน  เพื่อชวยใหนักเรียน
เกิดความเขาใจในการอานมากขึ้น  เมื่อนํ ารูปแบบการสอนไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5  และเปรียบเทียบคะแนนความเขาใจในการอานระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม  พบวา  
นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเขาใจในการอานสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05

2. งานวิจัยในตางประเทศ

งานวิจัยที่ทํ าการศึกษาเกี่ยวกับการทํ าวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการสอนของครูใน
ตางประเทศที่นาสนใจ  และเกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้คือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



59

จากการวิจัยของ เชมัวรและลี  (Seymour, Robert Lee 2543 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
คูมือการนิเทศการสอนในชั้นเรียนของครูใหญ  พบวา ครูใหญหรือผูบริหารควรสนับสนุนการ
นิเทศการสอนในการเรียนการสอน และควรเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการใชหลักสูตรใหกับครูผูสอน รวม
ทั้งใชกลยุทธรวมมือกันในการนิเทศการสอนและ

การวิจัยของ แชมป (Schampp, P.G. 2538 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่อง “การเรียนรูในงาน
ที่ทํ า : วิเคราะหการเสาะแสวงหาความรูของครู”  จุดมุงหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะหเกณฑที่ครูใช
ในการเสาะแสวงหาความรูเพื่อใชในการสอนไดประสบผลสํ าเร็จ  โดยใชกรณีศึกษากับครู 2 คนที่
มีประสบการณการสอนในโรงเรียนรัฐบาล ที่ตั้งอยูดานตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐ
อเมริกา  เก็บรวบรวมขอมูลโดย   การสังเกตแบบไมมีสวนรวมและใชวีดีทัศนบันทึกภาพ  วิเคราะห
เอกสาร  สัมภาษณอยางไมเปนทางการ ใชเทคนิค Ethnographic  เพื่อชวยในการวิเคราะหขอมูล  
ผลการศึกษาพบวาเกณฑที่วัดความรูที่ชัดเจนของครูมี 5 องคประกอบ คือ การปฏิบัติการและการ
ดํ าเนินการในชั้นเรียน (ครูไดสังเกตดูประสบการณตางๆ  ที่เกิดจากการทํ างานนํ ามาดํ าเนินการใน
ช้ันเรียน), พฤติกรรมของครู (ครูไดจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานสอนของครูคนอื่น),  
ความรูดานเนื้อหาวิชา (ครูไดฐานความรูมาจากความรูเดิม  ศึกษาตามความสนใจของตน  หาจาก
แหลงความรูอ่ืนๆ  ที่สะดวกตอการคนควา  และจากความสนใจของนักเรียน),   ความรูเกี่ยวกับวิชา
ชีพครู  (ไดมาจากทั้ง 3  ขอ ขางตนที่ผานการปฏิบัติฝกฝน  สาธิตและทํ ากิจกรรม)  และเงื่อนไขภาย
นอก  (เปนอิทธิพลจากนอกชั้นเรียน  เชน กฎหมาย   นโยบายของโรงเรียน  เปนตน)

จากงานวิจัยของโรเจอร (McCourt, Joanna Roger   2543 : 62) เร่ือง  ผลจากการยอมรับ
ตนเองของครูและการถายทอดความคาดหวังของครูในการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการรวมกันฝกหัด   พบวา  การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพื่อนมีผลกระทบตอการยอมรับของครูเพื่อตอบสนองความกาวหนาในวิชาชีพ  และทํ าใหครูมี
โอกาสแบงปนชวยเหลือกันในเรื่องวิธีการเรียนการสอน   นอกจากนั้นการนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนนิเทศเพื่อนยังเกิดประโยชนอยางมากในหองเรียน

สวนเยสส (Daniels , Linda Yeatts 2541 : 218) ไดกลาวถึงผลการวิจัยเร่ือง การใชการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการของครูและนักเรียนในชั้นเรียน  พบวา ครูและนักเรียนไดรับประโยชนอยางมาก
ในการใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทํ าใหครูมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นสามารถปรับปรุงและ
ประสบความสํ าเร็จในการรวมกันจัดการเรียนการสอน
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การนิเทศการสอนมีความสํ าคัญตอการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในปจจุบัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  เพราะปฏิสัมพันธกันในระหวางผู
นิเทศและผูรับการนิเทศเปนไปในรูปแบบเพื่อนรวมสาขาอาชีพทํ าใหการนิเทศการสอนมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น   ซ่ึงเปนผลมาจากการสังเกตการสอน และการใหขอมูลยอนกลับซึ่งกันและกันเพื่อ
นํ าขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนทั้งของตนเองและเพื่อนครู  รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียนก็
มีความสํ าคัญโดยชวยปรับปรุง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในวิชาภาษาอังกฤษใหสูง
ขึ้น      แตการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมจะไดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น      ในวิชาภาษาอังกฤษทักษะการอานเพื่อความเขาใจนับวามีความสํ าคัญ
อยางมากตอการแสวงหาความรู การปรับปรุงบุคลิกภาพ อารมณและการดํ าเนินชีวิต โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนการสอน ดังนั้นครูผูสอนจึงควรปรับปรุงพัฒนาการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหสูงขึ้น โดยนํ ากระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพื่อนมาพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนการสอนอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยมีรายละเอียดในสวนของ
วรรณกรรมตาง ๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
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บทที่ 3

วิธีดํ าเนินการวิจัย

 การวิจัยเร่ือง “การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัย
ในชั้นเรียน สํ าหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา”  มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสมรรถภาพของ
ครูดานความรู ความเขาใจ การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพื่อน  รวมทั้งความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพื่อนรวมทั้งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง   (Experimental Research)          รูปแบบการวิจัยโดยใชกลุมเดียว
 one group pretest posttest designโดยกํ าหนดกลุมตัวอยางที่ศึกษาประกอบดวย  1) ครู - อาจารย
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1, ม. 2,  ม.3, ม.4  และ  ม. 5 ระดับละ 1 คน รวม  5  คน  2) นักเรียนที่
เรียนในรายวิชานั้น ๆ จํ านวน  5  หอง  156  คน ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดํ าเนินการวิจัย
ดังนี้

ประชากรที่ศึกษา
     1.  ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  จํ านวน  15  คน
     2.  นักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  จํ านวน  1,153  คน

กลุมตัวอยาง
                  1. ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ จํ านวน 5 คน ซ่ึงไดจากการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(purposive sampling) ไดมาโดยความตองการและความสมัครใจของครู-อาจารยที่ผานการอบรม
การวิจัยในชั้นเรียนมาแลวและตองการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชกระบวนการนิเทศแบบ
เพื่อนนิเทศเพื่อน

2. นักเรียนในระดับชั้นและหองที่ครู – อาจารยผูที่เขารวมโครงการ  จํ านวน 156   คน
ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรตน คือ การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
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ตัวแปรตาม   ประกอบดวย
                  1. ความรู ความเขาใจ เร่ืองการวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนนิเทศเพื่อน

2.    ความสามารถของครูในการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียน
 3.    ความคิดเห็นของครูในการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียน

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน กอนและหลังการวิจัยในชั้น
เรียนของครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
                   5. ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  ภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน
ของครูที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

การดํ าเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดดํ าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลํ าดับขั้นตอนดังนี้
  ขั้นตอนที่ 1. นํ าหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอตอผูอํ านวยการ
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  เพื่อขอความรวมมือในการดํ าเนินการวิจัยและเก็บขอมูลการวิจัย
ขั้นตอนที่   2.    ดํ าเนินการเก็บขอมูลตามกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนโดยมี
รายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นการประชุมกอนการสังเกต
เปนขั้นตอนการประชุมปรึกษาหารือกันในระหวางครูผูสอนและผูวิจัย ซ่ึงประกอบ

ดวยข้ันตอน  ดังนี้
1)   การสํ ารวจความตองการของครูผูสอนภายในหมวดวิชาภาษาตางประเทศ  ปรากฏ

วาครู – อาจารยที่ตองการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อน  จํ านวน  5  คนและนักเรียนในระดับชั้นดังนี้
  1.  ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4  มีนักเรียนจํ านวน  38     คน

2.   ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4    มีนักเรียนจํ านวน  27  คน
3.   ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2    มีนักเรียนจํ านวน  32  คน

                    4.  ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2   มีนักเรียนจํ านวน  34   คน
                   5.   ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4    มีนักเรียนจํ านวน  25  คน
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2) การใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการนิเทศการสอนและทบทวนเรื่องการวิจัยใน
ช้ันเรียนและทํ าใหครูผูสอนสามารถเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียนของตนเองคนละ 1 โครงการเปน
โครงการฉบับยอประกอบดวย 3 บท โดยครูสามารถกํ าหนดปญหาและสมมติฐานของการวิจัย รวม
ทั้งสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและแบบฝกกิจกรรม

3) วางแผนดํ าเนินการนิเทศการสอน ทํ าใหครูสามารถทํ าวิจัยในชั้นเรียนโดยพิจารณา
เลือกวิธีการหรือนวัตกรรมที่ใชในการแกปญหาการเรียนการสอน  เพื่อนํ าขอมูลมากํ าหนดเกณฑ
หรือมาตรฐานของพฤติกรรมการสอนรวมกัน

 2.   การสังเกตการสอน
ครูผูสอนรวมกับผูวิจัยรวมกันทํ าการสังเกตซึ่งกันและกัน และบันทึกขอมูลลงในแบบ

สังเกตการสอน เพื่อนํ าขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในขั้นตอนตอไป ทํ าใหครูสามารถทํ าวิจัยในชั้นเรียน
ในขั้นตอนที่ 3  คือการใชหรือทดลองสอนตามโครงการวิจัยในชั้นเรียน
 3.  การวิเคราะหขอมูล

ภายหลังการสังเกตการสอนในแตละสัปดาห จะมีการนํ าขอมูลที่บันทึกไวมาวิเคราะห
รวมกัน เพื่อใหครูผูสอนทราบวาพฤติกรมการสอนใดควรแกไข ปรับปรุง หรือพฤติกรรมใดที่
เหมาะสมแลวสมควรคงไว โดยครูสามารถทํ าวิจัยในชั้นเรียนขั้นตอนที่ 4 คือนํ าขอมูลที่ไดจากขั้น
ตอนการสังเกตการสอนหรือการทดลองสอนในขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียนมาวิเคราะหโดยใชคา
สถิติ โดยทดสอบวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียน และ
สัมภาษณความคิดเห็นของครูผูรวมโครงการภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนเสร็จสิ้นแลว   รวมทั้งสอบ
ถามความคิดเห็นของนักเรียน   เพื่อนํ าผลไปเขียนเปนโครงการวิจัยในชั้นเรียนและรายงานผลการ
ดํ าเนินการวิจัยใชั้นเรียนพรอมทั้งการประเมินผลตอผูบริหารโรงเรียน

 4.  การประชุมหลังการสังเกต
เปนขั้นตอนทีมีการดํ าเนินการหลายครั้งระหวางครูผูสอนและผูทํ าหนาที่สังเกตการ

สอนเพื่อปรึกษาหารือระหวางกัน  รวมตัดสินใจหาแนวทางในการแกไขปญหาและปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนในครั้งตอไป  และเปนขั้นตอนสุดทายของการดํ าเนินการตามกระบวนการ
นิเทศการสอนเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยของครูแตละขั้น  เปนการประชุมปรึกษาหารือกันระหวางครูผู
สอน ผูที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยในชั้นเรียนและผูวิจัย ดังนั้นผูวิจัยจึงแบงเปนขั้นตอนยอย  3  ขั้น
ตอน  ดังนี้

1) การใหขอมูลยอนกลับแกครูผูสอนเกี่ยวกับผลการสังเกตการสอนในลักษณะที่
พยายามทํ าใหครูเขาใจหลักการนิเทศการสอนและสงเสริมใหครูไดทํ าการพิจารณาวิเคราะหขอมูล
นั้นดวยตนเอง
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2) ปรับปรุงพฤติกรรมการสอนที่ไมเหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมแลวสมควร
คงไว

3) ในกรณีที่พฤติกรรมของครูผูสอนไดมีพฤติกรรมที่เหมาะสมแลว หรือสามารถปรับ
ปรุงพัฒนาการเรียนการสอนไดแลวจึงพิจารณาแกปญหาการเรียนการสอนในเรื่องอื่นตอไป

ในขั้นตอนนี้เปนการสรุปผลสิ้นสุดการดํ าเนินการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
ถาปญหาในการจัดการเรียนการสอนถูกขจัดไปหรือสามารถแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ครูสามารถทํ าวิจัยในชั้นเรียนในเรื่องอื่น ๆ ตอไป
ขั้นตอนที่  3  จัดประชุมการสนทนากลุมในระหวางผูเกี่ยวของกับการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้  แลวนํ า
ขอสรุปจากการสนทนากลุมไปเขียนสรุปผลการดํ าเนินการและขอแบบรายงานโครงการวิจัยในชั้น
เรียนจากครูผูสอนกลุมทดลองทุกคนเพื่อเสนอตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 4  เขียนรายงานการวิจัย  เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูก
ตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  จัดพิมพราย
งานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากรตอไป

รูปแบบการทดลอง

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง    แบบแผนแบบ        Pre - experimental Design
รูปแบบ One group pretest posttest design ( Tuckman 1998: 159-160) โดยนํ าการนิเทศการสอน
แบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมาใชเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการทํ าการวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยมีรูปแบบ
การวิจัย คือ

T1 X T2

T1       แทน    การทดสอบความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ความสามารถ
ในการทํ าการวิจัยในชั้นเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
กอนใชกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

X   แทน การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
T 2   แทน     การทดสอบความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  ความสามารถใน

การทํ าการวิจัยในชั้นเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการใช
กระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้มีเครื่องมือ  2   ประเภทคือ
เคร่ืองมือประเมินผลคร ู  แบงออกเปน
1. แบบทดสอบความรู ความเขาใจ ของครูเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน  แบงเปน  2  

ตอน  คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอน ประกอบดวย 

ขอมูลดาน  เพศ  อายุ  ประสบการณการทํ างาน วุฒิการศึกษาสูงสุดและการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียน  มีลักษณะเปนแบบความเรียง( essay type) จํ านวน   5  ขอ

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนจํ านวน 20 
ขอมีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice) ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับการ
วิจัยเบื้องตน  ปญหาการวิจัย  การกํ าหนดสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การกํ าหนดกลุมตัวอยาง สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลรายงานผลการวิจัยขอมูลที่ไดรับจากแบบ
ทดสอบมาวิเคราะหโดยใชคารอยละ (%) และวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
การสรางและพัฒนาแบบทดสอบความรูของครูเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน เปนแบบทดสอบแบบ
check list  โดยมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน จากเอกสาร หนังสือ วารสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อมากํ าหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือ กํ าหนดประเด็นที่จะตองการ
ทราบและนํ าไปปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

2. สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมและเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความรู ความเขาใจเรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียน จํ านวน    1  ฉบับจํ านวน  25  ขอ   สาเหตุที่สรางแบบทดสอบเกินจํ านวนที่
ตองการเพราะตองนํ าไปหาคุณภาพของแบบทดสอบเปนรายขอ  แลวคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณ
ภาพตามจํ านวนที่ตองการ

3. เสนอแบบทดสอบตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ  3 ทานคือ
1) ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย
2) ผูเชี่ยวดานวัดและประเมินผล
3) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และ
ภาษาแลวนํ าความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of item 
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objective congruence :IOC) (ดังภาคผนวก ฌ หนา  298-299)โดยเลือกขอคํ าถามที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้

+1     หมายถึง แนใจวาขอคํ าถามตรงกับวัตถุประสงค
  0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคํ าถามนั้นตรงกับวัตถุประสงคหรือไม
-1    หมายถึง แนใจวาขอคํ าถามนั้นไมตรงกับวัตถุประสงค

4. ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบใหมีประสิทธิภาพ ตามคํ าแนะนํ าของอาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน แลวนํ าแบบทดสอบไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) กับครูที่สอนวิชา
ภาษาอังกฤษในจังหวัดนทบุรีที่ไมใชครูกลุมตัวอยางจํ านวน 30 คนแลวนํ าผลมาวิเคราะหรายขอ  
เพื่อหาคุณภาพขอสอบ  ดังนี้

4.1 ตรวจสอบคาความยาก (Difficulty) คือสัดสวนระหวางจํ านวนผูตอบขอสอบถูกใน
แตละขอ จํ านวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20–0.80 (พวงรัตน ทวีรัตน  
2543 : 129)   แตเนื่องจากมีขอสอบเกินจํ านวน  20  ขอ  ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบโดยใชเกณฑคือ   
แบบทดสอบมีคาความยากงาย (p) ใกลเคียง  0.50  มากที่สุด  ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคา
ความยากงายของแบบทดสอบกอนเรียนอยูระหวาง 0.20-0.80 (ภาคผนวก ฌ หนา  300-301)

4.2 ตรวจสอบคาอํ านาจจํ าแนก (Discrimination)คือการตรวจสอบวา  ขอสอบสามารถ
จํ าแนกผูตอบถูกและผูที่ตอบไมถูกไดดีเพียงใด   โดยใชเกณฑคาอํ านาจจํ าแนกตั้งแต  0.20  ขึ้นไป   
ซ่ึงถือวาขอสอบสามารถจํ าแนกผูตอบถูกและผิดไดดี (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 130 ) แตเนื่องจาก
มีขอสอบเกินจํ านวน  20  ขอ  ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบโดยใชเกณฑ คือ แบบทดสอบที่มีคาอํ านาจ
จํ าแนก (r) อยูระหวาง 0.20ถึง0.80 จนไดแบบทดสอบ ฉบับละ 20 ขอ (ภาคผนวก ฌ หนา 300-301)

4.3 ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น  คือตรวจสอบผลการวัดผลประเมินผลที่สมํ่ าเสมอและคง
ที่  โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ  ไดจํ านวน   20  ขอ  นํ ามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบ โดยใชวิธีการของคูเลอร- ริชารดสันหาคา KR 20  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 123) โดยใช
เกณฑคาความเชื่อมั่นตั้งแต  0.80  ขึ้นไป  ผลการตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ  
0.86  แสดงวา  แบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นสามารถนํ าไปใชไดอยางมั่นใจและผลการวัด
สมํ่ าเสมอคงที่ (ภาคผนวก ฌ  หนา 302)   ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 3
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แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบทดสอบความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยใน
                         ช้ันเรียนของครู

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการทํ าการวิจัยในชั้นเรียน  ประกอบดวย

                        2.1 แบบประเมินโครงรางวิจัยในชั้นเรียนของครู เปนการวัดความสามารถในการ
เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนกอนและภายหลังทํ าการวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ไดรับการนิเทศ
การสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  แบงเปน  2  ตอนคือ

ตอนที่ 1 ขอมูลดานสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอน ประกอบดวย
ขอมูลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทํ างานและประสบการณการอบรม
เร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน  มีลักษณะเปนแบบความเรียง (essay type) จํ านวน  5  ขอ

ตอนที่ 2 ขอมูลเปนแบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการการ
วิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงเปนแบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนแบบประเมินคา (rating scale) ความ
สามารถ  3  ระดับ  ตามแนวของลิเคอรท (Likert  rating scale อางถึงในพวงรัตน  ทวีรัตน  2543 :
107 - 108) โดยผูวิจัยกํ าหนดระดับความสามารถดังนี้

ระดับ  1     หมายถึง        ความสามารถนอย
ระดับ  2    หมายถึง        ความสามารถปานกลาง
ระดับ  3    หมายถึง    ความสามารถมาก

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

สรางแบบทดสอบความรูของครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

นํ าแบบทดสอบเสนออาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง

ปรับปรุงตามคํ าแนะนํ าของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
และนํ าไป หาคาความเชื่อมั่นแบบ  KR 20
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จํ านวน 12 ขอ ในประเด็นของการเขียนการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียน การกํ าหนดปญหา  การวาง
แผนการวิจัย  การระบุตัวแปร การวิเคราะหขอมูล  การรายงานการวิจัยและการใชประโยชนจากผล
การวิจัย ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนนํ ามาวิเคราะหโดยใช
เปรียบเทียบใชคารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)   เพราะ จํ านวนกลุม
ตัวอยางมีจํ านวนนอยเพียง  5  คน

ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน มีดังนี้
 1 . ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน จากเอกสาร หนังสือ วารสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อมากํ าหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือ กํ าหนดประเด็นที่จะตองการ
ทราบและนํ าไปปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

2. สรางแบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนใหครอบคลุมและเที่ยงตรงตามเนื้อหา
ความสามารถ เร่ืองการเขียนการวิจัยในชั้นเรียน  จํ านวน  15  ขอ
                   3.    เสนอแบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานคือ

1)     ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย
2) ผูเชี่ยวดานวัดและประเมินผล
3) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และภาษาแลวนํ าความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง ((index of item objective congruence 
:IOC) (ภาคผนวก ฌ หนา 303-304)โดยเลือกขอคํ าถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป    
โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้

+1   หมายถึง   แนใจวาขอคํ าถามตรงกับวัตถุประสงค
 0 หมายถึง   ไมแนใจวาขอคํ าถามนั้นตรงกับวัตถุประสงคหรือไม
-1 หมายถึง    แนใจวาขอคํ าถามนั้นไมตรงกับวัตถุประสงค

              แบบประเมินโครงการการวิจัยในชั้นเรียนที่ผานคาดัชนีความสอดคลอง เหลือจํ านวนเทา
กับ  12  ขอ

4.   ปรับปรุงแกไขแบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพ ตามคํ าแนะ
นํ าของอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ แลวนํ าแบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนไปประเมิน
โครงการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนที่รวมโครงการ  จํ านวน  5  โครงการ แลวนํ าขอมูลมา
วิเคราะห               การสรางและพัฒนาแบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนมีดังรายละเอียดใน
แผนภูมิที่ 4
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แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนของครู

2.2  แบบบันทึกการสังเกตการสอน โดยครูแตละคนจดบันทึกเมื่อสังเกตการสอน
ของเพื่อนครู แลวนํ าขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน เพื่อทราบความกาวหนาในการนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนนิเทศเพื่อน  ประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ แบบสังเกตที่มีลักษณะเปนแบบสํ ารวจรายการ 
(checklist) และแบบสังเกตที่มีลักษณะเปนการบรรยาย (descriptive or narrative) นํ าขอมูลจากแบบ
สังเกตการสอนมาวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยมีขั้นตอนดัง
นี้
                   1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ ตํ ารา  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับ เรื่อง กระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  และการวิจัยในชั้นเรียน

2.    สรางแบบสังเกตตามที่ตกลงกันในระหวางครูผูสอนและผูวิจัย นํ าไปหาปรึกษาขอ
ความคิดเห็นกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ
หา (content validity) และภาษา
 3. นํ าแบบสังเกตมาแกไข ปรับปรุงและนํ าไปทดลองใช (try out) กับกลุมครูผูเขารวม
โครงการ   ดังในแผนภูมิที่ 5

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน

สรางแบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน

นํ าแบบประเมินโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง

ปรับปรุงตามคํ าแนะนํ าของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
และนํ าแบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนไปประเมินโครงการ 
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แผนภูมิที่ 5    การ

2.3 แ
และการวิจัยในชั้น

ดวย ช่ือ เพศ อา
สัมมนาเกี่ยวกับกา

สอน  การขยาย
แนวทางแกไขและ

เนื้อหา (Content 
โครงการภายหล
เพื่อน โดยมีขั้นตอ

1. จ
สรางของเครื่องม
นิพนธ

2. ส
3

ตรวจสอบความถ
1)     ผ

 
 
 
 

 
 
 

 

นํ าไปปรับปรุงตามคํ าแนะนํ าของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
และนํ าไปทดลองกับครูผูรวมโครงการ
ศึกษาแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนตามโครงการวิจัยในชั้นเรียน
และกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
สรางและพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมการสอน

บบสัมภาษณความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน 
เรียนที่ไดปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่ผานไปแลวแบงขอมูลเปน  2  ตอนคือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอน ประกอบ

ยุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทํ างาน ประสบการณการอบรมหรือ
รนิเทศการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน  จํ านวน  7  ขอ
ตอนที่ 2  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการ

ผลหรือเผยแพรความรูเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการสอน ปญหาและ
ขอเสนอแนะ  จํ านวน 6 ขอ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนํ ามาวิเคราะหโดยใชคารอยละ (%) และวิเคราะห

Analysis) การสรางแบบสัมภาษณเพื่อทราบความคิดเห็นของครูผูสอนที่รวมใน
ังการทํ าการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
นดังนี้
ากเอกสาร  หนังสือ  วารสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เพื่อมากํ าหนดเปนโครง
ือ กํ าหนดประเด็นที่จะตองการทราบและนํ าไปปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยา

รางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมและเที่ยงตรงตามเนื้อหา
. เสนอแบบสัมภาษณตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อ
ูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)และภาษา คือ
ูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย
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2) ผูเชี่ยวดานวัดและประเมินผล
3) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเรื่องการนิเทศการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน

แลวนํ าความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง ((index of item objective 
congruence : IOC) (ภาคผนวก ฌ หนา 305-306)โดยเลือกขอคํ าถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้ง
แต 0.5 ขึ้นไป โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้

+1     หมายถึง   แนใจวาขอคํ าถามตรงกับวัตถุประสงค
  0 หมายถึง   ไมแนใจวาขอคํ าถามนั้นตรงกับวัตถุประสงคหรือไม
-1    หมายถึง แนใจวาขอคํ าถามนั้นไมตรงกับวัตถุประสงค

4. ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณ ตามคํ าแนะนํ าของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ    
มีรายละเอียด ดังในแผนภูมิที่ 6

แผนภูมิที่ 6  ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบสัมภาษณ

2.4 แบบประเด็นการสนทนากลุม (Focus Group)  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
ผูที่เกี่ยวของการวิจัย  ซ่ึงไดแก  ครูผูสอนกลุมทดลอง  5  คน  ผูอํ านวยการโรงเรียน  ผูชวยผูอํ านวย

สรางแบบสัมภาษณของครูเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน
และความพึงพอใจในการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการสอน

นํ าแบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง (IOC)

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับแบบสัมภาษณเร่ือง
การวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการสอน

ปรับปรุงตามคํ าแนะนํ าของอาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญ
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การฝายวิชาการ หัวหนาแผนงานโรงเรียนและผูวิจัย เมื่อส้ินสุดการวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อนํ าความคิด
เห็นเหลานี้มาประมวลเปนขอผลสรุปการวิจัยและขอเสนอแนะ  โดยแบงขอมูลเปน  3  ตอน คือ

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนา
กลุม ประกอบดวย ช่ือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด  ประสบการณการทํ างาน  ประสบการณกา
รอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน  จํ านวน  7  ขอ

ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการ
สอน  การขยายผลหรือเผยแพรความรูเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการสอน  ปญหาและ
แนวทางแกไข

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม     ( Focus Group)      นํ ามาวิเคราะหโดยใชคา

รอยละ (%) และวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผูวิจัยดํ าเนินการสรางและพัฒนาประเด็นการสนทนากลุม ดังนี้
                   1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของเพื่อประมวลความคิดเห็นมาจัดทํ าโครง
สรางและขอบเขตเนื้อหาของเครื่องมือ

2. เขียนประเด็นการสนทนากลุมแลวนํ าไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
พรอมทั้งปรับปรุงแกไข

3. นํ าประเด็นการสนทนากลุมไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานคือ
1)     ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย
       2) ผูเชี่ยวดานวัดและประเมินผล
       3) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเรื่องการนิเทศการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน

 ตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหาและปรับปรุงแกไขและหาคาดัชนีความสอดคลอง ((index of 
item objective congruence : IOC) (ภาคผนวก ฌ หนา 307-308) ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป โดยใชเกณฑการ
ประเมินดังนี้

+1     หมายถึง   แนใจวาขอคํ าถามตรงกับวัตถุประสงค
  0 หมายถึง   ไมแนใจวาขอคํ าถามนั้นตรงกับวัตถุประสงคหรือไม
-1    หมายถึง แนใจวาขอคํ าถามนั้นไมตรงกับวัตถุประสงค

4. นํ าประเด็นมาปรับปรุงแกไขและทดลองใช รายละเอียดดังในแผนภูมิที่  7
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แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการสรางและพัฒนาประเด็นการสนทนากลุม

วิธีการสนทนากลุม
1) กํ าหนดวัน เวลา และสถานที่ แลวจึงจัดทํ าหนังสือเชิญผูรวมสนทนากลุม ซ่ึง

ประกอบดวย       ครูกลุมทดลอง     จํ านวน  5  คน    ผูอํ านวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  ผูชวย
ผูอํ านวยการฝายวิชาการ  หัวหนาหมวดวิชาภาษาอังกฤษ  หัวหนาแผนงานโรงเรียนและผูวิจัย    
จากบัณฑิตวิทยาลัยนํ าไปสงพรอมกับประเด็นการสนทนากลุม

2)  การดํ าเนินการการสนทนากลุม เริ่มดวยผูวิจัยเปนผูดํ าเนินการกลาวตอนรับและ
แนะนํ าผูรวมสนทนากลุม จากนั้นเริ่มประเด็นสนทนากลุมตั้งแตแรกจนหมดทีละประเด็นโดยใหผู
รวมสนทนากลุมทุกคนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เมื่อจบแตละประเด็นผูดํ าเนินการสนทนา
กลุมตองสรุปความคิดเห็นของผูรวมสนทนากลุมแตละคนใหที่ประชุมฟงเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน

3) เมื่อสนทนาครบทุกประเด็นแลวผูดํ าเนินการสนทนากลุมตองกลาวขอบคุณและ
มอบของที่ระลึกแกผูรวมสนทนากลุมทุกทาน  และนํ าขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมมาวิเคราะห
สรุปในรูปของความเรียง

เคร่ืองมือประเมินผลนักเรียน  ประกอบดวย
                   1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยมีเนื้อหา
ตามแตละระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, 2, 3, 4 และ5 โดยครูผูรวมโครงการและผูวิจัยไดรวมกัน
กํ าหนดจุดประสงคและชนิดของขอสอบตามเกณฑการประเมินผลระดับมัธยมศึกษาของกรมวิชา

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ประเด็นการสนทนากลุม

นํ าประเด็นสนทนากลุมฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ

นํ าไปใหผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน ตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

นํ าประเด็นสนทนามาปรับปรุงแกไขและทดสอบใช
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การ  กระทรวงศึกษาธิการ   เนื้อหาของแบบทดสอบเกี่ยวกับการอานวิชาภาษาอังกฤษ  การอานใน
ที่นี้เปนการอานเพื่อความเขาใจเรื่องตาง ๆ   จํ านวน 5   ฉบับ ๆ ละ  20  ขอ โดยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตละระดับชั้น เปนแบบทดสอบซึ่งผูวิจัยรวมกับครูผูสอนเปนผู
สรางขึ้นมา โดยทํ าการวัดผลประเมินผล 2 ครั้ง  คือกอนและภายหลังใชระบวนการนิเทศการสอน
ในการจัดการเรียนการสอน  โดยมีขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบ ดังนี้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาและการสราง
แบบทดสอบ

2. วิเคราะห เนื้อหาและจุดประสงคของการจัดการเรียนการสอน
                    3.   สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมและเที่ยงตรงตามเนื้อหามีจุดประสงคและเนื้อหา
วิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5    ฉบับละ 25 ขอ

4. เสนอแบบทดสอบตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานคือ

1)     ผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ
       2) ผูเชี่ยวดานวัดและประเมินผล
       3) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเรื่องการอานวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) การใชภาษาและความถูกตองและภาษา
แลวนํ าความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้งหมดมาหาคาดัชนีของแบบทดสอบความสอดคลอง (IOC)
(ภาคผนวก ฌ หนา 309,312,315,3018,321) โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้

+1     หมายถึง   แนใจวาขอคํ าถามตรงกับวัตถุประสงค
  0 หมายถึง   ไมแนใจวาขอคํ าถามนั้นตรงกับวัตถุประสงคหรือไม
-1    หมายถึง แนใจวาขอคํ าถามนั้นไมตรงกับวัตถุประสงค

5. นํ าแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมในระดับชั้น 
ม.1/2, ม.2/2, ม.3/4, ม.4/3 และ ม.5/2 ซ่ึงไมใชนักเรียนกลุมตัวอยาง  จํ านวน  30  คน แลวนํ าผลมา
วิเคราะหรายขอ  เพื่อหาคุณภาพขอสอบ  ดังนี้

5.1 ตรวจสอบคาความยาก (Difficulty) คือสัดสวนระหวางจํ านวนผูตอบขอสอบถูกใน
แตละขอ จํ านวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20–0.80 (พวงรัตน ทวีรัตน  
2543 : 129)   แตเนื่องจากมีขอสอบเกินจํ านวน  20  ขอ  ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบโดยใชเกณฑคือ   
แบบทดสอบมีคาความยากงาย (p) ใกลเคียง  0.50  มากที่สุด  ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคา
ความยากง ายของแบบทดสอบก อนเรียนอยู ระหวาง  0.20-0.80 (ภาคผนวก  ฌ หนา  
310,313,316,319,322)
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4.2 ตรวจสอบคาอํ านาจจํ าแนก (Discrimination)คือการตรวจสอบวา  ขอสอบสามารถ
จํ าแนกผูตอบถูกและผูที่ตอบไมถูกไดดีเพียงใด   โดยใชเกณฑคาอํ านาจจํ าแนกตั้งแต  0.20  ขึ้นไป   
ซ่ึงถือวาขอสอบสามารถจํ าแนกผูตอบถูกและผิดไดดี (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 130 ) แตเนื่องจาก
มีขอสอบเกินจํ านวน  20  ขอ  ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบโดยใชเกณฑ คือ แบบทดสอบที่มีคาอํ านาจ
จํ าแนก (r) อยูระหวาง 0.20ถึง0.80 จนไดแบบทดสอบ ฉบับละ  20  ขอ (ภาคผนวก ฌ หนา
310,313,316,319,322 )

4.3  ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น  คือ   ตรวจสอบผลการวัดผลประเมินผลที่สมํ่ าเสมอและ
คงที่  โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ  ไดจํ านวน   20  ขอ  นํ ามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบ โดยใชวิธีการของคูเลอร- ริชารดสันหาคา KR 20  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 123) โดยใช
เกณฑคาความเชื่อมั่นตั้งแต  0.80  ขึ้นไป  ผลการตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบของทั้ง 
5 ฉบับเทากับ  0.94,0.89,0.81,0.83และ0.83 ตามลํ าดับ  แสดงวา  แบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่น
สามารถนํ าไปใชไดอยางมั่นใจและผลการวัดสมํ่ าเสมอคงที่ (ภาคผนวก ฌ  หนา 311,314,317, 320, 
323)  ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบทดสอบดังแผนภูมิที่ 8
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แผนภูมิที่ 8  การสรางและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

                     2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนวิชาภาษา
อังกฤษในแตละระดับชั้น – หองที่ครูผูสอนทํ าการวิจัยในชั้นเรียน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา  3  ระดับ คือ ระดับมาก  ระดับปานกลาง  และระดับนอย   จํ านวน  10  ขอ และขอ
เสนอแนะเปนแบบความเรียง  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
และการจัดเรียงลํ าดับ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เปนแบบสอบถามความคิดเห็น

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคของการจัดการเรียนการสอน
การอานภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

สรางแบบทดสอบการอานภาษาอังกฤษใหครอบคลุมและเที่ยงตรงเนื้อหา

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและหลักสูตร
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาและแบบทดสอบ

เสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํ านวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาของขอสอบโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

นํ าแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนในระดับชั้น – หองเดียวกัน
แตไมใช กลุมตัวอยาง  จํ านวน 30 คน

นํ าผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงายและอํ านาจจํ าแนก
และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)ใชสูตร KR-20
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ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช
กระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  โดยแปลความหมายของคํ าถามที่มีลักษณะเปน
เชิงนิมาน  (Positive)          กํ าหนดคาความคิดเห็นเปน   5  ระดับดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  เกณฑการกํ าหนดคาระดับความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น เชิงนิมาน (Positive)
(คะแนน)

เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย

3
2
1

สํ าหรับการใหความหมายคาที่วัดได ผูวิจัยไดกํ าหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมาย  
โดยพัฒนามาจากแนวคิดของเบสท (Best : 182)  โดยมีคาระดับคาเฉลี่ย (ความคิดเห็น) เชิงนิมาน 
(Positive) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4  เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็น

คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น
1.00 – 1.49
1.50 – 2.49
2.50 – 3.00

นอย
ปานกลาง
มาก

การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน           เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภายหลังการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนจํ านวน  
10  ขอ  สอบถามความคิดเห็นใน  3  ระดับ   คือ  เห็นดวยมาก  ปานกลาง  และนอย  รวมทั้งกํ าหนด
คาคะแนนในการตอบแตละขอเรียงตามลํ าดับ    3  2 และ 1 โดยมีขั้นตอนในการดํ าเนินสรางและ
พัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
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                            1. ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ  จากหนังสือ  ตํ ารา  เอกสารและงานวิจัย  รวม
ทั้งจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบ
ถาม
                             2. สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหาจํ านวน  15 ขอ  จากนั้นนํ าแบบ
สอบถามที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจ  เพื่อใหขอเสนอแนะแลวนํ ามาปรับ
ปรุงแกไข
                             3.   นํ าแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ  จํ านวน  3  ทาน ประกอบดวย

1.ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาเรื่องการจัดการเรียนการสอน
              2   ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาไทย

 3.  ผูเชี่ยวชาญทางดานวัดผลและประเมินผล
                           และใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) (ภาคผนวก ฌ 324-325)โดยเลือกขอคํ าถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้น ไป    
เหลือจํ านวน  10  ขอ
                            4.   นํ าแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขและทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางโดย
มีวิธีการสรางและพัฒนาแบบสอบถามดังรายละเอียดในแผนภูมิที่  9

แผนภูมิที่ 9 ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและหลักการในการสรางแบบสอบถาม

สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมและเที่ยงตรงเนื้อหา

เสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํ านวน 3 ทาน วิเคราะหเพื่อ
หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ (IOC)

นํ าแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหในการวิจัยกํ าหนดใหครูผูสอนและนักเรียน เปนหนวยการวิเคราะหขอมูล 

(Unit of Analysis) ผูวิจัยไดนํ าขอมูลจากการสังเกต  สอบถาม  สัมภาษณและแบบทดสอบมาจัด
ระเบียบของขอมูลเพื่อวิเคราะหและใชสถิติคํ านวณ ดังนี้

1.  วิเคราะหขอมูลดานความรู ความเขาใจ เร่ืองการวิจัยในชั้นเรียนของครูโดยการหาคา
รอยละ (%)  และคาเฉลี่ย ( x ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  จากแบบทดสอบความรู ความเขา
ใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน

2.  วิเคราะหขอมูลดานความสามารถในการทํ าวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้
2.1  ความสามารถในการเขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียน  วิเคราะหโดยใชคา

เฉล่ีย ( x ) และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
         2.2  ความสามารถในการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียน  วิเคราะหโดย การวิเคราะห
เนื้อหา (content analysis)

 3. วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของครูและผูที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอนแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อน    ดังนี้

3.1 ความคิดเห็นของครูผูรวมโครงการ  วิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis)

3.2 ความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  วิเคราะห 
โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา

4. วิเคราะหขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความ
คิดเห็นของนักเรียน  โดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาที (t-test)
แบบ dependent

5. วิเคราะหขอมูลดานความคิดเห็นของนักเรียน  โดยใช คาเฉลี่ย  ( x ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) การจัดลํ าดับที่และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
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บทที่ 4

การวิเคราะหขอมูล

การวจิยัเร่ือง  “การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัย
ในชัน้เรยีน สํ าหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา”   มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสมรรถภาพของ
ครูดานความรู ความเขาใจ การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพือ่น  รวมทั้งความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
และศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน การวิจัย
นีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลอง   (Experimental Research)   แบบแผนแบบ   Pre-experimental Design   
รูปแบบ one group pretest posttest designโดยก ําหนดกลุมตัวอยางที่ศึกษาประกอบดวย  1)  ครูผู
สอนวชิาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1/4  ม.2/7  ม.3/2  ม.4/2  และ  ม. 5/4  ระดับชั้นละ 1  คน รวม  5  
คน   2) นกัเรียนที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นดังกลาว จํ านวนรวมทั้งส้ิน  156  คน 
โดยผูวจิยัด ําเนินการทดลองที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 ระหวาง
วนัที่  13  พฤษภาคม  2545  ถึงวันที่  15  มถุินายน  2545  เปนเวลา  1   เดือนเครื่องมือที่ใชในการ
วจิยัประกอบดวย  2 สวนคือ 1) เครื่องมือประเมินผลครู ไดแก  แบบทดสอบความรู ความเขาใจ
เรือ่งการวจิยัในชั้นเรียน  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน  แบบสัมภาษณความคิดเห็นภาย
หลังการวจิยัในชั้นเรียน    แบบบันทึกการสังเกตการสอนและแบบประเด็นการสนทนากลุม  1) 
เครื่องมือประเมินนักเรียน ประกอบดวย แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชาภาษาอังกฤษ 
จ ํานวน  5 ฉบับ และแบบสอบความความคิดเห็นของนักเรียนภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน แลวนํ า
ผลการวิจัยมาวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยขอนํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวิธีดํ าเนินการโดยแบง
เปน  4   ขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่    1   การประชุมกอนการสังเกตการสอน
ขั้นตอนที่    2  การสังเกตการสอน
ขั้นตอนที่    3  การวิเคราะหผลจากการสังเกตการสอน
ขั้นตอนที่    4   การประชุมหลังการสังเกตการสอน
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ขั้นตอนที่ 1 การประชุมกอนการสังเกตการสอน

ผูวจิยัไดดํ าเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน  3  ขั้นตอนยอย  ไดแก
1.  การสํ ารวจความตองการรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนา

สมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน ผลปรากฏวาครู – อาจารยในหมวดวิชาภาษาตางประเทศที่มีความ
ตองการพฒันาสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน  จํ านวน  5  ทาน  โดยวิเคราะหสถานภาพและขอมูล
ทัว่ไปของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 5  คนได  ดังตารางที่  5

ตารางที่ 5 การวเิคราะหขอมูลดานสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอนภาษาอังกฤษ 5 ทาน

ขอ สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จ ํานวน (คน) รอยละ
1 เพศของผูตอบแบบทดสอบ

- ชาย
- หญิง

-
5

-
100

รวม 5 100
2 อายุ

     41 – 45  ป
     46 – 50  ป
     51 – 55  ป

2
2
1

40
40
20

รวม 5 100
3 ระดับการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท

3
2

60
40

รวม 5 100
4 ประสบการณการสอน

15 -  20  ป
21   -  25   ป
25  ปขึ้นไป

2
2
1

40
40
20

รวม 5 100
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ตารางที่ 5  (ตอ)

ขอ สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จ ํานวน (คน) รอยละ
5 ประสบการณการอบรมหรือสัมมนาการวิจัยในชั้นเรียน

- จ ํานวน  1 – 2 ครั้ง
- จ ํานวน   3 – 4 คร้ัง

3
2

60
40

รวม 5 100

    สรุปขอมูลดานสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่รวมโครงการ 
5 ทานในตารางที่ 5 พบวาครูกลุมทดลองทั้งหมดเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 100   ดานอายุพบวา
สวนใหญมีอายุระหวาง  41 – 45  ป จํ านวน   2  ทาน ซ่ึงเทากับผูที่มีอายุระหวาง   
46 – 50  ป  คิดเปนรอยละ  40  สวนที่เหลืออีก  1  ทานเปนผูที่มีอายุระหวาง   51 – 55 ป คิดเปน 
รอยละ  20 ดานระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบทดสอบความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยใน 
ช้ันเรยีน  พบวา สวนใหญการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี  จํ านวน  3  ทานคิดเปนรอยละ  60  
สวนทีเ่หลือเปนการศึกษาระดับปริญญาโท จํ านวน  2  คน คิดเปนรอยละ 40 ดานประสบการณการ
สอน พบวาสวนใหญมีประสบการณการทํ างานดานการสอนระหวาง  15 – 20  ป  จํ านวน 2 ทาน
คดิเปนรอยละ  40  สวนซึ่งเทากับครูกลุมทดลองที่มีประสบการณดานการสอนระหวาง 21 - 25  ป  
ทีเ่หลือเปนครูกลุมทดลองที่มีประสบการณการสอนระหวาง  25 ปขึ้นๆ ไป จํ านวน  1  ทาน คิดเปน
รอยละ 20 ดานประสบการณการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนพบวาครูกลุม
ทดลองทัง้หมดเคยไดรับการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนมาแลวจํ านวน 1 – 2 ครั้ง 
จ ํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 60 รองลงมาเคยไดรับการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรยีนมาแลวจํ านวน  3 – 4 ครั้ง จํ านวน   2  ทานคิดเปนรอยละ  40   

2. การใหความรูเกี่ยวกับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการวิจัยในชั้น
เรยีน  โดยนํ าครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีความตองการรวมโครงการวิจัย  จํ านวน  5  คน เขารับ
การประชมุเชงิปฏิบัติเรื่องการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนนิเทศเพื่อนและการวิจัยในชั้นเรียน ในวัน
ที ่ 13  มกราคม  2545  เวลา  9.00 – 16.30  น.   ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีวิทยากรใหความรู
คือ

1. อาจารย ดร. วัชรา   เลาเรียนดี   อาจารยประจํ าสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร
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2. อาจารยสามารถ   ทิมนาค  ศึกษานิเทศก 8 สังกัดสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ผลจากการใหความรูในขั้นตอนยอยนี้ปรากฏวา ครู – อาจารยกลุมทดลองสามารถรวม
กันวางแผนการดํ าเนินการโครงการวิจัยในชั้นเรียนของตนเอง  โดยกํ าหนดปญหาและกํ าหนด
สมมตฐิานการวิจัยได  รวมทั้งการพิจารณาเลือกวิธีและนวัตกรรมที่ใชในการแกปญหาการจัดการ
เรยีนการสอนคือการพัฒนาแบบฝกการอานวิชาภาษาอังกฤษ   สรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและรวมกันเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียนของแตละคนเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนภายในชั้น-หองที่ตนเองรับผิดชอบ โดยมีโครงการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องตางๆ 
ดังนี้

1. โครงการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4  โดยอาจารยนงลักษณ  สังขฉํ่ า ตองการพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  เนื่องจากผลสัมฤทธิ์าง
การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4  จํ านวน  38  คน ในภาคเรียนที่ผานมา
สวนใหญตํ ่ากวาเกณฑและผลการทดสอบกอนการวิจัยในชั้นเรียนพบวา      นักเรียนสวนใหญมีผล
การเรยีนอยูในระดับควรปรับปรุง (47.37%)   อาจารยนงลักษณจึงสรางแบบฝกการอานจํ านวน  4  
กิจกรรมและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545     ตั้งแตวันที่ 13  พฤษภาคม  จนถึง วันที่   20  มิถุนายน   2545

2.  โครงการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 โดยอาจารยสุวรรณ  เอ่ียมสํ าลี ตองการพัฒนาผล
สัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4  จ ํานวน  27  คน ในภาคเรียนที่ผานมา
สวนใหญตํ ่ากวาเกณฑ ไมสนใจเรียนและผลการทดสอบกอนการวิจัยในชั้นเรียนพบวา      นักเรียน
สวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับควรปรับปรุง (48.15%)    อาจารยสุวรรณจึงสรางแบบฝกการ
อานจ ํานวน  4  กิจกรรมและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและดํ าเนินการ
วจิยัในชัน้เรยีนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2545     ตั้งแตวันที่ 13  พฤษภาคม  จนถึง วันที่   20  
มิถุนายน  2545
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3. โครงการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 โดยอาจารยลัดดาวัลย  ธีระชิต ตองการพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  เพราะนักเรียนไมสนใจ
เรยีนและตองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่   2  ปการศึกษา   2545   ของนักเรียน
ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3/2  จํ านวน  32   คน ตั้งแตวันที่  13  พฤษภาคม  ถึงวันที่  20  มิถุนายน  2545 
โดยใชแบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ    4   แบบ

4.  โครงการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจโดยใช
แบบฝกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 โดยอาจารยกรรณิการ จิตตบรรเทา ตองการพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  เนื่องจากนักเรียนระดับ
ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 4/2 ไมสามารถอานและบอกความหมายของคํ าศัพทได ทํ าใหแปลประโยคใน
เนือ้เร่ืองไมได    จึงตองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนจํ านวน  34  
คนโดยใชแบบฝกการอานจํ านวน  4  ฉบับ

5. โครงการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 โดยอาจารยศริิชนษ  วัชระเกื้อ  ตองการพัฒนาทักษะ
การอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   5/4   จํ านวน     25    คน
เนื่องจากนักเรียนไมสามารถอานบทความภาษาอังกฤษแลวเขาใจและจับใจความสํ าคัญได  จึงทํ า
วจิยัในชัน้เรยีนโดยการพัฒนาแบบฝกการอาน  จํ านวน  5  ฉบับ  ในภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา  
2545   ตั้งแต  13  พฤษภาคม  ถึงวันที่  20  มิถุนายน  2545

3. ครูผูสอนทั้ง 5 คนและผูวิจัยในฐานะผูประสานงานโครงการและผูรวมนิเทศการ
สอนรวมกันวางแผนการนิเทศการสอนเพื่อนนิเทศเพื่อน  ผลปรากฏวาครูกลุมทดลองสามารถ
ประชุมปรึกษากํ าหนดตารางเวลาการสังเกตการสอน สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการสอน เพื่อใช
ประกอบในการดํ าเนินการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน    และนํ าไปปฏิบัติการสอนนัก
เรียนทั้ง  5  หอง
1
1
1
1
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ขั้นตอนที่ 2 การสังเกตการสอน

เปนขัน้ตอนการทดลองสอนโดยใชนวัตกรรมที่ครู – อาจารยรวมกันสรางขึ้นมา   โดย
ทดลองสอนตามตารางการสังเกตการสอนตามวัน  เวลาที่กํ าหนด (ผนวก ซ : 262) การวิเคราะหขอ
มูลพฤติกรรมที่ไดจากการสังเกตการสอนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่รวมโครงการวิจัยในครั้ง
นี ้  โดยด ําเนินการสังเกตการสอนของครูภายในชั้นเรียน ผูนิเทศไดเขารวมสังเกตการสอนภายใน
หองเรียนตามที่ครูผูรวมโครงการทั้ง 5 ทานไดรวมกันกํ าหนดการสังเกตการสอนสัปดาหละ 4 วัน 
(วนัจนัทร – วันพฤหัสบดี) ผลัดกันเปนผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษแตละ
คาบแลวจึงนํ าขอมูลมาประชุมรวมกันระหวางครูผูสอนทั้ง 5 ทานในวันศุกร ชวงเวลา 12.00 – 
13.00 น.  การสังเกตเปนคูตามตารางการสังเกตและมีการประชุมรวมกันเพื่อนํ าผลที่ไดจากการ
สังเกตการสอนมาวิเคราะหแกปญหา รวมทั้งกํ าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน    ปรากฏวา การดํ าเนินงานสวนใหญเปนไปตามตารางการสังเกตการสอนที่กํ าหนดไว  
ในกรณีที่มีกิจกรรมของทางโรงเรียนที่ไมสามารถทํ าการสังเกตการสอนหรือประชุมกลุมได  จะ
ปรับเปลี่ยนวันทํ าการสังเกตการสอนหรือวันประชุม  ซ่ึงการสังเกตการสอนรวมทั้งหมดเปน
จ ํานวนสัปดาหละ  8 คาบ

ผลจากการสังเกตขั้นตอนการสอนของครูพบวา
ครูที่สอนระดับชั้น ม.1/4 ในสปัดาหที่ 1  มีการสอนเปนไปตามขั้นตอนคือมีการนํ าเขาบทเรียนโดย
การถามเรื่องทั่ว ๆ ไป เชน How are you ?  เปนตน  แลวจึงสอนอานโดยใหนักเรียนอานออกเสียง
พรอมกนัแลวอานทีละแถว  สุดทายใหอานทีละคน  แลวจึงทบทวนศัพทยากและใหนักเรียนทํ า
แบบฝกหดั  ผลจากการสังเกตการสอนพบวานักเรียนไมใหความสนใจในบทเรียนเพราะสนใจครูที่
มาสงัเกตการสอน  และไมกลาตอบคํ าถามตองเรียกตอบ  ในสัปดาหที่ 2  นักเรียนสนใจเรียนมาก
ขึ้นเพราะครูใชเทคนิคการเลนเกมแขงขันตอศัพทบนกระดานดํ าและครูมีการเตรียมอุปกรณการ
สอนมากขึ้น    แตผลการสังเกตการสอนพบวา นักเรียนบางคนยังไมกระตือรือรนในการเรียนโดย
เฉพาะพวกที่นั่งหลังหองเรียน  สัปดาหที่ 3 นักเรียนเริ่มมีปฏิสัมพันธกับครูมากขึ้น กลาถามคํ าถาม
ครู  และยิ้มแยมพอใจเมื่อไดรับคํ าชมเชย      สัปดาหที่ 4 ครูปฏิบัติการสอนตามขั้นตอนคือ มีการนํ า
เขาบทเรียนโดยการทบทวนศัพท แจงจุดประสงคการเรียนรู  สอนและทดสอบ  ซอมเสริมใหกับนัก
เรยีนทีย่ังไมบรรลุจุดประสงคในระหวางเพื่อนทํ าแบบฝกหัด
ครูที่สอนระดับชั้น ม.2/4  สัปดาหที่ 1 นักเรียนไมสนใจเรียนเลย  เพราะครูเปนผูพูดอยูคนเดียว  
และนกัเรียนสนใจครูที่ทํ าการนิเทศมากกวาครูผูสอน    สัปดาหที่ 2 ครูเขาสูบทเรียนโดยการถามนัก
เรยีน  ท ําใหนักเรียนตื่นตัวฟงคํ าถามและติดตามการสอนของครูมากขึ้น  แตไมกลาแสดงออกเอง
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ตองใหครูเรียกตอบ    สัปดาหที่ 3 นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับครูมากขึ้น  มีการถามคํ าศัพทที่ไมเขาใจ  
กลาอธิบายบอกศัพทกับเพื่อนนักเรียน    สัปดาหที่ 4   ครูมีส่ืออุปกรณการสอนมากขึ้น  มีรูปภาพ
ใหนกัเรียนดูและรวมกันตั้งตอบคํ าถาม แขงกันตั้งคํ าถาม
ครูที่สอนระดับชั้น ม.3/2  สัปดาหที่ 1 ครูพยายามใชรูปภาพในการนํ าเขาสูบทเรียน  แตนักเรียนบาง
คนไมใหความสนใจ เพราะเสียงครูเบาและรูปภาพเล็กเกินไป       สัปดาหที่ 2  ครูใชเครื่องขยาย
เสยีงและเปดโอกาสใหนักเรียนถามคํ าถาม  แตนักเรียนยังไมกลาถาม  ตองชี้แนะคํ าถาม     สัปดาห
ที ่3  ครูใชส่ืออุปกรณรูปภาพเพื่ออธิบายคํ าศัพทและใหนักเรียนแขงขันกันบอกศัพท ทํ าใหนักเรียน
สนใจเรียนมากขึ้น   สัปดาหที่ 4 ครูสอนตามขั้นตอนครบถวนมีการนํ าเขาบทเรียน  แจงจุดประสงค  
ฝกดวยตนเอง  ซอมเสริมและทํ าแบบฝกหัด
ครูที่สอนระดับชั้น ม.4/2  สัปดาหที่ 1 นักเรียนแสดงทาทางไมเขาใจคํ าส่ังของครู  อาจเปนเพราะครู
ใชคํ าศัพทในการออกคํ าส่ังที่ยากเกินไปและครูพูดเร็วเกินไป  ตองอธิบายซ้ํ า ๆ กันหลายครั้ง    
สัปดาหที ่ 2  ครูพูดชาลงและมีรูปภาพประกอบทํ าใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น  แตนักเรียนบางคนยัง
ไมสนใจ       สัปดาหที่ 3   ครูสอนตามขั้นตอนมากขึ้น  ทํ าใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธ  กลาแสดงออก
มากขึน้       สัปดาหที่ 4  นักเรียนสามารถออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องที่อานและวิพากษวิจารณ
เรือ่งได    มีปฏิสัมพันธกับครูมากขึ้นโดยการพูดคุย ซักถามคํ าศัพทและแสดงความคิดเห็นทํ าใหครู
รูสึกวานักเรียนพอใจตอการสอนมากขึ้น
ครูที่สอนระดับชั้น ม.5/4    สัปดาหที่ 1 ครูเร่ิมเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนดูรูปภาพและซักถาม
ความคดิเหน็ของนักเรียน  แตเนื่องจากนํ้ าเสียงของครูราบเรียบไมนาสนใจ  ทํ าใหนักเรียนบางคน
ไมสนใจเรยีน      สัปดาหที่ 2 ครูใหดูรูปภาพและอธิบายคํ าศัพทยากจนนักเรียนเขาใจแลวใหนัก
เรยีนท ําแบบฝกหัด  แตนักเรียนบางคนยังไมสามารถแปลคํ าศัพทไดจึงพูดคุยกันเอง   สัปดาหที่ 3  
ครูสอนอานบทรอยกรอง โดยการฟงเพลงมีการสอนตามขั้นตอนคือนํ าเขาสูบทเรียนโดยการถาม
เกีย่วกบัเพลงที่นักเรียนสนใจ  แจงจุดประสงค  และเริ่มสอน  นักเรียนใหความสนใจมากขึ้น และ
รวมกจิกรรมกันทุกคน    สัปดาหที่ 4  นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับครูมากขึ้นโดยการซักถามคํ าศัพท
ยากและพดูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานกอนทํ าแบบฝกหัด      ทํ าใหนักเรียนพึงพอใจและ
เขาใจในบทเรียนมากขึ้น

ผลทีไ่ดรับจากการสังเกตการสอนตามกระบวนการนิเทศการสอนในขั้นตอนนี้ ทํ า
ใหครู – อาจารยผูสอนสามารถปรับปรุงพัฒนาความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  โดยครูผู
สอนในระดับชั้น ม. 4/2 มีความสามารถอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ม. 1/4และ ม.5/4 และ ม.2/4 
และ ม.3/2 อยูในระดับนย
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ขัน้ตอนที่ 3   การวิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล และหลังจากการวิจัย
ในชัน้เรยีนที่ใชกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อใหครู – อาจารยสามารถนํ าผล
การวเิคราะหขอมูลไปเขียนรายงานโครงการการวิจัยในชั้นเรียน

ขัน้ตอนที่ 4 การประชุมหลังการสังเกตการสอน

                  เปนการสรุปการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
เพื่อรายงานตอผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ซ่ึงขอมูลดังกลาวผูวิจัย
วเิคราะหดังนี้

1.   ความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของครู - อาจารยกลุมทดลอง เมื่อเปรียบ
เทียบผลการทดสอบกอนและภายหลังการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชกระบวนการนิเทศการ
สอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน มีรายละเอียดดังตารางที่  6

ตารางที่ 6 แสดงคะแนน และคารอยละของผลสัมฤทธิ์ของแบบทดสอบความรู ความเขาใจเรื่อง
                   การวิจัยในชั้นเรียนของครูกอนและหลังการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

กอนการนิเทศ
การสอน

หลังการนิเทศ
การสอน คะแนนพัฒนาครูผูสอนในระดับชั้น

คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 4 20 14 70 10 50
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 7 35 14 70 7 35
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 7 35 13 45 6 10
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 10 50 17 85 7 35
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 5 25 15 75 10 50
รวม 33 73 40
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จากตารางที่  6    พบวาครูที่รวมโครงการทั้งหมดมีความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยใน
ช้ันเรยีนดขีึน้ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนครูผูสอนไดคะแนนรวม  33  คะแนน  
ภายหลังการทดลองการวิจัยในชั้นเรียนโดยดํ าเนินตามขั้นตอนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพือ่นไดคะแนนรวม  73  คะแนน   รวมไดคะแนนพัฒนา = 40  คะแนน  เมื่อพิจารณาเปนรายบุคคล
พบวา  ในการเรียงตามลํ าดับครูผูสอนในระดับตางๆ คือ ครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอน
การดํ าเนินการตามกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมีความรูความเขาใจเรื่องการ
วจิยัในชัน้เรยีนคิดเปนรอยละ 20 ภายหลังกระบวนการนิเทศการสอนมีความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 70, ครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เดิมมีความรู ความเขาใจเรื่องวิจัยใน 
ช้ันเรยีนคดิเปนรอยละ 35 ภายหลังกระบวนการนิเทศการสอนมีความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยใน
ช้ันเรยีนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 70, ครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เดิมมีความรู ความเขาใจคิด
เปนรอยละ 35    ภายหลังกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิทศเพื่อนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 45,
ครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เดิมมีความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนคิดเปนรอยละ 
50 ภายหลังกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมีความรู ความเขาใจคิดเปนรอยละ 85
และครผููสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เดิมมีความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนคิดเปน
รอยละ 25  ภายหลังเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 75     เปรียบเทียบคารอยละของคะแนนพัฒนาของครูผู
สอนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ไดเทากับ  50, 35, 10, 35และ 50  ตาม
ลํ าดบั  ซ่ึงแสดงวาครูผูสอนมีความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนดีขึ้นทุกคน  โดยที่ครูที่
สอนในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  มีคะแนนพัฒนาอยูในระดับมาก   รอง
ลงมาคอืครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 อยูในระดับปานกลาง  
และครทูีม่คีะแนนพัฒนาอยูในระดับนอย คือครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

2.ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียนของครูจากแบบประเมินโครงการ
วิจัยในชั้นเรียนกอนและภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนที่ใชกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อน
นเิทศเพื่อน   ดังรายละเอียดในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินโครงการ
                          การวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

กอนการ
นิเทศการ
สอน

หลังการ
นิเทศการ
สอน

ความแตก
ตางประเด็นของความสามารถในการเขียนโครงการ

x SD x SD x
1. การกํ าหนดปญหาในการวิจัย 1.80 0.45 2.40 0.55 0.60
2. การใชวิธีการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนได
อยางเหมาะสม

1.60 0.55 2.80 0.45 1.20

3. การระบุวิชา เนื้อหาและเวลาเหมาะสม 2.40 0.55 3.00 0 0.60
4. การระบุประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยชัดเจน 1.40 0.55 3.00 0 1.60
5. การใชวิธีการ / นวัตกรรมเหมาะสมกับปญหา 2.40 0.55 2.80 0.45 0.40
6. การวัดและประเมินผลของนักเรียนไดถูกตองเหมาะสม 2.20 0.45 3.00 0 0.80
7. การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือในการวิจัย 1.40 0.89 2.20 0.45 0.80
8. การดํ าเนินการวิจัยมีขั้นตอนเปนระบบ 1.60 0.55 2.40 0.55 0.80
9. การวิเคราะหขอมูลและแปลผลไดถูกตอง 1.60 0.55 2.20 0.45 0.60
10. การอภิปรายผลไดถูกตองตรงตามขอมูล 1.20 0.45 2.80 0.45 1.40
11. การเขียนรายงานการวิจัยเปนระบบและชัดเจน 1.40 0.55 1.80 0.45 0.40
12. การใชประโยชนจากผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนได

2.40 0.55 2.80 0.45 0.40

เฉลี่ยรวม 1.80 2.60 0.80

จากตารางที่ 7 พบวา การประเมินความสามารถในการเขียนโครงการการวิจัยใน 
ช้ันเรียนจากแบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนกอนและภายหลังการนิเทศการสอนแบบเพื่อน
นเิทศเพือ่นโดยผูวิจัย  โดยภาพรวมพบวา  ความสามารถในการเขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียน
ของครผููสอนทั้ง  5 ทานมากขึ้นในทุกประเด็นของความสามารถในการเขียนโครงการการวิจัยใน
ช้ันเรยีนโดยกอนการทดลองการวิจัยในชั้นเรียนไดคาเฉลี่ยรวมเทากับ   1.80  ภายหลังการทดลอง
ไดคาเฉลีย่รวมเทากับ 2.60  เปรียบเทียบความกาวหนาในทุกประเด็นไดคาเฉลี่ยรวมเทากับ  0.80 
เมือ่พจิารณาเปนรายประเด็นพบวาในประเด็นที่ 1    การกํ าหนดปญหาในการวิจัยกอนการวิจัยใน
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ช้ันเรียนมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ( x  = 1.80, SD. = 0.45, x  = 2.40, SD. = 0.55) ประเด็นที่ 2 การใชวิธีการ
แกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ( x  = 1.60 SD. = 0.55, x
= 2.80, SD. = 0.45)  ประเด็นที่ 3 การระบุวิชา เนื้อหาและเวลาเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ( x  = 
2.40, SD. = 0.55, x  = 3.00, SD. = 0.0)  ประเด็นที่ 4 การระบุประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
ชัดเจนเพิ่มขึ้น ( x  = 1.40, SD. = 0.55, x  = 3.00., SD. = 0.0) ประเด็นที่ 5 การใชวิธีการ / 
นวตักรรมเหมาะสมกับปญหาเพิ่มขึ้น ( x  = 2.40, SD. = 0.55, x  = 2.80, SD. = 0.45)   ประเด็นที่ 6 
การวดัและประเมินผลของนักเรียนไดถูกตองเหมาะสมเพิ่มขึ้น ( x  = 2.20, SD. = 0.45, x  = 3.00,
SD. = 0.0)  ประเด็นที่ 7 การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือในการวิจัย เพิ่มขึ้น ( x  = 1.40, SD. = 
0.89 , x  = 2.20, SD. = 0.45)  ประเด็นที่ 8 การดํ าเนินการวิจัยมีขั้นตอนเปนระบบ เพิ่มขึ้น ( x  = 
1.60, SD. = 0.55, x  = 2.40 SD. = 0.55)  ประเด็นที่ 9 การวิเคราะหขอมูลและแปลผลไดถูกตองเพิ่ม
ขึน้ ( x  = 1.60, SD. = 0.55, x  = 2.20, SD. = 0.45)  ประเด็นที่ 10 การอภิปรายผลไดถูกตองตรงตาม
ขอมูลเพิ่มขึ้น ( x  = 1.20, SD. = 0.45 , x  = 2.80, SD = 0.45)  ประเด็นที่ 11 การเขียนรายงานการ
วจิยัเปนระบบและชัดเจนเพิ่มขึ้น ( x  = 1.40, SD. = 0.55 , x  = 1.80, SD = 0.45) และประเด็นสุด
ทาย ประเด็นที่ 12 การใชประโยชนจากผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนได เพิ่มขึ้น 
( x  = 2.40, SD. = 0.55, x  = 2.80, SD. = 0.45 )   และเมื่อเปรียบเทียบความกาวหนาในทุกประเด็น
พบวามีคาเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนในเรื่องของการระบุ
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 1.60) รองลงมาคือเรื่องการ
อภิปรายผลไดถูกตองตรงตามขอมูล ( x  = 1.40) และเรื่องการใชวิธีการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
( x  = 1.20)  สวนเรื่องอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง คือคาเฉลี่ยมากกวา 0.50    เรื่องที่อยูในระดับ
นอยคือ การใชวิธีการ/นวัตกรรมเหมะสมกับปญหาและ การเขียนรายงานการวิจัยเปนระบบ( x  = 
0.40)

3..1  ความคิดเห็นของครูผูสอน  ซ่ึงไดจากการสัมภาษณ    เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผูสอนกลุมทดลองเรื่อง “การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัย
ในชัน้เรยีน สํ าหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา” โดยผูวิจัยไดดํ าเนินการสัมภาษณครูกลุม
ทดลองเพือ่เก็บรวบรวมขอมูล จํ านวน  5 คนในระหวางวันที่ 13 มิถุนายน จนถึงวันที่  20 มิถุนายน
2545 และวิเคราะหขอมูลไดดังนี้

   3.1.1 การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนสามารถชวยใหครูผูสอนจัดทํ าการ
วจิยัในชัน้เรยีนไดดวยตนเอง โดยสามารถตั้งปญหาและสมมติฐานการวิจัย   เลือกและดํ าเนินการใช
นวตักรรมตามที่กํ าหนดไวแกปญหาการจัดการเรียนการสอนไดตรงตามสภาพเปนจริง  เพราะครูผู
สอนสามารถนํ าผลจากการสังเกตการสอนและการใหขอมูลยอนกลับจากเพื่อครูมาปรับปรุงแกไข
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ขอบกพรองเรื่องการจัดการเรียนการสอนของตนเอง  ทํ าใหการวิจัยในชั้นเรียนของครูแตละคนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค

3.1.2.การวิจัยในชั้นเรียนชวยปรับปรุงหรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น

3.1.3. การขยายผลหรือเผยแพรความรู  ความเขาใจ เกี่ยวกับการนิเทศการสอนแบบ
เพือ่นนเิทศเพื่อนพบวา ในภาพรวมครูผูสอนสามารถเผยแพรความรู  ความเขาใจในระดับปานกลาง
เพราะไมมีความรู ความเขาใจเรื่องการนิเทศการสอนรูปแบบอื่นนอกจากการนิเทศการสอนแบบ
เพือ่นนเิทศเพื่อน  แตสามารถอธิบายหลักการดํ าเนินการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนให
เพื่อนครูเขาใจได

3.1.4. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพร  ความรู      ความเขาใจ    ร่ืองการวิจัย
ในชัน้เรยีนในภาพรวมพบวา        ครูผูสอนคิดวาตนเองสามารถเผยแพร ถายทอดความรู ความเขา
ใจไดด ี เพราะไดจากประสบการณโดยตรงของตนเองที่ปฏิบัติในหองเรียนในสภาพที่แทจริงผานมา
แลว  ทัง้ยงัไดนํ านวัตกรรมในการแกปญหาการวิจัยในชั้นเรียนตรงตามโครงการการวิจัยในชั้น
เรยีนทีต่นเองเปนผูคิดและกํ าหนดดวยตนเอง

3.1.5.ปญหาและอุปสรรคในเรื่องการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนจากการ
สัมภาษณพบวา ครูมีปญหาเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาที่กํ าหนดในการสังเกตการสอน เนื่องจากครูมี
ภาระงานดวน ทํ าใหไมสามารถสังเกตการสอนตามระยะเวลาที่กํ าหนดและมีระยะเวลาสังเกตการ
สอนนอยเกินไป  และครูบางทานไมยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนครูที่ทํ าการสังเกตการสอน ไม
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมการสอนที่บกพรอง   และความเกรงใจกันระหวางเพื่อนครูจึงไมกลาบอก
พฤตกิรรมการสอนที่บกพรองใหแกกันและกัน โดยมีแนวทางแกไขคือ  การประชุมตกลงกันใน
ระหวางเพื่อนครูและการรวมกันตั้งเปาหมายจุดประสงคของการนิเทศการสอนใหตรงกัน

3.1.6. ปญหาของการวิจัยในชั้นเรียนจากการสัมภาษณพบวา ครูมีภาระงานหนาที่อ่ืนๆ
ทีต่องรับผิดชอบมากนอกเหนือจากการสอนแลว ทํ าใหการเตรียมส่ือ อุปกรณที่ใชในการวิจัยในชั้น
เรยีนยงัมปีระสิทธิภาพนอยเกินไป   แนวทางแกไขปญหาที่ครูผูสอนไดเสนอแนะ คือ ทางโรงเรียน
ควรใหการสนับสนุนเชิญผูที่มีความรูเและชํ านาญมาใหความรูเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียนและเพิ่มงบ
ประมาณในการสรางสื่ออุปรณการสอนใหมากขึ้น

3.1.7.ขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมภาษณ คือ ครูผูสอนตองการเพิ่มเวลาในการนิเทศ
การสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนใหมากขึ้นเปน    1  เดือนหรือ  1 ภาคเรียน  และควรมีผูติดตาม
ประเมินผลสงเสริมสนับสนุนโดยตลอดเพื่อใหการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น
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สวนผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศ
การสอน     ซ่ึงไดจากการสนทนากลุม (Focus Group) ผูวจิยัไดดํ าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสนทนากลุมระหวางครูผูสอนกลุมทดลองวิชาภาษาอังกฤษ  จ ํานวน  5  ทาน  ผูอํ านวยการโรง
เรยีนนนทบรีุพทิยาคม ผูชวยผูอํ านวยการฝายวิชาการ หัวหนาแผนงานโรงเรียนและหัวหนาหมวด
วชิาภาษาตางประเทศ  รวมทั้งหมด  9  ทาน ในวันที่ 14  มิถุนายน  2545  เร่ิมตั้งแตเวลา 9.00 - 
11.30 น. โดยใชหองประชุมสารสนเทศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมเปนสถานที่จัดสนทนากลุม

ในการสนทนากลุมครั้งนี้  ผูวิจัยไดแจงประเด็นการสนทนากลุมและกํ าหนดการ
สนทนากลุมใหผูเขารวมสนทนากลุมทุกทานทราบลวงหนา และขอความอุเคราะหในการจัดเตรียม
สถานที่จากโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อํ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นอกจากนั้นผูวิจัยจัดเตรียม
อุปกรณประกอบการสนทนากลุม คือ สมุดจดบันทึก กลองถายรูป  อาหารวางและของที่ระลึก เร่ิม
เวลาการสนทนากลุม 9.00 น. ผูวิจัยกลาวแนะนํ าคณะผูวิจัยและสมาชิกผูรวมสนทนากลุม ดังแผน
ภูมิที่   10         

          ผูอํ านวยการ

                       ผูชวยผูอํ านวยการ                                                                  หัวหนาหมวดวิชา
                          อ.กรรณิการ
                                                                                                                    หัวหนาแผนงาน
                          อ.ลัดดาวัลย
                                อ.นงลักษณ                                                                           อ.ศิริชนษ

                                                                    ผูดํ าเนินการ    ผูจดบันทึก

แผนภมูิที่  10   การจัดสถานที่ตํ าแหนงการนั่งสนทนากลุม
ผูวิจัยแจงจุดประสงคการสนทนากลุมใหสมาชิกทุกทานทราบและสรุปการดํ าเนินการ

นิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน หลังจากนั้นผูวิจัย
ด ําเนนิการสนทนากลุมตามประเด็นที่กํ าหนดไวโดยใหสมาชิกทุกทานมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น และผูวิจัยสรุปประเด็นการสนทนากลุมทุกประเด็นเพื่อใหผูเขารวมสนทนากลุมทุกทานมี
ความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยปดการสนทนากลุมเวลา 11.30 น. และผูวิจัยไดกลาวขอบคุณคณะผูเขา
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รวมสนทนากลุมทุกทานที่ใหความอนุเคราะหและเสียสละเวลามาใหคํ าแนะนํ าที่เปนประโยชนและ
ขอบคณุคณะผูวจิัยทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการจดบันทึก  ถายรูป และจัดเตรียมอาหารวาง 
สุดทายผูวิจัยไดมอบของที่ระลึกแกผูเขารวมสนทนากลุมทุกทาน
     3.2  ผลการสนทนากลุม  แบงออกเปน  3  ตอน ดังรายละเอียดดังนี้

                  ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของสมาชิกที่เขารวมสนทนากลุม     ดังตาราง
ที่  8

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหขอมูลดานสถานภาพและขอมูลทั่วไปของสมาชิกผูเขารวมสนทนากลุม

ขอ สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํ านวน (คน) รอยละ
1 เพศของผูตอบแบบทดสอบ

       ชาย
      หญิง

2
7

22.22
77.78

รวม 9 100
2 อายุ

     41 – 45  ป
     46 – 50  ป
     51 – 55  ป

4
3
2

44.44
33.34
22.22

รวม 9 100
3 ระดับการศึกษาสูงสุด

       ปริญญาตรี
       ปริญญาโท

5
4

55.56
44.44

รวม 9 100
4 ประสบการณการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

16 -  20  ป
21   -  25   ป
25  ปขึ้นไป

3
3
3

33.33
33.33
33.34

รวม 9 100
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ตารางที่ 8  (ตอ)
ขอ สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํ านวน (คน) รอยละ
5 ประสบการณการอบรมหรือสัมมนาการวิจัยในชั้นเรียน

      จํ านวน  1 – 2 ครั้ง
      จํ านวน   3 – 4 ครั้ง

5
4

55.56
44.44

รวม 9 100
6 ประสบการณการอบรมหรือสัมมนาการนิเทศการสอน

    ไมเคย
    จํ านวน  1 – 2 ครั้ง
    จํ านวน  3 – 4 ครั้ง

5
4
-

55.56
44.44

-

รวม 9 100

จากตารางที่ 10 พบวาสถานภาพและขอมูลทั่วไปของสมาชิกผูเขารวมสนทนากลุมในดาน
เพศ พบวาสมาชิกสวนใหญเปนเพศหญิง  จํ านวน  7  ทาน คิดเปนรอยละ  77.78 ที่เหลือเปนเพศชาย  
จ ํานวน 2 ทานคิดเปนรอยละ 22.22  ดานอายุสวนใหญสมาชิกที่เขารวมสนทนากลุมมีอายุอยูใน
ระหวาง 41 - 45 ป จํ านวน 4 ทาน คิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมามีอายุอยูในระหวาง 46 - 50 ป 
จ ํานวน 3 ทานคิดเปนรอยละ 33.34 ที่เหลือเปนผูมีอายุระหวาง 51 - 55 ป จํ านวน 2 ทานคิดเปนรอย
ละ 22.22 ดานระดับการศึกษาสูงสุดพบวาสวนใหญเปนผูสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีจํ านวน 5 
ทานคดิเปนรอยละ 55.56 สมาชิกที่เหลือสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํ านวน 4 ทานคิดเปน
รอยละ 44.44 ดานประสบการณการสอน สมาชิกที่เขารวมสนทนากลุมมีประสบการณการสอนอยู
ในระหวาง 16 - 20 ป, 21 - 25 ป และ 25 ปขึ้นไปเปนจํ านวนเทากันคือ ระดับละ 3 ทานคิดเปนรอย
ละ 33.34 ดานประสบการณการอบรมหรือสัมมนาการวิจัยในชั้นเรียน เคยผานการอบรมจํ านวน 1 – 
2 คร้ัง จ ํานวน 5 ทานคิดเปนรอยละ 55.56 และสวนนอยจํ านวน 3 – 4 คร้ัง จํ านวน 4 ทาน คิดเปน
รอยละ 44.44 ดานการอบรมหรือสัมมนาการนิเทศการสอนพบวาสมาชิกสนทนากลุมสวนใหญไม
เคยมปีระสบการณดานนี้จํ านวน 5 ทาน คิดเปนรอยละ 55.56 และเคยผานการอบรมเกี่ยวกับการนิ
ทศการสอนจํ านวน 3 – 4 ครั้ง จํ านวน  4 ทานคิดเปนรอยละ  44.44

 ความคิดเห็นของสมาชิกผูเขารวมสนทนากลุมเกี่ยวกับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพือ่นและการวิจัยในชั้นเรียน  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
ซ่ึงมผีลการวิเคราะหขอมูลในแตละประเด็นดังนี้

 3.2.1 การนเิทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนทํ าใหครูสามารถทํ าการวิจัยในชั้นเรียน
ไดประสบผลสํ าเร็จ
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โดยภาพรวมพบวา ผูเขารวมสนทนากลุมทุกทานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา การ
นิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนทํ าใหครูสามารถเขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนไดถูกตอง
ตามหลักการและดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียนไดตามโครงการที่เขียนไว โดยสามารถนํ านวัตกรรมที่
ตนเองสรางขึ้นมาแกปญหาการจัดการเรียนการสอนเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนตํ่ ากวาเกณฑและนักเรียนไมสนใจเรียน โดยใชกระบวนการการนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนนิเทศเพื่อนมาชวยกํ ากับดูแลในขณะดํ าเนินการวิจัยภายในสภาพหองเรียนจริงจนการดํ าเนิน
การวจิยัในช้ันเรียนเสร็จสิ้นตามโครงการ    จึงถือไดวาการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
สามารถทํ าใหครูทํ าการวิจัยในชั้นเรียนไดประสบผลสํ าเร็จมากขึ้นจริง        ที่นี้เปนเพราะครูผูสอน
ไดรวมมือกันสังเกตการสอนและใหขอมูลยอนกลับซึ่งกันและกันตรงตามสภาพจริง  แลวนํ าขอมูล
สวนที่เปนขอบกพรองในการจัดการเรียนการสอนมาชวยกันวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อปรับปรุงแกไข
เชน บางคนตองใชอุปกรณเครื่องขยายเสียงเนื่องจากเสียงเบาเกินไป    บางคนตองหาเทคนิควิธีการ
สอนทีท่ ําใหการเรียนการสอนนาสนใจมากขึ้นโดยการใชเกมสหรือคํ าถามถามนํ า   เปนตน   ดังนั้น
การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนทํ าใหครูมีความกระตือรือรนตอการจัดการเรียนการสอน
เพิม่มากขึน้     ดังที่ทานผูอํ านวยการโรงเรียนกลาววา “การนิเทศการสอนถาผูอ่ืนนิเทศมันจะทํ าให
เกิดอาการเกร็ง กังวลใจวาจะไมเปนไปตามแผนที่เตรียมไวแต  เมื่อเปนเพื่อนครูที่คุนเคยกันใน
หมวดเดียวกัน มารวมกันปฏิบัติงานผลัดกันเปนผูสังเกตหรือผูนิเทศชวยใหเกิดการยอมรับกันและ
กนั   ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   ซ่ึงเอื้อตอการวิจัยในชั้นเรียนของครูแตละคนมากขึ้น  สามารถนํ าขอ
แนะน ําของเพื่อนมาใชปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น มาปรับปรุงการเรียนการ
สอน”

3.2.2 ความรู ความเขาใจเรื่องการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและความ
สามารถในการถายทอดความรู ความเขาใจ

โดยภาพรวมพบวา ครูผูรวมโครงการมีความรู ความเขาใจเรื่องการนิเทศการสอนแบบ
เพือ่นนเิทศเพื่อนอยูในระดับปานกลาง คือสมาชิกทุกคนทราบวา   การนิเทศการสอนแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อนเปนการรวมกัน ปรึกษาหารือ วางแผนในการดํ าเนินการสังเกตการสอนแลวนํ าผลการ
สังเกตการสอนมารวมกันแกไข  ไมใชการตรวจตราจับผิดการทํ างานเพื่อนครูดวยกัน ทั้งเปนการ
กระตุนใหผูสอนพัฒนาตนและเพื่อนครูรวมอาชีพวางแผนทํ างานรวมกัน และมีจุดมุงหมายความ
เขาใจตรงกัน  ดังที่ผูชวยผูอํ านวยการกลาววา        “ การนิเทศการสอนคือการกระตุนใหผูสอน
พัฒนาตนเอ.โดยความรวมมือจากเพื่อนครู  โดยทุกคนที่เขาโครงการการนิเทศการสอนนี้ตองทํ า
ความเขาใจใหถูกตอง  เพื่อวางแผนทํ างานรวมกันคลายกับการสอนแบบ  Team Teaching คือตอง
ยอมรับซึ่งกันและกัน  และการจับคูกันก็ตองเกิดจากความสมัครใจ”
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 สวนความสามารถในการถายทอดความรู ความเขาใจเรื่องการนิเทศการสอนแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อน สมาชิกผูรวมสนทนากลุมทุกทานคิดวาสามารถถายทอดความรู ความเขาใจไดอยูใน
ระดบัปานกลาง   คือ สมาชิกแตละคนคิดวาตนเองมีความรู ความเขาใจเรื่องการนิเทศการสอนดี
เฉพาะเรือ่งการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน   เนื่องจากการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพือ่นนี้ครูที่เขารวมโครงการทุกทานสามารถถายทอดไดเพราะลงมือปฏิบัติเองจนเขาใจดี  แตการ
นเิทศการสอนแบบอื่น ๆ ยังมีความรู ความเขาใจไมดีพอ  ถาถายทอดใหกับเพื่อนครูเกรงวาจะผิด
หลักการและแนวคิดการนิเทศการสอน   ดังที่ผูอํ านวยการโรงเรียนไดกลาววา   “ การใหขอเสนอ
แนะแนวทางกับเพื่อนครู  เราตองมีความรูในเรื่องนั้น ๆ   ไมใชการใหขอเสนอแนะที่ผิด  เวลาเลือก
คนนเิทศก็ตองเลือกผูที่มีความรู  มีจิตใจเปนธรรม   มีจิตใจมั่นคง  มีความสมํ่ าเสมอในความเปน
ธรรม ”

3.2.3  ปญหาของการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนของครูผูสอนและแนว
ทางปองกันแกปญหา

โดยภาพรวมพบวา  ปญหาในการดํ าเนินการของการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพื่อนของครูผูสอนคือ

3.2.3.1 ความเกรงใจกันในระหวางเพื่อนครู  ไมกลาพูดตามความจริงตาม
ที่สังเกตเห็นในขณะที่เพื่อนครูสอนซึ่งเปนการใหขอมูลยอนกลับซ่ึงไมตรงกับความเปนจริง หรือ
เมื่อพบขอบกพรองในการจัดการเรียนการสอนก็ไมแจงใหตัวครูผูสอนทราบถึงขอบกพรองของตน
เอง หรือผูนิเทศการสอนเขาใจไมตรงกัน แนวทางการแกไข  คือ กอนการนิเทศการสอนแบบเพื่อน
นเิทศเพือ่นตองมีการตกลง อธิบายในเรื่องจุดประสงค  เปาหมายใหเขาใจตรงกัน 

3.2.3.2 ระยะเวลาในการนิเทศการสอน   ผูรวมสนทนากลุมทุกทานมี
ความคดิเหน็สอดคลองกันวา   ระยะเวลาในการดํ าเนินการการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
นอยเกนิไป           ทํ าใหขาดความตอเนื่องในการดํ าเนินการและการวางแผนการนิเทศการสอน   
แนวทางแกไขปญหาคือควรขยายระยะเวลาการดํ าเนินการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนออก
ไปอีกเปน 2 – 3  เดือน หรือ  1  ภาคเรียน

3.2.4  การวิจัยในชั้นเรียนมีสวนชวยแกปญหาและมีความสํ าคัญในการพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมพบวา  ผูเขารวมสนทนากลุมทุกทานมีความคิดเห็น
วา การวิจัยในชั้นเรียนมีสวนชวยในการแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดูจากผล
สัมฤทธิท์างการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษจากการทดสอบภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน (Posttest) ดี
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กวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการวิจัยในชั้นเรียน (Pretest) และทํ าใหนักเรียนสนใจ 
กระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น

3.2.5 ความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  และความสามารถในการเผย
แพรผลการวิจัยในชั้นเรียน

โดยภาพรวมพบวา ผูเขารวมสนทนากลุมทุกทานมีความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัย
ในชัน้เรยีนอยูในระดับดีมากคือ   รูวาการวิจัยในชั้นเรียนคือการคนหาปญหาของผูเรียน สมมติฐาน
การวจิยั  น ํานวตักรรมมาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน   และการวิจัยในชั้นเรียนเปนทักษะที่
ใชวธีิการฝกอบรมเพียงอยางเดียวก็ไมประสบความสํ าเร็จ       เพราะฉะนั้นครูที่ไดปฏิบัติจริงแลว
ท ําใหเกิดความรู ความเขาใจที่แทจริง

สวนความสามารถในดานการเผยแพรผลการวิจัยในชั้นเรียน การถายทอดความรู ความเขา
ใจใหกบัเพื่อนครูคนอื่นได  สมาชิกที่เขารวมสนทนากลุมทุกคนคิดวา เนื่องจากการที่ครูผูสอนได
ปฏิบตัจิริงผานมาแลวทํ าใหเกิดความรู ความเขาใจมากขึ้น   จนสามารถถายทอดความรู ความเขาใจ
และการด ําเนนิการการวิจัยในชั้นเรียนใหกับเพื่อนครูได โดยการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติม  นํ าผล
การวจิยัในชัน้เรียนที่ไดปฏิบัติมาแลวเผยแพรใหเพื่อนครูที่สนใจศึกษาเทคนิค  วิธีการดํ าเนินการได   
ทัง้ยงัสามารถเผยแพรไปยังนอกสถานศึกษา   โดยเปนที่ปรึกษาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การวจิยัในชัน้เรียน    ในการประชุมอบรมในหมวดวิชาอ่ืน ๆ   หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับ
ช้ันเรยีน   เปนตน      ดังที่ผูอํ านวยการโรงเรียนกลาววา  “ การเผยแพรผลความรู ความเขาใจเรื่อง
การวจิยัในชัน้เรียนนั้นอาจใชในระบบเครือขาย   โดนเริ่มจาก  1  เปน  2  เปน  3  และเปน  4   จะ
กอใหเกดิผลดีตอการเรียนการสอน   และเผยแพรตอไปยังนอกสถานศึกษาไดดวย ”

3..2.6   ปญหาของการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน  และมีแนวทางปองกันแกไขปญหาโดยภาพ
รวมพบวา  ปญหาของการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนสรุปไดคือ

3.2.6.1 ระยะเวลา  เนื่องจากครูผูสอนตองมีภาระงานอื่นๆ อีกมากมาย 
ท ําใหระยะเวลาที่กํ าหนดในการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียนไมเปนไปตามแผน ตองขยายเวลาออกไป
อีก และขัน้ตอนการวิจัยในชั้นเรียนในบางขั้นตอนตองดํ าเนินการอยางรีบเรง  เชน การทดสอบหลัง
การวจิยัในชัน้เรยีน   ตองดํ าเนินการในชวยที่นักเรียนมีการทดสอบระหวางภาค   ทํ าใหนักเรียนไม
มเีวลาทบทวนคํ าศัพทที่เรียนผานมาแลว   เปนตน  แนวทางการแกไขปญหาคือ ครูผูสอนควรเลือก
กลุมประชากรที่มีขนาดเล็ก ไมตองใชประชากรทั้งหอง  หรือทํ าวิจัยในชั้นเรียนกับนักเรียนที่มี
ปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ ามาก ๆ เพียง  9 – 10  คนและกํ าหนดเวลาใหเหมาะสมกับ
ปญหาและนวัตกรรมของการวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น
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3.2.6.2 ความรู  ความเขาใจเรื่องเขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียน      
เนื่องจากครูผูสอนสวนมากคิดวาเปนงานวิจัยในลักษณะของงานวิจัยวิทยานิพนธในระดับปริญญา
โท คอืตองมีการเขียนในลักษณะการบรรยายแยกเปนแตละบท    รวมทั้งการศึกษาวรรณกรรมอาง
อิง จึงไมมีครูผูสอนคนใดอยากจะทํ าวิจัยในชั้นเรียนอยางจริงจังและเขียนเปนโครงการวิจัยในชั้น
เรยีนเพือ่เสนอผูบริหารใหพิจารณาความคิดเห็นตอไป            แนวทางแกไข คือ โรงเรียนควรมีกา
รอบรม ใหความรูเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกตอง ช้ีใหเห็นความแตกตางระหวางวิทยานิพนธกับ
การวจิยัในชัน้เรยีนที่จะแตกตางกันในดานความละเอียดและและบริบทของสาระในแตละบท  และ
ความแตกตางในดานอื่น ๆ   เชน  การวิจัยในชั้นเรียนดํ าเนินการไดงายกวา  เพราะทํ ากับกลุมตัว
อยางเลก็ ๆ ในชั้นเรียนและทํ าวิจัยไดทุกวันที่เปนปญหาในการเรียนการสอน   เปนตน   และเปด
โอกาสใหครูไดเผยแพรผลการวิจัยในชั้นเรียนที่ปฏิบัติไปแลว รวมทั้งเชิญวิทยากรมาใหความรูหรือ
จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ   โดยมีครูที่ผานการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนมาแลวเปนที่ปรึกษาและพี่
เล้ียง

3.3 .ขอเสนอแนะ    สมาชิกผูรวมสนทนากลุมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะดังนี้
3.3.1    โรงเรยีนควรจัดอบรมใหความรูเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน         ในลักษณะการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหครูผูสอนไดลงมือทดลองปฏิบัติจริง เพื่อใหครูและผูเขารับการอบรม
เขาใจรวมทั้งมองเห็นการดํ าเนินการการวิจัยในชั้นเรียนอยางแทจริงที่ดํ าเนินการไดงายและสะดวก
และสามารถเขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนเปนรูปรางมากขึ้น

3.3.2      โรงเรยีนควรติดตาม  ประเมินผล  ครูที่กํ าลังดํ าเนินการการวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อทํ าใหครูเกิดการตื่นตัวในการดํ าเนินการการวิจัยในชั้นเรียน  และพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหประสบผลสํ าเร็จมากขึ้น

3.3.3     ในการด ําเนินการวิจัยในชั้นเรียนควรใชประชากรที่มีขนาดเล็กลง    หรือเลือก
เฉพาะนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนการสอน  ไมสนใจเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ ากวา
เกณฑมาก     เพียง  9 – 10  คน  เพื่อใหครูดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียนงายขึ้นและมีกํ าลังใจในการ
พฒันาการจัดการเรียนการสอน

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเอานวิชาภาษาอังกฤษกอนและภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนที่ใช
กระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนทั้ง 5 หองกอนและภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชกระบวนการนิเทศการ
สอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเปรียบเทียบกันโดยใชคา  t-test  ดงัรายละเอียดในตารางที่  8
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ตารางที่ 9 แสดงการหาคา t – test ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและภายหลัง
                   การวิจัยในชั้นเรียน

ระดับชั้น จํ านวน
(คน)

คะแนนกอน
การวิจัยใน
ชั้นเรียน

คะแนนหลัง
การวิจัยใน
ชั้นเรียน

ΣD ΣD2 t-test

ม.1/4 38 432 480 48 78 11.37
ม. 2/7 27 263 318 55 169 7.15
ม. 3/2 32 426 548 122 964 5.38
ม. 4/2 34 265 576 43 71 10.39
ม. 5/4 25 286 366 4380 280 16.0

*  มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  t (0.05)  =  1.69
                                                  df =  30

จากตารางที่ 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับ
มธัยมศึกษาปที่ 5 มีคาผลรวมความแตกตาง (ΣD) = 48, 55, 122, 43 และ 80  ตามลํ าดับและคาผล
รวมความแตกตางยกกํ าลังสอง (ΣD2)  = 78,169,964,71 และ 280 ตามลํ าดับ    เมื่อตรวจสอบความ
แตกตางกันดวยคา t –test แบบ Independent  พบวา คา t – test ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษของนักเรียนในแตละระดับชั้น =  11.37, 7.15, 5.38, 10.39 และ 16.0 ตามลํ าดับ  ซ่ึงมี
คานยัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงอาจกลาวไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอน
และภายหลงัการวิจัยในชั้นเรียนในแตละระดับชั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  โดย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวากอนการวิจัยในชั้นเรียนในทุกระดับชั้น
กลาวคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 มีการพัฒนาอยูในระดับ
มากทีส่ดุ รองลงมาคือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 และระดับชั้นมัธยม
ศกึษาปท่ี 4/2  สวนความพัฒนาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/7 และ ระดับชั้นมัธยม
ศกึษาปท่ี 3/2 อยูในระดับนอย

5.ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของครูที่ทํ าการวิจัยในชั้น
เรยีนโดยใชกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน ดังรายละเอียดในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จนถึง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



100

   ตารางที่ 10   ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
                          จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน

ขอ ประเด็น x SD ระดับ ลํ าดับท่ี
1 ครูสอนตามลํ าดับขั้นตอน 2.59 0.62 มาก 2
2 ครูแจงจุดประสงคใหทราบกอนเรียน 2.5 0.68 มาก 5
3 การใชคํ าพูด การถามและตอบของครู 2.40 0.77 ปานกลาง 8
4 การรวมกันทํ างานกลุม 2.41 0.65 ปานกลาง 6
5 นกัเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 2.57 0.68 มาก 3
6 การใชส่ือการสอน 2.41 0.70 ปานกลาง 6
7 เปดโอกาสใหนักเรียนไดถามและตอบ 2.60 0.64 มาก 1
8 ไดฝกหัดในและนอกหองเรียนพอสมควร 2.46 0.69 ปานกลาง 7
9 นกัเรียนเขาใจและมีความรูเพิ่มขึ้น 2.51 0.74 มาก 4
10 นกัเรยีนพอใจกับวิธีการจัดการเรียนการสอน 2.59 0.62 มาก 2

เฉล่ียรวม 2.50 0.67 มาก
* ลํ าดับที่เรียงลํ าดับตามคาเฉลี่ย ( x  )

จากตารางที่ 9 พบวาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษของครูที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและไดทํ าการวิจัยในชั้นเรียน
ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความคิดเห็นโดยภาพรวมสวนใหญ
เหน็ดวยอยูในระดับมาก ( x  = 2.50, SD. = 0.67)  โดยนักเรียนมีความคิดเห็นเปนรายประเด็นพบวา
การจัดการเรียนการสอนภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนไดถามและตอบใน
ระดับมากมีคามากที่สุด ( x    = 2.60, SD. = 0.64) และรองลงมาเรียงตามลํ าดับคาเฉลี่ยในระดับมาก
คอื ระดบัที่ 2. ครูสอนตามลํ าดับขั้นตอน และ นักเรียนพอใจกับวิธีการจัดการเรียนการสอน ( x  =
2.59, SD. = 0.62)  3. นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ( x  = 2.53, SD. = 0.73)  4. นักเรียนเขาใจและมี
ความรูเพิ่มขึ้น ( x  = 2.51, SD. = 0.74)  5. ครูแจงจุดประสงคใหทราบกอนเรียน ( x  = 2.5, SD. =
0.62) สวนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางโดยมีระดับคะแนนตํ่ า
กวา 2.50 เมื่อเรียงตามลํ าดับคือ 1. การใชส่ือการสอน และการรวมกันทํ างานกลุม( x  = 2.41, SD. =
0.65)  7. นกัเรียนไดฝกหัดในและนอกหองเรียนพอสมควร ( x  = 2.46, SD. = 0.69)  และระดับสุด
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ทายคือการใชคํ าพูด การถามและตอบของครู ( x  = 2.40, SD. = 0.77) สวนขอเสนอแนะไมมีนัก
เรยีนออกความคิดเห็น

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนการประชุมภายหลังการสังเกตการสอน  ทํ าใหครู
ผูสอนสามารถเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ และสงรายงานโครงการวิจัยในชั้นเรียน
เสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อเปนแบบอยางในการวิจัยในชั้นเรียนระดับโรงเรียนตอไป   นอกจากนี้ผู
บริหารโรงเรียนสามารถติดตามประเมินผลการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียนตามรายงานของผูวิจัยท่ี
เขยีนรายงานเสนอ  เพื่อนํ าการนิเทศการสอนไปใชกับหมวดวิชาอ่ืน ๆ ภายโนโรงเรียนใหมีประ
สิทธิภาพมากขึ้น  ซ่ึงสรุปเปนตารางไดดังนี้
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ตารางที ่10     สรุปการพัฒนาความรู ความเขาใจ ความสามารถของครูที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

คะแนนพัฒนาความรูเรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียนชั้น โครงการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง

รอยละ ระดับ

การพฒันาความสามารถในวิจัยใน
ชัน้เรียน

ระดับความพอใจ
ของนักเรียน

1/4 พฒันาแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชา
ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4 50 มาก ระดับปานกลาง มาก

2/4 พฒันาแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชา
ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 35 ปานกลาง ระดับนอย ปานกลาง

3/2 พฒันาแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชา
ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 10 นอย ระดับนอย ปานกลาง

4/2 พฒันาความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจโดย
ใชแบบฝกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 35 ปานกลาง ระดับมาก ปานกลาง

5/4 พฒันาแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชา
ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 50 มาก ระดับปานกลาง ปานกลาง
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง “การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัย
ในชั้นเรียน สํ าหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา” เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) มวีตัถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถภาพของครู ดานความรู ความเขาใจ การปฏิบัติการวิจัย
ในชัน้เรียนโดยใชกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน รวมทั้งความคิดเห็นตอการจัด
การเรียนการสอนและการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษรวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน โดยศึกษาจากประชากรกลุมทดลองโรง
เรียนนนทบุรีพิทยาคม  อํ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ซ่ึงประกอบดวย   1) ครู – อาจารยวิชาภาษา
อังกฤษ ระดับชั้น ม.1/4 ม.2/7 ม.3/2  ม.4/2 และ ม.5/4  ระดับละ 1 คน  รวม 5 คน   2) นักเรียนที่
เรยีนในรายวชิาภาษาอังกฤษในระดับชั้นดังกลาว  จํ านวนรวมทั้งส้ิน 156 คน ซ่ึงผูวิจัยดํ าเนินการ
ทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 สวนคือ 1) 
เครื่องมือประเมินผลครู ไดแก  แบบทดสอบความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน แบบ
ประเมนิโครงการวิจัยในชั้นเรียน แบบสัมภาษณความคิดเห็นภายหลังการนิเทศการสอนแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อน  แบบบันทึกการสังเกตการสอนและแบบประเด็นการสนทนากลุม  2) เครื่องมือ
ประเมนินกัเรียน ประกอบดวย แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชาภาษาอังกฤษในแตละระดับ 
จํ านวน  5  ฉบับและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน การ
วเิคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) คา t (t-test 
แบบ dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามขั้นตอนกระบวนการ

นเิทศการสอน     โดยสรุปเปนประเด็นดังนี้
  1.   ขัน้การประชุมกอนการสังเกตการสอนพบวา  ภายหลังการดํ าเนินการในขั้นตอน

นี้ครูผูสอนมีความรู  ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพือ่นเพิม่มากขึ้น สามารถกํ าหนดปญหา  สมมติฐานการวิจัย นอกจากนี้ครูยังมีความสามารถในการ
เขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนได และสามารถสรางนวัตกรรม ที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียนได  
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ซ่ึงประกอบดวย  แบบฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ   แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชา
ภาษาอังกฤษ

2. ขัน้การสังเกตการสอน  ผลการวิจัยพบวา  ภายหลังการสังเกตการสอนครูผูสอนได
น ําขอมูลยอนกลับมารวมประชุมปรึกษาหารือแกไข  ปรับปรุงปญหาในการจัดการเรียนการสอนจน
ครูผูสอนสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิง่ขึน้   รวมท้ังทํ าใหนักเรียนมีความสนใจ  กระตือรือรนตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น

3.   ขัน้การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอน   ผลการวิจัยพบวา   ความ
สามารถในการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนที่เขารวมโครงการหลังการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช
กระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนในดานการดํ าเนินการและการเขียนโครงการการ
วจิยัในชั้นเรียนเพิ่มมาก

4.   ขัน้การประชุมภายหลังการสังเกตการสอน  ผลการวิจัยพบวา
4.1 ดานความรู  ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู สอนที่รวมใน 

โครงการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, 2, 3, 4 และ 5  โดยภาพรวมพบวาทุกคนมีความรู ความ 
เขาใจเรื่องวิจัยในชั้นเรียนกอนเริ่มการวิจัยในชั้นเรียนและภายหลังเมื่อเสร็จส้ินกระบวนการนิเทศ
การสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเมื่อเปรียบเทียบกันพบวา ความรู ความเขาใจของครูที่สอนในระดับ
ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 4/2   อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/4  และ
ช้ันมธัยมศกึษาปที่ 5/4  อยูในระดับปานกลาง สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 อยูในระดับนอย

4.2 ดานความสามารถในการเขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียน โดยประเมินผล
จากแบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนพบวา ความสามารถในการเขียนโครงการการวิจัยในชั้น
เรียนของครูผูสอนในประเด็นตางๆ เพิ่มขึ้นทุกประเด็นมีผลรวมทุกประเด็นกอนการทดลองวิจัยมี
คาเฉลี่ย =   1.8  ภายหลังการทดลองการวิจัยในชั้นเรียนมีคาเฉลี่ยรวม = 2.6  ดังนั้นมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
รวม = 0.8    เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวามี 3 ประเด็นที่มีคาเฉลี่ย ( x )  = 3.0 คือ 1) การระบุ
วชิา เนื้อหาและเวลาที่เหมาะสม  2) การระบุประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยชัดเจน และ 3) 
การวดัและประเมินผลของนักเรียนไดถูกตองเหมาะสม   สวนความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนและการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งประเมินผลจากแบบสังเกตการสอน พบวา ครูผูสอนทั้ง
หมดไดมกีารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ โดยใหนักเรียนลงมือฝกปฏิบัติ
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ดวยตนเอง ครูผูสอนทุกคนดํ าเนินการจัดการเรียนการสอนเปนระบบขั้นตอนมากขึ้น โดยที่ครูที่
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 มีความสามารถอยูในระดับมาก  รองลงมาคือ ระดับชั้นมัธยม
ศกึษาปที ่  1/4  และ 5/4 อยูในระดับปานกลาง  นอกนั้นอยูในระดับนอยคือ ครูที่สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/4 และ 3/2

4.3 ความคิดเห็นของครูผูสอนรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการนิเทศการสอน
แบบเพื่อนนิเทศเพื่อนภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งไดจากผลการสัมภาษณพบวาความคิดเห็น
เกีย่วกบัการวิจัยในชั้นเรียนของครู  5  คนที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน ครูผูสอน
มคีวามรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนมากพอที่จะถายทอดความรูความเขาใจเรื่องการวิจัยใน
ช้ันเรียนใหครูคนอื่นไดและคิดวาการวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนใหดีขึ้น  สวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนครูผูสอนคิดวาการนิเทศ
การสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนชวยใหครูผูสอนจัดทํ าการวิจัยในชั้นเรียนดวยตนเองจนประสบผล
สํ าเร็จ  แตมีความรู ความเขาใจเรื่องการนิเทศการสอนอยูในระดับปานกลาง ดานปญหาและ
อุปสรรคของการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนคือระยะเวลาในการ
ดํ าเนินการนอยเกินไปและขาดการติดตามประเมินผลทั้งดานการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพื่อนและการวิจัยในชั้นเรียน  แนวทางการแกไขปญหาคือควรเพิ่มขยายเวลาในการดํ าเนินการ
นิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการวิจัยในชั้นเรียนรวมทั้งทางโรงเรียนควรใหการ
สนับสนุนติดตามประเมินผล ผลจากการสนทนากลุมเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยในชั้นเรียนและกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนพบวา สมาชิกผูรวม
สนทนากลุ มมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนทํ าใหครู
สามารถทํ าการวิจัยในชั้นเรียนไดประสบผลสํ าเร็จมากขึ้น  และการวิจัยในชั้นเรียนมีสวนชวยแก
ปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหดีขึ้น  ดานปญหาและแนวทางแกไขปญหา
สมาชกิผูเขารวมสนทนากลุมมีคิดเห็นเชนเดียวกับความคิดเห็นของครูผูสอน ที่วา ควรเพิ่มเวลาใน
การวจิยัในชัน้เรียนและการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  และตองการการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใหครูผูสอนทั้งโรงรียนมีความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้น
เรียนมากขึ้น

4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่1, 2, 3,4 และ 5 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในทุกระดับมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวชิาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นหลังจากการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน โดยมีพัฒนาการ
ของนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4  อยูในระดับมากที่สุด รองลงคือระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
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1/4  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2   สวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2/4 และ ระดับชั้น
มธัยมศึกษาปที่ 3/2 อยูในระดับนอย

4.5 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนภายหลังการวิจัยใน
ช้ันเรยีนพบวา ในภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อแยกเปนรายประเด็นพบวา มี 
6  ประเดน็ทีอ่ยูในระดับมากเรียงตามลํ าดับมากไปหานอย คือ 1) เปดโอกาสใหนักเรียนไดถามและ
ตอบ 2) ครูสอนตามลํ าดับขั้นตอน และนักเรียนพอใจกับวิธีการจัดการเรียนการสอน 3) นักเรียนได
ลงมอืปฏิบตัิจริง 4) นักเรียนเขาใจและมีความรูเพิ่มขึ้น 5) ครูแจงจุดประสงคใหทราบกอนเรียน   
และมี 3 ประเด็นที่นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางคือ 1) การรวมกันทํ างานกลุม  
2) นกัเรียนไดฝกหัดในและนอกหองเรียนพอสมควร และ 3) การใชคํ าพูด  การถามและตอบของครู   
โดยทีค่วามพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4  อยูใน
ระดบัมาก  นอกนั้นอยูในระดับปานกลางทั้งหมด

การอภิปรายผลการวิจัย

       จากการสรุปผลการวิจัยเร่ือง     การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน  สํ าหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา มีประเด็นสํ าคัญที่
สามารถนํ ามาอภิปรายผล  ตามขั้นตอนการนิเทศการสอนแบเพื่อนนิเทเพื่อนนํ ามาอภิปรายผลไดดัง
นี้

1. ขัน้การประชุมกอนการสังเกตการสอน  จากผลการวิจัยพบวา ความรู ความเขาใจ
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนหลังจากไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเร่ืองการ
นเิทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น  จนกระทั่งสามารถกํ าหนด
ปญหาและสมมติฐานของการวิจัยในชั้นเรียน  ตลอดจนสามารถเขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียน
ได  เพราะการอบรมเชิงปฏิบัติการทํ าใหผูรับการอบรมมองเห็นปญหาและไดทดลองปฏิบัติจริงตาม
สถานการณ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของผาณิต  มิ่งโมรา (2542 : 83) ที่วา ครูภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีมีความตองการการนิเทศการ
สอนดานเทคนิค วิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมากเปนสวนใหญ โดย
เฉพาะเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษที่ทันสมัยและมีประ
สิทธภิาพนัน้   และจุดมุงหมายของการวิจัยในชั้นเรียนคือการนํ าขอมูลมาวิเคราะห การคนหาคํ า
ตอบ  สรุปผล  และนํ าผลมาใชแกปญหา  ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนา  สงเสริมการจัดการ
เรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงการวิจัยในชั้นเรียนจะเปนการนํ าเอาปญหาที่เกิดจาก
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สภาพการเรียนการสอนมาทํ าการศึกษาอยางเปนระบบ    เพื่อใหไดขอยุติอันสามารถนํ ามา
พฒันาการเรียนการสอนนั่นเอง     ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเปนประโยชนกับ
ตวัครูผูทํ าวิจัย  ซ่ึงสอดคลองกับกมล  สุดประเสริฐ  ( อางถึงในเยาวภา  เจริญบุญ  2538 : 3)  ที่กลาว
วา  งานวจิัยที่ดีมีความสํ าคัญและเปนประโยชนที่สุดในชั้นเรียนจะไดจากครูผูสอน  ทั้งนี้เพราะครูผู
สอนจะอยูใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด  ขอมูลที่ไดจะตรงและเปนความจริง   ผลการวิจัยที่ไดจะ
เปนประโยชนและสามารถนํ าไปใชไดตรงกับปญหาที่เกิดกับนักเรียน      และสอดคลองกับวัชรา  
เลาเรียนดี  ( 2540 : 104 )  ที่กลาววา    การวิจัยปฏิบัติการเปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่สํ าคัญ
อยางหนึง่ในการแกปญหาการเรียนการสอน    เพราะเปนการวิจัยที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันศึกษา
ปญหาการเรียนการสอนของตนเอง  โดยครูเปนผูนํ าและดํ าเนินการ  ผูเรียนเปนผูใหขอมูล

2.   ผลจากการวิจัยพบวา  ภายหลังการสังเกตการสอน  ครูผูสอนไดใหขอมูลยอน
กลับแกเพือ่นครู  และรวมกันหาแนวทางการแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตน
เอง  ทํ าใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    นอกจากนี้ครูผูสอนยังไดรับคํ า
แนะน ําเรื่องเทคนิคการสอนใหม ๆ ส่ือการสอนและการตรวจสอบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ถูก
ตอง  ดังนั้นการสังเกตการสอนจึงเปนสิ่งสํ าคัญในการชวยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูใน
ช้ันเรยีน และผลจากการใหขอมูลยอนกลับจากการสังเกตการสอนในหองเรียนและนํ าขอเสนอแนะ
มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้นทํ าใหเกิดความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้น
เรยีนมากขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับวัชรา  เลาเรียนดี (2544 : 107) ทีก่ลาววา “การวิจัยในชั้นเรียนและ
การสังเกตการสอนเปนกระบวนการปฏิบัติที่เกี่ยวของสัมพันธกัน  และไมสามารถแยกจากกันได 
เพยีงแตรู เขาใจวิธีดํ าเนินการวิจัย  ถาหากผูปฏิบัติไมรูและไมเขาใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลการสังเกตพฤติกรรมการสอนตางๆ ในชั้นเรียน หรือใชการนํ ายุทธวิธีและใน
การสอนใหมๆมาใชใหเหมาะกัน ก็ไมสามารถที่จะดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียนใหประสบผลสํ าเร็จ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ”      และจากการนักเรียนไดรับการการเสริมแรงจากครูผูสอนโดยการชม
เชย และส่ืออุปกรณชวยเราความสนใจ  ทํ าใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น
การใหแรงเสริมจึงเปนสวนสํ าคัญในการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงตรงกับทฤษฎีจิตวิทยาการใหแรง
เสริมของ สกินนเนอร (Skinner  1940 อางถึงใน สุรพล  พยอมแยม)  ที่กลาววา   ส่ิงที่ Skinner ถือ
วาสํ าคัญในการสอน คือ การเสริมแรง ( Reinforcement)  การเลือกแรงเสริมเปนสิ่งหนึ่งที่ครุจะตอง
ใชการพจิารณาอยางรอบคอบ  ควรจะเลือกวา ใชแรงเสริมอะไรและควรจะคํ านึงถึงความเหมาะสม
กบัผูเรียนแตละคน
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3.      ผลการวิจัยพบวา  ความรู  ความเขาใจและความสามารถในการเขียนโครงการ
วจิยัในชัน้เรียนของครูผูสอนมีคาเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการใชกระบวนการนิเทศการสอนแบบ
เพือ่นนเิทศเพื่อน  โดยเฉพาะการสังเกตการสอนและบันทึกขอมูลจากการสังเกตการสอน       ทํ าให
ครูผูสอนรวมกันรับรูปญหาและแนวทางการแกปญหา   ที่สํ าคัญคือครูผูสอนไดมีโอกาสแสดง
ความคดิเหน็และยอมรับ  ขอเสนอแนะ  แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการเรียนรูใหม ๆ ระหวางเพื่อนครู
ดวยกัน   ซ่ึงสอดคลองกับจุฑารัตน  ทิมนาค (2544 :101)และอรณรินทร  สุนทรสถิตย (2542 : 80 )
ทีก่ลาววา  เนื่องจากหลักการของการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน….. นํ าผลที่ไดจากการ
สังเกตมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนดวยตนเอง  และสงัด   อุทรานันท  (2532 : 118)  
ที่กลาววา  จุดมุงหมายในการนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการทํ างานที่ชวยใหครูผูสอน
ท ํางานทีด่ีขึ้น       และผลจากการวิจัยดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกอนการวิจัยในชั้นเรียนที่ใชกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
กับภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุม
ทดลองในระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาย
หลังการวจิยัในชัน้เรยีนสูงกวากอนการวิจัยในชั้นเรียน  แสดงใหเห็นวา การวิจัยในชั้นเรียนมีผลตอ
การปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับเยาวภา  เจริญบุญ (2538 :
80) สรุปวา สาเหตุสํ าคัญที่ครูผูสอนทํ าวิจัยในชั้นเรียนมีสาเหตุคือ เพื่อหาวิธีการที่จะทํ าใหนักเรียน 
สนใจและมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงมีความสํ าคัญอยางยิ่งในการ
พัฒนาการศึกษาเพราะการวิจัยในชั้นเรียนสามารถนํ ามาใชแกปญหาและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนในหองเรียนไดเปนอยางดี สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช   
2542 ซ่ึงเปนกฎหมายการศึกษาที่ระบุไวชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 ขอ 5 ระบุวา จะสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียนและอํ านวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรยีนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทั้งนี้ผูสอน
และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ    
นอกจากนีแ้ลวในมาตรา 30 ยังกลาวตอไปอีกวา ใหสถานศึกษาพัฒนาและกระบวนการเรียนการ
สอนทีม่ีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสม
กบัผูเรยีนในแตละระดับการศึกษา จึงเห็นไดวา การวิจัยในชั้นเรียนมีความจํ าเปนตอการพัฒนาการ
ศึกษาอยางยิ่ง อีกประการหนึ่งการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนก็เปนการนิเทศภายใน 
โรงเรียนอยางหนึ่ง ที่มีสวนชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นดวยเพราะครูผูสอน
รวมกันพัฒนา ปรับปรุงวิธีการสอนใหนาสนใจมากขึ้น สอดคลองกับสงัด  อุทรานันท (2532 : 118) 
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ทีก่ลาววา จุดมุงหมายในการนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการทํ างานที่ชวยใหครูผูสอนทํ างาน
ทีด่ขีึน้และชวยใหนักเรียนไดเรียนรูดีขึ้น    ซ่ึงก็คือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ผลการวิจัยดานความคิดเห็นของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน
ของครทูีท่ ําวิจัยในชั้นเรียนโดยใชกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน พบวา นักเรียน
สวนใหญมีความคิดเห็นที่เห็นดวยอยูในระดับมาก โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหใหนักเรียนไดถาม
และตอบ ทํ าใหนักเรียนไดมีโอกาสมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอนมากขึ้น นักเรียนไดเรียนวิชาภาษา
อังกฤษอยางเขาใจแจมแจง ซักถามขอสงสัยและกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ซ่ึง
การพูดคุยโตตอบกับครูผูสอนนี้กอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู  ผูเรียนเรียนอยางมีความสุข 
บรรยากาศในชั้นเรียนไมตึงเครียด ทํ าใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ การที่ผูเรียนมี
เจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ มีความสุขกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทํ าใหมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวชิาภาษาอังกฤษสูงขึ้นดวย ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาการจัดการศึกษาที่วา ผูเรียนตองเรียนแบบ
เกง ด ี และมีความสุข  และยังสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติกการเรียนรูตามพระราชบัญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช  2542  มาตรา  22 ที่เนนใหครูผูสอนจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเปนสํ าคัญ

4. ผลจากการวิจัยในขั้นตอนการประชุมหลังการสังเกตการสอนพบวา  ความคิด
เหน็ของครูผูสอนและครู – อาจารยที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน      การนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนนิเทศเพื่อนมีสวนชวยใหการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียนประสบความสํ าเร็จ  และการวิจัยใน
ช้ันเรยีนมกีระบวนการ  การดํ าเนินงานที่เปนขั้นตอน   โดยเฉพาะเมื่อครูมีการสังเกตการสอนกัน
และกนัรวมกัน   ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตรวมกัน  มีการประชุม
ปรึกษาหารอืกนัอยางตอเนื่องโดยตลอด  ทํ าใหเกิดความคุนเคยไวใจกันและกันมากขึ้น  จึงชวยให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น          ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการนิเทศการสอนแบบ
เพือ่นนเิทศเพือ่นชวยสงเสริมใหครูผูสอนมีความมั่นใจในการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียน    ซ่ึงสอด
คลองกับ  สามารถ  ทิมนาค (อางถึงในจุฑารัตน  ทิมนาค 2544 : 109) ที่กลาววา  กระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนชวยใหผูนิเทศภายในมั่นใจในการปฏิบัติการนิเทศและยังกอใหเกิดการยอมรับซึ่ง
กนัและกนัของครู   เกิดความรวมมือรวมใจกันระหวางครูในโรงเรียน และการนิเทศการสอนยังสง
ผลโดยตรงกับผูเรียน  ทํ าใหผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้น    เนื่องจากไดรับการแกไขได
ตรงตามสภาพปญหาของตนเอง    ดังนั้นการนิเทศการสอนหรือการนิเทศภายในโรงเรียนจึงมีความ
สํ าคัญตองานวิชาการของแตละโรงเรียน  เพราะแตละโรงเรียนในปจจุบันตองมีการนิเทศภายใน
โรงเรยีนเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการ
ศกึษา  พ.ศ.  2542  มาตรา  47  ที่วา  ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
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มาตรฐานการศกึษาทุกระดับ  ประกอบดวย   ระบบการประกันคุณภาพภายใน   และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังกลาว  ผูวิจัยนํ าขอเสนอแนะเปน   2  ประเด็น  คือ  
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

ขอเสนอแนะในการนํ าการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนไปใช
1. ผูรวมในการนิเทศการสอนควรจะรวมกันเตรียมการดานเนื้อหาสาระที่จะสอน  รูป

แบบของการสอน        เชน     การกํ าหนดจุดประสงค          การพัฒนาสื่อการสอนใหสอดคลองกับ
จดุประสงค   พัฒนาแบบทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาสาระที่สอน  นอกเหนือ
จากการศกึษาแนวทางการวิจัยในชั้นเรียน        หากผูรวมนิเทศการสอนในฐานะผูรวมสอนวิชา
สาระภาษาอังกฤษยังขาดความเชี่ยวชาญ   ดานเทคนิควิธีการสอน  ความถูกตองของเนื้อหาวิชา  
ควรจะไดมกีารเชื้อเชิญผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหามาใหความรู        ดานการนิเทศการสอนเนื้อหา
การอานภาษาอังกฤษควบคูไปกับการนิเทศการสอนที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  สรุปไดวาในการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนการสอน
เนือ้หาสาระวชิานั้น   จํ าเปนจะตองมีผูใหคํ าแนะนํ าการนิเทศการสอนทั้งดานเนื้อหาสาระและแนว
ทางการวิจัยในชั้นเรียนควบคูกันไป

2.  ครผููสอนที่รวมในโครงการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนควรรวมโครงการ
นิเทศการสอนดวยความสมัครใจ  ไมมีการบังคับขมขู  และควรเปนคนเปดเผย  ยอมรับฟง            
ขอบกพรองของตนเองและคํ าแนะนํ าจากเพื่อนครู  รวมทั้งผูบริหารตองใหความรวมมือ      สนใจ
ตดิตามดแูลกิจกรรมโดยตลอดเพื่อใหครูผูสอนมีกํ าลังใจในทํ ากิจกรรมการนิเทศการสอน

3.  ปญหาทีไ่ดจากการสนทนากลุมพบวา การดํ าเนินการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพื่อนมีปญหาเรื่องเวลานอยเกินไป  ดังนั้นการดํ าเนินการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน      
ครูผูสอนตองรวมกันวางแผนเรื่องเวลาในการดํ าเนินการใหรัดกุม
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. จากผลการวิจัยพบวา การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนสามารถพัฒนา
สมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาใประสบความสํ าเร็จ รวมทั้ง
ความคดิเหน็ที่ดีของครู – อาจารยและผูที่เกี่ยวของในกระบวนการนิเทศการสอน  เชน  ผูอํ านวยการ
โรงเรยีน   เปนตน   ดังนั้นโรงเรียนควรสงเสริม  ขยายผลใหมีการนิเทศภายในโรงเรียนในรายวิชา
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อ่ืนๆและตองดํ าเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิสัมพันธภายในโรงเรียนและการนิเทศการสอน
ภายโรงเรียนมีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผลมากขึ้น

2. ผลจากการสนทนากลุมพบวา  การดํ าเนินการใหความรูแกครูผูสอนโดยการจัดการ
อบรมเชงิปฏิบัติการเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ทํ าใหครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในเรื่องการวิจัยใน
ช้ันเรยีนมากขึ้นระดับหนึ่ง  จนสามารถถายทอด  เผยแพรความรู  ความเขาใจ  ใหแกเพื่อนครูในโรง
เรียนไดดังนั้นควรมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
และเนือ้หาสาระวิชาโดยมีผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระรวมในการนิเทศการสอนขึ้น    ภายโรงเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ังเพื่อใหครูผุสอนไดมีโอกาสพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
และเปดโอกาสใหครูผูสอนไดรับความรูใหมๆ ทันเหตุการณอยูเสมอ

3. การที่ครูผูสอนไมสามารถขยายผลในเรื่องการนิเทศการสอนนั้น  ผูนิเทศควรจะสราง
ความเขาใจและการยอมรับใหเกิดขึ้นในคณะครู    และควรสงเสริมสนับสนุนการนิเทศการสอน
โดยตรง

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชการนิเทศ

แบบเพือ่นนเิทศเพื่อนกับการนิเทศการสอนแบบอื่น เชน  การนิเทศเชิงบริหาร  การนิเทศแบบเพื่อน
รวมพฒันาวชิาชีพ  เปนตน ที่เหมาะสมกับสภาพแตละโรงเรียนและเพื่อใหการนิเทศการสอนภาย
ในโรงเรียนมีความสอดคลองตามความตองการ ปญหาการจัดการเรียนการสอนในแตละโรงเรียน

2. ควรมีการวิจัยเพื่อคนหาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการนิเทศการสอนและการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ต ําแหนงอาจารย  3 ระดับ  9
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อํ าเภอเมือง
จงัหวัดนนทบุรี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข

โครงการวิจัยในชั้นเรียนภายในหมวดวิชาภาษาตางประเทศ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



124

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  อํ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี
แบบฟอรมการเขียน    งาน/โครงการ      ประจํ าปการศึกษา   2545

หมวดวิชาภาษาตางประเทศ

1. ชื่อโครงการ         การนเิทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน
                               สํ าหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
2. ประเภท             โครงการใหม
3. แผนงาน            ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สนองแนวทางที่   3, 5, 9
5. มาตรฐาน ดานผลผลิตที่  1 - 10  กระบวนการที่ 1 - 5 ปจจัยท่ี 1, 2, 5, 6, 7
6. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินตนเองของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ปการศึกษา 2543  พบวา นักเรียน
มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร อยูในระดับที่ควรปรับปรุง  และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 30 ซ่ึงกลาววา “ใหสถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา หมวดภาษาตางประเทศรวมกับนางอรวรรณ  
เหมอืนสดุใจ ซ่ึงกํ าลังศึกษาอยูในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศลิปากร  ไดด ําเนินการนิเทศการสอนขึ้นภายในหมวดวิชา เพื่อใหครู – อาจารยภายในหมวดวิชา
ตางประเทศไดจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของผูเรียนใหดีขึ้น สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได
7. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหครู – อาจารยหมวดวิชาภาษาตางประเทศปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เพือ่ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น
8. เปาหมาย

ดานปริมาณ   ครู - อาจารยหมวดวิชาภาษาตางประเทศ จํ านวน 5 คน สามารถ
ด ําเนนิการวจิยัในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได และนักเรียนจํ านวน 212  
คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น
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ดานคุณภาพ   ครู - อาจารยสามารถดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียนไดอยางคลองแคลวและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนดีและสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได
9. สถานที่ดํ าเนินการ

หมวดวิชาภาษาตางประเทศ   หอง  ศษ 1308  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. ระยะเวลาดํ าเนินการ

ด ําเนินการตั้งแต  วันที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2545  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2545
11. วิธีดํ าเนินการ

ระยะเวลาดํ าเนินการ
ม.ค.  ก.พ. พ.ค.-มิ.ย.กิจกรรม/ข้ันตอน เปาหมาย

งบ
ประมาณ

1 2 3 4 5 6 7
ผูรับผิดชอบ

1. จัดอบรมให
ความรูเรื่องการ
นิเทศการสอนและ
วิจัยในชั้นเรียน

ครู
 5  ทาน

- 13 นางอรวรรณ
เหมือนสุดใจ
และวิทยากร

2. ประชุมกอนการ
นิเทศการสอน

ครู
 5  ทาน

- ครูผูรวม
โครงการ และ
นางอรวรรณ

3. ดํ าเนินการนิเทศ
การสอนตามโครง
การวิจัยในชั้นเรียน

ครู
 5  ทาน
และ

นักเรียน

- ครูผูรวม
โครงการ และนาง
อรวรรณและ
นักเรียน

4. ประเมินโครง
การวิจัยในชั้นเรียน

โครงการ
วิจัยใน
ช้ันเรียน

- ผูชวยฝายวิชาการ
ครูผูรวมโครงการ
และนางอรวรรณ
เหมือนสุดใจและ
นักเรียน

5. รายงานผลการ
ดํ าเนินการ

โครงการ
วิจัยใน
ช้ันเรียน

- ผูบริหารโรงเรียน
และอาจารยท่ี

ปรึกษาโครงการ
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12. เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการอบรม / ประชุม / สัมมนา)
การนเิทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการวิจัยในชั้นเรียน

13. จาย
งาน / โครงการนี้ ใชงบประมาณทั้งส้ิน   5,000  บาท  โดยใชงบประมาณสวนตัว

14. หนวยงานที่รับผิดชอบ
หมวดวิชาภาษาตางประเทศและนางอรวรรณ  เหมือนสุดใจ

15. หนวยงานที่เก่ียวของ
1.   ฝายวิชาการ   2. งานอาคารสถานที่  3. งานโสตทัศนศกึษา   4. งานประชาสัมพันธ

16. การติดตามและประเมินผล
1. การนิเทศการสอนของครูผูรวมโครงการ
2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน

17. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ครู – อาจารยสามารถดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น

ลงชื่อ………………………ผูเสนอโครงการ        ลงชื่อ …………………………ผูอนุมัติโครงการ
      ( นางอรวรรณ   เหมือนสุดใจ )        ( นายทรงวทิย   นิลเทียน )

        ผูอํ านวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
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ภาคผนวก ค

โครงการวิจัยในชั้นเรียน  ม.1/4 
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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เร่ือง

การพัฒนาแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจ
วิชาภาษาอังกฤษ

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4

โดย…..

นางนงลักษณ  สังขฉํ่ า
อาจารย  2  ระดับ  7

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
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ช่ือเร่ือง   :   การพฒันาแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4
ผูจัดทํ า   :   นางนงลักษณ  สังขฉํ่ า  อาจารย  2 ระดับ  7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษา

อังกฤษ  2) เพือ่พฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ
ของนกัเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  
2545

นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4 โรงเรียน
นนทบรีุพิทยาคม  ตํ าบลบางกระสอ อํ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จํ านวน 38 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยประกอบดวย  1. แบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  จํ านวน  4  ฉบับ  คือ 1) แบบฝก
อานขอความสั้นๆ  2) แบบฝกอานบทสนทนา  3) ฝกอานนิทานและเรียงเหตุการณจากเรื่องที่อาน
ได  4) ฝกอานขอความและแสดงความคิดเห็นได  2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
การอานวชิาภาษาอังกฤษกอนและหลังการพัฒนา  จํ านวน  1  ฉบับ    การวิเคราะหขอมูลโดยการ
จดัระดับการพัฒนาเปน 3 ระดับ  คือ  ระดับ 3 หมายถึง ดี   ระดบั 2 หมายถึง พอใช และระดับ 1 
หมายถึง  ควรปรับปรุง   และคาความถี่  รอยละ (%) และคาเฉลี่ย ( x )

ผลการพัฒนาพบวา
1. นกัเรยีนมทีักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น  กลาวคือ

ระดับ 1  กอนพัฒนามี  18  คน (47.37%) หลังพัฒนา  17 คน (44.74%)
ระดับ 2  กอนพัฒนามี 5 คน (13.16 %) หลังพัฒนา  4  คน (10.52 %)
ระดับ 3  กอนพัฒนามี 15 คน (39.47%) หลังพัฒนา  17  คน (44.74%)

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจสูงขึ้น  กลาวคือ
กอนการพัฒนา คาเฉลี่ย ( x )  =  11.7
หลังการพัฒนา คาเฉลี่ย  ( x )    =  12.63
โดยมีคาเฉลี่ยของความกาวหนา    1.26
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รายงาน
การพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4

ปจจุบันนี้ความรูเกี่ยวกับการอานภาษาตางประเทศเปนสิ่งที่มีความสํ าคัญมากเนื่องจาก
โลกของเราไดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ดังนั้นความตองการที่จะมีทักษะ
และความสามารถในการอานจึงมีมากยิ่งขึ้น ในชีวิตประจํ าวันของคนไทยไดใชประโยชนจากการ
อานภาษาอังกฤษมากพอสมควร บุคคลในแตละอาชีพอานเพื่อที่จะใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง     
เชน การอานปายโฆษณา ประกาศ สลากยา หรือคํ าแนะนํ าในการใชสินคาตางๆ ที่ทํ าจาก
ตางประเทศและในการที่จะเรียนรูขอมูลตางๆ ทั้งในหนังสือ รายงาน วารสารตางๆ เหลานี้ได  
บคุคลนั้นจะตองมีความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษ

ผูที่มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษนอกจากจะมีความกาวหนาในอาชีพเพราะ
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการเกี่ยวกับสาขาของตนเองไดแลว ยังมีประสบการณ
อยางกวางขวางในดานตางๆ และยังไดรับความบันเทิงใจจากการอานอีกดวย ดังนั้นผูที่มีความ
สามารถในการอานภาษาอังกฤษดียอมไดรับประโยชนและไดเปรียบมากกวาผูที่ไมมีความสามารถ

เนื่องจากการอานภาษาอังกฤษเปนสวนหนึ่งที่มีความสํ าคัญตอชีวิตประจํ าวันในสังคม
ยุคใหมอยางไมสามารถแยกออกจากกันได และจากประสบการณในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1/4   พบวานักเรียนขาดทักษะในการอานวิชาภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะอาน
แลวไมเขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องที่อานได ขาพเจาจึงเห็นความจํ าเปนในการฝกหัดพัฒนาการ
อานวชิาภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะการอาน 4 กิจกรรมตามหลักจิตวิทยา ดังนี้

1. กฎการเรียนรูของ Thorndike  เกีย่วกับกฎการฝกหัด  ซ่ึงสอดคลองกับการทดลอง
ของ Watson นั่นคือ ส่ิงใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทํ าบอยๆ ยอมทํ าใหผูฝกคลองแคลว  
สามารถท ําไดดี ในทางตรงกันขาม  ส่ิงใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกหัด ทอดทิ้งไปนานแลว ยอมทํ าได
ไมดเีหมอืนเดิม  ตอเมื่อมีการฝกฝนหรือกระทํ าซ้ํ าก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มขั้น

2. ความแตกตางระหวางบุคคล ครูควรคํ านึงวานักเรียนแตละคนมีความรู ความถนัด  
ความสามารถและความสนใจที่ตางกัน ฉะนั้นในการสรางแบบฝก จึงควรพิจารณาถึงความไม
เหมาะสม ไมยากหรืองายเกินไป และควรมีหลายแบบ

3. การจงูใจผูเรียน สามารถทํ าไดโดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูเรียน เปนการกระตุนนักเรียนใหติดตามตอไปและประสบผลสํ าเร็จในการทํ าแบบฝก  
นอกจากนัน้การใชแบบฝกสั้นๆ จะชวยไมใหผูเรียนเบื่อหนาย
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4. การนํ าสิ่งที่มีความหมายตอชีวิตและการเรียนรูมาใหนักเรียนไดทดลองทํ า ภาษาที่
ใชพดู  ใชเขยีนในชีวิตประจํ าวัน  ทํ าใหผูเรียนไดเรียนและทํ าแบบฝกในสิ่งที่ใกลตัว นอกจากจะจํ า
ไดแมนย ําแลว  นักเรียนยังสามารถนํ าหลักและความรูที่ไดรับไปใชประโยชนอีกดวย

ดงันัน้ในการวจิยัในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษนี้ ขาพเจาไดนํ าแนวคิดในเรื่องการฝกฝน
บอยๆ และการเรียนรูจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก การนํ าเรื่องใกลตัวมาเรียนรูจนทํ าใหนักเรียนเกิด
ทกัษะและความชํ านาญในดานการอาน  พรอมทั้งสามารถปฏิบัติตนในการอานในวิชาภาษาอังกฤษ

กอนที่ขาพเจาจะดํ าเนินการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝก   
ขาพเจาไดวัดความรู ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวชิาภาษาอังกฤษกอนการวิจัยในชั้นเรียน  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 จากการประเมินกอน
การวจิยัในชัน้เรียนใชเกณฑการประเมิน  โดยพิจารณาจากผลงานดังนี้

ระดับ 3 ดี         อานเพื่อความเขาใจไดครอบคลุมทุกประเด็นของเรื่องและ
สามารถตีความบอกรายละเอียดไดถูกตอง โดยมีคะแนน
ระหวาง 16 – 20 คะแนน

ระดับ 2 พอใช          อานเพื่อความเขาใจไดเกือบครอบคลุมทุกประเด็นของเรื่อง
และบอกรายละเอียดไดถูกตองเปนบางสวน  โดยมีคะแนน
ระหวาง   10-15    คะแนน

ระดับ 1 ควรปรับปรุง  อานเพื่อความเขาใจไมครอบคลุมประเด็น และบอกราย
ละเอยีดไมถูกตอง ชัดเจน  โดยมีคะแนนระหวาง  0 – 9
คะแนน

ผลการประเมินกอนการวิจัยในชั้นเรียนปรากฏผลดังนี้
ระดับ 3 ดี จ ํานวน  15  คน คิดเปนรอยละ 39.47
ระดับ 2 พอใช จ ํานวน   5   คน  คิดเปนรอยละ 13.16
ระดับ 1 ควรปรับปรุง จ ํานวน  18   คน คิดเปนรอยละ 47.37

จากการประเมนิผลกอนการวิจัยในชั้นเรียน  พบวา  นักเรียนสวนใหญยังตองพัฒนาให
ดขีึน้  กลาวคือ นักเรียนอยูในระดับพอใช จํ านวน 5 คนและระดับควรปรับปรุงจํ านวน 18  คน  รวม
เปนนกัเรยีนจ ํานวน 23 คน จึงควรตองพัฒนานักเรียนทั้งหอง เพื่อใหนักเรียนพัฒนาทักษะการอาน
เพือ่ความเขาใจ  โดยใชแบบฝกจํ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่  1  ฝกอานขอความสั้นๆ แลวตอบคํ าถาม
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กิจกรรมที่  2     ฝกอานบทสนทนาแลวตอบคํ าถาม
กิจกรรมที่  3 ฝกอานและเรียงลํ าดับเหตุการณเร่ืองที่อานได
กิจกรรมที่   4 ฝกอานขอความและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานได

ผลการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ  ทั้ง  4  กิจกรรม  มีดังนี้
กิจกรรมท่ี  1  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน -       คน คิดเปนรอยละ 0.0
ระดับ 2 จ ํานวน  16    คน คิดเปนรอยละ 42.11
ระดับ 1 จ ํานวน 22    คน คิดเปนรอยละ 57.89
กิจกรรมท่ี  2  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 12    คน คิดเปนรอยละ 31.57
ระดับ 2 จ ํานวน  18    คน คิดเปนรอยละ 47.37
ระดับ 1 จ ํานวน   8    คน คิดเปนรอยละ 21.06
กิจกรรมท่ี  3  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน   9    คน คิดเปนรอยละ 23.68
ระดับ 2 จ ํานวน  24    คน คิดเปนรอยละ 63.16
ระดับ 1 จ ํานวน   5 คน คิดเปนรอยละ 13.16
กิจกรรมท่ี  4  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 25    คน คิดเปนรอยละ 65.79
ระดับ 2 จ ํานวน  11    คน คิดเปนรอยละ 28.95
ระดับ 1 จ ํานวน 2       คน คิดเปนรอยละ 5.26

การประเมินผลภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน  ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เปนแบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนการวิจัยใน 
ช้ันเรยีน  โดยมีเกณฑการประเมินเชนเดียวกัน  ซ่ึงมีผลการประเมิน  ดังนี้

ระดับ 3 จ ํานวน 17    คน คิดเปนรอยละ 44.74
ระดับ 2 จ ํานวน    4 คน คิดเปนรอยละ 10.52
ระดับ 1 จ ํานวน 17    คน คิดเปนรอยละ 44.74
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เมื่อนํ าผลการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ  โดยนํ าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการ
วจิยัในชัน้เรียนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 และนํ าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการวิจัย
ในชัน้เรียน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2545 มาเปรียบเทียบกัน  มีผลดังนี้
ตารางที่  12 ผลการเปรียบเทียบกอนและภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน

ผลการพัฒนาตามระดับคุณภาพ (คน)
รายการ

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1
กอนการวิจัยในชั้นเรียน 15 5 18
ภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน 17 4 17

รวม +2 -1 -1

จากตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบ กอน - ภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนสามารถ
แสดงเปนแผนภูมิ ดังนี้

แผนภูมิการเปรียบเทียบกอนและหลังการวิจัยในชั้นเรียน

     20
     15

     10                                                                                                                                       กอน

         5 หลัง

ระดับ 1 2 3

และจากการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ขาพเจาไดประสบการณและแนวคิดเกี่ยวกับการ
พฒันาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนี้

1. แบบฝกที่สอดคลองกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการเรียนรูของเด็กตามลํ าดับขั้นการ
เรยีนรู  การจัดเรียงเนื้อหาจากงายไปหายาก  ทํ าใหนักเรียนมีกํ าลังใจในการฝก
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2. แบบฝกแตละกิจกรรมตองใชเวลาใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็ก 
นกัเรียน

3. การทํ ากิจกรรมรวมกันเปนกลุมเปดโอกาสใหนักเรียนกลุมที่เกงไดชวยเหลือ 
นกัเรยีนกลุมออน ทํ าใหนักเรียนภายในระดับชั้นเดียวกันมีพัฒนาการดานการเรียนรูไปพรอมๆ กัน

4. การเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติภายหลังครูใหความรู และคอยให 
ค ําแนะนํ าทํ าใหนักเรียนกระตือรือรนในการเรียนการสอนมากขึ้น

5. การใหนกัเรียนไดทราบผลการทํ างานของตน  ไดแก  การเฉลยคํ าตอบ  ใหนักเรียน  
ทราบผลอยางรวดเร็ว จะเปนการสรางความพอใจแกนักเรียน และเปนการเสริมแรงที่จะพัฒนางาน
ใหดียิ่งๆ ขึ้นไป

6. การนํ าหลักจิตวิทยามาชวยในการสรางแบบฝกและวิธีการเรียนการสอนทํ าใหการ
จดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย

สรุปไดวาจากการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ทํ าใหนักเรียนพัฒนาทักษะการอานเพื่อความ
เขาใจของวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงถึงแมวา นักเรียนบางคนจะไมผานเกณฑ (50%) แตนักเรียน 
ทกุคนกม็คีะแนนเพิ่มขึ้น  ซ่ึงแสดงวา  นักเรียนมีพัฒนาการในดานการเรียนการสอนมากขึ้นนั่นเอง
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เครื่องมือการพัฒนา 
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ช่ือโครงการ                  พัฒนาแบบฝกพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ
                                     ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/4 
ผูจัดทํ า นางนงลักษณ   สังขฉํ่ า  อาจารย    2   ระดับ  7
หนวยงาน   โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  ต.  บางกระสอ  อ. เมือง  จ.นนทบุรี
ระยะเวลาดํ าเนินการ     13  พฤษภาคม  2545 - 20 มิถุนายน  2545

1. หลักการและเหตุผล
ทักษะการอานเปนทักษะที่สํ าคัญทักษะหนึ่งในวิชาภาษาอังกฤษ เพราะเปนทักษะที่ 

จ ําเปนในการติดตอส่ือสารและการแสวงหา คนหาขอมูล และในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช  
2539 กลาววา การสอนวิชาภาษาอังกฤษเนนใหครูปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนใหมีการฟง  พูด  อาน สามารถติดตอส่ือสาร รับขาวสาร เพื่อพัฒนาภาษา
เพื่อการศึกษาตอ

เนือ่งจากผลสัมฤทธิ์ทางการอานวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ของ
นกัเรยีนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ที่ผานมาปรากฏวาตํ่ ากวาเกณฑ (50%) ครูผูสอนจึงจํ าเปนตอง
พฒันาทกัษะการอานในวิชาภาษาอังกฤษ

จึงมีความจํ าเปนตองพัฒนาทักษะการอานเพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการอานที่สูง
ขึ้น  สามารถใชทักษะการอานในการเรียนวิชาตางๆ และสามารถนํ าไปแสวงหาความรูที่ตนเอง 
สนใจได
2. วัตถุประสงค

1) เพือ่พฒันาทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียน
2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานเพื่อความ

เขาใจของนักเรียน
3. กรอบแนวคิดในการพัฒนา

3.1 แนวคดิในการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ
1)    หลักการฝกบอยๆ จนเกิดทักษะ
2)    อานเรื่องที่นักเรียนสนใจและใกลตัว

3.2 คณุลักษณะที่พึงประสงค
1) สามารถอานและเขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องสั้นๆ ที่อานได
2) สามารถอานและเขาใจใจความสํ าคัญของบทสนทนางายๆ ไดถูกตอง
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3) สามารถอานและเรียงลํ าดับความหรือเหตุการณจากขอความที่อานได
4)    สามารถอาน ตีความหมายและแสดงความคิดเห็นของขอความที่อานได

3.3 ความสามารถของนักเรียน
1) นกัเรียนอานและตอบคํ าถามจากเรื่องที่อานไดถูกตอง
2) นกัเรยีนอานและตอบคํ าถามจากบทสนทนาที่อานไดถูกตอง
3) นกัเรยีนอานและเรียงลํ าดับความหรือเหตุการณจากขอความที่อานไดถูกตอง
4) นักเรียนอาน ตีความหมายและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความที่อาน

ไดถูกตอง
1.4 กระบวนการพัฒนา

1) ฝกอานและเขียนตอบคํ าถามขอความ
2) ฝกอานบทสนทนาและตอบคํ าถาม
3) ฝกอานและเรียงลํ าดับเหตุการณจากขอความที่นักเรียนสนใจ
4) ฝกอานและเขียนแสดงความคิดเห็นจากบทความที่นักเรียนสนใจ

4. การดํ าเนินการ
4.1  กลุมเปาหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4 จํ านวน 42 คน  ในภาคเรียนที่ 1 ป

การศกึษา 2545 (ระยะเวลาดํ าเนินการ  13  พฤษภาคม  2545  ถึง  20  มิถุนายน  2545 )
4.2 ตวัแปรที่ศึกษา

1) ตวัแปรตนแบบฝกการพัฒนาทักษะการอานเพื่อจับใจความสํ าคัญของนักเรียน
2) ตวัแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสํ าคัญของนักเรียน

4.3 นวตักรรม  แบบฝกการอานจับใจความ
4.4 วิธีการพัฒนา

1) การประเมินกอนการพัฒนา
                    ทดสอบโดยใหนักเรียนอานเพื่อความเขาใจและเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
ทีค่รูกํ าหนด 1 เรื่อง พรอมทั้งตรวจและวิเคราะหผล (Pre-test)

2) การดํ าเนินการพัฒนา
                    ฝกทกัษะใหนักเรียนอานเพื่อความเขาใจในกิจกรรมการพัฒนา จํ านวน   4 กิจ
กรรม  คือ

กิจกรรมที่   1 ฝกอานขอความสั้นๆ แลวตอบคํ าถาม
กิจกรรมที่   2  ฝกอานบทสนทนาแลวตอบคํ าถาม
กิจกรรมที่   3  ฝกอานและเรียงลํ าดับเหตุการณเร่ืองที่อานได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



138

กิจกรรมที่   4   ฝกอานขอความและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อานได

3) การประเมินผลหลังการพัฒนา
                              กิจกรรมที่  5  ใหนักเรียนอานบทความสั้นๆ บอกรายละเอียด และจับ 
ใจความสํ าคัญ (Post-test)

4.5 การเก็บขอมูล
1) ขอมูลนักเรียน

-   คะแนนความกาวหนาในการอานเพื่อความเขาใจ
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจ

2) วิธีการเก็บขอมูล
- ใชวิธีการทดสอบ

3) เครื่องมือ
- แบบทดสอบตามกิจกรรมที่กํ าหนด

4.6 การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
1) การวิเคราะหขอมูล

- วเิคราะหคะแนนความกาวหนา
- วเิคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการพัฒนา

2) สถิติที่ใช  คือ  รอยละ
3) เกณฑประเมิน

- ขอบกพรองในการอานเพื่อความเขาใจ
- พฒันาการดานการอานเพื่อความเขาใจ
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจ

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
นกัเรยีนสามารถอานเพื่อความเขาใจไดถูกตองและมีพัฒนาการทางการอาน

ลงชื่อ                                        ผูเสนอโครงการ
         ( นางนงลักษณ   สังขฉํ่ า )

    อาจารย  2  ระดับ  7   หมวดวิชาภาษาตางประเทศ
                                                                              โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
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 แบบทดสอบกอน - ภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน
Reading test for classroom research
Level M.1 Time : 50 minutes

Directions : Read these following paragraphs carefully, then choose the answer of each item.
Mark  X  on the letter a, b, c, or d on your answer sheet.

( 1 )
1. Boil some water.
2. Put some coffee into your cup.
3. Fill the cup with boiling water.
4. Stir the coffee.
5. Add some milk to the coffee.
6. Add some sugar.
7. Stir the coffee again.

1. The steps from 1 to 7 tells about                        
a. how to make a cup of coffee     b.  how to make a cup of milk
c. how to fill a cup of water            d. how to boil water

2. “Add” some milk to the coffee.   From this sentence, the word “add” means                 
a. stir b. boil
c. make d. put

3. What is a cooking tool?
a. coffee b. sugar
c. water d. a cup

4. The boiling water is                     
a. hot water b. cold water
c. red water d. black water

5. What do you add in the coffee?
a. Boiling water b. A cup
c. Milk d. Coffee
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6. What is the meaning of  “stir“?
a. mix inside b. put on
c. add d. made it hot

( 2 )
Do you like to eat sweets?  Sweets help you work quickly, but sweets do not make

you strong.  Meat and eggs make you strong.  Rice and vegetables gives you good health.  You
should eat fruit because fruit has a lot of vitamins.  Try to drink milk for strong teeth and bones.
(Source : มาลินี  จันทวิมล.Practice in Comprehension (ไทยวัฒนาพาณิชย, 35 : 2529)
7. How can you work fast?

a. Eat rice b. Eat sweets
c. Eat meat d. Eat fruit

8. What kind of animal gives both meat and eggs?
a. The pig b. The chicken
c. The horse d. The sheep

9. Where can you find many vitamins?
a. In eggs b. In sweets
c. In meat d. In fruit

10. How does milk help your bones?
a. It makes them bad. b. It makes them big.
c. It makes them strong. d. It makes them weak.

11. What are sweets?
a. meat and eggs b. rice and vegetables
c. vitamins and salt d. candy and chocolate

12. Which kinds of food are not said in this passage?
a. meat b. water
c. milk d. fruit
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( 3 )
Tom has a little dog called “Pepsi”.  Early every morning “Pepsi” goes to the shop in

the village.  The shopkeeper gives her two things : a sweet and a newspaper.  “Pepsi” eats the
sweet and takes the newspaper in her mouth.  Then she runs home.
 Tom likes reading his newspaper in bed before he gets up.  “Pepsi” knows this, and
she brings the paper to this bedroom.  When he is eating his breakfast, she brings all the letter to
him.  After that she goes outside to wait for the bus.  When she sees the bus coming down the
road, she makes a noise.  He runs out, and the bus stops for him.  “Pepsi” never lets him miss the
bus.
(Source : มาลินี  จันทวิมล.Practice in Comprehension (ไทยวัฒนาพาณิชย,  42: 2529)
13. Who is “Pepsi”?

a. a male dog b. a female dog
c. a drink d. Tom’s female dog

14. Where is the shopkeeper?
a. in a village b. in a bedroom
c. in Tom’s house d. in a bus

15. What does “Pepsi” bring from the village?
a. a sweet in her mouth b. Tom’s newspaper
c. Tom’s breakfast d. Tom’s letters

16. Why does “Pepsi” come to Tom’s bedroom?
a. To wait for the sweet. b. To wait for the bus.
c. To bring Tom a sweet. d. To give the newspaper to Tom.

17. Where does Tom read the newspaper?
a. On the bus b. In the bedroom
c. In the shop d. In the village

18. What does “Pepsi” do when he sees the bus?
a. She barks. b. She waits for the bus.
c. She runs out of the house. d. She comes to Tom’s bedroom.
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19. Why did “Pepsi” bark the bus?
a. The bus attacked her. b. She was frightened.
c. She called the bus for Tom. d. She did not like the noise of the bus.

20. Which sentence is correct?
a. Tom went to work by car. b. Tom went to work by bus.
c. Tom went to work by bike. d. Tom went to work on foot.

******************************************

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



143

กิจกรรมที่ 1

Direction  : Read this passage and answer the questions.
Accident ward  six children are in hospital. Why?

My name’s Mary.  I have a broken leg.  I was running across the road.  A car was 
coming but I didn’t see it.  It knocked me down.

I’m Peter.  I was playing with fireworks.  One didn’t explode.  I was picking it up 
when it exploded in my hand.  I have burns on my hand, arm and face.

My name’s Ben.  It was hot yesterday.  I was swimming in the river When I got into 
difficulties.  I was lucky.  A man was passing.  He dived in and saved me.  I’m OK now.  I’m 
leaving hospital tomorrow.

I’m Laura.  I was cooking hamburgers when the pan caught fire.  I threw water on the 
pan.  This was the wrong thing to do.  The burning fat splashed me.  I have burnt on my arms and 
face.

My name’s Sam.  There’s a tall tree in the yard.  I was climbing the tree when a 
branch broke.  I fell about three meters and broke my arm.

1. Who was swimming when he got into difficulties?
2. Why was he lucky?
3. How did Sam break his arm?
4. What was Mary doing when a car knocked her down?
5. Why is Mary in hospital?
6. How did Laura get burnt?
7. What is the right way to extinguish burning fat?
8. Who was playing with firework?
9. What happened when he picked up the firework?
10. Do you have fireworks in your country?

************************************
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กิจกรรมที่ 2

Direction: Read this dialogue and answer the questions

Kristy  :  What’s the matter? Why are you sad?
Gary    :   I’m not sad. I’m angry! I didn’t get my allowance this week.
Kristy  :  Why not?
Gary    :   My mom says I’m lazy and I don’t help around the house.
Kristy :    Do you want some potato chips?
Gary   :  Thanks. But it’s not true. I help my mom all the time. My sister never helps!
Kristy :  I don’t believe you.
Gary   :  Well, I usually make my bed.

1. Is Kristy a boy or girl?
2. Is Gary sad?
3. Why is he angry?
4.  Who has a sister?
5. Who has potato chips?
6. How long does Gary get allowance?
7. What does mom mean?
8. Who say Gary is lazy?
9. Does Kristy believe Gary say?
10. Do you help your mother around the house?

@@@@@@@@@@@@
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กิจกรรมที่ 3

Direction : Read the information and do the exercise.
Information about Preecha

Age : 16
Address : 43 Soi Sabai Jai, Rama I Road Bangkok Thailand.
School : Sri Wittaya School
Likes : Football
Dislikes : Getting in the morning
Hobbies : Reading books
Ambition : An engineer

Exercise 1 True or False
1. Preecha is a boy.
2. Preecha does not live in Thailand.
3. Sri Wittaya is the name of his school.
4. Preecha is a football player.
5. Preecha goes to bed late.
6. Preecha gets up early in the morning.
7. Preecha often gets up late.
8. Preecha has many books.
9. Preecha has no friends.
10. His father is an engineer.

Exercise 2  Fill in the blanks with the words given.
Learns,   likes,  leaves,  Bangkok,  getting up in the morning, an engineer, reads books,

Preecha is  16  years old. He lives in                 and                     in Sri Wittaya school. 
He               football but he does not like                                                          In his spare time he 
                                                        He want to become       when he                                      school.
Exercise 3 Write as the same information about yourself.
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กิจกรรมที่ 4

Direction: Read the advertisements and do the exercises.

Exercise True or False

1. Toyota Crown is white.
2. Toyota Crown costs 75,000 baht.
3. There is new engine in Toyota Crown.
4. There is a radio in Toyota Crown.
5. There is a radio in Jeep.
6. There is new engine in Jeep.
7. Jeep costs 75,000 baht.
8. Jeep is older than Toyota Crown.
9. Jeep is more expensive than Toyota Crown.
10. Toyota Crown is 20,000 baht cheaper than Jeep.

Exercise  Write short passage about your favorite car like the exa
Example :

My favorite car is Toyota Crown. It is white and big 
has air condition, radio and  tape.  I like it because it has my favo

TOYOTA CROWN
1977

Air,radio,tape,white
B 100,000-

new
 
 
 
 

 
 
 

 
 

JEEP  1972
Yellow,

 Toyota engine
B 75,000-
mple.

car.  I bought it 100,000 baht.   It 
rite color .
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ตารางที่  13  แบบสรุปผลคะแนนการพัฒนาทักษะการอาน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/4
                          ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา   2545 (13  พฤษภาคม  - 20 มิถุนายน 2545)

กิจกรรมระหวางการพัฒนา
กอนการ
วจิัยใน
ช้ันเรียน

1 2 3 4

หลังการ
วิจัยใน
ช้ันเรียน

ที่ ช่ือ - นามสกุล

ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ

ความ
กาวหนา

1 ช. กิตติศักดิ์  วงศรีชู 8 1 5 2 7 2 4 1 8 3 9 1 +1
2 ช. เขมภัทธ  มณีโชติ 5 1 2 1 4 1 7 2 6 2 6 1 +1
3 ช. คํ าใหม  พิผวนนอก 3 1 4 1 4 1 8 3 8 3 5 1 +2
4 ช. ชวลิต  เชื้อเชือง 6 1 5 2 6 2 2 1 6 2 10 2 +4
5 ช. ดลธรรม  พิณพาทย 18 3 2 1 4 1 7 2 8 3 19 3 +1
6 ช. ธวัชชัย  ซอนกลิ่น 3 1 4 1 8 3 5 2 10 3 5 1 +2
7 ช. นคร  สุววณะ 4 1 5 2 8 3 7 2 8 3 5 1 +1
8 ช. บุญรักษ  แสงสุดตา 15 2 7 2 6 2 8 3 8 3 16 3 +1
9 ช. ภราวัฒน  วิจารณอักษรสิทธ์ิ 2 1 3 1 3 1 6 2 7 2 5 1 +3
10 ช. วัฒนพงษ  ธงทอง 7 1 3 1 9 3 8 3 8 3 8 1 +1
11 ช. วีระชัย  ดอเลาะกองสะเล็ม 3 1 2 1 7 2 3 1 10 3 4 1 +1
12 ช. วุฒินันท  บุญจันทร 4 1 7 2 6 2 8 3 10 3 5 1 +1
13 ช. วุฒิพงษ  อินออน 4 1 3 1 5 2 8 3 8 3 5 1 +1
14 สิทธิพงษ  ไชยมงค 14 2 3 1 4 1 6 2 7 2 15 2 +1
15 ช. อรรถพล  จันรัตนา 3 1 4 1 5 2 6 2 8 3 5 1 +2
16 ช. อานุภาพ  จันทรศิริ 18 3 5 2 9 3 7 2 10 3 19 3 +1
17 ญ. กมลทิพย  จิตรบริสุทธิ์ 6 1 5 2 6 2 7 2 10 3 7 1 +1
18 ญ. จันทิมา  ตนแทน 7 1 5 2 9 3 7 2 10 3 8 1 +1
19 ญ. จิดาภา  สุวิทยะศิริ 19 3 5 2 6 2 6 2 10 3 20 3 +1
20 ญ. จินตนา  ยินดีรัมย 18 3 1 1 8 3 3 1 6 2 20 3 +2
21 ญ. จุฑาทิพย  พรรณพยอม 7 1 6 2 6 2 7 2 10 3 8 1 +1
22 ญ. จุฑามาศ  ศิลาทอง 18 3 5 2 8 3 6 2 8 3 19 3 +1
23 ญ. ณัฐภรณ  อยูดี 8 1 6 2 6 2 7 2 8 3 9 1 +1
24 ญ. ดิสราภรณ  สืบราช 19 3 2 1 2 1 3 1 4 1 20 3 +1
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ตารางที่  13   (ตอ)

กิจกรรมระหวางการพัฒนา
กอนการ
วจิัยใน
ช้ันเรียน

1 2 3 4

หลังการ
วิจัยใน
ช้ันเรียน

ที่ ช่ือ - นามสกุล

ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ

ความ
กาวหนา

25 ญ. เบญจมาศ สุวรรณา 19 3 5 2 7 2 6 2 8 2 20 3 +1
26 ญ. ปทุมพร  โกสุมสามาตร 15 2 1 1 7 2 7 2 10 3 17 3 +2
27 ญ. ปทุมมา  โกสุมสามาตร 20 3 2 1 7 2 5 2 6 2 20 3 +0
28 ญ. พัชรินทร  ดวงใส 19 3 5 2 8 3 7 2 8 3 20 3 +1
29 ญ. มุกคริน  หมัดจุย 5 1 2 1 9 3 8 3 8 3 6 1 +1
30 ญ. เยาวลักษณ  เนตรชัยภูมิ 12 2 7 2 7 2 7 2 8 3 14 2 +2
31 ญ. รัชสุดา  เทพไฝ 16 3 5 2 8 3 7 2 8 3 17 3 +1
32 ญ. วิลาวัลย  สีหาทิพย 17 3 2 1 4 1 7 2 8 3 18 3 +1
33 ญ. สกุลรัตน  สวยสะอาด 8 1 4 1 8 3 7 2 10 3 9 1 +1
34 ญ.สุจิตรา  กอนทองดี 16 3 3 1 4 1 7 2 6 2 17 3 +1
35 ญ.สุพัตรา  ชูรัตน 14 2 4 1 7 2 6 2 6 2 15 2 +1
36 ญ. สุมินตรา  พรมสุภา 18 3 4 1 5 2 7 2 8 3 19 3 +1
37 ญ. อรพรรณ   ฤกษลักษณี 16 3 4 1 8 3 7 2 4 1 17 3 +1
38 ญ.อุมารินทร  ถนอมศิลป 18 3 2 1 7 2 8 3 8 3 19 3 +1

รวมเฉลี่ย ( X ) 11.37 12.63 +1.26
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ภาคผนวก ง

โครงการวิจัยในชั้นเรียน  ม.2/4
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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เร่ือง

การพัฒนาแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจ
วิชาภาษาอังกฤษ

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4

โดย…..

นางสาวสุวรรณ  เอี่ยมสํ าลี
อาจารย  2  ระดับ  7

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
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ช่ือเร่ือง   :   การพฒันาแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4
ผูจัดทํ า   :   นางสาวสุวรรณ  เอี่ยมสํ าลี  อาจารย  2 ระดับ  7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคคือ  1) เพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษา

อังกฤษ 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2/4โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  ในภาคเรียนที่ 1   
ปการศึกษา  2545

นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 โรงเรียน
นนทบรีุพิทยาคม  ตํ าบลบางกระสอ  อํ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  จํ านวน 27 คน  เครื่องมือที่ใชใน
การวจิยัประกอบดวย  1. แบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  จํ านวน 4 ฉบับ  คือ 1) แบบฝกอาน
นทิานและเขียนสรุปเรื่องที่อานได  2) แบบฝกอานขาวประจํ าวันและตอบคํ าถาม  3) ฝกอาน
โฆษณาและตอบคํ าถาม  4) ฝกอานขอความและเขียนแผนภาพ  2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนทกัษะการอานวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการพัฒนา จํ านวน 1 ฉบับ  การวิเคราะหขอมูล
โดยการจดัระดับการพัฒนาเปน 3 ระดับ  คือ  ระดับ  3  หมายถึง  ดี  ระดับ  2  หมายถึง  พอใช  และ
ระดบั    1 หมายถึง  ควรปรับปรุง   และคาความถี่  รอยละ (%) และคาเฉลี่ย ( x )

ผลการพัฒนาพบวา
1. นกัเรยีนมทีักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น  กลาวคือ

ระดับ 1   กอนพัฒนามี  13 คน (48.15 %) หลังพัฒนา 10 คน (37.04 %)
ระดับ 2  กอนพัฒนามี     9 คน (33.33 %) หลังพัฒนา    7 คน (25.92 %)
ระดับ 3  กอนพัฒนามี     5  คน (18.52 %) หลังพัฒนา   10 คน (37.04 %)

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจสูงขึ้น  กลาวคือ
กอนการพัฒนา คาเฉลี่ย  ( x )   =  9.74
หลังการพัฒนา คาเฉลี่ย  ( x )    =  11.78
โดยมีคาเฉลี่ยของความกาวหนา    2.04
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รายงาน
การพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4

เทคโนโลยีของโลกปจจุบันทํ าใหมนุษยเจริญกาวหนาดานการติดตออยางไรพรมแดน  
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีนี้ ทุกวันนี้จะมี
สารสนเทศจํ านวนมหาศาลเขามายังประเทศไทย สังคมไทยและคนไทย สารสนเทศเหลานี้สวน
ใหญเปนภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนภาษาสากลที่มีบทบาทอยางกวางขวางในการติดตอส่ือสารของมนุษย
ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเขามามีบทบาทอยางกวางขวางในระบบการจัดการศึกษา
ของทุกประเทศในโลก

การทีจ่ะใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายปรับปรุงหลักสูตร
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพือ่ใหมีการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษอยางตอเนื่องตลอดแนว โดยมุงเนนระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียนเปนฐาน ซ่ึงจะ
ทํ าใหผูเรียนสามารถศึกษาไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเต็มตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหนักเรียนมีทักษะในการอานและการ
เขียนจึงเปนส่ิงที่สํ าคัญ ทั้งนี้เพราะในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป ผูเรียนตองศึกษาคนควาตํ ารับ
ตํ าราทางวิชาการที่เปนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ ผูมีทักษะในการอานสูงยอมไดเปรียบในการ 
คนควาหาความรูเพิ่มเติมไดเปนอยางดี

เนื่องจากการอานภาษาอังกฤษเปนสวนหนึ่งที่มีความสํ าคัญตอชีวิตประจํ าวันในสังคม
ยุคใหมอยางไมสามารถแยกออกจากกันได และจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปที่ 2/4   พบวานักเรียนขาดทักษะในการอานวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอาน
แลวไมเขาใจความสํ าคัญของเรื่องที่อานได ขาพเจาจึงเห็นความจํ าเปนในการฝกหัดพัฒนาการอาน
วชิาภาษาองักฤษโดยใชแบบฝกทักษะการอาน  4  กิจกรรมตามหลักจิตวิทยา ดังนี้

1. กฎการเรียนรูของ Thorndike  เกีย่วกับกฎการฝกหัด ซ่ึงสอดคลองกับการทดลอง
ของ Watson นั่นคือ ส่ิงใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทํ าบอยๆ ยอมทํ าใหผูฝกคลองแคลว  
สามารถท ําไดดี ในทางตรงกันขาม ส่ิงใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกหัด ทอดทิ้งไปนานแลว  ยอมทํ าได
ไมดเีหมอืนเดิม  ตอเมื่อมีการฝกฝนหรือกระทํ าซ้ํ าก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มขั้น

2. ความแตกตางระหวางบุคคล  ครูควรคํ านึงวานักเรียนแตละคนมีความรู ความถนัด  
ความสามารถและความสนใจที่ตางกัน ฉะนั้นในการสรางแบบฝก จึงควรพิจารณาถึงความไม
เหมาะสม  ไมยากหรืองายเกินไป และควรมีหลายแบบ
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3. การจงูใจผูเรียน สามารถทํ าไดโดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก  เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูเรียน เปนการกระตุนนักเรียนใหติดตามตอไปและประสบผลสํ าเร็จในการทํ าแบบฝก  
นอกจากนัน้การใชแบบฝกสั้นๆ จะชวยไมใหผูเรียนเบื่อหนาย

4. การนํ าสิ่งที่มีความหมายตอชีวิตและการเรียนรูมาใหนักเรียนไดทดลองทํ า ภาษาที่
ใชพดู  ใชเขยีนในชีวิตประจํ าวัน  ทํ าใหผูเรียนไดเรียนและทํ าแบบฝกในสิ่งที่ใกลตัว  นอกจากจะจํ า
ไดแมนย ําแลว  นักเรียนยังสามารถนํ าหลักและความรูที่ไดรับไปใชประโยชนอีกดวย

ดงันัน้ในการวจิยัในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษนี้ ขาพเจาไดนํ าแนวคิดในเรื่องการฝกฝน
บอยๆ  และการเรียนรูจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก   การนํ าเรื่องใกลตัวมาเรียนรูจนทํ าใหนักเรียนเกิด
ทกัษะและความชํ านาญในดานการอาน  พรอมทั้งสามารถปฏิบัติตนในการอานในวิชาภาษาอังกฤษ

กอนที่ขาพเจาจะดํ าเนินการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝก   
ขาพเจาไดวัดความรู ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวชิาภาษาอังกฤษกอนการวิจัยในชั้นเรียน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 จากการประเมินกอน
การวจิยัในชัน้เรียนใชเกณฑการประเมิน  โดยพิจารณาจากผลงานดังนี้

ระดับ 3 ดี         อานแลวเขาใจใจความสํ าคัญไดครอบคลุมประเด็นของ
                                                     เร่ืองและสามารถตีความบอกรายละเอียดไดถูกตอง  โดย
                                                     มีคะแนนระหวาง 16 – 20 คะแนน

ระดับ 2 พอใช อานแลวเขาใจใจความสํ าคัญไดเกือบครอบคลุมประเด็น
ของเรื่องและบอกรายละเอียดไดถูกตองเปนบางสวน
โดยมคีะแนนระหวาง 10 - 15 คะแนน

ระดับ 1 ควรปรับปรุง  อานแลวเขาใจใจความไมครอบคลุมประเด็น และบอก
รายละเอียดไมถูกตอง ชัดเจน  โดยมีคะแนนระหวาง
0 – 9  คะแนน

ผลการประเมินกอนการวิจัยในชั้นเรียนปรากฏผลดังนี้
ระดับ 3 ดี จ ํานวน  5  คน คิดเปนรอยละ 18.52
ระดับ 2 พอใช จ ํานวน   9   คน  คิดเปนรอยละ 33.33
ระดับ 1 ควรปรับปรุง จ ํานวน 13   คน คิดเปนรอยละ 48.15

จากการประเมนิผลกอนการวิจัยในชั้นเรียน  พบวา  นักเรียนสวนใหญยังตองพัฒนาให
ดขีึน้  กลาวคือ นักเรียนอยูในระดับพอใช จํ านวน 9 คนและระดับควรปรับปรุงจํ านวน 13  คน  รวม
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เปนนกัเรยีนจ ํานวน 22 คน จึงควรตองพัฒนานักเรียนทั้งหอง  เพื่อใหนักเรียนพัฒนาทักษะการอาน
เพือ่ความเขาใจ  โดยใชแบบฝก จํ านวน 4  กิจกรรม  ดังนี้

กิจกรรมที่ 1  ฝกอานนิทานและเขียนสรุปเรื่องที่อานได
กิจกรรมที่ 2     ฝกอานขาวประจํ าวันและตอบคํ าถาม
กิจกรรมที่ 3 ฝกอานโฆษณาและตอบคํ าถาม
กิจกรรมที่ 4 ฝกอานขอความและเขียนแผนภาพได
ผลการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ  ทั้ง  4  กิจกรรม  มีดังนี้
กิจกรรมท่ี  1  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน   2   คน คิดเปนรอยละ 7.41
ระดับ 2 จ ํานวน  20   คน คิดเปนรอยละ 74.07
ระดับ 1 จ ํานวน   5 คน คิดเปนรอยละ 18.52
กิจกรรมท่ี  2  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน   6 คน คิดเปนรอยละ 22.22
ระดับ 2 จ ํานวน  17 คน คิดเปนรอยละ 62.96
ระดับ 1 จ ํานวน   4  คน คิดเปนรอยละ 14.82
กิจกรรมท่ี  3  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 15   คน คิดเปนรอยละ 55.56
ระดับ 2 จ ํานวน  11   คน คิดเปนรอยละ 40.74
ระดับ 1 จ ํานวน   1 คน คิดเปนรอยละ 3.70
กิจกรรมท่ี  4  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 15   คน คิดเปนรอยละ 55.56
ระดับ 2 จ ํานวน  12   คน คิดเปนรอยละ 44.44
ระดับ 1 จ ํานวน   0 คน คิดเปนรอยละ 0.00

การประเมนิผลภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน  ในวันที่  13   มิถุนายน  พ.ศ.  2545  เปน
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนการวิจัยใน
ช้ันเรยีน    โดยมีเกณฑการประเมินเชนเดียวกัน  ซ่ึงมีผลการประเมิน  ดังนี้

ระดับ 3 จ ํานวน 10   คน คิดเปนรอยละ 37.04
ระดับ 2 จ ํานวน     7 คน คิดเปนรอยละ 25.92
ระดับ 1 จ ํานวน 10   คน คิดเปนรอยละ 37.04
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เมือ่น ําผลการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ  โดยนํ าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการ
วจิยัในชัน้เรียนเมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  2545   และนํ าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการ
วจิยัในชั้นเรียน เมื่อวันที่    10  มิถุนายน  พ.ศ.  2545  มาเปรียบเทียบกัน  มีผลดังนี้

ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบกอนและภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน

ผลการพัฒนาตามระดับคุณภาพ (คน)
รายการ

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1
กอนการวิจัยในชั้นเรียน 5 9 13
ภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน 10 7 10

รวม +5 -2 -3

จากตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบ กอน-ภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนสามารถ
แสดงเปนแผนภูมิ ดังนี้

แผนภูมิการเปรียบเทียบกอนและหลังการวิจัยในชั้นเรียน

          20
          15

           10                                                                                                                                 กอน

            5 หลัง

ระดับ 1 2 3

และจากการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ขาพเจาไดประสบการณและแนวคิดเกี่ยวกับการ
พฒันาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนี้

1. การฝกใหนักเรียนพัฒนาตามขั้นตอนของการพัฒนาจากงายไปหายาก ทํ าให 
นกัเรยีนเกดิการเรียนรูและมีทักษะพื้นฐานที่สูงขึ้น  ทํ าใหนักเรียนสามารถพัฒนาการอานไดดีขึ้น
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2. นักเรียนตองไดรับการฝกปฏิบัติกิจกรรมอยางสมํ่ าเสมอ จึงทํ าใหเกิดทักษะการ
เรียนรูที่ถาวร

3. การทํ ากิจกรรมรวมกันเปนกลุมเปดโอกาสใหนักเรียนกลุมที่เกงไดชวยเหลือ 
นกัเรยีนกลุมออน ทํ าใหนักเรียนภายในระดับชั้นเดียวกันมีพัฒนาการดานการเรียนรูไปพรอมๆ กัน

4. การเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติภายหลังครูใหความรู และคอยให 
ค ําแนะนํ าทํ าใหนักเรียนกระตือรือรนในการเรียนการสอนมากขึ้น

5. การใหนกัเรียนไดทราบผลการทํ างานของตน  ไดแก  การเฉลยคํ าตอบ  ใหนักเรียน  
ทราบผลอยางรวดเร็ว จะเปนการสรางความพอใจแกนักเรียน  และเปนการเสริมแรงที่จะพัฒนางาน
ใหดียิ่งๆ ขึ้นไป

6. การนํ าหลักจิตวิทยามาชวยในการสรางแบบฝกและวิธีการเรียนการสอนทํ าใหการ
จดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย

สรุปไดวาจากการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้  ทํ าใหนักเรียนพัฒนาทักษะการอานเพื่อความ
เขาใจของวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงถึงแมวา นักเรียนบางคนจะไมผานเกณฑ (50%) แตนักเรียนสวนมาก
ก็มีคะแนนเพิ่มขึ้น  ซ่ึงแสดงว า  นักเรียนมีพัฒนาการในด านการเรียนการสอนมากขึ้น  
นั่นเอง
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ช่ือโครงการ                 พัฒนาแบบฝกพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจในชั้น  ม. 2/4
ผูจัดทํ า                           นางสาวสุวรรณ   เอี่ยมสํ าลี   อาจารย    2   ระดับ  7
หนวยงาน                      โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  ต.บางกระสอ  อ. เมือง  จ.นนทบุรี
ระยะเวลาดํ าเนินการ      13  พฤษภาคม  2545 - 20 มิถุนายน  2545

1. หลักการและเหตุผล
         ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สํ าคัญภาษาหนึ่งในปจจุบันเพราะเปนภาษาสากลที่ใชในการ

ส่ือสารและในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 เนนใหผูเรียนเปนสํ าคัญ ดังนั้นครู – 
อาจารยที่ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษในหมวดวิชาภาษาตางประเทศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมจึง
ตองมกีารปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงของโลก

ทักษะการอานเปนทักษะที่สํ าคัญทักษะหนึ่งในวิชาภาษาอังกฤษ เพราะเปนทักษะที่ 
จํ าเปนในการติดตอส่ือสารและการแสวงหา คนหาขอมูล แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมที่ผานมาปรากฏวาตํ่ ากวาเกณฑ 
(50%)  จงึจํ าเปนตองพัฒนาทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นนี้
2. วัตถุประสงค

1)   เพือ่พฒันาทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียน
2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจ

ของนักเรียน
3. กรอบแนวคิดในการพัฒนา

3.1 แนวคดิในการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ
1)  หลักการฝกบอยๆ จนเกิดทักษะ

 2) อานเรื่องที่นักเรียนสนใจ
3.2 คณุลักษณะที่พึงประสงค

1) สามารถอานและเขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องที่อานไดบางเล็กนอย
 2) สามารถอานและเขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องที่อานในประเด็นสํ าคัญใหถูก
ตอง เปนสวนใหญ

 3) สามารถอานและเขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องที่อานในประเด็นสํ าคัญไดถูก
ตองอยางสมํ่ าเสมอ

 
1.3 ความสามารถของนักเรียน
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1) นกัเรยีนอานและเดาความหมายจากเรื่องที่อานไดถูกตอง
2) นกัเรยีนอานและบอกจับใจความสํ าคัญจากเรื่องที่อานไดถูกตอง
3) นกัเรยีนอานบทความและเรียงลํ าดับเหตุการณไดถูกตอง
4) นกัเรยีนอานเพื่อความเขาใจและเขียนเปนแผนภาพโครงเรื่องไดถูกตอง

1.4 กระบวนการพัฒนา
1) ฝกอานจากนิทานและเขียนสรุป
2) ฝกอานจากขาวประจํ าวัน
3) ฝกอานจากโฆษณา
4) ฝกอานขาวขอความที่นักเรียนสนใจ

4. การดํ าเนินการ
4.1 กลุมเปาหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 จํ านวน  31 คน ในภาคเรียนที่ 1 ป

การศกึษา  2545  (ระยะเวลาดํ าเนินการ  13  พฤษภาคม  2545  ถึง  20  มิถุนายน  2545 )
4.2 ตวัแปรที่ศึกษา

1) ตวัแปรตน  แบบฝกการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียน
 2) ตวัแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียน

4.3 นวตักรรม  แบบฝกการอานเพื่อความเขาใจ
4.4  วิธีการพัฒนา

1) การประเมินกอนการพัฒนา
                    2) ทดสอบโดยใหนักเรียนอานและเขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องที่ครูกํ าหนด  1  
เรือ่ง  พรอมทั้งตรวจและวิเคราะหผล

3) การดํ าเนินการพัฒนา
                    4 ) ฝกทักษะใหนักเรียนอานและเขาใจใจความสํ าคัญในกิจกรรมการพัฒนา 
จ ํานวน 4     กิจกรรม  คือ

กิจกรรมที่   1 ฝกอานนิทานและเขียนสรุปเรื่องที่อานได
กิจกรรมที่   2  ฝกอานขาวประจํ าวันและตอบคํ าถาม
กิจกรรมที่   3  ฝกอานโฆษณาและตอบคํ าถาม
กิจกรรมที่   4   ฝกอานขอความและเขียนแผนภาพ

5) การประเมินผลหลังการพัฒนา
                                 กิจกรรมที่  5  ใหนกัเรียนอานบทความสั้นๆ และเขาใจใจความสํ าคัญ

4.5 การเก็บขอมูล
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1) ขอมูลนักเรียน
-      คะแนนความกาวหนาในการอานจับใจความ
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ

2) วิธีการเก็บขอมูล
- ใชวิธีการทดสอบ

3) เครื่องมือ
- แบบทดสอบตามกิจกรรมที่กํ าหนด

4.6 การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
1) การวิเคราะหขอมูล

- วเิคราะหคะแนนความกาวหนา
- วเิคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการพัฒนา

2) สถิติที่ใช  คือ  รอยละ
3) เกณฑประเมิน

- ขอบกพรองในการอานเพื่อความเขาใจ
- พฒันาการดานการอานเพื่อความเขาใจ
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจ

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
นกัเรยีนสามารถอานเพื่อความเขาใจไดถูกตองและมีพัฒนาการดานทักษะการอาน

ลงชื่อ                                        ผูเสนอโครงการ
         ( นางสาวสุวรรณ   เอี่ยมสํ าลี )

    อาจารย  2  ระดับ  7   หมวดวิชาภาษาตางประเทศ
                                                                              โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
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แบบทดสอบกอน - หลังการวิจัยในชั้นเรียน
Reading test of classroom research

Level M.2  Time 50  minutes
Directions: read these passages and answer the questions

( 1 )
Somchai and Boonchu lived in a small village.  Last year there was a hard storm.

Three people were hurt in the storm.  There wasn’t a doctor in the village.
Boonchu tried to telephone the doctor in the town a few kilometers away.  The

telephone did not work. Boonchu and somchai began to walk to the town.  They climbed over
some trees in the middle of the street.  All the fields were full of water.  It was very difficult to go
to the town.

Boonchu and Somchai crossed a river and walked into the town. They went into the
hospital and told the doctor about the three people.
(Source: มาลินี  จันทวิมล. Practice in Comprehension, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช
จํ ากัด, 2529) 35)

1. What happened to the three people?
a. They walked in the storm.
b. They went to the hospital.
c. They were hurt in the storm.
d. They tried to telephone the doctor.

2. What did the boys do first?
a. They crossed a river.
b. They walked to the town.
c. They telephoned to the doctor.
d. They climbed over some trees.
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3. What does “difficult” in line 7 mean?
a. hard
b. easy
c. quick
d. dangerous

4. Why did Somchai and Boonchu go to the town?
a. To find a doctor.
b. To get people to help.
c. To run away from a bad storm.
d. To take their friends to the hospital.

5. Somchai and Boonchu did not do one thing.  What was it?  They did not                  
a. cross a river
b. walk across the river.
c. climb over some trees.
d. talk to the doctor on the phone.

6. What kind of boys are Somchai and Boonchu? They are             
a. bad
b. kind
c. selfish
d. dangerous

7. Why did Boonchu and Somchai climb over some trees in the middle of the street?
a. There was a hard storm.
b. The telephone did not work.
c. There wasn’t a doctor in the village.
d. It was very difficult to go to the town.

(2)
Pim woke up suddenly.  It was very dark in the bedroom.  Then she heard the sound 

again. She woke Pat, who was sleeping soundly beside her.   “Tap..tap..tap.” Pim and her younger 
sister listened carefully.  “Tap..tap..tap.” It was not a loud sound.  What was it?  Was someone 
trying to get into their house?   So the two girls climbed out of bed bravely and moved quietly to 
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the doorway.  They peeped into the living room.  Then they jumped.  This time they heard the 
noise behind them.  Their hearts were beating very fast when they turned around.  Then the two 
girls laughed.  “It’s not a thief after all.  It’s the tree.  It is not raining.  The wind is blowing the 
tree and a branch is tapping on the window!” Pim told her sister.  Then the two girls went back to 
bed again.     
(Source: Tim Priesack and Terry Tomscha. One World ,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช
จํ ากัด, 2529) 24)

8. When did Pim hear the sound?
a. At night.
b. In the evening
c. In the morning
d. In the afternoon

10.  Pim was waken up by                    
a. her sister
b. a loud noise
c. a quiet sound
d. a strong wind

9. Pim thought                      
a. the wind was making the noise.
b. Her heart was beating very fast.
c. The sound came from their bedroom.
d. A thief was trying to enter their house.

10. Who slept beside Pim?
a. Pat
b. A thief
c. Her mother
d. Her friend
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11. Pim and Pat                 when they knew that it was not a thief after all.
a. became brave
b. turned around
c. were frightened
d. thought it was funny

12. Why did their hearts beat very fast?
a. They became brave.
b. They were frightened.
c. The thief was very terrible.
d. They peeped into the living room.

13.                    Made the branch of the tree tap on the window.
a. Pim
b. A thief
c. The rain
d. The wind

14. Where was the tree?
a. In the living-room
b. Near the house
c. Near the bedroom
d. Behind the two girls

(3)
Choose the best answer from a, b, c or d to complete the passage.

Johnny and Rob are good friends. Their houses are near a canal. They …(15)… to school every
morning. They are always early …….(16) …..the school is near their houses. At school, the
teacher …….(17)….. them history, English, mathematics and singing. They like …….(18)…..
school and the teacher. They ….(19)…. many friends at school, too. Johnny likes to sing ……..
(20)…….. Rob likes English.
(Source:  Paul Radley and other. Trio 011 - 012 ,(กรุงเทพฯ : สํ านักพิมพอักษรเจริญทัศน, 2539)
53)
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15.       a. play b. walk
b.  live d. like

16. a. and b. because
c. but d. so

17. a. studies b. tells
c. teaches d. gives

18. a. his b. their
c. theirs d. them

19. a. are b. is
c. have d. has

20. a. but b. if
c. so d. because 
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กิจกรรมที่ 1

Direction  : Read this story and answer the questions.
The story of Cinderella comes from France.  It is about Cinderella who wanted to go 

to a dance, but her stepmother wouldn’t let her.  Then her godmother came to see her.  She gave 
Cinderella some beautiful clothes and told her to go to the dance.  She also gave her shoes of 
glass.  Cinderella danced with a prince. He thought she was very beautiful.

At 12 o’clock, Cinderella had to come away from the dance.  As she ran away, one of 
her shoes fell off and the prince found it.  He knew the shoe was Cinderella’s.  “I will look for the 
beautiful girl who owns this shoe and I will marry her,” he said.  After seeing many other women, 
the prince found Cinderella and married her.  This is the story of Cinderella that everyone knows. 
However, there is one thing wrong with it.  The shoe could not have been made of glass.  No one 
could dance in shoe of glass! Why does the story say that the shoes were made of glass?  The 
answer is that the French word for fur is ‘vair’ and French word for glass is ‘verre’.  The two 
words have the same sound.  People thought they heard the word for ‘glass’ when they really 
heard the word for ‘fur’.  Cinderella had shoe of fur, not shoes of glass!
Exercise I  Answer these questions.

1. What is the story about?
2. What is the main idea of this story?
3. Where does the story of Cinderella come from?
3.    What did the godmother give Cinderella?
4. What time had Cinderella to come away from the dance?
5. Why were the shoes  important in this story?
1. Who wouldn’t let Cinderella go to dance?
2. What is the prince want to do with Cinderella?
3. Which is word of French for glass ?
4. What happened in the last of story?
5. What do you think about this story?

Exercise II    Write 3  sentences of the story
************************************
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กิจกรรมที่ 2

Direction: Read this news and answer the questions
Free flight tickets

HONG KONG – Thousands of Hong Kong people recently queued to take part in lottery in which 
10,000 plane tickets will be given away by the territory’s airline.

Cathay Pacific is giving return tickets to Hong Kong residents who nominate friends 
or relatives to visit the territory in what the airline claims is a move to boost tourism.

The flights can only be taken between April and July, a traditionally quiet time for 
inbound tourism and the winning flights will be individual rather than in pairs, meaning any 
couples who want to travel will have to buy a second ticket. – dpa.

1. Where is Hong Kong?
2.   What is the airline to Hong Kong?
3.  How many plane tickets will be given away by the territory’s airline?
4.   What is the  mean of ‘claims’?
5. Do you know the name of other airline?  What ?
6. Write the passage about this news in simple sentences.

@@@@@@@@@@@@
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กิจกรรมที่ 3

Direction : Read the advertisement and do the exercise.

For Sale !
House, Soi Ekamai

3 – bedroom, 2 bathrooms,
air, tel., kitchen, furnished.

Tel. 251-0168

Exercise  Write True or False
1. This house is very small.
2. There are three bedrooms in this house.
3. This house is for rent.
4. There are some furniture in this house.
5. The house is in Soi Ekamai.
Exercise  Matching the same meaning

A     B
                     1. bedroom a. speak
                     2. bathroom b. tables, chairs, beds etc.
                     3. telephone c. sleep
                     4. kitchen d. toilet
                     5. dining room e. food
                     6. furnish f. dinner
                     7. air g. temperature

************************************
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Lost
Black wallet has been lost at Siam Square.
Included in the wallet are driving license,

Credit card, etc.
Reward will be given  to anyone who has found it.

Tel. 253-1159

Exercise  Answer the questions
1. What has been lost?
2. Where was it lost?
3. What color was the thing?
4. What was in it?
5. What will be given if  you have found it?
Exercise Write True of False
1. The color of the wallet is black.
2. Someone stole the wallet.
3. He forgot the wallet at home.
4. There is a credit card in the wallet.
5. No one has found the wallet yet.

%%%%%%%
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กิจกรรมที่ 4

Direction: Read the dialogue and add the table.
Mom    : Can you go to the shops for me, Sam?
Sam     : Sure, Mom. What do you want ?
Mom : I’m going to write a shopping list for you. I’d like a kilo of fish. That costs

three dollars.  Ten eggs: they’re eight cents each.  A bottle of cooking oil.                     
That’s a dollar twenty-five.  Half a kilo of onions: fifty cents.  And two
hundred and fifty grams of chilies.  They’re a dollar.

FOOD QUANTITY COST

Write the answers.
1. Where is Sam going to shop some food ?
2. What things do Sam buy a kilo?
3.  What does it cost three dollars?
4. What is he going to buy a bottle?
5. What do they cost fifty cents?
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ตารางที่  15 แบบสรุปผลคะแนนการพัฒนาทักษะการอาน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/4
                         ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา   2545 (13 พฤษภาคม  - 20 มิถุนายน  2545)

กิจกรรมระหวางการพัฒนากอนการ
วิจัยในชั้น
เรียน

1 2 3 4

หลังการวิจัย
ใน

ช้ันเรียน
ที่ ช่ือ - นามสกุล

ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ

ความ
กาวหนา

1 ช. ภูวดล  พิมพดี 15 2 6 2 9 3 10 3 10 3 16 3 +1
2 ช. กฤษณ  วิระตระกูล 3 1 8 3 7 2 9 3 9 3 6 1 +3
3 ช. ประกิจ  ปนเหนงเพชร 18 3 6 2 6 2 10 3 8 3 16 3 -2
4 ช. พลรบ  แกวพวง 4 1 7 2 8 3 7 2 8 3 10 2 +6
5 ช. พิพัฒน  พรหมเสนา 4 1 6 2 5 2 5 2 5 2 5 1 +1
6 ช. เมฆินทร  คํ าใบ 8 1 6 2 7 2 6 2 10 3 10 2 +2
7 ช. ยุทธชัย  พรมลี้ 4 1 7 2 6 2 10 3 7 2 5 1 +1
8 ช. วีระชัย  ปญญา 16 3 7 2 6 2 10 3 10 3 18 3 +2
9 ช. สมศักดิ์  จํ าเนียน 16 3 5 2 6 2 7 2 9 3 17 3 +1
10 ญ. ชรินธร  สุปตติ 6 1 5 2 8 3 6 2 7 2 10 2 +4
11 ญ. นันทนิตย  บืดขุนทด 7 1 5 2 4 1 6 2 7 2 9 1 +2
12 ญ. บัว  คํ าสงค 3 1 4 1 8 3 8 3 6 2 5 1 +2
13 ญ. บานเย็น  ไกแกว 3 1 7 2 8 3 8 3 7 2 5 1 +2
14 ญ. ปะนัตรา  พระนคร 14 2 3 1 4 1 5 2 7 2 15 2 +1
15 ญ. ปยวรรณ  ทรงเดช 15 2 3 1 5 2 5 2 6 2 16 3 +1
16 ญ. พิกุลแกว  ชางแกะ 15 2 4 1 4 1 6 2 7 2 17 3 +2
17 ญ. มีนา  บุญเพิ่ม 14 2 4 1 7 2 10 3 9 3 15 2 +1
18 ญ. ลูกอินทร  มูลอุดม 16 3 5 2 5 2 8 3 9 3 20 3 +4
19 ญ. วิไลรัตน  ชาวนํ้ าหุง 11 2 6 2 6 2 10 3 10 3 12 2 +1
20 ญ. อาภาศรี  เพ็ชรเภา 14 2 5 2 5 2 4 1 7 2 17 3 +3
21 ช. วิทยา  บุณยฤทธกิจ 16 3 6 2 7 2 6 2 10 3 19 3 +3
22 ญ. กัลยา  ทองถิ่น 5 1 5 2 8 3 8 3 7 2 7 1 +2
23 ช. ภูชิต  แกนทองแดง 7 1 5 2 6 2 8 3 7 2 8 1 +1
24 ญ. ศิริรัตน  บัวคง 2 1 9 3 7 2 10 3 10 3 5 1 +3
25 ญ. สุวดี  พันธกลับ 15 2 6 2 3 1 10 3 8 3 17 3 +2
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ตารางที่    15  (ตอ)

กิจกรรมระหวางการพัฒนากอนการ
วิจัยในชั้น
เรียน

1 2 3 4

หลังการวิจัย
ใน

ช้ันเรียน
ที่ ช่ือ - นามสกุล

ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ ผล ระดับ

ความ
กาวหนา

26 ญ.อรวรรณ  พุมอยู 1 1 7 2 5 2 8 3 10 3 5 1 +4
27 ช.ไพรัตน  วงษที 11 2 5 2 5 2 6 2 9 3 13 2 +2

รวมเฉลี่ย ( X ) 9.74 11.78 +2.04
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ภาคผนวก จ

โครงการวิจัยในชั้นเรียน  ม.3/2
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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เร่ือง
การพัฒนาแบบฝกการอาน

เพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2

โดย…..

นางสาวลัดดาวัลย  ธีระชิต
อาจารย  2  ระดับ  7

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
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ช่ือเร่ือง   :   การพฒันาแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2
ผูจัดทํ า   :   นางสาวลัดดาวัลย  ธีระชิต  อาจารย  2 ระดับ  7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษา

อังกฤษ  2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2โรงเรยีนนนทบุรีพิทยาคม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  
2545

นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียน
นนทบรีุพิทยาคม  ตํ าบลบางกระสอ  อํ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี จํ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวจิยัประกอบดวย  1.  แบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ จํ านวน 5 ฉบับ  คือ 1) แบบฝกอาน
โฆษณา   2) แบบฝกอานขาวประจํ าวัน  3) ฝกอานนิทานและเขียนสรุปเรื่องที่อานได   4) ฝกอาน
ขอความจากการตูนภาษาอังกฤษ  5) ฝกอานบทความสั้นๆ และจับใจความสํ าคัญ       2. แบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการพัฒนา จํ านวน 1 
ฉบบั การวิเคราะหขอมูลโดยการจัดระดับการพัฒนาเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 3 หมายถึง ดี ระดับ 2 
หมายถงึ  พอใช  และระดับ 1 หมายถึง  ควรปรับปรุง และคาความถี่ รอยละ (%) และคาเฉลี่ย ( x )

ผลการพัฒนาพบวา
1.  นกัเรยีนมทีักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น  กลาวคือ

ระดับ 1 กอนพัฒนามี   5 คน (15.63 %) หลังพัฒนา   0 คน (0.00 %)
ระดับ 2 กอนพัฒนามี 13  คน (40.62 %) หลังพัฒนา    6  คน (18.75 %)
ระดับ 3 กอนพัฒนามี  14  คน (43.75 %) หลังพัฒนา 26  คน (81.25 %)

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจสูงขึ้น  กลาวคือ
กอนการพัฒนา คาเฉลี่ย  ( x )   =  6.18
หลังการพัฒนา คาเฉลี่ย  ( x )    =  8.56
โดยมีคาเฉลี่ยของความกาวหนา    1.75
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รายงาน
การพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล เปนวัฒนธรรมทางตะวันตกซึ่งจํ าเปนตองนํ ามาใชในการ
ส่ือสารในชีวิตประจํ าวัน จึงจํ าเปนตองศึกษาตามกระบวนการเรียนรูเปนขั้นตอนตามความ 
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ครูผูสอนตองเนนความสัมฤทธิ์ผลของทักษะในการเขาใจภาษา คือ  
การฟง การพูด ทักษะในการใชคือการอานและการเขียน จนสามารถใชเปนสื่อความคิด ความเขาใจ  
เพือ่แสวงหาความรูและเหตุผล

ทกัษะทางภาษาอังกฤษมี  4  ดาน การฟง การพูด การอานและการเขียนนั้น มีความ 
จ ําเปนจะตองฝกซํ้ า ทบทวนบอยๆ จึงจะใชไดคลองแคลวและถูกตอง แมนยํ าขึ้น ทักษะทั้ง 4 นี้ การ
อานนับวาเปนทักษะที่สํ าคัญอยางหนึ่งเพราะการอานจะชวยใหผูอานไดขอมูล ขยายความคิดกวาง
ออกไป  กลายเปนคนฉลาดรอบรู  รูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง

จากประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2  ขาพเจาพบวา เร่ืองที่
เปนปญหากับผูเรียน คือ นักเรียนยังขาดทักษะในการอาน โดยเฉพาะอานแลวไมสามารถ 
จับประเด็นหรือสาระของเรื่องที่อานได อานแลวตอบคํ าถามไมได ไมรูวาขอความหรือที่อาน 
ขอความใดเปนขอความที่สํ าคัญ ขาพเจาเห็นความจํ าเปนตองพัฒนาทักษะการอาน เพื่อใหนักเรียน
มีการพัฒนาดานการอานที่สูงขึ้น สามารถใชทักษะการอานในการเรียนวิชาตางๆ และสามารถนํ า
ไปแสวงหาความรูที่ตนเองสนใจได โดยใชแบบฝกทักษะการอาน 5 กิจกรรมตามหลักจิตวิทยาดังนี้

1. กฎการเรียนรูของ Thorndike  เกีย่วกับกฎการฝกหัด ซ่ึงสอดคลองกับการทดลอง
ของ Watson นั่นคือ ส่ิงใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทํ าบอยๆ ยอมทํ าใหผูฝกคลองแคลว  
สามารถท ําไดดี ในทางตรงกันขาม  ส่ิงใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกหัด ทอดทิ้งไปนานแลว ยอมทํ าได
ไมดเีหมอืนเดิม  ตอเมื่อมีการฝกฝนหรือกระทํ าซ้ํ าก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มขั้น

2.  ความแตกตางระหวางบุคคล ครูควรคํ านึงวานักเรียนแตละคนมีความรู ความถนัด  
ความสามารถและความสนใจที่ตางกัน ฉะนั้นในการสรางแบบฝก จึงควรพิจารณาถึงความไม
เหมาะสม  ไมยากหรืองายเกินไป และควรมีหลายแบบ

3.  การจงูใจผูเรียน สามารถทํ าไดโดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูเรียน เปนการกระตุนนักเรียนใหติดตามตอไปและประสบผลสํ าเร็จในการทํ าแบบฝก  
นอกจากนัน้การใชแบบฝกสั้นๆ จะชวยไมใหผูเรียนเบื่อหนาย
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4. การน ําสิง่ที่มีความหมายตอชีวิตและการเรียนรูมาใหนักเรียนไดทดลองทํ า  ภาษาที่
ใชพดู  ใชเขยีนในชีวิตประจํ าวัน  ทํ าใหผูเรียนไดเรียนและทํ าแบบฝกในสิ่งที่ใกลตัว  นอกจากจะจํ า
ไดแมนย ําแลว  นักเรียนยังสามารถนํ าหลักและความรูที่ไดรับไปใชประโยชนอีกดวย

ในการวจิยัในชัน้เรียนวิชาภาษาอังกฤษนี้ ขาพเจาไดนํ าแนวคิดในเรื่องการฝกฝนบอยๆ  
และการเรียนรูจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก การนํ าเรื่องใกลตัวมาเรียนรูจนทํ าใหนักเรียนเกิดทักษะ
และความชํ านาญในดานการอาน  พรอมทั้งสามารถปฏิบัติตนในการอานในวิชาภาษาอังกฤษ

กอนที่ขาพเจาจะดํ าเนินการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝก  
ขาพเจาไดวัดความรู ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวชิาภาษาอังกฤษกอนการวิจัยในชั้นเรียน   ในวันที่  14  พฤษภาคม  2545   โดยใหนักเรียนทํ า
กจิกรรมทดสอบกอนการพัฒนาดังนี้

Explanation: ใหนกัเรียนอานเพื่อความเขาใจจากขอความที่อานได  ดังตอไปนี้
1. Read this passage then chose the best answer.
2. Rearrange the sentence from the story.
3. Write the opposite  words.
4. Keep the time for making activity in one hour.
จากการประเมนิกอนการวิจัยในชั้นเรียนใชเกณฑการประเมิน โดยพิจารณาจากผลงาน

ดังนี้
ระดับ 3 ดี         อานแลวเขาใจใจความสํ าคัญไดครอบคลุมประเด็นของ

เรือ่งและนํ าประเด็นสํ าคัญมาเขียนเรียงประโยคเปน
โครงเรื่องไดอยางชัดเจนพรอมทั้งหาคํ าศัพทจากเนื้อเร่ือง
จบัคูคํ าตรงกันขามไดถูกตอง โดยมีคะแนนระหวาง 16 –
20      คะแนน

ระดับ 2 พอใช          อานแลวเขาใจใจความสํ าคัญไดเกือบครอบคลุมประเด็น
ของเรื่อง และเขียนโครงเรื่องไดเปนบางสวน และจับคู

                                                   คํ าศัพทตรงขามจากเนื้อเร่ืองไดเปนบางคํ า โดยมีคะแนน
ระหวาง 10 - 15 คะแนน

ระดับ 1 ควรปรับปรุง  อานแลวเขาใจใจความสํ าคัญไมครอบคลุมประเด็นสวน
ใหญ และเขียนเรียงประโยคเปนโครงเรื่องไมชัดเจน จับคู
ค ําศพัทตรงขามไดไมชัดเจน  โดยมีคะแนนระหวาง  0 – 9
คะแนน
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ผลการประเมินกอนการวิจัยในชั้นเรียนปรากฏผลดังนี้
ระดับ 3 ดี             จ ํานวน  14  คน คิดเปนรอยละ 43.75
ระดับ 2 พอใช จ ํานวน 13   คน  คิดเปนรอยละ 40.62
ระดับ 1 ควรปรับปรุง   จ ํานวน  13   คน คิดเปนรอยละ 15.63

จากการประเมนิผลกอนการวิจัยในชั้นเรียน  พบวา  นักเรียนสวนใหญยังตองพัฒนาให
ดขีึน้  กลาวคือ  นักเรียนอยูในระดับพอใช จํ านวน 13 คนและระดับควรปรับปรุงจํ านวน 5 คน  รวม
เปนนกัเรยีนจ ํานวน 18 คน จึงควรตองพัฒนานักเรียนทั้งหอง  เพื่อใหนักเรียนพัฒนาทักษะการอาน
เพือ่ความเขาใจ  โดยใชแบบฝก  จํ านวน 5 กิจกรรม  ดังนี้

ผลการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ  ทั้ง  4  กิจกรรม  มีดังนี้
Activity 1  Practice reading  advertisement then answer these questions
Activity 2  Practice reading the passage the  newspaper carefully .
Activity 3  Practice reading a short story then answer the questions and write a 

summary of the text
Activity 4    Practice reading cartoon scripts then answer the questions.
Activity 5  Practice reading information from a short passage then choose the correct

                                                         answer
การพฒันาตามกิจกรรมที่กํ าหนดทั้ง  5  กิจกรรม  มีรายละเอียด  ดังตอไปนี้
Activity : Practice reading advertisement
Activity 1
Explanation : ใหนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังตอไปนี้
1. อานโฆษณาที่ครูกํ าหนดให
2. ตัง้คํ าถามและตอบคํ าถามจากการอานโฆษณา  จํ านวน  5  ขอ
3. ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   30  นาที
เกณฑการประเมิน
ระดับ 3 ดี หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไดครอบคลุมประเด็นของ

เรือ่งนํ ามาตั้งคํ าถามและตอบไดอยางชัดเจนถูก
ตอง โดยมีคะแนนระหวาง  8 – 10 
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ระดับ 2 พอใช หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไดเกือบครอบคลุมประเด็นนํ า
มาตั้งคํ าถามและตอบไดถูกตองเปนบางสวน โดยมี
คะแนนระหวาง 5 – 7

ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไมครอบคลุมประเด็นนํ ามาตั้ง
ค ําถามและตอบไดไมชัดเจน โดยมีคะแนนระหวาง
0 – 4

Activity 2  Practice read newspaper
Activity 2
Explanation : ใหนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังตอไปนี้
1. อานขอความจากขาวประจํ าวันจากหนังสือพิมพที่กํ าหนดให
2. ตัง้คํ าถามและตอบคํ าถามจากการอาน  จํ านวน  5  ขอ
3. ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   30  นาที
เกณฑการประเมิน
ระดับ 3 ดี หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไดครอบคลุมประเด็นของ

เรือ่งนํ ามาตั้งคํ าถามและตอบไดอยางชัดเจนถูก
ตอง  โดยมีคะแนนระหวาง  8 – 10 

ระดับ 2 พอใช    หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไดเกือบครอบคลุมประเด็นนํ า
มาตั้งคํ าถามและตอบไดถูกตองเปนบางสวน โดยมี
คะแนนระหวาง 5 – 7

ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไมครอบคลุมประเด็นนํ ามาตั้ง
ค ําถามและตอบไดไมชัดเจน  โดยมีคะแนน
ระหวาง  0 – 4

Activity 3   อานนิทานสั้นๆ แลวเขียนสรุปจากเรื่องที่อาน
Activity 3
Explanation : ใหนกัเรียนแตละกลุม (4) คนปฏิบัติกิจกรรมดังตอไปนี้
1. อานนิทานสั้นๆ ที่ครูกํ าหนดให
2. ตั้งคํ าถามและตอบคํ าถามจากการอาน
3. เขียนสรุปจากเรื่องที่อานได
4. ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   50  นาที
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เกณฑการประเมิน
ระดับ 3 ดี หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องไดถูกตอง ตอบ

                                                                            คํ าถามจากเรื่องที่อานแลวเขียนสรุปจากเรื่องที่อาน
ไดอยางชัดเจนถูกตอง โดยมีคะแนนระหวาง 8 –
10

ระดับ 2 พอใช    หมายถึง เขาใจประเด็นสํ าคัญของเรื่องไดเกือบทุกขอได
ถูกตอง ตอบคํ าถามจากเรื่องที่อานแลเวเขียนสรุป
จากเรื่องที่อานไดอยางชัดเจนเปนบางสวน โดยมี
คะแนนระหวาง 5 – 7

ระดับ 1  ปรับปรุง หมายถึง เขาใจประเด็นสํ าคัญของเรื่องไมถูกตองตอบ
                                                                            คํ าถามจากเรื่องที่อานแลวเขียนสรุปจากเรื่องที่อาน

ไดไมชัดเจน  โดยมีคะแนนระหวาง  0 – 4
Activity  4 อานการตูนภาษาอังกฤษและระบายสีตามจินตนาการ
Activity 4
Explanation : ใหนกัเรียนแตละคนปฏิบัติกิจกรรมดังตอไปนี้
1. อานการตูนภาษาอังกฤษตามที่ครูกํ าหนดให
2. ตอบคํ าถามจากการอาน  จํ านวน  5  ขอ
3. ระบายสีตามจินตนาการในแผนภาพการตูนภาษาอังกฤษโครงเรื่องตามประเด็นที่

ก ําหนด
4. ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   30  นาที
เกณฑการประเมิน
ระดับ 3 ดี หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไดครอบคลุมประเด็นของ

เรือ่งแลวตอบคํ าถามจากเรื่องที่อานไดระบายสีตาม
จนิตนาการในแผนภาพการตูนภาษาอังกฤษตาม
โครงเรื่องไดอยางชัดเจนถูกตองโดยมีคะแนน
ระหวาง  8 – 10

ระดับ 2 พอใช    หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไดเกือบครอบคลุมประเด็น
ของเรื่องแลวตอบคํ าถามจากเรื่องที่อานได
ระบายสีตามจินตนาการในแผนภาพการตูนภาษา
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อังกฤษตามโครงเรื่องเปนบางสวน โดยมีคะแนน
ระหวาง 5 – 7

ระดับ 1  ปรับปรุง      หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไมครอบคลุมประเด็นสวน
ใหญตอบคํ าถามจากเรื่องที่อานไมได  ระบายสี
ตามจนิตนาการในแผนภาพการตูนภาษาอังกฤษ
ตามโครงเรื่องไมชัดเจน  โดยมีคะแนนระหวาง  0
– 4

Activity  5 อานบทความสั้นๆ แลวเขาใจใจความสํ าคัญ
Activity 5
Explanation : ใหนกัเรียนแตละคนปฏิบัติกิจกรรมดังตอไปนี้
1. อานบทความสั้นๆ แลวเขาใจใจความสํ าคัญ
2. ตั้งคํ าถามและตอบคํ าถามจากบทความที่อาน
3. ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   30  นาที
เกณฑการประเมิน
ระดับ 3 ดี หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไดครอบคลุมประเด็นของ

เรื่องและนํ าประเด็นสํ าคัญมาตอบคํ าถามจากบท
ความทีอ่านไดชัดเจน  โดยมีคะแนนระหวาง  8 –
10 

ระดับ 2 พอใช    หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไดเกือบครอบคลุมประเด็น
ของเรื่องและนํ าประเด็นสํ าคัญมาตอบคํ าถามจาก
บทความที่อานไดถูกตองเปนบางสวน โดยมี
คะแนนระหวาง 5 – 7

ระดับ 1  ปรับปรุง   หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไมครอบคลุมประเด็นสวน
ใหญและนํ าประเด็นมาตอบคํ าถามไมชัดเจน  โดย
มคีะแนนระหวาง  0 – 4

ผลการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ ทั้ง  5   กิจกรรม  มีดังนี้
กิจกรรมท่ี  1 ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
ระดับ 2 จ ํานวน  11 คน คิดเปนรอยละ 34.37
ระดับ 1 จ ํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 65.63
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กิจกรรมท่ี  2  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 68.75
ระดับ 2 จ ํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 15.63
ระดับ 1 จ ํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 15.62
กิจกรรมท่ี  3  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ  6.25
ระดับ 2 จ ํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 46.87
ระดับ 1 จ ํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 46.88
กิจกรรมท่ี  4  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
ระดับ 2 จ ํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 18.75
ระดับ 1 จ ํานวน  26 คน คิดเปนรอยละ 81.25
กิจกรรมท่ี  5 ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 31.25
ระดับ 2 จ ํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 68.75
ระดับ 1 จ ํานวน 0คน คิดเปนรอยละ  0.00

การประเมินผลภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน  ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เปนแบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนการวิจัยใน 
ช้ันเรยีน โดยมีเกณฑการประเมินเชนเดียวกัน  ซ่ึงมีผลการประเมิน  ดังนี้

ระดับ 3 จ ํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 81.25
ระดับ 2 จ ํานวน   6 คน คิดเปนรอยละ 18.75
ระดับ 1 จ ํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00

เมื่อนํ าผลการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ  โดยนํ าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการ
วจิยัในชัน้เรียนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2545  และนํ าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการวิจัย
ในชัน้เรียน เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  พ.ศ. 2545  มาเปรียบเทียบกัน  มีผลดังนี้
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ตารางที่   16 ผลการเปรียบเทียบกอนและภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน

ผลการพัฒนาตามระดับคุณภาพ (คน)
รายการ

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1
กอนการวิจัยในชั้นเรียน 14 13 5
ภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน 26 6 0

รวม -12 +7 +5

จากตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบ กอน-ภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนสามารถ
แสดงเปนแผนภูมิ ดังนี้

แผนภูมิการเปรียบเทียบกอนและหลังการวิจัยในชั้นเรียน

         20
         15

         10         กอน

         5 หลัง

ระดับ 1 2 3

จากแผนภมูเิปรียบเทียบผลกอน - หลังการวิจัยในชั้นเรียน พบวา  นักเรียนมีพัฒนาการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยรวม  เมื่อพิจารณาในแตละระดับพบวา

ระดับ  1  กอนการวิจัยในชั้นเรียนมี   5  คน  ภายหลังมี    0 คน
ระดับ 2 กอนการวิจัยในชั้นเรียนมี 13 คน  ภายหลังมี  6
คน

ระดับ 3 กอนการวิจัยในชั้นเรียนมี 14 คน   ภายหลังมี 26 คน
และจากการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ขาพเจาไดประสบการณและแนวคิดเกี่ยวกับการ

พฒันาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนี้
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1. การฝกใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการรียนรูของเด็กตามลํ าดับขั้นการ
เรยีนรู  จากจัดเรียงเนื้อหาจากงายไปหายาก ทํ าใหนักเรียนมีกํ าลังใจในการฝก

2. การฝกใหนักเรียนทํ าความเขาใจกับคํ าชี้แจงงายๆ ส้ันๆ ซ่ึงนักเรียนจะนํ าไปวาง
แผนตั้นตอนของการเรียนดวยตนเองจะสรางความกระตือรือรน ซ่ึงนักเรียนจะเรียนอยางสนุก
สนานและมีความสุข

3.  นักเรียนมีพัฒนาความคิดดวยตนเองโดยใชกิจกรรมการพัฒนา นักเรียนจะมีความ
คิดสรางสรรค เช่ือมั่นในตนเองมากขึ้น และสามารถนํ าไปใชในการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิต
ประจํ าวันได

4.  การท ํากจิกรรมการพัฒนาแตละครั้งตองใชเวลาใหเหมาะสมกับชวงความสนใจ
5.  การใหนกัเรียนไดทราบผลการทํ างานของตน  ไดแก  การเฉลยคํ าตอบ  ใหนักเรียน  

ทราบผลอยางรวดเร็ว จะเปนการสรางความพอใจแกนักเรียน และเปนการเสริมแรงที่จะพัฒนางาน
ใหดียิ่งๆ ขึ้นไป

สรุปไดวาจากการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ขาพเจาไดขอคิดจากโครงการวิจัยในชั้นเรียน 
ดังกลาวเพิ่มเติมวาในการพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง จํ าเปนตองมีวิธีการสอนที่
หลากหลาย มีนวัตกรรมใหม มีการจัดเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรม รวมถึงการนํ าหลักจิตวิทยา
ความพึงพอใจมาเปนแรงเสริม ก็จะสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูที่สูงขึ้น ซ่ึงวิธีการนี้
ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจในผลของการวิจัยในชั้นเรียนที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนํ าวิธี
การนี้ไปพัฒนานักเรียนในเรื่องอื่นๆ ตอไป
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เครื่องมือการพัฒนา 
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พฒันาแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษในชั้น  ม.3/2  
ผูจัดทํ า           นางสาวลัดดาวัลย  ธรีะชิต  อาจารย    2   ระดับ  7
หนวยงาน               โรงเรยีนนนทบุรีพิทยาคม  ต.   บางกระสอ  อ.  เมือง  จ.นนทบุรี
ระยะเวลาดํ าเนินการ     13  พฤษภาคม  2545 - 20 มิถุนายน  2545

1. หลกัการและเหตุผล
การอานเปนทกัษะทีม่ีความจํ าเปนมากที่สุดในชีวิตประจํ าวันของมนุษยทักษะหนึ่ง ผูที่

มคีวามสามารถในการอานมักจะประสบความสํ าเร็จในชีวิตและหนาที่การงานเสมอ การอานเปน
จะชวยใหผูอานไดขอมูล ขยายความคิดกวางออกไป กลายเปนคนฉลาดรอบรู รูจักแสวงความรู
ดวยตนเอง

การสอนอานทีผ่านมาพบปญหานักเรียนยังขาดทักษะในการอาน โดยเฉพาะอานแลว
ไมสามารถจับประเด็นหรือสาระของเรื่องที่อานได  อานแลวตอบคํ าถามไมได ไมรูวาขอความหรือ
เร่ืองที่อาน  ขอความใดเปนขอความสํ าคัญ

จึงมีความจํ าเปนตองพัฒนาทักษะการอานเพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการอานที่
สูงขึน้ สามารถใชทกัษะการอานในการเรียนวิชาตางๆ และสามารถนํ าไปแสวงหาความรูที่ตนเอง
สนใจได
2.  วัตถุประสงค

1) เพือ่พฒันาทกัษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียน
2) เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียน

3.  กรอบแนวคิดในการพัฒนา
3.1 แนวคดิในการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ

1) หลกัการฝกบอยๆ จนเกิดทักษะ
2) อานเรื่องที่นักเรียนสนใจและใกลตัว

3.2 คณุลักษณะที่พึงประสงค
1) สามารถอานและเขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องที่อานไดบางเล็กนอย
2) สามารถอานและเขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องที่อานในประเด็นสํ าคัญใหถูก

ตอง เปนสวนใหญ
3) สามารถอานและเขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องที่อานในประเด็นสํ าคัญไดถูก

ตองอยางสมํ่ าเสมอ
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                3.3 ความสามารถของนักเรียน
1) นกัเรยีนอานและตอบคํ าถามจากเรื่องที่อานไดถูกตอง
2) นกัเรยีนอานและเขาใจใจความสํ าคัญจากเรื่องที่อานไดถูกตอง
3) นกัเรยีนอานเพื่อความเขาใจและสื่อความหมายในใจความสํ าคัญไดถูกตอง
4) นกัเรยีนอานเรื่องเพื่อความเขาใจและเขียนเปนแผนภาพโครงเรื่องไดถูกตอง

3.4 กระบวนการพัฒนา
1) ฝกอานจากขอความในหนังสือพิมพ
2) ฝกอานจากขาวประจํ าวันในหนังสือพิมพ
3) ฝกอานจากนิทานที่นักเรียนสนใจ
4) ฝกอานจากบทความที่นักเรียนสนใจ

4.  การดํ าเนินการ
4.1 กลุมเปาหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 จํ านวน 33 คน ในภาคเรียนที่ 1 ป

การศกึษา  2545  (ระยะเวลาดํ าเนินการ  13  พฤษภาคม  2545  ถึง  20  มิถุนายน  2545 )
1.2 ตัวแปรที่ศึกษา

1) ตวัแปรตน  แบบฝกการพัฒนาทักษะการอานจับใจความสํ าคัญของนักเรียน
2) ตวัแปรตาม ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจ

ของนักเรียน
1.3 นวตักรรม  แบบฝกการอานเพื่อความเขาใจ
1.4 วธิกีารพัฒนา

1) การประเมินกอนการพัฒนา
        ทดสอบโดยใหนักเรียนอานและเขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องที่ครูกํ าหนด 1

เร่ือง  พรอมทั้งตรวจและวิเคราะหผล
2) การด ําเนินการพัฒนา

                    ฝกทกัษะใหนักเรียนอานและเขาใจใจความสํ าคัญในกิจกรรมการพัฒนา
จ ํานวน   4 กิจกรรม  คือ

กจิกรรมที่   1 ฝกอานโฆษณา
กจิกรรมที่   2  ฝกอานขาวประจํ าวัน
กจิกรรมที่   3  ฝกอานนิทานและเขียนสรุปเร่ืองที่อานได
กจิกรรมที่   4   ฝกอานขอความจากการตูนภาษาอังกฤษ
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3) การประเมินผลหลังการพัฒนา
กิจกรรมที่  5  ใหนกัเรียนอานบทความสั้นๆ และเขาใจใจความสํ าคัญ

 4.5 การเก็บขอมูล
1) ขอมูลนักเรียน

-      คะแนนความกาวหนาในการอานเพื่อความเขาใจ
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจ

2) วธิีการเก็บขอมูล
- ใชวิธีการทดสอบ

3) เครื่องมือ
- แบบทดสอบตามกิจกรรมที่กํ าหนด

1.5 การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
1) การวิเคราะหขอมูล

- วเิคราะหคะแนนความกาวหนา
- วเิคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการพัฒนา

2) สถิติที่ใช  คือ  รอยละ
3) เกณฑประเมิน

- ขอบกพรองในการอานเพื่อความเขาใจ
- พฒันาการดานการอานเพื่อความเขาใจ
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจ

5.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นกัเรยีนสามารถนํ าทักษะการอานเพื่อความเขาใจไปใชประโยชนในการเรียนอื่นและ

แสวงหาความรูดวยตนเอง

ลงชื่อ                                        ผูเสนอโครงการ
         ( นางสาวลัดดาวัลย  ธีระชิต )

    อาจารย  2  ระดับ  7   หมวดวิชาภาษาตางประเทศ
                                                                              โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
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กอน-หลังการวิจัยในชั้นเรียน
 Reading Test for Level M.3 Time 50 minutes

Direction :   Reading these passages and choose the best answer
Anna went to a factory to look for a summer job.  “I’m sorry”, said the foreman.  

“In these times of high unemployment, some jobs that teenagers usually have are taken 
by adults.  When men and women have to feed families, they aren’t too proud to take 
jobs that pay less.”
(Source: Paul Radley and others, Trio Book I (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2539 ) 21.
1. Where is this situation?

a. At home
b. In a studio
c. At school
d. In a  factory

2. Why did Anne go there?
a. To look for a job
b. To teach English
c. To find someone
d. To see her father

3. Is it difficult to search for a job?
a. Yes, it is.
b. No, it isn’t.
c. Yes, it does.
d. No, it’s easy.

4. What would happen to Anne later?
a. It would be difficult for Anna to find a job.
b. Teenagers would look for job in summer time.
c. Many people worked hard and feed families.
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d. Anna looked for another job.
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5. When did Anna go to find a job?
a. In winter
b. In spring
c. In summer
d. In rainy season

6. How old are the teenagers?
a. One to ten years old
b. Ten to twenty years old
c. Twenty to thirty years old
d. Fifteen to twenty-five years old

7. Who weren’t proud to take jobs that pay less?
a. adults
b. children
c. families
d. teenagers

8. “Unemployment” means                 
a. Get a job
b. Lost a job
c. Take a job
d. Didn’t have a job

9. What is meaning of “proud”?
a. Make someone unemployed
b. Make someone confusing
c. Make someone satisfying
d. Make someone sad

10. What is the main idea of the passage?
a. Anna searched for a job.
b. Anna had to go to other factory.
c. It is too difficult to find a job at that time.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



191

d. Grown-up people took the job that should be done by the young.
Filipino Exodus

MANILA – An average of 2,748 Filipinos left the country each day to work
overseas from January to April 17.  Labour Secretary Arturo Brion said recently.

That marked an increase over the average of 2,551 Filipinos who left the
country to work abroad each day in the same period last year, Mr.  Brion added.

Filipinos working overseas sent back US$ 6.23 billion to the Philippines last
year – a 3.05 per cent increase from 2000.  - AFP
(Source: AFP, Student weekly  (บริษัทโพสต พับลิชชิง่ จ ํากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ 6 - 12 May
2002), 8

11. Why did Filipinos leave their country each day?
a. To find the food.
b. To work overseas.
c. To study in high level.
d. To ran away from the war.

12.  Where did Filipinos live in?
a. America
b. Thailand
c. overseas
d. Philippines

13. What is the city of Philippines?
a. Washington
b. Bangkok
c. Manila
d. Tokyo

14. What is the meaning of “exodus”?
a. work abroad
b. make increase
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c. immigrate
d. travel

15. What is the main idea of this news?
a. Filipinos work overseas more than last year.
b. Filipinos work overseas about 4 months.
c. Thai should work like Filipinos
d. Filipinos like to work abroad.

Conversation
Santi      : What are you going to do tomorrow?
Mannat  : Is tomorrow a holiday?
Santi : Yes, it is.  What are you going to do
Mannat  : I don’t know.  What are you going to do?
Santi : Well, I want to go to the movies.
Mannat  : I don’t want to go to the movies.  I want to go on a trip.
Santi      : O.K.  Where do you want to go?
Mannat  : I want to go to Pattaya.
Santi      : How are we going to get there?
Mannat   : By car.  Most people go to Pattaya by car.  I have a car.
Santi       : Good.  Let’s leave early in the morning at 6 o’clock.
Mannat   : O.K.  I’ll pick you up at your house at 6 o’clock tomorrow morning.
(Source: Achin Maryprasith, Acctive English Primer  (สํ านักพิมพศนูยสงเสริมวิชาการ,
กรุงเทพฯ  :1992), 84

16. Who want to go to the movies?
a. Mannat and Santi
b. Mannat
c. Noone
d. Santi
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17. What is the meaning of “trip”?
a. Play a game
b. Have a party
c. Go to the movies
d. Travel in somewhere

18. Where is Pattaya?
a. In Bangkok
b. In chonburi
c. In Nonthaburi
d. In Nakon Pathom

19. Who can drive the car?
a. Mannat ‘s father
b. Santi’s father
c. Mannat
d. Santi

20. When are Santi and Mannat going to Pattaya?
a. today
b. tomorrow
c. next month
d. next summer holiday

***********************************
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กิจกรรมที่ 1

Explanation:  ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
1. อานโฆษณาที่ครูกํ าหนดให
2. ตัง้ค ําถามและตอบคํ าถามจากการอานโฆษณา  จํ านวน  5  ขอ
3. ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   30  นาที

Read this advertisement then answer these questions.

Wonderful Holidays
We have vacancies for holiday hosts and hostesses this summer.  The job 

involves looking after groups of holidaymakers, entertaining them and helping them with 
any problems.  Those who are young, bright and cheerful and who can work 
independently are qualified.  Also if you like travelling and helping people, why write to 
us !!! Please enclose your recent photograph and write to :

       John Adams
  Wonderful Holidays
Kong street, London 752

1. What is advertised?
                                                                                                                                                                     
2.  What do you do as a holiday host?
                                                                                                                                                                     
3. What are the qualifications needed for this job?
                                                                                                                                                                     
4. Does this work need previous experience?
                                                                                                                                                                     
5. If you are interested  this job in where can you apply to?
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*********
กิจกรรมที่ 2

Explanation:  ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
1. อานขอความจากขาวประจํ าวันจากหนังสือพิมพที่ครูกํ าหนดให
2. ตัง้ค ําถามและตอบคํ าถามจากการอาน  จํ านวน  5  ขอ
3. ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   30  นาที

Read this passage carefully and then write True or False in front of each question below.

Countries often have national symbols or emblems.  Symbols of Britain are a 
lion or a building whereas the USA has an eagle as its symbol.  Australia uses a 
kangaroo.

Countries also have their own national colors.  These are usually seen as the 
colors of the national flag.  For Britain and America the patriotic colors are red, 
white and blue.

                    1. The symbol has the same meaning as emblem.
                    2.  The symbols of England are a lion and a bull.
                    3.  An eagle is not a symbol of the USA.
                    4.  Countries do not have only symbols but also national colors.
                    5.  The colors of the British flag  are red, white and blue.

@@@@@@@@@@@@
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กิจกรรมที่ 3

Explanation:  ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
1. อานนิทานสั้นๆ ที่ครูกํ าหนดให
2. ตัง้ค ําถามและตอบคํ าถามจากการอาน  จํ านวน  8  ขอ
3. เขยีนสรุปจากเรื่องที่อานได    5  ประโยค
4. ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   50   นาที

The Snow Goose
Philip Rhayader lived by himself in an old lighthouse at the mouth of a river

where he painted and photographed birds.  Philip was a hunchback.  At first the village
people were afraid of him but they soon get used to him.   However, on one found out
that Philip was a kind and gentleman who loved all living creatures.

One afternoon a girl came to the door.  It was November and Philip had been 
at the lighthouse for three years.  The thought of knocking at the door filled her with fear.  
She had heard strange stories about the man who lived in the lighthouse.  But the 
reason she had come was more important than her fear: she had heard that this 
hunchback could make sick birds better.

She pushed out her arms, which held a large white bird.  There was blood on
its feathers and on the front of her dress.  She gave the bird to him.    “I found it”, she
said, so quietly that he could hardly hear her.  “It’s hurt.  Is it still alive?” “Yes.  Yes, I
think so,” he said, looking at it.  “Come in, child, come in.”

The girl still felt afraid but she went in, because she wanted to see inside the 
lighthouse.  Philip put the bird on the table.  “What kind of bird is it?” she said.   “It’s a 
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snow goose from Canada,” he told her.  Then he said to himself in surprise: “I wonder 
how it came here?”
Exercise 1 Answer
1. Where did Philip Rayader live?
2. Why were people frightened of him?
3. What sort of person was he?
4. When did the girl come to see him?
5. Why did she want to see him?
6. What was she carrying in her arms?
7. What was the matter with it?
8. What sort of goose was it and where was it from?

Exercise 2  Write summary of the text.     
P h i l i p  R h a y a d e r  w a s  a                                                          w h o  l i v e d  

                    one afternoon in November, a girl came                          She was carrying
                    Which was still alive.  Although she                                  she had come because 
she had heard that                            Philip invited her                         He looked at the bird 
which was still                                   and told her that it was                           

**********************
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กจิกรรมที่ 4
Explanation:  ใหนักเรียนแตละคนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้

1. อานการตูนภาษาอังกฤษตามที่ครูกํ าหนดให
2. ตอบค ําถามจากการอาน  จํ านวน  5  ขอ
3. ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   30  นาที

Read cartoon script and then answer the questions.
1. What happen to the man?
 a.  He was exciting b.  He scolded Garfield.

c.  His properties were lost. d. He confused.
2. What did Garfield do with his properties?
   a.  He ate them all. b.  He kept them.

c.  He didn’t know about them. d.  No answer.
3. What happened to his jewelry?
    a.  Garfield sold it. b.  Garfield ate it.
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c.  He pawned it. d.  b and c are correct.
4. What did Garfield want?
 a.  He didn’t want anything. b.  He wanted jewelry.

c.  He wanted to eat candy. d. He wanted to eat both candy and 
flower.
5. Who is the owner of the three items?
       a. The man.  b.  Garfield.

c.  The shopkeeper. d.  Both the man and Garfield.
                                                                           From the Bangkok Post, February 21, 
1998

กิจกรรมที่ 5

Explanation:  ใหนักเรียนแตละคนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
1. อานบทความสั้นๆ แลวจับใจความสํ าคัญ
2. ตัง้ค ําถามและตอบจากบทความที่อาน  จํ านวน  5  ขอ
3. ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   30  นาที

Read this information about an international and choose the correct answer.
ART

Silpakorn Art Gallery, Bangkok
Displays of paintings, drawings

And photographs from Europe and
Asia are al part of the festival
Programs, with a total of more

Than  400 pieces of work to be seen.
1. What is the exhibition called?

a.  an art gallery b. a studio
c.  an international festival d.  a theatre

2. What can you see at an international festival?
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a.  painting b.  Photographs
c.  drawings d.  all are correct.

3. Where are all the pieces of work from?
a.  all over the world b.  Asia and America
c.  both Asia and Europe d.  as much as 400

4. How many of pieces of work can you see in the gallery?
a.  more than 400 b.  less than 400
c.  as many as 400 d.  as much as 400

5. Where will this festival take place?
a.  at the hotel b.  at Silpakorn University
c.  at the saloon d.  at art gallery

ตารางที่   17 แบบสรุปผลคะแนนการพัฒนาทักษะการอาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2
                           ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา   2545 (13 พฤษภาคม  - 20 มิถุนายน  2545)

กิจกรรมระหวางพัฒนาผลกอน
การวิจัย

1 2 3 4 5

ผลหลัง
การวิจัยที่ ชื่อ – นามสกุล

ผล ระ
ดับ

ผล ระ
ดับ

ผล ระ
ดับ

ผล ระ
ดับ

ผล ระ
ดับ

ผล ระ
ดับ

ผล ระ
ดับ

ความ
กาว
หนา
กอน-
หลังการ
วิจัย

1 ช.คเชนทร  นพคุณ 7 2 6 2 10 3 8 3 6 2 8 3 10 3 +3
2 ช.ฉัตรชัย  เลิศลบธาตรี 8 3 6 2 8 3 2 1 4 1 5 2 9 3 +1
3 ช.ชานนท  ทับทิมใหม 8 3 6 2 8 3 5 2 1 0 5 2 9 3 +1
4 ช.ณัฐนันท  คํ าลือ 9 3 2 1 4 1 5 2 0 1 10 3 10 3 +1
5 ช.ทรงพล  แสงรัตนายนต 2 1 2 1 8 3 1 1 2 1 5 2 9 3 +7
6 ช.ทศพล  มงคลศิริ 7 2 6 2 8 3 4 1 4 1 8 3 8 3 +1
7 ช.วัชระ  แซฉั่ว 9 3 6 2 8 3 4 1 6 2 8 3 0 3 +1
8 ช.วิวัฒน  โพธิมั้น 5 2 4 1 8 3 2 1 6 2 7 2 7 2 +2
9 ช.สุรศักดิ์  แสงโส 8 3 6 2 8 3 7 2 4 1 8 3 8 3 0

10 ช.สุวรรณ  นกสกุล 8 3 6 2 8 3 5 2 4 1 8 3 8 3 0
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11 ช.เอกลักษณ  จันทรแกว 8 3 4 1 2 1 8 3 6 2 10 3 10 3 +2
12 ญ.จิตตรา  รักเกียรติยศ 6 2 6 2 2 1 4 1 4 1 7 2 7 2 +1
13 ญ.จิราพร  สุกนุน 6 2 6 2 6 2 7 2 4 1 5 2 7 2 +1
14 ช.จิรวัฒน  ทรัพยประเสริฐ 7 2 6 2 8 3 7 2 4 1 5 2 8 3 +1
15 ญ.ชนานันท  ขันแข็ง 7 2 4 1 8 3 2 1 2 1 6 2 8 3 +1
16 ญ.ชนินทรา  ปตานัง 8 3 4 1 8 3 5 2 4 1 7 2 8 3 0
17 ญ.ชมพูนุช  จิตตเสวี 7 2 4 1 8 3 1 1 2 1 5 2 10 3 +3
18 ญ.รุจิรัตน  เปตานนท 2 1 4 1 8 3 2 1 2 1 5 2 8 3 +6
19 ญ.วรรณวิสา  โตสิงห 5 2 4 1 8 3 5 2 4 1 5 2 7 2 +2
20 ญ.รุงวลี  ศรีสุข 4 1 2 1 6 2 5 2 2 1 8 3 7 2 +3
21 ช.เนติทัศน  คํ าศิริ 7 2 2 1 8 3 4 1 2 1 7 2 9 3 +2
22 ญ.ดวงกมล  กันทธง 8 3 4 1 6 2 5 2 4 1 6 2 9 3 +1
23 ญ.พนิดา  ชาวดอนคุณ 8 3 4 1 8 3 5 2 6 2 6 2 9 3 +1
24 ญ.รัตนาวดี  กุลจันทรไพบูลย 6 2 2 1 8 3 4 1 4 1 7 2 7 2 +1

ตารางที่   17   (ตอ)

กิจกรรมระหวางพัฒนาผลกอน
การวิจัย

1 2 3 4 5

ผลหลัง
การวิจัยที่ ชื่อ - นามสกุล

ผล ระ
ดับ

ผล ระ
ดับ

ผล ระ
ดับ

ผล ระ
ดับ

ผล ระ
ดับ

ผล ระ
ดับ

ผล ระ
ดับ

ความ
กาว
หนา
กอน-
หลังการ
วิจัย

25 ช.บรรจง  เมียงหมาย 7 2 5 2 8 3 4 1 4 1 5 2 8 3 +1
26 ช.มนตรี  ทองรอด 9 3 4 1 6 2 7 2 4 1 10 3 9 3 0
27 ช.นรากร  ประเสริฐสวัสด์ิ 8 3 4 1 8 3 1 1 4 1 5 2 8 3 0
28 ช.พรทวี  วิลาวรรณ 5 1 4 1 8 3 6 2 2 1 6 2 8 3 +3
29 ญ.สุภาวดี  จันดาวงศ 7 2 4 1 8 3 1 1 4 1 6 2 9 3 +2
30 ญ.ปวรัตน  ขุนเสถียร 9 3 4 1 6 2 5 2 6 2 8 3 10 3 +1
31 ญ.สุครรธา  สุมาลย 9 3 2 1 2 1 5 2 2 1 7 2 10 3 +1
32 ญ.อลิสา  ตันธนสิน 2 1 2 1 0 1 1 1 2 1 5 2 10 3 +8

รวมเฉลี่ย   ( X ) 6.81 8.56 +1.75
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ภาคผนวก ฉ

โครงการวิจัยในชั้นเรียน  ม.4/2
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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง

การพัฒนาแบบฝกการอาน
เพือ่ความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/2

โดย…..
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นางสาวกรรณิการ  จิตตบรรเทา
อาจารย  2  ระดับ  7

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

ชื่อเร่ือง   :   การพฒันาแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ
                  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/2
ผูจัดทํ า   :   นางสาวกรรณิการ  จิตตบรรเทา  อาจารย  2 ระดับ  7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชา

ภาษาองักฤษ  2) เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษา
อังกฤษของนกัเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/2  โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ในภาคเรียนที่ 1  ป
การศึกษา  2545

         นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเปนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียน
นนทบรีุพทิยาคม  ต ําบลบางกระสอ  อํ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  จํ านวน 34 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวจิยัประกอบดวย  1. แบบฝกทักษะการอาน  จํ านวน 4 ฉบับ คือ 1) แบบฝกอานเพื่อความเขา
ใจจากเรื่องที่อานได 2) แบบฝกอานและเขาใจความหมายของคํ าจากโครงสรางประโยคในบท
ความ  3) ฝกอานและบอกชื่อเร่ืองไดและ4) ฝกอานและเขาใจความหมายของคํ าศัพท,ตั้งชื่อเร่ือง
และบอกค ําอางองิได  2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ
กอนและหลงัการพฒันา จํ านวน 1 ฉบับ การวิเคราะหขอมูลโดยการจัดระดับการพัฒนาเปน  3 
ระดบั  คอื  ระดับ  3  หมายถึง  ดี  ระดับ  2  หมายถึง  พอใช  และระดับ 1 หมายถึง  ควรปรับปรุง   
และคาความถี่  รอยละ (%) และคาเฉลี่ย ( x )

ผลการพัฒนาพบวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



205

1.  นกัเรยีนมทีกัษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น  กลาวคือ
ระดับ 1   กอนพัฒนามี 22 คน (64.71 %) หลงัพัฒนา 0 คน (0.00 %)
ระดับ 2  กอนพัฒนามี 11 คน (32.35 %) หลงัพัฒนา 12 คน (35.29 %)
ระดับ 3  กอนพัฒนามี   1 คน (2.94 %) หลงัพัฒนา 22 คน (64.71 %)

2.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจสูงขึ้น  กลาวคือ
กอนการพัฒนา คาเฉลี่ย ( x )   =    7.79
หลงัการพัฒนา คาเฉลี่ย  ( x )    =  16.94
โดยมคีาเฉลี่ยของความกาวหนา    9.15

รายงาน
การพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/2

การสื่อสารใหไดความหมายและเขาใจกันนั้น อาศัยภาษาเปนสื่อสํ าคัญอยางหนึ่ง  
ภาษาที่ยอมรับกันวาเปนภาษาสากลซึ่งใชกันแพรหลายทั่วโลกนับวามีบทบาทสํ าคัญยิ่งในการ
ถายทอดวทิยาการตางๆ คือ  ภาษาอังกฤษ  ประเทศไทยเปนประเทศที่กํ าลังพัฒนาและตองรับเอา
ความรูทางวิชาการจากประเทศตางๆ ที่เจริญแลว  ซึ่งในการศึกษาวิทยาการและความรูตางๆ 
เหลานีต้องอาศยัการอานเปนสํ าคัญ  เพราะการอานจะชวยสงเสริมความรูความคิดของคนเราให
เพิม่พนูยิง่ขึน้ การอานจึงมีบทบาทสํ าคัญในการเรียนทุกระดับช้ัน

จากการวจิยัของกรมสามัญศึกษา (2531) เกี่ยวกับความสามารถทางการอานของนัก
เรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย พบวา ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
ระดบัมธัยมศกึษา  ยังอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ   และจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษ  ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปที่ 4/2   พบวานักเรียนขาดทักษะในการอานวิชาภาษาอังกฤษ  
โดยเฉพาะอานแลวไมสามารถเขาใจและบอกความหมายของคํ าศัพทของเรื่องที่อานได ซึ่งสรุป
ปญหาของการอานไดวาปญหาของการอานเกิดขึ้นเพราะนักเรียนรูคํ าศัพทนอยและไมมีความ
สามารถในการเดาความหมายจากบริบท (Context Clues) ขาพเจาจึงเห็นความจํ าเปนในการฝก
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หัดพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจและเดาความหมายจากโครงสรางของประโยคในวิชาภาษา
อังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะการอาน  4  กจิกรรมตามหลักจิตวิทยา ดังนี้

1. กฎการเรียนรูของ Thorndike  เกีย่วกับกฎการฝกหัด  ซึง่สอดคลองกับการทดลอง
ของ Watson นั่นคือ ส่ิงใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทํ าบอยๆ ยอมทํ าใหผูฝกคลองแคลว  
สามารถท ําไดดี ในทางตรงกันขาม  ส่ิงใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกหัด ทอดทิ้งไปนานแลว ยอมทํ าได
ไมดเีหมอืนเดิม  ตอเมื่อมีการฝกฝนหรือกระทํ าซํ้ าก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มข้ัน

2. ความแตกตางระหวางบุคคล  ครูควรคํ านึงวานักเรียนแตละคนมีความรู ความ
ถนดั  ความสามารถและความสนใจที่ตางกัน ฉะนั้นในการสรางแบบฝก จึงควรพิจารณาถึงความ
ไมเหมาะสม  ไมยากหรืองายเกินไป และควรมีหลายแบบ

3.  การจงูใจผูเรียน สามารถทํ าไดโดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก  เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผูเรียน เปนการกระตุนนักเรียนใหติดตามตอไปและประสบผลสํ าเร็จในการทํ าแบบ
ฝก  นอกจากนั้นการใชแบบฝกสั้นๆ จะชวยไมใหผูเรียนเบื่อหนาย

4.  การน ําสิง่ทีม่คีวามหมายตอชีวิตและการเรียนรูมาใหนักเรียนไดทดลองทํ า  ภาษาที่
ใชพดู  ใชเขียนในชีวิตประจํ าวัน  ทํ าใหผูเรียนไดเรียนและทํ าแบบฝกในสิ่งที่ใกลตัว  นอกจากจะจํ า
ไดแมนย ําแลว  นักเรียนยังสามารถนํ าหลักและความรูที่ไดรับไปใชประโยชนอีกดวย

ดงันัน้ในการวจิยัในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษนี้ ขาพเจาไดนํ าแนวคิดในเรื่องการฝกฝน
บอยๆ  และการเรยีนรูจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก   การนํ าเรื่องใกลตัวมาเรียนรูจนทํ าใหนักเรียน
เกดิทกัษะและความชํ านาญในดานการอาน  พรอมทั้งสามารถปฏิบัติตนในการอานในวิชาภาษา
อังกฤษ

กอนที่ขาพเจาจะดํ าเนินการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝก 
ขาพเจาไดวัดความรู ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรยีนวชิาภาษาองักฤษกอนการวิจัยในชั้นเรียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 จากการประเมิน
กอนการวจิยัในชั้นเรียนใชเกณฑการประเมิน  โดยพิจารณาจากผลงานดังนี้

ระดับ 3 ดี         อานแลวเขาใจใจความสํ าคัญไดครอบคลุมประเด็นของ
เร่ืองและ สามารถตีความบอกรายละเอียดไดถูกตอง  โดย
มคีะแนน  ระหวาง 16 – 20 คะแนน

ระดับ 2 พอใช อานแลวเขาใจใจความสํ าคัญไดเกือบครอบคลุมประเด็น
ของเรือ่ง และบอกรายละเอียดไดถูกตองเปนบางสวน
โดยมคีะแนนระหวาง  10 - 15 คะแนน
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ระดับ 1 ควรปรับปรุง  อานแลวเขาใจใจความไมครอบคลุมประเด็น และบอก
รายละเอยีดไมถูกตอง ชัดเจน โดยมีคะแนนระหวาง  0 –
9  คะแนน

ผลการประเมินกอนการวิจัยในชั้นเรียนปรากฏผลดังนี้
ระดับ 3 ดี จ ํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ 2.94
ระดับ 2 พอใช จ ํานวน   11 คน  คิดเปนรอยละ 32.35
ระดับ 1 ควรปรับปรุง จ ํานวน  22 คน คิดเปนรอยละ 64.71

จากการประเมนิผลกอนการวิจัยในชั้นเรียน  พบวา  นักเรียนสวนใหญยังตองพัฒนาให
ดข้ึีน  กลาวคอื  นักเรียนอยูในระดับพอใช จํ านวน 11 คนและระดับควรปรับปรุงจํ านวน 22 คน
รวมเปนนกัเรยีนจ ํานวน 33 คน จึงควรตองพัฒนานักเรียนทั้งหอง เพื่อใหนักเรียนพัฒนาทักษะการ
อานเพือ่ความเขาใจ  โดยใชแบบฝก  จํ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่  1  ฝกอานและเขาใจความหมายของคํ าศัพท
กจิกรรมที ่  2    ฝกอานและเขาใจความหมายของคํ าจากโครงสรางประโยคในบท

ความ
กิจกรรมที่  3 ฝกอานและตั้งชื่อเร่ืองได
กิจกรรมที่ 4 ฝกอานขอความและเขาใจความหมายของคํ าศัพท,ตั้งชื่อเร่ืองและ

บอกคํ าอางอิงได
เกณฑการประเมิน
ระดับ 3   ดี หมายถึง นกัเรยีนเขาใจความหมายของคํ าศัพทไดถูกตอง

โดยมีคะแนน 8 - 10
ระดับ    2    พอใช        หมายถึง  นกัเรยีนยังเขาใจความหมาย

ของค ําศัพทไดถูกตองเกือบหมด โดยมีคะแนน
ระหวาง 5 - 7

ระดับ  1 ควรปรับปรุง หมายถึง นกัเรยีนยงัเขาใจความหมายของคํ าศัพทไมถูก
ตอง โดยไดคะแนน  ระหวาง  0 - 4

ผลการพฒันาการอานเพื่อความเขาใจ  ทั้ง  4  กิจกรรม  มีดังนี้
กจิกรรมที่  1 ผลการพัฒนา
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ระดับ 3 จ ํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 17.64
ระดับ 2 จ ํานวน  13 คน คิดเปนรอยละ 38.24
ระดับ 1 จ ํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 44.12
กจิกรรมที่  2  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 35.29
ระดับ 2 จ ํานวน  15 คน คิดเปนรอยละ 44.12
ระดับ 1 จ ํานวน   7 คน คิดเปนรอยละ 20.59
กจิกรรมที่  3  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 58.82
ระดับ 2 จ ํานวน  14 คน คิดเปนรอยละ 41.18
ระดับ 1 จ ํานวน  0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
กจิกรรมที่  4  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 79.41
ระดับ 2 จ ํานวน    7 คน คิดเปนรอยละ 20.59
ระดับ 1 จ ํานวน  0 คน คิดเปนรอยละ 0.00

การประเมนิผลภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน  ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2545  เปน
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนการวิจัย
ใ น
ชัน้เรยีน  โดยมีเกณฑการประเมินเชนเดียวกัน  ซึ่งมีผลการประเมิน  ดังนี้

ระดับ 3 จ ํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 64.71
ระดับ 2 จ ํานวน    12 คน คิดเปนรอยละ 35.29
ระดับ 1 จ ํานวน  0 คน คิดเปนรอยละ 0.00

เมือ่น ําผลการพฒันาการอานเพื่อเขาใจความหมายของคํ าศัพท โดยนํ าผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรยีนกอนการวจิัยในชั้นเรียนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2545  และนํ าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภายหลงัการวจิยัในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  พ.ศ. 2545  มาเปรียบเทียบกัน  มีผลดังนี้
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ตารางที่   18 ผลการเปรียบเทียบกอนและภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน

ผลการพัฒนาตามระดับคุณภาพ (คน)
รายการ

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1
กอนการวิจัยในชั้นเรียน 1 11 22
ภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน 22 12 0

รวม +21 +1 -22

จากตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบ กอน-ภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนสามารถ
แสดงเปนแผนภูมิ ดังนี้
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แผนภมูกิารเปรียบเทียบกอนและหลังการวิจัยในชั้นเรียน

          20
          15

        0                                                                                                           กอน
                                   หลัง

           5

ระดับ 1 2 3

และจากการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ขาพเจาไดประสบการณและแนวคิดเกี่ยวกับการ
พฒันาการเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนี้

1. การฝกใหนักเรียนพัฒนาตามขั้นตอนของการพัฒนาจากงายไปหายาก ทํ าให 
นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูและมีทักษะพื้นฐานที่สูงขึ้น  ทํ าใหนักเรียนสามารถพัฒนาการอานไดดีข้ึน

2. นักเรียนตองไดรับการฝกปฏิบัติกิจกรรมอยางสมํ่ าเสมอ จึงทํ าใหเกิดทักษะการ
เรียนรูที่ถาวร

3. การทํ ากิจกรรมรวมกันเปนกลุ มเปดโอกาสใหนักเรียนกลุมที่เกงไดชวยเหลือ 
นกัเรยีนกลุมออน  ทํ าใหนักเรียนภายในระดับช้ันเดียวกันมีพัฒนาการดานการเรียนรูไปพรอมๆ กัน

4. การจัดการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายทั้งเทคนิคและวิธีการสอนทํ าให 
นกัเรยีนสนใจการเรียนมากขึ้น  และทํ าใหบรรยากาศในชั้นเรียนไมนาเบื่อหนาย

5.  การใหนกัเรยีนไดทราบผลการทํ างานของตน  ไดแก  การเฉลยคํ าตอบ  ใหนักเรียน  
ทราบผลอยางรวดเร็ว จะเปนการสรางความพอใจแกนักเรียน  และเปนการเสริมแรงที่จะพัฒนา
งานใหดียิ่งๆ ข้ึนไป

6. การนํ าหลักจิตวิทยามาชวยในการสรางแบบฝกและวิธีการเรียนการสอนทํ าใหการ
จดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย
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สรุปไดวาจากการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ทํ าใหนักเรียนพัฒนาทักษะการอานเพื่อความ
เขาใจวชิาภาษาองักฤษ ทํ าใหนักเรียนทุกคนทดสอบผานเกณฑ  (50%)  และมีความพึงพอใจใน
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น  ซึ่งแสดงวา  นักเรียนมีพัฒนาการใน
ดานการเรียนการสอนมากขึ้นนั่นเอง
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เครื่องมือในการพัฒนา

ชือ่โครงการ                  พัฒนาความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียน
                                     โดยใชแบบฝกในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/2  
ผูจัดทํ า           นางสาวกรรณิการ  จิตตบรรเทา  อาจารย    2   ระดับ  7
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หนวยงาน             โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  ต.   บางกระสอ  อ.  เมือง  จ.นนทบุรี
ระยะเวลาดํ าเนินการ     ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2545

1. หลกัการและเหตุผล
การอานเปนทกัษะที่สํ าคัญในชีวิตประจํ าวัน  การรูความหมายของคํ าศัพทจะชวยให

นกัเรยีนเขาใจในเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้น
ในการเรยีนภาษาอังกฤษที่ผานมาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 นักเรียน

อานขอความแลวไมเขาใจความหมายและใชคํ าศัพทไดถูกตองตามบริบท
จึงมีความจํ าเปนที่ตองพัฒนาทักษะการอานเพื่อพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจความ

หมายของค ําศพัท  เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการอานภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น
2.  วัตถุประสงค

1) เพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจบอกความหมายของคํ าศัพทของนัก
เรียน

2) เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนัก
เรียนใหสูงขึ้น
3.  กรอบแนวคิดในการพัฒนา

3.1 แนวคดิในการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ
1)   หลักการฝกบอยๆ จนเกิดความรู ความชํ านาญ
2)   อานเรื่องที่นักเรียนสนใจ

3.2 คณุลักษณะที่พึงประสงค
1) สามารถอานและเขาใจความหมายของคํ าศัพทได
2)    สามารถอานและตั้งชื่อเร่ืองได

3.3 ความสามารถของนักเรียน
1) นกัเรยีนอานเรื่องแลวเขาใจความหมายของคํ าศัพทไดถูกตอง
2) นกัเรยีนอานเรื่องแลวสามารถตั้งชื่อเร่ืองได
3) นกัเรยีนอานแลวสามารถบอกคํ าอางอิง (refer)ไดถูกตอง

3.4 กระบวนการพัฒนา
1)    ฝกอานและเขาใจความหมายของคํ าศัพทได
2)    ฝกอานและตั้งชื่อเร่ืองได
3)    ฝกอานและบอกคํ าอางอิงได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



214

4.   การดํ าเนินการ
4.1  กลุมเปาหมาย  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2  จํ านวน 34 คน ในภาคเรียนที่ 1

ปการศกึษา  2545  (ระยะเวลาดํ าเนินการ  13  พฤษภาคม  2545  ถึง  20  มิถุนายน  2545 )
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา

1) ตวัแปรตน  แบบฝกการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจความหมายของ
คํ าศัพท

2) ตวัแปรตาม ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจ
ความหมายคํ าศัพทของนักเรียน

4.3 นวตักรรม  แบบฝกการอานเพื่อความเขาใจความหมายของคํ าศัพท
4.4  วธิกีารพัฒนา

1) การประเมินกอนการพัฒนา
              ทดสอบโดยใหนักเรียนอานเพื่อความเขาใจความหมายของคํ าศัพทจากเรื่อง

ทีค่รกู ําหนด  1  เร่ือง  พรอมทั้งตรวจและวิเคราะหผล
2) การด ําเนินการพัฒนา

          ฝกความชํ านาญใหนักเรียนอานเพื่อความเขาใจชนิดของคํ าในกิจกรรมการ
พฒันาจํ านวน 4 กิจกรรม  คือ

กจิกรรมที่   1 ฝกอานและเขาใจความหมายของคํ าศัพท
กจิกรรมที่   2  ฝกอานและเขาใจความหมายของคํ าศัพทจากโครงสราง

ประโยคในบทความ
กจิกรรมที่   3  ฝกอานและบอกชื่อเร่ืองได

3) การประเมินผลหลังการพัฒนา
กิจกรรมที่  4  ฝกอานแลวเขาใจความหมายของคํ าศัพท, ตั้งชื่อเร่ืองและ

บอกคํ าอางอิงได
4.5 การเก็บขอมูล

1) ขอมูลนักเรียน
-     คะแนนความกาวหนาจากแตละกิจกรรม
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานเเพือ่ความเขาใจความหมายของคํ าศัพท,

ตัง้ชื่อเร่ืองและบอกคํ าอางอิงได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



215

2) วธิีการเก็บขอมูล
- ใชวิธีการทดสอบ

3) เครื่องมือ
- แบบทดสอบตามกิจกรรมที่กํ าหนด

4.6 การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
 1) การวิเคราะหขอมูล

- วเิคราะหคะแนนความกาวหนา
- วเิคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการพัฒนา

2) สถิติที่ใช  คือ  รอยละ
3) เกณฑประเมิน

 - ความถกูตองของความหมายของคํ าศัพท
- พฒันาการดานการอานแลวสามารถเขาใจความหมายของคํ าศัพท, ตั้ง

ชือ่เร่ืองและบอกคํ าอางอิงได
 - คะแนนผลสมัฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจความหมายของคํ าศัพท, ตั้ง

ชือ่เร่ืองและบอกคํ าอางอิงได
5.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

นกัเรยีนสามารถนํ าความรูเร่ืองความเขาใจความหมายของคํ าศัพทไปใชประโยชนใน
การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษไดในทุกทักษะ

ลงชื่อ                                        ผูเสนอโครงการ
         ( นางสาวกรรณิการ  จิตตบรรเทา )

    อาจารย  2  ระดับ  7   หมวดวิชาภาษาตางประเทศ
                                   โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
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แบบทดสอบกอน-หลังการวิจัยในชั้นเรียน
Reading test for classroom research
Level  M.  4    Time  :  50  minutes

Direction : Read the following passage then answer the questions.

Hollywood
When we think of Hollywood, we think of movies and famous movie stars.

They are part of Hollywood’s history.  Today people make movies in other places too.
Not all famous movie stars live in Hollywood.  But Hollywood is still a very special city in
Los Angles, California.
 You can easily see where Hollywood is in Los Angles.  There is a big sign on
the hills.  It says “Hollywood.” The white letters are fifty feet tall.  You can see the sign
from far away.  The Hollywood sign is a famous landmark in Los Angles.  Many
postcards show this famous Hollywood landmark.
 In the hills of Hollywood, there is also the Hollywood Bowl.  This is an open-air
theater.  It is one of the largest open-air theaters in the world.  It has seventeen thousand
seats and a very special stage.  The design of the stage was by the great American
architect Frank Lloyd Wright.  You can listen to all kinds of concerts at the Hollywood
Bowl.
( Source : Milada Broukal.   Weaving It Together,(กรุงเทพฯ , สํ านักพิมพไทยวัฒนาพานิช
จ ํากัด, 2541 ) 36)
Direction: Choose the word that has the same meaning as the underline word.
1. Where we think of Hollywood, we think of movie and famous movies star.

a.  say b.  travel
c.  consider d.  go to

2. We think of movies and famous movie stars.
a.  star b.  film

      c.     theatre d.    actor
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3. We think of movies and famous movie stars.
a.  attractive b.  popular
c.  well-known d.  lovely

4.  They are part of Hollywood’s history.  They refers to           
a.  movies b.  movie stars
c.  people d.   a and b are correct.

5.  Many post cards shows the famous           
a.  guide b.  reveal
c.  instruct d.  display

6.  Today people make movies in other places too
a.  produce b.  shape
c.  perform d.   direct

7.  Not all-famous movie stars live in Hollywood.
a.  amount b.  figure
c.  number d.   total

8.  Not all-famous movie stars live in Hollywood.
a.  producer b.  actor
c.  designer d.  artist

9.  But Hollywood is still a very special city in Los Angles, California.
a.  particular b.  strange
c.  usual d.  ordinary

10. There is a big sign on the hills.  In this sentence sign means                      
a.  indication b.  action
c.  board d.  figure

11. The white letters are fifty feet tall.  It means that the white letters are fifty feet       
a.  width b.  length
c.  height d.  depth

12. You can see the sign from far away.
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a.  closure b.  nearby
c.   nearness d.  long distance

13. The Hollywood sign is a famous landmark.
a. A prominent and identifying feature of a landscape
b. A historically significant event, building
c. A fixed marker indicating a boundary line.
d.    A fixed marker of the bond for selling.

14.  Many postcards show this famous Hollywood landmark.
a.  landmark b.  famous
c.  postcards d.  The Hollywood sign

15. The design of the stage was by the great American architect
a.  large b.  outstanding
c.  good d.   distinguished

16. What is the Hollywood Bowl?
a.  the hills of Hollywood. b. an open-air theater.
c.  the movie stars d.  the movies

17. This is an open-air theater.  This refers to          
a.  the Hollywood landmark. b.  the hills of Hollywood.
c.  the Hollywood Bowl. d.  the movie stars.

18. “It is one of the largest open-air theaters in the world.”     What does this sentence
mean?
a. There is only one open-air theatre in the world.

b. There are two open-air theatres in the world.
c.  There are no open-air theatres in the world.
d.  There are more than theatres in the world.

19.  It has seven thousand seats and a very special stage.  “It” refer to   
a.  the Hollywood landmark. b.  the hills of Hollywood.
c.  the Hollywood Bowl. d.  the movie stars.
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20.  What is the topic of this passage?.
a.  Hollywood b.  Super stores
c.  Movies d.  Landmark

*************************************
กิจกรรมที่ 1

Direction  : Read this story and answer the questions.

Bowerbirds
Bowerbirds live in New Guinea and Australia.  The Male builds a bower on the 

ground to attract the female.  The bower is not a nest because the birds don’t live there.  
The male decorates the bower with colorful object like flowers, feathers, shells, stones 
and bottletops.  Some males even paint the bower: they hold a piece of bark in their 
beak and use it as a paintbrush.  The male calls to the female and dances near the 
bower with a bright object in his beak.  Later, the female builds the nest in a tree.
Exercise A  Read the text about bowerbirds and answer the questions.

1. Where do bowerbirds live?
2. Does the male build the nest?

Exercise B True of false? Write T for or F for False.
1. The bower is high up.
2. The males decorate the bower.
3. The females find bright colors attractive.
4. Male bowerbirds build the nest.
5. The males can paint with a paintbrush.

Exercise c
1. The male builds a bower on the ground to attract the female.  The underlined word 
means

a.  decorate b.  interest
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c. make d.  paint
2.   The male decorate the bower with colorful objects like                    decorate means

a.  object b.  furnish
c.  alter d.  improve

3.  ‘like’ means
a.  similar to b.  detest
c.  love d. such as

4.  Because the birds don’t live there.  There refers to                                       
a.  an object b.  a bird
c.   a bower d.  a nest

5.  Some male even paint the bower: they hold… ‘They’  refers to                    .
a.  some feathers b.  some male birds
c.  some flowers d.  some female birds

6.  They hold a piece of bark in their peak and use it as a paintbrush.   ‘It’ refers  
a.  a piece of bark b.  a piece of nest
c.  a piece of object d.  a paintbrush

7.  The male use                       To paint the bower.
a.  a piece of bark b.  the flower
c.  his peak d.  a paint

8.  Why do the male build a bower on the ground?
a.  To make the nest for the female b.  To interest the female
c.  To decorate the nest d.  To dance with the female

9.  According to the passage, which is the bright thing?
a.  stone b.  bottle
c.  peak d.  paintbrush

10. What is the title of this passage?
a.  A bower b.  Female birds
c.  A nest of bird d.  Bowerbirds
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************************************

กิจกรรมที่ 2

Direction: Read this passage and answer the questions

Sleep
How much sleep do we need? We are all different.  Some people need only 

three hours of sleep a night.  Others need ten hours of sleep a night.  Most Americans 
sleep an average of seven to eight hours a night.  After age fifty, the average sleep time 
goes down to 6.5 hours a night.

Most people have a night when they cannot sleep.  About one in three 
Americans has a problem with sleep.  Many of these people cannot fall asleep.  The 
name of this problem is insomnia.

This is not a new problem.  Many famous people in history had insomnia.  
Some of these people had special ideas to make them sleep.  Benjamin Franklin, the 
famous statesman and inventor, had four beds.  He moved from one to the other to fall 
asleep.  King Louis XIV of France had 413 beds and hoped to fall asleep in asleep in 
one of them.  Mark Twian, the famous American author, had a different way.  He lay on 
his side across the end of the bed!
1. Which word means ‘the middle point between a high number and a low number’?

a.  problem b.  average c.  idea d.  over
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2.  King Louis XIV of France had 413 beds and hoped to fall asleep in one of them.  
Them  refers to                          

a.  hope b.  idea c.  sleeping d.  beds
3.  A person who gets an idea for something for the first time is  a/an……

a.  author b.  inventor c.  statesman d.  American
4. After age fifty, the average sleep time goes down to 6.5 hours a night.  This 
sentence means

a. People who are over 50, sleep as much time as usual.
b. People who are over 50, sleep as much time as the young.
c. People who are over 50, sleep less time as the young.
d. People who are over 50, sleep more time as the young.
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5.  This is not a new problem.  This refers to      
a.  special ideas  b. insomnia c.  fall asleep d.  average sleep

6.  What is insomnia?
a.  The problem with sleeping b.  The problem with people
c.  The problem with idea d.  The problem with history

7.  He lay on his side across the end of the bed!  He refers to      
a.  Benjamin b.  King Louis XIV c. American d.  Mark Twain

8.  Mark Twain, the famous American author.  ‘Famous’ means
a.  noble b.  well-known c.  diligent d.  hard

9.  author  means…
a.  writer b.  inventor c.  people d.  statesman

10. What is the best title for this text?
a.  problem b.  insomnia c.  sleep d.  asleep

@@@@@@@@@@@@

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



224

กิจกรรมที่ 3

A.  Look at the title of this article.  What do you think it is about?

Close Encounter?
FAY KNOWLES and her three sons were driving in the South Australian desert 

when suddenly a ‘huge, bright, glowing object’ followed them  and lifted  the car up into 
the air.

When they later reported this curious thing to the police, Sergeant James 
Fennel naturally didn’t believe them.  But when he inspected the car, he found it covered 
in thick black dust, and there was damage to the car’s roof.  The family insisted that the 
‘object’ flew over the car and suddenly lifted it into the air and then dropped it back on 
the road.  They also say that their voices changed at the time of the incident, and they 
could only speak very slowly.

Police say they received other reports.  A truck driver complained that a 
bright flying object followed him.  An aircraft reported a bright light in the same part of 
the desert.  And then the crew of a fishing trawler reported the same object flying not far 
from them.

B.  Read the newspaper article.  Find the answers to the questions
1. How many people were in the car?
2. What followed the car?
3. What happened to the people’s voices?
4. How many other reports of the UFO were there?

C.  Now read the text carefully and do the exercises.
1. Match these words from the text with the definitions on the right.

a) curious a kind of boat
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b) inspected enormous
c) huge strange
d) trawler looked at carefully

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



226

2. What do these pronouns refer to?
a) them
b) he
c) it
d) him
e) them

3. Do you think the people saw a UFO ? Or did they make it up? Or is there another 
explanation? 
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ภาคผนวก ช

โครงการวิจัยในชั้นเรียน  ม.5/4

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เร่ือง

การพัฒนาแบบฝกการอาน
เพือ่ความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/4
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โดย…..

นางศิริชนษ  วัชรเก้ือ
อาจารย  2  ระดับ  7

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
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ช่ือเร่ือง   :   การพฒันาแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
ผูจัดทํ า   :   นางศิริชนษ  วัชรเกื้อ  อาจารย  2 ระดับ  7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคคือ  1) เพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษา

อังกฤษ  2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/4โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  ในภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา  2545

นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียน
นนทบรีุพิทยาคม  ตํ าบลบางกระสอ  อํ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  จํ านวน  25  คน เครื่องมือที่ใช
ในการวจิยัประกอบดวย  1. แบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ จํ านวน 5 ฉบับ คือ  1) แบบฝก
อานขอความโฆษณาในหนังสือพิมพ  2) แบบฝกอานขาวประจํ าวันในหนังสือพิมพ  3) ฝกอาน
ประกาศ  4) ฝกอานบทความสั้นๆ ที่นักเรียนสนใจ  2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
การอานวชิาภาษาอังกฤษกอนและหลังการพัฒนา  จํ านวน 1 ฉบับ  การวิเคราะหขอมูลโดยการจัด
ระดบัการพัฒนาเปน 3 ระดับ  คือ  ระดับ  3  หมายถึง  ดี  ระดับ  2 หมายถึง พอใช  และระดับ 1 
หมายถึง  ควรปรับปรุง   และคาความถี่  รอยละ (%) และคาเฉลี่ย ( x )

ผลการพัฒนาพบวา
1.  นกัเรยีนมีทักษะการอานจับใจความสํ าคัญวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น  กลาวคือ

ระดับ 1 กอนพัฒนามี  0 คน (0.00%) หลังพัฒนา  0 คน (0.00%)
ระดับ 2 กอนพัฒนามี   24 คน (96.00%) หลังพัฒนา 15 คน (60.00%)
ระดับ 3 กอนพัฒนามี 1 คน  (4.00 %)   หลังพัฒนา  10 คน (40.00%)

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานเพื่อจับใจความสํ าคัญสูงขึ้น  กลาวคือ
กอนการพัฒนา คาเฉลี่ย  ( x )   =  5.72
หลังการพัฒนา คาเฉลี่ย  ( x )    =  7.32
โดยมีคาเฉลี่ยของความกาวหนา    2.40
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รายงาน
การพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4

สํ าหรับสังคมไทยยุคโลกาภิวัฒน  ความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ มีความ
จํ าเปนอยางยิ่งในการติดตอส่ือสารระหวางประเทศตางๆ ทั่วโลก ภาษาอังกฤษเปนเสมือนกุญแจ
สํ าคญั ในการที่จะกาวไปสูการติดตอกับตางประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความสํ าคัญของ
วิชาภาษาอังกฤษ จึงไดปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นฐานโดยระบุใหวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่
นกัเรียนทุกระดับชั้นตองเรียน

ในการเรยีนภาษาอังกฤษนั้น ทักษะการอานเปนทักษะที่มีความสํ าคัญมาก เนื่องจากการ
อานเปนสิ่งสํ าคัญในการนํ าไปสูการคนควาทุกๆ ดาน นอกจากนี้จะเห็นไดวาเอกสารตางๆ ที่จํ าเปน
ในชวีติประจ ําวัน เชน นิตยสาร ประกาศ โฆษณา คํ าแนะนะการใชสินคา คูมือการใชอุปกรณหรือ
วิธีใชตางๆ รวมทั้งหนังสือแบบเรียน ลวนแลวแตมีอยูในรูปของภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ การ
อานจงึจดัเปนทักษะที่ชวยทํ าใหการรับรูขาวสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการอานหนังสือ
จะทํ าใหไดรับประสบการณทางความคิดที่กวางขวาง ชวยใหเขาใจตัวเอง เขาใจผูอ่ืน และเขาใจ 
ส่ิงแวดลอมไดถูกตอง ทั้งยังสามารถนํ าความรูที่ไดจากการอานมาใชพัฒนาตนเอง ใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมได

เนื่องจากการอานภาษาอังกฤษเปนสวนหนึ่งที่มีความสํ าคัญตอชีวิตประจํ าวันในสังคม
ยุคใหมอยางไมสามารถแยกออกจากกันไดดังไดกลาวมาแลวนั้น และจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วชิาภาษาองักฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 พบวานักเรียนขาดทักษะในการอานวิชาภาษาอังกฤษ  
โดยเฉพาะอานแลวไมเขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องที่อานได ขาพเจาจึงเห็นความจํ าเปนในการฝก
หัดพัฒนาการอ านวิชาภาษาอังกฤษโดยใช แบบฝกทักษะการอาน  5 กิจกรรมตามหลัก  
จติวิทยา ดังนี้

1. กฎการเรียนรูของ Thorndike เกีย่วกับกฎการฝกหัด ซ่ึงสอดคลองกับการทดลอง
ของ Watson นั่นคือ ส่ิงใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทํ าบอยๆ ยอมทํ าใหผูฝกคลองแคลว  
สามารถท ําไดดี ในทางตรงกันขาม  ส่ิงใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกหัด ทอดทิ้งไปนานแลว ยอมทํ าได
ไมดเีหมอืนเดิม  ตอเมื่อมีการฝกฝนหรือกระทํ าซ้ํ าก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มขั้น

2. ความแตกตางระหวางบุคคล ครูควรคํ านึงวานักเรียนแตละคนมีความรู ความถนัด  
ความสามารถและความสนใจที่ตางกัน ฉะนั้นในการสรางแบบฝก จึงควรพิจารณาถึงความไม
เหมาะสม  ไมยากหรืองายเกินไป และควรมีหลายแบบ
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3.  การจงูใจผูเรียน สามารถทํ าไดโดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก  เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูเรียน เปนการกระตุนนักเรียนใหติดตามตอไปและประสบผลสํ าเร็จในการทํ าแบบฝก  
นอกจากนัน้การใชแบบฝกสั้นๆ จะชวยไมใหผูเรียนเบื่อหนาย

4. การนํ าสิ่งที่มีความหมายตอชีวิตและการเรียนรูมาใหนักเรียนไดทดลองทํ า ภาษาที่
ใชพดู  ใชเขยีนในชีวิตประจํ าวัน  ทํ าใหผูเรียนไดเรียนและทํ าแบบฝกในสิ่งที่ใกลตัว  นอกจากจะจํ า
ไดแมนย ําแลว  นักเรียนยังสามารถนํ าหลักและความรูที่ไดรับไปใชประโยชนอีกดวย

ดงันัน้ในการวจิยัในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษนี้ ขาพเจาไดนํ าแนวคิดในเรื่องการฝกฝน
บอยๆ  และการเรียนรูจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก   การนํ าเรื่องใกลตัวมาเรียนรูจนทํ าใหนักเรียนเกิด
ทกัษะและความชํ านาญในดานการอาน  พรอมทั้งสามารถปฏิบัติตนในการอานในวิชาภาษาอังกฤษ

กอนที่ขาพเจาจะดํ าเนินการพัฒนาทักษะการอานจับใจความสํ าคัญโดยใชแบบฝก   
ขาพเจาไดวัดความรู ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวชิาภาษาอังกฤษกอนการวิจัยในชั้นเรียน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 จากการประเมินกอน
การวจิยัในชัน้เรียนใชเกณฑการประเมิน  โดยพิจารณาจากผลงานดังนี้

ระดับ 3 ดี         อานแลวเขาใจจความสํ าคัญไดครอบคลุมประเด็นของ
เรือ่งและสามารถตีความบอกรายละเอียดไดถูกตอง  โดยมี
คะแนนระหวาง 16 – 20 คะแนน

ระดับ 2 พอใช          อานแลวเขาใจความสํ าคัญไดเกือบครอบคลุมประเด็นของ
เรือ่งและบอกรายละเอียดไดถูกตองเปนบางสวน โดยมี
คะแนนระหวาง 10 - 15 คะแนน

ระดับ 1 ควรปรับปรุง  อานแลวเขาใจความไมครอบคลุมประเด็น และบอกราย
ละเอยีดไมถูกตอง ชัดเจน โดยมีคะแนนระหวาง 0 – 9
คะแนน

ผลการประเมินกอนการวิจัยในชั้นเรียนปรากฏผลดังนี้
ระดับ 3 ดี              จ ํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ 4.00
ระดับ 2   พอใช         จ ํานวน  24 คน  คิดเปนรอยละ 96.00
ระดับ 1 ควรปรับปรุง    จ ํานวน   0 คน คิดเปนรอยละ   0.00

จากการประเมนิผลกอนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญยังตองพัฒนาใหดี
ขึน้  กลาวคอื นักเรียนอยูในระดับพอใช จํ านวน 24 คน และระดับควรปรับปรุงจํ านวน 0 คน รวม
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เปนนกัเรยีนจ ํานวน 24 คน จึงควรตองพัฒนานักเรียนทั้งหอง  เพื่อใหนักเรียนพัฒนาทักษะการอาน
จบัใจความสํ าคัญ โดยใชแบบฝก จํ านวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1  ฝกอานนิทานและเขียนสรุปเรื่องที่อานได
กิจกรรมที่ 2     ฝกอานขาวประจํ าวันและตอบคํ าถาม
กิจกรรมที่ 3 ฝกอานโฆษณาและตอบคํ าถาม
กิจกรรมที่ 4 ฝกอานบทความสั้นๆ ที่นักเรียนสนใจ
กิจกรรมที่ 5      ฝกอานขอความแลวจับใจความสํ าคัญ
โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
ระดับ 3 ดี หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไดครอบคลุมประเด็นของ

เรือ่งนํ ามาตั้งคํ าถามและตอบไดอยางชัดเจนถูก
ตอง  โดยมีคะแนนระหวาง  8 – 10 

ระดับ 2 พอใช    หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไดเกือบครอบคลุมประเด็นนํ า
มาตั้งคํ าถามและตอบไดถูกตองเปนบางสวน โดยมี
คะแนนระหวาง 5 – 7

ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง เขาใจใจความสํ าคัญไมครอบคลุมประเด็นนํ ามาตั้ง
ค ําถามและตอบไดไมชัดเจน  โดยมีคะแนน
ระหวาง  0 – 4

ผลการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ  ทั้ง  4  กิจกรรม  มีดังนี้
กิจกรรมท่ี  1  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 12.00
ระดับ 2 จ ํานวน  21 คน คิดเปนรอยละ 84.00
ระดับ 1 จ ํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ 4.00
กิจกรรมท่ี  2  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน  4 คน คิดเปนรอยละ 16.00
ระดับ 2 จ ํานวน   21 คน คิดเปนรอยละ  84.00
ระดับ 1 จ ํานวน  0 คน คิดเปนรอยละ   0.00
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กิจกรรมท่ี  3  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน  0 คน คิดเปนรอยละ  0.00
ระดับ 2 จ ํานวน   24 คน คิดเปนรอยละ 96.00
ระดับ 1 จ ํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ  4.00
กิจกรรมท่ี  4  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ  28.00
ระดับ 2 จ ํานวน  18 คน คิดเปนรอยละ 72.00
ระดับ 1 จ ํานวน  0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
กิจกรรมท่ี  5  ผลการพัฒนา
ระดับ 3 จ ํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ  28.00
ระดับ 2 จ ํานวน  18 คน คิดเปนรอยละ 72.00
ระดับ 1 จ ํานวน  0 คน คิดเปนรอยละ 0.00

การประเมินผลภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน  ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เปนแบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนการวิจัยใน 
ช้ันเรยีน โดยมีเกณฑการประเมินเชนเดียวกัน  ซ่ึงมีผลการประเมิน  ดังนี้

ระดับ 3 จ ํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 60.00
ระดับ 2 จ ํานวน    15 คน คิดเปนรอยละ 40.00
ระดับ 1 จ ํานวน    0 คน คิดเปนรอยละ 0.00

เมื่อนํ าผลการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ  โดยนํ าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการ
วจิยัในชัน้เรียนเมื่อวันที่  14  พฤษภาคม พ.ศ. 2545 และนํ าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการวิจัย
ในชัน้เรียน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2545  มาเปรียบเทียบกัน  มีผลดังนี้
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ตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบกอนและภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน

ผลการพัฒนาตามระดับคุณภาพ (คน)
รายการ

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1
กอนการวิจัยในชั้นเรียน 1 24 0
ภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน 10 15 0

รวม +9 -9 0

จากตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบ กอน - ภายหลังการวิจัยในชั้นเรียนสามารถ
แสดงเปนแผนภูมิ ดังนี้

แผนภูมิการเปรียบเทียบกอนและหลังการวิจัยในชั้นเรียน

        20
         15

กอน
        10                                                                                                                     หลัง

         5

ระดับ    1           2                 3

และจากการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ขาพเจาไดประสบการณและแนวคิดเกี่ยวกับการ
พฒันาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนี้

1.  การฝกใหนกัเรียนพัฒนาตามขั้นตอนของการพัฒนาจากงายไปหายาก ทํ าใหนักเรียน
เกดิการเรยีนรูและมีทักษะพื้นฐานที่สูงขึ้น  ทํ าใหนักเรียนสามารถพัฒนาการอานไดดีขึ้น

2. นักเรียนตองไดรับการฝกปฏิบัติกิจกรรมอยางสมํ่ าเสมอ จึงทํ าใหเกิดทักษะการ
เรียนรูที่ถาวร
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3. การทํ ากิจกรรมรวมกันเปนกลุมเปดโอกาสใหนักเรียนกลุมที่เกงไดชวยเหลือ 
นกัเรยีนกลุมออน  ทํ าใหนักเรียนภายในระดับชั้นเดียวกันมีพัฒนาการดานการเรียนรูไปพรอมๆ กัน

4. การเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติภายหลังครูใหความรู และคอยให 
ค ําแนะนํ าทํ าใหนักเรียนกระตือรือรนในการเรียนการสอนมากขึ้น

5. การใหนกัเรียนไดทราบผลการทํ างานของตน  ไดแก  การเฉลยคํ าตอบ  ใหนักเรียน  
ทราบผลอยางรวดเร็ว จะเปนการสรางความพอใจแกนักเรียน และเปนการเสริมแรงที่จะพัฒนางาน
ใหดียิ่งๆ ขึ้นไป

6. การนํ าหลักจิตวิทยามาชวยในการสรางแบบฝกและวิธีการเรียนการสอนทํ าใหการ
จดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย

สรุปไดวาจากการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ทํ าใหนักเรียนพัฒนาทักษะการอานเพื่อความ
เข าใจของวิชาภาษาอังกฤษ  และขาพเจ าได ข อคิดจากโครงการวิจัยในชั้นเรียนดังกลาว  
เพิม่เตมิวาในการพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง จํ าเปนตองมีวิธีการสอนที่หลากหลาย  
มนีวตักรรมใหม  มีการจัดเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรม  รวมถึงการนํ าหลักจิตวิทยาความพึงพอใจ
มาเปนแรงเสริม ก็จะสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูที่สูงขึ้น ซ่ึงวิธีการนี้ขาพเจารูสึก
ภาคภมูิใจในผลของการวิจัยในชั้นเรียนที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนํ าวิธีการนี้ไปพัฒนา
นกัเรียนในเรื่องอื่นๆ ตอไป
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เครื่องมือในการพัฒนา

ช่ือโครงการ                  พฒันาแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจในชั้น  ม.5/4  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



237

ผูจัดทํ า             นางศิริชนษ  วัชรเกื้อ  อาจารย 2 ระดับ 7
หนวยงาน               โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  ต.บางกระสอ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี
ระยะเวลาดํ าเนินการ    13  พฤษภาคม  2545 - 20 มิถุนายน  2545

1. หลักการและเหตุผล
การอานเปนทักษะที่สํ าคัญทักษะหนึ่งตอชีวิตของคนเราเพราะเปนเครื่องมือสํ าคัญที่นํ า

ไปสูความรูทั้งปวง ชวยเสริมสรางความคิดและประสบการณ การอานเปนทักษะที่ควรไดรับการ 
สงเสริมเปนอยางยิ่ง เพราะเปนทักษะที่คงอยูกับผูเรียนไดนานที่สุดถึงจนกวาผูเรียนจะสํ าเร็จการ
ศกึษาไปแลว

การสอนอานภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในชั้นเรียนนั้น ไดพบปญหานักเรียนยัง
ขาดทกัษะในการอาน โดยเฉพาะอานแลวไมสามารถจับประเด็นหรือสาระของเรื่องที่อานได อาน
แลวตอบคํ าถามไมได ไมรู ไมเขาใจขอความหรือเร่ืองที่อาน

จึงมีความจํ าเปนตองพัฒนาทักษะการอานเพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการอานที่สูง
ขึน้  ชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองไดตลอดเวลา  นอกจากนี้ยังเปนทักษะ
ทีเ่ปนประโยชนตอการเรียนในระดับสูงตอไป
2.   วัตถุประสงค

1) เพือ่พฒันาทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียน
2) เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียน

3.   กรอบแนวคิดในการพัฒนา
3.1 แนวคดิในการพัฒนาการอานจับใจความสํ าคัญ

1) หลักการฝกบอยๆ จนเกิดทักษะ
2) อานเรื่องที่นักเรียนสนใจและใกลตัว

 3.2 คณุลักษณะที่พึงประสงค
1) สามารถอานและเขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องที่อานไดบางเล็กนอย
2) สามารถอานและเขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องที่อานในประเด็นสํ าคัญไดถูก

ตองเปนสวนใหญ
3) สามารถอานและเขาใจใจความสํ าคัญของเรื่องที่อานในประเด็นสํ าคัญไดถูก

ตองอยางสมํ่ าเสมอ

3.3 ความสามารถของนักเรียน
1) นกัเรียนอานและตอบคํ าถามจากเรื่องที่อานไดถูกตอง
2) นกัเรยีนอานและเขาใจใจความสํ าคัญจากเรื่องที่อานไดถูกตอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



238

3) นักเรียนอานเพื่อความเขาใจใจความสํ าคัญและสื่อความหมายในใจความสํ าคัญ
ไดถูกตอง

4) นกัเรยีนอานเรื่องเขาใจใจความสํ าคัญและเขียนตอบคํ าถามไดถูกตอง
3.4 กระบวนการพัฒนา

1) ฝกอานจากขอความโฆษณาในหนังสือพิมพ
2) ฝกอานจากขาวประจํ าวันในหนังสือพิมพ
3) ฝกอานจากบทความสั้นๆ ที่นักเรียนสนใจ
4) ฝกอานจากบทความที่นักเรียนสนใจ

4.  การดํ าเนินการ
4.1 กลุมเปาหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 จํ านวน 25 คน  ในภาคเรียนที่  1    

ปการศึกษา  2545  (ระยะเวลาดํ าเนินการ  13  พฤษภาคม  2545  ถึง  20  มิถุนายน  2545)
4.2 ตวัแปรที่ศึกษา

1) ตวัแปรตน  แบบฝกการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียน
2) ตัวแปรตาม ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจ

ของนักเรียน
4.3 นวตักรรม  แบบฝกการอานเพื่อความเขาใจ
4.4 วิธีการพัฒนา

1) การประเมินกอนการพัฒนา
                    ทดสอบโดยใหนักเรียนอานเพื่อความเขาใจของเรื่องที่ครูกํ าหนด 1 เร่ือง  
พรอมทั้งตรวจและวิเคราะหผล

2) การดํ าเนินการพัฒนา
                    ฝกทกัษะใหนักเรียนอานเพื่อความเขาใจในกิจกรรมการพัฒนา จํ านวน   4 กิจ
กรรม  คือ

กิจกรรมที่   1 ฝกอานโฆษณา
กิจกรรมที่   2  ฝกอานขาวประจํ าวัน
กิจกรรมที่   3  ฝกอานประกาศ
กิจกรรมที่   4   ฝกอานบทความสั้นๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



239

3) การประเมินผลหลังการพัฒนา
                       กิจกรรมที่  5  ใหนักเรียนอานบทความสั้นๆ เพื่อความเขาใจ
 4.5 การเก็บขอมูล

1) ขอมูลนักเรียน
- คะแนนความกาวหนาในการอานเพื่อความเขาใจ
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจ

2) วิธีการเก็บขอมูล
- ใชวิธีการทดสอบ

3) เครื่องมือ
- แบบทดสอบตามกิจกรรมที่กํ าหนด

4.6 การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
1) การวิเคราะหขอมูล

- วเิคราะหคะแนนความกาวหนา
- วเิคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการพัฒนา

2) สถิติที่ใช  คือ  รอยละ
3) เกณฑประเมิน

- ขอบกพรองในการอานเพื่อความเขาใจ
- พฒันาการดานการอานเพื่อความเขาใจ
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจ

5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
นักเรียนสามารถนํ าทักษะการอานเพื่อความเขาใจไปใชประโยชนในการเรียนวิชาอ่ืน

และแสวงหาความรูดวยตนเอง

ลงชื่อ                                        ผูเสนอโครงการ
         ( นางศิริชนษ  วัชรเกื้อ )

    อาจารย  2  ระดับ  7   หมวดวิชาภาษาตางประเทศ
                                                                              โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

 

แบบทดสอบกอน-หลังการวิจัยในชั้นเรียน
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Reading Test for Classroom Research
Level M.  5 Time 50 minutes.

Read this following story and choose the best answer.

The Danger of Lying in Bed
By Mark Twain

Last year I traveled twenty thousand miles, almost entirely by rail; the year before, I
traveled over twenty-five thousand miles, half by sea and half by rail; and the year before that, I
traveled about ten thousand miles by rail.  I suppose if I put in all the little journeys here and
there, I may say I have traveled sixty thousand miles during the three years I have mentioned, and
never had and accident.

For some time I said to myself every morning, “Now, I have escaped so far, and so
there is a greater chance that I shall have an accident this time.  I will be wise if I buy an accident
ticket.  Then, when I have my accident, I shall be paid something.” But I went to bed that night
without one bone broken.

I got tired of that, and started buying accident tickets that lasted a month.  I said to
myself, “One of them must bring me some money.”

But I was mistaken.  I never got any money.  I could read of railway accidents every
day – the newspapers were full of them; but somehow they never happened to me.  I found that I
had spent a lot of money on accident tickets and had nothing for it.  I began to hunt around for
somebody who had won money in this way.  I found plenty of people who had paid the money for
a ticket, but not one who had ever had an accident or been paid anything.

I stopped buying accident tickets, and made some esquiries.  The result was very
surprising: THE DANGER WAS NOT IN TRAVELING, BUT IN STAYING AT HOME !

I discovered that, in spite of the newspapers, less than three hundred people had really
lost their lives in accidents in the twelve months.  The Eric railway was the most terrible on the
list.  It had killed forty-six or twenty-six, I do not exactly remember which, but I know the
number was double that of any other railroad.

My further enquiries showed that between New York and Rochester the Eric line ran
eight trains each way every day – sixteen altogether – and carried 60,900 persons every day.
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That is about million in six months – the number of people in New York City.  Well,
the Eric railway kills between thirteen and twenty-three persons out of its million in six months;
and in the same time 13,000 of New York’s million die in their beds.  I was afraid.  My hair stood
on end.

“This is terrible!” I said.  “The danger isn’t in traveling by rail, but in trusting to those
dangerous beds; I will never sleep in a bed again.”
From Lert & Swat, Highlights of reading & writing 5  ( กรุงเทพฯ :บริษัทสํ านักพิมพวัฒนา
พานิช จํ ากัด, 2541 ) 21.

Choose the best answer.
1. How long had the writer traveled during the traveled years?

a. ten thousand miles
b. twenty thousand miles
c. twenty-five thousand miles
d. sixty thousand miles

2. I suppose, if I put in all the little journeys here and there, the under line words means               
a. remember
b. take off
c. do without
d. add together

3.  What did the writer buy before he traveled?
a. New bed.
b. Newspaper.
c. Journey map.
d. Accident ticket.
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4.  “For some time I said to myself every morning  …” the under line words means
a. one in a while
b. now and then
c. in a period of time
d. sometimes

5.  What did he think when he bought an accident ticket?
a. He would save his money.
b. He would be foolish.
c. He would be rich.
d. He would be wise.

6.  What were the newspapers full of?
a.    an accident tickets
b. railway accidents
c. some enquiries
d. accident news

7.  Who won money from accident tickets?
a. No one
b. The writer
c. Plenty of people
d. Three hundred people

 8.  Why did The Eric railway was the most terrible one?
a. Less than three hundred people had lost their lives in accidents.
b. It killed 13-23 persons in six months.
c. About million people lost their lives.
d. His hair stood on end.

9.  What was the writer afraid of?
a. spent a lot of money on accidents.
b. killed by the railway
c. dead in their beds
d. accident

10.  What is the main idea of this passage?
a. The railway is dangerous for traveling.
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b. You must buy an accident ticket before travelling.
c. You can die everywhere although you lay in beds.
d. You must choose the best railway when you travel to New York.

11. “I got tired of that, and started buying accident tickets that lasted a month.” “That” refers to
a. buying
b. thinking
c. traveling
d. going to bed.

12.  “It had killed forty-sixty or twenty-six, I do not exactly remember which, but I know the
number was double that of any other railway.” “That” refers to
a. the train
b. the danger
c. the railway
d. the number

13. “I said to myself, “One of them must bring me some money.” Them “refers to
a. the tickets
b. the journeys
c. the accidents
d. the newspapers

14.  “This is terrible!” I said.   “This” refers to
a. How people die
b. The danger in lying in bed
c. The way his hair stood on bed.
d. The danger in travelling with the Eric line
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15.  The danger isn’t in travelling by rail, but in trusting to those dangerous beds.
a. beds in the trains
b. ordinary beds in homes
c. beds that are not one’s own.
d. beds that writer had used

Read the following poem and choose the best answer.
The Night Will Never Stay

Eleanor Forjeon
The night will never stay,
The night will go by,
Though with a million stars
You pin it to the sky.
Though you bind it with the blowing wind
And buckle it with the moon,
The night will slip away
Like sorrow or a tune.

(source : Eleanor Farjeon, Poem for children (New York ; harper & Row publishers, 
Inc.,1951),41
16.  What does the writer compare the night to?

a. love
b. peace
c. sadness
d. loneliness

17.  Which of the following words is not discussed in this poem?
a. stars
b. rivers
c. sadness
d. the night
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18.  Which sentence is true in this poem?
a. The night is very long.
b. The night will not remain.
c. Stars at night are so beautiful.
d. In the winter, the night will stay longer.

19.  “You will pin it to the sky.” It refers to
a. stars
b. the night
c. the wind
d. sadness

20.  According to the poem, if you were sad, what would the winter say to you/
a. Your sadness will come and go.
b. You shouldn’t stay alone at night.
c.  You are not the only one who or sad.
d. Stars above the sky will be your friends.
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กิจกรรมที่ 1

Explanation:  ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
1. อานโฆษณาและสลากผลิตภัณฑสินคาที่ครูกํ าหนดให
2. ตอบคํ าถามจากสิ่งที่อาน  จํ านวน  7  ขอ
3. ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   50  นาที

Advertisement.

Paper-pal THE  BALLPEN
The ballpen with ink you can rub out. WITH INK
Erasable Ink YOU CAN
Rubs out with an ordinary eraser RUB OUT
Writes like a quality ballpen
Recommendation
Do not use this pen ballpen on documents          Refillable
Which involve the risk of being Blue ink
Falsified (e.g.  cheques, drafts, etc.) Made in USA

Answer the following questions briefly.
1. How is this ballpen different from an ordinary pen?
2. Does is require a special kind of eraser?
3. Should this ballpen be used to write a cheque? Why?
4. Can this pen be refilled?
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DIRECTIONS

DAVON FRENCH LAVENDER
Room fresher

TO USE  : SHAKE THE CAN WELL
Stand in centre of room and holds can upright
With valve pointing away.  Spray into the air.

WARNING : Keep away from flames, fire or extreme heat.
Do not spray food, walls, or pets.
Avoid spraying into eyes.

Answer the following questions briefly.

1. What do you think “Davon French Lavender” is used for?
2. What do you do in order to use it?
3. Tell three things you should not do when using this can.

กิจกรรมที่ 2
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Explanation:  ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
1. อานขาวพยากรณอากาศจากหนังสือพิมพ
2. จบัคูสภาพอากาศกับแตละภาคของประเทศตามที่อานลงในตารางที่กํ าหนดให
3. ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   50  นาที

THERE COOL WEATHER AHEAD
An anticyclone over China is likely to bring at least a week of cool weather to the 

North and the Northeast, the Meteorological Department forecast yesterday.
A wedge from the anticycle is expected to cover both regions, bringing rain followed 

by cooler temperatures and light morning fogs.
The weather conditions are expected to prevail until at least until December 2.
The wedge will also after the Central and the eastern regions, which can expect 

scattered shows and thunderstorms.  These conditions will be followed by cooler weather, 
especial in the northern areas of both regions.

Rain is also expected in the south during the forecast period.
The department said the anticyclone will intensify, bringing even cooler weather to 

the upper regions of the north and northeast in early December.  Low temperatures are forecast 
for the areas around Chiengrai, Nan, Tak, Loei and Sakon Nakhon.

Match the weather and the parts of the country by ticking the boxes.

rain thunderstorms cool Low temperture Fog in the morning
The North
The Northeast
The Central Part
The East
The South

กิจกรรมที่ 3

Explanation:  ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
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1. อานประกาศรับสมัครงานจากหนังสือพิมพ
2. ใสเครื่องหมาย ( / )   ลงในตารางเพื่อบอกคุณสมบัติและความตองการของงาน

ที่อาน
3. ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   50  นาที

A              B
ERSONNEL WANTED  WANTED     OFFICE STAFF

- Female - Female age not over 25 years old
- Good command of English both - Commercial college or higher
    spoken  and written - Good command of English both spoken & Written
- Accurate typing both Thai & English - Accurate typing both Thai & English
- Able to take shorthand - Good appearance and must have telephone no.
Send application with full resume    For direct contract.
And a recent photo: Send application with transcript of education
International Company and 3 recent photos to:
Associated.  (ICA) KOTA EXPRESS TOURS
486/108 Corner of Rajthevee KOTA TRADE AND SHIPPING CO.,LTD.
Intersection Phayathai Rd. P.O.  BOX 655 Bangkok

Read the following notices, then put / in the space in which special qualifications or requirements 
are mentioned for each job.  (A and B)

education
Jobs female male age

require college English
typing Short

hand

Private
Tele

phone

Good
appear

ance
A
B

กิจกรรมที่ 4

Explanation:  ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
1. อานบทความสั้นๆ ที่ครูกํ าหนดให
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2. ตอบคํ าถาม True or False จ ํานวน  10 ขอและเขียนคํ าศัพทจากบทความที่มี
ความหมายเหมือนกับคํ าที่ครูกํ าหนดให จํ านวน  10  ขอ

3. ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   50  นาที

The ‘angel’ of the Klong Toey slum, Miss Prateep Ungsongtham, was officially 
presented with the 1980 John D.  Rockefeller III Youth Award on July 7, 1981.  The money 
award totaled US 10,000 (about 200,000 baht)

Miss Prateep is the first Asian to receive the award, which was given to her hard work 
in helping people especially the children of the slum area.

 It is the second international award for Miss Prateep, who since the age of 16, has 
worked tirelessly to give education to the children of the Klong toey slum where she was born, 
raised, and still lives.

In 1979 she won the Magsaysay Award for public service.  This award is given in 
honour of the third President of the Philippines, Magsaysay, to people or organizations that do 
well for Asian people.  She used the 200,000 baht she received from that award to set up the 
Duang Prateep Foundation.  She also built a nursery to serve the needs of slum parents who have 
to work and leave their children behind.

In the beginning, Miss Prateep taught about 60 slum children.  Since 1980 her school, 
the Pattana village Community School, has increased to 700 pupils, 200 of whom go to 
Kindergarten.  The school has a staff of 40, and Miss Prateep is the school’s acting principal.

(Adapted from Student Weekly, Monday July 13, 1981)
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Exercise I Find the words in the passage which have the same meanings as the 
following.  The first letter for each word has been given to you.

1.  given p                   
2.  something which is given as a prize a                   
3. concerning different countries i                    
4.  a very poor housing area s                   
5.  teaching and learning e                   
6.  a source of funds to help poor people f                    
7.  establish; start up ; organize s                   
8.  a school  for children who are too young to      (two word)
    go to a kindergarten n                   
9.  a school to prepare children for  elementary k                   
10.  the head of a school p                   

Exercise II Write  T  in front of the correct statements and  F  in front of the incorrect ones.
1. Miss Prateep was born in the place where she is helping poor children.
2. The Magsaysay Award was the second international award Miss Prateep received.
3. Miss Prateep has worked for all poor children everywhere.
4. Miss Prateep won the second international award one year after she had won the first one.
5.  An Asian had never received the John D.  Rockefeller Award before 1981.
6. Miss prateep used the money from the award for children.
7. A nursery is a school for teaching slum parents.
8. Miss Prateep has kindergarten pupils in her school.
9. At present there are 40 teachers in the Pattana Village Community School.
10. About 900 pupils attend the Pattana Village CommunitySchool.

กิจกรรมที่ 5
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Explanation:  ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
1.  อานขอความสั้นๆ ที่ครูกํ าหนดให
2.  ตอบค ําถามชนิดเลือกตอบ  จํ านวน  14 ขอ  และเขียนคํ าตอบ จํ านวน  6 ขอ
3.  ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม   50  นาที

Fishing
Fishing is my favorite sport.   I often fish for hours without catching anything, but this 

does not worry me.  Some fishermen are unlucky.  Instead of catching fish, they catch old boots 
and rubbish.  I am even less lucky.  I never catch anything – not even old boots.  After having 
spent whole morning on the river, I always go home with an empty bag.  “You must give up 
fishing!” my friends say.  “It’s a waste of time.” But they don’t realize one important thing.  I’m 
not really interested in fishing.  I am only interested in sitting in a boat and doing nothing at al!

(From Practice and Progress, by L.G.  Alexander)
Exercise I Choose the best answer.
1. The word “favourite” (line1) means something you                     

a.  do every day b.  like best
c.  are very good at d.  are surprised at doing

2. The word “rubbish” means                    
a. Something that is useful.
b. All the plants which grow in the sea.
c. Something that fish eats under the water.
d.  Something that needs to be thrown away.

3. The word “give up” mean                    
a.  stop b.  try
c.  study d.  start

4. The word “realize” means                    
a.  forget b.  understand
c.  study d.  like

5. The sentence “Fishing is my favourite sport.” Means                   
a. I am not good at fishing.
b. Fishing is what I am best at.
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c. Fishing is the sport I like best.
d. I am surprised when I catch fish.

6. The clause “this does not worry me” means this                           
a.  makes me look worried.   b.  makes me look foolish
c.  is very unlucky for me. d.  is not a problem for me.

7. The phrase “instead of catching fish,..” means they                      
a.  catch fish b.  enjoy fishing
c.  lose their fish d.  don’t catch fish

8. The sentence “It’s a waste of time.” Means you                    
a. are trying to pass time
b. should fish all day long
c. should learn how to fish
d. are spending time uselessly

9. The word “this” refers to                 
a.  getting old boots b.  sitting in a boat
c.  fishing all day long d.  fishing without getting anything

10. When the writer goes out fishing, he usually catches                   
a.  fish b.  nothing
c.  old boots d.  old boots and rubbish

11. His friends tell him to                      
a.  fish all morning b.  do something else
c.  give the fish to them d.  realize one important thing

12. The thing he likes to do most is to                     
a.  pass time lazily b.  go out all morning
c. go home with an empty bag.     d.  go fishing and get some fish.
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13. The best title for this passage should be                   
a.  River Fishing b.  Unlucky Fishing
c.  Fishing for Fun d.  Fishing with Friends

14. We can infer from the passage that                    
a. fishing can be a form of relaxation
b. all sport give us physical exercise
c. happiness comes from being good at what we do.
d. Fishing is a useless sport if you don’t catch any fish.

Exercise II Answer the following questions briefly.
1. What does the writer like to do to pass his time?
                                                                                                                                                             
2. Does the writer feel happy or unhappy when he fishes without catching anything? Why?
                                                                                                                                                             
3. What do some people catch instead of fish?
                                                                                                                                                             
4. What do the writer’s friends advise him to do?
                                                                                                                                                             
5. Why is fishing the writer’s favorite sport?
                                                                                                                                                             
6. What is your favorite sport?
                                                                                                                                                             

********************************

ตารางที่  21 แบบสรุปผลคะแนนการพัฒนาทักษะการอาน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่5/4
                         ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา   2545 (13 พฤษภาคม  - 20 มิถุนายน  2545)
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ภาคผนวก ฌ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

- แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบความรู
ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน

- การค ํานวณหาคาความยากงายของแบบทดสอบความรูความเขาใจเรื่องการ
วจิยัในชั้นเรียน

- การค ํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรูความเขาใจเรื่องการ
วจิยัในชั้นเรียน

- แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความสามารถ
ในการเขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียน

- แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณ
- แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเด็นสนทนากลุม
- แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
- การค ํานวณหาคาความยากงายของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วชิาภาษาอังกฤษ
- การคํ านวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วชิาภาษาอังกฤษ

แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง
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ของแบบทดสอบความรู ความเขาใจ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
คํ าชี้แจง โปรดพจิารณาแบบประเมินความรู ความเขาใจของครูเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน  และให
คะแนนความสอดคลองของแบบประเมินนี้  โดยทํ าเครื่องหมาย  ( / ) ลงในชองคะแนนของแบบ
ประเมนิในแตละขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ผูเชี่ยวชาญ
ขอ ประเด็น

1 2 3
รวมคา IOC

1. ความสอดคลองของประเด็นของแบบทดสอบ
เกีย่วกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอน

+1 +1 +1 1.00

2. ความสอดคลองของประเด็นของแบบทดสอบ
เกีย่วกบัจุดประสงคของการวิจัยในชั้นเรียน

+1 +1 +1 1.00

3. ความสอดคลองของประเด็นของแบบทดสอบ
เกีย่วกบัการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียน

+1 +1 +1 1.00

4. ความสอดคลองของประเด็นของแบบทดสอบ
เกีย่วกบัการกํ าหนดปญหาของการวิจัยในชั้นเรียน

+1 +1 +1 1.00

5. ความสอดคลองของประเด็นของแบบทดสอบ
เกีย่วกบัการพิจารณาเลือกวิธีดํ าเนินการ

+1 +1 +1 1.00

6. ความสอดคลองของประเด็นของแบบทดสอบ
เกีย่วกบัการดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียน

+1 +1 +1 1.00

7. ความสอดคลองของประเด็นของแบบทดสอบ
เกีย่วกบัระยะเวลาดํ าเนินการวิจัยในชั้นเรียน

+1 +1 +1 1.00

8. ความสอดคลองของประเด็นของแบบทดสอบ
เกีย่วกบัเครื่องมือที่ใชในการทํ าการวิจัยในชั้นเรียน

+1 +1 +1 1.00

9. ความสอดคลองของประเด็นของแบบทดสอบ
เกีย่วกบัการวิเคราะหและประเมินผลการวิจัยในชั้น
เรียน

0 +1 +1 0.66

10. ความสอดคลองของประเด็นของแบบทดสอบ
เกีย่วกบัเผยแพรผลการวิจัยในชั้นเรียน

+1 +1 +1 1.00

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



303

ขอเสนอแนะ
                                               ไมมี                                                                                                        
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การคํ านวณหาคาความยากงาย
( พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 129 )
จากสูตร P = R

  N
เมื่อ P แทน คาความยากงายของคํ าถามแตละขอ

R แทน จ ํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
N แทน จ ํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

ถา P มคีามาก (ตัวถูก)  หมายถึง  มีคนตอบในขอนั้นมาก  ขอสอบนั้นก็งาย
ถา P    มคีานอย (ตัวถูก) หมายถึง   มีคนตอบในขอนั้นนอย  ขอสอบนั้นก็ยาก
คา P    จะมีคาอยูระหวาง   0   ถึง   1

การคํ านวณหาคาอํ านาจจํ าแนก

(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 129)

จากสูตร r = Ru  -  Re

     N
     2

เมื่อ r แทน คาอํ านาจจํ าแนกเปนรายขอ
Ru แทน จ ํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง
Re แทน จ ํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน
N แทน จ ํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด
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ตารางที่ 22     แสดงผลการวิเคราะห คาความยากงาย (P) และคาอํ านาจจํ าแนก (r) ของ
                         แบบทดสอบความรู ความเขาใจของครูผูสอนเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน

ขอที่ คา P คา r ขอที่ คา P คา r
1* 0.83* 0.25 14 0.73 0.2
2 0.73 0.2 15 0.3 0.27
3 0.73 0.2 16 0.67 0.33
4* 0.83* 0.25 17* 0.18* 0.05
5 0.53 0.4 18 0.73 0.2
6 0.67 0.33 19 0.3 0.27
7 0.67 0.33 20 0.67 0.33
8 0.3 0.27 21 0.53 0.4
9* 0.85* 0.23 22* 0.85* 0.23
10 0.67 0.33 23 0.53 0.4
11 0.3 0.27 24 0.67 0.33
12 0.67 0.33 25 0.67 0.33
13 0.3 0.27

หมายเหตุ    ขอท่ีถูกตัดออกเพราะ
1. ขอสอบขอ 1, ขอ 4, ขอ 9 และขอ 22 มีคา P สูงกวา 0.80 จัดเปนขอสอบงายเกินไป
2. ขอสอบขอ 17 มีคา P ตํ่ ากวา 0.20 และคา r เทากับ 0.05  จัดเปนขอสอบที่มีคาความ

ยากเกินไป
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การคํ านวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบความรู ความเขาใจของครู เร่ือง
การวจิัยในชั้นเรียน โดยใชสูตร KR 20 ของ Kuder Richardson   (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 125)

เมื่อ Rtt แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
  n แทน จ ํานวนขอสอบในแบบทดสอบ มีคาเทากับ 20
            Σpq        แทน ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทํ าถูกใน

 แตละขอและสัดสวนของคนทํ าผิดในแตละขอ
                                                       มีคาเทากับ 4.46

S2 แทน       คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
มีคาเทากับ 25.22

จากสูตร Rtt = [ n/(n-1)][ 1-(∑pq/ S2) ]

= [ 20/(20-1)][ 1-( 4.46/ 25.22) ]

= 0.86
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองและเหมาะสม
ของแบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการ

การวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน

คํ าชี้แจง โปรดพิจารณาแบบประเมินความสามารถของครูผูสอนเรื่องการดํ าเนินการวิจัยในชั้น
เรยีน  และใหคะแนนความสอดคลองของแบบประเมินนี้  โดยทํ าเครื่องหมาย  ( / ) ลงในชอง
คะแนนของแบบประเมินในแตละขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ผูเชี่ยวชาญ
ขอ ประเด็น

1 2 3
รวมคา IOC

1. ความสอดคลองของประเด็นความสามารถในการ
เขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการ
ก ําหนดปญหาในการวิจัย

+1 +1 +1 1.00

2. ความสอดคลองของประเด็นความสามารถในการ
เขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการใช
วธีิการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน

+1 +1 +1 1.00

3. ความสอดคลองของประเด็นความสามารถในการ
เขยีนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการระบุ
วชิา เนื้อหา และเวลา

+1 +1 +1 1.00

4. ความสอดคลองของประเด็นความสามารถในการ
เขยีนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการระบุ
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย

+1 +1 +1 1.00

5. ความสอดคลองของประเด็นความสามารถในการ
เขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการใช
วธีิการ/นวัตกรรมที่เหมาะสมกับปญหา

+1 +1 +1 1.00

6. ความสอดคลองของประเด็นความสามารถในการ
เขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลของนักเรียน

+1 +1 +1 1.00
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ผูเชี่ยวชาญ
ขอ ประเด็น

1 2 3
รวมคา IOC

7. ความสอดคลองของประเด็นความสามารถในการ
หาประสิทธิภาพของเครื่องมือในการทํ าวิจัย

+1 +1 +1 1.00

8. ความสอดคลองของประเด็นความสามารถในการ
ด ําเนินการวิจัยมีขั้นตอนเปนระบบ

+1 +1 +1 1.00

9. ความสอดคลองของประเด็นความสามารถในการ
เขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการ
วเิคราะหขอมูลและแปลผล

+1 +1 +1 1.00

10. ความสอดคลองของประเด็นความสามารถในการ
เขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการ
อภิปรายผล

+1 +1 +1 1.00

11. ความสอดคลองของประเด็นความสามารถในการ
เขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการ
เขยีนรายงานการวิจัย

+1 +1 +1 1.00

12. ความสอดคลองของประเด็นความสามารถในการ
เขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการใช
ประโยชนจากผลการวิจัย

+1 +1 +1 1.00

ขอเสนอแนะ
                                               ไมมี                                                                                                        
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองและเหมาะสม
ของแบบสัมภาษณ

คํ าชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสัมภาษณ  และใหคะแนนความสอดคลองและเหมาะสมของแบบ
สัมภาษณ  ความคิดเห็นของครูเร่ือง  การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถ
ภาพการวจิยัในช้ันเรียนสํ าหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา  โดยทํ าเครื่องหมาย   ( / )  ลงใน
ชองคะแนนของแบบประเมินในแตละขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ผูเชี่ยวชาญ
ขอ ประเด็น

1 2 3
รวมคา IOC

1. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับ
สถานภาพขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ

+1 +1 +1 1.00

2. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับ
ความสํ าคัญของการนิเทศการสอนแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อนของครูผู สอนในการวิจัยในชั้น
เรียน

+1 +1 +1 1.00

3. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับ
ประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู 
สอน

+1 +1 +1 1.00

4. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับ
การถายทอดความรู ความเขาใจ
กระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพื่อน

+1 +1 +1 1.00

5. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับ
การถายทอดความรู ความเขาใจ
เรือ่งการวิจัยในชั้นเรียน

+1 +1 +1 1.00

6 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับ
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาของ
การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

+1 +1 +1 1.00

7 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับ
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาใน
การด ําเนินการวิจัยในชั้นเรียน

+1 +1 +1 1.00
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ขอเสนอแนะ
                                               ไมมี                                                                                                        
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง
ของแบบสนทนากลุม

คํ าชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสนทนากลุม และใหคะแนนความสอดคลองของแบบสนทนากลุม 
เกี่ยวกับ “การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนสํ าหรับครูภาษา
อังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา”  โดยทํ าเครื่องหมาย ( /  ) ลงในชองคะแนนของแบบประเมินในแตละ
ขอ  และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ผูเชี่ยวชาญ
ขอ ประเด็น

1 2 3
รวมคา IOC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับ
สถานภาพขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับ
ความจํ าเปนและความสํ าคัญของการนิเทศการสอน
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับ
ความจ ําเปนและความสํ าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุ มเกี่ยวกับ
ความรูความเขาใจและความสามารถในการถายทอด
ความรูความเขาใจเรื่องการนิเทศการสอน
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุ มเกี่ยวกับ
ความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนและการเผย
แพรผลการวิจัย
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุ มเกี่ยวกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแกไขปญหาในการ
นเิทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุ มเกี่ยวกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแกไขปญหาในการ
นเิทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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ขอเสนอแนะ
                                               ไมมี                                                                                                        
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ประเมินคาดัชนีความสอดคลอง
ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.1

คํ าชี้แจง  โปรดพิจารณาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใหคะแนนความสอดคลองของ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดานทักษะการอาน
เพือ่จบัใจความสํ าคัญ   ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยทํ าเครื่องหมาย ( / )  ลงในชองคะแนนของแบบ
ประเมนิในแตละประเด็นและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ผูเชี่ยวชาญ
ขอ ประเด็น

1 2 3
รวมคา IOC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับความตรงของเนื้อหา  ตอนที่ 1
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับความตรงของเนื้อหา  ตอนที่ 2
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับความตรงของเนื้อหา  ตอนที่ 3
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับการใชภาษาของ  ตอนที่ 1
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับการใชภาษาของ  ตอนที่ 2
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับการใชภาษาของ  ตอนที่ 3
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
ตามจุดประสงค  ตอนที่ 1
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
ตามจุดประสงค ตอนที่ 2
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
ตามจุดประสงค ตอนที่ 3

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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ตารางที่   23  แสดงผลการวิเคราะห คาความยากงาย (P) และคาอํ านาจจํ าแนก (r) ของ
                         แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ขอที่ คา P คา r ขอที่ คา P คา r
1* 0.83* 0.27 14* 0.23 0.15*
2 0.65 0.53 15 0.57 0.78
3 0.5 0.74 16 0.57 0.78
4* 0.18* 0.15* 17 0.62 0.58
5 0.59 0.63 18 0.78 0.42
6 0.68 0.26 19 0.68 0.57
7 0.59 0.63 20* 0.23 0.10*
8 0.46 0.80 21 0.51 0.32
9 0.62 0.58 22 0.27 0.32

10* 0.75 0.10* 23 0.68 0.26
11 0.68 0.26 24 0.51 0.32
12 0.46 0.78 25 0.68 0.26
13 0.59 0.63

หมายเหตุ   (จากสูตรหนา 301)  บางขอถูกตัดออกเพราะ
1. ขอสอบขอ 1 มีคา  P  สูงกวา  0.80   จัดเปนขอสอบงายเกินไป
2. ขอสอบขอ 4 มีคา  P  ตํ่ ากวา  0.20  และคา  r  เทากับ 0.05  จัดเปนขอสอบที่มีคา

ความยากเกินไป
3. ขอสอบขอ  10, 14และ 20 มีคา    r  ตํ ่ากวา 0.20  จัดเปนขอสอบที่มีคาอํ านาจ

จ ําแนกไมไดตามเกณฑ
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การคํ านวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบกอนเรียน โดยใชสูตร KR 20 ของ
Kuder Richardson  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 125)    ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

เมื่อ Rtt แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
  n แทน จ ํานวนขอสอบในแบบทดสอบ มีคาเทากับ 20
            Σpq        แทน ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทํ าถูกใน

 แตละขอและสัดสวนของคนทํ าผิดในแตละขอ
                                                       มีคาเทากับ 4.08

S2 แทน       คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
มีคาเทากับ 39.69

n = 20
Σpq = 4.08
S2 = 39.69
Rtt = [ n/(n-1)][ 1-(∑pq/ S2) ]

= [ 20/(20-1)][ 1-( 4.08/ 39.69) ]
= 0.94
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ประเมินคาดัชนีความสอดคลอง
ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2

คํ าชี้แจง โปรดพิจารณาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใหคะแนนความสอดคลองของ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดานทักษะการอาน
เพือ่จบัใจความสํ าคัญ   ระดับมัธยมศึกษาปที่  2 โดยทํ าเครื่องหมาย ( / )  ลงในชองคะแนนของแบบ
ประเมนิในแตละประเด็นและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ผูเชี่ยวชาญ
ขอ ประเด็น

1 2 3
รวมคา IOC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับความตรงของเนื้อหา  ตอนที่ 1
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับความตรงของเนื้อหา  ตอนที่ 2
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับความตรงของเนื้อหา  ตอนที่ 3
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับการใชภาษาของ  ตอนที่ 1
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับการใชภาษาของ  ตอนที่ 2
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับการใชภาษาของ  ตอนที่ 3
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
ตามจุดประสงค  ตอนที่ 1
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
ตามจุดประสงค ตอนที่ 2
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
ตามจุดประสงค ตอนที่ 3
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+1

+1

+1

+1
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+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1
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+1

+1

+1

+1

+1
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ตารางที่   23 แสดงผลการวิเคราะห คาความยากงาย (P) และคาอํ านาจจํ าแนก (r) ของ
                         แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   2

ขอที่ คา P คา r ขอที่ คา P คา r
1 0.77 0.2 14 0.4 0.53
2* 0.87* 0.25 15 0.4 0.53
3 0.67 0.53 16* 0.17* 0.75
4 0.67 0.53 17 0.37 0.47
5* 0.5 0.87* 18 0.37 0.47
6 0.67 0.53 19* 0.5 0.87*
7 0.67 0.53 20 0.37 0.47
8 0.57 0.73 21 0.27 0.53
9 0.5 0.6 22 0.43 0.6
10 0.37 0.47 23 0.77 0.2
11* 0.17* 0.75 24 0.37 0.47
12 0.43 0.6 25 0.67 0.53
13 0.33 0.4

หมายเหตุ    (จากสตูรหนา 301) บางขอถูกตัดเพราะ
1. ขอสอบขอ 2 มีคา  P  สูงกวา  0.80 จัดเปนขอสอบงายเกินไป
2. ขอสอบขอ 5, 19 มีคา r มากกวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่มีคาอํ านาจจํ าแนกไมไดตาม

เกณฑ
3. ขอสอบขอ 11 และ 16 มีคา P ตํ ่ากวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่ยากเกินไป
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การคํ านวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบกอนเรียน โดยใชสูตร KR 20
ของ Kuder Richardson    (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 125)    ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

เมื่อ Rtt แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
  n แทน จ ํานวนขอสอบในแบบทดสอบ มีคาเทากับ 20
            Σpq        แทน ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทํ าถูกใน

 แตละขอและสัดสวนของคนทํ าผิดในแตละขอ
                                                       มีคาเทากับ 4.53

S2 แทน       คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
มีคาเทากับ 29.55

 n = 20

Σpq = 4.53

S2 = 29.55

จากสูตร Rtt = [ n/(n-1)][ 1-(∑pq/ S2) ]

= [ 20/(20-1)][ 1-( 4.53/ 29.55) ]

= 0.89
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ประเมินคาดัชนีความสอดคลอง
ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3

คํ าชี้แจง โปรดพิจารณาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใหคะแนนความสอดคลองของ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดานทักษะการอาน
เพือ่จบัใจความสํ าคัญ   ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยทํ าเครื่องหมาย ( / )  ลงในชองคะแนนของแบบ
ประเมนิในแตละประเด็นและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ผูเชี่ยวชาญ
ขอ ประเด็น

1 2 3
รวมคา IOC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับความตรงของเนื้อหา  ตอนที่ 1
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับความตรงของเนื้อหา  ตอนที่ 2
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับความตรงของเนื้อหา  ตอนที่ 3
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับการใชภาษาของ  ตอนที่ 1
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับการใชภาษาของ  ตอนที่ 2
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับการใชภาษาของ  ตอนที่ 3
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
ตามจุดประสงค  ตอนที่ 1
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
ตามจุดประสงค ตอนที่ 2
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
ตามจุดประสงค ตอนที่ 3
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+1

+1
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+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1
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+1

+1
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ตารางที่   25 แสดงผลการวิเคราะห คาความยากงาย (P) และคาอํ านาจจํ าแนก (r) ของแบบ
                         ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3

ขอที่ คา P คา r ขอที่ คา P คา r
1 0.71 0.2 14* 0.81* 0.40
2 0.7 0.2 15 0.7 0.2
3* 0.83* 0.41 16 0.7 0.2
4 0.42 0.27 17 0.52 0.33
5 0.48 0.53 18* 0.23 0.18*
6 0.65 0.27 19 0.58 0.47
7 0.48 0.53 20 0.68 0.36
8 0.52 0.33 21 0.7 0.2
9* 0.18* 0.77 22 0.7 0.2
10 0.45 0.22 23* 0.85* 0.40
11 0.52 0.33 24 0.52 0.33
12 0.58 0.47 25 0.58 0.47
13 0.68 0.36

หมายเหตุ       (จากสตูรหนา 301 ) บางขอถูกตัดออกเพราะ
1. ขอสอบขอ 3, ขอ14 และขอ 23  มีคา  P  สูงกวา  0.80   จัดเปนขอสอบงายเกินไป
2. ขอสอบขอ 9 มีคา  P  ตํ ่ากวา  0.20 จัดเปนขอสอบที่มีคาความยากเกินไป
3. ขอสอบขอ 18 มีคา r  ตํ ่ากวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่มีคาอํ านาจจํ าแนกไมไดตาม

เกณฑ
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การคํ านวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบกอนเรียน โดยใชสูตร KR 20 ของ
Kuder Richardson  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 125) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เมื่อ Rtt แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
  n แทน จ ํานวนขอสอบในแบบทดสอบ มีคาเทากับ 20
            Σpq        แทน ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทํ าถูกใน

 แตละขอและสัดสวนของคนทํ าผิดในแตละขอ
                                                       มีคาเทากับ 4.55

S2 แทน       คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
มีคาเทากับ 20.41

 n = 20

Σpq = 4.55

S2 = 20.41

จากสูตร Rtt = [ n/(n-1)][ 1-(∑pq/ S2) ]

= [ 20/(20-1)][ 1-( 4.55/ 20.41) ]

= 0.81
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ประเมินคาดัชนีความสอดคลอง
ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.4

คํ าชี้แจง  โปรดพิจารณาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใหคะแนนความสอดคลองของ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดานทักษะการอาน
เพือ่เดาความหมาย   ระดับมัธยมศึกษาปที่  4  โดยทํ าเครื่องหมาย ( / )  ลงในชองคะแนนของ 
แบบประเมินในแตละประเด็นและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ผูเชี่ยวชาญ
ขอ ประเด็น

1 2 3
รวมคา IOC

1.

2.

3.

ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับความตรงของเนื้อหา
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับการใชภาษาของ
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
ตามจุดประสงค
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+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1
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ตารางที่  26    แสดงผลการวิเคราะห คาความยากงาย (P) และคาอํ านาจจํ าแนก (r) ของแบบ
                        ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4

ขอที่ คา P คา r ขอที่ คา P คา r
1 0.77 0.33 14* 0.81* 0.25
2* 0.81* 0.25 15 0.77 0.33
3 0.8 0.2 16 0.47 0.8
4 0.63 0.45 17 0.57 0.6
5* 0.18* 0.05* 18* 83* 0.21
6 0.77 0.33 19 0.67 0.4
7 0.77 0.33 20 0.8 0.2
8 0.77 0.33 21 0.8 0.2
9 0.77 0.33 22 0.67 0.4

10* 0.83* 0.21 23 0.77 0.33
11 0.67 0.4 24 0.67 0.4
12 0.67 0.4 25 0.8 0.2
13 0.77 0.33

หมายเหตุ        (จากสตูรหนา  301) บางขอถูกตัดออกเพราะ
1. ขอสอบขอ 2, ขอ 10, ขอ 14 และขอ 18 มีคา P สูงกวา 0.80 จัดเปนขอสอบงาย

เกินไป
2. ขอสอบขอ 5 มีคา P ตํ่ ากวา 0.20 และคา r เทากับ 0.05 จัดเปนขอสอบที่มีคาความ

ยากเกินไป
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การคํ านวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบกอนเรียน โดยใชสูตร KR 20 ของ
Kuder Richardson  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 125)  ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

เมื่อ Rtt แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
  n แทน จ ํานวนขอสอบในแบบทดสอบ มีคาเทากับ 20
            Σpq        แทน ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทํ าถูกใน

 แตละขอและสัดสวนของคนทํ าผิดในแตละขอ
                                                       มีคาเทากับ 4.02

S2 แทน       คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
มีคาเทากับ 19.40

 N = 20

Σpq = 4.02

S2 = 19.40

จากสูตร Rtt = [ n/(n-1)][ 1-(∑pq/ S2) ]

= [ 20/(20-1)][ 1-( 4.02/ 19.40) ]

= 0.83
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ประเมินคาดัชนีความสอดคลอง
ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.5

คํ าชี้แจง โปรดพิจารณาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใหคะแนนความสอดคลองของ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดานทักษะการอาน
เพือ่จบัใจความสํ าคัญ   ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยทํ าเครื่องหมาย ( / )  ลงในชองคะแนนของ 
แบบประเมินในแตละประเด็นและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ผูเชี่ยวชาญ
ขอ ประเด็น

1 2 3
รวมคา IOC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับความตรงของเนื้อหา  ตอนที่ 1
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับความตรงของเนื้อหา  ตอนที่ 2
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับการใชภาษาของ  ตอนที่ 1
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
เกีย่วกับการใชภาษาของ  ตอนที่ 2
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
ตามจุดประสงค  ตอนที่ 1
ความสอดคลองของประเด็นแบบทดสอบ
ตามจุดประสงค ตอนที่ 2
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+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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ตารางที่ 26 แสดงผลการวิเคราะห คาความยากงาย (P) และคาอํ านาจจํ าแนก (r) ของแบบ
                         ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5

ขอที่ คา P คา r ขอที่ คา P คา r
1 0.77 0.2 14 0.63 0.6
2* 0.81* 0.25 15 0.53 0.27
3 0.63 0.6 16 0.53 0.27
4 0.77 0.2 17 0.63 0.6
5* 0.81* 0.25 18 0.53 0.27
6 0.63 0.6 19* 0.2 0.05*
7 0.77 0.2 20 0.63 0.6
8* 0.19* 0.05 21 0.53 0.27
9 0.53 0.27 22 0.63 0.6
10 0.63 0.6 23 0.63 0.6
11 0.63 0.6 24* 0.81* 0.25
12 0.77 0.2 25 0.57
13 0.63 0.6

หมายเหตุ       (จากสูตรหนา 301) บางขอถูกตัดเพราะ
1. ขอสอบขอ 2, ขอ 5 และขอ 24 มีคา P สูงกวา 0.80 จัดเปนขอสอบงายเกินไป
2. ขอสอบขอ 8 มีคา P ตํ่ ากวา 0.20 และคา r เทากับ 0.05 จัดเปนขอสอบที่มีคาความ

ยากเกินไป
3. ขอสอบขอ 19 มีคา r ตํ ่ากวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่มีคาอํ านาจจํ าแนกไมไดตาม

เกณฑ

การคํ านวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
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การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบกอนเรียน โดยใชสูตร KR 20 ของ
Kuder Richardson  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 125)  ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

เมื่อ Rtt แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
  n แทน จ ํานวนขอสอบในแบบทดสอบ มีคาเทากับ 20
            Σpq        แทน ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทํ าถูกใน

 แตละขอและสัดสวนของคนทํ าผิดในแตละขอ
                                                       มีคาเทากับ 4.68

S2 แทน       คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
มีคาเทากับ 22.92

 N = 20

Σpq = 4.68

S2 = 22.92

จากสูตร Rtt = [ n/(n-1)][ 1-(∑pq/ S2) ]

= [ 20/(20-1)][ 1-( 4.68/ 22.92) ]

= 0.83

คาดัชนีความสอดคลองและความเหมาะสม
ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
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คํ าชี้แจง โปรดพจิารณาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  และใหคะแนนความสอดคลอง
ของแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในดานการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน เร่ือง การ
นิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนสํ าหรับครูภาษา
อังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษา  โดยทํ าเครื่องหมาย  ( / ) ลงในชองคะแนนของแบบประเมินในแตละขอ  
และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ผูเชี่ยวชาญ
ขอ ประเด็น

1 2 3
รวมคา IOC

1. ความสอดคลองของประเด็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
วิธีการสอนของคุณครู

+1 +1 +1 1.00

2. ความสอดคลองของประเด็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การแจงจุดประสงคการเรียนรูกอนเรียน

+1 +1 +1 1.00

3. ความสอดคลองของประเด็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การสรางบรรยากาศในหองเรียน

+1 +1 +1 1.00

4. ความสอดคลองของประเด็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การเตรียมส่ือและอุปกรณการสอน

+1 +1 +1 1.00

5. ความสอดคลองของประเด็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การใชส่ือการสอนที่หลากหลาย

+1 +1 +1 1.00

6. ความสอดคลองของประเด็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การฝกหัดทั้งที่เปนกลุมและรายบุคคล

+1 +1 +1 1.00

7. ความสอดคลองของประเด็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
นกัเรียน

+1 +1 +1 1.00

8. ความสอดคลองของประเด็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินของคุณครู

+1 +1 +1 1.00

ผูเชี่ยวชาญ
ขอ ประเด็น

1 2 3
รวมคา IOC

9. ความสอดคลองของประเด็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรู ความเขาใจของนักเรียน

+1 +1 +1 1.00
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10. ความสอดคลองของประเด็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักเรียนในระหวางการเรียนการ
สอน

+1 +1 +1 1.00

ขอเสนอแนะ
                                               ไมมี                                                                                                        
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ภาคผนวก ญ

การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย

- การคํ านวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง
การวิจัยในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4

- การคํ านวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง
การวิจัยในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4

- การคํ านวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง
การวิจัยในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2

- การคํ านวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง
การวิจัยในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2

- การคํ านวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง
การวิจัยในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4

ตารางที ่28      แสดงคะแนนกอนและหลัง การวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
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                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ลํ าดับท่ี กอน หลัง D D2 ลํ าดับท่ี กอน หลัง D D2

1 8 9 1 1 20 18 20 2 4
2 5 6 1 1 21 7 8 1 1
3 3 5 2 4 22 18 19 1 1
4 6 10 4 16 23 8 9 1 1
5 18 19 1 1 24 19 20 1 1
6 3 5 2 4 25 19 20 1 1
7 4 5 1 1 26 15 17 2 4
8 15 16 1 1 27 20 20 0 0
9 2 5 3 9 28 19 20 1 1
10 7 8 1 1 29 5 6 1 1
11 3 4 1 1 30 12 14 2 4
12 4 5 1 1 31 16 17 1 1
13 4 5 1 1 32 17 18 1 1
14 14 15 1 1 33 8 9 1 1
15 3 5 2 4 34 16 17 1 1
16 18 19 1 1 35 14 15 1 1
17 6 7 1 1 36 18 19 1 1
18 7 8 1 1 37 16 17 1 1
19 19 20 1 1 38 18 19 1 1

∑D 48
∑D2 78
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การคํ านวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยใชสูตร t-test แบบ dependent

(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 165)
เมื่อ t แทน การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

∑D แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
มีคาเทากับ 48

∑D2 แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคนยก
กํ าลังสอง มีคาเทากับ 78

n แทน จ ํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ 38

จากสูตร t = ∑D
   n ∑D2 – ( ∑D)2

  n - 1

t =  48
   30 x 78 – ( 48 )2

  38 – 1

=  48
       2964– 2304

  37

= 48
4.2

= 11.37
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ตารางที่ 29       แสดงคะแนนกอนและหลัง การวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ลํ าดับท่ี กอน หลัง D D2 ลํ าดับท่ี กอน หลัง D D2

1 15 16 1 1 15 15 16 1 1
2 3 6 3 9 16 15 17 2 4
3 18 16 -2 4 17 14 15 1 1
4 4 10 6 36 18 16 20 4 16
5 4 5 1 1 19 11 12 1 1
6 8 10 2 4 20 14 17 3 9
7 4 5 1 1 21 16 19 3 9
8 16 18 2 4 22 5 7 2 4
9 16 17 1 1 23 7 8 1 1
10 6 10 4 16 24 2 5 3 9
11 7 9 2 4 25 15 17 2 4
12 3 5 2 4 26 1 5 4 16
13 3 5 2 4 27 11 13 2 4
14 14 15 1 1

∑D 55
∑D2 169
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การคํ านวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชสูตร t-test แบบ dependent

(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 165)
เมื่อ t แทน การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

∑D แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
มีคาเทากับ 55

∑D2 แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคนยก
กํ าลังสอง มีคาเทากับ 169

n แทน จ ํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ 27

จากสูตร t = ∑D
   n ∑D2 – ( ∑D)2

  n - 1
t =  55

    27 x169 – ( 55 )2

 27 – 1

=  55
       4563– 3025

  26

= 55
7.69

= 7.15
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ตารางที่   30 แสดงคะแนนกอนและหลัง การวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ลํ าดับท่ี กอน หลัง D D2 ลํ าดับท่ี กอน หลัง D D2

1 14 20 6 36 17 14 20 6 36
2 16 18 2 4 18 4 16 12 144
3 16 18 2 4 19 4 14 10 100
4 18 20 2 4 20 8 14 6 36
5 4 18 14 196 21 14 18 4 16
6 14 16 2 4 22 16 18 2 4
7 18 20 2 4 23 16 18 2 4
8 10 14 4 16 24 12 14 2 4
9 16 16 0 0 25 14 16 2 4
10 16 16 0 0 26 18 18 0 0
11 16 20 4 16 27 16 16 0 0
12 12 14 2 4 28 10 16 6 36
13 12 14 2 4 29 14 18 4 16
14 14 16 2 4 30 18 20 2 4
15 14 16 2 4 31 18 20 2 4
16 16 16 0 0 32 4 20 16 256

∑D 122
∑D2 964
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การคํ านวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชสูตร t-test แบบ dependent

(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 165)
เมื่อ t แทน การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

∑D แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
มีคาเทากับ 122

∑D2 แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคนยก
กํ าลังสอง มีคาเทากับ 964

n แทน จ ํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ 32
t = ∑D

   n ∑D2 – ( ∑D)2

  n - 1
t =  122

   32 x964 – ( 122 )2

  32 – 1

=  122
      30848– 14884

  31

= 122
22.69

= 5.38
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ตารางที่ 31 แสดงคะแนนกอนและหลัง การวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
                       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ลํ าดับท่ี กอน หลัง D D2 ลํ าดับท่ี กอน หลัง D D2

1 8 9 1 1 18 7 8 1 1
2 5 6 1 1 19 18 19 1 1
3 3 5 2 4 20 8 9 1 1
4 6 10 4 16 21 19 20 1 1
5 18 19 1 1 22 19 20 1 1
6 3 5 2 4 23 15 17 2 4
7 4 5 1 1 24 20 20 0 0
8 15 16 1 1 25 19 20 2 4
9 2 5 3 9 26 5 6 1 1
10 7 8 1 1 27 12 14 2 4
11 3 4 1 1 28 16 17 1 1
12 4 5 1 1 29 17 18 1 1
13 4 5 1 1 30 8 9 1 1
14 14 15 1 1 31 16 17 1 1
15 3 5 2 4 32 14 15 1 1
16 18 19 1 1 33 18 19 1 1
17 6 7 1 1 34 16 17 1 1

∑D 43
∑D2 71
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การคํ านวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยใชสูตร t-test แบบ dependent

(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 165)
เมื่อ t แทน การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

∑D แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
มีคาเทากับ 43

∑D2 แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคนยก
กํ าลังสอง มีคาเทากับ 71

n แทน จ ํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ 34

t = ∑D
   n ∑D2 – ( ∑D)2

  n - 1
t =  43

    34 x 71 – ( 43 )2

  34 – 1

=  43
       2414– 1849

  33

= 43
4.14

= 10.39
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ตารางที่ 32       แสดงคะแนนกอนและหลัง การวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ลํ าดับท่ี กอน หลัง D D2 ลํ าดับท่ี กอน หลัง D D2

1 10 14 4 16 14 12 16 4 16
2 14 16 2 4 15 10 14 4 16
3 10 12 2 4 16 10 14 4 16
4 14 18 4 16 17 12 16 4 16
5 10 14 4 16 18 12 16 4 16
6 10 14 4 16 19 12 14 2 4
7 10 12 2 4 20 12 16 4 16
8 12 14 2 4 21 12 14 2 4
9 10 12 2 4 22 12 14 2 4
10 10 14 4 16 23 14 16 2 4
11 10 14 4 16 24 16 18 2 4
12 12 16 4 16 25 12 16 4 16
13 8 12 4 16

∑D 80
∑D2 280
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การคํ านวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โดยใชสูตร t-test แบบ dependent
(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 165)
เมื่อ t แทน การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

∑D แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
มีคาเทากับ 80

∑D2 แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคนยก
กํ าลังสอง มีคาเทากับ 280

n แทน จ ํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ 25

t = ∑D
   n ∑D2 – ( ∑D)2

  n - 1
t =  80

    25 x280 – ( 80 )2

  25– 1

=  80
       7000– 6400

  24

= 80
5.0

= 16
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ช่ือ-สกุล นางอรวรรณ  เหมือนสุดใจ
ที่อยู 100/80     หมู 4   บางบัวทองวลิลา    ตํ าบลโสนลอย    อํ าเภอบางบัวทอง
                                          จงัหวัดนนทบุรี
ที่ทํ างาน โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  อํ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.  2520 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนเซนตฟรังซิสซาเวยีรคอนแวนต   กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.  2524 จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต

วชิาเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ วิชาโทเศรษฐศาสตร
                            จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
พ.ศ.  2545 จบการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํ างาน
พ.ศ.  2524 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา  จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ.  2533 อาจารย  2  ระดับ  5  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ

จงัหวัดนนทบุรี
พ.ศ.  2539 อาจารย  2   ระดับ  7  โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  จังหวัดนนทบุรี
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