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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพกระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยใน
ช้ันเรียนของอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 2) ศึกษาปญหากระบวนการนิเทศภายในเพ่ือจัดทํา
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ภายในเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม กลุมผูใหขอมูลในการวิจัย
คร้ังนี้เปนผูนิเทศและอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม ประจําปการศึกษา 2552 จํานวน 53 คน เก็บ
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ปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการท่ีปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ข้ันการสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความ
ตองการ อันดับ 2 คือข้ันการปฏิบัติงานการนิเทศ อันดับ 3 คือข้ันการวางแผนและกําหนดทางเลือก 
อันดับ 4 คือข้ันการประเมินผลและรายงานผลและขั้นท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือข้ันการสรางส่ือ
และเครื่องมือ สําหรับอาจารยผูสอนโดยภาพรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการท่ีปฏิบัติมาก
ท่ีสุดคือข้ันการสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ อันดับ 2 คือข้ันการวางแผนและ
กําหนดทางเลือก อันดับ 3 คือข้ันการปฏิบัติงานการนิเทศ อันดับ 4 คือข้ันการสรางส่ือและเคร่ืองมือ 
และข้ันท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือข้ันการประเมินผลและรายงานผล  

2. ปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาของผูนิเทศท้ัง 5 ข้ัน โดยภาพรวมผูนิเทศมีปญหา
ในระดับปานกลาง รายการท่ีมีปญหามากท่ีสุด คือ ข้ันการสรางส่ือและเคร่ืองมือ อันดับ 2 คือ ข้ัน
การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ อันดับ 3 คือ ข้ันการวางแผนและกําหนด
ทางเลือก อันดับ 4 คือ ข้ันการปฏิบัติงานการนิเทศและผูนิเทศมีปญหานอยท่ีสุด คือ ข้ันการ
ประเมินผลและรายงานผล สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง รายการท่ี
มีปญหามากท่ีสุด คือ ข้ันการสรางส่ือและเคร่ืองมือ อันดับ 2 คือ ข้ันการวางแผนและกําหนด
ทางเลือก อันดับ 3 คือ ข้ันการสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ อันดับ 4 คือ ข้ันการ
ปฏิบัติงานการนิเทศ และรายการที่มีปญหานอยท่ีสุด คือ ข้ันการประเมินผลและรายงานผล  

3. แนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา ผูนิเทศ มีความคิดเห็นวา หลักการหรือ
วิธีการที่สงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมาย มากท่ีสุด คือ หลักการสรางความเขาใจอันดีแก
อาจารยภายในวิทยาลัย รองลงมา คือ หลักมนุษยสัมพันธในการนิเทศภายในและรายการที่จะสงผล
ใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายนอยท่ีสุด คือ วิธีการใหไดเรียนรูจากตัวแบบเชน ตนแบบ
ผูเช่ียวชาญแลวนํามาพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของตน สําหรับอาจารยผูสอน มีความคิดเห็นวา 
หลักการหรือวิธีการท่ีสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมาย มากท่ีสุด คือ หลักมนุษยสัมพันธ
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ในการนิเทศภายใน รองลงมา คือ หลักการสรางความเขาใจอันดีแกอาจารยภายในวิทยาลัยและ
รายการท่ีสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายนอยท่ีสุด คือ หลักการทํางานโดยรูป
กระบวนการกลุม  
 
คําสําคัญ :    1) การวจิัยในชั้นเรียน      

2) การนิเทศภายใน  
3) อาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
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ABSTRACT 
 

This research had following objectives 1) To study the conditions of internal supervision 
procedures on classroom action research for permanent lecturers of Saengtham College 2) To 
study the problems of internal supervision procedures on classroom action research for permanent 
lecturers of Saengtham College 3) To study the guidelines for development of internal supervision 
procedures on classroom action research for permanent lecturers of Saengtham College. The 
informants were 53 supervisors and lecturers of Saengtham College in academic year of 2009. 
The data was collected by the questionnaire, and was analyzed by mean and standard variation.   
  

The research results were found that 
1. The 5 steps of supervision procedure’s conditions practiced by supervisors were in 

moderate level by overall procedures. Most of practiced matters were in the step of surveying 
present condition/requirement, supervision practicing, planning/alternative fixation, evaluation/ 
reporting and media/tool creation respectively. Besides, supervision procedure’s conditions 
practiced by lecturers were in moderate level by overall procedures. Most of practiced matters 
were in the step of surveying present condition/requirement, planning/alternative fixation, 
supervision practicing, media/tool creation and evaluation/reporting respectively.  

2. The 5 steps of supervision procedure’s problems faced by supervisors were in 
moderate level by overall procedures. Most of problem matters were in the step of media/tool 
creation, surveying present condition/requirement, planning/alternative fixation, supervision 
practicing and evaluation/reporting respectively. Besides, supervision procedure’s problems 
faced by lecturers were in moderate level by overall procedures. Most of problem matters were 
in the step of media/tool creation, planning/alternative fixation, surveying present 
condition/requirement, supervision practicing and evaluation/reporting respectively.  

3. As for the guidelines for development of internal supervision procedures, the 
supervisors expressed that principle and methodology mostly effected to the supervision 
procedure achieving the goal were the principle of comprehension building among the College’s 
lecturers, secondly the principle of human relationship in supervision works. Meanwhile, 
methodology of learning from the models minimally effected to the supervision procedure 
achieving the goal.  Besides, the lecturers expressed that principle and methodology mostly 
effected to the supervision procedure achieving the goal were the principle of human relationship 



 ง

in supervision works, secondly the principle of comprehension building among the College’s 
lecturers. As the principle of group process’s working minimally effected to the supervision 
procedure achieving the goal.  
 
KEYWORDS:    1) Classroom Action Research  

2) Internal Supervision  
   3) Permanent Lecturer of Saengtham College  
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 หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้ จะเปนขอมูลเพื่อการจัดและพัฒนาระบบการนิเทศ เพื่อการ
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การศึกษา 2552 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ภารกิจหลักของคณาจารย ดําเนินตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 8 จะเห็นไดวา ภารกิจสําคัญของอาจารยในสถาบัน 
อุดมศึกษา คือ การเรียนการสอนท่ีตองพัฒนาอยูเสมอ อาศัยกระบวนการวิจัย ซ่ึง ปรีชา ชางขวัญยืน 
(สัมภาษณ, 2551) วิเคราะหวาการเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา จําเปนตองมีความรูใหมๆ เพ่ือ
นําความรูมาสอนนักศึกษา จะสอนไดก็ตอเม่ือผูสอนเคยมีประสบการณหรือการศึกษาคนควาในส่ิง
ท่ีสอน แมวาความรูไมเปล่ียนแปลง แตสามารถมองดวยมุมมองใหมไดเสมอ   

วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ี
กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ทุกป เพื่อสะทอนภาพ
ท่ีแทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ผลการจัดการทํา
รายงานการประเมินตนอง (SAR) ปการศึกษา 2549  ปการศึกษา 2550   และปการศึกษา 2551 สรุป
สาระไดวาจํานวนงานวิจัยท่ีเปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนหรือท่ีเรียกวา “งานวิจัยใน
ชั้นเรียน”  ยังมีนอยมาก 

สอดคลองกับท่ีคณะมนุษยศาสตรและคณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ไดทํา
แบบสอบถามขอมูลเพื่อการวางแผนและการจัดการความเส่ียงในเร่ืองภาระงานวิจัยของอาจารย 
คณะมนุษยศาสตรและศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ระหวางปการศึกษา 2550-2551  ผลสํารวจ
พบวา รอยละ 65 ของคณาจารยวิทยาลัยแสงธรรม ไมมีประสบการณการทําวิจัย (หลังจบการศึกษา)  
(ฝายวิชาการ, 2551: 38) และจากรายงานการประเมินตนเองของคณะศาสนศาสตรและคณะ
มนุษยศาสตร ปการศึกษา 2551 (คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ, 
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2552) เสนอแนวทางปรับปรุงวา ควรหาแนวทางและมาตรการสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยมากข้ึน 
นอกจากนั้นไดเสนอแนวทางการพัฒนาวา ควรพัฒนางานวิจัยเพ่ือสงเสริมดานการเรียนการสอนให
มากยิ่งข้ึน จึงเปนขอมูลท่ีวิทยาลัยแสงธรรมตองทําการพัฒนาและสงเสริมใหคณาจารยของสถาบัน
ดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยางจริงจัง 

ซ่ึงสอดคลองกับรายงานประเมินตนเอง ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัย
แสงธรรม ปการศึกษา 2551 ท่ีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยวิจัย
คนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม เสนอแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานของ
ศูนยวิจัยฯ วา ศูนยวิจัยฯ ควรผลักดันใหบุคลากรเกิดการตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการ
ทําวิจัย โดยเฉพาะบรรดาคณาจารยท่ีจําเปนอยางยิ่งในการสรางองคความรูใหม ๆ เพื่อถายทอดให
นักศึกษาตอไป และเสนอแนวทางการพัฒนาในอนาคตวา ควรสงเสริมการทําวิจัยอยางจริงจัง และ
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะบุคลากรประจํา  ท้ังอาจารยและเจาหนาท่ี ใหสามารถทํางานวิจัยไปพรอมๆ 
กับการทํางานประจํา  (2552: 15) 

นอกจากนั้น ในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552  
องคประกอบท่ี 2 เร่ืองการเรียนการสอน ตามตัวบงช้ีท่ี 2.8 ท่ีกําหนดใหมีระบบและกลไกสนับสนุน
ใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  มีคําอธิบายวาอาจารยตองมีการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา งานวิจัยประเภทนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรท่ีกําหนด มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสนองความตองการของ
ผูเรียน สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูและการเรียนรู (แผนกพัฒนาคุณภาพ, 2552: 47 – 49)   

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงเห็นวา การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศภายในเพื่อ
จัดทําวิจัยในช้ันเรียนสําหรับอาจารยประจํา วิทยาลัยแสงธรรม จะเปนวิธีการแกปญหาสําหรับ
อาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรมท่ีมีภาระงานมาก มีเวลาในการทําวิจัยนอย เพื่อใชกระบวนการ
นิเทศภายในเปนสวนหนึ่งในการจัดทํางานวิจัยในช้ันเรียนสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพกระบวนการนิเทศภายในเพ่ือจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยประจํา

วิทยาลัยแสงธรรม 
2. เพ่ือศึกษาปญหากระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในช้ันเรียนของอาจารยประจํา

วิทยาลัยแสงธรรม 
3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศภายในเพ่ือจัดทําวิจัยในช้ันเรียนของอาจารย

ประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
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ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูนิเทศและอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
ประจําปการศึกษา 2552  
 ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. สภาพกระบวนการนิเทศการศึกษา 
2. ปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา 
3. แนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยน้ี 
1. ไดทราบสภาพกระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในช้ันเรียนของอาจารยประจํา

วิทยาลัยแสงธรรม 
2. ไดทราบปญหากระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยประจํา

วิทยาลัยแสงธรรม 
3. ไดแนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศภายในเพ่ือจัดทําวิจัยในช้ันเรียนของอาจารย

ประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
 

นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 
ผูนิเทศ หมายถึง   ผูทําหนาท่ีในการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 
อาจารย  หมายถึง  บุคลากรท่ีทําหนาท่ีสอนในวิทยาลัยแสงธรรม 
กระบวนการนิเทศการศึกษา หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานของผูนิเทศและอาจารย

ผูสอนอยางมีระบบ มีแบบแผนเปนข้ันตอนตอเนื่องกัน 5 ข้ันตอน ไดแก 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน 
ปญหาและความตองการ 2) การวางแผนและการกําหนดทางเลือก 3) การสรางส่ือท่ีใชและเคร่ืองมือ
4) การปฏิบัติการนิเทศภายในสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 5) การประเมินผลและ
รายงานผลปญหากระบวนการนิเทศ หมายถึง อุปสรรคหรือขอขัดของในการปฏิบัติงานวิจัยสําหรับ
อาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 

แนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศ หมายถึง หลักการและวิธีการท่ีผูนิเทศและผ ู มีสวนรวม
ในการนิเทศใชในการปฏิบัติเพื่อใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

งานวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในช้ันเรียน สําหรับ
อาจารยประจํา วิทยาลัยแสงธรรม ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบงออกตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 รูปแบบกระบวนการการนิเทศภายใน 
1)   ความหมายของการนิเทศภายใน 
2)   ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายใน 
3)   หลักการของการนิเทศภายใน 
4)   ขอบขายของการนิเทศภายใน 
5)   กระบวนการนิเทศภายใน 
6)   สภาพความสําเร็จของการนเิทศภายใน 

ตอนท่ี 2 การวจิัยในช้ันเรียน 
1)   ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียน 
2)   แนวคิดของการวิจัยในช้ันเรียน 
3)   ความสําคัญของการวิจยัในชั้นเรียน 
4)   กระบวนการทําการวิจยัในชั้นเรียน 
5)   การกําหนดปญหาการวิจยัในช้ันเรียน 
6)   การออกแบบการวิจยัในช้ันเรียน 
7)   รูปแบบการวจิัยในช้ันเรียน 

 

ตอนท่ี 1 รูปแบบกระบวนการการนิเทศภายใน 
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 8 กําหนด  ภารกิจหลักของ

คณาจารย ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  อาจารยประจําสถาบันอุดมศึกษาจึงมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาองคความรูท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับภารกิจดังกลาว ดังท่ี ปรีชา  ชางขวัญยืน (สัมภาษณ, 2551) วิเคราะหวาการเปนอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา จําเปนตองมีความรูใหมๆ เพื่อนําความรูมาสอนนักศึกษา จะสอนไดก็ตอเม่ือ
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ผูสอนเคยมีประสบการณหรือการศึกษาคนควาในส่ิงท่ีสอน แมวาความรูไมเปล่ียนแปลง แต
สามารถมองดวยมุมมองใหมไดเสมอ  อาศัยกระบวนการวิจัย   

การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา จึงมีความจําเปนตองมีกระบวนการวิจัยมารองรับ 
เพื่อพัฒนาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความเปนจริงของผูเรียน ดวยเหตุนี้ การวิจัยในช้ันเรียนจึงมี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จึงจําเปนตองมีระบบและกระบวนการนิเทศ
ภายในสถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดทําการวิจัยในช้ันเรียนอยางจริงจัง 
 

1. ความหมายของการนิเทศภายใน 
สงัด อุทรานันท (2530: 12) ใหความหมายการนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการทํางาน

รวมกันกับผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหไดมาซ่ึงสัมฤทธิผลสูงสุดในการเรียนของ
ผูเรียน  

นิพนธ ไทยพานิช (2531: 17) ใหความหมายวา คือ ความพยายามของบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีจัดทํากิจกรรมและใหบริการกับผูบริหารและผูสอนท้ังทางตรงและทางออมท่ีจะ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนของผูเรียน 

 กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 262) ใหความหมายวา คือกระบวนการช้ีแนะ แนะนํา และให
ความรวมมือตอกิจกรรมของผูสอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหไดผลงานตาม
จุดมุงหมายท่ีวางไว 

สอดคลองกับ วไลรัตน บุญสวัสดิ์  (2536: 4) ใหความหมายวา เปนกระบวนการการ
ทํางานและใหความรวมมือระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
ของผูเรียน 

ปรีชา นิพนธวิทยา (2537) ไดใหความหมายวา เปนความพยายามของผูเช่ียวชาญที่จะ
ประสานประโยชนของผูสอน อาจารย และผูบริหารการศึกษาใหมีความสุขในการทํางาน มีผลการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนใหบรรลุตามเจตนารมณของ
หลักสูตร 

ชัด บุญญา (ไมระบุป) ไดรวบรวมความหมายของการนิเทศการศึกษา วาการนิเทศ
การศึกษา คือ ความพยายามทุกอยางของเจาหนาท่ีผูจัดการศึกษา ในการแนะนําผูสอนหรือบุคลากร
ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา  ใหรูจักปรับปรุงวิธีสอน ชวยใหเกิดความงอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษา 
ชวยในการพัฒนาผูสอน ชวยในการเลือก และปรับปรุง วัตถุประสงค ของการศึกษา ชวยในการ
ปรับปรุงวัสดุ และเนื้อหาการสอน ปรับปรุงวิธีสอนและชวยปรับปรุงการประเมินผลการสอน  
(Good, 1959 อางใน ชัด บุญญา, ไมระบุป) การนิเทศการศึกษา หมายถึงการประสานงานของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษาเพื่อเรงรัดใหกําลังใจ ช้ีทางใหไดเจริญงอกงามในอาชีพ 
(Briggs and Justman, 1952 อางใน ชัด บุญญา, ไมระบุป) การนิเทศการศึกษา เปนสวนหนึ่งของการ
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บริหารสถาบันการศึกษา ซ่ึงผูบริหารจะตองมีสวนเกี่ยวของในการใหบริการทางการศึกษา เพ่ือให
กระบวนการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามความคาดหมาย (Eye and Netzer; 1965 อางใน ชัด 
บุญญา, ไมระบุป) 

ดังนั้น ชัด  บุญญา (ไมระบุป) จึงอธิบายวา การนิเทศ ซ่ึงรวมท้ังการนิเทศภายใน
สถาบันการศึกษา เปน 

1) กิจกรรมท่ีชวยใหผูรับการนิเทศ มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพผูสอน มีขวัญกําลังใจและมี
ความรูความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาและ
มาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนด  รักษาไว และยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึนอยูเสมอ 

2) กิจกรรมท่ีดําเนินไปอยางเปนระบบและรองรับดวยขอมูลสารสนเทศ 
3) กิจกรรมท่ีอยูในบรรยากาศของความรวมมือรวมใจเขาใจอันดีตอกันระหวางผู

นิเทศและผูรับการนิเทศ 
4) กิจกรรมท่ีเคารพในความแตกตางระหวางบุคคลของผูรับการนิเทศ 
5) กิจกรรมท่ีดึงศักยภาพของผูรับการนิเทศมาใช และใหการยกยอง 
6) กิจกรรมท่ีชวยใหผูรับการนิเทศพัฒนาตนเองใหอยูในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือ

ระดับคุณภาพผูสอนของคุรุสภาใหสูงข้ึน และรักษาไวได 
จึงสรุปความไดวา การนิเทศการศึกษา ซ่ึงรวมถึงการนิเทศภายในสถาบันการศึกษา 

หมายถึงการดําเนินการใดๆ ภายในสถาบันการศึกษา ท่ีทําใหบุคลากรทางการศึกษา มีความพึง
พอใจ และมีกําลังใจ ท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดําเนินงานใดๆ ของ
สถาบันการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานใดๆ ของสถาบันและของบุคลากรใหสูงข้ึนและรักษาไว 
จนสงผลใหสถาบันเปนท่ียอมรับของผูรับประโยชนจากสถาบันทุกภาคสวนและเครือขายบริการ
วิชาการตามพันธกิจของสถาบัน  
 

2. ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายใน 
ภารกิจสําคัญของสถาบันการศึกษาทุกระดับ คือการดําเนินการใหมีการจัดการเรียน

การสอนใหสามารถเสริมสรางนักศึกษาใหมีพัฒนาการทุกดาน ตามวุฒิภาวะและตามศักยภาพ 
บุคลากรสําคัญท่ีจะเปนผูปฏิบัติภารกิจหลักนี้ใหบรรลุผลคือผูสอน อยางไรก็ตาม ผูสอนมีความ
แตกตางกันท้ังในดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เจตคติตอวิชาชีพ บุคลิกภาพและความ
ตองการ ดังนั้น ผูบริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบดานการจัดการเรียนการสอน จะตองรวมพลัง
และศักยภาพของผูสอนท่ีมีความแตกตางกันนี้ใหสามารถปฏิบัติภารกิจของตนคือ การสอน จน
ประสบความสําเร็จตามความตองการของหนวยงาน  

ในขณะเดียวกันก็มีความจําเปนท่ีจะตองเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการทํางาน
ใหแกผูสอนในสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหสามารถปรับปรุงการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองใหดียิ่งข้ึนอยูเสมอ และตรงตามความตองการพัฒนาของ
ผูเรียนดวยเทคนิควิธีท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

การนิเทศการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาโดยความรวมมือของบุคลากรทุกคนใน
สถาบันการศึกษาจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหนึ่ง ท่ีจะชวยใหประสบความสําเร็จในการรวมพลัง
และการพัฒนาผูสอนใหมีความสามารถในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง
ใหดียิ่งข้ึน ตอบสนองหลักสูตรยิ่งข้ึน ไดแลกเปล่ียนประสบการณและรวมมือกันวางแผนพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

ดังนั้น การนิเทศการศึกษา จึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เปนการทํางานรวมกันของบุคลาการทุกระดับ ในการพัฒนาการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูสอนไดมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ เปนการสราง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติการแกผูสอน โดยการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ เปน
วิทยาศาสตร ภารกิจการนิเทศที่ผูบริหารควรตระหนักใหความสําคัญและดําเนินการใหมีข้ึนใน
สถาบันการศึกษา คือ การใหความชวยเหลือและสนับสนุนผูสอนโดยตรง การพัฒนากลุม การ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

เม่ือบุคลากรภายในสถาบันตระหนักถึงความสําคัญและรวมมือกันในการปฏิบัติภารกิจ
การนิเทศในสถาบันการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพแลว จะทําใหมีการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ยิ่งข้ึนรวมท้ังสถาบันการศึกษาประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาตามเปาหมาย 

สอดคลองกับ สาย ภาณุรัตน (2521 อางใน ชัด บุญญา, ไมระบุป) ไดเสนอจุดมุงหมาย
ของการนิเทศการศึกษา อันสะทอนถึงความสําคัญและจําเปนของการนิเทศ ดังน้ี 

1) ชวยสรางคุณลักษณะแหงความเปนผูนําใหแกผูสอน 
2) ชวยสงเสริมขวัญของผูสอนใหอยูในสภาพท่ีดีและเขมแข็ง  รวมหมูคณะได 
3) ชวยฝกผูสอนใหมใหเขาใจงานในสถาบันการศึกษาและงานของอาชีพผูสอน 
4) ชวยหยิบยกปญหาตางๆ ของสถาบันการศึกษาที่ทางสถาบันไมสามารถจะแกไข

ไดโดยลําพัง   
ซ่ึง Minor J.Gynn (1974: 27 – 31) ไดกําหนดจุดหมายของการนิเทศการศึกษา สะทอน

ถึงความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศการศึกษาภายในสถาบัน ไวดังนี้ 
1) เพื่อชวยเหลือผูสอนใหเขาใจเด็กดียิ่งข้ึน  
2) ชวยพัฒนาผูสอนใหเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ เปนท่ียอมรับ

ของผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน  
3) ชวยเหลือผูสอนในการจัดหาและเลือกส่ือการสอน  
4) ชวยเหลือผูสอนในการปรับปรุงวิธีสอน  
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5) ชวยสรางลักษณะความเปนผูนําใหแกผูสอน โดยการนําเอาความสามารถพิเศษ
ของผูสอนแตละคนมาชวยเหลือผูสอนคนอ่ืน ๆ  

6) ชวยเหลือผูสอนในการประเมินผลการเรียน  
7) ชวยกระตุนผูสอนใหรูจักประเมินผลการทํางานและความกาวหนาของตนเอง  
8) ชวยใหผูสอนมีความรูสึกวาไดรับผลสําเร็จ มีความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน  
9) ชวยเหลือใหผูสอนรวมมือกันในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนําไปใชไดอยาง

เหมาะสม  
10) เพื่อประชาสัมพันธการทํางานและความกาวหนาของสถาบันการศึกษาแกชุมชน 
ดังท่ี ปริณดา พัฒนขจร (2533) กลาววาความจําเปนท่ีจะตองมีการจัดการนิเทศภายใน

สถานศึกษาข้ึน เนื่องจาก 
1) การนิเทศภายในสถาบันการศึกษาเปนการสงเสริมคุณภาพดานการเรียนการสอน

ในสถาบันการศึกษา 
2) การนิเทศภายในสถาบันการศึกษา จะชวยพัฒนาผูสอนทางดานการเรียนการสอน

และดานวิชาการ 
3) การนิเทศภายในสถาบันการศึกษา สามารถกระตุนความคิดและนํา ความรูใหมๆ 

ของผูสอนมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4) สถาบันการศึกษาจําเปนตองอบรมผูสอนนิเทศภายในสถาบันการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง เพราะความกาวหนาทางวิทยาการเพ่ิมพูนข้ึนเร่ือยๆ 
5) สถาบันการศึกษาตองมีโครงการนิเทศภายในสถาบันการศึกษาอยางแนนอน 

เพราะโครงการนิเทศสามารถจําแนกคุณภาพของผูสอน และความตองการที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอน 

และ ชารี มณีศรี (2538) กลาวถึงเหตุผลและความจํา เปนในการจัดใหมีการนิเทศ
ภายในสถาบันการศึกษาไว ดังนี้ 

1) ปญหาหลักมี 2 ประเด็นคือ การนิเทศไมท่ัวถึงและการนิเทศไมมีคุณภาพประการ
แรกอาศัยการนิเทศจากภายนอก เม่ือมีการขยายสถาบันการศึกษาเพิ่ม ผูสอนเพิ่ม การนิเทศภายนอก
ทําไดไมท่ัวถึง จึงจําเปนตองมีการนิเทศภายในสถาบันการศึกษา 

2) ความเปล่ียนแปลงทางสังคม ผูสอนดีไมใชผูสอนดี มีความรูและประพฤติดีเทานั้น
หากแตยังตองบริหารเวลาเพ่ือสังคม ชุมชน พัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษา ไมหวังพ่ึงไมรอ
คอย และสามารถพัฒนานิเทศกันเอง 

3) การชวยเหลือกันและกัน สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องและเปนระบบ
สงเสริมคนควาวิจัยรวม 
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4) ปรับปรุงงานวิชาการ ซ่ึงแตละสถาบันการศึกษามีขอจํากัดไมเหมือนกัน การที่คน
ภายในรูเร่ืองดีกวาคนภายนอก จะทําใหการพัฒนาการนิเทศภายในสถาบันการศึกษาเปนไปไดอยาง
รวดเร็วข้ึน 

5) การยอมรับบุคคลท่ีจะเปนผูนํา หรือหัวหนาคนจะตองใหผูอ่ืนยอมรับ แมในการ
แตงต้ังผูบริหารระดับตางๆ ควรคํานึงถึงคุณลักษณะดานวิชาการ ดานคุณธรรมความประพฤติเปน
แบบอยาง เปนผูสอนของผูสอน การยอมรับนับวาเปนส่ิงสําคัญในการดําเนินการนิเทศภายใน
สถาบันการศึกษา 

6) ปญหาตัวเรงท่ีสําคัญ เชน ปญหาการนําหลักสูตรไปใช สภาพการสอนท่ีเปล่ียนไป
สื่ออุปกรณการสอน การประเมินและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

จึงสรุปไดวา การนิเทศภายในสถาบันการศึกษา มีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ท้ังนี้เพราะการนิเทศจากบุคลากรภายนอก มีปญหาหลายประการและส่ิง
สนับสนุนการนิเทศ ก็มีไมเพียงพอดังนั้นจึงไดมีการเปล่ียนมาใหความสําคัญ การนิเทศภายใน
สถาบันการศึกษาข้ึนอยางจริงจัง เนื่องจากการนิเทศภายในสถาบันเปนการนิเทศท่ีตรงกับความ
ตองการของสถาบันมากท่ีสุด ผูท่ีทําการนิเทศรูปญหาภายในของสถาบันอยางแทจริง ใน
ขณะเดียวกันการนิเทศภายในสถาบันยังเปนเคร่ืองมือสงเสริมใหบุคลากรไดทํางานรวมกัน รูจักคิด
และแกปญหารวมกัน 
 

3. หลักการของการนิเทศภายใน 
สงัด  อุทรานันท  (2529: 202 – 203 อางใน นพรัตน คล่ีดอนยอ, 2008) ไดกลาวถึงการ

จัดการนิเทศภายในสถาบันการศึกษาวา จะตองยึดหลักการสําคัญดังตอไปนี้ 
1) ผูบริหารสถาบันการศึกษาตองถือวาการนิเทศการศึกษา เปนงานในความ

รับผิดชอบของตนโดยตรง สําหรับการดําเนินงานนิเทศนั้น ผูบริหารอาจดําเนินการเองหรือ
มอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการแทนก็ได 

2) การนิเทศภายในสถาบันการศึกษาจะสําเร็จลงไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือกัน
ท้ัง 3 ฝาย คือ ผูบริหาร ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ หากขาดความรวมมือฝายหน่ึงฝายใดการนิเทศจะ
ไมมีโอกาสพบกับความสําเร็จไดเลย 

3) จะตองตระหนักถึงความเขาใจวาการนิเทศภายในสถาบันการศึกษานั้น เปนการ
ทํางานรวมกัน เพื่อพัฒนารวมงานใหมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานสูงข้ึนการนิเทศไมใช
เปนการบังคับ ขูเข็ญ หรือคอยจับผิดแตประการใด 

4) บุคลากรภายในสถาบันการศึกษาตองมีการยอมรับและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ใน
สภาพความเปนจริงแลวไมมีใครที่จะมีความเช่ียวชาญทุกๆ ดาน ดังนั้นจึงนาจะไดแลกเปล่ียนและ
ถายเทความเช่ียวชาญใหแกเพื่อนรวมงาน เพื่อใหหนวยงานมีความรู ความสามารถสูงข้ึน  
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5) การนิเทศการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา จะตองเกิดข้ึนจากความจําเปนในการ
แกปญหา หรือสนองความตองการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

6) การสรางเสริมกําลังใจของผูบริหาร จะมีผลโดยตรงตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ของผูปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงถือวาการสรางเสริมกําลังใจของผูบริหารจะสงผล 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (ไมระบุป อางใน นพรัตน คล่ีดอนยอ, 2008) กลาวถึงหลักการ
นิเทศภายในวา จะตองสัมพันธกับการบริหาร ควรตั้งบนหลักเหตุผล เปนวิทยาศาสตร ควรเปน
ประชาธิปไตย ควรเปนการสรางสรรค สงเสริมความกาวหนา และควรเปนวิชาชีพ 

วราภรณ พงษสิทธิผล (ไมระบุป) กลาววา การนิเทศภายในสถานศึกษา เปน
กระบวนการที่ผูนิเทศในสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหาร และบุคลาการทางการศึกษา ท่ีผูบริหาร
มอบหมายดําเนินการ โดยใชภาวะผูนํา ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจ ประสานงาน และใชศักยภาพ
การทํางานอยางเต็มท่ี ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนางานของสถานศึกษานั้นๆ โดยสวนรวมใหเปนไป
ตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา  โดยมีหลักการดังตอไปนี้ 

1) การปฏิบัติงานตามวิ ธีวิทยาศาสตร  โดยดําเนินการอยางมีระบบ  ระเบียบ 
ครอบคลุมถึงวิธีการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ การวางแผนการนิเทศ การ
ปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศ ซ่ึงควรจะมาจากขอมูลท่ีเช่ือถือได 

2) การปฏิบัติงานตามวิถีทางประชาธิปไตยเคารพในความแตกตางระหวางบุคคลให
เกียรติซ่ึงกันและกัน เปดใจกวางยอมรับการประเมินผลตนเอง ยอมรับในเหตุและผล และปฏิบัติ
ตามขอตกลงตลอดจนใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย 

3) การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา สรางสรรค โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษของครู
แตละบุคคล เปดโอกาสใหไดแสดงออกและสนับสนุนสงเสริมความสามารถเหลานั้นอยางเต็มท่ี 

4) การปฏิบัติตามกระบวนการกลุมและการมีสวนรวม เนนความรวมมือรวมใจใน
การดําเนินงาน โดยยึดวัตถุประสงคการทํางานรวมกัน การชวยเหลือแบงปนประสบการณซ่ึงกัน
และกัน รวมคิดรวมพัฒนา ท้ังนี้เพื่อความสําเร็จของงานโดยสวนรวม 

5) การปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิภาพ เนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี รับผิดชอบ 
มีการควบคุม ติดตามผลการดําเนินงานและผลผลิตอยางใกลชิด เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา 

6) การปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค การดําเนินงานทุกคร้ังตองกําหนด
วัตถุประสงคการทํางานอยางชัดเจน ออกแบบการดําเนินงานอยางเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนด 
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จึงกลาวไดวา หลักการนิเทศภายในสถาบันการศึกษา ตองมีหลักของประชาธิปไตย 
สงเสริมใหเกิดความมีอิสระทางความคิด การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลกับ
สถาบันและผูเรียนใหมากท่ีสุด 
 

4. ขอบขายของการนิเทศภายใน 
ในการดํา เนินงานการนิเทศภายในสถาบันการศึกษา มีส่ิงสําคัญประการหนึ่งท่ีจะตอง

ทําความเขาใจ คือ ลักษณะของงานนิเทศภายในสถาบันการศึกษา ท้ังนี้เพื่อใหการดํา เนินงานนิเทศ
ภายในสถาบันการศึกษาไดครอบคลุมการดําเนินงานตางๆที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา  

ดังท่ี ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2531) ไดกําหนดขอบขายของการนิเทศภายในสถาบัน 
การศึกษาเปนสองลักษณะ คือ 

1) งานหลัก ไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผล 
2) งานสนับสนุน ไดแก การพัฒนาบุคลากร การใชอาคารสถานท่ี งานกิจการผูเรียน 

ธุรการการเงิน และความสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชน 
ในขณะท่ี Harris (1985) เสนอวาการนิเทศภายในครอบคลุมภาระงาน 10 อยาง ไดแก 
1) งานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (Development curriculum) ซ่ึงเปนงานเกี่ยวกับ

การวางโครงสรางหลักสูตร ทําประมวลผลการสอนโดยกําหนดตัวผูสอน โดยการสอน วัน เวลา 
สถานท่ี และการวางแผนวิธีสอน ตลอดจนการสรางเกณฑมาตรฐาน และการกําหนดหนวยวิชา
ตางๆ ในการสอน  

2) การจัดการเรียนการสอน (Organizing for instruction) เปนการจัดระบบการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับการนําหลักสูตรไปใช เชน การแบงกลุมผูเรียน การจัดตารางสอน  

3) การจัดคณะทํางาน (Staffing) โดยเลือกสรรใหเหมาะกับงาน มีการสรรหา การ
สอบคัดเลือก และการเก็บรักษาทะเบียนเกี่ยวกับบุคลากร  

4) การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก (Providing facility) เชน การออกแบบและจัดเตรียม
ส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับผูสอน รวมถึงการจัดการวางแผนอาคารเรียนท่ีถูกตอง มีการแนะนาํให
สามารถหยิบส่ิงอํานวยความสะดวกเหลานั้นมาใชไดงาย  

5) การจัดหาวัสดุการสอน (Providing materials) ตรวจและเลือกวัสดุอุปกรณการ
สอนท่ีจะนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการสอน  

6) การจัดอบรมผูสอนประจําการ(Arranging for in-service education) เปนการจัด
กิจกรรมเพ่ือเพิ่มความรูแกผูสอนประจําการ อันจะสงผลใหผูสอนมีความกาวหนาและมี
ประสิทธิภาพดานวิชาการ  
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7) การจัดปฐมนิเทศผูสอนใหม (Orienting new staff member) เพื่อใหไดทราบขอมูล
ตางๆ ใหรูและเขาใจในส่ิงท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานเปนการลดอุปสรรคในการปฏิบัติงานอันจะทํา
ใหงานประสบผลสําเร็จมากข้ึน  

8) การจัดบริการพิเศษ (Relating special service) รวมท้ังบริการตาง ๆ ท่ีชวยในการ
สอน ท้ังนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด  

9) การสรางความสัมพันธกับชุมชน (Development public relation) ในสวนท่ี
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การแจงขาวความเคล่ือนไหวทางการศึกษาใหกับชุมชนทราบ 
แสวงหาความชวยเหลือจากชุมชน ตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางสถาบัน 
การศึกษากับชุมชน 

10) การประเมินผลการสอน (Evaluation) จัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอน
เพื่อหาจุดออนท่ีไดปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงหมายถึงการวางแผน การสราง
เคร่ืองมือ การจัดดําเนินการ การเก็บรวบรวมขอมูล การแปรผล และการตัดสินใจ เพื่อการปรับปรุง
การเรียนการสอนดวย 

สงัด อุทรานันท(2530) ไดกําหนดขอบเขตงานนิเทศการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา
ออกเปน 2 ประเภท คือ งานหลัก และงานสนับสนุนงานวิชาการ ดังนี้  

1) งานหลัก เปนงานสําคัญซ่ึงถือวาเปนหนาท่ีของสถาบันการศึกษาโดยตรง หาก
ผูสอนและบุคลากรไมเอาใจใสตองานเหลานี้ ถือวาเปนความลมเหลว งานหลักนี้ประกอบดวย  

1.1) หลักสูตร ไดแก การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  
การสรางหลักสูตรเพ่ือสนองความตองการของทองถ่ิน การจัดแผนการสอน ตารางสอน จัดช้ันเรียน 
จัดผูสอนเขาสอน การจัดกิจกรรมในหลักสูตร การผลิตส่ือและอุปกรณ  

1.2) การเรียนการสอน ไดแก การพัฒนาเทคนิควิธีการ เทคนิคในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การใชส่ือและอุปกรณการสอน  

1.3) การวัดและประเมินผลการสอน ไดแก การสรางขอทดสอบ วิธีการวัดและ
ประเมินผล งานทะเบียนวัดผล และรายงานความกาวหนาของผูเรียน  

2) งานสนับสนุนวิชาการ เปนงานสนับสนุนหรือส่ิงเสริมใหงานหลักดําเนินไปอยาง
มีคุณภาพ ซ่ึงอาจจัดใหมีการนิเทศเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก  

2.1) งานท่ีเกี่ยวของกับอาคารสถานท่ี ไดแก การใชประโยชนจากบริเวณสถาบัน 
การศึกษา การใชอาคารเรียน หองเรียน และหองปฏิบัติการในวิชาตางๆ หองโสตทัศนูปกรณ หอง
แนะแนว  

2.2) งานธุรการการเงิน ไดแก การปฏิบัติงานธุรการ การเงินและพัสดุ  
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2.3) งานกิจการผูเรียน ไดแก การจัดกิจกรรมผูเรียน การบริการดานสุขภาพ
อนามัย  

2.4) งานสัมพันธชุมชน ไดแก การศึกษาเกี่ยวกับ ชุมชน การบริการชุมชน งาน
สมาคมผูสอนและผูปกครอง 

ในขณะท่ี  Garl D. Glickman และคณะ (1995) ไดกลาวถึงงานผูนิเทศหรือผูบริหารท่ี
จะสามารถนําไปชวยใหผูสอนมีการพัฒนาการเรียนการสอน ไดแก  

1) การชวยเหลือผูสอนโดยตรง (Direct assistance to teachers) เปนงานเกี่ยวกับการ
สังเกตการสอน การใหขอมูลยอนกลับโดยตรงในการปรับปรุงการสอน การชวยเหลือเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ซ่ึงการชวยเหลือผูสอนโดยตรงนี้สามารถกระทําไดหลายวิธี 
ไดแก  

1.1) การนิเทศแบบคลีนิค (Clinical supervision) เปนกระบวนการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของผูสอนโดยเนนเร่ืองการสังเกตการสอน  

1.2) การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer coaching) เปนการทํางานรวมกันของ
ผูรวมพัฒนาวิชาชีพกลุมเล็ก ๆ ตั้งแต 2 คน หรือมากกวา เพื่อชวยกันปรับปรุงตนเอง โดยเขาสังเกต
การสอนของแตละบุคคล  

1.3) การชวยเหลือดานอ่ืน ๆ (Other forms of direct assistance) เชน การสอน
แบบสาธิต การสอนรวมกัน  

2) การพัฒนากลุม (Group development) เปนการจัดหาโอกาสการเรียนรูใหผูสอน
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีสวนไดรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถาบัน 
การศึกษา พัฒนาการทํางานกลุม  

3) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development) เปนการจัดหาทางเลือกเนื้อหา
และวัสดุอุปกรณเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  

4) การพัฒนาวิชาชีพ (Staff development) เปนการจัดหาโอกาสการเรียนรูเพ่ือให
ผูสอนปรับปรุงการเรียนการสอน  

5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) จัดหาวิธีใหผูสอนไดประเมินผลการสอน
ของตนเองวา สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองใหดีข้ึนจริงหรือไม 

จึงกลาวโดยสรุปไดวาขอบขายของการนิเทศภายในสถาบันการศึกษาน้ันจะครอบคลุม
ภารกิจของสถาบันการศึกษาระดับตางๆ  ซ่ึงแบงออกเปน 2 งานใหญๆ คือ 

1) งานหลัก คืองานวิชาการ 
2) งานสนับสนุน คือ งานบุคลากร งานกิจการผูเรียน งานอาคารสถานท่ี งานธุรการ 

การเงิน และพัสดุ และงานความสัมพันธกับชุมชน 
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ซ่ึงครอบคลุมภารกิจสําคัญท้ังส่ีประการของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การผลิตบัณฑิต 
การบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

5. กระบวนการนิเทศภายใน 
 อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล (2552) เสนอวา ส่ิงสําคัญในการจัดการนิเทศการศึกษาก็คือ จะ

ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน
ทางการนิเทศการศึกษาเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “กระบวนการนิเทศ” เนื่องจากกระบวนการเปน
เทคนิควิธีในการทํางาน ดังนั้น กระบวนการทํางานของแตละบุคคลยอมจะมีความแตกตางกันไป
บาง    

ชารี  มณีศรี  (2538) ไดกลาวถึง กระบวนการนิเทศภายในสถาบันการศึกษาไววา เปน
กิจกรรมสําคัญมีข้ันตอนปฏิบัติการทั้งดานกระบวนการบริหาร  กระบวนการนิเทศ  และ
กระบวนการเรียนการสอนควบคูกันไปอยางเปนระบบตอเน่ือง ซ่ึงประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 

ข้ันท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ ประกอบดวยการวิเคราะห   
ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การซํ้าช้ัน คุณลักษณะตางๆ ตามเกณฑ 
มาตรฐาน การสํารวจความตองการของผูสอน การจัดลําดับความสําคัญของปญหาการจัดอันดับ
กําหนดทางเลือกการแกปญหา และดําเนินการตามความตองการ  

ข้ันท่ี 2 การวางแผน นําเอาทางเลือกในข้ันท่ี 1 มากําหนดรายละเอียดของกิจกรรม โดย
เขียนเปนโครงการนิเทศ ซ่ึงประกอบดวยสาระสําคัญ คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
ผูรับผิดชอบโครงการ แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ การประเมินและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ   

ข้ันท่ี 3 การปฏิบัติการนิเทศ เปนข้ันลงมือตามแผนหรือโครงการนิเทศท่ีกําหนด โดย
คํานึงถึงหลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ ส่ือ และเคร่ืองมือนิเทศ การเตรียมความพรอมสรางความ
เขาใจรวมถึงการเสริมแรงใจใหกําลังใจ ชวยเหลือสนับสนุนจากผูบริหารสถาบันการศึกษา 

ข้ันท่ี 4 การประเมินผล ตรวจผลการดําเนินการนิเทศตามโครงการท่ีกําหนดผลสัมฤทธ์ิ
ตามวัตถุประสงค การประเมินความคิดเห็น กระบวนการนิเทศภายในสถาบันการศึกษารวมผลการ
ประเมินขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงตอไป 

ในขณะท่ี สงัด อุทรานันท (2527 อางใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) ไดนําเอาหลักการ
และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษาของตางประเทศมาใช ไดพบวาสภาพพื้นฐาน
เกี่ยวกับความเขาใจในแนวคิดทางการนิเทศสมัยใหมของบุคลากรในประเทศไทยยังเขาใจท่ีตรงกัน 
จึงทําใหการดําเนินงานสงเสริมการนิเทศการศึกษาใหเกิดข้ึนในสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา
ตางๆ ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร สาเหตุท่ีการสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาและ
สถานศึกษาตางๆ ใหการนิเทศการศึกษาดวยตนเองไมบรรลุผลสําเร็จนั้นพอสรุปไดดังนี้ 
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(1) คํานิยามของคําวา “การนิเทศ” ท่ีใชกันในประเทศไทยนั้นยังไมชัดเจนพียงพอท่ีจะ
ช้ีแนะนําไปสูภาคปฏิบัติได ดังนั้นจึงทําใหขาดกรอบความคิดท่ีจะนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ไดอยางถูกตอง 

(2) ผูบริหารสถาบันการศึกษาหรือหัวหนาสถานศึกษาไมเขาใจบทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับ
การนิเทศการศึกษา โดยคิดวาการนิเทศการศึกษาเปนงานของศึกษานิเทศกโดยเฉพาะ ดังนั้น
ผูบริหารจึงไมไดใหความสนใจแกการจัดการนิเทศการศึกษาอยางจริงจัง 

(3) ขาดการเสริมแรงในการทํางานผูบริหาร สาเหตุขอนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอความ
คงทนถาวรของพฤติกรรมท่ีไดรับการเปล่ียนแปลงจากการนิเทศ ท้ังนี้เพราะการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามผูนิเทศและผูไดรับการนิเทศตางก็ตองใชความมานะพยายามเปนอยางมากถา
หากไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารก็ยอมจะหมดกําลังใจในท่ีสุด 

จากจุดออนดังกลาว จึงไดพยายามพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาซ่ึงสะทอน
แนวทางในการปฏิบัติ โดยการกระทําตอไปนี้  (สงัด อุทรานันท, 2527 อางใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 
2552) 

(1) เสนอรูปแบบของการนิเทศในลักษณะของ “กระบวนการ” ซ่ึงตองทําอยางเปน
ข้ันตอนทําเปนระบบ มีความตอเนื่อง และไมมีการหยุดนิ่ง หากยุติกระบวนการเม่ือใดก็ถือวาได
หยุดการนิเทศเมื่อนั้น 

(2) ใหผูบริหารการศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการจัดการนิเทศการศึกษาวา
เปนงานของผูบริหารโดยตรง ซ่ึงเรียกช่ือยอของกระบวนการนิเทศการศึกษาวา “PIDRE” 

(3) จากการวิจัยในตางประเทศ เชน ฟาวเลอร-ฟนน (Fowler Finn, 1980 อางใน 
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552 ) และเฮดเลย (Hadley,1982 อางใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) ไดพบวา
การใหแรงเสริมกําลังใจจะมีสวนทําใหการนิเทศประสบผลสําเร็จสูงกวาไมมีการเสริมแรง 

ดังนั้น จึงเสนอวาใหพิจารณาตามบริบทสังคมไทย ซ่ึงมีพื้นฐานเปนสังคมเกษตรกรรม 
มีความผูกพันฉันมิตรสูงกวาสังคมตะวันตกก็ยอมจะมีความตองการแรงเสริมกําลังใจในการทํางาน
เปนอยางยิ่ง  ดังนั้นจึงเห็นวาการเสริมกําลังใจของผูบริหารจะทําใหผูรับการนิเทศรวมท้ังผูใหการ
นิเทศมีกําลังใจในปฏิบัติงานจึงไดจัดใหมีการเสริมแรงหรือการสงเสริมกําลังใจ (Reinforcement) 
เปนข้ันตอนหน่ึงในกระบวนการนิเทศการศึกษาสําหรับการศึกษาสังคมไทย 

ซ่ึง สงัด อุทรานันท (2530) เสนอกระบวนการนิเทศภายในเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้  
1) ข้ันการวางแผนการนิเทศ (Planning-P) 

1.1) เร่ิมจากการรับรูสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการรวมกันของบุคลากร
ในสถาบันการศึกษา ถาหากผูบริหารสถาบันการศึกษาหรือผูนิเทศดําเนินการไปโดยผูสอนและ
บุคลากรผูเกี่ยวของยังไมทราบวาเปนปญหาหรือยังไมเห็นความจําเปนท่ีจะตองทํา ผูสอนและ
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บุคลากรเหลานั้นก็มักจะไมใหความสําคัญหรือไมมีความสนใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการ
วางแผนจึงควรจัดใหมีการประชุมช้ีแจง ประชุมระดมความคิดเห็น หรือวิธีการอื่นใดก็ได เพื่อให
ผูสอนผูรับการนิเทศไดรับรูวา เขาเองเปนบุคคลหน่ึงที่ตองรวมแกปญหา หรือดําเนินการอยางหน่ึง
อยางใด เพื่อใหคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาดีข้ึนกวาเดิม 

1.2) เม่ือผูเกี่ยวของท้ัง 3 ฝาย คือ ผูบริหารสถาบันการศึกษา ผูนิเทศ ผูรับการ
นิเทศ ไดรับรูและยอมรับสภาพปญหาและความตองการรวมกันแลว ผูดําเนินการนิเทศก็จะเปนผูนํา
ในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา กําหนดจุดประสงค กําหนดทางเลือกในการแกปญหา หรือ
กําหนดทางเลือกสําหรับการดํา เนินการนิเทศ 

1.3) หลังจากการดําเนินการวางแผนการนิเทศ จนกระท่ังไดแนวทางในการดํา 
เนินการแลวก็จะตองจัดบุคลากรและมอบหมายงานใหบุคลากรฝายตางๆรับผิดชอบ ในข้ันตอนนี้ 
ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตองรูถึงบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรฝายตางๆ 
จากนั้นจึงใหความสนใจและเอาใจใสตอการปฏิบัติงานของบุคลากรเหลานี้ โดยตลอดโครงการ 

2) ข้ันใหความรูความเขาใจในการทํางาน (Informing-I) 
การที่จะดําเนินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูรับการนิเทศหรือจะใหผูรับการนิเทศ

ปฏิบัติงานอยางใด ก็จําเปนตองใหความรูความเขาใจในส่ิงท่ีจะปฏิบัติเสียกอน สําหรับข้ันตอนนี้มี
ขอแนะนํา ในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถาบันการศึกษา ดังนี้ 

2.1) การใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กอนท่ีจะดําเนินการปฏิบัติจริงนั้น อาจ
ดําเนินการโดยบุคคลภายในสถาบันการศึกษา ท่ีมีความรูความสามารถในเร่ืองนั้น หรืออาจจะเชิญ
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกก็ได 

2.2) ในกรณีท่ีเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูนั้น ผูบริหารจําเปนจะตอง
มอบหมายใหผูหนึ่งผูใด หรือมอบหมายใหคณะผูนิเทศเปนผูติดตามแนวคิดจากวิทยากร เพ่ือนํา 
ไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

2.3) ถึงแมผูบริหารจะไมอยูในฐานะผูดําเนินการใหความรู หรือไดมอบหมายให
ผูอ่ืนรับผิดชอบโครงการนิเทศไปแลวก็ตาม หากเปนไปไดผูบริหารควรอยูรวมรับฟงวิทยาการ
ใหมๆจากวิทยากร ไปพรอมๆกับผูสอนผูรับการนิเทศดวย การเขารวมกิจกรรมของผูบริหารจะ
บังเกิดผลดี 3 ประการ คือ  

ประการแรก ทําใหผูบริหารเขาใจถึงหลักการหรือแนวคิดใหมที่ผูสอนและ
บุคลากรในสถาบันการศึกษาจะไดปฏิบัติ อันจะกอใหเกิดความเขาใจตรงกันในการปฏิบัติงาน  

ประการที่สอง หากเกิดปญหาหรืออุปสรรคใดๆ หรือตองการความชวยเหลือส่ิง
ใด ผูบริหารสามารถตัดสินใจชวยเหลือไดอยางถูกตองทันทวงที  
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และประการสุดทาย การเขารวมกิจกรรมของผูบริหารจะมีผลตอความเอาใจใส
และต้ังใจของผูรับการนิเทศ ท้ังนี้เพราะผูสอนและบุคลากรตางๆโดยท่ัวไป จะมีความยําเกรง
ผูบริหารนั่นเอง 

2.4) หลังจากการใหความรูแกผูรับการนิเทศไดเสร็จส้ินลงไปแลว กอนจะส้ินสุด
รายการ ควรจัดใหมีชวงเวลาสําหรับขอตกลงในการทํางานดวยขอตกลงนี้จะเปนเสมือนแนวทางใน
การทํางานและจะเปนเสมือนกฎหรือระเบียบหรือสัญญาตอกลุม ซ่ึงจะมีผลตอความตั้งใจและเอา
จริงกับการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศเปนอยางมาก 

3) ข้ันลงมือปฏิบัติงาน (Doing-D) 
ในขณะท่ีผูรับการนิเทศไดลงมือปฏิบัติงานตามท่ีไดรับความรูมาแลว ผูนิเทศก็จะ

ทําหนาท่ีนิเทศการปฏบัติงานตามหนาท่ีของตน สวนผูบริหารก็จะคอยสนับสนุนใหการปฏิบัติงาน
นิเทศดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินการนิเทศงานนั้น มีขอเสนอแนะตอการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

3.1) การนิเทศงานของผูนิเทศนั้น ควรดําเนินการไปตามขอตกลงท่ีไดรวมกันใน
ข้ันท่ี 2 การทํานอกเหนือจากขอตกลงรวมกัน จะทําใหผูรับการนิเทศไมมีความไววางใจในตัวผู
นิเทศได 

3.2) ถึงแมผูปฏิบัติงาน พรอมท่ีจะรับการนิเทศแลวก็ตาม การลงมือนิเทศควรจะ
ไดดําเนินการวางแผนรวมกัน ระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศเสียกอน การวางแผนรวมกันนี้จะ
ชวยสรางความคุนเคย และสรางความไววางใจตอผูนิเทศเปนอยางมาก 

3.3) เมื่อถึงเวลาเขาทําการนิเทศก็ควรจะไปพรอมกับผูสอนและควรออกจาก
หองเรียนพรอมกับผูสอนผูรับการนิเทศ การเขาหองชาและออกจากหองกอนกําหนด จะสราง
ความรูสึกหวาดระแวงใหแกผูรับการนิเทศได 

3.4) ขณะสังเกตพฤติกรรมการสอน ถาหากพบวาผูสอนทําการสอนผิด โปรด
อยาทักทวงเปนอันขาด การทักทวงความผิดพลาดขณะท่ีผูสอนกําลังสอน จะสรางความไมพอใจ
ใหแกผูรับการนิเทศ และทําใหผูเรียนเส่ือมศรัทธาตอผูสอน ส่ิงท่ีถูกตองก็คือการพูดคุยกับผูสอน
เปนการสวนตัวหลังจากการสอนไดผานไปแลว และใหผูสอนดําเนินการแกไขหรือช้ีแจง
ขอผิดพลาดแกผูเรียนดวยตัวของเขาเอง 

3.5) ควรใชเทคนิควิธีการนิเทศหลายๆแบบ และควรใหมีการเปล่ียนแปลง
บทบาทในการนิเทศบาง เชน ใหไปสังเกตการสอนของเพ่ือนผูสอนในหองอ่ืน เพื่อเปล่ียนบทบาท
เปนผูนิเทศและขณะเดียวกันจะไดแนวคิดหรือเทคนิควิธีจากผูสอนคนอ่ืนอีกดวย ซ่ึงวิธีการน้ีถือ
เปนการนิเทศโดยทางออม 
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3.6) การใหขอมูลปอนกลับ แกผูรับการนิเทศควรเปนไปดวยความเท่ียงธรรมไม
ลําเอียง ใหขอมูลท้ังสวนท่ีดีซ่ึงควรรักษาไว และสวนบกพรองซ่ึงสมควรจะทําการแกไขปรับปรุง
ควบคูกันไป 

3.7) ในการปฏิบัติงานนิเทศ ควรจะไดนําเอาวิธีการที่เหมาะสมมาใช ซ่ึงวิธีการที่
อยากเสนอแนะใหนํามาใชคือ การนิเทศแบบคลีนิคและการนิเทศโดยยึดจุดประสงค แตถาจะเอา
วิธีการอ่ืนมาใชหรือพัฒนาวิธีการใหม ก็ตองคํานึงถึงหลักการนิเทศสมัยใหมเปนประการสําคัญ 

4) ข้ันสรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing-R) 
ในการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ มีขอเสนอแนะดังนี ้
4.1) ผูท่ีมีบทบาทในการสรางเสริมกําลังใจ คือ ผูนิเทศซ่ึงจะทําการสรางเสริม

กําลังใจใหแกผูรับการนิเทศ และอีกผูหนึ่งท่ีมีความสําคัญมาก คือ ผูบริหารสถาบันการศึกษาซ่ึง
จะตองสรางเสริมกําลังใจใหแกผูปฏิบัติการนิเทศท้ังหมด คือ ท้ังผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศ 

4.2) การสรางเสริมกําลังใจของผูนิเทศนั้น จะทําไดโดยหลักมนุษยสัมพันธ สราง
ความคุนเคยเปนกันเอง และวางตัวอยูในฐานะผูรวมงานไมใชฐานะผูบังคับบัญชา 

4.3) การสรางเสริมกําลังใจของผูบริหารสถาบันการศึกษา สามารถทําโดยการ
ใหความสนใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การเขารวมกิจกรรมตางๆในการนิเทศ เทาท่ีสามารถ
จะทําได 

4.4) ผูบ ริหารสถาบันการศึกษาจะตองระวังในการทํานุ บํา รุงขวัญของ
ผูปฏิบัติงาน ท้ังผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศ เม่ือสรางขวัญและกําลังใจในการนิเทศข้ึนแลวก็
หามทําลายขวัญอยางเด็ดขาด ส่ิงสําคัญท่ีเปนการทําลายขวัญของผูบริหารสถาบันการศึกษาพึง
ระมัดระวังอยางยิ่งคือ “มาตรการใหความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ “ ผูบริหารควรจําไววา ถาหาก
การดําเนินการพิจารณาใหความดีความชอบอยางไมเปนธรรมแลว ทานจะไดมิตรเทียม 1 คน และ
ศัตรูถาวรอีก 6 คน 

5) ข้ันประเมินการนิเทศ (Evaluating-E) 
การประเมินผลการนิเทศภายในสถาบันการศึกษา ก็อาศัยหลักการและวิธีการ

เดียวกันกับการประเมินผลการนิเทศโดยท่ัวไป คือ 
5.1) การประเมินผลการนิเทศควรดําเนินการประเมินผลผลิต กระบวนการและ

ปจจัยปอนเขา โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดคือผลผลิต ใหนํ้าหนักรองลงมาในกระบวนการทํางาน 
สําหรับปจจัยปอนเขานั้น ใหความสําคัญนอยท่ีสุด 

5.2) ในสวนของผลผลิตน้ัน ใหประเมินผลท่ีเกิดข้ึนกับผูรับการนิเทศโดยตรงไม
จําเปนตองประเมินคุณภาพผูเรียน ซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ ท้ังนี้เพราะ
คุณภาพของผูเรียนนั้นจะข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆอีกมาก ในสวนของกระบวนการปฏิบัติงานควร
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มุงเนนพฤติกรรมในการทํา งานรวมกัน สําหรับขอบเขตของการประเมินนั้น ควรประกอบดวยตัว
แปรตางๆ 

5.3) ผลท่ีไดจากการประเมินควรจะไดนํามาเปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงานนิเทศตอไปอีก นั่นคือหากไดผลดีแลวก็ดําเนินการนิเทศตอไปอีก จนกระท่ังบรรลุ
เปาหมายสูงสุด คือผูรับการนิเทศไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเปนถาวร หรือสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดแลว สําหรับกรณีท่ีไมไดผลตามจุดหมาย ก็ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขสวนท่ีบกพรองหรือมี
จุดออนตอไป 

โดยมีลักษณะตอเนื่องกัน ดังนี้ (สงัด อุทรานันท, 2527 อางใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 
2552)  

 
 

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการนิเทศการศึกษา 
 

อยางไรก็ตาม ส่ิงสําคัญตอการนิเทศ คือ การทํางานเปนทีม ซ่ึง วิชัย โถสุวรรณจินดา 
(2539) กลาวถึงการทํางานเปนทีมวา คือ การที่บุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป มาทํางานรวมกัน เพื่อให
บรรลุจุดหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ และผูปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการทํางานนั้น โดยมี
องคประกอบของการทํางานเปนทีมดังนี้ 

ในกรณีท่ีทําไดผลดีแลว 

(ขั้นที่ 3.2) 
ใหการนิเทศ
และควบคุม
คุณภาพ 

ดําเนินการ
ปฏิบัติงาน  

D 

บริการ
สนับสนุน 

ใหความรูใน
สิ่งท่ีจะทํา 

I 

ทํานุบํารุง
ขวัญ 
P 

ประเมินผล 
 
I 

(ขั้นที่ 3.1) 

(ขั้นที่ 3.3) 

รายงานผล
นิเทศ 
P 

ปรับปรุงแกไข 

(ขั้นที่ 1) (ขั้นที่ 2) (ขั้นที่ 4) (ขั้นที่ 5) 

ในกรณีท่ียังทําคุณภาพไมถึงขั้น 

ในกรณีท่ีทํายังไมไดเลย 
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1) สมาชิกของทีมตองรูและมีวัตถุประสงครวมกัน และทุกคนตางรูสึกวาตนตางมี
ภาระผูกพัน ท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

2) สมาชิกตองมีความสามารถในการเขาใจพฤติกรรมของตนและเพ่ือนรวมทีม โดย
ตองเขาใจวามนุษยมีความแตกตางกันท้ังทางรางกายและจิตใจ ท้ังมีเปาหมายในชีวิตไมเหมือนกัน 

3) สมาชิกในทีมตองมีบทบาทหนาท่ีของตนอยางเหมาะสม 
4) ตองมีระเบียบ กฎเกณฑหรือมาตรฐานตางๆ ท่ีเปนเคร่ืองชวยในการควบคุมให

สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือมาตรฐานนั้น 
5) มีระบบการติดตอส่ือสารท่ีดีระหวางสมาชิกของทีม 
6) มีวิธีขจัดขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 
7) สรางความรวมมือระหวางสมาชิกในการทํางาน โดยเปดเผยและไววางใจซ่ึงกัน

และกัน 
8) ทําใหสมาชิกทุกคนในกลุมรูสึกเปนพวกเดียวกัน 
9) มีวิธีการทํางานที่ดีในกลุม เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
10) สรางบรรยากาศการทํางานท่ีดี ท้ังสภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 
และไดเสนอข้ันตอนการทํางานเปนทีม เปนดังนี้ (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2539) 
1) กําหนดวัตถุประสงคการทํางาน 
2) รวบรวมขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของใชตรวจสอบปญหาของงาน และรวบรวม

รายละเอียดท่ีตองใชกอนลงมือทํางาน 
3) กําหนดงานใหชัดเจน และมีการแบงงานกันตามความสามารถและความถนัดของ

แตละคน 
4) วางแผน กําหนดทางเลือกที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
5) ทบทวนผลการดําเนินงานวาไดผลดีเพียงใด ตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม

เพื่อการปฏิบัติงานคร้ังตอไป 
จึงสรุปความไดวา การนิเทศจะประสบผลสําเร็จไดจําเปนจะตองดําเนินการอยางเปน

ข้ันตอนและตอเน่ืองกันดังนี้ (อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล, 2552)    
ขั้นท่ี 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เปนข้ันท่ีผูบริหารผูนิเทศและผูรับการนิเทศจะ

ทําการประชุมปรึกษาหารือเพื่อใหไดมาซ่ึงปญหาและความตองการจําเปนท่ีจะตองมีการนิเทศ 
รวมท้ังวางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศท่ีจะจัดข้ึนอีกดวย 

ขั้นท่ี 2 ใหความรูในสิ่งท่ีจะทํา (Informing-I) เปนข้ันตอนของการใหความรูความเขาใจ
ถึงส่ิงท่ีจะดําเนินงานวาจะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีข้ันตอนในการดําเนินการ
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อยางไร และจะทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ข้ันนี้จําเปนทุกคร้ังสําหรับ
การเร่ิมการนิเทศที่จัดข้ึนใหมไมวาจะเปนเร่ืองใดก็ตาม และก็มีความจําเปนสําหรับงานนิเทศท่ียัง
ไมไดผล หรือไดผลไมถึงข้ันที่พอใจซ่ึงจําเปนจะตองทําการทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานท่ี
ถูกตองอีกคร้ังหนึ่ง 

ขั้นท่ี 3 การปฏิบัติงาน (Doing -D) ประกอบดวยงานใน 3 ลักษณะคือ 
3.1) การปฏิบัติงานของผูรับนิเทศเปนข้ันท่ีผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู

ความสามารถท่ีไดรับมาจากดําเนินการในข้ันท่ี 2 
3.2) การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ ข้ันนี้ผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศและควบคุม

คุณภาพใหงานสําเร็จออกมาทันตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
3.3) การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารก็จะใหบริการสนับสนุนใน

เร่ืองวัสดุ  อุปกรณ ตลอดจนเคร่ืองใชตางๆ ท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางไดผล 
ขั้นท่ี 4 การสรางขวัญและกําลังใจ (Reinforcing-R)   ข้ันนี้เปนข้ันของการเสริมกําลังใจ

ของผูบริหารเพ่ือใหผูรับการนิเทศมีความม่ันใจและบังเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานข้ันนี้
อาจจะดําเนินการไปพรอม ๆ กันกับผูท่ีรับการนิเทศกําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไดเสร็จส้ิน
ลงไปแลวก็ได 

ขั้นท่ี 5 ประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน (Evaluating-E) เปนข้ันท่ีผูนิเทศทําการ
ประเมินผลการดําเนินการซ่ึงผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบวา
มีปญหาหรืออุปสรรคอยางหนึ่งอยางใดท่ีทําใหการดําเนินงานไมไดผลก็สมควรจะตองทําการ
ปรับปรุงแกไข ซ่ึงการปรับปรุงแกไขอาจจะทําไดโดยการใหความรูในส่ิงท่ีทําใหมอีกคร้ังหนึ่ง
สําหรับกรณีท่ีผลงาน  ออกมายังไมถึงข้ันท่ีพอใจ หรือดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานท้ังหมด
สําหรับกรณีการดําเนินงานเปนไปไมไดผลและ ถาหากการประเมินผลไดพบวาประสบผลสําเร็จ
ตามท่ีไดตั้งไวหากจะไดดําเนินการนิเทศตอไปก็สามารถทําไปไดเลยโดยไมตองใหความรูในเร่ือง
นั้นอีก 

การดําเนินการนิเทศตามวัฏจักรนี้ จะเปนไปอยางตอเนื่องและไมหยุดนิ่งจนกวาจะ
บรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีวางไวหรือพัฒนาผูรับการนิเทศใหเปนไปตามตองการ หากบรรลุสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายแลวตองการจะหยุดกระบวนการทํางานก็ถือวาการนิเทศไดส้ินสุดลงแลว คร้ัน
ตองการเร่ิมนิเทศในส่ิงใหมหรือต้ังเปาหมายใหมก็จะตองดําเนินการต้ังแตเร่ิมแรกอีก โดยมีความ
ตอเนื่องของกระบวนการนิเทศตามลําดับข้ันตางๆ ภายใตการทํางานรวมกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของใน
สถานศึกษา ภายใตระบบการทํางานเปนทีมงาน 

ดังนั้น วางแผนการทํางาน ใหความรูในส่ิงท่ีทํา  หลังจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติงานโดยมี
การนิเทศควบคูไปดวย ขณะเดียวกันผูบริหารจะตองสรางขวัญและกําลังใจระหวางการทํางานและ
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หลังการทํางานผานไปแลว และในข้ันสุดทายก็ทําการประเมินผล  ทําในลักษณะเชนนี้ จนกระท่ัง
บรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว  หากบรรลุผลแลวตองการจะหยุดก็ถือวาการนิเทศส้ินสุดลงแลว 
ดังนี้เปนตน 

 

6. สภาพความสําเร็จของการนิเทศภายใน 
ดังท่ีนําเสนอแลววา การนิเทศภายในสถาบันการศึกษา หมายถึงการดําเนินการใดๆ 

ภายในสถาบันการศึกษา ท่ีทําใหบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ และมีกําลังใจ ท่ีจะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดําเนินงานใดๆ ของสถาบันการศึกษา ใหเปนไป
ตามมาตรฐานใดๆ ของสถาบันและของบุคลากรใหสูงข้ึนและรักษาไว จนสงผลใหสถาบันเปนท่ี
ยอมรับของผูรับประโยชนจากสถาบันทุกภาคสวนและเครือขายบริการวิชาการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

ซ่ึงปทมา ชุมศรี  (2008) เสนอวาการประเมินสภาพความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
การนิเทศภายในสถาบันการศึกษามีความจําเปนและสําคัญมากเพราะเปนการสรางความม่ันใจ ใน
การปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายปลายทางอยางแทจริง หรือไมเพียงใด โดยการตรวจสอบ
ดังนี้ 

1) สถาบันการศึกษาไดจัดการนิเทศภายใน  สถาบันการศึกษา  เกณฑมาตรฐานนิเทศ
ภายใน ไดอยางมีระบบและตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพตามความตองการหรือไม เพียงใด 

2) บุคลากรมีความพึงพอใจ และไดพัฒนาความรู ความคิด ความสามารถในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการสอน และพัฒนาวิชาชีพของตนหรือไม เพียงใด 

3) ผูเรียนมีการพัฒนาตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
หรอไมเพียงใด 

4) สถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพไดรับตามเกณฑมาตรฐานเพียงใดจึงกลาว
ไดวา สภาพความสําเร็จของกระบวนการนิเทศภายในสถานบันการศึกษา คือ การบํารุงรักษาและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามบริบทอัตลักษณของสถาบันการศึกษานั่นเอง 

ท้ังนี้ การนิเทศภายในจะประสบความสําเร็จตองอาศัยบริบทท่ีเอ้ือตอการนิเทศ เชน 

การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ความพรอม
ของวัสดุอุปกรณการสอน การปฏิบัติงาน และสื่อการเรียนการสอน ขวัญและกําลังใจของ
บุคลากร ความเปนทีมความสามัคคี หรือความเปนเอกภาพของบุคลากร (ชัด บุญญา, ไมระบุป) 
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ตอนท่ี 2 การวิจัยในชั้นเรยีน 
ปจจุบันมีการจําแนกประเภทงานวิจัยไวหลายแบบข้ึนอยูกับเกณฑท่ีใชในการแบงวาจะ

ยึดถือส่ิงใดเปนหลักเพราะการใชเกณฑตางกันก็จะแบงการวิจัยออกเปนประเภทตางๆ ไดไม
เหมือนกัน ซ่ึง พิมพันธ เดชะคุปต (ไมระบุป) กลาววา คําท่ีใชในการวิจัยในช้ันเรียน คือ Classroom 
Research (CR) หรือ Classroom Action Research (CAR) กลาวคือการใชวิธีการวิจัยดําเนินการ
แกปญหาท่ีสํารวจพบในระหวางปฏิบัติงานสอน ซ่ึงแตละสภาพปญหาและสถานการณท่ีผูสอนพบ 
จะมีลักษณะเฉพาะตองการวิธีแกไขในลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป หากผูสอนไดนําวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียนมาใชแกไขปญหาจะเปนการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ความหมาย 
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร. (2551) ให

ความหมายวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) หมายถึง การวิจัยประยุกตแบบหนึ่งเปนการวิจัยท่ี
สะทอนผลการปฏิบัติงานของผูวิจัยเปนวงจรแบบตอเนื่องไมมีท่ีส้ินสุด โดยเร่ิมตนท่ีข้ันตอนการ
วางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะทอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน 

ยาใจ พงศบริบูรณ (2552) ใหความหมายของวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 
หมายถึง เปนกระบวนการปฏิบัติอยางมีระบบ ผูวิจัยและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการปฏิบัติและ
วิเคราะหวิจารณผลการปฏิบัติจากการใชวงจร 4 ข้ันตอนตามแบบแผนของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ท่ัวไป 

กาญจนา วัธนสุนทร. (2552) ใหความหมายการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action 
Research) หมายถึงเปนการศึกษาอยางมีระบบถึงปรากฏการณทุกอยางในกระบวนการเรียนการ
สอนของครูเพื่อทําความเขาใจเพ่ือพัฒนาและเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมาก
ข้ึน เปนการเสาะแสวงหาความจริงท่ีดําเนินงานในเชิงสะสมของครู ในบริบทการเรียนการสอนของ
ตนโดยรวมมือกันในทุกช่ัวโมงท่ีมีการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประโยชนท้ังตัวครูและนักเรียน 

พงศเทพ จิระโร. (2551) ใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action 
Research) หมายถึง การทําวิจัยโดยครูท่ีมีช่ัวโมงสอนเพ่ือแกปญหาในชั้นเรียนลักษณะเปนงานวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) เปนการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ไมเนนการทําวิจัยครบ 5 บท ไมเนนการศึกษาวรรณกรรมจนตองท้ิง
หองเรียน ผูที่ไมมีช่ัวโมงสอนจึงไมสามารถทําวิจัยในช้ันเรียนได 

สุวิมล วองวานิช. (2543) ใหความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom 
Action Research) หมายถึง การวิจัยท่ีทําโดยครูผูสอนในหองเรียนเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
หองเรียนและนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
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เปนการวิจัยท่ีตองทําอยางรวดเร็วนําผลไปใชทันทีและสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตางๆ 
ของตนเองใหท้ังตนเองและกลุมเพื่อนรวมงานในโรงเรียนไดมีโอกาสอภิปรายและเปล่ียนความ
คิดเห็นในแนวทางที่ไดปฏิบัติและผลที่เกิดข้ึนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

คงศักดิ์ ธาตุทอง. (2543) ใหความหมายการวิจัยในชั้นเรียนไววาการวิจัยในชั้นเรียน 
คือ กระบวนการหาความรูอันเปนความจริงท่ีเช่ือถือไดในเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียนนั้นเปนไดท้ังการวิจัยเพื่อแกปญหาและ
พัฒนากิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเปนการวิจัยท่ีมีประโยชนในการเรียนการสอนอยางแทจริงและ
เปนงานวิจัยท่ีชวยพัฒนาวิชาชีพครูงานวิจัยท่ีประโยชนตอการเรียนการสอนมากท่ีสุดก็คือวิจัยโดย
ครูผูสอนเอง 

วิรัช วรรณรัตน. (2537) ใหความหมายการวิจัยในช้ันเรียนวาการวิจัยในช้ันเรียนเปน
การศึกษาคนควาท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหองเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอนท้ังในสวนหลักสูตร วิธีสอน การจัดกิจกรรม ส่ือ แบบฝกรวมท้ังการวัดและประเมินผล 

ชัยพจน รักงาม. (2539) ใหความหมายการวิจัยในช้ันเรียนวาการวิจัยในช้ันเรียน คือ 
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหาการเรียนการสอนในช้ันเรียนซ่ึงจากการสํารวจพบวาสาเหตุ
ของปญหาการเรียนการสอนมาจากนักเรียน วิธีสอน ส่ือการสอนและสภาพแวดลอมท้ังการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนและคุณภาพการสอน 

เตือนใจ อินทรีย. (2551)ใหความหมายไววา งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนเปน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูผูสอนเพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนหรือปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหดีข้ึน เปนกระบวนการที่ตองทําอยางรวดเร็วและเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานใน
โรงเรียนไดมีโอกาสสะทอนขอมูลในแนวทางท่ีไดปฏิบัติ ผลท่ีไดจะนําไปใชสําหรับพัฒนาการ
เรียนการสอนทันที เปนงานวิจัยแบบไมเปนทางการไมเนนตองทําครบ 5 บท ดําเนินการกับ
ประชากรโดยตรงคือตัวผูเรียนท่ีครูพบปญหา สามารถทําไดหลายเร่ืองในแตละภาคการศึกษาตาม
ปญหาท่ีพบในขณะสอน  

เคมมีสและแมคแทกการท (Kemmis and Mctaggart, 1988) ใหความหมายของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการวาเปนแบบหนึ่งของการศึกษาคนควาท่ีสองสะทอนตนเองในการดําเนินการศึกษา
คนควาโดยคนกลุมท่ีปฏิบัติงานตามปกติในสถานการณทางสังคมเพื่อท่ีจะปรับปรุงวิธีลักษณะ
ทางการปฏิบัติงานทางสังคมหรือทางการศึกษาใหชอบดวยหลักการเหตุผลมีความชอบธรรมและมี
คุณภาพดีพรอมๆ กับสรางความเขาใจในงานท่ีตนกําลังปฏิบัติและในสถานการณกําลังเผชิญอยู  
กลุมผูรวมงานวิจัยรวมถึงครู นักเรียน ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครองนักเรียนและสมาชิกในชุมชน
อ่ืนๆ กลุมใดก็ไดท่ีมีความสนใจรวมกันในทางการศึกษาใชวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
หลักสูตรในระดับโรงเรียนและพัฒนาการวางแผนและนโยบายของโรงเรียน 
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กลาวโดยสรุปการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน คือ การหาความรูหรือวิธีการใหมๆ นํามา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนซ่ึงจะชวยพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนใหดียิ่งข้ึนหรือเพื่อแกปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน โดยอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรซ่ึงผูสอนเปนผูวิจัยและเปนผูใชผลงานวิจัย 
 

2. แนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียน 
พิสิฐพงศ  แจมใส (2552) อธิบายวาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนเปนกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยบทบาทของผูสอน คือ การจัดประสบการณการเรียนรูตาม
หลักสูตรใหกับผูเรียนท้ังช้ัน การสอนคงไมใชเร่ืองยากถาผูเรียนท้ังหมดมีพื้นฐานความรูเหมือนกัน 
มีความสามารถทัดเทียมกันและพรอมท่ีจะเรียนรูจากวิธีการสอนของครูคนเดียวไดทุกเวลา แตใน
ความเปนจริงหาเปนเชนนั้นไม นักเรียนท้ังช้ันมิไดเปนเชนนั้นเลย มีความรูพื้นฐาน ความสามารถ มี
ความพรอมและมีเจตคติท่ีแตกตางกัน จึงนํามาซ่ึงปญหาการจัดการเรียนรูใหนักเรียนบรรลุตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว ครูผูสอนจึงจําเปนตองพยายามคิดคน แสวงหารูปแบบหรือวิธีการสอนใหมๆ  
หรือท่ียังไมเคยนํามาใช ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนเพื่อชวยแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

สอดคลองกับ ขจิต  ฝอยทอง (2550) กลาววาการวิจัยในช้ันเรียน เปนกระบวนการท่ี
ผูสอนในวิชานั้นๆ จัดทําข้ึนเพื่อแกปญหาในช้ันเรียนของตน มีการวางแผนอยางมีระบบและนํา
ผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

หรือท่ี สุรวาท ทองบุ (2008) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยท่ีมุงพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตรหรือสังคมคาดหวัง   

ดังนั้น พิสิฐพงศ  แจมใส (2552) จึงวิเคราะหวาปญหาหรือส่ิงท่ีตองการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน เปนแนวคิดพื้นฐานและจุดเร่ิมตนของการวิจัยในช้ันเรียน  

กลาวคือ หลังจากการท่ีครูไดศึกษาวิเคราะห สภาพ ปญหา หรือส่ิงท่ีจําเปนท่ีตองการ
พัฒนา จนไดขอสรุปวา สภาพปจจุบันเปนอยางไร ปญหาคืออะไร เกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือไหร มีสาเหตุ
อยางไรและจะมีแนวทางแกปญหาหรือจะพัฒนาใหดีกวาเดิมอยางไร ซ่ึงเปนบทบาทของครูผูสอนที่
จะตองคิดคนหาวิธีเพ่ือแกปญหา คิดสรางนวัตกรรมใหมๆ หรือวิธีการใหมๆ นําไปทดลองใช เม่ือ
ไดผลแกปญหาไดหรือไดรับการพัฒนาดีข้ึนกวาเดิม ก็นําเผยแพรและนําเสนอเปนผลงานทาง
วิชาการตอไป 

การศึกษาโดยวิจัยแบบนี้ซ่ึงตีความหมายไดตามช่ือเรียกท่ีเกิดการผสมหรือเชื่อมคํา
ระหวาง 2 คํา คือ “Action” กับ “Research” คือ การลองนําเอาความคิดไปปฏิบัติดูมุงเพื่อการ   
ปรับปรุง (Action    improvement) และเพ่ือเพิ่มความรูความเขาใจ (Research    increasing 
knowledge) ในงานท่ีปฏิบัติซ่ึงอาจเปนการเรียนการสอนหลักสูตรการบริหารโรงเรียน ผลท่ีไดก็คือ 
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การปรับปรุง (เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน) ท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนและโรงเรียนและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จึงใหแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเช่ือมโยงระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติใหเปนหนึ่งเดียวกันหรือจาก
แนวคิดไปสูแนวปฏิบัติ 

ดวยเหตุนี้ การวิจัยในช้ันเรียน จึงเปนการพัฒนาทางเลือกในการแกปญหาหรือพัฒนา
คุณภาพเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพท่ีสุดในช้ัน
เรียน การวิจัยในชั้นเรียนไมเพียงแตเปนกระบวนการคนหาคําตอบอยางเปนระบบ หรือศึกษาหา
คําตอบโดยอาศัยวิธีการที่นาเช่ือถือไดเทานั้น แตยังเนนที่การแกปญหาในช้ันเรียนเปนสําคัญดวย 
ซ่ึงมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  (พิสิฐพงศ  แจมใส, 2552) 

1) เปนการวจิัยจากปญหาท่ีเกดิข้ึนในช้ันเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอน 
2) เปนการวจิัยเพือ่แกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
3) เปนการวจิัยควบคูกับการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจยัไปดวย แลวนาํผลการวิจัย

ไปใชแกปญหาในช้ันเรียนและทําการเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืน 
ซ่ึงสุวิมล วองวาณิช (2543) อธิบายวาการวิจัยในช้ันเรียนเปนการสืบสอบเชิงธรรมชาติ 

(Natural Inquiry) ซ่ึงพึ่งพิงเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีครูจะสอนมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนอันนําไปสูความกาวหนาในระบบการศึกษา ซ่ึงอาจกลาวถึงลักษณะของการวิจยัในช้ันเรียน ดัง
ตารางตอไปนี ้
ตารางท่ี 2.1 ลักษณะของการวิจัยในช้ันเรียน 

การวิจัยในชั้นเรียน คือ การวิจัยท่ีเก่ียวของในเรื่อง 

ใคร ครูผูสอนในหองเรียน 

ทําอะไร ทําการแสวงหาวิธีการแกไขปญหา 

ท่ีไหน ท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน 

เม่ือไร ในขณะท่ีการเรียนการสอนกําลังเกิดข้ึน 

อยางไร ดวยวิธีการวิจัยท่ีมีวงจรการทํางานตอเนื่องและสะทอนกลับการ
ทํางานของตนเอง ข้ันตอนหลัก คือ การทํางานตามวงจร PAOR 

เพื่อจุดมุงหมายใด มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูเรียน 

ลักษณะเดนการวิจัย เปนกระบวนการวิจัยที่ทําอยางรวดเร็ว โดยครูผูสอนนําวิธีการ
แกปญหาท่ีตนเองคิดข้ึนไปทดลองใชกับผูเรียนทันทีและสังเกตผล
การแกปญหาน้ัน มีการสะทอนผลและแลกเปล่ียนประสบการณกับ
เพื่อนครูในโรงเรียน เปนการวิจัยแบบรวมมือ 
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ดังนั้น แนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียน คือ การพัฒนาทางเลือกในการแกปญหาในช้ัน
เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยครูผูสอนในหองเรียน ทํากับนักเรียนเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรูในวิชาท่ีครูรับผิดชอบ และนําผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน กระบวนการวิจัยจึงเปนกระ 
บวนการเดียวกับกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ  นอกจากนี้
ตองมีการนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เร่ิมจากการวิเคราะห
ปญหาเชิงระบบ ไปจบท่ีการคิดคนหานวัตกรรมเพ่ือแกปญหานั้นหรือพัฒนาการเรียนรูนั้นได 
 

3. ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 
พิสิฐพงศ  แจมใส (2552) เสนอวา การท่ีครูจะสามารถทําวิจัยในช้ันเรียนไดดี ครูตอง

เห็นคุณคาและความสําคัญ ตลอดท้ังความจําเปนของการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยเฉพาะคุณคาของ
ผลงานจาการคิดคนนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อนําไปใชใหไดผลจะกอใหเกิดประโยชนตอบุคลากร
และหนวยงานทางการศึกษา จึงวิเคราะหความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียนใน 4 ดาน ดังนี้  

1) นักเรียน  
เนื่องจากนักเรียนมีความรูพื้นฐานแตกตางกัน การเรียนรู การรับรูยอมแตกตางกัน 

บางคนเรียนรูไดชา บางคนเรียนรูไดเร็ว ยอมนําปญหาสูการสอนของครู เม่ือครูคิดคนนวัตกรรมให
เหมาะสมการเรียนรูแกนักเรียนเปนรายบุคคลหรือโดยรวมไดดีมีคุณคายอมเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
นักเรียนอยูในระดับท่ีนาพอใจและขจัดปญหาการเรียนรูในเนื้อหานั้นได 

2) ครู  
เม่ือครูมีการวางแผนการทํางานอยางมีระบบ คือ วางแผนการทํางานประจํา ไดแก 

วางแผนการจัดการเรียนรู เลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสม ประเมินผลการทํางานเปนระยะโดยมีเปาหมาย
ชัดเจน จะทําอะไรกับใคร เม่ือไร ดวยเหตุผลอะไร และทําใหทราบผลการกระทําวาบรรลุเปาหมาย
เพียงใดอยางไร โดยการทําวิจัยในชั้นเรียน ชวยใหครูไดเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพื่อหาทาง
แกปญหาไดอยางเหมาะสม ในการคิดแกปญหา บางคร้ังนวัตกรรมช้ินแรกอาจมีขอบกพรองอยูบาง 
แตเม่ือไดมีการปรับปรุงอยูเสมอ ก็สามารถพัฒนาเปนผลงานท่ีมีประโยชนเปนท่ียอมรับได 

3) โรงเรียน  
ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางกลุมครูมากข้ึน ในรูปแบบความสัมพันธระหวาง

บุคลากรภายในกลุมสาระการเรียนรู ระหวางกลุมสาระการเรียนรู ตั้งแตการรวมกันคิดหาปญหา 
การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา การเขียนรายงาน เพราะครูในโรงเรียนจะมีความถนัดหรือความ
ชํานาญท่ีแตกตางกัน ถาไดมีการระดมสรรพกําลังจากความถนัดของแตละคนแลวจะทําใหงานวิจัย
มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

 
 



 

 28 

4) วงการศึกษา  
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน สามารถใชเปนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีหรือขอเล่ือน

วิทยฐานะหรือปรับตําแหนงใหสูงข้ึนได งานวิจัยท่ีดีนอกจากจะไดรับการเผยแพรโดยทัว่ไปแลว จะ
เปนการกระตุนใหมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยางไมหยุดยั้ง ภาพลักษณของผูมีอาชีพครูจะดี 
เปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง ดวยเพราะเกิดจากการทํางานอยางเปนระบบนั่นเอง 

จึงกลาวไดวา การท่ีครูตองศึกษาคนควาเนื้อหาวิชาท่ีตนรับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาท่ีใหมากข้ึนดวยทําวิจัยในช้ันเรียน จะชวยใหการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเปนไปอยางมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดสาเหตุและชี้ประเด็นปญหาไดชัดเจนเพื่อแกปญหาได
ตรงจุด ยกระดับมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนใหสูงข้ึนได เชน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน ไมมีปญหาในการเรียน เปนตน รวมท้ังผลงานวิจัยยังเปนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนอยางเปนระบบยิ่งข้ึน 

สอดคลองกับ สุรศักดิ์ มังสิงห (2551) เสนอวาการวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชนท้ัง
ตอผูเรียน ผูสอน และสถาบันการศึกษา ประโยชนตอผูเรียนคือ ผูเรียนแตละคนจะไดรับการพัฒนา
หรือแกปญหาอยางถูกวิธี ประโยชนตอผูสอนคือ ผูสอนมีการวางแผนการทํางานอยางเปน
ระบบ และประโยชนตอสถาบันการศึกษาคือสถาบันการศึกษาสามารถนับเปนผลงานทางวิชาการ
เพื่อรองรับการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาได  

ซ่ึง พิมพันธ เดชะคุปต (ไมระบุป) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียน เกิดจากแนวคิด
พื้นฐาน คือ การบูรณาการวิธีการปฏิบัติงานกับการพัฒนาองคความรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติ โดยมี
ความสําคัญ ดังนี้ 

1) เปนการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนดวยการวิจัย 

2) เปนการพัฒนาวิชาชีพครู 
3) เปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาชีพครู ดวยการเผยแพรความรูท่ีไดจาก

การปฏิบัติ 
4) เปนการสงเสริมสนับสนุนความกาวหนาของการวิจัย ทางการศึกษา 
นอกจากนั้น พิมพันธ เดชะคุปต (ไมระบุป)  ยังเสนอดวยวาการวิจัยในช้ันเรียนมี

ความสําคัญ เนื่องจากเปนการวิจัยเพื่อนําผลไปพัฒนา และถาพบขอบกพรองก็ทําการวิจัยและนําผล
ไปพัฒนาอยางตอเน่ือง  การวิจัยในช้ันเรียนจึงเปนการวิจัยและพัฒนา  (Research &Development)  

ดังนั้น จึงสรุปความสําคัญของการวิจยัในชั้นเรียน คือ 
1) ใหโอกาสครูในการสรางองคความรู ทักษะการทําวจิัย 
2) เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู 
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3) ชวยพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ 
4) ช วย ทํ าให เ กิ ดการพัฒนา ท่ีต อ เนื่ อ งและ เกิ ดการ เป ล่ียนแปลงผ าน

กระบวนการวิจัยในท่ีทํางาน 
5) เปนการวจิัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของผูปฏิบัติ 
6) ชวยตรวจสอบวิธีการทํางานของครู 
7) ทําใหครูเปนผูนําการเปล่ียนแปลง 

ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการพัฒนาวิชาชีพครู  
เนื่องจากใหขอคนพบที่ไดจากกระบวนการสืบคน ท่ีเปนระบบและเช่ือถือไดทําใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาการเรียนรู  และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นอกจากน้ียังเปนการพัฒนา ผูท่ีมี
สวนรวมวิจัย  นําไปสูการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูและดวยหลักการสําคัญของการวิจัยปฏิบัติ  ท่ี
เนนการสะทอนผล  ทําใหการวิจัยแบบน้ี  สงเสริมบรรยากาศของการทํางานแบบประชาธิปไตยที่
ทุกฝายเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณและยอมรับในการขอคนพบรวมกัน 
 

4. กระบวนการทําการวิจัยในชัน้เรียน 
สุรศักดิ์ มังสิงห (2551) อธิบายวาการวิจัยในช้ันเรียนเปนการวิจัยของครูผูสอนในแต

ละรายวิชา โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน ซ่ึงหากพบวาผูเรียนบางคนมีปญหา และเม่ือ
วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาของผูเรียนดังกลาวแลวพบวาเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ ก็ใหเลือก
สาเหตุท่ีคิดวาสามารถแกไขไดมาหาวิธีแกไข และดําเนินการแกไขไปพรอมๆ กับการสอนผูเรียน
กลุมใหญ การวิจัยอาจเร่ิมตนดวยวิธีงายๆ คือ  สอนไปสังเกตไปวาผูเรียนคนไหนมีจุดเดน จุดดอย
ตรงไหน แลวพยายามบันทึกไว จากนั้นสรุปขอมูลท่ีมีอยู ซ่ึงจะทําใหทราบวาผูเรียนในช้ันท่ีสอนอยู
นั้นมีผูเรียนกลุมเกงกี่คน กลุมออนกี่คน ใครบางท่ีเรียนออน ออนในเร่ืองอะไร เพื่อจะไดคิดหา
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยเหลือกลุมออนตอไป เม่ือครูผูสอนเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ตองเขียนสรุปผลการวิจัย หากพบวาผูเรียนไมเกิดการเรียนรู และ/หรือมี
พฤติกรรมไมพึงประสงค ครูผูสอนอาจตองทําวิจัยในช้ันเรียนซํ้าอีกคร้ังหรือหลายคร้ังจนกวาผูเรียน
ไดเกิดการเรียนรู และ/หรือมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ตามเจตนารมณตามหลักสูตรอยางแทจริง เม่ือ
ปญหาไดรับการแกไขหรือคล่ีคลายแลัว จึงเขียนรายงานการวิจัยซ่ึงมีความยาว 2-3 หนา การเขียน
รายงานการวิจัยนั้นครูผูสอนสามารถเขียนอยางงายๆ โดยระบุปญหาท่ีพบ สาเหตุของปญหา วิธีการ
แกปญหา และผลการแกปญหา และอาจมีขอเสนอแนะหรือ ขอสังเกตตอทายพรอมท้ังแนบ
หลักฐานส่ิงท่ีไดดําเนินการ เชน แบบฝก แบบบันทึก ฯลฯ ไวดวย  

ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน จึงเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีสําคัญหลาย
ประการ ซ่ึง พิสิฐพงศ  แจมใส (2552) กลาววากระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนมี 7 ข้ันตอน ไดแก 
การสํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนรู ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ กําหนดรูปแบบวิธีการ
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แกปญหา ออกแบบการทดลอง สรางและพัฒนาเคร่ืองมือวัด ทดลอง รวบรวม วิเคราะห สรุปผล
และเขียนรายงาน  แลวจึงนําเผยแพรอยางกวางขวางตอไป 

ในแตละข้ันตอนมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังน้ี 
1) การสํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน 

การดําเนินการวิจัยในช้ันเรียน จะเร่ิมตนดวยการสํารวจปรากฏการณหรือส่ิงตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน หรือส่ิงท่ีเกิดกับผูเรียนซ่ึงเปนปญหาที่สงผลใหการเรียนการสอนไมบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกําหนด ประเด็นท่ีครูควรตั้งคําถามกับตนเองหลังจากสังเกตเห็นปญหาที่เกิดข้ึนใน
ช้ันเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบ 

การวิจัยในช้ันเรียน เร่ืองใด ๆ ก็ตามจะเริ่มตนดวยการกําหนดปญหาของเร่ืองท่ีจะ
วิจัยอยางชัดเจน เพราะการกําหนดปญหาจะนําไปสูความตองการในการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนา
ไดและความตองการนั้น จะนําไปกําหนดเปนวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยสามารถกําหนด
ปญหาการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบไดอยางชัดเจน โดยทําการสํารวจขอบกพรอง 
และวิเคราะหปญหา กลาวคือ จะตองคนหาวา นักเรียนมีความบกพรองจุดใด เนื่องจากสาเหตุอะไร 
การหาสาเหตุอาจไดจากการระดมพลังสมอง ตรวจสมุดแบบฝกหัด จากผลการสอบปลายภาค หรือ
จากการวิจัย เม่ือสํารวจขอบกพรองไดแลว นํามาวิเคราะหหาสาเหตุและความตองการในการ
แกปญหาใหตรงกับสาเหตุนั้น ๆ แลวเขียนออกมาในรูปวัตถุประสงคของการวิจัย 

ผลการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยไดกําหนดปญหาการเรียนการสอนได
อยางเฉพาะเจาะจงและชัดเจน เพื่อนําเสนอเขียนสภาพปญหาของนักเรียนและวัตถุประสงคของการ
วิจัยไดดวย 

2) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกีย่วของ 
ไดแก การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อแสดงความตอเนื่อง

ทางวิชาการที่ตองการที่จะสรางเสริมใหเจริญกาวหนาใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ซ่ึงจะชวยครู
ผูทําวิจัยในเร่ืองตอไปนี้ 

(1) กําหนดปญหาท่ีจะวิจัยไดชัดเจนข้ึน 
(2) ไดแนวคิดความรูพื้นฐาน ตลอดจนทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นหรือ

ตัวแปรท่ีจะศึกษา 
(3) เห็นแนวทางในการศึกษาปญหา 
(4) สามารถอธิบายปญหา โดยเฉพาะการกําหนดขอบเขตของการวิจัยและ

สามารถอธิบายตัวแปรท่ีจะศึกษา 
(5) สามารถตั้งสมมติฐานไดอยางสมเหตุสมผล 
(6) เลือกเทคนิคการสุมตัวอยางไดอยางเหมาะสม 
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(7) เลือกเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลไดถูกตอง 
(8) เลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม 

การดําเนินการในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยจะไดแนวทางการแกปญหาท่ีสอดคลองกับหลักการ 
ทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีมีผูศึกษาไวแลว ซ่ึงจะทําใหแนวคิดของผูวิจัยนาเช่ือถือยิ่งข้ึน 

3) การพัฒนานวตักรรมการเรียนรู 
นวัตกรรมเปนรูปแบบ หรือวิธีการแกปญหาท่ีครูสรางข้ึนมาเองหรือนําเอารูปแบบ

หรือวิธีการท่ีผูอ่ืนทําไวแลวมาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพปญหาท่ีตองการแกไข เชน  
1. บทเรียนสําเร็จรูป เหมาะสมกับนักเรียนเรียนชา 
2. ชุดการสอน เหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
3. คูมือครู เหมาะสมกับปญหาการขาดคูมือการสอนของครู 
4. บทความทางวิชาการ เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการทุกเร่ือง 

ผลจากการดําเนินการในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยจะไดนวัตกรรมท่ีคาดวามีคุณภาพเหมาะสมท่ี
จะนําไปใชในการแกปญหา 

4) การออกแบบการทดลอง 
การทดลองทําไดหลายแบบ ข้ึนอยูกับลักษณะของนวัตกรรม จํานวนกลุมนักเรียน

ท่ีทดลองและจํานวนครั้งของการวัดตัวแปรท่ีศึกษา แตละแบบมีการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน ฉะนั้น
ครูจะตองออกแบบการทดลองใหสอดคลองกับจุดประสงคและสมมติฐานการวิจัยโดยคํานึงถึง 
กลุมตัวอยางและตัวแปรท่ีวัด 

ผลการดําเนินการในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยจะไดรูปแบบการทดลองนวัตกรรมท่ี
เหมาะสมนาเช่ือถือ เพื่อพิสูจนวานวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพและใชแกปญหาไดหรือไม 

5) การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวัด 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิจัยในช้ันเรียน จะใชเคร่ืองมือใดยอมข้ึนอยูกับ

วัตถุประสงคของการวิจัยและตัวแปรท่ีจะวัด เชน  ถาตองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เคร่ืองมือวัด คือ แบบทดสอบ  ถาตองการวัดความคิดเห็น เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น 
ถาตองการวัดเจตคติ เคร่ืองมือวัด คือ แบบวัดเจตคติ เปนตน 

เคร่ืองมือวัดแบงออกไดหลายชนิด แตละชนิดเหมาะสมกับขอมูลแตละลักษณะ จงึ
จําเปนตองศึกษาแตละชนิด ท้ังในแงของลักษณะของเคร่ืองมือวัด วิธีสราง และขอดี ขอจํากัดเพ่ือ
เลือกใชใหเหมาะสม 

เม่ือครูไดสรางหรือปรับปรุงเคร่ืองมือวัดท่ีเหมาะสมแลว จะตองมีการนําเคร่ืองมือ
วัดไปตรวจสอบคุณภาพกอนท่ีจะนําไปใชจริง โดยนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมใด กลุมหนึ่งท่ี
มีลักษณะเชนเดียวกันกับประชากรท่ีเราศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวัด เชน ความ
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ตรง (Validity) และความเช่ือม่ัน (Reliability) ถามีคุณภาพต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดจะตองมีการ
ปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพกอนนําไปใชในการเก็บขอมูลจริง 

6) การทดลอง การรวบรวม การวิเคราะหและสรุปผลขอมูล 
เม่ือครูไดสรางนวัตกรรมและเคร่ืองมือวัดเสร็จแลว ข้ันตอไปใหนําเอานวัตกรรม

ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหตามแนวทางท่ีกําหนดไว 
การทดลอง การรวบรวม การวิเคราะหและสรุปผลขอมูล ถาจะใหเปนไปตาม

แนวทางท่ีถูกตองจะตองมีปฏิทินปฏิบัติงานแสดงเวลา และระยะเวลาของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนดวย 

ดังนั้น ส่ิงท่ีผูวิจัยจะไดในข้ันตอนนี้ คือ ไดปฏิทินปฏิบัติงาน ไดนํานวัตกรรมไป
ทดลอง ไดเก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลไปวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 

7) การเขียนรายงานการวจิัย 
การเขียนรายงานวิจัยเปนข้ันตอนสุดทายของการวิจัย เปนการรายงาน งานวิจัย

ตั้งแตเร่ิมตน สํารวจและวิเคราะหปญหา การพัฒนารูปแบบ การทดลองใชรูปแบบ เพื่อแกปญหา
จนกระท่ังถึงการวิเคราะหผล สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ การเขียนรายงานมีประโยชน
อยางมากท้ังตัวครู และผูอ่ืน เพราะการเขียนรายงานการวิจัย เปนการเสนอส่ิงท่ีไดศึกษาคนควาอยาง
เปนระบบใหผูอ่ืนทราบ เพื่อจะไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม หรือนําไปใชประโยชนอางอิงได 

ดังนั้น  พิสิฐพงศ  แจมใส (2552) จึงสรุปกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน ในรูป
แผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.2 กระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน 
 

ซ่ึง สุรวาท ทองบุ (2008) อธิบายวา กระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน เปนการประยุกตจาก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ สังเกตปญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผล เชนเดียวกัน  

ดังนั้น การวิจัยในช้ันเรียน ท่ีเปนการวิจัยเชิงทดลองและเปนการประยุกตจากกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร จึงมี 5 ข้ันตอน ไดแก 

1) กําหนดประเด็นปญหาการวิจัย  
2) แสวงหาหรือกําหนดแนวทางการแกปญหา และต้ังสมมติฐาน 
3) วางแผนการทดลองแกปญหาและเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1) ออกแบบการวจิัย 
3.2) กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

6. การทดลอง รวบรวม วิเคราะหและสรุปผล 

กระบวนการ 7 ขั้น 

ครูกําหนดวิธีการแกปญหาแลวพัฒนา 

นักเรียนมีพ้ืนความรูตํ่า/นักเรียนไมสนใจทํา
แบบฝกหัด/ครูสอนโดยไมมีสื่อการสอน 

ครูคิดคนทางเลือกในการแกปญหา 

1. การสํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน 

3. การกําหนดรูปแบบหรือวิธีการที่ใชใน 
   การแกปญหา หรือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

สรางเคร่ืองมือประเมินผลการทดลอง 

ครูใชกับนักเรียน เก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหผล ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ 
และประเมินสรุปผลความกาวหนา 

5. การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัด 

2. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

4. การออกแบบการทดลองนวัตกรรม 

กระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน 

เขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน 

กําหนดกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่วัด และสถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล 

7. การเขียนรายงานการวิจัย 

กรณีตัวอยางปญหาการเรียนรูคณิตศาสตร 
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3.3) สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4) วิเคราะหขอมูล แปรผลการวิเคราะหขอมูล  
5) สรุปผล  
ซ่ึง สุรศักดิ์ มังสิงห (2551) อธิบายวา การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

สามารถทําไดกับทุกรายวิชาไมวาจะเปนกลุมวิชาบรรยาย กลุมวิชาปฏิบัติการ กลุมวิชาสัมมนา หรือ
กลุมวิชากิจกรรม เนื่องจากใชกระบวนการเดียวกัน คือ กอนวิจัยตองมีการหาปญหาหรือส่ิงท่ี
ตองการพัฒนา การหาแนวทางแกไข การนําแนวทางไปดําเนินการ การสรุปผลและการเขียน
รายงานการวิจัย 

จึงสรุปไดวากระบวนการดําเนินการวิจัย วาประกอบดวย การต้ังปญหาการวิจัย การ
วางแผนการแกปญหา  การดําเนินการแกปญหา  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล และ
สรุปการวิจัย (ขจิต ฝอยทอง, 2550)  
 

5. การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียน 
การกําหนดปญหาการวิจัยมีความเกี่ยวเน่ืองกับการต้ังคําถามและการกําหนดแนว

ทางการแกไขปญหา  ซ่ึง พิสิฐพงศ  แจมใส (2552) เสนอวาการวิเคราะหปญหาในช้ันเรียน เพ่ือ
นําไปสูการวิจัยนั้น ควรมีการวางแผนอยางเปนระบบโดยใหพิจารณาและคํานึงถึงปญหา 3 ข้ันตอน 
ดังนี้ 

1) ปญหาในข้ันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะของผูเรียนท่ีพึงประสงค 
หมายถึงความสามารถและคุณลักษณะของผูเรียนท่ีเกิดข้ึน ส่ิงท่ีคาดหวังไว คือ ความรู (Cognitive) 
ทักษะ (Psychomotor) และเจตคติ (Affective) ตัวอยาง 

(1) นักเรียนมีความสามารถในการทําโจทยปญหาตํ่า (ความรู) 
(2) นักเรียนสวนใหญในช้ันมีอัตราเร็วในการอานตํ่า (ทักษะ) 
(3) นักเรียนไมชอบเรียนคณิตศาสตร (เจตคติ) 

2) ปญหาในข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ปญหาที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูใชจิตวิทยาการเรียนรู ใชเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ใชส่ือ
การสอนท่ีเหมาะสมและมีการวัดและประเมินผลอยางตอเนื่อง แลวนําผลการวัดไปวิเคราะหเพื่อ
ปรับปรุงการสอนใหดีข้ึน หรือเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา ก็จะพบปญหาท่ีจะนําไปสู
การวิจัยในช้ันเรียนตอไป  

ตัวอยาง ปญหานักเรียนไมชอบเรียนคณิตศาสตร วิเคราะหแลวอาจมีสาเหตุในข้ัน
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

(1) เปนวิชาท่ียาก ครูจึงสอนอยางเครงเครียด จริงจัง นักเรียนไมสนุก 
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(2) ครูใชส่ือนอยเกินไป ไมเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความสามารถของ
นักเรียน 

(3) ครูไมเปดโอกาสใหนักเรียน เรียนรูดวยการสัมผัสอุปกรณดวยตนเอง เพราะ
อุปกรณมีนอย นักเรียนไดแตเพียงดูครูทําใหดูเทานั้น 

(4) ครูลงโทษนักเรียนทุกคร้ังท่ีตอบผิด แตการชมเชยมีนอยคร้ังเม่ือทําถูก 
(5) ครูใหการบานนักเรียนมากเปนประจําทําใหนักเรียนเบ่ือ 
(6) ครูไมตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนกอนสอน ทําใหส่ิงท่ีสอนไมเช่ือมกับ

พื้นฐานของเด็ก 
(7) ครูไมไดจัดโอกาสใหเด็กเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เรียนรูดวยตนเอง แตให

นักเรียนรับหรือจําส่ิงท่ีครูเสนอใหฝายเดียว 
3) ปญหาในข้ันการเตรียมการสอน หมายถึง การเตรียมความพรอมของครูกอนจะเขา

สอน การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู อุปกรณ ส่ือ/นวัตกรรมท่ีเพียบพรอมท้ังปริมาณและคุณภาพ 
ปญหาในข้ันนี้อาจสงผลตอปญหาในข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นอกจากนั้น การเลือกและกําหนดปญหากอนท่ีจะกําหนดปญหา ผูวิจัยควรสํารวจ
ปญหาจากแหลงตอไปนี้  

1. ประสบการณสอนในชีวิตประจําวันของครู สภาพแวดลอมรอบๆ ตัว เชน ถาครู
มีปญหาในการสอนวานักเรียน 7 ใน 10 มีผลการเรียนออนทุกวิชามักมาจากครอบครัวท่ียากจนครู
อาจต้ังปญหาในการวิจัยวาสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวเปนสาเหตุของการเรียนออนของ
นักเรียนหรือไม  

2. หนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวกับการวิจัยท่ีหนวยงานตางๆ ไดจัดทําข้ึนจะเปน
การชวยเพิ่มพูนความรูในเร่ืองทฤษฎีและแนวคิดใหมๆ ทางการศึกษาและผลจากการวิจัยสาขาตางๆ 
จะชวยใหผูวิจัยไดรูวาสาขาใดมีผูวิจัยมากนอยเพียงใดซ่ึงจะเปนประโยชนในการเลือกและกําหนด
ปญหาได  

3. ขอเสนอแนะของงานวิจัยท่ีทํามาแลว วามีขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยในลําดับ
ตอไปควรทําในเร่ืองใด โดยพิจารณาจากขอเสนอแนะท่ีผูวิจัยกอนหนาไดเสนอแนะไว 

จากน้ัน จึงนําสูการตั้งคําถามวิจัย กลาวคือ การกําหนดประเด็นขอสงสัยท่ีตองการ
คนหาคําตอบ มักต้ังเปนประโยคคําถามท่ีเจาะจงสามารถศึกษาได เกณฑการกําหนดคําถามวิจัย มี
ดังนี้ 

(1) คําถามนั้นมีความสําคัญกับคุณเพียงใด 
(2) คําถามนั้นเกิดประโยชนตอนักเรียนเพียงใด 
(3) โอกาสในการสํารวจขอมูลมีมากนอยเพียงใด 
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(4) ใครบางท่ีสามารถชวยในการทําวิจัยนี้ได 
(5) คุณสามารถจัดการเร่ืองเวลาในการวิจัยเร่ืองนั้นไดเพียงใด 
จากน้ัน จึงกําหนดแนวทางการแกไขปญหา ซ่ึงสุวิมล วองวาณิช. (2544) ได

นําเสนอการหาวิธีการแกไขปญหาโดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  
(1) ครูตองอานมากโดยติดตามความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับวิทยาการดานการสอนให

มาก  
(2) ครูตองมีการรวมกลุมกัน หาโอกาสอภิปรายเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณดาน

การสอนใหมๆ  
(3) ตองมีการสํารวจและจัดระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมดานการเรียนรู  
(4) มีการจัดต้ังเครือขายการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  
(5) ตองมีการรวบรวมวิธีการแกปญหาในช้ันเรียน 

 

6. การออกแบบการวิจัยในชัน้เรียน 
สุรวาท ทองบุ (2008) เสนอวาการออกแบบการวิจัย เปนข้ันตอนในการกําหนดวิธีการ

ทดลองเพ่ือพิสูจนวานวัตกรรมท่ีกําหนดข้ึนนั้น ใชไดผลหรือไม หรือแกปญหาไดจริงหรือไม ผูวิจัย
สามารถเลือกแบบการวิจัยอยางงาย จากตัวอยางแบบการวิจัยตอไปนี้ จากรายละเอียดและแผนภูมิ
การวิจัยแตละแบบ โดยมีสัญลักษณในแบบการวิจัย ดังนี้  

E แทน กลุมทดลอง  
C แทน กลุมควบคุม 
O1  แทน การประเมินกอนจดักจิกรรมการเรียนรู  
O2  แทน การประเมินหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู 
X  แทน การทดลองใชนวัตกรรมการเรียนรู 
~X  แทน การจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยวิธีอ่ืนท่ีไมใชนวัตกรรม 

แบบการวิจัยท่ี 1 แบบ One shot case study 

E   X O1 

แบบนี้จะเปนแบบทดลองใชนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลวประเมินหลัง
เรียน แลวนําผลไปเทียบกับเกณฑท่ีวางไว ซ่ึงผูวิจัยสามารถกําหนดเกณฑข้ึนมาเองได แบบนี้เหมาะ
สําหรับการดําเนินการวิจัยท่ีมีนักเรียนเพียงกลุมเดียว และเนื้อหาท่ีใชเปนจุดพัฒนาหรือแกปญหา 
เปนเร่ืองใหมสําหรับนักเรียนจึงไมจําเปนตองประเมินกอนเรียนรู 
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แบบการวิจัยท่ี 2 แบบ One group pretest-posttest 

E O1 X O2 

เปนแบบประเมินผลกอนแลวจึงทดลองใชนวัตกรรมสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
และประเมินผลหลังเรียนอีกคร้ังหนึ่ง โดยใชเคร่ืองมือในการประเมินเดิมหรือคูขนานกัน (เคร่ืองมือ
ท่ีวัดคุณลักษณะเดียวกัน ระดับความยากงายเทากันแตแตกตางกันบาง) ก็ได แลวทําการเปรียบเทียบ
คะแนนการประเมินผลกอนและหลังการทดลองใชนวัตกรรม แบบนี้จะมีความเหมาะสมกับวิจัยท่ี
ใชเนื้อหาการเรียนรูท่ีนักเรียนอาจเรียนรูมาแลว และจะเหมาะสมอยางยิ่งในการทดลองสอน 
ซอมเสริม  

แบบการวิจัยท่ี 3 แบบ Static-group comparison หรือ control group posttest only  

E   X O2 

C   ~X O2 

เปนแบบการวิจัยท่ีมีนักเรียนกลุมควบคุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีอ่ืน
หรือวิธีปกติ และมีนักเรียนกลุมทดลองใชนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และทําการ
ประเมินผลหลังจากเรียนท้ังสองกลุม นําผลการประเมินมาเปรียบเทียบกัน แบบนี้จะมีความ
เหมาะสมเม่ือครูผูวิจัยสามารถจัดการเรียนรูไดมากกวาหนึ่งกลุม โดยท่ีจะตองทําหรือเช่ือวานักเรียน
ท้ังสองกลุมมีระดับสติปญหาหรือทักษะเทากัน เพื่อใชในการเปรียบเทียบและเกิดความเช่ือถือไดใน
คําตอบของการวิจัยมากยิ่งข้ึน และเปนเนื้อหาใหมหรือเร่ืองใหมท่ีนักเรียนไมเคยเรียนรูมากอนจึง
ไมจําเปนตองประเมินกอน 

แบบการวิจัยท่ี 4 แบบ control group pretest-posttest  

E O1 X O2 

C O1 X O2 

เปนแบบการวิจัยท่ีมีนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลองเชนเดียวกับแบบท่ี 3 แต
ตางกันตรงท่ีแบบนี้จะมีการประเมินกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู และมีการเปรียบเทียบผลการ
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ประเมินกอนของท้ังสองกลุม มีการเปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังเรียนในแตละกลุม 
และเปรียบเทียบผลการประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูของท้ังสองกลุมดวย แบบนี้จะมี
ความเหมาะสมเม่ือครูผูวิจัยสามารถจัดการเรียนรูไดมากกวาหนึ่งกลุม โดยท่ีจะตองทําหรือเช่ือวา
นักเรียนท้ังสองกลุมมีระดับสติปญหาหรือทักษะพื้นฐานเทากัน เพื่อใชในการเปรียบเทียบและเกิด
ความเช่ือถือไดใน คําตอบของการวิจัยมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกับแบบท่ี 3 แตเปนเนื้อหาเดิมหรือเร่ือง
เดิมหรือเร่ืองท่ี นักเรียนอาจมีการเรียนรูมาเองแลว จึงตองประเมินผลกอน และยังเปนการ
เปรียบเทียบเพื่อพิสูจนใหเห็นวาพื้นฐานของนักเรียนท้ังสองกลุมไมแตกตางกันกอนการทดลอง อีก
ดวย  จากตัวอยางแบบการวิจัยท้ัง 4 แบบ ครูผูวิจัยสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพหองเรียน
ของตนเอง และเนื้อหาท่ีใชสอนวาเปนเร่ืองใหม เร่ืองเดิมหรือเร่ืองท่ีนักเรียนอาจมีการเรียนรูมาเอง  

ซ่ึง สุวิมล วองวาณิช (2544 : 44) เสนอวามีการดําเนินการเปน 3 ระยะ ระยะแรก เปน
การวิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน ระยะท่ีสองเปนการทดลองพัฒนาวิธีการแกไขปญหา ระยะท่ี
สาม เปนการตรวจสอบผลการวิจัยใหมีความเช่ือถือมากข้ึน ดังแผนภูมิวงจรการปฏิบัติการในช้ัน
เรียน ดังนี้ 
 
 
 
 
               ระยะท่ี 1             ระยะท่ี 2                         ระยะท่ี 3  
  

7. รูปแบบการวิจัยและแนวทางการวิเคราะหผล 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนพบวามีการจัด

ประเภทไวหลายรูปแบบ ดังน้ี 
1) รูปแบบตามองคประกอบของกระบวนการเรียนการสอน  

วิรัช  วรรณรัตน (2537) จัดรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียนตามรูปแบบ
องคประกอบของกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้ 

(1) ดานหลักสูตร ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร จุดมุงหมาย เนื้อหา กิจกรรมและ
วิธีการประเมินผลตลอดจนหลักการโครงสรางของหลักสูตร ลักษณะงานวิจัยจึงเนนการประเมิน
หลักสูตร การติดตามการใชหลักสูตรและการทดลองการใชหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเปนไปได
ตามความเหมาะสมประสิทธิผลของหลักสูตร 

(2) ดานการเรียนการสอน ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไดแก แผนการ
สอน วิธีสอน ส่ือการสอน หนังสืออานประกอบชุดการสอนและการจัดกิจกรรม ลักษณะงานวิจัยจึง

Plan 

Reflect Act 

Observe 

Plan 

Reflect Act 

Observe

Plan 

Reflect Act 

Observe
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เปนไปในทางการสราง การผลิตและการทดลองใชนวัตกรรมและผลผลิตนั้นๆ เชน การประเมิน
ติดตามการใชแผนการสอน การทดลองวิธีสอนหรือชุดการสอน การเปรียบเทียบวิธีสอนหรือชุด
การสอน การสรางและผลิตแบบฝกหัดชุดการสอนหนังสืออานประกอบ ผลการใชส่ือแบบฝกหัด 
หรือหนังสืออานประกอบ การจัดหรือการใชรูปแบบกิจกรรมในการเรียนการสอน 

(3) เจตคติของผูเรียนตอครูผูสอนตอรายวิชาตอแบบฝกหัดตอส่ือหรือตอวิธีสอนถา
การเรียนการสอนในช้ันเรียนมีนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑท่ีผานการทดลองท่ีใชไดผลดีมาแลวและถูก
นํามาใชในสภาพการเรียนการสอนท่ีแทจริงยอมจะเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีตอตัวผูเรียนและครูผูสอน ซ่ึง
จะทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพดีข้ึน 

(4) ดานการวัดและการประเมินผล ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการวัดผลและการ
ประเมินผลประกอบดวยเคร่ืองมือท่ีใชในการสอบวัดและผลการสอบการวัด ลักษณะงานวิจัยจึงไป
ทางการสรางและการพัฒนาแบบทดสอบ การวิเคราะหคุณภาพของขอสอบ การรายงานผลการสอน 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การหาความสัมพันธผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแตละ
รายวิชาหรือกับฐานขอมูล (Data base) ท่ีเกี่ยวของกับตัวผูเรียน 

2) รูปแบบตามวธีิการศึกษา 
(1) การวิจัยสํารวจ เปนการวิจัยเพื่อหาคําตอบโดยไมกําหนดกฎเกณฑอะไร

มากมายนัก เปนการสํารวจประเด็นท่ีอยากรูแลวออกแบบไปหาคําตอบซ่ึงอาจจะกลาวไดวาเปน
การศึกษาลักษณะความจริงตามสภาพในเร่ืองตางๆ เพื่อมุงรวบรวมขอมูลและรายงานลักษณะท่ีมีอยู
ในสภาพการณนั้นๆ เชน สํารวจทัศนะคติของนักเรียน สํารวจอาชีพผูปกครอง สํารวจโรงเรียน 
สํารวจชุมชนและสํารวจปญหาการเรียนการสอน 

(2) การวิจัยหาความสัมพันธ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง ตัวแปรตางๆ 
ตั้งแตสองตัวข้ึนไป เชน ศึกษาวิธีสอนของครูกับผลการเรียนการสอนของนักเรียนหรือศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนกับเจตคติตอการเรียนของนักเรียน เปนตน 

(3) การวิจัยเปรียบเทียบ มีลักษณะคลายกับ 2 แบบแรก ในชวงสถิตินั้นการวิจัย
เปรียบเทียบหาความสัมพันธ เปนการแสดงวาตัวแปร 2 ตัวสัมพันธกันหรือไมมีอิทธิพลตอกัน
หรือไมซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนการศึกษาเหตุและผลทางการศึกษา ในกรณีท่ีไมสามารถศึกษาดวยการ
ทดลอง เชน การศึกษาวาอะไรเปนสาเหตุใหนักเรียนสอบตกซํ้าช้ัน การศึกษาสาเหตุท่ีทําใหนกัเรียน
ทะเลาะวิวาทกัน เปนตน 

(4) การวิจัยแบบทดลอง เปนการศึกษาโดยจงใจเปล่ียนแปลงสวนใดสวนหนึ่ง
ของสถานการณท่ีทําอยู สรางสถานการณข้ึนเอง เพ่ือศึกษาผลของ การเปล่ียนแปลง การวิจัยใน 
ช้ันเรียนก็คือทดลองใชนวัตกรรมการศึกษาท่ีสรางข้ึน เพื่อแกไขปญหาการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึน
ในหอง 
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(5) การศึกษากรณีตัวอยาง เปนการวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนโดยวิธีการศึกษา
กรณีตัวอยางไดมาจากปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนซ่ึงการเก็บเร่ืองราวเปนลักษณะ “เร่ืองเลาของ
ครูท่ีมีการทําแบบฟอรมของกระบวนการธรรมชาติโดยวิเคราะหและเขียน” เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ี
ครูสามารถใชเปนการเรียนรูเกี่ยวกับการสอนของครูและนักเรียนท่ีครูสอน จําแนกเปนการศึกษา
กรณีคนเดียวและกรณีเปนกลุม 

(6) การวิเคราะหพฤติกรรม เพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนจากการเรียนการ
สอนท่ีมีความหลากหลายแตกตางกัน นอกจากนี้การวิเคราะหพฤติกรรมเพ่ือปรับและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีตองการของผูเรียน โดยครูผูสอนอาจจะคิดหาวิธีการตามท่ีครูเห็นวาเหมาะสมกับวัย
ของผูเรียน ธรรมชาติของวิชาท่ีสอนและปญหาท่ีเกิดข้ึน 

3) รูปแบบตามแนวคิดของ Kemmis และ Zuber-Skerritt 
(1) การวิจัยปฏิบัติการเชิงเทคนิค มีเปาหมาย เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและประ

สิทธิ ภาพของการปฏิบัติงาน โดยอาศัยบุคคลภายนอกมาชวยในการทําวิจัย ขอคนพบอาจนํามาใช
ปฏิบัติจริงไมได 

(2) การวิจัยปฏิบัติการเชิงปฏิบัติจริง เปนการวิจัยที่มีนักวิจัยภายนอก แสดง
บทบาทของที่ปรึกษา ดานกระบวนการทํางานมุงสรางความเขาใจและมุงพัฒนาวิชาชีพใหกับผู
ปฏิบัติดวย  

(3) การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ/อิสระ เปนการวิจัยท่ีมีการทํารวมกันระหวาง
นักวิจัย ภายนอกและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ตองการใหเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการทํางาน
ท่ีเปนอยูในองคกรใหดีข้ึนกวาเดิม  

4) รูปแบบตามแนวคิดของ Calhoun        
(1) การวิจัยของครูแบบทําคนเดียว  เปนการวิจัยท่ีเนนการเปล่ียนแปลงใน

หองเรียนโดยครูกําหนดปญหาในหองเรียนท่ีตองการแกไขและหาแนวทางแกไข   
(2) การวิจัยปฏิบัติการแบบรวมมือ เปนการวิจัยท่ีทําเปนกลุม ผูวิจัยมีจํานวน 1-2 

คนข้ึนไป ยังเปนกระบวนการท่ีเปนการสืบคนความรูในหองเรียน  
(3) การวิจัยปฏิบัติการแบบทําท่ัวทั้งโรงเรียน เปนการวิจัยท่ีคณะทํางานเปนผู

ปฏิบัติในโรงเรียน  มีการทํางานโดยเลือกปญหาวิจัยท่ีสนใจรวมกัน มีการรวบรวมขอมูล การ
จัดระบบและการแปลความหมายขอมูลท่ีไดจากโรงเรียนหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ   กระบวนการวิจัย
เปนกระบวนการท่ีตอเน่ือง เปนการประเมินความกาวหนา เนนท่ีการปรับปรุงโรงเรียน 

นอกจากนั้น สุรวาท ทองบุ (2008) ไดจําแนกลักษณะเฉพาะของการวิจัยในชั้นเรียน
เปนสองประเภทกวางๆ ดังนี้ 

1) จําแนกตามลักษณะความเขมของกระบวนการวิจยั ได 3 ประเภท คือ  
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1.1) การวิจัยหนาเดียว ซ่ึงเปนการวิจัยท่ีสามารถเขียนรายงานเพียงหนาเดียวหรือ
หลายหนาแตไมมากนัก และการเขียนจะเขียนเพียงบอกปญหาและวิธีแกปญหาและผลการ
แกปญหาอยางยอพอเขาใจคลายกับบทคัดยอของการวิจัยอ่ืน  

1.2) การวิจัยอยางงาย เปนการวิจัยท่ีคอนขางมีกระบวนการที่ครบถวนแตการ
เขียนรายงานการวิจัยบางหัวขออาจขาดความสมบูรณบางเชน เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

1.3) การวิจัยท่ีสมบูรณ เปนการวิจัยท่ีอยูในระดับมาตรฐานสากล ดําเนินการตาม
กระบวนการท่ีครบถวน เขียนรายงานการวิจัยอยางสมบูรณ  

2) จําแนกตามจุดมุงหมายเฉพาะของการวจิัย ได  2  ประเภท คือ  
2.1) การวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา เชน การวิจัยเพื่อวิเคราะหผูเรียน

หรือวินิจฉัยผูเรียน การวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการ
เรียนรู เปนตน 

2.2) การวิจัยเพื่อประยุกตทฤษฎีในการแกปญหาและพัฒนา เชน การวิจัยเพื่อ
สรางส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู การวิจัยเพื่อสรางเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู การวิจัยเพื่อ
ปรับแกพฤติกรรมบางอยางของผูเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะหรือพฤติกรรมของผูเรียนใหมี
ความเปนเลิศ เปนตน  

ดังนั้น การวิจัยในช้ันเรียนจึงเปนการวิจัยประเภทปฏิบัติการ (Action Research)  คือ 
การวิจัยมีเปาหมายเพื่อนําผลไปใชปฏิบัติงานจริงดวย เพราะเปนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนโดย
มีครูเปนผูทําการวิจัย จึงเรียกวาการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research : CAR)  
หรือเรียกส้ัน ๆ วา วิจัยในช้ันเรียน (Classroom Research : CR) (พิมพันธ เดชะคุปต, ไมระบุป) 

ดวยเหตุนี้ จึงสรุปลักษณะเฉพาะของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ดังนี้ 
(1) การท่ีครูทําแผนการสอน ลงมือสอน และบันทึกผลการสอนแตละคาบ ไมใชการ

วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน เปนเพียงจุดตั้งตนท่ีจะทําการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเทานั้น เพราะ
กิจกรรมดังกลาวชวยใหครูไดทราบวามีปญหาอะไรที่สามารถนํามาวิจัยได 

(2) การที่ครูปฏิบัติงานและประสบปญหา แลวครูแกปญหาได ยังมิใชการวิจัย
ปฏิบัติการ จะเปนการวิจัยปฏิบัติการตอเม่ือครูตั้งโจทยปญหาซ่ึงมีเปาหมายท่ีเปนการพัฒนางานไว
กอน แลวแสวงหาวิธีการท่ีมีระบบในการแกปญหา นํามาลองใช และศึกษาสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนใหได
ความรูกอนที่จะนําไปใชปฏิบัติจริง 

(3) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมิไดหยุดท่ีการสรุปและตีความผลการทดสอบ
สมมุติฐาน แตตองเลยไปถึงการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการแกไขปรับปรุงงานดวย 

(4) การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนมิใชเปนการวิจัยกับกลุมตัวอยางผูใหขอมูล แตเปน
การวิจัยกับผูเกี่ยวของกับงานของนักวิจัย ซ่ึงนักวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนตองใหเกียรติในฐานะผูมี
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สวนรวมในการวิจัย มิใชพียงแตผูใหขอมูล นั่นคือ ในกรณีท่ีเปนการวิจัยกับนักเรียน นักวิจัยตองรับ
ผังความคิดเห็นของนักเรียนและนํามาใชประโยชนดวย 

(5) เปาหมายสุดทายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มิใชการไดรายงานวิจัยไว
นําเสนอหรือขอเล่ือนตําแหนงวิชาการ รายงานวิจัยเปนเพียงเคร่ืองมือสําหรับเผยแพรความรูให
เพื่อนครูไดเรียนรู แตเปาหมายสุดทายคือการพัฒนาปรับปรุงงานโดยใชผลงานวิจัย 
 



 
 
การวิจัยคร้ังนี้ คณะผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการสรางกระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยใน

ช้ันเรียนสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม   โดยเสนอวิธีดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับ 
ดังนี้ 

1. กลุมผูใหขอมูล 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3. วิธีสรางเคร่ืองมือ 
4. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
 

กลุมผูใหขอมูล 
 กลุมผูใหขอมูลท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูนิเทศและอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
ประจําปการศึกษา 2552  
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม เร่ือง การสรางกระบวนการนิเทศภายในเพื่อ

จัดทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ เปน

ขอคําถามแบบตรวจสอบรายการ 
ตอนท่ี 2 สภาพและปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา สอบถามเก่ียวกับสภาพ

กระบวนการนิเทศการศึกษาและปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประเมินคา 

ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา สอบถามเก่ียวกับแนวทางพัฒนา
กระบวนการนิเทศการศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 
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วิธีสรางเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานนิเทศการศึกษา 
2. กําหนดนิยามตัวแปรตามขอบขายของเนื้อหาและศึกษารายละเอียด 
3. รางแบบสอบถามในแตละประเด็นของแตละดาน 
4. ตรวจสอบความถูกตองตามกรอบของเนื้อหา โดยขอความเห็นชอบจากผูเช่ียวชาญ 

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
5. หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามทุกขอ แลวคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความ

สอดคลองต้ังแต 0.5 ข้ึนไป 
6. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูนิเทศและอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรมท่ีไมใช

กลุมตัวอยาง จํานวน 5 คนเพื่อพิจารณาความเปนปรนัยของแบบสอบถาม 
7. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อเตรียมนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู 
1. คณะผูวิจัยออกหนังสือขอความรวมมือในการศึกษาคนควาไปยังกลุมผูใหขอมูล 
2. แจกแบบสอบถามท้ังหมดพรอมรับคืนดวยตนเอง 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม ไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณ จํานวน 54 ฉบับ 

คิดเปนรอยละ 96.60 
 

การวิเคราะหขอมูล 
1. ขอมูลสถานภาพของผูตอบ วิเคราะหโดยหาคารอยละ 
2. ขอมูลสภาพกระบวนการนิเทศการศึกษา ปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาและ

แนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. การแปลความหมายคาเฉล่ียเกี่ยวกับสภาพกระบวนการนิเทศและแนวทางการพัฒนา

กระบวนการนิเทศการศึกษาของผูนิเทศและอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม มีเกณฑดังนี้ 
คาเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติ มากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  มีการปฏิบัติ มาก 
 คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง  มีการปฏิบัติ ปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง  มีการปฏิบัติ นอย 
 คาเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง  มีการปฏิบัติ นอยท่ีสุด 
 
4. การแปลความหมายคาเฉล่ียเกี่ยวกับ ปญหากระบวนการนิเทศและแนวทางการพัฒนา

กระบวนการนิเทศการศึกษาของผูนิเทศและอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม มีเกณฑดังนี้ 
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คาเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง  มีปญหา มากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  มีปญหา มาก 
 คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง  มีปญหา ปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง  มีปญหา นอย 
 คาเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง  มีปญหา นอยท่ีสุด 

 
 
 



   

การวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบ 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหสภาพกระบวนการนิเทศการศึกษา 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา 
 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบ 
ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงในตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพผูตอบ จํานวน รอยละ 
ผูนิเทศ 19 35.85 
อาจารยผูสอน 34 64.15 

รวม 53 100.00 
 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามกระบวนการนิเทศการศึกษาท้ังส้ิน 53 คน เปนผูนิเทศ 
19 คน คิดเปนรอยละ เปนอาจารยผูสอน 34 คน คิดเปนรอยละ  
 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหสภาพกระบวนการนิเทศการศึกษา 
 ผลการวิเคราะหสภาพกระบวนการนิเทศการศึกษา นําเสนอตามลําดัง ดังน้ี 

1. สภาพกระบวนการนิเทศโดยรวม 5 ข้ัน แสดงในตารางท่ี 4.2 
2. สภาพของกระบวนการนิเทศข้ันท่ี 1 การสํารวจสภาพปญหาปจจุบัน ปญหาและความ

ตองการแสดงในตารางท่ี 4.3 
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3. สภาพของกระบวนการนิเทศข้ันท่ี 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก แสดงในตาราง
ท่ี 4.4 

4. สภาพของกระบวนการนิเทศข้ันท่ี 3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือ แสดงในตารางท่ี 4.5 
5. สภาพของกระบวนการนิเทศข้ันท่ี 4 การปฏิบัติงานนิเทศ แสดงในตารางท่ี 4.6 
6. สภาพของกระบวนการนิเทศขั้นท่ี 5 การประเมินผลและรายงานผล แสดงในตาราง 

ท่ี 4.7 
 

ตารางท่ี 4.2  แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปฏิบัติกระบวนการนิเทศ 
การศึกษาโดยรวม 5 ข้ัน 

ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 
สภาพกระบวนการนิเทศ 

5 ขั้น x  S.D. ระดับ
ปฏิบตั ิ

x  S.D. ระดับ
ปฏิบตั ิ

ข้ันท่ี 1 การสํารวจสภาพปญหา
ปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการ 

3.39 0.72 ปาน
กลาง 

3.21 0.68 ปาน
กลาง 

ข้ันท่ี 2 การวางแผนและ
กําหนดทางเลือก 

3.26 0.70 ปาน
กลาง 

3.12 0.72 ปาน
กลาง 

ข้ันท่ี 3 การสรางส่ือและ
เคร่ืองมือ 

2.95 0.71 ปาน
กลาง 

2.90 0.82 ปาน
กลาง 

ข้ันท่ี 4 การปฏิบัติงานนิเทศ 3.32 0.60 ปาน
กลาง 

3.02 0.74 ปาน
กลาง 

ข้ันท่ี 5 การประเมินผลและ
รายงานผล 

3.19 0.65 ปาน
กลาง 

2.89 0.74 ปาน
กลาง 

โดยภาพรวม 3.27 0.54 ปาน
กลาง 

3.02 0.58 ปาน
กลาง 

  

จากตารางพบวา สภาพกระบวนการนิเทศการศึกษาของผูนิเทศท้ัง 5 ข้ัน โดยภาพรวม
ตลอดกระบวนการ ผูนิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =3.27) อาจารยผูสอน ปฏิบัติในระดับปาน
กลาง ( x =3.02)  

เม่ือพิจารณาแตละข้ันพบวา ผูนิเทศปฏิบัติมากที่สุดคือข้ันท่ี 1 การสํารวจสภาพปจจุบัน
ปญหาและความตองการ ( x =3.21) อยูในระดับปานกลาง อันดับ 2 คือข้ันท่ี 4 การปฏิบัติงานการ
นิเทศ ( x =3.19) อยูในระดับปานกลาง อันดับ 3 คือข้ันท่ี 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก 
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( x =3.26) อยูในระดับปานกลาง อันดับ 4 คือข้ันท่ี 5 การประเมินผลและรายงานผล ( x =3.19) อยู
ในระดับปานกลาง และข้ันท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือข้ันท่ี 3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือ ( x =2.95) 
อยูในระดับปานกลาง 

สวนครูผูสอนปฏิบัติมากท่ีสุดคือข้ันท่ี 1 การสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ 
( x =3.21) อยูในระดับปานกลาง อันดับ 2 คือข้ันท่ี 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก ( x =3.12) 
อยูในระดับปานกลาง อันดับ 3 คือข้ันท่ี 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ ( x =3.02) อยูในระดับปานกลาง 
อันดับ 4 คือข้ันท่ี 3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือ ( x =2.90) อยูในระดับปานกลางและข้ันท่ีมีการ
ปฏิบัตินอยท่ีสุดคือข้ันท่ี 5 การประเมินผลและรายงานผล ( x =2.89) อยูในระดับปานกลาง 

สภาพของกระบวนการนิเทศ ข้ันท่ี 1 การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 
แสดงในตารางท่ี 4.3 
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติในกระบวนการนิเทศ ข้ันท่ี  
1 การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 
การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา

และความตองการ x  S.D. ระดับ
ปฏิบัติ 

x  S.D. ระดับ
ปฏิบัติ 

1. การสํารวจความพรอมของการ
ทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.40 0.93 ปานกลาง 3.25 0.88 ปานกลาง 

2. การสํารวจความตองการหนังสือ 
ตํารา คูมือ  เอกสารเสริมความรู 
และทักษะดานการทําวิจัยในช้ัน
เรียน 

3.51 0.91 มาก 3.25 0.95 ปานกลาง 

3. การสํารวจความตองการดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือ
สถานท่ีปฏิบัติงานในการทําวิจัยใน
ช้ันเรียน 

3.28 1.00 ปานกลาง 3.19 1.00 ปานกลาง 

4. การประเมินความตองการท่ี
จําเปนของอาจารยแตละทาน
เก่ียวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.29 0.96 ปานกลาง 3.23 0.91 ปานกลาง 

5. การประเมินความตองการท่ี
จําเปนของอาจารยแตละทานความ
ตองการหนังสือ ตําราคูมือ เอกสาร
เสริมความรูและทักษะ งานวิจัยที่
เก่ียวของ ฯลฯ 

3.36 0.94 ปานกลาง 3.21 0.96 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)       
ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 

การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการ x  S.D. ระดับ

ปฏิบัติ 
x  S.D. ระดับ

ปฏิบัติ 
6. การประเมินความตองการท่ี
จําเปนของอาจารยแตละทานดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือ
สถานท่ีปฏิบัติงาน 

3.45 0.85 ปานกลาง 3.28 0.92 ปานกลาง 

7. การรวบรวมแผนการสอน ขอมูล
ประกอบ การสอนซอมเสริม หรือ
สอนพิเศษ เพ่ือวิเคราะหหระบวน
การพัฒนาทักษะการทําวิจัยในช้ัน
เรียน 

3.39 0.88 ปานกลาง 3.14 0.93 ปานกลาง 

8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ือใชเปนขอมูลในการวาง
แผนการทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.58 1.01 มาก 3.34 0.93 ปานกลาง 

9. การระดมความคิด และรวบรวม
ปญหาเก่ียวกับการสอนของอาจารย
แตละทาน เพ่ือนํามาวิเคราะหและ
วางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.27 0.97 ปานกลาง 3.00 0.85 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.39 0.72 ปานกลาง 3.21 0.68 ปานกลาง 
  

จากตารางพบวา สภาพกระบวนการนิเทศข้ันท่ี 1 การสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความ
ตองการนิเทศของผูนิเทศ โดยภาพรวม ผูนิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =3.39) อาจารยผูสอน
ปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =3.21) 

เม่ือพิจารณารายขอพบวา ผ ู นิเทศปฏิบัติมากท่ีสุดคือขอ 8 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =3.58) ซ่ึงอยูในระดับมาก รองลงมา
คือขอ 2 การสํารวจความตองการหนังสือ ตํารา คูมือ เอกสารเสริมความรู และทักษะดานการทําวิจัย
ในช้ันเรียน ( x =3.51) ซ่ึงอยูในระดับมาก และขอท่ีผูนิเทศปฏิบัตินอยท่ีสุดคือขอ 9 การระดม
ความคิด และรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยแตละทาน เพื่อนํามาวิเคราะหและวาง
แผนการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =3.27) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 

สวนอาจารยผูสอนปฏิบัติมากที่สุดคือขอ 8 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือใชเปน
ขอมูลในการวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =3.34) ซ่ึงอยูในระดับมาก รองลงมาคือขอ 6 การ
ประเมินความตองการท่ีจําเปนของอาจารยแตละทานดานหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือสถานท่ี
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ปฏิบัติงาน ( x =3.28) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และขอท่ีปฏิบัตินอยท่ีสุดคือขอ 9 การระดมความคิด 
และรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยแตละทาน เพ่ือนํามาวิเคราะหและวางแผนการทํา
วิจัยในช้ันเรียน ( x =3.00) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 

สภาพของกระบวนการนิเทศ ข้ันท่ี 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก แสดงในตาราง 
ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติในกระบวนการนิเทศ ข้ันท่ี  

2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก 
ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 

การวางแผนและกําหนดทางเลือก x  S.D. ระดับ
ปฏิบัติ 

x  S.D. ระดับ
ปฏิบัติ 

10. การแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ
กระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.27 0.99 ปานกลาง 3.12 0.99 ปานกลาง 

11. การนําขอมูลเก่ียวกับแผนการ
สอนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผลและการ
สอนซอมเสริมมาจัดลําดับ
ความสําคัญเพ่ือวางแผนการทําวิจัย
ในช้ันเรียน 

3.22 0.85 ปานกลาง 2.99 0.84 ปานกลาง 

12. การเขียนโครงรางงานวิจัยโดย
ระบุวัตถุประสงค ขอบขาย 
เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา
ปฏิบัติ ฯลฯ 

3.43 0.85 ปานกลาง 3.00 0.99 ปานกลาง 

13. การกําหนดเวลา หรือชวงเวลา
การทําวิจัยในช้ันเรียนใหสอดคลอง
กับแผนการสอนของอาจารยแตละ
ทาน 

3.43 0.86 ปานกลาง 3.36 0.95 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.26 0.70 ปานกลาง 3.12 0.72 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวา สภาพกระบวนการนิเทศข้ันท่ี 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก โดย
ภาพรวม ผูนิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =3.26) อาจารยผูสอนปฏิบัติในระดับปานกลาง 
( x =3.21) 

เม่ือพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศปฏิบัติมากท่ีสุดคือขอ 13 การกําหนดเวลา หรือชวงเวลา
การทําวิจัยในชั้นเรียนใหสอดคลองกับแผนการสอนของอาจารยแตละทาน ( x =3.43) ซ่ึงอยูใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือขอ 10 การแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน 
( x =3.27) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศปฏิบัตินอยท่ีสุดคือขอ 12 การเขียนโครงรางงานวิจัย
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โดยระบุวัตถุประสงค ขอบขาย เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ ฯลฯ ( x =3.13) ซ่ึงอยูใน
ระดับปานกลาง 

สวนอาจารยผูสอนปฏิบัติมากที่สุดคือขอ 13 การกําหนดเวลา หรือชวงเวลาการทําวิจัยใน
ช้ันเรียนใหสอดคลองกับแผนการสอนของอาจารยแตละทาน ( x =3.36) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 
รองลงมาคือขอ 10 การแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =3.27) ซ่ึงอยู
ในระดับปานกลาง และท่ีอาจารยผูสอนปฏิบัตินอยท่ีสุดคือขอ 11. การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการ
สอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลและการสอนซอมเสริมมาจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =2.99) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 

สภาพของกระบวนการนิเทศ ข้ันท่ี 3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือ แสดงในตาราง 
ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติในกระบวนการนิเทศ ข้ันท่ี  

3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือ 
ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 

การสรางสื่อและเคร่ืองมือ x  S.D. ระดับ
ปฏิบัติ 

x  S.D. ระดับ
ปฏิบัติ 

14. การจัดทําเอกสารคูมือการทํา
วิจัยในช้ันเรียนเพ่ือใหอาจารยได
ศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัย
ในช้ันเรียน 

2.99 0.80 ปานกลาง 3.03 0.93 ปานกลาง 

15. การจัดทําเครื่องมือที่ชวยในการ
ทําวิจัยในช้ันเรียนรูปแบบตางๆ 
อยางหลากหลายเพ่ือใชใน
กระบวนการทําวิจัย เชน 
แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบ
สํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม 
เปนตน 

2.96 0.85 ปานกลาง 2.91 0.89 ปานกลาง 

16. การจัดทําชุดฝกอบรม สื่อ
เครื่องมือในการทําวิจัยในช้ันเรียน 

2.88 0.95 ปานกลาง 2.75 1.07 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 2.95 0.71 ปานกลาง 2.90 0.82 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวา สภาพกระบวนการนิเทศข้ันท่ี 3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือโดยภาพรวม ผู
นิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =2.95) อาจารยผูสอนปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =2.90) 

เม่ือพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศปฏิบัติมากท่ีสุดคือขอ14 การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อใหอาจารยไดศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =2.99) ซ่ึงอยูใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือขอ 15 การจัดทําเคร่ืองมือท่ีชวยในการทําวิจัยในช้ันเรียนรูปแบบตางๆ 
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อยางหลากหลายเพื่อใชในกระบวนการทําวิจัย เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบ
ประเมิน แบบสอบถาม เปนตน ( x =2.96) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ
ขอ 16 การจัดทําชุดฝกอบรม ส่ือเคร่ืองมือในการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.86) ซ่ึงอยูในระดับ 
ปานกลาง 

สวนอาจารยผูสอนปฏิบัติมากท่ีสุดคือขอ14 การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อใหอาจารยไดศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =3.03) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 
รองลงมาคือขอ 15 การจัดทําเคร่ืองมือท่ีชวยในการทําวิจัยในชั้นเรียนรูปแบบตางๆ อยาง
หลากหลายเพ่ือใชในกระบวนการทําวิจัย เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน 
แบบสอบถาม เปนตน ( x =2.96) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และท่ีอาจารยผูสอนปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ
ขอ 16 การจัดทําชุดฝกอบรม ส่ือเคร่ืองมือในการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.75) ซ่ึงอยูในระดับ 
ปานกลาง 

สภาพของกระบวนการนิเทศ ข้ันท่ี 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ แสดงในตาราง 
ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติในกระบวนการนิเทศ ข้ันท่ี  

4 การปฏิบัติงานการนิเทศ 
ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 

การปฏิบัติงานการนิเทศ x  S.D. ระดับ
ปฏิบัติ 

x  S.D. ระดับ
ปฏิบัติ 

17. การประชุมตกลงหรือช้ีแจง
สรางความมั่นใจใหอาจารยหรือผู
นิเทศเก่ียวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.40 0.85 ปานกลาง 3.13 0.93 ปานกลาง 

18. การเย่ียมช้ันเรียน รวบรวม
ขอมูลการสอนเพ่ือวางแผนการทํา
วิจัยในช้ันเรียน 

3.40 1.01 ปานกลาง 3.23 1.00 ปานกลาง 

19. การแนะนําใหอาจารยศึกษา
รายละเอียดดานกระบวนการวิจัย
กอนทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.53 0.84 มาก 3.28 1.03 ปานกลาง 

20. การสงเสริมใหอาจารยที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะ ใหความรูดานการ
วิจัยแกเพ่ือนอาจารย เพ่ือใหอาจารย
นํามาพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.09 0.92 ปานกลาง 2.82 1.04 ปานกลาง 

21. การระดมความคิดเพ่ือคนควา
แนวความคิดริเริ่มในการทําวิจัยใน
ช้ันเรียน 

3.47 0.88 ปานกลาง 3.15 0.97 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.6  (ตอ)       

ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 
การปฏิบัติงานการนิเทศ x  S.D. ระดับ

ปฏิบัติ 
x  S.D. ระดับ

ปฏิบัติ 
22. การกํากับติดตามการใชและ
ปรับปรุงวิธีดําเนินการวิจัยใหมี
ทันสมัยอยูเสมอ 

3.21 0.94 ปานกลาง 3.10 0.95 ปานกลาง 

23. การสนทนาทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจใน
แนวทางปฏิบัติงานวิจัยตลอดจน
เทคนิควิธีการทําวิจัยแกคณาจารย 

3.40 0.91 ปานกลาง 3.21 1.00 ปานกลาง 

24. การใหการปรึกษาแนะนําแก
อาจารยเพ่ือใหเกิดความกาวหนา 
และความสามารถที่จะรับผิดชอบ
งานท่ีสูงขึ้นหรือเปนที่ยอมรับจาก
เพ่ือนรวมงาน 

3.36 0.84 ปานกลาง 3.12 0.98 ปานกลาง 

25. การจัดนิทรรศการเผยแพร
ความรูขาวสาร ผลงานวิจัยเพ่ือการ
ประชาสัมพันธใหอาจารยเกิด
ความรูความเขาใจและสามารถ
นําไปปรับปรุงพัฒนาการทําวิจัยใน
ช้ันเรียนได 

3.39 0.84 ปานกลาง 2.99 0.96 ปานกลาง 

26. การจัดอบรมสัมมนาทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาการทําวิจัยในช้ัน
เรียนของอาจารย 

3.39 0.84 ปานกลาง 3.07 0.96 ปานกลาง 

27. การศึกษาดูงานตางๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณและนํามา
พัฒนาตน พัฒนางานใหเกิด
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

3.28 0.85 ปานกลาง 2.99 0.96 ปานกลาง 

28. การวิจารณผลงานวิจัยโดย
คณาจารยผลัดกันอานและวิเคราะห
งานวิจัย แลวนําขอมูลยอนกลับมา
อภิปรายและเสนอแนะเพ่ือปรับแก
งานวิจัยในช้ันเรียน 

3.07 0.95 ปานกลาง 2.68 1.03 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ)       

ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 
การปฏิบัติงานการนิเทศ x  S.D. ระดับ

ปฏิบัติ 
x  S.D. ระดับ

ปฏิบัติ 
29. การเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
ใหความรู ความเขาใจในการ
พัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.07 0.95 ปานกลาง 2.66 1.06 ปานกลาง 

30. การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาชวย
ในการทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.33 0.83 ปานกลาง 2.86 1.00 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 2.95 0.71 ปานกลาง 3.02 0.74 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวา สภาพกระบวนการนิเทศข้ันท่ี 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ โดยภาพรวม ผู
นิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =3.32) อาจารยผูสอนปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =3.02) 

เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศปฏิบัติมากท่ีสุดคือขอ19 การแนะนําใหอาจารยศึกษา
รายละเอียดดานกระบวนการวิจัยกอนทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =3.53) ซ่ึงอยูในระดับมาก รองลงมาคือ
ขอ 23 การสนทนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติงานวิจัย
ตลอดจนเทคนิควิธีการทําวิจัยแกคณาจารย ( x =3.49) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศปฏิบัติ
นอยท่ีสุดคือขอ28 การวิจารณผลงานวิจัยโดยคณาจารยผลัดกันอานและวิเคราะหงานวิจัย แลวนํา
ขอมูลยอนกลับมาอภิปรายและเสนอแนะเพ่ือปรับแกงานวิจัยในช้ันเรียน ขอ29 การเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาใหความรู ความเขาใจในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =3.07) ซ่ึงอยูในระดับ 
ปานกลาง 

สวนอาจารยผูสอนปฏิบัติมากที่สุดคือขอ19 การแนะนําใหอาจารยศึกษารายละเอียดดาน
กระบวนการวิจัยกอนทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =3.28) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอ 23 การ
สนทนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติงานวิจัยตลอดจนเทคนิค
วิธีการทําวิจัยแกคณาจารย ( x =3.21) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และท่ีอาจารยผูสอนปฏิบัตินอยท่ีสุด
คือขอ 29 การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู ความเขาใจในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน 
( x =2.66) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 

สภาพของกระบวนการนิเทศ ข้ันท่ี 5 การประเมินผลและรายงานผล แสดงในตาราง 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติในกระบวนการนิเทศ ข้ันท่ี  
5 การประเมินผลและรายงานผล 

ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 
การประเมินผลและรายงานผล x  S.D. ระดับ

ปฏิบัติ 
x  S.D. ระดับ

ปฏิบัติ 
31. การเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือ
ตางๆ เชน แบบสังเกต แบบสํารวจ
ขอมูล แบบสอบถามเพ่ือประเมิน
งานวิจัย 

3.20 0.74 ปานกลาง 2.89 0.84 ปานกลาง 

32. การประเมินผลการปฏิบัติการ
นิเทศในรูปแบบตางๆ เชน 
ประเมินผลการประชุม อบรม 
สัมมนา หรือการสนทนาทาง
วิชาการ 

3.35 0.71 ปานกลาง 2.93 0.85 ปานกลาง 

33. การประเมินผลการนิเทศในรูป
ของคณะกรรมการ 

3.14 0.96 มาก 2.83 0.95 ปานกลาง 

34. การประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยตอกระบวนการและวิธีการ
เก่ียวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.10 0.86 ปานกลาง 2.79 0.92 ปานกลาง 

35. การประเมินผลการนิเทศเปน
ระยะตอเน่ืองต้ังแตเริ่มตนจนถึง
สิ้นสุดการทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.08 0.73 ปานกลาง 2.89 0.83 ปานกลาง 

36. การนําเสนอผลการประเมิน
งานวิจัยในช้ันเรียนของอาจารยแต
ละทาน โดยพิจารณาจากคุณภาพ
และปริมาณที่ปรากฏตอ
ผูบังคับบัญชาตามระยะเวลาที่
กําหนด 

3.13 0.84 ปานกลาง 2.89 0.90 ปานกลาง 

37. การแจงผลการประเมินงานวิจัย
ในช้ันเรียนใหอาจารยทราบ 

3.32 0.93 ปานกลาง 3.04 1.03 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.19 0.65 ปานกลาง 2.89 0.74 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวา สภาพกระบวนการนิเทศข้ันท่ี 5 การประเมินผลและรายงานผล โดย
ภาพรวม ผูนิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =3.19) อาจารยผูสอนปฏิบัติในระดับปานกลาง 
( x =2.89) 
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เม่ือพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศปฏิบัติมากท่ีสุดคือขอ32 การประเมินผลการปฏิบัติการ
นิเทศในรูปแบบตางๆ เชน ประเมินผลการประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ 
( x =3.35) อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอ 37 การแจงผลการประเมินงานวิจัยในช้ันเรียนให
อาจารยทราบ ( x =3.32) อยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศปฏิบัตินอยท่ีสุดคือขอ 35 การ
ประเมินผลการนิเทศเปนระยะตอเนื่องต้ังแตเร่ิมตนจนถึงส้ินสุดการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =3.08) 
อยูในระดับปานกลาง 

สวนอาจารยผูสอน ปฏิบัติมากท่ีสุดคือขอ 37 การแจงผลการประเมินงานวิจัยในช้ันเรียนให
อาจารยทราบ ( x =3.04) อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอ32 การประเมินผลการปฏิบัติการ
นิเทศในรูปแบบตางๆ เชน ประเมินผลการประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ 
( x =2.93) อยูในระดับปานกลาง และท่ีอาจารยผูสอนปฏิบัตินอยท่ีสุดคือขอ34 การประเมินความพึง
พอใจของอาจารยตอกระบวนการและวิธีการเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =2.79) อยูในระดับ
ปานกลาง 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา 
ผลการวิเคราะหปญหากระบวนการนิเทศการศึกษานําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
1. ปญหากระบวนการนิเทศโดยรวม 5 ข้ัน 
2. ปญหากระบวนการนิเทศข้ันท่ี 1 การสํารวจสภาพปญหาปจจุบัน ปญหาและความ

ตองการ 
3. ปญหากระบวนการนิเทศข้ันท่ี 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก  
4. ปญหากระบวนการนิเทศข้ันท่ี 3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือ  
5. ปญหากระบวนการนิเทศข้ันท่ี 4 การปฏิบัติงานนิเทศ  
6. ปญหากระบวนการนิเทศข้ันท่ี 5 การประเมินผลและรายงานผล  
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปญหากระบวนการนิเทศ 
การศึกษาโดยรวม 5 ข้ัน 

ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 
ปญหากระบวนการนิเทศ 5 ขั้น x  S.D. ระดับ

ปญหา 
x  S.D. ระดับ

ปญหา 
ขั้นที่  1 การสํารวจสภาพปญหา
ปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

2.66 0.68 ปานกลาง 2.84 0.75 ปานกลาง 

ขั้นที่ 2 การวางแผนและกําหนด
ทางเลือก 

2.55 0.75 ปานกลาง 2.86 0.59 ปานกลาง 

ขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือ 2.83 0.84 มาก 2.90 0.89 ปานกลาง 
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานนิเทศ  
 

2.54 0.66 ปานกลาง 2.69 0.77 ปานกลาง 

ขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงาน
ผล 

2.51 0.88 ปานกลาง 2.62 0.85 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 2.58 0.62 ปานกลาง 2.72 0.67 ปานกลาง 
  

จากตารางพบวาปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาท้ัง 5 ข้ัน โดยภาพรวม ผูนิเทศมีปญหา
ในระดับปานกลาง ( x =2.58) อาจารยผูสอนมีปญหาในระดับปานกลาง ( x =2.72) 

เม่ือพิจารณาแตละข้ันพบวา ผูนิเทศมีปญหามากท่ีสุดคือข้ันท่ี 3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือ 
( x =2.83) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง อันดับ 2 คือข้ันท่ี 1 การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการ ( x =2.66) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง อันดับ 3 คือข้ันท่ี 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก 
( x =2.55) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง อันดับ 4 คือข้ันท่ี 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ ( x =2.54) ซ่ึงอยูใน
ระดับปานกลาง และผูนิเทศมีปญหานอยท่ีสุดคือข้ันท่ี 5 การประเมินผลและรายงานผล ( x =2.51) 
ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 

สวนอาจารยผูสอน มีปญหามากท่ีสุดคือข้ันท่ี 3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือ ( x =2.90) ซ่ึงอยู
ในระดับปานกลาง อันดับ 2 คือข้ันท่ี 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก ( x =2.86) ซ่ึงอยูในระดับ
ปานกลาง อันดับ 3 คือข้ันท่ี 1 การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ( x =2.84) ซ่ึงอยู
ในระดับปานกลาง อันดับ4 คือข้ันท่ี 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ ( x =2.69) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 
และอาจารยผูสอนมีปญหานอยท่ีสุดคือข้ันท่ี 5 การประเมินผลและรายงานผล ( x =2.62) ซ่ึงอยูใน
ระดับปานกลาง 
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ปญหาของกระบวนการนิเทศข้ันท่ี 1 การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 
ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปญหากระบวนการนิเทศข้ันท่ี 1  

การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 
ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 

การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการ x  S.D. ระดับ

ปญหา 
x  S.D. ระดับ

ปญหา 
1. การสํารวจความพรอมของการทํา
วิจัยในช้ันเรียน 

2.65 1.03 ปานกลาง 2.80 0.96 ปานกลาง 

2. การสํารวจความตองการหนังสือ 
ตํารา คูมือ  เอกสารเสริมความรู และ
ทักษะดานการทําวิจัยในช้ันเรียน 

2.69 1.02 ปานกลาง 2.72 1.00 ปานกลาง 

3. การสํารวจความตองการดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือ
สถานท่ีปฏิบัติงานในการทําวิจัยใน
ช้ันเรียน 

2.85 1.16 ปานกลาง 2.87 1.12 ปานกลาง 

4. การประเมินความตองการท่ีจําเปน
ของอาจารยแตละทานเก่ียวกับการทํา
วิจัยในช้ันเรียน 

2.77 0.92 ปานกลาง 2.99 1.03 ปานกลาง 

5. การประเมินความตองการท่ีจําเปน
ของอาจารยแตละทานความตองการ
หนังสือ ตําราคูมือ เอกสารเสริม
ความรูและทักษะ งานวิจัยที่เก่ียวของ 
ฯลฯ 

2.68 0.94 ปานกลาง 2.91 1.03 ปานกลาง 

6. การประเมินความตองการท่ีจําเปน
ของอาจารยแตละทานดานหองเรียน 
หองปฏิบัติการ หรือสถานที่
ปฏิบัติงาน 

2.67 1.07 ปานกลาง 2.82 1.02 ปานกลาง 

7. การรวบรวมแผนการสอน ขอมูล
ประกอบ การสอนซอมเสริม หรือ
สอนพิเศษ เพ่ือวิเคราะหหระบวนการ
พัฒนาทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียน 

2.53 0.85 ปานกลาง 2.82 0.96 ปานกลาง 

8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนการ
ทําวิจัยในช้ันเรียน 

2.38 0.87 นอย 2.68 0.91 ปานกลาง 

       



 

 59 

ตารางท่ี 4.9 (ตอ)       

ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 
การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและ

ความตองการ x  S.D. ระดับ
ปญหา 

x  S.D. ระดับ
ปญหา 

9. การระดมความคิด และรวบรวม
ปญหาเก่ียวกับการสอนของอาจารย
แตละทาน เพ่ือนํามาวิเคราะหและวาง
แผนการทําวิจัยในช้ันเรียน 

2.74 0.98 ปานกลาง 2.94 0.96 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 2.66 0.68 ปานกลาง 2.84 0.75 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวาปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาข้ันท่ี 1 การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการ โดยภาพรวม ผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง ( x =2.66) อาจารยผูสอนมี
ปญหาในระดับปานกลาง ( x =2.84) 

เม่ือพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศมีปญหามากท่ีสุดคือขอท่ี3 การสํารวจความตองการดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือสถานท่ีปฏิบัติงานในการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.85) ซ่ึงอยูใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือขอท่ี 4 การประเมินความตองการท่ีจําเปนของอาจารยแตละทาน
เกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =2.77) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศมีปญหานอยท่ีสุดคือ
ขอท่ี8 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน 
( x =2.38) ซ่ึงอยูในระดับนอย 

สวนอาจารยผูสอน มีปญหามากท่ีสุดคือขอท่ี 4 การประเมินความตองการท่ีจําเปนของ
อาจารยแตละทานเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.99) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ
ขอท่ี5 การประเมินความตองการท่ีจําเปนของอาจารยแตละทานความตองการหนังสือ ตําราคูมือ 
เอกสารเสริมความรูและทักษะ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ ( x =2.91) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และ
อาจารยผูสอนมีปญหานอยท่ีสุดคือขอท่ี8 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการ
วางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =2.51) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 
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ปญหาของกระบวนการนิเทศข้ันท่ี 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก 
ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปญหากระบวนการนิเทศข้ันท่ี 2 

การวางแผนและกําหนดทางเลือก 
ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 

การวางแผนและกําหนดทางเลือก x  S.D. ระดับ
ปญหา 

x  S.D. ระดับ
ปญหา 

10. การแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ
กระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน 

2.44 1.11 นอย 2.49 0.98 นอย 

11. การนําขอมูลเก่ียวกับแผนการ
สอนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนการวัดผลประเมินผลและการ
สอนซอมเสริมมาจัดลําดับ
ความสําคัญเพ่ือวางแผนการทําวิจัย
ในช้ันเรียน 

2.65 0.83 ปานกลาง 2.78 0.91 ปานกลาง 

12. การเขียนโครงรางงานวิจัยโดย
ระบุวัตถุประสงค ขอบขาย 
เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา
ปฏิบัติ ฯลฯ 

2.60 0.93 ปานกลาง 2.80 0.95 ปานกลาง 

13. การกําหนดเวลา หรือชวงเวลา
การทําวิจัยในช้ันเรียนใหสอดคลอง
กับแผนการสอนของอาจารยแตละ
ทาน 

2.49 0.82 นอย 2.64 0.94 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 2.55 0.75 ปานกลาง 2.86 0.59 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวาปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาขั้นท่ี 2 การวางแผนกละกําหนด
ทางเลือกโดยภาพรวม ผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง ( x =2.55) อาจารยผูสอนมีปญหาในระดับ
ปานกลาง ( x =2.86) 

เม่ือพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศมีปญหามากท่ีสุดคือขอท่ี11 การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการ
สอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลและการสอนซอมเสริมมาจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.65) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอ
ท่ี12 การเขียนโครงรางงานวิจัยโดยระบุวัตถุประสงค ขอบขาย เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา
ปฏิบัติ ฯลฯ ( x =2.60) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศมีปญหานอยท่ีสุดคือขอท่ี 10 การ
แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =2.44) ซ่ึงอยูในระดับนอย 
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สวนอาจารยผูสอนมีปญหามากที่ สุดคือขอ12. การเขียนโครงรางงานวิจัยโดยระบุ
วัตถุประสงค ขอบขาย เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ ฯลฯ ( x =2.80) ซ่ึงอยูในระดับปาน
กลาง รองลงมาคือขอท่ี11 การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนการ
วัดผลประเมินผลและการสอนซอมเสริมมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน 
( x =2.78) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และอาจารยผูสอนมีปญหานอยที่สุดคือขอท่ี 10 การแตงตั้ง
คณะกรรมการนิเทศกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =2.49) ซ่ึงอยูในระดับนอย 

ปญหาของกระบวนการนิเทศข้ันท่ี 3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือ 
ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปญหากระบวนการนิเทศข้ันท่ี 3 

การสรางส่ือและเคร่ืองมือ 
ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 

การสรางสื่อและเคร่ืองมือ x  S.D. ระดับ
ปญหา 

x  S.D. ระดับ
ปญหา 

14. การจัดทําเอกสารคูมือการทํา
วิจัยในช้ันเรียนเพ่ือใหอาจารยได
ศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัย
ในช้ันเรียน 

2.70 0.94 ปานกลาง 2.75 0.97 ปานกลาง 

15. การจัดทําเครื่องมือที่ชวยในการ
ทําวิจัยในช้ันเรียนรูปแบบตางๆ 
อยางหลากหลายเพ่ือใชใน
กระบวนการทําวิจัย เชน 
แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบ
สํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม 
เปนตน 

2.78 0.98 ปานกลาง 2.88 1.05 ปานกลาง 

16. การจัดทําชุดฝกอบรม สื่อ
เครื่องมือในการทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.03 1.11 ปานกลาง 3.08 1.12 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 2.95 0.71 ปานกลาง 2.90 0.89 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวาปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาขั้นท่ี 3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือ โดย
ภาพรวม ผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง ( x =2.95) อาจารยผูสอนมีปญหาในระดับปานกลาง 
( x =2.90) 

เม่ือพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศมีปญหามากท่ีสุดคือขอท่ี16 การจัดทําชุดฝกอบรม ส่ือ
เคร่ืองมือในการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =3.03) อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอท่ี15 การจัดทํา
เคร่ืองมือท่ีชวยในการทําวิจัยในชั้นเรียนรูปแบบตางๆ อยางหลากหลายเพ่ือใชในกระบวนการทํา
วิจัย เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม เปนตน ( x =2.78) อยู



 

 62 

ในระดับปานกลาง และผูนิเทศมีปญหานอยท่ีสุดคือขอ14 การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อใหอาจารยไดศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.70) อยูในระดับ 
ปานกลาง 

สวนอาจารยผูสอนมีปญหามากท่ีสุดคือขอท่ี16 การจัดทําชุดฝกอบรม ส่ือเคร่ืองมือในการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =3.08) อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอท่ี15 การจัดทําเครื่องมือท่ีชวย
ในการทําวิจัยในชั้นเรียนรูปแบบตางๆ อยางหลากหลายเพ่ือใชในกระบวนการทําวิจัย เชน 
แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม เปนตน ( x =2.88) อยูในระดับ
ปานกลาง และอาจารยผูสอนมีปญหานอยท่ีสุดคือขอ14 การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อใหอาจารยไดศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.75) อยูในระดับ 
ปานกลาง 

ปญหาของกระบวนการนิเทศข้ันท่ี 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ 
ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปญหากระบวนการนิเทศข้ันท่ี 4 

การปฏิบัติงานการนิเทศ 
ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 

การปฏิบัติงานการนิเทศ x  S.D. ระดับ
ปญหา 

x  S.D. ระดับ
ปญหา 

17. การประชุมตกลงหรือช้ีแจงสราง
ความม่ันใจใหอาจารยหรือผูนิเทศ
เก่ียวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 

2.51 0.91 ปานกลาง 2.63 1.01 ปานกลาง 

18. การเย่ียมช้ันเรียน รวบรวมขอมูลการ
สอนเพ่ือวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน 

2.35 0.95 นอย 2.51 0.96 ปานกลาง 

19. การแนะนําใหอาจารยศึกษา
รายละเอียดดานกระบวนการวิจัยกอนทํา
วิจัยในช้ันเรียน 

2.52 0.92 ปานกลาง 2.91 1.04 ปานกลาง 

20. การสงเสริมใหอาจารยที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะ ใหความรูดานการวิจัย
แกเพ่ือนอาจารย เพ่ือใหอาจารยนํามา
พัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน 

2.62 0.95 ปานกลาง 2.91 1.04 ปานกลาง 

21. การระดมความคิดเพ่ือคนควา
แนวความคิดริเริ่มในการทําวิจัยในช้ัน
เรียน 

2.60 0.89 ปานกลาง 2.67 0.99 ปานกลาง 

22. การกํากับติดตามการใชและปรับปรุง
วิธีดําเนินการวิจัยใหมีความทันสมัยอยู
เสมอ 

2.52 1.03 ปานกลาง 2.55 0.93 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ)       

ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 
การปฏิบัติงานการนิเทศ x  S.D. ระดับ

ปญหา 
x  S.D. ระดับ

ปญหา 
23. การสนทนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
เพ่ิมพูนความรูความเขาใจในแนวทาง
ปฏิบัติงานวิจัยตลอดจนเทคนิควิธีการทํา
วิจัยแกคณาจารย 

2.39 0.91 นอย 2.51 0.99 ปานกลาง 

24. การใหการปรึกษาแนะนําแกอาจารย
เพ่ือใหเกิดความกาวหนา และ
ความสามารถท่ีจะรับผิดชอบงานท่ีสูงขึ้น
หรือเปนที่ยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน 

2.51 1.04 ปานกลาง 2.60 0.99 ปานกลาง 

25. การจัดนิทรรศการเผยแพรความรู
ขาวสาร ผลงานวิจัยเพ่ือการ
ประชาสัมพันธใหอาจารยเกิดความรู
ความเขาใจและสามารถนําไปปรับปรุง
พัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนได 

2.68 0.92 ปานกลาง 2.82 1.00 ปานกลาง 

26. การจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนของอาจารย 

2.45 0.98 นอย 2.65 1.03 ปานกลาง 

27. การศึกษาดูงานตางๆ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณและนํามาพัฒนาตน พัฒนา
งานใหเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2.42 0.88 นอย 2.68 0.97 ปานกลาง 

28. การวิจารณผลงานวิจัยโดยคณาจารย
ผลัดกันอานและวิเคราะหงานวิจัย แลวนํา
ขอมูลยอนกลับมาอภิปรายและเสนอแนะ
เพ่ือปรับแกงานวิจัยในช้ันเรียน 

2.52 1.02 ปานกลาง 2.78 1.15 ปานกลาง 

29. การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให
ความรู ความเขาใจในการพัฒนาการทํา
วิจัยในช้ันเรียน 

2.87 1.11 ปานกลาง 2.93 1.13 ปานกลาง 

30. การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยใน
การทําวิจัยในช้ันเรียน 

2.63 1.02 ปานกลาง 2.88 1.09 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 2.45 0.60 ปานกลาง 2.69 0.77 ปานกลาง 
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จากตารางพบวาปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาข้ันท่ี 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ โดย
ภาพรวม ผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง ( x =2.45) อาจารยผูสอนมีปญหาในระดับปานกลาง 
( x =2.69) 

เม่ือพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศมีปญหามากท่ีสุดคือขอท่ี29 การเชิญวิทยากรจากภายนอก
มาใหความรู ความเขาใจในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.87) อยูในระดับปานกลาง 
รองลงมาคือขอท่ี25 การจัดนิทรรศการเผยแพรความรูขาวสาร ผลงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ
ใหอาจารยเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนได 
( x =2.68) อยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศมีปญหานอยท่ีสุดคือขอท่ี18 การเยี่ยมช้ันเรียน รวบรวม
ขอมูลการสอนเพ่ือวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =2.35) อยูในระดับปานกลาง 

สวนอาจารยผูสอนมีปญหามากท่ีสุดคือขอท่ี20 การสงเสริมใหอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ใหความรูดานการวิจัยแกเพื่อนอาจารย เพื่อใหอาจารยนํามาพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน 
( x =2.91) อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอท่ี25 การจัดนิทรรศการเผยแพรความรูขาวสาร 
ผลงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธใหอาจารยเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไปปรับปรุง
พัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนได ( x =2.82) อยูในระดับปานกลาง และอาจารยผูสอนมีปญหานอย
ท่ีสุดคือขอท่ี23 การสนทนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติ
งานวิจัยตลอดจนเทคนิควิธีการทําวิจัยแกคณาจารย ( x =2.51) อยูในระดับปานกลาง 

ปญหาของกระบวนการนิเทศข้ันท่ี 5 การประเมินผลและรายงานผล 
ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปญหากระบวนการนิเทศข้ันท่ี 5 

การประเมินผลและรายงานผล 
ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 

การประเมินผลและรายงานผล x  S.D. ระดับ
ปญหา 

x  S.D. ระดับ
ปญหา 

31. การเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือ
ตางๆ เชน แบบสังเกต แบบสํารวจ
ขอมูล แบบสอบถามเพ่ือประเมิน
งานวิจัย 

2.62 1.04 ปานกลาง 2.70 1.00 ปานกลาง 

32. การประเมินผลการปฏิบัติการ
นิเทศในรูปแบบตางๆ เชน 
ประเมินผลการประชุม อบรม 
สัมมนา หรือการสนทนาทาง
วิชาการ 

2.43 0.92 ปานกลาง 2.55 0.91 ปานกลาง 

33. การประเมินผลการนิเทศในรูป
ของคณะกรรมการ 

2.56 1.01 ปานกลาง 2.62 1.02 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ)       
ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 

การประเมินผลและรายงานผล x  S.D. ระดับ
ปญหา 

x  S.D. ระดับ
ปญหา 

34. การประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยตอกระบวนการและวิธีการ
เก่ียวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 

2.46 0.97 นอย 2.65 0.97 ปานกลาง 

35. การประเมินผลการนิเทศเปน
ระยะตอเน่ืองต้ังแตเริ่มตนจนถึง
สิ้นสุดการทําวิจัยในช้ันเรียน 

2.54 0.96 ปานกลาง 2.64 0.93 ปานกลาง 

36. การนําเสนอผลการประเมิน
งานวิจัยในช้ันเรียนของอาจารยแต
ละทาน โดยพิจารณาจากคุณภาพ
และปริมาณที่ปรากฏตอ
ผูบังคับบัญชาตามระยะเวลาที่
กําหนด 

2.52 1.06 ปานกลาง 2.57 0.96 ปานกลาง 

37. การแจงผลการประเมินงานวิจัย
ในช้ันเรียนใหอาจารยทราบ 

2.42 1.02 นอย 2.06 1.05 นอย 

โดยภาพรวม 2.51 0.88 ปานกลาง 2.62 0.85 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวาปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาข้ันท่ี 5 การประเมินผลและรายงานผล 
โดยภาพรวม ผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง ( x =2.51) อาจารยผูสอนมีปญหาในระดับปาน
กลาง ( x =2.62) 

เม่ือพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศมีปญหามากที่สุดคือขอท่ี31 การเก็บขอมูลโดยใช
เคร่ืองมือตางๆ เชน แบบสังเกต แบบสํารวจขอมูล แบบสอบถามเพ่ือประเมินงานวิจัย ( x =2.62) ซ่ึง
อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอท่ี33 การประเมินผลการนิเทศในรูปของคณะกรรมการ 
( x =2.56) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศมีปญหานอยท่ีสุดคือขอท่ี37 การแจงผลการประเมิน
งานวิจัยในช้ันเรียนใหอาจารยทราบ ( x =2.42) ซ่ึงอยูในระดับนอย 

สวนอาจารยผูสอนมีปญหามากท่ีสุดคือขอท่ี31 การเก็บขอมูลโดยใชเคร่ืองมือตางๆ เชน 
แบบสังเกต แบบสํารวจขอมูล แบบสอบถามเพื่อประเมินงานวิจัย ( x =2.70) ซ่ึงอยูในระดับปาน
กลาง รองลงมาคือขอท่ี34 การประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการและวิธีการ
เกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน ( x =2.65) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และอาจารยผูสอนมีปญหานอย
ท่ีสุดคือขอท่ี37 การแจงผลการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนใหอาจารยทราบ ( x =2.06) ซ่ึงอยูใน
ระดับนอย 
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา 
แนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาเพื่อจัดทําวิจัยในช้ันเรียน แสดงในตาราง

ดังตอไปนี้ 
ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนา

กระบวนการนิเทศการศึกษาเพื่อจัดทําวิจัยในช้ันเรียน 
ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 

แนวทางการพัฒนา x  S.D. ระดับ
ปญหา 

x  S.D. ระดับ
ปญหา 

1. หลักมนุษยสัมพันธในการนิเทศภายใน 4.10 0.74 มาก 3.96 0.79 มาก 
2. หลักการประสานงานเพ่ือแกไขปญหา
ขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้น 

4.05 0.80 มาก 3.80 0.92 มาก 

3. หลักการสรางความเขาใจอันดีแกอาจารย
ภายในวิทยาลัย 

4.14 0.80 มาก 3.95 0.90 มาก 

4. วิธีการพัฒนาความเปนผูนําใหเกิดแกเพ่ือน
ครูในโรงเรียน 

3.85 0.80 มาก 3.77 0.83 มาก 

5. หลักการใหคณาจารยมีสวนรวม
รับผิดชอบรวมตัดสินใจและรวมใชอํานาจ 

3.78 0.83 มาก 3.69 0.88 มาก 

6. หลักประชาธิปไตยในการนิเทศการศึกษา 4.02 0.87 มาก 3.82 0.80 มาก 
7. หลักการทํางานโดยรูปกระบวนการกลุม 3.84 0.80 มาก 3.64 0.89 มาก 
8. วิธีการใหไดเรียนรูจากตัวแบบเชน 
ตนแบบผูเช่ียวชาญแลวนํามาพัฒนาการทํา
วิจัยในช้ันเรียนของตน 

3.63 0.86 มาก 3.65 0.89 มาก 

9. วิธีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการ
ประชุมสัมมนาท่ีตองลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือให
เกิดความรูความต่ืนตัวในการพัฒนาการสอน 

3.78 0.87 มาก 3.72 0.82 มาก 

10. วิธีการเลือกใชประโยชนจากบุคลากร
อยางมีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความสามารถหรือความตองการโดย
คณาจารยมีสวนรวมในการพิจารณา 

3.75 0.77 มาก 3.75 0.84 มาก 

11. วิธีการใหอาจารยมีโอกาสรวมในการ
ประชุมวางแผนวางโครงการและนโยบาย
ตางๆ ของการทําวิจัยในช้ันเรียนตลอดจนทํา
ใหทุกคนมีเปาหมายการทํางานเดียวกัน 

3.80 0.82 มาก 3.79 0.83 มาก 
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ตารางท่ี 4.14 (ตอ)       

ผูนิเทศ อาจารยผูสอน 
แนวทางการพัฒนา x  S.D. ระดับ

ปญหา 
x  S.D. ระดับ

ปญหา 
12. วิธีการจัดระบบบริการ จัดใหมีคูมือ 
หลักสูตรทําวิจัยในช้ันเรียน สื่อและอุปกรณ
ที่ครูสามารถใชไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

3.73 0.74 มาก 3.73 0.78 มาก 

13. วิธีการจัดระบบใหอาจารยมีโอกาส
พัฒนาทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียนของตน 

3.74 0.73 มาก 3.76 0.80 มาก 

14. วิธีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.82 0.75 มาก 3.70 0.87 มาก 

15. วิธีการจัดใหมีการจัดทําแผนงานและงบ 
ประมาณในการทําวิจัยในช้ันเรียนท่ี
สอดคลองกับแผนงานจากหนวยงานตน
สังกัด 

3.79 0.81 มาก 3.77 0.81 มาก 

16. วิธีการจัดระบบหรือกระบวนการเพ่ือให
มีผูนิเทศจากภายนอกมาทําการนิเทศ เชน 
จากกลุมสถาบันการศึกษา อําเภอหรือจังหวัด 

3.69 0.71 มาก 3.69 0.76 มาก 

17. วิธีการกําหนดหนาที่และแตงต้ัง
คณะกรรมการการดําเนินงานนิเทศภายใน
อยางชัดเจน 

3.76 0.64 มาก 3.73 0.81 มาก 

18. วิธีการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.74 0.79 มาก 3.67 0.88 มาก 

  

จากตารางแนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนตามความ
คิดเห็นของผูนิเทศและอาจารยผูสอนพบวา ผูนิเทศมีความคิดเห็นวาหลักการหรือวิธีการที่สงผลให
กระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายมากที่สุดคือขอท่ี3 หลักการสรางความเขาใจอันดีแกอาจารย
ภายในวิทยาลัย ( x =4.14) ซ่ึงอยูในระดับมาก รองลงมาคือขอท่ี1 หลักมนุษยสัมพันธในการนิเทศ
ภายใน ( x =4.10) ซ่ึงอยูในระดับมาก และผูนิเทศมีความคิดเห็นวาหลักการหรือวิธีการนั้นจะสงผล
ใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายนอยท่ีสุดคือขอท่ี8 วิธีการใหไดเรียนรูจากตัวแบบเชน ตนแบบ
ผูเชี่ยวชาญแลวนํามาพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนของตน ( x =3.63) ซ่ึงอยูในระดับมาก 

สวนอาจารยผูสอนมีความคิดเห็นวาหลักการหรือวิธีการท่ีสงผลใหกระบวนการนิเทศ
บรรลุเปาหมายมากท่ีสุดคือขอท่ี1 หลักมนุษยสัมพันธในการนิเทศภายใน ( x =3.96) ซ่ึงอยูในระดับ
มาก รองลงมาคือขอท่ี3 หลักการสรางความเขาใจอันดีแกอาจารยภายในวิทยาลัย ( x =3.95) ซ่ึงอยู
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ในระดับมาก และอาจารยผูสอนมีความคิดเห็นวาหลักการหรือวิธีการนั้นจะสงผลใหกระบวนการ
นิเทศบรรลุเปาหมายนอยท่ีสุดคือขอท่ี7 หลักการทํางานโดยรูปกระบวนการกลุม ( x =3.64) ซ่ึงอยู
ในระดับมาก 



 
 

การวิจัยเร่ืองการสรางกระบวนการนิเทศภายในเพ่ือจัดทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารย
ประจํา วิทยาลัยแสงธรรมมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพกระบวนการนิเทศภายในเพ่ือจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยประจํา

วิทยาลัยแสงธรรม 
2. เพ่ือศึกษาปญหากระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในช้ันเรียนของอาจารยประจํา

วิทยาลัยแสงธรรม 
3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศภายในเพ่ือจัดทําวิจัยในช้ันเรียนของอาจารย

ประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมผูใหขอมูลท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูนิเทศและอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 

ประจําปการศึกษา 2552  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม เร่ือง การสรางกระบวนการนิเทศภายในเพื่อ

จัดทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ เปนขอคําถามแบบ
ตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 สภาพและปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา สอบถามเกี่ยวกับสภาพ
กระบวนการนิเทศการศึกษาและปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประเมินคา ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา สอบถามเก่ียวกับแนวทาง
พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 1) คณะผูวิจัยออกหนังสือขอความรวมมือในการศึกษาคนควาไปยัง
กลุมผูใหขอมูล 2) แจกแบบสอบถามท้ังหมดพรอมรับคืนดวยตนเอง 3) ตรวจสอบความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม ไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณ จํานวน 54 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.60 
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การวิเคราะหขอมูล ขอมูลสภาพกระบวนการนิเทศการศึกษา ปญหากระบวนการนิเทศ
การศึกษาและแนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสภาพกระบวนการนิเทศการศึกษา มีดังนี ้

สภาพกระบวนการนิเทศของผูนิเทศท้ัง 5 ข้ันโดยภาพรวมตลอดกระบวนการ ผูนิเทศ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการท่ีปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ข้ันการสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความ
ตองการ อันดับ 2 คือข้ันการปฏิบัติงานการนิเทศ อันดับ 3 คือข้ันการวางแผนและกําหนดทางเลือก 
อันดับ 4 คือข้ันการประเมินผลและรายงานผลและขั้นท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือข้ันการสรางส่ือ
และเคร่ืองมือ  

สําหรับอาจารยผูสอนโดยภาพรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด
คือข้ันการสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ อันดับ 2 คือข้ันการวางแผนและกําหนด
ทางเลือก อันดับ 3 คือข้ันการปฏิบัติงานการนิเทศ อันดับ 4 คือข้ันการสรางส่ือและเคร่ืองมือ และ
ข้ันท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือข้ันการประเมินผลและรายงานผล  
 

เม่ือพิจารณาสภาพของแตละข้ัน เปนดังนี ้
ขั้นท่ี 1 การสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการโดยภาพรวม ผูนิเทศปฏิบัติใน

ระดับปานกลาง รายการท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อใชเปนขอมูลใน
การวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน รองลงมา คือ การสํารวจความตองการหนังสือ ตํารา คูมือ 
เอกสารเสริมความรู และทักษะดานการทําวิจัยในชั้นเรียนและขอท่ีผูนิเทศปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การ
ระดมความคิด และรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยแตละทาน เพ่ือนํามาวิเคราะหและ
วางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน  

สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือ 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน รองลงมา 
คือ การสํารวจความตองการหนังสือ ตํารา คูมือ เอกสารเสริมความรู และทักษะดานการทําวิจัยใน
ช้ันเรียน และขอท่ีผูนิเทศปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การระดมความคิด และรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการ
สอนของอาจารยแตละทาน เพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน  

ขั้นท่ี 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก โดยภาพรวม ผูนิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง 
รายการท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การกําหนดเวลา หรือชวงเวลาการทําวิจัยในชั้นเรียนใหสอดคลองกับ
แผนการสอนของอาจารยแตละทาน รองลงมา คือ การแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศกระบวนการทํา
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วิจัยในช้ันเรียน และรายการที่ปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การเขียนโครงรางงานวิจัยโดยระบุวัตถุประสงค 
ขอบขาย เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ ฯลฯ  

สําหรับอาจารยผูสอนโดยภาพรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือ 
การกําหนดเวลา หรือชวงเวลาการทําวิจัยในช้ันเรียนใหสอดคลองกับแผนการสอนของอาจารยแต
ละทาน รองลงมา คือ การแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน และรายการที่
ปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
ประเมินผลและการสอนซอมเสริมมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน  

ขั้นท่ี 3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือ โดยภาพรวมผูนิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการท่ี
ปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อใหอาจารยไดศึกษาคนควาและ
พัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน รองลงมา คือ การจัดทําเคร่ืองมือที่ชวยในการทําวิจัยในช้ันเรียน
รูปแบบตางๆ อยางหลากหลายเพื่อใชในกระบวนการทําวิจัย เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบ
สํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม เปนตน และรายการท่ีปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การจัดทําชุดฝก
อบรม ส่ือเคร่ืองมือในการทําวิจัยในช้ันเรียน  

สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือ 
การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อใหอาจารยไดศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัยใน
ช้ันเรียน รองลงมา คือ การจัดทําเคร่ืองมือท่ีชวยในการทําวิจัยในชั้นเรียนรูปแบบตางๆ อยาง
หลากหลายเพ่ือใชในกระบวนการทําวิจัย เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน 
แบบสอบถาม เปนตน และรายการท่ีปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การจัดทําชุดฝกอบรม ส่ือเคร่ืองมือในการ
ทําวิจัยในช้ันเรียน  

ขั้นท่ี 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ โดยภาพรวมผูนิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการที่
ปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การแนะนําใหอาจารยศึกษารายละเอียดดานกระบวนการวิจัยกอนทําวิจัยในช้ัน
เรียน รองลงมา คือ การสนทนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติ
งานวิจัยตลอดจนเทคนิควิธีการทําวิจัยแกคณาจารย และรายการท่ีปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ  การวิจารณ
ผลงานวิจัยโดยคณาจารยผลัดกันอานและวิเคราะหงานวิจัย แลวนําขอมูลยอนกลับมาอภิปรายและ
เสนอแนะเพ่ือปรับแกงานวิจัยในช้ันเรียนและการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู ความเขาใจ
ในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน  

สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง  รายการท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือ 
การแนะนําใหอาจารยศึกษารายละเอียดดานกระบวนการวิจัยกอนทําวิจัยในช้ันเรียน รองลงมา คือ 
การสนทนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติงานวิจัยตลอดจน
เทคนิควิธีการทําวิจัยแกคณาจารย และรายการที่ปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การเชิญวิทยากรจากภายนอก
มาใหความรู ความเขาใจในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน  
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ขั้นท่ี 5 การประเมินผลและรายงานผล โดยภาพรวมผูนิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง 
รายการที่ปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การประเมินผลการปฏิบัติการนิเทศในรูปแบบตางๆ เชน ประเมินผล
การประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ รองลงมา คือ การแจงผลการประเมิน
งานวิจัยในชั้นเรียนใหอาจารยทราบ และรายการท่ีปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การประเมินผลการนิเทศ
เปนระยะตอเน่ืองต้ังแตเร่ิมตนจนถึงส้ินสุดการทําวิจัยในช้ันเรียน 

สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือ 
การแจงผลการประเมินงานวิจัยในช้ันเรียนใหอาจารยทราบ รองลงมา คือ การประเมินผลการ
ปฏิบัติการนิเทศในรูปแบบตางๆ เชน ประเมินผลการประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทาง
วิชาการ และรายการท่ีปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการ
และวิธีการเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 

 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา 
ปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาของผูนิเทศทั้ง 5 ข้ันโดยภาพรวมผูนิเทศมีปญหาใน

ระดับปานกลาง รายการท่ีมีปญหามากที่สุด คือ ข้ันการสรางส่ือและเคร่ืองมือ อันดับ 2 คือ ข้ันการ
สํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ อันดับ 3 คือ ข้ันการวางแผนและกําหนดทางเลือก 
อันดับ 4 คือ ข้ันการปฏิบัติงานการนิเทศและผูนิเทศมีปญหานอยท่ีสุด คือ ข้ันการประเมินผลและ
รายงานผล  

สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง รายการท่ีมีปญหามากท่ีสุด 
คือ ข้ันการสรางส่ือและเคร่ืองมือ อันดับ 2 คือ ข้ันการวางแผนและกําหนดทางเลือก อันดับ 3 คือ 
ข้ันการสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ อันดับ4 คือ ข้ันการปฏิบัติงานการนิเทศ และ
รายการท่ีมีปญหานอยท่ีสุด คือ ข้ันการประเมินผลและรายงานผล  
 

เม่ือพิจารณาปญหาของแตละข้ัน เปนดังนี ้
ขั้นท่ี 1 การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ โดยภาพรวมผูนิเทศมีปญหาใน

ระดับปานกลาง  รายการท่ีม  ีปญหามากท่ีสุด  คือ  การสํารวจความตองการดานหองเรียน 
หองปฏิบัติการ หรือสถานท่ีปฏิบัติงานในการทําวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา คือ การประเมินความ
ตองการที่จําเปนของอาจารยแตละทานเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนและรายการที่มีปญหานอย
ท่ีสุด คือ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน  

สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง รายการท่ีมีปญหามากท่ีสุด 
คือ การประเมินความตองการท่ีจําเปนของอาจารยแตละทานเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน 
รองลงมา คือ การประเมินความตองการท่ีจําเปนของอาจารยแตละทานความตองการหนังสือ ตํารา



 

 73 

คูมือ เอกสารเสริมความรูและทักษะ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ และรายการที่มีปญหานอยท่ีสุด คือ 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน  

ขั้นท่ี 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือกโดยภาพรวม ผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง 
รายการท่ีมีปญหามากท่ีสุด คือ การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การวัดผลประเมินผลและการสอนซอมเสริมมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัยในชั้น
เรียน รองลงมา คือ การเขียนโครงรางงานวิจัยโดยระบุวัตถุประสงค ขอบขาย เปาหมาย วิธีการ
ปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ ฯลฯ และรายการที่มีปญหานอยท่ีสุด คือ การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
กระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน  

สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง รายการท่ีมีปญหามากท่ีสุด 
คือ การเขียนโครงรางงานวิจัยโดยระบุวัตถุประสงค ขอบขาย เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา
ปฏิบัติ ฯลฯ รองลงมา คือ การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนการ
วัดผลประเมินผลและการสอนซอมเสริมมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน 
และรายการที่มีปญหานอยท่ีสุด คือ การแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน 

ขั้นท่ี 3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือ โดยภาพรวมผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง รายการ
ที่มีปญหามากที่สุด คือ การจัดทําชุดฝกอบรม ส่ือเคร่ืองมือในการทําวิจัยในช้ันเรียน รองลงมา คือ 
การจัดทําเคร่ืองมือท่ีชวยในการทําวิจัยในช้ันเรียนรูปแบบตางๆ อยางหลากหลายเพ่ือใชใน
กระบวนการทําวิจัย เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม เปนตน
และรายการที่มีปญหานอยท่ีสุด คือ การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อใหอาจารยได
ศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน  

สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง รายการท่ีมีปญหามากท่ีสุด 
คือ การจัดทําชุดฝกอบรม ส่ือเคร่ืองมือในการทําวิจัยในช้ันเรียน รองลงมา คือ การจัดทําเคร่ืองมือท่ี
ชวยในการทําวิจัยในชั้นเรียนรูปแบบตางๆ อยางหลากหลายเพ่ือใชในกระบวนการทําวิจัย เชน 
แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม เปนตนและรายการท่ีมีปญหา
นอยท่ีสุด คือ การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อใหอาจารยไดศึกษาคนควาและ
พัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน  

ขั้นท่ี 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ โดยภาพรวมผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง รายการท่ี
มีปญหามากท่ีสุด คือ การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู ความเขาใจในการพัฒนาการทํา
วิจัยในช้ันเรียน รองลงมา คือ การจัดนิทรรศการเผยแพรความรูขาวสาร ผลงานวิจัยเพื่อการ
ประชาสัมพันธใหอาจารยเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาการทําวิจัยในช้ัน
เรียนไดและรายการที่มีปญหานอยท่ีสุด คือ การเยี่ยมช้ันเรียน รวบรวมขอมูลการสอนเพื่อวาง
แผนการทําวิจัยในช้ันเรียน  
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สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง รายการท่ีมีปญหามากท่ีสุด 
คือ การสงเสริมใหอาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ ใหความรูดานการวิจัยแกเพื่อนอาจารย เพ่ือให
อาจารยนํามาพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา คือ การจัดนิทรรศการเผยแพรความรูขาวสาร 
ผลงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธใหอาจารยเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไปปรับปรุง
พัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนไดและรายการท่ีมีปญหานอยท่ีสุด คือ การสนทนาทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาเพ่ิมพูนความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติงานวิจัยตลอดจนเทคนิควิธีการทําวิจัยแก
คณาจารย  

ขั้นท่ี 5 การประเมินผลและรายงานผล โดยภาพรวมผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง 
รายการท่ีมีปญหามากท่ีสุด คือ การเก็บขอมูลโดยใชเคร่ืองมือตางๆ เชน แบบสังเกต แบบสํารวจ
ขอมูล แบบสอบถามเพื่อประเมินงานวิจัย รองลงมา คือ การประเมินผลการนิเทศในรูปของ
คณะกรรมการและรายการท่ีมีปญหานอยที่สุด คือ การแจงผลการประเมินงานวิจัยในช้ันเรียนให
อาจารยทราบ  

สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง รายการท่ีมีปญหามากท่ีสุด 
คือ การเก็บขอมูลโดยใชเคร่ืองมือตางๆ เชน แบบสังเกต แบบสํารวจขอมูล แบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินงานวิจัย รองลงมา คือ การประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการและวิธีการ
เกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียนและรายการที่มีปญหานอยท่ีสุด คือ การแจงผลการประเมินงานวิจัย
ในช้ันเรียนใหอาจารยทราบ  
 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา 
ผูนิเทศ มีความคิดเห็นวา หลักการหรือวิธีการที่สงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมาย 

มากท่ีสุด คือ หลักการสรางความเขาใจอันดีแกอาจารยภายในวิทยาลัย รองลงมา คือ หลักมนุษย
สัมพันธในการนิเทศภายในและรายการที่จะสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายนอยท่ีสุด 
คือ วิธีการใหไดเรียนรูจากตัวแบบเชน ตนแบบผูเช่ียวชาญแลวนํามาพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของตน  
 สําหรับอาจารยผูสอน มีความคิดเห็นวา หลักการหรือวิธีการท่ีสงผลใหกระบวนการนิเทศ
บรรลุเปาหมาย มากท่ีสุด คือ หลักมนุษยสัมพันธในการนิเทศภายใน รองลงมา คือ หลักการสราง
ความเขาใจอันดีแกอาจารยภายในวิทยาลัยและรายการท่ีสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมาย
นอยท่ีสุด คือ หลักการทํางานโดยรูปกระบวนการกลุม  
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อภิปรายผล 
การวิจัยนี้ เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อสรางกระบวนการนิเทศภายในเพ่ือการจัดทําวิจัย

ในช้ันเรียนสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม ผลการวิจัยจึงไดขอมูลพื้นฐานเพ่ือการนําไป
สรางกระบวนการนิเทศเพื่อใหเกิดการวิจัยในช้ันเรียน 

จากผลการวิจัย พบวาการสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการทําวิจัยในช้ันเรียนอยางจริงจัง เปน
ความจําเปนพื้นฐาน ควบคูกับการจัดเตรียมและพัฒนาทักษะแกอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
ผลการวิจัยพบวาอาจารยผูสอนตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน ซ่ึง
แมวาจะมีการดําเนินการบางแลว แตมีลักษณะขาดการติดตามและขาดระบบการทํางานรวมกันเพื่อ
อํานวยความสะดวกตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของอาจารย 

นอกจากนั้น การจัดเตรียมและเสริมสรางนักนิเทศภายในท่ีมีลักษณะเปน  “ผูชวยสอน” ซ่ึง
ทําหนาท่ีชวยอาจารยประจํารายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในวิทยาลัยแสงธรรมเปนส่ิงจําเปน 
สําหรับวิทยาลัยแสงธรรม เนื่องจากอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรมสวนใหญมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาปรัชญาและเทววิทยา ซ่ึงอาจขาดทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียน ซ่ึงมีลักษณะเปนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติ ทดลองหรือคิดคนปญหาและวิธีการแกปญหาและพัฒนาใหเกิดคุณภาพการเรียนการสอน
อยางตอเน่ือง 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ควรระดมความคิดและรวบรวม
ปญหาเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือนํามาวิเคราะห และวางแผนการนิเทศพรอมท้ังระดม
ความคิดและรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการทําวิจัยเพ่ือนํามาวิเคราะหและวางแผนการนิเทศ 

การวางแผนและกําหนดทางเ ลือกควรจัดทําแผนปฏิบัติการนิ เทศโดยระบุ
วัตถุประสงค ขอบขาย ภารกิจเปาหมาย วิธีการปฏิบัติ รวมท้ังจัดทําคูมือการนิเทศโดยใหอาจารย
ผูสอนมีสวนรวม พรอมท้ังนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลและประเมินผลมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อวางแผนการนิเทศ 

การสรางส่ือและเคร่ืองมือ ควรจัดทําชุดฝกอบรมส่ือ เคร่ืองมือในการนิเทศ 
 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
ควรศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท่ีสงผลใหกระบวนการนิเทศเพ่ือจัดทําวิจัยในช้ันเรียน

บรรลุเปาหมาย 
ควรศึกษาทักษะหรือเทคนิคเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อจัดทําวิจัยในช้ันเรียน 
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เร่ือง การสรางกระบวนการนิเทศภายในเพือ่จัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
สําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 

 

คําชี้แจง 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 สภาพและปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา 
 ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยในช้ันเรียนสําหรับอาจารยประจําวทิยาลัยแสงธรรม 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริง 
  

1. ปจจุบันทานทําหนาท่ีใด 

 ผูนิเทศ    ผูสอน 
 
ตอนท่ี2 สภาพและปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา 
คําชี้แจง 
 โปรดอานขอความแตละขอแลวทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติ (ดานซาย) ท่ี
ตรงกับสภาพการปฏิบัติจริงของการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใชเกณฑพิจารณาดังตอไปนี้ 
 

 การปฏิบตั ิ
  ระดับการปฏิบัติ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติ มากท่ีสุด 
  ระดับการปฏิบัติ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติ มาก 
  ระดับการปฏิบัติ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติ ปานกลาง 
  ระดับการปฏิบัติ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติ นอย 
  ระดับการปฏิบัติ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติ นอยท่ีสุด หรือไมมีการปฏิบัติ 
 และทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับปญหา (ดานขวา) ท่ีตรงกับปญหาของการนิเทศ
การศึกษา โดยใชเกณฑการพจิารณา ดังตอไปน้ี 
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 ปญหา 
  ระดับการปญหา 5 หมายถึง มีอุปสรรค มากที่สุด หรือไดผล นอยท่ีสุด 
  ระดับการปฏิบัติ 4 หมายถึง มีอุปสรรค มาก หรือไดผล นอย 
  ระดับการปฏิบัติ 3 หมายถึง มีอุปสรรค ปานกลาง หรือไดผล ปานกลาง 
  ระดับการปฏิบัติ 2 หมายถึง มีอุปสรรค นอย หรือไดผล มาก 
  ระดับการปฏิบัติ 1 หมายถึง มีอุปสรรค นอยท่ีสุด หรือไดผล มาก 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ระดับปญหา 

5 4 3 2 1 

รายการ 

5 4 3 2 1 
     ขั้นท่ี 1 การสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการการ 

            นิเทศ 

     

     1. การสํารวจความพรอมของการทําวิจัยในช้ันเรียน      
     2. การสํารวจความตองการหนังสือ ตํารา คูมือ  เอกสารเสริมความรู 

และทักษะดานการทําวิจัยในช้ันเรียน 
     

     3. การสํารวจความตองการดานหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือสถานที่
ปฏิบัติงานในการทําวิจัยในช้ันเรียน 

     

     4. การประเมินความตองการที่จําเปนของอาจารยแตละทานเก่ียวกับ
การทําวิจัยในช้ันเรียน 

     

     5. การประเมินความตองการที่จําเปนของอาจารยแตละทานความ
ตองการหนังสือ ตําราคูมือ เอกสารเสริมความรูและทักษะ งานวิจัยที่
เก่ียวของ ฯลฯ 

     

     6. การประเมินความตองการที่จําเปนของอาจารยแตละทานดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือสถานที่ปฏิบัติงาน 

     

     7. การรวบรวมแผนการสอน ขอมูลประกอบ การสอนซอมเสริม หรือ
สอนพิเศษ เพ่ือวิเคราะหหระบวนการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในช้ัน
เรียน 

     

     8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือใชเปนขอมูลในการวาง
แผนการทําวิจัยในช้ันเรียน 

     

     9. การระดมความคิด และรวบรวมปญหาเก่ียวกับการสอนของอาจารย
แตละทาน เพ่ือนํามาวิเคราะหและวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน 

     

     ขั้นท่ี 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก      

     10. การแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน      
     11. การนําขอมูลเก่ียวกับแผนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนการวัดผลประเมินผลและการสอนซอมเสริมมาจัดลําดับ
ความสําคัญเพ่ือวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน 
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ระดับการ
ปฏิบัติ 

ระดับปญหา 

5 4 3 2 1 

รายการ 

5 4 3 2 1 
     12. การเขียนโครงรางงานวิจัยโดยระบุวัตถุประสงค ขอบขาย 

เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ ฯลฯ 
     

     13. การกําหนดเวลา หรือชวงเวลาการทําวิจัยในช้ันเรียนใหสอดคลอง
กับแผนการสอนของอาจารยแตละทาน 

     

     ขั้นท่ี 3 การสรางสื่อและเคร่ืองมือ      

     14. การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อใหอาจารยได
ศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน 

     

     15. การจัดทําเครื่องมือที่ชวยในการทําวิจัยในช้ันเรียนรูปแบบตางๆ 
อยางหลากหลายเพ่ือใชในกระบวนการทําวิจัย เชน แบบทดสอบ 
แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม เปนตน 

     

     16. การจัดทําชุดฝกอบรม สื่อเครื่องมือในการทําวิจัยในช้ันเรียน      
     ขั้นท่ี 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ      

     17. การประชุมตกลงหรือช้ีแจงสรางความม่ันใจใหอาจารยหรือผู
นิเทศเก่ียวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 

     

     18. การเย่ียมช้ันเรียน รวบรวมขอมูลการสอนเพ่ือวางแผนการทําวิจัย
ในช้ันเรียน 

     

     19. การแนะนําใหอาจารยศึกษารายละเอียดดานกระบวนการวิจัยกอน
ทําวิจัยในช้ันเรียน 

     

     20. การสงเสริมใหอาจารยที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ ใหความรูดานการ
วิจัยแกเพ่ือนอาจารย เพ่ือใหอาจารยนํามาพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน 

     

     21. การระดมความคิดเพ่ือคนควาแนวความคิดริเริ่มในการทําวิจัยใน
ช้ันเรียน 

     

     22. การกํากับติดตามการใชและปรับปรุงวิธีดําเนินการวิจัยใหมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ 

     

     23. การสนทนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาเพ่ิมพูนความรูความเขาใจใน
แนวทางปฏิบัติงานวิจัยตลอดจนเทคนิควิธีการทําวิจัยแกคณาจารย 

     

     24. การใหการปรึกษาแนะนําแกอาจารยเพ่ือใหเกิดความกาวหนา และ
ความสามารถท่ีจะรับผิดชอบงานท่ีสูงขึ้นหรือเปนที่ยอมรับจากเพ่ือน
รวมงาน 

     

     25. การจัดนิทรรศการเผยแพรความรูขาวสาร ผลงานวิจัยเพ่ือการ
ประชาสัมพันธใหอาจารยเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไป
ปรับปรุงพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนได 
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ระดับการ
ปฏิบัติ 

ระดับปญหา 

5 4 3 2 1 

รายการ 

5 4 3 2 1 
     26. การจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน

ของอาจารย 
     

     27. การศึกษาดูงานตางๆ เพ่ือเพิ่มพูนประสบการณและนํามาพัฒนา
ตน พัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     

     28. การวิจารณผลงานวิจัยโดยคณาจารยผลัดกันอานและวิเคราะห
งานวิจัย แลวนําขอมูลยอนกลับมาอภิปรายและเสนอแนะเพื่อปรับแก
งานวิจัยในช้ันเรียน 

     

     29. การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู ความเขาใจในการ
พัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน 

     

     30. การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยในการทําวิจัยในช้ันเรียน      
     ขั้นท่ี 5 การประเมินผลและรายงานผล      

     31. การเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือตางๆ เชน แบบสังเกต แบบสํารวจ
ขอมูล แบบสอบถามเพ่ือประเมินงานวิจัย 

     

     32. การประเมินผลการปฏิบัติการนิเทศในรูปแบบตางๆ เชน 
ประเมินผลการประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ 

     

     33. การประเมินผลการนิเทศในรูปของคณะกรรมการ      
     34. การประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการและวิธีการ

เก่ียวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 
     

     35. การประเมินผลการนิเทศเปนระยะตอเน่ืองต้ังแตเริ่มตนจนถึง
สิ้นสุดการทําวิจัยในช้ันเรียน 

     

     36. การนําเสนอผลการประเมินงานวิจัยในช้ันเรียนของอาจารยแตละ
ทาน โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณที่ปรากฏตอผูบังคับบัญชา
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

     

     37. การแจงผลการประเมินงานวิจัยในช้ันเรียนใหอาจารยทราบ      
 

ตอนท่ี 3 แนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาโรงเรียน 
คําชี้แจง 
 โปรดอานขอความแตละขอแลวพิจารณาวาขอความนั้นเปนหลักการหรือวิธีการที่จะสงผล
ใหกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนของทาน บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช
เกณฑพิจารณา ดังนี้ 
 5 หมายถึง หลักการหรือวิธีการนั้นจะสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง หลักการหรือวิธีการนั้นจะสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายมาก 
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 3 หมายถึง หลักการหรือวิธีการนั้นจะสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายปานกลาง 
 2 หมายถึง หลักการหรือวิธีการนั้นจะสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายนอย 
 1 หมายถึง หลักการหรือวิธีการนั้นจะสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายนอยท่ีสุด 
 

รายการ 5 4 3 2 1 

ในการนิเทศใชหลักการหรือวิธีการตางๆ คือ      

1. หลักมนุษยสัมพันธในการนิเทศภายใน      
2. หลักการประสานงานเพ่ือแกไขปญหาขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้น      
3. หลักการสรางความเขาใจอันดีแกอาจารยภายในวิทยาลัย      
4. วิธีการพัฒนาความเปนผูนําใหเกิดแกเพ่ือนครูในโรงเรียน      
5. หลักการใหคณาจารยมีสวนรวมรับผิดชอบรวมตัดสินใจและรวมใชอํานาจ      
6. หลักประชาธิปไตยในการนิเทศการศึกษา      
7. หลักการทํางานโดยรูปกระบวนการกลุม      
8. วิธีการใหไดเรียนรูจากตัวแบบเชน ตนแบบผูเช่ียวชาญแลวนํามาพัฒนาการ
ทําวิจัยในช้ันเรียนของตน 

     

9. วิธีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมสัมมนาที่ตองลงมือปฏิบัติ
จริงเพ่ือใหเกิดความรูความต่ืนตัวในการพัฒนาการสอน 

     

10. วิธีการเลือกใชประโยชนจากบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความสามารถหรือความตองการโดยคณาจารยมีสวนรวมในการพิจารณา 

     

11. วิธีการใหอาจารยมีโอกาสรวมในการประชุมวางแผนวางโครงการและ
นโยบายตางๆ ของการทําวิจัยในช้ันเรียนตลอดจนทําใหทุกคนมีเปาหมายการ
ทํางานเดียวกัน 

     

12. วิธีการจัดระบบบริการ จัดใหมีคูมือ หลักสูตรทําวิจัยในช้ันเรียน สื่อและ
อุปกรณที่ครูสามารถใชไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

     

13. วิธีการจัดระบบใหอาจารยมีโอกาสพัฒนาทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียนของ
ตน 

     

14. วิธีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทําวิจัยในช้ัน
เรียน 

     

15. วิธีการจัดใหมีการจัดทําแผนงานและงบประมาณในการทําวิจัยในช้ันเรียนที่
สอดคลองกับแผนงานจากหนวยงานตนสังกัด 

     

16. วิธีการจัดระบบหรือกระบวนการเพ่ือใหมีผูนิเทศจากภายนอกมาทําการ
นิเทศ เชน จากกลุมสถาบันการศึกษา อําเภอหรือจังหวัด 

     

17. วิธีการกําหนดหนาที่และแตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานนิเทศภายใน
อยางชัดเจน 

     

18. วิธีการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการทําวิจัยในช้ันเรียน      
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพื่อการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามน้ี 
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1. หัวหนาโครงการวิจัย 
ชื่อ – สกุล  บาทหลวงวุฒชัิย อองนาวา 
สถานท่ีทํางาน  ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
   20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 
   โทร. 0-2429-0100-3  โทรสาร 0-2429-0819 
   E-mail: franciswut@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาปรัชญา 
     วิทยาลัยแสงธรรม 
     ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทววิทยา 
     วิทยาลัยแสงธรรม 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การทํางานปจจุบัน   
   ตําแหนงหนาท่ีประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
    - รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
    - ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  
    - ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
    - อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร 
   ตําแหนงหนาท่ีอ่ืนๆ 

- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
- อาจารยพิเศษ พระคริสตธรรมลูเทอรัน กรุงเทพฯ 

ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน  

- ปรัชญาศาสนา  (พ.ศ. 2549)   
- ปรัชญาเบ้ืองตน (พ.ศ. 2550) 

  หนังสือ   
- มนุษยภาพลักษณของพระเจา  (พ.ศ. 2550) 
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2. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล 
ตําแหนง  รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 
   20  ม.6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
   โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819  
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาปรัชญา 
     วิทยาลัยแสงธรรม 
     ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทววิทยา 
     วิทยาลัยแสงธรรม 
     นศ.บ. นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ปริญญาโท Licence Theology 

St.Thomas Aquinas in Rome, Italy 
     ค.ม. การบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

3. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวทิพอนงค  รัชนีลัดดาจิต 
การศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (เกยีรตินิยมอันดับ 1) 
วิทยาลัยแสงธรรม  จังหวัดนครปฐม 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน นักวจิัยศูนยวิจยัคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
ผลงานทางวิชาการ   

งานวิจัย 

- การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความซ่ือสัตยแหงคําม่ัน
สัญญาของคูสมรส ใน    สังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย)  (พ.ศ. 
2550 – 2551) 

- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวิจัย) 
(พ.ศ. 2551) 



 90 

- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวม
วิจัย, พ.ศ. 2551) 

 

4. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล   นางสาวลลิตา กิจประมวล 
ตําแหนง   หัวหนาแผนกสารสนเทศ 
สถานท่ีทํางาน   ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ  วิทยาลัยแสงธรรม 

20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819 
E-mail : lalita@saengtham.ac.th 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

5. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล   นางสาวนภาดา   ตะเพียนทอง 
ตําแหนง   เจาหนาท่ีศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
สถานท่ีทํางาน   ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ  วิทยาลัยแสงธรรม 

20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี  คณะคุรุศาสตร  สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 
วิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 
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