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สําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม
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โดย

บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
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นภาดา ตะเพียนทอง

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ปการศึกษา 2552

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพกระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียนของอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 2) ศึกษาปญหากระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทํา
วิจัยในชั้นเรียนของอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 3) ศึกษาแนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศ
ภายในเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม กลุมผูใหขอมูลในการวิจัย
ครั้งนี้เปนผูนิเทศและอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม ประจําปการศึกษา 2552 จํานวน 53 คน เก็บ
รวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพกระบวนการนิเทศของผูนิเทศทั้ง 5 ขั้นโดยภาพรวมตลอดกระบวนการ ผูนิเทศ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ ขั้นการสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความ
ตองการ อันดับ 2 คือขั้นการปฏิบัติงานการนิเทศ อันดับ 3 คือขั้นการวางแผนและกําหนดทางเลือก
อันดับ 4 คือขั้นการประเมินผลและรายงานผลและขั้นที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือขั้นการสรางสื่อ
และเครื่องมือ สําหรับอาจารยผูสอนโดยภาพรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการที่ปฏิบัติมาก
ที่สุดคือขั้นการสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ อันดับ 2 คือขั้นการวางแผนและ
กําหนดทางเลือก อันดับ 3 คือขั้นการปฏิบัติงานการนิเทศ อันดับ 4 คือขั้นการสรางสื่อและเครื่องมือ
และขั้นที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือขั้นการประเมินผลและรายงานผล
2. ปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาของผูนิเทศทั้ง 5 ขั้น โดยภาพรวมผูนิเทศมีปญหา
ในระดับปานกลาง รายการที่มีปญหามากที่สุด คือ ขั้นการสรางสื่อและเครื่องมือ อันดับ 2 คือ ขั้น
การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ อันดับ 3 คือ ขั้นการวางแผนและกําหนด
ทางเลือก อันดับ 4 คือ ขั้นการปฏิบัติงานการนิเทศและผูนิเทศมีปญหานอยที่สุด คือ ขั้นการ
ประเมินผลและรายงานผล สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง รายการที่
มีปญ หามากที่ สุด คื อ ขั้น การสรางสื่อ และเครื่ องมือ อั น ดับ 2 คือ ขั้น การวางแผนและกํา หนด
ทางเลือก อันดับ 3 คือ ขั้นการสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ อันดับ 4 คือ ขั้นการ
ปฏิบัติงานการนิเทศ และรายการที่มีปญหานอยที่สุด คือ ขั้นการประเมินผลและรายงานผล
3. แนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา ผูนิเทศ มีความคิดเห็นวา หลักการหรือ
วิธีการที่สงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมาย มากที่สุด คือ หลักการสรางความเขาใจอันดีแก
อาจารยภายในวิทยาลัย รองลงมา คือ หลักมนุษยสัมพันธในการนิเทศภายในและรายการที่จะสงผล
ใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายนอยที่สุด คือ วิธีการใหไดเรียนรูจากตัวแบบเชน ตนแบบ
ผูเชี่ยวชาญแลวนํามาพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของตน สําหรับอาจารยผูสอน มีความคิดเห็นวา
หลักการหรือวิธีการที่สงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมาย มากที่สุด คือ หลักมนุษยสัมพันธ
ก

ในการนิเทศภายใน รองลงมา คือ หลักการสรางความเขาใจอันดีแกอาจารยภายในวิทยาลัยและ
รายการที่ ส ง ผลให ก ระบวนการนิ เ ทศบรรลุ เ ป า หมายน อ ยที่ สุ ด คื อ หลั ก การทํ า งานโดยรู ป
กระบวนการกลุม
คําสําคัญ :

1) การวิจัยในชั้นเรียน
2) การนิเทศภายใน
3) อาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม

ข

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
ค

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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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพกระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียนของอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 2) ศึกษาปญหากระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทํา
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หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้ จะเปนขอมูลเพื่อการจัดและพัฒนาระบบการนิเทศ เพื่อการ
จั ด ทํ า การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นสํ า หรั บ อาจารย ป ระจํ า วิ ท ยาลั ย แสงธรรม ซึ่ ง เป น ส ว นสํ า คั ญ ต อ การ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม
ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ที่ ช ว ยอํ า นวยความสะดวกและอนุ มั ติ ใ ห ง านวิ จั ย นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภารกิจหลักของคณาจารย ดําเนินตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 8 จะเห็นไดวา ภารกิจสําคัญของอาจารยในสถาบัน
อุดมศึกษา คือ การเรียนการสอนที่ตองพัฒนาอยูเสมอ อาศัยกระบวนการวิจัย ซึ่ง ปรีชา ชางขวัญยืน
(สัมภาษณ, 2551) วิเคราะหวาการเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา จําเปนตองมีความรูใหมๆ เพื่อ
นําความรูมาสอนนักศึกษา จะสอนไดก็ตอเมื่อผูสอนเคยมีประสบการณหรือการศึกษาคนควาในสิ่ง
ที่สอน แมวาความรูไมเปลี่ยนแปลง แตสามารถมองดวยมุมมองใหมไดเสมอ
วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่
กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ทุกป เพื่อสะทอนภาพ
ที่แ ท จ ริงของสถานศึก ษาในทุกองคประกอบตามมาตรฐานการจัดการศึ ก ษา ผลการจัด การทํา
รายงานการประเมินตนอง (SAR) ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 และปการศึกษา 2551 สรุป
สาระไดวาจํานวนงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนหรือที่เรียกวา “งานวิจัยใน
ชั้นเรียน” ยังมีนอยมาก
สอดคล อ งกั บ ที่ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละคณะศาสนศาสตร วิ ท ยาลั ย แสงธรรม ได ทํ า
แบบสอบถามขอมูลเพื่อการวางแผนและการจัดการความเสี่ยงในเรื่องภาระงานวิจัยของอาจารย
คณะมนุษยศาสตรและศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ระหวางปการศึกษา 2550-2551 ผลสํารวจ
พบวา รอยละ 65 ของคณาจารยวิทยาลัยแสงธรรม ไมมีประสบการณการทําวิจัย (หลังจบการศึกษา)
(ฝายวิชาการ, 2551: 38) และจากรายงานการประเมินตนเองของคณะศาสนศาสตรและคณะ
มนุษยศาสตร ปการศึกษา 2551 (คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ,

2552) เสนอแนวทางปรับปรุงวา ควรหาแนวทางและมาตรการสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยมากขึน้
นอกจากนั้นไดเสนอแนวทางการพัฒนาวา ควรพัฒนางานวิจัยเพื่อสงเสริมดานการเรียนการสอนให
มากยิ่งขึ้น จึงเปนขอมูลที่วิทยาลัยแสงธรรมตองทําการพัฒนาและสงเสริมใหคณาจารยของสถาบัน
ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางจริงจัง
ซึ่งสอดคลองกับรายงานประเมินตนเอง ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัย
แสงธรรม ปการศึกษา 2551 ที่คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยวิจัย
คน คว า ศาสนาและวั ฒ นธรรม วิ ท ยาลัย แสงธรรม เสนอแนวทางปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิน งานของ
ศูนยวิจัยฯ วา ศูนยวิจัยฯ ควรผลักดันใหบุคลากรเกิดการตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการ
ทําวิจัย โดยเฉพาะบรรดาคณาจารยที่จําเปนอยางยิ่งในการสรางองคความรูใหม ๆ เพื่อถายทอดให
นักศึกษาตอไป และเสนอแนวทางการพัฒนาในอนาคตวา ควรสงเสริมการทําวิจัยอยางจริงจัง และ
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะบุคลากรประจํา ทั้งอาจารยและเจาหนาที่ ใหสามารถทํางานวิจัยไปพรอมๆ
กับการทํางานประจํา (2552: 15)
นอกจากนั้น ในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552
องคประกอบที่ 2 เรื่องการเรียนการสอน ตามตัวบงชี้ที่ 2.8 ที่กําหนดใหมีระบบและกลไกสนับสนุน
ใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีคําอธิบายวาอาจารยตองมีการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา งานวิจัยประเภทนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กําหนด มีการจัดการเรียนการสอนที่สนองความตองการของ
ผูเรียน สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูและการเรียนรู (แผนกพัฒนาคุณภาพ, 2552: 47 – 49)
ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงเห็นวา การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศภายในเพื่อ
จัดทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารยประจํา วิทยาลัยแสงธรรม จะเปนวิธีการแกปญหาสําหรับ
อาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรมที่มีภาระงานมาก มีเวลาในการทําวิจัยนอย เพื่อใชกระบวนการ
นิเทศภายในเปนสวนหนึ่งในการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพกระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยประจํา
วิทยาลัยแสงธรรม
2. เพื่อศึกษาปญหากระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยประจํา
วิทยาลัยแสงธรรม
3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย
ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูนิเทศและอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม
ประจําปการศึกษา 2552
ตัวแปรที่ศึกษา
1. สภาพกระบวนการนิเทศการศึกษา
2. ปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา
3. แนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยนี้
1. ไดทราบสภาพกระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยประจํา
วิทยาลัยแสงธรรม
2. ไดทราบปญหากระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยประจํา
วิทยาลัยแสงธรรม
3. ไดแนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย
ประจําวิทยาลัยแสงธรรม

นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
ผูนิเทศ
หมายถึง ผูทําหนาที่ในการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
อาจารย
หมายถึง บุคลากรที่ทําหนาที่สอนในวิทยาลัยแสงธรรม
กระบวนการนิเทศการศึกษา หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผูนิเทศและอาจารย
ผูสอนอยางมีระบบ มีแบบแผนเปนขั้นตอนตอเนื่องกัน 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหาและความตองการ 2) การวางแผนและการกําหนดทางเลือก 3) การสรางสื่อที่ใชและเครื่องมือ
4) การปฏิบัติการนิเทศภายในสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 5) การประเมินผลและ
รายงานผลปญหากระบวนการนิเทศ หมายถึง อุปสรรคหรือขอขัดของในการปฏิบัติงานวิจัยสําหรับ
อาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม
แนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศ หมายถึง หลักการและวิธีการที่ผูนิเทศและผูมีสวนรวม
ในการนิเทศใชในการปฏิบัติเพื่อใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียน สําหรับ
อาจารยประจํา วิทยาลัยแสงธรรม ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 รูปแบบกระบวนการการนิเทศภายใน
1) ความหมายของการนิเทศภายใน
2) ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายใน
3) หลักการของการนิเทศภายใน
4) ขอบขายของการนิเทศภายใน
5) กระบวนการนิเทศภายใน
6) สภาพความสําเร็จของการนิเทศภายใน
ตอนที่ 2 การวิจัยในชั้นเรียน
1) ความหมายของการวิจยั ในชั้นเรียน
2) แนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียน
3) ความสําคัญของการวิจยั ในชั้นเรียน
4) กระบวนการทําการวิจยั ในชั้นเรียน
5) การกําหนดปญหาการวิจยั ในชั้นเรียน
6) การออกแบบการวิจยั ในชัน้ เรียน
7) รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน

ตอนที่ 1 รูปแบบกระบวนการการนิเทศภายใน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 8 กําหนด ภารกิจหลักของ
คณาจารย ได แก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม อาจารยประจําสถาบันอุดมศึกษาจึงมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวเนื่อง
กับภารกิจ ดัง กลาว ดั งที่ ปรี ชา ช างขวัญยืน (สั มภาษณ , 2551) วิ เคราะหวาการเป นอาจารย ใ น
สถาบันอุดมศึกษา จําเปนตองมีความรูใหมๆ เพื่อนําความรูมาสอนนักศึกษา จะสอนไดก็ตอเมื่อ

ผูส อนเคยมี ป ระสบการณ ห รื อ การศึก ษาค นคว า ในสิ่ง ที่ ส อน แม วา ความรู ไ ม เ ปลี่ ย นแปลง แต
สามารถมองดวยมุมมองใหมไดเสมอ อาศัยกระบวนการวิจัย
การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา จึงมีความจําเปนตองมีกระบวนการวิจัยมารองรับ
เพื่อพัฒนาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความเปนจริงของผูเรียน ดวยเหตุนี้ การวิจัยในชั้นเรียนจึงมี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จึงจําเปนตองมีระบบและกระบวนการนิเทศ
ภายในสถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดทําการวิจัยในชั้นเรียนอยางจริงจัง
1. ความหมายของการนิเทศภายใน
สงัด อุทรานันท (2530: 12) ใหความหมายการนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการทํางาน
รวมกันกับผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิผลสูงสุดในการเรียนของ
ผูเรียน
นิพนธ ไทยพานิช (2531: 17) ใหความหมายวา คือ ความพยายามของบุคลากรทาง
การศึ ก ษาที่ จั ด ทํ า กิ จ กรรมและให บ ริ ก ารกั บ ผู บ ริ ห ารและผู ส อนทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มที่ จ ะ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนของผูเรียน
กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 262) ใหความหมายวา คือกระบวนการชี้แนะ แนะนํา และให
ความรวมมือตอกิจกรรมของผูสอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหไดผลงานตาม
จุดมุงหมายที่วางไว
สอดคลองกับ วไลรัตน บุญสวัสดิ์ (2536: 4) ใหความหมายวา เปนกระบวนการการ
ทํางานและใหความรวมมือระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
ของผูเรียน
ปรีชา นิพนธวิทยา (2537) ไดใหความหมายวา เปนความพยายามของผูเชี่ยวชาญที่จะ
ประสานประโยชนของผูสอน อาจารย และผูบริหารการศึกษาใหมีความสุขในการทํางาน มีผลการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนใหบรรลุตามเจตนารมณของ
หลักสูตร
ชัด บุญญา (ไมระบุป) ไดรวบรวมความหมายของการนิเทศการศึกษา วาการนิเทศ
การศึกษา คือ ความพยายามทุกอยางของเจาหนาที่ผูจัดการศึกษา ในการแนะนําผูสอนหรือบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ใหรูจักปรับปรุงวิธีสอน ชวยใหเกิดความงอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษา
ชวยในการพัฒนาผูสอน ชวยในการเลือก และปรับปรุง วัตถุประสงค ของการศึกษา ชวยในการ
ปรับปรุงวัสดุ และเนื้อหาการสอน ปรับปรุงวิธีสอนและชวยปรับปรุงการประเมินผลการสอน
(Good, 1959 อางใน ชัด บุญญา, ไมระบุป) การนิเทศการศึกษา หมายถึงการประสานงานของ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษาเพื่อเรงรัดใหกําลังใจ ชี้ทางใหไดเจริญงอกงามในอาชีพ
(Briggs and Justman, 1952 อางใน ชัด บุญญา, ไมระบุป) การนิเทศการศึกษา เปนสวนหนึ่งของการ
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บริหารสถาบันการศึกษา ซึ่งผูบริหารจะตองมีสวนเกี่ยวของในการใหบริการทางการศึกษา เพื่อให
กระบวนการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหมาย (Eye and Netzer; 1965 อางใน ชัด
บุญญา, ไมระบุป)
ดั งนั้ น ชั ด บุ ญ ญา (ไม ร ะบุป) จึงอธิ บ ายวา การนิ เ ทศ ซึ่ ง รวมทั้งการนิ เ ทศภายใน
สถาบันการศึกษา เปน
1) กิจกรรมที่ชวยใหผูรับการนิเทศ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพผูสอน มีขวัญกําลังใจและมี
ความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาและ
มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด รักษาไว และยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นอยูเสมอ
2) กิจกรรมที่ดําเนินไปอยางเปนระบบและรองรับดวยขอมูลสารสนเทศ
3) กิจกรรมที่อยูในบรรยากาศของความรวมมือรวมใจเขาใจอันดีตอกันระหวางผู
นิเทศและผูรับการนิเทศ
4) กิจกรรมที่เคารพในความแตกตางระหวางบุคคลของผูรับการนิเทศ
5) กิจกรรมที่ดึงศักยภาพของผูรับการนิเทศมาใช และใหการยกยอง
6) กิจกรรมที่ชวยใหผูรับการนิเทศพัฒนาตนเองใหอยูในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือ
ระดับคุณภาพผูสอนของคุรุสภาใหสูงขึ้น และรักษาไวได
จึงสรุปความไดวา การนิเทศการศึกษา ซึ่งรวมถึงการนิเทศภายในสถาบันการศึกษา
หมายถึงการดําเนินการใดๆ ภายในสถาบันการศึกษา ที่ทําใหบุคลากรทางการศึกษา มีความพึง
พอใจ และมีกําลังใจ ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดําเนินงานใดๆ ของ
สถาบันการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานใดๆ ของสถาบันและของบุคลากรใหสูงขึ้นและรักษาไว
จนสงผลใหสถาบันเปนที่ยอมรับของผูรับประโยชนจากสถาบันทุกภาคสวนและเครือขายบริการ
วิชาการตามพันธกิจของสถาบัน
2. ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายใน
ภารกิจสําคัญของสถาบันการศึกษาทุกระดับ คือการดําเนินการใหมีการจัดการเรียน
การสอนใหสามารถเสริมสรางนักศึกษาใหมีพัฒนาการทุกดาน ตามวุฒิภาวะและตามศักยภาพ
บุคลากรสําคัญที่จะเปนผูปฏิบัติภารกิจหลักนี้ใหบรรลุผลคือผูสอน อยางไรก็ตาม ผูสอนมีความ
แตกตางกันทั้งในดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เจตคติตอวิชาชีพ บุคลิกภาพและความ
ตองการ ดังนั้น ผูบริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบดานการจัดการเรียนการสอน จะตองรวมพลัง
และศักยภาพของผูสอนที่มีความแตกตางกันนี้ใหสามารถปฏิบัติภารกิจของตนคือ การสอน จน
ประสบความสําเร็จตามความตองการของหนวยงาน
ในขณะเดียวกันก็มีความจําเปนที่จะตองเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการทํางาน
ใหแกผูสอนในสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหสามารถปรับปรุงการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองใหดียิ่งขึ้นอยูเสมอ และตรงตามความตองการพัฒนาของ
ผูเรียนดวยเทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การนิเทศการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาโดยความรวมมือของบุคลากรทุกคนใน
สถาบันการศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่ง ที่จะชวยใหประสบความสําเร็จในการรวมพลัง
และการพัฒนาผูสอนใหมีความสามารถในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง
ใหดียิ่งขึ้น ตอบสนองหลักสูตรยิ่งขึ้น ไดแลกเปลี่ยนประสบการณและรวมมือกันวางแผนพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น การนิเทศการศึกษา จึงเปนกระบวนการที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เปนการทํางานรวมกันของบุคลาการทุกระดับ ในการพัฒนาการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูสอนไดมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ เปนการสราง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติการแกผูสอน โดยการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ เปน
วิทยาศาสตร ภารกิจการนิเทศที่ผูบริหารควรตระหนักใหความสําคัญและดําเนินการใหมีขึ้นใน
สถาบันการศึกษา คือ การใหความชวยเหลือและสนับสนุนผูสอนโดยตรง การพัฒนากลุม การ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เมื่อบุคลากรภายในสถาบันตระหนักถึงความสําคัญและรวมมือกันในการปฏิบัติภารกิจ
การนิเทศในสถาบันการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพแลว จะทําใหมีการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นรวมทั้งสถาบันการศึกษาประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาตามเปาหมาย
สอดคลองกับ สาย ภาณุรัตน (2521 อางใน ชัด บุญญา, ไมระบุป) ไดเสนอจุดมุงหมาย
ของการนิเทศการศึกษา อันสะทอนถึงความสําคัญและจําเปนของการนิเทศ ดังนี้
1) ชวยสรางคุณลักษณะแหงความเปนผูนําใหแกผูสอน
2) ชวยสงเสริมขวัญของผูสอนใหอยูในสภาพที่ดีและเขมแข็ง รวมหมูคณะได
3) ชวยฝกผูสอนใหมใหเขาใจงานในสถาบันการศึกษาและงานของอาชีพผูสอน
4) ชวยหยิบยกปญหาตางๆ ของสถาบันการศึกษาที่ทางสถาบันไมสามารถจะแกไข
ไดโดยลําพัง
ซึ่ง Minor J.Gynn (1974: 27 – 31) ไดกําหนดจุดหมายของการนิเทศการศึกษา สะทอน
ถึงความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศการศึกษาภายในสถาบัน ไวดังนี้
1) เพื่อชวยเหลือผูสอนใหเขาใจเด็กดียิ่งขึ้น
2) ชวยพัฒนาผูสอนใหเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ เปนที่ยอมรับ
ของผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน
3) ชวยเหลือผูสอนในการจัดหาและเลือกสื่อการสอน
4) ชวยเหลือผูสอนในการปรับปรุงวิธีสอน
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5) ชวยสรางลักษณะความเปนผูนําใหแกผูสอน โดยการนําเอาความสามารถพิเศษ
ของผูสอนแตละคนมาชวยเหลือผูสอนคนอื่น ๆ
6) ชวยเหลือผูสอนในการประเมินผลการเรียน
7) ชวยกระตุนผูสอนใหรูจักประเมินผลการทํางานและความกาวหนาของตนเอง
8) ชวยใหผูสอนมีความรูสึกวาไดรับผลสําเร็จ มีความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน
9) ชวยเหลือใหผูสอนรวมมือกันในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนําไปใชไดอยาง
เหมาะสม
10) เพื่อประชาสัมพันธการทํางานและความกาวหนาของสถาบันการศึกษาแกชุมชน
ดังที่ ปริณดา พัฒนขจร (2533) กลาววาความจําเปนที่จะตองมีการจัดการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขึ้น เนื่องจาก
1) การนิเทศภายในสถาบันการศึกษาเปนการสงเสริมคุณภาพดานการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษา
2) การนิเทศภายในสถาบันการศึกษา จะชวยพัฒนาผูสอนทางดานการเรียนการสอน
และดานวิชาการ
3) การนิเทศภายในสถาบันการศึกษา สามารถกระตุนความคิดและนํา ความรูใหมๆ
ของผูสอนมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) สถาบั น การศึก ษาจํ า เป น ต องอบรมผูส อนนิเ ทศภายในสถาบัน การศึ ก ษาอย า ง
ตอเนื่อง เพราะความกาวหนาทางวิทยาการเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ
5) สถาบั น การศึก ษาต อ งมี โ ครงการนิเ ทศภายในสถาบัน การศึ ก ษาอย างแนน อน
เพราะโครงการนิเทศสามารถจําแนกคุณภาพของผูสอน และความตองการที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอน
และ ชารี มณีศรี (2538) กลาวถึงเหตุผลและความจํา เปนในการจัดใหมีการนิเทศ
ภายในสถาบันการศึกษาไว ดังนี้
1) ปญหาหลักมี 2 ประเด็นคือ การนิเทศไมทั่วถึงและการนิเทศไมมีคุณภาพประการ
แรกอาศัยการนิเทศจากภายนอก เมื่อมีการขยายสถาบันการศึกษาเพิ่ม ผูสอนเพิ่ม การนิเทศภายนอก
ทําไดไมทั่วถึง จึงจําเปนตองมีการนิเทศภายในสถาบันการศึกษา
2) ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผูสอนดีไมใชผูสอนดี มีความรูและประพฤติดีเทานั้น
หากแตยังตองบริหารเวลาเพื่อสังคม ชุมชน พัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษา ไมหวังพึ่งไมรอ
คอย และสามารถพัฒนานิเทศกันเอง
3) การชวยเหลือกันและกัน สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องและเปนระบบ
สงเสริมคนควาวิจัยรวม
8

4) ปรับปรุงงานวิชาการ ซึ่งแตละสถาบันการศึกษามีขอจํากัดไมเหมือนกัน การที่คน
ภายในรูเรื่องดีกวาคนภายนอก จะทําใหการพัฒนาการนิเทศภายในสถาบันการศึกษาเปนไปไดอยาง
รวดเร็วขึ้น
5) การยอมรับบุคคลที่จะเปนผูนํา หรือหัวหนาคนจะตองใหผูอื่นยอมรับ แมในการ
แตงตั้งผูบริหารระดับตางๆ ควรคํานึงถึงคุณลักษณะดานวิชาการ ดานคุณธรรมความประพฤติเปน
แบบอยาง เปนผูสอนของผูสอน การยอมรับนับวาเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินการนิเทศภายใน
สถาบันการศึกษา
6) ปญหาตัวเรงที่สําคัญ เชน ปญหาการนําหลักสูตรไปใช สภาพการสอนที่เปลี่ยนไป
สื่ออุปกรณการสอน การประเมินและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
จึงสรุปไดวา การนิเทศภายในสถาบันการศึกษา มีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพราะการนิเทศจากบุคลากรภายนอก มีปญหาหลายประการและสิ่ง
สนับสนุนการนิเทศ ก็มีไมเพียงพอดังนั้นจึงไดมีการเปลี่ยนมาใหความสําคัญ การนิเทศภายใน
สถาบันการศึกษาขึ้นอยางจริงจัง เนื่องจากการนิเทศภายในสถาบันเปนการนิเทศที่ตรงกับความ
ตองการของสถาบันมากที่สุด ผูที่ทําการนิเทศรูปญหาภายในของสถาบันอยางแทจริง ใน
ขณะเดียวกันการนิเทศภายในสถาบันยังเปนเครื่องมือสงเสริมใหบุคลากรไดทํางานรวมกัน รูจักคิด
และแกปญหารวมกัน
3. หลักการของการนิเทศภายใน
สงัด อุทรานันท (2529: 202 – 203 อางใน นพรัตน คลี่ดอนยอ, 2008) ไดกลาวถึงการ
จัดการนิเทศภายในสถาบันการศึกษาวา จะตองยึดหลักการสําคัญดังตอไปนี้
1) ผู บ ริ ห ารสถาบั น การศึ ก ษาต อ งถื อ ว า การนิ เ ทศการศึ ก ษา เป น งานในความ
รั บ ผิ ด ชอบของตนโดยตรง สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานนิ เ ทศนั้ น ผู บ ริ ห ารอาจดํ า เนิ น การเองหรื อ
มอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทนก็ได
2) การนิเทศภายในสถาบันการศึกษาจะสําเร็จลงไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือกัน
ทั้ง 3 ฝาย คือ ผูบริหาร ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ หากขาดความรวมมือฝายหนึ่งฝายใดการนิเทศจะ
ไมมีโอกาสพบกับความสําเร็จไดเลย
3) จะตองตระหนักถึงความเขาใจวาการนิเทศภายในสถาบันการศึกษานั้น เปนการ
ทํางานรวมกัน เพื่อพัฒนารวมงานใหมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานสูงขึ้นการนิเทศไมใช
เปนการบังคับ ขูเข็ญ หรือคอยจับผิดแตประการใด
4) บุคลากรภายในสถาบันการศึกษาตองมีการยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ใน
สภาพความเปนจริงแลวไมมีใครที่จะมีความเชี่ยวชาญทุกๆ ดาน ดังนั้นจึงนาจะไดแลกเปลี่ยนและ
ถายเทความเชี่ยวชาญใหแกเพื่อนรวมงาน เพื่อใหหนวยงานมีความรู ความสามารถสูงขึ้น
9

5) การนิเทศการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา จะตองเกิดขึ้นจากความจําเปนในการ
แกปญหา หรือสนองความตองการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
6) การสรางเสริมกําลังใจของผูบริหาร จะมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงถือวาการสรางเสริมกําลังใจของผูบริหารจะสงผล
ชาญชัย อาจินสมาจาร (ไมระบุป อางใน นพรัตน คลี่ดอนยอ, 2008) กลาวถึงหลักการ
นิเทศภายในวา จะตองสัมพันธกับการบริหาร ควรตั้งบนหลักเหตุผล เปนวิทยาศาสตร ควรเปน
ประชาธิปไตย ควรเปนการสรางสรรค สงเสริมความกาวหนา และควรเปนวิชาชีพ
วราภรณ พงษสิทธิผล (ไม ร ะบุป) กลาววา การนิเทศภายในสถานศึ กษา เปน
กระบวนการที่ผูนิเทศในสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหาร และบุคลาการทางการศึกษา ที่ผูบริหาร
มอบหมายดําเนินการ โดยใชภาวะผูนํา ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจ ประสานงาน และใชศักยภาพ
การทํางานอยางเต็มที่ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนางานของสถานศึกษานั้นๆ โดยสวนรวมใหเปนไป
ตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา โดยมีหลักการดังตอไปนี้
1) การปฏิ บั ติ ง านตามวิ ธี วิ ท ยาศาสตร โดยดํ า เนิ น การอย า งมี ร ะบบ ระเบี ย บ
ครอบคลุมถึงวิธีการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ การวางแผนการนิเทศ การ
ปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศ ซึ่งควรจะมาจากขอมูลที่เชื่อถือได
2) การปฏิบัติงานตามวิถีทางประชาธิปไตยเคารพในความแตกตางระหวางบุคคลให
เกียรติซึ่งกันและกัน เปดใจกวางยอมรับการประเมินผลตนเอง ยอมรับในเหตุและผล และปฏิบัติ
ตามขอตกลงตลอดจนใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
3) การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา สรางสรรค โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษของครู
แตละบุคคล เปดโอกาสใหไดแสดงออกและสนับสนุนสงเสริมความสามารถเหลานั้นอยางเต็มที่
4) การปฏิบัติตามกระบวนการกลุมและการมีสวนรวม เนนความรวมมือรวมใจใน
การดําเนินงาน โดยยึดวัตถุประสงคการทํางานรวมกัน การชวยเหลือแบงปนประสบการณซึ่งกัน
และกัน รวมคิดรวมพัฒนา ทั้งนี้เพื่อความสําเร็จของงานโดยสวนรวม
5) การปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพ เนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ รับผิดชอบ
มีการควบคุม ติดตามผลการดําเนินงานและผลผลิตอยางใกลชิด เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา
6) การปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด วั ต ถุ ป ระสงค
การดํ า เนิ น งานทุ ก ครั้ ง ต อ งกํ า หนด
วัตถุประสงคการทํางานอยางชัดเจน ออกแบบการดําเนินงานอยางเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด
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จึงกลาวไดวา หลักการนิเทศภายในสถาบันการศึกษา ตองมีหลักของประชาธิปไตย
สงเสริมใหเกิดความมีอิสระทางความคิด การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลกับ
สถาบันและผูเรียนใหมากที่สุด
4. ขอบขายของการนิเทศภายใน
ในการดํา เนินงานการนิเทศภายในสถาบันการศึกษา มีสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จะตอง
ทําความเขาใจ คือ ลักษณะของงานนิเทศภายในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหการดํา เนินงานนิเทศ
ภายในสถาบั น การศึ ก ษาได ค รอบคลุ ม การดํ า เนิ น งานต า งๆที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาของ
สถาบันการศึกษา
ดังที่ ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2531) ไดกําหนดขอบขายของการนิเทศภายในสถาบัน
การศึกษาเปนสองลักษณะ คือ
1) งานหลัก ไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผล
2) งานสนับสนุน ไดแก การพัฒนาบุคลากร การใชอาคารสถานที่ งานกิจการผูเรียน
ธุรการการเงิน และความสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชน
ในขณะที่ Harris (1985) เสนอวาการนิเทศภายในครอบคลุมภาระงาน 10 อยาง ไดแก
1) งานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (Development curriculum) ซึ่งเปนงานเกี่ยวกับ
การวางโครงสรางหลักสูตร ทําประมวลผลการสอนโดยกําหนดตัวผูสอน โดยการสอน วัน เวลา
สถานที่ และการวางแผนวิธีสอน ตลอดจนการสรางเกณฑมาตรฐาน และการกําหนดหนวยวิชา
ตางๆ ในการสอน
2) การจัดการเรียนการสอน (Organizing for instruction) เปนการจัดระบบการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับการนําหลักสูตรไปใช เชน การแบงกลุมผูเรียน การจัดตารางสอน
3) การจัดคณะทํางาน (Staffing) โดยเลือกสรรใหเหมาะกับงาน มีการสรรหา การ
สอบคัดเลือก และการเก็บรักษาทะเบียนเกี่ยวกับบุคลากร
4) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก (Providing facility) เชน การออกแบบและจัดเตรียม
สิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูสอน รวมถึงการจัดการวางแผนอาคารเรียนที่ถูกตอง มีการแนะนําให
สามารถหยิบสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานั้นมาใชไดงาย
5) การจัดหาวัสดุการสอน (Providing materials) ตรวจและเลือกวัสดุอุปกรณการ
สอนที่จะนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการสอน
6) การจัดอบรมผูสอนประจําการ(Arranging for in-service education) เปนการจัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู แ ก ผูส อนประจํ า การ
อั น จะส ง ผลใหผูสอนมี ความกา วหน าและมี
ประสิทธิภาพดานวิชาการ
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7) การจัดปฐมนิเทศผูสอนใหม (Orienting new staff member) เพื่อใหไดทราบขอมูล
ตางๆ ใหรูและเขาใจในสิ่งที่จําเปนตอการปฏิบัติงานเปนการลดอุปสรรคในการปฏิบัติงานอันจะทํา
ใหงานประสบผลสําเร็จมากขึ้น
8) การจัดบริการพิเศษ (Relating special service) รวมทั้งบริการตาง ๆ ที่ชวยในการ
สอน ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนใหมากที่สุด
9) การสรางความสัมพันธกับชุมชน (Development public relation) ในสวนที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การแจงขาวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาใหกับชุมชนทราบ
แสวงหาความชวยเหลือจากชุมชน ตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางสถาบัน
การศึกษากับชุมชน
10) การประเมินผลการสอน (Evaluation) จัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอน
เพื่อหาจุดออนที่ไดปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงการวางแผน การสราง
เครื่องมือ การจัดดําเนินการ การเก็บรวบรวมขอมูล การแปรผล และการตัดสินใจ เพื่อการปรับปรุง
การเรียนการสอนดวย
สงัด อุทรานันท(2530) ไดกําหนดขอบเขตงานนิเทศการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา
ออกเปน 2 ประเภท คือ งานหลัก และงานสนับสนุนงานวิชาการ ดังนี้
1) งานหลัก เปนงานสําคัญซึ่งถือวาเปนหนาที่ของสถาบันการศึกษาโดยตรง หาก
ผูสอนและบุคลากรไมเอาใจใสตองานเหลานี้ ถือวาเปนความลมเหลว งานหลักนี้ประกอบดวย
1.1) หลักสูตร ไดแก การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น
การสรางหลักสูตรเพื่อสนองความตองการของทองถิ่น การจัดแผนการสอน ตารางสอน จัดชั้นเรียน
จัดผูสอนเขาสอน การจัดกิจกรรมในหลักสูตร การผลิตสื่อและอุปกรณ
1.2) การเรียนการสอน ไดแก การพัฒนาเทคนิควิธีการ เทคนิคในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การใชสื่อและอุปกรณการสอน
1.3) การวัดและประเมินผลการสอน ไดแก การสรางขอทดสอบ วิธีการวัดและ
ประเมินผล งานทะเบียนวัดผล และรายงานความกาวหนาของผูเรียน
2) งานสนับสนุนวิชาการ เปนงานสนับสนุนหรือสิ่งเสริมใหงานหลักดําเนินไปอยาง
มีคุณภาพ ซึ่งอาจจัดใหมีการนิเทศเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก
2.1) งานที่เกี่ยวของกับอาคารสถานที่ 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
ในขณะที่ Garl D. Glickman และคณะ (1995) ไดกลาวถึงงานผูนิเทศหรือผูบริหารที่
จะสามารถนําไปชวยใหผูสอนมีการพัฒนาการเรียนการสอน ไดแก
1) การชวยเหลือผูสอนโดยตรง (Direct assistance to teachers) เปนงานเกี่ยวกับการ
สังเกตการสอน การใหขอมูลยอนกลับโดยตรงในการปรับปรุงการสอน การชวยเหลือเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ซึ่งการชวยเหลือผูสอนโดยตรงนี้สามารถกระทําไดหลายวิธี
ไดแก
1.1) การนิเทศแบบคลีนิค (Clinical supervision) เปนกระบวนการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของผูสอนโดยเนนเรื่องการสังเกตการสอน
1.2) การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer coaching) เปนการทํางานรวมกันของ
ผูรวมพัฒนาวิชาชีพกลุมเล็ก ๆ ตั้งแต 2 คน หรือมากกวา เพื่อชวยกันปรับปรุงตนเอง โดยเขาสังเกต
การสอนของแตละบุคคล
1.3) การชวยเหลือดานอื่น 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) เปนการจัดหาโอกาสการเรียนรูเพื่อให
ผูสอนปรับปรุงการเรียนการสอน
5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) จัดหาวิธีใหผูสอนไดประเมินผลการสอน
ของตนเองวา สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองใหดีขึ้นจริงหรือไม
จึงกลาวโดยสรุปไดวาขอบขายของการนิเทศภายในสถาบันการศึกษานั้นจะครอบคลุม
ภารกิจของสถาบันการศึกษาระดับตางๆ ซึ่งแบงออกเปน 2 งานใหญๆ คือ
1) งานหลัก คืองานวิชาการ
2) งานสนับสนุน คือ งานบุคลากร งานกิจการผูเรียน งานอาคารสถานที่ งานธุรการ
การเงิน และพัสดุ และงานความสัมพันธกับชุมชน
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ซึ่งครอบคลุมภารกิจสําคัญทั้งสี่ประการของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การผลิตบัณฑิต
การบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. กระบวนการนิเทศภายใน
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) เสนอวา สิ่งสําคัญในการจัดการนิเทศการศึกษาก็คือ จะ
ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ทางการนิเทศการศึกษาเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “กระบวนการนิเทศ” เนื่องจากกระบวนการเปน
เทคนิควิธีในการทํางาน ดังนั้น กระบวนการทํางานของแตละบุคคลยอมจะมีความแตกตางกันไป
บาง
ชารี มณีศรี (2538) ไดกลาวถึง กระบวนการนิเทศภายในสถาบันการศึกษาไววา เปน
กิ จ กรรมสํ า คั ญ มี ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ด า นกระบวนการบริ ห าร กระบวนการนิ เ ทศ และ
กระบวนการเรียนการสอนควบคูกันไปอยางเปนระบบตอเนื่อง ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ ประกอบดวยการวิเคราะห
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ เช น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น การซ้ํ า ชั้ น คุ ณ ลั ก ษณะต า งๆ ตามเกณฑ
มาตรฐาน การสํารวจความตองการของผูสอน การจัดลําดับความสําคัญของปญหาการจัดอันดับ
กําหนดทางเลือกการแกปญหา และดําเนินการตามความตองการ
ขั้นที่ 2 การวางแผน นําเอาทางเลือกในขั้นที่ 1 มากําหนดรายละเอียดของกิจกรรม โดย
เขี ย นเป น โครงการนิ เ ทศ ซึ่ ง ประกอบด ว ยสาระสํ า คั ญ คือ หลั ก การและเหตุ ผ ล วั ต ถุ ป ระสงค
ผูรับผิดชอบโครงการ แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ การประเมินและผลที่
คาดวาจะไดรับ
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ เปนขั้นลงมือตามแผนหรือโครงการนิเทศที่กําหนด โดย
คํานึงถึงหลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อ และเครื่องมือนิเทศ การเตรียมความพรอมสรางความ
เขาใจรวมถึงการเสริมแรงใจใหกําลังใจ ชวยเหลือสนับสนุนจากผูบริหารสถาบันการศึกษา
ขั้นที่ 4 การประเมินผล ตรวจผลการดําเนินการนิเทศตามโครงการที่กําหนดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค การประเมินความคิดเห็น กระบวนการนิเทศภายในสถาบันการศึกษารวมผลการ
ประเมินขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงตอไป
ในขณะที่ สงัด อุทรานันท (2527 อางใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) ไดนําเอาหลักการ
และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษาของตางประเทศมาใช ไดพบวาสภาพพื้นฐาน
เกี่ยวกับความเขาใจในแนวคิดทางการนิเทศสมัยใหมของบุคลากรในประเทศไทยยังเขาใจที่ตรงกัน
จึงทําใหการดําเนินงานสงเสริมการนิเทศการศึกษาใหเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา
ตางๆ ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร สาเหตุที่การสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาและ
สถานศึกษาตางๆ ใหการนิเทศการศึกษาดวยตนเองไมบรรลุผลสําเร็จนั้นพอสรุปไดดังนี้
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(1) คํานิยามของคําวา “การนิเทศ” ที่ใชกันในประเทศไทยนั้นยังไมชัดเจนพียงพอที่จะ
ชี้แนะนําไปสูภาคปฏิบัติได ดังนั้นจึงทําใหขาดกรอบความคิดที่จะนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ไดอยางถูกตอง
(2) ผูบริหารสถาบันการศึกษาหรือหัวหนาสถานศึกษาไมเขาใจบทบาทหนาที่เกี่ยวกับ
การนิเทศการศึก ษา โดยคิ ด ว า การนิ เทศการศึก ษาเป น งานของศึก ษานิเทศกโดยเฉพาะ ดังนั้ น
ผูบริหารจึงไมไดใหความสนใจแกการจัดการนิเทศการศึกษาอยางจริงจัง
(3) ขาดการเสริมแรงในการทํางานผูบริหาร สาเหตุขอนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอความ
คงทนถาวรของพฤติกรรมที่ไ ดรับการเปลี่ยนแปลงจากการนิเทศ ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามผูนิเทศและผูไดรับการนิเทศตางก็ตองใชความมานะพยายามเปนอยางมากถา
หากไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารก็ยอมจะหมดกําลังใจในที่สุด
จากจุ ด อ อ นดัง กลาว จึ ง ไดพ ยายามพั ฒ นากระบวนการนิ เ ทศการศึ ก ษาซึ่ ง สะท อ น
แนวทางในการปฏิบัติ โดยการกระทําตอไปนี้ (สงัด อุทรานันท, 2527 อางใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล,
2552)
(1) เสนอรูปแบบของการนิเทศในลักษณะของ “กระบวนการ” ซึ่งตองทําอยางเปน
ขั้นตอนทําเปนระบบ มีความตอเนื่อง และไมมีการหยุดนิ่ง หากยุติกระบวนการเมื่อใดก็ถือวาได
หยุดการนิเทศเมื่อนั้น
(2) ใหผูบริหารการศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการจัดการนิเทศการศึกษาวา
เปนงานของผูบริหารโดยตรง ซึ่งเรียกชื่อยอของกระบวนการนิเทศการศึกษาวา “PIDRE”
(3) จากการวิจัยในตางประเทศ เชน ฟาวเลอร-ฟนน (Fowler Finn, 1980 อางใน
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552 ) และเฮดเลย (Hadley,1982 อางใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) ไดพบวา
การใหแรงเสริมกําลังใจจะมีสวนทําใหการนิเทศประสบผลสําเร็จสูงกวาไมมีการเสริมแรง
ดังนั้น จึงเสนอวาใหพิจารณาตามบริบทสังคมไทย ซึ่งมีพื้นฐานเปนสังคมเกษตรกรรม
มีความผูกพันฉันมิตรสูงกวาสังคมตะวันตกก็ยอมจะมีความตองการแรงเสริมกําลังใจในการทํางาน
เปนอยางยิ่ง ดังนั้นจึงเห็นวาการเสริมกําลังใจของผูบริหารจะทําใหผูรับการนิเทศรวมทั้งผูใหการ
นิเทศมีกําลังใจในปฏิบัติงานจึงไดจัดใหมีการเสริมแรงหรือการสงเสริมกําลังใจ (Reinforcement)
เปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการนิเทศการศึกษาสําหรับการศึกษาสังคมไทย
ซึ่ง สงัด อุทรานันท (2530) เสนอกระบวนการนิเทศภายในเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นการวางแผนการนิเทศ (Planning-P)
1.1) เริ่มจากการรับรูสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการรวมกันของบุคลากร
ในสถาบันการศึกษา ถาหากผูบริหารสถาบันการศึกษาหรือผูนิเทศดําเนินการไปโดยผูสอนและ
บุคลากรผูเกี่ยวของยังไมทราบวาเปนปญหาหรือยังไมเห็นความจําเปนที่จะตองทํา ผูสอนและ
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บุคลากรเหลานั้นก็มักจะไมใหความสําคัญหรือไมมีความสนใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการ
วางแผนจึงควรจัดใหมีการประชุมชี้แจง ประชุมระดมความคิดเห็น หรือวิธีการอื่นใดก็ได เพื่อให
ผูสอนผูรับการนิเทศไดรับรูวา เขาเองเปนบุคคลหนึ่งที่ตองรวมแกปญหา หรือดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใด เพื่อใหคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาดีขึ้นกวาเดิม
1.2) เมื่อผูเกี่ยวของทั้ง 3 ฝาย คือ ผูบริหารสถาบันการศึกษา ผูนิเทศ ผูรับการ
นิเทศ ไดรับรูและยอมรับสภาพปญหาและความตองการรวมกันแลว ผูดําเนินการนิเทศก็จะเปนผูนํา
ในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา กําหนดจุดประสงค กําหนดทางเลือกในการแกปญหา หรือ
กําหนดทางเลือกสําหรับการดํา เนินการนิเทศ
1.3) หลังจากการดําเนินการวางแผนการนิเทศ จนกระทั่งไดแนวทางในการดํา
เนินการแลวก็จะตองจัดบุคลากรและมอบหมายงานใหบุคลากรฝายตางๆรับผิดชอบ ในขั้นตอนนี้
ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตองรูถึงบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรฝายตางๆ
จากนั้นจึงใหความสนใจและเอาใจใสตอการปฏิบัติงานของบุคลากรเหลานี้ โดยตลอดโครงการ
2) ขั้นใหความรูความเขาใจในการทํางาน (Informing-I)
การที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูรับการนิเทศหรือจะใหผูรับการนิเทศ
ปฏิบัติงานอยางใด ก็จําเปนตองใหความรูความเขาใจในสิ่งที่จะปฏิบัติเสียกอน สําหรับขั้นตอนนี้มี
ขอแนะนํา ในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถาบันการศึกษา ดังนี้
2.1) การใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กอนที่จะดําเนินการปฏิบัติจริงนั้น อาจ
ดําเนินการโดยบุคคลภายในสถาบันการศึกษา ที่มีความรูความสามารถในเรื่องนั้น หรืออาจจะเชิญ
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกก็ได
2.2) ในกรณีที่เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูนั้น ผูบริหารจําเปนจะตอง
มอบหมายใหผูหนึ่งผูใด หรือมอบหมายใหคณะผูนิเทศเปนผูติดตามแนวคิดจากวิทยากร เพื่อนํา
ไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง
2.3) ถึงแมผูบริหารจะไมอยูในฐานะผูดําเนินการใหความรู หรือไดมอบหมายให
ผูอื่นรับผิดชอบโครงการนิเทศไปแลวก็ตาม หากเปนไปไดผูบริหารควรอยูรวมรับฟงวิทยาการ
ใหมๆจากวิทยากร ไปพรอมๆกับผูสอนผูรับการนิเทศดวย การเขารวมกิจกรรมของผูบริหารจะ
บังเกิดผลดี 3 ประการ คือ
ประการแรก ทําใหผูบริหารเขาใจถึงหลักการหรือแนวคิดใหมที่ผูสอนและ
บุคลากรในสถาบันการศึกษาจะไดปฏิบัติ อันจะกอใหเกิดความเขาใจตรงกันในการปฏิบัติงาน
ประการที่สอง หากเกิดปญหาหรืออุปสรรคใดๆ หรือตองการความชวยเหลือสิ่ง
ใด ผูบริหารสามารถตัดสินใจชวยเหลือไดอยางถูกตองทันทวงที
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และประการสุดทาย การเขารวมกิจกรรมของผูบริหารจะมีผลตอความเอาใจใส
และตั้งใจของผูรับการนิเทศ ทั้งนี้เพราะผูสอนและบุคลากรตางๆโดยทั่วไป จะมีความยําเกรง
ผูบริหารนั่นเอง
2.4) หลังจากการใหความรูแกผูรับการนิเทศไดเสร็จสิ้นลงไปแลว กอนจะสิ้นสุด
รายการ ควรจัดใหมีชวงเวลาสําหรับขอตกลงในการทํางานดวยขอตกลงนี้จะเปนเสมือนแนวทางใน
การทํางานและจะเปนเสมือนกฎหรือระเบียบหรือสัญญาตอกลุม ซึ่งจะมีผลตอความตั้งใจและเอา
จริงกับการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศเปนอยางมาก
3) ขั้นลงมือปฏิบัติงาน (Doing-D)
ในขณะที่ผูรับการนิเทศไดลงมือปฏิบัติงานตามที่ไดรับความรูมาแลว ผูนิเทศก็จะ
ทําหนาที่นิเทศการปฏบัติงานตามหนาที่ของตน สวนผูบริหารก็จะคอยสนับสนุนใหการปฏิบัติงาน
นิเทศดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินการนิเทศงานนั้น มีขอเสนอแนะตอการ
ปฏิบัติงานดังนี้
3.1) การนิเทศงานของผูนิเทศนั้น ควรดําเนินการไปตามขอตกลงที่ไดรวมกันใน
ขั้นที่ 2 การทํานอกเหนือจากขอตกลงรวมกัน จะทําใหผูรับการนิเทศไมมีความไววางใจในตัวผู
นิเทศได
3.2) ถึงแมผูปฏิบัติงาน พรอมที่จะรับการนิเทศแลวก็ตาม การลงมือนิเทศควรจะ
ไดดําเนินการวางแผนรวมกัน ระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศเสียกอน การวางแผนรวมกันนี้จะ
ชวยสรางความคุนเคย และสรางความไววางใจตอผูนิเทศเปนอยางมาก
3.3) เมื่อถึงเวลาเขาทําการนิเทศก็ควรจะไปพรอมกับผูสอนและควรออกจาก
หองเรียนพรอมกับผูสอนผูรับการนิเทศ การเขาหองชาและออกจากหองกอนกําหนด จะสราง
ความรูสึกหวาดระแวงใหแกผูรับการนิเทศได
3.4) ขณะสังเกตพฤติกรรมการสอน ถาหากพบวาผูสอนทําการสอนผิด โปรด
อยาทักทวงเปนอันขาด การทักทวงความผิดพลาดขณะที่ผูสอนกําลังสอน จะสรางความไมพอใจ
ใหแกผูรับการนิเทศ และทําใหผูเรียนเสื่อมศรัทธาตอผูสอน สิ่งที่ถูกตองก็คือการพูดคุยกับผูสอน
เปนการสวนตัวหลังจากการสอนไดผานไปแลว และใหผูสอนดําเนิ นการแกไขหรือชี้แจง
ขอผิดพลาดแกผูเรียนดวยตัวของเขาเอง
3.5) ควรใชเทคนิควิธีการนิเทศหลายๆแบบ และควรใหมีการเปลี่ยนแปลง
บทบาทในการนิเทศบาง เชน ใหไปสังเกตการสอนของเพื่อนผูสอนในหองอื่น เพื่อเปลี่ยนบทบาท
เปนผูนิเทศและขณะเดียวกันจะไดแนวคิดหรือเทคนิควิธีจากผูสอนคนอื่นอีกดวย ซึ่งวิธีการนี้ถือ
เปนการนิเทศโดยทางออม
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3.6) การใหขอมูลปอนกลับ แกผูรับการนิเทศควรเปนไปดวยความเที่ยงธรรมไม
ลําเอียง ใหขอมูลทั้งสวนที่ดีซึ่งควรรักษาไว และสวนบกพรองซึ่งสมควรจะทําการแกไขปรับปรุง
ควบคูกันไป
3.7) ในการปฏิบัติงานนิเทศ ควรจะไดนําเอาวิธีการที่เหมาะสมมาใช ซึ่งวิธีการที่
อยากเสนอแนะใหนํามาใชคือ การนิเทศแบบคลีนิคและการนิเทศโดยยึดจุดประสงค แตถาจะเอา
วิธีการอื่นมาใชหรือพัฒนาวิธีการใหม ก็ตองคํานึงถึงหลักการนิเทศสมัยใหมเปนประการสําคัญ
4) ขั้นสรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing-R)
ในการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ มีขอเสนอแนะดังนี้
4.1) ผูที่มีบทบาทในการสรางเสริมกําลังใจ คือ ผูนิเทศซึ่งจะทําการสรางเสริม
กําลังใจใหแกผูรับการนิเทศ และอีกผูหนึ่งที่มีความสําคัญมาก คือ ผูบริหารสถาบันการศึกษาซึ่ง
จะตองสรางเสริมกําลังใจใหแกผูปฏิบัติการนิเทศทั้งหมด คือ ทั้งผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศ
4.2) การสรางเสริมกําลังใจของผูนิเทศนั้น จะทําไดโดยหลักมนุษยสัมพันธ สราง
ความคุนเคยเปนกันเอง และวางตัวอยูในฐานะผูรวมงานไมใชฐานะผูบังคับบัญชา
4.3) การสรางเสริมกําลังใจของผูบริหารสถาบันการศึกษา สามารถทําโดยการ
ใหความสนใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การเขารวมกิจกรรมตางๆในการนิเทศ เทาที่สามารถ
จะทําได
4.4) ผู บ ริ ห ารสถาบั น การศึ ก ษาจะต อ งระวั ง ในการทํ า นุ บํ า รุ ง ขวั ญ ของ
ผูปฏิบัติงาน ทั้งผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศ เมื่อสรางขวัญและกําลังใจในการนิเทศขึ้นแลวก็
หามทําลายขวัญอยางเด็ดขาด สิ่งสําคัญที่เปนการทําลายขวัญของผูบริหารสถาบันการศึกษาพึง
ระมัดระวังอยางยิ่งคือ “มาตรการใหความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ “ ผูบริหารควรจําไววา ถาหาก
การดําเนินการพิจารณาใหความดีความชอบอยางไมเปนธรรมแลว ทานจะไดมิตรเทียม 1 คน และ
ศัตรูถาวรอีก 6 คน
5) ขั้นประเมินการนิเทศ (Evaluating-E)
การประเมินผลการนิเทศภายในสถาบันการศึกษา ก็อาศัยหลักการและวิธีการ
เดียวกันกับการประเมินผลการนิเทศโดยทั่วไป คือ
5.1) การประเมินผลการนิเทศควรดําเนินการประเมินผลผลิต กระบวนการและ
ปจจัยปอนเขา โดยใหความสําคัญมากที่สุดคือผลผลิต ใหนํ้าหนักรองลงมาในกระบวนการทํางาน
สําหรับปจจัยปอนเขานั้น ใหความสําคัญนอยที่สุด
5.2) ในสวนของผลผลิตนั้น ใหประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศโดยตรงไม
จําเปนตองประเมินคุณภาพผูเรียน ซึ่งเปนผลจากการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ ทั้งนี้เพราะ
คุณภาพของผูเรียนนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆอีกมาก ในสวนของกระบวนการปฏิบัติงานควร
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มุงเนนพฤติกรรมในการทํา งานรวมกัน สําหรับขอบเขตของการประเมินนั้น ควรประกอบดวยตัว
แปรตางๆ
5.3) ผลที่ไดจากการประเมินควรจะไดนํามาเปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงานนิเทศตอไปอีก นั่นคือหากไดผลดีแลวก็ดําเนินการนิเทศตอไปอีก จนกระทั่งบรรลุ
เปาหมายสูงสุด คือผูรับการนิเทศไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนถาวร หรือสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดแลว สําหรับกรณีที่ไมไดผลตามจุดหมาย ก็ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรองหรือมี
จุดออนตอไป
โดยมีลักษณะตอเนื่องกัน ดังนี้ (สงัด อุทรานันท, 2527 อางใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล,
2552)
ในกรณีที่ทําไดผลดีแลว

(ขั้นที่ 3.2)
ใหการนิเทศ
และควบคุม
คุณภาพ

(ขั้นที่ 1)

(ขั้นที่ 2)

(ขั้นที่ 3.1)

(ขั้นที่ 4)

(ขั้นที่ 5)

รายงานผล
นิเทศ
P

ใหความรูใน
สิ่งที่จะทํา
I

ดําเนินการ
ปฏิบัติงาน
D

ทํานุบํารุง
ขวัญ
P

ประเมินผล
I

บริการ
สนับสนุน

(ขั้นที่ 3.3)
ในกรณีที่ยังทําคุณภาพไมถึงขั้น

ปรับปรุงแกไข

ในกรณีที่ทํายังไมไดเลย

ภาพที่ 2.1 กระบวนการนิเทศการศึกษา

อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญตอการนิเทศ คือ การทํางานเปนทีม ซึ่ง วิชัย โถสุวรรณจินดา
(2539) กลาวถึงการทํางานเปนทีมวา คือ การที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มาทํางานรวมกัน เพื่อให
บรรลุจุดหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ และผูปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการทํางานนั้น โดยมี
องคประกอบของการทํางานเปนทีมดังนี้
19

1) สมาชิกของทีมตองรูและมีวัตถุประสงครวมกัน และทุกคนตางรูสึกวาตนตางมี
ภาระผูกพัน ที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค
2) สมาชิกตองมีความสามารถในการเขาใจพฤติกรรมของตนและเพื่อนรวมทีม โดย
ตองเขาใจวามนุษยมีความแตกตางกันทั้งทางรางกายและจิตใจ ทั้งมีเปาหมายในชีวิตไมเหมือนกัน
3) สมาชิกในทีมตองมีบทบาทหนาที่ของตนอยางเหมาะสม
4) ตองมีระเบียบ กฎเกณฑหรือมาตรฐานตางๆ ที่เปนเครื่องชวยในการควบคุมให
สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือมาตรฐานนั้น
5) มีระบบการติดตอสื่อสารที่ดีระหวางสมาชิกของทีม
6) มีวิธีขจัดขอขัดแยงที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
7) สรางความรวมมือระหวางสมาชิกในการทํางาน โดยเปดเผยและไววางใจซึ่งกัน
และกัน
8) ทําใหสมาชิกทุกคนในกลุมรูสึกเปนพวกเดียวกัน
9) มีวิธีการทํางานที่ดีในกลุม เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
10) สรางบรรยากาศการทํางานที่ดี ทั้งสภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และไดเสนอขั้นตอนการทํางานเปนทีม เปนดังนี้ (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2539)
1) กําหนดวัตถุประสงคการทํางาน
2) รวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใชตรวจสอบปญหาของงาน และรวบรวม
รายละเอียดที่ตองใชกอนลงมือทํางาน
3) กําหนดงานใหชัดเจน และมีการแบงงานกันตามความสามารถและความถนัดของ
แตละคน
4) วางแผน กําหนดทางเลือกที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค
5) ทบทวนผลการดําเนินงานวาไดผลดีเพียงใด ตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม
เพื่อการปฏิบัติงานครั้งตอไป
จึงสรุปความไดวา การนิเทศจะประสบผลสําเร็จไดจําเปนจะตองดําเนินการอยางเปน
ขั้นตอนและตอเนื่องกันดังนี้ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552)
ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เปนขั้นที่ผูบริหารผูนิเทศและผูรับการนิเทศจะ
ทําการประชุมปรึกษาหารือเพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการจําเปนที่จะตองมีการนิเทศ
รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกดวย
ขั้นที่ 2 ใหความรูในสิ่งที่จะทํา (Informing-I) เปนขั้นตอนของการใหความรูความเขาใจ
ถึงสิ่งที่จะดําเนินงานวาจะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการดําเนินการ
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อยางไร และจะทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ขั้นนี้จําเปนทุกครั้งสําหรับ
การเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหมไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม และก็มีความจําเปนสําหรับงานนิเทศที่ยัง
ไมไดผล หรือไดผลไมถึงขั้นที่พอใจซึ่งจําเปนจะตองทําการทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานที่
ถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing -D) ประกอบดวยงานใน 3 ลักษณะคือ
3.1) การปฏิบัติงานของผูรับนิเทศเปนขั้นที่ผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู
ความสามารถที่ไดรับมาจากดําเนินการในขั้นที่ 2
3.2) การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ ขั้นนี้ผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศและควบคุม
คุณภาพใหงานสําเร็จออกมาทันตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพสูง
3.3) การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารก็จะใหบริการสนับสนุนใน
เรื่องวัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตางๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางไดผล
ขั้นที่ 4 การสรางขวัญและกําลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นนี้เปนขั้นของการเสริมกําลังใจ
ของผูบริหารเพื่อใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานขั้นนี้
อาจจะดําเนินการไปพรอม ๆ กันกับผูที่รับการนิเทศกําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้น
ลงไปแลวก็ได
ขั้นที่ 5 ประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน (Evaluating-E) เปนขั้นที่ผูนิเทศทําการ
ประเมินผลการดําเนินการซึ่งผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบวา
มีปญหาหรืออุปสรรคอยางหนึ่งอยางใดที่ทําใหการดําเนินงานไมไดผลก็สมควรจะตองทําการ
ปรับปรุงแกไข ซึ่งการปรับปรุงแกไขอาจจะทําไดโดยการใหความรูในสิ่งที่ทําใหมอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับกรณีที่ผลงาน ออกมายังไมถึงขั้นที่พอใจ หรือดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานทั้งหมด
สําหรับกรณีการดําเนินงานเปนไปไมไดผลและ ถาหากการประเมินผลไดพบวาประสบผลสําเร็จ
ตามที่ไดตั้งไวหากจะไดดําเนินการนิเทศตอไปก็สามารถทําไปไดเลยโดยไมตองใหความรูในเรื่อง
นั้นอีก
การดําเนินการนิเทศตามวัฏจักรนี้ จะเปนไปอยางตอเนื่องและไมหยุดนิ่งจนกวาจะ
บรรลุผลตามจุดมุงหมายที่วางไวหรือพัฒนาผูรับการนิเทศใหเปนไปตามตองการ หากบรรลุสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายแลวตองการจะหยุดกระบวนการทํางานก็ถือวาการนิเทศไดสิ้นสุดลงแลว ครั้น
ตองการเริ่มนิเทศในสิ่งใหมหรือตั้งเปาหมายใหมก็จะตองดําเนินการตั้งแตเริ่มแรกอีก โดยมีความ
ตอเนื่องของกระบวนการนิเทศตามลําดับขั้นตางๆ ภายใตการทํางานรวมกับบุคลากรที่เกี่ยวของใน
สถานศึกษา ภายใตระบบการทํางานเปนทีมงาน
ดังนั้น วางแผนการทํางาน ใหความรูในสิ่งที่ทํา หลังจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติงานโดยมี
การนิเทศควบคูไปดวย ขณะเดียวกันผูบริหารจะตองสรางขวัญและกําลังใจระหวางการทํางานและ
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หลังการทํางานผานไปแลว และในขั้นสุดทายก็ทําการประเมินผล ทําในลักษณะเชนนี้ จนกระทั่ง
บรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว หากบรรลุผลแลวตองการจะหยุดก็ถือวาการนิเทศสิ้นสุดลงแลว
ดังนี้เปนตน
6. สภาพความสําเร็จของการนิเทศภายใน
ดังที่นําเสนอแลววา การนิเทศภายในสถาบันการศึกษา หมายถึงการดําเนินการใดๆ
ภายในสถาบันการศึกษา ที่ทําใหบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ และมีกําลังใจ ที่จะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดําเนินงานใดๆ ของสถาบันการศึกษา ใหเปนไป
ตามมาตรฐานใดๆ ของสถาบันและของบุคลากรใหสูงขึ้นและรักษาไว จนสงผลใหสถาบันเปนที่
ยอมรับของผูรับประโยชนจากสถาบันทุกภาคสวนและเครือขายบริการวิชาการตามพันธกิจของ
สถาบัน
ซึ่งปทมา ชุมศรี (2008) เสนอวาการประเมินสภาพความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
การนิเทศภายในสถาบันการศึกษามีความจําเปนและสําคัญมากเพราะเปนการสรางความมั่นใจ ใน
การปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายปลายทางอยางแทจริง หรือไมเพียงใด โดยการตรวจสอบ
ดังนี้
1) สถาบันการศึกษาไดจัดการนิเทศภายใน สถาบันการศึกษา เกณฑมาตรฐานนิเทศ
ภายใน ไดอยางมีระบบและตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตามความตองการหรือไม เพียงใด
2) บุคลากรมีความพึงพอใจ และไดพั ฒนาความรู ความคิด ความสามารถในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการสอน และพัฒนาวิชาชีพของตนหรือไม เพียงใด
3) ผูเรียนมีการพัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
หรอไมเพียงใด
4) สถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพไดรับตามเกณฑมาตรฐานเพียงใดจึงกลาว
ไดวา สภาพความสําเร็จของกระบวนการนิเทศภายในสถานบันการศึกษา คือ การบํารุงรักษาและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามบริบทอัตลักษณของสถาบันการศึกษานั่นเอง
ทั้งนี้ การนิเทศภายในจะประสบความสําเร็จตองอาศัยบริบทที่เอื้อตอการนิเทศ เชน

การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ความพรอม
ของวัสดุอุปกรณการสอน การปฏิบัติงาน และสื่อการเรียนการสอน ขวัญและกําลังใจของ
บุคลากร ความเปนทีมความสามัคคี หรือความเปนเอกภาพของบุคลากร (ชัด บุญญา, ไมระบุป)
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ตอนที่ 2 การวิจัยในชั้นเรียน
ปจจุบันมีการจําแนกประเภทงานวิจัยไวหลายแบบขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการแบงวาจะ
ยึด ถื อสิ่ งใดเป นหลั ก เพราะการใช เ กณฑต างกันก็จ ะแบงการวิจัยออกเป นประเภทตางๆ ได ไ ม
เหมือนกัน ซึ่ง พิมพันธ เดชะคุปต (ไมระบุป) กลาววา คําที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียน คือ Classroom
Research (CR) หรือ Classroom Action Research (CAR) กลาวคือการใชวิธีการวิจัยดําเนินการ
แกปญหาที่สํารวจพบในระหวางปฏิบัติงานสอน ซึ่งแตละสภาพปญหาและสถานการณที่ผูสอนพบ
จะมี ลั ก ษณะเฉพาะต อ งการวิ ธี แ ก ไ ขในลั ก ษณะที่ แ ตกต า งกั น ออกไป หากผู ส อนได นํ า วิ จั ย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนมาใชแกไขปญหาจะเปนการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. ความหมาย
กองวิ จั ย และพั ฒ นางานส ง เสริ ม การเกษตร กรมส ง เสริ ม การเกษตร. (2551) ให
ความหมายวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) หมายถึง การวิจัยประยุกตแบบหนึ่งเปนการวิจัยที่
สะทอนผลการปฏิบัติงานของผูวิจัยเปนวงจรแบบตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด โดยเริ่มตนที่ขั้นตอนการ
วางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะทอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น
ยาใจ พงศบริบูรณ (2552) ใหความหมายของวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)
หมายถึง เปนกระบวนการปฏิบัติอยางมีระบบ ผูวิจัยและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการปฏิบัติและ
วิเคราะหวิจารณผลการปฏิบัติจากการใชวงจร 4 ขั้นตอนตามแบบแผนของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ทั่วไป
กาญจนา วัธนสุนทร. (2552) ใหความหมายการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action
Research) หมายถึงเปนการศึกษาอยางมีระบบถึงปรากฏการณทุกอยางในกระบวนการเรียนการ
สอนของครูเพื่อทําความเขาใจเพื่อพัฒนาและเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมาก
ขึ้น เปนการเสาะแสวงหาความจริงที่ดําเนินงานในเชิงสะสมของครู ในบริบทการเรียนการสอนของ
ตนโดยรวมมือกันในทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประโยชนทั้งตัวครูและนักเรียน
พงศเทพ จิระโร. (2551) ใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action
Research) หมายถึง การทําวิจัยโดยครูที่มีชั่วโมงสอนเพื่อแกปญหาในชั้นเรียนลักษณะเปนงานวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) เปนการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ไมเนนการทําวิจัยครบ 5 บท ไมเนนการศึกษาวรรณกรรมจนตองทิ้ง
หองเรียน ผูที่ไมมีชั่วโมงสอนจึงไมสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได
สุวิมล วองวานิช. (2543) ใหความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom
Action Research) หมายถึง การวิจัยที่ทําโดยครูผูสอนในหองเรียนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนและนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
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เปนการวิจัยที่ตองทําอยางรวดเร็วนําผลไปใชทันทีและสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตางๆ
ของตนเองใหทั้งตนเองและกลุมเพื่อนรวมงานในโรงเรียนไดมีโอกาสอภิปรายและเปลี่ยนความ
คิดเห็นในแนวทางที่ไดปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
คงศักดิ์ ธาตุทอง. (2543) ใหความหมายการวิจัยในชั้นเรียนไววาการวิจัยในชั้นเรียน
คือ กระบวนการหาความรูอันเปนความจริงที่เชื่อถือไดในเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียนนั้นเปนไดทั้งการวิจัยเพื่อแกปญหาและ
พัฒนากิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเปนการวิจัยที่มีประโยชนในการเรียนการสอนอยางแทจริงและ
เปนงานวิจัยที่ชวยพัฒนาวิชาชีพครูงานวิจัยที่ประโยชนตอการเรียนการสอนมากที่สุดก็คือวิจัยโดย
ครูผูสอนเอง
วิรัช วรรณรัตน. (2537) ใหความหมายการวิจัยในชั้นเรียนวาการวิจัยในชั้นเรียนเปน
การศึกษาคนควาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหองเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอนทั้งในสวนหลักสูตร วิธีสอน การจัดกิจกรรม สื่อ แบบฝกรวมทั้งการวัดและประเมินผล
ชัยพจน รักงาม. (2539) ใหความหมายการวิจัยในชั้นเรียนวาการวิจัยในชั้นเรียน คือ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งจากการสํารวจพบวาสาเหตุ
ของปญหาการเรียนการสอนมาจากนักเรียน วิธีสอน สื่อการสอนและสภาพแวดลอมทั้งการวัดและ
ประเมินผลเพื่อประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนและคุณภาพการสอน
เตือนใจ อินทรีย. (2551)ใหความหมายไววา งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเปน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูผูสอนเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียนหรือปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหดีขึ้น เปนกระบวนการที่ตองทําอยางรวดเร็วและเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานใน
โรงเรียนไดมีโอกาสสะทอนขอมูลในแนวทางที่ไดปฏิบัติ ผลที่ไดจะนําไปใชสําหรับพัฒนาการ
เรียนการสอนทันที เปนงานวิจัยแบบไมเปนทางการไมเนนตองทําครบ 5 บท ดําเนินการกับ
ประชากรโดยตรงคือตัวผูเรียนที่ครูพบปญหา สามารถทําไดหลายเรื่องในแตละภาคการศึกษาตาม
ปญหาที่พบในขณะสอน
เคมมีสและแมคแทกการท (Kemmis and Mctaggart, 1988) ใหความหมายของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการวาเปนแบบหนึ่งของการศึกษาคนควาที่สองสะทอนตนเองในการดําเนินการศึกษา
คนควาโดยคนกลุมที่ปฏิบัติงานตามปกติในสถานการณทางสังคมเพื่อที่จะปรับปรุงวิธีลักษณะ
ทางการปฏิบัติงานทางสังคมหรือทางการศึกษาใหชอบดวยหลักการเหตุผลมีความชอบธรรมและมี
คุณภาพดีพรอมๆ กับสรางความเขาใจในงานที่ตนกําลังปฏิบัติและในสถานการณกําลังเผชิญอยู
กลุมผูรวมงานวิจัยรวมถึงครู นักเรียน ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครองนักเรียนและสมาชิกในชุมชน
อื่ น ๆ กลุ ม ใดก็ ไ ด ที่ มี ค วามสนใจร ว มกั น ในทางการศึ ก ษาใช วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในการพั ฒ นา
หลักสูตรในระดับโรงเรียนและพัฒนาการวางแผนและนโยบายของโรงเรียน
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กลาวโดยสรุปการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ การหาความรูหรือวิธีการใหมๆ นํามา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งจะชวยพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนใหดียิ่งขึ้นหรือเพื่อแกปญหาที่เปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน โดยอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรซึ่งผูสอนเปนผูวิจัยและเปนผูใชผลงานวิจัย
2. แนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียน
พิสิฐพงศ แจมใส (2552) อธิบายวาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปนกิจกรรมที่
เกิดขึ้นระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยบทบาทของผูสอน คือ การจัดประสบการณการเรียนรูตาม
หลักสูตรใหกับผูเรียนทั้งชั้น การสอนคงไมใชเรื่องยากถาผูเรียนทั้งหมดมีพื้นฐานความรูเหมือนกัน
มีความสามารถทัดเทียมกันและพรอมที่จะเรียนรูจากวิธีการสอนของครูคนเดียวไดทุกเวลา แตใน
ความเปนจริงหาเปนเชนนั้นไม นักเรียนทั้งชั้นมิไดเปนเชนนั้นเลย มีความรูพื้นฐาน ความสามารถ มี
ความพรอมและมีเจตคติที่แตกตางกัน จึงนํามาซึ่งปญหาการจัดการเรียนรูใหนักเรียนบรรลุตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว ครูผูสอนจึงจําเปนตองพยายามคิดคน แสวงหารูปแบบหรือวิธีการสอนใหมๆ
หรือที่ยังไมเคยนํามาใช ที่เหมาะสมกับนักเรียนเพื่อชวยแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพนักเรียน
สอดคลองกับ ขจิต ฝอยทอง (2550) กลาววาการวิจัยในชั้นเรียน เปนกระบวนการที่
ผูสอนในวิชานั้นๆ จัดทําขึ้นเพื่อแกปญหาในชั้นเรียนของตน มีการวางแผนอยางมีระบบและนํา
ผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือที่ สุ ร วาท ทองบุ (2008) กล าววา การวิจัย ในชั้ น เรี ย นเป น การวิจัย ที่มุ งพัฒ นา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตรหรือสังคมคาดหวัง
ดังนั้น พิสิฐพงศ แจมใส (2552) จึงวิเคราะหวาปญหาหรือสิ่งที่ตองการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน เปนแนวคิดพื้นฐานและจุดเริ่มตนของการวิจัยในชั้นเรียน
กลาวคือ หลังจากการที่ครูไดศึกษาวิเคราะห สภาพ ปญหา หรือสิ่งที่จําเปนที่ตองการ
พัฒนา จนไดขอสรุปวา สภาพปจจุบันเปนอยางไร ปญหาคืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร มีสาเหตุ
อยางไรและจะมีแนวทางแกปญหาหรือจะพัฒนาใหดีกวาเดิมอยางไร ซึ่งเปนบทบาทของครูผูสอนที่
จะตองคิดคนหาวิธีเพื่อแกปญหา คิดสรางนวัตกรรมใหมๆ หรือวิธีการใหมๆ นําไปทดลองใช เมื่อ
ไดผลแกปญหาไดห รือไดรับการพัฒนาดีขึ้นกวาเดิม ก็นําเผยแพรและนําเสนอเปนผลงานทาง
วิชาการตอไป
การศึกษาโดยวิจัยแบบนี้ซึ่งตีความหมายไดตามชื่อเรียกที่เกิดการผสมหรือเชื่อมคํา
ระหวาง 2 คํา คือ “Action” กับ “Research” คือ การลองนําเอาความคิดไปปฏิบัติดูมุงเพื่อการ
ปรับปรุง (Action ´ improvement) และเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจ (Research ´ increasing
knowledge) ในงานที่ปฏิบัติซึ่งอาจเปนการเรียนการสอนหลักสูตรการบริหารโรงเรียน ผลที่ไดก็คือ
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การปรับปรุง (เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น) ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและโรงเรียนและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จึงใหแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติใหเปนหนึ่งเดียวกันหรือจาก
แนวคิดไปสูแนวปฏิบัติ
ดวยเหตุนี้ การวิจัยในชั้นเรียน จึงเปนการพัฒนาทางเลือกในการแกปญหาหรือพัฒนา
คุณภาพเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพที่สุดในชั้น
เรียน การวิจัยในชั้นเรียนไมเพียงแตเปนกระบวนการคนหาคําตอบอยางเปนระบบ หรือศึกษาหา
คําตอบโดยอาศัยวิธีการที่นาเชื่อถือไดเทานั้น แตยังเนนที่การแกปญหาในชั้นเรียนเปนสําคัญดวย
ซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ (พิสิฐพงศ แจมใส, 2552)
1) เปนการวิจัยจากปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2) เปนการวิจัยเพือ่ แกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
3) เปนการวิจัยควบคูกับการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจยั ไปดวย แลวนําผลการวิจัย
ไปใชแกปญหาในชั้นเรียนและทําการเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอื่น
ซึ่งสุวิมล วองวาณิช (2543) อธิบายวาการวิจัยในชัน้ เรียนเปนการสืบสอบเชิงธรรมชาติ
(Natural Inquiry) ซึ่งพึ่งพิงเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ครูจะสอนมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนอันนําไปสูความกาวหนาในระบบการศึกษา ซึ่งอาจกลาวถึงลักษณะของการวิจยั ในชัน้ เรียน ดัง
ตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.1 ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน คือ การวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่อง
ใคร
ทําอะไร
ที่ไหน
เมื่อไร
อยางไร
เพื่อจุดมุงหมายใด
ลักษณะเดนการวิจัย

ครูผูสอนในหองเรียน
ทําการแสวงหาวิธีการแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
ในขณะที่การเรียนการสอนกําลังเกิดขึ้น
ดว ยวิธีก ารวิจัย ที่มีว งจรการทํางานตอเนื่องและสะทอ นกลับการ
ทํางานของตนเอง ขั้นตอนหลัก คือ การทํางานตามวงจร PAOR
มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูเรียน
เป น กระบวนการวิ จั ย ที่ ทํ า อย า งรวดเร็ ว โดยครู ผู ส อนนํ า วิ ธี ก าร
แกปญหาที่ตนเองคิดขึ้นไปทดลองใชกับผูเรียนทันทีและสังเกตผล
การแกปญหานั้น มีการสะทอนผลและแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
เพื่อนครูในโรงเรียน เปนการวิจัยแบบรวมมือ
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ดังนั้น แนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียน คือ การพัฒนาทางเลือกในการแกปญหาในชั้น
เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยครูผูสอนในหองเรียน ทํากับนักเรียนเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรูในวิชาที่ครูรับผิดชอบ และนําผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน กระบวนการวิจัยจึงเปนกระ
บวนการเดียวกับกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ นอกจากนี้
ตองมีการนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการวิเคราะห
ปญหาเชิงระบบ ไปจบที่การคิดคนหานวัตกรรมเพื่อแกปญหานั้นหรือพัฒนาการเรียนรูนั้นได
3. ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
พิสิฐพงศ แจมใส (2552) เสนอวา การที่ครูจะสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนไดดี ครูตอง
เห็นคุณคาและความสําคัญ ตลอดทั้งความจําเปนของการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยเฉพาะคุณคาของ
ผลงานจาการคิดคนนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อนําไปใชใหไดผลจะกอใหเกิดประโยชนตอบุคลากร
และหนวยงานทางการศึกษา จึงวิเคราะหความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนใน 4 ดาน ดังนี้
1) นักเรียน
เนื่องจากนักเรียนมีความรูพื้นฐานแตกตางกัน การเรียนรู การรับรูยอมแตกตางกัน
บางคนเรียนรูไดชา บางคนเรียนรูไดเร็ว ยอมนําปญหาสูการสอนของครู เมื่อครูคิดคนนวัตกรรมให
เหมาะสมการเรียนรูแกนักเรียนเปนรายบุคคลหรือโดยรวมไดดีมีคุณคายอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
นักเรียนอยูในระดับที่นาพอใจและขจัดปญหาการเรียนรูในเนื้อหานั้นได
2) ครู
เมื่อครูมีการวางแผนการทํางานอยางมีระบบ คือ วางแผนการทํางานประจํา ไดแก
วางแผนการจัดการเรียนรู เลือกวิธีสอนที่เหมาะสม ประเมินผลการทํางานเปนระยะโดยมีเปาหมาย
ชัดเจน จะทําอะไรกับใคร เมื่อไร ดวยเหตุผลอะไร และทําใหทราบผลการกระทําวาบรรลุเปาหมาย
เพียงใดอยางไร โดยการทําวิจัยในชั้นเรียน ชวยใหครูไดเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อหาทาง
แกปญหาไดอยางเหมาะสม ในการคิดแกปญหา บางครั้งนวัตกรรมชิ้นแรกอาจมีขอบกพรองอยูบาง
แตเมื่อไดมีการปรับปรุงอยูเสมอ ก็สามารถพัฒนาเปนผลงานที่มีประโยชนเปนที่ยอมรับได
3) โรงเรียน
ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางกลุมครูมากขึ้น ในรูปแบบความสัมพันธระหวาง
บุคลากรภายในกลุมสาระการเรียนรู ระหวางกลุมสาระการเรียนรู ตั้งแตการรวมกันคิดหาปญหา
การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา การเขียนรายงาน เพราะครูในโรงเรียนจะมีความถนัดหรือความ
ชํานาญที่แตกตางกัน ถาไดมีการระดมสรรพกําลังจากความถนัดของแตละคนแลวจะทําใหงานวิจัย
มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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4) วงการศึกษา
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน สามารถใชเปนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีหรือขอเลื่อน
วิทยฐานะหรือปรับตําแหนงใหสูงขึ้นได งานวิจัยที่ดีนอกจากจะไดรับการเผยแพรโดยทัว่ ไปแลว จะ
เปนการกระตุนใหมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยางไมหยุดยั้ง ภาพลักษณของผูมีอาชีพครูจะดี
เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ดวยเพราะเกิดจากการทํางานอยางเปนระบบนั่นเอง
จึงกลาวไดวา การที่ครูตองศึกษาคนควาเนื้อหาวิชาที่ตนรับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาที่ใหมากขึ้นดวยทําวิจัยในชั้นเรียน จะชวยใหการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเปนไปอยางมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดสาเหตุและชี้ประเด็นปญหาไดชัดเจนเพื่อแกปญหาได
ตรงจุด ยกระดับมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนใหสูงขึ้นได เชน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ไมมีปญหาในการเรียน เปนตน รวมทั้งผลงานวิจัยยังเปนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนอยางเปนระบบยิ่งขึ้น
สอดคลองกับ สุรศักดิ์ มังสิงห (2551) เสนอวาการวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชนทั้ง
ตอผูเรียน ผูสอน และสถาบันการศึกษา ประโยชนตอผูเรียนคือ ผูเรียนแตละคนจะไดรับการพัฒนา
หรื อ แก ป ญ หาอย า งถู ก วิ ธี ประโยชน ต อ ผู ส อนคื อ ผู ส อนมี ก ารวางแผนการทํ า งานอย า งเป น
ระบบ และประโยชนตอสถาบันการศึกษาคือสถาบันการศึกษาสามารถนับเปนผลงานทางวิชาการ
เพื่อรองรับการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาได
ซึ่ง พิมพันธ เดชะคุปต (ไมระบุป) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียน เกิดจากแนวคิด
พื้นฐาน คือ การบูรณาการวิธีการปฏิบัติงานกับการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ โดยมี
ความสําคัญ ดังนี้
1) เปนการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนดวยการวิจัย
2) เปนการพัฒนาวิชาชีพครู
3) เปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาชีพครู ดวยการเผยแพรความรูที่ไดจาก
การปฏิบัติ
4) เปนการสงเสริมสนับสนุนความกาวหนาของการวิจัย ทางการศึกษา
นอกจากนั้น พิมพันธ เดชะคุปต (ไมระบุป) ยังเสนอดวยวาการวิจัยในชั้นเรียนมี
ความสําคัญ เนื่องจากเปนการวิจัยเพื่อนําผลไปพัฒนา และถาพบขอบกพรองก็ทําการวิจัยและนําผล
ไปพัฒนาอยางตอเนื่อง การวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนการวิจัยและพัฒนา (Research &Development)
ดังนั้น จึงสรุปความสําคัญของการวิจยั ในชั้นเรียน คือ
1) ใหโอกาสครูในการสรางองคความรู ทักษะการทําวิจัย
2) เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
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3) ชวยพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
4) ช ว ยทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ต อ เนื่ อ งและเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงผ า น
กระบวนการวิจัยในที่ทํางาน
5) เปนการวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการมีสวนรวมของผูปฏิบัติ
6) ชวยตรวจสอบวิธีการทํางานของครู
7) ทําใหครูเปนผูน ําการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการพัฒนาวิชาชีพครู
เนื่องจากใหขอคนพบที่ไดจากกระบวนการสืบคน ที่เปนระบบและเชื่อถือไดทําใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาการเรียนรู และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนา ผูที่มี
สวนรวมวิจัย นําไปสูการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูและดวยหลักการสําคัญของการวิจัยปฏิบัติ ที่
เนนการสะทอนผล ทําใหการวิจัยแบบนี้ สงเสริมบรรยากาศของการทํางานแบบประชาธิปไตยที่
ทุกฝายเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและยอมรับในการขอคนพบรวมกัน
4. กระบวนการทําการวิจัยในชัน้ เรียน
สุรศักดิ์ มังสิงห (2551) อธิบายวาการวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยของครูผูสอนในแต
ละรายวิชา โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน ซึ่งหากพบวาผูเรียนบางคนมีปญหา และเมื่อ
วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาของผูเรียนดังกลาวแลวพบวาเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ ก็ใหเลือก
สาเหตุที่คิดวาสามารถแกไขไดมาหาวิธีแกไข และดําเนินการแกไขไปพรอมๆ กับการสอนผูเรียน
กลุมใหญ การวิจัยอาจเริ่มตนดวยวิธีงายๆ คือ สอนไปสังเกตไปวาผูเรียนคนไหนมีจุดเดน จุดดอย
ตรงไหน แลวพยายามบันทึกไว จากนั้นสรุปขอมูลที่มีอยู ซึ่งจะทําใหทราบวาผูเรียนในชั้นที่สอนอยู
นั้นมีผูเรียนกลุมเกงกี่คน กลุมออนกี่คน ใครบางที่เรียนออน ออนในเรื่องอะไร เพื่อจะไดคิดหา
นวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อชวยเหลือกลุมออนตอไป เมื่อครูผูสอนเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ตองเขียนสรุปผลการวิจัย หากพบวาผูเรียนไมเกิดการเรียนรู และ/หรือมี
พฤติกรรมไมพึงประสงค ครูผูสอนอาจตองทําวิจัยในชั้นเรียนซ้ําอีกครั้งหรือหลายครั้งจนกวาผูเรียน
ไดเกิดการเรียนรู และ/หรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ตามเจตนารมณตามหลักสูตรอยางแทจริง เมื่อ
ปญหาไดรับการแกไขหรือคลี่คลายแลัว จึงเขียนรายงานการวิจัยซึ่งมีความยาว 2-3 หนา การเขียน
รายงานการวิจัยนั้นครูผูสอนสามารถเขียนอยางงายๆ โดยระบุปญหาที่พบ สาเหตุของปญหา วิธีการ
แก ป ญ หา และผลการแก ป ญ หา และอาจมี ข อ เสนอแนะหรื อ ข อ สั ง เกตต อ ท า ยพร อ มทั้ ง แนบ
หลักฐานสิ่งที่ไดดําเนินการ เชน แบบฝก แบบบันทึก ฯลฯ ไวดวย
ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน จึงเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่สําคัญหลาย
ประการ ซึ่ง พิสิฐพงศ แจมใส (2552) กลาววากระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนมี 7 ขั้นตอน ไดแก
การสํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนรู ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ กําหนดรูปแบบวิธีการ
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แกปญหา ออกแบบการทดลอง สรางและพัฒนาเครื่องมือวัด ทดลอง รวบรวม วิเคราะห สรุปผล
และเขียนรายงาน แลวจึงนําเผยแพรอยางกวางขวางตอไป
ในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
1) การสํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน
การดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน จะเริ่มตนดวยการสํารวจปรากฏการณหรือสิ่งตางๆ
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน หรือสิ่งที่เกิดกับผูเรียนซึ่งเปนปญหาที่สงผลใหการเรียนการสอนไมบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนด ประเด็นที่ครูควรตั้งคําถามกับตนเองหลังจากสังเกตเห็นปญหาที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่องใด ๆ ก็ตามจะเริ่มตนดวยการกําหนดปญหาของเรื่องที่จะ
วิจัยอยางชัดเจน เพราะการกําหนดปญหาจะนําไปสูความตองการในการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนา
ไดและความตองการนั้น จะนําไปกําหนดเปนวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยสามารถกําหนด
ปญหาการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบไดอยางชัดเจน โดยทําการสํารวจขอบกพรอง
และวิเคราะหปญหา กลาวคือ จะตองคนหาวา นักเรียนมีความบกพรองจุดใด เนื่องจากสาเหตุอะไร
การหาสาเหตุอาจไดจากการระดมพลังสมอง ตรวจสมุดแบบฝกหัด จากผลการสอบปลายภาค หรือ
จากการวิ จัย เมื่อสํารวจขอบกพร องไดแ ลว นํามาวิเคราะหหาสาเหตุ และความตองการในการ
แกปญหาใหตรงกับสาเหตุนั้น ๆ แลวเขียนออกมาในรูปวัตถุประสงคของการวิจัย
ผลการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดกําหนดปญหาการเรียนการสอนได
อยางเฉพาะเจาะจงและชัดเจน เพื่อนําเสนอเขียนสภาพปญหาของนักเรียนและวัตถุประสงคของการ
วิจัยไดดวย
2) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่ วของ
ไดแก การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงความตอเนื่อง
ทางวิ ช าการที่ ต อ งการที่ จ ะสรา งเสริ ม ใหเ จริ ญก า วหน า ใหมี ค วามสมบูร ณ ยิ่ งขึ้ น ซึ่ง จะช ว ยครู
ผูทําวิจัยในเรื่องตอไปนี้
(1) กําหนดปญหาที่จะวิจัยไดชัดเจนขึ้น
(2) ไดแนวคิดความรูพื้นฐาน ตลอดจนทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นหรือ
ตัวแปรที่จะศึกษา
(3) เห็นแนวทางในการศึกษาปญหา
(4) สามารถอธิ บ ายป ญ หา โดยเฉพาะการกํ า หนดขอบเขตของการวิ จั ย และ
สามารถอธิบายตัวแปรที่จะศึกษา
(5) สามารถตั้งสมมติฐานไดอยางสมเหตุสมผล
(6) เลือกเทคนิคการสุมตัวอยางไดอยางเหมาะสม
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(7) เลือกเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไดถูกตอง
(8) เลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม
การดําเนินการในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจะไดแนวทางการแกปญหาที่สอดคลองกับหลักการ
ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่มีผูศึกษาไวแลว ซึ่งจะทําใหแนวคิดของผูวิจัยนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
3) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
นวัตกรรมเปนรูปแบบ หรือวิธีการแกปญหาที่ครูสรางขึ้นมาเองหรือนําเอารูปแบบ
หรือวิธีการที่ผูอื่นทําไวแลวมาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพปญหาที่ตองการแกไข เชน
1. บทเรียนสําเร็จรูป เหมาะสมกับนักเรียนเรียนชา
2. ชุดการสอน เหมาะสมกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
3. คูมือครู เหมาะสมกับปญหาการขาดคูมือการสอนของครู
4. บทความทางวิชาการ เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการทุกเรื่อง
ผลจากการดําเนินการในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจะไดนวัตกรรมที่คาดวามีคุณภาพเหมาะสมที่
จะนําไปใชในการแกปญหา
4) การออกแบบการทดลอง
การทดลองทําไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับลักษณะของนวัตกรรม จํานวนกลุมนักเรียน
ที่ทดลองและจํานวนครั้งของการวัดตัวแปรที่ศึกษา แตละแบบมีการดําเนินงานที่แตกตางกัน ฉะนั้น
ครูจะตองออกแบบการทดลองใหสอดคลองกับจุดประสงคและสมมติฐานการวิจัยโดยคํานึงถึง
กลุมตัวอยางและตัวแปรที่วัด
ผลการดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนนี้ ผู วิ จั ย จะได รู ป แบบการทดลองนวั ต กรรมที่
เหมาะสมนาเชื่อถือ เพื่อพิสูจนวานวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพและใชแกปญหาไดหรือไม
5) การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัด
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิจัยในชั้นเรียน จะใชเครื่องมือใดยอมขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยและตัวแปรที่จะวัด เชน ถาตองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เครื่องมือวัด คือ แบบทดสอบ ถาตองการวัดความคิดเห็น เครื่องมือ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น
ถาตองการวัดเจตคติ เครื่องมือวัด คือ แบบวัดเจตคติ เปนตน
เครื่องมือวัดแบงออกไดหลายชนิด แตละชนิดเหมาะสมกับขอมูลแตละลักษณะ จึง
จําเปนตองศึกษาแตละชนิด ทั้งในแงของลักษณะของเครื่องมือวัด วิธีสราง และขอดี ขอจํากัดเพื่อ
เลือกใชใหเหมาะสม
เมื่อครูไดสรางหรือปรับปรุงเครื่องมือวัดที่เหมาะสมแลว จะตองมีการนําเครื่องมือ
วัดไปตรวจสอบคุณภาพกอนที่จะนําไปใชจริง โดยนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมใด กลุมหนึ่งที่
มีลักษณะเชนเดียวกันกับประชากรที่เราศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด เชน ความ
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ตรง (Validity) และความเชื่อ มั่ น (Reliability) ถา มีคุ ณ ภาพต่ํ า กวา เกณฑที่ กํา หนดจะต องมี ก าร
ปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพกอนนําไปใชในการเก็บขอมูลจริง
6) การทดลอง การรวบรวม การวิเคราะหและสรุปผลขอมูล
เมื่อครูไดสรางนวัตกรรมและเครื่องมือวัดเสร็จแลว ขั้นตอไปใหนําเอานวัตกรรม
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหตามแนวทางที่กําหนดไว
การทดลอง การรวบรวม การวิเคราะหและสรุปผลขอมูล ถาจะใหเปนไปตาม
แนวทางที่ถูกตองจะตองมีปฏิทินปฏิบัติงานแสดงเวลา และระยะเวลาของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนดวย
ดังนั้น สิ่งที่ผูวิจัยจะไดในขั้นตอนนี้ คือ ไดปฏิทินปฏิบัติงาน ไดนํานวัตกรรมไป
ทดลอง ไดเก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลไปวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
7) การเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนรายงานวิจัยเปนขั้นตอนสุดทายของการวิจัย เปนการรายงาน งานวิจัย
ตั้งแตเริ่มตน สํารวจและวิเคราะหปญหา การพัฒนารูปแบบ การทดลองใชรูปแบบ เพื่อแกปญหา
จนกระทั่งถึงการวิเคราะหผล สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ การเขียนรายงานมีประโยชน
อยางมากทั้งตัวครู และผูอื่น เพราะการเขียนรายงานการวิจัย เปนการเสนอสิ่งที่ไดศึกษาคนควาอยาง
เปนระบบใหผูอื่นทราบ เพื่อจะไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม หรือนําไปใชประโยชนอางอิงได
ดังนั้น พิสิฐพงศ แจมใส (2552) จึงสรุปกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน ในรูป
แผนภาพ ดังนี้
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กระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน
กรณีตัวอยางปญหาการเรียนรูคณิตศาสตร

กระบวนการ 7 ขั้น
1. การสํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน

นักเรียนมีพื้นความรูต่ํา/นักเรียนไมสนใจทํา
แบบฝกหัด/ครูสอนโดยไมมีสื่อการสอน

2. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ครูคิดคนทางเลือกในการแกปญหา
ครูกําหนดวิธีการแกปญหาแลวพัฒนา

3. การกําหนดรูปแบบหรือวิธีการที่ใชใน
การแกปญหา หรือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู

กําหนดกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่วัด และสถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล

4. การออกแบบการทดลองนวัตกรรม

สรางเครื่องมือประเมินผลการทดลอง
5. การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัด
ครูใชกับนักเรียน เก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหผล ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ
และประเมินสรุปผลความกาวหนา

6. การทดลอง รวบรวม วิเคราะหและสรุปผล
7. การเขียนรายงานการวิจัย

เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ภาพที่ 2.2 กระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน

ซึ่ง สุรวาท ทองบุ (2008) อธิบายวา กระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน เปนการประยุกตจาก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ สังเกตปญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผล เชนเดียวกัน
ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน ที่เปนการวิจัยเชิงทดลองและเปนการประยุกตจากกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร จึงมี 5 ขั้นตอน ไดแก
1) กําหนดประเด็นปญหาการวิจัย
2) แสวงหาหรือกําหนดแนวทางการแกปญหา และตั้งสมมติฐาน
3) วางแผนการทดลองแกปญหาและเก็บรวบรวมขอมูล
3.1) ออกแบบการวิจัย
3.2) กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง
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3.3) สรางเครื่องมือในการวิจัย
4) วิเคราะหขอมูล แปรผลการวิเคราะหขอมูล
5) สรุปผล
ซึ่ง สุรศักดิ์ มังสิงห (2551) อธิบายวา การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
สามารถทําไดกับทุกรายวิชาไมวาจะเปนกลุมวิชาบรรยาย กลุมวิชาปฏิบัติการ กลุมวิชาสัมมนา หรือ
กลุมวิชากิ จกรรม เนื่องจากใชกระบวนการเดียวกัน คือ กอนวิจั ยตองมีก ารหาปญหาหรือสิ่งที่
ตองการพั ฒนา การหาแนวทางแกไ ข การนํ าแนวทางไปดํา เนินการ การสรุปผลและการเขี ย น
รายงานการวิจัย
จึ ง สรุ ป ได ว า กระบวนการดํา เนิ น การวิ จั ย วา ประกอบด ว ย การตั้ ง ป ญ หาการวิจั ย การ
วางแผนการแกปญหา การดําเนินการแกปญหา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ
สรุปการวิจัย (ขจิต ฝอยทอง, 2550)
5. การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
การกําหนดปญหาการวิ จัยมีความเกี่ยวเนื่องกับการตั้งคําถามและการกํ าหนดแนว
ทางการแกไขปญหา ซึ่ง พิสิฐพงศ แจมใส (2552) เสนอวาการวิเคราะหปญหาในชั้นเรียน เพื่อ
นําไปสูการวิจัยนั้น ควรมีการวางแผนอยางเปนระบบโดยใหพิจารณาและคํานึงถึงปญหา 3 ขั้นตอน
ดังนี้
1) ปญหาในขั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค
หมายถึงความสามารถและคุณลักษณะของผูเรียนที่เกิดขึ้น สิ่งที่คาดหวังไว คือ ความรู (Cognitive)
ทักษะ (Psychomotor) และเจตคติ (Affective) ตัวอยาง
(1) นักเรียนมีความสามารถในการทําโจทยปญหาต่ํา (ความรู)
(2) นักเรียนสวนใหญในชั้นมีอัตราเร็วในการอานต่ํา (ทักษะ)
(3) นักเรียนไมชอบเรียนคณิตศาสตร (เจตคติ)
2) ปญหาในขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ปญหาที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูใชจิตวิทยาการเรียนรู ใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใชสื่อ
การสอนที่เหมาะสมและมีการวัดและประเมินผลอยางตอเนื่อง แลวนําผลการวัดไปวิเคราะหเพื่อ
ปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น หรือเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา ก็จะพบปญหาที่จะนําไปสู
การวิจัยในชั้นเรียนตอไป
ตัวอยาง ปญหานักเรียนไมชอบเรียนคณิตศาสตร วิเคราะหแลวอาจมีสาเหตุในขั้น
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
(1) เปนวิชาที่ยาก ครูจึงสอนอยางเครงเครียด จริงจัง นักเรียนไมสนุก
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(2) ครู ใ ช สื่อนอ ยเกิ น ไป ไม เหมาะสมกั บวัย วุฒิภ าวะ และความสามารถของ
นักเรียน
(3) ครูไมเปดโอกาสใหนักเรียน เรียนรูดวยการสัมผัสอุปกรณดวยตนเอง เพราะ
อุปกรณมีนอย นักเรียนไดแตเพียงดูครูทําใหดูเทานั้น
(4) ครูลงโทษนักเรียนทุกครั้งที่ตอบผิด แตการชมเชยมีนอยครั้งเมื่อทําถูก
(5) ครูใหการบานนักเรียนมากเปนประจําทําใหนักเรียนเบื่อ
(6) ครูไมตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนกอนสอน ทําใหสิ่งที่สอนไมเชื่อมกับ
พื้นฐานของเด็ก
(7) ครูไมไดจัดโอกาสใหเด็กเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เรียนรูดวยตนเอง แตให
นักเรียนรับหรือจําสิ่งที่ครูเสนอใหฝายเดียว
3) ปญหาในขั้นการเตรียมการสอน หมายถึง การเตรียมความพรอมของครูกอนจะเขา
สอน การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู อุปกรณ สื่อ/นวัตกรรมที่เพียบพรอมทั้งปริมาณและคุณภาพ
ปญหาในขั้นนี้อาจสงผลตอปญหาในขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกจากนั้น การเลือกและกําหนดปญหากอนที่จะกําหนดปญหา ผูวิจัยควรสํารวจ
ปญหาจากแหลงตอไปนี้
1. ประสบการณสอนในชีวิตประจําวันของครู สภาพแวดลอมรอบๆ ตัว เชน ถาครู
มีปญหาในการสอนวานักเรียน 7 ใน 10 มีผลการเรียนออนทุกวิชามักมาจากครอบครัวที่ยากจนครู
อาจตั้งปญหาในการวิจัยวาสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวเปนสาเหตุของการเรียนออนของ
นักเรียนหรือไม
2. หนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวกับการวิจัยที่หนวยงานตางๆ ไดจัดทําขึ้นจะเปน
การชวยเพิ่มพูนความรูในเรื่องทฤษฎีและแนวคิดใหมๆ ทางการศึกษาและผลจากการวิจัยสาขาตางๆ
จะชวยใหผูวิจัยไดรูวาสาขาใดมีผูวิจัยมากนอยเพียงใดซึ่งจะเปนประโยชนในการเลือกและกําหนด
ปญหาได
3. ขอเสนอแนะของงานวิจัยที่ทํามาแลว วามีขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยในลําดับ
ตอไปควรทําในเรื่องใด โดยพิจารณาจากขอเสนอแนะที่ผูวิจัยกอนหนาไดเสนอแนะไว
จากนั้น จึงนําสูการตั้งคําถามวิจัย กลาวคือ การกําหนดประเด็นขอสงสัยที่ตองการ
คนหาคําตอบ มักตั้งเปนประโยคคําถามที่เจาะจงสามารถศึกษาได เกณฑการกําหนดคําถามวิจัย มี
ดังนี้
(1) คําถามนั้นมีความสําคัญกับคุณเพียงใด
(2) คําถามนั้นเกิดประโยชนตอนักเรียนเพียงใด
(3) โอกาสในการสํารวจขอมูลมีมากนอยเพียงใด
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(4) ใครบางที่สามารถชวยในการทําวิจัยนี้ได
(5) คุณสามารถจัดการเรื่องเวลาในการวิจัยเรื่องนั้นไดเพียงใด
จากนั้น จึงกําหนดแนวทางการแกไขปญหา ซึ่งสุวิมล วองวาณิช. (2544) ได
นําเสนอการหาวิธีการแกไขปญหาโดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(1) ครูตองอานมากโดยติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิทยาการดานการสอนให
มาก
(2) ครูตองมีการรวมกลุมกัน หาโอกาสอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณดาน
การสอนใหมๆ
(3) ตองมีการสํารวจและจัดระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมดานการเรียนรู
(4) มีการจัดตั้งเครือขายการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(5) ตองมีการรวบรวมวิธีการแกปญหาในชั้นเรียน
6. การออกแบบการวิจัยในชัน้ เรียน
สุรวาท ทองบุ (2008) เสนอวาการออกแบบการวิจัย เปนขั้นตอนในการกําหนดวิธีการ
ทดลองเพื่อพิสูจนวานวัตกรรมที่กําหนดขึ้นนั้น ใชไดผลหรือไม หรือแกปญหาไดจริงหรือไม ผูวิจัย
สามารถเลือกแบบการวิจัยอยางงาย จากตัวอยางแบบการวิจัยตอไปนี้ จากรายละเอียดและแผนภูมิ
การวิจัยแตละแบบ โดยมีสัญลักษณในแบบการวิจัย ดังนี้
E แทน กลุมทดลอง
C แทน กลุมควบคุม
O1 แทน การประเมินกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู
O2 แทน การประเมินหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู
X แทน การทดลองใชนวัตกรรมการเรียนรู
~X แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีอื่นที่ไมใชนวัตกรรม
แบบการวิจัยที่ 1 แบบ One shot case study
E

X

O1

แบบนี้จะเปนแบบทดลองใชนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลวประเมินหลัง
เรียน แลวนําผลไปเทียบกับเกณฑที่วางไว ซึ่งผูวิจัยสามารถกําหนดเกณฑขึ้นมาเองได แบบนี้เหมาะ
สําหรับการดําเนินการวิจัยที่มีนักเรียนเพียงกลุมเดียว และเนื้อหาที่ใชเปนจุดพัฒนาหรือแกปญหา
เปนเรื่องใหมสําหรับนักเรียนจึงไมจําเปนตองประเมินกอนเรียนรู
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แบบการวิจัยที่ 2 แบบ One group pretest-posttest
E

O1

X

O2

เปนแบบประเมินผลกอนแลวจึงทดลองใชนวัตกรรมสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และประเมินผลหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยใชเครื่องมือในการประเมินเดิมหรือคูขนานกัน (เครื่องมือ
ที่วัดคุณลักษณะเดียวกัน ระดับความยากงายเทากันแตแตกตางกันบาง) ก็ได แลวทําการเปรียบเทียบ
คะแนนการประเมินผลกอนและหลังการทดลองใชนวัตกรรม แบบนี้จะมีความเหมาะสมกับวิจัยที่
ใชเนื้อหาการเรียนรูที่นักเรียนอาจเรียนรูมาแลว และจะเหมาะสมอยางยิ่งในการทดลองสอน
ซอมเสริม
แบบการวิจัยที่ 3 แบบ Static-group comparison หรือ control group posttest only
E

X

O2

C

~X

O2

เปนแบบการวิจัยที่มีนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีอื่น
หรือวิธีปกติ และมีนักเรียนกลุมทดลองใชนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และทําการ
ประเมินผลหลังจากเรียนทั้งสองกลุม นําผลการประเมินมาเปรียบเทียบกัน แบบนี้จะมีความ
เหมาะสมเมื่อครูผูวิจัยสามารถจัดการเรียนรูไดมากกวาหนึ่งกลุม โดยที่จะตองทําหรือเชื่อวานักเรียน
ทั้งสองกลุมมีระดับสติปญหาหรือทักษะเทากัน เพื่อใชในการเปรียบเทียบและเกิดความเชื่อถือไดใน
คําตอบของการวิจัยมากยิ่งขึ้น และเปนเนื้อหาใหมหรือเรื่องใหมที่นักเรียนไมเคยเรียนรูมากอนจึง
ไมจําเปนตองประเมินกอน
แบบการวิจัยที่ 4 แบบ control group pretest-posttest
E

O1

X

O2

C

O1

X

O2

เปนแบบการวิจัยที่มีนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลองเชนเดียวกับแบบที่ 3 แต
ตางกันตรงที่แบบนี้จะมีการประเมินกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู และมีการเปรียบเทียบผลการ
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ประเมินกอนของทั้งสองกลุม มีการเปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังเรียนในแตละกลุม
และเปรียบเทียบผลการประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูของทั้งสองกลุมดวย แบบนี้จะมี
ความเหมาะสมเมื่อครูผูวิจัยสามารถจัดการเรียนรูไดมากกวาหนึ่งกลุม โดยที่จะตองทําหรือเชื่อวา
นักเรียนทั้งสองกลุมมีระดับสติปญหาหรือทักษะพื้นฐานเทากัน เพื่อใชในการเปรียบเทียบและเกิด
ความเชื่อถือไดใน คําตอบของการวิจัยมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกับแบบที่ 3 แตเปนเนื้อหาเดิมหรือเรื่อง
เดิมหรือเรื่องที่ นักเรียนอาจมีการเรียนรูมาเองแลว จึงตองประเมินผลกอน และยังเปนการ
เปรียบเทียบเพื่อพิสูจนใหเห็นวาพื้นฐานของนักเรียนทั้งสองกลุมไมแตกตางกันกอนการทดลอง อีก
ดวย จากตัวอยางแบบการวิจัยทั้ง 4 แบบ ครูผูวิจัยสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพหองเรียน
ของตนเอง และเนื้อหาที่ใชสอนวาเปนเรื่องใหม เรื่องเดิมหรือเรื่องที่นักเรียนอาจมีการเรียนรูมาเอง
ซึ่ง สุวิมล วองวาณิช (2544 : 44) เสนอวามีการดําเนินการเปน 3 ระยะ ระยะแรก เปน
การวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ระยะที่สองเปนการทดลองพัฒนาวิธีการแกไขปญหา ระยะที่
สาม เปนการตรวจสอบผลการวิจัยใหมีความเชื่อถือมากขึ้น ดังแผนภูมิวงจรการปฏิบัติการในชั้น
เรียน ดังนี้
Plan
Reflect

Plan
Act Reflect

Plan
Act Reflect

Observe

Observe

Observe

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

Act

7. รูปแบบการวิจยั และแนวทางการวิเคราะหผล
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนพบวามีการจัด
ประเภทไวหลายรูปแบบ ดังนี้
1) รูปแบบตามองคประกอบของกระบวนการเรียนการสอน
วิ รั ช วรรณรั ต น (2537) จั ด รู ป แบบการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารชั้ น เรี ย นตามรู ป แบบ
องคประกอบของกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้
(1) ดานหลักสูตร ปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร จุดมุงหมาย เนื้อหา กิจกรรมและ
วิธีการประเมินผลตลอดจนหลักการโครงสรางของหลักสูตร ลักษณะงานวิจัยจึงเนนการประเมิน
หลักสูตร การติดตามการใชหลักสูตรและการทดลองการใชหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเปนไปได
ตามความเหมาะสมประสิทธิผลของหลักสูตร
(2) ดานการเรียนการสอน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไดแก แผนการ
สอน วิธีสอน สื่อการสอน หนังสืออานประกอบชุดการสอนและการจัดกิจกรรม ลักษณะงานวิจัยจึง
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เปนไปในทางการสราง การผลิตและการทดลองใชนวัตกรรมและผลผลิตนั้นๆ เชน การประเมิน
ติดตามการใชแผนการสอน การทดลองวิธีสอนหรือชุดการสอน การเปรียบเทียบวิธีสอนหรือชุด
การสอน การสรางและผลิตแบบฝกหัดชุดการสอนหนังสืออานประกอบ ผลการใชสื่อแบบฝกหัด
หรือหนังสืออานประกอบ การจัดหรือการใชรูปแบบกิจกรรมในการเรียนการสอน
(3) เจตคติของผูเรียนตอครูผูสอนตอรายวิชาตอแบบฝกหัดตอสื่อหรือตอวิธีสอนถา
การเรียนการสอนในชั้นเรียนมีนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑที่ผานการทดลองที่ใชไดผลดีมาแลวและถูก
นํามาใชในสภาพการเรียนการสอนที่แทจริงยอมจะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีตอตัวผูเรียนและครูผูสอน ซึ่ง
จะทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพดีขึ้น
(4) ด า นการวั ด และการประเมิ น ผล ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวั ด ผลและการ
ประเมินผลประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการสอบวัดและผลการสอบการวัด ลักษณะงานวิจัยจึงไป
ทางการสรางและการพัฒนาแบบทดสอบ การวิเคราะหคุณภาพของขอสอบ การรายงานผลการสอน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การหาความสัมพันธผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละ
รายวิชาหรือกับฐานขอมูล (Data base) ที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียน
2) รูปแบบตามวิธีการศึกษา
(1) การวิ จั ย สํ า รวจ เป น การวิ จั ย เพื่ อ หาคํ า ตอบโดยไม กํ า หนดกฎเกณฑ อ ะไร
มากมายนัก เปนการสํารวจประเด็นที่อยากรูแลวออกแบบไปหาคําตอบซึ่งอาจจะกลาวไดวาเปน
การศึกษาลักษณะความจริงตามสภาพในเรื่องตางๆ เพื่อมุงรวบรวมขอมูลและรายงานลักษณะที่มีอยู
ในสภาพการณนั้นๆ เชน สํารวจทัศนะคติของนักเรียน สํารวจอาชีพผูปกครอง สํารวจโรงเรียน
สํารวจชุมชนและสํารวจปญหาการเรียนการสอน
(2) การวิจัยหาความสัมพันธ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง ตัวแปรตางๆ
ตั้งแตสองตั วขึ้ น ไป เช น ศึ ก ษาวิ ธีสอนของครูกับผลการเรี ย นการสอนของนั ก เรีย นหรือศึ ก ษา
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนกับเจตคติตอการเรียนของนักเรียน เปนตน
(3) การวิจัยเปรียบเทียบ มีลักษณะคลายกับ 2 แบบแรก ในชวงสถิตินั้นการวิจัย
เปรียบเทียบหาความสัมพันธ เปนการแสดงวาตัวแปร 2 ตัวสัมพันธกันหรือไมมีอิทธิพลตอกัน
หรือไมซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการศึกษาเหตุและผลทางการศึกษา ในกรณีที่ไมสามารถศึกษาดวยการ
ทดลอง เชน การศึกษาวาอะไรเปนสาเหตุใหนักเรียนสอบตกซ้ําชั้น การศึกษาสาเหตุที่ทําใหนกั เรียน
ทะเลาะวิวาทกัน เปนตน
(4) การวิจัยแบบทดลอง เปนการศึกษาโดยจงใจเปลี่ยนแปลงสวนใดสวนหนึ่ง
ของสถานการณที่ทําอยู สรางสถานการณขึ้นเอง เพื่อศึกษาผลของ การเปลี่ยนแปลง การวิจัยใน
ชั้นเรียนก็คือทดลองใชนวัตกรรมการศึกษาที่สรางขึ้น เพื่อแกไขปญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น
ในหอง
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(5) การศึกษากรณีตัวอยาง เปนการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนโดยวิธีการศึกษา
กรณีตัวอยางไดมาจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนซึ่งการเก็บเรื่องราวเปนลักษณะ “เรื่องเลาของ
ครูที่มีการทําแบบฟอรมของกระบวนการธรรมชาติโดยวิเคราะหและเขียน” เปนเครื่องมือที่สําคัญที่
ครูสามารถใชเปนการเรียนรูเกี่ยวกับการสอนของครูและนักเรียนที่ครูสอน จําแนกเปนการศึกษา
กรณีคนเดียวและกรณีเปนกลุม
(6) การวิเคราะหพฤติกรรม เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนจากการเรียนการ
สอนที่ มี ค วามหลากหลายแตกต า งกั น นอกจากนี้ ก ารวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมเพื่ อ ปรั บ และพั ฒ นา
คุณลักษณะที่ตองการของผูเรียน โดยครูผูสอนอาจจะคิดหาวิธีการตามที่ครูเห็นวาเหมาะสมกับวัย
ของผูเรียน ธรรมชาติของวิชาที่สอนและปญหาที่เกิดขึ้น
3) รูปแบบตามแนวคิดของ Kemmis และ Zuber-Skerritt
(1) การวิจัยปฏิบัติการเชิงเทคนิค มีเปาหมาย เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและประ
สิทธิ ภาพของการปฏิบัติงาน โดยอาศัยบุคคลภายนอกมาชวยในการทําวิจัย ขอคนพบอาจนํามาใช
ปฏิบัติจริงไมได
(2) การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง ปฏิ บั ติ จ ริ ง เป น การวิ จั ย ที่ มี นั ก วิ จั ย ภายนอก แสดง
บทบาทของที่ปรึกษา ดานกระบวนการทํางานมุงสรางความเขาใจและมุงพัฒนาวิชาชีพใหกับผู
ปฏิบัติดวย
(3) การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ/อิสระ เปนการวิจัยที่มีการทํารวมกันระหวาง
นักวิจัย ภายนอกและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการทํางาน
ที่เปนอยูในองคกรใหดีขึ้นกวาเดิม
4) รูปแบบตามแนวคิดของ Calhoun
(1) การวิ จั ย ของครู แ บบทํ า คนเดี ย ว เป น การวิ จั ย ที่ เ น น การเปลี่ ย นแปลงใน
หองเรียนโดยครูกําหนดปญหาในหองเรียนที่ตองการแกไขและหาแนวทางแกไข
(2) การวิจัยปฏิบัติการแบบรวมมือ เปนการวิจัยที่ทําเปนกลุม ผูวิจัยมีจํานวน 1-2
คนขึ้นไป ยังเปนกระบวนการที่เปนการสืบคนความรูในหองเรียน
(3) การวิจัยปฏิบัติการแบบทําทั่วทั้งโรงเรียน เปนการวิจัยที่คณะทํางานเปนผู
ปฏิบัติในโรงเรียน มีการทํางานโดยเลือกปญหาวิจัยที่สนใจรวมกัน มีการรวบรวมขอมูล การ
จัดระบบและการแปลความหมายขอมูลที่ไดจากโรงเรียนหรือเอกสารที่เกี่ยวของ กระบวนการวิจัย
เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง เปนการประเมินความกาวหนา เนนที่การปรับปรุงโรงเรียน
นอกจากนั้น สุรวาท ทองบุ (2008) ไดจําแนกลักษณะเฉพาะของการวิจัยในชั้นเรียน
เปนสองประเภทกวางๆ ดังนี้
1) จําแนกตามลักษณะความเขมของกระบวนการวิจยั ได 3 ประเภท คือ
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1.1) การวิจัยหนาเดียว ซึ่งเปนการวิจัยที่สามารถเขียนรายงานเพียงหนาเดียวหรือ
หลายหนาแตไมมากนัก และการเขียนจะเขียนเพียงบอกปญหาและวิธีแกปญหาและผลการ
แกปญหาอยางยอพอเขาใจคลายกับบทคัดยอของการวิจัยอื่น
1.2) การวิจัยอยางงาย เปนการวิจัยที่คอนขางมีกระบวนการที่ครบถวนแตการ
เขียนรายงานการวิจัยบางหัวขออาจขาดความสมบูรณบางเชน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.3) การวิจัยที่สมบูรณ เปนการวิจัยที่อยูในระดับมาตรฐานสากล ดําเนินการตาม
กระบวนการที่ครบถวน เขียนรายงานการวิจัยอยางสมบูรณ
2) จําแนกตามจุดมุงหมายเฉพาะของการวิจัย ได 2 ประเภท คือ
2.1) การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา เชน การวิจัยเพื่อวิเคราะหผูเรียน
หรือวินิจฉัยผูเรียน การวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการ
เรียนรู เปนตน
2.2) การวิจัยเพื่อประยุกตทฤษฎีในการแกปญหาและพัฒนา เชน การวิจัยเพื่อ
สรางสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู การวิจัยเพื่อสรางเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู การวิจัยเพื่อ
ปรับแกพฤติกรรมบางอยางของผูเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะหรือพฤติกรรมของผูเรียนใหมี
ความเปนเลิศ เปนตน
ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนการวิจัยประเภทปฏิบัติการ (Action Research) คือ
การวิจัยมีเปาหมายเพื่อนําผลไปใชปฏิบัติงานจริงดวย เพราะเปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดย
มีครูเปนผูทําการวิจัย จึงเรียกวาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR)
หรือเรียกสั้น ๆ วา วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research : CR) (พิมพันธ เดชะคุปต, ไมระบุป)
ดวยเหตุนี้ จึงสรุปลักษณะเฉพาะของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนี้
(1) การที่ครูทําแผนการสอน ลงมือสอน และบันทึกผลการสอนแตละคาบ ไมใชการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนเพียงจุดตั้งตนที่จะทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเทานั้น เพราะ
กิจกรรมดังกลาวชวยใหครูไดทราบวามีปญหาอะไรที่สามารถนํามาวิจัยได
(2) การที่ ค รู ป ฏิ บั ติ ง านและประสบป ญ หา แล ว ครู แ ก ป ญ หาได ยั ง มิ ใ ช ก ารวิ จั ย
ปฏิบัติการ จะเปนการวิจัยปฏิบัติการตอเมื่อครูตั้งโจทยปญหาซึ่งมีเปาหมายที่เปนการพัฒนางานไว
กอน แลวแสวงหาวิธีการที่มีระบบในการแกปญหา นํามาลองใช และศึกษาสังเกตผลที่เกิดขึ้นใหได
ความรูกอนที่จะนําไปใชปฏิบัติจริง
(3) การวิ จัย ปฏิ บัติ ก ารในชั้ น เรี ย นมิ ไ ด ห ยุด ที่ ก ารสรุ ป และตี ค วามผลการทดสอบ
สมมุติฐาน แตตองเลยไปถึงการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการแกไขปรับปรุงงานดวย
(4) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมิใชเปนการวิจัยกับกลุมตัวอยางผูใหขอมูล แตเปน
การวิจัยกับผูเกี่ยวของกับงานของนักวิจัย ซึ่งนักวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตองใหเกียรติในฐานะผูมี
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สวนรวมในการวิจัย มิใชพียงแตผูใหขอมูล นั่นคือ ในกรณีที่เปนการวิจัยกับนักเรียน นักวิจัยตองรับ
ผังความคิดเห็นของนักเรียนและนํามาใชประโยชนดวย
(5) เปาหมายสุดทายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มิใชการไดรายงานวิจัยไว
นําเสนอหรือขอเลื่อนตําแหนงวิชาการ รายงานวิจัยเปนเพียงเครื่องมือสําหรับเผยแพรความรูให
เพื่อนครูไดเรียนรู แตเปาหมายสุดทายคือการพัฒนาปรับปรุงงานโดยใชผลงานวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการสรางกระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียนสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม โดยเสนอวิธีดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับ
ดังนี้
1. กลุมผูใหขอมูล
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. วิธีสรางเครื่องมือ
4. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอ มูล

กลุมผูใหขอมูล
กลุมผูใหขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูนิเทศและอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม
ประจําปการศึกษา 2552

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม เรื่อง การสรางกระบวนการนิเทศภายในเพื่อ
จัดทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ เปน
ขอคําถามแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 สภาพและป ญ หากระบวนการนิ เ ทศการศึ ก ษา
สอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพ
กระบวนการนิเทศการศึกษาและปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประเมินคา
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา สอบถามเกี่ยวกับแนวทางพัฒนา
กระบวนการนิเทศการศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา

วิธีสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานนิเทศการศึกษา
2. กําหนดนิยามตัวแปรตามขอบขายของเนื้อหาและศึกษารายละเอียด
3. รางแบบสอบถามในแตละประเด็นของแตละดาน
4. ตรวจสอบความถูกตองตามกรอบของเนื้อหา โดยขอความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
5. หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามทุกขอ แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
6. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูนิเทศและอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรมที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 5 คนเพื่อพิจารณาความเปนปรนัยของแบบสอบถาม
7. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อเตรียมนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. คณะผูวิจัยออกหนังสือขอความรวมมือในการศึกษาคนควาไปยังกลุมผูใหขอมูล
2. แจกแบบสอบถามทั้งหมดพรอมรับคืนดวยตนเอง
3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม ไดแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 54 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 96.60

การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลสถานภาพของผูตอบ วิเคราะหโดยหาคารอยละ
2. ข อ มู ล สภาพกระบวนการนิ เ ทศการศึ ก ษา ป ญ หากระบวนการนิ เ ทศการศึ ก ษาและ
แนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การแปลความหมายคาเฉลี่ยเกี่ยวกับสภาพกระบวนการนิเทศและแนวทางการพัฒนา
กระบวนการนิเทศการศึกษาของผูนิเทศและอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม มีเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50-5.00
หมายถึง
มีการปฏิบัติ มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49
หมายถึง
มีการปฏิบัติ มาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49
หมายถึง
มีการปฏิบัติ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49
หมายถึง
มีการปฏิบัติ นอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง
มีการปฏิบัติ นอยที่สุด
4. การแปลความหมายคาเฉลี่ยเกี่ยวกับ ปญหากระบวนการนิเทศและแนวทางการพัฒนา
กระบวนการนิเทศการศึกษาของผูนิเทศและอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม มีเกณฑดังนี้
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คาเฉลี่ย 4.50-5.00
คาเฉลี่ย 3.50-4.49
คาเฉลี่ย 2.50-3.49
คาเฉลี่ย 1.50-2.49
คาเฉลี่ย 1.00-1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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มีปญหา มากที่สุด
มีปญหา มาก
มีปญหา ปานกลาง
มีปญหา นอย
มีปญหา นอยที่สุด

การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหสภาพกระบวนการนิเทศการศึกษา
ตอนที่ 3 การวิเคราะหปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา
ตอนที่ 4 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา

ตอนที่ 1 การวิเคราะหเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบ
ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพผูต อบ
ผูนิเทศ
อาจารยผูสอน
รวม

จํานวน
19
34
53

รอยละ
35.85
64.15
100.00

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

ตอนที่ 2 การวิเคราะหสภาพกระบวนการนิเทศการศึกษา
ผลการวิเคราะหสภาพกระบวนการนิเทศการศึกษา นําเสนอตามลําดัง ดังนี้
1. สภาพกระบวนการนิเทศโดยรวม 5 ขั้น แสดงในตารางที่ 4.2
2. สภาพของกระบวนการนิเทศขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปญหาปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการแสดงในตารางที่ 4.3

3. สภาพของกระบวนการนิเทศขั้นที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก แสดงในตาราง
ที่ 4.4
4. สภาพของกระบวนการนิเทศขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือ แสดงในตารางที่ 4.5
5. สภาพของกระบวนการนิเทศขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานนิเทศ แสดงในตารางที่ 4.6
6. สภาพของกระบวนการนิเทศขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล แสดงในตาราง
ที่ 4.7
แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปฏิบัติกระบวนการนิเทศ
การศึกษาโดยรวม 5 ขั้น
ผูนิเทศ
อาจารยผูสอน
สภาพกระบวนการนิเทศ
S.D.
ระดับ
S.D.
ระดับ
x
x
5 ขั้น
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
0.72
ปาน
3.21
0.68
ปาน
ขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปญหา 3.39
กลาง
กลาง
ปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการ
ขั้นที่ 2 การวางแผนและ
3.26
0.70
ปาน
3.12
0.72
ปาน
กําหนดทางเลือก
กลาง
กลาง
ขั้นที่ 3 การสรางสื่อและ
2.95
0.71
ปาน
2.90
0.82
ปาน
เครื่องมือ
กลาง
กลาง
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานนิเทศ
3.32
0.60
ปาน
3.02
0.74
ปาน
กลาง
กลาง
ขั้นที่ 5 การประเมินผลและ
3.19
0.65
ปาน
2.89
0.74
ปาน
รายงานผล
กลาง
กลาง
3.27
0.54
ปาน
3.02
0.58
ปาน
โดยภาพรวม
กลาง
กลาง
ตารางที่ 4.2

จากตารางพบวา สภาพกระบวนการนิเทศการศึกษาของผูนิเทศทั้ง 5 ขั้น โดยภาพรวม
ตลอดกระบวนการ ผูนิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =3.27) อาจารยผูสอน ปฏิบัติในระดับปาน
กลาง ( x =3.02)
เมื่อพิจารณาแตละขั้นพบวา ผูนิเทศปฏิบัติมากที่สุดคือขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปจจุบัน
ปญหาและความตองการ ( x =3.21) อยูในระดับปานกลาง อันดับ 2 คือขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานการ
นิเทศ ( x =3.19) อยูในระดับปานกลาง อันดับ 3 คือขั้นที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก
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( x =3.26) อยูในระดับปานกลาง อันดับ 4 คือขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล ( x =3.19) อยู
ในระดับปานกลาง และขั้นที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือ ( x =2.95)
อยูในระดับปานกลาง
สวนครูผูสอนปฏิบัติมากที่สุดคือขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ
( x =3.21) อยูในระดับปานกลาง อันดับ 2 คือขั้นที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก ( x =3.12)
อยูในระดับปานกลาง อันดับ 3 คือขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ ( x =3.02) อยูในระดับปานกลาง
อันดับ 4 คือขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือ ( x =2.90) อยูในระดับปานกลางและขั้นที่มีการ
ปฏิบัตินอยที่สุดคือขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล ( x =2.89) อยูในระดับปานกลาง
สภาพของกระบวนการนิเทศ ขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
แสดงในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3

แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติในกระบวนการนิเทศ ขั้นที่
1 การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ

การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการ
1. การสํารวจความพรอมของการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน
2. การสํารวจความตองการหนังสือ
ตํารา คูมือ เอกสารเสริมความรู
และทักษะดานการทําวิจัยในชั้น
เรียน
3. การสํารวจความตองการดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือ
สถานที่ปฏิบัติงานในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน
4. การประเมินความตองการที่
จําเปนของอาจารยแตละทาน
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
5. การประเมินความตองการที่
จําเปนของอาจารยแตละทานความ
ตองการหนังสือ ตําราคูมือ เอกสาร
เสริมความรูและทักษะ งานวิจัยที่
เกี่ยวของ ฯลฯ

x

ผูนิเทศ
S.D.

3.40

0.93

ระดับ
ปฏิบัติ
ปานกลาง

3.51

0.91

มาก

3.25

0.95

ปานกลาง

3.28

1.00

ปานกลาง

3.19

1.00

ปานกลาง

3.29

0.96

ปานกลาง

3.23

0.91

ปานกลาง

3.36

0.94

ปานกลาง

3.21

0.96

ปานกลาง
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อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปฏิบัติ
3.25
0.88 ปานกลาง

ตารางที่ 4.3 (ตอ)
การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการ
6. การประเมินความตองการที่
จําเปนของอาจารยแตละทานดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือ
สถานที่ปฏิบัติงาน
7. การรวบรวมแผนการสอน ขอมูล
ประกอบ การสอนซอมเสริม หรือ
สอนพิเศษ เพื่อวิเคราะหหระบวน
การพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้น
เรียน
8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการวาง
แผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
9. การระดมความคิด และรวบรวม
ปญหาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย
แตละทาน เพื่อนํามาวิเคราะหและ
วางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
โดยภาพรวม

x

ผูนิเทศ
S.D.
0.85

ระดับ
ปฏิบัติ
ปานกลาง

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปฏิบัติ
3.28
0.92 ปานกลาง

3.45

3.39

0.88

ปานกลาง

3.14

0.93

ปานกลาง

3.58

1.01

มาก

3.34

0.93

ปานกลาง

3.27

0.97

ปานกลาง

3.00

0.85

ปานกลาง

3.39

0.72

ปานกลาง

3.21

0.68

ปานกลาง

จากตารางพบวา สภาพกระบวนการนิเทศขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความ
ตองการนิเทศของผูนิเทศ โดยภาพรวม ผูนิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =3.39) อาจารยผูสอน
ปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =3.21)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศปฏิบัติมากที่สุดคือขอ 8 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =3.58) ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมา
คือขอ 2 การสํารวจความตองการหนังสือ ตํารา คูมือ เอกสารเสริมความรู และทักษะดานการทําวิจัย
ในชั้น เรีย น ( x =3.51) ซึ่งอยูใ นระดั บมาก และขอที่ผูนิ เทศปฏิบั ติน อ ยที่สุด คือขอ 9 การระดม
ความคิด และรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยแตละทาน เพื่อนํามาวิเคราะหและวาง
แผนการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =3.27) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
สวนอาจารยผูสอนปฏิบัติมากที่สุดคือขอ 8 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใชเปน
ขอมูลในการวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =3.34) ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาคือขอ 6 การ
ประเมินความตองการที่จําเปนของอาจารยแตละทานดานหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือสถานที่
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ปฏิบัติงาน ( x =3.28) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และขอที่ปฏิบัตินอยที่สุดคือขอ 9 การระดมความคิด
และรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยแตละทาน เพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการทํา
วิจัยในชั้นเรียน ( x =3.00) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
สภาพของกระบวนการนิเทศ ขั้นที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก แสดงในตาราง
ตารางที่ 4.4 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติในกระบวนการนิเทศ ขั้นที่
2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก
การวางแผนและกําหนดทางเลือก
10. การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
กระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน
11. การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการ
สอนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผลและการ
สอนซอมเสริมมาจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัย
ในชั้นเรียน
12. การเขียนโครงรางงานวิจัยโดย
ระบุวัตถุประสงค ขอบขาย
เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา
ปฏิบัติ ฯลฯ
13. การกําหนดเวลา หรือชวงเวลา
การทําวิจัยในชั้นเรียนใหสอดคลอง
กับแผนการสอนของอาจารยแตละ
ทาน
โดยภาพรวม

x

ผูนิเทศ
S.D.
0.99

ระดับ
ปฏิบัติ
ปานกลาง

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปฏิบัติ
3.12
0.99 ปานกลาง

3.27
3.22

0.85

ปานกลาง

2.99

0.84

ปานกลาง

3.43

0.85

ปานกลาง

3.00

0.99

ปานกลาง

3.43

0.86

ปานกลาง

3.36

0.95

ปานกลาง

3.26

0.70

ปานกลาง

3.12

0.72

ปานกลาง

จากตารางพบวา สภาพกระบวนการนิเทศขั้นที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก โดย
ภาพรวม ผู นิเทศปฏิ บั ติใ นระดั บปานกลาง ( x =3.26) อาจารยผูสอนปฏิ บัติใ นระดับ ปานกลาง
( x =3.21)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศปฏิบัติมากที่สุดคือขอ 13 การกําหนดเวลา หรือชวงเวลา
การทําวิจัยในชั้นเรียนใหสอดคลองกับแผนการสอนของอาจารยแตละทาน ( x =3.43) ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือขอ 10 การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน
( x =3.27) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศปฏิบัตินอยที่สุดคือขอ 12 การเขียนโครงรางงานวิจัย
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โดยระบุวัตถุประสงค ขอบขาย เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ ฯลฯ ( x =3.13) ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง
สวนอาจารยผูสอนปฏิบัติมากที่สุดคือขอ 13 การกําหนดเวลา หรือชวงเวลาการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนใหสอดคลองกับแผนการสอนของอาจารยแตละทาน ( x =3.36) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
รองลงมาคือขอ 10 การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =3.27) ซึ่งอยู
ในระดับปานกลาง และที่อาจารยผูสอนปฏิบัตินอยที่สุดคือขอ 11. การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการ
สอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลและการสอนซอมเสริมมาจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.99) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
สภาพของกระบวนการนิเทศ ขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือ แสดงในตาราง
ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติในกระบวนการนิเทศ ขั้นที่
3 การสรางสื่อและเครื่องมือ
การสรางสื่อและเครื่องมือ
14. การจัดทําเอกสารคูมือการทํา
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อใหอาจารยได
ศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัย
ในชั้นเรียน
15. การจัดทําเครื่องมือที่ชวยในการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนรูปแบบตางๆ
อยางหลากหลายเพื่อใชใน
กระบวนการทําวิจัย เชน
แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบ
สํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม
เปนตน
16. การจัดทําชุดฝกอบรม สื่อ
เครื่องมือในการทําวิจัยในชั้นเรียน
โดยภาพรวม

x

ผูนิเทศ
S.D.
0.80

ระดับ
ปฏิบัติ
ปานกลาง

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปฏิบัติ
3.03
0.93 ปานกลาง

2.99

2.96

0.85

ปานกลาง

2.91

0.89

ปานกลาง

2.88

0.95

ปานกลาง

2.75

1.07

ปานกลาง

2.95

0.71

ปานกลาง

2.90

0.82

ปานกลาง

จากตารางพบวา สภาพกระบวนการนิเทศขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือโดยภาพรวม ผู
นิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =2.95) อาจารยผูสอนปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =2.90)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศปฏิบัติมากที่สุดคือขอ14 การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อใหอาจารยไดศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.99) ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือขอ 15 การจัดทําเครื่องมือที่ชวยในการทําวิจัยในชั้นเรียนรูปแบบตางๆ
51

อยางหลากหลายเพื่อใชในกระบวนการทําวิจัย เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบ
ประเมิน แบบสอบถาม เปนตน ( x =2.96) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศปฏิบัตินอยที่สุดคือ
ขอ 16 การจัดทําชุดฝกอบรม สื่อเครื่องมือในการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.86) ซึ่งอยูในระดับ
ปานกลาง
สวนอาจารยผูสอนปฏิบัติมากที่สุดคือขอ14 การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อใหอาจารยไดศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =3.03) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
รองลงมาคือขอ 15 การจัดทําเครื่องมือที่ชวยในการทําวิจัยในชั้ นเรียนรูปแบบตางๆ อยาง
หลากหลายเพื่อใชในกระบวนการทําวิจัย เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน
แบบสอบถาม เปนตน ( x =2.96) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และที่อาจารยผูสอนปฏิบัตินอยที่สุดคือ
ขอ 16 การจัดทําชุดฝกอบรม สื่อเครื่องมือในการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.75) ซึ่งอยูในระดับ
ปานกลาง
สภาพของกระบวนการนิเทศ ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ แสดงในตาราง
ตารางที่ 4.6 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติในกระบวนการนิเทศ ขั้นที่
4 การปฏิบัติงานการนิเทศ
การปฏิบัติงานการนิเทศ
17. การประชุมตกลงหรือชี้แจง
สรางความมั่นใจใหอาจารยหรือผู
นิเทศเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
18. การเยี่ยมชั้นเรียน รวบรวม
ขอมูลการสอนเพื่อวางแผนการทํา
วิจัยในชั้นเรียน
19. การแนะนําใหอาจารยศึกษา
รายละเอียดดานกระบวนการวิจัย
กอนทําวิจัยในชั้นเรียน
20. การสงเสริมใหอาจารยที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ใหความรูดานการ
วิจัยแกเพื่อนอาจารย เพื่อใหอาจารย
นํามาพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
21. การระดมความคิดเพื่อคนควา
แนวความคิดริเริ่มในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน

x

ผูนิเทศ
S.D.
0.85

ระดับ
ปฏิบัติ
ปานกลาง

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปฏิบัติ
3.13
0.93 ปานกลาง

3.40

3.40

1.01

ปานกลาง

3.23

1.00

ปานกลาง

3.53

0.84

มาก

3.28

1.03

ปานกลาง

3.09

0.92

ปานกลาง

2.82

1.04

ปานกลาง

3.47

0.88

ปานกลาง

3.15

0.97

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)
การปฏิบัติงานการนิเทศ
22. การกํากับติดตามการใชและ
ปรับปรุงวิธีดําเนินการวิจัยใหมี
ทันสมัยอยูเสมอ
23. การสนทนาทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจใน
แนวทางปฏิบัติงานวิจัยตลอดจน
เทคนิควิธีการทําวิจัยแกคณาจารย
24. การใหการปรึกษาแนะนําแก
อาจารยเพื่อใหเกิดความกาวหนา
และความสามารถที่จะรับผิดชอบ
งานที่สูงขึ้นหรือเปนที่ยอมรับจาก
เพื่อนรวมงาน
25. การจัดนิทรรศการเผยแพร
ความรูขาวสาร ผลงานวิจัยเพื่อการ
ประชาสัมพันธใหอาจารยเกิด
ความรูความเขาใจและสามารถ
นําไปปรับปรุงพัฒนาการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนได
26. การจัดอบรมสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาการทําวิจัยในชั้น
เรียนของอาจารย
27. การศึกษาดูงานตางๆ เพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณและนํามา
พัฒนาตน พัฒนางานใหเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
28. การวิจารณผลงานวิจัยโดย
คณาจารยผลัดกันอานและวิเคราะห
งานวิจัย แลวนําขอมูลยอนกลับมา
อภิปรายและเสนอแนะเพื่อปรับแก
งานวิจัยในชั้นเรียน

x

ผูนิเทศ
S.D.
0.94

ระดับ
ปฏิบัติ
ปานกลาง

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปฏิบัติ
3.10
0.95 ปานกลาง

3.21

3.40

0.91

ปานกลาง

3.21

1.00

ปานกลาง

3.36

0.84

ปานกลาง

3.12

0.98

ปานกลาง

3.39

0.84

ปานกลาง

2.99

0.96

ปานกลาง

3.39

0.84

ปานกลาง

3.07

0.96

ปานกลาง

3.28

0.85

ปานกลาง

2.99

0.96

ปานกลาง

3.07

0.95

ปานกลาง

2.68

1.03

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)
การปฏิบัติงานการนิเทศ
29. การเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
ใหความรู ความเขาใจในการ
พัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
30. การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาชวย
ในการทําวิจัยในชั้นเรียน
โดยภาพรวม

x

ผูนิเทศ
S.D.
0.95

ระดับ
ปฏิบัติ
ปานกลาง

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปฏิบัติ
2.66
1.06 ปานกลาง

3.07

3.33

0.83

ปานกลาง

2.86

1.00

ปานกลาง

2.95

0.71

ปานกลาง

3.02

0.74

ปานกลาง

จากตารางพบวา สภาพกระบวนการนิเทศขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ โดยภาพรวม ผู
นิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =3.32) อาจารยผูสอนปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x =3.02)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศปฏิบัติมากที่สุดคือขอ19 การแนะนําใหอาจารยศึกษา
รายละเอียดดานกระบวนการวิจัยกอนทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =3.53) ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาคือ
ขอ 23 การสนทนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติงานวิจัย
ตลอดจนเทคนิควิธีการทําวิจัยแกคณาจารย ( x =3.49) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศปฏิบัติ
นอยที่สุดคือขอ28 การวิจารณผลงานวิจัยโดยคณาจารยผลัดกันอานและวิเคราะหงานวิจัย แลวนํา
ขอมูลยอนกลับมาอภิปรายและเสนอแนะเพื่อปรับแกงานวิจัยในชั้นเรียน ขอ29 การเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาใหความรู ความเขาใจในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =3.07) ซึ่งอยูในระดับ
ปานกลาง
สวนอาจารยผูสอนปฏิบัติมากที่สุดคือขอ19 การแนะนําใหอาจารยศึกษารายละเอียดดาน
กระบวนการวิจัยกอนทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =3.28) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอ 23 การ
สนทนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติงานวิจัยตลอดจนเทคนิค
วิธีการทําวิจัยแกคณาจารย ( x =3.21) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และที่อาจารยผูสอนปฏิบัตินอยที่สุด
คือขอ 29 การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู ความเขาใจในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
( x =2.66) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
สภาพของกระบวนการนิเทศ ขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล แสดงในตาราง
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ตารางที่ 4.7

แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติในกระบวนการนิเทศ ขั้นที่
5 การประเมินผลและรายงานผล

การประเมินผลและรายงานผล
31. การเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือ
ตางๆ เชน แบบสังเกต แบบสํารวจ
ขอมูล แบบสอบถามเพื่อประเมิน
งานวิจัย
32. การประเมินผลการปฏิบัติการ
นิเทศในรูปแบบตางๆ เชน
ประเมินผลการประชุม อบรม
สัมมนา หรือการสนทนาทาง
วิชาการ
33. การประเมินผลการนิเทศในรูป
ของคณะกรรมการ
34. การประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยตอกระบวนการและวิธีการ
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
35. การประเมินผลการนิเทศเปน
ระยะตอเนื่องตั้งแตเริ่มตนจนถึง
สิ้นสุดการทําวิจัยในชั้นเรียน
36. การนําเสนอผลการประเมิน
งานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยแต
ละทาน โดยพิจารณาจากคุณภาพ
และปริมาณที่ปรากฏตอ
ผูบังคับบัญชาตามระยะเวลาที่
กําหนด
37. การแจงผลการประเมินงานวิจัย
ในชั้นเรียนใหอาจารยทราบ
โดยภาพรวม

x

ผูนิเทศ
S.D.
0.74

ระดับ
ปฏิบัติ
ปานกลาง

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปฏิบัติ
2.89
0.84 ปานกลาง

3.20

3.35

0.71

ปานกลาง

2.93

0.85

ปานกลาง

3.14

0.96

มาก

2.83

0.95

ปานกลาง

3.10

0.86

ปานกลาง

2.79

0.92

ปานกลาง

3.08

0.73

ปานกลาง

2.89

0.83

ปานกลาง

3.13

0.84

ปานกลาง

2.89

0.90

ปานกลาง

3.32

0.93

ปานกลาง

3.04

1.03

ปานกลาง

3.19

0.65

ปานกลาง

2.89

0.74

ปานกลาง

จากตารางพบวา สภาพกระบวนการนิเทศขั้น ที่ 5 การประเมิน ผลและรายงานผล โดย
ภาพรวม ผู นิเทศปฏิ บั ติใ นระดั บปานกลาง ( x =3.19) อาจารยผูสอนปฏิ บัติใ นระดับ ปานกลาง
( x =2.89)
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เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศปฏิบัติมากที่สุดคือขอ32 การประเมินผลการปฏิบัติการ
นิเทศในรูปแบบตางๆ เชน ประเมินผลการประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ
( x =3.35) อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอ 37 การแจงผลการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนให
อาจารยทราบ ( x =3.32) อยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศปฏิบัตินอยที่สุดคือขอ 35 การ
ประเมินผลการนิเทศเปนระยะตอเนื่องตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =3.08)
อยูในระดับปานกลาง
สวนอาจารยผูสอน ปฏิบัติมากที่สุดคือขอ 37 การแจงผลการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนให
อาจารยทราบ ( x =3.04) อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอ32 การประเมินผลการปฏิบัติการ
นิเทศในรูปแบบตางๆ เชน ประเมินผลการประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ
( x =2.93) อยูในระดับปานกลาง และที่อาจารยผูสอนปฏิบัตินอยที่สุดคือขอ34 การประเมินความพึง
พอใจของอาจารยตอกระบวนการและวิธีการเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.79) อยูในระดับ
ปานกลาง

ตอนที่ 3 การวิเคราะหปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา
ผลการวิเคราะหปญหากระบวนการนิเทศการศึกษานําเสนอตามลําดับ ดังนี้
1. ปญหากระบวนการนิเทศโดยรวม 5 ขั้น
2. ปญหากระบวนการนิเทศขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปญหาปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการ
3. ปญหากระบวนการนิเทศขั้นที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก
4. ปญหากระบวนการนิเทศขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือ
5. ปญหากระบวนการนิเทศขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานนิเทศ
6. ปญหากระบวนการนิเทศขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล
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ตารางที่ 4.8

แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปญหากระบวนการนิเทศ
การศึกษาโดยรวม 5 ขั้น
x

ผูนิเทศ
S.D.

ขั้ น ที่ 1 การสํ า รวจสภาพป ญ หา
ปจจุบัน ปญหาและความตองการ
ขั้นที่ 2 การวางแผนและกําหนด
ทางเลือก
ขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือ
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานนิเทศ

2.66

ขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงาน
ผล
โดยภาพรวม

ปญหากระบวนการนิเทศ 5 ขั้น

0.68

ระดับ
ปญหา
ปานกลาง

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปญหา
2.84
0.75 ปานกลาง

2.55

0.75

ปานกลาง

2.86

0.59

ปานกลาง

2.83
2.54

0.84
0.66

มาก
ปานกลาง

2.90
2.69

0.89
0.77

ปานกลาง
ปานกลาง

2.51

0.88

ปานกลาง

2.62

0.85

ปานกลาง

2.58

0.62

ปานกลาง

2.72

0.67

ปานกลาง

จากตารางพบวาปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาทั้ง 5 ขั้น โดยภาพรวม ผูนิเทศมีปญหา
ในระดับปานกลาง ( x =2.58) อาจารยผูสอนมีปญหาในระดับปานกลาง ( x =2.72)
เมื่อพิจารณาแตละขั้นพบวา ผูนิเทศมีปญหามากที่สุดคือขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือ
( x =2.83) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง อันดับ 2 คือขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการ ( x =2.66) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง อันดับ 3 คือขั้นที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก
( x =2.55) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง อันดับ 4 คือขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ ( x =2.54) ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง และผูนิเทศมีปญหานอยที่สุดคือขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล ( x =2.51)
ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
สวนอาจารยผูสอน มีปญหามากที่สุดคือขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือ ( x =2.90) ซึ่งอยู
ในระดับปานกลาง อันดับ 2 คือขั้นที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก ( x =2.86) ซึ่งอยูในระดับ
ปานกลาง อันดับ 3 คือขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ( x =2.84) ซึ่งอยู
ในระดับปานกลาง อันดับ4 คือขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ ( x =2.69) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
และอาจารยผูสอนมีปญหานอยที่สุดคือขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล ( x =2.62) ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง
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ปญหาของกระบวนการนิเทศขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปญหากระบวนการนิเทศขั้นที่ 1
การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการ
1. การสํารวจความพรอมของการทํา
วิจัยในชั้นเรียน
2. การสํารวจความตองการหนังสือ
ตํารา คูมือ เอกสารเสริมความรู และ
ทักษะดานการทําวิจัยในชั้นเรียน
3. การสํารวจความตองการดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือ
สถานที่ปฏิบัติงานในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน
4. การประเมินความตองการที่จําเปน
ของอาจารยแตละทานเกี่ยวกับการทํา
วิจัยในชั้นเรียน
5. การประเมินความตองการที่จําเปน
ของอาจารยแตละทานความตองการ
หนังสือ ตําราคูมือ เอกสารเสริม
ความรูและทักษะ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ฯลฯ
6. การประเมินความตองการที่จําเปน
ของอาจารยแตละทานดานหองเรียน
หองปฏิบัติการ หรือสถานที่
ปฏิบัติงาน
7. การรวบรวมแผนการสอน ขอมูล
ประกอบ การสอนซอมเสริม หรือ
สอนพิเศษ เพื่อวิเคราะหหระบวนการ
พัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน

ผูนิเทศ
S.D.

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปญหา
2.80
0.96 ปานกลาง

2.65

1.03

ระดับ
ปญหา
ปานกลาง

2.69

1.02

ปานกลาง

2.72

1.00

ปานกลาง

2.85

1.16

ปานกลาง

2.87

1.12

ปานกลาง

2.77

0.92

ปานกลาง

2.99

1.03

ปานกลาง

2.68

0.94

ปานกลาง

2.91

1.03

ปานกลาง

2.67

1.07

ปานกลาง

2.82

1.02

ปานกลาง

2.53

0.85

ปานกลาง

2.82

0.96

ปานกลาง

2.38

0.87

นอย

2.68

0.91

ปานกลาง

x
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ตารางที่ 4.9 (ตอ)
การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการ
9. การระดมความคิด และรวบรวม
ปญหาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย
แตละทาน เพื่อนํามาวิเคราะหและวาง
แผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
โดยภาพรวม

ผูนิเทศ
S.D.

2.74

0.98

ระดับ
ปญหา
ปานกลาง

2.66

0.68

ปานกลาง

x

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปญหา
2.94
0.96 ปานกลาง

2.84

0.75

ปานกลาง

จากตารางพบวาปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการ โดยภาพรวม ผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง ( x =2.66) อาจารยผูสอนมี
ปญหาในระดับปานกลาง ( x =2.84)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศมีปญหามากที่สุดคือขอที่3 การสํารวจความตองการดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือสถานที่ปฏิบัติงานในการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.85) ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือขอที่ 4 การประเมินความตองการที่จําเปนของอาจารยแตละทาน
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.77) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศมีปญหานอยที่สุดคือ
ขอที่8 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
( x =2.38) ซึ่งอยูในระดับนอย
สวนอาจารยผูสอน มีปญหามากที่สุดคือขอที่ 4 การประเมินความตองการที่จําเปนของ
อาจารยแตละทานเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.99) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ
ขอที่5 การประเมินความตองการที่จําเปนของอาจารยแตละทานความตองการหนังสือ ตําราคูมือ
เอกสารเสริมความรูและทักษะ งานวิจัยที่เกี่ยวของ ฯลฯ ( x =2.91) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และ
อาจารยผูสอนมีปญหานอยที่สุดคือขอที่8 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการ
วางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.51) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
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ปญหาของกระบวนการนิเทศขั้นที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก
ตารางที่ 4.10 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปญหากระบวนการนิเทศขั้นที่ 2
การวางแผนและกําหนดทางเลือก
การวางแผนและกําหนดทางเลือก
10. การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
กระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน
11. การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการ
สอนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนการวัดผลประเมินผลและการ
สอนซอมเสริมมาจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัย
ในชั้นเรียน
12. การเขียนโครงรางงานวิจัยโดย
ระบุวัตถุประสงค ขอบขาย
เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา
ปฏิบัติ ฯลฯ
13. การกําหนดเวลา หรือชวงเวลา
การทําวิจัยในชั้นเรียนใหสอดคลอง
กับแผนการสอนของอาจารยแตละ
ทาน
โดยภาพรวม

x

ผูนิเทศ
S.D.

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปญหา
2.49
0.98
นอย

2.44

1.11

ระดับ
ปญหา
นอย

2.65

0.83

ปานกลาง

2.78

0.91

ปานกลาง

2.60

0.93

ปานกลาง

2.80

0.95

ปานกลาง

2.49

0.82

นอย

2.64

0.94

ปานกลาง

2.55

0.75

ปานกลาง

2.86

0.59

ปานกลาง

จากตารางพบว า ป ญ หากระบวนการนิ เ ทศการศึ ก ษาขั้ น ที่ 2 การวางแผนกละกํ า หนด
ทางเลือกโดยภาพรวม ผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง ( x =2.55) อาจารยผูสอนมีปญหาในระดับ
ปานกลาง ( x =2.86)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศมีปญหามากที่สุดคือขอที่11 การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการ
สอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลและการสอนซอมเสริมมาจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.65) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอ
ที่12 การเขียนโครงรางงานวิจัยโดยระบุวัตถุประสงค ขอบขาย เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา
ปฏิบัติ ฯลฯ ( x =2.60) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศมีปญหานอยที่สุดคือขอที่ 10 การ
แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.44) ซึ่งอยูในระดับนอย
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ส ว นอาจารย ผู ส อนมี ป ญ หามากที่ สุ ด คื อ ข อ 12. การเขี ย นโครงร า งงานวิ จั ย โดยระบุ
วัตถุประสงค ขอบขาย เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ ฯลฯ ( x =2.80) ซึ่งอยูในระดับปาน
กลาง รองลงมาคือขอที่11 การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนการ
วัดผลประเมินผลและการสอนซอมเสริมมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
( x =2.78) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และอาจารยผูสอนมีปญหานอยที่สุดคือขอที่ 10 การแตงตั้ง
คณะกรรมการนิเทศกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.49) ซึ่งอยูในระดับนอย
ปญหาของกระบวนการนิเทศขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือ
ตารางที่ 4.11 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปญหากระบวนการนิเทศขั้นที่ 3
การสรางสื่อและเครื่องมือ
การสรางสื่อและเครื่องมือ
14. การจัดทําเอกสารคูมือการทํา
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อใหอาจารยได
ศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัย
ในชั้นเรียน
15. การจัดทําเครื่องมือที่ชวยในการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนรูปแบบตางๆ
อยางหลากหลายเพื่อใชใน
กระบวนการทําวิจัย เชน
แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบ
สํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม
เปนตน
16. การจัดทําชุดฝกอบรม สื่อ
เครื่องมือในการทําวิจัยในชั้นเรียน
โดยภาพรวม

x

ผูนิเทศ
S.D.
0.94

ระดับ
ปญหา
ปานกลาง

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปญหา
2.75
0.97 ปานกลาง

2.70

2.78

0.98

ปานกลาง

2.88

1.05

ปานกลาง

3.03

1.11

ปานกลาง

3.08

1.12

ปานกลาง

2.95

0.71

ปานกลาง

2.90

0.89

ปานกลาง

จากตารางพบวาปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือ โดย
ภาพรวม ผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง ( x =2.95) อาจารยผูสอนมีปญหาในระดับปานกลาง
( x =2.90)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศมีปญหามากที่สุดคือขอที่16 การจัดทําชุดฝกอบรม สื่อ
เครื่องมือในการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =3.03) อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอที่15 การจัดทํา
เครื่องมือที่ชวยในการทําวิจัยในชั้นเรียนรูปแบบตางๆ อยางหลากหลายเพื่อใชในกระบวนการทํา
วิจัย เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม เปนตน ( x =2.78) อยู
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ในระดับปานกลาง และผูนิเทศมีปญหานอยที่สุดคือขอ14 การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อใหอาจารยไดศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.70) อยูในระดับ
ปานกลาง
สวนอาจารยผูสอนมีปญหามากที่สุดคือขอที่16 การจัดทําชุดฝกอบรม สื่อเครื่องมือในการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =3.08) อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอที่15 การจัดทําเครื่องมือที่ชวย
ในการทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นรู ป แบบต า งๆ อย า งหลากหลายเพื่ อ ใช ใ นกระบวนการทํ า วิ จั ย เช น
แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม เปนตน ( x =2.88) อยูในระดับ
ปานกลาง และอาจารยผูสอนมีปญหานอยที่สุดคือขอ14 การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อใหอาจารยไดศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.75) อยูในระดับ
ปานกลาง
ปญหาของกระบวนการนิเทศขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ
ตารางที่ 4.12 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปญหากระบวนการนิเทศขั้นที่ 4
การปฏิบัติงานการนิเทศ
การปฏิบัติงานการนิเทศ
17. การประชุมตกลงหรือชี้แจงสราง
ความมั่นใจใหอาจารยหรือผูนิเทศ
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
18. การเยี่ยมชั้นเรียน รวบรวมขอมูลการ
สอนเพื่อวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
19. การแนะนําใหอาจารยศึกษา
รายละเอียดดานกระบวนการวิจัยกอนทํา
วิจัยในชั้นเรียน
20. การสงเสริมใหอาจารยที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ใหความรูดานการวิจัย
แกเพื่อนอาจารย เพื่อใหอาจารยนํามา
พัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
21. การระดมความคิดเพื่อคนควา
แนวความคิดริเริ่มในการทําวิจัยในชั้น
เรียน
22. การกํากับติดตามการใชและปรับปรุง
วิธีดําเนินการวิจัยใหมีความทันสมัยอยู
เสมอ

2.51

ผูนิเทศ
S.D.
ระดับ
ปญหา
0.91 ปานกลาง

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปญหา
2.63
1.01 ปานกลาง

2.35

0.95

นอย

2.51

0.96

ปานกลาง

2.52

0.92

ปานกลาง

2.91

1.04

ปานกลาง

2.62

0.95

ปานกลาง

2.91

1.04

ปานกลาง

2.60

0.89

ปานกลาง

2.67

0.99

ปานกลาง

2.52

1.03

ปานกลาง

2.55

0.93

ปานกลาง

x
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ตารางที่ 4.12 (ตอ)
การปฏิบัติงานการนิเทศ
23. การสนทนาทางวิชาการเพื่อพัฒนา
เพิ่มพูนความรูความเขาใจในแนวทาง
ปฏิบัติงานวิจัยตลอดจนเทคนิควิธีการทํา
วิจัยแกคณาจารย
24. การใหการปรึกษาแนะนําแกอาจารย
เพื่อใหเกิดความกาวหนา และ
ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น
หรือเปนที่ยอมรับจากเพื่อนรวมงาน
25. การจัดนิทรรศการเผยแพรความรู
ขาวสาร ผลงานวิจัยเพื่อการ
ประชาสัมพันธใหอาจารยเกิดความรู
ความเขาใจและสามารถนําไปปรับปรุง
พัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนได
26. การจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย
27. การศึกษาดูงานตางๆ เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณและนํามาพัฒนาตน พัฒนา
งานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
28. การวิจารณผลงานวิจัยโดยคณาจารย
ผลัดกันอานและวิเคราะหงานวิจัย แลวนํา
ขอมูลยอนกลับมาอภิปรายและเสนอแนะ
เพื่อปรับแกงานวิจัยในชั้นเรียน
29. การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให
ความรู ความเขาใจในการพัฒนาการทํา
วิจัยในชั้นเรียน
30. การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยใน
การทําวิจัยในชั้นเรียน
โดยภาพรวม

2.39

ผูนิเทศ
S.D.
ระดับ
ปญหา
0.91
นอย

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปญหา
2.51
0.99 ปานกลาง

2.51

1.04

ปานกลาง

2.60

0.99

ปานกลาง

2.68

0.92

ปานกลาง

2.82

1.00

ปานกลาง

2.45

0.98

นอย

2.65

1.03

ปานกลาง

2.42

0.88

นอย

2.68

0.97

ปานกลาง

2.52

1.02

ปานกลาง

2.78

1.15

ปานกลาง

2.87

1.11

ปานกลาง

2.93

1.13

ปานกลาง

2.63

1.02

ปานกลาง

2.88

1.09

ปานกลาง

2.45

0.60

ปานกลาง

2.69

0.77

ปานกลาง

x
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จากตารางพบวาปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ โดย
ภาพรวม ผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง ( x =2.45) อาจารยผูสอนมีปญหาในระดับปานกลาง
( x =2.69)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูนิเทศมีปญหามากที่สุดคือขอที่29 การเชิญวิทยากรจากภายนอก
มาใหความรู ความเขาใจในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.87) อยูในระดับปานกลาง
รองลงมาคือขอที่25 การจัดนิทรรศการเผยแพรความรูขาวสาร ผลงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ
ใหอ าจารยเ กิ ด ความรู ความเขาใจและสามารถนํ า ไปปรับ ปรุงพั ฒ นาการทํ าวิจั ย ในชั้ น เรี ย นได
( x =2.68) อยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศมีปญหานอยที่สุดคือขอที่18 การเยี่ยมชั้นเรียน รวบรวม
ขอมูลการสอนเพื่อวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.35) อยูในระดับปานกลาง
สวนอาจารยผูสอนมีปญหามากที่สุดคือขอที่20 การสงเสริมใหอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ใหความรูดานการวิจัยแกเพื่อนอาจารย เพื่อใหอาจารยนํามาพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
( x =2.91) อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอที่25 การจัดนิทรรศการเผยแพรความรูขาวสาร
ผลงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธใหอาจารยเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไปปรับปรุง
พัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนได ( x =2.82) อยูในระดับปานกลาง และอาจารยผูสอนมีปญหานอย
ที่สุดคือขอที่23 การสนทนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติ
งานวิจัยตลอดจนเทคนิควิธีการทําวิจัยแกคณาจารย ( x =2.51) อยูในระดับปานกลาง
ปญหาของกระบวนการนิเทศขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล
ตารางที่ 4.13 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปญหากระบวนการนิเทศขั้นที่ 5
การประเมินผลและรายงานผล
การประเมินผลและรายงานผล
31. การเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือ
ตางๆ เชน แบบสังเกต แบบสํารวจ
ขอมูล แบบสอบถามเพื่อประเมิน
งานวิจัย
32. การประเมินผลการปฏิบัติการ
นิเทศในรูปแบบตางๆ เชน
ประเมินผลการประชุม อบรม
สัมมนา หรือการสนทนาทาง
วิชาการ
33. การประเมินผลการนิเทศในรูป
ของคณะกรรมการ

x

ผูนิเทศ
S.D.
1.04

ระดับ
ปญหา
ปานกลาง

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปญหา
2.70
1.00 ปานกลาง

2.62

2.43

0.92

ปานกลาง

2.55

0.91

ปานกลาง

2.56

1.01

ปานกลาง

2.62

1.02

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.13 (ตอ)
การประเมินผลและรายงานผล
34. การประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยตอกระบวนการและวิธีการ
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
35. การประเมินผลการนิเทศเปน
ระยะตอเนื่องตั้งแตเริ่มตนจนถึง
สิ้นสุดการทําวิจัยในชั้นเรียน
36. การนําเสนอผลการประเมิน
งานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยแต
ละทาน โดยพิจารณาจากคุณภาพ
และปริมาณที่ปรากฏตอ
ผูบังคับบัญชาตามระยะเวลาที่
กําหนด
37. การแจงผลการประเมินงานวิจัย
ในชั้นเรียนใหอาจารยทราบ
โดยภาพรวม

x

ผูนิเทศ
S.D.

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปญหา
2.65
0.97 ปานกลาง

2.46

0.97

ระดับ
ปญหา
นอย

2.54

0.96

ปานกลาง

2.64

0.93

ปานกลาง

2.52

1.06

ปานกลาง

2.57

0.96

ปานกลาง

2.42

1.02

นอย

2.06

1.05

นอย

2.51

0.88

ปานกลาง

2.62

0.85

ปานกลาง

จากตารางพบวาปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล
โดยภาพรวม ผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง ( x =2.51) อาจารยผูสอนมีปญหาในระดับปาน
กลาง ( x =2.62)
เมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า ผู นิ เ ทศมี ป ญ หามากที่ สุ ด คื อ ข อ ที่ 31 การเก็ บ ข อ มู ล โดยใช
เครื่องมือตางๆ เชน แบบสังเกต แบบสํารวจขอมูล แบบสอบถามเพื่อประเมินงานวิจัย ( x =2.62) ซึ่ง
อยู ใ นระดับปานกลาง รองลงมาคือข อที่33 การประเมิ นผลการนิเ ทศในรูปของคณะกรรมการ
( x =2.56) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และผูนิเทศมีปญหานอยที่สุดคือขอที่37 การแจงผลการประเมิน
งานวิจัยในชั้นเรียนใหอาจารยทราบ ( x =2.42) ซึ่งอยูในระดับนอย
สวนอาจารยผูสอนมีปญหามากที่สุดคือขอที่31 การเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือตางๆ เชน
แบบสังเกต แบบสํารวจขอมูล แบบสอบถามเพื่อประเมินงานวิจัย ( x =2.70) ซึ่งอยูในระดับปาน
กลาง รองลงมาคื อขอที่34 การประเมิน ความพึ งพอใจของอาจารยต อ กระบวนการและวิธีก าร
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน ( x =2.65) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และอาจารยผูสอนมีปญหานอย
ที่สุดคือขอที่37 การแจงผลการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนใหอาจารยทราบ ( x =2.06) ซึ่งอยูใน
ระดับนอย
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา
แนวทางพั ฒนากระบวนการนิเทศการศึก ษาเพื่อจัดทําวิจั ย ในชั้ นเรี ย น แสดงในตาราง
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.14 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนา
กระบวนการนิเทศการศึกษาเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการพัฒนา
1. หลักมนุษยสัมพันธในการนิเทศภายใน
2. หลักการประสานงานเพื่อแกไขปญหา
ขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้น
3. หลักการสรางความเขาใจอันดีแกอาจารย
ภายในวิทยาลัย
4. วิธีการพัฒนาความเปนผูนําใหเกิดแกเพื่อน
ครูในโรงเรียน
5. หลักการใหคณาจารยมีสวนรวม
รับผิดชอบรวมตัดสินใจและรวมใชอํานาจ
6. หลักประชาธิปไตยในการนิเทศการศึกษา
7. หลักการทํางานโดยรูปกระบวนการกลุม
8. วิธีการใหไดเรียนรูจากตัวแบบเชน
ตนแบบผูเชี่ยวชาญแลวนํามาพัฒนาการทํา
วิจัยในชั้นเรียนของตน
9. วิธีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการ
ประชุมสัมมนาที่ตองลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให
เกิดความรูความตื่นตัวในการพัฒนาการสอน
10. วิธีการเลือกใชประโยชนจากบุคลากร
อยางมีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความสามารถหรือความตองการโดย
คณาจารยมีสวนรวมในการพิจารณา
11. วิธีการใหอาจารยมีโอกาสรวมในการ
ประชุมวางแผนวางโครงการและนโยบาย
ตางๆ ของการทําวิจัยในชั้นเรียนตลอดจนทํา
ใหทุกคนมีเปาหมายการทํางานเดียวกัน

4.10
4.05

ผูนิเทศ
S.D.
ระดับ
ปญหา
0.74
มาก
0.80
มาก

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปญหา
3.96 0.79
มาก
3.80 0.92
มาก

4.14

0.80

มาก

3.95

0.90

มาก

3.85

0.80

มาก

3.77

0.83

มาก

3.78

0.83

มาก

3.69

0.88

มาก

4.02
3.84
3.63

0.87
0.80
0.86

มาก
มาก
มาก

3.82
3.64
3.65

0.80
0.89
0.89

มาก
มาก
มาก

3.78

0.87

มาก

3.72

0.82

มาก

3.75

0.77

มาก

3.75

0.84

มาก

3.80

0.82

มาก

3.79

0.83

มาก

x
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ตารางที่ 4.14 (ตอ)
แนวทางการพัฒนา
12. วิธีการจัดระบบบริการ จัดใหมีคูมือ
หลักสูตรทําวิจัยในชั้นเรียน สื่อและอุปกรณ
ที่ครูสามารถใชไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
13. วิธีการจัดระบบใหอาจารยมีโอกาส
พัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียนของตน
14. วิธีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
15. วิธีการจัดใหมีการจัดทําแผนงานและงบ
ประมาณในการทําวิจัยในชั้นเรียนที่
สอดคลองกับแผนงานจากหนวยงานตน
สังกัด
16. วิธีการจัดระบบหรือกระบวนการเพื่อให
มีผูนิเทศจากภายนอกมาทําการนิเทศ เชน
จากกลุมสถาบันการศึกษา อําเภอหรือจังหวัด
17. วิธีการกําหนดหนาที่และแตงตั้ง
คณะกรรมการการดําเนินงานนิเทศภายใน
อยางชัดเจน
18. วิธีการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน

3.73

ผูนิเทศ
S.D.
ระดับ
ปญหา
0.74
มาก

อาจารยผูสอน
S.D.
ระดับ
x
ปญหา
3.73 0.78
มาก

3.74

0.73

มาก

3.76

0.80

มาก

3.82

0.75

มาก

3.70

0.87

มาก

3.79

0.81

มาก

3.77

0.81

มาก

3.69

0.71

มาก

3.69

0.76

มาก

3.76

0.64

มาก

3.73

0.81

มาก

3.74

0.79

มาก

3.67

0.88

มาก

x

จากตารางแนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนตามความ
คิดเห็นของผูนิเทศและอาจารยผูสอนพบวา ผูนิเทศมีความคิดเห็นวาหลักการหรือวิธีการที่สงผลให
กระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายมากที่สุดคือขอที่3 หลักการสรางความเขาใจอันดีแกอาจารย
ภายในวิทยาลัย ( x =4.14) ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาคือขอที่1 หลักมนุษยสัมพันธในการนิเทศ
ภายใน ( x =4.10) ซึ่งอยูในระดับมาก และผูนิเทศมีความคิดเห็นวาหลักการหรือวิธีการนั้นจะสงผล
ใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายนอยที่สุดคือขอที่8 วิธีการใหไดเรียนรูจากตัวแบบเชน ตนแบบ
ผูเชี่ยวชาญแลวนํามาพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของตน ( x =3.63) ซึ่งอยูในระดับมาก
สวนอาจารยผูสอนมีความคิดเห็นวาหลักการหรือวิธีการที่สงผลใหกระบวนการนิเทศ
บรรลุเปาหมายมากที่สุดคือขอที่1 หลักมนุษยสัมพันธในการนิเทศภายใน ( x =3.96) ซึ่งอยูในระดับ
มาก รองลงมาคือขอที่3 หลักการสรางความเขาใจอันดีแกอาจารยภายในวิทยาลัย ( x =3.95) ซึ่งอยู
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ในระดับมาก และอาจารยผูสอนมีความคิดเห็นวาหลักการหรือวิธีการนั้นจะสงผลใหกระบวนการ
นิเทศบรรลุเปาหมายนอยที่สุดคือขอที่7 หลักการทํางานโดยรูปกระบวนการกลุม ( x =3.64) ซึ่งอยู
ในระดับมาก
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การวิจัยเรื่องการสรางกระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารย
ประจํา วิทยาลัยแสงธรรมมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้

วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพกระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยประจํา
วิทยาลัยแสงธรรม
2. เพื่อศึกษาปญหากระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยประจํา
วิทยาลัยแสงธรรม
3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย
ประจําวิทยาลัยแสงธรรม

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมผูใหขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูนิเทศและอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม
ประจําปการศึกษา 2552
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม เรื่อง การสรางกระบวนการนิเทศภายในเพื่อ
จัดทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ เปนขอคําถามแบบ
ตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 สภาพและปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา สอบถามเกี่ยวกับสภาพ
กระบวนการนิเทศการศึกษาและปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประเมินคา ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา สอบถามเกี่ยวกับแนวทาง
พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 1) คณะผูวิจัยออกหนังสือขอความรวมมือในการศึกษาคนควาไปยัง
กลุมผูใหขอมูล 2) แจกแบบสอบถามทั้งหมดพรอมรับคืนดวยตนเอง 3) ตรวจสอบความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม ไดแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 54 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.60

การวิเคราะหขอมูล ขอมูลสภาพกระบวนการนิเทศการศึกษา ปญหากระบวนการนิเทศ
การศึกษาและแนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสภาพกระบวนการนิเทศการศึกษา มีดังนี้
สภาพกระบวนการนิเทศของผูนิเทศทั้ง 5 ขั้นโดยภาพรวมตลอดกระบวนการ ผูนิเทศ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ ขั้นการสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความ
ตองการ อันดับ 2 คือขั้นการปฏิบัติงานการนิเทศ อันดับ 3 คือขั้นการวางแผนและกําหนดทางเลือก
อันดับ 4 คือขั้นการประเมินผลและรายงานผลและขั้นที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือขั้นการสรางสื่อ
และเครื่องมือ
สําหรับอาจารยผูสอนโดยภาพรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการที่ปฏิบัติมากที่สุด
คือขั้นการสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ อันดับ 2 คือขั้นการวางแผนและกําหนด
ทางเลือก อันดับ 3 คือขั้นการปฏิบัติงานการนิเทศ อันดับ 4 คือขั้นการสรางสื่อและเครื่องมือ และ
ขั้นที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือขั้นการประเมินผลและรายงานผล
เมื่อพิจารณาสภาพของแตละขั้น เปนดังนี้
ขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการโดยภาพรวม ผูนิเทศปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง รายการที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใชเปนขอมูลใน
การวางแผนการทํ าวิ จัย ในชั้นเรี ย น รองลงมา คือ การสํารวจความต องการหนังสือ ตํารา คูมือ
เอกสารเสริมความรู และทักษะดานการทําวิจัยในชั้นเรียนและขอที่ผูนิเทศปฏิบัตินอยที่สุด คือ การ
ระดมความคิด และรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยแตละทาน เพื่อนํามาวิเคราะหและ
วางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา
คือ การสํารวจความตองการหนังสือ ตํารา คูมือ เอกสารเสริมความรู และทักษะดานการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน และขอที่ผูนิเทศปฏิบัตินอยที่สุด คือ การระดมความคิด และรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการ
สอนของอาจารยแตละทาน เพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก โดยภาพรวม ผูนิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง
รายการที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ การกําหนดเวลา หรือชวงเวลาการทําวิจัยในชั้นเรียนใหสอดคลองกับ
แผนการสอนของอาจารยแตละทาน รองลงมา คือ การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศกระบวนการทํา
70

วิจัยในชั้นเรียน และรายการที่ปฏิบัตินอยที่สุด คือ การเขียนโครงรางงานวิจัยโดยระบุวัตถุประสงค
ขอบขาย เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ ฯลฯ
สําหรับอาจารยผูสอนโดยภาพรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ
การกําหนดเวลา หรือชวงเวลาการทําวิจัยในชั้นเรียนใหสอดคลองกับแผนการสอนของอาจารยแต
ละทาน รองลงมา คือ การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน และรายการที่
ปฏิบัตินอยที่สุด คือ การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
ประเมินผลและการสอนซอมเสริมมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือ โดยภาพรวมผูนิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการที่
ปฏิบัติมากที่สุด คือ การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใหอาจารยไดศึกษาคนควาและ
พัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา คือ การจัดทําเครื่องมือที่ชวยในการทําวิจัยในชั้นเรียน
รูปแบบตางๆ อยางหลากหลายเพื่อใชในกระบวนการทําวิจัย เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบ
สํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม เปนตน และรายการที่ปฏิบัตินอยที่สุด คือ การจัดทําชุดฝก
อบรม สื่อเครื่องมือในการทําวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ
การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใหอาจารยไดศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัยใน
ชั้น เรีย น รองลงมา คื อ การจั ด ทําเครื่ องมื อที่ช ว ยในการทําวิจัย ในชั้น เรีย นรูปแบบตางๆ อยาง
หลากหลายเพื่อใชในกระบวนการทําวิจัย เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน
แบบสอบถาม เปนตน และรายการที่ปฏิบัตินอยที่สุด คือ การจัดทําชุดฝกอบรม สื่อเครื่องมือในการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ โดยภาพรวมผูนิเทศปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการที่
ปฏิบัติมากที่สุด คือ การแนะนําใหอาจารยศึกษารายละเอียดดานกระบวนการวิจัยกอนทําวิจัยในชั้น
เรียน รองลงมา คือ การสนทนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติ
งานวิจัยตลอดจนเทคนิควิธีการทําวิจัยแกคณาจารย และรายการที่ปฏิบัตินอยที่สุด คือ การวิจารณ
ผลงานวิจัยโดยคณาจารยผลัดกันอานและวิเคราะหงานวิจัย แลวนําขอมูลยอนกลับมาอภิปรายและ
เสนอแนะเพื่อปรับแกงานวิจัยในชั้นเรียนและการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู ความเขาใจ
ในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ
การแนะนําใหอาจารยศึกษารายละเอียดดานกระบวนการวิจัยกอนทําวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา คือ
การสนทนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติงานวิจัยตลอดจน
เทคนิควิธีการทําวิจัยแกคณาจารย และรายการที่ปฏิบัตินอยที่สุด คือ การเชิญวิทยากรจากภายนอก
มาใหความรู ความเขาใจในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
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ขั้ น ที่ 5 การประเมิ นผลและรายงานผล โดยภาพรวมผูนิ เทศปฏิ บัติใ นระดั บ ปานกลาง
รายการที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ การประเมินผลการปฏิบัติการนิเทศในรูปแบบตางๆ เชน ประเมินผล
การประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ รองลงมา คือ การแจงผลการประเมิน
งานวิจัยในชั้นเรียนใหอาจารยทราบ และรายการที่ปฏิบัตินอยที่สุด คือ การประเมินผลการนิเทศ
เปนระยะตอเนื่องตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดการทําวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง รายการที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ
การแจงผลการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนใหอาจารยทราบ รองลงมา คือ การประเมินผลการ
ปฏิบัติการนิเทศในรูปแบบตางๆ เชน ประเมินผลการประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทาง
วิชาการ และรายการที่ปฏิบัตินอยที่สุด คือ การประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการ
และวิธีการเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา
ปญหากระบวนการนิเทศการศึกษาของผูนิเทศทั้ง 5 ขั้นโดยภาพรวมผูนิเทศมีปญหาใน
ระดับปานกลาง รายการที่มีปญหามากที่สุด คือ ขั้นการสรางสื่อและเครื่องมือ อันดับ 2 คือ ขั้นการ
สํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ อันดับ 3 คือ ขั้นการวางแผนและกําหนดทางเลือก
อันดับ 4 คือ ขั้นการปฏิบัติงานการนิเทศและผูนิเทศมีปญหานอยที่สุด คือ ขั้นการประเมินผลและ
รายงานผล
สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง รายการที่มีปญหามากที่สุด
คือ ขั้นการสรางสื่อและเครื่องมือ อันดับ 2 คือ ขั้นการวางแผนและกําหนดทางเลือก อันดับ 3 คือ
ขั้นการสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ อันดับ4 คือ ขั้นการปฏิบัติงานการนิเทศ และ
รายการที่มีปญหานอยที่สุด คือ ขั้นการประเมินผลและรายงานผล
เมื่อพิจารณาปญหาของแตละขั้น เปนดังนี้
ขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ โดยภาพรวมผูนิเทศมีปญหาใน
ระดั บ ปานกลาง รายการที่ ม ีป ญ หามากที่ สุ ด คื อ การสํ า รวจความต อ งการด า นห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ หรือสถานที่ปฏิบัติงานในการทําวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา คือ การประเมินความ
ตองการที่จําเปนของอาจารยแตละทานเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนและรายการที่มีปญหานอย
ที่สุด คือ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง รายการที่มีปญหามากที่สุด
คื อ การประเมิ น ความต อ งการที่ จํ า เป น ของอาจารย แ ต ล ะท า นเกี่ ย วกั บ การทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
รองลงมา คือ การประเมินความตองการที่จําเปนของอาจารยแตละทานความตองการหนังสือ ตํารา
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คูมือ เอกสารเสริมความรูและทักษะ งานวิจัยที่เกี่ยวของ ฯลฯ และรายการที่มีปญหานอยที่สุด คือ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือกโดยภาพรวม ผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง
รายการที่มีปญหามากที่สุด คือ การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การวัดผลประเมินผลและการสอนซอมเสริมมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัยในชั้น
เรียน รองลงมา คือ การเขียนโครงรางงานวิจัยโดยระบุวัตถุประสงค ขอบขาย เปาหมาย วิธีการ
ปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ ฯลฯ และรายการที่มีปญหานอยที่สุด คือ การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
กระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง รายการที่มีปญหามากที่สุด
คือ การเขียนโครงรางงานวิจัยโดยระบุวัตถุประสงค ขอบขาย เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา
ปฏิบัติ ฯลฯ รองลงมา คือ การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนการ
วัดผลประเมินผลและการสอนซอมเสริมมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
และรายการที่มีปญหานอยที่สุด คือ การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือ โดยภาพรวมผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง รายการ
ที่มีปญหามากที่สุด คือ การจัดทําชุดฝกอบรม สื่อเครื่องมือในการทําวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา คือ
การจั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ ที่ ช ว ยในการทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นรู ป แบบต า งๆ อย า งหลากหลายเพื่ อ ใช ใ น
กระบวนการทําวิจัย เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม เปนตน
และรายการที่มีปญหานอยที่สุด คือ การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใหอาจารยได
ศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง รายการที่มีปญหามากที่สุด
คือ การจัดทําชุดฝกอบรม สื่อเครื่องมือในการทําวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา คือ การจัดทําเครื่องมือที่
ชวยในการทําวิจัยในชั้นเรียนรูปแบบตางๆ อยางหลากหลายเพื่อใชในกระบวนการทําวิจัย เชน
แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม เปนตนและรายการที่มีปญหา
นอยที่สุด คือ การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใหอาจารยไดศึกษาคนควาและ
พัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ โดยภาพรวมผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง รายการที่
มีปญหามากที่สุด คือ การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู ความเขาใจในการพัฒนาการทํา
วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น รองลงมา คื อ การจั ด นิ ท รรศการเผยแพร ค วามรู ข า วสาร ผลงานวิ จั ย เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธใหอาจารยเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาการทําวิจัยในชั้น
เรียนไดและรายการที่มีปญหานอยที่สุด คือ การเยี่ยมชั้นเรียน รวบรวมขอมูลการสอนเพื่อวาง
แผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
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สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง รายการที่มีปญหามากที่สุด
คือ การสงเสริมใหอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหความรูดานการวิจัยแกเพื่อนอาจารย เพื่อให
อาจารยนํามาพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา คือ การจัดนิทรรศการเผยแพรความรูขาวสาร
ผลงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธใหอาจารยเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไปปรับปรุง
พัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนไดและรายการที่มีปญหานอยที่สุด คือ การสนทนาทางวิชาการเพื่อ
พั ฒ นาเพิ่ มพู น ความรูค วามเข า ใจในแนวทางปฏิ บัติ ง านวิจั ย ตลอดจนเทคนิ ควิ ธี ก ารทํ าวิ จัย แก
คณาจารย
ขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล โดยภาพรวมผูนิเทศมีปญหาในระดับปานกลาง
รายการที่มีปญหามากที่สุด คือ การเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือตางๆ เชน แบบสังเกต แบบสํารวจ
ข อ มู ล แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น งานวิ จั ย รองลงมา คื อ การประเมิ น ผลการนิ เ ทศในรู ป ของ
คณะกรรมการและรายการที่มีปญหานอยที่สุด คือ การแจงผลการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนให
อาจารยทราบ
สําหรับอาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง รายการที่มีปญหามากที่สุด
คือ การเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือตางๆ เชน แบบสังเกต แบบสํารวจขอมูล แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินงานวิจัย รองลงมา คือ การประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการและวิธีการ
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนและรายการที่มีปญหานอยที่สุด คือ การแจงผลการประเมินงานวิจัย
ในชั้นเรียนใหอาจารยทราบ

ตอนที่ 4 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา
ผูนิเทศ มีความคิดเห็นวา หลักการหรือวิธีการที่สงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมาย
มากที่สุด คือ หลักการสรางความเขาใจอันดีแกอาจารยภายในวิทยาลัย รองลงมา คือ หลักมนุษย
สัมพันธในการนิเทศภายในและรายการที่จะสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายนอยที่สุด
คือ วิธีการใหไดเรียนรูจากตัวแบบเชน ตนแบบผูเชี่ยวชาญแลวนํามาพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของตน
สําหรับอาจารยผูสอน มีความคิดเห็นวา หลักการหรือวิธีการที่สงผลใหกระบวนการนิเทศ
บรรลุเปาหมาย มากที่สุด คือ หลักมนุษยสัมพันธในการนิเทศภายใน รองลงมา คือ หลักการสราง
ความเขาใจอันดีแกอาจารยภายในวิทยาลัยและรายการที่สงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมาย
นอยที่สุด คือ หลักการทํางานโดยรูปกระบวนการกลุม
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อภิปรายผล
การวิจัยนี้ เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อสรางกระบวนการนิเทศภายในเพื่อการจัดทําวิจัย
ในชั้นเรียนสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม ผลการวิจัยจึงไดขอมูลพื้นฐานเพื่อการนําไป
สรางกระบวนการนิเทศเพื่อใหเกิดการวิจัยในชั้นเรียน
จากผลการวิจัย พบวาการสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางจริงจัง เปน
ความจําเปนพื้นฐาน ควบคูกับการจัดเตรียมและพัฒนาทักษะแกอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม
ผลการวิจัยพบวาอาจารยผูสอนตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่ง
แมวาจะมีการดําเนินการบางแลว แตมีลักษณะขาดการติดตามและขาดระบบการทํางานรวมกันเพื่อ
อํานวยความสะดวกตอการทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย
นอกจากนั้น การจัดเตรียมและเสริมสรางนักนิเทศภายในที่มีลักษณะเปน “ผูชวยสอน” ซึ่ง
ทํ า หน าที่ ชว ยอาจารย ป ระจํา รายวิชาที่ มีก ารเรีย นการสอนในวิ ทยาลั ย แสงธรรมเป น สิ่ งจํ า เป น
สําหรับวิทยาลัยแสงธรรม เนื่องจากอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรมสวนใหญมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาปรัชญาและเทววิทยา ซึ่งอาจขาดทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งมีลักษณะเปนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติ ทดลองหรือคิดคนปญหาและวิธีการแกปญหาและพัฒนาใหเกิดคุณภาพการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ควรระดมความคิดและรวบรวม
ปญหาเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาวิเคราะห และวางแผนการนิเทศพรอมทั้งระดม
ความคิดและรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการทําวิจัยเพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการนิเทศ
การวางแผนและกํ า หนดทางเลื อ กควรจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศโดยระบุ
วัตถุประสงค ขอบขาย ภารกิจเปาหมาย วิธีการปฏิบัติ รวมทั้งจัดทําคูมือการนิเทศโดยใหอาจารย
ผูสอนมีสวนรวม พรอมทั้งนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลและประเมินผลมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อวางแผนการนิเทศ
การสรางสื่อและเครื่องมือ ควรจัดทําชุดฝกอบรมสื่อ เครื่องมือในการนิเทศ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาและพัฒนานวัตกรรมที่สงผลใหกระบวนการนิเทศเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
บรรลุเปาหมาย
ควรศึกษาทักษะหรือเทคนิคเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
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ภาคผนวก ก
คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ

คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2552
1. บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษศิริ
2. บาทหลวงชีวนิ
สุวดินทรกูร
3. อาจารยสุมาลี
จันทรชลอ
4. บาทหลวงวุฒชิ ัย
อองนาวา
5. บาทหลวงวิรัช
นารินรักษ
6. บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
7. บาทหลวงเชษฐา
ไชยเดช
8. บาทหลวงดร.ลือชัย
ธาตุวิสัย
9. บาทหลวงเจริญ
วองประชานุกลู
10. บาทหลวงบุญเลิศ
สรางกุศลในพสุธา
ถวิลรัตน
11. อาจารยพีรพัฒน
12. อาจารยทิพอนงค
รัชนีลัดดาจิต
13. อาจารยลัดดาวรรณ
ประสูตรแสงจันทร
14. อาจารยสุจิตตรา
จันทรลอย
15. อาจารยพิเชษฐ
รุงลาวัลย
16. น.ส. อิสรีย
กิจสวัสดิ์
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เรื่อง การสรางกระบวนการนิเทศภายในเพือ่ จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม
คําชี้แจง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพและปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง
1. ปจจุบันทานทําหนาทีใ่ ด
ผูนิเทศ

ผูสอน

ตอนที2่ สภาพและปญหากระบวนการนิเทศการศึกษา
คําชี้แจง
โปรดอานขอความแตละขอแลวทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองระดับการปฏิบัติ (ดานซาย) ที่
ตรงกับสภาพการปฏิบัติจริงของการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใชเกณฑพิจารณาดังตอไปนี้
การปฏิบตั ิ
ระดับการปฏิบัติ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติ มากที่สุด
ระดับการปฏิบัติ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติ มาก
ระดับการปฏิบัติ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติ ปานกลาง
ระดับการปฏิบัติ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติ นอย
ระดับการปฏิบัติ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติ นอยที่สุด หรือไมมีการปฏิบัติ
และทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองระดับปญหา (ดานขวา) ที่ตรงกับปญหาของการนิเทศ
การศึกษา โดยใชเกณฑการพิจารณา ดังตอไปนี้
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ปญหา
ระดับการปญหา 5 หมายถึง มีอุปสรรค มากที่สุด หรือไดผล นอยที่สุด
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 นอยที่สุด หรือไดผล มาก
ระดับการ
ปฏิบัติ
5 4 3 2 1

ระดับปญหา
รายการ
5 4 3 2 1
ขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการการ
นิเทศ
1. การสํารวจความพรอมของการทําวิจัยในชั้นเรียน
2. การสํารวจความตองการหนังสือ ตํารา คูมือ เอกสารเสริมความรู
และทักษะดานการทําวิจัยในชั้นเรียน
3. การสํารวจความตองการดานหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือสถานที่
ปฏิบัติงานในการทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การประเมินความตองการที่จําเปนของอาจารยแตละทานเกี่ยวกับ
การทําวิจัยในชั้นเรียน
5. การประเมินความตองการที่จําเปนของอาจารยแตละทานความ
ตองการหนังสือ ตําราคูมือ เอกสารเสริมความรูและทักษะ งานวิจัยที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
6. การประเมินความตองการที่จําเปนของอาจารยแตละทานดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือสถานที่ปฏิบัติงาน
7. การรวบรวมแผนการสอน ขอมูลประกอบ การสอนซอมเสริม หรือ
สอนพิเศษ เพื่อวิเคราะหหระบวนการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้น
เรียน
8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการวาง
แผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
9. การระดมความคิด และรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย
แตละทาน เพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก
10. การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน
11. การนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนการวัดผลประเมินผลและการสอนซอมเสริมมาจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
83

ระดับการ
ปฏิบัติ
5 4 3 2 1

ระดับปญหา
รายการ
5 4 3 2 1
12. การเขียนโครงรางงานวิจัยโดยระบุวัตถุประสงค ขอบขาย
เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ ฯลฯ
13. การกําหนดเวลา หรือชวงเวลาการทําวิจัยในชั้นเรียนใหสอดคลอง
กับแผนการสอนของอาจารยแตละทาน
ขั้นที่ 3 การสรางสื่อและเครื่องมือ
14. การจัดทําเอกสารคูมือการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใหอาจารยได
ศึกษาคนควาและพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
15. การจัดทําเครื่องมือที่ชวยในการทําวิจัยในชั้นเรียนรูปแบบตางๆ
อยางหลากหลายเพื่อใชในกระบวนการทําวิจัย เชน แบบทดสอบ
แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม เปนตน
16. การจัดทําชุดฝกอบรม สื่อเครื่องมือในการทําวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานการนิเทศ
17. การประชุมตกลงหรือชี้แจงสรางความมั่นใจใหอาจารยหรือผู
นิเทศเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
18. การเยี่ยมชั้นเรียน รวบรวมขอมูลการสอนเพื่อวางแผนการทําวิจัย
ในชั้นเรียน
19. การแนะนําใหอาจารยศึกษารายละเอียดดานกระบวนการวิจัยกอน
ทําวิจัยในชั้นเรียน
20. การสงเสริมใหอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหความรูดานการ
วิจัยแกเพื่อนอาจารย เพื่อใหอาจารยนํามาพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
21. การระดมความคิดเพื่อคนควาแนวความคิดริเริ่มในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน
22. การกํากับติดตามการใชและปรับปรุงวิธีดําเนินการวิจัยใหมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ
23. การสนทนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจใน
แนวทางปฏิบัติงานวิจัยตลอดจนเทคนิควิธีการทําวิจัยแกคณาจารย
24. การใหการปรึกษาแนะนําแกอาจารยเพื่อใหเกิดความกาวหนา และ
ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นหรือเปนที่ยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน
25. การจัดนิทรรศการเผยแพรความรูขาวสาร ผลงานวิจัยเพื่อการ
ประชาสัมพันธใหอาจารยเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไป
ปรับปรุงพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนได
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ระดับการ
ปฏิบัติ
5 4 3 2 1

ระดับปญหา
รายการ
5 4 3 2 1
26. การจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของอาจารย
27. การศึกษาดูงานตางๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและนํามาพัฒนา
ตน พัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
28. การวิจารณผลงานวิจัยโดยคณาจารยผลัดกันอานและวิเคราะห
งานวิจัย แลวนําขอมูลยอนกลับมาอภิปรายและเสนอแนะเพื่อปรับแก
งานวิจัยในชั้นเรียน
29. การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู ความเขาใจในการ
พัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
30. การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยในการทําวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล
31. การเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือตางๆ เชน แบบสังเกต แบบสํารวจ
ขอมูล แบบสอบถามเพื่อประเมินงานวิจัย
32. การประเมินผลการปฏิบัติการนิเทศในรูปแบบตางๆ เชน
ประเมินผลการประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ
33. การประเมินผลการนิเทศในรูปของคณะกรรมการ
34. การประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการและวิธีการ
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
35. การประเมินผลการนิเทศเปนระยะตอเนื่องตั้งแตเริ่มตนจนถึง
สิ้นสุดการทําวิจัยในชั้นเรียน
36. การนําเสนอผลการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยแตละ
ทาน โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณที่ปรากฏตอผูบังคับบัญชา
ตามระยะเวลาที่กําหนด
37. การแจงผลการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนใหอาจารยทราบ

ตอนที่ 3 แนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาโรงเรียน
คําชี้แจง
โปรดอานขอความแตละขอแลวพิจารณาวาขอความนั้นเปนหลักการหรือวิธีการที่จะสงผล
ใหกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนของทาน บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช
เกณฑพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง หลักการหรือวิธกี ารนั้นจะสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายมากทีส่ ุด
4 หมายถึง หลักการหรือวิธกี ารนั้นจะสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายมาก
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3 หมายถึง หลักการหรือวิธกี ารนั้นจะสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายปานกลาง
2 หมายถึง หลักการหรือวิธกี ารนั้นจะสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายนอย
1 หมายถึง หลักการหรือวิธกี ารนั้นจะสงผลใหกระบวนการนิเทศบรรลุเปาหมายนอยที่สุด
รายการ
ในการนิเทศใชหลักการหรือวิธีการตางๆ คือ
1. หลักมนุษยสัมพันธในการนิเทศภายใน
2. หลักการประสานงานเพื่อแกไขปญหาขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้น
3. หลักการสรางความเขาใจอันดีแกอาจารยภายในวิทยาลัย
4. วิธีการพัฒนาความเปนผูนําใหเกิดแกเพื่อนครูในโรงเรียน
5. หลักการใหคณาจารยมีสวนรวมรับผิดชอบรวมตัดสินใจและรวมใชอํานาจ
6. หลักประชาธิปไตยในการนิเทศการศึกษา
7. หลักการทํางานโดยรูปกระบวนการกลุม
8. วิธีการใหไดเรียนรูจากตัวแบบเชน ตนแบบผูเชี่ยวชาญแลวนํามาพัฒนาการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนของตน
9. วิธีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมสัมมนาที่ตองลงมือปฏิบัติ
จริงเพื่อใหเกิดความรูความตื่นตัวในการพัฒนาการสอน
10. วิธีการเลือกใชประโยชนจากบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความสามารถหรือความตองการโดยคณาจารยมีสวนรวมในการพิจารณา
11. วิธีการใหอาจารยมีโอกาสรวมในการประชุมวางแผนวางโครงการและ
นโยบายตางๆ ของการทําวิจัยในชั้นเรียนตลอดจนทําใหทุกคนมีเปาหมายการ
ทํางานเดียวกัน
12. วิธีการจัดระบบบริการ จัดใหมีคูมือ หลักสูตรทําวิจัยในชั้นเรียน สื่อและ
อุปกรณที่ครูสามารถใชไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
13. วิธีการจัดระบบใหอาจารยมีโอกาสพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียนของ
ตน
14. วิธีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้น
เรียน
15. วิธีการจัดใหมีการจัดทําแผนงานและงบประมาณในการทําวิจัยในชั้นเรียนที่
สอดคลองกับแผนงานจากหนวยงานตนสังกัด
16. วิธีการจัดระบบหรือกระบวนการเพื่อใหมีผูนิเทศจากภายนอกมาทําการ
นิเทศ เชน จากกลุมสถาบันการศึกษา อําเภอหรือจังหวัด
17. วิธีการกําหนดหนาที่และแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานนิเทศภายใน
อยางชัดเจน
18. วิธีการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพื่อการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามนี้
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1. หัวหนาโครงการวิจัย
ชื่อ – สกุล
บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
สถานที่ทํางาน
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 สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การทํางานปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
- อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
ตําแหนงหนาที่อื่นๆ
- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
- อาจารยพิเศษ พระคริสตธรรมลูเทอรัน กรุงเทพฯ
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
- ปรัชญาศาสนา (พ.ศ. 2549)
- ปรัชญาเบื้องตน (พ.ศ. 2550)
หนังสือ
- มนุษยภาพลักษณของพระเจา (พ.ศ. 2550)
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2. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

ประวัติการศึกษา

บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล
รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
นศ.บ. นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
Licence Theology
St.Thomas Aquinas in Rome, Italy
ค.ม. การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. ผูรวมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
การศึกษา

นางสาวทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน นักวิจัยศูนยวิจยั คนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
- การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
สัญญาของคูสมรส ใน สังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย) (พ.ศ.
2550 – 2551)
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวิจัย)
(พ.ศ. 2551)
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- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวม
วิจัย, พ.ศ. 2551)
4. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
5. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

นางสาวลลิตา กิจประมวล
หัวหนาแผนกสารสนเทศ
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
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นางสาวนภาดา ตะเพียนทอง
เจาหนาที่ศนู ยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
คณะคุรุศาสตร สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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