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บทคัดย่อ 

 

การวจิยัครั
 งนี
 มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอน
และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ของครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัครั
 งนี
 คือ ครูปฏิบติัการ
สอนจาํนวน  75  คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบวา่ ความตอ้งการ
การนิเทศการจดัการเรียนการสอนทั
ง  4  ดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แยกเป็นรายดา้นเรียง
ตามลาํดบัดงันี
  

1. ดา้นการพฒันาการเรียนการสอน มีลาํดบัสูงสุด เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีความ
ตอ้งการนิเทศดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนกลา้แสดงออก และมีความเชื�อมั�น
อยา่งมีเหตุผลมีค่าสูงสุด 

2. ดา้นการพฒันาสื�อการสอน เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความตอ้งการนิเทศดา้น
การเลือกใชสื้�อให้เหมาะสมกบับทเรียนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั และการจดัทาํห้องศูนยว์ิชาการใน
โรงเรียนมีค่าสูงสุดเท่ากนั 

3. การพฒันาการวดัและประเมินผลการเรียน เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความ
ตอ้งการนิเทศดา้นการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือวดัผลดว้ยตนเอง มีค่าสูงสุดและ  

4. ดา้นการพฒันาหลกัสูตร มีค่าตํ�าสุด เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ครูมีความตอ้งการ
นิเทศดา้นการประเมินการใชห้ลกัสูตรในโรงเรียน มีค่าสูงสุด 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research were to study the needs of supervision in teaching and 

learning, also to study about problems and suggestions of the vocational college teachers in 

Sathorn District, Bangkok.  The subjects of this study were 75 vocational college teachers in 

Sathon District, Bangkok.  A questionnaire was the research instrument for this study.  The 

research found that the needs of supervision in teaching and learning were qualified for 4 

elements orderly as follows: 

1. Teaching and learning development; was the highest requirement on how to 

encourage learners to be confidently and reasonably. 

2. Teaching materials development; was also high on what materials which are used 

appropriately according to the lessons and a learner – centered.  Also, to organize the academic 

affair office at the college. 

3. Assessment and evaluation; was about self evaluation.   

4. Curriculum development; was focused on evaluation on the curriculum which was 

used. 
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บทที�  1 

บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันา “คน” อนัเป็นทรัพยากรที�ทรงคุณค่าของสังคม
ให้มีคุณภาพ และมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข ทนัต่อ
การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ1นตามยุคสมยั การศึกษาจึงตอ้งปรับเปลี�ยนให้ทนัและสอดคลอ้งกบักระแส
การเปลี�ยนแปลงของประเทศชาติและสังคมโลกอยูต่ลอดเวลา 

การปฏิรูปการศึกษาเพื�อพฒันาสังคมไทย ให้สามารถยืนหยดั และแข็งแกร่งทดัเทียม
อารยประเทศ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือวา่มีความสาํคญัต่อการปฏิรูปการศึกษาอยา่งยิ�ง  

การกาํหนดนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่ง ชาติ  พุท ธศักรา ช 2 54 2  ฉ บับแก้ไ ข  พุ ทธศักราช 254 5  มีสา ระสํ าคัญหลัก  ไ ด้แ ก่     
ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั1นพื1นฐาน ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
ดา้นระบบบริหาร และการสนบัสนุนทางการศึกษา ดา้นครู และบุคลากรทางการศึกษา และดา้น
เทคโนโลยีเพื�อการศึกษา เนื�องจากแก่นแทข้องการศึกษา คือการเรียนรู้ของผูเ้รียนที�เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัดงันั1นจึงกล่าวไดว้า่ หวัใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ� งเป็นภารกิจที�มี
กฎหมายรองรับ ครูและผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ตอ้งถือปฏิบติัให้การปฏิรูปการศึกษา บรรลุผลสําเร็จตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ดว้ยความจาํเป็นดงักล่าว ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงตอ้งศึกษาทาํ
ความเข้าใจ แนวปฏิบัติการจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติที�ถือวา่ผูเ้รียนสาํคญัที�สุด 

ก า รจัดก า ร เ รี ย น รู้ ที� เน้นผู ้เ รี ย น เ ป็ นสํ า คัญ ป รา ก ฏ เ ป็ น รูป ธ รร ม ชัด เจน  เ มื� อ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดให้เป็นยุทธศาสตร์หลักของการปฏิรูปการศึกษา อีกทั1 งยงั
สนองตอบและสอดคล้องกับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ฉบบัแก้ไข    
พุทธศกัราช 2545 ดงัสาระที�กาํหนดไวใ้นหมวด 1 (มาตรา 5) ความมุ่งหมาย และหลกัการของ
การศึกษาที�ว่า “การศึกษามีความสําคญัสูงสุดและมีบทบาทต่อการพฒันาที�ย ั�งยืนของประเทศ    
ฉะนั1น ตอ้งจดัการศึกษา เพื�อพฒันาคน ให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ทั1งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
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ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอื้�นได้อย่างมี
ความสุข”  

สาระในหมวด 4 (มาตรา 20) แนวการจดัการศึกษา ซึ� งแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของ
การพฒันาผูเ้รียนว่า “ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ ผูเ้รียนมี
ความสาํคญัที�สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เตม็ศกัยภาพ” 

การปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จและบรรลุว ัตถุประสงค์ที�ตั1 งไว้หรือไม่ ขึ1 นอยู่กับ
องค์ประกอบและปัจจยัต่างๆ มากมาย องค์ประกอบสําคญั และมีอิทธิผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิE  
ของผูเ้รียนก็คือ ครูผูท้าํการสอน เพราะครูมีหนา้ที�วางแผนและดาํเนินการในเรื�องการนาํหลกัสูตร 
แผนการสอนและเครื� องมือในรูปแบบต่างๆ มาจดัเป็นกิจกรรมเพื�อให้เกิดการเรียนรู้หรือมวล
ประสบการณ์ในตวัผูเ้รียน ทุกกิจกรรมที�ครูทาํให้แก่นกัเรียน จึงมีส่วนสําคญั และมีอิทธิผลต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนทั1งสิ1น (ศศิประภา  งามขาํ, 2540, น. 3) ครูจึงตอ้งเป็นผูที้�ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จกัการ
พฒันาตนเอง รู้ทนัข่าวสารใหม่ๆ และทนัสมยัอยู่เสมอด้วยการแสวงหาข้อมูลอย่างชาญฉลาด  
(สุทธิพร  คลา้ยเมืองปัก, 2544, น. 40) เพื�อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นขุมทรัพยท์างปัญญา 
เปี� ยมล้นไปด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน (บญัชา  เกียรติจรุงพฒัน์, 2542, น.42) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาก็เป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ� งที�ตอ้งมีความเขา้ใจในกระบวนทศัน์ใหม่ในการศึกษา 
ตอ้งรู้จกัสร้างความรู้ความเขา้ใจใหเ้กิดกบัตวัครูผูส้อน รู้จกักระตุน้ส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพของ
ผูส้อนใหเ้กิดความพร้อมในการนาํไปปฏิบติั ทั1งนี1 เพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

สถานศึกษาแต่ละแห่งจึงมีการกาํหนดแผนงาน ให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�
หลากหลายโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั แต่ครูบางส่วนยงัคงใช้วิธีการสอนแบบเดิม อาจส่งผลให้
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิE ทางการเรียนตํ�า จึงทาํให้มาตรฐานดา้นผูเ้รียนอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง การนิเทศ
การจดัการเรียนการสอนเป็นเครื�องมือของการพฒันาคุณภาพการศึกษา ทั1งนี1 เพราะสภาพการจดั 
การเรียนการสอนที�เป็นอยู่ในปัจจุบัน แตกต่างกับแนวนโยบายที�กําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครูผูส้อนจึงตอ้งปรับเปลี�ยนกระบวนการเรียนการสอน จากแบบเดิม 
มาเป็นกระบวนการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั เพื�อนาํไปสู่เป้าหมายปลายทาง คุณภาพ
ของผูเ้รียนที�เป็นไปตามมาตรฐานของหลกัสูตร  

ผู ้วิจ ัย จึงมีความสนใจที�จะศึกษาว่าครูโรงเ รียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร มีความตอ้งการที�จะได้รับการนิเทศการจดัการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด  
ในการนิเทศเพื�อปรับเปลี�ยนกระบวนจดัการเรียนการสอนของครู ให้ไดผ้ลตามจุดประสงคด์งักล่าว 
จึงจาํเป็นที�จะตอ้งทราบว่าครูมีความตอ้งการในการได้รับการนิเทศที�แทจ้ริงอะไรบา้ง จึงคาดว่า 
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ผลของการวิจยัในเรื�องนี1  จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผูเ้กี�ยวขอ้งที�จะไดใ้ช้ขอ้มูลให้เป็น
ประโยชน์เพื�อใช้ประกอบในการวางแผนการนิเทศ ช่วยเหลือสนับสนุนให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของโรงเรียน ซึ� งจะส่งผลใหก้ารพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ�งขึ1น 
ในการวางแผนพฒันาการนิเทศและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาจะมีความเหมาะสมยิ�งขึ1น 

การนิเทศการศึกษาในประเทศไทย เกิดจากความพยายามในการควบคุมคุณภาพทางการ
ศึกษาระยะแรกเป็นไปในลกัษณะของการตรวจตราควบคุมงานจากผูบ้ริหาร ต่อมาไดพ้ฒันาเป็น
การใหค้าํแนะนาํประสานร่วมมือกนัในการปรับปรุง และพฒันาการเรียนการสอนจนกระทั�งถึงการ
คน้ควา้วิจยัเกี�ยวกบัการเรียนการสอน การนิเทศแต่เดิมเน้นการนิเทศจากบุคคลภายนอกเป็นหลกั   
ต่อมาเมื�อสภาพของสังคมมีการเปลี�ยนแปลงและการจดัการศึกษากา้วหนา้ขึ1นทาํให้ครูในโรงเรียนมี
ความรู้มีความสามารถมากขึ1น ประกอบกบัจาํนวนผูใ้ห้การนิเทศจากภายนอกมีไม่เพียงพอ ทาํให้
การนิเทศไม่ทั�วถึง จึงไดมี้การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมุ่งเจาะลึกลงไปสู่
การปรับปรุงการเรียนการสอน และปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครู รวมทั1งพฒันางานต่างๆ 
ภายในโรงเรียนโดยตรงเรียกว่า การนิเทศการสอน การนิเทศการสอนจะช่วยแก้ปัญหาและ
พฒันาการเรียนการสอนให้ดีขึ1นได ้ดว้ยการช่วยเหลืออย่างใกลชิ้ดจากผูอ้าํนวยการโรงเรียน รอง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน และครูผูมี้ความรู้ความชาํนาญ มีประสบการณ์สูงในโรงเรียน ซึ� งเป็นการลด
ช่องว่างของครูให้น้อยลง และส่งผลให้การเรียนการสอนและการพฒันาโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงขึ1น ฉะนั1นการนิเทศการสอนจึงเป็นหวัใจและเป็นยุทธศาสตร์ สําคญัอยา่งยิ�งต่อ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ดงันั1น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษา เรื� องความตอ้งการนิเทศการจดัการเรียนการ
สอน ทั1งนี1 เพราะสภาพการจดัการเรียนการสอนที�เป็นอยู่ในปัจจุบนั แตกต่างจากแนวนโยบายที�
กาํหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครูผูส้อนจึงตอ้งปรับเปลี�ยนกระบวนการ
เรียนการสอนจากแบบเดิม มาเป็นกระบวนการสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เพื�อนาํไปสู่เป้าหมาย
ปลายทาง คือคุณภาพผูเ้รียนที�เป็นไปตามมาตรฐานของหลกัสูตร 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อศึกษาระดบัความตอ้งการ การนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. เพื�อศึกษาปัญหา และขอ้เสนอแนะของการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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1.3 ขอบเขตการวจัิย 

การวจิยัครั1 งนี1 มุ่งศึกษา ความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดา้น คือ การพฒันาหลกัสูตร การพฒันาการ
เรียนการสอน การพฒันาสื�อการสอน และการพฒันาการวดัและประเมินผลการเรียน 
 
1.4 ประชากร 

ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั1 งนี1  คือ ครูที�ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ครูโรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ  15  คน ครูโรงเรียนสาร
สาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์  23  คน และครูโรงเรียนอสัสัมชญัพาณิชยการ  37  คน 
 
1.5 ตัวแปรที�ศึกษา  ไดแ้ก่ ความตอ้งการการนิเทศ การจดัการเรียนการสอนใน  4  ดา้น  คือ 

1. การพฒันาหลกัสูตร 
2. การพฒันาการเรียนการสอน 
3. การพฒันาสื�อการสอน 
4. การพฒันาการวดั และประเมินผลการเรียน 

 
1.6 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. ผลการวิจยัครั1 งนี1  สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา การนิเทศการสอนของครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียน
เป็นสําคญั และกระตุน้ให้ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยผ่าน
กระบวนการนิเทศ 
 
1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  หมายถึง โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตสาทร ไดแ้ก่  
โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ โรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์ และโรงเรียนอสัสัมชญั
พาณิชยการ 

ครูที�ปฏิบัติการสอน  หมายถึง ครูที�ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน   
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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ความต้องการการนิเทศการสอน  หมายถึง ความต้องการของครูผูส้อนที�ได้รับการ
ดํา เนินการจัดกิจกรรมนิเทศ โดยบุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู ้อ ํานวยการโรงเรียน  
รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน และครูผูมี้ความรู้ความชํานาญ ที�จะพฒันาและส่งเสริมให้การเรียน 
การสอนมีประสิทธิภาพไดต้ามเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียน 

การนิเทศการสอน  หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือ แนะนาํ อาํนวยความ
สะดวกแก่ครูในการปรับปรุงการสอน เพื�อเกิดผลสัมฤทธิE สูงสุดต่อการเรียนของผูเ้รียน 4 ด้าน   
ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร การพฒันาการเรียนการสอน การพฒันาสื�อการสอน การพฒันาการวดั
และประเมินผลการเรียน 

การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง การทาํหลกัสูตรให้เป็นการปฏิบติั โดยครูจะตอ้งศึกษา
หลกัสูตรทั1งโดยรวมและเฉพาะวิชา สามารถนาํไปดาํเนินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ นกัเรียน
ไดรั้บความรู้ตรงตามความมุ่งหมายของหลกัสูตร 

การพฒันาการเรียนการสอน  หมายถึง ครูและนกัเรียนร่วมมือกนัจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ครูเป็นเพียงผูอ้าํนวยการให้กิจกรรมเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
เพื�อผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น 

การพฒันาสื�อการสอน  หมายถึง การพฒันาวสัดุ เครื�องมือ เทคนิคหรือวิธีการ ตลอดจน
ตวับุคคล สถานที�ที�ใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ บทเรียน
น่าสนใจ ช่วยอธิบายสิ�งที�ยากให้ผูเ้รียนเขา้ใจง่าย สร้างบรรยากาศและสิ�งแวดล้อมในห้องเรียน 
ประหยดัเวลาในการสอน ผูเ้รียน เรียนรู้ไดถู้กตอ้ง ถาวร และเปลี�ยนเจตคติไดดี้ ส่งเสริมความคิด
และปัญญา 

การพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียน หมายถึง การตรวจสอบและตดัสินผลการ
เรียนของผูเ้รียนอย่างต่อเนื�องจนสิ1นสุดการสอนแต่ละหน่วย นําผลไปเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพ 

การสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดย
คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีการวางแผนจดักิจกรรมอยา่งเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง มีอิสระในการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ได้พัฒนา
กระบวนการคิด สามารคน้พบความรู้ต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
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1.8  กรอบแนวคิดในการวจัิย 

กรอบแนวคิดในการวิจยัครั1 งนี1  ใชก้รอบแนวคิดของ สงดั  อุทรานนัท์ (2530, น. 121-
123) ซึ� งมุ่งศึกษาความตอ้งการการนิเทศการสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ การ
พฒันาหลักสูตร การพฒันาการเรียนการสอน การพฒันาสื� อการสอน การพฒันาการวดัและ
ประเมินผลการเรียน 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

      

 
                                                    ความต้องการการนิเทศการสอน 
 1. การพฒันาหลกัสูตร 
 2. การพฒันาการเรียนการสอน 

3. การพฒันาสื�อการสอน 
    4. การพฒันาการวดัและประเมินผลการเรียน 
 
  
ภาพที�  1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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บทที�  2 

เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

การวิจยัครั
 งนี
  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยไดน้าํเสนอตามลาํดบั
หวัขอ้ ดงัต่อไปนี
  

2.1  แนวคิดและหลกัในการบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษา 
2.2  โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความตอ้งการการนิเทศการสอน 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2.4.1  ความหมายของการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
2.4.2  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
2.4.3  ความสาํคญัของการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
2.4.4  การพฒันาการเรียนการสอน 

2.5  งานวชิาการ 
2.5.1  การพฒันาหลกัสูตร 
2.5.2  การพฒันาการเรียนการสอน 
2.5.3  การพฒันาสื�อการสอน 
2.5.4  การพฒันาการวดัและประเมินผลการเรียน 

2.6  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
2.6.1  งานวจิยัในประเทศไทย 
2.6.2  งานวจิยัต่างประเทศ 

 
2.1  แนวคิด และหลักในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษา ที�มีอาํนาจหน้าที� หรือมี
วตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษารับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาและ
บริหารครูให้ทาํหน้าที�หลกัดา้นการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน สถานศึกษา
แต่ละแห่งมีสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและวฒันธรรมแตกต่างกนั การบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษา
ทุกแห่งผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ อยา่งหลากหลาย เพื�อนาํมาปรับ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา ให้การจดัการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
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สําหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และการพฒันาสาระ และกระบวนการ
เรียนรู้เป็นไปอยา่งต่อเนื�อง    

การบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษา ยดึหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีดงัต่อไปนี
  
1) การจดัการศึกษาที�ยึดหลกัว่า ผูเ้รียนสําคญัที�สุด พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 22 กาํหนดว่า การจดัการ
ศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมี
ความสาํคญัที�สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศกัยภาพ 

2) แนวคิดการพฒันาทั
งโรงเรียน (Whole School Approach: WSA) การพฒันาทั
ง
โรงเรียน เป็นแนวคิดที�มุ่งให้ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมอย่างเต็มที� (full participation) เป็น
แนวคิดที�มุ่งให้ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งมีการพฒันาไปพร้อมๆ กนัอย่างเป็นระบบ โดยมีการดาํเนินการ
อย่างครอบคลุมในทุกองค์ประกอบของโรงเรียน อาศยัการมีส่วนร่วมของผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย การ
พฒันาทั
งโรงเรียน มีขั
นตอนการดาํเนินการ 6 ขั
นตอน (ทิศนา  แขมณี และภาษิต  ประมวลศิลป์ชยั,  
2547, น. 11-13 อา้งอิงจาก นงลกัษณ์  วรัิชชยั และ สุวมิล  วอ่งวานิช,  2545) ดงันี
  

1.  ขั
นสาํรวจ (E-explore) 
2.  ขั
นสนทนา แลกเปลี�ยนความคิด (C-converse) 
3.  ขั
นการวางแผน (P-plan) 
4.  ขั
นลงมือปฏิบติัตามแผน (I-implement) 
5.  ขั
นประเมินผลการดาํเนินงาน (E-evaluation)  
6.  ขั
นการปรับปรุงแผนงาน (R-revision) 
การพฒันาทั
งโรงเรียน มีลกัษณะสาํคญัดงันี
  
1. การบูรณาการเขา้สู่ระบบงาน (built-in) เป็นการนาํเรื� องที�ตอ้งการนาํเขา้สู่ระบบ

โรงเรียนใหเ้ป็นส่วนหนึ�งของระบบงาน และภาระงานที�ทาํอยูป่กติ 
2. การจดัให้ครบวงจร (complete cycle) โดยนาํเรื�องที�ตอ้งการเขา้ไปในขั
นตอนต่างๆ 

ของระบบและภาระงาน ตั
งแต่การวางแผน การดาํเนินงานและการประเมินผล 
3. การพฒันาให้ครอบคลุมทุกส่วนของระบบโรงเรียน (total development) โดยให้

เรื�องที�ตอ้งการพฒันา เป็นส่วนหนึ�งของทุกองคป์ระกอบของโรงเรียน 
4. การกาํหนดปัจจยัพื
นฐาน (basic requirement) ที�เอื
อต่อการพฒันาเพื�อให้เอื
ออาํนวย

ต่อการทาํกิจกรรมของเรื�องที�ตอ้งการ เช่น ระบบงาน กระบวนการทาํงาน บุคลากร และโครงสร้าง
ของโรงเรียนทางกายภาพ เป็นตน้ 
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5. ส่งเสริมให้พฒันาตนเอง (self development) โดยให้ฝ่ายต่างๆ และบุคลากรที�
เกี�ยวข้องประเมินตนเองเกี�ยวกับการดําเนินงาน และพัฒนาตนเองในเรื� องนั
 นอย่างต่อเนื�อง  
การพฒันาอยา่งต่อเนื�องดงักล่าว สอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันาวงจรคุณภาพของเดมิ�ง (Deming 
Cycle) คือเป็น การบริหารอย่างมีระบบ ตามกระบวนการคุณภาพ PDCA ที�มีการวางแผน (Plan)  
ลงมือปฏิบติั (Do) ตรวจสอบประเมินผล (Check) และกาํหนดมาตรฐานและปรับปรุงพฒันาอยา่ง
ต่อเนื�อง (Act) 

6. การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที� (full participation) โดยให้ทุกฝ่ายทุกคนที�เกี�ยวขอ้งกบั
โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเรื�องนั
นบนพื
นฐานของความเขา้ใจ การยอมรับ และตระหนกั
ในความสําคญั การจดัการในลกัษณะดงักล่าว ตอ้งครอบคลุมถึงการปฏิบติังานที�เป็นองคป์ระกอบ
หลกัของงานในโรงเรียน คือ การบริหารจดัการ การจดัการเรียนการสอน กิจกรรมในโรงเรียน และ
กิจกรรมที�ทาํร่วมกบัชุมชน 

3) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาส่วนกลางไปยงั
สถานศึกษาโดยตรง ใหส้ถานศึกษามีอาํนาจหนา้ที�ความรับผิดชอบ มีอิสระ และมีความคล่องตวัใน
การตดัสินใจในการบริหารจดัการ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และการบริหาร
ทั�วไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกนับริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตามความตอ้งการของ
ผู ้เ รียน ผู ้ปกครอง และชุมชนมากที� สุด (ธเนศ  ขํา เ กิด (1), 2545, น. 148 อ้างอิงจาก 
อุทยั  บุญประเสริฐ, 2543) 

แนวคิดหรือหลกัการสาํคญัของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
แนวคิดหรือหลักการสําคญัของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ธเนศ ขาํเกิด,  

2545, น. 148-151 และถวลิ  มาตรเลี�ยม, 2544, น. 40-42) มีดงันี
  
การกระจายอาํนาจ (Decentralization) เป็นการกระจายอาํนาจจากส่วนกลางไปยงั

สถานศึกษามากที�สุด โดยมีความเชื�อว่า โรงเรียนเป็นหน่วยสําคญัในการเปลี�ยนแปลงและพฒันา
การศึกษาของเด็ก เป็นการบริหารแนวราบมากกวา่แนวตั
ง ตามทฤษฎี  Y  ของแมคเกรเกอร์ ที�มอง
คนในแง่ดี เห็นว่าธรรมชาติของคนชอบทาํงาน มีความรับผิดชอบและใฝ่ดี จึงมอบอาํนาจความ
ไวว้างใจให้บริหารดว้ยตนเอง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความยุ่งยากและเพิ�มปัญหามาก
ขึ
นตามสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป ดงันั
นการกระจายอาํนาจให้โรงเรียนจะทาํให้สมาชิกใน
โรงเรียนมีส่วนร่วม โรงเรียนมีพลงัอาํนาจ และมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาที�เกิดขึ
นด้วย
ตนเองใหมี้ประสิทธิภาพมากที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได ้และส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิผลยิ�งขึ
น 
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การมีส่วนร่วมและร่วมคิดร่วมทาํ (Participation and Collaboration) คือการเปิดโอกาส
ใหผู้เ้กี�ยวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหาร ตดัสินใจและร่วมจดัการศึกษา ทั
งครู 
ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่า และตวัแทนนักเรียน เพราะการที�บุคคลมีส่วนร่วมจะ
ก่อใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและรับผดิชอบในการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพมากขึ
น 

การบริหารตนเอง (Self-Managing) โดยโรงเรียนจะมีอิสระในการบริหารจดัการ คิดเอง      
ทําเอง แก้ปัญหาเอง โดยมีความเชื�อว่าวิธีการทํางานให้บรรลุเป้าหมายนั
 นทําได้หลายวิธี  
ซึ� งหน่วยงานกลางทาํหน้าที�เพียงกาํหนดนโยบายและเป้าหมาย แลว้มอบความไวว้างใจให้หน่วย
ปฏิบติั สถานศึกษาสามารถบริหารดว้ยตนเอง ซึ� งอาจดาํเนินการไดห้ลากหลายแนวทาง ดว้ยวิธีการ
ที�แตกต่างกนั ตามความพร้อมและสถานการณ์ของแต่ละโรงเรียน ที�เรียกว่าเอกภาพในนโยบาย 
แต่หลากหลายในวธีิปฏิบติั 

 การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เป็นความรับผิดชอบที�ตรวจสอบได้
(accountability) ที�ยึดหลกัวา่ ส่วนกลางมีหนา้ที�กาํหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีหน่วยงาน
ที�ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของชาติ 

4)  การยึดหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นการบริหารจดัการที�ดี ยึดหลกั
คุณธรรม โปร่งใส  สนองประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน และประเทศชาติเป็นที�ตั
ง รวมทั
งหลกัการ
สร้างอุปนิสัยเรื�อง Think Win-Win  ที�มีขอ้ตกลงแบบ ชนะ-ชนะ ที�ตอ้งเกื
อกลูกนัอยา่งจริงใจ ทุกคน
ไดป้ระโยชน์ ไม่ทาํให้ใครเสียหาย หลกัการริเริ�ม (Principle of Human Initiative) ความหลากหลาย
และความซับซ้อนของกิจกรรมการศึกษาจาํเป็นตอ้งอาศยัการริเริ�ม และความคิดสร้างสรรค์ของ
สมาชิกในโรงเรียนในการปฏิบติัหนา้ที�และการพฒันาคุณภาพการศึกษา หลกัดุลยภาพ ( Principle 
of  Equilibrator) มีวิธีการหรือแนวทางหลากหลายที�จะนาํมาใชด้าํเนินการเพื�อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ของการจดัการศึกษา การยดืหยุน่ (Flexibility) เป็นเรื�องสําคญั โรงเรียนมีความชอบธรรมเต็มที�ที�จะ
ขบัเคลื�อน พฒันา และดาํเนินงานดว้ยยุทธศาสตร์ของตนเองในการจดัการเรียนการสอน บริหาร
จดัการโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อเป็นพลงัสร้างคุณภาพการศึกษาและพฒันาโรงเรียน 

หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) หลกัธรรมาภิบาล หรือหลกัการจดัการบา้นเมือง
ที�ดี (Good Governance) ไดเ้ริ�มในภาคราชการ โดยมีระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที�ดี พ.ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื�อวนัที� 
10 สิงหาคม 2542 ระเบียบนี
 มีผลบงัคบัใชใ้นหน่วยงานภาครัฐ ดาํเนินการบริหารจดัการ โดยยึด
หลกัการ 6 หลกั โดยมีสาระสําคญั (ปัญญา  ฉายะจินดาวงศ ์และรัชนี  ภู่ตระกูล, 2549, น. 3-5 และ 
สุทศันา  สุทธิกุลสมบติั,  2549, น. 1-2) ดงันี
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1. หลกันิติธรรม (Rule of Law) หลกันิติธรรม ไดแ้ก่ การตรากฎหมาย กฎขอ้บงัคบั
ต่างๆ ใหท้นัสมยัและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั ไม่ลาํเอียง ทุกคนในสังคมอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของ
กฎหมายเดียวกนั 

2. หลกัคุณธรรม (Equity and Inclusiveness) หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การยึดมั�นในความ
ถูกตอ้งดีงาม ขา้ราชการตอ้งปรับทศันคติ ในการทาํงานโดยยึดมั�นในหลกัจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ของการเป็นขา้ราชการที�ดีมีคุณภาพ เป็นตวัอยา่งที�ดีแก่สังคม และส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชน
คนไทยมีความซื�อสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินยั และประกอบอาชีพสุจริต จนเป็นนิสัย
ประจาํชาติ 

3. หลกัความโปร่งใส (Transparency and Accountability) หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ 
การสร้างความไวว้างใจซึ� งกนัและกนัของคนในชาติ โดยการปรับปรุงกลไกการทาํงานขององคก์ร
ทุกหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที�เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา 
ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก มีกระบวนการให้ประชาชนมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ชดัเจนได ้ซึ� งจะช่วยแกปั้ญหาการทุจริต คอรัปชั�น ไดท้ั
งในภาครัฐและเอกชน 

4. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการรับรู้ และเสนอความคิดเห็นในการตดัสินใจปัญหาสําคญัในสังคม และสร้างความ
สามคัคีกบัประชาชน การมีส่วนร่วมทาํไดโ้ดยอิสระ ดว้ยตวัเอง ดว้ยวิธีทางแห่งประชาธิปไตย เช่น 
การใหค้วามเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื�นๆ 

5. หลกัความรับผิดชอบ (Responsiveness) ความรับผิดชอบ เป็นความพยายามให้ทุก
ฝ่าย ทาํหนา้ที�ของตนให้ดีที�สุด มีความตระหนกัในสิทธิ หนา้ที� ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม สนใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา เคารพในความ
คิดเห็นที�แตกต่าง กลา้ที�จะตดัสินใจ และรับผดิชอบต่อ การตดัสินใจนั
น 

6. หลกัความคุม้ค่า (Sufficient Value) หลกัความคุม้ค่า ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ และ
ใช้ทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจาํกดั ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม มีการพฒันากระบวนการเพิ�ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเนื�อง และรักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ั�งยนื 

5) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) ปัจจุบนัโลกเปลี�ยน
ผา่น (transformation) จากเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (industrial  economy) มาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ 
(knowledge – based  economy ) ทรัพยากรมนุษยที์�มีการศึกษาและทกัษะ จะเป็นสินทรัพยที์�มี
คุณค่าที�สุด การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human  Resource  Management) เป็นองคป์ระกอบหนึ�งที�
มีความสําคญัมาก เพราะทรัพยากรมนุษยเ์ป็นตวักลางในการสร้างและการกระจายความรู้ไปสู่การ
พฒันา (วชิราพร  อจัฉริยโกศล และคณะ, 2550, น. 214) ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource)   
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หมายถึงบุคคลซึ�งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที�จะทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 
หรือเป็นบุคคลในองค์กรที�สามารถสร้างคุณค่าของระบบการบริหารงานไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ที�
ตอ้งการได้ ดงันั
น องค์กรจึงมีหน้าที�ในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพื�อให้ปฏิบติังานจนบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร (ธงชยั  สันติวงษ,์ 2548, น. 2-3 และสมชาย  หิรัญกิตติ,  2542, น. 1)  

ลกัษณะการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management: HRM) มีผูใ้ห้
ความหมายไวต่้างๆ กนั (ธงชยั  สันติวงษ,์ 2548, น. 1-2) ดงันี
  

เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจ เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์ร (Monday, Noe and Premeaux, 1949, p. GL-5) 

เป็นนโยบายและการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพื�อในการบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร (Dessler, 1997, p. 72) 

เป็นกิจกรรมที�ออกแบบเพื�อการจดัหาความร่วมมือกบัทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร (Byars 
and Rue, 1997, p. 4) 

เป็นหน้าที�หน้าที�หนึ� งขององค์กร ซึ� งทาํให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจากการใช้พนกังาน
เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร และเป้าหมายเฉพาะบุคคล (Ivancevich, 1998, p. 708) 

ยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นสถานศึกษา (Strategic Human Resources 
Management in School) 

สถานศึกษาเป็นองค์กรสําคัญที�ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกสําคัญในการ
ปฏิบติังาน มีแนวคิดที�เกี�ยวขอ้ง (รมดี  พิมลบรรยงค,์ 2548, น. 28-30) ดงันี
  

ขอ้แตกต่างระหวา่งการบริหารบุคคลกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การบริหารงานบุคคล (Personal Management) คือ การจดัการเกี�ยวกบัคน เป็นหนา้ที�

ของผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง เป็นการบริหารคนใหท้าํงาน เพื�อประโยชน์ขององคก์รและตวับุคคล 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) เป็นการผนึกกาํลงัหรือ

บูรณาการในลกัษณะของความเป็นผูน้าํ ผูบ้ริหาร และการจดัการ ให้คนไดท้าํงาน เพื�อประโยชน์
ขององคก์ร และตวับุคคลดว้ย 

การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นสถานศึกษา มีหลกัในการบริหารดงันี
  
1. รับสมคัรบุคคลเขา้ทาํงาน ฝึกอบรม และเสนอเงื�อนไขเพื�อจูงใจ ใหท้าํงาน 
2. ใหค้วามสาํคญัต่อผูร่้วมงาน และบุคลากรในสถานศึกษา ในผลงานที�ทาํ 
3. พฒันาบทบาทของผูร่้วมงาน บุคลากรในสถานศึกษา เพื�อให้โรงเรียนดีเด่นดา้นการ

เรียนการสอน 
4. สนบัสนุนการพฒันาผูน้าํการบริหารและการพฒันาอาชีพอยา่งจริงจงั 
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5. การบริหารงาน มีการให้กาํลงัใจผูร่้วมงาน และบุคลากรในสถานศึกษาที�ปฏิบติังาน
ไดผ้ลตามวตัถุประสงค ์

กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ�ง (ในจาํนวน 7 โรง) ในสหรัฐอเมริกา ที�มีการจดัการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยที์�ดี มีหลกัการบริหาร ดงันี
  

1. เนน้การบริหารและการพฒันา เป็นอนัดบัแรก 
2. สร้างกลุ่มผูน้าํที�เขม้แขง็ มีบุคลากรเชื�อมโยงโครงสร้างของทีมเป็นอยา่งดี และบรรลุ

สู่กลยทุธ์ 
3. พฒันาโครงสร้างของทีมงาน การคดัเลือกบุคลากร และการรักษาบุคลากรที�ดีใน

สถานศึกษาไวใ้ห้คงอยู่ การวางแผน การพฒันา กระบวนการตรวจสอบทีมและบุคคล เป็นไปดว้ย
ความยติุธรรม มีความเสมอภาค 

4. การบริหารคุณภาพทั�วทั
งองคก์ร (Total Quality Management : TQM) การบริหาร
คุณภาพทั�วทั
งองค์กร หรือการบริหารคุณภาพโดยรวม  (Total Quality Management : TQM) 
หมายถึง การจดัการเพื�อใหเ้กิดคุณภาพ ที�สมบูรณ์สําหรับลูกคา้ ซึ� งตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องและ
เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในองคก์ร 

การมุ่งพฒันาปรับปรุงคุณภาพขององคก์รโดยรวม เป็นการสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้  
ส่งเสริมให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในการทาํงานเป็นทีม สนับสนุนพนักงานให้ใช้นวตักรรม   
และสร้างบรรยากาศของการปรับปรุงงานในโรงเรียน ครูมีส่วนเกี�ยวข้องในการตดัสินใจ ร่วม
รับผดิชอบโดยมีส่วนร่วมในการจดัสิ�งอาํนวยความสะดวก จดัหาทรัพยากร การประเมินผล รวมทั
ง
การวางแผนระยะยาว หัวใจของการบริหารคุณภาพโดยรวม คือการรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ 
หรือผูรั้บบริการ และการสื�อสารระบบเปิด (Cunningham and Gress, 1993, p. 153) 

การบริหารคุณภาพโดยรวม หรือ TQM ประกอบดว้ยส่วนประกอบสําคญั 3 ประการ          
(ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัท ์และคณะ, 2545, น. 58-64) ดงันี
  

1. การให้ความสําคญักบัลูกคา้ (Customer Oriented) พนกังานทุกคนตอ้งมีความสํานึก
แห่งคุณภาพ และความเป็นเลิศ (Excellence) ตอ้งระลึกเสมอวา่ ผลงานของทุกคนมีผลกระทบต่อ
คุณภาพของสินคา้หรือบริการที�ส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 

2. การพฒันาอย่างต่อเนื�อง (Continuous Improvement) การพฒันาอย่างต่อเนื�องจะ
ก่อให้เกิดโมเมนตมั (Momentum) ทาํให้การก้าวไปข้างหน้าของธุรกิจสะดวก คล่องตวั และมี
ประสิทธิภาพขึ
น สามารถแก้ไขปัญหาและพฒันาระบบงานที�ซับซ้อน และครอบคลุมทั
งองค์กร 
ซึ� งตอ้งทาํในทุกระดบัและขั
นตอน โดยดาํเนินการดงันี
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2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลการดําเนินการ และสภาพแวดล้อม เพื�อหา
แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของระบบ และผลลพัธ์อยา่งสร้างสรรค ์และต่อเนื�อง 

2.2 พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหา และพฒันาการดาํเนินการที�เรียบง่าย แต่ให้
ผลลพัธ์สูง 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ เป็นธรรมชาติ และไม่
สร้างความสูญเสียในการตรวจสอบ 

3.  สมาชิกทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม (Employer Involvement) สมาชิกในองค์กรทุกคน
ตั
งแต่พนกังานระดบัปฏิบติัการ จนถึงหัวหน้า คณะผูบ้ริหาร (Chief  Executive Officers หรือ 
CEOs)  ตอ้งมีความเขา้ใจ และยอมรับในการสร้างคุณภาพสูงสุดใหเ้กิดขึ
น 

ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Theory) ความเชื�อพื
นฐานของทฤษฎี คือ ไม่มี
รูปแบบการบริหารใดที�สมบูรณ์แบบ และนาํมาใชไ้ดใ้นการบริหารองคก์รต่างๆไดทุ้กองคก์ร แมว้า่
หลกัการของรูปแบบ (Model) จะเหมือนกนั แต่รายละเอียดปลีกยอ่ย หรือนํ
 าหนกัในการเนน้ดา้นใด
ด้านหนึ� ง ย่อมแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร ซึ� งสืบเนื�องมาจากปัจจยัที�แตกต่างกันหลาย
ประการ 

ทฤษฎีตามสถานการณ์ มีหลักการสําคัญ (ณัฐพล  ชวลิตชีวิน และ ประโมทย ์  
ศุภปัญญา, 2545, น. 250) ดงันี
  

1. องคก์รแต่ละองคก์รไดรั้บอิทธิพลมาจากสิ�งแวดลอ้ม และความเป็นมาในอดีตของ
องคก์ร เช่น เทคโนโลยทีี�ใชพ้นกังานขององคก์ร และผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

2. แต่ละองค์กรมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โครงสร้าง การควบคุม และระบบวดัผลของ
องคก์ร ยอ่มไดรั้บอิทธิพลจากสิ�งแวดลอ้มขององคก์ร และแตกต่างไปจากองคก์รอื�น 

3. ไม่มีระบบใดที�ดีที�สุดสาํหรับองคก์รทุกแห่ง แมแ้ต่ในองคก์รเดียวกนั ซึ� งจะไดรั้บผล
จากสิ�งแวดลอ้มที�แตกต่างกนั 
 

2.2   โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
2.2.1  บริบทของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ 
โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ สังกดัสาํนกังานเขตพื
นที�การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มี

หนา้ที�จดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2545 ไดก้ล่าวถึง
การศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาวา่เป็นการจดัการศึกษาต่อจากระดบัมธัยมศึกษา มุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้
ทางวิชาการ และอาชีพที�เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ  คือ  
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ระดบัชั
นประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ใชเ้วลาเรียน  3  ปี และระดบัชั
นประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั
นสูง (ปวส.)  ใช้เวลาเรียน  2  ปี ประกอบด้วยจาํนวนนกัเรียน – นกัศึกษา รวมทั
งสิ
น  980  คน  
ผูบ้ริหาร  7  คน  ครู – อาจารย ์ 25  คน  เจา้หนา้ที� และนกัการภารโรง  7  คน 

ในดา้นการจดัการเรียนการสอน โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ ตั
งอยู่ในชุมชนที�มีวิถีชีวิต
ความเป็นอยูใ่นลกัษณะของการเอื
ออาทรมาตั
งแต่เดิม วถีิชีวติดงักล่าวเป็นพื
นฐานที�ดีของครอบครัว 
ชุมชมทอ้งถิ�นให้ความร่วมมือ และให้การสนบัสนุนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอยา่งดี มี
ความพร้อมในการจดัการศึกษาที�ตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั
งดา้นวิชาการและอาชีพ มีแหล่ง
เรียนรู้ทั
งในและนอกสถานศึกษา และแหล่งบริการด้านเทคโนโลยีที�ทนัสมยั รวมถึงภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นที�หลากหลาย แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม ประเพณีและประวติัศาสตร์ของชาติไทยสิ�งต่างๆ 
เหล่านี
ลว้นเอื
อต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทั
งสิ
น 

ภาระหนา้ที�ที�โรงเรียนจะตอ้งรับผดิชอบ 
ตามแผนพฒันาการศึกษา ระยะที� 9 (พ.ศ. 2545-2549) ของกรมอาชีวศึกษาไดก้าํหนด

นโยบายรองรับการจดัการศึกษาขั
นพื
นฐาน 15 ปี อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2542 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2545 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายปัญจปฏิรูป ซึ� งทาํให้โรงเรียนและหน่วยงาน
สังกดักรมอาชีวศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจตระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิรูปการศึกษาแล้ว
(A1 : Awareness) จึงกาํหนดนโยบายเป็นแนวทางการดาํเนินงาน โดยมุ่งเนน้สานต่อยุทธศาสตร์ 10 
ประการและการนาํหลกัการไปสู่การปฏิบติัดว้ยวิธีที�หลากหลาย (A2 : Attempt) การติดตามผลเพื�อ
แสวงหาวิธีการที�สามารถพฒันาผูเ้รียนตามวตัถุประสงค ์(A3 : Achievement) และแลกเปลี�ยนการ
เรียนรู้เพื�อขยายผลและพฒันาแนวทางให้เกิดเป็นระบบที�ย ั�งยืน (A4 : Accredited System) จากการ
ดําเนินงานที�ผ่านมาโรงเรียนสามารถดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างดียิ�ง กรม
อาชีวศึกษาจึงมีนโยบายสานต่อยุทธศาสตร์ 10 ประการ เพื�อมุ่งเน้นให้โรงเรียนสามารถ พฒันา
คุณภาพการศึกษา ให้ไปถึงการแลกเปลี�ยนการเรียนรู้เพื�อขยายผลและพฒันาแนวทางให้เกิดเป็น
ระบบที�ย ั�งยืนให้เด็กและเยาวชนเป็น คนดี มีปัญญา มีความสุข สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และ
สังคมใหดี้ยิ�งขึ
นต่อไป โดยเร่งใหโ้รงเรียนมุ่งดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาในระยะเร่งด่วน ดงันี
  

1.  การรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา มุ่งให้สถานศึกษารับนักเรียนเขา้ศึกษา
อยา่งทั�วถึง โดยเฉพาะการรับนกัเรียนพิการเขา้เรียนร่วม รวมถึงการให้คณะกรรมการสถานศึกษา
เขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางการรับนกัเรียนที�โปร่งใส เที�ยงตรง และเป็นที�พึงพอใจของ
ชุมชน 
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2. การปฏิรูปการเรียนรู้ เร่งใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการจดัประสบการณ์เรียนรู้ที�
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยเนน้การนาํหลกัการไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ 

2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที� เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ โดยกําหนดให้
โรงเรียน นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน ส่งเสริมการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน
ในรูปแบบอาชะมิติใหม่ พฒันากิจกรรม 5 ส พฒันาวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึง
การวจิยัชั
นเรียน 

2.2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เร่งรัดให้ทุกสถานศึกษาดําเนินการจัดทํา
หลกัสูตรสถานศึกษา เพื�อรองรับการประกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั
นพื
นฐาน พุทธศกัราช 2544 
ใหท้นัต่อการจดัการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2546 เป็นตน้ไป 

2.3 การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เร่งรัดให้โรงเรียนกาํหนดมาตรการที�จะทาํ
ให้ทุกส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็น ผูป้กครอง ครู ผูบ้ริหาร และชุมชน เข้ามามีส่วนในการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนใหส้ามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ
นในชีวติ และกา้วไปสู่ความสาํเร็จในชีวติได ้

2.4 การพัฒนาครูเครือข่าย ครูแกนนํา และครูต้นแบบ โดยเร่งให้สถานศึกษา
จดัระบบพฒันาบุคลากรให้ก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดยใช้รูปแบบระบบการนิเทศภายใน
โรงเรียนที�ครูมีโอกาสในการแลกเปลี�ยนการเรียนรู้ ร่วมกนัพฒันาวทิยาฐานะของตนสู้ระดบัวิชาชีพ
ที�สูงขึ
น 

2.5 คุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องนกัเรียน เร่งรัดให้โรงเรียนพฒันาคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพ พร้อมที�จะแข่งขนัและ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลกตามความคาดหวงัของหลักสูตรการศึกษาขั
นพื
นฐาน
พุทธศกัราช 2544 

3. การประกนัคุณภาพการศึกษา เร่งรัดให้โรงเรียนดาํเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั
 งนําผลการประเมินไปใช้ในการจดัทาํแผนพฒันา
การศึกษาของโรงเรียน เพื�อยกระดบัคุณภาพอยา่งต่อเนื�อง 

4. การพฒันาสื�อเทคโนโลยีเพื�อการศึกษา เร่งรัดให้โรงเรียนพฒันาระบบสารสนเทศ
ตามระบบ ELS โดยนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชใ้นการพฒันา ทั
งนี
 ไดค้าดหวงั
ให้ผู ้บริหาร ครู นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนางานและแสวงหาความรู้ใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. การสร้างเสริมความเขม้แข็งของโรงเรียน เร่งรัดให้โรงเรียนสร้างความร่วมมือกบั
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงบุคคล องคก์รในชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื�อพฒันาคุณภาพ
ของโรงเรียนอยา่งต่อเนื�อง 
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6. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เร่งให้โรงเรียนพฒันารูปแบบการดาํเนินงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ร่วมกนัดาํเนินการอย่างมี
ส่วนร่วมและเป็นตวัอยา่งของการสร้างชุมชนเขม็แขง็ 

ดังนั
 น เพื�อให้เป็นการสอดคล้องกับนโยบายกรมอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2552 
โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ จึงกาํหนดนโยบายพฒันาโรงเรียนระยะเวลา 1 ปี ไวด้งันี
  

1. ปรับปรุงพฒันาอาคารสถานที� บรรยากาศสิ�งแวดล้อม ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื�น 
เหมาะสมกบัการเป็นแหล่งเรียนรู้ ที�เอต่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดีของนกัเรียน ครูและ
บุคลากรทุกคน โดยเนน้การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาของนกัเรียน ครู ผูป้กครองและชุมชน 

2. ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั พฒันานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้มุ่งเนน้ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากสภาพแวดลอ้มและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น สามารถเชื�อมโยงองค์
ความรู้สาขาต่างๆ ทั
งวิชาสามญัและวิชาชีพ นาํไปประยุกต์ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการ
พร้อมทั
งพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั
นพื
นฐานของโรงเรียนให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนกัเรียน ชุมชน และทอ้งถิ�น 

3. ส่งเสริมการใชแ้ละพฒันาเทคโนโลยทีางการศึกษา จดัแหล่งการเรียนรู้ที�หลากหลาย 
แหล่งสืบคน้ขอ้มูลในโรงเรียนที�เหมาะสม ทนัสมยั และเพียงพ่อต่อความตอ้งการของนกัเรียน และ
ส่งเสริมการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรียนให้เป็นผูมี้ความสามารถในการ
เลือกใชข้อ้มูลและวธีิการสืบคน้ขอ้มูลอยา่งเหมาะสมมีคุณภาพ 

4. พฒันาคุณลกัษณะของนกัเรียนด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื�อให้เป็น
สมาชิกที�ดีของสังคม อยู่บนพื
นฐานของความเป็นประชาธิปไตย มีทกัษะในการดาํรงชีวิตตามวิถี
ไทยไดอ้ยา่งมีความสุข 

โรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์  
เดิมชื�อโรงเรียนกนกเทคโนโลยี ตั
งอยูเ่ลขที� 143 ถนนจนัทน์ ซอย 43 (วดัไผง่าม) 

แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผูก่้อตั
งคือ นายกนก ลี
 อิสสระนุกลู เป็นผูรั้บใบอนุญาต 
เปิดทาํการสอนเมื�อวนัที� 28 เมษายน พ.ศ. 2508 เปิดสอนแผนกช่างอุตสาหกรรม 

ในปี พ.ศ.2518 ได้โอนให้มูลนิธิกนก-โสภา นายปริญญา ลี
 อิสสระนุกูล และ 
นายวิทยา  ลี
 อิสสระนุกูล เป็นผูรั้บใบอนุญาต และมีนายวิจารย ์ ถอ้งสมุทร เป็นผูจ้ดัการดาํเนินการ
บริหารจนถึงปี พ.ศ. 2539 เริ�มโรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์ในปี พ.ศ.2540 นาย 
พิบูลย ์ยงค์กมล ประธานอาํนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ไดเ้ขา้มาดาํเนินกิจการเป็นผูรั้บ
ใบอนุญาต  ลงนามแทนมูลนิธิกนก-โสภา และไดเ้ปลี�ยนชื�อจากโรงเรียนกนกเทคโนโลยี มาเป็น
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โรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์จนถึงปัจจุบนัพ.ศ. 2540 ได้มีการเปลี�ยนแปลง
หลกัสูตรเดิมจากแผนกช่างอุตสาหกรรมมาเป็นแผนกบริหารธุรกิจ และแผนกศิลปกรรม 

หลกัสูตรที�เปิดสอน  
1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2538 หลกัสูตรกรมอาชีวศึกษา ประเภท

พาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ สาขางานการบญัชี การขาย และคอมพิวเตอร์ 
2. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2538 หลกัสูตรกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชา

ศิลปกรรม สาขางานวจิิตรศิลป์ 
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) หลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการประเภทวิชา พณิชยกรรม สาขาพณิชยการ สาขางาน การบญัชี การขาย 
คอมพิวเตอร์ 

4. หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวชิา ศิลปกรรม สาขางานวจิิตรศิลป์ และการออกแบบ 

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั
 นสูง ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2543 สาขาบริหารธุรกิจ แผนกการบญัชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับผูจ้บ ปวช.) 

6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั
นสูง ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2540 สาขาบริหารธุรกิจ แผนกการบญัชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับผูจ้บ ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

7. หลัก สู ตรป ระ กา ศ นีย บัตรวิช า ชี พ ขั
 น สูง  หลัก สู ตรก ระ ท รวงศึ ก ษา ธิก า ร  
พ.ศ. 2545 ประเภทวชิา ศิลปกรรม สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (รับผูจ้บ ปวช. และ ม.6 หรือเทียบเท่า)  

โรงเรียนอสัสัมชญัพาณิชยการ 
โรง เ รีย นอัส สัม ชัญพ าณิช ยก ารเ ป็นโรง เ รีย นในเค รือมู ล นิ ธิ เซ นต์ค า เบ รีย ล 

แห่งประเทศไทย ตั
งอยู่เลขที� 101 ซอยสาทร 13 (เซนต์หลุยส์ 2) ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  
เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120 บนที�ดินของสํานักมิสซังโรมนัคาทอลิกกรุงเทพฯ โดยมีเนื
อที� 
จาํนวน 14 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา โรงเรียนก่อตั
งขึ
นในปีพ.ศ.2481 ผูก่้อตั
งคือภราดา  โรเกชั�น  
(Bro. Rogation)  เนื�องจากขณะนั
นท่านสอนหนงัสืออยูที่�โรงเรียนอสัสัมชญับางรัก ท่านมีความคิด
ที�จะฝึกเด็กใหมี้ความรู้ทางดา้นวชิาพิมพดี์ดและวชิาชวเลข เพื�อวา่เมื�อจบการศึกษาแลว้  เด็กนกัเรียน
ซึ� งไม่ประสงคจ์ะศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั จะสามารถเขา้ทาํงานในบริษทัของชาวยุโรปได ้
ดังนั
 นท่านจึงจัดทําหลัก สูตรสําหรับโรงเ รียนพาณิชย์ขึ
 น  และขอเปิดโรงเ รียนต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ� งไดรั้บอนุญาตให้ทาํการสอนเมื�อวนัที� 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ทาํให้
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โรงเรียนอสัสัมชญัพาณิชยการเป็นโรงเรียนพาณิชยแ์ห่งแรกในประเทศไทยที�เปิดทาํการสอนโดย
ใชสื้�อการสอนเป็นภาษาองักฤษ ภายใตชื้�อ “อสัสัมชญัพาณิชยการ” 

ในสมยัเริ�มแรกนั
นทางโรงเรียนรับเฉพาะนกัเรียนชาย และมีการวางแนวนโยบายไว้
อย่างชัดเจน ในการฝึกฝนนักเรียนทางด้านธุรกิจและภาษาองักฤษ ผูที้�จบการศึกษามีความรู้
ความสามารถทางดา้นภาษาและวิชาธุรกิจเป็นอยา่งดีจนเป็นที�ยอมรับของสถานประกอบการธุรกิจ
ต่างชาติ ดงัจะเห็นไดจ้ากการที�นกัเรียนชั
นปีที� 3 ที�กาํลงัจะสําเร็จการศึกษาถูกจองตวัล่วงหนา้จาก
สถานประกอบการ ธุรกิจต่างชาติ และองคก์รต่างประเทศ เช่น ยเูนสโก ESCAP และ สถานทูต
ต่างๆ 

เมื�อวนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 โรงเรียนไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้
เปิดสอนหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 4 ปี ต่อมาได้พฒันาเป็นวิทยาลยัอสัสัมชัญ (ABAC) หรือ
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั (AU) ในปัจจุบนั 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัความต้องการการนิเทศการสอน 

2.3.1 ความตอ้งการของมนุษย ์
1) ความหมายของความตอ้งการของมนุษย ์
2) ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์

2.3.2 การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน 
1) ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
2) จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
3) หลกัการนิเทศการศึกษา 
4) ความหมายของการนิเทศการสอน 
5) จุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน 
6) แนวความคิดเกี�ยวกบัการนิเทศการสอน 

 6.1) หลกัการนิเทศการสอน 
 6.2) กระบวนการนิเทศการสอน 

2.3.1 ความตอ้งการของมนุษย ์
1)  ความหมายของความตอ้งการ  ความตอ้งการ (needs) หมายถึง ความประสงค์หรือ

ความอยากไดข้องมนุษย ์มนุษยมี์ความตอ้งการหลายอยา่งหลายดา้นดว้ยกนั ความตอ้งการพื
นฐาน
ของมนุษยคื์อปัจจยัสี�  ไดแ้ก่ อาหาร เครื�องนุ่งห่ม ที�อยู่อาศยั และยารักษาโรค โดยจะเป็นไปตาม
สภาพหรือสภาวะนั
นๆ ความตอ้งการหลกัใหญ่มี 2 ด้าน คือ ทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ 
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โดยเฉพาะความตอ้งการสูงสุดของมนุษย ์ คือความสําเร็จจนถึงระดบัสูงสุด แต่ความเป็นจริงมนุษย์
ทุกคนไม่สามารถไดรั้บการสนองตอบความตอ้งการ ไดเ้ท่าเทียมกนั เพราสถานภาพทางสังคมและ
ศกัยภาพของตนเองคือ สติปัญญา ความรู้ ขีดความสามารถที�จะทาํให้ได้รับความต้องการนั
 น  
(พรรณี  ชูทยั  เจนจิต, 2538, น. 460) 

2)  ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์
นกัการศึกษาและนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความตอ้งการ (needs) ไวด้งันี
  
มามี  โชติมา (2546, น.13) กล่าวว่า ความตอ้งการ เป็นสภาวะของคนที�เกิดจากความ

แตกต่างระหวา่งสิ�งที�คาดหวงั หรือสิ�งที�ควรจะเป็น กบัสิ�งที�เกิดขึ
นจริง หากมีความแตกต่างกนัก็จะ
เกิดความตอ้งการขึ
น มนุษยจ์ะเติมสิ�งที�ขาดไปเพื�อใหส้มดุลระหวา่งที�ควรจะเป็นกบัสิ�งที�เป็นจริง 

ทฤษฎีความตอ้งการของ Abraham  H.Maslow. (1943 อา้งถึงใน สุวฒัน์ วฒันวงศ์, 
2547, น. 172-173) ได้กล่าวถึงลกัษณะของลาํดบัความตอ้งการของมนุษย ์โดยแยกออกเป็น 5 
ขั
นตอน ดั
งนี
  

ขั
นที�  1  ความตอ้งการทางดา้นร่างกายหรือสรีรวิทยา (Bodily Needs of Physiological 
Needs) เป็นความตอ้งการระดบัแรกสุด ไดแ้ก่ อาหาร นํ
 า เพื�อบรรเทาความหิว ความตอ้งการทาง
เพศ การพกัผอ่นนอนหลบั การไดพ้กัผอ่นหยอ่นใจ 

ขั
นที�  2  ความตอ้งการไดรั้บความปลอดภยั (Safety needs) จะเกิดขึ
นเมื�อความตอ้งการ 
ขั
นที� 1 ไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยก์็จะแสวงหาความมั�นคง การป้องกนัภยัอนัตรายต่างๆ 

ขั
นที�  3  ความตอ้งการความรักและการเขา้เป็นสมาชิกในกลุ่ม (love and Belonging 
needs) เป็นความตอ้งไดรั้บความอบอุ่น การยอมรับจากสมาชิกหรือเพื�อนๆ ในกลุ่ม ตอ้งการทราบ
วา่ตนเองมีฐานะอยา่งไรในกลุ่มนั
น 

ขั
นที�  4  ความตอ้งการไดรั้บการยกย่องในด้านความมีชื�อเสียงและเกียรติยศ (Self – 
esteem needs) ซึ� งหมายถึง ลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดรั้บความเคารพ ความเชื�อมั�นอื�นๆ ทาํให้เกิด
ความรู้สึกอิสระ มีเสรีภาพและความมีชื�อเสียงในดา้นต่างๆ 

ขั
นที�  5  ความตอ้งการกระทาํตนตามความสามารถที�เป็นจริง (Self-actualization) เป็น
ความตอ้งการขั
นสูงสุดของบุคคล เพื�อแสดงถึงสิ�งที�เขามีความสามารถ และศกัยภาพที�จะกระทาํได ้

Maslow แบ่งความตอ้งการเป็น 2 กลุ่ม คือ ความตอ้งการขั
นตํ�า เกิดจากความขาด
หรือไม่มี และความตอ้งการขั
นสูง เป็นความตอ้งการพฒันาหรือแสวงหา เป็นการนาํไปสู่ความเป็น
คนที�มี ความสามารถอยา่งสมบูรณ์ 

Knowles (1970, p. 80 อา้งถึงใน สมพร  เพญ็เสงี�ยม, 2546, น.14) แบ่งความตอ้งการ
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
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1.  ความตอ้งการพื
นฐานของมนุษย ์ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางกายภาพ ความตอ้งการทาง
ความเจริญงอกงาม ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการประสบการณ์ใหม่ ความตอ้งการ
ความสาํเร็จและความตอ้งการยอมรับวา่ตนเองมีคุณค่า 

2.  ความตอ้งการดา้นการศึกษา เป็นผลมาจากแรงกระตุน้ของความตอ้งการพื
นฐานของ
มนุษย ์ร่วมกบัสภาพแวดลอ้มที�ทาํให้บุคคลตอ้งการเรียนรู้ในบางสิ�งบางอย่างที�ตนเองขาดแคลน
เพื�อใหต้นเองดีขึ
น เพราะความตอ้งการดา้นการศึกษา คือการเรียนรู้ในบางสิ�งบางอยา่งที�ตนเองขาด
แคลนเพื�อให้ตนเองดีขึ
น เพราะความตอ้งการดา้นการศึกษา คือ ช่องวา่งระหวา่งความสามารถของ
บุคคลในปัจจุบนักบัความปรารถนาที�อยากจะมีขึ
นในอนาคต 

Kaufman and English (1981 อา้งถึงใน ศุภกาญจน์  ตนัติกลัป์ยาภรณ์, 2545, น.17) ให้
ความหมายวา่ ความตอ้งการ หมายถึง ช่องวา่ง (Gap) ระหวา่งผลผลิตที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนักบัผลผลิต
ที�เราตอ้งการ โดยนาํช่องว่างที�เราไดรั้บมาจดัลาํดบัความสําคญั แลว้เลือกเอาสิ�งที�สําคญัที�สุดเป็น
ความตอ้งการที�จะตอ้งกระทาํก่อน 

สรุปได้ว่า จากแนวคิดและทฤษฎีความตอ้งการของมนุษยที์�กล่าวมาขา้งตน้ แสดงให้
เห็นวา่มนุษยมี์ความตอ้งการสนองตอบ 2 ดา้น คือ ความตอ้งการจาํเป็นพื
นฐานดา้นร่างกายและดา้น
จิตใจโดยมีการสนองตอบความตอ้งการไม่เท่ากนัตามศกัยภาพและสภาพสังคม จึงเกิดแรงผลกัดนัที�
จะเติมสิ�งที�ขาดไป ความตอ้งการของมนุษยเ์กิดขึ
นอยูเ่สมอ สิ�งที�มนุษยต์อ้งการขึ
นอยูก่บัวา่มีสิ�งนั
น
หรือยงั  ถา้ความตอ้งการสิ�งใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ก็จะมีความตอ้งการอื�นเขา้มาแทนที� มนุษย์
ทุกคนเมื�อสามารถตอบสนองความตอ้งการขั
นพื
นฐานแลว้ จะมีความตอ้งการที�จะพฒันาตนเองตาม
ศกัยภาพ เพื�อจะนาํไปสู่ความสําเร็จในการพฒันางาน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อนัเกิด
จากสติปัญญาความรู้ และความสามารถ เมื�อไดรั้บประโยชน์มนุษยจึ์งมีชีวิตที�มีความสุข สมบูรณ์ 
ซึ� งเป็นความตอ้งการสูงสุด สิ�งเหล่านี
 จึงเป็นสิ�งที�สําคญัที�ผูบ้ริหารหรือผูใ้ห้การนิเทศควรศึกษาเรื�อง
ความตอ้งการของคน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นอย่างมาก เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การวางแผนการนิเทศใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู 

2.3.2  การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน 
การนิเทศ เป็นงานที�มีความสําคญังานหนึ�งของการจดัและบริหารสถานศึกษา เป็นหลกั

ของการจดักิจกรรมการบริหารและพฒันางานวิชาการของสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา ไม่มี
ขอ้จาํกดัแน่นอนตายตวั ขึ
นอยูก่บัจุดมุ่งหมายและแนวทางของการศึกษาแต่ละยุคแต่ละสมยั หรือ
ขึ
 นอยู่กับวิวฒันาการของการศึกษา การนิเทศการศึกษา เป็นงานที�สนับสนุนการจดัการศึกษา  
ที�จะต้องควบคู่ไปพร้อมกับการนิเทศการสอน ซึ� งส่วนใหญ่แล้วจะเน้นในเรื� องของการสอน 
ที�ส่งเสริมให้ครูมีการพฒันาและปรับปรุงตนเอง เพื�อให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
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มากขึ
น ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพ ดว้ยเหตุนี
การนิเทศจึงเป็นกระบวนการของการศึกษาที�มุ่งส่งเสริมให้
การสนับสนุน พัฒนามาตรฐานของการศึกษาอย่างเป็นระบบ คําว่า “การนิเทศการศึกษา”  
นกัการศึกษา และนกัวิชาการ ไดใ้ห้ความหมายไวแ้ตกต่างกนัไปตามแนวคิดของแต่ละบุคคล เช่น 
ครู ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหารโรงเรียน อาจจะมีความคิดที�แตกต่างกนับา้ง ศึกษานิเทศก์อาจจะมีความ
คิดเห็นว่า การนิเทศเป็นการเพิ�มศกัยภาพต่อการปรับปรุงการสอน ตามโปรแกรมการทาํงานที�
กําหนดไว ้ ครูอาจคิดถึงการนิเทศว่า เป็นแหล่งการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ และมี
ความรู้สึกแตกต่างไปตามการรับรู้ในบทบาทของผูนิ้เทศ ที�ครูผูน้ั
นมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย (Wiles and 
Lovell, 1983, p. 3) ในที�นี
 จะกล่าวถึงประวติัการนิเทศการศึกษา ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา บุคคลากรที�เกี�ยวขอ้งในการนิเทศการศึกษา ความหมายของการ
นิเทศการสอน จุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน และแนวคิดเกี�ยวกบัการนิเทศการสอนดงัต่อไปนี
   

1)  ประวติัการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศเป็นการศึกษา เกิดขึ
 นนับตั
งแต่ได้มีการจัดตั
 งโรงเรียนขึ
 นจะแตกต่างกับ

ปัจจุบนัก็เพียงในรูปแบบและวิธีการที�กระทาํเท่านั
น การนิเทศการศึกษาในสมยัก่อนเป็นการตรวจ
ตรา (inspection) ในการตรวจนั
นก็จะไปดูว่าครูไดท้าํงานตามที�ไดส้ั�งให้ทาํหรือไม่ การเรียนการ
สอน มีอะไรบกพร่อง จะตอ้งแกไ้ขอะไรบา้ง ผูต้รวจก็จะสั�งการให้มีการแกไ้ขดาํเนินการในเรื�อง
นั
นๆ ทนัที ต่อมาไดเ้กิดแนวคิดว่า การตรวจตราแต่เพียงผูเ้ดียวไม่ช่วยให้การเรียนการสอนดีขึ
น
เท่าที�ควร เพราะงานโรงเรียนมีมาก ทั
งงานบริหารธุรการ งานวิชาการและงานอื�นๆ การตรวจตราก็
ไม่สามารถทาํได้ทั
งหมดเพราะไม่มีเวลาและตรวจแต่สิ�งที�มองเห็นได้ง่าย เช่น ตวัอาคาร การจดั
โรงเรียน การจดัชั
นเรียน ผลการเรียนของนกัเรียน อุปกรณ์การสอน เป็นตน้ ซึ� งก็เป็นเรื�องผิวเผิน 
เพราะยงัมีสิ�งที�มองเห็นไดย้าก เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน ความสามคัคีของครูใน
โรงเรียน ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานความรู้ความสามารถของครูในการสอน ซึ� งองคป์ระกอบ
ต่างๆ เหล่านี
 มีส่วนสาํคญัในการส่งเสริมสภาพการเรียนการสอน และการทาํงานของครูเป็นอนัมาก 
ดงันั
น ในการที�จะให้องคป์ระกอบต่างๆ ที�ส่งเสริมการเรียนการสอน การทาํงานของครู ไดมี้ส่วน
สัมพนัธ์กนั จะตอ้งมีวธีิการและบุคลากรที�รับผดิชอบในเรื�องนี
โดยตรง วธีิการแต่เดิม ไดเ้ปลี�ยนเป็น
การให้คาํแนะนาํช่วยเหลือ และการส่งเสริมกาํลงัใจในการทาํงานของครู พฒันาครูในดา้นต่างๆ 
ศกัยภาพที�ครูมีอยู ่ดว้ยการสนบัสนุนช่วยเหลือ (support) ร่วมมือร่วมใจ (share) และรับใชบ้ริการ 
(service) โดยที�ผูท้าํหน้าที�นี
 โดยตรง คือ ผูนิ้เทศ (supervisor) ซึ� งจะเป็นผูที้�นิเทศ (supervise) ใน
ฐานะนักวิชาการ หรือ ผูเ้ชี�ยวชาญ (specialist) ไม่ใช่ตรวจตรา (inspect) ในฐานะผูบ้ริหาร 
(administrator) เหมือนแต่ก่อน 

DPU



23 

สาํหรับประวติัความเป็นมาของการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย ไดเ้ริ�มขึ
นตั
งแต่สมยั
กรุงสุโขทยัมาแลว้ ซึ� งเป็นการจดัการศึกษาอยา่งไม่มีแบบแผน (informal education) ไม่มีโรงเรียน
ไม่มีหลกัสูตรการศึกษา ไม่มีครูอาชีพอยา่งปัจจุบนั ลกัษณะการศึกษาและสถานที�เรียน กาํหนดขึ
น
ในวดั พระเป็นผูอ้บรมสั�งสอนตามกาํหนดเวลาและเนื
อหาที�จะสอนดว้ยตวัท่านเอง ไม่มีผูใ้ดมา
กาํหนด ให้ตอ้งสอนอยา่งไร สอนดว้ยความสมคัรใจ การศึกษาสมยันั
นจึงจดัขึ
นที�วดั บา้นขุนนาง
เจา้นาย และในราชสํานกั นับต่อเนื�องมาถึงสมยักรุงศรีอยุธยา และจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์
ตั
งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวก็ไดเ้ริ�มการจดัการศึกษาอยา่งมีแบบแผน (Formal 
education) มีการจดัตั
งโรงเรียน จดัหาครู กาํหนดหลกัสูตรการศึกษา ตาํราเรียน ควบคุมดูแลการ
เรียนการสอนในโรงเรียน เป็นตน้ 

การจดัการศึกษาเริ�มมีระบบมีแบบแผน มีการแต่งตั
งเจา้หนา้ที�ทางการศึกษารับผิดชอบ
โดยตรง เช่น แต่งตั
งครูใหญ่ ให้รับผิดชอบการศึกษาในโรงเรียนของตน แต่งตั
ง “เสนาบดี” ให้เป็น
หวัหนา้รับผิดชอบงานดา้นการศึกษา เป็นตน้ การจดัการศึกษาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เป็นการปรับปรุงการศึกษาครั
 งใหญ่ ซึ� งถือวา่เป็นการปฏิรูปการศึกษาครั
 งแรก
ในประวติัการศึกษาไทยโดยให้ทนัสมยัตามแบบอารยประเทศทั�วไป ทาํให้มีการเปลี�ยนแปลง
รูปแบบการจดัการศึกษาในบ้าน ในวดั และในวงัซึ� งมีมาแต่โบราณ มาเป็นการศึกษาในระบบ
โรงเรียน ซึ� งเป็นการปูพื
นฐานอยา่งดีใหก้บัการศึกษาไทยจนเจริญกา้วหนา้มาทุกวนันี
   ในการศึกษา
เรื� องประวติัและความเป็นมาของการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย จาํเป็นตอ้งศึกษาวิธีการจดั
การศึกษาของประเทศควบคู่ไปดว้ย เพราะการนิเทศการศึกษามีความสัมพนัธ์เกี�ยวเนื�องกบัวิธีการ
จดัการศึกษา ซึ� งแตกต่างกันในแต่ละยุดแต่ละสมยัการศึกษาในเรื� องนี
 จะช่วยให้มองเห็นความ
เป็นมาของการนิเทศการศึกษาในประเทศไทยได้ชัดเจนขึ
น แต่อย่างไรก็ตามอาจจะสรุปไวเ้ป็น
เบื
องตน้ไดว้า่การนิเทศการศึกษาในประเทศไทยนั
นเริ�มมีขึ
นนบัตั
งแต่ไดมี้การจดัการศึกษาอยา่งมี
แบบแผน แต่ในสมยันั
นอาจจะเรียกชื�อเป็นอย่างอื�น เช่นการตรวจตรา (inspect) การควบคุม 
(control) การดูแลและสั�งการ (order) เป็นตน้ และต่อมาก็ไดเ้ปลี�ยนแนวปฏิบติัมาเป็นการนิเทศ 
(supervision) ตามความหมายที�ใชใ้นปัจจุบนันี
การนิเทศการศึกษา อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 4 สมยั คือ 

1.  สมยัการศึกษาแบบโบราณ – พ.ศ.2411 
2.  สมยัฟื
 นฟูการศึกษา พ.ศ. 2411 – 2475 
3.  สมยัการศึกษากา้วหนา้ พ.ศ. 2475 – 2502 
4.  สมยัพฒันาการศึกษา พ.ศ. 2502 – ปัจจุบนั 
ในปัจจุบนับทบาทของศึกษานิเทศก์ก็ไดเ้ปลี�ยนบทบาท มาเนน้การติดตาม (follow up) 

การควบคุมกาํกบัประเมินผล (Monitoring and evaluating) ไปตามลาํดบัของสายงาน (line) สําหรับ

DPU



24 

รูปแบบการนิเทศการศึกษาก็ไดมี้การเน้นให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน เพราะการนิเทศภายนอก
โดยศึกษานิเทศก์นั
น ไม่สามารถแกปั้ญหาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ไดมี้การนาํเอาวิธีการ
นิเทศแบบต่างๆ มาทดลองใช้ เช่น การนิเทศแบบคลินิก หรือการนิเทศแบบบําบัด (clinical 
supervision) การนิเทศแบบร่วมมือกนั (collaborative supervision) การนิเทศทางไกล (distance 
supervision) โดยการนาํเอาเทคโนโลยีดา้นการสื�อสารต่างๆ มาใชแ้ละการนิเทศเพื�อพฒันาตนเอง 
(self – supervision) เป็นตน้ รูปแบบการนิเทศดงักล่าวมุ่งเนน้ให้เกิดการนิเทศภายในเพื�อให้ครู – 
โรงเรียนช่วยเหลือตนเองในการพฒันาการเรียนการสอนให้ดีขึ
น ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ และทนัต่อ
การเปลี�ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนี
  แต่อย่างไรก็ตามแม้การนิเทศการศึกษาภายนอก โดย
ศึกษานิเทศก์จะยงัตอ้งคงไวแ้ต่ก็ไดล้ดบทบาทลงเป็นผูป้ระสานงาน (coordinator) มากกวา่เป็นครู
นิเทศ (Supervisor) ซึ� งถือว่าเป็นแนวโน้มของการนิเทศการศึกษาในปัจจุบนัที�จะใช้การนิเทศ
ภายนอกใหเ้กิดการนิเทศภายใน อนัเป็นเป้าหมายสาํคญัในการส่งเสริม  และพฒันาคุณภาพดา้นการ
เรียนการสอนใหเ้กิดขึ
นในโรงเรียนโดยบุคลากรของโรงเรียนเอง 

2)  ความหมายของการนิเทศการศึกษา  
ความหมายของการนิเทศการศึกษา นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการ

นิเทศการศึกษาไวแ้ตกต่างกันตามแนวคิดของแต่ละบุคคล และขึ
 นอยู่กับจุดมุ่งหมายแนวทาง
ตลอดจนววิฒันาการของการศึกษาขณะนั
น ดงันี
  

วิเชียร  ติยานนัท ์(2540, น. 7) กล่าวว่า การนิเทศเป็นกระบวนการทาํงานร่วมกนัของ
ผูบ้ริหารและคณะครูในโรงเรียน การปฏิบติังานจะมุ่งให้ความช่วยเหลือครูไดพ้ฒันาตนเองในการ
ปรับปรุงแกไ้ขงาน การเรียนการสอนเป็นสําคญัซึ� งจะเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจความมึงพอใจและ
มีความสามารถในวชิาชีพ โดยมุ่งใหเ้กิดเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพนกัเรียน 

หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามญัศึกษา (2540, น. 5) ได้ให้ความหมายว่าการนิเทศ
การศึกษาหมายถึง ความพยายามทุกชนิดของเจา้หนา้ที�ฝ่ายการศึกษา ที�ไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ที�
นิเทศการศึกษา ในการแนะนาํครู หรือ ผูอื้�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษา ให้รู้วิธีปรับปรุงการสอน หรือ
การใหก้ารศึกษา 

สมศกัดิ�   จนัธิมา (2541, น. 14-15) ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไวว้่าเป็น
กระบวนการแนะนํา ช่วยเหลือให้ความร่วมมือ ซึ� งเป็นการปฏิบติังานของผูรั้บการนิเทศให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามจุดมุ่งหมายที�กาํหนดไว ้สอดคล้องกับ นิตยา ทองไทย (2542, น.18)  
ที�กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาไวว้า่เป็นกระบวนการปฏิบติังานร่วมกนั ระหวา่งผูใ้ห้การนิเทศ ผูรั้บ
การนิเทศ เพื�อปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื�อบรรลุเป้าหมายและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 
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ดาํรง  ปักเขตานัง (2544, น. 44) ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไวว้่าเป็น
กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาที�อาศยัการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างผูนิ้เทศกบัผูรั้บการ
นิเทศเพื�อใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีในการพฒันาการเรียนการสอนเพื�อส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียนใน
ทุกๆ ดา้นและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

จริยา  แกว้หนองเสม็ด (2545, น. 11) การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความพยายามของ
เจ้าหน้าที� ที� เ กี� ยวข้องกับการศึกษาที�จะร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด การนิเทศการศึกษาจะตอ้งอาศยัหลกัวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและประกอบดว้ย 
ตวัป้อน (input) ผลผลิต (output) ตวัควบคุม (control) การยอ้นกลบั (feedback) การประเมินผล 
(evaluation) การวางแผน (planning) งบประมาณ (budgeting) และการวเิคราะห์ (analysis) 

Gold hammer & others (1980, อา้งถึงใน ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2542, น. 222)
กล่าวถึงการนิเทศการศึกษา ว่าเป็นลกัษณะงานที�มอบหมายให้ครูหรือผูนิ้เทศ กระตุน้ให้ครูแนะ
แนวในสถานศึกษาไดมี้การพฒันาในการที�จะนาํวิธีการสอน สื�อการเรียนการสอนมาใชโ้ดยเนน้ถึง
ทกัษะในการติดต่อสื�อสาร ในปัจจุบนัการนิเทศการศึกษา เป็นความพยายามที�จะช่วยเหลือครู
แกปั้ญหาในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการสร้างบรรยากาศที�ดีระหวา่งครูและนกัเรียน 

Wiles and Lovell (1983, p. 46) กล่าววา่ การนิเทศการศึกษา คือ ระบบพฤติกรรม
องคก์ารซึ� งเป็นการทาํงานที�มีผลกระทบสู้พฤติกรรมการสอนของครูในระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อ
ปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนแก่นกัเรียนใหดี้ขึ
น 

Harris (1985, pp. 10-11) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การนิเทศการศึกษา หมายถึงสิ�งที�บุคลากร
ในโรงเรียนกระทาํต่อบุคลากรหรือสิ� งหนึ� งสิ� งใด โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อการดาํเนินงานหรือ
เปลี�ยนแปลงการปฏิบติังานของโรงเรียน มุ่งใหโ้รงเรียนเกิดประสิทธิผลในดา้นงานสอน 

Glickman et al. (1998, p. 8) กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาไวว้า่ เป็นแนวคิดเกี�ยวกบังาน
และ หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ� งเป็นการในเรื�องหลกัสูตร การจดัครูเขา้
สอน การจะสื�อการสอน สิ�งอาํนวยความสะดวกการเตรียมและพฒันาครู รวมทั
งการประเมินการ
เรียนการสอน 

สรุปไดว้่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการ
ร่วมมือกนัทางการศึกษาในการจดักิจกรรมทุกอยา่งระหวา่งผูรั้บการนิเทศ โดยมีจุดเนน้คือ พยายาม
ที�จะช่วยเหลือครูแกปั้ญหาในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และการสร้างบรรยากาศที�ดีระหวา่ง
ครูและนกัเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอนที�มีผูเ้ชี�ยวชาญแนะนาํครูหรือผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการศึกษา  
ใหรู้้วธีิการวเิคราะห์การบริหารจดัการ หรือปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งมีเหตุผล และเป็นระบบ
ในด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพและส่งเสริม
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ความกา้วหนา้ในวิชาชีพครู ซึ� งผลจากการพฒันาครูในขั
นสุดทา้ย คือ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการ
เรียนดีขึ
น 

3)  จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา  
การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาอนัมีความจาํเป็นต่อการศึกษาเป็น

อย่างยิ�งเพื�อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมายิ�งขึ
น การนิเทศ
การศึกษาจะสําเร็จไดต้อ้งมีจุดมุ่งหมายที�วางไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติัอยา่งชดัเจน นกัการศึกษาหลาย
ท่านไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในไวด้งันี
  

สุดาวรรณ  พานิชสุขไพศาล (2539, น. 9) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายใน
โรงเรียนว่าเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมและพฒันาบุคลากรภายในโรงเรียนให้ได้เข้าใจเกี�ยวกับ
นกัเรียนมีทศันคติที�ดีต่อวชิาชีพครูสร้างขวญั และกาํลงัใจในการประเมินตนเอง และความพึงพอใจ
ในการทาํงานเพื�อผล สัมฤทธิ� ทางการศึกษาของผูเ้รียน 

ชารี  มณีศรี (2542, น. 26) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของการนิเทศภายในวา่ มีเป้าหมายหลกั
อยู่ที�การพฒันาครูทั
งดา้นวิชาชีพ คือฝึกให้มีประสบการณ์ตรงเช่นการประชุมอบรมสัมมนาการ
ทดลองหลกัสูตรวิธีสอน และประสบการณ์โดยออ้ม เช่น การจดักิจกรรมต่างๆ ให้ครูมีโอกาส
พบปะทางวิชาการ เป็นต้น นอกจากนั
นยงัช่วยสร้างครูให้มีลักษณะความเป็นผูน้ํา การทาํงาน
ร่วมกบัคนอื�นอนัจะยงัมีผลให้เพิ�มประสิทธิภาพการเรียนการสอนดียิ�งขึ
 นกล่าวโดยย่อก็คือมุ่ง
พฒันาคนและพฒันางาน 

ยิ�ง  กีรติบูรณะ (2544, น. 8-12) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศอยา่งระบุประเด็น
วา่ ในการนิเทศจาํเป็นจะตอ้งระบุจุดหมายการนิเทศให้ชดัเจนที�สามารถตรวจสอบไดเ้พราะถา้จะมี
การปรับปรุง เปลี�ยนแปลงใดๆ ก็จะเป็นการกระทาํที�เหมาสมมีเหตุมีผมมีที�มาที�ไปสอดคลอ้งกบั
ปัญหาที�เกิดขึ
นไม่ใช่เปลี�ยนแปลงเพราะสาเหตุอื�นที�ไม่ไดเ้กี�ยวขอ้งกบัจุดมุ่งหมายซึ� งจุดมุ่งหมาย
ของการนิเทศ ใน พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545 จะเน้นการนิเทศเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็น
สําคญั ไดแ้ก่ การนิเทศที�เน้นเรื�องปัญหาเกี�ยวกบัสื�ออุปกรณ์การเรียนการสอน เรื�องของหลกัสูตร
ทอ้งถิ�นการบูรณาการ หลกัสูตร ภูมิปัญญาชาวบา้น กระบวนการเรียนรู้โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั 
แฟ้มสะสมผลงาน การพบกลุ่ม GPA/PR และระบบ IT เป็นตน้ นอกจากนั
นก็เป็นการนิเทศ  เพื�อให้
ทราบเกี�ยวกบั  เรื�องการจดัทาํเกณฑม์าตรฐาน และตวับ่งชี
 เกี�ยวกบัการประกนัคุณภาพภายในดว้ย 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, น. 20) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายใน
โรงเรียนเป็นการมุ่งปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในโรงเรียน ดงันี
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1.  เพื�อพฒันาวิชาชีพครูโดนการนิเทศการสอนให้ขอ้มูลแก่ครูในดา้นเพื�อครูจะไดใ้ช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนของตน ช่วยให้ครูได้พฒันาความสามารถในการสอน 
ส่งเสริมและพฒันาวชิาชะการสอนของครู 

2.  เพื�อพฒันาคุณภาพ นักเรียนปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนในโรงเรียนที�
เกี�ยวขอ้งกบัการนิเทศการสอนสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งบุคคลที�เกี�ยวขอ้งในการร่วมทาํงาน 

สมนึก  หอมนาน (2546, น. 11 อา้งถึงใน พนสั หนันาคินทร์, 2523, น. 48) กล่าววา่การ
นิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายสําคญัอยู่ที�การปรับปรุงส่งเสริมการเรียนการสอนให้ดีขึ
น การนิเทศ
ไม่ใช่การบงัคบัหรือจบัผิด การนิเทศการสอนเป็นการช่วยเหลือร่วมมือซึ� งกนัและกนั เพื�อปรับปรุง
การเรียนการสอนใหดี้ขึ
น 

Briggs and Justman (1952, pp. 5–19) ไดใ้ห้ความเห็นว่า การนิเทศการศึกษามี
จุดมุ่งหมายเพื�อ 

1.  ช่วยให้ครูไดเ้ห็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาเด่นชัดขึ
น ตลอดจนวิถีทางปฏิบติัของ
โรงเรียนเพื�อไปสู่จุดหมายนั
น 

2.  ช่วยให้ครูเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของเด็ก ทั
งสามารถหาวิธีการช่วยให้เด็ก
สามารถแกปั้ญหาเหล่านั
นได ้

3.  ช่วยสร้างความเป็นผูน้าํแบบประชาธิปไตยให้แก่ครู เพื�อให้ครูสามารถปรังปรุงดา้น
วชิาชีพ 

4.  ช่วยใหค้รูมีขวญัดี ร่วมมือทาํงานกบักลุ่มอยา่งมีความสุขเพื�อบรรลุผลร่วมกนั 
5.  ช่วยคน้หาและพฒันาความสามารถของครู 
6.  ช่วยพฒันาความสามารถดา้นการสอนใหแ้ก่ครู 
7.  ช่วยในการปฐมนิเทศครูใหม่ 
8.  ช่วยใหค้รูสามารถประเมินผลตนเองและผลสัมฤทธิ� ของนกัเรียน 
9.  ช่วยใหค้รูสามารถวเิคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน และหาทางช่วยเหลือนกัเรียน 
10.  ช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
11.  ช่วยใหชุ้มชนไดเ้ขา้ใจปัญหาของโรงเรียนเพื�อจะไดร่้วมมือกนัแกปั้ญหา 
12.  ช่วยป้องกนัไม่ใหชุ้มชนเขา้ใจผดิและใชค้รูโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
Adams and Dickey (1953, pp. 22-41) ไดส้รุปจุดประสงคข์องการนิเทศไวว้า่ 
1.  เพื�อช่วยครูใหรู้้จกัทาํงานดว้ยตวัของตวัเอง (self – directive) 
2.  เพื�อช่วยครูใหรู้้จกัแยกแยะและวิเคราะห์ปัญหาของตนเอง (isolate and analysis their 

problems) 
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3.  เพื�อให้ครูรู้สึกมั�นคงปลอดภยั และพฒันาความเชื�อมั�นในการใช้ความสามารถ
แกปั้ญหาต่างๆ (security and develops confidence in their ability to solving problems) 

4.  ช่วยให้ชุมชนเขา้ใจถึงแผนการเรียนการสอนของโรงเรียน (interpret the school 
program to community) 

5.  ช่วยใหค้รูพฒันาแนวความคิดและเขา้ใจถึงปรัชญาการศึกษาอยา่งถ่องแท ้(strives to 
develop with teachers a sound educational philosophy) 

Marks, Stoops and King (1973, p. 93) กล่าววา่ การจดัให้มีการนิเทศการศึกษามี
จุดประสงคเ์พื�อ 

1.  ช่วยให้คณะครูมองเห็นเป้าหมายของการศึกษาชดัเจนยิ�งขึ
น และผูท้าํงานเกี�ยวกบั
การนิเทศในระดบัการศึกษา แต่ละคนเห็นบทบาทของผูนิ้เทศ ที�จะทาํงานให้เกิดผลสําเร็จ ตาม
เป้าหมาย เหล่านั
นได ้

2.  ช่วยเหลือครูใหม้องเห็นปัญหาและความตอ้งการของเด็กและเยาวชนไดช้ดัเจนขึ
น 
3.  ใชภ้าวะผูน้าํแบบประชาธิปไตย  ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงโรงเรียน และกิจกรรม

ต่างๆ ของภาวะผูน้าํดงักล่าว ทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ร่วมมือกนัอยา่งราบรื�นกระตุน้ให้เกิดการศึกษา
อบรมระหวา่งปฏิบติังาน และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนใหก้วา้งขวางยิ�งขึ
น 

4.  สร้างขวญักาํลงัใจของกลุ่มความเป็นอนัหนึ�งเดียวกนัของครู ให้มีผลต่อการทาํงาน
เป็นหมู่คณะ เพื�อใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

5.  กาํหนดงานใหค้รูแต่ละคนอยา่งเหมาะสม งานที�มอบหมายสนบัสนุนใหค้รูไดพ้ฒันา
ความสามารถของตน 

6.  ช่วยครูในการพฒันาความสามารถในการสอนใหสู้งขึ
น 
7.  ช่วยครูใหม่ใหเ้ขา้กบัระบบโรงเรียนได ้
8.  ประเมินผลการทาํงานของครู โดยดูความเจริญงอกงามของเด็กกับเป้าหมายที�

กาํหนดไว ้
9.  ช่วยเหลือครูหาสาเหตุและแกปั้ญหาและอุปสรรคในการเรียนของนกัเรียน 
10.  ใหชุ้มชนไดเ้ขา้ใจถึงแผนการเรียนการสอนของโรงเรียน 
11.  ปกป้องคณะครูให้พน้จากขอ้เรียกร้องที�ไม่มีเหตุผล ขาดความยุติธรรม และการ

วพิากษว์จิารณ์ที�ไม่เป็นธรรม 
Good (1973, p. 539) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไวว้่า การนิเทศ

การศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื�อให้มีความเจริญงอกงามทางวิชาชีพช่วยพฒันาความสามารถจองครูช่วย
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ให้เลือกและปรับปรุงวตัถุประสงค์ของการศึกษาช่วยเหลือและจดัสรรเครื�องอุปกรณ์การศึกษา 
ช่วยเหลือและปรับปรุงวธีิการสอน 

สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายการนิเทศการศึกษาเป็นสิ�งสําคญัที�ช่วยให้ การนิเทศการศึกษา
บรรลุผลและเกิดประสิทธิภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการให้คาํปรึกษา
แนะนําช่วยเหลือ ในการเตรียมงามจัดกระบวนการเรียนการสอน ตั
 งแต่การพฒันาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ สื�อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนปัจจยัต่างๆ ให้ดาํเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามจุดมุ่งหมายที�ตั
งไว ้คือ พฒันาคน พฒันางาน ประสานสัมพนัธ์ สร้างขวญั
กาํลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรให้ไดผ้ลที�มีคุณภาพสูงขึ
น เกิดความมั�นคงในอาชีพครู และ
เพื�อปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา ซึ� งจะส่งผลให้การศึกษามี
คุณภาพต่อไป 

4)  หลกัการนิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษา จาํเป็นตอ้งมีหลกัการที�สําคญัเพื�อเป็น
แนวทาง ในการกาํหนดการทาํงานร่วมกบับุคลากรต่างๆ ในการจดัการเรียนการสอนเพื�อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของการศึกษานกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หห้ลกัการนิเทศการศึกษาไว ้ดงันี
  

อเนก  ส่งแสง (2540, น. 6) ไดก้ล่าวถึงหลกัการนิเทศไว ้ดงันี
  
1.  การนิเทศตอ้งมีความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการมีนโยบาย จุดมุ่งหมาย และแนวทางใน

การปฏิบติัการนิเทศที�แน่วแน่ ชดัเจน เป็นไปตามกฎเกณฑ์และสภาพปัญญา หรือความเป็นจริงใน
เรื�องนั
นๆ มีวิวฒันาการทั
งด้านเนื
อหา สาระ เครื�องมือเครื�องใช้ อุปกรณ์ ตลอดจนกลวิธีในการ
นิเทศมีการติดตามและประเมินผลการนิเทศอยา่งมีระบบ 

2.  การนิเทศเป็นการช่วยกระตุน้ ประสานงานและและนาํให้เกิดความเจริญงอกงามแก่
ผูส้อนและผูเ้รียนมากกว่าการจบัผิด มีการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื�อครูจะไดเ้ขา้ใจหลกัการสอนทั�วไป
พฒันาเทคนิควธีิสอนใหมี้ประสิทธิภาพฝึกทกัษะ และประสบการณ์ในการใชว้สัดุอุปกรณ์การสอน
พฒันาเจตคติในการเรียนการสอนใหอ้ยูใ่นเกณฑดี์ ปรับปรุงเอกสานแผนการสอน เป็นตน้ 

3.  การนิเทศตั
งอยูบ่นรากฐานของประชาธิปไตย ผูนิ้เทศเป็นผูน้าํทางดา้นวิชาการไม่ใช้
อาํนาจ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมให้มีการแสดงออกโดยทั�วถึง ผูรั้บการ
นิเทศ มีอิสระดา้นการคิดเริ�มและมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนปฏิบติังาน ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 

4.  การนิเทศเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีขั
นตอนการนิเทศตามลาํดบัมีระเบียบ
วธีิการ มีการรวบรวมขอ้มูลและสรุปผลมาใชใ้นการนิเทศ มีการประเมินผลและติดตามผล 

ไพโรจน์ กลิ�นกุหลาบ (2542, น. 10 -11) เสนอหลกัการสาํคญัของการนิเทศการศึกษาวา่ 
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1.  การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศและผูรั้บ 
การนิเทศลกัษณะของกระบวนการมีความหมายครอบคลุมถึงการทาํงานเป็นขั
นตอน (Steps) มี
ความต่อเนื�อง (Continuity) ไม่หยดุนิ�ง (Dynamic) และมีความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์ (Interaction) ในหมู่
ผูป้ฏิบติังานซึ�งลกัษณะดงักล่าวลว้นเป็นลกัษณะที�พึ�งประสงคข์องการนิเทศที�ดี 

2.  การนิเทศการศึกษามีเป้าหมายอยูที่�คุณภาพของผูเ้รียน โดยผา่นตวักลางสําคญัคือครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

3.  การนิเทศการศึกษาเนน้บรรยากาศในการเป็นประชาธิปไตย 
ชารี  มณีศรี (2542, น. 27-28) ไดส้รุปหลกัการนิเทศภายในโรงเรียนเพื�อเป็นแนวทางให้

ผูบ้ริหารโรงเรียนวางแผนปฏิบติัการใหค้วามช่วยเหลือครู นกัเรียน และโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ�งขึ
น
ไวด้งันี
  

1.  การนิเทศเป็นการช่วยกระตุน้ ประสานงาน และแนะนาํให้เกิด ความเจริญงอกงาม
แก่ครู โดยทั�วไป ซึ� งอาจทาํได้โดยการจดัให้มีการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ เพื�อให้ครูได้ทราบหลกั
วธีิการสอนโดยทั�วไป พฒันาหลกัวชิาความรู้โดยใชห้ลกัเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ ช่วยให้การเรียน
การสอนมีคุณภาพสูงขึ
น ปรับปรุงแผนการเรียนการสอนมีคุณภาพสูงขึ
น ปรับปรุงแผนการเรียน
การสอนโครงการสอน จดัทาํวสัดุอุปกรณ์ การสอนชนิดต่างๆ ทั
งที�หาได้ในโรงเรียน และใน
ทอ้งถิ�นให้มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัเทคนิคการประเมินผล ช่วยให้ครูมีประสบการณ์ในการ
เตรียมเครื�องมือประเมินผลชนิดต่างๆ สรุปผลการวดัและการวางแผนช่วยเหลือนกัเรียนที�เรียนชา้ 

2.  การนิเทศจะต้องตั
งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย ผูบ้ริหารโรงเรียนจะต้อง
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้โอกาสบุคลากรทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื�อ
ปรับปรุงการเรียนของเด็กให้ดีขึ
น กระตุน้ให้ครูมีความคิดริเริ�มและมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ตดัสินใจเพื�อแกปั้ญหาดา้นการเรียนการสอน 

3.  การนิเทศเป็นกระบวนการส่งเสริม สร้างสรรค ์ควรหลีกเลี�ยงวิธีการบงัคบั และแบบ
แผนวิธีการที�เขม้งวด ขาดความยืดหยุ่น ควรสร้างบรรยากาศให้ครูไดพ้ยายามติดหาวิธีการทาํงาน
แบบใหม่ ตามสติปัญญาของแต่ละคน 

4.  การนิเทศจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัการปรับปรุงหลกัสูตร ปัญหาในการใชห้ลกัสูตร
การพฒันาวสัดุอุปกรณ์ การรู้จกัใชแ้หล่งทรัพยากรในทอ้งถิ�นเพื�อเกิดประโยชน์มากที�สุด 

5.  การนิเทศ คือ การสร้างมนุษยผ์ูนิ้เทศจะตอ้งยอมรับนบัถือ บุคคลอื�นมีความเห็นอก
เห็นใจคนอื�น มีความซื�อตรงต่อหนา้ที� และใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือแก่คนอื�น 

6.  การนิเทศมุ่งเพื�อส่งเสริมบาํรุงขวญักาํลงัใจของครูใหสู้งขึ
น 
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7.  การนิเทศมีจุดมุ่งหมายที�ขจดัช่องว่างระหว่างโรงเรียน กับชุมชน ผูนิ้เทศจะตอ้ง
ศึกษาและวางแผนเพื�อทราบความตอ้งการ และปัญหาในชุมชน เร่งเร้าครูให้สํารวจทรัพยากรใน
ทอ้งถิ�นและนาํมาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้ผูท้รงวุฒิหรือผูน้าํชุมชนได้มี
โอกาสร่วมวางแผนปรับปรุงและพฒันาโรงเรียน 

สรุปได้ว่า หลกัการนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการที�ผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศและผูรั้บการ
นิเทศจะตอ้งวางแผนการทาํงานร่วมกนั ดว้ยการวางแผนสํารวจทรัพยากร ความตอ้งการและปัญหา
ในชุมชน นาํมาใชป้ระโยชน์ต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ� งผูท้รงคุณวุฒิหรือผูน้าํชุมชน ร่วม
วางแผนปรับปรุงและพฒันาโรงเรียน โดยมีเป้าหมายอยูที่�คุณภาพของผูเ้รียน ซึ� งการทาํงานตอ้งผา่น
ตวักลางสําคญัของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีกระบวนการ โดยได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาชีพเพื�อให้ครูไดท้ราบหลกัวิธีการสอน ใชห้ลกัเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ ช่วยให้การเรียนการ
สอนมีคุณภาพสูงขึ
น 

5)  ความหมายของการนิเทศการสอน การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการสําคญั ที�จะ
ช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเฉพาะในดา้นตวัครู ซึ� งเป็นบุคคลสําคญัในการจดัการเรียนการ
สอน อนัส่งผลต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน นกัการศึกษาหลาย
ท่านใหค้วามหมายของการนิเทศการสอนไวต่้างกนัตามความคิดเห็นของแต่ละท่าน ดงันี
  

สันต์  ธรรมบาํรุง (2537, น. 10) มีความเห็นว่า การนิเทศการสอน หมายถึงความ
พยายามใดๆ ที�จะช่วยเหลือปรับปรุงแกไ้ข สภาพการเรียนการสอนของนักเรียนให้ดีขึ
น โดยวิธี
จดัหาเครื�องอาํนวยความสะดวกแก่ครู เพื�อครูปฏิบติัภารกิจการสอนไดผ้ลสําเร็จตามความมุ่งหมาย
ยิ�งขึ
น 

ชารี  มณีศรี (2542, น. 13) การนิเทศ คือการปรับปรุงแกไ้ขผูน้าํที�มีประสิทธิภาพจะตอ้ง
รู้จกัปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมสามารถทาํงานร่วมกับผูอื้�น ผูบ้งัคบับญัชา เพื�อน
ร่วมงานเพื�อมุ่งสู่ความสาํเร็จของการทาํงานในทุกโอกาส 

อารมณ์  ฉนวนจิตร (2543, น. 25) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการสอน คือ
กระบวนการช่วยเหลือครูเพื�อปรับปรุงงานสอนให้บรรลุผลตามที�หลกัสูตรกาํหนดส่วนผูป้ระเมิน
คาํวา่นิเทศการสอนก็คือ การช่วยเหลือ แนะนาํ ให้คาํปรึกษาในการจดักระบวนการเรียนการสอน
ของครู เพื�อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอน 

Glickman (1978 อา้งถึงใน อารมณ์  ฉนวนจิตร, 2543, น. 25) กล่าววา่การนิเทศการ
สอน  เป็นเรื� องย่อยของการนิเทศการศึกษา การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการสําหรับปรับปรุง
งานและพนัธกิจในชั
นเรียน และกิจกรรมที�ดาํเนินในโรงเรียนโดยที�ทาํงานโดยตรงกับครู ซึ� ง 
Goldhammer,Anderson และ Krajewski เห็นดว้ยกบั Glickman ส่วน Haris (1985, p. 6) ไดใ้ห้คาํ
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จาํกดัความของการนิเทศการสอนไวว้า่ “สิ�งที�บุคลากรทางการศึกษากระทาํลงไปกบับุคคลและวตัถุ
สิ�งของเพื�อที�จะรักษาไว ้หรือเปลี�ยนแปลงการปฏิบติังานของโรงเรียนในวิธีทางตรงที�มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการสอนที�กระตุน้และเสริมส่งการเรียนของนกัเรียน” 

สรุปไดว้า่ การนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการปรับการเรียนการสอนของครูโดยมี
เครื�องอาํนวยความสะดวก เพื�อครูปรับปรุงแก้ไขภารกิจการสอน การจดักิจกรรมในชั
นเรียนจน
เกิดผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย ผูเ้รียนสามารถเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ได้
สูงขึ
น 

6)  จุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน การนิเทศการสอนเป็นส่วนหนึ� งของการนิเทศ
การศึกษาฉะนั
นการนิเทศการสอนจึงมีจุดมุ่งหมายที�เฉพาะเจาะจงลงไปที�การปรับปรุงดา้นการสอน
ของครู นกัการศึกษาที�สําคญัในดา้นการนิเทศหลายท่านไดใ้ห้ทศันะเกี�ยวกบัการนิเทศการสอนที�
สอดคลอ้งคลา้ยคลึงกนัดงันี
  

สาย  ภานุรัตน์ (2514, น. 15) ไดแ้บ่งความมุ่งหมายการนิเทศไว ้ดงันี
  
ดา้นส่งเสริมใหเ้จริญกา้วหนา้ทางวชิาชีพ (Professional Leadership) 
1.  ช่วยให้ครูเข้าใจวตัถุประสงค์ของการศึกษาหน้าที�ของโรงเรียนจะดําเนินไปสู่

วตัถุประสงค ์ของการศึกษานั
น ภารกิจของศึกษานิเทศก์ ครูใหญ่และผูบ้ริหาร มิใช่คอยเนน้แต่เรื�อง
เทคนิคการสอน และคิดคน้ระเบียบวิธีสอนเท่านั
น หากแต่ยงัตอ้งมุ่งเสริมสร้างความเจริญเติบโต
ของนกัเรียนโดยรอบดา้น คือ ดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ ดา้นร่างกาย ดา้นสังคม ดา้นสุนทรียภาพ 
ดา้นมโนภาพ และดา้นสร้างสรรคด์ว้ยเหมือนกนั 

2.  ช่วยให้ครูได้เห็นและเข้าใจในความต้องการของเยาวชนและปัญหาต่างๆ ของ
เยาวชนและช่วยจดัสนองความตอ้งการอยา่งดีที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ตลอดจนช่วยแกไ้ขและป้องกนัภยั
อนัจะพึงมีแก่เยาวชนช่วยให้ครูตระหนกัถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของเด็กความตอ้งการของ
เด็กในแต่ละวยัยอ่มแตกต่างกนั แนวความคิดของเด็กและผูใ้หญ่มกัจะเดินสวนทางกนัเสมอ เพราะ
ผูใ้หญ่เองก็ลืมสภาพของตนเมื�อตอนเป็นเด็ก ผูนิ้เทศจะตอ้งพยายามช่วยกระตุน้เตือนให้ครูรู้จกัให้
กาํลงัใจแก่เด็กนกัเรียนเขา้ใจปัญหาของเด็กวยัต่างๆ และเขา้ใจความตอ้งการของเด็กดว้ย 

3.  ช่วยสร้างครูให้มีคุณลกัษณะเป็นผูน้าํที�ดี คือช่วยเสริมสร้างความสามคัคีรู้จกัทาํงาน
ร่วมกนั ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม
ทาํงานในหนา้ที�ใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีนอกจากนี
ครูตอ้งมีความรู้ในเรื�องต่อไปนี
  

3.1  ปรัชญาการศึกษา วตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา 
3.2  หลกัสูตรและประมวลการสอน 
3.3  พฒันาการของเด็กและจิตวทิยา 
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3.4  วธีิสอน 
3.5  ประเมินผล 
3.6  บริหารการศึกษาและนิเทศการศึกษา 

4. ช่วยเสริมขวญักาํลังใจของคณะครูให้แข็งแรง และรวมหมู่คณะให้เป็นทีม เพื�อ
ปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยกาํลงัสติปัญญา เพื�อบรรลุจุดประสงคเ์ดียวกนั ขวญัและกาํลงัใจเป็นเรื�องของ
จิตใจหากครูไดรั้บสวสัดิการพอสมควร มีความสามคัคีระหวา่งครูต่อผูนิ้เทศ และระหวา่งครูต่อครู
ดว้ยกนัเองแลว้จะทาํให้งาน ของโรงเรียนเขม้แข็งยิ�งขึ
น ดา้นปรับปรุงการสอนและส่งเสริมความ
เจริญงอกงามของครู 

5. ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของงาน ให้ตรงกบัความสามารถของครูแต่ละคนเมื�อ
มอบงานนั
นๆ ให้ครู ก็ควรช่วยประคบัประคองให้ครูผูน้ั
น ใชค้วามสามารถของตนปฏิบติังานให้
กา้วหน้า ช่วยคน้หาคุณลกัษณะที�ดีเด่นในตวัครูแลว้ส่งเสริมให้ดียิ�งขึ
น มนุษยย์อ่มมีความสามารถ
ในบางอยา่งและหยอ่นในบางอยา่ง 

6. ช่วยให้ครูพฒันาการสอนของตนสนับสนุนให้ครูพิจารณาวิธีสอนและกิจกรรม
ต่างๆ ที�ว่าตรงไหนเขม้แข็ง และตรงไหนเป็นจุดอ่อนซึ� งตอ้งแกไ้ข อนัอาจใช้ Check List หรือ 
Rating Form โดยอาศยัหลกัเกณฑ์วิชาหลกัการสอน ส่วนการเลือกเนื
อหา การสร้างโครงการสอน
การทาํและการใช้อุปกรณ์การสอน ตลอดจนเครื�องมือโสตทศันะศึกษา และสื�อการสอน การใช้
ทรัพยากรใหเ้ป็นประโยชน์ในการเรียนรู้การใหง้านและการควบคุมนั
นมีขอ้ควรระวงั ดงันี
   

6.1 ไม่พยายามยดัเยียดความคิดเห็นแก่ครู ไม่พยายามฝืนให้ครูทาํตามแบบที�ตน
ชอบ เพราะครูแต่ละคนมีความคิดเห็นเป็นของตน และมีแบบอยา่งการทาํงานตามแบบของตนเองผู ้
นิเทศจึงควรทาํงานร่วมกบัครู โดยใหค้รูไดรู้้จกัใชค้วามสามารถของตนเองเป็นสาํคญั 

6.2 หลีกเลี�ยงการกรอกคาํแนะนาํต่างๆ ในการปรับปรุงการสอนจนครูรับไม่ไหวคือ 
ทั
งมากและยาก 

7. ช่วยฝึกครูใหม่ใหเ้ขา้ใจงานในโรงเรียน และงานอาชีพครู ครูใหม่แมจ้ะไดรั้บการฝึก 
อบรมทางวิชาการมาเป็นอยา่งดี แต่ยงัขาดประสบการณ์ในงานธุรการต่างๆ การช่วยครูใหม่อาจจะ
ทาํก่อนโรงเรียนเปิด ทั
งด้านธุรการ และการปกครองชั
นเรียน รวมทั
งด้านสังคมและการทาํงาน
ร่วมกนั 

8. ช่วยประเมินผลงานของครู โดยอาศยัความเจริญงอกงามของเด็ก ไปตามแนวทางที�
ไดต้กลงกนัไว ้การประเมินผลงานของครูมีหลกัเกณฑ์ เช่น บนัทึกการสังเกตหรือสังเกตในเวลาที�
ครูเขา้ประชุม หลกัฐานการแสดงความคิดริเริ�ม การวางตน ความขยนัหมั�นเพียร ทศันคติ ปริมาณ 
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และคุณภาพของงาน เป็นตน้แบบให้ครูไดว้ดัตนเอง หรือนกัเรียนวดัครูในดา้นการสอน ความมุ่ง
หมายในการวดัผลเพื�อจะไดท้ราบวา่ 

8.1  อะไรบา้งที�กา้วหนา้ และกา้วหนา้ในระยะความเร็วขนาดไหน 
8.2  อะไรบา้งที�หยดุนิ�ง 
8.3  อะไรบา้งที�ถอยหลงั 

ทั
งขอ้ 8.2 และ 8.3 นาํมาวเิคราะห์มูลเหตุ มาหาทางแกไ้ขแต่ละมูลเหตุเพื�อให้การเรียนรู้
ของนกัเรียนดีขึ
นตามลาํดบั 

9.  เพื�อช่วยครูในการหาจุดลาํบากในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ช่วยครูวางแผนการ
สอน ให้เหมาะสมในการสอนครั
 งหนึ�งๆ การเรียนรู้ของเด็กในวิชาเดียวกนัที�ครูสอนอยา่งเดียวกนั
นั
นยอ่มแตกต่างกนัเป็นคนๆ ไป เด็กที�เรียนรู้ไดน้อ้ยกวา่เด็กส่วนมากนั
นเป็นเพราะอะไร ครูบางคน
มองหาจุดลาํบากนี
ไม่พบ หรือบางทีก็ปล่อยผา่นไปโดยไม่คิดจะหาสิ�งนี
  ผูนิ้เทศตอ้งช่วยครูร่วมกนั
วางแผนการสอนใหเ้หมาะสม 

10.  ช่วยในดา้นประชาสัมพนัธ์ บอกเล่าและชี
แจงให้ชุมชน และทอ้งถิ�นทราบถึงความ
เคลื�อนไหวของการศึกษาที�โรงเรียนไดด้าํเนินการไปแลว้ ทั
งนี
 เพื�อใหป้ระชาชานเขา้ใจและให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียน การประชาสัมพนัธ์อาจจะเป็นไปไดท้ั
งการติดต่อเป็นส่วนตวั การเยี�ยม
บา้น การกีฬา อาศยัวดั (พระ) การจดัตั
งสมาคมครู-ผูป้กครอง จดัปาฐกถา ห้องสมุดประชาชน เมื�อ
ชุมชนเขา้ใจกิจกรรมต่างๆ ที�โรงเรียนจดัขึ
น เพื�อความเจริญงอกงามของบุตรหลานแลว้ ก็จะเกิด
ความศรัทธาใหค้วามร่วมมือทั
งกาํลงัใจ กาํลงักายและกาํลงัทรัพย ์

11.  ช่วยป้องกนัครูใหพ้น้จากการถูกใชง้านจนเกินขอบเขต และช่วยป้องกนัครูจากการ
ถูกตาํหนิติเตียน หรือถูกลงโทษอยา่งไม่เป็นธรรม หนา้ที�ของครูนอกจากหนา้ที�ทางการสอนแลว้ยงั
จะต้องให้ความช่วยเหลืองานอื�นๆ หากการทํางานนั
 นทําด้วยความสมัครใจก็ไม่สู้มีปัญหา 
ถึงกระนั
นก็อาจทาํให้เสียเวลาที�จะปฏิบติังานสอนเด็ก และทรุดโทรมทั
งกาํลังวงัชา ทาํให้การ
ทาํงานประจาํคืองานสอนบกพร่องไปดว้ย 

Bigg and Justman (1980 อา้งถึงใน ชารี  มณีศรี, 2538, น. 25) ไดส้รุปจุดมุ่งหมายของ
การนิเทศการศึกษาในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการนิเทศการสอนไวแ้ตกต่างออกไปแต่มีความสัมพนัธ์
และสาํคญัต่อการนิเทศการสอน ดงันี
  

1.  การส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ทางอาชีพ ไดแ้ก่ 
1.1 การประชุมต่างๆ การจดัอบรม สัมมนา และจดั Workshop 
1.2 การจดักิจกรรมต่างๆ ให้ครูได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ในด้านวิชาการและ

ส่งเสริมใหเ้กิดการเปลี�ยนความคิดทางการศึกษา 
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1.3  การไปเยี�ยมชมสถาบนัอื�นๆ และศูนยฝึ์กทดลองต่างๆ  
1.4  ทาํการทดลองหลกัสูตร หนงัสือเรียน แลวธีิสอน 

2.  การส่งเสริมความเจริญงอกงามของครู ไดแ้ก่ 
2.1  ใหค้รูไดมี้โอกาสศึกษาหาความรู้เพิ�มเติมอยูเ่สมอ 
2.2  ใหท้ดลองกิจกรรมต่างๆ ที�ผูส้นใจอยากจะทาํ 
2.3  ให้ เข้า ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ที� เ กี� ยวกับอาชีพ (Professional 

Association) เพื�อส่งเสริมให้ครูสนใจในกิจกรรมของสมาคมอาชีพครูเหล่านั
น ทั
งภายในประเทศ
และนานาประเทศ 

2.4  ส่งเสริมครูที�มีความสามารถพิเศษในทางใดทางหนึ�งโดยเฉพาะ 
3.  การปรับปรุงการสอนของครู ไดแ้ก่ 

3.1  พิจารณาคดัเลือกครูที�มีคุณภาพเขา้ทาํการสอน 
3.2  มอบหมายงานที�ตรงกบัความสามารถของครู 
3.3  ทาํการสาธิตการสอนที�ดีใหแ้ก่ครู 
3.4  ใหมี้โอกาสไดส้ังเกตการณ์สอน ประชุม สัมมนาเพื�อศึกษาปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบั

การสอน ส่งเสริมการแลกเปลี�ยนครูและสังเกตการณ์สอนระหวา่งโรงเรียน 
Olivia (1976, p. 7) กล่าววา่ การนิเทศเป็นบริการทางความคิดให้แก่ครูทั
งเป็นรายบุคคล

และเป็นกลุ่มการนิเทศเป็นวธีิการที�ใหค้วามช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนโดยเฉพาะ 
Alfongso (1981, p. 35) กล่าววา่ การนิเทศการสอนเป็นพฤติกรรมที�ไดอ้อกแบบไวอ้ยา่ง

เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมของครูในวิถีทางที�จะช่วยเหลือ 
และอาํนวยความสะดวกต่อการเรียนของนกัเรียน และบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน 

Wiles and Lovell (1983, p. 4) กล่าวว่า พฤติกรรมการนิเทศการสอนเป็นระบบ
พฤติกรรมที�ไดจ้ดัเตรียมการไวอ้ย่างมีระเบียบแบบแผน โดยการจดัการที�มีจุดมุ่งหมายของการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัระบบพฤติกรรมการสอนของครูในวถีิทางที�จะธาํรงรักษา เปลี�ยนแปลงและปรับปรุง
การจดัเตรียมการและโอกาสต่างๆ ในการเรียนอยา่งแทจ้ริงสาํหรับนกัเรียน 

Sergiovanni and Starratt (1983, pp. 12-13) กล่าวสรุปถึงการนิเทศดงันี
  
1. การนิเทศเป็นกระบวนการทาํงานที�ใหค้วามเคารพซึ�งกนัและกนัระหวา่งบุคลากรใน

โรงเรียนมากกวา่ที�จะเป็นบทบาทหนา้ที�ของแต่ละคน หรือบทบาทหนา้ที�ซึ� งไดก้าํหนดไว ้
2. การนิเทศเป็นกระบวนการที�นํามาใช้ โดยบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที�มีความ

รับผิดชอบบุคลากรหรือเป้าหมายต่างๆ ของโรงเรียนและเป็นกระบวนการโดยตรงมุ่งช่วยเหลือให้
บรรลุผลสาํเร็จ ตามเป้าหมายที�ตั
งไว ้
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3.  พฤติกรรมการนิเทศ เป็นส่วนสําคญั ของกระบวนการนิเทศ เพื�อที�จะทาํความเขา้ใจ
กบักระบวนการ การนิเทศทั
งหมด ผูนิ้เทศจะตอ้งวเิคราะห์วธีิการที�จะนาํไปสู่การนิเทศใหช้ดัเจน 

4.  พฤติกรรมของผูบ้ริหารและบุคคลอื�นๆ ในโรงเรียนที�จะนาํไปสู่ความสําเร็จตาม
เป้าหมายของโรงเรียนแต่ไม่ได้ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นให้บงัเกิดความสําเร็จ เป็นลักษณะของการ
บริหารมากกวา่เป็นการนิเทศ 

5.  ในสถานการณ์ต่างกนั ผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศอาจจะเลือกวิธีการโดยตรงหรือวิธีการ
นิเทศโดยผา่นผูร่้วมงาน เพื�อไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน 

Haris (1985, p. 10) กล่าววา่ การนิเทศการสอนเป็นพฤติกรรมที�บุคลากรในโรงเรียน
กระทาํกบัครูและสิ�งต่างๆ ในอนัที�จะธาํรงรักษาหรือเปลี�ยนแปลงการดาํเนินงานของโรงเรียนใน
วิถีทางต่างๆ ที�มีอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการสอนของครูที�ใช้ในการส่งเสริมการเรียนของ
นกัเรียน การนิเทศเป็นพฤติกรรมที�มีความสัมพนัธ์อยา่งสูงกบัการเรียนการสอน เป็นภารกิจหนา้ที�
สําคญัในการดาํเนินงานของโรงเรียน การนิเทศไม่ใช่งานหนกัที�ตอ้งใชก้าํลงั หรืองานยอ่ยเฉพาะ
อยา่งหรือชุดของเทคนิควิธีต่างๆ การนิเทศการสอนเป็นพฤติกรรมที�มุ่งตรงต่อการธาํรงรักษาและ
การปรับปรุงกระบวน การเรียนการสอนของโรงเรียน 

ดงันั
น จึงสรุปไดว้า่ โดยรวมความหมายของการนิเทศการศึกษา และการนิเทศการสอน
เป็นงานวิชาการที�มุ่งปรับปรุงการศึกษาทั
งระบบ ผูนิ้เทศการศึกษาเป็นผูเ้ชี�ยวชาญที�จะประสาน
ประโยชน์ของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาในการทาํงาน สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียน
ใหบ้รรลุตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร ส่วนนิเทศการสอนเป็นส่วนหนึ�งของนิเทศการศึกษา ที�มุ่งใน
ดา้นการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง ผูท้าํหนา้ที�นิเทศการสอนมีภารกิจและหนา้ที�นอ้ยกวา่ผู ้
นิเทศการศึกษา แต่ทั
งสองจะมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือการที�จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีหลกัแห่งมนุษยสัมพนัธ์เป็นหลกัสําคญั สภาพของสังคมที�มี
การเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้การศึกษาต้องมีการเปลี�ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั
 น 
ศึกษานิเทศก์จะเป็นผูป้ระสานงาน ระหว่างความเปลี�ยนแปลงกบับุคลากรในสถานศึกษา เพื�อให้
สอดคล้องกับ สถานภาพทางสังคม ในอันที�จะพัฒนาคุณภาพของครูให้เป็นผู ้ที� มีความรู้ 
ความสามารถในการจัด การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา สมํ�าเสมอ 
และต่อเนื�อง 

7)  แนวความคิดเกี�ยวกบัการนิเทศการสอน  
สันต ์ธรรมบาํรุง (2540, น. 18-19) ไดใ้หแ้นวความคิดไวว้า่ 
1.  การนิเทศการสอนคือปรัชญา (supervision is philosophy) 
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1.1  การนิเทศการสอน เป็นการเสาะแสวงหาความจริง ความรู้ และคุณค่าในสิ�ง
ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนการสอน เช่นจะสอนอะไร ซึ� งจะตอ้งคิดคน้ต่อไป ปัจจุบนัทาํอยา่งไร 
ต่อไปขา้งหนา้อาจจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขตามความคิด ไดค้น้พบวา่ความจริงคืออะไร 

1.2  การนิเทศการสอนทาํหน้าที�ประเมินผลวตัถุประสงค์การสอน และสิ�งที�พึง
ประสงค์ผูที้�นิเทศการสอนจะตอ้งประสานความคิดอ่านต่างๆ อนัมีอยู่ในตวัครูทั
งหลายในขั
นตน้
เพื�อหาทางสนองวตัถุประสงคข์องการสอนหรือการศึกษาที�ตั
งไว ้

2.  การนิเทศการสอนคือความร่วมมือ (supervision is cooperative) 
2.1  งานของผูนิ้เทศ ที�สําคญัจะตอ้งพยายาม ประสานงาน ประสานความคิด

ร่วมมือ เพื�อปฏิบติังานใหบ้รรลุผลอนัเป็นจุดหมายปลายทางร่วมกนัตามที�ตกลงกนัไว ้
2.2  ผูนิ้เทศปฏิบติังานร่วมกบัครู เพื�อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผูนิ้เทศตอ้ง

แสดงความจริงใจต่อครูที�จะทาํ ใหค้รูไวว้างใจ และปรึกษางานการเรียนการสอนดว้ยความสบายใจ 
3.  การสอนคืองานสร้างสรรค ์(supervision is creative)  

การนิเทศการสอนเป็นการเสาะแสวงหา คน้พบความสามารถพิเศษที�ซ่อนเร้นอยูใ่นตวั
แสดงออกมา เพื�อใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.  การนิเทศการสอนคือวทิยาศาสตร์ (supervision is scientific) 
4.1  การนิเทศการสอนนาํเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใชใ้นกระบวนการศึกษา

และกระบวนการสอน การปฏิบติังานไดผ้ลสําเร็จตามความมุ่งหมาย เป็นเครื�องพิสูจน์ตวัเองของ
การนิเทศการสอน ทั
งนี
การนิเทศการสอนจึงตอ้งพยายามปรับปรุงเครื�องวดัผลให้มีคุณภาพ เพื�อใช้
วดัผลบุคคลและหมู่พวก ผลการเรียนการสอนจะถูกนาํมาประเมิน โดยใชห้ลกัเกณฑ์อนัเดียวกนักบั
การประเมินผลการสอนของครู 

4.2  การนิเทศการสอนสนบัสนุนการทดลอง ซึ� งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมที�ถูกตอ้ง
เป็นการช่วยปรับปรุงแต่งกระบวนการทดลองแบบผิดเป็นครู แมว้่าการทดลองผลออกมาจะเป็น
อยา่งไรก็ตาม การนิเทศการสอนยอ่มรับนบัถือหลกัฐานอนัมีคุณค่าเสมอ 

5.  การนิเทศการสอนยงัใหเ้กิดผล (supervision is effective)  
การนิเทศการสอนใช่แต่วา่ จะช่วยจดัเตรียมความรู้สําหรับประกอบการสอนให้เป็นผล

แก่ครู ซึ� งครูจะได้ใช้เป็นเครื� องมือ ในขณะที�ทาํการสอนให้ได้ผลดี เช่น หลักสูตร แบบเรียน 
อุปกรณ์การสอน ขอ้ทดสอบ มาตรฐานและเครื�องใช้อื�นๆ เพียงเท่านั
นก็หาไม่ การนิเทศการสอน
เขา้ใจดีวา่สิ�งที�จะเป็นทฤษฎีไดน้ั
น ยอ่มตอ้งมีขอ้เท็จจริง และขอ้ยืนยนัอยูเ่บื
องหลงั ฉะนั
นในการที�
จะช่วยใหค้รูเขา้ใจทฤษฎีอยา่งแจ่มแจง้ จาํเป็นจะตอ้งใหค้รูไดท้ดลองปฏิบติัจริงๆ พร้อมกนัไปดว้ย 

6.  การนิเทศการสอนคือประชาธิปไตย (supervision is democracy) 
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การนิเทศการสอนเป็นประชาธิปไตย เพราะจะตอ้งอาศยัสิ�งต่อไปนี
  
1) ไวว้างใจซึ� งกนัและกนั (Mutual Trust) 
2) เคารพซึ�งกนัและกนั (Mutual Respect) 
3) ร่วมมือกัน (cooperation) หรือต้องอาศัยหลักการ 3 ข้อ คือ ขยนั (diligence) 

พึ�งตนเอง (self-help) และร่วมมือ (cooperation) 
สรุปไดว้า่ จุดมุ่งหมายที�สําคญัของการนิเทศการสอนคือ การช่วยเหลือ ชี
 แนวพฒันาครู

ในการปรับปรุง พฒันาและส่งเสริมดา้นการเรียนการสอน เพื�อส่งผลไปที�ผูเ้รียนให้มีคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอน และการนิเทศการสอนจะตอ้งควบคู่กนัไป และเป็นการทาํงานร่วมกนัระหวา่ง
ครู และผูนิ้เทศในฐานะเสมอกนั การนิเทศการสอนมีแนวความคิดที�สาํคญัยิ�ง คือ จะตอ้งมีการนิเทศ
จนกวา่ครูสามารถที�จะสอนไดดี้ดว้ยตนเอง 

6.1)  หลกัการนิเทศการสอน 
สงดั  อุทรานนัท ์(2530, น. 15-16) กล่าวถึงหลกัการนิเทศ สรุปได ้3 ประการคือ 
1.  การนิเทศเป็นกระบวนการ หมายถึง ลกัษณะของการทาํงานเป็นขั
นตอน มีความ

ต่อเนื�อง ไม่หยดุนิ�งและมีความเกี�ยวขอ้งปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัการนิเทศ 
2.  การนิเทศมีเป้าหมายอยูที่�คุณภาพของผูเ้รียน การดาํเนินงาน การทาํโดยผา่นตวักลาง

คือครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  การนิเทศเนน้บรรยากาศแบบประชาธิปไตย 
ชารี  มณีศรี (2538, น. 27-28) กล่าวถึงหลกัพื
นฐานของการนิเทศการศึกษาสรุปไดว้่า

เป็นการกระตุน้เตือนการประสานงานและแนะนาํให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ครูโดยทั�วไป ซึ� งอยู่
บนพื
นฐานของประชาธิปไตย เป็นกระบวนการที�ส่งเสริม สร้างสรรค ์และบาํรุงขวญั การนิเทศกบั
การปรับปรุงหลกัสูตรเป็นงานที�สัมพนัธ์กนั เป็นการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ และมีความมุ่งหมายที�จะ
ขจดัช่องวา่งระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

Burton and Brueckner (1983, pp. 8-9) ไดใ้ห้หลกัการ และความมุ่งหมายของการนิเทศ
สอนไวด้งันี
  

1.  การบริหารตอ้งคาํถึงการจดัเตรียมการอาํนวยความสะดวกในดา้นวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
และการดาํเนินงานโดยทั�วไป 

2.  การนิเทศการสอนตอ้งคาํนึงถึงการปรับปรุงการสอนโดยเฉพาะ 
3.  การบริหารและการนิเทศมีภารกิจที�ไม่สามารถแยกออกจากกนัไดก้ารดาํเนินงานทั
ง

สองอย่างจะตอ้งประสานสอดคลอ้งกนั มีความสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนั เป็นส่วนประกอบของกนั
และกนั และรับผดิชอบภารกิจในการดาํเนินงานของโรงเรียนร่วมกนั 
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4.  การนิเทศที�ดีตอ้งอยูบ่นพื
นฐานของปรัชญาและวทิยาศาสตร์ 
5.  การนิเทศที�ดีตอ้งอยูบ่นพื
นฐานของปรัชญาและประชาธิปไตย 
6.  การนิเทศที�ดีตอ้งใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวธีิการทางวทิยาศาสตร์และมี

เจตคติที�ดีต่อกระบวนการที�ไม่หยดุนิ�งทางการศึกษาของสังคม 
7.  การนิเทศที�ดีนั
น ในสถานการณ์ที�วิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ� งไดรั้บการควบคุมอยา่ง

แน่นอนแล้วแต่ไม่สามารถนํามาใช้ได้ จะต้องใช้กระบวนการแก้ปัญหาอื�นๆ มาทาํการศึกษา
ปรับปรุงและประเมินผล ทั
งที�เป็นผลลพัธ์และกระบวนการดาํเนินงาน 

8.  การนิเทศที�ดีตอ้งเป็นการสร้างสรรคแ์ละไม่กาํหนดแน่นอนตายตวั 
9.  การนิเทศที�ดีจะตอ้งดาํเนินการดว้ยวิธีการที�มีระเบียบแบบแผน มีการประสานการ

ปฏิบติัการอยา่งมีแผนและดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง 
10.  การนิเทศที�ดีตอ้งพิจารณาใหค้วามสาํคญักบัผลที�จะไดรั้บและความมั�นคงถาวรของ

ผลที�ไดรั้บนั
น 
11.  การนิเทศที�ดีจะต้องเป็นวิชาชะกล่าวคือ เป็นการแสวงหาวิธีการต่างๆ เพิ�มขึ
 น

เพื�อที�จะให้การประเมินบุคลากร วิธรการและผลที�ไดรั้บ โดยคาํนึงถึงมาตรฐานที�ไดต้ั
งไว ้และมุ่ง
ไปสู่การนิเทศตนเองได ้

สรุปไดว้่า หลกัการนิเทศการสอนมีเป้าหมายหลกัอยู่ที�คุณภาพของผูเ้รียน จึงมุ่งที�ครู
เพื�อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการสอนในทางที�ดีขึ
น พฤติกรรมการสอนของครูที�มีผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน ในการดาํเนินการนิเทศการสอนนั
น จะตอ้งดาํเนินการในลกัษณะที�
เป็นกระบวนการในการทาํงานควบคู่สอดคล้องกับการบริหารเพื�อปรับปรุงการสอนโดยตรงมี
ระเบียบแบบแผนและต่อเนื�อง โดยตั
งอยูบ่นพื
นฐานของปรัชญาวทิยาศาสตร์ และประชาธิปไตย 

6.2)  กระบวนการนิเทศการสอน 
สงดั  อุทรานนัท ์(2530, น. 84) เสนอกระบวนการไว ้5 ขั
นตอนมีชื�อยอ่วา่ PIDRE ดงันี
  
ขั
นที�  1  การวางแผนการนิเทศ (planning-P) 
ขั
นที�  2  การใหค้วามรู้ในสิ�งที�จะทาํ (informing-I) 
ขั
นที�  3  การปฏิบติังาน (doing-D) 
ขั
นที�  4  การสร้างขวญัและกาํลงัใจ (reinforcing-R) 
ขั
นที�  5  การประเมินผลผลิตของการดาํเนินงาน (evaluating-E) 
Haris (1985 อา้งถึงใน กิติมา  ปรีดีดิลก, 2532, น. 277) ได้สรุปขั
นตอนของ

กระบวนการนิเทศการศึกษาในรูปของ POLCA ไวด้งันี
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1.  การวางแผน (planning) หมายถึง การคิด การตั
งวตัถุประสงค ์การคาดการณ์ล่วงหนา้ 
การกาํหนดตารางงาน การคน้ควา้วธีิการปฏิบติังานและการวางแผนโปรแกรม 

2.  การจดัองคก์าร (organizing) หมายถึง การตั
งเกณฑ์มาตรฐาน การรวบรวมทรัพยากร
ที�มีอยูท่ ั
งคนและวสัดุอุปกรณ์ ความสัมพนัธ์แต่ละขั
น การมอบหมายงานประสานงาน การกระจาย
อาํนาจตามหนา้ที�โครงสร้างขององคก์ารและการพฒันานโยบาย 

3.  การนาํไปสู่ปฏิบติั (leading) หมายถึง การตดัสินใจ การเลือกสรรบุคคล การเร่งจูงใจ
ใหมี้กาํลงัใจ การแนะนาํ นวตักรรมใหม่ๆและใหค้วามสะดวกในการทาํงาน 

4.  การควบคุม (controlling) หมายถึง การสั�งการ การให้รางวลั การลงโทษ การให้
โอกาส ในการทาํงานตลอดจนระเบียบกฎเกณฑต่์าง ๆ 

5.  การประเมินผล (assessing) หมายถึง การตดัสินใจการปฏิบติังาน การวิจยั และวดัผล
การปฏิบติังาน 

สรุปไดว้า่ จากแนวคิดดา้นกระบวนการนิเทศการสอนนั
น กระบวนการนิเทศการสอน
เป็นการดาํเนินการอย่างเป็นขั
นตอน ตามระแบบและต่อเนื�อง การจดัการเรียนการสอนจะบรรลุ
เป้าหมายโดยบุคลากรภายในและภายนอกร่วมกนัดาํเนินการ ซึ� งหมายถึงแผนงานในการนิเทศการ
สอนที�มีระเบียบขั
นตอนในการดาํเนินงานที�ชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 
 
2.4   แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัการจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

กรมสามญัศึกษา (2542, น. 3-4) ไดใ้ห้แนวความคิด ในการจดัการเรียนการสอนที�เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดงันี
  

1. ผู ้เ รียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง โดยครูมีบทบาทเป็น
ผูส้นับสนุนการเรียนรู้ และให้บริการด้านความรู้แก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนจะรับผิดชอบตั
งแต่เลือกและ
วางแผนสิ�งที�ตนจะเรียนหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเลือก และจะเริ�มตน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ย
การศึกษาคน้ควา้รับผดิชอบการเรียนตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จะตอ้งคาํนึงถึงเนื
อหาวิชาที�เรียนและวิธีที�ใชส้อน
โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัเนื
อหาวชิา ประสบการณ์เดิม และความตอ้งการของผูเ้รียน 

3. การเรียนรู้จะประสบผลสาํเร็จหากผูเ้รียนมีส่วนในกิจกรรมการเรียนรู้ และไดท้าํงาน
ร่วมกบัเพื�อนๆ ไดค้น้พบขอ้คาํถามและคาํตอบใหม่ๆ สิ�งใหม่ๆ ประเด็นที�ทา้ทายความสามารถใน
เรื�องใหม่ๆ ที�เกิดขึ
น รวมทั
งการบรรลุผลสาํเร็จของงานที�พวกเขาริเริ�มดว้ยตนเอง 
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4. การที�ผูเ้รียนปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั และระหวา่งกลุ่ม จะช่วยส่งเสริมความเจริญงอก
งามการพฒันาความเป็นผูใ้หญ่ การรู้จกัปรับปรุงวธีิการทาํงาน จึงเป็นสิ�งสาํคญัที�จะช่วยส่งเสริมการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนัของผูเ้รียน 

5. การจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัมุ่งให้ผูเ้รียนมองเห็นความสามารถ
ของตนเองในแง่มุมต่างๆ อนัจะทาํให้ผูเ้รียนมีความมั�นใจในตนเอง และรู้จกัควบคุมตนเองไดม้าก
ขึ
 นสามารถปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของตนเอง ให้สอดคล้องกับสิ� งแวดล้อมและมีส่วนร่วมกับ
เหตุการณ์ 

6. ผูเ้รียนไดพ้ฒันาประสบการณ์การเรียนรู้หลายๆ ดา้นพร้อมกนัไป ไม่วา่จะเป็นดา้น
ความรู้ ความคิด ดา้นการปฏิบติัดา้นอารมณ์และความรู้สึก หรือดา้นคุณลกัษณะ 

7. ครูเป็นผูอ้ ํานวยความสะดวกและเป็นผู ้ให้บริการความรู้แก่ผูเ้รียนครูจะต้องมี
ความสามารถในการคน้พบความตอ้งการที�แทจ้ริงของผูเ้รียน เป็นแหล่งความรู้ที�ทรงคุณค่าของ
ผูเ้รียนและสามารถคน้ควา้จดัหาสื�อวสัดุอุปกรณ์ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน เป็นกลัยาณมิตรของผูเ้รียน
โดยแท ้

อารี  พนัธ์มณี (2542, น. 155-157) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการเรียนรู้จากการหยั�งเห็นของ 
โคเล่อร์ไวว้า่ การที�บุคคลจะเกิดการหยั�งเห็นไดเ้ร็วหรือชา้ ยอ่มอยูก่บัสมรรถวิสัยของแต่ละบุคคลที�
มีความแตกต่างกนัตามความพร้อม ระดบัอาย ุระดบัสติปัญญา ประสบการณ์เดิม การลองผิดลองถูก 
ซึ� งครูผูส้อนสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดด้งันี
  

1. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที�
สอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดิม ที�จะทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจมากขึ
น 

2. ครูควรเข้าใจ ในความแตกต่างทางสติปัญญาของผูเ้รียนแต่ละคนที�จะประสบ
ความสาํเร็จในการเรียนไม่เท่าเทียมกนั ดงันั
น จึงเป็นการสอนอยา่งมีขั
นตอนตามลาํดบั 

3. ใชว้ธีิการสอนที�ดีหลายวิธีให้เหมาะสมกบัแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงันั
น ครูควร
เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้หลายๆ แบบแตกต่างกนั 

4. การรู้จกัผูเ้รียนอย่างแทจ้ริง โดยครูผูส้อน ควรสังเกตเด็กของตนอยา่งแทจ้ริง จึงจะ
ไดรู้้จกัลกัษณะเฉพาะของเด็กในกลุ่มที�ตนสอน เพื�อจะไดจ้ดักิจกรรมตอบสนองความตอ้งการที�
แทจ้ริงของผูเ้รียน 

5. ครูควรจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื�อช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ไดง่้ายขึ
น 
ศิริชยั  กาญจนวาสี (2543, น. 63) ในการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัมี

ทฤษฎีที�มีความเกี�ยวขอ้งดงัต่อไปนี
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1. ทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) เป็นทฤษฎีที�มุ่งความสนใจไปที�
บทบาทของผูเ้รียนในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ (constructing new knowledge) เชื�อวา่ การเรียนรู้
เป็นการพยายามเชิงสังคม เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั ซึ� งเน้นความสําคญัของการสร้างความรู้
โดยกลุ่มคนซึ�งกล่าวโดยสรุปไดว้า่ 

1.1 ผูเ้รียนสร้างระแบบความเขา้ใจดว้ยตนเองมากกวา่การส่งผา่น หรือการถ่ายทอด
จากผูส้อน (Construct their own understanding) 

1.2 การเรียนรู้ใหม่สร้างบนฐานของการเรียนรู้ที�ผ่านมา (Prior understanding) 
ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ไดโ้ดยอาศยัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 

1.3 การเรียนรู้เกิดขึ
นจากการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social interaction) ซึ� งการมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ความเขา้ใจ กบั
แนวคิดต่างๆ และทาํใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสประเมินความเขา้ใจของตนเอง 

1.4 การเ รียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง ส่ง เส ริมให้การเ รียน รู้มีความหมาย 
(Meaningful leaning) ยอมรับขอ้มูลที�มีอยูเ่ดิม และขอ้มูลใหม่ที�เกิดขึ
น 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีที�เชื�อว่าการเรียนรู้เกิดจากพลัง
กระตุน้จากภายนอกในรูปของการใชร้างวลัและการลงโทษ ผูเ้รียนมีบทบาทคอยรับ (passive) สิ�ง
เร้าและมีปฏิสัมพนัธ์ ส่วนผูส้อนมีบทบาทในการควบคุมและกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมที�ตาดหมาย
ดว้ยการใหร้างวลัหรือการลงโทษ 

3. ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitivism) เป็นทฤษฎีที�เชื�อวา่ การเรียนรู้เกิดจากการรับข่าวสาร
จดัเก็บข่าวสาร และการนาํข่าวสารออกมาใช้ ผูเ้รียนตอ้งตื�นตวั (active) ในการพฒันากลยุทธ์ที�จะ
สร้างความเขา้ใจอยา่งมีความหมาย ส่วนผูส้อนถือเป็นผูร่้วมกระบวนการพฒันากลยุทธ์ และการใช้
กลยทุธ์อยา่งมีความหมาย 

4. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanism) เป็นทฤษฎีที�เชื�อว่ามนุษยทุ์กคนเกิดมาพร้อมกบั
ความดีที�ติดตวัมาแต่กาํเนิดมีอิสระที�จะนาํตนเองและพึ�งตนเองได ้มีความคิดสร้างสรรค์ที�จะทาํ
ประโยชน์ต่อสังคม มีอิสระในการเลือกทาํสิ�งต่างๆ ที�จะไม่ทาํให้ผูใ้ดเดือดร้อนในการจดัการเรียนรู้
ตามทฤษฎีนี
ควรใหผู้เ้รียนมีสมรรถภาพในดา้นความรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และทกัษะไปพร้อมๆกนั
ซึ� งหมายความว่า ครูควรฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด รู้จกัใช้เหตุผลมีความชื�นชมต่อสิ� งที�เรียน และให้
ผูเ้รียนลงมือทาํกิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง 

ประเวศ  วะสี (2543) กล่าววา่ การเรียนรู้ที�ดีจะก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในความรู้สึก
นึกคิดของมนุษย ์มนุษยเ์ป็นสัตวที์�มีศกัยภาพการเรียนรู้สูงยิ�ง แต่ยงัใชศ้กัยภาพนี
นอ้ยมาก ระเบียบ
วาระใหญ่ที�สุดของมนุษยชาติ คือ แสวงหากระบวนการเรียนรู้ที�สามารถพฒันามนุษยใ์ห้เต็มตาม
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ศกัยภาพแห่งความเป็นมนุษย ์โดยเรียนรู้แลว้รู้ความจริง เรียนรู้แลว้รู้ความงาม หรือความถูกตอ้ง
เรียนรู้อยา่งมีความสุข และเรียนรู้แลว้บรรลุความสุข การเรียนรู้จะเป็นสิ�งประเสริฐที�สุดของมนุษย์
เพราะทาํให้มนุษยค์น้พบสิ�งที�ดีที�สุดในตวัเอง ปลดปล่อยไปสู่อิสรภาพ และสร้างสรรค์ระบบอยู่
ดว้ยกนัอยา่งสันติ 

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544, น. 1-4) กล่าวว่า การจดัการ
เรียนรู้ที�ยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั หมายถึง การจดัการเรียนรู้ที�มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน สนองความ
แตกต่างระดบับุคคล ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้พฒันาเต็มตาม
ศกัยภาพรอบดา้น สมดุล มีทกัษะการแสวงหาความรู้ความสามารถ นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงได ้
ซึ� งมีหลกัการ ดงันี
  

1. ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาได ้
2. เป้าหมายการเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ทั
งร่างกาย จิตใจและ

สติปัญญา ความรู้และคุณภาพชีวติ 
3. การเรียนรู้เกิดขึ
นไดทุ้กที�ทุกเวลาต่อเนื�องตลอดชีวติ 
4. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในสิ�งที�มีความหมาย สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
5. ผูเ้รียนเรียนรู้จากการไดคิ้ด ปฏิบติัจริงและสรุปความรู้ดว้ยตนเอง 
6. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและร่วมมือในการพฒันาการเรียนรู้เป็นสาํคญั 
สุนีย ์  ภู่พนัธ์  (2546, น. 63-64) ไดเ้สนอแนวความคิดไวด้งันี
  
1. ธรรมชาติของเด็กครูควรรู้จักธรรมชาติของเด็กว่าเด็กมีธรรมชาติของความ

กระตือรือร้น อยากรู้อยา่งตรงไปตรงมา ชอบคิด และมีความคิดสร้างสรรค์ในตวัเองทุกคนจึงควร
สะทอ้นธรรมชาติของเด็ก ใหเ้ด็กแสดงพฤติกรรมที�เป็นธรรมชาติของเขาออกมา 

2. ครูควรจะเขา้ใจเอกกัตบุคคล เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กแต่ละคนมี
ศกัยภาพความต้องการ ความสนใจ และความถนัดต่างกัน ครูต้องยอมรับความแตกต่างความ
หลากหลายของเด็กทุกคนถือวา่ทุกคนมีศกัดิ� ศรี และยอมให้เด็กเป็นตวัของตวัเอง มีเสรีภาพและมี
ความอิสระ  

Dewey  เป็นบุคคลสําคญัของการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child centered 
leaning) มีแนวคิดว่า การศึกษาเป็นส่วนหนึ� งของสังคม โรงเรียนจึงมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมอยู่
ตลอดเวลา ครูที�ดีจะตอ้งนาํประสบการณ์ความสนใจและปัญหาจากสังคมภายนอกเขา้มาแทรกใน
กิจกรรมของโรงเรียนครูจะตอ้งเขา้ใจความตอ้งการและความสนใจของเด็ก ตระหนกัในการสร้าง
ผูเ้รียนให้เกิดความงอกงามและพฒันาการ (growth and development) ตามศกัยภาพของเด็กแต่ละ
คน หลกัสูตรไม่ใช่ศูนย์กลางของการเรียนรู้แต่ศูนยก์ลางการเรียนรู้อยู่ที�ตวัเด็ก (child-centered) 
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การเรียนรู้เด็กเป็นศูนยก์ลางในสิ�งที�เขาตอ้งการเรียนรู้ เมื�อเด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้มจะทาํให้
เกิดการเรียนรู้ซึ� งเด็กจะเรียนรู้ไดดี้โดยผา่นกิจกรรมที�เด็กลงมือกระทาํ 

Brandes and Ginis (1988, p. 163) มีแนวคิดวา่ การเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั คือ
ระบบการจดัการเรียนรู้ซึ� งมีผูเ้รียนเป็นหวัใจสาํคญั ดว้ยความเชื�อที�วา่ มนุษยทุ์กคนมีสิทธิ� ที�จะบรรลุ
ศกัยภาพสูงสุดของตนเอง 100% ผูเ้รียนจะไดรั้บการส่งเสริมให้เขา้ร่วมและรับผิดชอบการเรียนรู้
ของตนเอง 

Marcy (1994, p. 78) ไดม้องการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัวา่ผูเ้รียน
ไม่ได้เป็นเพียงผูรั้บการเรียนการสอนที�ผูอื้�นออกแบบให้เท่านั
น แต่พวกเขาจะตอ้งเขา้ร่วมอย่าง
กระตือรือร้นในการกาํหนดสิ�งที�ตอ้งการเรียน และวธีิการที�ตอ้งการเหล่านั
นจะสัมฤทธิ� ผลดว้ย 

สรุปไดว้า่ แนวคิดเกี�ยวกบัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญันั
น คือแนวทางใน
การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน โดยจดัการเรียนการสอนที�ให้ความสําคญัต่อบทบาท
ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ไดล้งมือปฏิบติัจน
เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเองเนน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะมีบทบาทสาํคญัในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผูค้อยแนะนาํและอาํนวย
ความสะดวก ให้บริการดา้นความรู้ มีแหล่งการเรียนรู้ที�หลากหลายตอบสนองความแตกต่างของ
ผูเ้รียน โดยผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งหลากหลาย 

2.4.1  ความหมายของการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั จดัเป็นยุทธศาสตร์สําคญัที�

กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดใหเ้ป็นยทุธศาสตร์หลกัของการปฏิรูปการศึกษา มีผูใ้ห้ความหมายของ
การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไวด้งันี
  

อาภรณ์  ใจเที�ยง (2540, น. 75) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยยึดหลกัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางว่า เป็นกิจกรรมที�ครูเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนอย่างแทจ้ริง คือ เป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมด้วยตนเอง ส่วนครูจะเป็นผูป้ระสานงาน ให้
คาํแนะนาํ ช่วยแกปั้ญหาเมื�อผูเ้รียนตอ้งการ กระตุน้ให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมเป็นผูส้รุปประเด็นสําคญั 
การเรียนการสอนดาํเนินไปโดยการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน 

บงัอร  อนุเมธางกูร (2541, น. 34) กล่าวว่า การสอนในลักษณะที�ยึดผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง เป็นการสอนในลกัษณะใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ โดยใหโ้อกาสนกัเรียนไดคิ้ดมีส่วนร่วมใน
การแสดงออก การปฏิบติัในกิจกรรมกลุ่ม ปฏิบติักิจกรรมภาคปฏิบติัด้วยตนเอง ซึ� งจะมีครูเป็นผู ้
กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการคิด อยากรู้คาํตอบ เพื�อจะเป็นส่วนหนึ� งที�ทาํให้
นกัเรียนศึกษา ทดลองหาคาํตอบดว้ยตนเอง 
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ทิศนา  แขมมณี (2542, น. 4-6) กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั
หมายถึงการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีบทบาทสําคญัในการเรียนรู้ ซึ� งดูได้จากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนผูเ้รียนที�มีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น มีจิตใจจดจ่อผกูพนั และมีปริมาณการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที�มากขึ
น โดยตอ้งสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์
และสามารถเรียนดว้ยตนเองได ้

วฒันาพร  ระงบัทุกข์ (2543, น. 5) กล่าวไวว้า่ แนวคิดการจดัการเรียนการสอนที�เน้น
ผูเ้รียนเป็นสําคญันั
น คิดคน้ขึ
นโดย Cart R. Rogers ซึ� งใชค้าํวา่เด็กเป็นศูนยก์ลาง (Child – Center) 
โดยวิธีการนี
 ผูเ้รียนจะไดรั้บการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมเต็มที� ต่อการเรียนรู้
ของตนโดยส่งเสริมความคิดของผูเ้รียนและอาํนวยความสะดวกใหเ้ขาไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง
อยา่งเตม็ที� 

สุมิตร  คุณากร (2543, น. 137) กล่าววา่การจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั
นั
น หมายถึง การกระทาํกิจกรรมที�เกี�ยวกบัการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการ
ต่างๆ เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยวิธีต่างๆ เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการไปตาม
เป้าหมายของหลกัสูตร โดยผูเ้รียนจะมีลกัษณะที�พึงประสงค ์คือ เป็นเด็กดี คนเก่ง และมีความสุขซึ� ง
สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, น. 11-12) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของ
ผูเ้รียนที�พึงประสงคไ์ว ้ดงันี
  

คนดี คือ คนที�ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที� ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมมี
คุณลกัษณะที�พึงประสงคท์ั
งดา้นจิตใจและพฤติกรรมที�แสดงออก เช่น มีวินยั มีความเออเฟื
 อเกื
อกูล 
มีเหตุผล รู้หน้าที� ซื�อสัตย ์พากเพียร ขยนั ประหยดั มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็น
และสิทธิของผูอื้�น มีความเสียสละ รักษาสิ�งแวดลอ้ม สามารถอยูก่บัผูอื้�นอยา่งมีสันติสุข 

คนเก่ง คือ คนที�มีสมรรถภาพสูง ในการดาํเนินชีวิต โดยมีความสามารถด้านใดด้าน
หนึ� ง หรือรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น ทักษะ และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถภาษาศิลปะ 
ดนตรี กีฬา มีภาวะผูน้าํ รู้จกัตนเอง ควบคุมตนเองได ้เป็นตน้ เป็นคนทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัโลก 
ทนัเทคโนโลยี มีความเป็นไทย สามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพ และทาํประโยชน์ให้เกิดแก่
คน สังคม และประเทศชาติได ้

คนมีความสุข คือ คนที�สุขภาพดีทั
งกายและจิต เป็นคนร่าเริงแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง
จิตใจ เขม้แข็งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีความรักต่อทุกสรรพสิ�ง มีอิสรภาพปลอดจากการตกเป็นทาสของ
อบายมุขและสามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งเพียงพอแก่อตัภาพ 
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คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2544, น. 5) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการเรียน
การสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัไวว้่า การจดัการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั หรือการเรียนรู้ที�
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที�ผูส้อนไดจ้ดัหรือดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบั
ผูเ้รียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถทางปัญญา วิธีการเรียนรู้ โดยบูรณาการ
คุณธรรมค่านิยมอนัพึงประสงคใ์ห้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัจริงไดพ้ฒันากระบวนการคิด 
วิเคราะห์ ศึกษาคน้ควา้ทดลอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ด้วย
วิธีการ กระบวนการ และแหล่งการเรียนรู้ที�หลากหลายที�เชื�อมโยงกบัชีวิตจริงทั
งในและนอก
ห้องเรียน มีการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐาน
หลกัสูตรที�กาํหนด 

พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ (2544, น. 7) ให้ความหมายไวว้่า การจดัการเรียนการสอนที�เน้น
ผูเ้รียนเป็นสําคญั (Child – Centered Approach) คือแนวการจดัการเรียนการสอนที�เน้นให้ผูเ้รียน
สร้างความรู้ใหม่และสิ�งประดิษฐใ์หม่ โดยการใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และให้ผูเ้รียนมี
ปฏิสัมพนัธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน โดยครูมีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั หมายถึง กระบวนการ การ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัการดาํรงชีวติ โดยการเชื�อมโยงกบัธรรมชาติ จินตนาการ
ความงาม ปัญญา และฐานความคิด เหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการแสดงออก ปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง การปฏิบติัในกิจกรรมกลุ่ม ไดพ้ฒันากระบวนการ
คิด มีอิสระในการเรียนรู้ตามความถนดั และความสนใจ ความสามารถคน้พบ ขอ้ความรู้ต่างๆ ได้
ดว้ยตนเอง ซึ� งครูผูส้อนจะมีการพฒันาพฤติกรรมการสอนให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาพฤติกรรม
ของนักเรียน ครูเป็นผูก้ระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นเกิดการเรียนรู้เพื�อสร้างปัญญา  
ให้รู้จกัจนเอง รู้จักใฝ่หาความรู้ รู้จักโลก สามารถพึ� งตนเองได้ทั
 งทางเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม  
อยูร่่วมกนัอยา่งมีคุณภาพ เรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง มีความสุขสนุกสนานและเกิดฉนัทะในการเรียนรู้ 
คิดอยากรู้คาํตอบ ครูจะเป็นผูป้ระสานงาน ให้คาํแนะนาํ ช่วยแกปั้ญหาเมื�อผูเ้รียนตอ้งการ   กระตุน้
ใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรม  เป็นผูส้รุปประเด็นสาํคญัดว้ยตนเอง นาํขอ้ความรู้นั
นไปใชป้ระโยชน์ได ้

2.4.2  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
จากแนวคิด หลกัการ ความจาํเป็น และทฤษฎีต่างๆ ของการปฏิรูปการศึกษา แนวทางสู่

การปฏิบติัที�สามารถพฒันาผูเ้รียนได้นั
น ตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ ซึ� งกระบวนการเรียนรู้
นบัเป็นวิถีทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบติัของครูผูส้อน ในการที�จะพฒันา
ผูเ้รียน ใหมี้คุณลกัษณะและพฤติกรรมทางการเรียนที�พึงประสงคโ์ดยมีรูปแบบการจดักระบวนการ
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เรียนรู้ที�หลากหลาย แตกต่างกนัตามทกัษะ ความสามารถของผูส้อน เนื
อหาในแต่ละรายวิชา และ
ความพร้อมด้านศักยภาพของผูเ้รียนในแต่ละบุคคล โดยนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง 
กระบวนการเรียนรู้ที�เนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั ดงันี
  

พิมพนัธ์  เตชะคุปต ์(2542, น. 39) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ที�ยึดนักเรียนเป็นสําคญัที�ต้องเน้นผูเ้รียนได้คิด วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แก้ปัญหาเป็น มีความ
ตระหนกัมีจิตสาํนึก และสามารถนาํความรู้ไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั และชีวิตการทาํงานไดเ้ป็นผู ้
มีความสามารถแก้ปัญหาได้ดี เพื�อสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยให้ผูเ้ รียนสร้าง
กระบวนการความรู้ดว้ยตนเอง และฝึกฝนให้ใช้กระบวนการอย่างชาํนาญ คาํว่า กระบวนการที�ใช้
นั
น เมื�อไดศึ้กษาวเิคราะห์กระบวนการต่างๆ แลว้ สามารถแบ่งเป็น 2 กระบวนการสาํคญั คือ 

1.  กระบวนการคิด  คือการใช้การคิดตั
 งแต่ระดับพื
นฐานจนถึงกระบวนการคิด  
ซึ� งกระบวนการคิดเป็นการคิดระดับสูงได้แก่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิด
สร้างสรรค์ เป็นตน้ วิธีสอนที�ใช้เพื�อให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการคิดในการสร้างความรู้ เช่นวิธีสอน
แบบสืบสอน   แบบแนะนาํ  และแบบไม่มีการแนะนาํวิธีการคน้พบ วิธีสอนแบบเนน้ปัญหา วิธีใช้
ทกัษะกระบวนการ 9 ขั
น กรณีศึกษาสถานการณ์จาํลอง วธีิการเชื�อมโยงมโนทศัน์  เป็นตน้ 

2.   กระบวนการกลุ่ม เป็นแนวทางให้ผู ้เ รียนใช้ก ลุ่มเพื�อร่วมกันสร้างความรู้  
โดยประสานความร่วมมือ ประสานความคิดทาํงานร่วมกนั รับผดิชอบงานร่วมกนัจนสามารถบรรลุ
เป้าหมายการทาํงานกลุ่มควรจะตอ้งเป็นการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ หัวหน้าดี สมาชิกดี 
และกระบวนการทาํงานดี วิธีสอนที�ใช้เพื�อให้ผูเ้รียนใช้ทั
งกระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่ม 
คือวิธีการดังกล่าวตามขอ้ 1 แต่เป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่มหรือใช้วิธีการสอนกลุ่มสัมพนัธ์ วิธีการ
อภิปรายวธีิการเรียนแบบร่วมมือ เป็นตน้ 

ทิศนา  แขมมณี (2543, น. 5) กล่าวว่า การจดัการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
หมายถึงการเรียนการสอนที�ผูเ้รียนมีบทบาทสาํคญัที�สุด กล่าวคือผูเ้รียนเป็นผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ ทั
 งทางร่างกายสติปัญญา สังคมและอารมณ์ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู่ ข้อมูล คิด
วเิคราะห์และสร้างความหมาย ความเขา้ใจ ในสาระและกระบวนการต่างๆ ดว้ยตนเอง รวมทั
งไดล้ง
มือปฏิบติัจดักระทาํและนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

ประเวศ  วะสี (2543) มองในเชิง หลกัการวา่ การจดัการเรียนรู้ที�เอาชีวิตจริงของผูเ้รียน
เป็นตวัตั
 ง เรียนรู้เพื�อสร้างปัญญาให้รู้จกัตนเอง รู้จกัโลก สามารถพึ�งตนเองได้ทั
งทางเศรษฐกิจ 
จิตใจ สังคม อยูร่วมกนัอยา่งมีคุณภาพ เรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง มีความสุขสนุกสนานและเกิดฉนัทะ
ในการเรียนรู้ 
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พระราชวรมุนี  ประยูร  ธมจิตโต (2543, น. 4) บรรยายในเรื�องกระบวนการเรียนรู้ใน
พระพุทธศาสนาไวว้่า เด็กเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ และครูตอ้งสร้างความใฝ่รู้ขึ
นในจิตใจของ
เด็กให้ไดคื้อ ให้มีธรรมฉันทะ คือความใฝ่รู้ และกตัตุกมัยตาฉันทะ คือความใฝ่ทาํ เด็กมีความสุข 
ในการเรียนรู้ครูสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสัปปุริสสังเสวะ หมายความว่า ครูต้องเป็น
กลัยาณมิตร คือเพื�อนที�ดีมีเมตตาให้ความรักความอบอุ่นแกผูเ้รียน ครูอาจจะใช้วิธีการเสริมแรง
ทางบวกให้มากขึ
นจดัการเรียนการสอนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยถือวา่ผูเ้รียน
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เพื�อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจ 
และความสามารถของผูเ้รียน 

วฒันาพร  ระงบัทุกข์ (2543, น. 9) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
หนึ� งที�ได้รับความสนใจ และง่ายต่อการนาํ ไปปฏิบติัคือ CIPPA Model ซึ� งมีราบละเอียดของ
รูปแบบดงันี
  

C – Construct การให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลทาํ
ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ แปลความ ตีความ สร้างความหมาย และสังเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็น
ขอ้ความรู้ 

I – Interaction คือการให้ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัสิ�งต่างๆ ไดแ้ลกเปลี�ยนและเรียนรู้
จากบุคคลอื�น จากสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ ทางธรรมชาติและสื�อต่างๆ 

P – participation คือการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทั
งในดา้นร่างกาย อารมณ์ ปัญญาและ
สังคมในการเรียนรู้ใหม้ากที�สุด 

P – Process and Product คือการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการ มีผลงานจากการเรียน 
A – Application คือการใหผู้เ้รียนนาํความรู้ที�ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
หน่วยศึกษานิเทศก์ สํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร (2543, น. 52) ไดก้ล่าวว่า การ

สอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั คือการสอนที�มุ่งจดักิจกรรมที�สอดคลอ้งกบัการดาํรงชีวิตเหมาะสมกบั
ความสามารถและความสนใจของผูเ้รียนเป็นสาํคญั คือการสอนที�มุ่งจดักิจกรรมที�สอดคลอ้งกบัการ
ดาํรงชีวิตเหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รียนโดยให้นกัเรียนมีส่วนร่วมและลง
มือปฏิบติั จริงทุกขั
นตอนจนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร (2543, น. 52) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการจดัการเรียนการ
สอนซึ�งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั พอสรุปไดด้งันี
  

1.  ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ด้วยตนเอง  ด้วยวิธีแสวงหาขอ้มูล ศึกษาทาํความเขา้ใจ 
คิดวเิคราะห์ ตีความ แปลความ สร้างความหมายแก่ตนเอง สังเคราะห์ขอ้มูลสรุปขอ้ความรู้ 

1.1  ใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั และไดเ้รียนรู้จากกนัและกนั 
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1.2  ผูเ้รียนมีบทบาทและส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากที�สุด 
1.3  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกบัผลงาน 
1.4  ผูเ้รียนนาํ ความรู้ที�ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 

ศูนย์พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน (พ.ค.ร.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2543, น. 25-28) ได้พฒันาตัวบ่งชี
 การเรียนการสอนที�เน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญขึ
 น 
โดยกาํหนดตวับ่งชี
การเรียนของผูเ้รียน 9 ขอ้ และตวับ่งชี
การสอนของครู 9 ขอ้ ดงันี
 คือ 

ตวับ่งชี
การเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ไดแ้ก่ 
1.  ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงสัมพนัธ์กบัธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
2.  ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัจนคน้พบความถนดัและวธีิการของตนเอง 
3.  ผูเ้รียนทาํกิจกรรมและเปลี�ยนเรียนรู้จากกลุ่ม 
4.  ผูเ้รียนฝึกคิดอย่างหลากหลาย และสร้างสรรค์จินตนาการตลอดจนได้แสดงออก

อยา่งชดัเจนและมีเหตุผล 
5.  ผูเ้รียนได้รับการเสริมแรงให้คน้หาคาํตอบ แก้ปัญหา ทั
งด้วยคนเองและร่วมด้วย

ช่วยกนั 
6.  ผูเ้รียนไดฝึ้กคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลและสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
7.  ผูเ้รียนไดเ้ลือกทาํกิจกรรมตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจของตนเอง

อยา่งมีความสุข 
8.  ผูเ้รียนฝึกตนเองใหมี้วนิยัและมีความรับผดิชอบในการทาํงาน 
9.  ผูเ้รียนฝึกประเมินปรับปรุงตนเอง และยอมรับผูอื้�นตลอดจนสนใจใฝ่หาความรู้ 

อยา่งต่อเนื�อง 
ตวับ่งชี
การสอนของครู ไดแ้ก่ 
1.  ครูเตรียมการสอนทั
งเนื
อหาและวธีิการ 
2.  ครูจดัเอาสิ�งแวดลอ้มที�ปลุกเร้า จูงใจ และเสริมแรง ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
3.  ครูเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคลและแสดงความเมตตาผูเ้รียนอย่างทั�วถึง ครูจดั

กิจกรรมและสถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค ์
4.  ครูส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกคิด ฝึกทาํ และฝึกปรับปรุงตนเอง 
5.  ครูส่งเสริมกิจกรรมและเปลี�ยนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั
งสังเกตส่วนดี และปรับปรุง

ส่วนดอ้ยของผูเ้รียน 
6.  ครูใชสื้�อการสอนเพื�อฝึกการคิด การแกปั้ญหา และการคน้พบความรู้ 
7.  ครูใชแ้หล่งเรียนรู้ที�หลากหลายและเชื�อมโยงประสบการณ์กบัชีวติจริง 
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8.  ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวนิยัตามวธีิวฒันธรรมไทย 
9.  ครูสังเกตและประเมินพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�อง 
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543, น. 36-37) กล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียน

การสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั หมายถึง การจดักิจกรรมโดยวิธีต่างๆ อย่างหลากหลายที�มุ่งให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริงเกิดการพฒันาตนและสั�งสมคุณลกัษณะที�จาํเป็นสําหรับการเป็น
สมาชิกที�ดีของสังคมของประเทศชาติต่อไป การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�มุ่งพฒันาผูเ้รียน จึง
ตอ้งใชเ้ทคนิควธีิการเรียนรู้รูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนใน หลากหลายวธีิ ดงันี
  

1. การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม ได้แก่ การเรียนรู้แบบสืบค้น แบบค้นพบ 
แบบแกปั้ญหา แบบสร้างแผนผงัความคิด แบบใชก้รณีศึกษา แบบตั
งคาํถาม แบบใชก้ารตดัสินใจ 

2.  เทคนิคการศึกษาเป็นรายบุคคล ไดแ้ก่ วธีิการเรียนแบบศูนยก์ารเรียน แบบการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง แบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.  เทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ประกอบการเรียน เช่น การใช้
สิ� งพิมพ์ตาํราเรียน และแบบฝึกหัดการใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนย์การเรียนชุดการสอน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนสาํเร็จรูป 

4.  เทคนิคการจดัการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิสัมพนัธ์ ประกอบดว้ยการโตว้าทีกลุ่ม 
Buzz การอภิปราย การระดมพลงัสมองกลุ่มแกปั้ญหา กลุ่มการประชุมต่างๆ การแสดงบทบาท
สมมติ กลุ่มสืบคน้คู่คิด การฝึกปฏิบติั เป็นตน้ 

5.  เทคนิคการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ประสบการณ์ เช่น การจดัการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เกม กรณีตวัอย่างสถานการณ์จาํลองละคร เกม กรณีตวัอย่างสถานการณ์จาํลอง ละคร 
บทบาทสมมติ 

6.  เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ไดแ้ก่ ปริศนาความคิดร่วมมือแข่งขนัหรือกลุ่มสืบคน้ 
กลุ่มเรียนรู้ร่วมกนั ร่วมกนัคิด กลุ่มร่วมมือ 

7.  เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ การเรียนการสอนแบบใชก้ารเล่าเรื�อง 
(Story line) และการเรียนการสอนแบบแกปั้ญหา (Problem-Soloving) 

พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์(2545, น. 30) ไดก้ล่าววา่ การเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 
หรือ กาเรียนการสอนที�ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นแนวทางการจดัการเรียนการสอนที�ให้ผูเ้รียนใช้
กระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนการสอนที�ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน มีส่วน
ร่วมในการทาํกิจกรรมวิธสอนที�ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั สามารถใช้
วิธีการใดก็ได ้ที�เป็นวิธีสอนที�ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน อาจใช้วิธีสอนวิธีใดวิธีหนึ� ง หรือ
หลายๆ วธีิร่วมกนัก็ได ้
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Skinner (1904 อา้งถึงใน พรรณี  ชูทยั เจนจิต, 2538, น. 297) เชื�อว่าการสอนโดยใช้
เครื�องช่วยสอนและบทเรียนสําเร็จรูปสามารถเสริมแรงไดท้นัท่วงที ทั
งนี
 ผูเ้รียนสามารถทาํงานได้
ตามลาํพงัรู้สึกอิสระ รู้จกัการพึ�งตนเอง และมีความเชื�อมั�นในตนเองมากขึ
น 

Combs (1965 อา้งถึงใน พรรณี  ชูทยั เจนจิต, 2538, น. 442) ครูคือ ผูอ้าํนวยความ
สะดวกใหแ้ก่เด็ก กระตุน้ใหก้าํลงัใจเพราะช่วยใหเ้ด็กรู้จกัช่วยตนเองในเรื�องการเรียน 

Roger (1976 อา้งถึงใน พรรณี  ชูทยั เจนจิต, 2538, น. 441) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครู
ไวว้า่ ครูจะตอ้งเป็นผูที้�มีความเชื�อ มีศรัทธา ในความเป็นคนของคน เพราะการที�เชื�อและไวว้างใจ
ในความสามารถของ บุคคลช่วยใหบุ้คลากรนั
นพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

Maslow (1970 อา้งถึงใน พรรณี  ชูทยั เจนจิต, 2538, น. 442) ไดใ้ห้แนวคิดใหม่ที�
เรียกวา่ Third Force Psycology วา่ถา้ให้อิสระแก่เด็กๆ จะเลือกสิ�งที�ดีสําหรับตนเอง พ่อแม่และครู
ควรเปิดโอกาสให้เด็กเจริญเติบโต มิใช้เข้าไปยุ่งเกี�ยวและพยายามปรับพฤติกรรมตามที�ผูใ้หญ่
ตอ้งการ 

สรุปไดว้่า กระบวนการจดัการเรียนการสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั หมายถึง ผูเ้รียน
ตอ้งเป็นผูที้�มีบทบาทสําคญัที�สุด กล่าวคือผูเ้รียนเป็นผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ทั
งทาง
ร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ขอ้มูล คิดวิเคราะห์และสร้าง
ความหมาย ความเขา้ใจ ในสาระและกระบวนการต่างๆ ด้วยตนเอง รวมทั
งได้ลงมือปฏิบติัจดั
กระทาํและนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั โดยครูตอ้งสร้างความใฝ่รู้ขึ
นในจิตใจของเด็ก
ให้ได ้ครูผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยการเรียนรู้ ช่วยเอื
อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ขึ
น โดยการเตรียมเนื
อหา
วสัดุอุปกรณ์ สื�อการเรียนต่างๆ ให้เหมาะกบัผูเ้รียน ประเมินผลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ให้ไดรั้บ
การพฒันาและสําเร็จตามศกัยภาพไดป้ฏิบติัตามกระบวนการเพื�อการเรียนรู้ ไดรั้บความเอาใจใส่ 
ประเมินและช่วยเหลือเป็น 

2.4.3  ความสาํคญัของการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
วิชยั  วงศใ์หญ่ (2542, น. 2-3) กล่าววา่การจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั

นั
นผูส้อนจะตอ้งจดักระบวนกรเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนแต่ละคนมีความถนดัและ
วิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกนั ตอ้งใช้กระบวนการที�เสริมสร้างพลงัความสามารถที�มีอยู่ในตวัของ
ผูเ้รียนใหเ้จริญเติบโตเตม็ศกัยภาพ ให้ผูเ้รียนสามารถคิดเป็น พึ�งตนเองได ้และรู้จกัวิธีการแกปั้ญหา 
จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที�มีพลงั เพื�อเป้าหมายการจดัการศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 
สามารถที�จะดาํรงชีวติอยูใ่นโลกยคุโลกาภิวฒัน์ได ้

สมศกัดิ�   สินธุระเวชญ ์(2542, น. 7) ใหท้ศันะเกี�ยวกบัความสําคญัของการเรียนการสอน
ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัวา่ กระบวนการเรียนรู้นั
นตอ้งทาํใหผู้เ้รียนทุกคนมีความรู้สึกวา่สามารถเรียน
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ได้และเมื�อประสบความสําเร็จจะทาํให้อยากเรียนรู้มากขึ
น อนัจะทาํให้การเรียนรู้เป็นสิ�งที�ง่าย 
เพราะกระบวนการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที�สุดเมื�อผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ขึ
นดว้ย
ตนเองและกระบวนการเรียนรู้นั
นมีความหมายกบัผูเ้รียน ครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจรูปแบบของการเรียนรู้
และเทคนิคการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนที�แตกต่างกั
น และช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้นั
นให้
เป็นไปไดดี้ขึ
นตามธรรมชาติของผูเ้รียนแต่ละคน 

สํานกัคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, น. 12) กล่าววา่การเรียนรู้ที�พึงประสงค ์
คือกระบวนการทางปัญญาที�พฒันาบุคคลอย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ไดทุ้กเวลา ทุก
สถานที�เป็นกระบวนการเรียนรู้ที�มีความสุข บูรณาการเนื
อหาสาระตามความเหมาะสมของระดบั
การศึกษาสอดคล้องกบัความสนใจของผูเ้รียน ทนัสมยั เน้นกระบวนการคิด และการปฏิบติัจริง 
สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

กุลยา  ตนัติผลาชีวะ (2544, น. 21) กล่าววา่การจดัการเรียนการสอน หมายถึง การมุ่ง
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันา ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ความรู้ความสามารถที�ผูเ้รียนแต่ละวยั แต่คลคนพึง
มีโดยครูมีหน้าที�สร้างเด็กให้มีฐานความรู้ที�สามารถสอดรับการเรียนรู้ในขั
นสูงต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ชนาธิป  พรกุล (2544, น. 3) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอน ตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนมี
บทบาทในการเรียนรู้โดยการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที�สุด 

สาํลี  รักสุทธิ (2544, น. 2) กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั คือ
การจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติมาตรา 22-24 โดยถือวา่
ผูเ้รียนมีความสําคญัที�สุดให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมสร้างสรรคกิ์จกรรมทางการ
ศึกษาลงมือปฏิบติัจริง ครูเปลี�ยนบทบาทจากการเป็นผูชี้
 บอกให้ความรู้อย่างเดียว เป็นการอาํนวย
ความสะดวก สบายคอยช่วยเหลือในคราวจาํเป็นเท่านั
นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครู และผูเ้รียนจะ
เปลี�ยนไปกล่าวคือครูจะเป็นกลัยาณมิตร เป็นเพื�อทางวชิาการแก่เด็กเป็นที�ปรึกษาเมื�อมีปัญหา 

กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น. 34-35) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย 

1.  ความสอดคล้องกับผูเ้รียน หมายถึงมีการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เหมาะสมกับ
ศกัยภาพของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัเนื
อหาวชิา 

2.  การฝึกทกัษะและกระบวนการคิด หมายถึง มีการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้สังเกต
รวบรวมวเิคราะห์สรุปและเชื�อมโยงขอ้มูล 

3.  การฝึกปฏิบติั หมายถึง มีการจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบติัหรือเรียนรู้จาก
เหตุการณ์หรือของจริงและสามารถนาํความรู้ที�ไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
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4.  การสร้างองค์ความรู้ หมายถึง มีการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ความรู้ดว้ย
ตนเองและนาํความรู้ที�ไดรั้บมาแลกเปลี�ยนซึ�งกนัและกนั และสามารถสรุปสิ�งที�เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

5.  การบูรณาการ หมายถึง การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้กระบวนการเรียนรู้
คุณธรรมและจริยธรรม 

บูรชยั  ศิริมหาสาคร (2545, น. 3) กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอน คือ สภาพการเรียนรู้
ที�ครูจดัใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื�อใหบ้รรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามหลกัสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนที�ดี
ตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้เนื
อหาวิชาและสภาพแวดลอ้มอื�นๆ เช่น ชั
นหรือระดบัชั
น
ของผูเ้รียนสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและในชีวติจริง เป็นตน้ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, น. 14-15) กล่าวถึง มาตรา 24 
เกี� ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที� เ กี� ยวข้องดํา เ นินการ  
ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 ไวด้งันี
  

1.  จดัเนื
อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน
โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2.  ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้
มาใชเ้พื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3.  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื�อง 

4.  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั
รวมทั
งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที�ดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

5.  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื�อการสอนและ
อาํนวยความสะดวก เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั
งสามารถใชก้ารวิจยัเป็น
ส่วนหนึ�งของกระบวนการเรียนรู้ ทั
งนี
  ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสื�อการเรียนการ
สอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 

6.  จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ
นไดทุ้กเวลาทุกสถานที� มีการประสานความร่วมมือกบับิดา
มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื�อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

สุนีย ์ ภู่พนัธ์ (2546, น. 230-233) กล่าววา่ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละ
ครั
 งจาํเป็นจะตอ้งเริ�มจากการพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ในเรื�องใดเรื�องหนึ�งอาจจะทาํไดห้ลายๆ ชนิด ซึ� งจะมีความแตกต่างกนัเป็นอยา่งมากในเรื�องการใช้
เวลาการใชแ้รงงาน การใชท้รัพยากร ตลอดจนการใชง้บประมาณ โดยเหตุนี
ครูผูส้อนในฐานะเป็น
ผูส้อน เป็นผูจ้ ัดกิจกรรมให้กับผูเ้รียนควรพิจารณาจดัเลือกกิจกรรมที�เห็นว่าก่อให้เกิดความรู้
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ประสบการณ์และสามารถทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมายไดง่้ายที�สุด เร็วที�สุด ประหยดัเวลาที�สุดประหยดั
แรงงานและค่าใช้จ่ายมากที�สุด การสอนเพื�อให้บรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ� งอาจจะเลือกใช้
เฉพาะกิจกรรมที�เห็นวา่มีประสิทธิภาพมากที�สุดเพียง 1-2 กิจกรรม ก็เพียงพอแลว้ ไม่จาํเป็นจะตอ้ง
ทาํทุกๆ กิจกรรมเพราะการทาํเช่นนั
นนอกจากไม่เป็นการประยดัดว้ยประการทั
งปวงแล้วอาจจะ
ก่อใหเ้กิดความเบื�อหน่ายอีกดว้ย 

สรุปไดว้า่ ความสาํคญัของการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญันั
น อยูที่�การ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ ดว้ยการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้
ผูเ้รียนมีโอกาสลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ครูเป็นผูค้อยชี
แนะให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองในดา้นการคิด 
การปฏิบติั และการตดัสินใจจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รียนต้องคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกทกัษะและกระบวนการคิด โดยการจดั
กิจกรรมใหผู้เ้รียนไดส้ังเกต รวบรวม วเิคราะห์ สรุป เชื�อมโยงขอ้มูลได ้การฝึกปฏิบติั การสร้างองค์
ความรู้ การไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั
งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที�ดีงาม และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ การเป็นผูส้ร้างเสริมบรรยากาศที�อบอุ่นเป็นมิตร และการอาํนวยความสะดวกให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

2.4.4  การพฒันาการเรียนการสอน 
องค์ประกอบสําคญัที�ทาํให้เกิดการเรียนการสอน คือ ครู นักเรียน และสิ�งแวดล้อม

ทางการเรียน การเรียนรู้ของเด็กจะบงัเกิดผลมากน้อยเพียงใดขึ
นอยูก่บักระบวนการเรียนการสอน
เป็นสําคญั การจดัการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที�สําคญัที�สุดของการใช้หลักสูตร เพราะเป็น
กิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัเด็กมีครูเป็นผูจ้ดังบประมาณโดยคาํนึงถึงบรรยากาศที�เหมาะสม มีผูก้ล่าวถึง
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนไวด้งันี
  

พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ (2542, น. 35) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอน คือการให้
ความสําคญักบัผูเ้รียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนการ
สอนให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉงเกิดการ
เรียนรู้อยา่งมีความหมายเป็นวธีิการที�ใหอ้าํนาจแก่ผูเ้รียน ซึ� งจะนาํไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

วฒันาพร  ระงบัทุกข์ (2542, น. 12-14) ได้เสนอขั
นตอนในการเรียนการสอนที�เน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ซึ� งมีหลกัการและขั
นตอนดงันี
  

1.  ขั
นเตรียมการ ประกอบดว้ย 
1.1  การศึกษาและวเิคราะห์เรื�องที�จะสอน เพื�อเตรียมตนเองใหพ้ร้อมสําหรับบทบาท

ของผูเ้ป็นแหล่งความรู้ (Resource Person) ซึ� งจะตอ้งใหค้าํอธิบาย คาํแนะนาํคาํปรึกษาและให้ขอ้มูล
ความรู้เพียงพอและชดัเจนแก่ผูเ้รียน ครูจะตอ้งมีภาระหนกัการเตรียมตนเองดว้ยการศึกษาคน้ควา้
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อ่านและการทดสอบลองปฏิบติัมากๆ ในประเด็นและเนื
อหาที�ตนรับผิดชอบ รวมทั
งเตรียมขอ้มูล
ประสบการณ์อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งที�จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

1.2  การเตรียมแหล่งขอ้มูล เมื�อบทบาทครูไม่ใช่ผูบ้อกเล่ามวลความรู้อีกต่อไป ครูจึง
ตอ้งเตรียมแหล่งขอ้มูลความรู้แก่นกัเรียน ทั
งในรูปแบบของสื�อการเรียน ใบความรู้และวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที�ใช้ประกอบกิจกรรมในห้องเรียน หรือศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง ที�มีขอ้มูลความรู้ที�ผูเ้รียน
สามารถคดัเลือกศึกษาคน้ควา้ตามความตอ้งการหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ศูนยว์ิทยุบริการ ศูนย์
สื�อห้องสมุด ห้องโสตทศันศึกษา ห้องสมุดวิชา ห้องปฏิบติัการวิชาต่างๆ และห้องพิพิธภณัฑ์ใน
โรงเรียนทั
งนี
 รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนดว้ย ซึ� งครูสามารถสํารวจบญัชีรายชื�อหนงัสือ
อุปกรณ์สื�อต่างๆ ได้สําหรับผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามที�กาํหนดในกิจกรรม การเรียนหรือศึกษา
คน้ควา้ตามที�กาํหนดในกิจกรรม การเรียนหรือศึกษาคน้ควา้เพิ�มเติมทั
งในและนอกเวลาเรียน 

1.3  การจดัแผนการสอน บทบาทของครูก่อนการเรียนการสอนทุกครั
 งคือการวาง
แผนการจดักิจกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที�กาํหนด ครูจะตอ้งวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื�อให้ไดส้าระสําคญัและเนื
อหาขอ้ความรู้ อนัจะนาํไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที�เน้น
ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยบทบาทในส่วนนี
ครูจะทาํหนา้ที�คลา้ยผูจ้ดัการ (Manager) ที�กาํหนดบทบาท
ในการเรียนรู้ และความรับผิดชอบแก่ผูเ้รียน ให้เขาไดท้าํกิจกรรมตามความตอ้งการความสามารถ
และความสนใจของแต่ละคนเพื�อใหบ้รรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที�กาํหนด 

1.4  การเตรียมสื�อวสัดุอุปกรณ์ เมื�ออกแบบหรือกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้แลว้ครู
จะตอ้งพิจารณาและกาํหนดวา่ จะใชสื้�อวสัดุอุปกรณ์ เอกสาร หนงัสือหรือขอ้มูล แหล่งความรู้ต่างๆ 
รวมถึงห้องเรียนหรือสถานที�ใดบ้าง ในการจดักิจกรรมเพื�อให้การเรียนรู้ดังกล่าวบรรลุผลแล้ว
จดัเตรียมให้พร้อมบทบาทของครูตรงนี
 จึงเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitalor) เพื�อให้การเรียนรู้
บรรลุผล 

1.5  การเตรียมการวดัและประเมินผล บทบาทในดา้นการเตรียมการอีกประการหนึ�ง
คือการเตรียมเครื�องมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยการวดัให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และวดัใหค้รอบคลุมทั
งในส่วนของกระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ที�เกิดขึ
นทางดา้น
พุทธพิสัย (Cognitive) จิตพิสัย (Affective)   ทกัษะ (Skill) โดยเตรียมวิธีการวดัและเครื�องมือวดัให้
พร้อมก่อนทุกครั
 ง 

2.  ขั
นดาํเนินการ 
2.1  การเป็นผูช่้วยเหลือให้คาํแนะนาํปรึกษา (Helper and Advisor) คอยให้คาํตอบ

เมื�อผูเ้รียนตอ้งการความช่วยเหลือ เช่น ให้ขอ้มูลหรือให้ความรู้ในเวลาที�ผูเ้รียนตอ้งการเพื�อให้การ
เรียนรู้นั
นมีประสิทธิภาพยิ�งขึ
น 
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2.2  การเป็นผูส้นบัสนุนและเสริมแรง (Supporter and Encourager) ช่วยสนบัสนุน
หรือช่วยเหลือลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง รวมทั
งใหก้ารเสริมแรงตามความเหมาะสม 

2.3  การเป็นผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม (Active participant) โดยมีส่วนร่วมขณะผูเ้รียน
ปฏิบติักิจกรรมใหค้วามคิดเห็นเกี�ยวกบักระบวนการและผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และอาจใชข้อ้มูล
เนื
อหาความรู้เพิ�มเติมแก่ผูเ้รียนตามความเหมาะสม 

2.4  การเป็นผูติ้ดตามตรวจสอบ (Monitor) ตรวจสอบผลการทาํงานตามกิจกรรม
ของผูเ้รียนเพื�อให้ถูกตอ้งชดัเจนสมบูรณ์สังเกตและบนัทึกผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนรวมทั
งประเด็น
สาํคญัๆ ที�มีผลต่อการเรียนรู้ที�เกิดขึ
นขณะดาํเนินกิจกรรม 

2.5  การเป็นผู ้ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู ้เรียน 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน และให้ขอ้เสนอแนะแก่ผูเ้รียนตาม
ความเหมาะสม 

2.6  การเป็นผูส้ร้างเสริมบรรยากาศที�อบอุ่นเป็นมิตรโดยการสนับสนุนเสริมแรง 
และกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมทาํงานกบักลุ่ม แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยเต็มที�ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ� งกันและกัน อภิปรายโต้แยง้แสดงความคิดเห็นด้วยท่วงท่าที� นุ่มนวลให้เกียรติ 
และเป็นมิตรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อใหเ้ป้าหมายของกลุ่มบรรลุความสาํเร็จ 

3.  ขั
นประเมินผล  เป็นบทบาที�ครูผูส้อนตอ้งดาํเนินการเพื�อตรวจสอบวา่สามารถจดัการ
เรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที�กาํหนดไวห้รือไม่ ทั
งนี
ครูควรเตรียมเครื�องมือและ
วธีิการใหพ้ร้อมก่อนถึงขั
นตอนการวดัประเมินผลทุกครั
 ง และการวดัควรให้ครอบคลุมทุกดา้นโดย
เนน้การวดัจากสภาพจริง (Authentic Measurement) จากการปฏิบติั (Performance) และจากแฟ้ม
สะสมผลงาน (Portfolio) ซึ� งในการวดัและประเมินผลนี
นอกจากครูจะเป็นผูว้ดัและประเมินผลเอง 
แลว้ผูเ้รียนและสมาชิกของแต่ละกลุ่มควรมีบทบาทร่วมวดัและประเมินตนเองและกลุ่มดว้ย 

ทิศนา  แขมมณี (2542, น. 23-25) ไดก้ล่าวถึง การจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัไวด้งันี
  

1.  ดา้นเตรียมการสอน คือ ศึกษาและวเิคราะห์เรื�องที�สอนให้เขา้ใจศึกษาแหล่งความรู้ที�
หลากหลายวางแผนการสอน โดยกาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน วิเคราะห์เนื
อหา และความคิดรวบ
ยอดและกาํหนดรายละเอียดให้ชดัเจน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสําคญัตามหลกัซิปปาหรือ
อื�นๆ กาํหนดวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ จดัเตรียมสื�อ วสัดุการเรียนการสอนเอกสาร หนงัสือหรือ
ข้อมูลต่างๆ ที�จะเป็นสําหรับผูเ้รียนให้เพียงพอติดต่อแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ� งอาจจะเป็นบุคคล 
สถานที� หรือโสตทศันูปกรณ์   วสัดุต่างๆ และศึกษาหาความรู้เพิ�มเติม เครื�องมือการประเมินผลการ
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เรียนรู้และจดัเตรียมหอ้งเรียนหรือสถานที�เพื�อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เช่น อาจจาํเป็นตอ้งจดัโต๊ะ 
เกา้อี
ในลกัษณะใหม่ 

2.  ดา้นการสอน คือ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที�ดี กระตุน้ผูเ้รียนให้สนใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรม จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที�ไดเ้ตรียมไวโ้ดยอาจมีการปรับแผนให้เหมาะสมกบั
ผูเ้รียนและสถานการณ์ที�เป็นจริง ดูแลใหผู้เ้รียนดาํเนินกิจกรรมต่างๆ แกปั้ญหาที�อาจเกิดขึ
น อาํนวย
ความสะดวกแก่ผูเ้รียนในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุน้ผูเ้รียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
อยา่งเต็มที� สังเกตและบนัทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ให้คาํแนะนาํ และขอ้มูลต่างๆ แก่
ผูเ้รียนตามความจาํเป็น บันทึกปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ แก่ผูเ้รียนตามความจาํเป็นให้การ
เสริมแรงผูเ้รียนตามความเหมาะสมใหค้วามคิดเห็นเกี�ยวกบัผลงานการเรียนรู้ของผูเ้รียนและอาจให้
ขอ้มูลเนื
อหาความรู้เพิ�มเติมแก่ผูเ้รียนตามความเหมาะสม 

3.  ดา้นการประเมินผล คือการเก็บรวบรวมผลงานและประเมินผลการเรียนรู้ ของผูเ้รียน
ตามที�กาํหนดไวใ้นแผนการสอน 

เริงชยั  จงพิพฒันสุข (2543, น. 13) กล่าววา่ กิจกรรมการเรียนการสอนที�เนน้นกัเรียน
เป็นศูนยก์ลางหรือเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั คือ กิจกรรมที� ส่งเสริมให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้หาความรู้
ดว้ยตนเองอยา่งเตม็ใจและเตม็ศกัยภาพของตน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น. 31-37) ไดก้ล่าวถึง การพฒันาการจดัการเรียนการสอน
ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ไวด้งันี
  

1.  การวางแผนการสอน ประกอบดว้ย 
1.1  การวิเคราะห์หลกัสูตร หมายถึง การศึกษาคาํอธิบายรายวิชาหรือหน่วยการ

เรียนรู้แลว้จาํแนกเป็นเนื
อหาสาระ และจุดประสงค ์
1.2  การศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ดา้นขอ้มูลส่วนตวั ความรู้ ความสามารถ ความ

สนใจ ความถนดั และความประพฤติของผูเ้รียน 
2.  การเตรียมการสอน (แผนการสอน/แผนการจดัการเรียนรู้) ประกอบดว้ย 

2.1  การเตรียมเนื
อหา/สาระการเรียนรู้ หมายถึง การกาํหนดเนื
อหาสาระในแผนการ
สอน/แผนการจดัการเรียนรู้ 

2.2  การเตรียมกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน หมายถึง การกาํหนดกิจกรรมที�จะ
ใชจ้ดัการเรียนการสอน 

2.3  การเตรียมสื�อ/แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง การกาํหนดสื�อ แหล่งการเรียนรู้ที�จะใช้
ในกิจกรรม 

DPU



58 

2.4  การเตรียมการวดัและประเมินผล หมายถึง การกาํหนดวิธีการวดัและเครื�องมือ
วดัผล 

2.5  คุณภาพของแผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการสอน 
แผนการจดัการเรียนรู้ เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัอย่างน้อย ควรประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เนื
อหาสาระการเรียนรู้ กิจกรรม สื�อ แหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และสรุปผลการสอน 

3.  การจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 
3.1  ความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน หมายถึง มีการจดักิจกรรมหลากหลายสอดคลอ้งกบั

ความถนดั ความสนใจและความแตกต่างของผูเ้รียน 
3.2  การฝึกทกัษะและกระบวนการคิด หมายถึง มีการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดส้ังเกต 

รวบรวม วเิคราะห์ สรุปและเชื�อมโยงขอ้มูล 
3.3  การฝึกปฏิบติั หมายถึง มีการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัหรือเรียนรู้จาก

เหตุการณ์หรือของจริง และสามารถนาํความรู้ที�ไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
3.4  การสร้างองคค์วามรู้ หมายถึง มีการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้หาความรู้

ดว้ยตนเองและนาํความรู้ที�ไดรั้บมาแลกเปลี�ยนซึ� งกนัและกนั และสามารถสรุปสิ�งที�เรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 

3.5  การบูรณาการ หมายถึง มีการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ คุณธรรม และจริยธรรม 

4.  การใชสื้�อการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 
4.1  ความเหมาะสมของการใช้สื�อ หมายถึง มีการใช้สื�อ วตัถุ อุปกรณ์ และแหล่ง

เรียนรู้ที�เหมาะสมกบัเนื
อหา กิจกรรม และวยัของผูเ้รียน 
4.2  การมีส่วนร่วมในการใช้สื�อ หมายถึง ผูเ้รียนและครูใช้สื�อ วสัดุอุปกรณ์ในการ

ร่วมกนัหรือผูเ้รียนใชสื้�อเรียนรู้โดยลาํพงัคนเดียว หรือใชร่้วมกบัเพื�อน 
4.3  การประเมินผลการใชสื้�อ หมายถึง มีการประเมินผลการใชสื้�อ วสัดุอุปกรณ์และ

นาํผลการประเมินไปปรับปรุง พฒันาและเผยแพร่ 
5.  การวดัและประเมินผล ประกอบดว้ย 

5.1  กระบวนการวัด และประเมินผล หมายถึง มีวิธีการว ัดและประเมินผล
หลากหลายครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

5.2  คุณภาพของการวดัและประเมินผล หมายถึง มีวิธีการวดัและประเมินผล
หลากหลายครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้และไดผ้ลการประเมินตรงกบัความสามารถที�แทจ้ริง
ของผูเ้รียน 
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5.3  การมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล หมายถึง ครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง หรือ
ผูเ้กี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล และนาํผลมาพิจารณาประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

สรุปได้ว่า การจดัการเรียนการสอน หมายถึง แนวทางในการเสริมสร้างและพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน ที�ครูและนกัเรียนร่วมมือกนัจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการ
ไปตามเป้าหมายที�หลกัสูตรตอ้งการ ครูควรยึดหลกัการจดัตามแนวของหลกัสูตร กล่าวคือครูและ
นกัเรียนร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นเด็กเป็นสําคญั นั�นคือ ครูเป็นเพียงผูอ้าํนวยการให้
กิจกรรมเป็นไปตามแนวทางตามที�แผนการสอน และคู่มือเสนอแนะไว ้เด็กเป็นผูเ้สนอกิจกรรม
ต่างๆ มากที�สุดไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบใดก็ตาม ครูเป็นเพียงผูแ้นะนาํควบคุมดูแล อาํนวยความ
สะดวก ให้บริการดา้นความรู้ มีแหล่งการเรียนรู้ที�หลากหลาย ตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียน
เพื�อให้กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร ผูเ้รียนสามารถนํา
ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 

2.5  งานด้านวชิาการ   
2.5.1  ด้านการพฒันาหลักสูตร แนวการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ครูจาํเป็นตอ้งศึกษา

หลกัสูตรทั
งโดยรวมและเฉพาะวิชา เพื�อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
นกัเรียนไดรั้บความรู้ทกัษะ และเจตคติตามความมุ่งหมายของหลกัสูตร นกัการศึกษาให้ความหมาย
ของหลกัสูตรไวต่้างๆ กนัดงัต่อไปนี
  

กาญจนา  เกียรติประวติั (2540, น. 1) กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึงกิจกรรม หรือ
ประสบการณ์ทั
งหลายที�ครูหรือโรงเรียนจดัให้ผูเ้รียน เพื�อให้ผูเ้รียนพฒันาทุกด้าน คือร่างกาย
อารมณ์สังคม และจิตใจ  

จากความหมายของหลกัสูตรที�มีผูใ้หไ้วด้งักล่าว อาจสรุปไดว้า่ 
หลกัสูตร หมายถึง ขอ้กาํหนดที�วา่ดว้ยจุดมุ่งหมายทางการศึกษา เนื
อหาสาระที�บ่งชี
ดว้ย

ประมวลความรู้และประสบการณ์ ซึ� งมีแผนการเรียนการสอนเป็นกลไกล ภายใตก้ารนาํของครูและ
โรงเรียน เพื�อความงอกงามของนักเรียน ในส่วนการนาํหลกัสูตรไปใช้ หมายถึง การที�ผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูผูส้อนนาํหลกัสูตรไปปฏิบติัในสถานศึกษาตามแนวทางที�หลกัสูตรกาํหนดไวใ้ห้
เกิดผลสัมฤทธิ�  ดงันั
นการนาํหลกัสูตรไปใช้จึงเป็นองค์ประกอบที�นบัว่าสําคญัที�สุดของหลกัสูตร 
เพราะหลกัสูตรจะสัมฤทธิ� ผลเพียงใดนั
นขึ
นอยูก่บักิจกรรมในการนาํหลกัสูตรไปใชน้ั�นเองในเรื�อง
ของการนาํหลกัสูตรไปใช้ จากรายงานสัมมนาของ UNESCO (1978, pp. 65-66) ซึ� งประกอบดว้ย 
กลุ่มประเทศในเอเชีย คือ อาฟกานิสถาน บงัคลาเทศ อินเดีย อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ 
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ศรีลงักา เรื�อง Strategies and Procedures in Developing and Implementing Curriculum ณ ประเทศ
เกาหลีใต ้ไดก้ล่าวถึงการนาํหลกัสูตรไปใชว้า่จะประสบความสาํเร็จไดต้อ้งปฏิบติัดงันี
  

1.  จดักิจกรรมต่างๆ ของหลกัสูตรใหม่ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของแต่ละทอ้งถิ�น
ใหม้ากที�สุด 

2.  จดัสรรหน่วยบริหารงานและงบประมาณ 
3.  ผลิตเอกสารในการบริหารงาน  และงบประมาณ 
4.  จดัอบรมครูและวทิยากรเพื�อนาํไปอบรมครูเกี�ยวกบัการใชห้ลกัสูตรใหม่ในทอ้งถิ�น 
5.  ทาํการติดตามผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งใกลชิ้ด 
ส่วนในด้านความจําเป็นในการปฏิรูปหลักสูตร และการนําเอาหลักสูตรไปใช ้ 

นกัการศึกษาไดก้ล่าวไวด้งันี
  
สมหวงั  พิพิธยานุวฒัน์ (2542, น. 126) มีแนวคิดว่า การมีความรู้ความเข้าใจใน

หลกัสูตรดี ใชว้ิธีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั เนน้กระบวนการคิด
และการแกปั้ญหาอนัหลากหลาย ส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เอาใจใส่ผูเ้รียนอยา่ง
ทั�วถึง เลือกใชสื้�ออยา่งเหมาะสม ใช้วิธีการประเมินผลที�หลากหลาย และครอบคลุม ใชข้อ้มูลจาก
การประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดทั
งไตร่ตรองการสอนของตนเพื�อการปรับปรุง
ใหดี้ขึ
น 

สมศกัดิ�   สินธุระเวชญ์ (2542, น. 3) ได้กล่าวถึงความจาํเป็นในการปฏิรูปหลกัสูตร
การศึกษาขั
นพื
นฐานไว ้7 ประการ คือ 

1.  การเปลี�ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
2.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มีเจตคติให้การศึกษาเป็น

เครื�องมือสาํคญัในการพฒันาคน 
3.  ความลม้เหลวของการจดัการศึกษา ที�ไม่สามารถสร้างคนให้มีจิตใจที�ดี มีศกัยภาพ

อยา่งเพียงพอ 
4.  ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวามเจริญอยา่งรวดเร็ว 
5.  ความเป็นสังคมที�นาํไปสู่ความเป็นสากล จะตอ้งใชว้ธีิการแห่งปัญญา 
6.  การปฏิรูปสังคมให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทางสังคม ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ นักเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ผูส้อนเป็นผูจ้ดัการที�สร้างสภาพแวดลอ้ม การเรียนรู้
ทางบวก 

7.  ผลการประเมินหลักสูตรและการใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2551  
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2535) มีปัญหาหลายประเด็น 
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วฒันาพร  ระงบัทุกข์ (2543, น. 68) ได้กล่าวถึงขั
นตอนการแปลงหลกัสูตรไปสู่การ
สอนดงันี
  

1.  ศึกษาทาํความเขา้ใจเอกสารหลกัสูตร 
2.  ศึกษาจุดประสงคก์ลุ่มวชิา/กลุ่มประสบการณ์ในหลกัสูตร 
3.  วเิคราะห์คาํอธิบายรายวชิา/กลุ่มประสบการณ์ 
4.  จดัทาํโครงสร้างรายวชิา 
5.  จดัทาํโรงสร้างแผนการสอน 
6.  จดัทาํแผนการสอน 
สรุปไดว้่า การเปลี�ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ที�มีความเจริญกา้วหนา้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว รวมทั
งความลม้เหลวของการจดัการศึกษาที�ไม่สามารถ
สร้างให้คนมีจิตใจที�ดีมีศกัยภาพเพียงพอ จึงจาํเป็นตอ้งปฏิรูปหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัการปฏิรูป
สังคมโดยใหโ้รงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 และในการนาํหลกัสูตรไปใช ้ครูจะตอ้งศึกษา วิเคราะห์หลกัสูตร รวมทั
งจดัทาํแผนการสอน
ให้สอดคล้องกับศกัยภาพของโรงเรียนและทอ้งถิ�น หลักสูตรจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที�ตั
 งไว้
หรือไม่นั
 นขึ
 นอยู่กับการพฒันาหลักสูตรการใช้หลักสูตรซึ� งเป็นกระบวนการทาํให้หลักสูตร
กลายเป็นการปฏิบติั จึงจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ครูจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรเป็นอยา่งดี สามารถ
จะนาํไปดาํเนินการสอน ตามหลกัสูตรไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพราะหวัใจของการพฒันาหลกัสูตรและการ
นาํหลกัสูตรไปใชก้็คือการสอนและบุคคลสาํคญัก็คือครูนั�นเอง 

2.5.2  การพฒันาการเรียนการสอน จากสาระสําคญัที�ระบุไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที� 4 เรื�องแนวทางการจดัการศึกษา มาตรา 22 เรื�องการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียน
สําคัญที�สุด จึงเห็นว่าการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต บทบาทสําคัญอยู่ที�ผู ้เ รียน ผู ้เ รียนมี
ความสามารถพฒันาตนเองไดต้ามความ สารมารถ จุดมุ่งหมาย เนื
อหาหลกัสูตรจึงตอ้งให้ความรู้
ควบคู่กบัคุณธรรม เพื�อนาํไปปฏิบติัจริงใจชีวติประจาํวนัได ้โดยมีเนื
อหาบูรณาการให้สอดคลอ้งกนั 
การฝึกทกัษะ การจดับรรยากาศ ทาํให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ด้านการวดัและประเมินผลไม่
มุ่งเนน้วา่ความรู้ตอ้งเกิดในห้องเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ครูซึ� งเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํหนด
คุณภาพการศึกษา จะตอ้งทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัการปฏิรูประแบบการเรียนการสอนที�เน้นผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง ทั
งนี
 เพราะการศึกษาจะสัมฤทธิ� ผลที�ตั
งไวห้รือไม่ ขึ
นอยูก่บัการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนของครูเป็นสาํคญั 

2.5.3  ด้านการพฒันาสื�อการเรียนการสอน สื�อการเรียนการสอนมีความสําคญัอย่างยิ�งใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอน เพราะสื�อการเรียนการสอนช่วยสร้างบรรยากาศและสิ�งแวดลอ้ม
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ในห้องเรียน และช่วยพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ของเด็ก และช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการใช้สื� ออย่างหลากหลาย ทั
 งยงัช่วยให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู ้เรียนและช่วย
ประหยดัเวลาในการสอนนกัการศึกษาไดแ้บ่งประเภทของสื�อ และให้ความหมาย ความสําคญัของ
สื�อการเรียนการสอนไว ้ดงันี
  

ชยัยงค์  พรหมวงศ ์(2540, น. 5) ให้ความหมายสื�อการสอนวา่ วสัดุอุปกรณ์ละวิธีการ
ประกอบการสอนเพื�อใชเ้ป็นสื�อกลางในการสื�อความหมายที�ผูส้อนประสงคจ์ะส่ง หรือถ่ายทอดไป
ยงัผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจานี
 ยงัมีคาํอื�นๆ ที�มีความหมายใกล้เคียงกบัสื�อการสอน 
เป็นตน้วา่ 

สื�อการเรียน หมายถึง เครื�องมือ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที�จะมาสนบัสนุนการเรียนการ
สอนเร้าความสนใจผูเ้รียนรู้ใหเ้กิดการเรียนรู้เกิดความเขา้ใจดีขึ
นอยา่งรวดเร็ว 

สื�อการศึกษา คือ ระบบการนําวสัดุ และวิธีการมาเป็นตวักลางในการให้การศึกษา
ความรู้แก่ผูเ้รียนโดยทั�วไป 

โสตทศันูปกรณ์ หมายถึง วสัดุทั
งหลายที�นาํมาใชใ้นห้องเรียน หรือนาํมาประกอบการ
สอนใดๆก็ตาม เพื�อช่วยใหก้ารเขียน การพดู การอภิปรายนั
นเขา้ใจแจ่มแจง้ยิ�งขึ
น 

เปรื�อง  กุมุท (2539, น. 7) กล่าวว่า สื�อการสอน หมายถึง สิ�งต่างๆ ที�ใชเ้ป็นเครื�องมือ
หรือช่องทางสําหรับทาํให้การสอนของครูถึงผูเ้รียนและทาํให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์
หรือจุดมุ่งหมายที�ครูวางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี นอกจานี
ยงัใหค้วามสาํคญัของสื�อการสอน ดงันี
  

1.  ช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ
น เพราะมีความจริงจงัและมีความหมายชัดเจนต่อ
ผูเ้รียน 

2.  ช่วยใหน้กัเรียนรู้ไดใ้นปริมาณมากขึ
นในเวลาที�กาํหนดไวจ้าํนวนหนึ�ง 
3.  ช่วยใหผู้เ้รียนสนใจและมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในกระบวนการเรียนการสอน 
4.  ช่วยใหผู้เ้รียนมีความประทบัใจ  ทาํอะไรเป็น  เร็วขึ
น  และดีขึ
น 
5.  ช่วยส่งเสริมการคิดและการแกปั้ญหาในขบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 
6.  ช่วยให้สามารถเรียนรู้ในสิ�งที�เรียนได้ลาํบากโดยการช่วยแก้ปัญหา หรือขอ้จาํกดั

ต่างๆ ไดด้งันี
  
6.1  ทาํสิ�งที�ซบัซอ้นใหง่้ายขึ
น 
6.2  ทาํนามธรรมใหมี้รูปธรรมขึ
น 
6.3  ทาํสิ�งที�เคลื�อนไหวเร็วใหดู้ชา้ลง 
6.4  ทาํสิ�งที�ใหญ่มากใหย้อ่ยขนาดลง 
6.5  ทาํสิ�งที�เล็กมากใหข้ยายขนาดขึ
น 
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6.6  นาํอดีตมาศึกษาได ้
6.7  นาํสิ�งที�อยูไ่กลหรือลี
ลบัมาศึกษาได ้

7.  ช่วยใหน้กัเรียนเรียนสาํเร็จง่ายขึ
นและสอบไดม้ากขึ
น 
นิคม  ทาแดง และคณะ (2548, น. 9) ไดใ้ห้ความหมายของสื�อการศึกษา คือ ตวักลาง

หรือสิ�งต่างๆ เช่น วสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือ และเทคนิค วิธีการรวมทั
งกิจกรรมต่างๆ ที�ช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ เกิดการพฒันา และสามารถนาํความรู้ที�ไดรั้บไปใชใ้นการประกอบอาชีพ ตลอดจน
การดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข และมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548, น. 7) ให้ความหมายของคาํว่า สื� อการเรียนการสอน
หมายถึง ตวักลางที�ใชถ่้ายทอดความรู้ ความคิด ตลอดจนทกัษะต่างๆ นั�นเอง 

หทัยรัตน์  แซ่ลิ
ม และ กิติยาพร  พินเดช (2548, น.10) กล่าวไว้ว่า สื� อการสอน 
(instructional media) หมายถึง สิ�งใดๆ ก็ตามที�เป็นตวักลางถ่ายทอดความรู้ หรือช่วยในการเรียนรู้
ซึ� งผูส้อน และผูเ้รียนเป็นผูใ้ชเ้พื�อช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ�งขึ
น 

สรุปได้ว่า ความหมายของสื�อการเรียนการสอน หมายถึง วสัดุอุปกรณ์ที�ใกล้ตวัและ
สามารถนาํมาใช้เป็นสื�อการเรียนการสอนได้ตามสถานการณ์ หรือตามแหล่งสถานการณ์เรียนรู้
เครื�องมือและเทคนิควิธีการสอนได้พฒันาไปอย่างรวดเร็ว ผูส้อนตอ้งสามารถนาํสื�อการสอนที�
ทนัสมยัไปใชอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพของสื�อการสอนนั�น เพื�อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งดี 

การพฒันาสื�อการสอน มีความสาํคญัในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์กวา้งขวาง
ขึ
นทาํให้บทเรียนน่าสนใจ น่าพอใจ นกัเรียนเกิดประสบการณ์ร่วมกนั ช่วยอธิบายสิ�งยากให้เขา้ใจ
ได้ง่ายแสดงความหมายของสัญลกัษณ์ต่างๆ ทาํให้นักเรียนเขา้ใจง่ายขึ
น เอาชนะขอ้จาํกดัต่างๆ 
เกี�ยวกบัเวลาระยะทาง และขนาด นาํสิ�งที�เกิดในอดีตมาศึกษาได ้ช่วยประหยดัเวลาในการสอนทาํ
ให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง นักเรียน เรียนรู้ได้ถูกตอ้งถาวร และเปลี�ยนเจตคติได้ดีส่งเสริม
ความคิดและปัญญา 

สื�อการเรียนการสอนมีคุณประโยชน์และมีความสําคญั ช่วยให้การดาํเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ เป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกัเรียนไดง่้ายและ
รวดเร็วครูจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการผลิต การใช้สื�อการเรียนการสอน การปรับปรุง
และพฒันาการนาํเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวตักรรมมาใช้ สื�อการผลิตสื�อจากวสัดุเหลือใช ้
หรือวสัดุที�มีในทอ้งถิ�น ตลอดจนการบาํรุงสื�อใหค้งทนถาวร 

2.5.4  ดา้นการพฒันาการวดัและประเมินผล การวดัและการประเมินผลมีบทบาทสําคญัในการ
พฒันาการเรียนการสอน เพื�อตรวจสอบว่านักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ เพื�อจะได้นาํผลการ
ประเมินมาใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ขปรับปรุง และพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ระเบียบ
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กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2533) กําหนดจุดมุ่งหมายให้การประเมินผลการเรียน เป็นไปเพื�อพฒันาผูเ้รียน ทั
 งด้าน  
พุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย จิตพิสัย และการนาํกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดาํรงชีวิตจึงกาํหนดให้
สถานศึกษาเป็นผูป้ระเมินผลการเรียนโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อปรับปรุงผลการเรียนและตดัสินผล
การเรียนการประเมินผลเพื�อการปรับปรุงการเรียนตอ้งทาํอยา่งต่อเนื�อง หรือเมื�อสิ
นสุดการสอนแต่
ละหน่วยถา้ผูเ้รียนคนใดมีความสามารถไม่ถึงเกณฑ์ของแต่ละจุดประสงค์จะตอ้งซ่อมเสริม เพื�อ
แกไ้ขขอ้บกพร่อง แลว้วดัผลอีกครั
 งหนึ�ง 

กิติมา  ปรีดีดิลก (2532, น. 72) กล่าวว่า การวดัและการประเมินเป็นหน้าที�ของครูที�
จะตอ้งทาํการวดัและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ว่าได้ผลเพียงใด การวดัและประเมินผล  
เป็นกระบวนการต่อเนื�องของการเรียนการสอน แบ่งเป็นการประเมินผลก่อนเรียน ประเมินผล
ระหวา่งเรียน การประเมินผลหลงัเรียน 

กรมสามญัศึกษา (2540, น. 13) กล่าววา่ ขั
นประเมินผลเป็นขั
นตอนที�ครูใชต้รวจสอบวา่
สามารถจดัการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที�กาํหนดไวห้รือไม่ทั
งนี
 ครูตอ้ง
ควรเตรียมเครื�องมือและวิธีการให้พร้อม ก่อนถึงขั
นตอนการวดัและประเมินผลทุกครั
 ง และการวดั
ควรใหค้รอบคลุมทุกดา้น ซึ� งคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2543, น. 25-26) กล่าวถึงขั
นตอนในการประเมินผลวา่มีดงันี
  

1.  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการประเมิน 
2. พิจารณาขอบเขต  เกณฑ ์วธีิการ และสิ�งที�จะประเมิน 
3. พิจารณากาํหนดองค์ประกอบและผูป้ระเมิน ว่ามีใครบา้งที�จะเป็นผูป้ระเมิน เช่น 

นกัเรียนประเมินตนเอง เพื�อนกัเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน เป็นตน้ 
4. เลือกใช้เทคนิคและเครื� องมือในการประเมินหลากหลายอย่างเหมาะสมกับ

วตัถุประสงค์และเกณฑ์ ในการประเมิน เช่น การทดสอบ การสัมภาษณ์ การบนัทึกพฤติกรรม  
แบบสาํรวจความคิดเห็น แฟ้มสะสมงาน เป็นตน้ 

5. กําหนดเวลาและสถานที�ที�จะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างเรียน ทาํกิจกรรม
ระหวา่งทาํงานกลุ่ม โครงการ ฯลฯ 

6. วิเคราะห์ผลและจดัการข้อมูลการประเมิน โดยรายงานกระบวนการแฟ้มสะสม
ผลงานการบนัทึกขอ้มูล 

7. สรุปผลการประเมินเพื�อพฒันา และปรับปรุงขอ้บกพร่อง  การเรียนรู้  และพฒันา
ผูเ้รียนรวมทั
งปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในกรณีที�เป็นการประเมินสรุปรวม เพื�อพิจารณา
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ตดัสินการเลื�อนชั
น โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที�กาํหนดให้นําผลการประเมินระหว่างเรียนมา
ประกอบการพิจารณาดว้ย 

บุญชู  ชลษัเฐียร (2541, น. 67) กล่าวถึงแนวคิดเกี�ยวกบัการวดัและการประเมินผล เพื�อ
พฒันาผูเ้รียนวา่ ความสามารถดา้นต่างๆ ที�พึงประสงคใ์หเ้กิดกบัผูเ้รียนนั
น ผูส้อนสามารถสังเกตได ้
บนัทึกได ้และวดัได ้ทั
งนี
 โดยดาํเนินการสอนและประเมินควบคู่กนัไป และพึงระลึกไวด้ว้ยวา่ สิ�งที�
จะวดัตรงตามเป้าหมาย จะต้องได้รับการนิยามอย่างชัดเจน กล่าวอีกนัยก็คือ ตอ้งกาํหนดความ
คาดหวงัของกาเรียนรู้ที�ชดัเจนไปพร้อมกบัมาตรฐานการปฏิบติัที�จะช่วยในการวดั และการรายงาน
ผลสัมฤทธิ� ของผูเ้รียน พฤติกรรมที�ตอ้งการใหเ้กิดตอ้งสามารถสังเกตวดัไดใ้นหลายโอกาส มิใช่ครั
 ง
เดียว ขอ้มูลการวดัและการประเมินที�มาจากแหล่งขอ้มูล ที�หลากหลาย อาทิ การสอบ ผลงาน การ
รายงานดว้ยปากเปล่า แบบฝึกหดั การสังเกต การสัมภาษณ์ การบนัทึกของผูเ้รียน ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง
ใกลชิ้ดโครงการและร่องรอยหลกัฐานต่าง ๆ จะสะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถที�แทจ้ริงของผูเ้รียนได ้
นอกจากนี
 ระบบการวดัและประเมินที�ดีควรจะเป็นระบบของการสะสมขอ้มูลเกี�ยวกบัตวัผูเ้รียนใน
ดา้นต่างๆ ไวส้าํหรับช่วยพฒันาใหเ้ขา้ไดเ้รียนรู้ไดดี้ยิ�งขึ
นเร็วยิ�งขึ
นมากกวา่การใชผ้ลเพื�อการตดัสิน
แต่ประการเดียว 

สมศกัดิ�   สินธุระเวชญ ์(2542, น. 59) กล่าวสรุปไวว้า่การประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน
ตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ.2542 ตอ้งประเมินตามผลการเรียนรู้ มีขั
นตอนที�ชดัเจน ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนของตน ต้องให้ข้อมูลย ้อนกลับแก่ผู ้เ รียนเพื�อพัฒนา
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน ซึ� งมีรูปแบบการประเมินไดด้งันี
 คือ 

1.  การประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน 
2.  การประเมินสภาพจริง 
3.  การประเมินตนเอง 
4.  การประเมินกลุ่ม 
5.  การประเมินโดยกลุ่มเพื�อน 
6.  การสังเกต 
7.  การสัมภาษณ์ 
8.  การเขียนรายงาน 
ส่วนการประเมินผลเพื�อตดัสินผลการเรียน จะนาํผลการเรียนมาเปลี�ยนเป็นระดบัผลการ

เรียน (กองวิชาการ, 2539, น. 2-3) การวดัและการประเมินผลการเรียน จึงมีความสําคญัต่อ
กระบวนการจดัการศึกษา นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็นสนบัสนุนสอดคลอ้ง
กนัดงันี
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วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2542, น. 53) กล่าววา่ วิธีการวดัและการประเมินที�ยอมรับกนัวา่
สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั คือ การประเมินตามสภาพ
จริง (Authentic Assessment) เพราะเป็นวิธีการที�สามารถคน้หาความสามารถและความกา้วหนา้ใน
การเรียนรู้ที�แทจ้ริงของผูเ้รียน และ ยงัเป็นขอ้มูลสาํคญัที�สามารถนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินผลการ
เรียนของผูเ้รียน ได้อย่างดีด้วยเพราะการวดัและประเมินผลตามสภาพที�แทจ้ริงเป็นการวดัและ
ประเมินผลกระบวนการทาํงานในดา้นสมองหรือการคิดและจิตใจของผูเ้รียนอย่างตรงไปตรงมา
ตามสิ�งที�ผูเ้รียนกระทาํ (สุวทิย ์ มูลคาํ, 2543, น. 22) 

สํานกังานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (2543, น. 2-3) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของ
การประเมินสภาพจริงวา่มีลกัษณะดงันี
  

1.  เป็นการประเมินการปฏิบติั คือ การให้ผูเ้รียนนาํความรู้หรือทกัษะจากการเรียนการ
สอนมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ที�เป็นผลจากการคิดของผูเ้รียนดงันั
นการจดัการเรียน การสอน
ตอ้งใหผู้เ้รียนมีความรู้พื
นฐานในเรื�องนั
น ๆ แลว้ผูเ้รียนนาํความรู้มาบูรณาการให้เกิดการปฏิบติัและ
ใหไ้ดผ้ลงานขณะปฏิบติั ผูเ้รียนจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น ความตั
งใจในการทาํงาน การให้ความ
ร่วมมือในการทาํงาน ความรับผิดชอบตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทาํงาน ครูก็
สามารถบนัทึกการปฏิบติัและเก็บขอ้มูลต่างๆ ไดต้ามความตอ้งการ 

2.  ประเมินการนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตจริง  การประเมินการปฏิบติันั
นเป็นการประเมิน
การปฏิบติังานและสร้างผลงานอนัเกิดจากความคิดที�ผูเ้รียนนาํความรู้มาคิดเป็นงานขึ
นมา ถ้าผล
แห่งการคิดเป็นงานที�เป็นชีวิตจริงจะทาํให้การปฏิบติันั
นมีความหมายต่อตวัผูเ้รียน ผูเ้รียนจะให้
ความสาํคญัต่องานและมีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน เพราะผูเ้รียน
จะคิดอะไรที�เกี�ยวข้องกับตวัเขา เช่น ประสบการณ์ในอดีต เรื� องที�ประทบัใจ ประสบการณ์ที�
เกี�ยวขอ้งกบัคนที�เขาชื�อชอบ เป็นตน้ การนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงขณะที�กาํลงัเล่าเรียนอยูผู่เ้รียน
สามารถจดจาํและนาํไปเชื�อมโยงหรือประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ในชีวติจริงไดดี้กวา่ 

3.  ประเมินการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง การเรียนรู้ที�เนน้ให้ผูเ้รียนปฏิบติั โดย
ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติั หรือกระทาํจากการนาํความรู้ที�เรียนมาประยุกต์ จะเห็นได้ว่า
ผลงานของผูเ้รียนจะมีความแตกต่างออกไปเนื�องจากความสามารถของผูเ้รียนต่างกนัแสดงถึงการ
จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนติดและปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ปฏิบติัเต็มตามศกัยภาพ และความถนดัความ
สนใจของแต่ละบุคคลถือว่าเป็นการจดัให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ดั
 งนั
นการ
ประเมินกิจกรรมลกัษณะนี
 จึงเป็นการประเมินสภาพจริง 

4.  ประเมินการเรียนรู้จากการแกปั้ญหาการประเมินผลที�ให้ผูเ้รียนคน้พบปัญหาจริงๆ 
และหาวิธีการแกปั้ญหาจนเสร็จ ดงันั
นการประเมินผลนี
จะตอ้งประเมินการสํารวจปัญหาและเป็น
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ปัญหาอนัเกิดจากการนาํความรู้ที�เรียนมาไปใช้ และวางแผนอย่างเป็นขั
นตอนเป็นตอนในการ
แกปั้ญหา จนเกิดผลผลิตแห่งการแกปั้ญหา การประเมินกระบวนการแกปั้ญหาจากชีวิตจริงจึงเป็น
อีกลกัษณะหนึ�งของการประเมินสภาพจริง 

5.  ประเมินผลที�ไดจ้ากการคิดที�ซบัซ้อนงานหรือกิจกรรมบางอยา่งเป็นเรื�องของการฝึก
ใหเ้กิดทกัษะซึ�งเป็นทกัษะพื
นฐาน เช่น การฝึกรับ – ส่งลูกบาสเกตบอล เลี
 ยงลูกบาสเกตบอล ชูตลูก
บาสเกตบอล ถา้จะประเมินให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ผูเ้รียนจะตอ้งนาํทกัษะทั
งหมดไปบูรณาการ คือ
การลงเล่นบาสเกตบอลจริงๆ จึงจะเรียกวา่เป็นการประเมินสภาพจริง ครูผูส้อนจาํนวนไม่นอ้ยแยก
ไม่ออกวา่อะไรคือแบบฝึกหดั อะไรคือการสร้างสรรคง์าน ความหมายของแบบฝึกหดันั
น หมายถึง 
การตรวจสอบว่าผูเ้รียนเรียนรู้หรือมีทกัษะในสิ�งที�เรียนหรือฝึกไปแล้วหรือไม่แต่ผลงานคือสิ�งที�
ผูเ้รียนคิดขึ
นเองใหม่ ดงันั
นแบบฝึกหักมกัจะตรวจสอบความรู้และฝึกทกัษะพื
นฐาน แต่ผูเ้รียนนาํ
ความรู้หลากหลายๆ เรื� องมาบูรณาการให้เกิดเป็นงาน จึงเรียกว่าผลงาน และยิ�งบูรณาการ
ความสามารถต่างๆ เขา้ใจงานใหม้ากเท่าไหร่ งานจะยิ�งซบัซอ้นและมีคุณค่ามากขึ
น 

6.  ประเมินผลงานที�ไดจ้ากการบูรณาการ การบูรณาการสามารถกระทาํได ้3 ลกัษณะ 
คือ 

6.1  การบูรณาการภายในวชิาเป็นการบูรณาการความรู้หรือทกัษะในวชิาเดียวกนั 
6.2  การบูรณาการขา้มวิชา เป็นการบูรณาการความรู้หรือทกัษะ ต่างวิชากนัอาจเป็น 

2 วชิาหรือมากกวา่นั
นก็ได ้
6.3  การบูรณาการผสมผสานเป็นการบูรณาการความรู้ และทกัษะในวิชาเดียวกนั

และมีบางส่วนที�เป็นต่างวชิาในผลงานชิ
นเดียวกนัในรายวชิาใดวชิาหนึ�ง 
7.  ประเมินผลการเรียนรู้ที�ไดจ้ากแนวทางแห่งตน จากการจดัการเรียน การสอนที�ให้

ผูเ้รียนมีอิสระในการติดและปฏิบติัตามความสามาร ความถนดั และความสนใจของแต่ละบุคคล  
จะเป็นการเชื�อมโยงความคิดของการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นเป็นศูนยก์ลาง หรือ การเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหามาใช้เมื�อผลงานแต่ละชิ
นอาจแตกต่างในเรื� องของความซับซ้อนของงาน เพราะได ้
บูรณาการจากหลายๆ เรื� องหลายวิชาได ้การบูรณาการความรู้มาก ทกัษะมากก็จะทาํให้ผลงานมี
ความซับซ้อนมากขึ
 น  ดังนั
นเวลากาํหนดประเด็นประเมินก่อนที�จะประเมิน และสรุปผลการ
ประเมิน ตอ้งให้ประเด็นการประเมินใช้ไดทุ้กชิ
นงาน จึงจะถือว่าการประเมินนั
นไม่ลาํเอียง อนึ� ง 
การจดัการเรียนการสอนที�ใหเ้กิดแนวทางแห่งตนเป็นการฝึกให้ผูเ้รียนคิดอยา่งอิสระ มีความเชื�อมั�น
ในตนเองสูง พร้อมกบัมีวนิยัในอนัที�จะรับความคิดที�แปลกใหม่จากผูอื้�นได ้

8.  ประเมินการเรียนรู้ที�ผูเ้รียนมีส่วนร่วมการเรียนการสอน มีผูเ้รียนร่วมแสดงความ 
คิดเห็นร่วมลงมือสาธิต หรือปฏิบติัตลอดจนผูเ้รียนไดร่้วมคิดร่วมทาํในกลุ่ม เป็นการทาํงานเพื�อฝึก
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ให้ใชโ้อกาสในการปฏิบติังาน เพื�อแสดงความเป็นประชาธิปไตย สามารถที�จะประเมินการทาํงาน
ร่วมกนัความมุ่งมั�นในการทาํงาน ตลอดจนความกล้าในการแสดง ความคิดเห็นในกลุ่มที�ทาํงาน
ร่วมกนัและการแสดงออกในดา้นการปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้�น 

9.  เป็นการประเมินผลอย่างต่อเนื�อง หรือไม่หยุดนิ� ง การประเมินสภาพจริงเป็น
กระบวนการประเมินการปฏิบติังานจริง ดงันั
นการประเมินตอ้งเริ�มตั
งแต่คิดงาม การวางแผนการ
ทาํงาน การลงมือปฏิบติังานและสร้างผลผลิต แม่กระทั�งผลผลิตก็ตอ้งประเมินอย่างต่อเนื�อง เช่น 
เริ�มจากการวางรูปแบบมาก่อน แลว้ให้นกัเรียน ครู ผูป้กครองช่วยกนัวิจารณ์เสนอแนะ แลว้ผูเ้รียน
กลบัไปปรับปรุงตามที�เห็นควร พอดาํเนินการต่อไปอีกระยะหนึ� งอาจนาํมาเสนอในห้องเรียน ให้
ผูเ้รียนประเมินตนเองให้เพื�อประเมินหรือครูแนะนาํแลว้กลบัไปปรับปรุงเพิ�มเติม เปลี�ยนแปลงใน
บางส่วน ทาํเช่นนี
 เป็นระยะๆ แล้วแต่ระยะเวลาแล้วโอกาสจะมี ซึ� งจะปรับปรุงสักกี�ครั
 ง ก็ไดจ้น
เจา้ของงานคิดว่าได้ทาํเต็มตามศกัยภาพแล้ว จึงส่งครูหรือเก็บเขา้แฟ้มผลงาน จะเห็นได้ว่าการ
ประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินเพื�อพฒันาจนได้ผลงานตามที�ต้องการโดยการประเมินอย่าง
ต่อเนื�องหรือไม่หยดุนิ�ง 

10.  เป็นการประเมินผลด้วยวิธีการที�หลากหลายการวบรวมขอ้มูลในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตลอดจนการตรวจผลงานย่อมต้องใช้เครื� องมือหลายแบบ เช่น แบบสังเกตการณ์
ปฏิบติังาน แบบสังเกตพฤติกรรมต่างๆ แบบวดัเจตคติแบบประเมินผลงาน แบบสอบถาม เป็นตน้ 

กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2538, น. 6)  กล่าวถึงความหมายของการประเมินผล
จากสภาพจริงว่าเป็นกระบวนการสังเกตการณ์บนัทึก และรวบรวมขอ้มูลจากงานและวิธีการที�
ผูเ้รียนทาํ เพื�อเป็นพื
นฐานของการตดัสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบต่อผูเ้รียน การประเมินผลจาก
สภาพจริงจะไม่เน้นเฉพาะทกัษะพื
นฐาน แต่จะเน้นการประเมินทกัษะการคิดที�ซับซ้อนในการ
ทาํงานของผูเ้รียน ความสามารถในการแกปั้ญหา และการแสดงออกที�เกิดจากการปฏิบติัในสภาพ
จริงในการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ให้เป็นผูค้น้พบและผูผ้ลิตความรู้ฝึกปฏิบติัจริง 
รวมทั
งพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื�อสนองจุดประสงคข์องหลกัสูตรและความตอ้งการของสังคม 

สมนึก  นนธิจนัทร์ (2544, น. 70) สรุปว่า การประเมินผลจากสภาพจริงเป็นการ
ประเมินผลที�มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํกิจกรรมต่างๆ ดว้ยการแสดงออกหลายๆ ดา้นเพื�อนาํไป
แกปั้ญหา โดยใช้ทกัษะกระบวนคิดที�สลบัซ้อน ที�อยู่บนพื
นฐานของเหตุการณ์ที�เป็นจริง ในทุกๆ  
บริบทที�จะเป็นไปได ้

สรุปไดว้า่ ขั
นประเมินผลเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการเรียนการสอน วิธีการประเมิน
มีหลายวิธีและการประเมินผลตามสภาพจริงเหมาะสมกบัการดาํเนินการจดักิจกรรมที�เน้นผูเ้รียน
เป็นสําคัญ เพราะเป็นการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื�องในด้านความรู้ ความคิด พฤติกรรม  
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วิธีการปฏิบัติและผลการปฏิบัติของผูเ้รียน วิธีการที�ใช้ประเมิน ได้แก่ การสังเกต สัมภาษณ์  
ตรวจงาน ทดสอบ บนัทึกจากผูเ้กี�ยวขอ้ง การรายงานตนเองของผูเ้รียน แฟ้มสะสมผลงาน และเป็น
การใหผู้เ้รียนเพื�อน ครู ผูป้กครอง และผูเ้กี�ยวขอ้งได ้ร่วมกนัประเมินดว้ย 

ดงันั
น การวดัและการประเมินผล จึงเป็นองค์ประกอบที�สําคญัที�ช่วยให้การเรียนของ
นกัเรียนมีประสิทธิภาพ และเป็นหนา้ที�ของครูผูส้อนจะตอ้งทาํ การวดัและประเมินผลการเรียนของ
นักเรียนอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข และพฒันาผลการเรียน 
ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 
2.6.  งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

2.6.1  งานวจิยัในประเทศ 
สินสุดา  ภักดีศรี (2538) ได้วิจัยเรื� อง ความต้องการการนิเทศของครูภาษาอังกฤษ 

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร ในดา้นหลกัสูตร เนื
อหาวิชา  
วธีิสอน และเทคนิควิธีสอน สื�อการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูสอน
ภาษาองักฤษของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จาํนวน 257 คน ผลการวิจยัพบว่า
ความตอ้งการการนิเทศการสอนของครูภาษาองักฤษในโรงเรียนมธัยมศึกษาอยูใ่นเกณฑ์สูง 5 ดา้น 
คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นเนื
อหาวิชา ดา้นวิธีสอน และเทคนิคการสอน ดา้นสื�อการสอน และดา้นการ
วดัผลและประเมินผล สิ� งที�ครูต้องการการนิเทศเป็นอันดับหนึ� งมีดังนี
  1) การได้รับความรู้ 
ในวิทยาการใหม่เกี�ยวกบัเรื�องการสอน 2) คาํชี
 แนะเกี�ยวกบัเรื�องเนื
อหาวิชา 3) การเลือกใช้เทคนิค
การสอนใหม่ 4) การจดัทาํสื�อการเรียนการสอน 5) การสร้างแผนการสอนใหไ้ดม้าตรฐาน 

นิเวศน์  คิดยาว (2542) ได้ศึกษาความต้องการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผูส้อน
เกี�ยวกบัวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั
นพื
นฐาน สังกดัสํานกังาน การประถมศึกษา
จงัหวดัสุรินทร์ พบว่า 1) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูส้อน มีความตอ้งการการนิเทศอยูใ่น
ระดับมาก 2) ด้านหลักสูตร ครูผูส้อนมีความต้องการการนิเทศอยู่ระดับมากเป็นอนัดับที�สอง
รองลงมาจากกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ดา้นการวดัและประเมินผล ครูผูส้อนมีความตอ้งการการ
นิเทศในดา้นนี
อยูใ่นระดบัมาก 4) ประสบการณ์ในการสอน ครูผูส้อนที�มีประสบการณ์การสอนใน
ระดบัชั
นมธัยมศึกษาตอนตน้นอ้ยกวา่ 5 ปี และ 5 ปีขึ
นไป มีความตอ้งการการนิเทศภายในโรงเรียน
เกี�ยวกบังานวิชาการหลกัสูตรดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นสื�อการเรียนการสอนดา้นการวดั
และการประเมินผลไม่แตกต่างกนั 5) ขนาดของโรงเรียนครูผูส้อนอยู่ในโรงเรียนที�มีขนาดต่างกนั 
มีความตอ้งการการนิเทศภายในโรงเรียนเกี�ยวกบังานวิชาการ ดา้นหลกัสูตร ดา้นกิจกรรมการเรียน
การสอนดา้นสื�อการเรียนการสอน  ดา้นวดัและประเมินผลไม่แตกต่างกนั 
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ปวีณา  ลาํพาย (2544) ไดศึ้กษาความตอ้งการของครูในสังกดัสํานกังานประถมศึกษา 
จงัหวดั ร้อยเอ็ด เกี�ยวกบัการพฒันาตนเองให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พบว่า ความตอ้งการพฒันาตนเองของครูดา้นการเรียนการสอนและ
ดา้นความรู้แบบในการพฒันาตนเองมีความตอ้งการระดบัมาก ความตอ้งการพฒันาตนเองของครู
ดา้นการเรียนการสอนซึ� งไดแ้ก่ ความตอ้งการพฒันาตนเองเกี�ยวกบัหลกัสูตรและแผนการเรียนรู้
ความตอ้งการพฒันาตนเองเกี�ยวกบัสื�อการเรียนรู้ ความตอ้งการพฒันาตนเองเกี�ยวกบัการวดัและ
ประเมินผล 

รัชนี  ไชยสิทธิ�  (2544) ไดว้ิจยัเรื�องความตอ้งการการนิเทศภายในของครู เพื�อส่งเสริม
ดา้นการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานครกลุ่มกรุง
ธนใต ้วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื�อศึกษาความตอ้งการนิเทศภายในของครู เพื�อส่งเสริมดา้นการ
สอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร พบว่าครูมีความ
ต้องการในการนิเทศภายในเพื�อส่งเสริมด้านการสอนที� เน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางทั
 ง 4 ด้าน 
เรียงลาํดบัจากมากสุดไปหาตํ�าสุดคือ 1) ดา้นการพฒันาสื�อการสอน 2) ดา้นการพฒันาการเรียนการ
สอน 3) ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 4) ดา้นการพฒันาการวดัประเมินผล 

วุฒินันท์  อบอุ่น (2544) ไดว้ิจยัเรื� อง ความตอ้งการในการพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษา
จงัหวดัสุพรรณบุรี วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื�อศึกษาความตอ้งการในการพฒันาการจดัการเรียน
การสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบวา่ครูมีความตอ้งการในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนที�เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมากทั
ง 4 ดา้น 

ลางสาด  พุ่มดอกไม ้(2546) ไดศึ้กษาปัญหาการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของครู
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า ปัญหาการสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
โดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นที�เป็นปัญหาในการสอนมากสูงสุด คือดา้นการ
เตรียมการสอน และดา้นการประเมินผล ในส่วนที�ถือวา่เป็นปัญหาสูงสุด คือ การขาดแหล่งขอ้มูล
ทาํไดย้าก เพราะนกัเรียนขาดทกัษะในการเขียน ส่วนปัญหาการสอนที�เป็นปัญหามากสูงสุดในการ
จดัการเรียน คือผูเ้รียนขาดความพยายามในการฝึกทกัษะกระบวนการคิดและลงมือปฏิบติัจริงดว้ย
ตนเอง ทั
งนี
 อาจเป็นเพราะ การจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางถือว่าเป็นเรื�องใหม่
และเป็นเรื�องที�ตอ้งปรับปรุง และพฒันาต่อไปอยา่งไม่หยดุนิ�ง 
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2.6.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
Shakila Noor Jahan Karim (1975, pp. 2814-A) ไดศึ้กษาวิจยัเพื�อคน้หากิจกรรมการ

นิเทศการศึกษาที�มีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน โดยรวบรวมความคิดเห็นจากครูและ
ศึกษานิเทศก์ ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมที�ครูและศึกษานิเทศก์เห็นว่ามีประสิทธิภาพต่อการเรียน
การสอนสูงมากที 14 วิธี คือ 1) การใช้โสตทศันูปกรณ์ 2) หลกัสูตรภาคฤดูร้อน 3) การประชุมครู
ภายในโรงเรียน 4) การศึกษาอบรมครูประจาํการ 5) การอ่าน 6) สมาคมวิชาชีพ 7) การประชุม
ปฏิบติัการ 8) ป้ายนิเทศ 9) ห้องสมุดวิชาชีพ 10) การศึกษาต่อ 11) ทศันะศึกษา 12) การอภิปราย    
13) คู่มือหลกัสูตร 14) การบรรยาย 

Tilahun (1983, pp. 2941-A) ไดศึ้กษารูปแบบการจดัการนิเทศภายในโรงเรียนตามความ
ต้องการของประเทศที�กําลังพฒันา : กรณีศึกษาประเทศเอธิโอเปีย ผลการวิจัยพบว่า ครู 
ศึกษานิเทศก ์และนกัวิชาการ มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่การจดักิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยใชรู้ปแบบต่างๆ กนัเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปหา
มากดงันี
  การฝึกอบรมแนะนาํ การฝึกอบรมปฏิบติั การสาธิตการสอนโดยศึกษานิเทศก์ การประชุม
กลุ่มยอ่ยของครู การเยี�ยมชั
นเรียน และการสังเกตการสอน ทั
งนี
 กิจกรรมดงักล่าวจะไดผ้ลดีก็ต่อเมื�อ
มีการปฏิบติัในลกัษณะของการใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั 

จากการศึกษางานวิจยัทั
งในและต่างประเทศ  สรุปไดว้่า การนิเทศการศึกษาในส่วนที�
เป็นความต้องการของครูดังกล่าว พบว่าการที�จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ ของหลกัสูตรได้นั
น จะตอ้งปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของครูให้เป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ มีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ที�สําคญัผูที้�ทาํหน้าที�นิเทศตอ้งเขา้ใจปัญหา
สามารถจดักิจกรรมการนิเทศเพื�อสนองความตอ้งการของครูได ้ครูจะเกิดพลงัในการที�จะพฒันาการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพและประสบ ความสาํเร็จในดา้นการจดัการศึกษาของโรงเรียนได ้
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บทที�  3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การวิจยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาระดบัความตอ้งการ การนิเทศการจดัการเรียน

การสอน และศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จาํนวน 75 คน เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั�นตอน ดงันี�  

3.1  ประชากร 

3.2  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากร 
ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่ ครูที�ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จาํนวน 75 คน ประกอบดว้ยครูโรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ 15 
คน ครูโรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์ 23 คน และครูโรงเรียนอสัสัมชญัพาณิชยการ  
37 คน 
 
3.2 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   เป็นแบบสอบถาม   แบ่งออกเป็น 3   ส่วน   
ไดแ้ก่ 

ส่วนที�   1   เ ป็นแบบสอบถามเกี� ยวกับสถานภาพของผู ้ตอบ ได้แก่  เพศ  อาย ุ  
วฒิุการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน เป็นแบบเลือกตอบ 

ส่วนที�  2  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบั ความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอน
ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) ลกัษณะ 5 ตวัเลือก คือ มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย   
และนอ้ยที�สุด 
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ส่วนที�  3  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัความตอ้งการการ
นิเทศการจดัการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  
มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

 

3.3 ขั"นตอนในการสร้างเครื�องมือ 
เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั�นตอน ดงันี�  
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํขอ้มูลมาเป็นแนวทาง ในการ

กาํหนดกรอบโครงสร้างของแบบสอบถาม 

2. นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์เนื�อหา กาํหนดกรอบแนวความคิดของแบบสอบถาม 

3. นาํแบบสอบถามที�ไดป้รับปรุงแลว้  ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื�อหา ของแต่ละขอ้
คาํถาม โดยปรึกษาผูเ้ชี�ยวชาญ  3  ท่านคือ 

นายภาณุวฒัน์ คาํสินธ์ุ  รองผูอ้าํนวยการ 
นางวไิลรัตน์   มีลอ้มศกัดา รองผูอ้าํนวยการ 
นายนิตินนัท ์  นวลจนัทร รองผูจ้ดัการบริษทัเอกชน 
4. นาํแบบสอบถามที�ผา่นการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหาไปใชจ้ริง

กบัประชากรในการวจิยัครั� งนี�  
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการวจิยัครั� งนี�   ผูว้จิยัไดด้าํเนินการรวบรวมขอ้มูล  ตามขั�นตอน  ดงันี�  
1. นาํหนงัสือไปขอความร่วมมือจากผูอ้าํนวยการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร เพื�อขออนุญาตแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากร เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2. ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง  

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลที�ไดจ้ากการวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยันาํมาวเิคราะห์ ดงันี�  
1. ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจง

ความถี�และหาค่าร้อยละ 
2. ข้อมูลเกี�ยวกับความต้องการการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลี�ย   ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน และแปลความหมายของค่าเฉลี�ย 
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3. ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัความตอ้งการการนิเทศการจดัการ
เรียนการสอนของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด  วเิคราะห์ขอ้มูล  โดยการวเิคราะห์เนื�อหาและหาค่าความถี� 

4. เกณฑก์ารแปลผลค่าเฉลี�ย กาํหนดไว ้ดงันี�  
เครื�องมือที�ใช้ในการประเมิน มีลกัษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั (Ratting Scale)  

ของลิเคิร์ท (Likert, 1961, p. 123, อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538, น. 107-108) โดยพิจารณา
ขนาดขอบเขตของคะแนนเฉลี�ยที�ไดจ้ากการประเมินผล เป็นแบบประมาณค่า ดงันี�  

คะแนนเฉลี�ย     4.51 – 5.00     หมายถึง     มีระดบัความตอ้งการ     มากที�สุด 

คะแนนเฉลี�ย     3.51 – 4.50     หมายถึง     มีระดบัความตอ้งการ     มาก 

คะแนนเฉลี�ย     2.51 – 3.50     หมายถึง     มีระดบัความตอ้งการ     ปานกลาง 

คะแนนเฉลี�ย     1.51 – 2.50     หมายถึง     มีระดบัความตอ้งการ     นอ้ย 

คะแนนเฉลี�ย     1.00 – 1.50     หมายถึง     มีระดบัความตอ้งการ     นอ้ยที�สุด 
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บทที�  4 

ผลการวเิคราะห์งานวจิัย 
 

การวิจยัครั
 งนี
   มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาระดบัความตอ้งการ การนิเทศการจดัการเรียน
การสอน และศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานครใน 4 ดา้น คือ การพฒันาหลกัสูตร การพฒันาการ
เรียนการสอน การพฒันาสื�อการสอน และการพฒันาการวดัและประเมินผลการเรียน ผูว้ิจยัไดเ้สนอ
ผลการวจิยั ในรูปตารางประกอบความเรียง โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที�  1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที�  2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอน 

ของครู แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 
1.  การพฒันาหลกัสูตร 
2.  การพฒันาการเรียนการสอน 
3.  การพฒันาสื�อการสอน 
4.  การพฒันาการวดัและประเมินผลการเรียน 

ตอนที�  3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการ
สอนของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 
ตอนที� 1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที� 4.1  จาํนวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 33 44.00 
หญิง 42 56.00 
รวม 75 100.00 
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ตารางที� 4.1 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

อายุ 

นอ้ยกวา่ 31 ปี 15 20.00 

31-40 ปี 27 36.00 

41-50 ปี 24 32.00 

มากกวา่ 50 ปี   9 12.00 

รวม 75 100.00 

วุฒิการศึกษาสูงสุด          

ปริญญาตรี 54 72.00 

ปริญญาโท 20 26.66 

สูงกวา่ปริญญาโท   1 1.33 
รวม 75 99.99 

ประสบการณ์การทาํงาน      

ตํ�ากวา่ 5 ปี 12 16.00 

5-10 ปี 48 64.00 

มากกวา่ 10 ปี 15 20.00 

รวม 75 100.00 
                        

จากตารางที� 4.1  พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน  42  คน  คิดเป็นร้อยละ 56.00  
มีอายุ 31 – 40  ปี  จาํนวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.00  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ระดบัปริญญาตรี  
จาํนวน  54  คน  คิดเป็นร้อยละ  72.00   ประสบการณ์การทาํงาน 5-10 ปี  จาํนวน  48  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  64.00  
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ตอนที�  2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกบัความต้องการการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
 
ตารางที� 4.2  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียน 
การสอนโดยรวมและรายดา้น 
 

การนิเทศ µµµµ σσσσ ระดับ ลาํดบั 
การพฒันาหลกัสูตร 3.78 1.08 มาก 4 
การพฒันาการเรียนการสอน 4.07 0.90 มาก 1 
การพฒันาสื�อการสอน 4.00 0.95 มาก 2 
การพฒันาการวดัและประเมินผลการเรียน 3.99 0.85 มาก 3 

รวม 3.98 0.95 มาก  

 
จากตารางที� 4.2  พบว่า ครูตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอนโดยภาพรวม  

อยูใ่นระดบั มาก (µ  = 3.98) ถา้แยกเป็นรายดา้น ความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอน

ของครู ดา้นการพฒันาการเรียนการสอน มีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบั มาก (µ  = 4.07) รองลงมาคือ ดา้น

การพฒันาสื�อการสอน อยูใ่นระดบัมาก(µ  = 4.00) รองลงมาคือ ดา้นการวดัและประเมินผลการ

เรียน อยูใ่นระดบัมาก (µ  = 3.99) และดา้นการพฒันาหลกัสูตร มีค่าตํ�าสุด อยูใ่นระดบัมาก (µ  = 
3.78) 
 
ตารางที� 4.3  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียน 
การสอน ดา้นการพฒันาหลกัสูตร โดยรวมและรายขอ้ 
 

ด้านการพฒันาหลกัสูตร µµµµ σσσσ ระดับ ลาํดับ 
จุดหมายและโครงสร้างของหลกัสูตรการศึกษาขั
นพื
นฐาน 2.97 1.31 ปานกลาง 8 
การวเิคราะห์ขอ้มูลพื
นฐานเพื�อพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะกบั
ศกัยภาพของโรงเรียน 

3.29 1.28 ปานกลาง 7 

การปรับปรุงสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรใหเ้หมาะกบัสภาพ
ทอ้งถิ�นและผูเ้รียน 

3.74 0.97 มาก 5 
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ตารางที� 4.3 (ต่อ) 
 

ด้านการพฒันาหลกัสูตร µµµµ σσσσ ระดับ ลาํดับ 
การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของ
ผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 

3.63 1.04 มาก 6 
 

การจดัทาํเอกสารแนะนาํการใชห้ลกัสูตรและแผนการ
จดัการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาต่างๆ 

4.11 0.90 มาก 3 

จดัเทคนิคการสอนเนื
อหาในหลกัสูตรใหท้นัตาม
กาํหนดเวลา 

4.11 0.87 มาก 3 

การบูรณาการสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวชิาในหลกัสูตร 4.17 0.96 มาก 2 
การประเมินการใชห้ลกัสูตรในโรงเรียน 4.29 0.73 มาก 1 

รวม 3.78 1.08 มาก  

 
จากตารางที� 4.3  พบว่า ครูตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอน ดา้นการพฒันา

หลกัสูตร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ  = 3.78) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ครูมีความตอ้งการ

ดา้นการประเมินการใช้หลกัสูตรในโรงเรียน มีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (µ  = 4.29) รองลงมา 

คือ การบูรณาการสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวชิาในหลกัสูตร  อยูใ่นระดบัมาก  (µ  = 4.17)  และ

จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลกัสูตรการศึกษา  มีค่าตํ�าสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง  (µ  = 2.97) 
 

ตารางที� 4.4  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียน 
การสอน ดา้นการพฒันาการเรียนการสอน โดยรวมและรายขอ้ 

 

การพฒันาการเรียนการสอน µµµµ σσσσ ระดับ ลาํดับ 
การวจิยัในชั
นเรียน 3.95 1.01 มาก 14 
การวเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียน การสอนเพื�อจดัลาํดบั
ความสาํคญั                    

4.12 0.91 มาก 11 

การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 4.14 0.90 มาก 10 
การออกแบบการสอนใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนและ
เนื
อหา                    

4.04 0.91 มาก 13 
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ตารางที� 4.4 (ต่อ) 
 

การพฒันาการเรียนการสอน µµµµ σσσσ ระดับ ลาํดับ 
เทคนิควธีิสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 4.26 0.83 มาก 7 
การเลือกใชว้ธีิการสอนที�เหมาะสมกบัเนื
อหาที�เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 

4.09 0.91 มาก 12 

การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 4.30 0.82 มาก 6 
การใชเ้ทคนิคการสอนแบบโครงงานโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั 

4.26 1.02 มาก 7 

การจดักิจกรรมการเรียนที�เนน้กระบวนการ 4.34 0.79 มาก 4 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์
และแกปั้ญหา 

4.20 1.13 มาก 9 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออก
และมีความเชื�อมั�นอยา่งมีเหตุผล 

4.92 0.82 มากที�สุด 1 

เทคนิคการตั
งคาํถามพฒันาความคิด 4.38 0.81 มาก 3 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�เนน้ใหผู้เ้รียนสามารถ
สรุปองคค์วามรู้ได ้

4.41 0.75 มาก 2 

การประเมินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยตนเอง 4.32 0.91 มาก 5 

รวม 4.00 0.95 มาก  

                      
จากตารางที�  4.4   พบว่า ครูต้องการการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้านการ

พฒันาการเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ  = 4.00) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความ
ตอ้งการดา้น การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนกลา้แสดงออก และมีความเชื�อมั�นอย่างมี

เหตุผล มีค่าสูงสุดอยูใ่นระดบัมากที�สุด (µ  = 4.92) รองลงมาคือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ที�เนน้ให้ผูเ้รียนสามารถสรุปสร้างองคค์วามรู้ได ้อยูใ่นระดบัมาก (µ  = 4.41) และการวิจยัในชั
น

เรียน มีค่าตํ�าสุด อยูใ่นระดบัมาก (µ  = 3.95) 
 

 

DPU



80 

ตารางที� 4.5  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียน 
การสอน ดา้นการพฒันาสื�อการเรียนการสอนโดยรวมและรายขอ้ 
 

การพฒันาสื�อการเรียนการสอน µµµµ σσσσ ระดับ ลาํดับ 
เทคนิคการผลิตสื�อการเรียนการสอน 4.32 1.13 มาก 5 
การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.29 0.80 มาก 7 
การผลิตสื�อการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
จดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4.41 0.84 มาก 4 

การเลือกใชสื้�อใหเ้หมาะสมกบับทเรียนที�เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั 

4.46 0.83 มาก 1 

การเลือกสื�อใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการสอน 3.88 1.12 มาก 10 
การนาํวสัดุในทอ้งถิ�นมาผลิตสื�อการสอน 4.29 1.05 มาก 7 
การบาํรุงรักษาสื�อการเรียนการสอน 4.46 0.84 มาก 1 
การจดัทาํหอ้งศูนยว์ชิาการในโรงเรียน 4.25 1.14 มาก 9 
การจดัศูนยบ์ริการสื�อการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
อยา่งมีระบบ 

4.32 0.91 มาก 5 

การประเมินผลหลงัการใชสื้�อการเรียนการสอน 4.42 0.87 มาก 3 
รวม 3.99 0.85 มาก  

                
จากตารางที� 4.5  พบวา่ ครูตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอน ดา้นการพฒันาสื�อ

การเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ  = 3.99) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความ
ตอ้งการดา้นการเลือกใชสื้�อใหเ้หมาะสมกบับทเรียนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั และการจดัทาํห้องศูนย์

วิชาการในโรงเรียน มีค่าสูงสุดเท่ากนั อยูใ่นระดบัมาก (µ  = 4.46) รองลงมาคือ การประเมินผล

หลงัการใชสื้�อการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก (µ  = 4.42) และการเลือกสื�อให้สอดคลอ้งกบั

กิจกรรมการสอน มีค่าตํ�าสุด อยูใ่นระดบัมาก (µ  = 3.88) 
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ตารางที� 4.6  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียน 
การสอน ดา้นการพฒันาการวดัและประเมินผล โดยรวมและรายขอ้ 
 

การพฒันาการวดัและประเมินผล µµµµ σσσσ ระดับ ลาํดับ 
ความรู้พื
นฐานเกี�ยวกบัการวดัประเมินผลการเรียนการ
สอน 

4.46 0.71 มาก 4 

การวางแผนวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 4.36 0.85 มาก 5 
วธีิการวดัประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน 4.36 0.93 มาก 5 
วธีิการวดัประเมินผลตามสภาพจริง 4.34 0.80 มาก 8 
วธีิการใชใ้นการวดัและประเมินผล 4.36 1.08 มาก 5 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือวดัผลดว้ยตนเอง 4.59 0.77 มากที�สุด 1 
การประเมินตนเองดา้นการสอนของครู 4.49 0.79 มาก 3 
การประเมินเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน 4.34 0.95 มาก 8 
การนาํผลการวดัและประเมินผลไปใชป้รับปรุงการเรียน
การสอน 

4.51 0.73 มากที�สุด 2 

รวม 3.99 0.85 มาก  

 
จากตารางที�  4.6   พบว่า ครูต้องการการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ด้านการ

พฒันาการวดัและประเมินผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ  = 3.99) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  
มีความตอ้งการ ดา้นการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือวดัผลดว้ยตนเอง มีค่าสูงสุด อยู่ในระดบั

มากที�สุด (µ  = 4.59 ) รองลงมาคือ การนาํผลการวดัและประเมินผลไปใชป้รับปรุงการเรียนการ

สอน อยูใ่นระดบัมากที�สุด (µ  =  4.51) และ วิธีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง และการ

ประเมินเป้าหมายและวตัถุประสงค์การเรียนการสอน มีค่าตํ�าสุดเท่ากนั อยู่ในระดบัมาก (µ  =  
4.34) 
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ตอนที�  3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีดงันี
  
 
ตารางที�  4.7  จาํนวนความถี�ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการ
สอนของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะ ความถี� 

การนิเทศด้านการพฒันาหลักสูตร 

ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรโดยใหค้รูผูส้อนทุกคนมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์หลกัสูตร 
ช่วยกนัวางแผนเพื�อใหต้รงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที�กาํหนดไว ้

 
31 

จดัอบรมเกี�ยวกบัหลกัสูตร ใหค้วามรู้แก่ครูผูส้อน 25 
ควรมีการจดัทาํหลกัสูตรภายในโรงเรียน โดยมีความสอดคลอ้งกบัพฒันาการ และความ
ตอ้งการของผูเ้รียน       

10 

ควรระดมสมองเพื�อกาํหนดเนื
อหา และเวลาในการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
โครงสร้าง        

5 

การนิเทศด้านการพฒันาการเรียนการสอน 
ควรมีการกระตุน้ อบรม สัมมนาครู เรื�องการทาํวจิยัในชั
นเรียน 

 
42 

ครูผูส้อนจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของผูเ้รียน 24 
ควรมีการนิเทศอยูเ่สมอ พร้อมทั
งหาแหล่งขอ้มูลเกี�ยวกบัผูช้าํนาญทางการสอนใน
ทอ้งถิ�นใหก้บัครูผูส้อน         

13 

ควรใหเ้วลา โอกาส ผูเ้รียนไดแ้สดงความรู้ ความสามารถ จดักิจกรรมดา้นเกม การ
แข่งขนั การตอบคาํถาม เพื�อเร้าความสนใจของผูเ้รียน  

17 

ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการทาํโครงงาน โดยจดัใหมี้การอบรม ศึกษาดูงานทั
งผูเ้รียนและ
ครูผูส้อน ฝึกใหผู้เ้รียนปฏิบติับ่อยๆ          

19 

ควรมีการตรวจสอบวา่เมื�อทาํกิจกรรมแลว้ ผูเ้รียนเกิดความรู้ไดจ้ริง 21 
ฝึกใหผู้เ้รียนใชค้วามคิด โดยหากิจกรรมที�ตอ้งใชค้วามคิด และควรคาํนึงถึงระดบัความรู้
พื
นฐานของผูเ้รียน           

10 
 

การนิเทศด้านการพฒันาสื�อการสอน 
ควรมีการจดัอบรมวธีิการใชสื้�อดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์และนวตักรรมทางเทคโนโลย ี        

 
48 
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ตารางที� 4.7 (ต่อ)  
 

ข้อเสนอแนะ ความถี� 

ใชสื้�อที�มีอยูต่ามธรรมชาติ โดยการประยกุตสิ์�งที�ไดพ้บเห็นในชีวติ           
ประจาํวนัมาประกอบ 

15 

สร้างความเขา้ใจในการเตรียมการสอน โดยมีการนิเทศติดตาม ตลอดจนเชิญวทิยากรมา
ใหค้วามรู้ จดัหางบสนบัสนุนในการสร้างสื�อขึ
นมาใชเ้อง           

17 

ควรการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใช ้โดยเชิญผูรู้้มาบรรยายและสาธิตใหน้กัเรียนฟัง และ
ฝึกปฏิบติัจริง           

11 

ปรับเปลี�ยนรูปแบบการสอนใหเ้หมาะสม จดัตารางการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  10 

การนิเทศด้านการพฒันาการวดัและประเมินผลการเรียน 

ปรับวธีิการวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกนั หรือยดืหยุน่ไปตามสภาพของผูเ้รียน        
 

40 

ควรมีการติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเนื�องเป็นระยะ มีการจดบนัทึกลงตารางและ
แกไ้ขอยูเ่สมอ ผูเ้ชี�ยวชาญควรใหค้าํแนะนาํ วธีิการหรือแบบประเมินที�ชดัเจน          

26 

ส่งเสริม ใหเ้ขา้รับการอบรม ฝึกฝนตนเองจนเกิดความชาํนาญ ควรวางเกณฑก์ารวดัและ
ประเมินผลใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

16 

ควรสร้างเครื�องมือให้หลากหลาย ที�สามารถวดัไดท้ั
งเด็กเก่ง เด็กปาน กลาง และเด็กอ่อน 
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน เพื�อจะไดท้ราบผลการเรียนและการทาํงาน
ของผูเ้รียน         

12 

ควรปรับเปลี�ยนเกณฑที์�ตั
งไวอ้ยา่ใหสู้งเกิน ควรประเมินผลหลายๆดา้นไปพร้อมๆกนั  5 
 

จากตารางที� 4.7  พบวา่ ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีดงันี
  
1.  ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  

ปัญหา : ครูผูส้อนไม่มีส่วนร่วมในการกาํหนดหลกัสูตรการเรียนการสอน ไม่มีการ
จดัทาํหลกัสูตรภายในโรงเรียน เพื�อให้สอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และที�สําคญั
คือครูผูส้อนยงัขาดความรู้ในเรื�องของหลกัสูตร  

ขอ้เสนอแนะ : ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตร โดยให้ครูผูส้อนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์หลกัสูตร ช่วยกนัวางแผนเพื�อให้ตรงกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ ควรมีการจดัทาํหลกัสูตร
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ภายในโรงเรียน โดยให้มีความสอดคลอ้งกบัพฒันาการ และความตอ้งการของผูเ้รียน กาํหนดให้มี
การจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ครูผูส้อนเกี�ยวกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน 
2.  ดา้นการพฒันาการเรียนการสอน  

ปัญหา :  ครูขาดความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องของการวิจยั และการทาํโครงงาน โครงการ 
ขาดการนิเทศอยา่งสมํ�าเสมอ ครูไม่ค่อยให้เวลานกัเรียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถ และขาดการ
ประเมิน ตรวจสอบหลงัการเรียน การสอนวา่ผูเ้รียนเกิดความรู้จริงหรือไม่  

ขอ้เสนอแนะ : ควรมีการกระตุน้ อบรม สัมมนาครู เรื�องการทาํวิจยัในชั
นเรียน มีการ
นิเทศอยูเ่สมอ พร้อมทั
งหาแหล่งขอ้มูลเกี�ยวกบัผูช้าํนาญทางการสอนในทอ้งถิ�นให้กบัครูผูส้อน ให้
เวลา โอกาสผูเ้รียนไดแ้สดงความรู้ความสามารถ จดักิจกรรมดา้นเกม การแข่งขนั การตอบคาํถาม 
เพื�อเร้าความสนใจของผูเ้รียน ควรมีการตรวจสอบว่าเมื�อทาํกิจกรรมแล้ว ผูเ้รียนเกิดความรู้จริง  
ให้ความรู้เกี�ยวกับการทาํโครงงาน โครงการ โดยจัดให้มีการอบรมศึกษาดูงานทั
 งผูเ้รียนและ
ครูผูส้อน ฝึกใหผู้เ้รียนปฏิบติับ่อย ๆ ฝึกให้ผูเ้รียนใชค้วามคิดโดยหากิจกรรมที�ตอ้งใชค้วามคิด และ
ควรคาํนึงถึงระดบัความรู้พื
นฐานของผูเ้รียนครูผูส้อนจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็น
จริงของผูเ้รียน 
3.  ดา้นการพฒันาสื�อการเรียนการสอน  

ปัญหา : ครูขาดทกัษะในการใชสื้�อเทคโนโลยี ครูบางส่วนไม่ใส่ใจ ไม่ให้ความสําคญั
กบัการเตรียมการสอน และที�สาํคญัคือ ขาดงบประมาณสนบัสนุนในการจดัทาํสื�อการสอน 

ขอ้เสนอแนะ : ควรมีการจดัอบรมวิธีการใช้สื�อดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์ และนวตักรรม
ทางเทคโนโลยี สร้างความสนใจในการเตรียมการสอน โดยมีการนิเทศติดตาม ตลอดจนเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ จดัหางบประมาณสนับสนุนในการสร้างสื�อขึ
นมาใช้เอง ใช้สื�อที�มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ โดยการประยุกต์สิ�งที�ได้พบเห็นในชีวิตประจาํวนัมาประกอบ ควรมีการนาํภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นมาใช ้โดยเชิญผูรู้้มาบรรยายและสาธิตใหน้กัเรียนฟัง และฝึกปฏิบติัจริง ปรับเปลี�ยนรูปแบบ
การสอนใหเ้หมาะสม และควรจดัตารางการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
4.  ดา้นการพฒันาการวดัและประเมินผลการเรียน  

ปัญหา : ขาดการประเมินผลการเรียนที�ต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ วิธีการวดัและประเมินผล
ไม่มีความยดืหยุน่ และไม่หลากหลาย  

ขอ้เสนอแนะ :  ควรมีการติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเนื�องเป็นระยะ มีการจดบนัทึก
ลงตารางและแกไ้ขอยูเ่สมอ ควรให้ผูเ้ชี�ยวชาญให้คาํแนะนาํวิธีการ หรือแบบประเมินที�ชดัเจน ปรับ
วธีิการวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้ง หรือยดืหยุน่ไปตามสภาพของผูเ้รียน ส่งเสริม สนบัสนุน ให้
ครูเขา้รับการอบรมฝึกฝนตนเองจนเกิดความชาํนาญ ควรวางเกณฑก์ารวดัและประเมินผลให้เป็นไป
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ในทิศทางเดียวกนั ควรสร้างเครื�องมือให้หลากหลายที�สามารถวดัไดท้ั
งเด็กเก่ง เด็กปานกลาง และ
เด็กอ่อน ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานเพื�อจะไดท้ราบผลการเรียนและการทาํงานของ
ผูเ้รียน ควรปรับเปลี�ยนเกณฑ์ที�ตั
งไวอ้ย่าให้สูงเกินไป และควรมีการประเมินผลหลายๆ ด้านไป
พร้อมๆ กนั 
 

 

 
 DPU



 

 

บทที�  5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัครั
 งนี
  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอน
ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และรวบรวมข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั
 งนี
 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั
 งนี
  คือครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลประชากร จาํนวนทั
งสิ
น 75 คน ซึ� งไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา
ครบถว้นสมบูรณ์จาํนวน 75 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อ
ใชใ้นการวจิยัครั
 งนี
 เป็นแบบสอบถาม ชนิดแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบประเมินค่า 
5 ระดบั (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) โดยนาํแบบสอบถามที�สร้างขึ
น ตรวจสอบและแกไ้ขให้
เกิดความเที�ยงตรงดา้นเนื
อหา ความเหมาะสม ดา้นภาษาและความชดัเจนของถอ้ยคาํถาม  
 

5.1  สรปุผลการวจัิย 

ความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รวม 4 ด้าน คือ การพฒันาหลักสูตร การพฒันาการเรียนการสอน  
การพฒันาสื�อการสอน และการพฒันาการวดัและประเมินผลการเรียน พบวา่ 

5.1.1  ความตอ้งการการนิเทศของครูเกี�ยวกบัการสอน ในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ถา้แยกเป็น
รายดา้น ความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครู ดา้นการพฒันาการเรียนการสอน 
มีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการพฒันาสื�อการสอน  รองลงมาคือ ดา้นการวดัและ
ประเมินผลการเรียน และดา้นการพฒันาหลกัสูตร มีค่าตํ�าสุด อยูใ่นระดบัมาก    

1)  ดา้นการพฒันาการเรียนการสอน มีความตอ้งการการนิเทศของครูเกี�ยวกบัการสอน 
อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีความตอ้งการดา้น การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผูเ้รียนกลา้แสดงออก และมีความเชื�อมั�นอยา่งมีเหตุผล มีค่าสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ 
ก า ร จัด กิ จ ก ร รม ก า ร เ รีย นก า รส อน ที� เ น้น ใ ห้ ผู ้ เ รี ย นส า ม า รถ ส รุ ป ส ร้า ง อ ง ค์ค ว า ม รู้ไ ด ้ 
อยูใ่นระดบัมาก และการวจิยัในชั
นเรียน มีค่าตํ�าสุด อยูใ่นระดบัมาก   
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2)  ด้านการพฒันาสื�อการเรียนการสอน มีความตอ้งการการนิเทศของครูเกี�ยวกบัการ
สอน อยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความต้องการด้านการเลือกใช้สื� อให้
เหมาะสมกบับทเรียนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และการจดัทาํห้องศูนยว์ิชาการในโรงเรียน มีค่าสูงสุด
เท่ากนั อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ การประเมินผลหลงัการใชสื้�อการเรียนการสอน อยู่ในระดบั
มาก และการเลือกสื�อใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการสอน มีค่าตํ�าสุด อยูใ่นระดบัมาก  

3)  ดา้นการพฒันาการวดัและประเมินผล มีความตอ้งการการนิเทศของครูเกี�ยวกบัการ
สอน อยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพบว่า มีความต้องการด้านการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื�องมือวดัผลดว้ยตนเอง มีค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมากที�สุด รองลงมาคือ การนาํผลการ
วดัและประเมินผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที�สุด และวิธีการวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริง และการประเมินเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน มีค่าตํ�าสุด
เท่ากนั อยูใ่นระดบัมาก 

4)  ดา้นการพฒันาหลกัสูตร โดยรวม ความตอ้งการการนิเทศของครูเกี�ยวกบัการสอน 
อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ครูมีความตอ้งการดา้นการประเมินการใชห้ลกัสูตร
ในโรงเรียน มีค่าสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลองมาคือการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน 
แต่ละกลุ่มวิชาในหลักสูตร และจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษา มีค่าตํ�าสุด  
อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 

5.2  อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษา เรื� อง ความต้องการการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ การพฒันาหลกัสูตร การ
พฒันาการเรียนการสอน การพฒันาสื�อการสอน และการพฒันาการวดัและประเมินผลการเรียน 
พบว่า ความตอ้งการการนิเทศของครูเกี�ยวกบัการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบั 
สินสุ ดา   ภัก ดีศ รี  (2 5 38 )  ที� ไ ด้ท ํา ก า รวิจัย เ รื� อง  ค วา ม ต้อง ก ารก ารนิ เท ศ ข อง ค รูภา ษ า 
องักฤษในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ในด้านหลักสูตร
เนื
อหาวิชา วิธีสอนและเทคนิควิธีสอน สื�อการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล กลุ่มตวัอย่าง
เป็นครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 257 คน 
ผลการวิจยัพบว่าความต้องการการนิเทศการสอนของครูภาษาองักฤษในโรงเรียนมธัยมศึกษา  
อยู่ในเกณฑ์สูงเมื�อเรียงลาํดบัเป็นรายด้านจากมากไปน้อยพบว่า ความตอ้งการการนิเทศของครู
เกี�ยวกบัการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ดา้นการพฒันาการเรียนการสอน มีมากที�สุด รองลงมาคือ 

DPU



88 

ดา้นการพฒันาสื�อการสอน ดา้นการพฒันาหลกัสูตร และดา้นการพฒันาการวดัผลและประเมินผล
การเรียนตามลาํดบั ดงันั
นผูว้จิยัจึงอภิปรายผลการวจิยัแยกเป็นรายดา้น ดงันี
  

5.2.1  ดา้นการพฒันาการเรียนการสอน โดยรวมความตอ้งการการนิเทศของครูดา้นการ
พฒันาการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความตอ้งการดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนกลา้แสดงออก และมีความเชื�อมั�นอยา่งมีเหตุผล มีค่าสูงสุดอยู่
ในระดบัมากที�สุด รองลงมาคือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�เนน้ให้ผูเ้รียนสามารถสรุปสร้าง
องค์ความรู้ได้ ทั
 งนี
 เป็นเพราะการเรียนรู้ของเด็กจะบังเกิดผลมากน้อยเพียงใด ขึ
 นอยู่กับ
กระบวนการเรียนการสอนเป็นสําคญั ดงัที� สมศกัดิW   สินธุรเวชญ ์(2542, น. 7) ให้ทศันะเกี�ยวกบั
ความสาํคญัของการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัวา่ กระบวนการเรียนรู้นั
นตอ้งทาํให้ผูเ้รียน
ทุกคนมีความรู้สึกว่า สามารถเรียนไดแ้ละเมื�อประสบความสําเร็จจะทาํให้อยากเรียนรู้มากขึ
น อนั
จะทาํให้การเรียนรู้เป็นสิ�งที�ง่าย เพราะกระบวนการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที�สุด เมื�อผูเ้รียน
สามารถสร้างความรู้ใหม่ขึ
 นด้วยตนเอง และกระบวนการเรียนรู้นั
 นมีความหมายกับผูเ้รียน 
ครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจรูปแบบของการเรียนรู้ และเทคนิคการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนที�แตกต่างกนั 
และช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้นั
น ให้เป็นไปไดดี้ขึ
นตามธรรมชาติของผูเ้รียนแต่ละคนเป็นการ
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการไปตามเป้าหมายของหลกัสูตรที�ตอ้งการ การนิเทศ  เพื�อพฒันาการเรียน
การสอน เช่น การออกแบบการสอนให้เหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนและเนื
อหา การออกแบบการสอน
แบบโครงงานโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั การเลือก ใช้วิธีการสอนที�เหมาะสมกบัผูเ้รียนและเนื
อหา 
รวมทั
งการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นตน้ นอกจากนี
  ครูยงัไม่เห็นความสําคญัในการ
ทาํโครงการในชั
นเรียน ออกแบบการสอนไม่เหมาะสมกับผูเ้รียน ขาดเทคนิคการสอนที�เน้น
นกัเรียนเป็นสาํคญั การเลือกใชว้ิธีสอนเหมาะสมกบัผูเ้รียน ขาดความเขา้ใจ และไม่มีการวางแผนที�
จะกาํหนดกิจกรรมที�จะใช้  ไม่สามารถเตรียมกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เลือกตามความถนัดได้ ขาด
ทกัษะการจดักิจกรรมกลุ่ม ผูเ้รียนไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความกระตือรือร้น ผูเ้รียนขาดทกัษะและ
ความเขา้ใจในการทาํโครงงาน ขาดกระบวนการคิดและความพร้อม วธีิการสอนยงัใชแ้บบบรรยาย 

5.2.2  ด้านการพฒันาสื�อการสอน โดยรวม ความตอ้งการการนิเทศของครู ด้านการ
พฒันาสื�อการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความตอ้งการดา้นการ
เลือกใชสื้�อใหเ้หมาะสมกบับทเรียนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และการบาํรุงรักษาสื�อการเรียนการสอน
มีค่าสูงสุดเท่ากนั อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ การประเมินผลหลงัการใชสื้�อการเรียนการสอน อยู่
ในระดับมาก ทั
 ง นี
 เพราะสื� อการสอนเป็นเครื� องมือที�ท ําให้นัก เ รียนเกิดการเ รียนรู้ดังที�  
นิคม  ทาแดง และคณะ (2546, น. 10) ไดใ้ห้ความหมายของสื�อการศึกษา คือ ตวักลางหรือสิ�งต่างๆ 
เช่น วสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือ และเทคนิควิธีการรวมทั
งกิจกรรมต่างๆ ที�ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
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เกิดการพฒันา และสามารถนาํความรู้ที�ไดรั้บนั
นไปใชใ้นการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดาํรงชีวิต
ไดอ้ยา่งมีความสุข และมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2542, น. 12-14) 
ได้เสนอขั
นตอนในการเรียนการสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ ด้านการเตรียมสื�อวสัดุอุปกรณ์  
ว่า เมื�อออกแบบหรือกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ครูจะตอ้งพิจารณาและกาํหนดว่า จะใช้สื�อ 
วสัดุอุปกรณ์ เอกสาร หนงัสือหรือขอ้มูล แหล่งความรู้ต่างๆ รวมถึงหอ้งเรียนหรือสถานที�ใดบา้ง ใน
การจดักิจกรรมเพื�อให้การเรียนรู้ดงักล่าวบรรลุผลแลว้จดัเตรียมให้พร้อม บทบาทของครูตรงนี
 จึง
เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) เพื�อให้การเรียนรู้บรรลุผล นอกจากนี
  นกัเรียนแต่ละห้องมี
เป็นจาํนวนมาก การจัดเตรียมเอกสารให้ผูเ้รียนจึงค่อนข้างลาํบาก เพราะสิ
นเปลือง ค่าใช้จ่าย  
สื�อบางชนิดไม่เอื
อต่อการเรียนการสอน มีสื�อจาํนวนนอ้ยไม่เพียงพอต่อจาํนวนผูเ้รียน ครูขาดทกัษะ
การผลิตสื�อดว้ยตนเอง ครูมีภาระมากไม่มีเวลาในการผลิตสื�อ 

5.2.3  ดา้นการพฒันาการวดัและประเมินผลการเรียน มีความตอ้งการการนิเทศของครู 
อยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความตอ้งการด้านการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื� องมือวดัผลด้วยตนเอง มีค่าสูงสุด อยู่ในระดับมากที�สุด รองลงมาคือ การนําผลการวดัและ
ประเมินผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมากที�สุด และวิธีการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง และการประเมินเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน มีค่าตํ�าสุดเท่ากนั อยู่
ในระดบัมาก ซึ� งสอดคล้องกบั วฒันาพร  ระงบัทุกข์ (2542, น.53) กล่าวว่า วิธีการวดัและการ
ประเมินผล ที�ยอมรับกนัวา่สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั 
คือ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพราะเป็นวิธีการที�สามารถค้นหา
ความสามารถและความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ที�แทจ้ริงของผูเ้รียน และยงัเป็นขอ้มูลสําคญัที�สามารถ
นาํมาใชป้ระกอบการตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียนไดอ้ยา่งดีดว้ย นอกจากนี
  เครื�องมือประเมินที�ครู
ใช้ยงัไม่หลากหลาย ครูไม่เข้าใจวิธีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง มีหลักเกณฑ์วดัและ
ประเมินผลตามแนวทางการวดัและประเมินผล แต่ครูยงัขาดการนาํไปใช้อย่างจริงจงั โดยเฉพาะ
รูปแบบการประเมินตามสภาพจริง นอกจากนี
ครูยงัขาดทกัษะการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือการ
วดัผลดว้ยตนเอง และสุดทา้ยครูไม่นาํผลการวดัและประเมินผลไปใชป้รับปรุงการเรียนการสอน 

5.2.4  ดา้นการพฒันาหลกัสูตร โดยรวม ความตอ้งการการนิเทศของครู อยูใ่นระดบัมาก 
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ครูมีความตอ้งการด้านการประเมินการใช้หลกัสูตรในโรงเรียน มี
ค่าสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก รองลองมาคือการบูรณาการสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาในหลกัสูตร 
และจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลกัสูตรการศึกษา มีค่าตํ�าสุด อยู่ในระดบัปานกลาง เนื�องจาก
ครูไม่เขา้ใจจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลกัสูตร ขาดการคิดวิเคราะห์ขอ้มูลพื
นฐานเพื�อพฒันา
หลักสูตร ไม่มีการเผยแพร่การจัดทํา เอกสารแนะนําการใช้หลักสูตร ซึ� งสอดคล้องกับ  
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กาญจนา  เกียรติประวติั (2540 , น.1) จากรายงานการสัมมนาของ UNESCO (1978, pp. 65-66)  
ในเรื�องการนาํหลกัสูตรไปใชจ้ะประสบความสาํเร็จไดต้อ้ง  1) จดักิจกรรมต่างๆ ของหลกัสูตรใหม่
ให้สอดคล้องกับความสนใจของแต่ละท้องถิ�นให้มากที�สุด  2) จัดสรรหน่วยบริหารงานและ
งบประมาณ  3) ผลิตเอกสารประกอบหลกัสูตรต่างๆ ล่วงหน้า และให้มีจาํนวนเพียงพอ  4) จดั
อบรมครูและวทิยากร เพื�อไปอบรมครูเกี�ยวกบัการใชห้ลกัสูตรใหม่ในทอ้งถิ�น  5) ทาํการติดตามผล
การใชห้ลกัสูตรอยา่งใกลชิ้ด และแผนการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาต่างๆ ครูทุกคน มีแผนการสอน
สําหรับการสอนในแต่ละภาคเรียนแต่ขาดรูปแบบที�ชดัเจน ซึ� งสอดคลอ้งกบั วฒันาพร  ระงบัทุกข ์
(2543, น. 68) ไดก้ล่าวถึงขั
นตอนการเปลี�ยนแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอนดงันี
  คือ  1) ศึกษาทาํความ
เขา้ใจเอกสารหลกัสูตร  2) ศึกษาจุดประสงคก์ลุ่มวิชา/กลุ่มประสบการณ์ในหลกัสูตร  3) วิเคราะห์
คาํอธิบายรายวชิา/กลุ่มประสบการณ์  4) จดัทาํโครงสร้างรายวิชา  5) จดัทาํโครงสร้างแผนการสอน   
6) จดัทาํแผนการสอน นอกจากนี
 ครูแต่ละคนมีภาระงานมากเนื�องจากจาํนวนครูต่อนักเรียนมี
จาํนวนครูไม่เพียงพอ ครูจึงไม่มีเวลาในการศึกษาจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา 
  
5.3   ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  ขอ้เสนอแนะเพื�อการปฏิบติั 
ความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
1.  ด้านการพฒันาหลักสูตร จากผลการวิจยัพบว่า ครูมีความต้องการการนิเทศการ

จดัการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความต้องการด้านการ
ประเมินการใช้หลกัสูตรในโรงเรียน มีค่าสูงสุด ดงันั
นผูบ้ริหารโรงเรียนและผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาของโรงเรียน ควรจดัให้มีการดาํเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนดา้นการวิเคราะห์หลกัสูตร  
และเมื�อมีการนาํหลกัสูตรไปใชค้วรมีการประเมินผลของการใชห้ลกัสูตรนั
นๆดว้ย 

2.  ดา้นการพฒันาการเรียนการสอน จากผลการวิจยัพบวา่ ครูมีความตอ้งการการนิเทศ
การจดัการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความตอ้งการ
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนกล้าแสดงออก และมีความเชื�อมั�นอย่างมีเหตุผล  
มีค่าสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก ดงันั
นผูบ้ริหารโรงเรียน และผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
ควรจดัให้มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�กระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ 
และคิดสร้างสรรค ์ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกในสิ�งที�ตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

3.  ด้านการพฒันาสื�อการเรียนการสอน จากผลการวิจยัพบว่าครูมีความตอ้งการการ
นิเทศการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความตอ้งการดา้น
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การเลือกใชสื้�อใหเ้หมาะสมกบับทเรียนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั และการบาํรุงรักษาสื�อการเรียนการ
สอน มีค่าสูงสุดเท่ากนั อยูใ่นระดบัมาก ดงันั
นผูบ้ริหารโรงเรียนและผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน ควรจดัให้มีการสนบัสนุนงบประมาณในการจดัทาํสื�อการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
ครูตระหนกัถึงความสําคญัของการใชสื้�อในการเรียนการสอน มีการจดัอบรมให้ครูรู้จกัเทคนิคการ
ผลิตสื�อ  และควรมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื�อให้ครูสามารถใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนและผลิต
สื�อการเรียนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไดทุ้กคน 

4.  ด้านการวดัและประเมินผลการเรียน จากผลการวิจยัพบว่าครูมีความตอ้งการการ
นิเทศการวดัและประเมินผลการเรียนอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความตอ้งการ
ดา้นการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือวดัผลดว้ยตนเอง มีค่าสูงสุด อยู่ในระดบัมากที�สุด  ดงันั
น
ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูเ้กี�ยวข้องกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน ควรจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
เกี�ยวกบัความรู้ในการสร้างเครื�องมือการวดัและประเมินผล  และวิธีการวดัและประเมินผลที�ถูกตอ้ง 
เพื�อให้ครูสามารถที�จะตรวจสอบคุณภาพของเครื� องมือและสามารถแก้ไขปรับปรุงให้มีความ
สมบูรณ์ไดด้ว้ยตนเอง และผูบ้ริหารโรงเรียนควรดูแล กาํกบั ติดตาม ให้คาํปรึกษาแก่ครูผูส้อนอยา่ง
ใกล้ชิดและต่อเนื�องด้วย ควรให้มีการประเมินการเรียนรู้โดย ผูเ้รียนประเมินตนเอง ตลอดจนให้
ผูเ้กี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเครื�องมือวดัและประเมินผลควบคู่กนัไปดว้ย  

5.3.2  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั
 งต่อไป 
1.  ควรศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอนที�เน้น 

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
2.  ควรมีการกําหนดให้นักเรียนเป็นผู ้ให้ข้อมูลประกอบการวิจัยด้วยเพื�อให้ได้

ผลการวจิยัที�ครอบคลุมการเรียนการสอนที�เนน้ตวัผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญักบัการเรียนการ

สอนแบบบรรยายในรายวชิาต่างๆ 
4.  ควรศึกษาวธีิการสอน  ในชั
นเรียนที�มีนกัเรียนจาํนวนมาก  โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น

กลุ่มที�มีเด็กเก่งเป็นผูน้าํกลุ่ม 
5.  ควรศึกษาแนวทางการนิเทศการสอนที�เพื�อนครูช่วยนิเทศกนัเอง 

 

DPU



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



93 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

 
หนังสือ 

 

กาญจนา  เกียรติประวติั.  (2540).  วิธีสอนทั
วไปและทักษะการสอน.  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช.   
กิติมา  ปรีดีลิลก.  (2532).  การบริหารและการนิเทศเบื�องต้น.  กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อกัษร

บณัฑิต. 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สาํนกังาน.  (2542).  พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ: กราฟฟิค. 
______.  (2542).  การปฏิรูปการเรียนรู้ผู้ เรียนสาํคัญที
สุด.  กรุงเทพฯ: การศาสนา. 
ประเวศ  วะสี (2541).  ปฏิรูปการศึกษายกเครื
องทางปัญญาทางรอดจากความหายนะ.กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ< วงศ.์ 
ประเวศ  วะสี (2543).  การปฏิรูปการเรียนรู้ที
เน้นผู้เรียนสาํคัญที
สุด: แนวทางสู่การปฏิบัติ.  

กรุงเทพฯ: กรมวชิาการ. 
ปฏิรูปการศึกษา, สาํนกังาน.  (2543).  พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ: คุรุ

สภา  ลาดพร้าว. 
ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์.  (2536).  การนิเทศการสอน.  กรุงเทพฯ: บริษทัพิมพดี์. 
________.  (2542).  การบริหารงานวิชาการ.  กรุงเทพฯ: ศูนยสื์Cอเสริมกรุงเทพฯ พิมพดี์จาํกดั. 
พนสั  หนันาคินทร์.  (25424).  หลักการบริหารโรงเรียน.  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
พรรณี  ชูทนัเจนจิต.  (2538) จิตวิทยาการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ: บริษทั ตน้ออ้แกรมมีC จาํกดั. 
ไพโรจน์  กลิCนกุหลาบ.  (2542) การนิเทศการศึกษา: ทฤษฎีการปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
เริงชยั  จงพิพฒัน์สุข.  (2543).  คู่มือผู้ปกครองและครู: การเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 

วฒันาพร  ระงบัทุกข.์  (2543).  แผนการสอนที
เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง.  กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช  
ศิริชยั  กาญจนวาสี.  (2543).  การเรียนรู้ที
เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง.  (2540).  การปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ: คุรุสภา ลาดพร้าว. 

DPU



94 

______.  (2542).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และการวิเคราะห์สาระสาํคัญ.  
กรุงเทพฯ: คุรุสภา ลาดพร้าว. 

สงบ  ลกัษณะ.  (2543).  การเพิ
มคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในการใช้หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2543.  กรุงเทพฯ: กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 

สันต ์ ธรรมบาํรุง.  (2537).  หลักการนิเทศการสอน.  กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อกัษรบณัฑิต. 
สุนีย ์ ภู่พนัธ์.  (2546).  แนวคิดพื�นฐานการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร.  เชียงใหม่: The 

knowledge Center. 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (2541).  การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวคิด 5 ทฤษฎี.  

กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์ 
อารมณ์  ฉนวนจิตร.  (2544).  การนิเทศการสอนประสบการณ์ภาคสนามในการนิเทศการสอน.

กรุงเทพฯ: รามคาํแหง. 
อารี  พนัธ์มณี.  (2542).  จิตวิทยาการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ: บริษทัเลิฟ แอนด ์ลิฟเพรส จาํกดั. 
อเนก  ส่องแสง.  (2540).  การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบนัราชภฏัพระนคร. 
 

บทความ 

 

กุลยา  ตนัติพลาชีวะ.  (2544).  “การสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั.” วารสารการศึกษาปฐมวยั,  
5(3).  หนา้ 21. 

ชนาธิป  พรกุล.  (2544).  “คลีCพระราชบญัญติัฯ....จดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง.” วารสารวิชาการ, 4(9).  หนา้ 2-7. 

ทศันา  แสวงศกัดิ< .  (2543)  “การวจิยัในชั\นเรียน.” วารสารวิชาการ, 3(5).  หนา้ 73. 
บญัชา  เกียรติจรุงพนัธ์.  (2542).  “บ่มนิสัยแก่ครูทีCกร่อนไป.” วารสารข้าราชการครู, 20(1).  หนา้ 
42. 
บุญชู  ชลษัเฐียร.  (2541).  “แนวคิดเกีCยวกบัการวดัและการประเมินเพืCอพฒันาผูเ้รียน.” 

วารสารวิชาการ, 1(9).  หนา้ 61-67. 
บุรชยั  ศิริมหาสาคร.  (2539).  “จากหลกัสูตรสู่แผนการสอน.” วารสารการพัฒนาหลักสูตร, 

15(124). หนา้ 32. 
สุทธิพร  คลา้ยเมืองปัก.  (2544).  “แผนการสอนยาขมหมอ้ใหญ่ ของครูไทยสายพนัธ์ุเก่า.” วารสาร

วิทยาจารย์, 100(6).  หนา้ 20. 
 

DPU



95 

วทิยานิพนธ์ 

 

จริยา  แกว้หนองเสมด็.  (2545).  ความต้องการการนิเทศการสอนที
เน้นผู้ เรียนเป็นสาํคัญของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จังหวัดกระบี
  (วทิยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

นิเวศน์  คิดยาว.  (2542).  ความต้องการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอนเกี
ยวกับงานวิชาการใน
โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกัดสาํนักงานการปฐมศึกษาจังหวดั
สุรินทร์ (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั                               
ศรีนครินทรวโิรฒ. 

ประกายมาตร  ทองอินทร์.  (2545).  การปฏิบัติการนิเทศการสอนที
ส่งผลต่อการเรียนการสอนที

เน้นผู้ เรียนเป็นสาํคัญของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  (วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ:  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ปวณีา  ลาํพาย.  (2544).  ความต้องการของครูในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  (วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต).  ขอนแก่น: มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  

มามี  โชติมา.  (2546).  การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลโชติมา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

รัชนี  ไชยสิทธิ< .  (2544).  ความต้องการในการนิเทศภายในของครูเพื
อส่งเสริมด้านการสอนที
เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
วฒิุนนัท ์ อบอุ่น.  (2544).  ความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอนที
เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญของ

ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษาจังหวดัสุพรรณบุรี 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ :มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

วเิชียร  ติยานนัท.์  (2540).  ทางเลือกในการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสาํนักงาน 
 การประถมศึกษา อาํเภอเทิง จังหวดัเชียงราย  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 

เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ศศิประภา  งามขาํ.  (2540).  คุณลักษณะที
พึงประสงค์ของครู อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างกลุ่มภาค

กลาง  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: สถาบนัเทคโนโลย ี                    
พระจอมเกลา้เจา้คุณมหาลาดกระบงั. 

DPU



96 

สินสุดา  ภกัดีศรี.  (2538).  ความต้องการนิเทศของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัด
กรมสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).          
กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

 

ภาษาต่างประเทศ 

 

BOOKS 

 

Alfonso, R.J., G.R. Firth and R.F. Neville.  (1981).  Instructional Supervision : A Behavior 
system.  Boston: Allyn and Bacon, Inc. 

Burton, W.H. and L.J. Bruecker.  (1983).  Supervision Demoeratic Leadership inImprovement of  
Learning.  New York: Applenton-Croffs. 

Brandes, Donna and Ginis, paul.  (1998).  A Guide to Studeny - Centred Learning.  London: 
Black Well Ltd. 

Briggs, Thomas Henry, and Joseph Justman.  (1952).  Improving Instruction through Supervision.   
New York :  Mcmillan Co. 

Dewey, J.  (1963).  Experience and Education.  New York: Macmillan Publishing Company. 
Good.  (1973).  Carter V. Dictionary of Education.  New York: Mcgraw Hill. 
Glickman, Carl D. ; others.  (1998).  Supervision of Instruction: Developmental Approach. 
 Boston: Allyn and Bacon A Viacom Company. 
Harris, B.M.  (1985).   Supervisory Behavier in Education.  Englewood Cliffs, New Jersey: 
 Prentice-Hall, Inc. 
Kaufman, R. and W.E.Penwick.  (1979).  Need  Assessment: Concept and Application.  

Englewood Cliffs, New Jersey: Education Technology Publication. 
Marks, James R., Stoops Emery, and King Joyce.  (1973).  Handbook of Education Supervision: 

A Guide for the Practioner.  Boston: Ally and Bacon Inc. 
Oliva, P.F.  (1975).  Supervision for Today’s School.  New York: Thomas Y.Croweli. 
Sergiovanni, T.J. and R.J.Starratt.  (1983).  Suppervision: Human Perspectives.  New York: 

McGraw-Hill, Inc. 

DPU



97 

Wiles K. and L.J. Lovell.  (1983).  Supervision for Better Schools.  Englewood Cliffs, New 
Jersey: prentice-Hall, Inc. 

 
ARTICLES 

 

Shakila, Noor Jahan Karin.  (1979).  “A Study of Selected Supervisory Practices in American 
 Secondary School as Basic for making Recommendation for the Supervisor of  
 InstructionIn Pakistani Secondary School.” Dissertation Abstracts International: 
 A The Humanities and Social Science.  pp.  7081-A. 
Tilahun, Bevene.  (1983).  “The Kind of School Supervision Needed in Developing Countries : 

Case Study Ethiopia.” Dissertation Abstracts International 30.  pp.  2168-A. 

DPU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



99 

แบบสอบถาม 

เรื�อง การศึกษาความต้องการการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

 

ตอนที� 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
คําชี%แจง โปรดทาํเครื�องหมาย      �     ลงใน  (     )  ตามสภาพความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ 
 (     ) ชาย 
 (     ) หญิง 
 
2. อาย ุ
 (     ) นอ้ยกวา่ 31 ปี 
 (     )  31-40 ปี 
 (     ) 41-50 ปี 
 (     ) มากกวา่ 50 ปี 
 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
 (     ) ปริญญาตรี 
 (     ) ปริญญาโท 
 (     ) สูงกวา่ปริญญาโท 
 
4. ประสบการณ์การทาํงาน 
 (     ) ตํ�ากวา่ 5 ปี 
 (     ) 5 – 10 ปี 
 (     ) มากกวา่ 10 ปี 
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ตอนที� 2 ความตอ้งการการนิเทศของครูเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอน ในปัจจุบนัโรงเรียนของ
ท่านมีความตอ้งการการนิเทศเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด และท่านตอ้งการ
นิเทศในเรื�องนั>น ๆ  หรือไม่ อยา่งไร 
คําชี%แจง กรุณาทาํเครื�องหมาย    �      ลงในช่อง (  )  ที�ตรงกบัความตอ้งการของท่าน 
 

ข้อที� การนิเทศการสอน 
ระดับความต้องการการนิเทศ 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

 
1 

การพฒันาหลกัสูตร 
จุดหมายและโครงสร้างของหลกัสูตร การศึกษา 

     

2 การวเิคราะห์ขอ้มูลพื>นฐานเพื�อพฒันา หลกัสูตร 
ใหเ้หมาะกบัสภาพทอ้งถิ�นและผูเ้รียน 

     

3 การปรับปรุงสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรได้
เหมาะกบัสภาพทอ้งถิ�นและผูเ้รียน 

     

4 การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
สภาพของผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 

     

5 การจดัทาํ เอกสารแนะนาํ การใชห้ลกัสูตร และ 
แผนการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาต่าง ๆ 

     

6 เทคนิคการสอนเนื>อหาในหลกัสูตร ใหท้นัตาม 
กาํหนดเวลา 

     

7 การบูรณาการสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวชิา
ในหลกัสูตร 

     

8 การประเมินการใชห้ลกัสูตรในโรงเรียน      
 

9 
การพฒันาการเรียนการสอน 
การวจิยัในชั>นเรียน 

     

10 การวเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนการสอนเพื�อ
จดัลาํดบัความสาํคญั 

     

11 การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียน 
เป็นสาํคญั 
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ข้อที� การนิทศการสอน 

ระดบัความต้องการการนิเทศ 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

12 การออกแบบการสอนใหเ้หมาะสมกบักลุ่ม
ผูเ้รียนและเนื>อหา 

     

13 เทคนิควธีิสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั      

14 การเลือกใชว้ธีิการสอนที�เหมาะสมกบัเนื>อหาที� 
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

     

15 การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ      

16 การใชเ้ทคนิควธีิการสอนแบบโครงงานโดยเนน้ 
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

     

17 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�เนน้ 
กระบวนการ 

     

18 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนรู้จกั 
คิดวเิคราะห์และแกปั้ญหา 

     

19 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนกลา้
แสดงออก และมีความเชื�อมั�นอยา่งมีเหตุผล 

     

20 เทคนิคการตั>งคาํถามพฒันาความคิด      

21 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�เนน้ให้
ผูเ้รียนสามารถสรุปสร้างองคค์วามรู้ได ้

     

22 การประเมินผลการจดักิจกรรรมการเรียนการ
สอนดว้ยตนเอง 

     

 
23 

การพฒันาสื�อการเรียนการสอน 
การพฒันาสื�อการเรียนการสอน เทคนิคการผลิต 
สื�อการเรียนการสอน 

     

24 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน      

25 การผลิตสื�อการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั 
แผนการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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ข้อที� การนิเทศการสอน 

ระดับความต้องการการนิเทศ 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

26 การเลือกใชสื้�อใหเ้หมาะสมกบับทเรียนที�เนน้ 
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

     

27 การเลือกสื�อใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการสอน      

28 การนาํ วสัดุในทอ้งถิ�นมาผลิตสื�อการสอน      

29 การจดัทาํห้องศูนยว์ชิาการในโรงเรียน      

30 การบาํรุงรักษาสื�อการเรียนการสอน      

31 การจดัศูนยบ์ริการสื�อการเรียนการสอนภายใน 
โรงเรียนอยา่งมีระบบ 

     

32 การประเมินผลหลงัการใชสื้�อการเรียนการสอน      

 
33 

การพฒันาการวดัและประเมินผล 

ความรู้พื>นฐานเกี�ยวกบัการวดัและประเมินผล
การเรียนการสอน 

     

34 การวางแผนวดัและประเมินผลการเรียนรู้      

35 วธีิการวดัและประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสม
ผลงาน 

     

36 วธีิการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง      

37 วธีิการใชใ้นการวดัและประเมินผล      

38 การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือวดัผล 
ดว้ยตนเอง 

     

39 การประเมินตนเองดา้นการสอนของครู      

40 การประเมินเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารเรียน
การสอน 

     

41 การนาํผลการวดัและประเมินผลไปใชป้รับปรุง 
การเรียนการสอน 
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ตอนที� 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะที�เกี�ยวขอ้งกบัความตอ้งการการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของ

ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 
 
1. การนิเทศดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
ปัญหา 
 ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ขอ้เสนอแนะ

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2. การนิเทศดา้นการพฒันาการเรียนการสอน 
ปัญหา 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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3. การนิเทศดา้นการพฒันาสื�อการสอน 
ปัญหา 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4. การนิเทศดา้นการพฒันาการวดัและประเมินผลการเรียน 
ปัญหา 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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