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 บทท่ี  14 
ปัญหาและการแก้ปัญหาการนิเทศการสอนวิทยาศาสตร ์

 
 

เน่ืองจากวชิาวทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่เีน้ือหา 2 ส่วนประกอบกนัคอืส่วนของความรูแ้ละส่วน
ของกระบวนการ ในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูจ้ าเป็นตอ้งจดักระท าใหค้รบถว้นจงึมคีวาม
ยากล าบากมากกว่าวิชาอื่นที่สอนเพยีงความรู้อย่างเดยีวก็สมบูรณ์ แม้จะมขี้อจ ากดัในการ
จดัการความรูท้ ัง้ 2 ส่วนในเวลาทีเ่ท่าเทยีมกบัผูส้อนวชิาอื่น แต่ผูส้อนวทิยาศาสตรก์ส็ามารถ
กระท าได ้ยิง่มกีารฝึกฝนเรยีนรู้ใหม้คีวามช านาญการจดัประสบการณ์ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ 2 
สว่นกจ็ะเกดิขึน้ไดไ้มย่ากนกั  
 
ปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์
 
 การสอนทุกวชิาลว้นมปีญัหา และปญัหาทีผู่ส้อนทุกวชิาพบจะมทีีม่าเหมอืนกนั 3 แห่ง 
ดงัน้ี 

- ปญัหาจากผูบ้รหิารสถานศกึษา 
- ปญัหาจากผูเ้รยีน 
- ปญัหาจากผูส้อน 
ปัญหาจากผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 ปญัหาที่ผูส้อนไดร้บัจากผูบ้รหิารเช่นการมอบหมายภาระงานที่มาก ทัง้น้ีเพราะทาง
สถานศกึษาสว่นใหญ่จะไมค่อ่ยมอีตัรา และ/หรอื มอีตัราแต่ไมม่ผีูม้าสมคัรท าใหผู้ส้อนบางสาขา
เช่น สาขาการสอนวทิยาศาสตร์ขาดแคลนผูส้อนในสถานศึกษาบางแห่ง และบางแห่งมกีาร
จัดสรรผู้สอนไม่ตรงกับสาขาวิชา เช่น ให้ผู้สอนที่ไม่จบวิชาวิทยาศาสตร์มาสอนวิชา
วทิยาศาสตร ์นอกจากน้ียงัพบปญัหาทีเ่กีย่วกบังบประมาณ เน่ืองจากการสอนวชิาวทิยาศาสตร์
จะต้องมกีารจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนได้เรยีนรูแ้ต่บางครัง้งบประมาณที่สถานศกึษาแบ่งใหใ้ชใ้น
การจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ไม่เพยีงพอท าใหจ้ดัหาหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารอุปกรณ์ เครื่องมอืและ
สารเคมไีม่ค่อยได้ ท าให้ต้องใช้อุปกรณ์และสารเคมทีี่เก่าไม่มปีระสทิธิภาพ ล้าหลงัท าการ



 

134 SE 743 

ทดลองกไ็ม่เหน็ผลการเปลี่ยนแปลง เป็นเหตุใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูต้้องถูกลดทอนไป
โดยปรยิาย 

ปัญหาจากผูเ้รียน 
 ปญัหาน้ีจะคลา้ยคลงึกบัสาขาวชิาอื่นๆคอืผูเ้รยีนใหค้วามสนใจ ใสใ่จในการท ากจิกรรม
การเรยีนการสอนน้อย บางคนไมใ่หค้วามรว่มมอืเลย นอกจากน้ียงัพบวา่สถานศกึษาบางแหง่มี
การจดัผูเ้รยีนทีม่คีุณสมบตัพิเิศษมาเรยีนร่วมในหอ้งเรยีนดว้ย ท าใหเ้กดิความหลากหลายใน
กลุ่มผูเ้รยีน ซึง่นบัเป็นความทา้ทายในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูข้องผูส้อน เพื่อใหผู้เ้รยีน
ทุกคนสนใจและเรยีนรูไ้ด ้
 ปัญหาจากผูส้อน 

ผูส้อนโดยทัว่ไปจะมปีญัหาเกี่ยวกบัการจดัท าหลกัสูตร การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้
น่าสนใจ การวัด และการประเมินผลการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องพัฒนาความรู้
ความสามารถตนเองใหท้นัสมยั เพือ่ดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีน 

ในส่วนของปญัหาจากตัวผู้เรียน และผู้บรหิาร ผู้สอนไม่แก้ไขได้โดยตรงเพราะไม่
สามารถเลือกผู้เรยีน และผู้บริหารได้ แต่ผู้สอนสามารถรบัรู้ปญัหาที่เกิดขึ้นและปรบัตวัให้
สามารถอยู่กบัปญัหาและแก้ปญัหาตามแต่เวลา และโอกาส หรือที่เรียกว่าพลิกแพลงตาม
สภาพการณ์ ภายใตห้ลกัการและเหตุผลทีถู่กตอ้งเหมะสมได ้สว่นปญัหาจากตวัผูส้อน เป็นสิง่ที่
ผู้สอนสามารถแก้ไข ปรบัปรุงพฒันาได้อย่างเต็มที่ จึงควรเปิดใจรบัฟงั รบัรู้ปญัหาเพื่อหา
วธิแีกไ้ข บุคคลทีส่ามารถบอกปญัหาใหผู้ส้อนรบัรูม้หีลายกลุ่ม เช่น ผูเ้รยีน ผูส้อนดว้ยกนัเอง 
ผูบ้รหิาร และศกึษานิเทศก ์

เน่ืองจากผูเ้รยีน ผูส้อนทีเ่ป็นเพื่อนคร ูและผูบ้รหิารมหีน้าทีห่ลกัในการท างานทีช่ดัเจน
จงึไม่สามารถมาวเิคราะหว์จิารณ์ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของผูส้อนไดต้ลอดเวลา ศกึษานิเทศจงึเป็น
ทีพ่งึทีส่ าคญัส าหรบัผูส้อน เพราะมหีน้าทีช่ีแ้นะและช่วยเหลอืโดยตรง แมจ้ะไม่ไดท้ าอยู่ทุกวนั
ทุกเวลาก็ตามแต่สามารถจดัสรรเป็นโครงการใหม้กีารดูแลอย่างต่อเน่ืองได้ เช่นจดัใหม้กีาร
นิเทศทุกภาคเรยีน หรอืทุกปีการศกึษาเพือ่ประสทิธภิาพทีด่ขีองสถานศกึษา  

ปญัหาการสอนวทิยาศาสตร์ ที่จะกล่าวน้ีกล่าวเฉพาะปญัหาที่เกิดจากการเรยีนการ
สอนโดยพจิารณาปญัหาทีผู่ส้อนตอ้งเผชญิเป็นหลกัส าคญั ซึง่มดีงัน้ี 

1. การพฒันาหลกัสตูร 
2. การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
3. การวดัและประเมนิผล 
การพฒันาหลกัสตูร 
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 เน่ืองจากปจัจุบนัสถานศกึษาสามารถเป็นผูก้ าหนดและสรา้งหลกัสตูรเองได ้ผูส้อนแต่
ละสาขาวชิาจงึตอ้งจดัท าหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิน่ของตนเอง ซึง่มปีญัหาจากการ
ท าหลกัสตูรหลายประการดงัน้ี (สภุาพร  แพรวพนิต, 2554, Online) 

1. ปญัหาขาดผูส้อนทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม 
2. ปญัหาการไม่ยอมรบัและไม่เปลี่ยนแปลงบทบาทการสอนของผู้สอนตามแนว

หลกัสตูร 
3. ปญัหาการจดัอบรมผูส้อน 
4. ศนูยก์ารพฒันาหลกัสตูร  ไมเ่ขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตน 
5. ขาดการประสานงานทีด่รีะหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ  
6. ผูบ้รหิารต่าง ๆ ไมส่นใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงหลกัสตูร 
7.  ปญัหาขาดแคลนเอกสาร เน่ืองจากขาดงบประมาณและการคมนาคมขนส่งไม่มี

ประสทิธภิาพพอ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ปญัหาดา้นน้ีเกดิจาการผูส้อนวทิยาศาสตรข์าดความรูแ้ละ/หรอืทกัษะ ในการจดัการ

เรยีนการสอนทีห่ลากหลาย ผูส้อนยงัคงใชก้ารบรรยายมากกว่าการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรู(้กระทรวงศกึษาธกิาร, 2554, หน้า 5, Online) ผูส้อนบางคนไมม่คีวามช านาญใน
การใชส้ื่อการเรยีนการสอน ไมว่่าจะเป็นอุปกรณ์การทดลอง และ/หรอืสื่อทีเ่ป็นโสตทศันูปกรณ์
ก็ตาม ผู้สอนบางคนไม่มีและไม่รู้แหล่งข้อมูลในการจัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ ท าให้ขาดสื่อ
ประกอบการเรยีนการสอนทีน่่าสนใจ   นอกจากน้ีการท างานทีม่ากเกนิไปเช่นมคีาบสอนทีม่าก 
มงีานวชิาการ/ธุรการทีต่อ้งรบัผดิชอบสงู ท าใหไ้มส่ามารถทิง้งานมาดแูลหอ้งเรยีนกเ็ป็นปญัหา
ทีพ่บมากในผูส้อนเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูที่กระทรวงศกึษาธกิาร , กรมการฝึกหดัครู, 
โครงการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ และวทิยาศาสตรป์ระยุกตใ์นวทิยาลยัคร ู(พ.ศ. 
2538-2542) (2554, หน้า 5, Online)สรปุไดด้งัน้ี 

1. ในโรงเรยีนขนาดกลาง ครูวทิยาศาสตรส์อนไม่ตรงตามวชิาเอกยงัมมีาก ท าให้
คุณภาพการเรยีนการสอนไมด่เีทา่ทีค่วร 

2. ในโรงเรยีนขนาดเลก็ ครทูีส่อนวชิาวทิยาศาสตรไ์มไ่ดม้วีุฒติรงดา้นวทิยาศาสตร์ ท า
ใหก้ารเรยีนการสอนไมเ่ป็นไปตามจุดมุง่หมาย 

3. ครวูทิยาศาสตรม์จี านวนน้อย เมื่อมกีารเกษยีณอายุ กไ็ม่มคีรวูทิยาศาสตรเ์ขา้มา
ทดแทน เงนิเดอืนและคา่ตอบแทนครอูยูใ่นระดบัต ่า จงึมผีลท าใหค้นสว่นใหญ่ไมต่อ้งการเป็นครู 

4. ครวูทิยาศาสตรข์าดความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการจดักจิกรรมการเรยีนการ 
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สอน 
5. ครวูทิยาศาสตรข์าดอุดมการณ์ในวชิาชพี เพราะการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ครู

จะตอ้งท างานหนัก ตอ้งมกีารเตรยีมการสอน เตรยีมอุปกรณ์ทดลองล่วงหน้า ตอ้งตดิตามให้
ค าแนะน า ก าลงัใจ และประเมนิผลการท างานของนกัเรยีนอยา่งใกลช้ดิ เป็นงานหนกัทีต่อ้งสละ
ทัง้กายและใจ  

6. ครูวทิยาศาสตรไ์ม่ไดเ้ป็นแบบอย่างของผูม้คีวามคดิเชงิวทิยาศาสตรไ์หผู้เ้รยีนได้
เหน็และเรยีนรู ้ 

7. รายงานในปีการศกึษา 2536 พบว่า โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิและกรมสามญัศกึษา ขาดแคลนครูวทิยาศาสตร ์
จ านวน 5,427 คน และขาดแคลนครคูณิตศาสตรจ์ านวน 7,164 คน 

8. ด้านจ านวนครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษา พบว่าในปี 
2538 กรมสามญัศกึษามคีรสูอนวชิาวทิยาศาสตร ์15,979 คน ครสูอนวชิาคณิตศาสตร ์14,494 
คน รวมเป็นครสูอนวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรท์ัง้สิน้ 30,473 คน จากจ านวนครทูัง้สิน้ 
116,693 คน คดิเป็นสดัสว่นครวูทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ ต่อครสูงัคมศาสตรเ์ท่ากบั 26:74 
ซึง่มสีดัส่วนครูวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรต์่อนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา (2,420,356 คน) 
เทา่กบั 1:79  

9. สดัสว่นครทูีจ่บวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (1,273 คน) และวทิยาศาสตรศ์กึษา (25,340 
คน ) ต่อนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา เทา่กบั 1: 91 

 การวดัและประเมินผล 
 การวดัและประเมนิผลของผู้สอนวิทยาศาสตร์ยงัไม่มคีวามหลากหลายทัง้ที่ผู้สอน
วทิยาศาสตรส์อนสาระส าคญั 2 สว่นแต่การวดัผลจะเน้นไปทีส่ว่นของความรูเ้ป็นสว่นใหญ่ สว่น
ของกระบวนการยงัมกีารวดัและประเมนิผลน้อย ปญัหาทีพ่บอกีประการหน่ึงคอืการน าผลการ
ประเมนิไปปรบัปรงุการเรยีนของผูเ้รยีนใหด้ขีึน้ยงัมกีารกระท าน้อยมากในสถานศกึษา  
 
ปัญหาการนิเทศการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์
 
 แมผู้ส้อนจะฝากความหวงัการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพใหผู้้
นิเทศดูแลรบัผดิชอบ แต่ความเป็นจรงิผูนิ้เทศจะมานิเทศไดเ้ป็นครัง้คราวเท่านัน้ดว้ยขอ้จ ากดั
หลายประการ เช่น เวลาในการนิเทศของศกึษานิเทศก์ ซึ่งมจี ากดัเพราะต้องนิเทศหลายแห่ง 
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เวลาการสอนของผูส้อนทีจ่ะตอ้งเร่งรดัใหท้นัก่อนจบภาคเรยีนท าใหต้้องเพิม่หรอืเปลี่ยนแปลง
คาบสอน เป็นตน้ ท าใหก้ารนิเทศไม่สามารถท าไดต้ามอ าเภอใจ แต่ตอ้งจดัสรรเป็นโครงการที่
ชดัเจนเพื่อก าหนดกรอบเวลา และการประสานงานต่างๆใหพ้รอ้ม ดงันัน้เมื่อผูนิ้เทศมานิเทศ
การสอนผูส้อนควรรบัฟงัและน าไปปฏบิตัติามเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูส้อนเอง ปญัหาทีเ่กดิ
จากการนิเทศการสอนทีพ่บสรปุไดด้งัน้ี (อญัชล ี ธรรมะวธิกุีล, 2552, Online) 

1. การจดัสภาพแวดลอ้ม สถานที่ที่ใชส้ าหรบัสอนงาน ผูส้อนไม่เหมาะสม เช่น กวา้ง

หรอืแคบเกนิไป บรรยากาศในหอ้งประชุมดูเป็นทางการหรอืเป็นกนัเองเกนิไป หอ้งประชุมมี

อากาศรอ้น มกีลิน่หรอืเสยีงรบกวน ท าลายสมาธขิองผูนิ้เทศและผูร้บัการนิเทศ 

 2. การจดัหาอุปกรณ์เครือ่งมอื การจดัหาและการจดัเตรยีมอุปกรณ์ เครือ่งมอืต่าง ๆ ไม่ 

ครบถ้วน ไม่มีคุณภาพ ในการน าไปใช้สอนงาน หรือไม่สามารถสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ / 

เครือ่งมอื ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนงานได ้

 3. งบประมาณ สถานศกึษาไมไ่ดต้ัง้งบประมาณเพือ่การนิเทศสอนงานไดโ้ดยเฉพาะ 

4. บุคลากร คอื ปญัหาทีเ่กดิจากผูท้ าหน้าทีนิ่เทศสอนงาน โดยมสีาเหตุจากผูท้ าหน้าที ่

นิเทศสอนงาน ดงัน้ี 

- ขาดความรูแ้ละไมเ่ขา้ใจในเน้ือหาทีจ่ะสอนงาน 

- ขาดทกัษะในการควบคุมเวลาในการสอนงาน 

- ขาดทกัษะของการสือ่สาร และวธิกีารถ่ายทอดใหค้รเูขา้ใจ 

-ผู้นิเทศสอนงานไม่มีความรู้ และประสบการณ์ หรือมีไม่ตรงกบัสิ่งที่ผู้สอน

ตอ้งการ 

- ไมเ่หน็ความส าคญัและความจ าเป็นของการสอนงาน 

- ท าตนไมเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ตี่อผูส้อน 
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- อารมณ์หงดุหงดิ หรอืแสดงความไมพ่อใจ เมือ่ผูส้อนมคี าถามหรอืมขีอ้สงสยั 

- ขาดความพรอ้มในดา้นสุขภาพกายหรอืสุขภาพจติ ในขณะทีเ่ขยีนสอนงาน 

5. ผูส้อนหรอืผูร้บัการนิเทศ  ผูส้อนหรอืผูร้บัการนิเทศสอนงาน พบว่า เป็นสาเหตุ

หน่ึงที่ท าใหก้ารนิเทศสอนงานประสบความลม้เหลว  คอืผูส้อนมกัจะหลกีเลีย่งหรอืปฏเิสธ  ไม่

ยอมท าตามทีผู่นิ้เทศสอนงานไดใ้หก้ารนิเทศไว ้ ทัง้น้ีสบืเน่ืองจาก ไมม่เีป้าหมายในการท างาน 

หรอืไมส่นใจทีจ่ะพฒันาตนเอง กลวัการเปลี่ยนแปลง ไม่พรอ้มทีจ่ะรบัฟงั หรอืขาดความ

เคารพศรทัธาผูนิ้เทศ  และอาจมผีูน้ิเทศ (Coach) มากเกนิไป ท าใหม้หีลายแนวทางท าใหค้รู

เกดิความสบัสน 

6. วฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษา ไม่เอื้อและไม่ได้รบัการส่งเสรมิจากผู้บริหาร

สถานศกึษา 

  ปญัหาดงักล่าวเป็นปญัหาที่เกดิจากการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้นอกจากปญัหา
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนผู้นิเทศยังพบปญัหาด้านการประเมินผลด้วย 
โดยเฉพาะการน าผลการประเมนิผูเ้รยีนไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัผูเ้รยีนเองพบว่า ผูส้อนส่วน
ใหญ่มกีารวดัผลและประเมนิผลเพือ่จดัล าดบัความสามารถผูเ้รยีนเท่านัน้ ไมน่ าผลทีไ่ดจ้ากการ
ประเมนิมาพฒันาผูเ้รยีนทีม่ปีญัหาใหม้คีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้ นบัวา่เป็นการสญูเปล่าของ
การประเมนิเพราะน าผลการประเมนิมาใชไ้มคุ่ม้ค่า 

 

แนวทางการแก้ปัญหาการนิเทศการสอนวิทยาศาสตร ์

 

เน่ืองจากมปีญัหาในการเรยีนการสอน 3 ส่วนคอืการพฒันาหลกัสูตร การจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล การแกป้ญัหาจงึควรท าทัง้ 3 สว่นดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 
การแก้ปัญหาการพฒันาหลกัสตูร 
ปจัจุบนัหลกัสตูรการศกึษามกีารพฒันาและปรบัปรงุใหท้นัสมยัมากขึน้ อกีทัง้ยงัม ี
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แนวโน้มทีจ่ะประเมนิและปรบัปรุงหลกัสตูรต่อเน่ืองเป็นระยะๆ ผูส้อนทีม่ปีญัหาดา้นการพฒันา
หลกัสตูรจงึควรแกป้ญัหาใหไ้ด ้ผูนิ้เทศสามารถชว่ยผูส้อนไดโ้ดยดงัน้ี 

1. แนะน าใหผู้ส้อนและ/หรอืสถานศกึษาใหก้ าหนดคุณสมบตัขิองผูส้มคัรใหเ้หมาะสม
กบัสาขาวชิาทีต่อ้งการ 

2. จดัอบรมสมัมนาเพื่อชีแ้จงความส าคญัและจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงบทบาทการ
สอนของผูส้อนตามแนวหลกัสตูรทีท่นัสมยั 

3. จดับุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถมเีทคนิคการอบรมที่น่าสนใจมาช่วยอบรม
ผูส้อนในเรือ่งการสรา้งและใชห้ลกัสตูร 

4.  จดังบประมาณในการเผยแพร่เอกสารขอ้มูลใหผู้ส้อนไดร้บัรูอ้ย่างชดัเจนเพยีงพอ 
พรอ้มทัง้เสนอแหล่งขอ้มลูใหผู้ส้อนไดส้บืคน้อยา่งต่อเน่ือง 

การแก้ปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ปญัหาน้ีมรีายละเอยีดคอ่นขา้งมากการแกป้ญัหาจงึแยกเป็นประเดน็ยอ่ยหลายประเดน็

เพือ่ใหค้รบคลุม ดงัน้ี 
การแกป้ญัหาดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ท าไดด้งัน้ี 

- ศกึษานิเทศก์มกีจิกรรมการนิเทศหลายรูปแบบ สามารถน ามาประยุกต์ให้
ผูส้อนใชก้บัการสอนวทิยาศาสตรใ์นหอ้งเรยีนเพื่อใหห้อ้งเรยีนน่าสนใจและเหมาะแก่การเรยีนรู้
ไดเ้ช่นการระดมสมอง (Brainstorming)  การทดลองปฏบิตักิาร (Laboratory) การทดลอง
ปฏบิตัจิรงิ (Directed Practic)  การอภปิราย (Discussion) การจดันิทรรศการ (Exhibition) 
การจดัทศันศกึษา (Field Trip) บทบาทสมมต ิ(Role Playing) เป็นตน้      

- การจดัอบรม/สมัมนาใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการสอนแต่ละแบบแต่ละวธิใีนช่วง
ปิดภาคเรยีน 

- การพาผูส้อนไปดงูานสอนนอกสถานทีเ่พือ่จุดประกายความรูใ้หม่ๆ  
การแกป้ญัหาดา้นการใชส้ือ่และอุปกรณ์ประกอบการสอน ท าไดด้งัน้ี 

- ศกึษานิเทศจดัอบรมและสาธิตการใช้เครื่องมอืและอุปกรณ์วทิยาศาสตร์
นอกเวลา เชน่วนัหยุดราชการ วนัหยุดปิดภาคเรยีน 

- จดันิทรรศการแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือพร้อมมีผู้สาธิตและฝึกฝนการใช้
เพื่อใหผู้ส้อนไดเ้รยีนรูข้ณะเดนิดูนิทรรศการ การจดันิทรรศการไม่จ ากดัเฉพาะวสัดุอุปกรณ์
วทิยาศาสตร ์แต่รวมถงึสือ่ประกอบการเรยีนการสอนทีท่นัสมยั แปลกใหมแ่นะน่าสนใจดว้ย 

- เผยแพรส่ือ่และแหล่งเรยีนรูใ้หห้ลากหลายโดยระบุสถานทีแ่ละวธิกีารตดิต่อ
ประสานงานใหผู้ส้อนไดร้บัทราบและสามารถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง 
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การแกป้ญัหาดา้นบุคลากร ท าไดด้งัน้ี 
- ศึกษานิเทศแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นแก่ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ

เกี่ยวกบัการคดัสรรบุคลากรให้ตรงสาขาวิชาเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนในสถานศึกษาและ
คุณภาพของสถานศกึษา 

- ศกึษานิเทศกจ์ดัอบรมดา้นความรูเ้ฉพาะสาขา เชน่ ความรูว้ชิาวทิยาศาสตร์
ใหบุ้คลากรทีจ่บไมต่รงกบัวชิาทีท่ าการสอน ไดเ้รยีนรูน้อกเวลาเรยีน 

- จดัท าคูม่อืครเูพือ่ช่วยเหลอืบุคลากรทีส่อนไมต่รงสายงาน 
การแกป้ญัหาดา้นเวลาของผูส้อน ท าไดด้งัน้ี 

- ผูนิ้เทศแนะน าใหผู้ส้อนใชน้วตักรรมการสอนใหม่ๆ ประกอบการสอนเมื่อไม่
สามารถเขา้หอ้งสอนได ้เช่น แนะน าใหผู้ส้อนใชก้ารเรยีนรูโ้ดยใชค้อมพวิเตอรช์่ วยสอน หรอื
การใหผู้เ้รยีนเรยีนดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูซึง่มมีากมายในปจัจุบนั 

- ถ้าเน้ือหาสาระที่สอนมีมากแนะน าให้ผู้สอนแบ่งเน้ือหาการเรียนเป็น
สว่นย่อยแลว้ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มแยกยา้ยไปศกึษาแลว้จงึมาสรุปรวมตอนทา้ยคลา้ยการต่อจิก๊
ซอร ์ จะช่วยใหผู้ส้อนไมต่อ้งใชเ้วลาในการสอนมากนกั เพราะมผีูเ้รยีนช่วยผูส้อนเพยีงแต่เตมิ
เตม็ความรูใ้หผู้เ้รยีนถา้พบวา่มขีอ้ความรูไ้มค่รบถว้นสมบรูณ์ 

การแก้ปัญหาการวดัและประเมินผล  
เน่ืองจากปญัหาด้านน้ีจะเป็นลักษณะที่น าผลการประเมินผู้เรียนไปใช้ไม่ครบทุก

ขัน้ตอนกระบวนการการประเมนิรูจ้งึมวีธิแีกป้ญัหาดงัน้ี (ไพฑรูย ์ทพิยสขุ, 2554, Online) 

- มกีารเสรมิแรงจงูใจ ดว้ยรางวลั 

- พฒันาระบบการประเมนิใหม้คีวามน่าเชื่อถอื 

- ก าหนดเงือ่นไข เพือ่เปรยีบเทยีบผลการประเมนิกบัเป้าหมาย  

- ใชส้ารสนเทศเพือ่การเผยแพรผ่ลการประเมนิ  

- มกีระบวนการตดิตาม ตรวจสอบการใชผ้ลการประเมนิ  

- ใชก้ารประเมนิแบบมสีว่นรว่ม 

การแกป้ญัหาการนิเทศการสอนวทิยาศาสตรเ์ป็นเรื่องละเอยีดอ่อน โดยสถานศกึษาแต่
ละแห่งจะมปีญัหาและการแกป้ญัหาแตกต่างกนั จงึเป็นเหตุใหก้ารนิเทศการศกึษาในปจัจุบนั
เน้นทีก่ารคน้ควา้วจิยั ลกัษณะของการวจิยัจะเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ และกึง่คุณภาพมากกว่า

http://gotoknow.org/profile/tipayasuk
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งานวจิยัเชงิปรมิาณ ทัง้น้ีเพื่อลงลกึถึงรายละเอยีดและปญัหาเฉพาะบุคคลพรอ้มการแนะน า
แกไ้ขตลอดจนตดิตามผลของการแกป้ญัหาว่าใชไ้ดห้รอืไม่ มากน้อยเพยีงใด ดงันัน้การศกึษา
วชิานิเทศจงึต้องมกีารท างานวจิยัร่วมด้วยเพื่อศกึษาถึงวธิีการที่เหมาะสมและดทีี่สุดในการ
แกป้ญัหา แมแ้ต่ละแห่งจะมปีญัหาและการแกป้ญัหาแตกต่างกนักต็าม แต่การรบัรูป้ญัหาและ
การแก้ปญัหาของแห่งหน่ึงสามารถเป็นทางเลอืกใหผู้้อื่นที่ศึกษาได้เรยีนรู้และน าไปทดลอง
ใช้ได้ แม้ไม่ได้ใช้ตรงๆ แต่ก็สามารถพลิกแพลงให้เหมาะกับตนเอง นัน่คือการนิเทศจะ
สมัฤทธผิลไดจ้ะต้องมกีารเปลี่ยนแปลง ถ้าเกดิการต่อต้านจะท าใหเ้กดิปญัหาและไม่สามารถ
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งได ้

 
การต่อต้านการเปล่ียนแปลง 
 

เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงถอืเป็นปจัจยัส าคญัของการนิเทศ การต่อตา้นการเปลีย่น 
แปลงจะท าใหก้ารนิเทศไมเ่กดิผลตามจุดมุง่หมายทีต่อ้งการ โดยทัว่ไปการต่อตา้นการนิเทศจะ
เกดิจากสิง่ต่อไปน้ี (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า59) 

1.  ธรรมชาติหรือความมุ่งหมายของการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน และผู้ร ับการ

เปลีย่นแปลงกไ็มเ่ขา้ใจเหตุผลและเป้าหมายนัน้ 

2.  ผูร้บัการเปลี่ยนแปลง เช่น ผูส้อนเหน็การเปลี่ยนแปลงในทศันะที่แตกต่างกนัไป 

และมองในดา้นความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ เช่น สถานภาพของผูส้อนลดลง ความส าคญัของผูส้อน

ลดลง 

3. ผูส้อนจะเกดิปฏกิริยิาต่อตา้น เมือ่ผูบ้รหิารสัง่การหรอืบงัคบัใหป้ฏบิตัติาม 

4. การเปลีย่นแปลงนัน้ไมเ่กดิขึน้ทัง้ระบบ มเีพยีงบางคนเทา่นัน้ทีต่อ้งการเปลีย่น 

5. การต่อตา้นการเปลีย่นแปลงจะรนุแรง ถา้การเปลีย่นแปลงนัน้เกดิจากความคดิเหน็

ของผูบ้งัคบับญัชา แทนทีจ่ะเป็นความคดิเหน็ของกลุ่ม 

6. การต่อตา้นจะเกดิขึน้ ถา้การเปลีย่นแปลงนัน้ขดัผลประโยชน์ของบุคคล 

การลดการต่อต้าน 
จากปญัหาทีเ่กดิจากการต่อตา้น ผูบ้รหิารหรอืผูนิ้เทศสามารถลดปญัหาดงักล่าวไดด้งัน้ี 

(ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า59 – 60) 
1. ความคดิเหน็นัน้มาจากความคดิเหน็ของกลุ่มและสถานศกึษาเป็นผูส้นบัสนุน 
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2. เปิดโอกาสใหผู้ส้อนไดม้สีว่นรว่ม ในการวเิคราะหป์ญัหาของตนเอง 

3. ใหค้วามเปลีย่นแปลงนัน้สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ และสิง่ทีย่อมรบัของผูส้อน 

4. ผูส้อนเหน็วา่เป็นการลดภาระแทนการเพิม่ภาระแก่ผูส้อน 

5. สรา้งความเจรญิกา้วหน้าในการงาน 

6. ผูส้อนมอีสิระในการท างานมากขึน้ 

7. ไดร้างวลัเป็นสิง่ตอบแทนทีพ่งึพอใจ 

8. มคีวามไวใ้จ เชื่อมัน่ในความจรงิใจ 

 

สรปุ 
 
 จากปญัหาและวธิกีารแก้ปญัหาที่เสนอขา้งต้นเป็นเพยีงแนวทางหน่ึงที่มผีูป้ฏบิตัแิละ
ได้ผลแต่ในสภาพความเป็นจรงิจะมรีายละเอยีดที่แตกต่างกนัไปด้วยเหตุผลและขอ้จ ากดัที่
หลากหลายของใหผู้นิ้เทศเขา้ใจและเหน็ใจผูร้บัการนิเทศ อกีทัง้ควรยดืหยุน่ใหผู้ร้บัการนิเทศได้
มกีารคดิและแก้ปญัหาร่วมกบัผู้นิเทศเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิการต่อต้านและปฏเิสธการนิเทศ
เพราะสุดทา้ยแลว้ผลเสยีทีม่ากทีสุ่ดกจ็ะเกดิกบัผูเ้รยีนทีเ่ป็นเยาวชนของชาตเิราเอง ดงันัน้การ
แกป้ญัหากด็ ีการแนะน าช่วยเหลอืกด็คีวรเป็นในลกัษณะของการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคดิเพื่อ
สิง่ทีด่ทีีส่ดุของสถานศกึษาตนเอง 
  
แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงวเิคราะหป์ญัหาการสอนวทิยาศาสตรข์องทา่นเอง 

2. จงบอกวธิแีกป้ญัหาทีท่า่นเคยไดร้บัจากการนิเทศ 

3. จงบอกเหตุผลทีท่า่นปฏบิตัติามและไมป่ฏบิตัติามค าแนะน าของศกึษานิเทศ 

 
 


