
 

SE 743 83 

 
 

บทท่ี  9 
การสงัเกตและการวิเคราะหก์ารสอนวิทยาศาสตร ์

 
 
การสอนถอืเป็นกระบวนการส าคญัในสถานศกึษา จงึมคีวามจ าเป็นต้องพฒันาใหด้มีี

ประสทิธภิาพ การจะพฒันาการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพไดจ้ าเป็นตอ้งมกีารวเิคราะหห์าขอ้ดแีละ
ขอ้จ ากดัที่เกดิขึน้ก่อนจงึจะท าการแก้ไขพฒันาได ้การวเิคราะหก์ารสอนหรอืการจดักจิกรรม
การเรยีนรู้วิธีหน่ึงก็คือการสงัเกตการสอนของผู้สอนว่ามกีระบวนการอย่างไรแล้วจึงน ามา
วเิคราะห ์

 
จดุมุ่งหมายของการสงัเกตและการวิเคราะหก์ารสอน 
 

ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์(2548, หน้า99 – 100) ไดก้ล่าวถงึจุดมุง่หมายของการสงัเกต
และการวเิคราะหก์ารสอนไวด้งัน้ี 

1.  เพือ่ทีจ่ะรูจ้กัผูนิ้เทศและผูถู้กนิเทศ จุดมุ่งหมายอยา่งหน่ึงในการนิเทศการสอนกค็อื 

การรูจ้กัผูส้อนที่รบัการนิเทศ ผูนิ้เทศ เช่น ครูใหญ่ ศกึษานิเทศก์ ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหนิ้เทศ

ตอ้งทราบถงึวธิกีารด าเนินงานเกีย่วกบัการสอน ลกัษณะการสอน การนิเทศการสอนเป็นการ

เรยีนรูเ้พือ่ตวัผูนิ้เทศและผูร้บัการนิเทศ 

2.  การนิเทศการสอนเป็นการไดข้อ้มลูพืน้ฐาน ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัผูส้อนผูร้บัการ

นิเทศ ขอ้มูลเหล่าน้ีนอกจากเพื่อปรบัปรุงการเรยีนการสอน อาจมผีลในดา้นการบรหิารงาน 

เชน่ การมอบหมายงาน การเลื่อนหรอืเปลีย่นต าแหน่ง                     

3.  ขอ้มูลที่เกบ็ไดอ้ย่างเป็นระบบ ใหค้วามเชื่อถอืที่จะน าไปใชใ้นการนิเทศการสอน

และการบรหิารสถานศกึษา 

 วิธีการนิเทศการสอนโดยการสงัเกตและการวิเคราะหต์นเอง 
 เน่ืองจากการนิเทศการสอนไม่สามารถกระท าได้ตลอดเวลา แต่จะต้องมกีารจดัท า
โครงการของบประมาณใหเ้ป็นเรื่องเป็นราว จงึจะเกดิการนิเทศได ้ถา้ผูส้อนรอคอยการนิเทศ
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แต่เพยีงอย่างเดยีวอาจท าใหพ้ฒันาการทางการสอนเกดิชา้เกนิไป ถ้าผูส้อนตอ้งการปรบัปรุง
และพฒันาการสอนของตนเองกส็ามารถท าการสงัเกตการสอนและการวเิคราะหด์ว้ยตนเองได ้
ซึง่มวีธิที า 3 วธิ ีดงัน้ี (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า100 – 102) 

1. การวเิคราะหต์นเองของผูส้อน 

2. การเยีย่มหอ้งเรยีนซึง่กนัและกนั 

3. การใชก้ารนิเทศแบบคลนิิก 

การวิเคราะหต์นเองของผูส้อน 
เทคนิคในการนิเทศการสอนอย่างหน่ึงคือการวิเคราะห์ตนเอง โดยผู้สอนเอง วิธีน้ี

ผูส้อนจะใช้เครื่องมอืช่วยในการวเิคราะห์ ตวัอย่างเครื่องมอืเช่น เทปบนัทกึเสยีง วดีโิอเทป 
เป็นตน้  ถา้ใชเ้ทปบนัทกึเสยีงผูส้อนจะเปิดฟงัการสอนของตนเองและน าไปปรบัปรุงแกไ้ข ถ้า
เป็นวีดิโอเทปจะเห็นรายละเอียดระหว่างสอนชัดเจนขึ้น  กรณีที่เป็นการบันทึกเทปให้
ศกึษานิเทศช่วยวเิคราะห ์ผูนิ้เทศจะท าหน้าทีเ่ป็นเสมอืนผูใ้หก้ารฝึกอบรม เพื่อช่วยใหผู้ส้อน
รูจ้กัการวเิคราะหต์นเอง ดว้ยการใหค้วามรูแ้ละพฒันาทกัษะการวเิคราะหต์นเอง 

การเย่ียมห้องเรียนซ่ึงกนัและกนั 
การเยีย่มหอ้งเรยีนและการสงัเกตการณ์สอนเป็นวธิกีารทีนิ่ยมใชก้นั เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรูร้ะหว่างผูส้อนทีส่อนในสาขาวชิาเดยีวกนั จดัเป็นลกัษณะของการนิเทศซึง่กนัและกนัมี
แนวทางปฏบิตัดิงัน้ี 

-  การรวมกลุ่มเพื่อนเพื่อไปเยีย่มหอ้งเรยีน จะท าใหไ้ดส้งัเกตการสอนของเพื่อนแลว้

ชว่ยกนัใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

-  สมาชกิในกลุ่มซึง่อยูใ่นกลุ่มทีเ่ยีย่มชัน้เรยีน จะไดป้รบัปรุงทกัษะการนิเทศและการ

วเิคราะหต์นเองไปในตวั 

-  ผลัดเปลี่ยนให้เพื่อนที่ถูกนิเทศเป็นฝ่ายเยี่ยมชมชัน้เรียนบ้างเพื่อเป็นการ

พฒันาการสอนของตนเอง 

-  หาโอกาสไปเยีย่มเพื่อนหอ้งเรยีนอื่นหรอืโรงเรยีน/สถานศกึษาอื่นเพื่อแลกเปลีย่น

ประสบการณ์การจดัการเรยีนรู ้

วธิน้ีีมปีระโยชน์มากในดา้นการอบรมผูส้อนระหว่างปฏบิตังิาน เพราะเป็นการใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบักบัผูส้อนโดยตรง 
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การใช้การนิเทศแบบคลินิก 
การนิเทศแบบคลินิกใช้ปรับปรุงทักษะการสอนได้ดี ซึ่งมีลักษณะของการนิเทศ

ดงัต่อไปน้ี (Cogan,1973 และ Goldhammer,1981)  
1. จะตอ้งใหก้ารสงัเกตการสอนเป็นไปอยา่งใกลช้ดิ 

2.  จะตอ้งมรีะบบของการสงัเกตการสอนทีแ่น่นอนชดัเจนลงไป เพื่อทีจ่ะใชเ้กบ็ขอ้มลู

ของพฤตกิรรมการสอนไดเ้ทีย่งตรงและมรีะบบ 

3. จะตอ้งมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อถอืกนัอยา่งจรงิใจโดยตรงระหวา่งผูส้อนและผูนิ้เทศ 

4. ทัง้สองฝา่ยจะตอ้งมจุีดมุง่หวงัและการคาดหวงัในบทเรยีนและการสอนรว่มกนั 

5. มคีวามเขา้ใจและมคีวามสมัพนัธท์างวชิาชพีการสอนอยา่งลกึซึง้รว่มกนั 

วงจรการนิเทศแบบคลนิิกประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ ซึง่สรุปไดด้งัน้ี(Cogan, 1973  
และ Reavis ,1978) 

1. สรา้งสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนและผูนิ้เทศ 

2. วางแผนการสอนอยา่งประสานสอดคลอ้งกนัระหวา่งผูส้อนและผูนิ้เทศ 

3. วางแผนการนิเทศและท าการนิเทศอยา่งเป็นระบบ 

4. วเิคราะหก์ระบวนการจดัการเรยีนรู ้

5. ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูส้อน 

6. จดัประชุมเพือ่วางแผนหลกัการ วธิกีารในการตคีวามหมายขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกนั 

7. ประเมนิผลขอ้มลูและน าไปปรบัปรงุแกไ้ข 

8. วางแผนการสอนใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง 

ขัน้ตอนดงักล่าวจะท าทุกขัน้หรอืขา้มขัน้ตอนบา้งกไ็ดต้ามความเหมาะสม จากขัน้ตอน
ดงักล่าวท าใหเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนและผูนิ้เทศ ซึง่จะท าใหข้อ้ขดัแยง้ระหว่างบุคคล
ทัง้สองฝา่ยลดลง และสรา้งทศันคตทิีด่งีามต่อการนิเทศในครัง้อื่นดว้ย 

การด าเนินการสงัเกตการสอนอย่างมีระบบ 
การนิเทศทีม่รีะบบ หมายถงึ การนิเทศทีผู่นิ้เทศมกีารเตรยีมการเบือ้งตน้ทีเ่หมาะสม

กบัจุดมุ่งหมาย มกีารพฒันาโดยการใชเ้ทคนิคและกจิกรรมต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดเพื่อช่วยปรบัปรุงพฤตกิรรมการสอนของผูส้อน รวมทัง้การวเิคราะห์
ขอ้มลู เพือ่ตดิตามผลงานของผูร้บัการนิเทศ 
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เน่ืองจากการนิเทศทีม่รีะบบมกีารเน้นจุดมุง่หมายในการนิเทศอยา่งชดัเจน จงึสามารถ
เรยีกว่าเป็นการนิเทศเชงิเน้นวตัถุประสงค ์(Goal Oriented Supervision) การนิเทศแบบน้ี
ผูส้อนและผูนิ้เทศจะต้องท างานร่วมกนัค่อนขา้งหนักเพื่อใหไ้ดผ้ลงานบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่
วางไว ้การเสรมิแรงและการสรา้งแรงจูงใจเป็นปจัจยัส าคญัปจัจยัหน่ึงทีถู่กน ามาใชแ้ละไดผ้ลดี
ซึง่มลีกัษณะของการนิเทศทีม่รีะบบ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูส้อนและผูนิ้เทศประชุมเพือ่ปรกึษาหาขอ้มลูการจดัการเรยีนรู ้

2. ท าการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการสอนของผูส้อนอยา่งมรีะบบตามจุดมุง่หมายทีว่างไว ้

3.  มกีารเสรมิแรงทางบวกใหผู้ส้อนเพื่อใหเ้กดิแรงจูงในภายในส าหรบัการปรบัปรุง

การสอนของตนเอง 

4.  นดัหมายและก าหนดเวลาในการอบรมเสรมิความรูใ้หผู้ส้อนมคีวามสามารถในการ

สอนไดด้มีปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

ขัน้ตอนการนิเทศที่มรีะบบหรอืการนิเทศที่เน้นวตัถุประสงค์มดีงัน้ี (กติมิา  ปรดีดีลิก, 
2532, หน้า 304) 

- สรา้งความเขา้ใจใหเ้กดิแก่ผูส้อน 

- จดัหาและรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการสอนของผูส้อน 

- วเิคราะหถ์งึพฤตกิรรมการสอนทีต่อ้งการ 

- แปลความหมายของประเดน็ทีเ่ฉพาะเจาะจงใหเ้ป็นรายพฤตกิรรมทีส่ามารถสงัเกต

ไดจ้รงิ 

- เลอืกพฤตกิรรมเฉพาะเจาะจงทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ หรอืตรงทีส่ดุกบัประเดน็ทีต่ ัง้ไว ้

- สรา้งแบบฟอรม์เพือ่ใชใ้นการนิเทศ 

- จดัท าแบบฟอรม์ใหเ้พยีงพอ 

- ตรวจใหแ้น่ใจวา่ในแบบฟอรม์นัน้มรีายการวา่ “ท าแลว้” 

- อธบิายการใชแ้บบฟอรม์ใหเ้ขา้ใจไดต้รงกนั 

- ผูนิ้เทศด าเนินการเสรมิแรงทางบวกและเสรมิความรูต้ามตารางปฏบิตังิานทีก่ าหนด

ไวร้ว่มกนั 

- ท าขอ้ตกลงระหว่างผูส้อนและผูนิ้เทศใหต้รงกนัเพื่อน าไปใช้ปฏบิตัิการนิเทศตาม

ตารางปฏบิตังิานทีก่ าหนดไวพ้รอ้มทัง้สงัเกตการสอน 
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- ถา้ผูส้อนสามารถปฏบิตัไิดต้ามวตัถุประสงคแ์ลว้ ใหพ้จิารณาประเดน็อื่นเพื่อน าไป

พฒันาต่อ 

- ผูส้อนควรหมัน่ตดิตามและทบทวนพฤตกิรรมทีไ่ดร้บัการนิเทศไปแลว้ 

การนิเทศแบบน้ีจะค่อนขา้งเป็นทางการ มรีะบบระเบยีบตารางงานเพื่อฝึกอบรมอย่าง
ชดัเจน แต่ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้นสามารถด าเนินการไดง้า่ย สิง่ทีค่วรค านึงถงึในการสงัเกตการสอน
อยา่งมรีะบบคอืเครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู และวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ควรด าเนินการ
ตามระเบียบวิธีวิจยัให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่จะได้รบั และเป็นที่น่าเชื่อถือ
ส าหรบับุคคลทัว่ไป 

 
ขัน้ตอนการสงัเกตการสอน 
 
 เน่ืองจากการสงัเกตการสอนม ี2 วธิีใหญ่ๆคอืการสงัเกตการสอนอย่างเป็นทางการ 
และการสงัเกตการสอนอย่างไม่เป็นทางการ ขัน้ตอนการสงัเกตจงึมคีวามแตกต่างไปตามแต่
วธิกีารของการสงัเกต ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า104 – 
113) 
 การสงัเกตการสอนอย่างเป็นทางการ 
 การสังเกตการสอนอย่างเป็นทางการ มีข ัน้ตอนการด าเนินการดังน้ี (ปรียาพร        
วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า104 – 112) 

การเตรียมการก่อนการสงัเกตการสอน 
การนิเทศเป็นงานที่ต้องอาศยัความร่วมมอืจากบุคคลหลายฝ่าย ดงันัน้ก่อนลงมอื

สงัเกตการสอนจะตอ้งมกีารเตรยีมตวับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งใหพ้รอ้ม โดยค านึงถงึสิง่ต่างๆต่อไปน้ี 
- การก าหนดจุดมุง่หมายของการนิเทศ 

- การท าใหจุ้ดมุง่หมายเป็นทีย่อมรบัของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

- การก าหนดเวลาในการนิเทศ 

- การเลอืกเครือ่งมอื 

- การทบทวนการด าเนินการนิเทศการสอน 

- ย า้เตอืนกบัผูส้อนทีจ่ะเขา้สงัเกตการสอน 
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- ตดัสนิใจเกีย่วกบักจิกรรม ทีจ่ะใชต้ดิตามประเมนิผล ผูนิ้เทศตอ้งการทราบ

จุดมุ่งหมายในการสงัเกตการสอน จุดมุ่งหมายทีต่ัง้ไว ้ตอ้งเป็นทีย่อมรบัของผูเ้กีย่วขอ้ง เช่น 

ผูส้อน ผูเ้รยีน ครูใหญ่ หรอืแมแ้ต่ผูป้กครองเวลาจะต้องถูกก าหนดไดแ้น่นอน เพื่อแน่ใจว่าจะ

บรรลุจุดมุ่งหมาย ผูส้อนต้องการทราบวธิีการนิเทศ เพื่อไม่ให้เกดิปญัหาในภายหลงั ผูส้อน

จะตอ้งมคีวามเขา้ใจ เพือ่ไมไ่ดเ้กดิความกลวัหรอืวติกกงัวล 

 การเตรยีมการก่อนการสงัเกตการสอน มขี ัน้ตอนยอ่ยๆดงัน้ี 
1. การตัง้จุดมุง่หมาย  เพื่อใหก้ารสงัเกตท าไดง้า่ยขึน้ กรณีทีเ่ป็นการนิเทศเชงิ

คลนิิกการก าหนดจุดมุง่หมายควรท ารว่มกนัระหวา่งผูส้อนและผูนิ้เทศ 

2.   การชว่ยใหผู้ส้อนมคีวามพรอ้ม  การนิเทศควรมกีารแจง้ก าหนดการหรอืวนัที่

จะท าการนิเทศเพื่อใหผู้ส้อนไดเ้ตรยีมตวั และไมก่งัวลจนเกดิความเครยีด การใหก้ าลงัใจการ

เสรมิแรงจึงเป็นสิง่ที่จ าเป็นส าหรบัผู้นิเทศ ควรมหีลกัจิตวิทยาในการโน้มนาวอย่างถูกต้อง

เหมาะสม ขอ้ควรระวงัส าหรบัการนิเทศวธิน้ีีคอื ควรใหก้ารสอนเป็นไปตามธรรมชาต ิไมใ่ช่การ

ทอ่งจ า เพราะจะไมเ่กดิประโยชน์ต่อการพฒันาการสอนของผูส้อนเทา่ทีค่วร และในทางกลบักนั

ไม่ควรน าผลการนิเทศมาประเมนิความดคีวามชอบหรอืความสามารถอื่น เพราะจะยิง่ท าให้

ผูส้อนเครง่เครยีดเกนิไป การนิเทศควรเป็นไปเพือ่ผลของการพฒันาการสอนตามจุดมุง่หมายที่

ก าหนดเทา่นัน้ 

3.   คู่มอืที่ต้องการ การนิเทศการสอนทุกประเภทควรมคีู่มือการนิเทศ ซึ่ง

กล่าวถงึหวัขอ้/กจิกรรมทีท่ าการนิเทศ โดยรูปแบบของคู่มอืควรเป็นแบบทีใ่ชง้่าย เพื่อช่วยให้

สะดวกในการวเิคราะหต์คีวาม ภายในคู่มอืควรอธบิายเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิดว้ย ในความ

เป็นจรงิจะไม่มคีู่มอืการนิเทศใดทีม่คีวามดพีรอ้ม เพราะการใหร้ายละเอยีดไม่มีความเทีย่งตรง

อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ในความหลากหลายของจุดมุ่งหมายจะช่วยให้กิจกรรมการนิเทศมี

ทศิทางทีเ่ทีย่งตรงขึน้     

4.  การฝึกอบรมผูนิ้เทศก่อนการสงัเกตการสอน  ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ว่าการนิเทศ

เป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ ซึ่งสามารถฝึกฝนเรยีนรูไ้ด ้นอกจากน้ีการหมัน่ใชบ้่อยๆจะท าใหม้ี

ทกัษะในการนิเทศ ผูนิ้เทศจงึควรเขา้ฝึกอบรมและเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง  

 



 

SE 743 89 

การสงัเกตในห้องเรียน 
ขัน้ตอนน้ีหวัใจส าคญัอยู่ทีเ่ครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู ซึง่กค็อืแบบสงัเกต ควร

สรา้งใหว้ดัไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้การบนัทกึรายละเอยีดปลกียอ่ยระหว่างสงัเกต
จะท าใหม้รีายละเอยีดในการวเิคราะหข์อ้มลูเพิม่มากขึน้  ผูนิ้เทศจงึควรเคลื่อนไหวตดิตามการ
สังเกตทุกขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นการซักถาม หรือการอธิบายรายบุคคลเพื่อน าข้อมูลไป
ประกอบการประเมนิ กจิกรรมยอ่ยของการสงัเกตมดีงัน้ี 

1. การเขา้หอ้งเรยีน เพือ่สงัเกตการสอนของผูนิ้เทศ   

- เลอืกต าแหน่งทีจ่ะนัง่นิเทศใหเ้หมาะสมคอืเหน็ไดท้ัว่ทัง้หอ้ง 

- ถ้าสามารถเขา้ห้องเรยีนก่อนล่วงหน้าได้ใหต้ิดตัง้เครื่องมอืช่วยการ

สงัเกตใหเ้รยีบรอ้ย เช่น เทป วดีโิอเทปจะไดไ้มร่บกวนการสอนของผูส้อน 

- ท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม 

- ไม่ควรพดูแทรกหรอืเขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการสอนเพราะจะท าให้

การสอนไมเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิ

2. การใชเ้ครือ่งมอื เพือ่จดบนัทกึการสอน โดยทัว่ไปแลว้ถา้มเีครื่องมอืทีด่จีะช่วย

ใหเ้กบ็ขอ้มูลไดอ้ย่างถูกต้องแต่ในทางปฏบิตัเิครื่องมอืทุกชนิดยงัคงมขีอ้จ ากดั ผูนิ้เทศจงึควร

จะตอ้งตดัสนิใจแกป้ญัหา ซึง่ท าไดด้งัน้ี 

- อาจเปลีย่นเครือ่งมอืถา้มคีวามพรอ้มอยูใ่นมอื 

- ผูนิ้เทศอาจขอใหผู้ส้อนจดักจิกรรมอื่น 

- ผูนิ้เทศอาจตอ้งเปลีย่นบทบาทของตนเองเป็นผูช้ว่ยผูส้อน 

3. ระยะเวลาของการสงัเกต  การสงัเกตการสอนขึน้อยู่กบัเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู ถา้เครื่องมอืมคีวามละเอยีดซบัซอ้นมากจะท าใหผู้นิ้เทศตอ้งสงัเกตอย่างถี่

ถว้นจงึใชเ้วลานาน ถา้เครื่องมอืไมซ่บัซอ้นมากนกัการสงัเกตกจ็ะกระท าไดร้วดเรว็ขึน้  เวลาที่

ใชใ้นการสงัเกตโดยทัว่ไปแลว้จะใชป้ระมาณ 40 นาท ีแต่ถา้ผูนิ้เทศสามารถสงัเกตการสอนได้

ตลอดชัว่โมงจะมผีลดมีากขึน้ โดยเฉพาะการมาก่อนและกลบัทหีลงัจะท าใหไ้ดเ้หน็เหตุการณ์ที่

ไม่ค่อยเกิดในช่วงเวลาอื่น แต่การสงัเกตไม่ควรสงัเกตแต่รายละเอียดปลีกย่อยควรสงัเกต

รายละเอียดทัง้หมดตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และไม่ควรพยายามตัดสินผู้สอนจาก

เหตุการณ์เล็กน้อยที่เกิดขึ้น  เพราะการสงัเกตการสอนเพยีงครัง้เดยีวไม่สามารถวเิคราะห์
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เหตุการณ์ทัง้หมดได ้ถ้าต้องการพฒันาการสอนโดยการสงัเกตจรงิๆจ าเป็นต้องมกีารสงัเกต

การสอนอย่างต่อเน่ือง และมรีะยะเวลาใหผู้ส้อนไดป้รบัเปลี่ยนพฤตกิรรมตามความเหมาะสม

แก่เวลาและโอกาส นัน่คอือาจตอ้งใชก้ารนิเทศแบบคลนิิกชว่ยในการวเิคราะห ์

กิจกรรมภายหลงัการสงัเกตการสอน 
กจิกรรมน้ีเป็นไปเพื่อการตดิตามผล โดยใหพ้จิารณาจากจุดมุ่งหมายเป็นหลกัใน

การพจิารณา การตดิตามผลจะอาศยัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการบนัทกึระหว่างการสงัเกต ดงันัน้ผูนิ้เทศ
จะตอ้งบนัทกึผลการสงัเกตทนัท ีเพื่อไม่ใหเ้กดิการหลงลมืประเดน็ต่างๆทีส่งัเกตเหน็ โดยควร
เขยีนรายละเอยีดของสิง่ทีส่งัเกตไวด้ว้ย เพื่อประกอบการประเมนิและตดิตามผลในตอนทา้ย 
ในการสงัเกตมกัจะมตีารางก าหนดเวลาการสงัเกต ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

- ควรจดบนัทกึหลงัการสงัเกต และการเรยีบเรยีงบนัทกึใหม่ 

- การวเิคราะหข์อ้มลูทีบ่นัทกึไว ้เพื่อใหส้ื่อสารไดเ้ข้าใจมากขึน้ ส าหรบัผูส้อน

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

- การรวบรวมขอ้มลู ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ในหอ้งเรยีนเพิม่เตมิ 

- การใชข้อ้มลูยอ้นกลบั เพือ่แจง้ใหผู้ส้อนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

- การตคีวาม การประเมนิคา่ และการตดัสนิใจ 

- การวางแผนส าหรบัการปรบัปรงุ 

กิจกรรมข้างต้นอาจเพิ่มหรือลดตามสภาพการณ์ความเป็นจริง ซึ่งผู้สอนควรรบัรู้
รว่มกบัผูนิ้เทศดว้ย  กรณีทีผู่นิ้เทศไดข้อ้มลูจากการสงัเกตไมค่รบถว้นอาจดว้ยเหตุสุดวสิยับาง
ประการผูนิ้เทศสามารถพจิารณาแผนการจดัการเรยีนรูข้องผูส้อนประกอบการนิเทศการสอนได ้
 การสงัเกตการสอนอย่างไม่เป็นทางการ 
 การสงัเกตการสอนอยา่งไมเ่ป็นทางการ เรยีกอกีอยา่งหน่ึงว่า การเยีย่มชัน้เรยีน แมจ้ะ
เป็นกจิกรรมที่ไม่เป็นทางการแต่จะต้องมกีารวางแผน ก าหนดจุดมุ่งหมาย เลอืกใชเ้ครื่องมอื
และรวบรวมขอ้มลูอย่างเป็นระบบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีถู่กต้องชดัเจนอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
นิเทศ ซึง่รายละเอยีดของการสงัเกตดงัน้ี (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า113) 

- เยีย่มชัน้เรยีนทีก่ าหนดโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

- ใชเ้วลาในการเยีย่มชมชัน้เรยีนแต่ละหอ้งไมน่านมากนกั 

- สาธติการสอนใหม่ๆ เพือ่เป็นตวัอยา่งแก่ผูส้อน 
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- ควรแยกแยะการสงัเกตการสอนอยา่งเป็นทางการและการเยีย่มชมชัน้

เรยีนใหช้ดัเจนเพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาระหวา่งผูนิ้เทศและผูส้อน 

ความเข้าใจผิดบางประการในการนิเทศการสอน 
 

การนิเทศการสอนอาจเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันได้ จากสาเหตุหลายประการดัง
ตวัอยา่งต่อไปน้ี (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า114 – 115) 

1.  ผูส้อนไม่ยอมรบัการสงัเกตการสอน ผูส้อนหลายไม่เคยถูกสงัเกตการสอนอย่าง
เป็นระบบ จงึมคีวามกงัวลต่อการถูกสงัเกต 

2.  ความเขา้ใจผดิทีค่ดิว่าผลงานของผูเ้รยีนเท่านัน้ทีเ่ป็นเครื่องบ่งชีป้ระสทิธภิาพการ
สอนของผูส้อน ความเขา้ใจผดิน้ีท าใหผู้ส้อนคดิว่าวธิกีารสอนไม่มคีวามส าคญัต่อการจดัการ
เรยีนรู ้ซึง่ไมถู่กตอ้ง 

3.  ความเขา้ใจผดิที่คดิว่าผูนิ้เทศมอีทิธพิลต่อการสอนท าใหก้ารสอนไม่เป็นไปตาม
ธรรมชาต ิ  ซึง่ในความเป็นจรองทัง้ผูส้อนและผูนิ้เทศควรวางตวัใหเ้ป็นกลางไมล่ าเอยีงและไม่
แสดงอ านาจเกนิหน้าที ่จงึจะท าใหค้วามเขา้ใจผดิน้ีเลอืนหายไปไดใ้นการนิเทศครัง้ต่อๆไป 

4.  ความเขา้ใจผดิเกี่ยวกบัการจดบนัทกึของผูนิ้เทศขณะทีท่ าการสงัเกตการสอน ว่า
เป็นการขดัจงัหวะการสอน ทัง้น้ีเกดิจากความกงัวลเกรงว่าจะมคีวามผดิพลาด จงึควรมกีาร
พดูคุยใหเ้ขา้ใจวา่สิง่ทีบ่นัทกึมทีัง้เรือ่งทีด่แีละเรือ่งทีส่ามารถปรบัใหด้ขีึน้ได ้

5.  สิง่ทีส่งัเกตไมเ่ป็นไปตามสภาพความเป็นจรงิ สว่นใหญ่จะเกดิกบัการสงัเกตทีม่กีาร
แจง้ก าหนดการล่วงหน้า  นัน่คอืผูส้อนจะสอนใหด้เีฉพาะตอนทีม่ผีูม้าด ูซึง่จะท าใหก้ารนิเทศไม่
เกนิผลดเีทา่ทีค่วรเพราะขอ้มลูทีไ่ดร้บัไมถู่กตอ้ง 

6.  ได้กระบวนการที่ดสีมบูรณ์แบบเกนิความเป็นจรงิ ซึ่งถ้าการเรยีนการสอนดกีาร
นิเทศกไ็มจ่ าเป็นตอ้งเกดิขึน้ 

7.  ใชข้อ้มลูจากผูเ้รยีน ในความเป็นจรงิการสงัเกตการสอนมุ่งดูพฤตกิรรมของผูส้อน
ผูเ้รยีนเป็นผลทีไ่ดจ้ากการสอนอกีท ีจงึควรยดึผูส้อนเป็นหลกัในการนิเทศการสอน 

8.  การใชโ้สตทศันูปกรณ์ เป็นอุปกรณ์เสรมิประกอบการเกบ็ขอ้มลูการนิเทศเทา่นัน้ไม่
ควรท าใหม้อีทิธพิลหรอืกดดนัผูส้อนจนเกนิไป ถา้ผูส้อนไมส่บายใจอาจไมใ่ชอุ้ปกรณ์เหล่าน้ีกไ็ด้                     

9.  การให้ผู้สอนได้รู้จ ักตนเองให้มากที่สุดจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดีและ
รวดเรว็กวา่การบอกกล่าวโดยบุคคลอื่น 
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สรปุ 
 
 อาชพีครูหรอือาชพีที่เกี่ยวกบัการอบรมสัง่สอนเป็นอาชพีทีม่เีกยีรตมิผีูค้นย่อย่อง ท า
ใหผู้ป้ระกอบอาชพีน้ีมคีวามรูส้กึยดึตดิต่อค่านิยมดงักล่าว การชีแ้จงขอ้จ ากดัซึง่เป็นสิง่ปกตทิี่
คนทุกคนมีอยู่ในตนเองจึงท าได้ค่อนข้างยากกับบุคลากรกลุ่มน้ี และต้องท าด้วยความ
ระมดัระวงัเพื่อไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืต่อตา้น จนเป็นผลเสยีต่อผูเ้รยีนหรอืสถานศกึษา อกี
ทัง้ยงัตอ้งมจีติวทิยาในการเสรมิแรงและโน้มน้าวใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทศิทางทีส่รา้งสรรค์
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการศกึษามากทีส่ดุ 
 
แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงวเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้จ ากดัทีเ่กดิจากการนิเทศแบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

2. จงบอกปญัหาทีท่า่นเคยพบขณะถูกสงัเกตการสอนอยา่งเป็นทางการ 

3. จงยกตวัอยา่งสถานศกึษาทีท่า่นเคยหรอืตอ้งการไปเยีย่มชมชัน้เรยีนพรอ้มบอกเหตุผล

ประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


