
 

 
จุดประสงค.- 
 ผูอานสามารถ.- 
 1. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการสังเกตทั่วไปกับการสังเกตการสอนได 
 2. วิเคราะหหลักการในการสังเกตการสอนไดครบถวนตามสาระสําคัญในตํารา 
 3. จัดลําดับขั้นตอนการสังเกตการสอนไดครบถวน 
 4. สรางเคร่ืองมือสังเกตการสอนเปนของตนเองได 
 
 การสังเกต (Observation)  เปนเทคนิค วิธีการ ตลอดจนเปนเคร่ืองมือที่ผูนิเทศกใชใน
การนิเทศ เพ่ือปรับปรุงการสอน  ดังน้ัน การสังเกตจึงตองไดรับการฝกเพ่ือใหเกิดความชํานาญ 
การดูไมใชการนิเทศ ในการนิเทศผูนิเทศกจะตองมีจุดมุงหมายวาจะดูอะไร ก็ตองมุงความสนใจ
ในเรื่องน้ัน เน่ืองจากสิ่งที่สังเกตในหองเรียนมีมากมาย จุดมุงหมายของการนิเทศที่กําหนดไวจะ
เปนตัวกําหนดวา ควรจะสังเกตสิ่งใดในหองเรียน 
 นอกเหนือจากการดูแลว การฟง การบันทึกรายงาน เพ่ือเตือนความจํา การวิเคราะห 
และการใชเคร่ืองมือ ยังใชรวมกับการสังเกตดวย 
 Webster (อางจาก สุทธนู  ศรีไสย) ไดนิยามการสังเกตไววา 
 1. เปนการกระทําที่เก่ียวของการสังเกตของผูมีสวนเกี่ยวของ 
 2. เปนการกระทําอยางหน่ึงที่ยอมรับหรือไมยอมรับขอเท็จจริง มักเกิดขึ้นบอยคร้ัง
จากการใชเคร่ืองมือในการวัดผล และ 
 3. เปนการตัดสินใจและอางอิงจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการสังเกตมาแลว 
 

หลักการในการสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
 ผูนิเทศกควรตั้งหลักการในการสังเกตการสอนไว ดังนี้ 
 1. สรางสัมพันธที่ดีกับครู รูงานที่ครูจะทําหรือสอนลวงหนา แลวศึกษาบทเรียนนั้น ๆ 
พรอมเตรียมอุปกรณกอนไปสังเกตการสอน 

บทที่ 9 
ทักษะการสังเกตการสอน 
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 2. เตรียมศึกษาวิธีการสอนใหม ๆ ในเรื่องที่กําลังดําเนินอยู ผูนิเทศกควรจะอยูสังเกต
การสอนทั้งวัน (หรือเต็มทั้งคาบ) เพ่ือจะไดสังเกตการกระทําของครูและนักเรียนในระหวางมีการ
เรียนการสอน 
 3. วางแผนลวงหนาและกําหนดจุดมุงหมายของการสังเกตทั้งที่ไดรับเชิญหรือไป
สังเกตเอง 
 4. จดบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของครูและนักเรียน กระตุนใหครูทําบันทึกการสอน 
(lesson plan) เพ่ือจะไดนํามาวิเคราะห 
 5. ติดตาม สอบถาม และรวมปรึกษาหารือ โดยรวมกันวิเคราะหการสอน โดยคํานึงถึง
จุดมุงหมายของการสังเกต 
 6. แนะนําเพ่ือปรับปรุงการสอน เม่ือไดมีการวิเคราะหการสังเกตแลว หรือเม่ือครู
ตองการทราบขอเสนอแนะ 
 

ขั้นตอนการสังเกตการสอน 
 การกําหนดขั้นตอนการสังเกตการสอน จะชวยใหผูนิ เทศกไดเตรียมงานและ
รายละเอียดไวลวงหนา เพ่ือความสะดวกในการนิเทศการสอน การสังเกตการสอนจะมี 2 
ลักษณะ คือ การสังเกตอยางเปนทางการ และการสังเกตอยางไมเปนทางการ 

ก. การสังเกตการสอนอยางเปนทางการ  
  1. การเตรียมการกอนการสังเกตการสอน ในการเตรียมการกอนการสังเกตการ
สอน ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
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   1.1 การตั้งจุดมุงหมาย การสังเกตจะงายตอการวิเคราะห ถาการตั้ง
จุดมุงหมาย มีการวางแผน และบอกใหครูผูสอนทราบลวงหนา เพ่ือจะไดขอมูลที่เปนประโยชน
กับตนเอง 
   1.2 การกําหนดเวลา เพ่ือชวยใหครูมีความพรอม และมีโอกาสเตรียมตัว
เพ่ือใหการสอนดําเนินไปดวยดี อยางไรก็ตามควรกําหนดเวลาในการสังเกตการสอนลวงหนา 
ประมาณ 1 – 2 วัน จะชวยครูมากกวาการบอกลวงหนานานเกินไป ซึ่งจะทําใหครูรับการนิเทศ
เปนกังวลและเกิดความเครียด 
   1.3 การใชคูมือหรือเคร่ืองมือการสังเกตการสอน การสังเกตการสอนควรมี
หัวขอที่ผูนิเทศกรวมไว เพ่ือความสะดวกในการจดบันทึกวิเคราะหและตีความ ในขอน้ีอาจใช
เปนคูมือการนิเทศกได คูมือจึงควรอธิบายเกณฑที่จะใชประเมินไวดวย ถาจุดมุงหมายคือการ
สํารวจ เคร่ืองมือหรือคู มืออาจเปนแบบตรวจสอบรายการ ถาผูนิเทศกตองการสังเกต
ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน คูมืออาจเปนตารางแจกแจงความถี่ของพฤติกรรม  อยางไร
ก็ตามการเรียนการสอนเปนกระบวนการที่ซับซอน ไมมีคูมือการสังเกตหรือนิเทศชนิดใดที่จะให
รายละเอียดไดอยางเท่ียงตรง แตการใชเคร่ืองมือที่หลากหลายกับจุดมุงหมายที่แตกตางกัน จะ
ชวยใหเกิดทักษะดานการสังเกตการสอนเที่ยงตรงยิ่งขึ้น 
   1.4 การฝกอบรมผูนิเทศกกอนการสังเกตการสอน ดังไดกลาวมาแลววา งาน
นิเทศเปนงานที่ตองการทักษะ ผูนิเทศกที่ดีควรไดผานการฝกอบรม โดยเฉพาะความรู ความ
เขาใจในระบบการนิเทศ มีเทคนิคมากมายท่ีจะใชในการฝกอบรมผูนิเทศก เชน การใหผูนิเทศก 
2 – 3 คน เขาสังเกตการสอนของครูในเวลาเดียวกัน เปนการเปดโอกาสใหกลุมผูนิเทศกไดมี
โอกาสเปรียบเทียบบันทึกจากการสังเกตโดยการปรึกษา พูดคุย เพ่ือทราบความคิดเห็นระหวาง
กัน ไดเห็นขอแตกตาง และขอที่คลายคลึงของการสังเกตการสอน การฝกผูนิเทศกใชเคร่ืองมือ
โสตทัศนูปกรณ เชน แถบบันทึกเสียง ว ีดิทัศนก็เปนสิ่งจําเปนในการฝกอบรม 
  2. การสังเกตการสอนในหองเรียน ในการสังเกตการสอนจะตองเลือกใชเครื่องมือที่
เหมาะสําหรับจุดมุงหมายของการสังเกตอยางเจาะจงในหองเรียน พรอมทั้งพิจารณา
กระบวนการที่นําไปใช ตัวอยางเชน ในระบบการวิเคราะหพฤติกรรมจากเครื่องมือการสังเกต
ของ Flander  ผูนิเทศกตองบันทึกพฤติกรรมที่เปนคําพูดโตตอบระหวางครูผูสอนและนักเรียน 
ดวยเหตุนี้ผูนิเทศกจึงตองไดยินคําสนทนาโตตอบ ในบางครั้งอาจไมเหมาะสมกับสภาพ
หองเรียน  ดังนั้น การสังเกตในหองเรียนจึงมีสิ่งควรคํานึง ดังนี้ 
   2.1 การเลือกที่นั่งในหองเรียน ผูสังเกตควรเขาไปในหองเรียนลวงหนา เลือก
ที่นั่งที่เหมาะสม ไมควรมีปฏิกิริยากับนักเรียน 
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   2.2 การใชเคร่ืองมือเพ่ือจดบันทึกการสอน ผูนิเทศกจะทําหนาที่สังเกตการ
สอนอยางเดียว จะไมสอดแทรกหรือรบกวนการสอนของครู 
   2.3 ระยะเวลาของการสังเกตการสอน การสังเกตตลอดชั่วโมง มีผลดีหลาย
ประการ แตการสังเกตเพียงคร้ังเดียวไมเพียงพอที่จะนํามาเปนขอมูลในการสรุป หรือตัดสินการ
สอนได แตอาจเพียงพอที่จะนํามาใชตีความหมายลักษณะการสอนของครู เพ่ือหารายละเอียดที่
จะนําไปเสริมพฤติกรรมอ่ืน ๆ แตถาเปนการวิเคราะหตนเอง (Self Appraisal by Teachers) 
หรือการนิเทศแบบคลินิก จะตองมีการสังเกตการสอนหลายครั้งจึงจะเพียงพอ 
  3. กิจกรรมภายหลังการสังเกตการสอน เพ่ือใหการสังเกตการสอนเกิดประโยชน
คุมคา จะตองมีกิจกรรมติดตามผล โดยท่ัวไปกิจกรรมภายหลังการสังเกตการสอน มักจะ
เก่ียวกับเรื่องตอไปน้ี 
   3.1 ควรจดบันทึกหลังการสังเกต และควรเรียบเรียงบันทึกใหม 
   3.2 การวิเคราะหขอมูลที่บันทึกไว เพ่ือใหสื่อสารไดเขาใจมากขึ้นสําหรับ
ครูผูสอน และผูที่เก่ียวของ 
   3.3 การรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับสถานการณในหองเรียนเพ่ิมเติม 
   3.4 การใหขอมูลยอนกลับเพ่ือแจงใหครูทราบ 
   3.5 การตีความ การประเมินคา และการตัดสินใจ 
   3.6 การวางแผน สําหรับการปรับปรุง 
 

ข. การสังเกตอยางไมเปนทางการ  
  การสังเกตอยางไมเปนทางการ เรียกอีกอยางหนึ่งวา การเย่ียมชั้นเรียน ไมมีการ
แจงลวงหนา และไมถือเปนแบบแผนของการสังเกต สามารถใชสําหรับเรื่องตอไปน้ี.- 
  - หาขอมูล 
  - แจงขาวสาร 
  - บอกความสนใจ 
  - สังเกตพฤติกรรมของนักเรยีน 
  - แสดงความเอาใจใสตอครูผูสอน 
  - เยี่ยมหองเรียน 
 

เคร่ืองมือสังเกตการสอน 
 เครื่องมือที่ใชสําหรับชวยผูสังเกตการสอน เชน โสตทัศนูปกรณ แถบบันทึกเสียง วีดิ
ทัศน กลองถายภาพยนตร กลองถายภาพ สิ่งเหลาน้ีเปนเครื่องมือบันทึกการสอน ซึ่งผูนิเทศกใช
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 เคร่ืองมือที่ใชในการสังเกตการสอนมีมากมายหลายชนิด ที่จะใหผูสังเกตการสอนได
เลือกใชตามจุดหมายของการสังเกต อยางไรก็ตามไมมีเคร่ืองมือชนิดใดชนิดหน่ึงที่ดีที่สุดสําหรับ
ทุกสถานการณ สิ่งสําคัญก็คือ ผูสังเกตตองฝกความชํานาญในการใชเครื่องมือเหลาน้ัน และ
เลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณในหองเรียน รวมทั้งวัตถุประสงคของการสังเกตการสอนดวย 

ลักษณะของเครื่องมือสังเกตการสอน  
  เคร่ืองมือที่ใชสังเกตการสอน สามารถแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท 
คือ 
  1. การสังเกตเชิงปริมาณ (Quantitative Observation) 
  2. การสังเกตเชิงคุณภาพ (Qualitative Observation) 
 

การสังเกตเชิงปริมาณ  
  การสังเกตเชิงปริมาณ เปนวิธีการวัดเหตุการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน พฤติกรรม
และสิ่งของที่มีอยูในชั้นเรียน เคร่ืองมือที่ใชวัดแบงออกได ดังนี้ 
  1. เครื่องมือวัดความถี่ในแตละดาน (Categorical frequency instrument) 
เคร่ืองมือชนิดน้ี ใชตรวจสอบชวงความถี่ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน สามารถ
จําแนกและนับได เชน พฤติกรรมครู สามารถแบงไดเปน พฤติกรรมทางดานภาษา และไมใช
ภาษา 
   พฤติกรรมดานภาษา (Verbal Behaviors) แบงไดเปน.- 
  - การใหขอมูล 
  - การถามคําถาม 
  - การใหคําแนะนํา 
  - การวากลาวตักเตือน 
  พฤติกรรมที่ไมใชภาษา (Non3Verbal Behavior) เชน 
  - การแสดงทาทาง การเคลื่อนไหว ความเงียบ 
  - การย้ิม การหัวเราะ 
  - การมอง 
  - การเดิน 
  - การเขียนกระดาน 
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  เคร่ืองมือชนิดน้ีมีความจําเปนที่จะตองรวบรวมพฤติกรรมใหเปนหมวดหมู และ
แยกลักษณะพฤติกรรมของแตละหมูออกเปนหนวยยอย ๆ ขอมูลที่ไดจากการสังเกตแตละครั้ง 
จะแสดงใหเห็นจํานวนพฤติกรรม เพ่ือใชในการวิเคราะหระหวางผูสังเกตและครูผูสอน 
 

ตารางที่ 1  พฤติกรรมทางดานภาษาของครูผูสอน (Verbal Behavior) 

นาที
ที่ 

วากลาว
ตักเตือน 

ใหขอมูล ถาม ตอบ ชมเชย เสนอแนะ หมายเหตุ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

 

ตารางท่ี 2  พฤติกรรมทางวิชาการของผูเรียน 
ตั้งใจเรียน ไมตั้งใจเรียน คน

ที่ ไมทํางาน พูดคุย เพงมอง ทํางาน สนทนา ไมเพงมอง 
หมายเหตุ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
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ตารางที่ 3  พฤติกรรมการทํางานของผูเรียน 

ไมตั้งใจทํางาน 
ไมรบกวนผูอ่ืน 

ไมตั้งใจทํางาน 
เวลา ตั้งใจทํางาน 

รบกวนผูอ่ืน 
หมายเหตุ 

09.00     
09.10     
09.20     
09.30     
09.40     

 
 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 10 คน ที่เปนตัวแทนของชั้นเรียนนี้ ตองใชเวลานาน
กวาที่จะสรุปผลใหผูนิเทศกหรือครูรูวา มีอะไรเกิดขึ้นในชั้นเรียนบาง และเครื่องมือน้ีสอดคลอง
กับจุดมุงหมายที่จะใชอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นไดหรือไม ในชวงเวลา 10 นาที ผูสังเกตจะตอง
สังเกตผูเรียนทั้ง 10 คน  จากตัวอยางดังกลาว ผลของการสังเกตจะมีประโยชนอยางมากตอการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางผูสังเกตกับครูผูสอน เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนของ
ผูเรียน ซึ่งจะทําใหทั้งสองฝายเขาใจพฤติกรรมตั้งใจเรียนของผูเรียนมากยิ่งขึ้น 
  2. เคร่ืองมือตัวชี้ทางกายภาพ (Physical indicator instrument)  เคร่ืองมือชนิด
นี้จะเปนคําถามที่ตองการคําตอบ ใช หรือ ไมใช เทาน้ัน  ตัวอยางเชน เคร่ืองมือที่เนนสภาพ
หองเรียนในตาราง ดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 4  สภาพทางกายภาพของหองเรียน 

รายการ ใช ไมใช 
ไมมี

ความเห็น 
1. พ้ืนหองเรียนมีรอยเปอนบางตอน    
2. ฝาผนังมีรอยเปอนและสะอาดเปนบางตอน    
3. นักเรียนนําวัสดุอุปกรณมาแสดงนอยกวาเดือนที่แลว    
4. วัสดุอุปกรณของนักเรียนเก็บไวอยางเปนระเบียบในที่เก็บ    
5. วัสดุอุปกรณของครูเก็บไวในที่เก็บอยางเหมาะสม    
6. จัดที่รับงานและสงงานคนืนักเรียนไวอยางเหมาะสม    
7. มีรายงานผลการทํางานของนักเรียนติดไวทีฝ่าผนังชัน้เรียน    
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  เคร่ืองมือนี้งายในการใชและบันทึกผลที่ไดรับ จะมีคุณคาอยางมากตอการปรับปรุง
สภาพหองเรียน 
  3. เคร่ืองมือตัวชี้การปฏิบัติ (Performance indicator instrument)  เครื่องมือนี้
ตองการคําตอบวา ใช หรือ ไมใช  สําหรับส่ิงที่แตกตางกันนั้นอยูที่รายขอที่เนนการปฏิบัติของ
ครู นักเรียน ดังตัวอยางในตารางที่ 5  ดังนี้ (สุทธนู ศรีไสย, 2538, 173) 
 
ตารางที่ 5  ตัวชี้แสดงความตองการและความกาวหนาของผูเรียน 

รายการ ใช ไมใช 
ไมมี

ความเห็น 
1. มีการใชคําถามในชั้นเรยีน เพ่ือชวยผูเรียน    
2. มีการใชผลการตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน ชวย

ผูเรียนพิจารณาปญหาของตนเอง 
   

3. มีการพบปะกับผูเรยีนแตละคน เพ่ืออภิปรายปญหาการ
เรียนรู 

   

4. มีการใหขอมูลเกี่ยวกับคะแนนทดสอบรวมแกผูเรียน    
ฯลฯ    

 
การสังเกตเชิงคุณภาพ  

  การสังเกตเชิงคุณภาพ มีรูปแบบการสังเกตหลายแบบ รูปแบบที่ใชกันมาก 
ไดแก  
  1. การบรรยาย (Descriptive forms of observation) หรือการพรรณาอยาง
อิสระ ผูนิเทศกจะบันทึกทุกส่ิงทุกอยางที่พบเห็น และไดยินในชั้นเรียน และจะตองเลือกตัดสินใจ
วา อะไรคือส่ิงสําคัญที่จะไดรับจากการสังเกตนั้น 
  2. การใชแบบสอบถามเฉพาะเจาะจง (Focused Questionnaire Observation)  
การสังเกตแบบนี้ เปนการคนหาคําตอบจากคําถามที่ตั้งไวแลว  Harris (อางจาก สุทธนู  ศรีไสย
, 2538) ไดพัฒนาแบบทดสอบถามเฉพาะดานขึ้นมา เพ่ือใชในการสังเกต ซึ่งมีดานตาง ๆ ดังนี้ 
   หองเรียน      ครู        นักเรียน        บทเรียน 
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ตัวอยางแบบสอบถามเฉพาะเจาะจง 
หองเรียน  : ครูผูสอนจัดหองเรียนอยางไร จึงเปนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
ครู  : องคประกอบใดบางที่ตัวชี้วา ครูใหความอบอุนเปนกันเองกับนักเรียน 
นักเรียน  : อะไรคือตัวแปรสําคัญที่แสดงใหเห็นวานักเรียนตั้งใจทํางาน และทําไมเขาทํา

เชนนั้น 
บทเรียน  : งานที่ทําในชั้นเรียน และการบานที่ครูมอบหมายใหนักเรียนไปทําน้ัน 

พิจารณาไดอยางไรวา มีความสัมพันธและสอดคลองไดอยางเหมาะสมกับ
ทรัพยากรในชุมชน และสภาพที่แทจริงของนักเรียน 

 
  3. การวิพากษทางการศึกษา (Educational Criticism) Elliott Eisner  ได
พัฒนาวิธีนี้ขึ้น ผูสังเกตแบบนี้จะตองไดรับการฝกฝนเปนพิเศษใหมีความรู ความสามารถในการ
พิจารณาหองเรียน มีประสบการณสูง และจะตองคุนเคยกับหองเรียนและวิธีการสอนในหลาย
รูปแบบ จึงจะสามารถวิพากษได 
  นักการศึกษาบางทานเสนอความเห็นในการใชเคร่ืองมือสังเกตการสอนแตกตาง
ออกไป และเห็นควรนําเสนอเพ่ือพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้ 
 

เคร่ืองมือในการสังเกตการสอนตามรูปแบบของพฤติกรรม 
 เคร่ืองมือในการสังเกตการสอนตามรูปแบบของพฤติกรรม แบงเปน 2 ประเภท คือ 
  1. สังเกตพฤติกรรมเฉพาะดาน 
  2. สังเกตพฤติกรรมหลาย ๆ ดาน 
 
1. สังเกตพฤติกรรมเฉพาะดาน 
 Flanders  ไดคิดเคร่ืองมือวิเคราะหพฤติกรรมทางวาจาระหวางครูและนักเรียนภายใน
หองเรียนขึ้น จากแนวคิดของ Flanders  นํามาทําเปนมาตราสวนประมาณคา เพ่ือตองการ
ทราบผลการสังเกตพฤติกรรมทางวาจาในชั้นเรียน ดังนี้ 
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ตารางที่ 6  แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมทางวาจา 
คอนขาง
มาก 

นอย พฤติกรรม มาก ปานกลาง ไมมีเลย 

1. การยอมรับความรูสึกของนักเรียน      
2. การชมเชยสนับสนุนใหกําลังใจ      
3. การยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน      
4. ครูถาม      
5. ครูบรรยาย      
6. ครูใหแนวทาง      
7. ครูวิจารณ หรือใชอํานาจ      
8. นักเรียนตอบคําถามของครู      
9. นักเรียนพูดริเริ่ม      
10. การเงียบ      

 
เคร่ืองมือสังเกตการสอนในชั้นเรียนของแฮริส 
 แฮริสไดสรางเครื่องมือที่ใชสังเกตการสอน ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ควรแกการศึกษา และ
นําไปใชประโยชนในการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง เพราะใชงาย เทคนิคที่ใชไมซับซอน
จนเกินไป กลาวคือ การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลกระทําไดงาย แตประโยชนของ
เคร่ืองมือนี้มีมาก เพราะเครื่องมือนี้เนนหนักดานการสอนมากกวาสภาพหองเรียน การสอนโดย
การใหความสนใจเฉพาะปญหาใดปญหาหนึ่ง โดยการสังเกตหรือการสัมภาษณหลังจากการสอน 
เพ่ือผูนิเทศกจะไดใหความชวยเหลือตรงประเด็น เฉพาะพฤติกรรมหรือปญหาเฉพาะเทาน้ัน 
เคร่ืองมือแบงเปน 2 ประเภท คือ 
 1. แบบคําถามสําหรับครูใชถามกับนักเรียน 
 2. แบบคําตอบนักเรียน 
 แฮริสใหหลักการที่วา “แบบของคําถามตาง ๆ ที่ครูใชถามนักเรียน ไมวาจะเปนการ
อภิปราย การตอบปากเปลาหรือการทดสอบ คําถามที่ใชเปนเคร่ืองชี้ใหเห็นสภาพบางอยางของ
การเรียน ซึ่งกําลังดําเนินการอยูในขณะนั้น และแบบการตอบคําถามของนักเรียนก็จะเปนเครื่อง
ชี้ใหเห็นคุณภาพของการเรียน ท ี่กําลังดําเนินอยูเชนเดียวกัน” 
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ลักษณะเคร่ืองมือของแฮริส 
 แฮริสแบงเครื่องมือออกเปน 2 สวน คือ 
 1. สวนที่เปนคําถาม 
 2. สวนที่เปนคําตอบ 
 แตละสวนมีขอยอย 5 ขอ ตามตาราง 
 
ตารางที่ 7  ลักษณะของเครื่องมือสังเกตการสอนในชั้นเรียนของแฮริส 

ชนิดของคําถามของครู แบบคําถาม 
 1.  มุงคําตอบแบบความจํา ขอเท็จจริง และสิ่งที่เรียนมาแลว 

(Recognition or Recall) 
 2.  มุงคําตอบที่เก่ียวกบัความรูสึก การสมมติ การคาดคะเนของ

นักเรียน (Speculation) 
 3.  มุงใหนักเรียนหาเหตุผล หาความสัมพันธของเหตผุล 

(Causation) 
 4.  มุงใหนักเรียนเปรียบเทียบ คือใหบอกลักษณะที่เหมือนกัน 

แตกตางกัน หรือเปรียบเทยีบในเรื่องทีต่ดิตอสัมพันธกัน 
 5.  มุงใหนักเรียนแสดงถึงการอางอิง การใหขอสรุป การวิเคราะห

หรือการนําไปใชใหเหมาะสมกับสถานการอยางหนึ่ง (Complex 
Relationship) 

แบบการตอบคําถาม
ของนักเรียน 

แบบการตอบ 

 1.  ผูถามจําเพาะเจาะจงใหตอบกอนที่จะถามคําถาม คอื ครูชี้
นักเรียนกอนวา ใหนักเรียนคนใดเปนผูตอบคําถามแลวจึงถาม
คําถามนักเรียนคนนั้น (Solitary Response) 

 2.  การตอบคาํถามของนักเรียนคนเดียวตอบ โดยไดฟงคําถาม
กอนแลวครูชี้ใหตอบ (Controlled Response) 

 3.  ครูถามคําถามนักเรียน แตไมจําเพาะเจาะจง หรือชี้ตัวใหคนใด
คนหนึ่งตอบ คือใครจะตอบก็ได (Uncontrolled Response), 
ตอบ 
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แบบการตอบคําถาม
ของนักเรียน 

แบบการตอบ 

 4.  การที่ผูตอบขึ้นมาโดยความสมัครใจ หรือคําถามเกิดขึ้นมาเฉย 
ๆ โดยยังไมไดถาม หรือโดยไมจําเพาะเจาะจงใหตอบ 
(spontaneous Response) 

 5.  แบบคําถามที่ตองการใหนักเรียนกลุมใหญตอบพรอม ๆ กัน 
(Mass Response) 

 
วิธีการใชเครื่องมือ 
 1. ผูสังเกตจะตองเตรียมเคร่ืองมือ ซึ่งเปน Tally sheet 
 2. ในขณะท่ีสังเกตจะตองคอยฟงคําพูดในชั้นเรียน และจะตองพิจารณาวาเปนคําถาม
ประเภทใด 
 3. การพิจารณาคําถามของครูตองพิจารณาอยางรอบคอบ และในบางครั้งตอง
พิจารณาคําตอบของนักเรียนควบคูกันไปดวย 
 4. คิดคํานวณออกมาเปนเปอรเซ็นตทั้งคําถามและคําตอบ 
 5. เคร่ืองมือนี้เปนหนวยการพูดมากกวาหนวยเวลา 
 6. บันทึกลักษณะทั่วไปของชั้นเรียนที่สังเกตดวย คือ 
  6.1 วิชาที่สอน 
  6.2 จุดประสงคของบทเรียน 
  6.3 การเตรียมอุปกรณ 
  6.4 การจัดหองเรียน 
 
ตารางที่ 8  ตัวอยางการใชเครื่องมือของแฮริสในการสังเกตการสอน 

แบบคําถาม/คําตอบ จํานวน เปอรเซ็นต 

แบบคําถาม    1. ความจํา การระลึกได 9 37 

                    2. การคาดคะเน พยากรณ การสมมติ 10 42 
                    3. การหาเหตุผล 3 12 
                    4. การเปรียบเทียบ - - 
                    5. การหาความสัมพันธ การสรุป 2 9 
แบบคําตอบ    1. ชี้กอนแลวตอบคําถาม - - 
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แบบคําถาม/คําตอบ จํานวน เปอรเซ็นต 
                    2. ตั้งคําถามกอนใหตอบ 22 70 
                    3. คําตอบที่ไมจําเพาะเจาะจง 2 7 
                    4. คําตอบที่ตอบดวยความสมัครใจ 4 14 
                    5. คําตอบพรอม ๆ กัน 1 3 
 
จากตารางตัวอยาง สามารถวิเคราะหได ดังนี้ 
 ครูผูสอนมีความสนใจในการเรียน เพ่ือใหนักเรียนคิดอยางกวางขวาง แตในดาน
คําถามแบบเปรียบเทียบ คําถามแบบหาความสัมพันธ และคําถามหาเหตุผลมีนอยมาก แบบ
ของคําตอบของนักเรียนสวนใหญ เชน การตั้งคําถามแลวชี้ใหนักเรียนตอบ ควรจะเพิ่มในดาน
ใหตอบโดยอิสระ หรือการตอบแบบไมจําเพาะเจาะจง ซึ่งผูสังเกตหรือผูนิเทศกจะนําขอมูลไป
เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนมีโอกาสเขาใจบทเรียนมากย่ิงขึ้น รูจัก
เปรียบเทียบหรือมองเห็นความซับซอนได และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี 
 
2. การสังเกตพฤติกรรมหลายดาน 
 โอเบอรไดสรางเคร่ืองมือสังเกตการสอนอยางเปนระบบ เรียกวา Obers’s Systematic 
Observation Technique ในป 1967 โดยไดดัดแปลงมาจากเครื่องมือสังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียนของแฟลนเดอรส ที่มีพฤติกรรมทางวาจา สวนมากเปนของครู พฤติกรรมที่แสดงออกของ
นักเรียนมีนอย 
 
ตารางที่ 9  แสดงพฤติกรรมทางวาจาของครูและนักเรียนของโอเบอร 
สัญลักษณของครู พฤติกรรม สัญลักษณของนักเรียน 

1 การสรางบรรยากาศ 11 
2 การยอมรับ 12 
3 การขยายความ 13 
4 การใชคํานาม 14 
5 การตอบคําถาม 15 
6 การอธิบาย 16 
7 การใหแนวทาง 17 
8 การแกไข 18 
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สัญลักษณของครู พฤติกรรม สัญลักษณของนักเรียน 
9 การลดความตึงเครียด 19 
10 การเรียน หรือความสับสนวุนวาย 20 

 
รายละเอียดกิจกรรมตาง ๆ 
การสรางบรรยากาศ การใหนําเขาสูบทเรียน การใหคําชมเชย การใหกําลังใจ 

การใหคําวิจารณ การใหแนวความคิด การตลก การแสดง
ความเปนมิตร 

การยอมรับ ยอมรับการกระทํา ยอมรับคําวิจารณ ยอมรับความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ 

การขยายความ การถามเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
การตอบคําถามโดยตรง พฤติกรรมที่สนองตอคําถาม การตอบคําถาม 

การอธิบาย การเสนอขอเท็จจริง การอธิบายเนื้อหา การอภิปรายเสนอ
ความคิดเห็น 

การใหแนวทาง การมอบงานใหทํา การออกคําส่ัง 
การแกไข การบอกใหทราบคําตอบ หรือพฤติกรรมนั้นไมถูกตอง ควร

แกไข 
การลดความตึงเครียด การใหคําแนะนําเพ่ือแกไขสถานการณ การเรียนการสอน

ที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 
การหยุดระยะการพูด ความเงียบ หรือความสับสน วุนวาย 
หรือพฤติกรรมที่ผูสังเกตไมแนใจ 

การเงียบ หรอืความสับสนวุนวาย 

วิธีใชเคร่ืองมือในการจดบันทึกและจําแนกพฤติกรรมของโอเบอร 
 1. จดบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตไดทุกชวง 3 นาที 
 2. ใชสัญลักษณ 10 กอนที่จะจดบันทึกพฤติกรรมและเม่ือสิ้นสุดบันทึกพฤติกรรม 
 3. เม่ือนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางวาจาทุกครั้ง ใชสัญลักษณ 10 กอน เพ่ือ
แสดงวานักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางวาจา 
 4. การใชสัญลักษณ 1 หรือ 11 ใชเฉพาะเม่ือครูหรือนักเรียนพูดเพ่ือนําเขาสูบทเรียน 
 5. การใชสัญลักษณ 3 หรือ 13 ใชเฉพาะเม่ือครูหรือนักเรียนตองการคําอธิบาย
เพ่ิมเติม เน่ืองจากขอความหรือคําถามเดิมไมกระจางชัดเจนเพียงพอ 
 6. การใชสัญลักษณ 5 หรือ 15 ใชเม่ือ 
  6.1 คําถามใดตองการคําตอบโดยตรง เชน ใช ไมใช จริง ไมจริง 
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  6.2 คําถามที่ตองการคําตอบที่เปนความจริง 
  6.3 คําถามที่มีคําตอบเพียงคําตอบเดียว 
 7. การใชสัญลักษณ 6 หรือ 16 ใชเม่ือ 
  7.1 คําถามที่ตองการคําอธิบายหรือคําวิจารณ 
  7.2 คําถามที่มีคําตอบไดหลายคําตอบ 
  7.3 คําถามที่ตองการคําตอบที่ตองการการประเมินผล 
 8. พฤติกรรมใดที่ผูสังเกตไมแนใจ หรือไมสามารถจําแนกไดวาพฤติกรรมประเภทใด
ไดแนนอน ใชสัญลักษณ 10 
 

เคร่ืองมือการสังเกตการสอนของฮิวส 
 ฮิวสไดสรางเคร่ืองมือสังเกตการสอน โดยสังเกตหนาที่ของครูเปนหลัก เพ่ือปรับปรุง
พฤติกรรมของครูโดยเฉพาะ ประเภทของกิจกรรมการสอนแบงเปน 7 หนาที่ คือ 
 1. ควบคุมปกครองชั้น 
 2. ทําใหเชื่อ 
 3. ชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวก 
 4. สอนเน้ือหาวิชา 
 5. ตอบสนองสวนตัว 
 6. แสดงความรูสึกที่ดี (เสริมแรงทางบวก) 
 7. แสดงความรูสึกที่ไมดี (เสริมแรงทางลบ) 
 ตอมาไดใหหนาที่ของครูจาก 7 หนาที่ เหลือ 5 หนาที่ โดยการทําหนาที่ควบคุม และ
ทําใหเชื่อรวมกันเปนหนึ่งขอ และนําขอ 4 และขอ 5 รวมกัน 
 
ลักษณะเครื่องมือของฮิวส 
 ฮิวสเนนหนาที่สําคัญของการสอน โดยแบงเปน 5 หนาที่ ตามตาราง 
 
ตารางที่ 10  แสดงเคร่ืองมือสังเกตพฤติกรรมของครูในการสอนของฮิวส 

หนาที่สําคัญในการสอน จํานวน เปอรเซ็นต 

1.  ครูเปนผูควบคุมและบังคับ (Controlling and Impossing) ครู
กําหนดขอบังคับ ความเห็น พฤติกรรมแกนักเรียน วางทาเปนเชิง
สอน ใหความชวยเหลือปราศจากการซักถาม ประเมินคาโดยไมใช
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หนาที่สําคัญในการสอน จํานวน เปอรเซ็นต 

2.  ครูเปนผูชวยใหเด็กไดแสดงออกเพ่ือเกิดการเรียนรู (Facilitating) 
เชน การตรวจสอบความรูที่ให เปนวิธีการที่ทําใหนักเรียนไดรูแจม
แจงและงายขึน้ 

  

3.  ครูชวยใหเด็กไดแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเองมากขึน้ (Developing 
content and responding) มีการกระตุน สรุปผล ประเมินคา ตอบ
คําถาม ใหความเห็น ใหเน้ือหาเพื่อการเรียนรู แกปญหา แปล
ความรูสึก ยอมรับเม่ือมีการผิดพลาด และพยายามใหนักเรียนตั้งใจ
เรียน 

  

4.  ครูใหกําลงัใจ (Positive Affectivity) เชน การชม การปลอบ   
5.  ครูวากลาวตักเตือน (Negative Affectivity) เชน การตําหนิ 

กลาวโทษ ขู ไมเอาใจใส ปฏิเสธคําขอรอง 
  

 
วิธีใชเครื่องมือของฮิวส 
 1. ผูสังเกตตองตั้งใจฟง การพูดในชั้นเรียน ฟงคําถามของครู คําตอบของนักเรียน 
เพ่ือใหแนใจวานักเรียนตัดสินใจอยางไร 
 2. เม่ือแนใจแลวลงมือบันทึก (Tally) ลงในตารางเครื่องมือ 
 
ตารางที่ 11  ตัวอยางการสังเกตพฤติกรรมของครู 

หนาที่การสอนของครู จํานวน เปอรเซ็นต 
1.  ครูเปนผูควบคุมการสอนและเปนการบังคับ 2 9 
2.  ชวยนักเรยีนไดแสดงออก 32 51 
3.  ชวยใหเด็กแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง 28 44 
4.  ครูใหกําลงัใจ 1 2 
5.  ครูวากลาวตักเตือน - - 
 จากตารางที่ 11  จะเห็นวาหนาที่สวนใหญของครูคือ ชวยใหเด็กไดแสดงออกเปน
ลําดับที่หนึ่ง คิดเปนรอยละ 51 และชวยใหเด็กไดแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเองรอยละ 44 การ
เรียนการสอนเปนไปอยางราบร่ืน ครูไมไดวากลาวตักเตือน หรือถาควบคุมการสอนก็เพียงรอย
ละ 2 เทาน้ัน แตครูกลาวเปนเชิงใหกําลังใจนอยไป คือรอยละ 2 เทาน้ัน 
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 การสังเกตการสอนในหองเรียน เปนการสังเกตพฤติกรรมระหวางพฤติกรรมการสอน
ของครู และการเรียนของนักเรียน โดยสามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบ คือ การใช
เครื่องมือการสังเกต และการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่สังเกตการสอน การสังเกตใน
หองเรียน และการติดตามผลหลังการสอน นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษาก็สามารถใชการเยี่ยม
ชั้นเรียนอยางไมเปนทางการ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหครูผูสอนได เคร่ืองมือในการสังเกต
การสอน เพ่ือชวยในการนิเทศน้ัน แบงเปนสังเกตเชิงปริมาณและสังเกตเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีอาจใช
เคร่ืองมือสังเกตดานใดดานหนึ่ง และสังเกตพฤติกรรมหลาย ๆ ดาน ประกอบดวยก็ได 
 

คําถาม/หัวขออภิปราย 
 1. การสังเกตและการสังเกตการสอนแตกตางกันอยางไร? 
 2. หลักการในการสังเกตการสอนมีอะไรบาง? 
 3. การสังเกตการสอนมีก่ีขั้นตอน อะไรบาง? 
 4. เคร่ืองมือสังเกตการสอนของใครที่ทานเห็นวานาจะเหมาะสมในการนํามา

ประยุกตใชในโรงเรียน 
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