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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ส�ำคั ญ ในการพั ฒ นาคน ประเทศใดที่ ป ระชากร มี ค วามรู ้
มีการศึกษาย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาต้องให้ความส�ำคัญต่อผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
จากผลการทดสอบ O-Net และผลการทดสอบของ PISA พบว่าเด็กไทยอ่านภาษาไทย
ไม่รู้เรื่อง คิดวิเคราะห์ไม่ได้ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการสอนของครู ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาจะต้องหาความรูใ้ หม่ๆ มาให้กบั ครู ต้องพัฒนาครูผสู้ อนเพือ่ จัดการเรียนการสอน
ให้มปี ระสิทธิภาพ สิง่ ทีจ่ ะช่วยพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอน คือการนิเทศการศึกษา
ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ แนะน�ำครูให้สามารถปรับปรุงการสอนซึ่งส่งผลต่อสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
การนิ เ ทศการสอนภายในโรงเรี ย นเป็ น กิ จ กรรมย่ อ ยของการนิ เ ทศการศึ ก ษา
เป็นการจัดการนิเทศโดยบุคลากรในโรงเรียน และครอบคลุมการพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนา
วิชาชีพ ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
การพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model เป็นการพัฒนาวิชาชีพที่เน้นผลการจัดการเรียน
การสอนมากกว่ากระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู มี 6 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมของครู
2) ขั้นการร่วมมือเบื้องต้น 3) ขั้นก�ำกับดูแลเบื้องต้น 4) ขั้นทบทวนระหว่างกระบวนการ
5) ขั้นก�ำกับดูแลระยะที่สอง 6) ขั้นทบทวนสรุป
PBSE Model เป็นรูปแบบการนิเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ รูปแบบการนิเทศแบบนี้
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ผูน้ เิ ทศ โดยครูเป็นผูร้ เิ ริม่ อยากพัฒนาวิชาชีพของตน การทีบ่ คุ คล
เริ่มต้นด้วยความสมัครใจจะท�ำให้งานเริ่มต้นด้วยดี เมื่อเริ่มต้นดีก็จะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี
ค�ำส�ำคัญ: การนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพ รูปแบบ PBSE
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Abstract
Education is an important tool for human development. Knowledgeable
and educated population in any country affects the overall development of a
country. Educational management must emphasize the development of learners’
full potential.
The results of the O-Net and the PISA examinations revealed that Thai
students did not understand what they read and could not think critically, probably because of the teachers’ low teaching competence. School administrators
and those who are responsible for educational management, therefore, must
introduce new knowledge and teaching techniques to teachers to help them
enhance their teaching effectiveness. The supervision of education is crucial for
developing teachers’ instruction since it assists and guides teachers to improve
their instruction which will in turn lead to student achievement.
The supervision of instruction in school is a sub-activity of the supervision
of education, carried on by the school staff it also includes the staff development
or the professional development which is essential for the development of the
educational quality in school.
The PBSE model for professional development emphasizes the outcome
of insturction rather than the process of developing teaching profession. The
model consists of six steps : 1) teacher preparation 2) initial collaboration 3) initial
monitoring 4) mid-cycle review 5) secondary monitoring 6) summative review.
The PBSE model is used as one of the supervision models for professional development which emphasizes the teacher and the supervisor relations. The
teacher initiates the desire to develop his/her own profession. A good start
originating from the teacher’s own willingness to improve will certainly results
in good outcomes.
Keywords: Supervision of Education, Supervision in a school, PBSE model for
professional development
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ส�ำคั ญ ในการพั ฒ นาคน ประเทศใดที่ ป ระชากร มี ค วามรู ้
มีการศึกษาย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาต้องให้ความส�ำคัญต่อผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญที่สะท้อนถึงการจัดการศึกษาที่ทั่วโลกยอมรับตัวหนึ่ง คือผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา คุณภาพการศึกษาของไทยรั้งท้ายอาเซียน จากการประชุม World Economic
Forum-The Global Competitiveness Report 2012-2013 ซึ่งเป็นการประชุม “เวที
เศรษฐกิจโลก” พบว่าผลการศึกษาผลการจัดอันดับคุณภาพศึกษาของไทยอยู่ในล�ำดับ 8
ตามหลังกัมพูชา และเวียดนาม นอกจากนี้ผลการสอบ O-Net (Ordinary National Test)
ผลการทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาระดับชาติ NT พบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ได้คะแนนวิชาต่างๆ
ตำ�่ กว่าเกณฑ์ และทีส่ �ำคัญผลการสอบของ PISA (Program for International Student Test)
พบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่อ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่อง มีตั้งแต่อ่านไม่ออก คิดวิเคราะห์ไม่ได้
จากผลคะแนนการทดสอบดังกล่าวอาจมาจากพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน
ของครู ซึ่งต้องหาวิธีการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน ประกอบกับสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อยูต่ ลอดเวลา ความรูต้ า่ งๆ เพิม่ มากขึน้ แนวคิดเกีย่ วกับการสอนก็เกิดขึน้ ใหม่ตลอดเวลา จึงเป็น
หน้าที่ของผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่จะต้องให้ความรู้ใหม่กับครู ต้องพัฒนาตัว
ครูผู้สอนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียน ประเทศไทยลงทุนทางการศึกษามาก แต่งบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบุคคลากร ดังนั้นเพื่อยกระดับการศึกษาต้องยกระดับครู
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาครู และยกระดั บ ครู ใ นด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนให้
มีประสิทธิภาพได้ คือการนิเทศการสอน การนิเทศการสอนเป็นการช่วยเหลือ แนะน�ำ ชีแ้ จงเพือ่
ช่วยครูให้สามารถปรับปรุงการสอนให้สามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น รวมถึง
การช่วยเหลือแนะน�ำครูด้านวิชาชีพ
การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเป็นกิจกรรมย่อยของการนิเทศการศึกษา เป็น
การท�ำงานของครูรว่ มกับบุคลากรทางการศึกษา เป็นกิจกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญ และจ�ำเป็นอย่างยิง่
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด เป็นกระบวนการช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไขการสอนของครูให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนีก้ ารนิเทศการสอนยังเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ
ให้ครูพฒ
ั นาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา มุง่ พัฒนาวิชาชีพของครูให้เจริญ
ก้าวหน้า มีประสิทธิภาพส่งผลกับผู้เรียน
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การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
กระบวนการในการปฏิ บั ติ ง านที่ ผู ้ บ ริ ห าร และครู อ าจารย์ ใ นโรงเรี ย นร่ ว มมื อ กั น จั ด ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเป็นสิ่งจ�ำเป็นในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง บุคลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วย การจัดการศึกษา และ
การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนต้องเปลีย่ นแปลงไปด้วย ความรูต้ า่ งๆ เพิม่ มากขึน้ ครูตอ้ งไม่หยุดนิง่
ในการหาความรู้ โรงเรียนควรให้ครู หรือผู้มีความช�ำนาญในด้านต่างๆ มาให้ความรู้กับครู
เพือ่ รักษามาตรฐานการศึกษา มาช่วยเหลือครูให้รจู้ กั ใช้วธิ กี ารสอนใหม่ๆ การนิเทศการสอนภายใน
โรงเรียนเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยครูในการปรับปรุงพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ต่อผู้เรียน และส่งผลถึงการเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
สงัด อุทรานันท์ (2530 : 23) ได้กล่าวไว้เป็นเวลานานแต่ยังเป็นจริงในปัจจุบันที่ว่า การ
นิเทศการสอนเป็นการนิเทศครูที่ท�ำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศการสอนเป็นสิ่งส�ำคัญโดยตรงที่ผู้นิเทศจะน�ำไป
ช่วยเหลือครูผู้สอนในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ งานการนิเทศ
การสอนมักจะท�ำโดยศึกษานิเทศก์ หากแต่ในปัจจุบัน โรงเรียนแต่ละแห่งมีครูเป็นจ�ำนวนมาก
การที่จะคอยให้ศึกษานิเทศก์เข้าไปแนะน�ำช่วยเหลือ อาจไม่ทั่วถึง การขยายตัวในด้านจ�ำนวน
นักเรียนท�ำให้จ�ำนวนครู และนักเรียนเพิม่ มากขึน้ จึงต้องอาศัยการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน
เข้ามาช่วย อีกทั้งในปัจจุบันโรงเรียนแต่ละแห่งอาจมีครูที่มีความสามารถช่วยเหลือซึ่งกัน และ
กันได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนั้น ผู้ที่รู้ได้ดีคือครูในโรงเรียน จากเหตุผลที่กล่าวมานี้จึง
จ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการนิเทศการสอนในโรงเรียนเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครูให้ครูมคี วามมัน่ ใจ จัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ และให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
นอกจากนี้ ชารี มณีศรี (2542 : 201) มีความเห็นเช่นเดียวกับ สงัด อุทรานันท์ (2530 :
23) ว่าการนิเทศภายในเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพราะการนิเทศภายนอกไม่ทั่วถึง บุคลากรในโรงเรียน
มีความรู้ความสามรถมากขึ้นจึงสามารถช่วยเหลือกัน และกันไม่ต้องรอการพัฒนาจากบุคคล
ภายนอก และความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ท�ำให้ครูต้องพัฒนา
ตนเองปรับปรุงงานวิชาการโดยการนิเทศภายใน
การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเป็นการจัดการนิเทศโดยบุคลากรในโรงเรียนเอง
ผูท้ �ำหน้าทีน่ เิ ทศอาจเป็นผูอ้ �ำนวยการ รองผูอ้ �ำนวยการ หัวหน้ากลุม่ สาระ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ หรือ
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ผูท้ โี่ รงเรียนมอบหมาย การนิเทศการศึกษาโดยใช้บคุ ลากรภายในโรงเรียนเองจัดว่าเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะสภาพปัญหา และความต้องการของโรงเรียนแต่ละแห่งย่อม
แตกต่างกัน ผู้ที่จะรู้สภาพ และความต้องการของโรงเรียนอย่างแท้จริงก็คือบุคลากรในโรงเรียน
นั่นเอง
การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาวิชาชีพครูให้กา้ วหน้า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของหลักสูตร สังคม และผู้เรียน การนิเทศควรมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ โดยการช่วยเหลือครูให้เกิดการพัฒนา ไม่ใช่เพื่อการประเมินคุณภาพของครู การนิเทศ
ควรยึดหลักการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เป็นฐานเพือ่ ให้ครูรสู้ กึ ว่าต้องพัฒนาตนเองตลอดชีวติ เพือ่ ก่อให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งหมายถึงคุณภาพของผู้เรียน
การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน นอกจากเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาวิชาชีพครู
ยังมีความส�ำคัญในการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดหมายของ
หลักสูตร
การนิเทศการสอนเป็นศาสตร์ และศิลป์ เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และพัฒนาการของมนุษย์ ดังนัน้ ผูท้ �ำหน้าทีน่ เิ ทศจะต้องใช้ความรู้ และเทคนิควิธกี ารแบบ
ต่างๆ ที่หลากหลายในการช่วยผู้รับการนิเทศให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ ผู้นิเทศจะต้องมีหลักการในการนิเทศ สามารถน�ำกิจกรรมการนิเทศมา
ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเป็นการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน นอกจากจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ครู และบุคลากรในโรงเรียนในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และพัฒนา
พฤติกรรมการสอนของครูให้มปี ระสิทธิภาพแล้ว การนิเทศภายในโรงเรียนยังส่งผลต่อการบริหาร
งานของผูบ้ ริหารในด้านการวางแผนหลักสูตร วิธสี อน สือ่ การวัดประเมินผล การพัฒนาบุคลากร
ในโรงเรียน อีกทัง้ ยังเป็นประโยชน์สง่ ผลถึงผูเ้ รียนท�ำให้ผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียนสูงขึน้ มีคณ
ุ ลักษณะ
อันพึงประสงค์
สงัด อุทรานันท์ (2530 : 120-121) ได้กล่าวถึงหลักส�ำคัญในการนิเทศการสอนภายใน
โรงเรียนสรุปได้ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องถือว่าการนิเทศการศึกษาเป็นงานในความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนโดยตรง ส�ำหรับการด�ำเนินงานนิเทศนั้นผู้บริหารอาจด�ำเนินการเองหรือมอบหมายให้
ผู้อื่นด�ำเนินการแทนก็ได้
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2. การนิเทศภายในโรงเรียนจะส�ำเร็จลงได้จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย
คือผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ หากขาดความร่วมมือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดการนิเทศจะไม่มี
โอกาสพบความส�ำเร็จได้เลย
3. จะต้องตระหนักถึงความเข้าใจว่า การนิเทศภายในโรงเรียนนัน้ เป็นการท�ำงานร่วมกัน
เพื่อพัฒนาร่วมงานให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น การนิเทศไม่ใช่เป็น
การบังคับ ขู่เข็ญ หรือคอยจับผิดแต่ประการใด
4. บุคลากรภายในโรงเรียนต้องมีการยอมรับ และให้เกียรติซึ่งกัน และกัน ในสภาพ
ความเป็นจริงแล้วไม่มีใครที่จะมีความเชี่ยวชาญทุกๆ ด้าน ดังนั้นจึงน่าจะได้แลกเปลี่ยน และ
ถ่ายเทความเชี่ยวชาญให้แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความรู้ ความสามารถสูงขึ้น
5. การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน จะต้องเกิดขึ้นจากความจ�ำเป็นในการแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
6. การสร้างเสริมก�ำลังใจของผู้บริหาร จะมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงถือว่าการสร้างเสริมก�ำลังใจของผู้บริหารจะส่งผลต่อความสัมฤทธิ์ผล
การนิเทศในโรงเรียนด้วย
จากหลักการนิเทศภายในโรงเรียนที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าการนิเทศภายในจะต้องมี
ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย มีก ารท�ำงานร่ว มกัน ยอมรับ ซึ่ง กั น และกั น เป็ น งานสร้ า งสรรค์
การท�ำงานร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหาร ผูน้ เิ ทศ ผูร้ บั การนิเทศ ทัง้ 3 ฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็น
มีอสิ ระในการแสดงความคิดเห็น มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเพือ่ ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของ
โรงเรียน และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
ส�ำหรับ วัชรา เล่าเรียนดี (2554 : 117) ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศให้ประสบความส�ำเร็จ
ของการนิเทศเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่ส�ำคัญ
อีกหลายประการทีน่ อกเหนือจากความรู้ ความช�ำนาญของผูท้ ที่ �ำหน้าทีน่ เิ ทศ ซึง่ ปัจจัยหรือองค์
ประกอบส�ำคัญเหล่านี้คือ 7Cs ดังต่อไปนี้
1) ความผูกพันในภาระหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง (Commitment)
2) ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง (Collaboration)
3) ความสนใจเอาใจใส่ต่อกันของผู้เกี่ยวข้อง (Consideration)
4) การสื่อสาร การสื่อความหมาย ทั้งการพูด การเขียนที่มีประสิทธิภาพ (Communication)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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5) ความต่อเนื่อง (Continuation)
6) วัฒนธรรมของความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Collegial Culture)
7) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
การนิเทศการสอนเป็นการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาวิชาชีพของครู ซึ่งมีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาการศึกษา ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในวิชาชีพครูเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ช่วย
เหลือเกื้อกูล ผูกพันกันในระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) หรือปัจจุบันใช้ค�ำว่าการพัฒนาวิชาชีพ
(Professional Development) ซึ่งกลิกแมน (Glickman, 1981 : 261) กล่าวว่าเป็นงานใน
หน้าที่การนิเทศงานหนึ่งที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ซึ่ง
หมายถึงคุณภาพของผู้เรียน
การพัฒนาวิชาชีพของครู จัดเป็นงานหนึง่ ของการนิเทศแบบพัฒนาการ (Development
Supervision) การนิเทศแบบพัฒนาการประกอบด้วย 5 งานหลัก คือ
1. การช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistance) โดยอาจเป็นงานการสาธิตการสอน
การสอนร่วม การให้การสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์
2. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) ผู้นิเทศสามารถแนะน�ำครู
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรโดยให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการน�ำหลักสูตรไปใช้ในชั้นเรียน
3. การพัฒนากลุม่ (Group Development) การเรียนรูเ้ กีย่ วกับการท�ำงานเป็นสิง่ ส�ำคัญ
กลุ่มที่มีความสามัคคีปรองดองกันจะน�ำพากลุ่มไปสู่ความส�ำเร็จ การนิเทศการศึกษาเป็น
การพั ฒนาครู ดั ง นั้ น ถ้ า กลุ่ม การท�ำงานของครูมีความสมานฉั น ท์ ก็จ ะท�ำให้ เ กิ ด ผลส�ำเร็ จ
ในการพัฒนาวิชาชีพ
4. การพัฒนาวิชาชีพ หรือการพัฒนาบุคลากร (Professional Development)
การพัฒนาวิชาชีพส�ำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา
ผู้นิเทศต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานการพัฒนาวิชาชีพของครู
5. การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร หรือการวิจยั ในชัน้ เรียน (Action research) การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
หรือการวิจัยในชั้นเรียนยึดหลักโรงเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน
จะเป็นการช่วยครูปรับปรุงการจัดการเรียนสอนของตนเอง ช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้ครูเป็น
ครูนักวิจัย ผู้นิเทศจะมีส่วนส�ำคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนครูให้ท�ำวิจัยในชั้นเรียน โดยอาจเป็น
การท�ำงานร่วมกันระหว่างครูกับผู้นิเทศ
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ผู้ที่ท�ำหน้าที่นิเทศต้องรับผิดขอบต่องานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และงาน
การพัฒนาวิชาชีพของครู ควรตระหนักว่าการพัฒนาวิชาชีพมีความจ�ำเป็น มีประโยชน์ มีคุณค่า
และต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์สูงสุด คือการปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
วัชรา เล่าเรียนดี (2554 : 145) ได้กล่าวว่าการพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษา หมายถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้กับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้
มีความรู้ มีความสามารถ มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความก้าวหน้า
ในอาชีพ
การพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรมหลายลักษณะ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน การประชุมนานาชาติ การศึกษาด้วยตนเองโดยการอ่าน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
ช่วยเพิม่ พูนประสบการณ์ให้แก่ครูให้กา้ วหน้าเป็นประโยชน์ตอ่ วิชาชีพ มีงานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนา
วิชาชีพที่ส่งผลถึงคุณภาพทางการศึกษา และสมรรถภาพของบุคลากร ส่วนหนึ่งของการวิจัย
สรุปว่า ครูสว่ นใหญ่ได้รบั ประสบการณ์จากโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพน้อย และจากการศึกษา
เจตคติ และความเชือ่ ของครูทมี่ สี มรรถภาพของการ์สท์ (Karst, 1987 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี,
2554 : 145) พบว่าความเจริญก้าวหน้าของครูเหล่านี้สามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ ทีโ่ รงเรียนไม่ได้จดั การเรียนรูท้ มี่ คี วามหมายให้ การจัดการ และการวางแผนโปรแกรมวิชาชีพ
ไม่ได้ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างแรงจูงใจ ดังนั้นครูที่มีแรงจูงใจต�่ำ มีความเชี่ยวชาญน้อยอาจไม่
สามารถพัฒนาตนเองได้ การจัดกิจกรรมไม่ได้บูรณาการกับวัตถุประสงค์ และแผนงานต่างๆ
ของโรงเรียน และการปฏิบัติงานของครู โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเป็นการจัดกิจกรรมให้กับ
ครูเป็นครั้งๆ จากสาเหตุดังกล่าวจึงท�ำให้การพัฒนาวิชาชีพไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรให้ความสนใจ
การพัฒนาวิชาชีพมีหลากหลายวิธี แต่ละวิธีมีความแตกต่างกันทั้งในด้านกระบวนการ
และผลลัพธ์ บางวิธีประสบความส�ำเร็จบางวิธีไม่ประสบความส�ำเร็จ จึงจ�ำเป็นที่ผู้รับผิดชอบ
จะต้องให้ความสนใจ กลิกแมน และคณะ (Glickman and Others, 2004 : 262) กล่าวถึง
ปัจจัยที่ท�ำให้โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพประสบความส�ำเร็จนั้น ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหาร และผู้นิเทศมีส่วนร่วมในการวางแผน และจัดโปรแกรมการพัฒนา
2. จัดประสบการณ์การฝึกอบรม และวิธีการพัฒนาที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่างของบุคคล
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3. ให้ครูมีส่วนร่วมการด�ำเนินการตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
4. กิจกรรมการพัฒนา มีการสาธิต การแนะน�ำการฝึกปฏิบัติ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ณ ทีฝ่ กึ อบรม และการปฏิบตั จิ ริงทีโ่ รงเรียน ให้ครูมกี ารแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น และช่วยเหลือกัน และกัน
5. เชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพกับโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพด้านอื่นๆ
6. ครูมีโอกาสเลือกเป้าหมาย และกิจกรรมการพัฒนา
7. กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมมุ ่ ง เน้ น ให้ ค รู ไ ด้ แ สดงความคิ ด สร้ า งสรรค์ และปฏิ บั ติ
ด้วยตนเอง
การพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ และประสบผลส�ำเร็จนั้น ควรเน้นการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตลอดกระบวนการ ตัง้ แต่การวางแผนการปฏิบตั กิ าร การสะท้อนผลเพือ่ การปรับปรุง
และการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเน้นความหลากหลาย และทันสมัยของวิธีการ
จากบทความเรือ่ ง Supervision for Learning : A Performance-Based Approached
to Teacher Development and School Improvement ของ อาเซสทิน และคณะ (Aseltine
et al., 2006 : 14) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า แนวคิดทางการศึกษาในปัจจุบันเน้นให้ความส�ำคัญกับผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน นักการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนนักการเมืองได้ตระหนักถึงการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญที่จะบอกว่าผู้เรียนควรเรียนรู้อะไร
ส�ำหรับครูการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งส�ำคัญ แต่เดิมในการนิเทศเน้นให้ความส�ำคัญกับ
กระบวนการการท�ำงานของครู การใช้กลยุทธ์ในการสอนของครู มากกว่าที่จะดูผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ หรือรูปแบบการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบ
การพัฒนาบุคลากรแบบฝึกอบรม (Training Model) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบสืบเสาะ
(Inquiring Model) ในบทความนี้ขอเสนอรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพที่สามารถน�ำไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม คือรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ PBSE
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รู ป แบบการนิ เ ทศเพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ แบบ PBSE Model (Performance Based
Supervision and Evaluation Model)
การนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model เป็นการพัฒนาวิชาชีพรูปแบบหนึ่ง
ที่เน้นผลการจัดการเรียนการสอนมากกว่ากระบวนการ มุ่งพัฒนาวิชาชีพครูในขณะปฏิบัติงาน
โดยผลลัพธ์ทเี่ กิดจากการพัฒนาวิชาชีพครูคอื ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียน การนิเทศเพือ่ พัฒนา
วิชาชีพแบบ PBSE Model เป็นการพัฒนาวิชาชีพที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างครู และผู้
ท�ำหน้าที่นิเทศโดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และความจ�ำเป็นในการพัฒนาผู้
เรียน จากการวิเคราะห์ผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน การก�ำหนดแนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน โดยค�ำนึง
ถึงความแตกต่างกันของครู ความพร้อม และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน
และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่ครูแต่ละคนต้องการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในรายวิชา
ที่ครูแต่ละคนต้องรับผิดชอบ การพัฒนาวิชาชีพรูปแบบนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลแนะน�ำให้ค�ำ
ปรึกษา และอ�ำนวยความสะดวกของผู้ท�ำหน้าที่นิเทศที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ
อาเซสทิน (Aseltine, 2006 : 15-16) ได้กล่าวถึงกระบวนการการนิเทศเพือ่ พัฒนาวิชาชีพ
แบบ PBSE Model ว่ามี 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรียมความพร้อมของครู (Teacher Preparation) เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่ครู
และผูน้ เิ ทศร่วมกันศึกษาหาข้อมูลเกีย่ วกับผูเ้ รียน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาผูเ้ รียนโดยการเก็บข้อมูล
ทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับผลการเรียนของผูเ้ รียน และการศึกษาวิเคราะห์สภาพทีค่ าดหวัง เช่น มาตรฐาน
การเรียนรู้
2. ขั้นการร่วมมือเบื้องต้น (Initial Collaboration) เป็นขั้นตอนการท�ำงานระหว่างครู
กับผู้นิเทศในการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ครู
และผู้นิเทศจะร่วมกันก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง และพัฒนา รวมทั้งการวางแผน
พัฒนาวิชาชีพ
3. ขัน้ การก�ำกับติดตามดูแลเบือ้ งต้น (Initial Monitoring) เป็นขัน้ ตอนทีค่ รู และผูน้ เิ ทศ
ด�ำเนินการตามแผนการพัฒนาวิชาชีพ และการปฏิบัติการตามแผนการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาผูเ้ รียนโดยมีการก�ำกับดูแลให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนโดยผูน้ เิ ทศ
4. ขั้นการทบทวนระหว่างกระบวนการ (Mid-Cycle Review) หรือขั้นกึ่งกลางของ
การท�ำงานทีเ่ หมาะสมเป็นขัน้ ตอนการทบทวนการปฏิบตั กิ ารพัฒนาวิชาชีพตามแผนทีก่ �ำหนดไว้
ระหว่างกระบวนการเพื่อติดตามผลความก้าวหน้า และพัฒนาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมตามความจ�ำเป็น
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5. ขั้นการก�ำกับติดตามดูแลระยะที่สอง (Secondary Monitoring) เป็นขั้นตอนที่ครู
ได้ด�ำเนินการตามแผนการพัฒนาวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอน วัดประเมินผลการเรียน
ของผู้เรียนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน
6. ขั้นการทบทวนสรุป (Summative Review) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศ และครูร่วมกัน
ตรวจสอบผลทีเ่ กิดขึน้ โดยดูจากผลการพัฒนาวิชาชีพครูทสี่ ง่ ผลถึงผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนซึง่ ถือเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ และเป็นขั้นตอนการเขียนรายงานผลการปฏิบัติการพัฒนา
วิชาชีพสะท้อนผลการปฏิบัติ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับพัฒนาวิชาชีพ
ต่อไป
ลักษณะส�ำคัญของรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model
วัชรา เล่าเรียนดี (2554 : 274) ได้กล่าวถึงลักษณะส�ำคัญของรูปแบบการนิเทศ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model ไว้ดังนี้
1. เน้นความร่วมมืออย่างแท้จริงภายในโรงเรียน โดยครูเป็นผูเ้ ริม่ โครงการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเอง
2. เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลักโดยผ่านการพัฒนาวิชาชีพด้วย
การน�ำตนเองของครู (Self Directial Development)
3. เน้ น การพั ฒ นาในวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งระยะยาวเพื่ อ การพั ฒ นาในวิ ช าชี พ สู ่
การเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
4. การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ยืดหยุ่น ใช้หลายเทคนิควิธี และเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง
5. ผู้นิเทศ และครูร่วมกันปฏิบัติงาน (Performance Based) โดยตลอดจนบรรลุ
เป้าหมาย และผลส�ำเร็จ
6. ผูน้ เิ ทศทีน่ เิ ทศต้องมีความรูค้ วามสามารถสูง มีการสือ่ ความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
7. PBSE ไม่ใช่การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือ Peer Coaching แต่เป็น SelfDirected Supervision ที่ผู้นิเทศคอยดูแลสนับสนุน
รูปแบบการนิเทศเพือ่ พัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model เป็นรูปแบบทีไ่ ด้รบั การน�ำมาใช้
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ดังตัวอย่าง โรงเรียน Hillside Middle School รัฐ Connecticut โรงเรียน
นีม้ นี กั เรียนประมาณ 1,000 คน เป็นโรงเรียนทีพ่ ยายามรักษามาตรฐานทางการเรียนของผูเ้ รียน
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โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียน และครูท�ำงานเป็นทีม โดยจัดเป็นกลุ่มการเรียน
ศิลปะ การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพบว่า ถึงแม้ผเู้ รียนจะประสบความส�ำเร็จใน
การเรียนแต่คะแนนที่ได้รับยังอยู่ในระดับคงที่ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนใกล้เคียงที่
คะแนนของผูเ้ รียนสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว ผูบ้ ริหารมีความตระหนัก และกังวลเกีย่ วกับคะแนนทีค่ งที่
จึงได้ร่วมมือกับครูวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับครู และได้ข้อสรุปว่า
- การที่ จ ะยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นให้ สู ง ขึ้ น ต้ อ งยกระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ล
การท�ำงานของครูก่อน
- ครูจะต้องให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยต้องมีการวิเคราะห์ผล
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์มาปรับปรุงการเรียน
การสอน
ผลที่เกิดขึ้นจากการน�ำรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE ไปใช้ในโรงเรียน
Hillside Middle School พบว่า
- ครูให้ความสนใจเห็นคุณค่าของการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานข้อมูลของ
ผู้เรียนมากกว่าการใช้สัญชาตญาณความรู้สึก
- ครูมีความพึงพอใจที่จะร่วมมือร่วมใจท�ำงานเป็นทีมระหว่างครู และผู้บริหาร
โดยมุ่งประเด็นหลักอยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
- ครูตระหนักว่าตัวเอง คือครูนักวิจัยที่สามารถจัดระเบียบวิเคราะห์ ตีความข้อมูล
ที่ได้จากผู้เรียนได้
- ครูตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่จะน�ำไปสู่ความก้าวหน้าของผู้เรียน
- ครูตระหนักเข้าใจบทบาทของตนเองว่าเป็นส่วนหนึง่ ของโรงเรียน และหน้าทีส่ �ำคัญ
ของครู คือ ต้องพัฒนาโรงเรียน
- ครูตระหนักว่าตนเองเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของผู้เรียน
- ครูตระหนักว่าตนเองต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อน�ำมาปรับปรุงการสอนของตนเอง
- ครูรู้สึกยอมรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้อื่น มากกว่าที่จะพูดถึงปัญหา
การสอน
- ครูมีความรู้สึกมั่นใจว่าตนเป็นครูมืออาชีพ
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โรงเรียน Hillside Middle School เริ่มน�ำโครงการนิเทศการพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE
มาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1993-2001 โดยในปีเริ่มแรกมีครูเข้าร่วมโครงการเพียง 10 % หลังจากที่ได้
ใช้การนิเทศการพัฒนาวิชาชีพแบบนีพ้ บว่าผลการทดสอบมาตรฐานการศึกษาของรัฐพบนักเรียน
มีผลการสอบสูงอย่างต่อเนื่องในวิชา การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ (Aseltine, 2006 :
case study online)
รูปแบบการนิเทศการสอนทีเ่ น้นผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาการของผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ รูปแบบ
การนิเทศนี้เป็นความร่วมมือ เป็นกระบวนการท�ำงานที่เน้นความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างครู
กับผู้นิเทศโดยครูเป็นผู้ริเริ่มอยากที่จะพัฒนาวิชาชีพของตน การที่บุคคลซึ่งหมายถึงครูเริ่มงาน
ด้วยความสมัครใจจะท�ำให้งานนัน้ มาจากจุดเริม่ ต้นทีด่ ี ครูมคี วามรูส้ กึ ว่าตนท�ำงานโดยไม่มกี ารบังคับ
เมื่อเริ่มต้นที่ดีก็จะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ( A good beginning is half the battle)
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วารสารศิลปศาสตร์
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