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บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีความมุ่งหวังน�าเสนอแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศการสอน ที่มีผลต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการนิเทศการสอนที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือตอบ
สนองการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยประยุกต์แนวคิดการบริหารร่วมกันระหว่าง 
ผู้นิเทศและครู เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ทรงคุณค่า ประกอบด้วยแนวทางดังนี้ 1) ครูจะปรับปรุงการสอน 
เร่ืองใด 2) ปัญหาเกิดจากแหล่งใด 3) เทคนิควิธีการที่ใช้ในการพัฒนาที่มาจากปัจจัยของการเรียนรู้ 
ที่มุ่งเน้นเป้าหมายและการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ต้องการจะปรับปรุง 4) ผู้มีส่วนร่วมพัฒนา โดยเฉพาะ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นเสาหลักในการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมาย และ 5) ผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานของครูโดยครู ก่อให้เกิดคลังเครื่องมือนิเทศการสอนท่ีเฉพาะเจาะจงอย่าง
หลากหลายในการส่งต่อกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู อันน�าไปสู่การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสนองตอบอุดมคติของการนิเทศการศึกษา 
ที่มีส่วนในการจัดการศึกษาให้ทันต่อสภาวการณ์ตามที่สังคมคาดหวัง 
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Abstract

The article expected to present a guideline for the practice of teaching which regarded 
to the method of the science of educational supervision as it had direct effects on quality and 
effectiveness of teachers’ instruction management. In addition, it was the supervision with the 
purpose to serve quality development of students in the 21st century by applied the concept 
of Management by Objective (MBO) towards Goal-Oriented Supervision Technique for further 
collaboration between a supervisor and a teacher. Expected outcomes for teachers could 
be divided as guidelines as follows: 1) what topics selected for improvement 2) sources 
of problems 3) development techniques resulted from factors of goal-oriented learning and 
achievement progress of expected improvement 4) participants in the development especially  
school administrators regarded as main pillars supporting success of supervision and  
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5) outcomes resulting in benefits of teachers’ performance development initiated by teachers 
and a bank of several effective supervision tools for Professional Learning Community (PLC) 
leading to teachers’ instruction development as well as development of students quality and 
fulfilment of ideal of educational supervision playing a crucial role in enabling education to 
be changed to particular needs of our society in the future.
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บทนำา

การจดัการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทีส่�าคญั
ของครูในการน�าหลกัสตูรไปสูก่ารปฏบิตัใินชัน้เรยีน
ให้ผูเ้รยีนมคีณุภาพตามทีห่ลกัสตูรก�าหนดเพือ่สนอง
จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  
มคีวามสขุ มศีกัยภาพในการศกึษาต่อและประกอบ
อาชีพ ดังนัน้ การจดักระบวนการเรียนรู้ทีด่จีงึต้อง
ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้ ค�านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีความ
หลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
ธรรมชาติของวิชา ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหรือ
เข้าถึงแหล่งเรยีนรูต้ามความสนใจ ใช้สือ่การเรยีนรู้ 
ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อ�านวยความสะดวกและ 
ส่งเสรมิสนับสนุนจดัสถานการณ์ให้เอือ้ต่อการเรยีนรู้  
(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553: 11-12) ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันสถาน
ศกึษาต้องด�าเนนิการจดัการเรยีนรูท้ีส่นองตอบการ
พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ในศตวรรษที่ 
21ใน 4 ด้าน (ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 
2561: 8) ดังนี้ 1) การเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
(Purposeful Learning) เพื่อให้เกิดการสร้างแรง
บันดาลใจ มีความมุ่งมั่น 2) การเรียนรู้อย่างกว้าง
ขวาง (Generative Learning) เพื่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 3) การเรียนรู้โดยค�านึงถึง 
ผู้อืน่และสงัคม (Mindful Learning) เพือ่ให้เกดิการ
คิดเพื่อส่วนรวม และ 4) การเรียนรู้ฐานผลลัพธ์ 

(Result-Base Learning) เป็นการเรียนรู้เพื่อ 
มุ่งการท�างานให้เกิดผลลัพธ์ จากการสรุปเป็น 
องค์ความรู้น�าไปต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมต่อไป 

การจดัการเรียนรู้ทีต่อบโจทย์ในสภาวการณ์
ปัจจบุนันัน้ขึน้อยูก่บัคณุภาพการสอนของคร ูซึง่เป็น
บุคคลหลกัในการบ่งช้ีถงึความส�าเรจ็ของผูเ้รยีนทัง้ 4 
ด้าน ดงักล่าวข้างต้น โดยนยันีก้ารพฒันาครใูห้สอน
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการ ครูจึงต้องเปลี่ยนบทบาทจาก 
ผู้สอนเป็นผู้แนะน�า เพือ่ให้ผู้เรยีนมเีวลาในการเรยีน
รูด้้วยตนเองจนน�าไปสูก่ารค้นพบองค์ความรูด้งัน้ัน 
การพัฒนาครูจึงควรเกิดจากความร่วมมือ ความ
เต็มใจในการพัฒนา เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการน�าศาสตร์ของการ
นิเทศการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่าต่อ 
การพัฒนางานของครู 

ทัง้นี ้การนเิทศการศกึษาเป็นกระบวนการ
ท�างานร่วมกนัของผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาด้วยการให้ความร่วมมือ แนะน�า ส่งเสริมให้
เกิดการปรับปรุงการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมี 
ความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน อันหมายถึงคร ู
และบุคลากรของสถานศึกษา ได้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น และเพื่อพัฒนางานให้ครู
พัฒนางานสอนให้ดียิ่งขึ้น (ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ, 
2561: 188) 

การนิเทศการศึกษาที่รวมถึงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ควรเป็นการด�าเนินการที่ท�าให้ครู 
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มคีวามพงึพอใจและมกี�าลงัใจทีจ่ะพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาต ิจนส่งผลให้สถานศกึษาเป็นทีย่อมรบัของ 
ผูร้บัประโยชน์ทกุฝ่าย และผ่านการประเมนิคณุภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก (วิเศษ ชิณวงศ์, 
2561: 2) ส่วนเทคนิคการนิเทศการศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาการสอนของครู จึงควรเลือกเทคนิคการ
นิเทศการสอนที่ช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ครู
เกิดทักษะในการจัดการเรียนรู้ให้ได้ผลคุ้มค่าตาม
อุดมการณ์ของการนิเทศการศึกษา

เทคนคิการนเิทศการสอนเชงิเน้นวตัถปุระสงค์ 
(Goal Oriented Supervision) เป็นวิธีการนิเทศ
การสอนท่ีมีจดุมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงและชดัเจนที่
จะปรบัปรงุพฤติกรรมการสอน โดยครมูส่ีวนร่วมใน
การก�าหนดพฤตกิรรมกบัผูน้เิทศ ซึง่เทคนคิดงักล่าว
น้ีสอดคล้องกบัแนวคดิการบรหิารโดยวตัถปุระสงค์ 
(Management By Objective: MBO) ทีเ่ปิดโอกาส
ให้บุคคลมีส่วนร่วมในการบริหาร ประสานความ
ต้องการขององค์การและความต้องการของบุคคล 
เข้าด้วยกัน สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ของบคุคลทีต้่องการโดยการจงูใจและพฒันาทศันคติ
ท่ีดี พัฒนาความสามารถแก้ปัญหาของบุคคล  
(สมยศ นาวีการ, 2550: 10) โดยนัยนี้ ทฤษฎี
การบรหิารโดยวตัถุประสงค์จึงมีความร่วมสมัยต่อ
การปฏิบัติการนิเทศการสอนเชิงเน้นวัตถุประสงค์

MBO ทฤษฎีร่วมสมัยในการบริหารท่ีมุ่ง
ผลสำาเร็จ

การบริหารโดยวัตถุประสงค์เป็นทฤษฎี
ที่มีวิธีการบริหารที่เป็นอมตะ แม้จะผ่านช่วงเวลา
มายาวนานกว่า 20 ปี ยงัคงได้รบัการยอมรบัน�ามา
ใช้ในการพัฒนาเพื่อวัดประสิทธิภาพของบุคลากร
ในองค์การ ภายใต้ความเชื่อหลัก 2 ประการ คือ 

พฤตกิรรมของบคุคลมคีวามส�าคัญกว่าบคุลิกภาพ
และการก�าหนดเป้าหมายให้ชดัเจนจะน�าไปสูค่วาม
ส�าเรจ็ในการพฒันาพฤตกิรรมของบคุคลในองค์การ 
ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการท�างาน 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) ร่วมกันก�าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและ
ให้ค�าแนะน�า ท�าความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ 
ในองค์การ 2) ก�าหนดแผนงานและกิจกรรมมุ่งสู่ 
เป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ทัง้ส่วนบคุคลและทัง้แผนก
ในองค์การ 3) ทบทวนความก้าวหน้าเป็นระยะ
ท้ังในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือ
ปรับปรุงระหว่างทางหรือปรับแผนการด�าเนินงาน
เมือ่ถงึคราวจ�าเป็น และ 4) ให้รางวลัแก่พนกังาน/
บุคลากร เม่ือเกิดผลส�าเร็จระหว่างข้ันตอนการ
ด�าเนินงาน เพื่อสร้างก�าลังใจให้บรรลุผลตาม 
เป้าหมาย (Burdzinsk, Hoffmann & Flak,  
2016: 67-68, 71-72) 

ทัง้นี ้อาจนบัได้ว่า MBO เป็นวธิกีารจดัการ
เชงิกลยทุธ์ทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่การปรบัปรงุผลการ
ด�าเนินงานขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพโดย
ก�าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่เกิดจากการตกลง
กนัในระดบัผูบ้รหิารและพนกังาน แต่กระนัน้ MBO 
ในเชิงกลยุทธ์อาจสร้างหรือเพิ่มความเครียดให้
กับบุคลากรในกรณีการก�าหนดกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น จึงควรค�านึงถึงบริบทและ
วัฒนธรรมการท�างานภายใต้การจัดการ MBO  
ขององค์การด้วย (Drury, 2020) 

การนิเทศการสอนเชิงเน้นวัตถุประสงค์ใน
สถานศึกษา

การนิเทศการสอนเป็นเทคนิคและวิธีการ
ของความพยายามในการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่าง
ผู้นิเทศและผู้สอนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ส่งผลให้ผูเ้รยีนมคีณุภาพตามเป้าหมายของหลกัสตูร
สถานศึกษา สนองตอบหลักสูตรแกนกลางการ
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ศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2560) โดยทีก่ารนิเทศการสอนเป็นเครือ่งมอื
ทีส่�าคญัต่อการส่งเสรมิและพฒันาการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมการสอนของครู จึงมีการน�าเทคนิคการ
นิเทศการสอนเชิงเน้นวัตถุประสงค์มาใช้ในสถาน
ศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ ดังที่ 
วิเศษ ชิณวงศ์ (2561: 1-10) ได้กล่าวถึงเทคนิค
การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนของครู ดังนี้

1. การนเิทศแบบกลัยาณมติร เป็นวธิกีาร
ชีแ้นะและช่วยเหลอื ส่งเสรมิแนะแนววธิกีารต่างๆ 
ด้านการจดัการเรยีนการสอนด้วยความเตม็ใจของ
ครูผู้รับการนิเทศ ประกอบด้วยประเด็นส�าคัญ 4 
ประการ คือ 1) การสร้างศรัทธา 2) การสาธิต 
รูปแบบการสอน 3) การร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และ 4) การตดิตามประเมนิผลตลอดกระบวนการ

2. การนิเทศการสอนแบบคู ่สัญญา  
(Buddy Supervision) เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้
ครู 2 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศักยภาพทางการ
สอนระหว่างกนั เป็นการเสรมิแรงซึง่กนัและกนั อนั
จะน�าไปสูแ่รงจงูใจใฝ่สมัฤทธิใ์นการสอน ประกอบ
ด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเสนอ
แนวคิด 2) ขั้นสาธิตให้ดู 3) ขั้นอยากรู้ต้องปฏิบัติ 
4) ขั้นต้องการทราบผลให้ชัดต้องวัดและประเมิน
ผล โดยใช้แบบสังเกตการสอนและแบบวิเคราะห์
การสังเกตการสอน 

3. การนเิทศแบบร่วมพฒันา (Cooperative 
Development Supervision) เป็นกระบวนการ
นิเทศการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคนิคการสอนเป็นปัจจัยหลัก เพื่อมุ่งปรับปรุง
การปฏบิตังิานสอนของครใูห้เกดิประสทิธภิาพบน
พ้ืนฐานความต้องการของครูในการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน 
คือ 1) ขั้นการวางแผนด�าเนินงาน (Planning–P) 
เป็นการระดมสมองหาความต้องการจ�าเป็น (Need 

Assessment) ในเรือ่งทีต้่องการพฒันา 2) ขัน้การ
เสรมิสร้างความรูใ้นการปฏบิตังิาน (Information–I)  
เป็นขั้นตอนท�าความเข้าใจกระบวนการนิเทศทั้ง
ระบบเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการท�างาน  
3) ขัน้การปฏิบตัติามแผน (Doing–D) ของผูน้เิทศ
และผูรั้บการนิเทศ โดยจะได้รับความช่วยเหลอืและ
ร่วมมอืจากศกึษานเิทศก์ ผูท้รงคณุวฒุจิากหน่วยงาน
ทั้งภาคราชการและเอกชน 4) ขั้นการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Evaluation–E) ที่เกี่ยวข้องกับผล 
ทีไ่ด้จากการนเิทศ (Output) กระบวนการด�าเนนิงาน  
(Process) และปัจจัยป้อนเข้า (Input) และ  
5) ขั้นการเผยแพร่ขยายผล (Diffusing–D) ท่ี
สามารถด�าเนนิการได้ในรปูแบบทีห่ลากหลาย อาทิ 
เครือข่ายวิชาชีพครู

4. การนิเทศการสอนบนพื้นฐานการวิจัย 
(Research Based Supervision: RBS) เป็น
งานนิเทศการสอนที่มุ่งช่วยเหลือครูในการท�าวิจัย
น�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย 
ผู้นิเทศและครูจะร่วมกันคิดค้นหานวัตกรรมที่จะ
ใช้แก้ปัญหา (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน, 2556: 11-13) ประกอบดว้ยขั้นตอน 
7 ขั้น ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ปัญหา โดยผู้นิเทศจะ
สังเกตการสอน เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้
ปัญหา แล้วน�ามาวิเคราะห์ร่วมกับครู เพื่อน�าไปสู่
การพัฒนาปรับปรุง 2) ศึกษาองค์ความรู้ เพื่อน�า
ไปสู่การเลือกวิธีการแก้ปัญหาและน�าไปพิจารณา
ร่วมกับครูในการเลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมที่จะ
แก้ปัญหา 3) เลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมร่วมกัน
ระหว่างผู้นิเทศและครู 4) สร้างต้นแบบนวัตกรรม 
โดยผู้นิเทศและครูร่วมกันพิจารณา 5) ทดลองใช้
และปรับปรุง 6) น�านวัตกรรมที่ปรับปรุงแล้วไป
ใช้ในห้องเรียน และ 7) ประเมินผลการทดลองใช้ 
และน�ามาเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรมร่วม
กันทั้งผู้นิเทศและครู
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จากแนวคดิของการบรหิารโดยวัตถปุระสงค์ 
(MBO) ในแวดวงธุรกิจที่มุ่งเน้นความส�าเร็จของ
องค์การโดยการก�าหนดเป้าหมายของสิ่งที่ต้อง
ท�าให้ชัดเจนด้วยความร่วมมือของผู้บริหารและ 
ผู้ร่วมงานภายใต้เกณฑ์ความสามารถและเงื่อนไข
เวลามาสูก่ารประยกุต์ในแวดวงการนเิทศการสอน 

โดยเฉพาะน�ามาใช้ในการนเิทศการสอนทีมุ่ง่เฉพาะ
เจาะจงในเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนซึง่เกดิจาก
ความต้องการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนโดยครู
ร่วมกบัผูน้เิทศ เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพ
ของผูเ้รยีนด้วยการปรบัวธีิคดิสูก่ารปฏบิติัในสถาน
ศึกษา ภาพที่ 1 

ปฏิบัติก�รนิเทศก�รสอนเชิงเน้นวัตถุประสงค์ร่วมสมัย

ภ�พที่ 1 แนวทางการนิเทศการสอนที่เฉพาะเจาะจงในสถานศึกษา

จะปรับปรุงเรื่องอะไร

• การจัดการเรียนการสอนโดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

• พฤติกรรมการสอน
• เทคนิดการสอน
• ทักษะวิชาชีพครู
• การจัดสภาพแวดล้อมในชั้น

เรียน

เทคนิดก�รพัฒน�ครู

• เทคนิคการนิเทศการสอน
• การพัฒนาศักยภาพของครู

ปัญห�เกิดจ�กแหล่งใด

• ความต้องการของครู
• ปัญหาและอุปสรรคในการ

จัดการเรียนการสอน
• ความกังวลห่วงใยของครู
• ผลของการประชุมการนิเทศ
 ฯลฯ

ผลลัพธ์ (outcomes) ที่เกิดประโยชน์

• การพัฒนางานและพัฒนาคน
• คลังเครื่องมือนิเทศการสอน
• ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

(PLC)

ผู้ร่วมพัฒน�

• ผู้บริหารสถานศึกษา
• ศึกษานิเทศก์
• ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปฎบิตักิารนเิทศการสอนเชงิเนน้วตัถปุระสงค์
ร่วมสมัยในสถานศึกษา

การนิเทศการสอนเชิงเน้นวัตถุประสงค์
เป็นการค้นหาหรือระบพุฤติกรรมการสอนทีต้่องการ
จะปรับปรุงให้เป็นไปตามก�าหนดของตารางเวลาทีค่รู
และผูน้เิทศได้ตกลงกนัไว้ และด�าเนนิการพิจารณา
วิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้ภารกิจที่ต้องกระท�าบรรลุ
ความมุ่งหวัง ประกอบด้วยมิติการมุ่งเป้าหมาย 3 
ด้าน คือ 1) เป้าหมายการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความ
สามารถของบุคคล 2) เป้าหมายของประสทิธภิาพ

ขึน้อยูก่บัความสามารถของแต่ละคน และ 3) หลกี
เลีย่งการก�าหนดเป้าหมายทีไ่ม่ตรงกบัความสามารถ
ของบคุคล ซึง่หมายถงึการมอบงานให้ตรงกบัความรู้ 
ความสามารถของบุคคลนั่นเอง (Carson M., 
Mosley C. & Boyar L., 2014: 156) 

การนิเทศการสอนเชิงเน้นวัตถุประสงค์มี
ภมูหิลงัทีเ่กีย่วข้องกบัการก�าหนดวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม ซึ่งเป็นความมุ่งหมายของครูท่ีมีความ
ต้องการจะปรับปรุงการสอนอันเกิดจากสาเหตุใด
และการระบุพฤติกรรมที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ 
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โดยเป็นข้อความที่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงในเชิง
พฤติกรรม (นิพนธ์ ไทยพานิช, 2531: 11-12)) 
มีวิธีด�าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) มีการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างครูและผู้นิเทศ 2) มี
การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอน 3) มีการเสริม
ก�าลัง (Reinforce) เพื่อให้ผู้สอนได้ปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และ  
4) มีการจัดท�าก�าหนดเวลาเพื่อที่จะลงมือปฏิบัติ  
ซึ่งมีข้ันตอนการส่งเสริมการด�าเนินงานการใช้
เทคนคิการสอนเชงิเน้นวตัถุประสงค์ 13 ขัน้ตอน ท่ี 
สันติ บุญภิรมย์ (2552: 230) กล่าวไว้ ดังน้ี  
1) ข้ันสร้างความเข้าใจให้แก่ครผููส้อน โดยไม่ควรใช้
วธิกีารบังคบัคร ูแต่ควรใช้วธิกีารส่งเสรมิสนบัสนนุ 
เชื้อเชิญให้ครูเห็นคุณค่าประโยชน์ท่ีจะเกิดกับการ
พัฒนางานการเรียนการสอนจนเกิดความเต็มใจ
และยินดีจะใช้เทคนิคการนิเทศลักษณะนี้ 2) ขั้น
จัดหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
สอนของครู 3) ขั้นวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการสอน
ที่ต้องการจะปรับปรุง 4) ขั้นแปลความหมายของ
ประเด็นที่เฉพาะเจาะจงให้เป็นรายการพฤติกรรม
สนับสนุนวัตถุประสงค์ที่สังเกตได้ 5) ขั้นเลือก
พฤติกรรมเฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรมสนับสนุน
วตัถปุระสงค์ 6) ขัน้สร้างแบบรายการเพือ่ใช้ในการ
นิเทศ 7) ขั้นจัดแบบรายงานให้เพียงพอกับตาราง
ก�าหนดเวลาการนเิทศ 8) ขัน้ทบทวนตรวจสอบการ
ระบุรายการพฤติกรรมว่า “ท�าแล้ว” 9) ขั้นอธิบาย
การใช้แบบรายการนิเทศ 10) ขั้นผู้นิเทศด�าเนิน
การเสริมก�าลังใจตามตารางปฏิบัติการนิเทศ 11) 
ขั้นถือหลักปฏิบัติต่อกันในการตกลงเย่ียมเยือน
เพือ่สงัเกตการสอน 12) ขัน้เริม่สร้างวตัถปุระสงค์
ชุดใหม่เมื่อชุดเก่าได้รับการพัฒนาส�าเร็จลุล่วงไป 
ด้วยดี และ 13) ขั้นทบทวนพฤติกรรมการสอน 
ที่ได้รับการนิเทศไปแล้ว 

การน�าเทคนิคการนิเทศการสอนเชิงเน้น
วัตถุประสงค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานศึกษา
อาจเป็นจังหวะที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อการพัฒนา
คณุภาพผูเ้รยีนในสภาวการณ์ปัจจบุนัค้นหาแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการสอนของครูโดยประยุกต์
องค์ความรู้จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติการอย่างมีทิศทาง
ให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ปัจจบุนัในเรือ่งต่อไปนี้

1. จะปรบัปรงุเรือ่งอะไร คอืข้อความทีม่า
จากวัตถปุระสงค์ในการปรับปรุงของครทูีร่ะบชัุดเจน
ว่าต้องการจะท�าอะไรให้ส�าเร็จลุล่วงไป ต้องการ
จะแก้ปัญหาอะไร ซึ่งวัตถุประสงค์นั้นเป็นไปทั้ง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูและนักเรียน อาทิ การ
จัดการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอน เทคนิค
การสอน ทักษะวิชาชีพครู การจัดสภาพแวดล้อม
ในชั้นเรียน ฯลฯ

2. ปัญหาเกิดจากแหล่งใด หรือแหล่ง
ที่มาของวัตถุประสงค์ ซึ่งหมายถึง เรื่องที่ต้องการ
ปรบัปรงุมาจากสาเหตตุ้นตอของอะไร อาทิ ความ
ต้องการปรบัปรงุการสอนของคร ูปัญหาอุปสรรคใน
การจดัการเรยีนการสอน ความกงัวลห่วงใยของครู
ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการเรยีนการสอน ผลของการ
ประชุมนิเทศ ฯลฯ

จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ปรบัปรงุการสอนของครแูละแหล่งทีม่าของการเกดิ
ปัญหา จงึน�าไปสูค่วามช่วยเหลอืร่วมมอืระหว่างครู
และผู้นิเทศในการระบุเรื่องที่ต้องการจะปรับปรุง
ให้ชัดเจน จากนั้นผู้นิเทศจะใช้เวลาในการสร้าง
รายการพฤติกรรมท่ีช่วยในการปรับปรุงการสอน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และอธิบายให้ครูเข้าใจ 
ยอมรับ ตกลงใช้รายการพฤติกรรมต่างๆ ในการ
สงัเกตการสอน ดงัเช่นตวัอย่างรายการพฤตกิรรมที่
สนบัสนนุวตัถปุระสงค์จากเรือ่งทีค่รตู้องการปรบัปรงุ
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตาราง 1
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ต�ร�ง 1 ตัวอย่างรายการพฤติกรรมที่เกิดจากความต้องการปรับปรุงการสอนของครูและแหล่งที่มา
ของการเกิดปัญหา

ปัญห�เกิดจ�ก: คว�มต้องก�รของ
ครู/ปัญห�อุปสรรคในก�รจัดก�ร
เรียนก�รสอน/คว�มกังวลห่วงใย
ของครู/ผลของก�รประชุมนิเทศ 

ฯลฯ

เรื่องที่จะปรับปรุงต�มวัตถุประสงค์และ 
ร�ยก�รพฤติกรรมที่สนับสนุน

ทำ�
แล้ว

ว/ด/ป

1. ครูต้องการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
มีส่วนร่วม (Active Learning)  
ที่มุ่งตอบสนองให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย  
(Purposeful Learning) เพื่อ  
ให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ:  
ความต้องการของครู

1. ฉันจะจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

 1.1 ฉันจะสอนนักเรียนให้ท�าโครงงาน โดยใช้ขั้นตอน
ต่อไปนี้ 1) ให้ความรู้ว่าโครงงานคืออะไร 2) กระตุ้น
ความสนใจให้นักเรียนหาค�าตอบ 3) จัดกลุ่มความร่วม
มือ 4) ส่งเสริมแนะน�าให้นักเรียนแสวงหาความรู้เพื่อ
น�าไปสู่ค�าตอบ 5) ช่วยสรุปองค์ความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้ 
6) น�าเสนอผลงานที่เป็นองค์ความรู้หรือผลงานที่เป็น
นวัตกรรมที่เหมาะสมตามวัย

 1.2 ฉันจะสอนโดยใช้หลักการ STEM ศึกษา เพื่อให้
เกิดชิ้นงานหรือนวัตกรรมตามศักยภาพของนักเรียน

ฯลฯ

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

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

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

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

2. ครูมีพฤติกรรมตอบสนอง
พฤติกรรมของผู้เรียนที่น้อยเกินไป: 
ผลการประชุมนิเทศเพื่อการพัฒนา

2. ฉันจะใช้ก�รเสริมแรงอย่�งหล�กหล�ยที่เหม�ะ
สมในก�รตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียน

 2.1 ฉันจะให้รางวัลหรือสัญลักษณ์ต่างๆ เมื่อนักเรียน
ท�างานเสร็จตามข้อตกลงร่วมกัน 

 2.2 ฉันจะอนุญาตให้นักเรียนท�ากิจกรรมที่ชอบภายใต้
ขอบเขตของวิชาและข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียน

ฯลฯ

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

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

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

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

3. ครูควรใช้เทคนิคการสอนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้าง
ขวาง (Generative Learning)  
เพื่อให้เกิดการคิดสร้างสรรค์:  
ความต้องการของครู

3. ฉันจะใช้ก�รเรียนรู้แบบชื้แนะ ส่งเสริมให้นักเรียน
ใช้คว�มคิดและห�ข้อพิสูจน์

 3.1 ฉันจะน�านักเรียนไปเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่าง
น้อยบทเรียนละ 1 ครั้งฯ

 3.2 ฉันจะใช้เทคนิคการสอนแบบการค้นพบ 
องค์ความรู้ (Dicovery Learning Processes: DLP) 
โดยใช้เทคนิค 8 ส. ได้แก่ สงสัย สังเกต สัมผัส  
ส�ารวจ สืบค้น สั่งสม สรุปผล และสร้างสรรค์ผลงาน

ฯลฯ

...........

...........

...........

...........



14 Journal	of	Educational	Administration	and	Supervision,	Mahasarakham	University		Volume	13	Number	1	January	-	April	2022

3. เทคนิคและวิธีการพัฒนาครู

การน�าเทคนิคการนิเทศการสอนที่เสริม
ก�าลังทางบวก (Positive Reinforcement) และ
การพฒันาศกัยภาพของครชู่วยให้ปฏบัิติการนเิทศ
การสอนเชิงเน้นวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนอย่างมี
ประสิทธิผล ดังนี้

3.1 เทคนิคการนิเทศการสอน

นิพนธ์ ไทยพานิช (2531: 23) ได้กล่าว
ถึงเทคนิคการนิเทศการสอนเชิงเน้นวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารและผู้นิเทศ
การศกึษา โดยผูน้เิทศใช้เวลาส่วนมากในการสร้าง

วัตถุประสงค์ที่เกิดจากความต้องการของครูที่จะ
ปรับปรุงตนเอง และเมื่อผู้นิเทศกับครูได้ตกลงใน
ประเด็นการพฒันาให้ชดัเจนลงตวัแล้ว จึงปฏิบตักิาร
สงัเกตการสอน (Observation) มกีารประชุมเสริม
ก�าลงัใจใช้เวลาประมาณ 5–10 นาท ีในแต่ละครัง้ 
เพือ่เพิม่พนูทศันคตใินทางดงีาม เลง็เหน็ประโยชน์
ของการพฒันางานการสอนทีเ่ริม่ต้นจากการพฒันา
ตนเองไปสู่การพัฒนาทีมงาน ดังที่ Carson et al. 
(2014: 155-156) ได้กล่าวถึงการมุ่งเป้าหมาย 
ต่อการพัฒนาความสามารถของครูประกอบด้วย
องค์ประกอบความคิดรวบยอด 2 ประการ คือ  
1) เป้าหมายการเรียนรู ้ (Learning Goal  

ปัญห�เกิดจ�ก: คว�มต้องก�รของ
ครู/ปัญห�อุปสรรคในก�รจัดก�ร
เรียนก�รสอน/คว�มกังวลห่วงใย
ของครู/ผลของก�รประชุมนิเทศ 

ฯลฯ

เรื่องที่จะปรับปรุงต�มวัตถุประสงค์และ 
ร�ยก�รพฤติกรรมที่สนับสนุน

ทำ�
แล้ว

ว/ด/ป

4. ครูควรใช้ทักษะด้านเทคโนโลยี
ในชั้นเรียนเพื่อตอบสนองคนไทยยุค 
4.0: ปัญหาการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน

4. ฉันจะใช้เทคโนโลยีในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

 4.1 ฉันจะจัดการเรียนให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง
ที่บ้านจากการท�าใบงาน ชิ้นงาน ค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยีในการค้นหาความรู้

 4.2 ฉันจะใช้เทคโนโลยีช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ตามบริบทของโรงเรียน เช่น การสอน 
โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Filpped Classroom)  
หรือห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 

ฯลฯ

.

...........

...........

.

...........

...........

5. ครูควรจัดสภาพแวดล้อมใน 
ชั้นเรียนให้เหมาะสมและทัน 
ต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง:  
ความกังวลห่วงใยของครูต่อ 
การจัดการเรียนการสอน

5. ฉันจะจัดทำ�ฐ�นข้อมูลสื่อก�รเรียนรู้ให้นักเรียน
ส�ม�รถเข้�ถึงได้อย่�งอิสระโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย 

 5.1 ฉันจะจัดท�าบทเรียนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต 
ทั้งโน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน แท๊บเล็ต คอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ 

 5.2 ฉันจะติดต่อแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุดชุมชน เข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 

ฯลฯ

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

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

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

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

ต�ร�ง 1 ตัวอย่างรายการพฤติกรรมที่เกิดจากความต้องการปรับปรุงการสอนของครูและแหล่งที่มา
ของการเกิดปัญหา (ต่อ)
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Orientation) ทีมุ่ง่ความสนใจไปทีข่ัน้ตอนการเรยีนรู้ 
ผ่านภาระงานและกลยุทธ์ของงาน ด้วยความเชื่อ
ว่าบุคคลสามารถพัฒนาได้ และ 2) เป้าหมายของ
ประสิทธิภาพ (Performance Goal Orientation) 
ที่เป็นไปในเชิงความส�าเร็จเฉพาะเจาะจงที่มาจาก
ข้อตกลงร่วมกัน โดยได้รับค�าแนะน�าที่ก่อให้เกิด
ก�าลงัใจจากศกึษานเิทศก์ ซึง่เป็นผูม้บีทบาทต่อการ
พัฒนาความสามารถของบุคคลในองค์การ

นอกจากนี ้ยงัมเีทคนคิการนเิทศการสอน
ที่เหมาะสมและได้ผลคุ้มค่า ซ่ึงเป็นการนิเทศการ
สอนร่วมสมยัในสถานศกึษา (ไพโรจน์ กลิน่กหุลาบ, 
2561: 194-198) ดังนี้

 1) เทคนิคการนิเทศแบบพี่เลี้ยง 
(Mentoring) คือวิธีการพัฒนาครูในสถานศึกษา
โดยมอบหมายครูหรือบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์มากกว่าท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษา 
แนะน�าและสนับสนุนการพัฒนาการท�างานให้แก่
ครูที่มีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่าในเรื่อง 
ต่อไปนี ้1) มุง่พฒันาความก้าวหน้าในอาชพี 2) ให้
ความส�าคญักบัประสบการณ์ของพีเ่ลีย้ง (Mentor)  
3) เริม่ต้นทีส่มัพันธภาพทีด่รีะหว่างกนั 4) ใช้ระยะ
เวลาที่ยาวนาน มุ่งเน้นการเรียนรู้ วิธีการคิด การ
แก้ปัญหา การตัดสินใจของผู้มีประสบการณ์สูง 
และ 5) ใช้วิธีการที่ไม่มีรูปแบบเป็นทางการ ทั้งนี้ 
รูปแบบของการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง จะเป็นแบบคู่
ระหว่างพี่เลี้ยง (Mentor) 1 คน กับผู้รับการนิเทศ 
(Mentee) 1 คน หรือ 2 คน แต่ในปัจจุบันการจัด
รูปแบบของพี่เลี้ยงเป็นแบบกลุ่ม กล่าวคือ พี่เลี้ยง 
1 คนต่อผู้รับการนิเทศ 4–6 คน ซึ่งการนิเทศแบบ
กลุม่นี ้พีเ่ลีย้งมีบทบาทเป็นผูน้�าท�าให้เกดิการเรยีนรู้ 
ส่วนกลุม่ผูร้บัการนเิทศจะมกีารแลกเปลีย่นความรู้ 
ความคดิ ก�าหนดประเดน็การพฒันา ให้ค�าแนะน�า
กันเป็นกลุ่ม

 2) เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ 
(Coaching) คือวิธีการที่ผู้สอนงานหรือผู้นิเทศ

ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมถึง
การฝึกทกัษะการปฏบิตังิานให้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัการสอน
ด้วยวธิกีารทีห่ลากหลายสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ของการสอนงาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่ได้รับ
การสอนงานมีความรู้ ทักษะ ความช�านาญ ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเจตคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติงานและต่อวิชาชีพ การนิเทศแบบ
ชี้แนะมีลักษณะเฉพาะ 6 ประการ คือ 1) มุ่ง
พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 2) ให้ความ
ส�าคัญกับความรู้ของผู้สอนงาน 3) เริ่มต้นที่งานที่
ต้องการพฒันา 4) มุง่เน้นการพฒันาความรู ้ความ
สามารถ 5) ใช้ระยะเวลาสั้น มุ่งเน้นเฉพาะความ
รู้หรือทักษะที่ต้องการสอนงาน และ 6) ใช้วิธีการ
ที่เป็นกึ่งทางการหรือเป็นทางการในการถ่ายทอด
ความรู้หรือทักษะที่ต้องการ มีวิธีด�าเนินการภาย
ใต้หลักการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ
ต่อกัน ใช้พลังค�าถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการ
คิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรม ด�าเนิน
การชี้แนะอย่างเป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับ
การปฏิบัติงานจริง มีการทบทวนและสะท้อนผล
การช้ีแนะอย่างสม�่าเสมอ เพื่อน�าผลการประเมิน
มาปรบัปรงุและพฒันา โดยค�านงึถงึมาตรฐานและ
เกณฑ์ในการน�าไปสู่ความส�าเร็จ

3.2 การพัฒนาศักยภาพของครู

การเพิ่มพูนความรู้ ความ สามารถและ
ทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู เพื่อก้าวให้ทัน
สาวการณ์วิกฤตการณ์โรคโควิด 19 ที่ยังต้องอยู่
กับมวลมนุษย์และส่งผลต่อการจัดการเรียนการ
สอนของครูที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ครูจึงต้องพัฒนา
ศักยภาพด้านความรู้ที่เกี่ยวข้อง คือ 1) ความรู้
ด้านเทคโนโลยี โดยครูสามารถน�าความรู้ดิจิทัล
เทคโนโลยีมาบูรณาการใช้ประกอบการเรียนการ
สอน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
ของผู้เรียน 2) ความรู้ด้านวิธีการสอน หมายถึง
ความสามารถประยุกต์วิธีการสอน เช่น การเรียน
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รูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) มาใช้ใน
การจดัการเรยีนการสอนและการใช้นวตักรรมใหม่ 
เช่น การจัดการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous 
Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ได้ในสภาพแวดล้อม
ทุกแห่งโดยอาศัยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ และ 3) 
ความรู้ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
โดยการจัดท�าฐานข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
ที่ครูและผู้เรียนเข้าถึงได้อย่างอิสระและไม่เสีย 
ค่าใช้จ่ายในระบบบทเรียนออนไลน์ นอกจากนี้  
ครตู้องเพิม่พนูพฒันาทกัษะทีจ่�าเป็นในโลกอนาคต 
ได้แก่ การสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ (Network) 
การเป็นนวัตกรทางการศึกษาและการยึดมั่น 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู (วุฒิชัย ภูดี และชัยณรงค์ 
เพียรภายลนุ, 2564: 325) รวมทัง้การแลกเปลีย่น
เรียนรูซ้ึง่กนัและกนัในรปูแบบชมุชนแห่งการเรยีนรู้  
(Professional Learning Community: PLC)  
ทีเ่กดิจากแผนงานและโครงการส่งเสรมิชมุชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีกระบวนการ PLC (ภารดี 
อนันต์นาวี, 2562: 51) 

จะเห็นได้ว่าเทคนิคและวิธีการนิเทศการ
สอนรวมทั้งความพยายามอย่างยิ่งยวดของครูใน
การพฒันาศกัยภาพของตนเองให้ทันต่อสภาพการณ์ 
ที่เปล่ียนแปลง ส่งผลให้การปรับปรุงพฤติกรรม
การสอนของครูได้รับการพัฒนาลุล่วงอย่างมี
ประสิทธิภาพได้

4. ผู้ร่วมพัฒนา

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการนิเทศการ
สอนเชิงเน้นวัตถุประสงค์ในสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายได้ส�าเรจ็ลลุ่วงประกอบด้วย 1) ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 2) ศกึษานเิทศก์ และ 3) ผูท้รงคณุวฒุิ 
ซึ่งแต่ละบุคคลมีบทบาท ดังนี้

4.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษา เป็นบคุคลทีร่่วม
งานการนิเทศการสอนกับครูอย่างใกล้ชิดและเป็น 
ผูน้เิทศทีก่่อให้เกดิแรงบนัดาลใจในการปรบัปรงุการ
สอนของครูซึง่เป็นคณุลกัษณะภาวะผูน้�าทางวชิาการ

ในศตวรรษที่ 21 ด้านการนิเทศและประเมินการ
สอน ด้วยการจัดระบบการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบ มคีณะกรรมการร่วมนเิทศการสอนทีช่ดัเจน 
พฒันาครใูห้มคีวามรู ้ความสามารถในการประเมนิ
ผลและสรุปผล มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
(ภารดี อนันต์นาวี, 2562: 51) ภายใต้บทบาท
การเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ
นิเทศการสอน และให้ค�าปรึกษาการท�างานผ่าน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ต่างๆ อาท ิZoom, Google 
Classroom ดังต่อไปนี้ 1) เป็นผู้ร่วมวิเคราะห์
ข้อมูลความต้องการปรับปรุงการสอนร่วมกับครู
ในการตดัสนิใจเลอืกวตัถปุระสงค์ทีเ่ฉพาะเจาะจง
ของพฤติกรรมการสอนที่ครูต้องการจะปรับปรุง  
2) สร้างรายการพฤตกิรรมการสอนทีเ่ฉพาะเจาะจง
ตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงการสอน 3) น�า
รายการพฤติกรรมการสอนไปพิจารณาร่วมกับคร ู
โดยมีความเห็นพ้องต้องกัน เพื่อจะใช้เป็นรายการ
นิเทศการสอนที่ต้องการจะปรับปรุง 4) ลงมือ
ปฏิบัติการนิเทศการสอนตามตารางที่ครูเต็มใจ 
5) อุทิศเวลาในการสนทนากับครูเพื่อให้ก�าลังใจ 
สร้างแรงจงูใจและให้รางวลัเชงิสญัลกัษณ์ในกรณทีี่ 
จดุมุง่หมายและพฤตกิรรมของสมรรถภาพทีร่ะบไุว้ 
ได้รบัการพฒันาส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี และ 6) ทบทวน
และช่วยครูประเมินพฤติกรรมที่บรรลุจุดมุ่งหมาย 
ให้ก�าลังใจครูได้พยายามเก็บรักษาพฤติกรรมไว้
ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน

4.2 ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี 
ความใกล้ชดิกบัครทูัง้ทางตรงและทางอ้อม มบีทบาท
ต่อการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูให้บรรลุ 
เป้าหมาย ดงันี ้1) ให้ก�าลงัใจ ส่งเสรมิครใูห้ด�าเนนิ
การปรับปรุงพฤติกรรมการสอนตามวัตถุประสงค์ 
ทีไ่ด้วางแนวทางไว้ 2) ให้การเสรมิแรงเมือ่ครสูามารถ
ปรับปรุงพฤติกรรมการสอนได้ลุล่วง และ 3) ให้ 
ค�าปรึกษา ร่วมวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ร่วมกับครู 
และผู้บริหารโรงเรียน เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายที ่
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คาดหวังให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในทิศทาง
ที่พึงประสงค์

4.3 ผูท้รงคณุวุฒ ิเป็นบคุลลท่ีมีความรอบรู้ 
ความช�านาญในแวดวงการศกึษา อาท ินักวิชาการ
ศกึษา นกับรหิารการศกึษาทัง้ภายในหน่วยงานหรอื
ภายนอกสงักดั เป็นผูร่้วมพฒันาปรบัปรงุพฤตกิรรม
การสอนในลักษณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
กรรมการสถานศกึษา กรรมการเครอืข่ายผูป้กครอง
ท่ีมบีทบาทในการร่วมพฒันาการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษาตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง อาจร่วมพฒันา
ปรับปรุงพฤติกรรมการสอนในลักษณะเป็นผู้ร่วม
สังเกตการสอนตามแบบรายการพฤติกรรมการ
สอนของสถานศึกษา

จะเห็นได้ว่า การปรับปรุงพฤติกรรมการ
สอนข้ึนอยูก่บัการด�าเนินงานร่วมกันด้วยความเตม็ใจ
ระหว่างคร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา ศกึษานเิทศก์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต่างมีบทบาทเก่ียวข้องกัน ในการ
ร่วมพฒันาการนเิทศการสอนเชงิเน้นวตัถปุระสงค์
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ 

ปฏิบตักิารนเิทศการสอนเชงิเน้นวตัถปุระสงค์
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดประโยชน ์
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยภาพรวม  
ดังนี้

5.1 การพัฒนางานและพัฒนาตน

Carson M. et al. (2014: 155) กล่าวว่า  
การตั้งเป้าหมายที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนช่วยให้
องค์การด�าเนินการจัดอันดับสมรรถภาพงานหรือ
สมรรถนะของบุคคลที่เกี่ยวกับคุณภาพ (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิภาพโดย
รวม (Overall Performance) และช่วยให้เกิดผล
ดต่ีอคณุภาพวถิกีารท�างานของบคุคลในเรือ่งความ
พึงพอใจต่องานที่ปฏิบัติและความเติบโตเจริญ
ก้าวหน้า รวมทั้งช่วยให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน 

ในองค์การ ซ่ึงเป็นการพัฒนางานทัง้ระบบทีเ่กดิจาก
การก�าหนดหรอืตัง้ เป้าหมายไว้อย่างชดัเจนนัน่เอง

ในส่วนการพัฒนางานโดยครูที่เกิดจาก
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการนิเทศการสอน
เชิงเน้นวัตถุประสงค์จะช่วยให้ครูมีวิธีการสอนที่
ชัดเจนมากขึ้น ส่งผลถึงการวัดประเมินผลที่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ มีพฤติกรรม การสื่อสารและ
การปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนในเชิงบวกมากขึ้น ซึ่ง
เป็นการเพิ่มพูนความเจริญงอกงามให้กับตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 คลังเครื่องมือนิเทศการสอน

การนิเทศการสอนเชิงเน้นวัตถุประสงค ์
เป็นเทคนคิทีผู่น้เิทศและครตูกลงกนัด้วยความเตม็ใจ
ที่จะปรับปรุงพฤติกรรมการสอนตามแบบรายการ
แก้ไขพฤติกรรมการสอนที่เฉพาะเจาะจง และได้
น�าข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนที่ได้ผ่านการ
สังเกตพฤติกรรมที่บรรลุจุดมุ่งหมายแล้วน�ามาท
บทวนเก็บรักษาไว้ในระดับเกณฑ์มาตรฐานและ
เก็บไว้ในคลังเครื่องมือนิเทศการสอนส�าหรับครูที่
ตกลง เต็มใจยอมรับการน�ารายการพฤติกรรมการ
สอนกับผู้นิเทศรายต่อไป

5.3 ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC)

การพัฒนางานของครูจากการปรับปรุง
พฤติกรรมการสอนในการน�าไปสู่คุณภาพของ 
ผู้เรียนเป็นวิธีการพัฒนางานการสอนที่สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีเครือข่ายการ
ท�างานเป็นลักษณะชุมชนการเรียนรู้ของวิชาชีพ 
(Perfessional Learning Community: PLC) ที่
มเีป้าหมายเดีย่วกนัในการพฒันาสมรรถนะตนเอง
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ (ส�านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2561: 92) 

ประโยชน์ของการตัง้เป้าหมายในการปรบัปรงุ
พฤตกิรรมการสอนทีเ่ฉพาะเจาะจง มคีวามชดัเจน
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ต่อการปฏบิตักิารนเิทศการสอนเชงิเน้นวตัถปุระสงค์
ก่อให้เกดิผลต่อการพฒันางานและพฒันาคร ูดงันัน้ 
ครแูละผูน้เิทศจงึมเีครือ่งมอืนเิทศการสอนทีเ่ฉพาะ
เจาะจง ชัดเจนที่เกิดจากความร่วมมือตกลงกันใน
การแก้ไข ปรบัปรงุพฤตกิรรมการสอน ส่งผลให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการ
พัฒนาพฤติกรรมการสอนเพือ่พัฒนาคุณภาพของ
ผูเ้รยีนตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

บทสรุป

เทคนคิการนเิทศการสอนเชงิเน้นวตัถปุระสงค์ 
(Goal-Oriented Supervision Technique) เป็นวิธี
การของการนิเทศการสอนที่ยกระดับการปรับปรงุ
พฤติกรรมการสอนของครูได้มีโอกาสท�างานร่วม
กับผู้นิเทศอย่างมีระบบ ภายใต้การก�าหนดราย
พฤติกรรมการสอนที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนที่
ครูต้องการจะปรับปรุงเรื่องอะไร มีปัญหาเกิดจาก
แหล่งใด ต้องใช้วิธีการใดมาเสริมหนุนให้บรรลุ 
เป้าหมาย มใีครบ้างทีม่ส่ีวนช่วยส่งเสรมิ เพือ่ให้เกดิ
ผลลพัธ์อนัทรงคณุค่าต่อการพฒันางานและพฒันา
คร ูรวมทัง้พฒันาสถานศกึษา โดยนยันี ้ปฏิบตักิาร

นเิทศการสอนเชงิเน้นวตัถปุระสงค์จงึเป็นเทคนคิที่
ร่วมสมัยในกระบวนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ซ่ึงเป็นภารกจิของผูบ้รหิารสถานศกึษาได้แสดงความ
เป็นผู้น�าทางวิชาการช่วยเสริมสร้างศักยภาพคร ู
ให้มีสมรรถนะสูงส�าหรับประเทศไทย 4.0 

กุญแจส�าคัญในการปรับตัวให้ทันต่อ
สภาวการณ์เปลีย่นแปลงของสงัคมโลก โดยเฉพาะ 
การสร้างผลงานที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี (Best  
Practice) ร่วมกบัครท่ีูเกดิจากการทุ่มเทในการพฒันา
งานการจัดการเรียนการสอนในเชิงประจักษ์ที่เกิด
จากการเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ (Innovative  
Ideas) ในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม  
เป็นผลิตภาพของผลงานท่ีสะท้อนความคดิสร้างสรรค์
ของผู้น�าที่แม้ไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นการมองใหม่  
จดัภาพใหม่ เสนอประเดน็ทีใ่หม่ยิง่ขึน้ เพ่ือให้ศกึษา
ค้นคว้าต่อยอด (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2561: 97)  
อันเป็นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็น 
เสาหลกัในการบรหิารด้านวชิาการของสถานศกึษา
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิผลตามที่สังคมคาดหวังต่อผู้บริหารที่มี
ความเป็นผู้น�ายุคใหม่ในยุคนี้ 
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