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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หำคุณภำพงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ 2) วิเครำะห์

คุณลักษณะและองค์ควำมรู้ด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ วิทยำนิพนธ์ระดับ

ปริญญำโทของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน ยุคปฏิรูปกำรศึกษำ (หลักสูตรกำร

ศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2544-2558) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภำพงำนวิจัยและ

เกณฑ์ประเมนิคณุภำพ 2) แบบบนัทกึคณุลกัษณะงำนวจิยั และองค์ควำมรูด้้ำนหลกัสตูร และคูม่อืลงรหสัข้อมลู 3) แบบ

บนัทกึคณุลกัษณะงำนวจิยั และองค์ควำมรูด้้ำนกำรสอน และคูม่อืลงรหสัข้อมลู 4) แบบบนัทกึคณุลกัษณะงำนวจิยั และ 

องค์ควำมรู้ด้ำนกำรนิเทศ และคู่มือลงรหัสข้อมูล เก็บรวมรวบข้อมูลจำกงำนวิจัยจสำนวน 295 เรื่อง และเมื่อคัดแยกงำน

วิจัยตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกงำนวิจัย ได้ท้ังหมด 215 เล่ม แบ่งเป็นงำนวิจัยด้ำนหลักสูตรจสำนวน 30 เล่ม ด้ำนกำรสอน

จสำนวน 173 เล่ม ด้ำนกำรนิเทศจสำนวน 12 เล่ม วิเครำะห์ข้อมูลใช้กำรวิเครำะห์อภิมำน ตำมแนวคิดของแกลส (Glass)  

และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรประเมินคุณภำพงำนวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภำพงำนวิจัยในระดับดีมำก 2) 

คุณลักษณะงำนวิจัยของงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร พบว่ำ จุดประสงค์ในกำรพัฒนำหลักสูตร คือ ศึกษำข้อมูลพื้นฐำน สร้ำง

หลกัสตูร ทดลองใช้ และประเมนิผลหลกัสตูร จดุประสงค์ในกำรประเมนิหลกัสตูร คอื ประเมนิหลกัสตูรและเปรยีบเทยีบ 

ผลกำรประเมนิหลกัสูตร ด้ำนบรบิท ปัจจยัเบือ้งต้น กระบวนกำร ผลผลติ คณุลกัษณะงำนวจิยัของงำนวจิยัด้ำนกำรสอน 

พบว่ำ งำนวิจัยทำงด้ำนกำรสอน ใช้แบบแผนกำรวิจัยแบบ The one Group Pretest-Posttest Design มำกที่สุด และเมื่อ

พจิำรณำตำมรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนทีเ่ป็นสำกล ผูว้จิยัใช้กำรพฒันำนวตักรรมมำกทีส่ดุ คณุลกัษณะงำนวจิยัของงำน

วิจัยด้ำนกำรนิเทศ พบว่ำ จุดประสงค์ในกำรนิเทศ คือ ศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรสอนของครู 

เปรียบเทียบควำมสำมำรถของครู ก่อนและหลังนิเทศ ศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ศึกษำควำมคิดเห็น

ของนักเรียน ศึกษำควำมคิดเห็นของครู และศึกษำควำมคิดเห็นของผู้นิเทศ องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์งำนวิจัย 

พบว่ำมีกำรทสำวิจัยด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร วิธีสอน และกำรนิเทศเป็นจสำนวนมำก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนและ 
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ผูท้ีเ่กีย่วข้องในกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยสำมำรถนสำข้อค้นพบดงักล่ำวไปประยกุต์ใช้ในกระบวนกำรจดักำร

เรียนกำรสอน ทั้งนี้ควรศึกษำถึงควำมเหมำะสมของหลักสูตร วิธีกำรสอน กำรนิเทศและข้อจสำกัดต่ำง ๆ ก่อนนสำไปใช้

ค�าส�าคัญ: กำรวิเครำะห์งำนวิจัย หลักสูตร กำรสอน กำรนิเทศ

Abstract

 The purposes of this research were 1. To find the quality of the research course Teaching and supervision 2. 

To analyze the characteristics and knowledge of the Curriculum Teaching and Supervision. The sample was thesis in 

Master Degree in curriculum and supervision Department of Curriculum and Teaching Method Educational reform 

era (Basic Education Curriculum 2001-2015). The research instruments were 1) Research quality evaluation form 

and quality assessment criteria 2) Research feature recording form and curriculum knowledge and manual to code 

data 3) Research feature record form and knowledge in teaching and manual to code data 4) Research feature record 

form and knowledge on supervision and manual to code data. The statistical analysis employed were 295 research, 

and 215 research papers were selected according to the research selection criteria, divided into 30 research programs 

in curriculum, 173 teaching areas, 12 for supervision, data analysis, meta-analysis. According to the concept of glass 

and content analysis

 The results of the study 1) The results of the research quality assessment are mostly in the research quality 

criteria at a very good level. 2) The research feature of the curriculum research found that the purpose of curriculum 

development is to study basic information. Create a course to test and evaluate courses. The purpose of the course 

evaluation is to evaluate the curriculum and compare the results of the curriculum evaluation on context, basic factors, 

production processes. Research features of teaching research found that teaching research use the One Group Pretest-

Posttest Design research plan as much as possible, and when considering the universal teaching style. The researcher 

uses the most innovative development. Research characteristics of the research work on supervision found that the 

purpose of supervision is to study knowledge and understanding. And teachers’ teaching ability compare teachers’ 

abilities before and after supervision. Study student achievement Study the opinions of students study the opinions 

of teachers and study the opinions of supervisors. Knowledge gained from research synthesis Found that there was a 

lot of research on curriculum development, teaching methods and supervision which will benefit teachers and those 

involved in the teaching and learning process which can be applied in the teaching and learning process However, it 

should study the appropriateness of the curriculum, teaching methods, supervision and limitations before applying. 

Keywords: analysis of research, curriculum, teaching, upervision

บทน�า

 กำรวิจัย เป็นกำรแสวงหำควำมรู้ควำมจริงด้วยวิธีกำรที่มีระบบ มีควำมเช่ือถือได้โดยอำศัย ระเบียบวิธีทำง

วิทยำศำสตร์ เพื่อให้ได้ควำมรู้ใหม่ที่เป็นคสำตอบปัญหำตำมวัตถุประสงค์ที่กสำหนดไว้ อย่ำงชัดเจน [1] กำรวิจัย

ทำงกำรศึกษำมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ได้ควำมรู้ใหม่ กำรแก้ปัญหำแบบใหม่ หรือคสำตอบใหม่ โดยอำศัยกระบวนกำร
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ที่เชื่อถือได้ และเน้นในเรื่องกำรจัดกำรศึกษำ เช่น ระบบกำรศึกษำ นโยบำยกำรศึกษำ กำรวำงแผนกำรศึกษำ  

กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ กำรนิเทศกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผลกำรศึกษำ สื่อทำงกำรศึกษำ 

[2] จุดมุ ่งหมำยของกำรวิจัย คือ เพ่ือบรรยำย อธิบำย ทสำนำย และควบคมสภำพกำรณ์ปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ 

ที่เกิดขึ้น [3] ซึ่งกำรจสำแนกประเภทกำรวิจัยทำงกำรศึกษำนั้นจะขึ้นอยู ่กับเกณฑ์ที่นสำมำใช้ในกำรจสำแนก เมื่อ

ใช้กำรจัดกระทสำกับผลกำรวิจัยเป็นเกณฑ์ จสำแนกกำรวิจัยทำงกำรศึกษำได้เป็น 2 ประเภท คือ กำรวิจัยเพื่อ

แสวงหำผลวิจัย ซึ่งเป็นกำรวิจัยทั่ว ๆ ไป กับกำรสังเครำะห์ผลวิจัย (Research Synthesis) ซ่ึงหมำยถึงกำรนสำ

ผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกัน มำสังเครำะห์เพื่อให้ได้คสำตอบที่ชัดเจนในเรื่องน้ัน ๆ หำกใช้องค์ประกอบกำรศึกษำเป็น

เกณฑ์ จสำแนกกำรวิจัยทำงกำรศึกษำได้เป็น กำรวิจัยนโยบำย กำรวิจัยหลักสูตร กำรวิจัยจุดมุ่งหมำยทำงกำรศึกษำ  

กำรวิจัยกำรเรียน กำรวิจัยกำรสอน กำรวิจัยสื่อกำรสอน กำรวิจัยกำรวัดผล และกำรวิจัยประเมินผลกำรศึกษำ [2]  

ซึ่งสอดคล้องกับ [4] ที่ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับกำรวิจัยหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนประกอบด้วย กำรวิจัย

หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน และอำจแบ่งแยกออกเป็นกำรวิจัยองค์ประกอบต่ำง ๆ ได้แก่ กำรวิจัยและ

ประเมนิหลกัสูตร กำรวจิยัเกีย่วกบันกัเรยีน กำรวจิยัเกีย่วกบัคร ูกำรวจิยัเกีย่วกบักำรสอน กำรวจิยัเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ใน

โรงเรยีน กำรวจิยัเกีย่วกบักำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีน และกำรวจิยัเกีย่วกบักำรนเิทศกำรเรยีนกำรสอนหลกัสตูรของ

สำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เป็นหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษำ ที่จัดกำรเรียนกำรสอนมำอย่ำงต่อเนื่องต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2528 จนถึงปัจจุบัน มีโครงสร้ำงของ

หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ดังนี้ เป็นหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 คือ เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรทสำวิจัย ประกอบด้วย หมวดวิชำพื้นฐำน 9 หน่วยกิต หมวดวิชำเฉพำะ

ด้ำน 21 หน่วยกิต และวิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหำบัณฑิตทำงกำรศึกษำที่มีควำมรู้ ควำม

เชี่ยวชำญ ด้ำนหลักสูตร กำรสอน และกำรนิเทศ เพื่อผลิตมหำบัณฑิตให้มีทักษะกำรเป็นนักพัฒนำหลักสูตร ผู้สอนมือ

อำชีพและศึกษำนิเทศก์ มืออำชีพ เพื่อให้มหำบัณฑิตผลิตงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนหลักสูตร กำรสอน และ

กำรนิเทศ เพื่อให้มหำบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชำชีพนักพัฒนำหลักสูตร ผู้สอนและวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ [5]

 จำกกำรสสำรวจงำนวิจัยของหลักสูตรของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน  

คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พบว่ำ สำมำรถจสำแนกงำนวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) งำนวิจัยด้ำนหลักสูตร  

2) งำนวจิยัด้ำนกำรสอน 3) งำนวจิยัด้ำนกำรนเิทศ โดยในกลุม่งำนวจิยัแต่ละด้ำนพบว่ำนกัศกึษำมหีวัข้องำนวจิยัทีค่ล้ำย

กัน จำกกำรรวบรวมข้อมูลงำนวิจัยในแต่ละด้ำนทั้งงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร ด้ำนกำรสอน และด้ำนกำรนิเทศ ทสำให้ผู้วิจัย

มข้ีอมลูเพยีงพอทีจ่ะใช้กำรวเิครำะห์งำนวจิยั (analysis of research) ซึง่เป็นระเบยีบวธิวีจิยัวธิหีนึง่ทีจ่ะช่วยในกำรศกึษำ

หำควำมจรงิของปรำกฏกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ จำกกำรรวบรวมงำนวจิยัหลำยเรือ่ง ทีศ่กึษำปัญหำวจิยัเดยีวกนัมำทสำกำรวเิครำะห์

ด้วยวิธีกำรทำงสถิติหรือวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ และหำข้อสรุปเพ่ือตอบปัญหำวิจัยน้ัน ๆ โดยมีรำยละเอียดดังน้ี  

กำรวิเครำะห์อภมิำน (Meta-analysis) เป็นวธิกีำรวจิยัแบบหนึง่ทีมุ่ง่ศกึษำหำข้อสรปุของ ผลกำรวจิยั โดยวธิกีำรสงัเครำะห์

ผลงำนกำรวจิยัเชงิปรมิำณหลำย ๆ  เรือ่ง ทีศ่กึษำปัญหำเดยีวกนั โดยใช้ค่ำสถติิทีเ่ป็นดชันมีำตรฐำนทีน่กัวจิยัสร้ำงขึน้แทน 

ข้อค้นพบจำกกำรวิจัยแต่ละเรื่องมำสังเครำะห์สรุปผลกำรวิจัยทั้งหมด เพ่ือตอบปัญหำกำรวิจัยที่สนใจ [6, 2 และ 8]  

กำรวเิครำะห์อภมิำนเป็นกำรสงัเครำะห์งำนวจิยั ทีม่คีวำมซบัซ้อน และผลกำรวเิครำะห์ทีไ่ด้นัน้เป็นลกัษณะควำมสมัพนัธ์

ทีม่เีงือ่นไข ซ่ึงถอืว่ำเป็นเอกลกัษณ์ของกำรวเิครำะห์ อภมิำนทีจ่ดัว่ำเป็นนวตักรรมทีส่สำคญัทีไ่ด้รบักำรพฒันำขึน้ในวงกำร

กำรสังเครำะห์งำนวิจัย ทสำให้กำรวิเครำะห์อภิมำนมีลักษณะที่แตกต่ำงจำกงำนวิจัยโดยทั่วไป สสำหรับกำรปริทัศน์งำน

วิจัย แม้ว่ำจะได้ผลกำรปริทัศน์ท่ีลุ่มลึก แต่ผลกำรวิจัยท่ีได้ไม่มีกำรระบุขนำดของควำมสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

เหมอืนเช่นในกำรวเิครำะห์อภมิำน นอกจำกนี ้กำรวเิครำะห์อภมิำนมปีระโยชน์สสำคญั ๆ  สำมำรถสรปุได้ 4 ประกำร คอื  
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1) ให้ผลวิเครำะห์ท่ีเป็น ปรนัยสูง เชื่อถือได้ เน่ืองจำกวิธีวิเครำะห์เป็นระบบ ใช้สังเครำะห์งำนวิจัยจสำนวนมำกได้  

2) วิธีกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบทสำให้เห็นส่วนท่ีขำดหำยไปในแง่มุมต่ำง ๆ ของปรำกฏกำรณ์ที่ศึกษำ 3) ให้ข้อค้น

พบเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรปรับกับผลวิจัยที่นสำมำสังเครำะห์ ซึ่งข้อค้นพบนี้หำไม่ได้จำกงำนวิจัยเพียง

เรื่องเดียว 4) ถ้ำมีงำนวิจัยเรื่องหนึ่ง ให้ผลต่ำงจำกงำนวิจัยส่วนใหญ่ กำรวิเครำะห์อภิมำนมีกระบวนกำรตรวจสอบหำ

สำเหตุได้ ทสำให้เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำในแง่มุมอื่น ๆ ต่อไป [6] กำรวิเครำะห์อภิมำนสำมำรถทสำกำรวิเครำะห์ได้

กับงำนวิจัย ประเภทเชิงทดลอง และเชิงสหสัมพันธ์เท่ำนั้น และส่วนงำนวิจัยอื่น ๆ ที่ไม่อำจทสำกำรวิเครำะห์ด้วยวิธี

กำรวิเครำะห์อภิมำนได้ จะสรุปสำระสสำคัญ ๆ โดยวิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

(Content Analysis) เป็นวธิวีทิยำกำรวจิยัทีใ่ช้กระบวนกำรหลำยแบบมำสรปุอ้ำงองิผลทีไ่ด้จำกข้อควำม มหีลกัสสำคญั คอื 

กำรจสำแนกคสำ กลุ่มคสำ ประโยคข้อควำมเข้ำกลุ่ม จำกนั้นจัดกลุ่มนสำเสนอข้อค้นพบพร้อมทั้งแปลควำมหมำย [1] โดยมี 

2 ขั้นตอน คือ 1) กำรแปลภำษำเป็นข้อมูลโดยกำรแยกเนื้อหำสำระออกเป็นประเด็นต่ำง ๆ 2) กำรแปลข้อมูลออกเป็น

ตัวเลขโดยแปล เป็นจสำนวนควำมถี่ ค่ำคะแนน และหำควำมสัมพันธ์โดยใช้วิธีทำงสถิติจะทสำให้ได้ข้อมูลลักษณะเชิง

บรรยำยพรรณนำ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อครู อำจำรย์ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ต้องกำรศึกษำเกี่ยวกับหลักสูตร กำรสอน

และกำรนิเทศ เพื่อนสำไปใช้ต่อไปและเป็นแนวทำงฐำนควำมคิดในกำรพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ และจะ

เหน็ได้ว่ำงำนวจิยัเป็นเอกสำรวชิำกำรทีม่คีวำมสสำคญัยิง่ในกำรศกึษำระดบั บณัฑติศกึษำ นอกจำกจะเป็นเอกสำรรำยงำน

ผลกำรศกึษำวจิยัของนสิติ นกัศกึษำแล้ว ยงัเป็น เอกสำรอ้ำงองิทำงวชิำกำรทีก่่อให้เกดิควำมงอกงำมและพฒันำทำงด้ำน

วิชำกำรอย่ำงไม่หยุดยั้ง [7] จำกกำรศึกษำยังพบว่ำงำนวิจัยทำงกำรศึกษำในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นเป็นงำนวิจัยที่ทสำเป็น

วิทยำนิพนธ์ เห็นได้จำกงำนวิจัยของ [8] ได้สังเครำะห์งำนวิจัยด้ำนกำรเรียนกำรสอนในช่วงปีกำรศึกษำ 2507-2536  

จสำนวน 5,848 เรื่อง พบว่ำงำนวิจัย ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 88 เป็นงำนวิจัยที่ทสำเป็นวิทยำนิพนธ์จำกสถำบันกำรศึกษำ 

ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษำ 

 จำกควำมเป็นมำและควำมสสำคัญของปัญหำดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำงำนวิจัยของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ 

ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีจสำนวนเพิ่มขึ้นทุก ๆ  ปี แต่ยังไม่มีผู้ดสำเนินกำร 

วิเครำะห์งำนวิจัยของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย

ศิลปำกรมำก่อน ผู ้วิจัยจึงเห็นควำมสสำคัญของกำรวิเครำะห์งำนวิจัยทำงด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ  

คณะศกึษำศำสตร์ มหำวทิยำลยัศลิปำกร เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อสำขำวชิำหลกัสตูรและกำรนเิทศ ภำควชิำหลกัสตูรและ

วธิสีอน มหำวทิยำลยัศลิปำกร คร ูอำจำรย์ และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ผูว้จิยัจงึสนใจกำรวเิครำะห์งำนวจิยัทำงด้ำนหลกัสตูร  

กำรสอนและกำรนิเทศ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่อศึกษำว่ำคุณภำพงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอน

และกำรนิเทศอยู่ในระดับใดและเป็นอย่ำงไร และคุณลักษณะและองค์ควำมรู้ด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ 

คิดเป็นร้อยละเท่ำใดและเป็นอย่ำงไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อหำคุณภำพงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ

 2. เพื่อวิเครำะห์คุณลักษณะและองค์ควำมรู้ด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ 

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 งำนวิจัยครั้งน้ีเป็นกำรวิเครำะห์งำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย

ศลิปำกร โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่หำคณุภำพงำนวจิยัด้ำนหลกัสตูร กำรสอนและกำรนเิทศ และเพือ่วเิครำะห์คณุลกัษณะ
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และองค์ควำมรู้ด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ ซึ่งมีวิธีกำรดสำเนินกำรวิจัยตำมขั้นตอนดังนี้

 1. ประชากรในการวจิยั ประชำกรในกำรงำนวจิยัครัง้นี ้คอื งำนวจิยัระดบัปรญิญำโทของสำขำวชิำหลกัสตูรและ

กำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 2544-2558 จสำนวน 295 เล่ม โดยมี เกณฑ์

กำรคัดเลือกงำนวิจัย ดังนี้ 1) เป็นงำนวิจัยระดับปริญญำโทของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและ

วิธีสอน มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 2544-2558 ที่ใช้หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544 เป็นต้น

ไป 2) เป็นงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอน และกำรนิเทศ และมีขั้นตอนกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ 1) เป็นงำนวิจัย

ที่ได้จำกกำรสืบค้นบนฐำนข้อมูลออนไลน์ของสสำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร (Thesis Online) http://www.

thapra.lib.su.ac.th/thesis 2) เป็นงำนวิจัยที่สำมำรถสืบค้นฉบับสมบูรณ์ (Full Text) ได้ 3) เป็นงำนวิจัยระดับปริญญำโท

ของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 2544-2558 3.1) 

เป็นงำนวจิยัทีใ่ช้หลกัสูตรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2544 เป็นต้นไป 3.2) เป็นงำนวจิยัทีผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมนิ

คณุภำพงำนวจิยัตำมเกณฑ์คะแนนรบูรคิส์ (Scoring Rubric) โดยใช้แบบประเมนิคณุภำพงำนวจิยัทีป่รบัปรงุมำจำกงำน

วจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัแบบประเมนิคณุภำพงำนวจิยั โดยมผีลกำรประเมนิคณุภำพงำนวจิยัอยูใ่นระดบัด ีค่ำเฉลีย่ 3.51 ขึน้ไป

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชุด คือ 1) แบบประเมินคุณภำพงำนวิจัยและเกณฑ์ประเมินคุณภำพ มีค่ำดัชนี

ควำมสอดคล้อง 1.00 2) แบบบนัทกึคณุลกัษณะงำนวจิยั และองค์ควำมรูด้้ำนหลกัสตูร และคูม่อืลงรหสัข้อมลู มค่ีำดชันี

ควำมสอดคล้อง 1.00 3) แบบบันทกึคุณลักษณะงำนวิจยั และองค์ควำมรูด้้ำนกำรสอน และคู่มือลงรหัสข้อมลู มค่ีำดชันี

ควำมสอดคล้อง 1.00 4) แบบบนัทกึคณุลกัษณะงำนวจิยั และองค์ควำมรูด้้ำนกำรนเิทศ และคูม่อืลงรหสัข้อมลู มค่ีำดชันี

ควำมสอดคล้อง 1.00 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง พร้อมกับกำรบันทึกรำยละเอียดข้อมูลต่ำง ๆ ตำมขั้นตอนต่อไป

นี้ 3.1) ผู้วิจัยทสำกำรสืบค้นงำนวิจัยระดับปริญญำโทของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและ 

วิธีสอน มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 2544-2558 จำกฐำนข้อมูลออนไลน์ของสสำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร (Thesis Online) http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis 3.2) ผู้วิจัยทสำกำรอ่ำนวิจัยตลอดทั้งเล่มให้ละเอียด

ในทุกส่วนของงำนวิจัย และงำนวิจัยท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกงำนวิจัย โดยเป็นงำนวิจัยที่ใช้หลักสูตรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544 เป็นต้นไป เป็นงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอน และกำรนิเทศ 3.3) ผู้วิจัยประเมิน

คุณภำพงำนวิจัยที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกงำนวิจัยตำมแบบประเมินคุณภำพงำนวิจัยและนสำมำวิเครำะห์เฉพำะงำน

วิจัยที่มีผลกำรประเมินคุณภำพงำนวิจัยอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 3.4) ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลงำนวิจัยด้ำน

หลักสูตรลงแบบบันทึกคุณลักษณะงำนวิจัย และองค์ควำมรู้ด้ำนหลักสูตร ตำมคู่มือลงรหัสข้อมูล 3.5) ผู้วิจัยบันทึก

ข้อมูลงำนวิจัยด้ำนกำรสอนลงแบบบันทึกคุณลักษณะงำนวิจัย และองค์ควำมรู้ด้ำนกำรสอน ตำมคู่มือลงรหัสข้อมูล  

3.6) ผู ้วิจัยบันทึกข้อมูลงำนวิจัยด้ำนกำรนิเทศลงแบบบันทึกคุณลักษณะงำนวิจัย และองค์ควำมรู้ด้ำนกำรนิเทศ  

ตำมคู่มือลงรหัสข้อมูล 3.7) นสำข้อมูลจำกแบบประเมินคุณภำพงำนวิจัย แบบบันทึกคุณลักษณะงำนวิจัย และ 

องค์ควำมรู้ด้ำนหลักสูตร กำรสอน และกำรนิเทศ มำทสำกำรศึกษำต่อไป

ผลการวิจัย

 1) กำรวิจัยเรื่อง “กำรวิเครำะห์งำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร” ผู้วิจัยได้รวบรวมงำนวิจัยจำก website ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis 

โดยเป็นผลงำนวิจัยระดับปริญญำโทของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษำ

ศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 2544-2558 จสำนวน 295 เล่ม แบ่งเป็นงำนวิจัยด้ำนหลักสูตรจสำนวน 41 เล่ม  
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ด้ำนกำรสอนจสำนวน 211 เล่ม ด้ำนกำรนิเทศจสำนวน 15 เล่ม ด้ำนอื่น ๆ จสำนวน 28 เล่ม เช่น กำรประเมินโครงกำร  

กำรพัฒนำคู่มือกำรเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวโน้มจริยธรรมครู เป็นต้น และเมื่อประเมินคุณภำพ 

งำนวิจัยตำมเกณฑ์ประเมินงำนวิจัย ได้ทั้งหมด 215 เล่ม แบ่งเป็นงำนวิจัยด้ำนหลักสูตรจสำนวน 30 เล่ม ด้ำนกำรสอน

จสำนวน 173 เล่ม ด้ำนกำรนิเทศจสำนวน 12 เล่ม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพงำนวิจัยในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.51  

ขึ้นไป จสำนวน 215 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพงำนวิจัย ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภำพ 

งำนวิจัยในระดับดีมำก 

 2) คณุลกัษณะงำนวจิยัของงำนวจิยัด้ำนหลกัสตูร พบว่ำ จดุประสงค์ในกำรพฒันำหลกัสตูร คอื ศกึษำข้อมลูพืน้ฐำน 

สร้ำงหลกัสตูร ทดลองใช้ และประเมนิผลหลกัสตูร จดุประสงค์ในกำรประเมนิหลกัสตูร คอื ประเมนิหลกัสตูรและเปรยีบ

เทียบผลกำรประเมินหลักสูตร ด้ำนบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนกำร ผลผลิต คุณลักษณะงำนวิจัยของงำนวิจัยด้ำน 

กำรสอน พบว่ำ งำนวิจัยทำงด้ำนกำรสอน ใช้แบบแผนกำรวิจัยแบบ The one Group Pretest-Posttest Design มำกที่สุด 

และเมือ่พจิำรณำตำมรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนทีเ่ป็นสำกล ผูว้จิยัใช้กำรพฒันำนวตักรรมมำกทีส่ดุ คณุลกัษณะงำนวจิยั

ของงำนวิจัยด้ำนกำรนิเทศ พบว่ำ จุดประสงค์ในกำรนิเทศ คือ ศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรสอน

ของคร ูเปรยีบเทยีบควำมสำมำรถของคร ูก่อนและหลงันเิทศ ศกึษำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของนกัเรยีน ศกึษำควำมคดิ

เหน็ของนกัเรยีน ศกึษำควำมคดิเหน็ของคร ูและศกึษำควำมคดิเหน็ของผูน้เิทศ องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรวเิครำะห์งำนวจิยั  

พบว่ำมีกำรทสำวิจัยด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร วิธีสอน และกำรนิเทศเป็นจสำนวนมำก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนและ 

ผูท้ีเ่กีย่วข้องในกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยสำมำรถนสำข้อค้นพบดงักล่ำวไปประยกุต์ใช้ในกระบวนกำรจดักำร

เรียนกำรสอน ทั้งนี้ควรศึกษำถึงควำมเหมำะสมของหลักสูตร วิธีกำรสอน กำรนิเทศและข้อจสำกัดต่ำง ๆ ก่อนนสำไปใช้

สรุปผลการวิจัย

 จำกกำรกำรวิเครำะห์งำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

สำมำรถสรุปผลได้ดังตำรำงที่ 1

ตารางที่ 1 ผลกำรประเมินคุณภำพงำนวิจัย 

เนื้อหำสำระที่ประเมิน/กลุ่มงำนวิจัย

ด้ำนหลักสูตร 
(N=30)

ด้ำนกำรสอน 
(N=173)

ด้ำนกำร
นิเทศ (N=12)

ภำพรวม 
(N=215) แปล

คุณภำพ
SD SD SD SD

1. ควำมเป็นมำและควำมสสำคญัของปัญหำวจิยั 4.95 0.11 4.97 0.07 5.00 0.00 4.97 0.07 ดีมำก

2. วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.58 0.78 4.64 0.67 4.52 0.89 4.63 0.70 ดีมำก

3. วิธีกำรดสำเนินกำรวิจัย 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 ดีมำก

4. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 ดีมำก

5. กำรสรุปอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 ดีมำก

6. กำรนสำเสนอรำยงำนวิจัย 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 ดีมำก

รวม 4.92 0.33 4.94 0.28 4.93 0.36 4.93 0.29 ดีมำก
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 1. คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร ดังตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2 คุณลักษณะงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร เล่ม ร้อยละ

1. เพศผู้วิจัย เป็น เพศหญิง มำกทีสุ่ด 23 76.67

2. ปีที่พิมพ์เผยแพร่ เป็น ปี 2545 และ 2553 มำกที่สุด 5 16.67

3. รูปแบบงำนวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย เป็น กำรวิจัยแบบ R&D มำกที่สุด 25 83.33

4. สมมติฐำนกำรวิจัย ตั้งสมมติฐำนแบบไม่มีทิศทำง มำกที่สุด 17 56.67

5. แนวคิดและทฤษฎีที่นสำมำใช้ด้ำนหลักสูตร แนวคิดของสงัด อุทรำนันท์ มำกท่ีสุด 22 73.33

6. แบบแผนกำรวิจัย ใช้แบบแผน The One-Group Pretest-Posttest Design มำกที่สุด 22 73.33

7. สถำนภำพกลุ่มตัวอย่ำง เป็นนักเรียน มำกที่สุด 19 51.06

8. ระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำง อยู่ในระดับประถมศึกษำ มำกที่สุด 13 43.33

9. เนื้อหำงำนวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร เป็นด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร มำกที่สุด 24 80

10. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ทุกเล่ม มีกำรใช้แบบสอบถำม 30 100

11. ตัวแปรตำมด้ำนหลักสูตร เป็นผลกำรเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ มำกที่สุด 25 83.33

12. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ทุกเล่ม ใช้แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ 30 100

13. กำรหำคุณภำพเครื่องมือ ทุกเล่ม มีกำรหำคุณภำพโดยใช้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 
      และค่ำควำมเชื่อมั่น

30 100

14. สถิติที่ใช้ในงำนวิจัย ทุกเล่ม มีกำรหำค่ำร้อยละ 30 100

 

 องค์ความรู้ด้านหลักสูตร พบว่ำ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร มีจุดประสงค์ในกำรพัฒนำหลักสูตร โดยศึกษำข้อมูล

พื้นฐำนในกำรพัฒนำหลักสูตร โดยศึกษำแนวคิด ทฤษฎี ผลกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรศึกษำตำม

แนวคิด ทฤษฎี วิเครำะห์หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหลักสูตรสถำนศึกษำตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรจัด

กจิกรรมกำรเรยีนรู ้กำรวดัและกำรประเมนิผล ศกึษำแนวกำรจดักำรเรยีนรูก้ำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรเรยีนรู ้ศกึษำ 

ควำมต้องกำรของนกัเรยีนเกีย่วกบัสำระกำรเรยีนรู ้กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้และกำรวดัประเมนิผล ศกึษำควำมคดิเหน็

เกีย่วกบักำรพฒันำหลกัสตูรจำกบคุคลทีเ่กีย่วข้องในด้ำนสำระกำรเรยีนรู ้กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้และกำรวดัประเมนิผล 

 สร้ำงหลักสูตร โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนที่ได้จำกกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนมำพัฒนำหลักสูตรฉบับร่ำง ทดลองใช้

หลกัสตูร โดยกำรนสำหลกัสตูรทีพ่ฒันำไปทดลองใช้ และประเมนิผลหลกัสตูรและปรบัปรงุหลกัสตูร โดยกำรประเมนิผล 

นักเรียนด้ำนผลกำรเรียนรู้ ด้ำนควำมคิดเห็นของผู้เรียน 

 มีขั้นตอนสสำคัญในกำรพัฒนำหลักสูตร โดยข้ันท่ี 1 ขั้นวิจัย (Research) : กำรศึกษำข้อมูลขั้นพื้นฐำนเกี่ยวกับ

กำรพฒันำหลกัสูตร โดยดสำเนนิกำรตำมขัน้ตอนดงันี ้1) ศกึษำแนวคดิ ทฤษฎ ีผลกำรวจิยัเกีย่วกบักำรพฒันำหลกัสตูร 2) 

วเิครำะห์หลกัสูตรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน และหลกัสตูรสถำนศกึษำตำมกลุม่สำระกำรเรยีนรู ้3) ศกึษำแนวกำรจดักำรเรยีนรู ้

4) ศึกษำควำมต้องกำรของนักเรียน ด้ำนสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผล 5) ศึกษำ 
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ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้ำนสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และ 

กำรวดัประเมนิผล จำกผูบ้รหิำรโรงเรยีน คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ รองผูอ้สำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร ครผููส้อนในกลุม่สำระ 

และผูรู้ใ้นท้องถิน่ ขัน้ที ่2 ขัน้พฒันำ (Development) : กำรพฒันำหลกัสตูร มวีธิกีำรดสำเนนิกำรพฒันำหลกัสตูร ซึง่ประกอบ

ไปด้วยขัน้ตอนดงันี ้1) กำรพฒันำหลกัสตูรฉบบัร่ำง โดยนสำข้อมลูจำกกำรศกึษำข้อมลูพืน้ฐำนดสำเนนิกำรพฒันำหลกัสตูร 

ประกอบด้วย มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ คสำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงหลักสูตร เวลำเรียน แนวทำง

กำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และนสำหลักสูตรที่พัฒนำขึ้น 

นสำเสนอที่ประชุมผู ้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจำรณำอีกครั้ง 2) ตรวจสอบคุณภำพหลักสูตรฉบับร่ำงโดยผู ้เช่ียวชำญ  

3) กำรปรับปรุงหลักสูตร นสำผลกำรประเมินหลักสูตรของผู้เช่ียวชำญมำเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้

หลกัสูตรมคีวำมเหมำะทีจ่ะนสำไปทดลองใช้ ขัน้ที ่3 ขัน้วจิยั (Research) : กำรทดลองใช้หลกัสตูร มวีธิกีำรดสำเนนิกำรตำม

ลสำดับขั้นตอน ดังนี้ 1) ขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย ถึงผู้บริหำรสถำนศึกษำเพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรทดลองใช้

หลกัสตูรท่ีพฒันำขึน้ 2) ทดลองใช้หลกัสตูร 3) จดักจิกรรมกำรเรยีนรูต้ำมหลกัสตูร และขัน้ที ่4 ขัน้พฒันำ (Development) :  

กำรประเมนิผลและปรบัปรงุหลกัสตูร มวีธิกีำรในกำรประเมนิหลกัสตูร โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้1) ประเมนิผลกำรเรยีนรู้  

2) ประเมินระหว่ำงกำรใช้หลักสูตร 3) ประเมินควำมสำมำรถ 4) สอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร

 มีผลกำรวิจัย โดยผลกำรศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำน ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมต้องกำรของ

นกัเรยีนและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบักำรพฒันำหลกัสตูร ผลกำรพฒันำหลกัสตูร ได้หลกัสตูรประกอบด้วย มำตรฐำนกำรเรยีนรู้ 

ตวัชีว้ดั สำระกำรเรยีนรู ้คสำอธบิำยรำยวชิำ โครงสร้ำงหลกัสตูร เวลำเรยีน แนวทำงกำรจดักำรเรยีนรู ้สือ่กำรจดักำรเรยีนรู้  

กำรวัดและประเมินผล และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทดลองใช้หลักสูตร โดยดสำเนินกำรทดลองตำมหน่วยกำรเรียนรู้และ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และประเมินผลหลักสูตร ก่อนกำรใช้หลักสูตรและหลังกำรใช้หลักสูตร ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกัน

 มีข้อเสนอแนะ โดยก่อนกำรนสำหลักสูตรไปใช้ ควรศึกษำหลักสูตรให้เข้ำใจเพื่อประสิทธิภำพของกำรนสำไปใช้  

และจัดกิจกรรมให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย ในหลักสูตรเน้นกำรฝึกปฏิบัติ เปิดโอกำสให้ครูมีส่วนร่วมในกำร 

วำงแผนกำรดสำเนินงำนภำยในโรงเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร ควรมีกำรประชุม เพื่อ

เสนอผล รำยงำนผลอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน ครูควรยืดหยุ่นเวลำให้เหมำะสมกับกิจกรรม

กำรเรียนกำรสอน เปิดโอกำสให้ผู้ปกครอง บุคคลที่เก่ียวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรควบคุมดูแลนักเรียน สะท้อน

ควำมคิดเห็นและประเมินผล นสำภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดอบรมบุคลำกรใน

โรงเรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร ให้ผู้รู้เฉพำะด้ำนมำเป็นผู้ดสำเนินกำรจัดกิจกรรม 

จดักจิกรรมทัง้ในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน สถำนศกึษำควรขอรบัควำมช่วยเหลอืจำกแหล่งเรยีนรู ้ประเมนิผลงำนตำม 

สภำพจริง ให้นักเรียนทสำผลงำนที่หลำกหลำย ให้นักเรียนประเมินผลงำนด้วยตนเอง ใช้สื่อที่ทันสมัย อบรมเพิ่มควำมรู้

ให้ผู้ใช้หลักสูตรอยู่เสมอสถำนศึกษำศึกษำควรสนับสนุนงบประมำณ และสนับสนุนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน

 ด้ำนกำรประเมินหลักสูตร มีจุดประสงค์ในกำรประเมินหลักสูตร โดยประเมินหลักสูตร ด้ำนบริบท ปัจจัย 

เบื้องต้น กระบวนกำร ผลผลิต เปรียบเทียบผลกำรประเมินหลักสูตรด้ำนบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนกำร ผลผลิต  

เมื่อจสำแนกสถำนภำพของผู้ปกครองของผู้เรียน อำชีพ รำยได้ เปรียบเทียบผลกำรประเมินหลักสูตรด้ำนบริบท ปัจจัย 

เบือ้งต้น กระบวนกำร ผลผลติ เมือ่จสำแนกสถำนภำพของผูเ้รยีนตำมช่วงชัน้กำรเรยีน เปรยีบเทยีบผลกำรประเมนิหลกัสตูร 

จสำแนกตำมสถำนภำพระดับกำรศึกษำ อำชีพ ประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยใช้แนวคิด BSC มุมมองด้ำนนักเรียน  

ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร ด้ำนพัฒนำบุคลำกร มุมมองด้ำนงบประมำณ และศึกษำกำรปฏิบัติงำนหลักสูตร 

สถำนศึกษำ โดยใช้แนวคิด BSC มุมมองด้ำนนักเรียน ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร ด้ำนพัฒนำบุคลำกร มุมมอง

ด้ำนงบประมำณ
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 มีขัน้ตอนสสำคญัในกำรประเมนิหลักสูตร โดยขั้นที ่1 กำรประเมนิบริบท ได้แก่ นโยบำยของเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 

และสภำพแวดล้อมภำยนอกโรงเรียน ขั้นที่ 2 กำรประเมินปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย หลักสูตร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โครงสร้ำงของหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ควำมรู้ควำมสำมำรถของครู ควำมพร้อมของ

สื่อกำรเรียนรู้ ควำมพร้อมของสถำนที่ ควำมร่วมมือจำกชุมชนขั้นที่ 3 กำรประเมินกระบวนกำร ได้แก่ กำรดสำเนินกำร

ใช้หลกัสตูร กำรนเิทศตดิตำมกำรใช้หลกัสตูร และขัน้ที ่4 กำรประเมนิผลผลติ ได้แก่ ผลกำรเรยีนรู ้ทกัษะควำมสำมำรถ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 มผีลกำรวจิยั โดยผลกำรประเมนิโดยภำพรวมและรำยด้ำนมคีวำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก ผลกำรเปรยีบเทยีบ

กำรประเมนิหลกัสตูรสถำนศกึษำ โดยภำพรวมเมือ่จสำแนกตำมสถำนภำพของผูป้กครอง แตกต่ำงกนั ผลกำรเปรยีบเทยีบ 

กำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยภำพรวมเมื่อจสำแนกตำมสถำนภำพของผู้เรียนตำมช่วงช้ันกำรเรียนพบว่ำ 

แตกต่ำงกัน ประเมินผลหลักสูตร ก่อนและหลังมีควำมแตกต่ำงกัน ผลกำรประเมินโดยภำพรวมและรำยด้ำน 

มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง และศึกษำกำรปฏิบัติงำนหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยใช้แนวคิด BSC มุมมอง 

ด้ำนนักเรียน ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร ด้ำนพัฒนำบุคลำกร มุมมองด้ำนงบประมำณ อยู่ในระดับดี

 มีข้อเสนอแนะ โดยผู้สอนควรมีกำรวิเครำะห์เนื้อหำให้เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน ควรจัดครูผู้สอนตรงตำมวุฒิ 

ส่งครูอบรมเพื่อพัฒนำตนเองอยู่เสมอ ปรับปรุงซ่อมแซมสื่อและอุปกรณ์กำรสอน ผู้สอนควรใช้ทักษะทำงภำษำให้มี

ประสิทธิภำพ ควรให้กำรนิเทศและข้อเสนอแนะอย่ำงสมส่ำเสมอจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ปรับโครงสร้ำงเวลำเรียน

ให้เหมำะสม เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นฝึกปฏิบัติ เน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง ส่งเสริมให้มีกำรแข่งขันทำงวิชำ 

ต่ำง ๆ ฝึกผู้เรียนให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร ส่งเสริมส่ือสำรภำษำอังกฤษในโรงเรียน ควร

ประเมนิหลกัสตูรจสำแนกตำมกลุม่สำระกำรเรยีนรูจ้สำแนกตำมช่วงชัน้ และแผนกำรเรยีน สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ

ชุมชน มีกำรศึกษำกำรปฏิบัติงำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรประเมินรูปแบบกำรประเมินอื่น ๆ

 2. คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน ดังตำรำงที่ 3

ตารางที่ 3 คุณลักษณะงำนวิจัยด้ำนกำรสอน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงำนวิจัยด้ำนกำรสอน เล่ม ร้อยละ

1. เพศผู้วิจัย เป็น เพศหญิง มำกที่สุด 142 82.08

2. ปีที่พิมพ์เผยแพร่ เป็น ปี 2549 มำกที่สุด 27 15.61

3. รูปแบบงำนวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัยเป็นกำรวิจัยแบบทดลอง มำกที่สุด 121 69.94

4. สมมติฐำนกำรวิจัย มีกำรตั้งสมมติฐำนกำรวิจัยแบบไม่มีทิศทำง มำกที่สดุ 123 71.10

5. แนวคิดและทฤษฎีที่นสำมำใช้ด้ำนกำรสอน วิธีสอน/เทคนิค/รูปแบบกำรสอน เป็นกำรพัฒนำ   
    ชุดกำรเรียนรู้ ชุดกำรสอน บทเรียนสสำเร็จรูป แบบฝึก มำกที่สุด

42 24.28

6. แบบแผนกำรวิจัย ใช้แบบแผนกำรวิจัย The One Group Pretest-Posttest Design มำกที่สุด 141 81.50

7. วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ได้มำจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำย มำกที่สุด 117 67.63
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงำนวิจัยด้ำนกำรสอน เล่ม ร้อยละ

8. สถำนภำพกลุ่มตัวอย่ำง เป็นนักเรียน มำกที่สุด 171 98.84

9. ระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำง อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษำ มำกที่สดุ 103 59.54

10. เนื้อหำงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรสอน อยู่ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มำกที่สุด 43 24.86

11. ตัวแปรตำมด้ำนกำรสอน เป็นตัวแปรตำมด้ำนควำมคิดเห็น มำกที่สุด 161 93.06

12. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ใช้แบบทดสอบ มำกที่สุด 161 93.06

13. กำรหำคุณภำพเครื่องมือ ทุกเล่ม ใช้ค่ำควำมเที่ยงตรง ค่ำควำมเชื่อมั่น ค่ำอสำนำจ

      จสำแนก ค่ำควำมยำกง่ำย และค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 

173 100

14. สถิติที่ใช้ในงำนวิจัย ทุกเล่ม มีกำรหำค่ำเฉลี่ย และกำรทดสอบค่ำ t-test 173 100

 องค ์ความรู ้ด ้านการสอน พบว่ำ เ ม่ือพิจำรณำตำมรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ เป ็นสำกล ผู ้วิจัย 

ใช้กำรพัฒนำนวัตกรรม มำกที่สุด จสำนวน 55 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 31.79 อีกทั้งงำนวิจัยด้ำนกำรสอนยังสำมำรถ

เปรียบเทียบค่ำขนำดอิทธิพลของงำนวิจัยเชิงทดลองที่มีตัวแปรตำม คือ ผลกำรเรียนรู ้/ผลสัมฤทธิ์ จสำแนกตำม

วิธีสอน งำนวิจัยใช้วิธีสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 4 MAT มำกที่สุด จสำนวน 3 เล่ม ร้อยละ 33.33 รองลงมำ 

คือ วิธีสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน กำรจัดกำรเรียนรู ้ด้วยเทคนิค CIRC และกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบโครงงำน จสำนวน 2 เล่ม ร้อยละ 22.22 ตำมลสำดับ และค่ำขนำดอิทธิพลในภำพรวมทุกกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้และทุกระดับชั้น วิธีสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน ส่งผลต่อผลกำรเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงที่สุด  

(d = 6.22, s2 = 9.02) และเมือ่พจิำรณำรำยละเอยีดแต่ละวธิสีอน พบว่ำงำนวจิยัเกีย่วกบัวธิสีอนแบบกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบ 

4 MAT ส่งผลต่อผลกำรเรยีนรู/้ผลสมัฤทธิส์งูกว่ำวธิสีอนแบบปกติ 3.45 เท่ำของส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของวธีิสอนแบบ

ปกติ งำนวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน ส่งผลต่อผลกำรเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงกว่ำวิธี

สอนแบบปกต ิ2.04 เท่ำของส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของวธีิสอนแบบปกติ งำนวจิยัเกีย่วกบัวธิสีอนแบบกำรจดักำรเรยีนรู้ 

ด้วยเทคนคิ CIRC ส่งผลต่อผลกำรเรยีนรู/้ผลสมัฤทธิส์งูกว่ำวธิสีอนแบบปกต ิ2.00 เท่ำของส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของ

วิธีสอนแบบปกติ และงำนวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน ส่งผลต่อผลกำรเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์

สูงกว่ำวิธีสอนแบบปกติ 6.22 เท่ำของส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของวิธีสอนแบบปกติ

 เมื่อเปรียบเทียบค่ำขนำดอิทธิพลของงำนวิจัยเชิงทดลองที่มีตัวแปรตำม คือ ควำมสำมำรถ/ทักษะ จสำแนกตำม

วิธีสอน งำนวิจัยใช้วิธีสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนมำกที่สุด จสำนวน 3 เล่ม ร้อยละ 100.00 และค่ำ

ขนำดอทิธพิลในภำพรวมทกุกลุม่สำระกำรเรยีนรูแ้ละทกุระดบัช้ัน วธิสีอนแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 

มีค่ำเฉลี่ยขนำดอิทธิพลเป็นบวก ( d = 3.40, s2 = 0.24) แสดงว่ำวิธีสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 

ส่งผลต่อควำมสำมำรถ/ทักษะสูงกว่ำวิธีสอนแบบปกติ 3.40 เท่ำของส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของวิธีสอนแบบปกติ  

และเมื่อพิจำรณำรำยละเอียดแต่ละงำนวิจัย พบว่ำ มีค่ำขนำดอิทธิพลเป็นบวกทั้งหมด โดยมีค่ำขนำดอิทธิพลสูงสุด  

คือ 4.29 รองลงมำ คือ 3.38 และตส่ำสุด คือ 3.02
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 3. คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 คุณลักษณะงำนวิจัยด้ำนกำรนิเทศ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงำนวิจัยด้ำนกำรนิเทศ เล่ม ร้อยละ

1. เพศผู้วิจัย เป็น เพศหญิง มำกที่สุด 11 91.67

2. ปีที่พิมพ์เผยแพร่ เป็น ปี 2549 มำกที่สุด 3 25

3. รูปแบบงำนวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย เป็น กำรวิจัยแบบทดลอง มำกที่สุด 12 100

4. สมมติฐำนกำรวิจัย มีกำรตั้งสมมติฐำนแบบไม่มีทิศทำง มำกที่สุด 7 58.33

5. แนวคิดและทฤษฎีที่นสำมำใช้ด้ำนกำรนิเทศ ใช้กำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำวิชำชีพ มำกที่สุด 8 66.67

6. แบบแผนกำรวิจัย ทุกเล่ม เป็นแบบแผนกำรวิจัย The One-Group Pretest-Posttest Design 12 100

7. วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ไม่ระบุวิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง มำกที่สุด 8 66.67

8. สถำนภำพกลุ่มตัวอย่ำง เป็น ครูและนักเรียน มำกที่สุด 11 91.67

9. ระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำง เป็น ระดับชั้นประถมศึกษำ มำกที่สุด 7 58.33

10. เนื้อหำงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรนิเทศ ทุกเล่ม เป็น ด้ำนกระบวนกำรนิเทศ 12 100

11. ตัวแปรตำมด้ำนกำรนิเทศ ทุกเล่ม เป็นตัวแปรตำมด้ำนผลกำรเรียนรู้ ด้ำนควำมสำมำรถ  
      ด้ำนทักษะ และด้ำนควำมคิดเห็น 

12 100

12. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ทุกเล่ม มีกำรใช้แบบสอบถำม แบบทดสอบ แบบสังเกต 
      แบบสัมภำษณ์ แบบประเมิน และ สนทนำกลุ่ม 

12 100

13. กำรหำคุณภำพเครื่องมือ ทุกเล่ม มีกำรหำค่ำควำมเที่ยงตรง ค่ำควำมเชื่อมั่น ค่ำอสำนำจจสำแนก    
      ค่ำควำมยำกง่ำย และดัชนีควำมสอดคล้อง 

12 100

14. สถติทิีใ่ช้ในงำนวจิยั ทกุเล่ม มีกำรหำค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบค่ำ t-test 12 100

 

 องค์ความรู้ด้านการนิเทศ พบว่ำ มีจุดประสงค์ในกำรนิเทศ โดยศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถใน

กำรสอนของครเูปรยีบเทยีบควำมสำมำรถของคร ูก่อนและหลงันเิทศ ศกึษำผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของนกัเรยีน ศกึษำ

ควำมคิดเห็นของนักเรียน ศึกษำควำมคิดเห็นของครู และศึกษำควำมคิดเห็นของผู้นิเทศ

 มขีัน้ตอนสสำคญัในกำรนเิทศ โดยประชมุก่อนกำรสงัเกต โดยปรกึษำหำรอืเกีย่วกบัประเดน็ทีน่่ำสนใจ ให้ควำมรู้

เกีย่วกบักำรนเิทศ รวมไปถงึกำรวำงแผนกำรดสำเนนิกำรนเิทศ จดัทสำแผนกำรจดักำรเรยีนรู ้แผนกำรนเิทศ กสำหนดเครือ่งมอื 

ในกำรสังเกตกำรสอน จัดทสำปฏิทินสสำหรับสังเกตกำรสอนและกำรประชุม กำรสังเกตกำรสอน ดสำเนินกำรสังเกตกำร

สอนตำมแผนกำรนิเทศโดยสังเกตพฤติกรรมกำรสอนของครู วิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสังเกต

กำรสอนโดยวิเครำะห์ผลที่ได้จำกกำรสังเกตและร่วมกันพิจำรณำพฤติกรรมที่ต้องคงไว้หรือเปลี่ยนแปลง และประชุม

หลังกำรสอน เป็นกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูผู้สอนเก่ียวกับผลกำรสังเกตและพิจำรณำยุทธวิธีกำรแก้ปัญหำของครู

ในเรื่องต่อไป
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 มผีลกำรวจิยั โดยหลงัได้รบักำรนเิทศ ครมูคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถเรือ่งกำรวจิยัในชัน้เรยีนเพิม่มำก

ขึ้น ผลกำรเรียนรู้/ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนก่อนและหลังแตกต่ำงกัน นักเรียนมีควำมคิดเห็นที่ดี สมรรถนะกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนของครูเพ่ิมข้ึนในระดับสูงทุกด้ำน ครูผู้สอนมีควำมคิดเห็น เห็นด้วยมำก และผู้นิเทศเห็นด้วยอย่ำงมำก

ต่อกระบวนกำรนิเทศ

 มีข้อเสนอแนะ โดยต้องดสำเนินกำรนิเทศอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้กำรนิเทศภำยในโรงเรียนมีประสิทธิภำพและ

ประสทิธผิลมำกขึ้น ควรมกีำรจดัอบรมเชิงปฏิบตักิำรเกี่ยวกบักำรนเิทศกำรสอนและเนือ้หำสำระวิชำ โดยมผีูเ้ชี่ยวชำญ

ในเนื้อหำสำระร่วมในกำรนิเทศ เพ่ือเปิดโอกำสในครูได้รับควำมรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ผู้นิเทศควรสร้ำงควำมเข้ำใจและ

กำรยอมรับให้เกิดข้ึนใรคณะครู และควรส่งเสริมสนับสนุนกำรนิเทศโดยตรง เป็นควำมสมัครใจของครูผู้สอน ไม่มี

กำรบังคับ ต้องดสำเนินกำรนิเทศในภำคเรียนท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมน้อย เพื่อไม่ให้ครูรู้สึกว่ำมีภำระมำกเกินไป และครู  

ผู้นิเทศ ต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนเทคนิค วิธีดสำเนินกำรนิเทศกำรสอนอย่ำงแท้จริง

การอภิปรายผล

 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของงำนวิจัยที่ศึกษำเกี่ยวกับหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ จสำนวน 215 เรื่อง 

พบว่ำในภำพรวมเป็นงำนวิจัยเก่ียวกับกำรสอนมำกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน 

คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ว่ำ “ผลิตบัณฑิตที่มีควำมเป็นเลิศทำงวิทยำกำรเก่ียวกับหลักสูตรและกำร

สอน มคีณุธรรมเป็นศนูย์กลำงกำรวจิยัและพฒันำทำงด้ำนหลกัสตูรและกำรสอน” อกีทัง้งำนวจิยัส่วนใหญ่เป็นงำนวจิยั

เชงิทดลอง ซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของ [9] ทีท่สำกำรวจิยัเรือ่งกำรวเิครำะห์วทิยำนพินธ์มหำบณัฑติ สำขำหลกัสตูรและ 

กำรสอน มหำวิทยำลัยขอนแก่น ระหว่ำงปี พ.ศ. 2525-2539 พบว่ำ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง มำกที่สุด (ร้อยละ 

37.57) นอกจำกนี้เครื่องมือในกำรวิจัยส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถำมแบบสัมภำษณ์แบบสังเกต ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย

ของ [10] ทีว่เิครำะห์วทิยำนพินธ์ด้ำนกำรวจิยักำรศกึษำของมหำวทิยำลยัในประเทศไทยพบว่ำส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถำม

เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 ด้ำนงำนวิจัยทำงด้ำนหลักสูตร มีรูปแบบงำนวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ Research and 

Development, R&D) แบบแผนงำนวจิยั The One-Group Pretest-Posttest Design โดยมเีนือ้หำงำนวจิยัเกีย่วกบักำรพฒันำ 

หลักสูตรมำกที่สุด เนื่องจำกกำรวิจัยและพัฒนำ เป็นวิธีกำรที่สำมำรถนสำไปใช้แก้ปัญหำและทดลองใช้จนได้ผลเป็น 

ที่น่ำสนใจแล้วจึงนสำไปเผยแพร่ใช้ในวงกว้ำงเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น [11] กล่ำวว่ำ จุดประสงค์ของ 

กำรวิจัยและพัฒนำไม่ใช่อยู่ที่กำรทดสอบทฤษฎี แต่อยู่ที่กำรพัฒนำสื่อต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อใช้ในโรงเรียน

 ด้ำนงำนวิจัยทำงด้ำนกำรสอน มีรูปแบบงำนวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) แบบแผนงำนวิจัย The One-Group Pretest-Posttest Design โดยใช้กระบวนกำรและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู ้

ทีห่ลำกหลำยวธิกีำร โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั โดยคสำนงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูเ้รยีน ครผููส้อนพยำยำมหำรปูแบบวธิี

สอนท่ีเหมำะสมกบัผูเ้รยีนทีจ่ะทสำให้ผูเ้รยีนเกดิกำรเรยีนรูม้ำกทีส่ดุ [12] กล่ำวถงึกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั 

คือ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้ผู้เรียนมีบทบำทสสำคัญในกำรเรียนรู้โดยพยำยำมจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ได้

มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนกำรต่ำง ๆ เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้

 ด้ำนงำนวิจัยทำงด้ำนกำรนิเทศ ใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร โดยเป็นกำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำ

วิชำชีพมำกที่สุด กลุ ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ คือครูและนักเรียน มีเนื้อหำเกี่ยวกับกระบวนกำรนิเทศ โดยมีจุดมุ ่งหมำย 

เพือ่พฒันำทกัษะกำรสอน และทกัษะกำรนเิทศแก่ครอูย่ำงเป็นระบบ เพือ่เสรมิสร้ำงเจตคติทีด่ต่ีอกำรนเิทศกำรสอนให้แก่

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรนิเทศกำรสอนสำมำรถช่วยครูแก้ปัญหำและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
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ได้ มุ่งพัฒนำใหเ้ป็นครูมอือำชีพอยำ่งมำตรฐำนให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคณุภำพกำรศกึษำมำกทีสุ่ด [13] กล่ำวว่ำ 

กระบวนกำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำวิชำชีพเป็นปฏิสัมพันธ์ทำงกำรนิเทศ บนพื้นฐำนของสัมพันธภำพแห่งกำรร่วมคิด  

ร่วมทสำ พึ่งพำ ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและจริงใจต่อกัน อันส่งผลโดยตรงต่อกำรพัฒนำคุณภำพ 

กำรศึกษำ 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ข้อค้นพบที่ได้จำกกำรวิเครำะห์งำนวิจัยทำงด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศพบว่ำมีกำรทสำวิจัย 

ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร วิธีสอน และกำรนิเทศเป็นจสำนวนมำก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยสำมำรถนสำข้อค้นพบดังกล่ำวไปประยกุต์ใช้ในกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 

ทั้งนี้ควรศึกษำถึงควำมเหมำะสมของหลักสูตร วิธีกำรสอน กำรนิเทศและข้อจสำกัดต่ำง ๆ ก่อนนสำไปใช้

 2. ข้อค้นพบที่ได้จำกกำรวิเครำะห์งำนวิจัยในครั้งนี้ ในส่วนของรูปแบบวิธีสอนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ พบว่ำ  

มีกำรสอนโดยใช้นวตักรรมและสือ่กำรเรยีนรูท้ีห่ลำกหลำย โดยรปูแบบทีไ่ด้รบัควำมนยิมมำกทีส่ดุคอื กำรจดักำรเรยีนรู้ 

โดยใช้เทคนิค KWDL เน่ืองจำกสำมำรถนสำมำใช้ได้หลำยวิชำ มีกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นขั้นตอนทสำให้ผู้เรียนเข้ำใจ

ง่ำย ดังนั้นครูสำมำรถนสำข้อค้นพบดังกล่ำวไปปรับใช้เป็นเทคนิคในกำรสอน จะช่วยให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู ้

มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยในครั้งต่อไป

 1. กำรวิเครำะห์งำนวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิเครำะห์งำนวิจัยทำงด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ ซึ่งถือว่ำเป็น 

กำรวิเครำะห์ที่แสดงภำพรวมของงำนวิจัย ดังนั้นในกำรวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีกำรวิเครำะห์งำนวิจัยที่เก่ียวกับ 

เนื้อหำกำรสอนต่ำง ๆ ได้แก่ กำรสอนภำษำไทย กำรสอนคณิตศำสตร์ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่สำมำรถนสำไปประยุกต์ 

ใช้กับกำรสอนได้โดยตรง

 2. กำรวิเครำะห์งำนวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ ถือได้ว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ  

เนื่องจำกได้ข้อสรุปจำกงำนวิจัยหลำยๆ ด้ำน ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้มีกำรวิเครำะห์งำนวิจัยในหลำยๆ สำขำวิชำ

 3. กำรวิเครำะห์งำนวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรวิเครำะห์งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนั้น  

ในกำรวจิยัครัง้ต่อไปจงึควรมกีำรศกึษำงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบักำรศกึษำในระดบัอืน่ ๆ  เช่น กำรศกึษำปฐมวยั กำรศกึษำ

นอกระบบ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่หลำกหลำย
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