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 การเรียนรูของมนุษยอาศยัการสังเกตการณ  (Observation)  เปนอันมาก  มนุษยใชการ
สังเกตการณใหเปนประโยชนไดอยางมากมาย  การสังเกตการณชวยใหไดพบความจรงิไดความรู  เกดิ
ความเขาใจเกดิความกระจางแจง  ชวยใหสามารถพัฒนาความรูวิชาการตาง ๆ  ผูประสบความสําเร็จ
ในชีวิตจะเปนผูที่มีความสามารถในการสังเกต  เรียนรู  และใชประโยชนจากการสังเกตการณ  ทั้ง
ในขณะดําเนินชวีิตครอบครัวในขณะปฏิบัตหินาที่การงาน 
 การสังเกตการณเปนเทคนิคหนึ่งของการประเมินผลการเรียนของผูเรียน  สามารถทําไดทุก
เวลา  ทุกสถานที่  อาจไมมีรูปแบบที่ตายตวั  อาจเปนแบบมีโครงสรางหรือไมมีโครงสรางก็ได  จึงจัด
วา  เปนการประเมินผลอยางไมเปนทางการ  (Informal)  การสังเกตการณชวยใหทราบผลของการ
เรียนการสอนในทันที  และมีจุดเดนที่สําคัญ  คือชวยใหผูสอนไดแกไขสถานการณ  ปรับปรุงกิจกรรม  
วิธีสอนไดอยางทนัการชวยใหการสอนมีคณุภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  เปนการเสริมสานการวัดผล
กับการเรียนการสอนตามแนวคิดที่เปนทีย่อมรับกันในปจจุบัน  ผูสอนจะสามารถทราบผลการเรียน
การสอนโดยสังเกตการณพฤติกรรมการเรียนรู  การปฏิบตัิ  (วิธีการ)  และผลงาน  เปนสําคัญ  ดังจะ
กลาวแตละดานตามลําดับ 
 การสังเกตการณพฤติกรรมการเรียนรู  ผูสอนจะตองสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน  
อยูตลอดเวลา  โดยสังเกตการณฟงคําบรรยาย  อธิบาย  สาธิต  การทํากิจกรรมการเรียนตาง ๆ  ความ
รวมมือกับคนอื่น ๆ  นิสัย  คานิยม  ฯลฯ  ในการสังเกตการณพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนนั้น  เมื่อ
ผูสอนสอนนักเรียนเปนชัน้  (สอนทั้งหอง)  อยางตอเนื่องก็ตองสังเกตใหครบคน  ไมไดสังเกตเฉพาะ
คนใดคนหนึ่งหรือเพียงสองสามคน  ขณะที่พูดก็ใชสายตามองไปยังผูเรียน  ถาพบพฤติกรรมตอไปนี้
บงชี้ถึงวาการสอนครั้งนั้นไมไดผล  ผูเรียนนั่งหลับ  คุยกัน  เหมอลอยหรือคิดในเรื่องอื่น  การทํา
กิจกรรมอื่น ฯลฯ 
 การที่ผูเรียนนัง่หลับ  แสดงวาเขาไมมีความสนใจในการเรียน  แตจะพกัผอน  ไมรับรูการ
เรียนการสอนใด ๆ  การสอนครั้งนั้นไมบงัเกิดผลสําหรับนักเรียนคนนั้น  ถามีหลายคนชี้ถึงวาการ
สอนขาดคุณภาพมาก  ควรใชวิธีปองกัน  เชน  สอนโดยใชเทคนิคการสอนหลาย ๆ  วิธี  ใชอารมณขัน
ชวย  ใชส่ือการสอนและอุปกรณที่ดงึดูดความสนใจ  ชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหเขาใจ
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แจมแจง  ผูสอนควรใชสายตามองใหผูที่จะหลับรูสึกวาอยูในสายตาของผูสอน  ใชคําถามเพื่อใหเขา
ไดคิดตอบ 
 การคุยกัน  จะตองเพงความคิดไปยังเรื่องที่พูดคุย  จึงสามารถรูเร่ืองกันได  เมื่อเพงความคิด
ไปยังเรื่องที่คยุกันก็จะไมรับรูเรื่องที่ผูสอนกําลังสอน  ซ่ึงนอกจากชีถึ้งวาการสอนไมนาไดผลแลว  ถา
คุยกันดวยเสียงดังจะรบกวนสมาธิของคนอื่น  ถาคุยกันนานผูสอนจะสอนลําบาก  ถาสังเกตวามีการ
คุยกันหลาย ๆ  คู  ผูสอนตองรีบแกไขโดยดวน  อยางไรก็ตามถาคุยกันเบา ๆ  ในระยะเวลาสั้น ๆ   
และเปนเรื่องที่อยูในเนื้อหาสาระที่กําลังเรียนหรือเกี่ยวของ  ถือวาเปนเรื่องปกติ  ควรปองกันไมใหมี
การคุยกันนอกเรื่องโดยใชวธีิการตาง ๆ  เชนเดียวกับกรณีปองกันผูเรียนนั่งหลับ 
 การเหมอลอยหรือคิดในเรื่องอื่น  แสดงวาผูเรียนสนใจในเรื่องอื่นมากกวาหรือให
ความสําคัญแกเร่ืองอื่นมากกวา  ซ่ึงชี้ถึงวาการเรียนการสอนในขณะนัน้ไมบรรลุผล  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเปนเนื้อหาและ/หรือวิธีการสอนที่นาเบื่อ  ไมนาสนใจ  ผูเรยีนรูเร่ืองนั้นมาแลว  และอาจมี
เร่ืองที่สนใจมากกวาหรือจําเปนตอการคิดหาคําตอบ  คิดแกปญหา  ฯลฯ  มากกวา  ถาพบพฤติกรรม  
ดังกลาว  ผูสอนควรใชวิธีปองกันเชนเดียวกับกรณีปองกันผูเรียนนั่งหลับ 
 การทํากิจกรรมอื่นในเวลาเรยีน  เปนการใชเวลาไมเหมาะสม  แสดงวานอกจากผูเรียนไม
สนใจในการเรียนเรื่องนั้นแลว  ยังเห็นวาควรใชเวลานัน้ทํากิจกรรมอื่นที่สําคัญและจําเปนมากกวา
นับเปนการกระทําที่ไมสมควรอยางยิ่ง  ไมเกิดผลดีตอตนเองและเพื่อนรวมชั้น  เวลาในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ  นอกเหนือจากเรื่องที่เรียน  ควรทําในเวลาวางเชน  เลิกเรียน  กอนเรียน  หรือทํา
กิจกรรมนั้นในวันอืน่หรือในเวลาที่กําหนดไวสําหรับกิจกรรมนั้น ๆ  เปนตน  ควรหาวิธีปองกัน
เชนเดยีวกับกรณีปองกันผูเรียนนั่งหลับ  และสรางบทเรียนใหนาสนใจและสอดคลองกับธรรมชาติ
และแบบการเรียนรู  (Learning Styles)  ของผูเรียน 
 การสังเกตการปฏิบัติ  ในการดําเนินกจิกรรมใด ๆ  อยางมีคุณภาพยอมมีเทคนิคหรือวิธีการ
ปฏิบัติโดยเฉพาะ  ซ่ึงจะทําใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตาม
ตองการ  ถาปฏิบัติไมถูกวิธีหรือไมเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะของกจิกรรมนั้นกจ็ะทําใหไดผลที่
ดอยกวา  ขาดความสมบูรณไป  การประเมินผลโดยการสังเกตการปฏิบัติเฉพาะอยางวาใชวิธีใดจึงจะ
เหมาะสม  ถูกตอง  และไดผลดีมากกวา  จะชวยใหสามารถรีบแกไขปรับปรุงจุดบกพรองหรือความ
ผิดพลาดตาง ๆ  แตเนิ่น ๆ  กอนที่จะปลอยใหกระทํานัน้ ๆ  ติดเปนนสัิยที่ยากแกการแกไข  ทั้งนีก้อน
การปฏิบัติจะตองใหผูเรียนเขาใจอยางแจมชัดถึงวิธีการทีถู่กตอง  โดยอาจใชการสาธิตใหดู  แลวให
ปฏิบัติตาม  มีการใหขอมูลยอนกลับ  (Feedback)  จนสังเกตพบวาผูเรียนสามารถปฏิบัติไดถูกตอง
เหมาะสม  ถามีทักษะดวยกย็ิ่งดี  ดังจะเหน็ไดชัดจากนกักีฬาทกุประเภท  นักดนตรทีุกประเภท  ฯลฯ  
ที่มีความสามารถสูง  นักวัดผลบางคนใหความสําคญักับวิธีการมาก  เพราะเชื่อวาการใชวิธีการที่ดี  ที่
เหมาะสม  ยอมนําไปสูผลที่ตองการ 
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 ในดานวิธีการซึ่งควรสงเสริมสนับสนุนกค็ือ  การริเร่ิมสรางสรรคของผูเรียน  ผูเรียนที่
คิดคนวิธีการใหมซ่ึงสามารถใหผลที่ดีเทาหรือดีกวาวิธีการเดิมได  หรือคิดคนสิ่งใหม ๆ  ที่เปน
ประโยชนได  ควรไดรับการยกยอง  ชมเชย  จากทั้งครูผูสอน  เพื่อนรวมชั้นเรียน  และชุมชน 
 การสังเกตผลงาน  ผลงานหรือผลผลิต  (Product)  เปนเปาหมายปลายทางที่สําคัญของการ
เรียนการสอนเทา ๆ  กับวิธีการหรือสําคัญยิ่งกวา  บางคนเห็นวาจะใชวิธีการใด ๆ  ก็ไดที่เปนวิธีการ
ทางบวก  วิธีการที่สรางสรรคขอใหไดผลที่ปรารถนา  ไมจําเปนตองใชวิธีการที่ส่ังสอน  ที่นิยมใชกัน
ทั่วไปการสังเกตผลงานเปนการพิจารณา  ประเมินผลงานที่เกิดขึน้  ซ่ึงจะตองอาศัยเกณฑที่กําหนดไว  
โดยนําผลงานไปเปรียบเทยีบกับเกณฑ  ซ่ึงอาจพิจารณาภาพรวมใหคะแนนหรือจัดอนัดับความสําคัญ
จากภาพรวมทัง้หมด  หรือพจิารณาในมิตหิรือดานตาง ๆ  เชน  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความ
ประณีต  ความคงทน  ความกลมกลืน  ความเปนเอกภาพ  ความสมดุลย  วิสัยทัศนกวางไกล  ความ
เที่ยงตรง  ฯลฯ 
 ผูสอนควรตระหนกัวา  ถาผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนอยางจริงจัง  และตอเนื่องกย็อมเอื้อ
ตอการบรรลุผลในการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนมีมากมายหลายกิจกรรม  ที่สําคัญไดแก 
  1.  การพูด  อาน  เขียน  ทองจําในเรื่องที่เรียน 
  2.  การซักถาม  การตอบคําถาม 
  3.  การอภิปราย  ออกความเห็น 
  4.  การทําแบบฝกหัด 
  5.  การผลิตผลงานตาง ๆ เชน  วาดภาพ  ปน  แกะสลัก  ประดิษฐ  แตงโคลง  กลอน  
เขียนบทความ  ฯลฯ 
  6.  การฝกปฏิบัติ  เชน  นั่งสมาธิ  ปลูกตนไม  เลนกฬีา  เลนดนตรี  ฯลฯ 
   ฯลฯ 
 ดังนั้นควรสงเสริมใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนทีก่ลาวมา  และใชการสังเกตการณให
เปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครู  
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