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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	วัตถุประสงค์เฉพาะ	เพื่อ	(1)	ศึกษาปัญหา	และความต้องการ

ของครูผู้รับการนิเทศ	เพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	(2)	สร้างรูปแบบการนิเทศครู	เพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	(3)	

ทดลองรูปแบบการนิเทศครู	 เพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 (4)	 ประเมินรูปแบบการนิเทศครู	 เพื่อพัฒนา

สู่ครูมืออาชีพ	 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูผู้รับการนิเทศ

ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษาและครู	จ�านวน	353	คน	เป็นผู้ตอบแบบสอบถามปัญหาและความต้องการในการ

รับการนิเทศ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	7	คน	เป็นผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดการนิเทศ	ผู้บริหารสถานศึกษา	

จ�านวน	3	คน	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จ�านวน	8	คน	ตัวแทนครูโรงเรียนละ	1	คน	รวมจ�านวน	14	คน	

ซึ่งอยู่ในสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติการนิเทศที่ดี	 จ�านวน	 3	 โรงเรียน	 กลุ่มเป้าหมายในการสร้างรูปแบบ	

การนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 ได้แก่	 ผู้ทรงคุณวุฒิส�าหรับการประชุมสนทนากลุ่ม	 จ�านวน	 12	 คน

และผู้เชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบการนิเทศ	ครั้งที่	1	จ�านวน	18	คน	กลุ่มเป้าหมายในการการทดลอง

รูปแบบการนิเทศครู	 คือ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 และครู	 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม	 จ�านวน	 28	 คน	 กลุ่ม

เป้าหมาย	 ในการประเมินรูปแบบการนิเทศครู	 คือ	 ผู้เชี่ยวชาญ	 จ�านวน	 17	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

ได้แก่	 แบบสอบถาม	 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 แบบประเมินรูปแบบ	 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ	 สถิติพื้นฐาน

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการวิเคราะห์เน้ือหา	
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ผลการวิจัย พบว่า

	 1.	รูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	ประกอบด้วย	1)	หลักการ	ประกอบด้วย	3	หลักการ	ได้แก่	(1)	หลักการนิเทศเชิงคุณภาพ	(2)	หลัก

การนิเทศแบบมีส่วนร่วม	 (3)	 หลักการคุณธรรมในการนิเทศ	 2)	 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	 ได้แก่	 (1)	 เพื่อ

ให้มีการด�าเนินการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล	 (2)	 เพื่อให้ครูผู้รับ

การนิเทศ	สามารถปฏิบัตงิานตามภาระหน้าที	่ได้อย่างมปีระสทิธิผล	และประสทิธิภาพ	(3)	เพือ่ให้เป็นแนวทาง

ให้ผู้นิเทศ	ผู้สนับสนุนการนิเทศ	ผู้เกี่ยวข้อง	น�ารูปแบบในการนิเทศ	ไปใช้ในการนิเทศครูในโรงเรียนจนเกิด

ประโยชน์ในการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ	 3)	 กลไกการด�าเนินการ	 ได้แก่	 (1)	 การบริหารงานนิเทศ

แบบกัลยาณมิตรนิเทศ	(2)	การบริหารความรับผิดชอบ	(3)	การพัฒนาเครือข่ายในการนิเทศ	4)	วิธีด�าเนิน

การ	มี	 5	องค์ประกอบหลัก	ดังนี้	 1)	การศึกษาสภาพปัญหา	และความต้องการของผู้รับการนิเทศ	 ได้แก่	

(1)	 การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ	 (2)	 คณะกรรมการร่วมวิเคราะห์นโยบาย	 (3)	 ก�าหนดวัตถุประสงค์

การศึกษาปัญหา	 และความต้องการ	 (4)	 คณะกรรมการนิเทศร่วมก�าหนดขอบเขต	 หลักเกณฑ์การศึกษา

ปัญหา	และความต้องการ	(5)	สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลปัญหา	และความต้องการ	(6)	ด�าเนินการศึกษา

ปัญหา	และความต้องการ	(7)	วิเคราะห์ข้อมูล	จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	และความต้องการ	(8)	สรุป

ผลและรายงานผลการศึกษาปัญหา	และความต้องการ	2)	การวางแผนการนิเทศ	ได้แก่	 (1)	ประชุมชี้แจง

ผลการศกึษาปัญหา	และความต้องการ	(2)	ร่วมระดมความคดิก�าหนดทางเลอืก	หรอืวธีิการนิเทศ	(3)	ตดัสนิใจ

เลอืกวิธกีารนเิทศ	และจดัท�าโครงการนเิทศ	(4)	จดัท�าคูม่อืการนเิทศ	ปฏทิินนเิทศ	(5)	การเตรยีมความพร้อม

ในการนิเทศ	 (6)	 รายงานผลการวางแผนการนิเทศ	 3)	 การปฏิบัติการนิเทศ	 ได้แก่	 (1)	 ประชุมชี้แจงแผน

การนิเทศ	 คู่มือการนิเทศ	 วิธีการนิเทศ	 (2)	 ประสานงาน	 นัดหมายในการนิเทศ	 (3)	 ตรวจสอบการเตรียม

สิ่งอ�านวยความสะดวก	 ส�าหรับการนิเทศ	 (4)	 ปฏิบัติการนิเทศ	 เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของคร	ู

(5)	ด�าเนินการนิเทศอย่างต่อเน่ือง	(6)	ตดิตามผลการนิเทศ	4)	การสร้างสมัพนัธภาพ	และขวญัก�าลงัใจ	ได้แก่	

(1)	ใช้หลกักัลยาณมติรในการนิเทศ	(2)	เน้นการมส่ีวนร่วมในกิจกรรมของครูผู้รบัการนิเทศ	(3)	มคีวามเข้าใจ	

และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล	(4)	ใช้หลักคุณธรรมในการนิเทศ	(5)	กระตุ้นเสริมความมั่นใจให้

กับผู้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่อง	 (6)	 ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณ	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	 5)	 การ

ประเมินผลการนิเทศ	ได้แก่	(1)	ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน	(2)	ก�าหนดวัตถุประสงค์การ

ประเมิน	(3)	ก�าหนดขอบเขต	หลักเกณฑ์	วิธีการประเมิน	(4)	สร้างเครื่องมือวัด	และประเมินผลการนิเทศ	

(5)	ประชมุชีแ้จงการใช้เครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการนิเทศ	(6)	วดัและประเมนิผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ	

(7)	 วิเคราะห์ผล	 สรุปผลการประเมินผลการนิเทศและข้อเสนอ	 (8)	 รายงานผล	 การประเมินการนิเทศ

เผยแพร่ผลการนิเทศ	6)	การประเมินผลการนิเทศ	ได้แก่	(1)	การประเมนิปัจจัยน�าเข้า	(2)	การประเมนิกระบวน

การนิเทศ	(3)	การประเมินผลการนิเทศ	7)	เงื่อนไขความส�าเร็จ	ได้แก่	 (1)	 เงื่อนไขด้านผู้บริหาร	(2)	ด้าน

ระบบการนิเทศ	(3)	ด้านการให้ขวัญก�าลังใจ	(4)	ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู	2.	ผลการประเมิน

รูปแบบ	และการประเมนิคูม่อืการใช้รูปแบบ	การนิเทศครูเพือ่พฒันาสูค่รมูอือาชพี	ด้านความเหมาะสม	ความ

เป็นไปได้	ความเป็นประโยชน์	พบว่าผลการประเมนิโดยรวมและผลการประเมนิรายด้านอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	

ค�าส�าคัญ: การนิเทศ, ครู, การนิเทศครู, พัฒนา, ครูมืออาชีพ



21

◆ รูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ◆Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

Abstract

 The general purpose of this research was to create a model for teacher supervision 

in order to develop them into professional teachers under the Office of the Basic 

Education Commission. The specific objectives were :

 1) to study the problems and needs of the teachers attending the supervision

training for developing into professional teachers; 2) to create a model for teacher 

supervision to develop them into professional teachers 3) to experiment the created model 

of teacher supervision and 4) to evaluate the model. The research target group was 353 

school administrators and teachers who were respondents of the questionnaire about the 

problems and needs for supervision training. Seven experts were interviewed about the 

supervision concept. Three school administrators, eight head supervisors and three

teacher representatives, each from three schools with outstanding supervision performance 

totaling 14 persons. Twelve experts in group discussion and 18 specialists in evaluating 

teacher supervision model were invited for creating the model. The target group for 

experimenting the model was the school administrator and teachers in Non Kaw Vitthayakom 

totaling 28 persons. The evaluation of the teacher supervision model was conducted by 

17 specialists. The research tools were questionnaire, in-depth interview, evaluation form. 

Data was analyzed through percentage, mean, standard deviation as well as content 

analysis.

 The research findings were as follows:

 1. The model of teacher supervision to develop professional teachers under the

Office of the Basic Education Commission consisted of 1) principles which were

subdivided into (1) qualitative supervision principles; (2) participatory supervision principles; 

and (3) moral  supervision principles. 2) The objectives of the model were, namely (1) to 

organize teacher supervision so as to effectively develop professional teachers; (2) to help 

the supervised teachers perform their duties effectively and efficiently; and (3) to be the 

guidelines for the supervisors, the supervision supporters, and the related people to use 

the teacher supervision model to develop professional teachers. 3) The mechanism of

operations comprised (1) friendly supervision management; (2) responsibility management; 

(3) development of supervision network 4) The procedures had five main components as 

follows: (1) studying the problems and needs of the supervision recipients by (1.1) 
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appointing supervision committee; (1.2) policy analyzing of joint committee; (1.3) identifying 

the objectives of the study of the problems and needs; (1.4) jointly determining the scope, 

criteria for the study of the problems and needs; (1.5) creating tools to collect data of 

problems and needs; (1.6) starting the study of the problems and needs; (1.7) analyzing the 

data, setting the priorities of the problems and needs; (1.8) summarizing and reporting the 

results of the study of the problems and needs. (2) supervision planning by having (2.1)

a meeting to inform about the study results of the problems and needs; (2.2) brainstorming 

about the choice of supervision methods; (2.3) deciding about the supervision method and 

organizing the supervision project; (2.4) making supervision handbook and schedule; 

(2.5) making preparation for supervision; (2.6) reporting about supervision planning.

(3) starting the supervision operation (3.1) having meeting to inform about supervision 

plan, handbook and method; (3.2) coordinating and making appointments for supervisions; 

(3.3) checking the facilities for supervision; (3.4) running the supervision session to develop 

professional teachers; (3.5) organizing continuous supervision; (3.6) following up the

supervision results. (4) creating relationship and morale by (4.1) using friendly relationship 

in supervision; (4.2) emphasizing the participatory activities in the supervision by recipient 

teachers; (4.3) understanding and accepting the differences of individuals; (4.4) using 

moral principle in supervision; (4.5) giving continuous encouragement to the supervision 

recipients; (4.6) school  administrators giving support through budget and facilities. (5) the 

supervision evaluation consisting of (5.1) studying the  de ta i l s  o f  eva lua t ion (5 .2 ) 

determining the objectives of the evaluation (5.3) fixing the scope, criteria and the method 

of evaluation (5.4) building the tools for measuring and evaluating the supervision

(5.5) organizing meetings to inform about the tools for measuring and evaluating the

supervision (5.6) making a systematic measurement and evaluation of the supervision 

(5.7) analyzing the results, summarizing the supervision evaluation and the suggestions 

(5.8) reporting the results of the supervision evaluation and disseminating them. 6) The 

evaluation of the supervision involved (6.1) the input factors, (6.2) the supervision process, 

and (6.3) the supervision evaluation. 7) The conditions for success comprising (7.1) school 

administrators, (7.2) supervision procedure, (7.3) morale support, (7.4) encouragement for 

teacher development 1) In the evaluation results of the model and the model handbook for 

teacher supervision development to professionalism, the aspects of appropriateness, 

feasibility and usefulness were at the highest level.

Keywords: Supervision, Teacher, Supervision Teacher, Development, Professional Teacher
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บทน�ำ

	 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ	

สติปัญญา	ความรู้	คุณธรรม	มีจริยธรรม	วัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มคีวามสขุ	โดยจัดกระบวนการเรยีนรูท้ีมุ่ง่ปลกูฝังจิตส�านกึทีถ่กูต้อง	มคีวามภาคภูมใิจในความเป็นไทย

รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม	 และประเทศชาติ	 ร่วมส่งเสริมศาสนา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 การกีฬา	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ภูมิปัญญาไทยตลอดจนความรู้อันเป็นสากล	ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	และ

สิง่แวดล้อม	มคีวามสามารถในการประกอบอาชีพ	รูจั้กการพึง่ตนเอง	มคีวามคิดสร้างสรรค์	ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตามผลการจัดการศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมาน้ันยังไม่บรรลุจุดหมาย

ของหลกัสตูร	จึงมกีารปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษทีส่อง	(พ.ศ.	2552-2561)	มุง่เน้นการพฒันาคุณภาพ	

จริยธรรมในการด�ารงชีวิต	 มาตรฐานการศึกษา	 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู	้ การส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ	 ดังน้ันคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายจะต้องด�าเนินการให้บรรลุผล

	 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทย	ตัวช้ีวัดทีส่ะท้อนถงึขดีความสามารถในการจัดการศึกษา

ที่ประเมินโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ	 (International	 Institute	 for	

Management	 Development	 :	 IMD)	 ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัด

การศึกษาของประเทศ	ผลการประเมนิพบว่าสมรรถนะทางการศึกษาไทยอยู่ในล�าดับที	่48	การวดัและ

ประเมินคุณภาพของของเด็กไทยที่มีอายุ	 15	 ปี	 จากผลสัมฤทธิ์การสอบ	 PISA	 (Programme	 for	

International	Student	Assessment)	อยู่ในล�าดับที่	44	การวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	

(TOEFL)	อยูใ่นล�าดับที	่57	โดยรวม	ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางการศึกษาไทยจัดอยู่ในกลุม่ต�า่

(กระทรวงศึกษาธิการ,	 2558:	 47-59)	 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไทย	 ยังสอดคล้องกับ

เวทีเศรษฐกิจโลก	(World	Economic	Forum	:	WEF)	ที่ได้ประเมินขีดความสามารถทางการศึกษา

ของประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลกจ�านวน	140	ประเทศ	ระหว่างปี	พ.ศ.	2558-2559	คุณภาพการศึกษาของ

ไทย	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อยู่ในล�าดับที่	86	คุณภาพระบบการศึกษา	อยู่ในล�าดับที่	74	คุณภาพ

การจัดการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	อยูใ่นล�าดับที	่79	จากผลการประเมนิเป็นโจทย์

ทีต้่องแก้ปัญหาเร่งด่วน	และเป็นตัวบ่งช้ีทีส่ามารถสะท้อนถงึคุณภาพของครไูด้เช่นเดียวกนั	(กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2559:	ญ)

	 ปัญหาส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยยังไม่ประสบผลส�าเร็จ

และเป็นประเด็นทีส่�าคัญทีส่่งผลต่อคุณภาพการศึกษา	คือคุณภาพของคร	ูพบปัญหา	7	ประเด็น	ได้แก่	

1)	 การพัฒนาครูในประเทศยังไม่เป็นระบบ	 ไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาใน

ภาพรวม	 ไม่มีระบบฐานข้อมูลของครู	 การก�ากับ	 ติดตามไม่มีประสิทธิภาพ	 2)	 กลไกการขับเคลื่อน
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◆ ทิปพเนตร ศรีนา สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง จิณณวัตร ปะโคทัง ◆

เพื่อพัฒนาครูไม่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง	 ระบบการบริหารจัดการ

นิเทศ	 ติดตามผลที่จะช่วยเหลือ	 พัฒนาครู	 ไม่เข้มแข็ง	 3)	 หลักสูตรการพัฒนาครูไม่สอดคล้องกับ

ความต้องการจ�าเป็นของครู	 ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของห้องเรียน	 หลักสูตรการจัดอบรมยึด

ตามความจ�าเป็นของผู้รับผิดชอบ	4)	วิธีการ	และนวัตกรรมในการฝึกอบรม	สาระการพัฒนาครู	ยังใช้

รูปแบบเดิม	ๆ	ส่วนใหญ่ใช้การบรรยาย	ฝึกอบรม	และพัฒนาในห้องประชุม	ไม่ตรงกับความต้องการ

ของครู	มีระยะเวลาน้อย	ไม่เหมาะกับเนื้อหา	5)	การจัดอบรมพัฒนาครู	ส่วนใหญ่เน้นการอบรมนอก

สถานที่	ท�าให้ดึงครูออกจากห้องเรียน	ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน	โดยเฉพาะโรงเรียน

ที่ครูไม่ครบช้ัน	 6)	 ระบบการติดตามผลการพัฒนาครูไม่มีประสิทธิภาพ	 ไม่ต่อเนื่อง	 7)	 ครูขาดแรง

จูงใจในการพัฒนาตนเอง	ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง	เพื่อพัฒนาด้านความรู้	และทักษะ

ด้านการจัดการเรียน	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2556:	ข-ค)

	 จากการศึกษาหลกัการแนวคิด	ทฤษฎี	ของนกัการศึกษาหลายท่าน	ผลการวจัิยต่าง	ๆ 	ทางออก

ที่ส�าคัญในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา	คือการพัฒนาคุณภาพของครู

ให้เป็นครมูอือาชีพซ่ึงเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิงโดยเฉพาะการแก้ปัญหา	และพฒันา

คุณภาพของคร	ูใน	7	ประเด็น	และหนึง่ประเด็นทีส่�าคัญทีส่่งผลต่อคุณภาพครเูป็นอย่างยิง่	คือประเด็น

กลไกการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาครูไม่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง	 ระบบ

การบริหารจัดการนิเทศ	 ติดตามผลที่จะช่วยเหลือพัฒนาครู	 ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพของครู

ในประเด็นนี้คือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการนิเทศ	 ติดตามผลที่จะช่วยเหลือพัฒนาครู	 ทั้งนี้

เนื่องจากการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีด�าเนินการให้ค�าปรึกษา	 ช้ีแนะ	 อย่างมีจุดมุ่งหมายที่

ชัดเจน	 เป็นระบบ	 มีรูปแบบวิธีการ	 กิจกรรมนิเทศที่หลากหลาย	 สามารถปรับให้เข้ากับบริบทของ

สถานศึกษา	ความต้องการของคร	ูเป็นการปฏิบติังานเป็นแบบมส่ีวนร่วมทัง้ผู้นเิทศ	และผู้รบัการนเิทศ	

การนิเทศจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน�าไปใช้ในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ	

ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับได้อย่างมีประสิทธิผล	และประสิทธิภาพ	และสามารถเรียกได้ว่าครูมือ

อาชีพ	ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจและต้องการในการวจัิยรปูแบบการนิเทศครเูพือ่พฒันาสูค่รมูอือาชีพ	สงักัด

ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ทัง้นีเ้พือ่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพครใูห้เป็น

ครูมืออาชีพ	เพื่อคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดหมายของการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 การวิจัยในครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ไว้ดังนี้
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 1.	วัตถุประสงค์ทั่วไป

	 	 เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

 2.	วัตถุประสงค์เฉพำะ

	 	 2.1	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา	และความต้องการของครูผู้รับการนิเทศ	เพื่อพัฒนาสู่ครูมือ

อาชีพ	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 	 2.2	 เพือ่สร้างรปูแบบการนเิทศคร	ูเพือ่พฒันาสูค่รมูอือาชีพ	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

		 	 2.3	 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศครู	 เพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

		 	 2.4	 เพื่อน�าเสนอรูปแบบการนิเทศครู	 เพื่อพัฒนาสู ่ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 การวิจัยในครั้งนี้	 มุ่งศึกษารูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัย	ดังนี้	

 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ	

	 รูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน	มขีอบเขตในการวจัิยด้านเนือ้หา	ได้แก่	1)	แนวคิดเกีย่วกบัรปูแบบ	ประกอบด้วย	ความหมาย

ของรปูแบบ	องค์ประกอบรปูแบบ	ประเภทของรปูแบบ	การสร้างรปูแบบ	2)	แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศ	

ได้แก่	 ความหมายของการนิเทศ	 จุดหมายของการนิเทศ	 หลักการนิเทศ	 กระบวนการนิเทศ	 วิธีการ	

กิจกรรมการนิเทศ	การประเมินผลการนิเทศ	บทบาทที่เกี่ยวข้องในการนิเทศ	3)	แนวคิดเกี่ยวกับครู

มืออาชีพ	ได้แก่	ความหมายของครูมืออาชีพ	ลักษณะของครูมืออาชีพ	มาตรฐานของครูมืออาชีพ

	 ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย

	 ในการวิจัยในครัง้นี	้ใช้รปูแบบการวจัิยแบบผสานวธิ	ี(Mixed	Methods	Research)	มขีอบเขต

ในการวิจัย	ดังนี้
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◆ ทิปพเนตร ศรีนา สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง จิณณวัตร ปะโคทัง ◆

 ขั้นตอนที่	1

	 1.	กลุม่เป้าหมายในการศึกษาปัญหา	และความต้องการของครผูู้รบัการนเิทศ	คือ	ครใูนโรงเรยีน

มัธยมศึกษา	สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	28	จ�านวน	42	โรเรียน	จ�านวนครู	353	คน	

	 2.	กลุ่มเป้าหมายส�าหรับการสัมภาษณ์	 และสังเคราะห์แนวคิดการนิเทศ	 และครูมืออาชีพ

คือ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	7	คน	ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการนิเทศ

	 3.	กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาแนวทางการปฏิบัติท่ีดี	 (Best	 Practice)	 เกี่ยวกับการนิเทศ

ได้แก่	ผู้บรหิารสถานศึกษา	และคร	ูในโรงเรยีนขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเลก็	จ�านวน	3	โรงเรยีน	

 ขั้นตอนที่	2

	 กลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบ	 และประเมินร่างรูปแบบ	 คือผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	 12	 คน	

โดย	วิธีการประชุมสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	และผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	18	คน	เพื่อตรวจสอบและ

ประเมิน	ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบ	และคู่มือการใช้รูปแบบ	

 ขั้นตอนที่	3	

	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 ได้แก่	

ผู้บริหาร	 สถานศึกษา	 และครู	 จ�านวน	 28	 คน	 สังกัดโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม	 อ�าเภอโนนคูณ	

จังหวัดศรีสะเกษ

 ขั้นตอนที่	4	

 กลุม่เป้าหมายในการประเมนิรปูแบบการนิเทศคร	ูคือผู้เช่ียวชาญ	ทีม่คีวามรู	้และประสบการณ์

ด้านการนิเทศ	 จ�านวน	 17	 คน	 เพื่อตรวจสอบ	 และประเมิน	 ความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 และ

ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ	

 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ	

	 รูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	มีขอบเขตในการวิจัยด้านเนื้อหา	ได้แก่	1)	แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ	2)	แนวคิดเกี่ยวกับ

การนิเทศ	3)	แนวคิดเกี่ยวกับครูมืออาชีพ	

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  

	 กรอบแนวคิดการวิจัย	 รูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มีกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง	 ดังนี้	 1)	 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ	 ได้แก	่
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◆ รูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ◆

องค์ประกอบรูปแบบ	 ประเภทของรูปแบบ	 การสร้างรูปแบบ	 รูปแบบการพัฒนาครู	 สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	2)	แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศ	ได้แก่	การศึกษาปัญหา	ความต้องการ	

การวางแผนการนิเทศ	การปฏิบัติการนิเทศ	การสร้างสัมพันธภาพ	และขวัญก�าลังใจ	การประเมินผล

การนิเทศ	 3)	 แนวคิดเก่ียวกับครูมืออาชีพ	 ได้แก่	 ความรู้	 และประสบการณ์วิชาชีพ	 สมรรถนะ

ด้านการจัดการเรียนรู้	คุณธรรม	จริยธรรมส�าหรับครู	กรอบแนวคิดการวิจัยได้วางไว้	ตามภาพที่	1	ดังนี้

ภำพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัยรูปแบบการนิเทศครู	เพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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◆ ทิปพเนตร ศรีนา สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง จิณณวัตร ปะโคทัง ◆

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจัยเรื่อง	 รูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	เป็นการวิจัยแบบผสม	(Mixed	Methods	Research)	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษา

ตามล�าดับ	4	ระยะ	ดังนี้	1)	การศึกษาปัญหา	และความต้องการของครูผู้รับการนิเทศ	2)	การสร้าง

รูปแบบการนิเทศ	 3)	 การทดลองใช้รูปแบบ	 4)	 การน�าเสนอรูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมือ

อาชีพ	 วิธีการด�าเนินการวิจัย	 ได้ด�าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา	 (Research	 and	

Development)	โดยด�าเนินการตามขั้นตอนดังภาพที่	2

➩ วิธีด�ำเนินกำรวิจัยขั้นตอนกำรวิจัย

1.	การศึกษาปัญหา	 และความต้องการ

	 ของครูผู้รับการนิเทศ	 เพื่อพัฒนาสู่

	 ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงานคณะ

	 ก ร รมก า รก า ร ศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐ าน	

	 (Research	:	R1)

-	 ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	สังเคราะห์

	 เป็นแนวคิดการนิเทศ	

-	 ศึกษาปัญหา	และความต้องการของผู้รับการนิเทศ	

-	 สังเคราะห์แนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	7	คน

-	 ศึกษาแนวทางการปฏิบัติการนิเทศ	จากโรงเรียนที่มีผลการ

	 ปฏิบัตงิานที่ดีทางด้านการนิเทศในโรงเรียน	3	โรงเรียน	คอื	

	 ขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	และขนาดใหญ่พิเศษ	

-	 น�าข้อมลูการศึกษาปัญหาและความต้องการ	ทีไ่ด้มาวิเคราะห์

	 ข้อมูลทางสถิติ	วิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)

➩
➩ ➩

➩ ➩
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◆ รูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ◆

	รูปแบบการนิเทศครู	เพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ภำพที่	2	วิธีด�าเนินการวิจัย

➩ ➩

2.	สร้างรูปแบบการนิเทศครู	เพื่อพัฒนา

	 สู ่ ครูมืออา ชีพ	 สั งกัดส� านักงาน

	 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 (Development	:	D1)

-	 สร้างรูปแบบการนิเทศครู	เพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	

-	 ตรวจสอบความถูกต้องโดยอาจารย์ที่ปรึกษา	

-	 น�ารปูแบบการนเิทศครเูพือ่พฒันาสูค่รมูอือาชีพ	เข้าประชุม

	 กลุ่มสนทนา	(Focus	Group)	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	

-	 ปรบัปรงุแก้ไขรปูแบบการนเิทศคร	ูเพือ่พฒันาสูค่รมูอือาชีพ	

	 ครั้งที่	1	ตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ

-	 ประเมินรูปแบบการนิเทศครู	 เพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	

	 โดยผู้เชี่ยวชาญ

-	 น�าข้อมูลผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่า

	 ทางสถิติ	

-	 ปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการนิเทศครู	 เพื่อพัฒนาสู่ครู

	 มืออาชีพ	ครั้งที่	2

-	 ตรวจสอบความถูกต้องโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

➩ ➩

3.	ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศครูเพื่อ

	 พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 (Research	 :	

	 R2)

-	 น�ารูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพไปใช้จริง

	 กับกลุ่มตัวอย่าง	

-	 น�าข้อมลูจากการทดลองใช้มาวเิคราะห์หาค่าทางสถติิ	และ

	 วิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)

➩

➩
➩ ➩

➩

-	 ประเมนิรปูแบบการนเิทศคร	ูเพือ่พฒันาสูค่รมูอือาชีพ	โดย

	 ผู้เช่ียวชาญ	 เพื่อประเมินความเหมาะสม	 ความเป็นไปได	้

	 และความเป็นประโยชน์	

-	 น�าข้อมูลวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ

4.	ประเมินรูปแบบการนิเทศครูเพื่อ

	 พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	สังกัดส�านักงาน

	 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 (Development	:	D2)

➩ ➩



30

◆ ทิปพเนตร ศรีนา สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง จิณณวัตร ปะโคทัง ◆

ผลกำรวิจัย

	 1.	ผลศึกษาปัญหา	และความต้องการของครูผู้รับการนิเทศ	เพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีดังนี้

	 	 1.1	ผลการศึกษาปัญหาการนเิทศคือ	ผู้นิเทศ	ผู้รบัการนเิทศ	ผู้สนับสนนุการนิเทศ	มภีาระ

งานอื่นโดยเฉพาะงานนโยบายที่ไม่ใช่งานพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง	ท�าให้ครูมีภาระงานเพิ่มขึ้น	

การน�าครูออกจากห้องเรียน	 โรงเรียนเพื่อเข้ารับการอบรมเรื่องอ่ืน	 ๆ	 ที่ไม่เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอน	ครไูม่สามารถรบัการนเิทศได้สม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	ข้อจ�ากดัด้านงบประมาณท�าให้ไม่สามารถ

นิเทศ	พัฒนาตรงความต้องการของครูได้	ครูมีความรู้สึกว่าการนิเทศเป็นการสร้างภาระมากกว่า	

	 	 1.2	ผลการศึกษาความต้องการของครูผู้รับการนิเทศพบว่า	 ควรลดภาระงานอ่ืน	 ๆ	 ที่ไม่

จ�าเป็น	หรือนโยบายจากหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน	ลดการน�าครูออกจาก

ห้องเรยีน	มุง่เน้นการนเิทศในช้ันเรยีนมากขึน้	ควรพฒันาทกัษะการจัดการเรยีนการสอนทีต่รงกบัความ

ต้องการความจ�าเป็นของครู

	 2.	ผลการสร้างรูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่ารูปแบบมีดังนี้

	 	 2.1	ผลการสร้างรูปแบบตามองค์ประกอบของรูปแบบที่ก�าหนดไว้	 คือ	 1)	 วัตถุประสงค	์

ได้แก่	 เพื่อให้มีการด�าเนินการนิเทศครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล	 ผู้รับการนิเทศ

สามารถปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล	และประสิทธิภาพ	และผู้นิเทศ	ผู้สนับสนุน

การนิเทศ	ผู้เกี่ยวข้อง	 น�ารูปแบบไปใช้ในการนิเทศครูในโรงเรียนจนเกิดประโยชน์ในการพัฒนาครูให้

เป็นครมูอือาชีพ	2)	หลกัการ	ได้แก่	หลกัการนเิทศเชิงคุณภาพ	หลกัการนเิทศแบบมส่ีวนร่วม	หลกัการ

คุณธรรมในการนิเทศท่ีดี	 3)	 กลไกการด�าเนินการ	 ได้แก่	 การบริหารงานแบบกัลยาณมิตรนิเทศ	

การบริหารความรับผิดชอบการพัฒนาเครือข่ายในการนิเทศ	4)	วิธีด�าเนินการ	ได้แก่	การศึกษาสภาพ

ปัญหา	และความต้องการของผู้รับ	การวางแผนการนิเทศ	การปฏิบัติการนิเทศ	การสร้างสัมพันธภาพ	

และขวัญก�าลังใจ	 5)	 การประเมินผลการนิเทศ	 ได้แก่	 การประเมินผลด้านปัจจัยสนับสนุนการนิเทศ	

การประเมนิผลกระบวนการนเิทศ	การประเมนิผลทีเ่กดิขึน้จากการนเิทศ	6)	เง่ือนไขความส�าเรจ็	ได้แก่	

ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	ผู้นิเทศ	ให้ความส�าคัญในการนิเทศ	มีการนิเทศอย่างเป็นระบบ	และมีความ

ต่อเนือ่ง	สภาพการให้ขวญัก�าลงัใจ	และบรรยากาศในการนเิทศ	การส่งเสรมิสนบัสนนุในการพฒันาครู	

และบุคลากรของผู้บริหาร	 ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 ด้านความ

เหมาะสม	ความเป็นไปได้	ความเป็นประโยชน์	พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ	
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◆ รูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ◆

	 	 2.2	ผลการสร้างคู่มือการด�าเนินงานตามรูปแบบ	ประกอบด้วย	1)	หลักการและเหตุผล

2)	วตัถปุระสงค์	3)	ข้อจ�ากดัในการน�าคู่มอืไปใช้	4)	วธิกีารน�าคู่มอืรปูแบบการนเิทศไปใช้	5)	วธิดี�าเนิน

การการนเิทศตามรปูแบบ	6)	การประเมนิผล	7)	เง่ือนไขความส�าเรจ็	ผลการประเมนิคู่มอืการด�าเนนิงาน

ตามรูปแบบการนิเทศ	ด้านความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	ความเป็นประโยชน์	พบว่าโดยรวม	และ

ผลการประเมินแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

	 3.	ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่าผลการประเมินก่อนการทดลองใช้รูปแบบ	โดยรวมอยู่ในระดับดี

ผลการประเมินหลังการทดลองใช้รูปแบบผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก	 ผลการประเมินรูปแบบ

การนิเทศโดยครูที่ทดลองใช้ด้านความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	ความเป็นประโยชน์	พบว่าโดยรวม

อยู่ในระดับดีมาก

	 4.	ผลการประเมนิรปูแบบการนเิทศครเูพือ่พฒันาสูค่รมูอือาชีพ	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 17	คน	ผลการประเมินพบว่า	 วัตถุประสงค์	 หลักการ	

กลไกการด�าเนินการ	วิธีด�าเนินการ	การประเมินผล	เงื่อนไขความส�าเร็จ	ผลการประเมินแต่ละรายการ	

และโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 จากการวจัิยเรือ่งรปูแบบการนเิทศครเูพือ่พฒันาสูค่รมูอือาชีพ	สงักัดส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีประเด็นที่ค้นพบที่น่าสนใจ	และผู้วิจัยน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้

	 1.	ผลการศึกษาปัญหา	พบว่าปัญหาการนเิทศคือผู้นเิทศ	ผู้รบัการนเิทศ	ผู้สนบัสนนุการนิเทศ	

มีภาระงานอ่ืนโดยเฉพาะงานนโยบายที่ไม่ใช่งานพัฒนาการเรียนการสอนท�าให้ครูมีภาระงานเพิ่มขึ้น	

ไม่สามารถปฏิบัติการนิเทศได้สม�่าเสมอและต่อเนื่อง	 ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณท�าให้ไม่สามารถนิเทศ	

พฒันาตรงตามต้องการของครไูด้	ครมูคีวามรูส้กึว่าการนิเทศเป็นการสร้างภาระมากกว่า	ต้องการรบัการ

นิเทศอยู ่ในระดับปานกลาง	 ครูต้องการรับการนิเทศมากที่สุดคือด้านคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของคร	ูด้านการพฒันาตนเอง	ด้านความรู	้ประสบการณ์	เกีย่วกบัวิชาชีพคร	ูและด้านคุณธรรม

จริยธรรม	 จรรยาบรรณความเป็นครู	 ตามล�าดับ	 ปัญหาที่พบอยู่ในระดับปานกลางอาจเน่ืองมาจาก

กระบวนการนิเทศไม่เป็นระบบ	ไม่เข้มแข็ง	การด�าเนินการไม่ต่อเนื่อง	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ	 (2556:	 ข-ค)	 ที่ส�าคัญคือการพัฒนาครูในประเทศยังไม่เป็นระบบ	 ไม่มีหน่วย

งานหลักที่รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาในภาพรวม	ไม่มีระบบฐานข้อมูลของครู	การก�ากับ	ติดตาม

ไม่มีประสิทธิภาพ	 กลไกการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาครูขาดประสิทธิภาพ	 เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็น

วชิาชีพช้ันสงู	หลกัสตูรการพฒันาครไูม่สอดคล้องกับความต้องการความจ�าเป็นของคร	ูไม่สอดคล้องกับ
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ความเป็นจริงของห้องเรียน	 การจัดอบรมพัฒนาครู	 ส่วนใหญ่เน้นการอบรมนอกสถานที่	 ท�าให้ดึงครู

ออกจากห้องเรียน	ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน	ระบบการติดตามผลการพัฒนาครู	ไม่มี	

ประสิทธิภาพ	ไม่ต่อเนื่อง	ครูขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง	สอดคล้องกับ	Sphon	(1987:	17-19)	

พบว่า	การนเิทศการศึกษาจะต้องปรบัปรงุทกัษะของครใูนเรือ่งส�าคัญ	ๆ 	หลายเรือ่ง	เช่น	การวางแผน	การ

ดูแลเด็ก	การประเมินผล	และการควบคุมพฤติกรรม	เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน

เพื่อจูงใจให้ผู้นิเทศ	มองเห็นข้อบกพร่องในเรื่องที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมสิ่งต่าง	ๆ 	สอดคล้องกับ	Dew	

(1994:	 Abstract)	 พบว่า	 ครูผู้สอนมีความเห็นว่าความรู้ในการนิเทศทางการสอนเป็นสิ่งที่มีความ

จ�าเป็น	เนือ่งจากความรูแ้ละวธิกีารปฏิบติัการนเิทศย่อมเปลีย่นแปลงไปตามความต้องการความจ�าเป็น

ของผู้รับการนิเทศ	 ศึกษานิเทศก์ควรมีความรู้ในการพัฒนาเด็ก	 ๆ	 มากเท่ากับความรู้ในการนิเทศ

การสอน	 และครูที่มีประสบการณ์ในการสอนเห็นว่า	 ศึกษานิเทศก์ควรมีความรู้ในเรื่องที่จะนิเทศคน

ที่เป็นครูใหม่เพื่อให้มีความสามารถในการจัดการช้ันเรียนซ่ึงเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็น	 สอดคล้องกับ	

Cruz	 (2000:	 Abstract)	 พบว่า	 ผลของรูปแบบของการท�างานทางสังคมของการนิเทศส�าหรับ

การจัดการศึกษา	ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	การผลิตครู	เป็นสิ่งส�าคญัที่ได้รับความสนใจ

จากนักการศึกษา	 และผู้ก�าหนดนโยบายสาธารณะ	 มาตรฐานวิชาชีพ	 การก�าหนดโปรแกรมใหม่ของ

การประเมินผล	 การให้ค่าตอบแทนเงินเดือนที่สูงขึ้น	 การลดบรรยากาศ	 การท�างานราชการ	 เป็น

การพยายามนั่งเผชิญหน้ากับอาชีพการสอน	 ซ่ึงอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนระบบด้ังเดิมท่ีเป็นระบบของ

การตรวจสอบ	และควบคุมตั้งค�าถามโดยศึกษานิเทศก์	และครูผู้สอน	นักวิชาการจะต้องเสนอวิธีการ

ใหม่	 ๆ	 ที่สนองความต้องการพัฒนาของครู	 ความซับซ้อนของการสอน	 และความต้องการส�าหรับ

การเจริญเติบโต	

	 2.	ผลการสร้างรูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ประกอบด้วย	1)	วตัถปุระสงค์	2)	หลกัการ	3)	กลไกการด�าเนินการ	4)	วธิดี�าเนิน

การ	5)	การประเมินผลการนิเทศ	6)	เงื่อนไขความส�าเร็จ	และผลการประเมินรูปแบบการนิเทศเพื่อ

พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	ด้านความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	ความเป็นประโยชน์	พบว่าอยู่ในระดับมาก

ที่สุดทุกด้าน	สรุปได้ว่ารูปแบบเกิดจากการพัฒนามาจากแนวคิดต่าง	ๆ 	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้วน�าไปร่าง

รูปแบบไปเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินตรวจสอบคุณภาพ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 บุญชม

ศรีสะอาด,	 สุวิมล	 โพธิ์กลิ่น	 และปรีชา	 สามัคคี	 (2552:	 24)	 ได้เสนอไว้ว่าการสร้าง	 การพัฒนา

รูปแบบ	 และการประเมินรูปแบบนั้นจ�าจะต้องศึกษาหลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีการประเมินเพื่อเป็น

ความรูพ้ืน้ฐานส�าหรบัการด�าเนนิงานเช่นเดียวกนั	สอดคล้องกบัการวิจยัของ	สภุาภรณ์	กติติรชัดานนท์	

(2550:	93)	ท�าการวิจัยเรื่อง	การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน	มีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนารูปแบบ	4	ขั้นตอน	คือ1)	ศึกษาความต้องการในการนิเทศ
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ในการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา	 และครูผู้สอนในสถานศึกษา	 2)	 สร้างรูปแบบ

การนิเทศ	3)	ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ	4)	ประเมินผลการใช้รูปแบบ	

	 3.	ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่าผลการประเมินก่อนทดลองใช้รูปแบบอยู่ในระดับดี	และหลังการ

ทดลองใช้รปูแบบ	อยู่ในระดับดีมาก	และผลการประเมนิรปูแบบการนเิทศครโูดยครทูีท่ดลองใช้รปูแบบ

ด้านความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 และความเป็นประโยชน์	 มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด

ทกุด้าน	อาจเนือ่งมาจาก	การสร้างรปูแบบการนเิทศได้มกีารด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	การสงัเคราะห์อยู่

บนพืน้ฐาน	หลกัการและทฤษฎี	นอกจากนีร้ปูแบบการนเิทศยงัสอดคล้องกบัสภาพการปฏิบติัจรงิในการ

นิเทศ	จึงส่งผลให้ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน	สอดคล้องกับผล

การวิจัยของ	วาสนา	ต่อชาติ	(2553:	350-356)	พบว่า	การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลาง	มีผลการประเมินก่อนใช้รูปแบบ

อยู่ในระดับดี	 และหลังการใช้รูปแบบอยู่ในระดับดีมาก	 ประสิทธิผลของรูปแบบโดยครูผู้ทดลองใช้

พบว่า	 รูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 สอดคล้องผลการวิจัยของ	 สุภาภรณ์	 กิตติรัชดานนท	์

(2550:	 138-143)	 พบว่าการพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน	รปูแบบเมือ่น�าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จรงิ	ผู้บรหิารสถานศึกษาสามารถปฏิบติัตามขัน้ตอน

ได้อย่างเป็นรูปธรรม	มีประสิทธิผลในการนิเทศ	

	 4.	ผลการประเมนิรปูแบบการนเิทศครเูพือ่พฒันาสูค่รมูอือาชีพ	สงักัดส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 17	คน	ผลการประเมินพบว่า	 วัตถุประสงค์	 หลักการ	

กลไก	การด�าเนนิการ	วธิดี�าเนนิการ	การประเมนิผล	เง่ือนไขความส�าเรจ็	ผลการประเมนิแต่ละรายการ	

และโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะในการสร้างรูปแบบผู้วิจัยได้ด�าเนินการตาม

หลักการ	แนวคิดทฤษฎีการสร้างรูปแบบของนักการศึกษา	จนได้รูปแบบที่มีความเหมาะสม	ความเป็น

ไปได้	ความเป็นประโยชน์	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาภรณ์	กิตติรัชดานนท์	(2550:	138-143)	

พบว่าการพฒันารปูแบบการนเิทศ	การจัดการเรยีนการสอนในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	มคีวามเหมาะสม	

ความเป็นได้	 ความเป็นประโยชน์	 ในระดับมากท่ีสุด	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของรักพงษ์	 บุญศิร	ิ

(2559:	228)	พบว่ารปูแบบการนเิทศภายในด้านงานวิชาการเครอืข่ายโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเลก็	

รูปแบบมีความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	ความเป็นประโยชน์	ในระดับมากที่สุด	
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ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 1.	หน่วยงานต้นสังกัดควรน�ารูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพของครอูย่างจรงิจัง	และมกีารด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจะเป็นหนทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตรงประเด็น	

	 2.	ในการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ	 ผู้บริหารการศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้

ความส�าคัญทีปั่ญหา	และความต้องการของครเูป็นหลกั	และน�ารปูแบบการนิเทศไปใช้แก้ปัญหาให้ตรงจุด

โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนของครู	และเน้นที่โรงเรียนเป็นส�าคัญ

	 3.	 ผู้บรหิารสถานศึกษาควรน�าหลกัการบรหิาร	และรปูแบบการนเิทศคร	ูไปใช้ในการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา	โดยน�าหลักกัลยาณมิตรนิเทศ	หลักการมีส่วนร่วม	หลักความรับผิดชอบไปใช้

	 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรมกีารศึกษาเปรยีบรปูแบบการนเิทศหลาย	ๆ 	รปูแบบจากสถานศึกษาหรอืหน่วยงานอ่ืน

ที่ประสบผลส�าเร็จแล้วน�าไปปรับใช้ในสถานศึกษาของตนเอง	 ทั้งนี้เพื่อได้รูปแบบการนิเทศครูที่มี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

	 2.	ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศครูที่มีประสิทธิผลโดยเน้นสถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่

เดียวกัน	 หรือการใช้กลุ่มขนาดเล็ก	 หรือวิชาชีพเดียวกันนิเทศ	 และมีการสะท้อนผลการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง
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◆ รูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ◆
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