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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการนิเทศ

การศึกษาตามแนวคิดของนักการศึกษาช้ันน าในประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์บริบท

องค์ประกอบต่าง ๆ ของแนวโน้มการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของนักการศึกษา  

ช้ันน าในประเทศไทย   กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ประกอบด้วย  กลุ่มผู้บริหาร

สถานศึกษา  กลุ่มครูผู้สอน  กลุ่มศึกษานิเทศก์ และ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ที่มีจ านวนรวม

ทั้งหมด 442 คน  เครื่องมือรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูล          เชิง

คุณภาพท าการวิเคราะหเ์ชิงเนื้อหา และการวิเคราะห์สาระจากเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  1) การได้รับ       ความร่วมมือ

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้การขับเคลื่อนการนิเทศ

การศึกษา ด าเนินไปอย่างเป็นระบบมีทิศทาง แผนงานและโครงการที่ชัดเจน โรงเรียน

จ าเป็นต้องจัดให้มี เวที เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Professional Learning 

Community: PLC) โดยมีวิทยากรภายนอกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดกระบวนทัศน์

ทางความคิดร่วมกัน และ 2) การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่าย

ออนไลน์จะเป็นสิ่งที่จ าเป็น ส าหรับรูปแบบการนิเทศจะมีลักษณะเป็นการนิเทศแบบ
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เพื่อนช่วยเพื่อน และการนิเทศด้วยกระบวนการชี้แนะและระบบพี่ เลี้ยง โดยมี

ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาช่วยพัฒนากระบวนการนิเทศ เป็นการประเมินแบบ 360 องศา 

ส่งเสริมให้ครูผู้รับการนิเทศมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของตนเอง โดยใช้

เวทีในโรงเรียนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ค าส าคัญ: การนเิทศการศึกษา แนวโน้มการนิเทศ ภาวะผู้น า ทักษะผูบ้ริหาร  

การเปลี่ยนแปลง 

Abstract 

This research was aimed to evaluate the needs assessment of supervision 

and to analyze the contexts of educational supervision trends based on the concept 

of specialized educators in Thailand.    Four hundred and two target groups of 

executives, teachers, supervisors and experts were sampled.   Questionnaires and 

interviews were collected data instruments.   Percentage, mean and standard 

deviation were basic statistical used for quantitative data analysis, while   qualitative 

data were focused on content analysis and supervision documentary evaluation.  The 

results showed that 1)  Cooperation of all staff is very necessary in order to have 

systematical supervision including good work plans and projects.  Moreover, the 

seminar should be arranged at school in order to create Professional Learning 

Community (PLC)  and it is essential to have the guest speakers who can share 

knowledge and experience effectively.  2)  The use of media and information 

technology through social media is essential.  Also, the supervision should be critical 

friends and coaching and mentoring supervision with the help of experts to develop 

supervision processes.  Consequently, the supervision is advanced to be 360 

Assessment which encourage teachers to exchange their experience in their own 

schools in order to create knowledge society. 

Keywords: Educational Supervision, Supervision Trends, Leadership, 

Administration Skills, Change  
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บทน า 

จากการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งแก่นแท้ของสาระของการศึกษา

จะด ารงอยู่อย่างเดิมในแง่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมมนุษย์ เพื่อ

บรรลุความเป็นมนุษย์และสังคมอารยะ โดยเฉพาะผูน้ าที่มบีุคลิกภาพและวสิัยทัศน์

ที่จะน าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมาสู่สถานศึกษาและชุมชน หรือที่เรียกว่า 

“Transformational Leadership” อีกทั้งการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะที่จะต้อง

จัดให้สอดคล้องกับแนวทางของการจัดองค์การวิชาการ-วิชาชีพ (Professional 

Organization) ในเรื่องวิธีการประสานงานซึ่งมีรูปแบบต่าง ๆ และองค์การวิชาการ-

วิชาชีพควรจะพิจารณาตั้งแต่การประสานงาน โดยยึดมาตรฐานของผลผลิต 

(Outcome) ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงจึงต้อง

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้กว้างและรู้ลึก รู้ในการจัดการเรื่องมนุษย์แต่ที่ส าคัญไม่ยิ่ง

หย่อนคือ รู้วิชาการ-วิชาชีพของตนทางการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตร-การ

จัดกระบวนการเรียนการสอน  การปฏิรูปการศึกษาจะส าเร็จได้ก็ด้วยการพัฒนา

ทักษะความสามารถของครูทุก ๆ คน ให้มีมาตรฐานดีเยี่ยมระดับเดียวกัน มี

แรงจูงใจที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาคุณภาพของการศึกษาและการเรียนการสอน 

เพราะคือยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปที่ยึดรูปแบบ “Staff-Driven” คือ การ

ขับเคลื่อนโดยครู-อาจารย์ เป็นแนวทางหลัก และเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนา 

ฉะนั้น การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จึงเป็นภารกิจของ   ทุก ๆ คน รวมถึง

หน่วยงานกลางรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องปรับยุทธศาสตร์การจัดการ

เรียนการสอน ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ให้เตรียมคนเพื่อ

เผชิญกับปัญหาในอนาคต และสร้างความสามารถที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต สาระ

และเทคนิค ที่จ าเป็นต้องสอนในสถานศกึษาก่อนที่นักเรียน-นักศึกษาจะจบออกไป 

มิฉะนั้นจะสูญเสียโอกาส ซึ่งได้ตอกย้ าถึงการเรียนรู้เพื่อรู้และที่จะเรียนรู้ การ

เรียนรู้เพื่อการด ารงตนอย่างมนุษย์ที่มีจิตใจสูง (Learning to Be) การเรียนรูเ้พื่อหา

เลี้ยงชีพ และการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม (Learning to Live Together) 

อย่างสันติสุข ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ทางการศึกษาที่รัฐจะต้องวางไว้เป็น

เป้าหมายหลักตลอดไป การเรียนรู้ของสังคม หรือสังคมที่เรียนรู้จึงเป็นสังคมที่มี



180  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

 

โอกาสอยู่รอด อันเป็นอุดมการณ์สูงสุดทางการศึกษา (วิชัย ตันศิริ, 2550, น.

352-368)   

แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านการนิเทศการศึกษาและหลักสูตรและการสอน (ชรินทร์ มั่งคั่ง, 2559,   

น.326) ได้เสนอมุมมองของหลักสูตรสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่นั้น ว่าเป็นแผน

หรือแนวทางในการจัดประมวลความรู้และประสบการณ์ที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรู้ที่ไม่ยึดติดกับสาระอย่างมีอิสระ ตามความสามารถและส่งเสริมให้

ผูเ้รียนรู้จักตนเอง ในสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่ง

มีลักษณะเป็นหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์หลังสมัยใหม ่(e-Postmodern Curriculum) ที่

เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่

ซับซ้อนและลักษณะผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย สร้างความเสมอภาค สิทธิความ

เท่าเทียมในการเรียนรู้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2553, น.64) สภาพปัจจุบันมีหลาย

อย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้ว สังคมไทยเราเข้าสู่ยุคความทันสมัย (Modernization) มา

เป็นเวลายาวนานพอสมควร ขณะนี้ชัดเจนว่ามีการพูดถึงยุคหลังความทันสมัย 

(Post-Modernization) กันมาแล้ว (Slattery, 2006) จุดเด่นของยุคหลังความทันสมัย

จะเป็นทางด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Critical and Analytical) คือ ไม่ใช่

เพียงครูสอนผู้เรียน ผู้เรียนก็รับรู้จากครูไป แล้วผู้เรียนไม่ได้พิจารณาเหตุและผล 

ผู้เรียนจึงตกเป็นเหยื่อของความทันสมัย ในแนวทาง Post-Modernization ต้องการ

ให้ผู้เรียน หรือคนที่อยู่ในสังคมมีความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Critical 

Mind and Analytical Mind) เพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้กระแสของการครอบง าของ

ความทันสมัยอย่างเดียว แต่ต้องการให้ผู้เรียน หรือคนในสังคมรู้จักตัวเองมากขึ้น 

รู้ว่าตนเองต้องการอะไร ในสังคมเกิดอะไรขึ้น เพราะเหตุใด (Unruh, 1977) ในขณะ

ที่ความเป็นผู้น าที่มีคุณภาพดูเหมอืนจะเป็นค่อนข้างง่าย แตซ่ับซ้อนในคุณลักษณะ

แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า เป็นเรื่องที่ผู้เช่ียวชาญต้องก ากับดูแล เพื่อค้นหาความรู้ที่

น าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้น า ข้อมูลเชิงลึก และการท าความ

เข้าใจ ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นผู้น าในการท างานและการพัฒนาความกล้าหาญ เพื่อ

เป็นผู้น าทางการศกึษาในฐานะการก ากับดูแลนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ (วชิรา เครอืค าอ้าย

, 2558, น. 70-74) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
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ทางออ้ม การพัฒนาการศกึษาจงึจ าเป็นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล

ที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนั้นการสอน

ของครูจึงเป็นภารกิจส าคัญ เนื่องจากการสอนของครูที่มีคุณภาพย่อมก่อให้เกิด

ความเจริญงอกงามทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และส่งผลดีต่อผู้เรียน กระบวนการ

ส าคัญที่จะช่วยส่ง เสริม สนับสนุน และปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพตามเป้าหมายดังกล่าวนั้นคือการนิเทศการศึกษานั้นเป็นหัวใจส าคัญ

การปฏิรูปการศกึษาอย่างแท้จริง  

 ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง 

เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของไทยตามแนวคิดของนักการศึกษาช้ันน าในประเทศ

ไทย ประกอบกับองค์ความรู้และประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ

การศึกษา น ามาสู่การถ่ายทอดและชี้น าสังคมอันจะเป็นประโยชน์คุณูปการแก่

ประเทศชาติ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาในเรื่องนี้ เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็น   

แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของ

นักการศกึษาช้ันน าในประเทศไทย 

  2. เพื่อวิเคราะห์บริบทองค์ประกอบต่าง ๆ ของแนวโน้มการนิ เทศ

การศกึษาตามแนวคิดของนักการศกึษาช้ันน าในประเทศไทย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม โดยวิธีสุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหาร

สถานศกึษา จ านวน 175 คน 2) กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 210 คน 3) กลุ่มศกึษานิเทศก์ 

จ านวน 32 คน และ 4) กลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 25 คน ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รวมทั้งหมด 442 คน  

เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม 

(Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัยได้
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ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบคู่ขนาน ด้วยการเก็บรวบรวมด้วยตนเองและใช้

แบบสอบถามสอบออนไลน์ โดยข้อมูลปริมาณ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้

จากผูเ้ช่ียวชาญ และการวิเคราะห์สาระจากเอกสาร โดยด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูล

อย่างเป็นระบบ    

สรุปผลและอภิปรายผล 

  ผลการวิจัยในประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

         1) ความต้องการจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาตามแนวคดิของ      นัก

การศึกษาช้ันน าในประเทศไทย  

ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นแรก ปัจจัยส่งผลต่อการส่งเสริม สนับสนุนมา

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน

ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย 

ผู้เช่ียวชาญภายนอก ที่ขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชวลิต ขอดศิริ และมนัส สุวรรณ (2560, น.114-115) 

กล่าวว่า การน าความรู้ที่ได้รับไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็น

วิชาชีพช้ันสูงได้อย่างเหมาะสมนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมและ

ศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาจะต้องศึกษา

บริบทแวดล้อม และเตรียมการจัดการศึกษาในอนาคตให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาบนเวทีโลกได้ ต้องค านึงถึง

มิติบูรณาการแบบองค์รวมของการบริหารจัดการและการพัฒนาเป็นส าคัญ 

ประเด็นที่สอง การสร้างระบบและกลไกอย่างต่อเนื่องจะเป็นส่วนให้สถานศึกษา

เดินไปในทิศทางที่ชัดเจน มีการก าหนดแผนงาน โครงการอย่างเป็นรูปธรรม มี  

การนิเทศก ากับ ติดตาม และประเมินผลทั้งภายในและภายนอก (ส านักงานสภา

สถาบันราชภัฏ, 2545, น.4-6) การจัดการศึกษาที่ผ่านมาเป็นการศึกษาที่อยู่นอก

สังคม และไม่ร่วมแก้ปัญหาของสังคม ตัดขาดจากรากเหง้าของตัวเอง เป็น

การศึกษาที่แยกส่วน โดยแยกการศึกษาจากสังคม แยกวิชาออกจากการศึกษาที่

เป็นองค์รวม แยกการพัฒนาความคิดกับจิตวิญญาณ ส่งผลกระทบให้คนเข้าสู่
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ระบบความเป็นทาสทางปัญญา ซึมซับการจัดการศึกษาจากประเทศตะวันตกเป็น

ส่วนใหญ่ อาจกล่าวได้ว่ายิ่งเรียนรู้มากยิ่งเป็นทาสมาก จึงท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษา

จึงกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมส าหรับสังคมไทย ซึ่งทิศทางใหม่ในการจัดการศึกษา

จะท าให้การศึกษาที่อยู่นอกสังคมมาอยู่ใกล้ชิดและกลมกลืนกับสังคมมากขึ้น 

ดังนั้นแนวทางในการสร้างสรรค์ โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นยุทธศาสตร์

อุดมศึกษาของชาติที่ช่วยยกระดับภูมิปัญญาของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทาง

การศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยครูของชุมชนและท้องถิ่น ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับของสังคม ปรับตัวให้สมดุลในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยบูรณา

การศาสนา วัฒนธรรมและการศึกษาให้เป็นจิตวิญญาณในการพัฒนา แหล่งผลิต

และพัฒนาครูให้ความส าคัญกับผู้บริหารสถานศึกษา ที่จ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิด

ความเข้าใจในบริบทของสถานศึกษา ความพร้อม ตลอดจนระดับความช านาญ

การและความเช่ียวชาญ การพัฒนาหลักสูตร และการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครู จึงเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญที่จะน าไปสู่เป้าหมายปลายทาง ประเด็นที่สาม 

การใช้เวทีในโรงเรียนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น จะเป็นการสร้าง

ความเข้มแข็งของผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเข้าใจที่ร่วมกันในการ

แก้ปัญหาและส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเป็นมรรคผลในโรงเรียนอย่าง

เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ Qureshi (2014); Masini (2013); Rijswijk, Akkerman, 

Schaap, and Tartwijk (2016) โดยประสบการณ์เหล่านี้อาจเปิดพื้นที่ใหม่ของการ

สร้างความเข้าใจและการปรับตัวในสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้อง

ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยชว่ยใหค้รูผู้สอน ผูป้กครอง 

และนักเรียน ใส่ใจในการจัดการศึกษาของครูมอือาชีพ ทั้งการปฏิบัติตนก่อนหน้าที่

จะได้รับการยกย่องว่าเป็นครูมอือาชีพรวมถึงขณะที่เป็นครูมืออาชีพแล้ว ท าให้เกิด

การรับรู้และความคาดหวังสืบเนื่องถึงสะท้อนผลการพัฒนา และ ประเด็น

สุดท้าย การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน จะ

เป็นการเปิดกระบวนทัศน์ทางความคิดของทุกคน ท าให้      ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

มองเห็นสภาพที่แท้จริงและพัฒนาวิชาชีพครูร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Ives and Rowley (2005, p.535-555) กล่าวว่า ผลการศึกษาลักษณะและเจตคติ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรช่วยท าให้ครูสามารถเข้าถึงได้
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ง่ายขึ้น ส่งเสริมสนับสนุน และเปิดกว้างรับข้อผิดพลาดของครูเพื่อน ามาสู่การ

ปรับปรุงแก้ไข (Nasir and Masek, 2015, p.5) รวมถึงการก ากับดูแลด้านวิชาการ 

และด้านสติปัญญา ส่งเสริมการเป็นนักคิดสร้างสรรค์ มี    ความยดืหยุ่น และการ

มีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ (Abiddin & West, 2007, p.362-370) ดังนั้น การนิเทศ

การศึกษาจึงควรได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจที่ชัดเจน โดยผู้บริหารต้องพิจารณาให้รอบคอบในทุกขั้นตอน ทั้งใน

ด้านการบริหารจัดการเวลา ความรับผิดชอบ การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ การ

ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดระบบการก ากับดูแลการ

นิเทศการศกึษาโดยมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน 

  2) บริบทองค์ประกอบต่าง ๆ ของแนวโน้มการนิเทศการศึกษาตาม

แนวคดิของนักการศึกษาชั้นน าในประเทศไทย   

  ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นแรก การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน

เครือข่ายออนไลน์ เช่น Social Media, Application Mobile, Computer-Mediated 

Technologies แนวคิดคอนเนคติวิสต์  (Connectivism)  การนิ เทศการศึกษา

จ าเป็นต้องเกิดการเชื่อมโยงกับสังคม คนรอบตัว และการสร้างเครือข่ายเพื่อ   

การสอนและการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ (2538) 

ได้กล่าวสรุปไว้ว่า รูปแบบการนิเทศการศึกษาในอนาคตจะเป็นการนิเทศทางอ้อม

คือ นิเทศโดยใช้สื่อ (Media) มากกว่าการนิเทศทางตรงที่ผู้นิเทศก์ไปพบปะกับครู

ด้วยตนเอง ทั้งนีเ้พราะจ านวนครูมีมาก ความรูข้องครูก็สูงขึน้ เทคโนโลยีแพร่หลาย

มากขึ้น การน าความรู้ไปให้ครูโดยตรงจึงไม่ทันกับการเผยแพร่ของข่าวสาร และ

การกระท าได้ไม่ทั่วถึง ประเด็นท่ีสอง การนเิทศนัน้จะเกิดขึน้ได้ดีจ าเป็นต้องมีการ

นิเทศภายในโรงเรียน โดยครูรว่มกันนิเทศกันเองโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเพื่อน

ช่วยเพื่ อน (Peer Coaching)  เพื่ อร่ วมพัฒนาวิ ชา ชีพร่วมกัน  (Collaborative 

Professional Development)  อันเป็นการน าไปสู่การพัฒนาการสอนในโรงเรียน 

ผนวกกับการน ารูปแบบการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) มาใช้ส าหรับ

ครูใหม่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จ าเป็นต้องให้ครูกลุ่มนั้นได้ศึกษาและเรียนรู้ในสิ่งที่

ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของ

ครู โดยครูและผู้นิเทศจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการสอน การ
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สังเกตการสอน และการประเมินผลการสอน เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557, น.182-187) ที่กล่าวถึง การ

ฝึกหัดครูของประเทศไทยว่าค่อนข้างจะเป็นการฝึกหัดครูในเชิงเทคนิค ซึ่งมี

ลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ พยายามเน้นสร้างครูให้มีเทคนิคทางการ

สอน เทคนิคในการจะเป็นครูได้ทันที และสามารถท าหนา้ที่ในเชงิเทคนิคได้ แตก่าร

สร้างครูให้มีแนวความคิด เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิพากษ์ และนักปรับปรุง

พัฒนา ยังมีน้อย โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกสอนออกไปสอนได้ทันที ท าตามค าสั่งได้ 

สอนตามแบบเรียนหรอืคู่มอืได้ เพราะเราสอนเขาให้สามารถใช้ทักษะที่หลากหลาย 

ซึ่งทักษะเหล่านั้นแม้ว่าจะมีความจ าเป็น แต่ควรเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องควบคู่

ไปกับการดูแลความประพฤติและวิถีชีวิตในโรงเรียน เพราะฉะนั้นการนิเทศใน

โรงเรียนจึงมีความหมายอย่างยิ่งว่าหลักสูตรฝึกหัดครูของไทยในอนาคต ต้องเป็น

หลักสูตรที่วางพื้นฐานสร้างครูจ าเป็นต้องมีความพร้อมและฐานที่เข้มแข็ง เพื่อรับ

การเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนานักศึกษาครูไปสร้างสรรค์งานในระดับโรงเรียน

ต่อไป ประเด็นที่สาม  การนิ เทศจ าเป็นต้องมีผู้ เ ช่ียวชาญภายนอก เช่น 

ศึกษานิเทศก์ อาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรภายในสถานศึกษา

ของตนเองมากขึ้น เป็นลักษณะของการนิเทศภายในสถานศกึษาเพื่อใหเ้ห็นมุมมอง

และให้ความช่วยเหลือ ในรูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and 

Mentoring) ประเด็นที่สี่ การประเมินผลการนิเทศจะมีลักษณะเป็นการประเมิน 

360 องศา แบบครบวงจรสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ 

พิสณุ ฟองศร ี(2554, p.11) พบว่าการประเมนิที่อาศัยผู้เกี่ยวข้องที่ทราบข้อมูลการ

ปฏิบัติงานของบุคคลตามต าแหน่งเป้าหมาย เช่น ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ เพื่อนครู เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลในการประเมินผลการนิเทศการสอน จากผู้

ประเมินที่หลากหลาย ตลอดจนเป็นการประเมินที่ให้ความส าคัญกับการประเมิน

ทั้ งจากล่ างขึ้ นบน (Upward Evaluation)  และจากบนลงล่ าง  (Down Ward 

Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลการนิเทศที่ท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ที่

เกี่ยวข้องรอบด้าน (Full Circle Feedback) ในกรณีที่น ามาใช้ประเมินการสอนของ

ครู จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเตมิตัง้แต่ผู้สอน นักเรียน เพื่อนครู และผู้บริหารระดับต่าง 

ๆ จะมีส่วนร่วมในการร่วมประเมินการนิเทศการสอนด้วย และ ประเด็นสุดท้าย 
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ครู หรือผู้รับการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของตนเอง (Sharing) 

โดยไม่มีการวิพากษ์ วิจารณ์ความคิดเห็นของเพื่อนครู แตเ่ปิดโอกาสใหแ้ลกเปลี่ยน

ประสบการณ์อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ในลักษณะไม่ปิดกั้นความคิดเห็น

ของเพื่อนครูแต่ละคน ครูไม่มีการชี้น าความคิดของตนให้แก่ครูคนอื่น แต่น าเสนอ

ข้อมูลที่ค้นพบจากประสบการณ์จริงของตนและครู หรือผู้รับการนิเทศได้สะท้อน

การเรียนรู้ (Reflection) ของตนเองว่าได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ตนได้เล่าให้กับเพื่อน

ครูฟัง ซึ่งเป็นการคิดทบทวนจากการพูดของตนว่าเรียนรู้อะไร จากสิ่งที่ได้กระท า

นั่นเอง การพูดดังกล่าวจะท าใหไ้ด้ล าดับทางความคิดโดยผ่านการวิเคราะหภ์ายใน

ตน และหากครูหรือผู้รับการนิเทศได้น าความรูท้ี่มีอยู่ในตนแสดงออกมาในรูปแบบ

การเขียนก็จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงที่มาจากขุมทรัพย์ในตนอันเกิดจากการ

จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาการเรียน

การสอนในศตวรรษที่ 21 และการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นการนิเทศ

ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยมุ่งส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเกิดการบูรณาการและประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดคุณค่า

มากขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Wagner (2008, น.

20-25) ที่วา่ทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับศกึษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 ต้องประกอบ

ไปด้วย 1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) 2) ความร่วมมือและภาวะผู้น า (Collaboration and Leadership) 3) 

ความเฉลียวฉลาดและปรับตัวได้ (Agility and Adaptability) 4) การคิดริเริ่มและการสร้าง

ตนเองให้เป็นเจ้าของกิจการ (Initiative and Entrepreneurialism) 5) การพูดและเขียนสื่อ

ความหมายที่มีประสิทธิภาพ (Effective Oral and Written Communication) 6) การเข้าถึง

ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Assessing and Analyzing Information) และ 7) ความใคร่รู้ 

อยากรู้ อยากเห็นและจนิตนาการ (Curiosity and Imagination)  
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