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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศก           

มืออาชีพ 2) เพ่ือสรางกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ      

3) เพือ่พฒันาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศกึษานเิทศกมอือาชีพ  วธิดีาํเนนิการวิจยัมี 3  ระยะ  คอื   

1)  ศึกษาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพจากแนวคิดของนักคิด  นักวิชาการ

เกี่ยวกับเร่ืองสมรรถนะของบุคคล   การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการนิเทศการศึกษา และการสอบถาม         

ความคิดเห็นของผูรับการนิเทศตอสมรรถนะการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกตามสภาพท่ีเปนจริงและ       

สภาพท่ีคาดหวัง  เครื่องมือที่ใช  คือ แบบวิเคราะหเอกสาร แนวการสัมภาษณระดับลึก  และแบบสอบถาม     

ความคิดเห็นของผูรับการนิเทศ  วิเคราะหขอมูลโดยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา  และการวิเคราะหดัชนี                

ความสําคัญของความตองการจําเปน  (Priority Need Index: PNI)   2) สรางกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ          

การนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ โดยตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได             

ของกระบวนการพฒันาสมรรถนะการนเิทศการศกึษาสูความเปนศกึษานเิทศกมอือาชพีจากผูเชีย่วชาญ เครือ่งมอื

ที่ใช คือ แบบตรวจสอบความสอดคลองเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษา           

สูความเปนศกึษานเิทศกมอือาชพี  สถติทิีใ่ช  คอื การคาํนวณคาดชันคีวามสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence = IOC)  3) พฒันาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมอือาชีพ กลุมเปาหมาย  

คอื ศกึษานเิทศกสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา เชียงใหมเขต 1-6 ปการศกึษา 2558  จาํนวน 12 คน  

เครื่องมือที่ใชมี 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 เครื่องมือที่เปนนวัตกรรมการพัฒนา คือ เอกสารประกอบการพัฒนา
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สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ สวนที่ 2 แบบสํารวจความตองการใน             

การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศกึษานิเทศกมอือาชีพ   แบบทดสอบความรูความเขาใจ

ในสมรรถนะการนเิทศการศกึษาสูความเปนศึกษานเิทศกมอือาชพี   แบบสงัเกตพฤตกิรรมการนเิทศการศกึษา    

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรบัการนิเทศการศึกษา   และแบบสอบถามความพึงพอใจของศึกษานิเทศก

ตอกระบวนการพฒันาสมรรถนะการนเิทศการศกึษาสูความเปนศกึษานเิทศกมอือาชีพ  สถติทิีใ่ช คอื คาเฉลีย่ 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการสังเคราะหผลการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกกลุมเปาหมาย

  ผลการวิจัยพบวา

  1. สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ ประกอบดวยสมรรถนะ             

การนิเทศการศึกษา 3 ดาน ดังนี้ สมรรถนะดานความรู ในศาสตรการนิเทศท่ีหลากหลายความรูเกี่ยวกับ

โรงเรียนที่นิเทศ  การวิเคราะหผูรับการนิเทศและผูเรียนรายบุคคล  สภาพปจจุบันปญหาความตองการ             

ของผูรับการนิเทศ  การนํากระบวนการวิจัยไปใชในการนิเทศการศึกษา   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                

เพือ่การศึกษา  เนือ้หาสาระวิชาท่ีนเิทศ  เทคนิคการนิเทศแนวใหม  การสรางนวัตกรรมการศึกษา  และหลักสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สมรรถนะดานทักษะความสามารถในการเปนผูอํานวยการทางวิชาการ   

สามารถเชือ่มโยงความรูไปสูการปฏบิตั ิ  เปนพ่ีเลีย้งดานวชิาการแกโรงเรยีนได  สรางเครอืขายเพือ่การพฒันา

คุณภาพการศึกษา  วินิจฉัยเด็กนักเรียนได  ใหคําแนะนําดานวิชาการแกผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนได 

รวมพัฒนางานดานวิชาการ ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาและแกปญหาทางวิชาการไดใชเทคโนโลยี        

ในการนิเทศการศึกษาไดตามความเหมาะสม  ประสานงานกับผูอื่นได สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของ      

ผูรับการนิเทศโดยการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพและสามารถสรรหาวิทยากรเพื่อชวยใหความรู               

แกผูรับการนิเทศไดเหมาะสม  สมรรถนะดานคุณลักษณะและแรงจูงใจ  คือ มีคุณสมบัติการเปนโคช       

และพีเ่ลีย้ง มภีาวะผูนาํยอมรบัการเปลีย่นแปลงเพือ่การพฒันาวชิาการ ใฝเรยีนรูอยูเสมอ  มคีวามเปนกลัยาณมติร  

มีความเชื่อวาบุคคลสามารถพัฒนาได  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบ

ทํางานจนสําเร็จ และ เปนนักวิจัย  

  2. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศกึษานเิทศกมอือาชีพ ประกอบดวย  

4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การตระหนักรู (Awareness) ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนา 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมมองกวาง

คดิไกล  กจิกรรมใสใจการเปลีย่นแปลง กจิกรรมแสดงแนวความคิดใหม และกจิกรรมปรบัใชในการปฏิบตังิาน  

ขั้นที่ 2 มุงสูการนิเทศการศึกษาภายใตการปฏิบัติงาน (Under Learning on the Job)   ขั้นที่ 3 สะทอน            

วิธีปฏิบัติการนิเทศ (Reflection Supervision Approach) และขั้นที่ 4 ประยุกตใชสูมืออาชีพ (Apply to        

Professional) 

  3. ผลการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ  พบวา

   3.1  สมรรถนะดานความรู ศึกษานิเทศกกลุมเปาหมาย มีความรู   ความเขาใจในสมรรถนะ      

การนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ หลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนารอยละ 29.15
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   3.2 สมรรถนะดานทักษะความสามารถในการนิเทศการศึกษา  พบวา  ศึกษานิเทศกสามารถ

สรางนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาดวยรูปแบบของตนเองโดยใชโรงเรียนเปนฐานการวิจัยและนําไปสูการ     

ไดรับรางวัลศึกษานิเทศกที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการนิเทศการศึกษา

   3.3 สมรรถนะดานคุณลักษณะการนิเทศการศึกษา พบวา ผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจ       

ตอการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกกลุ มเปาหมาย เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้                            

ดานคุณลักษณะ ดานทักษะความสามารถ และดานความรู 

คําสําคัญ
  การพัฒนาสมรรถนะ    การนิเทศการศึกษา    ศึกษานิเทศกมืออาชีพ 

Abstract
  The purposes of this research were to 1) study educational supervision’s competency  to 

Professional supervisors 2) the process to develop the competencies for educational supervision 

to professional  supervisors  3) for development supervision’s competency  of supervisors to        

professional supervisors. The methods include 1) study from the concept of academic thinkers on 

the performance of individuals. Interviews with experts in educational supervision and the opinion 

of the receiver to oversee the performance of the Supervision and prospective composed of school 

administrators and teachers. Research tool were in depth interviews and questionnaires on the 

recipient's supervision. Data were analyzed using content analysis techniques. And analysis of key 

indicators of needs (Priority Need Index: PNI). ; 2) constructing the method for development of 

supervision’s competency  to Professional supervisor by testing the reliability and possibility of the 

above method  ; Research tool were testing of the reliability and possibility of the above method 

Statistic were Index of Item Objective congruence ; and 3) developing the educational                           

supervision’s competency to professional supervisor ;Population were 12 person from Chiang Mai 

Primary Educational Service Area Offices 1 to 6., research tool have 2 path;  1) The guide of           

development “Educational supervision to professional supervisor. 2) Survey to need development 

of supervisor, Cognitive test performance in educational supervision to Professional supervisor  

Behavior Observation Supervision  and Satisfaction recipient Supervision. The statistics used are 

the average, S.D., percentage and synthesis of supervision.

  The results show that:

  1. the supervision’s competency  of supervisors to professional supervisors consists of 3 

categories: knowledge competency were  Knowledge of supervision, Knowledge of  school, analyze 
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recipient Supervision and individual learners, current conditions, problems and needs of the           

recipient's supervision, the research process  used  in educational supervision,  the use of information 

technology for education, the content of the communication, technical supervision, new knowledge, 

innovation studies. And knowledge in the core curriculum of basic education. Performance skills 

is the ability to be technical director, To link knowledge into practice, Can be a mentor to the school 

academically, To create a network to improve the quality of education, Children can be diagnosed, 

Can advise the academic school administrators and teachers, Academic development, The process 

can be used in research, development and academic solutions, can be used technology  in      

educational supervision as appropriate, Can coordinate with others, Recruiting speakers to help 

educate, the recipient has the right to oversee and promote self-learning, receiver to oversee the 

creation of professional learning communities. Competencies, attributes and motivation is qualified 

as a coach and mentor leadership. Accept changes to the academic development. Always eager 

to learn A true friend It is believed that a person can develop as researchers have confidence in 

themselves. creativity And responsible work complete.  2. the method for development of supervision’s 

competency to professional supervisors  are composed of 4 steps :,Step 1 – awareness composed 

of 4 activities (broadly view and think further, activities concerning change, activities expressing 

new ideas, and activities applied for jobs  Step 2 – aiming to the educational supervision under 

learning on the job Step 3 – reflecting the supervision approach, and Step 4 – to apply for professional.

  3. The development of performance, The study found that:

   3.1 Performance knowledge Supervisors have targeted knowledge competencies in 

educational Supervision to become a professional supervisors. After developing  a higher percentage 

of 29.15.

   3.2 Performance skills, the ability to oversee the study found that supervisors              

can create innovative educational supervision in the form of self-responsibility with the school as a 

research base.

   3.3 Performance features educational supervision, which is measured by the inquiry. 

Satisfaction recipient Supervision found that supervision  recipients  were satisfied on the supervision 

of supervisors prospects. In order from most to least the following features; the skills and knowledge.
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บทนํา
  การศึกษาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพพรอมที่จะ

เผชิญอยูในเวทีโลกที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันอยางรวดเร็วตอเนื่อง  ดังนั้นผูที่มีสวนเก่ียวของในการพัฒนา   

คุณภาพการศึกษาทุกระดับจึงตองรวมมือกันทั้งระบบเพ่ือขับเคล่ือนใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และ                  

เกิดประสิทธิผล  ซึ่งประกอบดวยกระบวนการบริหาร   กระบวนการเรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศ     

การศึกษา  กระบวนการดังกลาวมีเปาหมายหลักสําคัญอยูที่คุณภาพของผูเรียน  ทั้งน้ีกระบวนการนิเทศ        

การศกึษาเปนกระบวนการเสรมิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน การปฏบิตังิานนเิทศการศกึษาซึง่มศีกึษานเิทศก

เปนกาํลงัสาํคญัในการสนับสนนุความสามารถของครู กระตุน  ยัว่ยใุหครู ผูบริหารโรงเรียนสามารถปฏิบตังิาน  

การจัดการศึกษาใหมปีระสทิธภิาพและเกิดผลตอผูเรยีนอยางมีคณุภาพ แตการดําเนินงานของศึกษานิเทศก

กระทาํการผานตัวกลาง คอื ครแูละบคุลากรทางการศึกษาดวยมคีวามคาดหวังวากจิกรรมตาง ๆ ทีค่รูไดรบันัน้

จะเปนประโยชนตอการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน

โดยตรง ดังน้ันศึกษานิเทศกจึงตองมีความเขาใจเปนอยางดีในภาพรวมของระบบการศึกษาต้ังแตระดับ

นโยบายลงมาจนถึงระดับปฏิบัติรวมทั้งตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนทางการศึกษาเพื่อที่จะเปนสวนสงเสริม                

ใหสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษา  และจาก        

ผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในปพุทธศักราช 2552  (กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน   

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 5) พบวา  การปฏิรูปการศึกษาที่ผานมามีปญหาท่ีตองเรงพัฒนา

ปรับปรุงและตอยอด ทั้งในดานคุณภาพผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรยีนทีย่งัอยูในระดับตํา่และคุณภาพของเดก็ยงัไมเปนไปตามทีก่าํหนดในพระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ครูขาดการนิเทศติดตามประเมินผลการพัฒนา   ครูสวนใหญ         

ไมไดรับการนิเทศจากศึกษานิเทศกที่มีความรู ความชํานาญเฉพาะทางและการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่                  

การศึกษาไมสามารถสนับสนุนการนิเทศการเรียนการสอนไดเต็มที่นั้น  สาเหตุหลักมาจากศึกษานิเทศกมี  

จํานวนนอยและไมครบกลุมสาระและชวงชั้น ทั้งนี้  กรองทอง  จิรเดชากุล  (2550, 1)  ไดกลาวถึงปญหา      

ของการนเิทศการศกึษาของสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาวา  ยงัประสบปญหาหลายประการท่ีทาํใหไมสามารถ

ปฏบิตักิารนเิทศไดครบถวนดวยขาดปจจยัในการสนบัสนนุหลายดาน  ซึง่สอดคลองกบัชาร ี มณศีร ี (2540, 205)  

ที่พบวา การกําหนดบทบาทของศึกษานิเทศกไมชัดเจน  ทําการนิเทศไมทั่วถึง  ไมเปนระบบ  ขาดสื่อหรือ    

เคร่ืองมือในการนิเทศ  ขาดการพัฒนาบุคลากรและองคกรในการนิเทศ  ดังนั้นองคกรทางการศึกษาจะไม

สามารถเดินหนาไปไดอยางราบรื่น หากขาดผูนําที่มีความรู ความสามารถ เพราะปจจัยการเจริญเติบโตหรือ

ความสําเร็จขององคกรมักผูกติดกับผูบริหารเปนสําคัญและศึกษานิเทศกก็นับวาเปนผูบริหารการศึกษา           

อกีกลุมหนึง่ทีม่บีทบาทสาํคญันี ้ (กระทรวงศึกษาธกิาร สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2553, 4)  
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ดังที่ เชาวฤทธ์ิ   จงเกษกรณ (2547, 1-2) กลาวไววา “ศึกษานิเทศก มีความสําคัญยิ่ง ตอการเปนผูนําทาง  

ดานวิชาการ ในการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูแกครู อาจารย คณาจารย ผูบริหารสถานศึกษา      

ผูบรหิารการศึกษา รวมไปถึงผูเรยีนท่ีจะกาวไปสูมาตรฐานการศึกษาในระดับสากลในอนาคต”  จากการยอมรับ

บทบาทและความสามารถของศึกษานิเทศกในการเปนผูนําชวยผลักดันและขับเคลื่อนใหการจัดการศึกษา

บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพนั้น ศึกษานิเทศกจะตองใชความรู ความสามารถและประสบการณ           

ในทางวิชาการในระดับผูเชี่ยวชาญที่แสดงถึงความเปนมืออาชีพ สามารถเปน Coach และ Mentor                       

ใหคําปรึกษาแนะนํากระตุนยั่วยุใหเกิดการพัฒนาการศึกษาดวยเทคนิควิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท

ของพ้ืนที่ที่นิเทศ เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Effective Performance) สิ่งเหลานี้จัดเปนสมรรถนะ 

(Competency) ของศึกษานิเทศกซึ่ง   McClelland (1973) เห็นวา องคประกอบสําคัญที่ทําใหบุคคล            

ประสบความสําเร็จในการทํางานไมไดขึ้นอยูกับระดับสติปญญาของบุคคลเทานั้นแตจะเกี่ยวของกับ

คุณลักษณะอื่น ๆ  ของบุคคล เชน แรงจูงใจ อุปนิสัย ทัศนคติ หรือวุฒิภาวะทางอารมณดวย  แตในการพัฒนา

สมรรถนะศึกษานิเทศกที่ผ านมามุ งเนนการพัฒนาดานมาตรฐานความรู และประสบการณวิชาชีพ           

(กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551, 3) ยังมีสมรรถนะการนิเทศ        

การศึกษาดานอื่นที่สอดคลองกับสภาพความตองการของผูรับการนิเทศ  ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนใน             

การพัฒนาวิชาชีพศกึษานเิทศกอยางตอเนือ่ง  ผูวจิยัจงึศกึษากระบวนการพฒันาสมรรถนะการนเิทศการศกึษา

เพื่อพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา       

เกิดการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง (Continuing Professional Development) และสงผลถึง                               

ความเปนมืออาชีพในที่สุด

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ

  2.  เพื่อสรางกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ

  3.  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ

วิธีการวิจัย
  1. กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดไว 2 กลุม ดังนี้

   1.1 กลุมเปาหมายในการพัฒนา คือ ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหมเขต 1-6 จํานวน 12 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                             

จากศกึษานเิทศกสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงใหมเขต 1-6 จาํนวนเขตพ้ืนทีล่ะ 2 คน 

โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือก คือ ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกไมเกิน 5 ป และมีความเต็มใจและ

ตองการเขารับการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ 
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   1.2 กลุมผูใหขอมูล ประกอบดวย

    1) ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1-6 

จํานวน 242 คน ซึ่งไดมาดวยการสุมหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยอาศัยตารางสุมของ Krejcie 

& Morgan (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)

    2) ครูผูสอนจํานวน 361คน ซึ่งไดมาโดยการสุมหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) 

โดยอาศัยตารางสุมของ Krejcie & Morgan (ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%) ในการกําหนดขนาดจากครูในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1-6 

    3)  ผู ทรงคุณวุฒิในการนิเทศการศึกษาจากในสังกัดและนอกสังกัดสํานักงาน                     

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และศึกษานิเทศกแกนนําที่ไดรับการยอมรับในการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ         

(Best Practice) จํานวน 5 คน 

   1.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

             ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลการดําเนินงานวิจัยเปน 3 ระยะ ดงันี้

    1) ระยะที่ 1 ศึกษาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ    

โดยการสังเคราะหสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิด “สมรรถนะ” จากเอกสารงานวิจัย การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ

ดานการนิเทศการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 5 ทาน และสอบถามความคิดเห็นของผูรับ            

การนิเทศเก่ียวกับสมรรถนะการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกทีเ่ปนจริงและท่ีตองการ ประกอบดวย   ผูบริหาร

โรงเรียน  จํานวน  242    คน   และครูผูสอน  จํานวน 361 คน   วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะห

เนื้อหาและการวิเคราะหดัชนีความสําคัญของความตองการจําเปน  (Priority Need Index: PNI)   

    2) ระยะที่  2  สรางกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปน

ศกึษานิเทศกมอือาชีพโดยดําเนินการดังนี ้(1) นาํผลจากการศึกษาแนวคิดของนักคดิและนักวชิาการเก่ียวกับ

สมรรถนะของบุคคลกําหนดองคประกอบของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู                       

ความเปนศกึษานเิทศกมอือาชพี (2) รวบรวมขอมลูเกีย่วกบักระบวนการพัฒนาจากผูมสีวนเกีย่วของ 2 กลุม คอื 

กลุมผูรับการนิเทศ (ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน) โดยการสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสมรรถนะการนิเทศ

การศึกษาของศึกษานิเทศกที่เปนจริงและที่ผูรับการนิเทศมีความตองการ กลุมศึกษานิเทศกตนแบบ และ   

ผูทรงคุณวุฒิดานการนิเทศการศึกษา เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู       

ความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ  (3) รางกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปน

ศึกษานิเทศกมืออาชีพโดยการวิเคราะหเนื้อหาเปนหมวดหมูตามกรอบแนวคิดจากการสังเคราะห                    

ขอมูลระยะท่ี 1 และสรุปรวมเปนรายการสังเคราะหความเช่ือมโยงสัมพันธ นํามากําหนดประเด็นของ               

องคประกอบของกระบวนการ พัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ                         

(4) นํารางกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกสูความเปนศึกษานิเทศก              

มอือาชีพยนืยนัความเหมาะสมโดยการตรวจสอบความสอดคลองเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศ

การศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยไดมาจากการเสนอช่ือ
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ผู เชี่ยวชาญไปยังอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอความคิดเห็นและเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอหนังสือ                       

ขอความอนุเคราะหผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาโดยกําหนดคุณสมบัติ

คือ เปนผูมีประสบการณในการนิเทศการศึกษาในระดับเชี่ยวชาญ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกดาน     

การศกึษา  (5)    นาํความคดิเหน็และขอเสนอแนะทีไ่ดจากผูเชีย่วชาญมาสรปุและปรบัปรงุแกไขกระบวนการ

พัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพที่สรางข้ึน  (6) วางกรอบแนวทาง      

การดําเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ             

ทีส่รางข้ึน และสรางเคร่ืองมือตาง ๆ  เพือ่นาํไปทดลองใชในการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก   

วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective  Congruence = IOC)  

    3) ระยะท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศกึษานิเทศกมอือาชีพ 

จากศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1-6 ปการศึกษา 2558 จํานวน 12 

คน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการตามขั้นตอนการพัฒนา คือ  สรางความตระหนักรู มุงสูการนิเทศภายใต         

การปฏบิตัจิรงิ  การสะทอนวธิปีฏิบตัแิละประยกุตใชในการปฏบิตักิารนเิทศการศกึษาสูความเปนศกึษานเิทศก

มืออาชีพ  เก็บขอมูลโดยการทดสอบความรูความเขาใจในความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศ   

การศกึษาสูความเปนศกึษานิเทศกมอือาชพี  สงัเคราะหผลการนเิทศการศกึษาของศกึษานเิทศกกลุมเปาหมาย

ที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา  สอบถามความพึงพอใจของศึกษานิเทศกกลุมเปาหมาย

ตอกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ และสอบถาม           

ความพึงพอใจผูรับการนิเทศตอสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการสังเคราะหผลการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก              

กลุมเปาหมาย

ผลการวิจัย
  ผลการศึกษาผูวิจัยไดทําการสรุปผลการศึกษาเพื่อตอบคําถามการวิจัย ดังนี้

  1. สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู ความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพประกอบดวย สมรรถนะ                   

การนเิทศการศึกษา 3 ดาน  ดงันี ้  สมรรถนะดานความรู  ประกอบดวย ความรูในศาสตรการนเิทศท่ีหลากหลาย   

ความรูเกี่ยวกับโรงเรียนที่นิเทศ  ความรูในการวิเคราะหผูรับการนิเทศและผูเรียนรายบุคคล  ความรูเกี่ยวกับ

สภาพปจจุบนัปญหาความตองการของผูรบัการนเิทศ ความรูในการนาํกระบวนการวจิยัไปใชในการนเิทศการศกึษา  

ความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  ความรูในเน้ือหาสาระวิชาท่ีนิเทศ  ความรูในเทคนิค    

การนิเทศแนวใหม ความรูในการสรางนวัตกรรมการศึกษาและความรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                 

ขั้นพื้นฐาน  สมรรถนะดานทักษะความสามารถประกอบดวยความสามารถในการเปนผู อํานวยการ                    

ทางวิชาการ   สามารถเช่ือมโยงความรูไปสูการปฏิบัติ   สามารถเปนพี่เลี้ยงดานวิชาการแกโรงเรียน  สามารถ

สรางเครือขายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สามารถวินิจฉัยเด็กนักเรียนได  สามารถใหคําแนะนํา         

ดานวชิาการแกผูบรหิารโรงเรียนและครูผูสอนได  สามารถรวมพฒันางานดานวชิาการ   สามารถใชกระบวนการ
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วิจัยในการพัฒนาและแกปญหาทางวิชาการได  สามารถใชเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษาไดตาม             

ความเหมาะสม  สามารถประสานงานกับผูอืน่ได  สามารถสรรหาวิทยากรเพ่ือชวยใหความรูแกผูรบัการนิเทศ

ไดเหมาะสมและสามารถสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของผูรับการนิเทศโดยการสรางชุมชนการเรียนรู           

ทางวิชาชพี   สมรรถนะดานคณุลกัษณะและแรงจูงใจประกอบดวยคุณสมบตักิารเปนโคชและพีเ่ล้ียง มภีาวะผูนาํ  

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาวิชาการ  ใฝเรียนรูอยูเสมอ  มีความเปนกัลยาณมิตร มีความเช่ือวา

บุคคลสามารถพัฒนาได  เปนนักวิจัย  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  มีความคิดสรางสรรค  และมีความรับผิดชอบ

ทํางานจนสําเร็จ

  2. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศกึษานเิทศกมอือาชีพ ประกอบดวย  

4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   2.1 ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นการตระหนักรู (Awareness)

                 เปนข้ันตอนการสรางความตระหนักรูรวมกนัในการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู           

ความเปนศกึษานเิทศกมอือาชีพท่ีสอดคลองกบัยุคสมยัของการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาจากผูทรงคณุวฒุิ

ดานการนิเทศการศึกษาโดยการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับการถายทอดประสบการณในการนิเทศ       

โดยใชโรงเรยีนเปนฐานของศกึษานเิทศกตนแบบ/ศกึษานเิทศกแกนนาํ ซึง่มกีจิกรรมในการประชมุ 4 กจิกรรม 

คือ กิจกรรมมองกวางคิดไกล เปนการเปดมุมมองของการนิเทศการศึกษาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันของวิทยากร

ผูทรงคณุวฒุดิานการนเิทศการศกึษาและนเิทศอยางไรใหประสบผลสาํเร็จในยคุของการเปลีย่นแปลงเพือ่นาํ

ไปสูมอือาชพี กจิกรรมใสใจการเปลีย่นแปลง เปนการรวมกันหาแนวทางการนเิทศการศกึษาทีป่ระสบผลสาํเรจ็

และเสนอแนะแนวทางการนเิทศการศกึษาสูมอือาชพีโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน กจิกรรมแสดงแนวความคดิใหม 

เปนการนําเสนอตัวอยางวิธีปฏิบัติการนิเทศการศึกษาที่ประสบผลสําเร็จและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา   

ที่สอดคลองเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการและกิจกรรมปรับใชในการปฏิบัติงาน                    

เปนการนาํแนวคดิ แนวทางจากการรวมกจิกรรมที ่1-3 มาปรบัใชและวางแผนปฏบิตักิารนเิทศการศกึษาในขัน้ตอนที ่2

   2.2  ขัน้ตอนที ่2 มุงสูการนเิทศการศกึษาภายใตการปฏบิตังิาน (Under Learning on the Job) 

                เปนขั้นตอนการเรียนรูงานในขณะปฏิบัติการนิเทศการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน            

เปนฐานไปพรอม ๆ  กบัผูรบัการนิเทศ โดยใชหลกัการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชพี  ในรูปแบบท่ีหลากหลาย

ดวยการจับคู (Buddy)ในการนิเทศดวยรูปแบบ Coaching & Mentoring, Lesson study , KM เพื่อศึกษา   

วิธีปฏิบัติการนิเทศการศึกษาท่ีสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียนจนประสบผลสําเร็จผูรับ             

การนิเทศใหการยอมรับและใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการเรียนรูสถานภาพ            

การนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกวาเปนอยางไรโดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 

ในการนิเทศการศึกษาซึ่งอาจมีพี่เลี้ยงหรือผูเชี่ยวชาญคอยช้ีแนะ

   2.3 ขั้นตอนท่ี 3 สะทอนวิธีปฏิบัติการนิเทศ (Reflection Supervisions Approach)

    เปนขั้นตอนการประชุมสะทอนผลการใชรูปแบบหรือวิธีปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของ

ศึกษานิเทศกผูเขารวมพัฒนาแตละทานในการปฏิบัติการนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐานการวิจัยตลอดจน         
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ผลการนิเทศและปญหาอุปสรรคในการนิเทศการศึกษาตามรูปแบบวิธีการในการนิเทศโดยใชหลักการสราง

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสังเคราะหรูปแบบวิธีการที่ประสบผลสําเร็จสรางเปน

รูปแบบวิธีการนิเทศที่เหมาะสมในบริบทของพื้นที่ที่นิเทศ มีการวิพากษโดยผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ

ดานการนิเทศการศึกษาเพื่อใหชิ้นงานที่เกิดจากการหลอมรวมประสบการณของผูเขารับการพัฒนาสามารถ

นําไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตอไป

   2.4 ขั้นตอนท่ี 4 ประยุกตใชสูมืออาชีพ (Apply to Professional) 

                ในขั้นตอนนี้กลุมเปาหมายนําขอแนะนําไปปรับปรุงแกไขและประยุกตใชในการสราง

นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาท่ีสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียนในสังกัด วางแผนนําผลงาน

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในงานสัมมนาวิชาการศึกษานิเทศกและเพื่อรับการประเมินผลงานที่แสดงถึง                

ผู มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาที่ครอบคลุมความหมายของคําวา “สมรรถนะ (Competency)”                    

เปนผูมีผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จ สมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติตอไป

  3. ผลการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ พบวา

       3.1  ศึกษานิเทศกกลุมเปาหมาย มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศ

การศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ  หลังการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ย (  =18.08, S.D. = 1.38 )        

สูงกวากอนการพัฒนา (  = 12.25, S.D. = 1.54 ) รอยละ 29.15   

   3.2  ศึกษานิเทศกกลุมเปาหมายสามารถนิเทศการศึกษาในโรงเรียนท่ีรับผิดชอบดวยรูปแบบ

การนิเทศของตนเองโดยใชโรงเรียนเปนฐานการวิจยั มกีระบวนการทํางานท่ีเปนระบบ ใชหลกัการสรางชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน (Professional Learning Communities: PLC) 

   3.3 ผู รับการนิเทศมีความคิดเห็นวาการนิเทศบนพื้นฐานของสภาพปจจุบัน ปญหา                     

ความตองการของผูบริหารโรงเรียน ครู และชุมชน พบวา ผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจในสมรรถนะ                

ดานความรู ดานทกัษะความสามารถ และดานคณุลกัษณะของศกึษานเิทศกในภาพรวมอยูในระดบัมากทีส่ดุ          

(  = 4.77, S.D = 0.23)

อภิปรายผลการวิจัย
  การอภิปรายผลผูวิจัยอภิปรายผลตามลําดับวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้

  1. สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ ตามผลการวิจัย ประกอบดวย 

สมรรถนะ (Competency) 3 ดาน  คือ  สมรรถนะดานความรู  10 สมรรถนะ   สมรรถนะดานทักษะ                  

ความสามารถ 12 สมรรถนะและสมรรถนะดานคุณลักษณะและแรงจูงใจ 10 สมรรถนะซึ่งสอดคลองกับ     

McClelland (1973) ไดแสดงแนวคิดเร่ือง Competency วา IQ (ประกอบดวยความถนัดหรอืความเช่ียวชาญ

ทางวิชาการ ความรู และความมุงมั่นสูความสําเร็จ) ไมใชตัวชี้วัดที่ดีของผลงานและความสําเร็จโดยรวม         

แต Competency กลบัเปนสิง่ทีส่ามารถทํานายความสําเรจ็ในงานไดดกีวา  ซึง่สะทอนใหเหน็วา  “ผูทีท่าํงานเกง”   

ไมไดหมายถงึ “ผูทีเ่รยีนเกง” แตผูทีป่ระสบผลสาํเรจ็ในการทาํงานตองเปนผูทีม่คีวามสามารถในการประยกุต
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ใชหลักการหรือองคความรูที่มีอยูในตัวเองเพ่ือกอใหเกิดประโยชนในงานท่ีตนทํา  (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 

2549,13) โดย อาภรณ  ภูวิทยพันธุ (2547,22) กลาววา Competency หมายถึง  ความสามารถหรือศักยภาพ

หรอืสมรรถนะ ซึง่เปนตัวกาํหนดรายละเอียดของพฤตกิรรมการแสดงออก เปนการตอบคาํถามวา “ทาํอยางไร

ท่ีจะทําใหงานที่ไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จ (How) มากกวาการตอบคําถามวา “อะไรเปนสิ่งที่หัวหนา

งานคาดหวังหรือตองการ (What)  ทั้งนี้ สมรรถนะเปนความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานใหประสบ

ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ซอนเรนอยูภายในบุคคลน้ัน ๆ อยางไรก็ตาม การที่จะ

พิจารณาวาสิ่งใดที่จะสามารถเรียกวา สมรรถนะ ไดนั้นจะตองประกอบดวยลักษณะสําคัญ 4 ประการ ไดแก 

1) เปนความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตาง ๆ ของบุคคลซ่ึงสะทอนออกมาในรูปของพฤติกรรม

การทํางาน  2) มีความสัมพันธกับงานสะทอนถึงผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 3) สังเกตได  วัดหรือ

ประเมินไดอยางเปนระบบดวยวิธกีารหรือเคร่ืองมือทีเ่หมาะสม  และ  4) สรางหรือพฒันาใหมใีนตัวบคุคลได    

และสอดคลองกับ Webb & Norton (1999) ที่ไดสรุปวา ประเด็นที่มีความสําคัญในยุคแหงการปฏิรูป                

การศึกษา คือ การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของทางการศึกษา (The  Performance of     

Educational Personnel) ดวยการใหความสําคญักบัการวเิคราะหบทบาท หนาที ่และภาวะผูนาํของผูบริหาร

โรงเรียนที่สงผลตอความสําเร็จ

  2. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพท่ีเปน

ลักษณะการอบรมปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงโดยใชโรงเรียนเปน              

ฐานการวิจยั ประกอบดวย  4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 การตระหนักรู (Awareness) ซึง่มีกจิกรรมการพัฒนา 4 กจิกรรม คอื 

กิจกรรมมองกวางคิดไกล  กิจกรรมใสใจการเปล่ียนแปลง กิจกรรมแสดงแนวความคิดใหม และกิจกรรมปรับ

ใชในการปฏิบัติงาน  ขั้นที่ 2 มุงสูการนิเทศการศึกษาภายใตการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (Under Learning 

on the Job)  ขั้นที่ 3 สะทอนวิธีปฏิบัติการนิเทศ (Reflection Supervision Approach)  และข้ันที่ 4 ประยุกต

ใชสูมอือาชีพ (Apply to Professional) ซึง่ผูวจิยัไดสงัเคราะหขอมูลจากการศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา

สมรรถนะของคนในองคกรของนกัคิดและนกัวชิาการรวมกบัแนวคดิของผูเชีย่วชาญดานการนเิทศการศกึษา

ซึ่งมีประสบการณในการนิเทศการศึกษาในระดับกระทรวงศึกษาธิการและจากศึกษานิเทศกแกนนําใน            

การนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่ประสบผลสําเร็จไดรับการยอมรับจากวงการศึกษาทั้งในประเทศและ        

ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียน นาํมาประยุกตรวมกับกรอบการวิจยัและพัฒนา (Research      

and Development) สงผลใหรูปแบบวิธีการมีองคประกอบท่ีสอดคลอง สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีสูง                                              

มีความเปนไปไดจรงิ สอดคลองกบังานวิจยัของ อทุยั บญุประเสริฐ และ ดเิรก วรรณเศยีร (2550) ทีไ่ดทําการศกึษา

วิจัยการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรูทั้งสถานศึกษา              

โดยผลการวิจัยสะทอนวาผูบริหารโรงเรียนตองไดรับการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบ เชน การอบรมสัมมนา 

การปฏิบัติอยางตอเนื่อง สงเสริมใหบุคลากรรวมกันคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (On the Job 

Development) และงานวิจัยของ Bezzina (1994) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาผูบริหารโรงเรียน       

ผานการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งพบวา ผูบริหารโรงเรียนไดรับการพัฒนาประสบการณจนมีคุณลักษณะสูงผานวิธี
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การพฒันาวิชาชพีหลากหลายรปูแบบ โดยกจิกรรมพืน้ฐานของการพฒันา คอื การทีผู่บริหารโรงเรยีนเขารวม

ประชมุกบัสมาคมวิชาชพีอยางสมํา่เสมอ สวนวธิทีีเ่หมาะสมท่ีสดุ คอื การเรยีนรูจากการปฏบิตังิาน (Learning 

on the Job) หรือการพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับบุคคล (Interpersonal Skill) ทั้งนี้ศึกษานิเทศกถือไดวา

เปนผูบริหารดานวิชาการจึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยนี้

  3. ผลการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ  ศึกษานิเทศก       

ซึง่เปนกลุมเปาหมายมคีวามรูความเขาใจในการพฒันาสมรรถนะการนเิทศการศกึษาสูความเปนศกึษานเิทศก

มืออาชีพ โดยสามารถนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานการวิจัย ทั้งนี้เปนเพราะไดรับการพัฒนา             

ตามขัน้ตอนดวยการผสมผสานวิธกีารพฒันาทัง้การบรรยาย การแสดงความคิดเหน็ การเรียนรูจากการปฏิบตัจิรงิ

และการสะทอนวิธีปฏิบัติการนิเทศโดยมีผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศการศึกษา เปน Coach คอยหนุนเสริม       

ใหความรูและคําชีแ้นะเพ่ิมเติม  นอกจากนีไ้ดใชหลกัการ PLC (Professional Learning Communities: PLC) 

ในการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชพีและการแลกเปลีย่นเรียนรู ในการไดมาซึง่ผลการนเิทศการศึกษาจาก

รายงานผลการนิเทศจํานวน  12  ผลงาน  และผูรับการนิเทศมีความคิดเห็นวาการนิเทศบนพ้ืนฐานของ        

สภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการของผูบริหารโรงเรียน ครู และชุมชน ดวยวิธีการนิเทศที่หลากหลาย           

สงเสริมการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน    โดยศึกษานิเทศกใชรูปแบบ  Coaching  & 

Mentoring  อยางตอเนื่องสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเปนไปอยางตอเนื่องและ  

เตม็ตามศกัยภาพ   โดยผูรบัการนิเทศมคีวามพึงพอใจอยูในระดบัมากทีส่ดุ  ทัง้นีเ้ปนเพราะศึกษานเิทศกท่ีไดรบั

การพฒันาสมรรถนะการนเิทศการศกึษาแตละคนมนีวตักรรมการนเิทศทีเ่กดิจากการนเิทศโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 

สอดคลองกับการศึกษาของ มาเรียม นิลพันธ (2554,150) ที่พบวา รูปแบบการนิเทศของแตละเขตพื้นที่          

การศึกษาควรมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองบริบทของแตละเขตพื้นที่ควรเปนรูปธรรมโดยใชการนิเทศ

แบบบริบทเปนฐาน (Context Based Supervision) และการนิเทศแบบวิจัยเปนฐาน (Research Based 

Supervision) นอกจากนี้ จอยซ และเชาเวอร (Joyce & Showers, 1988 cited by  Costa & Garmston, 

2002, 38) พบวา การฝกอบรมในภาคทฤษฎีดวยการบรรยายเพียงอยางเดียวนั้น ผูเรียนไดรับความรูใน          

ระดบัตํา่ เกดิทกัษะไดในระดบัปานกลาง และสามารถนาํความรูไปใชไดในระดบัตํา่มาก แตหากใชการพฒันา

บคุลากรดวยวธิทีีผ่สมผสานกนัระหวางการบรรยายทางทฤษฎ ีการสาธติ การฝกปฏบิตั ิการใหขอมลูยอนกลบั 

และการชวยเหลือแนะนําการฝกปฏิบัติ เปนวิธีหน่ึงท่ีชวยใหบุคลากรไดรับความรูในระดับสูงมากตลอดจน

เกิดทักษะและสามารถนําความรูไปใชไดในระดับสูง  

สรุป
  ในการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ  ศึกษานิเทศกควรมี

องคความรูในศาสตรการนิเทศที่หลากหลายเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงลงสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล          

อยางมีประสิทธิภาพ ใชทักษะความสามารถและคุณลักษณะในความเปนศึกษานิเทศกที่ผูรับการนิเทศให  

การยอมรบั ซึง่ผูทาํหนาทีใ่นการนเิทศการศกึษา จะตองชวยสงเสรมิสนับสนนุและกระตุนใหการนเิทศการศกึษา
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ประสบผลสําเร็จ  ทัง้นีด้วยกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมคีณุภาพ ประกอบดวย กระบวนการบริหาร กระบวนการ

เรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา  ในการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปน

ศกึษานเิทศกมอือาชพี จงึควรมคีวามหลากหลาย เรียนรูจากการปฏิบตัจิรงิ โดยมีขัน้ตอนการพัฒนา 4  ขัน้ตอน  

คือ   ขั้นที่ 1   การตระหนักรู (Awareness) ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนา 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมมองกวางคิดไกล  

กิจกรรมใสใจการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมแสดงแนวความคิดใหม กิจกรรมปรับใชในการปฏิบัติงาน  ขั้นที่ 2      

มุงสูการนิเทศการศึกษาภายใตการปฏิบัติงาน (Under Learning on the Job)  ขั้นที่ 3 สะทอนวิธีปฏิบัติ        

การนิเทศ (Reflection Supervision Approach) และขั้นที่4 ประยุกตใชสูมืออาชีพ (Apply to Professional)  

และเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองควรมีการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ใหเกิดการแลก

เปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่ดีในการนิเทศการศึกษาและนําไปประยุกตใชกับรูปแบบของตนเองตอไป

  ดังนั้นในการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลโดยเฉพาะศึกษานิเทศก                 

ควรพัฒนาใหครอบคลุมทั้งสมรรถนะดานความรู สมรรถนะดานทักษะความสามารถและสมรรถนะ                   

ดานคณุลกัษณะ นอกจากนีค้วรใหความสาํคญัตอการพฒันาสมรรถนะของศกึษานเิทศกโดยใชพืน้ทีเ่ปนฐาน 

(Area  Based) มากกวาการพัฒนาจากสวนกลางโดยจัดสรรงบประมาณและใหอํานาจในการตัดสินใจ

วางแผน กําหนดกิจกรรมโดยพื้นที่การศึกษาเปนหลักเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกองคกรศึกษานิเทศก           

จากเขตพ้ืนที ่และการพัฒนาควรเกิดจากความตองการของศึกษานิเทศก และส่ิงหน่ึงทีย่งัไมมกีารดําเนินการ

อยางจริงจังคือ การนิเทศท่ีเนนการวิจัยโดยใชโรงเรียนเปนฐานและการนําวิธีปฏิบัติที่ดีมาสูการแลกเปล่ียน

เรยีนรูซึง่กันและกันเพ่ือนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองเหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 
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