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การนิเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ไพรินทร์  เหมบุตร1 

การศึกษาของประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพเด็กไทย โดยสะท้อนจากการพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่องกล่าวได้ว่า  ความเป็นอารยของมวลมนุษย์ จะต้องไม่ละเลยใส่ใจเรื่องการศึกษา หัวใจของ
การปฏิบัติงานทางศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ การให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ เป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพและมีความสุข สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เพื่อเป็นประชาชนที่มองกว้าง คิดไกล  ใฝ่รู้ 
เชิดชูคุณธรรมในอนาคต การที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีความรู้ความสามารถมากน้อย
เพียงใดนั้น มีกระบวนการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ด้านการสอน การบริหาร และการนิเทศที่ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาไทย แต่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปัจจุบันไม่บรรลุเป้าหมายอันเนื่องมาจาก
เหตุแห่งปัจจัยหลายด้าน การนิเทศก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาถือเป็นภารกิจเร่งด่วนใน
การขับเคลื่อนและสนับสนุนวงล้อการพัฒนาให้เคลื่อนที่ จึงท าให้เราต้องหากลวิธีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างแบบแผนวิธีการในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  กล
ยุทธ์การนิเทศเป็นกลวิธีในการวางแผนงานท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาจากสภาพจริงในบริบทของ
การท างานในสถานศึกษา  ช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และก าหนดทิศทางหรือภารกิจหลักในอนาคตได้ตรงประเด็น
อย่างชัดเจน จนสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในร่วมคิดร่วมท ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เมื่อสามารถเคาดคะเนถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงปัญหาให้เป็นโอกาสที่จะด าเนินงานพัฒนาคุณภาพให้บรรลุผลในอนาคต 

  สภาพการจัดการศึกษากับการนิเทศ 

 ปัจจุบันทักษะการจัดการเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21 (Century skills) เป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนคนไทย ในฐานะเป็นพลเมืองของโลก ที่มีการด ารงชีวิตท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยี โลกของ
เศรษฐกิจและการค้า โลกาภิวัฒน์กับเครือข่าย ความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความเป็นสังคมเมือง สังคม
ผู้สูงอายุ และความเป็นโลกส่วนตัวอยู่กับตัวเอง ซึ่งคนไทยยังติดกับดักและวังวนของการเป็นแค่ผู้ใช้ ผู้บริโภค และผู้
ซื้อ ขาดการประมาณตนในการใช้ให้เหมาะสมพอเพียงต่อเนื้องาน ตกเป็นทาสทางความคิด ไม่สามารถเป็นผู้ริเรื่ม
สร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดการใช้งานและก้าวไมผ่่านไปสู่ผูค้ิดนวัตกรรม สร้างและน าไปใช้ เพื่อด ารงชีวิตในสังคมอย่าง
มีคุณภาพที่เหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2557 ก, หน้า 1) กอรปกับในขณะนี้มีนโยบาย
ด้านการเรียนการสอนของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ท่ีส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดี มีความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ สร้างสันติสุขในสังคมไทย และก าหนดค่านิยม 12 ประการ เพื่อสร้างคนไทยที่เข้มแข็งน าไปสู่
การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557 ข, หน้า 1) ผนวกกับ
ทิศทางปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายเกี่ยวกับการเร่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก  เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทกุระดับโดยวัดผลจากการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ต้องการให้มี 
1 ส านักงานเขตพี้ท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 41 
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ครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียนและการปฏิรปูคร ู(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,  2554, หน้า 9-10) ความ
สับสนของครู ผู้บริหารที่ต้องปฎิบัติงานภายใต้นโยบายในสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนนี้ ก่อให้เกิดความ
โกลาหลในการจัดการเรียนรู้ของทุกโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต่างๆ ว่าจะด าเนินการอย่างไรให้เกิดผลส าเร็จตามที่ภาครัฐ
และสังคมต้องการ 
 จากสภาพดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลที่ทุกคนต้องหันกลับมาพิจารณาว่า  ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่ควรจะมีการ
หาวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดการขับเคลือ่นไปสูม่ิติคณุภาพให้เด็กไทยทุกคนไดร้ับโอกาสเป็น “คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” ตามเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษารอบสองที่ก าหนดไว้  

  การนิเทศเพ่ือการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  เนื่องจากสภาวะสังคมที่ก าลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายในการพัฒนาคน คือ การศึกษา 
แต่เหตุการณ์ที่พบเห็นในปัจจุบันการศึกษาไทยมีปัญหาและทุกปัญหาที่เกิดล้วนต้องการหาค าตอบว่า “อะไร” คือ 
มูลเหตุของปัญหาโดยเฉพาะการศึกษาของคนไทย การนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษามีความส าคัญความ
จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาการเรียนการสอน  พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพไปสู่
อนาคต  การนิเทศการศึกษาเป็นแนวทางที่ประสานการท างานระหว่างการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดความสอดคล้องสัมพันธ์ตามนโยบายของการศึกษาของชาติ อันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้  ดังนั้น
การนิเทศการศึกษาจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีส่วนส าคัญ
อย่างมากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารจัดการโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูซึ่งเป็นผู้ส อนหลักใน
ระบบโรงเรียน  แนวคิดการนิเทศการศึกษาปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากควบคู่ไปกับแนวคิดปฏิรูปการศึกษาที่
ให้ความสนใจแนวคิดการนิเทศเชิงพัฒนาเพื่อช่วยครูให้พัฒนาตนเอง และปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัด
การศึกษาให้หมดไป (สุวรรณา โชติสุกานต์, 2547, หน้าค าน า) การนิเทศมีความหลากหลายอยู่ในความหมาย เนื่องจาก
มีความแตกต่างกันไปในสาขาต่างๆ ขึ้นอยู่กับแนวคิดความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนในแต่ละด้าน ซึ่งไม่ได้จ ากัด
อยู่ในสาขาการศึกษาเท่านั้น จึงน าเสนอความหมายของการนิเทศโดยสรุป ดังนี้   

การนิเทศ หมายถึง การติดตามอ านวยการ การช้ีแจงให้ค าแนะน า เพื่อช่วยเหลือ ประสานงานและการ
ปรับปรุงให้บุคคลที่ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานประสบผลส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถควบคุมประสิทธิภาพหรือการท างานของบุคคลหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้มีความพึงพอใจในการ
ท างาน  รู้สึกมีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจในผลงาน (อารมณ์   ฉนวนจิตร, 2544 ; D.Tanner and L. Tanner, 1987  ; 
Marks and Others. 1978 อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,  2534)  เมื่อน ามาใช้ในแวดวงการศึกษา มี
ความหมายโดยสรุป ดังนี ้

การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ  สร้างร่วมมือ
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนอันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียน (สุภาภรณ์  กิตติรัชดานนท์, 2551 ; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548 ;สุวรรณา  โชติสุกานต์, 2547 ; Harris, 
1985  ; Glickman, 1981) 

           ผู้นิเทศกับทักษะการนิเทศ 
การนิเทศการศึกษาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีจุดเน้นแตกต่างกันออกไป

ในแต่ละยุคสมัย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคนั้นมีจุดมุ่งหมายตรงกันนั่น คือ ต้องการปรับปรุงการสอน
ของครูให้มีคุณภาพมากขึ้น (สุทธนู  ศรีไสย, 2545, หน้า 2) การก าหนดเป้าหมายในการที่จะส่งเสริมให้ครูปรับปรุง
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การสอนให้ดีขึ้นเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นโดยรวม  ซึ่งจะต้องอาศัย
ความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างผู้นิเทศการสอนและครู ตลอดจนผู้เกี่ยวกับข้องกับการศึกษา การนิเทศการสอน
จะต้องตั้งอยู่บนหลักแห่งความเป็นมนุษย์ มีการให้เกียรติ ยกย่องและมีศักดิ์ศรี การช่วยเหลือดังกล่าวมีวิธีการหรือ 
“เทคนิค” ต่างๆมากมาย  ซึ่งผู้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษาจ าเป็นต้องฝึกฝนเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า  ให้เกิดความ
เช่ียวชาญ  เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจและบทบาทของผู้นิเทศการศึกษาจะ
ประสบความ ส าเร็จบรรลุเป้าหมายเมื่อได้รับความเช่ือถือศรัทธาและการยอมรับจากผู้รับการนิเทศ  (นิพนธ์  ไทย
พานิช, 2535,  หน้าค าน า) จึงอาจกล่าวได้โดยสรุปว่า ผู้นิเทศงานจ าเป็น ต้องมีทักษะ (Skills) ใน 3 สาขา คือ 

1.  ทักษะในเชิงวิชาการ (Technical skills) คือเป็นผู้นิเทศที่มีความเข้าใจในลักษณะงานที่จะนิเทศ 
รวมทั้งขบวนการที่งานนั้นๆ ด าเนินไป  ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการนี้เป็นพื้นฐานของการเป็นผู้น าของผู้นิเทศงาน 
เนื่องจากมีความมั่นใจในสิ่งที่จะนิเทศ 

2.  ทักษะในเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal skills) เนื่องจากผู้นิเทศงานต้องท างานร่วมกับผู้อื่น จึง
ต้องมีความเช่ียวชาญในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ท้ังในด้านการพูด การฟังและการปฏิบัติต่อผู้อื่น ฉะนั้นผู้นิเทศงาน จึงต้องมี
คุณสมบัติของความเป็นผู้ใหญ่  มีความไวในความรู้สึก  มีความจริงใจและต้องการร่วมงานกับผู้อื่นอย่างแท้จริง  จึง
จ าเป็นต้องมีความสามารถในการ 1) ฟังผู้อื่นสนทนาอย่างระมัดระวัง  2) สร้างสัมพันธภาพกับผู้คนได้ง่าย และ 3) 
ให้ก าลังใจและจูงใจผู้ร่วมงาน 

3.  ทักษะในด้านปัญญา (Conceptual skills) คือเป็นผู้นิเทศที่มีความเช่ียวชาญในด้านปัญญา  สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา คาดการณ์ทางเลือกแต่ละทาง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ ปัญหาต่อไป 

  จุดมุ่งหมายของการนิเทศ 
 จากทักษะที่ส าคัญของผู้นิเทศน ามาประยุกต์ใช้เป็นบุคลิกของศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติหรือหลัก

ในการพัฒนาตนเองที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้สามารถเป็นผู้น าทางวิชาการมีมนุษย-สัมพันธ์ประสานการท างานในทุก
หน่วยงานได้อย่างราบรื่นประสบผลส าเร็จ มีทักษะในด้านปัญญาสามารถวิเคราะห์ปัญหา คิดค้นหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาให้กับครูผู้สอน ผู้บริหารได้ตรงตามสภาพปัญหาและความจริง  ดังนั้นการนิเทศที่ตรงตามปัญหาที่
แท้จริงของแต่ละบุคคล และสถานศึกษา มีความต่อเนื่องในการด าเนินการนิเทศเพื่อช่วยเหลือ  สนับสนุนและส่งเสริม
บุคคลและสถานศึกษาในการที่จะด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวให้ส าเร็จได้ บริ๊กและจัสแมน (Brigg 
and Justman อ้างถึงในชารี มณีศรี, 2538, หน้า  29 ) ได้สรุปจุดมุ่งหมายของการนิเทศไว้  4 ข้อ ได้แก่  1) การ
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ  2)  การส่งเสริมความเจริญงอกงามของครู  3)  การปรับปรุงการสอนของครู 
และ 4) การส่งเสริมแนะน าครูและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและประชาคม 

  รูปแบบการนิเทศ  
  การมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้เกิดความงอกงามทางความคิด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับนักเรียนจนประสบผลส าเร็จ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ส่งเสริมให้ครูเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเป็นพลโลกในอนาคตได้ส าเร็จ   เราจะ
เห็นได้ว่า การนิเทศมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนื่องจากสภาวะสังคมก าลังพัฒนาจึงต้องพยายาม
ปรับสภาพทางการศึกษาก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน  ส่วนรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ แฮริส ( Harris , 
1985)ได้แบ่งรูปแบบการนิเทศออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  1)  การนิเทศที่เน้นการให้ค าแนะน า ( Tractive  Supervision ) 
เป็นการนิเทศที่ผู้นิเทศเป็นผู้ให้ข้อแนะน า เช่น การปฐมนิเทศ การจัดการฝึกอบรม การประชุม เพื่อก าหนดนโยบาย
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และให้ความคิดในเรื่องนโยบายการท างานของผู้บริหารและผู้บริหารโรงเรียนก็เป็นรูปแบบของการนิเทศที่เน้นการ
ให้ค าแนะน า  2)  การนิเทศท่ีเน้นการให้เกิดการไหวตัว (Dynamic Supervision)  เป็นการนิเทศท่ี  ผู้นิเทศ กระตุ้น
เร่งเร้าส่งเสริมให้ครูเกิดความคิด และน าความคิดนั้นไปปฏิบัติ การนิเทศในลักษณะนี้เพ่งเล็งที่ตัวครู เพื่อให้ครูได้ใช้
ความรู้ สติปัญญา และประสบการณ์มาใช้ในการปรับปรุงการสอน 

ในปัจจุบันการนิเทศ มีรูปแบบที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการปฏิบั ติ  การนิเทศให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือใช้แก้ปัญหาในรูปแบบต่าง เช่น 

1.  การนิเทศเพื่อพัฒนา ( Developmental Supervision ) การนิเทศแบบนี้ มองครูในฐานะผู้แก้ปัญหา 
และการนิเทศมุ่งที่กระบวนการเพื่อแก้ปัญหากลิคแมน (Glickman, 1990 ) ได้ให้แนวความคิดของการนิเทศเพื่อพัฒนา  
โดยมองที่ตัวแปรที่ครูและสถานการณ์ ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งได้แบ่งวิธีการของการนิเทศ เพื่อพัฒนาเป็น 3 วิธี คือ 

 1.1  การนิเทศมุ่งวิธีน า  ผู้นิเทศเป็นผู้ช้ีน า  เมื่อครูมีความรู้และความสามารถต่ า และยังขาด
ประสบการณ์ 

 1.2  การนิเทศมุ่งวิธีไม่น า  วิธีนี้ จะใช้เมื่อครูมีคุณภาพสูง มีประสบการณ์ และมีความสามารถ 
    

 1.3  การนิเทศมุ่งวิธีให้ความร่วมมือ  เป็นวิธีการที่ผู้นิเทศใช้เมื่อคุณภาพของครูมีลักษณะผสมผสาน
ระหว่างสองแบบข้างต้น     

2.  การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)  ค าว่า คลินิก เป็นการยืมค าจากการแพทย์มาใช้ ซึ่ง
หมายถึงการรักษาคนไข้และการดูแล โดยการให้ยาและการรักาด้วยวิธีการต่างๆ การนิเทศแบบคลินิกนี้ มีความหมาย
ว่า เป็นระบบการออกแบบในห้องเรียน เพื่อช่วยครูในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนการสอน โคแกน 
(Cogan, 1973) ได้แบ่งการนิเทศแบบคลินิกโดยมีวงจรทั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ  

     ขั้นที่ 1 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้นิเทศ  
     ขั้นที่ 2 วางแผนร่วมกับครู 
     ขั้นที่ 3 ก าหนดวิธีการสังเกต  
     ขั้นที่ 4 สังเกตการณ์สอน  
     ขั้นที่ 5 วิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน 
     ขั้นที่ 6 ก าหนดวิธีการปรึกษาหารือ  
     ขั้นที่ 7 ประชุมปรึกษาหารือ  
     ขั้นที่ 8 ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการนิเทศ 
รูปแบบการนิเทศดังกล่าวข้างต้นนี้ มักมีการน าไปใช้ตามความต้องการของผู้รับการนิเทศ เช่น ครูต้องการ

ค าแนะน าในการจัดท าหลักสูตรก็จะใช้รูปแบบการนิเทศแบบให้ค าแนะน าหรือลักษณะการนิเทศแบบคลินิกเมื่อต้อง
แก้ไขปัญหาที่เปรียบประดุจโรคร้ายที่คุกคามครู ผู้บริหารอยู่ให้หมดไป ซึ่งรูปแบบการนิเทศจึงเปรียบเหมือนวิธีการที่
ก าหนดไว้ว่าจะด าเนินการอย่างไร แต่จะมีขั้นตอนอย่างไร มีกิจกรรมใดบ้างต้องอาศัยขั้นตอนการนิเทศเป็นแผนใน
การด าเนินกิจกรรมดังที่ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2530 หน้า 16-29) ได้ก าหนดขั้นตอน
การนิเทศไว้ 5 ขัน้ตอน  ดังนี้ 
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1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน  เพื่อทราบสภาพการศึกษาและ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทราบสภาพที่เป็นปัญหา ทราบความต้องการ ก าหนดแนวทางตัดสินใจในการ
แก้ปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การวางแผนและก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภายในโรงเรียนนั้นให้
สอดคล้องกับนโยบายและแนวคิดในการพัฒนา 

3.  การสร้างสื่อ  เครื่องมือและพัฒนาการนิเทศ 
4.  การปฏิบัติการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน  มี 2 ลักษณะ คือ นิเทศเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

และนิเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
5. การประเมินผลและรายงานผล  ควรมีการประเมินตั้งแต่เตรียมงานก่อนปฏิบัติงาน  เมื่อเริ่มปฏิบัติงาน 

ระหว่างปฏิบัติงานและเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
การนิเทศการศึกษา เป็นงานจะต้องมีประสานสัมพันธ์กับระบบการบริหารจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ

เรียนการสอน ศึกษานิเทศก์หรือผู้ท าหน้าที่นิเทศจะต้องมีความรู้ความสามารถในการวางแผนและประสานงานเป็น
อย่างดี ซึ่งบางครั้งความรู้ความสามารถในเชิงบริหาร เป็นสิ่งที่ผู้นิ เทศต้องตระหนักถึงอย่างละเลยมิได้ เพื่อน ามา
ประกอบในการพัฒนากระบวนการนิเทศ ได้แก่ การวางแผนงานเกี่ยวข้องกับการเลือก และก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Objectives) รวมถึงการคิดค้นเพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ (Strategies) นโยบาย (Policies)โครงการ (Programs) และ
วิธีด าเนินการ (Procedures) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การจัดองค์การเกี่ยวข้องกับการก าหนดบทบาท (Roles) และ
กิจกรรม (activities) ของแต่ละบุคคลในองค์การ(หน่วยงาน) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การรวม
กิจกรรม (งาน) ที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน การกระจายอ านาจหน้าที่ และการประสานงานกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ของ
องค์การ ก่อให้เกิดโครงสร้างขององค์การ (Organization Structures) ซึ่งเป็นเครื่องมือ (Tool) ที่ช่วยให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ขององค์การดังกล่าว การบริหารงานบุคคล เกี่ยวข้องกับการบุคลากร และต าแหน่งต่างๆ ที่มีอยู่ใน
โครงสร้างขององค์การ ช่วยก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่จะท าให้งานเสร็จ  การอ านวยการและภาวะผู้น า 
เกี่ยวข้องกับการที่ผู้นิเทศงานช้ีแนะให้ปฏิบัติงานทราบถึงกฎระเบียบ วัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การ ท าให้ผู้
ปฏิบัติเริ่มคุ้นเคยกับโครงสร้างขององค์การ ความสัมพันธ์ของฝ่ายต่างๆ ในองค์การและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละฝ่าย และแต่ละบุคคลในองค์การ การควบคุมก ากับและประเมินผล คือ การตรวจสอบ ควบคุม นิเทศงาน และ
ประเมินผล เพื่อให้การท างานถูกต้องตรงกับแผนงานและวัตถุประสงค์  

การสร้างกลยุทธ์ (Strategic ) เป็นแบบแผนวิธีการในการปฏิบัติงานอันชาญฉลาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) สูงสุดของงาน กระบวนการวางแผนกลยุทธ์เป็นการคิดเชิงกลยุทธ์โดยมี
กลวิธี (Tactics) ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์มากกว่า  การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นการคิดที่
ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จ  เพราะเป็นการคิดที่มีเป้าหมายตามความต้องการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
รู้จักเรียนรู้ที่จะมองตนเอง  มองสภาพแวดล้อม  และมองอนาคต  ท าให้สามารถรุกและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ธเนศ  ข าเกิด, 2548, หน้า 62)  ดังความหมายของกลยุทธ์ สรุปดังน้ี  

กลยุทธ์ คือ วิธีการหรือแผนที่ก าหนดขึ้นโดยอาศัย การประเมินสภาพสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยความรู้ความช านาญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร เพื่อให้สามารถด าเนินการประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  (กิ่งพร ทองใบ, 2552 ; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546 ; 
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ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา, 2545 ; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)  ลักษณะการวางกลยุทธ์การนิเทศ ที่จะน ามาใช้
เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีดังนี้   

1. ก าหนดเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจน หมายถึง สภาพความส าเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้น หรือ ให้มีขึ้นท่ี
โรงเรียน เมื่อมีการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนซึ่งจะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าเป้าหมายคือ
อะไร ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทุกระดับ มองเห็นสภาพความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 

2. ก าหนดภาพงานท่ีชัดเจนตลอดแนว  หมายถึง  การก าหนดภาระงานท่ีจะต้องวางแผนด าเนินการให้มุ่ง
ไปสูส่ภาพความส าเร็จที่ก าหนดไว ้การสร้างเป้าหมายที่พ่ึงประสงค์ จะไดม้าจากการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและ
มองปัญหาในหลายๆแนวทาง  เพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆแนวทางใหม่ๆ ที่จะน าไปสู่ผลงานท่ีดีกว่าเสมอ  การวิเคราะห์
สภาพงานนี้ควรวิเคราะห์แนวทางที่มาจากผู้เกีย่วข้อง คือ  ผู้บริหารงาน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน  วิธีการปฏิบัติงาน 
และผูเ้กี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  กระบวน การจัดการเชิงกลยุทธ์  (The Strategic Management Process) มี
รูปแบบของการบริหารจัดการดังตอ่ไปนี้  (สุวิมล  โพธิ์กลิ่น,  2550, หน้า  14) 
 2.1  การวิเคราะหภ์ารกิจขององค์การ 
 2.2  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม  (SWOT  Analysis)  ทั้งภายนอกและภายใน 
 2.3  การก าหนดวสิัยทัศน์  (Vision)  เป็นการมองภาพอนาคตของผูน้ าและสมาชิกในองค์การ 
 2.4  การก าหนดพันธกิจ  (Mission)  โดยการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์กว้างๆ 
 2.5  การก าหนดกลยุทธ์ (Strategies) เป็นการก าหนดวิธีการที่เลือกแล้วว่าดีที่สดุเพื่อที่จะ     ท าให้ดี
ที่สุดเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย 
 2.6  การก าหนดแผนงาน/โครงการ  เพื่อใช้เป็นแผนในการปฏิบตัิการประจ าป ี
 2.7  การด าเนินการตามแผน 
 2.8  การประเมินผลและรายงาน   

กระบวนการสร้างและพัฒนากลยุทธ์การนิเทศ มีศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2 เรื่องคือ การนิเทศและ    กลยุทธ์ 
จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาศาสตร์การนิเทศให้ชัดเจน ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง
การนิเทศว่า สิ่งที่เป็นปัญหาควรได้รับการช่วยเหลือร่วมกันแก้ไขคืออะไร และศาสตร์ของ กลยุทธ์ เป็นหลักการวางแผนที่
มีกระบวนการเป็นขั้นตอน กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อ
ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกิดจากอะไร  วิกฤต หรือโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่เป้าหมายว่ามีที่มา หรือปัจจัยใดที่จะน าไปสู่ความส าเร็จบ้าง เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธ
กิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ์ (Strategies) และโครงการ (Programs)  ซึ่งกลยุทธ์ที่จะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาย่อมต้องมีพิ้นฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาอย่างหลากหลาย วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อีกทั้งรวบรวมข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวไปในเบื้ องต้น คือ 
กระบวนการที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แก่ ด้านครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์  ดังตัวอย่าง
กลยุทธ์การนิเทศครูมืออาชีพท่ีผู้เขียนพัฒนาขึ้นในการศึกษาค้นคว้าในระดับดุษฎีบัณฑิต  จะพบความเกี่ยวข้องของ
ทั้งสามด้านดังน้ี 
 กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูในการนิเทศให้เอื้อต่อการพัฒนาครูมืออาชีพอย่าง
ทั่วถึงรอบด้านด้วยวิธีการที่หลากหลาย   
 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพโดยการสร้างสื่อนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองการจัดการเรียนรู้ตาม
ตัวช้ีวัด   
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 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนศึกษานิเทศก์  ผู้บริหาร และครูเผยแพร่ผลงาน/สื่อนวัตกรรมเพื่อนิเทศ
การศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ   
 กลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อวางแผนนิเทศครูสู่มืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ   
 กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ที่ทันสมัย   
 กลยุทธ์ส่งเสริมการด าเนินการนิเทศครูสู่มืออาชีพด้วยระบบเครือข่าย   การนิเทศทุกระดับ   
 กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการบริหารจัดการกระบวนการนิเทศครูสู่มืออาชีพทั้ง
ระบบ   
 กลยุทธ์ส่งเสริมระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาครูสู่มืออาชีพอย่างต่อเนื่อ 
             จากกลยุทธ์ท้ังหมดจะเห็นว่า กลยุทธ์การนิเทศ : การพัฒนาคุณภาพศึกษาจะต้องเป็นกระบวนการที่ทุก
ฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ในการสร้างและพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้ทันเหตุการณ์และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจท าให้คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ส่วนหนึ่งคือ การปรับ
พฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากพฤติกรรมของบุคคลถูกหล่อหลอม และผ่านขบวนการต่างๆจนบันทึกอยู่ในความจ า 
ดังนั้นการจะปรับพฤติกรรมจึงจ าเปน็ท่ีจะต้องมีขบวนการที่จะท าให้บุคคลตระหนัก และยอมรับ และต้องการเปลี่ยน
ด้วยตัวเอง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศ เรียกว่า “เทคนิค Coaching”  ปัจจัยเสริมคือ
การมีครูพี่เลี้ยง หรือศึกษานิเทศก์ หรือผู้เช่ียวชาญท าหน้าที่ผู้โค้ช  ผู้รับการนิเทศ ท าหน้าที่เป็นผู้ถูกโค้ช  เทคนิค
วิธีการที่ใช้ ได้แก่ การท าให้คนตระหนักรู้ และมองเห็นตัวเอง ซึ่งการท าอย่างนี้ ก็หมายถึงผู้โค้ช ต้องท าตัวเป็น
กระจกสะท้อนเงา คือพฤติกรรมของผู้ถูกโค้ชได้เห็น และรับรู้  เพื่อให้ผู้ถูกโค้ชมองเห็นตัวเองรอบด้านโดยเฉพาะ”
พฤติกรรม” เป็นสิ่งที่ต้องการค าตอบในเชิงพัฒนา  เพราะถ้าคนเราได้เห็นตัวเองก็จะเกิดความเข้าใจและอยากที่จะ
เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น นั่นคือ หัวใจส าคัญของการโค้ช (Coaching) ในบางต ารากล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการ 
เรียกว่า Coaching Process  หมายถึง การด าเนินการนิเทศที่มีระบบอีกแนวทางหนึ่ง  ซึ่งผู้นิเทศเองก็ต้องเร่ง
พัฒนาฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  และการประเมินผล สรุปรายงาน โดยใช้กระบวนการติดตามตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอ คาดหวังว่าผลส าเร็จคงไม่ไกลเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

  บทสรุป 
 การนิเทศการศึกษา เป็นวิธีที่เช่ือว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยสรุปจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษามากที่สุด ได้แก่ ครูผู้สอน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนโดยตรง  การนิเทศยังเป็นการส่งเสริมให้ครูปรับปรุงการสอนให้มีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น โดยการวางแผนช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอนตลอดจนบุคลากรใน
สถานศึกษา ซึ่งอาจมีเทคนิคหลากหลายแนวทาง เช่น ใช้เทคนิคการโค้ช (Coaching) ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น อันน าไปสู่ คุณภาพการศึกษาที่พึง
ประสงค์ กลยุทธ์การนิเทศในการพัฒนาคุณภาพศึกษา อาจเป็นแนวคิดการก าหนดกรอบการนิเทศตามแนวทาง/วิธีการ
ทีไ่ด้มีกระบวนการวิเคราะห์สภาพที่แท้จริงของปัญหาในบริบทต่างๆของครูผู้สอนหรือสถานศึกษา  เพื่อให้สามารถ
นิเทศได้ตรงตามปัญหาที่แท้จริงของแต่ละบุคคลหรือสถานศึกษา มีความต่อเนื่องในการด าเนินการนิเทศ เพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนและส่งเสริมบุคคลากรและสถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวให้ส าเร็จได้  การนิเทศ
การศึกษาเป็นการท างานของศึกษานิเทศก์ท่ีจะต้องร่วมเป็นพลังในการช่วยสร้างระบบพัฒนาครู และการบริหารการศึกษา
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บนพื้นฐานของการยอมรับระหว่างกัน สร้างขวัญก าลังใจ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ  เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนของนักเรียน โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูให้เกิดประสิทธิภาพบน
พื้นฐานของกระบวนการที่เกิดจากความต้องการของครูในการร่วมพัฒนามีความส าคัญยิ่ง และถ้าหากครู ผู้บริหาร 
และศึกษานิเทศก์มีการพัฒนาตนเองควบคู่ไปอย่างร่วมมือ เปิดใจรับการพัฒนาดังเพื่อนร่วมทางที่ก้าวเดินไปพร้อม
กัน ย่อมหมายถึงนิมิตรหมายที่ดีในการสร้างพันธมิตรแห่งคุณภาพบนถนนสายที่มุ่งสู่การพัฒนาต่อไป การนิเทศ
การศึกษาไม่มีรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุด แต่จะปรับไปตามบริบทของการเปลี่ยนแปลง  เพื่อช่วยเหลือครูให้สามารถ
พัฒนาการสอนให้มีมาตรฐาน สร้างความส าเร็จที่เหมาะสมให้กับครูแต่ละคนได้ตามศักยภาพแห่งตน และผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นตามมา คือ ความงอกงามในการเรียนรู้ของตัวลูกศิษย์ที่เป็นผู้รับการถ่ายทอดเมล็ดพันธุ์ใน การเติบโต
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสติปัญญา อันเป็นวัฏจักรของคุณภาพที่จะหมุนจากความตกต่ าไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นใน
อนาคต  การนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อเทียบเคียงกับรูปแบบการด าเนินงานท่ีหวังว่าจะได้เปรียบใน
การแข่งขันเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ทุกวิถีทางแล้ว  ยังเป็นรูปแบบการพัฒนาและบริหารให้ครูแสดงพลังและ
ศักยภาพที่มีอยู่ออกมาให้ประจักษ์ผล กล่าวคือ สร้างคุณภาพนักเรียนให้ปรากฏอันจะส่งเสริมให้สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยใช้ต้นทุนท่ีมีอยู่เท่าเดิมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เท่าเดิม น่ันคือ ชัยชนะของชาติ 
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