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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศกึษาของ

ครู เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศการศกึษาท่ีเสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาของครู และเพื่อศกึษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศกึษาท่ีเสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาของครู เครื่องมือวิจยั 
ประกอบดว้ย แบบสมัภาษณผ์ูท้รงคุณวุฒิ แบบประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษาท่ีเสริมสรา้งสมรรถนะ แบบประเมิน
สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศกึษา และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษา เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ผูท้รงคณุวฒุิจ านวน 18 คน และกลุ่มตวัอย่างครูจ านวน 
81 คน  ผลการวิจัยพบว่า องคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  ประกอบดว้ย 1) ดา้น
ความรู ้ความเข้าใจ ในเรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษา  2) ด้านทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์จัดท า
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และ 3) ดา้นเจตคติต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ในส่วนของรูปแบบการนิเทศการศึกษาท่ีเสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ครูนัน้ เนน้กระบวนการเรียนรูร้่วมกันตามหลกัการมีส่วนร่วม มีกระบวนการของรูปแบบ 8 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย ขัน้ท่ี 1 
การศกึษาสภาพปัญหาและความตอ้งการ(Need analysis) ขัน้ท่ี 2 การวางแผนการด าเนินงาน (Fictional planning) ขัน้
ท่ี 3 การเสริมสร้างความรู ้ในการปฏิบัติงาน (Enhancing process of practices) ขั้นท่ี  4 การปฏิบัติงานตามแผน 
(Performance)  ขั้น ท่ี  5 การปฏิบัติการ นิ เทศแบบกัลยาณมิตร (Friendly supervision) ขั้น ท่ี  6 การแลกเปลี่ ยน
เรียนรู(้Sharing knowledge and experience) ขั้นท่ี 7 การใหข้อ้มูลสะทอ้นผลการนิเทศ(Feedback) และขั้นท่ี 8 การ
เผยแพร่ขยายผล (Elaboration) สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นทกัษะ และ
ด้านเจตคติ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาท่ีเสริมสรา้ง
สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครูในทุกดา้น  พบว่าหลงัการใชรู้ปแบบ ครูมีสมรรถนะดา้นการประกัน
คุณภาพการศึกษา สงูกว่าก่อนการใชรู้ปแบบ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และพบว่าความพึงพอใจของครูท่ีมี
ต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาท่ีเสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.54 
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This research aims to study the factors of competence in educational quality assurance to 

develop models for educational supervision, enhance educational quality assurance and study the 
effectiveness of models for educational supervision. The research tools were interviews with academic experts, 
assessment of models for educational supervision and a questionnaire on the satisfaction of teachers on 
models of educational supervision. There were five experts, nine academic experts and 81 teachers who 
provided information for this research. The results of this research revealed that there were three factors of 
competence in educational quality assurance: (1) understanding educational quality assurance; (2) the skills 
and abilities to analyze and implement educational quality development plans, performance reports and 
individual self-assessment reports; and (3) attitudes towards educational quality assurance. Regarding the 
models for educational supervision to enhance educational quality assurance, the characteristics and process 
for educational supervision were as follows: (1) to study problems and needs analysis; (2) functional planning; 
(3) enhancing process of practices; (4) performance; (5) friendly educational supervision; (6) experience-
sharing and knowledge; (7) educational supervision feedback; and (8) elaboration. When comparing 
understanding, skills and attitudes about the educational quality assurance of teachers before and after 
implementing models for educational supervision to enhance educational quality assurance with a statistical 
significance at .01. The satisfaction of teachers towards the models of educational supervision was at a high 
level, with an average of 4.54. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การจดัการศึกษาที่มีคณุภาพ ควรมีการพฒันา ปรบัปรุง ท าใหศ้กัยภาพที่มีอยู่ในตัวคน
ไดร้บัการพัฒนาอย่างเต็มที่ ค าว่าคุณภาพการศึกษา ไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นหนา้ที่ของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ตัง้แต่รฐับาล ที่เป็นผู้
ก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน กระทรวง หน่วยงานต้นสังกัด เขตพื ้นที่
การศกึษา มีหนา้ที่จดัสิ่งสนบัสนนุ ดา้นบคุลากรที่มีคณุภาพ รวมถึงการสนบัสนนุ วสัดอุปุกรณก์าร
เรียนการสอน และแหล่งเรียนรูท้ี่เหมาะสม เอือ้ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนก ากับ
ติดตาม ใหเ้กิดการพัฒนาดา้นการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายที่รฐัก าหนด ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีหนา้ที่ด  าเนินงานภายในสถานศึกษาใหเ้กิดวัฒนธรรมคุณภาพ เนน้กระบวนการมี
ส่วนร่วมและความสามัคคีของบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน ส่วนครู อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหค้วามรู ้จัดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการ รวมถึงการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งหมดนี ้คือ
องคป์ระกอบที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา, 2562, 3-4) 

ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาเป็นส่วนส าคญัที่จะช่วยในการพฒันาคณุภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาของคนไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การประกนัคณุภาพการศึกษาจึงเป็นเรื่อง
ส าคญัในการมุ่งพฒันาการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมีผลใหก้ารศึกษามีพลงัที่จะพฒันา
ประชาชนใหม้ีคณุภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นั่นท าใหร้ะบบการประกนัคณุภาพการศึกษา 
เป็นการจดัการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคณุภาพของผูเ้รียน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสรา้งความมั่นใจใหผู้ร้บับริการการศึกษา ทัง้ยังเป็นการป้องกันการจัด
การศึกษาที่ดอ้ยคณุภาพ และสรา้งสรรคก์ารศึกษาใหเ้ป็นกลไกที่มีพลงัในการพฒันาประชาชนให้
มีดียิ่งขึ ้น (สุภาวดี ตรีรัตน์, 2554) ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งใหค้วามส าคญักับการ
พฒันาระบบประกนัคณุภาพและประสิทธิภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกบัความตอ้งการของสงัคม 
เพื่อใหร้ฐัสามารถใชท้รพัยากรที่มีอย่างจ ากดัใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสุดต่อผูเ้รียน  
ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อตอบโจทยก์ารเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจดัการ 
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และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาและ
สถาบนัการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, 131-132) อีกทัง้กฎกระทรวง ว่า
ดว้ยการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทและระดับการศึกษา เพื่อเป็นระบบในการควบคุมตรวจสอบ
ระบบการบริหารคุณภาพที่สถานศึกษาจัดขึน้ เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาและสรา้งความเชื่อมั่ นใหแ้ก่
ทุกภาคส่วนและบุคคลโดยทั่วไปว่าสถานศึกษานัน้สามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างดี ตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุ เป้า หมายของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่ วยงานที่ ก ากับดูแล 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2561, 1)  

ประกอบกับนโยบายที่ใหพ้ฒันาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้
ภายนอกและภายในของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  โดยปรับปรุง
มาตรฐานและตวัชีว้ดัใหล้ดลง กระชบั และสะทอ้นถึงคณุภาพอย่างแทจ้รงิ เนน้การประเมินสภาพ
จริง ไม่ซบัซอ้น สรา้งมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจดัเก็บขอ้มลู ลดการท าเอกสาร
ที่ใช ้ปรบัทรรศนะในการประเมินเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาตามบริบทของสถานศึกษา (ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา, 2561, 3-4) ซึ่งการปรบัเปลี่ยนระบบการประเมินคณุภาพการศึกษา ตาม
นโยบายในการพฒันา การศึกษาดงักล่าว เป็นระบบการประเมินรูปแบบใหม่ที่มุ่งเนน้การประเมิน
คณุภาพสถานศึกษาในภาพรวม (holistic rubrics) ของการจดัการศึกษาในสถานศึกษา โดยจะไม่
แยกย่อยหรือองคป์ระกอบในการประเมินกระบวนการหรือผลงาน แต่ใหป้ระเมินภาพรวมของ
ผลงาน หรือกระบวนการนัน้ ๆ ผลที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรูข้องครูผูส้อน ในการจดักิจกรรม
การเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความรู ้ทกัษะ และเจตคติของผูเ้รียน  การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มี
คณุภาพจากการด าเนินการของผูบ้ริหารสถานศกึษา จะเป็นหลกัฐานที่สะทอ้นผลการประเมินของ
สถานศกึษาไดเ้ป็นอย่างดี (ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2561, 1) 

ครูเป็นผูท้ี่มีบทบาทอย่างยิ่งในการประกนัคณุภาพการศึกษา เนื่องจากครูคือผูท้ี่ยกระดบั
คุณภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียน เป็นผูใ้กลช้ิดกับศิษยม์ากที่สุด ดังนัน้ครูจึงตอ้งมีคุณภาพ จึงสรา้ง
คุณภาพการศึกษาได ้(รุ่ง แกว้แดง, 2559, 101-102) การศึกษาทุกระดับชัน้ หัวใจหลกัคือครูใน
การถ่ายทอดความรู ้และการบริหารจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดู
คุณภาพของครู ดูไดจ้ากคุณภาพของนักเรียน จึงต้องใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาครูอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะน าสิ่งที่ไดร้บั ถ่ายทอดไปสู่ลกูศิษยอ์ย่างมีคณุภาพ  (กนก อินทรพฤกษ์และ
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คณะ,2556 : 37-45) ครูคือหัวใจส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นครูจะตอ้งมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะต้องมีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายด้าน (อ าไพ สุจริตกุล, 2540, 111-114) ครูจะเป็นผู้ยกเอา
หลกัการต่าง ๆ น าไปสู่การปฏิบติั ครูตอ้งท าใหก้ารจัดการศึกษามีคุณภาพ สะทอ้นใหเ้ห็นในรูป
ของผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียน ใส่ใจในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่คน้ควา้หลกัฐาน สงัเกตผูเ้รียน เตรียมความ
พรอ้มในการสอน ปฏิบติัหนา้ที่สอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ประเมินความเขา้ใจของผูเ้รียนเป็น
ระยะ มีกิจกรรมใหท้ าและตรวจสอบผลอย่างสม ่าเสมอ วดัและประเมินผลตามความจริง ครูตอ้ง
ศึกษามาตรฐานการประกนัคณุภาพภายใน ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบติังาน ตอ้งรบัรูร้ายละเอียด
ของมาตรฐานดา้นการเรียนรู ้คณุสมบติัของครูที่ดี และพฒันาความสามารถของตนในการจดัการ
เรียนรู ้ส  าหรบัมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน ครูตอ้งตระหนักเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้หเ้ป็นไป
ตามมาตรฐาน และจัดเก็บหลกัฐานเชิงประจักษ์ เพื่อใหต้รงกับสิ่งที่ก าหนดไวเ้ป็นเกณฑใ์นการ
ประเมินคุณภาพ ครูต้องถือว่าการประกันคุณภาพเป็นงานหลัก และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินงาน และมุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีประสิทธิภาพ และไดคุ้ณภาพ (ทิพราภา ปรางมุข, 2560) 
ดังนั้นครูจึงจ าเป็นที่จะต้องมีสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึ กษา  ซึ่งสมรรถนะมี
ความส าคญัทัง้ต่อบุคคลและองคก์ร ช่วยใหบ้คุคลทราบถึงระดบัความรู ้ทกัษะ และความสามารถ
ของตนเองว่าอยู่ในระดับใดและจะตอ้งพฒันาในเรื่องใด อีกทัง้ช่วยใหอ้งคก์รสามารถน าไปใชใ้น
การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรในองคก์ร(ชชูยั สมิทธิไกร, 2550, 28) 

กระบวนการที่มีบทบาทเป็นผูส้นับสนุน และเป็นตวัเชื่อมในการพัฒนาสมรรถนะครู คือ
กระบวนการนิเทศการศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2559, 70) การนิเทศ
การศึกษาเป็นกระบวนการและภารกิจที่ส  าคัญอย่างยิ่ง และถือเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่ส่งผล
โดยตรงต่อมาตรฐานการจดัการศกึษาและการพฒันาการศกึษาในทกุขัน้ตอน  การนิเทศการศึกษา
เป็นทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ในการช่วยใหค้รูพัฒนาในหลายๆดา้น ทัง้ดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และปรบัเปลี่ยนกระบวนทศันใ์หส้ามารถด าเนินการไดท้นัต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้
มีคณุภาพมาตรฐานตามที่ก าหนด (ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554, 2) การนิเทศ
การศกึษา เป็นความพยายามของผูจ้ดัการศกึษา ในการแนะน าและพฒันาครูใหเ้กิดความงอกงาม
ทางวิชาชีพทางการศึกษา เป็นศาสตรท์ี่มีหลักการ ที่ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
ก่อใหเ้กิดเป้าหมายและแรงจูงใจในการกระท า ผูน้ิเทศจึงควรด าเนินการเพื่อช่วยเหลือครูให้มี
ความสามารถในการปรบัปรุงการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ท าใหค้รูกา้วทนัโลกที่ก าลงัเจริญกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยี และก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูเ้รียนอย่างเต็มที่ การด าเนินการใด ๆ ที่ท าใหค้รูมีความ
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พึงพอใจ และมีก าลงัใจที่จะพฒันาการจัดการเรียนการสอน และพฒันาการด าเนินงานใด  ๆ ของ
โรงเรียน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรบั (รุง่รชัดาพร เวหะชาต,ิ 2556, 36-37) กลิก๊แมน
และคณะ (Glickman and others 1990:185-192 อา้งถึงในวัชรา  เล่าเรียนดี, 2553, 120-122) 
กล่าวถึงการนิเทศ ว่าผูน้ิเทศจะตอ้งเลือกใชว้ิธีการนิเทศที่เหมาะสม ในการช่วยใหค้รูไดพ้ัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ และสามารถพฒันาถึงจดุสงูสดุ โดยการช่วยเหลือ แนะน า ใหค้รูสามารถ
พฒันาไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยตอ้งค านึงถึงระดบัความเชี่ยวชาญหรือความสามารถทางการคิด และ
แรงจูงใจในการพฒันา อีกทัง้มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อช่วยครูใหส้ามารถปรบัปรุงและพฒันางาน 
ในวิชาชีพของตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสงูสดุต่อผูเ้รียน 

สอดคลอ้งกับแนวคิดของวัชรา  เล่าเรียนดี (2550, 3) ที่สรุปไดว้่า การนิเทศการศึกษา 
เป็นกระบวนการปฏิบติังานร่วมกันระหว่างศึกษานิเทศและสถานศึกษา เพื่อที่จะเสริมสรา้งหรือ
พฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา และการจดัการเรียนรูข้องครู เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียน
ของผูเ้รียน ซึ่งการพัฒนาครูให้จัดการเรียนรูแ้ละกิจกรรมเสริมจนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
จะตอ้งอาศยัการจดัการงานอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการส าคญัที่ควบคู่ไปกับการจดัการคือ
การนิเทศการศกึษา โดยตอ้งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การด าเนินการตอ้ง
มีระบบและชั้นตอน มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างครูและผู้นิ เทศอย่างต่อเนื่อง มีการ
สงัเกตการณจ์ัดกิจกรรมการเรียนรู ้มีการวิเคราะหท์ัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ มีการประเมินผล
การจดัการเรียนรูข้องครู มีการสรา้งแรงจูงใจ มีแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขที่ชดัเจน ผูน้ิเทศตอ้งมีความ
เชี่ยวชาญรวมถึงมีวิสยัทัศนก์วา้งไกล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสม ดังนัน้การ
พัฒนาครูใหส้ามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรูใ้หบ้รรลุตามจุดหมายนั้น ผูท้ี่ท  า
หนา้ที่นิเทศการศึกษา จะตอ้งมีความรู ้หลกัการ เทคนิค และวิธีการนิเทศอย่างชัดเจน เพื่อที่จะ
ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ใหค้วามช่วยเหลือ แนะน า สนับสนุนแก่ครูอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและ
เหมาะสมกบัความแตกต่างกนัของครู อีกทัง้รฐัมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ยงัไดม้อบนโยบายโดย
ไดก้ลา่วถึงศึกษานิเทศกว์่า ศกึษานิเทศกเ์ป็นกลุม่หลกัส าคญัที่ช่วยขบัเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
โดยปราศจากการเมือง พรอ้มช่วยส่วนกลางน านโยบายสู่การปฏิบัติในพืน้ที่ใหเ้กิดขึน้อย่างเป็น
รูปธรรม เพราะในสมัยอดีต ระบบการจัดการศึกษา จะอยู่ที่โรงเรียน ครู และผู้บริหารเป็นผู้
ขับเคลื่อน แต่ปัจจุบนัเรามีศึกษานิเทศกเ์กิดขึน้แลว้ จึงตอ้งใหก้ลุ่มศึกษานิเทศกเ์ป็นผูส้นับสนุน
และเชื่อมโยง ระหว่างฝ่ายบริหารระดับนโยบายกับครูผู้สอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึน้ เพื่อที่ครูจะไดใ้ชเ้วลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน
ศึกษานิเทศก ์จะตอ้งช่วยยกระดบัคณุภาพผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียนในการประเมินต่าง ๆ นอกจากนี ้
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ศึกษานิเทศกจ์ะมีหนา้ที่ส  าคญัอีกหนึ่งบทบาทคือ การประกนัคณุภาพการศึกษารูปแบบใหม่ ตาม
กฎกระทรวงเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ดังนัน้ศึกษานิเทศกจ์ะตอ้งท าให้
การประกันคุณภาพการศึกษามีคุณภาพ (เดลินิวส ์2561 : 8) เห็นไดช้ัดว่าการนิเทศการศึกษามี
ความส าคัญและความจ าเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะตอ้งมีการเรียนรู้
ร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะทอ้นการท างานของบุคลากรในสถานศึกษาว่า
เป็นอย่างไร จะตอ้งศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมในเรื่องอะไร การนิเทศการศึกษาจะต้องมีเป้าหมายที่
ชัดเจน ที่จะท าใหบุ้คลากรในสถานศึกษาพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง เหมาะสม ตามความมุ่ง
หมายที่แทจ้ริงของการนิเทศการศึกษา ประกอบกับปัจจุบันองค์ความรูข้องโลกขยายขอบเขต
เพิ่มพูนขึน้แบบเท่าทวีคูณ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สภาวะสังคม
พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงตอ้งปรบัสภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหส้อดคลอ้งกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559, 26) 

แต่สืบเนื่องจากสภาพปัญหาการด าเนินการนิเทศการศึกษาที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นการนิเทศตามนโยบายจากส่วนกลาง ศึกษานิ เทศก์ไม่มีโอกาสในการพัฒนาเทคนิควิธีการ
นิเทศที่ทันสมัยใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการจ าเป็นของครูและโรงเรียนเท่าที่ควร บุคลากรขาด
ความรูค้วามเขา้ใจและขาดทกัษะการนิเทศ ขาดการเตรียมความพรอ้ม ไม่ไดส้  ารวจความตอ้งการ
จ าเป็นในการนิเทศ ขาดการประเมินผลและขาดการน าผลการนิเทศไปใชป้ระโยชน ์ รวมถึงครูมี
ทัศนคติทางลบต่อการนิเทศ  ประกอบกับจ านวนศึกษานิเทศก์มีไม่เพียงพอต่อการนิเทศ ตาม
รายงานผลการศึกษา สถานภาพการผลิตและพฒันาครูในประเทศไทย  (ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2561a, ช) พบว่าปัจจุบันครูไม่ได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ที่มีความรู ้ความ
ช านาญเฉพาะสาขาวิชา มีเฉพาะการนิเทศภายในท่ีโรงเรียนด าเนินการเอง การพฒันาอบรมครู ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของครู โดยการพัฒนาอบรมครูส่วนใหญ่ เป็นการอบรมตามที่
หน่วยงานตน้สงักัดเป็นผูก้  าหนด ทัง้เรื่องเนือ้หาหลกัสูตรและวิธีการฝึกอบรม ซึ่งมกัไม่สอดคลอ้ง
กับความต้องการของครู และเป็นการอบรมที่ไม่ได้ก าหนดแผนไว้ชัดเจน รูปแบบการนิเทศ
การศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครูที่พฒันาขึน้ จะเป็นการ
นิ เทศที่ ใช้แนวคิดการนิ เทศ  4 แนวคิด โดยน าจุดเด่นของแต่ละแนวคิดมาผสมผสานกัน 
ประกอบดว้ย แนวคิดการนิเทศแบบรว่มพฒันา ผสมผสานกบัการนิเทศแบบมีสว่นรว่ม แนวคิดการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร และแนวคิดการนิเทศแบบคลินิก โดยมีเป้าหมายการนิเทศที่ชัดเจน เนน้
ผลลพัธ์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู เพราะเนื่องดว้ยในสงัคม
ปัจจุบนัซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความเจริญกา้วหนา้ทุกดา้นเป็นไปอย่างรวดเรว็  จึง
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จ าเป็นตอ้งมีรูปแบบการนิเทศที่ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั เพื่อใหม้ีการพฒันาไปสู่
เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดว้ยเหตุผลดังกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะพฒันารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
การศกึษาของครู อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาผูเ้รียนและพฒันาคณุภาพการศกึษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ต่อไป  

 
ค าถามการวิจัย 

1. องคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู มีอะไรบา้ง 

2. รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศึกษา
ของครูมีลกัษณะอย่างไร 

3. เมื่อน ารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพ
การศกึษาของครูไปใช ้เกิดผลอย่างไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 
2. เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ

การศกึษาของครู 
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครู สามารถน าไปประกอบการวางแผนในการ

พฒันาสมรรถนะครูดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูมีสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศึกษา สามารถพฒันาคณุภาพการศึกษา

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ศึกษานิเทศก์มีรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการประกัน

คณุภาพการศึกษาของครู สามารถน ารูปแบบไปประยุกตใ์นการพฒันาครูไดอ้ย่างเหมาะสมตาม
ความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรียน 

4. ครูมีความรูค้วามเขา้ใจในดา้นการจัดกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของ
ผูเ้รียน ตามมาตรฐานคณุภาพผูเ้รียน 
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5. บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นการจัดการศึกษาทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คณุภาพการศกึษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี ้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งผู้วิจัยได้

ก าหนดขอบเขตของการวิจยั โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะ มีขอบเขตประชากร และกลุ่ม
ตวัอย่าง ดงันี ้

ระยะที่  1 การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของครูมีรายละเอียด ดังนี ้

การศึกษาองคป์ระกอบของสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู เป็น
การศกึษาเก่ียวกบัสมรรถนะครู และองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา
ของครู จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ ในประเด็นขององคป์ระกอบของ
สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  แลว้น ามาสรา้งเป็นประเด็นค าถาม เพื่อ
น าไปใชใ้นการศกึษาความเห็นของผูท้รงคณุวฒุิในการสมัภาษณ ์  แลว้สรุป วิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
ของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู ที่ไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้ง ร่วมกับการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิในดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ คือผูท้รงคุณวุฒิดา้นการประกันคุณภาพ

การศึกษา จ านวน 9 คน  ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน 1 คน รองผู้อ  านวยการส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 1 คน 
ผู้อ  านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 1 คน ผู้อ  านวยการ
โรงเรียนมธัยมศึกษา จ านวน 2 คน และ ศึกษานิเทศกจ์ านวน 4 คน ซึ่งเป็นผูท้ี่มีประสบการณด์า้น
การท างานการประกนัคณุภาพการศกึษาไม่ต ่ากว่า 5 ปี 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของครู และตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ  

ระยะนี ้เป็นการพฒันารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนั
คณุภาพการศึกษาของครู  โดยน าผลการศึกษาจากระยะที่ 1 มาสงัเคราะห ์เพื่อใหไ้ดม้า ซึ่งกรอบ
แนวคิดในการสรา้งรูปแบบการนิเทศ ร่างองคป์ระกอบของรูปแบบ และน าไปตรวจสอบความ
เหมาะสมโดยผูท้รงคุณวุฒิ จากนั้นน ามาแก้ไขปรบัปรุงขอ้บกพร่องที่พบ เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการ
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นิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู ส าหรบัการน าไป
ทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่างต่อไป 

กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ คือผูท้รงคุณวุฒิดา้นการนิเทศการศึกษา 

ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา และผูท้รงคณุวฒุิดา้นการวัดและประเมินผล ซึ่ง
ก าหนดคุณสมบติัในการเลือกผูท้รงคุณวุฒิ คือเป็นผูท้รงคุณวุฒิที่มีประสบการณใ์นการท างาน
ดงักลา่วไม่นอ้ยกว่า 5 ปี และมีผลงานวิจยัทางการศกึษาเป็นที่ยอมรบั จ านวน 9 คน 

 
ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสร้าง

สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู และปรับปรุงให้สมบูรณ ์
โดยระยะนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผล ของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่

เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู โดยเป็นการน ารูปแบบไปทดลองใช้
กับครูระดับมัธยมศึกษา โดยใชแ้บบแผนการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (One Group Pretest-
Postest Design) แลว้ศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้น
การประกันคุณภาพการศึกษาของครู ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิง
ปริมาณ โดยผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยด าเนินการประเมินสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพ
การศึกษาของครู และความพึงพอใจของครู ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง โดยใชแ้บบวดัที่
ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้ นอกจากนีผู้ว้ิจัยยังเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการพดูคุย ซกัถาม และสมัภาษณ์
จากกลุม่เปา้หมาย 
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กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวิจัย  
ประชากรคือ ครูระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขนาดใหญ่ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 34  จ านวน 7 โรง ประกอบดว้ย  โรงเรียนสนัก าแพง โรงเรียนนวมินทรา
ชทูิศ พายพั โรงเรียนฝางชนปูถมัภ ์โรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคม โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนหอ้งสอน
ศกึษา ในพระอปุถมัภ ์และ โรงเรียนแม่สะเรียง “บรพิตัรศกึษา” 

กลุ่มตัวอย่างใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ คือครูระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34  จ านวน 1 โรงเรียน โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง ไดแ้ก่ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา” มีครูจ านวน 81 คน ซึ่งมีหลกัการส าคญัในการ
เลือกคือ เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานตน้สังกัด เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ประกอบกบัผูบ้รหิารโรงเรียนและคณะครูมุ่งเนน้ในดา้นการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ 
มีบุคลากรที่มีประสบการณแ์ตกต่างกัน สามารถใหข้อ้มูลหรือรายละเอียดที่ตอ้งการศึกษาอย่าง
หลากหลาย อีกทัง้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ห่างไกลจากส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามาก 
ควรไดร้บัการสนบัสนนุในการพฒันาคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
ขอบเขตด้านตัวแปรทีศ่ึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้ง
สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู ประกอบดว้ย 

2.1 สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 
2.2 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสร้าง

สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษา หมายถึง หมายถึง กระบวนการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการศึกษา โดยน าแนวคิดการนิเทศ 4 แนวคิด ประกอบดว้ย แนวคิดการนิเทศ
แบบรว่มพฒันา แนวคิดการนิเทศแบบมีสว่นรว่ม แนวคิดการนิเทศแบบกลัยาณมิตร และการนิเทศ
แบบคลินิก มาสงัเคราะห ์และดึงจุดเด่นของแต่ละแนวคิดมาผสมผสานกันเพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการ
นิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู 
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2. รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของครู หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาซึ่งมีระบบ มีขัน้ตอนในการติดตาม ดแูล 
และใหค้ าแนะน า โดยการบูรณาการใช้แนวคิดการนิเทศที่ส  าคัญ 4 แนวคิด ประกอบดว้ย แนวคิด
การนิเทศแบบร่วมพฒันา แนวคิดการนิเทศแบบมีส่วนรว่ม แนวคิดการนิเทศแบบกลัยาณมิตรและ
การนิเทศแบบคลินิก มีเป้าหมายการนิเทศที่ชดัเจน เนน้ผลลพัธท์ี่การเสริมสรา้งสมรรถนะในดา้น
การประกนัคณุภาพการศึกษาของครู โดยมีองคป์ระกอบ 6 ส่วน ดงันี ้(1)วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
(2)หลกัการของรูปแบบ (3)แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ (4)กระบวนการของรูปแบบ (5)กิจกรรม
และเนือ้หาในการนิเทศตามรูปแบบ และ(6)เครื่องมือประกอบการใชรู้ปแบบ โดยมีกระบวนการ
ของรูปแบบการนิเทศการศกึษา ดงัต่อไปนี ้

ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ(Need analysis) โดยขั้น
ตอนนี ้เป็นการประชุม พูดคุยกับคณะผูบ้ริหารและคณะครูในโรงเรียน เพื่อส ารวจความคิดเห็น 
และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรใน
โรงเรียน เพื่อน าไปประกอบในการวางแผนและก าหนดประเด็นในการพฒันา  

ขั้นที่ 2 การวางแผนการด าเนินงาน  (Fictional planning) ผู้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานทุกฝ่าย ทัง้ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารและคณะครู ระดมสมอง ร่วมกันวางแผน ก าหนด
ปฏิทิน และขัน้ตอน กระบวนการในการปฏิบติังาน รวมถึงก าหนดเปา้หมายรว่มกนั 

ขั้นที่  3 การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน(Enhancing process of 
practices) ผูว้ิจยัจดัอบรมครูในโรงเรียน ตามประเด็นการพฒันา และตามปฏิทินที่วางไวจ้ากขัน้ที่ 
1 และขั้นที่  2  เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีคณุภาพ และยงัเป็นการเสริมสรา้งความมั่นใจในการท างานใหแ้ก่ครู
อีกทางหนึ่งดว้ย  

ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานตามแผน (Performance)  เป็นการลงมือปฏิบติัจริง โดย
การน าความรูจ้ากขัน้ที่ 3 มาปรบัใชใ้นการปฏิบติังานตามแผนที่วางไวใ้นแต่ละขัน้ตอน อย่างเป็น
ระบบ ตามบทบาทหนา้ที่ของตนเอง ทัง้ในสว่นของผูใ้หก้ารนิเทศ และผูร้บัการนิเทศ  

ขั้นที่ 5 การปฏิบัติการนิเทศแบบกัลยาณมิตร(Friendly supervision) ในขั้นนี ้
เป็นบทบาทของผูน้ิเทศ ประกอบดว้ยศึกษานิเทศก ์และคณะผูบ้ริหารสถานศึกษา ร่วมปฏิบติัการ
นิเทศโดยมุ่งเน้นการนิเทศแบบสรา้งความเข้าใจ แนะแนวทางที่ถูกต้อง โดยเป็นไปในรูปแบบ
กัลยาณมิตร ใหก้ารยอมรบันับถือซึ่งกันและกัน ใหก้ าลงัใจ และสนับสนุนในสิ่งที่ผูร้บัการนิเทศ
ตอ้งการ 
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ขั้นที่ 6 การแลกเปล่ียนเรียนรู้(Sharing knowledge and experience)จัดการ
ประชมุ เพื่อใหผู้น้ิเทศและผูร้บัการนิเทศ มีโอกาสไดร้่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูถ้ึงกิจกรรมและเนือ้หาที่
ไดเ้รียนรูไ้ป เป็นการทบทวนในสิ่งที่ปฏิบติั โดยอาศยัแนวคิดความรู ้ประสบการณแ์ละบริบทจาก
การปฏิบติั เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดร้บัของแต่ละบุคคลไปประยุกตใ์ช ้

ขั้นที่ 7 การให้ข้อมูลสะท้อนผลการนิเทศ(Feedback) ขัน้ตอนนีเ้ป็นบทบาทของ
ผูน้ิเทศ ที่จะเป็นผูใ้หข้อ้มลูยอ้นกลบั ขอ้สงัเกต จดุเด่น จดุที่ควรพฒันา เพื่อครูจะไดน้ าไปปรบั และ
พัฒนาการท างานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยเป็นการใหข้้อมูลสะท้อนผลการนิเทศแบบ 
Face to Face เพื่อใหผู้ร้บัการนิเทศไดร้บัฟังและสามารถโตแ้ยง้ ใหเ้หตผุลไดใ้นขณะเดียวกนั 

ขั้นที่ 8 การเผยแพร่ขยายผล  (Elaboration) โดยการเผยแพร่ผลการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาจากการใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของครู จุดเด่น ขอ้คน้พบ รวมถึงประเด็นที่สถานศึกษาอ่ืน  ๆ สามารถ
น าไปประยุกตใ์ชใ้นสถานศึกษาของตนเอง โดยการเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเป็นการ
เสริมสรา้งขวัญและก าลังใจแก่ผู้รบัการนิเทศ อาทิ การเผยแพร่ในสื่อออนไลน ์เช่น Facebook 
,Line ของกลุม่งานประกนัคณุภาพการศกึษา รวมถึงเว็บไซดข์องส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 

3. การประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษาทีเ่สริมสร้างสมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครู หมายถึง การตัดสินคุณภาพของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่
เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของครู ในดา้นความเป็นประโยชน ์ความ
เป็นไปได ้ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง โดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผูท้รงคณุวฒุิจาก
แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการประกัน
คณุภาพการศกึษาของครู 

4. ประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของครู หมายถึง สมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศึกษา และ
ความพงึพอใจ ของครู มีรายละเอียดดงันี ้  

4.1 สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู หมายถึง ความสามารถ
หรือคุณลกัษณะของครูที่จ  าเป็นในการปฏิบติังานดา้นการประกันคุณภาพโดยมีองคป์ระกอบ 3 
ดา้น คือ  

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความรู ้ความเขา้ใจของครู ในการพฒันา
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ประกอบดว้ย นโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการ
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ประกนัคณุภาพการศึกษา มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กฎกระทรวงว่าดว้ยการประกนัคณุภาพ
การศึกษา แนวปฏิบัติการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และความเชื่อมโยงของการประกนัคณุภาพภายในกบัการประเมินคณุภาพภายนอก โดย
ประเมินสมรรถนะจากแบบทดสอบวัดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

2. ด้านทักษะ หมายถึง ความสามารถของครูในการวิเคราะห์และก าหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา น าแผนพฒันาการ
จัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ การก าหนดระดับคุณภาพของสถานศึกษา และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง  (Self Assessment Report:SAR)  การน าผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเตรียมน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสม 
ชดัเจน และเชื่อถือไดเ้พื่อรบัการประเมินคณุภาพภายนอก โดยประเมินผลจากบนัทึกการนิเทศใน
การปฏิบติัจริง ประกอบกบัขอ้มลูทีไดจ้ากการประเมินตนเองตามการรบัรูข้องครูตามแบบประเมิน
สมรรถนะในดา้นทกัษะการประกันคณุภาพการศึกษาของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน เป็น 5 4 3 2 1 หมายถึง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
นอ้ยที่สดุ ตามล าดบั 

3. ด้านเจตคติ หมายถึง ความรูส้กึของครูที่แสดงออกถึงความรูส้กึทางบวก     ที่
มีต่อการประกันคณุภาพการศึกษา มีความตระหนกัและเห็นความส าคัญ มีความสนใจ มุ่งมั่น มี
ส่วนร่วมและสนบัสนุนการด าเนินการประกนัคณุภาพการศึกษา ซึ่งสามารถสงัเกตไดจ้ากการร่วม
กิจกรรม และประเมินจากการตอบแบบวดัสมรรถนะดา้นเจตคติต่อการประกนัคณุภาพการศึกษา 
ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน เป็น 5 4 3 2 1 
หมายถึง มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ ตามล าดบั 

4.2 ความพึงพอใจของครู หมายถึง ความรูส้ึกของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศที่
เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู  ประเมินไดจ้ากแบบสอบถามความ
พึงพอใจ โดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ก าหนดระดบัการใหค้ะแนน เป็น 5 4 3 2 1 
หมายถึง มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุตามล าดบั  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการ

ประกนัคณุภาพการศึกษาของครู  เป็นการวิจยัและพฒันา R&D (Research and Development) 
ซึ่งผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวคิด และหลกัการที่เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการนิเทศการศกึษา 
การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา มี

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครูในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาเป็นทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ในการช่วยใหค้รูพัฒนาการจดักิจกรรม
การเรียนรูแ้ละปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใ์หส้ามารถด าเนินการได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพมาตรฐานตามที่ก าหนด (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน
, 2554, 2) กลิ๊กแมนและคณะ (Glickman and others 1990: 185-192 อา้งถึงในวชัรา  เล่าเรียน
ดี, 2553, 120-122) กล่าวถึงการนิเทศ ว่าผูน้ิเทศจะตอ้งเลือกใชว้ิธีการนิเทศที่เหมาะสม ในการ
ช่วยใหค้รูไดพ้ัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และสามารถพัฒนาถึงจุดสูงสดุ โดยการช่วยเหลือ 
แนะน า ให้ครูสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง โดยต้องค านึงถึงระดับความเชี่ยวชาญหรือ
ความสามารถทางการคิด และแรงจูงใจในการพฒันา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวชัรา  เล่าเรียนดี 
(2550, 3) ที่สรุปไดว้่า การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างศึกษานิเทศ
และสถานศึกษา เพื่อที่จะเสริมสรา้งหรือพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา และการจัดการเรียนรู้
ของครู เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการเรียนของผูเ้รียน ซึ่งการพฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรูแ้ละกิจกรรม
เสริมจนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรจะต้องอาศัยการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการส าคญัที่ควบคู่ไปกับการจัดการคือการนิเทศการศึกษา โดยตอ้งเป็นกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

แนวคิดการนิเทศการศกึษาที่ผูว้ิจยัน ามาบรูณาการโดยใช ้แนวคิดหลกั 4 แนวคิด 
ผสมผสานกัน ประกอบด้วย แนวคิดการนิเทศแบบร่วมพัฒนา เป็นปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศ 
ระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกแ์ละครู ในกระบวนการนิเทศการศึกษา ที่มุ่งแกปั้ญหา
และพัฒนาการจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ โดยใชเ้ทคนิคการนิเทศการจัดการเรียนรูเ้ป็นปัจจยั
หลกั บนพืน้ฐานของปฏิสมัพันธ์ร่วมกันของผูน้ิเทศ ผูส้อนและคู่สญัญา เพื่อร่วมกนัพฒันาทักษะ
วิชาชีพ อนัจะส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา (รุ่งรชัดาพร เวหะชาติ, 2556, 174-
175) แนวคิดการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เป็นการนิเทศการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งการมีส่วนร่วม
ระหว่างผูน้ิเทศ และผูร้บัการนิเทศ ในการรว่มแสดงความคิดเห็น รว่มแกปั้ญหา และเจรจาตกลงใจ
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ที่จะด าเนินการร่วมกนั ถึงการปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู ้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกนัในการ
ด าเนินการร่วมกัน ตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยใช้เสียงของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลัก และ
เรียกว่าเป็นการนิเทศแบบพึ่งพา ส่วนแนวคิดการนิเทศการศึกษาอีกแนวคิดที่น่าสนใจ คือ แนวคิด
การนิเทศแบบคลินิก ซึ่งหมายถึงการมีสมัพันธภาพอย่างจริงใจโดยตรงระหว่างครูกับผูน้ิเทศ ซึ่ง
สมัพนัธภาพที่ครูและผูน้ิเทศไดร้ว่มกนัสรา้งขึน้มา เพื่อใหเ้กิดความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั ดว้ยวิธีการ
สรา้งจุดมุ่งหมายและจุดประสงคร์่วมกนั โดยอาศยัการท างานร่วมกนั เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และ
ความสมัพนัธท์างวิชาชีพการสอนอย่างลึกซึง้ร่วมกนั มีการปฏิสมัพนัธท์ี่กลมกลืนกนั และทัง้สอง
ฝ่ายสามารถที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งความเป็นตัวของตัวเอง ที่จะเพิ่มพูนความเป็นอิสระในการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็น และความคิดสรา้งสรรค์ (Gold hammer, Anderson, & Krajewski, 
1980, 4) และแนวคิดการนิเทศแบบกลัยาณมิตร ซึ่งแนวคิดนีจ้ะด าเนินการใหป้ระสบผลส าเร็จได ้
ตอ้งอาศัยองคป์ระกอบส าคัญคือ 1)เปิดใจ 2)ใหใ้จ 3)ร่วมใจ 4)ตัง้ใจ ศึกษานิเทศกแ์ละบุคลากร
ทุกคนต้องมีความวิริยะ อุตสาหะ บากบั่น พยายาม ต้องตั้งใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้
ก าลงัใจ สรา้งสิ่งดี สง่เสรมิเพิ่มเติมสิ่งที่ขาด (สมุน อมรวิวฒัน,์ 2547, 217-220) 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา 
การประกนัคณุภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อน

การพฒันาคณุภาพการศึกษาใหด้ าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปฏิบติังานไดอ้ย่างเป็นระบบ มีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน ผูท้ี่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รที่รับผู้จบ
การศึกษาเขา้ศึกษาต่อหรือรบัเขา้ท างาน มีความมั่นใจว่าการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน แมจ้ะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก นักเรียนที่จบการศึกษา
จากสถานศึกษาทุกแห่ง มีความรูค้วามสามารถ ทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
หลกัสูตรสถานศึกษาก าหนด นอกจากนีใ้นการจัดการศึกษาจ าเป็นตอ้งอาศัยการมีส่วนร่วมของ
บุคคลทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีคณุภาพตามที่คาดหวงั กระบวนการ
ประกนัคณุภาพการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่มีความส าคญัอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบนั
และตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,2556 : 2)   

3. สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 
สมรรถนะหมายถึงบุคลิกลักษณะที่ท าให้ปัจเจกบุคคล สามารถสรา้งผลการ 

ปฏิบัติงานที่ดี ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้ดีกว่าผู้อ่ืน 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561b, 1-3) ดังนัน้สมรรถนะครูดา้นการประกันคุณภาพ
การศึกษา  จึงหมายถึง คณุลกัษณะของครูที่จ  าเป็นในการปฏิบติังานดา้นการประกนัคณุภาพโดย
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มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ 1) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ หมายถึง ความรู ้ความเขา้ใจของครู ในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย นโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กฎกระทรวงเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษา และการน าเกณฑไ์ปสู่การปฏิบัติ  2) ดา้นทักษะ 
หมายถึง ความสามารถของครูในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาการจัด
การศกึษาของสถานศึกษา น าแผนพฒันาการจดัการศึกษาสู่การปฏิบติั ก าหนดระดับคณุภาพของ
สถานศกึษา และจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  3) ดา้นเจต
คติ หมายถึง ความรูส้ึกทางบวกที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  มีความรบัผิดชอบ มีความ
สนใจ และมีความมุ่งมั่น ซึ่งสามารถสังเกตไดจ้ากการร่วมกิจกรรม  และประเมินจากการตอบ
แบบสอบถาม 
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จากแนวคิดดงักลา่ว ผูว้ิจยัจึงน าเสนอกรอบแนวคิด ดงันี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ศกึษาคน้ควา้ ผูว้ิจยัจึงก าหนดสมมติฐานการวิจยั ดงันี ้

สมมติฐานการวิจัย 

ครูมีสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา หลงัการใชรู้ปแบบสูงกว่าก่อนการใช้
รูปแบบการนิเทศที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

การวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับรูปแบบการนิเทศ
การศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะครูดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา โดยน าเสนอเป็น 3 ส่วน 
ดงันี ้

1. หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศการศึกษา 
1.1 ความหมาย หลกัการ จดุมุ่งหมายของนิเทศการศกึษา 
1.2 กระบวนการนิเทศการศกึษา 
1.3 เทคนิคการนิเทศการศกึษา 
1.4 รูปแบบการนิเทศการศกึษา 
1.5 การพฒันารูปแบบ 
1.6 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการนิเทศการศึกษา 

2. แนวคิดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 ความหมาย ความส าคญั และแนวทางการประกนัคณุภาพการศกึษา 
2.2 แนวคิด หลกัการ วิธีการ การประกนัคณุภาพการศกึษาแนวใหม่ 
2.3 กฎกระทรวง การประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 
2.4 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศกึษา พ.ศ.  2561 
2.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา 

3. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.1 ความหมายของสมรรถนะ 
3.2 ความส าคญัของสมรรถนะ 
3.3 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
3.4 สมรรถนะครูดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา 
3.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะ  
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1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
1.1 ความหมาย หลักการ จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 

ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา มี

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครูในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาเป็นทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ในการช่วยใหค้รูพัฒนาการจดักิจกรรม
การเรียนรูแ้ละปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใ์หส้ามารถด าเนินการได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพมาตรฐานตามที่ก าหนด(ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 
2554, 2) กลิ๊กแมนและคณะ (Glickman and others 1990:185-192 อา้งถึงในวชัรา  เล่าเรียนดี, 
2553, 120-122) กล่าวถึงการนิเทศ ว่าผูน้ิเทศจะตอ้งเลือกใชว้ิธีการนิเทศที่เหมาะสม ในการช่วย
ให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และสามารถพัฒนาถึงจุดสูงสุด โดยการช่วยเหลือ 
แนะน า ให้ครูสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง โดยต้องค านึงถึงระดับความเชี่ยวชาญหรือ
ความสามารถทางการคิด และแรงจูงใจในการพฒันา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวชัรา  เล่าเรียนดี 
(2550, 3) ที่กล่าวว่า การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผูน้ิเทศและ
ผูร้บัการนิเทศ เพื่อที่จะพฒันาหรือปรบัปรุงคณุภาพการจดัการศกึษา และการจดัการเรียนการสอน
ของครู  

การนิเทศการศึกษา มีความหมายกว้างขวางและแตกต่างกันไป ตามความรู ้
ประสบการณ ์และทกัษะของนักการศึกษา ขึน้อยู่กบัแนวความคิด ระดบัการปฏิบติัในการน าการ
นิเทศไปใช้ การนิเทศการศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญของพัฒนาคุณภาพของครูให้มี
ประสิทธิภาพในดา้นการจดัการเรียนการสอน โดยใหบ้รรลตุามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร  มีนกัการ
ศกึษาหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศึกษา ดงัต่อไปนี ้

รุ่งรชัดาพร เวหะชาติ (2556, 16) ไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศึกษาไวว้่า 
หมายถึงกระบวนการจัดบริหารการศึกษา เพื่อชีแ้นะ ใหค้วามช่วยเหลือ และความร่วมมือกับครู
และบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษาถือเป็นทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ เพราะ
กระบวนการนิเทศที่จัดว่าเป็นศาสตร ์ก็เพราะว่ากระบวนการนี ้เป็นปรชัญาที่แสวงหาความจริง 
ความรูแ้ละคณุค่าในสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการศึกษา ส่วนที่ว่าเป็นศิลป์ก็เพราะตอ้งอาศยัเทคนิค วิธี
และมนุษย์สัมพันธ์ ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การติดต่อประสานงาน การจูงใจเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายของการจดัการศึกษา ซึ่งสอดคลอ้งกบัชาญชยั  อาจินสมาจาร (2554, 
5) ที่กล่าวว่าการนิเทศการศึกษาคือกระบวนการสรา้งสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง ในการใหค้ าแนะน า และ
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การชีช้่องทาง ในลกัษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและนกัเรียนเพื่อการปรบัปรุงตัว ตลอดจนสภาพการ
เรียนการสอน เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายทางการศกึษาที่พงึประสงค ์

วชัรา เล่าเรียนดี (2553:7) สวุรรณา โชติสกุานต ์(2557:6) ไพโรจน ์กลิ่นกุหลาบ
(2542:2)และเมตต ์เมตตก์ารุณจิต(2543:54) กล่าวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาไปใน
ทิศทางเดียวกนั สรุปไดว้่า การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการท างานร่วมกบัครู และบคุลกรทาง
การศึกษา ในการใหค้ า แนะน า การสนบัสนุน การช่วยเหลือและติดตามการพฒันาการศึกษาของ
สถานศกึษาใหม้ีคณุภาพเพื่อใหค้รูสามารถปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ (เมตต ์เมตตก์ารุณจิต, 2543, 54; ไพโรจน ์กลิ่นกุหลาบ, 2552, 2; วชัรา  เล่าเรียน
ดี, 2553, 7; สวุรรณา โชติสกุานต,์ 2557, 6) 

ส่วน กลิ๊คแมน (Gilckman) ไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศึกษาไวว้่า เป็น
เรื่องของงานกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการปรบัปรุงการเรียนการสอน  ซึ่งคลา้ยคลึงกับแฮรร์ิส 
(Harris) ที่ใหค้วามหมายของการนิเทศการศึกษาว่า เป็นสิ่งที่บุคลากรในโรงเรียนกระท าต่อบุคคล
หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อจะคงไว ้หรือปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนใน
โรงเรียน มุ่งใหเ้กิดประสิทธิภาพดา้นการสอนเป็นส าคญั 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  เป็นการช่วยเหลือ ใหค้ าแนะน า เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือใน
การปฏิบติังานร่วมกันและเกิดความสมัพันธอ์ันดีระหว่างผูน้ิเทศและผูร้บัการนิเทศ เพื่อปรบัปรุง
คณุภาพการจดัการศกึษา ใหเ้กิดประสิทธิภาพและสมัฤทธิ์ผลสงูสดุแก่ผูเ้รียน 

หลักการการนิเทศการศึกษา 
หลกัการนิเทศการศึกษา เป็นแนวทางในการปฏิบติัใหผู้น้ิเทศไดด้ าเนินการซึ่งมี

นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หห้ลกัการส าคญัของการนิเทศการศึกษาคลา้ยคลึงกนั โดยอเนก  สอ่ง
แสง (2540, 6) ไดใ้หห้ลกัการนิเทศการศกึษาไวด้งันี ้

1.การนิ เทศต้องมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่  มีนโยบาย 
จุดมุ่งหมายและแนวทางในการปฏิบติัการนิเทศที่แน่วแน่ ชัดเจน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ละสภาพ
ปัญหาหรือความเป็นจริงในเรื่องนั้น  ๆ มีวิวัฒนาการทั้งด้านเนือ้หา สาระ เครื่องมือเครื่องใช้ 
อปุกรณ ์ตลอดจนกลวิธีในการนิเทศ และมีการติดตามและประเมินผลการนิเทศอย่างมีระบบ 

2.การนิเทศเป็นการช่วยกระตุน้ ประสานงานและแนะน าใหเ้กิดความเจริญ
งอกงามแก่ผูส้อนและผู้เรียนมากกว่าการจับผิด ไดแ้ก่ มีการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อครูจะไดเ้ขา้ใจ
หลกัการสอนทั่วไปพัฒนาเทคนิควิธีสอนใหม้ีประสิทธิภาพฝึกทักษะ และประสบการณใ์นการใช้
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วัสดุอุปกรณก์ารสอนพัฒนา เจตคติในการเรียนการสอนใหอ้ยู่ในเกณฑดี์ และ ปรบัปรุงเอกสาร 
แผนการสอน เป็นตน้ 

3.การนิเทศตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย ได้แก่ ผู ้นิเทศเป็นผู้น า
ทางด้านวิชาการไม่ใช่ผู ้ใช้อ  านาจ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมให้มีการ
แสดงออกโดยทั่วถึง ผูร้บันิเทศมีอิสระที่จะคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
และทกุคนมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ 

4.การนิเทศเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ได้แก่ มีขั้นตอนการนิเทศ
ตามล าดับ มีระเบียบวิธีการ มีการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลมาใช้ในการนิเทศ และมีการ
ประเมินผลและติดตาม 

ส่วนไพโรจน ์กลิ่นกุหลาบ (2552, 10-11) ไดเ้สนอหลกัการส าคญัของการนิเทศ
การศึกษาไวว้่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร ผูน้ิเทศ และ
ผูร้บัการนิเทศลกัษณะของกระบวนการมีความหมายครอบคลมุถึงการท างานเป็นขัน้ตอน(Steps) 
มีความต่อเนื่อง(Continuity) ไม่หยุดนิ่ง(Dynamic) และมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ(์interaction) ใน
หมู่ผูป้ฏิบติังานซึ่งลกัษณะดงักลา่วลว้นเป็นลกัษณะที่พงึประสงคข์องการนิเทศที่ดีทั้งสิน้ การนิเทศ
การศึกษามีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียน โดยผ่านตัวกลางส าคัญ คือ ครู และ บุคลากร
ทางการศกึษา และการนิเทศการศกึษาเนน้บรรยากาศในการเป็นประชาธิปไตย และหลกัการนิเทศ
การศกึษาที่ดี มีดงันี ้

1.การนิเทศการศึกษาจะไดผ้ลอย่างเต็มที่ ในการปรบัปรุงการเรียนการสอนก็
ต่อเมื่อการนิเทศนัน้ไดใ้หค้วามส าคญัแก่วิธีการแกไ้ขปัญหาอย่างมีเหตผุล และตัง้อยู่บนจุดหมาย
ที่แน่นอน ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาตกลงรว่มกนัโดยคณะครูและผูท้  าหนา้ที่นิเทศ 

2.การนิเทศการศึกษาจะมีความหมายส าหรบัครู ก็ต่อเมื่อการนิเทศนัน้แสดง
ใหเ้ห็นว่าเป็นสิ่งที่เก่ียวขอ้งและและมีเหตุผลต่อผูร้บัการนิเทศโดยตรง นั่นคือจะตอ้งท าใหค้รูไดม้ี
สว่นรว่มในการพิจารณาว่า จะใหผู้ท้  าการนิเทศช่วยเหลือในเรื่องใดจึงจะเป็นที่ตอ้งการ 

3.การนิเทศการศึกษาที่ดี จะตอ้งสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเองยั่วยุ และสรา้ง
ความเขา้ใจอนัดีต่อกันในการช่วยเหลือครู และตอ้งท าใหค้รูรูส้ึกว่าจะช่วยใหเ้ขาพบวิธีที่ดีกว่าใน
การท างานเพื่อบรรลจุดุประสงค ์

4.การนิเทศการศึกษาจะใหไ้ดผ้ล ควรใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตรใ์นการแกไ้ข
ปัญหาและช่วยใหผู้ร้่วมงานไดศ้ึกษาปัญหาตลอดจนรายละเอียดต่าง  ๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจ
พืน้ฐานเสียก่อน 
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ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของนักการศึกษา จากต่างประเทศ  Franseth Jame 
(1961) ไดเ้สนอหลกัการนิเทศการศึกษาที่ดีไวว้่า การนิเทศการศึกษาจะไดผ้ลอย่างเต็มที่ในการ
ปรบัปรุงการเรียนการสอน ก็ต่อเมื่อการนิเทศนัน้ ไดใ้หค้วามส าคญักบัวิธีการแกไ้ขปัญหาอย่างมี
เหตผุล และตัง้อยู่บนจุดหมายที่แน่นอน ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาตกลงรว่มกนัโดยคณะครูและผูท้  า
หนา้ที่นิเทศ การนิเทศการศึกษาจะมีความหมายส าหรบัครูก็ต่อเมื่อ การนิเทศนัน้ แสดงใหเ้ห็นว่า 
เป็นสิ่งที่เก่ียวขอ้งและมีเหตผุลต่อผูร้บัการนิเทศโดยตรง นั่นคือจะตอ้งท าใหค้รูไดม้ีส่วนร่วมในการ
พิจารณาว่า อยากใหผู้ท้  าการนิเทศช่วยเหลือในเรื่องใดจึงจะเป็นที่ตอ้งการ การนิเทศการศึกษาที่ดี
จะตอ้งสรา้งบรรยากาศที่เป็นกันเอง กระตุน้ และสรา้งความเขา้ใจอนัดีต่อกนัในการช่ วยเหลือครู 
และตอ้งท าใหค้รูรูส้ึกว่าจะช่วยใหเ้ขาพบวิธีที่ดีในการท างาน เพื่อบรรลุจุดประสงคข์องการนิเทศ
การศึกษาควรใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตรใ์นการแกไ้ขปัญหา และช่วยใหผู้ร้บัการนิเทศได้ศึกษา
ปัญหาตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจพืน้ฐานเสียก่อน การนิเทศการศึกษาตอ้ง
ค านึงถึงการจดัใหม้ีความสะดวกสบาย มีการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ มีการวางแผนอย่างมีระเบียบ มี
การประสานความร่วมมือกนั การนิเทศที่ดีจะตอ้งเป็นวิชาชีพและมุ่งสู่มาตรฐานที่ตัง้ไว ้Mark and 
Stoop (1985, 93) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษา ซึ่งจะเป็น
บริการที่ท าเป็นทีม ครูทุกคนตอ้งการและมุ่งหวงัที่จะไดร้บัการช่วยเหลือดา้นการนิเทศ การนิเทศ
การศึกษาถูกปรบัใหต้รงกับความตอ้งการของแต่ละบุคคลที่เป็นบุคลากรของโรงเรียน จะช่วยให้
เป้าหมายและจุดมุ่งหมายทางการศึกษาแจ่มชัดขึน้ ช่วยปรบัปรุงทัศนคติ และสมัพันธภาพของ
บุคลากรในโรงเรียน และช่วยพฒันาในดา้นความรูส้ึกที่ดีต่อชุมชน มีการวางแผนทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว โดยใหผู้ท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีสว่นร่วม ช่วยใหค้รูมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถ
วิเคราะหแ์ละแยกแยะปัญหาดว้ยตวัเองได ้รบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของครู แลว้น ามา
พิจารณาร่วมกนั ช่วยกนัจดัหาแหล่งวิทยากร อปุกรณก์ารสอน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชใ้หแ้ก่
ครู ช่วยจดัหาเอกสาร หนงัสือ และต าราใหแ้ก่ครู ช่วยใหค้รูรูจ้กัจดัหา หรือจดัท าสื่อการสอนที่ขาด
แคลนดว้ยตนเอง โดยใชว้สัดใุนทอ้งถิ่นที่มีอยู่  หาทางใหโ้รงเรียน ชมุชน และหน่วยงานใกลเ้คียงที่
มีความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ตอ้งยอมรบันบัถือบคุลากรที่ร่วมงานในโรงเรียน 
และแสดงใหเ้ห็นว่าเขามีความส าคัญในสถานศึกษานัน้ ๆ ดว้ย รวมถึงส่งเสริมใหค้รูไดแ้สดงผล
งานของตนเองและของโรงเรียน ใหช้มุชนทราบโดยสม ่าเสมอ 

อดุลย ์วงศก์อ้ม (2552, 40) ไดส้รุปแนวคิดของเบอรต์ันและบรูคเนอร ์(Burton 
and Bruckner, 1977:11) บริกส์และจัสแมน (Briggs and Justman. 1952:12) อดัมและดิ๊กกี้ 
(Adams and Dickey, 1953:1) มารคสแ์ละสทูปส ์(Marks and Stoops,1973:93) เซอรจ์ิโอแวนนี่
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และสตารเ์รท (Sergiovanni and Starratte, 1993:119) เป็นหลักการนิเทศ โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

1. หลักการประชาธิปไตยที่เก่ียวกับการนิเทศการศึกษา เป็นการน าเอา
ปรชัญาและแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยในใชใ้นการปฏิบัติงานนิ เทศ โดยเฉพาะการนิเทศแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นกระบวนการนิเทศที่ตอ้งการใหเ้กิดความช่วยเหลือกนั ยอมรบักนั ทัง้ในฐานะ
ผูน้  าและผูต้าม รว่มรบัผิดชอบดว้ยกนั ในการท างานจะร่วมกนัวางแผน มิใช่เป็นการสั่งการจากผูม้ี
อ  านาจฝ่ายเดียว กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบประชาธิปไตย มิไดค้  านึงถึงบรรยากาศในการ
ท างานร่วมกนัเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการยอมรบับทบาทของกันและกันที่เปลี่ยนในฐานะผูน้  าผูต้าม 
โดยถือหลกัการคือ ตอ้งไวใ้จซึ่งกนัและกนั เคารพซึ่งกนัและกนั รว่มมือช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ตอ้ง
ยดึวิธีการแห่งปัญญาในการตกลง ตดัสินหรือไตรต่รองในเรื่องทัง้ปวง 

2. หลักวิทยาศาสตร ์หลักการนิเทศเชิงวิทยาศาสตรท์ี่ได้น ามาใช้ ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้นิเทศเปลี่ยนไปคือ แทนที่ผู ้นิเทศจะแนะน าครูเรื่องวิธีการสอน
โดยทั่วไป ผูน้ิเทศตอ้งคน้หาวิธีที่เหมาะสม เพื่อใหค้รูน าไปปฏิบัติหรือคน้หาวิธีที่เหมาะสมดว้ย
ตนเอง โดยมีผู้นิ เทศเป็นผู้ช่วยเหลือ ปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวได้เปลี่ยนไป การนิเทศเชิง
วิทยาศาสตรไ์ด้กลายเป็นเน้นหนักเรื่องวิจัยและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งถือว่าเป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนได้ดีขึน้ เพราะหลักวิทยาศาสตรใ์นการนิเทศ คือ
กระบวนการคน้หาความจริง โดยอาศยัหลกัการทางวิทยาศาสตรใ์นการรวบรวมขอ้มลูต่าง  ๆ เพื่อ
น ามาใชใ้นการนิเทศและปรบัปรุงการสอน 

3. หลักการสรา้งสรรค ์การนิเทศเชิงสรา้งสรรคไ์ดก้่อใหเ้กิดแนวคิดในการ
นิเทศหลายประการดงันี ้

3.1 การนิเทศเป็นทกัษะดา้นมนษุยสมัพนัธห์รือกระบวนการกลุม่ 
3.2 การนิเทศเป็นการแนะแนว 
3.3 การนิเทศเป็นการจดัและปรบัปรุงหลกัสตูร 
3.4 การนิเทศโดยทีมการสอน เป็นการสรา้งความเป็นผูน้  าในการนิเทศ

ใหก้บัครูแม่แบบเพื่อพฒันางานนิเทศของตนต่อไป 
ดังนัน้จึงกล่าวไดว้่า การนิเทศเชิงสรา้งสรรคเ์ป็นวิธีการหนึ่งที่ท าใหค้นและ

งาน ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาไปสูค่วามส าเรจ็ตามเปา้หมาย 
4. หลกัภาวะผูน้  าในงานดา้นการนิเทศการศึกษา ก่อใหเ้กิดแนวคิดการนิเทศ

แบบภาวะผูน้  ารว่มกนั ซึ่งเป็นการนิเทศที่เนน้ใหเ้กิดภาวะผูน้  าขึน้ในกลุม่ และใชภ้าวะผูน้  าที่เกิดขึน้
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ในแต่ละคน ผลกัดนังานใหบ้รรลเุป้าหมายที่วางไว ้โดยใชภ้าวะผูน้  าที่ทุกคนมีอยู่ และที่ไดพ้ฒันา
นัน้มาร่วมกันท างาน ความคิดนีเ้ป็นที่ยอมรบักันโดยทั่วไป นับเป็นแนวโนม้ประการหนึ่งของการ
นิเทศการศกึษาในปัจจบุนั 

5. หลกัการติดต่อสื่อสาร ความส าคญัของการติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการ
หนึ่งของการนิเทศการศกึษา ที่ศกึษานิเทศกจ์ะตอ้งใหค้วามส าคญัและจะตอ้งสรา้งใหเ้กิดขึน้ ไม่ใช่
ในฐานะผูส้่งสารและผูร้บัข่าวสารเท่านัน้ แต่ในฐานะของผูอ้  านวยความสะดวก นกัพฒันา ผูด้แูล 
และผูม้ีสว่นรว่มในระบบการติดต่อสื่อสาร 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักการนิเทศการศึกษาเป็นหลักการปฏิบัติงานอย่างมี
ระบบ มีขั้นตอนก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงานที่ชัดเจน เน้นกระบวนการในการสรา้งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ ใหค้วามส าคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยเปิด
โอกาสใหบุ้คลากรไดส้รา้งสรรคค์วามคิด และ  เจตดติที่ดีต่อกัน โดยมุ่งส่งเสริมบรรยากาศแห่ง
ความร่วมมือการสรา้งขวัญและก าลังใจของผูป้ฏิบัติงานในการพัฒนาอาชีพใหเ้จริญก้าวหน้า
ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผูป้ฏิบัติงานในการวางแผนร่วมกัน  โดยใหผู้ท้ี่มีส่วน
เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีสว่นรว่ม 

จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการศึกษา มีส่วนช่วยใหค้รูพฒันาความรู ้ความสามารถ ทกัษะในดา้น

การเรียนการสอนในลกัษณะที่หลากหลาย เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมอนัพึงประสงคข์องครูผูส้อน 
ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่าน ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศ
การศกึษาไวด้งันี ้

ดา้นสงดั อทุรานนัท ์(2529, 8) ซึ่งถือว่าเป็นอาจารยท์างดา้นการนิเทศการศึกษา 
ตัง้แต่อดีต ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไวว้่า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมาย
ที่ส  าคัญ 4 ประการต่อไปนี ้ คือ 1) เพื่อพัฒนาคน 2) เพื่อพัฒนางาน 3) เพื่อสรา้งการประสาน
สมัพนัธ ์และ 4) เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจการที่กล่าวว่าการนิเทศการศึกษาไดมุ้่ง “พฒันาคน” ก็
คือ การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการการท างานร่วมกบัครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้
ครูและบคุลากรเหล่านัน้ไดเ้ปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึน้ ประการที่สอง เนื่องจากการนิเทศ
การศึกษาได้มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่นักเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตจากการสอนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเหตนุีก้ารนิเทศที่จดัขึน้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะ “พฒันางาน” ซึ่งไดแ้ก่ งานสอนให้
ดีขึน้นั่นเอง ส าหรบัการ “สรา้งการประสานสมัพนัธ์” นัน้ จะเป็นผลที่เกิดขึน้จากการท างานรว่มกัน 
รบัผิดชอบร่วมกนัผลดัเปลี่ยนกันเป็นผูน้  า ผูต้าม ซึ่งไม่ใช่เป็นการท างานภายใตก้ารถูกบงัคับและ
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คอยตรวจตราหรือคอยจับผิดและประการสุดทา้ยคือการ “สรา้งขวัญและก าลงัใจ” นัน้ถือว่าเป็น
จุดมุ่งหมายที่ส  าคญัอีกประการหนึ่งของการนิเทศ ทัง้นีเ้พราะว่าขวญัและก าลงัใจเป็นสิ่งส าคัญที่
จะท าให้บุคคลมีความตั้งใจท างาน หากการนิเทศไม่ได้ท าการสร้างขวัญและก าลังใจแก่
ผูป้ฏิบติังานแลว้ การนิเทศการศกึษาก็ย่อมจะประสบผลส าเรจ็ไดย้าก 

กิติมา ปรีดีลก (2532, 30) ไดส้รุปความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไวด้ังนี ้
1) เพื่อช่วยใหค้รูคน้หาและมีวิธีการท างานดว้ยตนเอง 2) เพื่อใหค้รูรูจ้กัแยกแยะ วิเคราะหปั์ญหา
ของตนเอง โดยช่วยให้ครูรูว้่าอะไรเป็นปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้
อย่างไร 3) เพื่อช่วยใหค้รูรูส้ึกมั่นคงในอาชีพ และมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 4) 
เพื่อช่วยให้ครูคุ้นเคยกับแหล่งวิทยาการและสามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอน 5)เพื่อช่วย
เผยแพรใ่หช้มุชนเขา้ใจแผนการศกึษาของโรงเรียนและใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียน 

ส่วนไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ (2552, 2) ได้ให้มองความมุ่งหมายของการนิเทศ
การศกึษาไวใ้นมมุที่แตกต่างไป สามารถสรุปได ้ดงันี ้ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาครูท า
ใหเ้ขา้ใจในจุดประสงคข์องการศึกษา ทราบถึงความตอ้งการของผูเ้รียน ท าใหค้รูมีลกัษณะของ
ผูน้  า ช่วยใหท้ราบถึงความเหมาะสมของงานกบัความสามารถของตนเอง โดยเฉพาะครูใหม่ที่ตอ้ง
เรียนรูง้านใหม่ ๆ ในสถานศึกษา ตลอดจนพฒันาการจัดการเรียนรูข้องตนเอง ประเมินตนเองใน
ดา้นต่าง ๆ อย่างครอบคลมุ ประโยชนแ์ก่สถานศึกษาคือ ช่วยสรา้งความเขา้ใจระหว่างชุมชนและ
สถานศกึษา ตลอดจนปัญหาที่ตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายนอก 

กล่าวโดยสรุป การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การพัฒนาครูทั้งใน
ดา้นวิชาการและวิชาชีพ ช่วยใหค้รูพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะในดา้นการจดัการเรียน
การสอนอย่างหลากหลาย รวมไปถึงการสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานของครู  
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1.2 กระบวนการนิเทศการศึกษาและเทคนิคการนิเทศการศึกษา 
กระบวนการนิเทศการศึกษา 
กระบวนการนิเทศ (Process of supervision) หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินงาน

และการปฏิบติังานการนิเทศอย่างมีระบบ มีการประเมินสภาพงานการท างาน การจดัล าดบังานที่
ตอ้งท า การออกแบบงาน การประสานงาน ตลอดจนการอ านวยการใหง้านลุล่วงไป การนิเทศ
จะตอ้งมีกระบวนการในการนิเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบติัและมีความเป็นระเบียบในการปฏิบติั ไดม้ี
นกัการศกึษาจากอดีตถึงปัจจบุนั ไดก้ลา่วถึงกระบวนการนิเทศไวด้งันี ้

สงัด อุทรานันท์ (2529, 84-87)ได้พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา ที่มีความ
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมไทย ซึ่งมี 5 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป็นขัน้ที่ผูท้ี่บรหิาร ผูน้ิเทศ และผูร้บัการ
นิเทศจะท าการประชุมปรกึษาหารือเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นที่จะตอ้งมีการ
นิเทศ รวมทัง้วางแผนถึงขัน้ตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการนิเทศที่จะจดัขึน้อีกดว้ย 

ขัน้ที่ 2 ใหค้วามรูใ้นสิ่งที่จะท า (Informing-l) เป็นขัน้ตอนของการใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจถึงสิ่งที่จะด าเนินการว่าจะตอ้งอาศยัความรูค้วามสามารถอย่างไรบา้ง มีขัน้ตอนอย่างไรและ
จะท าอย่างไรจึงจะท าใหไ้ดผ้ลงานออกมาอย่างมีคณุภาพ 

ขัน้ที่ 3 การปฏิบติังาน (Doing-D) ประกอบดว้ยการปฏิบติังานใน 3 ลกัษณะคือ 
1) การปฏิบติังานของผูร้บัการนิเทศ 2) การปฏิบติังานของผูใ้หก้ารนิเทศ และ 3) การปฏิบติังาน
ของผูส้นบัสนนุการนิเทศ  

ขัน้ที่ 4 การสรา้งขวัญและก าลงัใจ (Reinforcing-R) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ตอนการเสริม
ก าลงัใจของผูบ้รหิารเพื่อใหผู้ร้บัการนิเทศมีความมั่นใจและบงัเกิดความพอใจ ในการปฏิบติังานขัน้
นีอ้าจจะด าเนินการไปพรอ้ม กบัผูท้ี่รบัการนิเทศก าลงัปฏิบติังานหรือการปฏิบติังานไดเ้สรจ็สิน้ก็ได ้

ขัน้ที่ 5 การประเมินผลผลิตของการด าเนินงาน (evaluating-E)  เป็นขัน้ที่ผูน้ิเทศ
ท าการประเมินผลการด าเนินการซึ่งผ่านไปแลว้ว่าเป็นอย่างไร แลว้ท าการปรบัปรุงแกไ้ข 

สว่นแฮรสิ (Harris) (อา้งถึงในวรรณพร สขุอนนัต,์ 2550, 26-27)ไดน้ าแนวคิดของแอ
ลเลน (Allen) เก่ียวกับกระบวนการบริหารงานการศึกษาโดยทั่ว ๆ ไป มาเสนอใชก้ับการนิเทศ
การศกึษา ประกอบดว้ยกระบวนการหลกั 5 ประการ ที่เรียกดว้ยตวัอกัษรย่อว่า “POLCA” ดงันี ้

1.Planning  processes (P)  หมายถึง การวางแผนในการปฏิบติังานโดยคิดว่า
จะท าอย่างไร ก าหนดจุดมุ่งหมายของงาน พัฒนาวิธีการด าเนินงาน ก าหนดงานที่จะด าเนินการ
คาดคะเนถึงผลที่จะไดร้บัจากโครงการและวางโครงการ  
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2.Organizing  processes (O)  หมายถึง การจัดโครงสรา้งของการด าเนินงาน
โดยสรา้งหลกัเกณฑใ์นการท างาน สรา้งความสมัพนัธข์องงาน แบ่งงานโดยก าหนดหนา้ที่ในการ
ปฏิบติังานมีการประสานงาน มอบอ านาจใหต้ามหนา้ที่ และการรวบรวมทรพัยากรที่มีอยู่ทัง้คน
และวสัดอุปุกรณ ์ 

3.Leading  processes (L) หมายถึง บทบาทในฐานะผู้น าที่ด  าเนินการ การ
วินิจฉัยสั่งการ การคัดเลือกตัวบุคคล การให้ค าปรึกษาแนะน า กระตุ้นให้บุคคลท างานลงมือ
ปฏิบติังานสาธิตในการปฏิบติังาน การติดต่อสื่อสาร  

4.Controlling  processes (C) หมายถึง การควบคมุการปฏิบติังาน ด าเนินงาน
โดยการพิจารณามอบหมายงาน ใหค้วามสะดวกในดา้นต่าง ๆ มีการแกไ้ขทนัที เมื่องานผิดพลาด 
การใหบ้คุลากรออกจากงาน การตกัเตือนและการก าหนดระเบียบในการปฏิบติังาน 

5) Assessing processes (A) หมายถึง การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดย
การประเมินผลการปฏิบติังาน วดัผลการปฏิบติังาน วิจยัผลการปฏิบติังาน  

ดังนั้นกระบวนการนิเทศการศึกษาจึงเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความสมัพันธ์
ต่อเนื่องกันโดยตลอด เริ่มจากการศึกษาข้อมูล การวางแผน การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผล กระบวนการดงักลา่วเป็นกระบวนการรว่มกนัระหว่างผูบ้รหิาร ศกึษานิเทศก์ และครูทกุ
คนในโรงเรียน เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนการสอนใหเ้กิดผลและประสิทธิภาพสงูสดุ  จาก
การศึกษาขั้นตอนในการปฏิบัติการนิเทศตามหลักการ และแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการหลายๆท่าน และจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติการนิเทศทั้งในระดับประถมศึกษา และ
มธัยมศกึษาปรากฏว่ามีขัน้ตอนการนิเทศการศึกษาคลา้ยคลงึกนั 

เทคนิคการนิเทศการศึกษา 
เทคนิค (Techniques methods) หมายถึงศิลปะ หรือกลวิธี ดงันัน้ เทคนิคการนิเทศ

การศึกษา จึงหมายถึง การใช้ศิลปะ หรือกลวิธีต่าง  ๆ ในการแนะน าครูและผู้บริหาร ให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายไดโ้ดยง่ายและรวดเร็ว  เทคนิคการนิเทศมีหลากหลายวิธีการ การนิเทศการศึกษาที่ดี 
จะต้องเกิดจากความร่วมมือจากครู มีการวางแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ และใช้เทคนิคที่
เหมาะสม ซึ่งแต่ละเทคนิคมีลกัษณะที่แตกต่างกนั   

โกลดส์ไตน์ (Goldstein อา้งถึงในวรรณพร สุขอนันต์, 2550, 103) ไดม้องว่า การ
เยี่ยมหอ้งเรียน เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีความส าคญัต่อการนิเทศการศึกษา  จึงไดน้ าเสนอเทคนิคการ
เยี่ยมชัน้เรียนไวด้งันี ้ 1) ผูน้ิเทศมกัจะถูกสอนไม่ใหท้ าการบนัทึก เพราะครูมีความรูส้ึกว่าเป็นการขู่ 
และเมื่อครูอ่านพบขอ้ผิดพลาดของตนเอง ผูน้ิเทศควรจะบนัทึกขอ้ความระหว่างการเยี่ยมอย่าง
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เป็นทางการเท่านัน้และจะตอ้งใชบ้นัทกึอย่างระมดัระวงัและเท่าที่จ  าเป็นเท่านัน้  2)  ผูน้ิเทศไม่ควร
รบกวนโดยการพูดแทรกระหว่างที่ครูก าลงัสอน นอกจากในบางโอกาสเท่าที่จ  าเป็น ควรเขา้หอ้ง
และออกจากหอ้งเรียนไม่ใหเ้ป็นที่สงัเกตของนักเรียน และ 3) ควรเขียนรายงานการเยี่ยมชัน้เรียน
ภายใน 24 ชั่วโมง หลงัจากสงัเกตการณส์อน ครูย่อมมีความกระวนกระวายและกงัวลเก่ียวกับการ
รอคอยรายงาน  ในสว่นของการการติดตามผล (Follow-up) ควรมีการติดตามผลทกุหอ้งเรียนที่ไป
ตรวจเยี่ยมทั้งผูน้ิเทศ และครูจะตอ้งร่วมมือกันพิจารณาผลการสังเกต เพื่อใหก้ารสังเกตมีผลดี
ศกึษานิเทศกค์วรเตรียมรายงานการติดตามผล เช่น แบบสอบถาม ขอ้ทดสอบต่าง ๆ เป็นตน้ 

การเยี่ยมชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียน ที่ควรปฏิบัติคือ ผู้บริหารจะต้องสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการเยี่ยมชัน้เรียน ท าความรูจ้ัก  หรือความคุน้เคยกับครูที่จะเยี่ยมชัน้เรียน โดย
การใหค้ าปรกึษาหารือ  เมื่อเยี่ยมชัน้เรียนผูบ้ริหารจะตอ้งท าตนใหส้ภุาพ ไม่ใชอ้  านาจหรืออิทธิพล
ใด ๆ การเยี่ยมชัน้เรียนพยายามใหเ้ป็นธรรมชาติที่สดุ ไม่ใหเ้กิดความรูส้ึกว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ ถา้
หากมีการสาธิตการสอน ผูบ้ริหารควรจะท าง่ายๆสัน้ๆ และตรงประเด็นหรืออาจจดัใหค้รูชัน้อ่ืนท า
การสาธิตการสอน และบนัทกึจดุเด่น จดุดอ้ย เก็บขอ้มลูต่าง ๆ ที่สงัเกตได ้และแจง้ผลการเยี่ยมชัน้
เรียนใหค้รูทราบโดยรวดเร็ว  การเยี่ยมชั้นเรียนเป็นวิธีที่ผูบ้ริหารนิยมใชก้ันมาก และครูผูส้อนก็
ยอมรับการนิเทศด้วยวิธีนี ้ ดังนั้นหากการเยี่ยมชั้นเรียนจะได้น าแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ วไป
ประยุกตใ์ช ้เช่น ผูน้ิเทศจะตอ้งท าอย่างไรในระหว่างเยี่ยมชั้นเรียน และเมื่อเยี่ยมชั้นเรียนแล้ว
จะตอ้งปฏิบติัต่อครูอย่างไร 

ในส่วนของ ฮอลโลแรน (Halloran อ้างถึงในวรรณพร สุขอนันต์, 2550, 104) มี
มุมมองที่แตกต่าง และเห็นความส าคัญของการให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการให้ค าปรึกษา 
(Counseling) การนิเทศแบบการใหค้ าปรึกษา ว่าเป็นวิธีการนิเทศภายในโรงเรียนที่ดีที่สุด และที่
ส  าคญัผูน้ิเทศไดใ้ชค้วามมีปฏิสมัพนัธต่์อกนัสรา้งความใกลช้ิด ความพึงพอใจใหก้บัผูร้บัการนิเทศ 
เป็นแรงจูงใจใหผู้ร้บัการนิเทศเกิดการวิเคราะหต์นเอง รูจ้กัยอมรบัปัญหา ยอมรบัตนเองและผูอ่ื้น 
การสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกัน ท าใหม้ีโอกาสพิจารณาเลือกแนวทาง
แกปั้ญหาดว้ยตนเองไดใ้นที่สดุ ช่วยใหเ้กิดการนิเทศตนเองเพื่อการปรบัปรุงพฒันา 

วิธีการใหค้ าปรกึษาโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 วิธีการใหญ่ๆดงันี ้
1.วิธีการใหค้ าปรึกษาแบบทางตรง เป็นการปรกึษาที่ใหอ้ย่างตรงไปตรงมา โดย

ผู้ให้ค าปรึกษาเป็นผู้บอกให้ทราบ หรือบางครั้งเรียกว่า การปรึกษาแบบผู้ให้ค าปรึกษาเป็น
ศนูยก์ลาง วิธีการนีผู้ใ้หค้  าปรกึษา จะตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณม์าก มีความแม่นย าในปัญหา
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ที่ตอบและมีจรรยาบรรณ ที่จะไม่ตอบปัญหาที่ตนเองไม่เชี่ยวชาญหรือไม่ถนัด การปรกึษาแบบนี ้
เหมาะสมกบัการแกปั้ญหาที่ตอ้งการขอ้มลูความจรงิ 

การใหค้ าปรึกษาทางตรง เป็นการใหค้ าตอบหรือในปัญหาของผูร้บัค าปรึกษา 
โดยมีเทคนิคและแนวทางส าหรับผู้ให้ค าปรึกษาคือพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีกับผู้รับ
ค าปรกึษาก่อนที่จะใหค้ าปรกึษา ท าความเขา้ใจในประเด็นปัญหาใหช้ดัเจน  พิจารณาศกึษาขอ้มลู
ที่เก่ียวขอ้ง เที่ยงตรงต่อปัญหาอย่างแทจ้รงิของผูร้บัค าปรกึษา ท าการวิเคราะหข์อ้มลูอย่างละเอียด
ก่อใหเ้กิดความแม่นย า และใหค้ าแนะน าถึงความเป็นไปได ้

2.วิธีการใหค้ าปรึกษาแบบทางออ้ม เป็นการใหค้ าปรึกษาในลักษณะที่ให้การ
ปรกึษาแบบไม่น าทาง หรือเรียกอีกอย่างว่า การปรกึษาแบบผูข้อปรกึษาเป็นศนูยก์ลาง ซึ่งเป็นกระ
บวนการปรกึษาที่ใชท้ักษะการฟังและการใหก้ าลงัใจ ท าความเขา้ใจในปัญหาและก าหนดวิธีการ
แก้ไขปัญหานั้น เป็นการปรึกษาที่เน้นตัวผู้มาขอปรึกษามากกว่าที่จะเน้นตัวผู้ปรึกษา การให้
ค าปรึกษาแบบไม่น าทางนี ้ช่วยท าให้เกิดการระบายอารมณ์ได้ดีกว่าแบบน าทางและให้เกิด
ความคิดที่กระจ่างชดัตามมา ช่วยใหผู้ท้ี่มาขอปรกึษาไดม้ีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบัตนเองมากขึน้ 

การใชว้ิธีการใหค้ าปรกึษาแบบทางออ้มแก่ครู ผูน้ิเทศตอ้งปฏิบติัภายใตค้วามเชื่อ
ของเงื่อนไข สองประการ คือผูน้ิเทศตอ้งเชื่อว่าผูร้บัค าปรกึษานัน้ โดยพืน้ฐานทั่ว ๆ ไปแลว้เป็นคนที่
มีความรบัผิดชอบ เขาจะรบัผิดชอบต่อความคิด  พฤติกรรมและต่อตวัของเขาเอง มีความสามารถ
ที่จะตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวของเขาเองได้ แล ผู้นิเทศต้องเชื่อว่าผู้ร ับค าปรึกษานั้น มี
แรงจงูใจ แรงบนัดาลใจที่สงูมากที่เขาตอ้งการจะเป็นบุคคลที่มีวฒุิภาวะสงูเป็นบุคคลที่ปรบัตนเอง
ในสงัคมได ้มีความเป็นอิสระเป็นตวัของตวัเอง ช่วยเหลือตนเองไดแ้ละเป็นคนที่ขยนัหมั่ นเพียรใน
การท างาน 

เนื่องจากความเชื่อดังกล่าวนี ้ผูน้ิเทศจะตอ้งสรา้งสัมพันธภาพที่ดีใหเ้กิดขึน้ มี
ความเปิดเผยจริงใจในความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผูน้ิเทศสามารถจะท าได้โดยประพฤติ
ปฏิบติัในสิ่งต่อไปนี ้1) สรา้งใหเ้กิดความอบอุ่นและบรรยากาศที่อิสระ 2) มีความอดทนอดกลั้น
และหนกัแน่น 3) การสะทอ้นความ เป็นการพดูซ า้ขอ้ความส าคญัที่ผูม้าขอปรกึษาพดูออกมาโดย
ใชถ้อ้ยค าใหน้อ้ยลง แต่ยงัคงความหมายเดิมอยู่เพื่อเป็นการแสดงว่าผูใ้หค้  าปรกึษายงัฟังอยู่ดว้ย
ความสนใจตลอดเวลา 4) ไม่พยายามที่จะแสดงความคิดเห็น ผูใ้หค้  าปรึกษาจะตอ้งไม่ตัดสินใจ
วิจารณพ์ิพากษาตดัสินในค่านิยม ความเชื่อ และในเรื่องคณุธรรมและจริยธรรมของผูร้บัค าปรกึษา
เป็นอนัขาด 
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3.วิธีการใหค้ าปรึกษาแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการใหค้ าปรึกษาแบบทางตรงและ
แบบทางออ้มผสมผสานกันไป ทั้งนีข้ึน้อยู่กับพืน้ฐานของความแตกต่างของแต่ละคน และการ
ตอบสนองต่อวิธีการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้วิธีการแบบใดนั้นจะต้องเป็นวิธีการที่
เหมาะสม ที่สดุต่อปัญหาหรือสถานการณ ์วิธีการใหค้ าปรกึษาแบบนีใ้ชแ้กปั้ญหาไดอ้ย่างละเอียด
ลึกซึง้ทัง้ปัญหาเก่ียวกับความจริง ปัญหาเก่ียวกับอารมณ ์และปัญหาเก่ียวกับผลประโยชนห์รือ
ศกัดิศ์ร ี

กวิน (Gwynn, 1974, 74)ไดเ้สนอเทคนิคการนิเทศ ไว ้3 ลกัษณะ ดงันี ้
1. เทคนิคทั่วไปที่ใชใ้นการนิเทศ มี 2 แบบ ไดแ้ก่ 

1.1 การนิเทศเป็นกลุ่ม มีวิธีการท่ีใชใ้นการนิเทศ คือ การจดัตัง้กรรมการกลุ่ม
ท างาน การศึกษาวิชาการ การจดัใหม้ีหอ้งปฏิบติัการหลกัสตูร การอ่านเฉพาะเรื่อง การสาธิตการ
สอน การศกึษานอกสถานที่ การฟังค าบรรยาย การอภิปราย การจดัใหม้ีหอ้งสมดุวิชาชีพ และการ
จดัการประชมุวิชาชีพ 

1.2 การนิเทศเป็นรายบุคคล มีวิธีการที่ใชใ้นการนิเทศคือ การสงัเกตการณ์
สอนในชัน้เรียน การทดลองในหอ้งเรียน การปรึกษาหารือ การพาครูไปเยี่ยมซึ่งกันและกัน การ
เลือกวสัดอุปุกรณส์ าหรบัการสอน และการประเมินตนเอง 

2. เทคนิคการสรา้งแรงจูงใจ ผูน้ิเทศมีความส าคญัในการเสริมสรา้งแรงจูงใจใน
การท างาน ใหผู้ป้ฏิบติังานมีขวญัก าลงัใจดีขึน้ 

3. เทคนิคการใหค้ าปรึกษา ศึกษานิเทศก์บางครัง้ท าหน้าที่ใหค้  าปรึกษาใหแ้ก่
เพื่อนร่วมงาน ครูอาจารย ์และคนทั่วไปเก่ียวกับเรื่องต่าง  ๆ ไดแ้ก่ การท าผลงานวิชาการ ปัญหา
ผูบ้รหิาร ปัญหาสว่นตวั เป็นตน้  

สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ เน็กเล่ยแ์ละอีเวนส ์(Neagleg, 1964, 158) ที่ไดแ้บ่ง
เทคนิคการนิเทศออกเป็น 2 ลกัษณะเช่นเดียวกนั คือ 

1. การนิเทศเป็นกลุม่ มีกิจกรรมที่ใชใ้นการนิเทศไดแ้ก่ การปฐมนิเทศครูใหม่ การ
ท าวิจยัเฉพาะเรื่อง การปรบัปรุงหอ้งสมดุวิชาชีพ การเย่ียมเยียนครูอ่ืน ๆ 

2. การนิเทศเป็นรายบุคคล มีกิจกรรมดังนี ้การก าหนดงานใหค้รูท า การเยี่ยม
และสงัเกตการสอนในชัน้เรียน การทดลองต่าง ๆ ในหอ้งเรียน การประชุมปรึกษา การสาธิตการ
สอน การวัดและประเมินผล การเลือกหนังสือวัสดุอุปกรณ์การสอน สนับสนุนใหอ่้านและเขียน
บทความ การเลือกสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ข่าวสารการนิเทศ และการพบปะติดต่อกนัอย่าง
ไม่เป็นทางการ 
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กลา่วโดยสรุป เทคนิคการนิเทศมีหลากหลายวิธีการ สามารถน าเทคนิคต่าง ๆ ในการ
นิเทศไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสมกบับุคคล หรือสถานการณท์ี่ต่างกนั โดยทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัพืน้ฐานความถนดั และความแตกต่างของแต่ละบคุคล 

1.3 รูปแบบการนิเทศการศึกษา 
การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์และความตอ้งการของสังคมที่มี

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การศึกษามีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในการผลิต
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทุก  ๆ ด้าน สถานศึกษาจึงต้องพัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการ
หลากหลาย ระบบการนิเทศท่ีจะน ามาใชเ้พื่อพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาจึงตอ้งมีหลากหลาย
รูปแบบดว้ยเช่นกนั ในปัจจบุนันีอ้าจกลา่วไดว้่า การนิเทศการศกึษากลายมาเป็นกิจกรรมส าคญัใน
การขับเคลื่อนการท างานของโรงเรียน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับวัตถุประสงคข์องการนิเทศดว้ยว่าจะใชก้าร
นิเทศการศึกษาเพื่อสนับสนุนบทบาทของครู ดังนัน้ความส าเร็จของการนิเทศการศึกษาจึงขึน้อยู่
กบัวตัถปุระสงคแ์ละรูปแบบของการด าเนินการ รูปแบบการนิเทศที่เป็นที่นิยมใชอ้ย่างแพรห่ลาย มี
ดงันี ้

1. รูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
รุ่งรชัดาพร เวหะชาติ (2556, 174-175) ไดก้ล่าวถึงการนิเทศแบบร่วมพฒันา ว่า

หมายถึงปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศ ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู ใน
กระบวนการนิเทศการศึกษา ที่มุ่งแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอน อย่างเป็นระบบ โดยใช้
เทคนิคการนิเทศการสอนเป็นปัจจัยหลัก บนพืน้ฐานของสัมพันธภาพแห่งการร่วมคิด ร่วมท า 
พึ่งพา ช่วยเหลือ ยอมรบัซึ่งกนัและกนั อนัจะสง่ผลโดยตรงต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

ลักษณะส าคัญของการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
1. เป็นการนิเทศที่พัฒนามาจากการผสมผสานกัน ระหว่างการนิเทศจาก

บคุลากรภายนอก และการนิเทศภายในโรงเรียน  
2. ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศแบบร่วมพัฒนา จะมีศูนยก์ลาง

อยู่ที่ตวัครูในกลุม่สาระการเรียนรู ้และโรงเรียน  
3. เป็นรูปแบบการนิเทศ ที่ใหค้วามส าคัญทั้งกระบวนการนิเทศทั่วไป และ

กระบวนการนิเทศการสอน  
4. เป็นการรวมกลุม่กนั เพื่อพฒันาวิชาชีพของครู  
5. เนน้หลกัประชาธิปไตยในการนิเทศ  
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6. การสงัเกตการณส์อนในกระบวนการนิเทศแบบร่วมพฒันา ผูน้ิเทศตอ้งไม่
สรา้งภาพพจนใ์นการวดัผลหรือประเมินผลการสอน  

7. การสังเกตการสอนในกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา จะเน้นที่การ
สงัเกตตนเองเชิงเนน้วตัถปุระสงคเ์ป็นหลกั  

8. การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการสอนของครู  
9. การใชข้อ้มลูปอ้นกลบัหลงัจากการสงัเกตการณส์อน  
10. การปฏิบติัการนิเทศ ยึดหลกัการนิเทศแบบมีส่วนร่วม คือ ทัง้ผูน้ิเทศและ

ผูร้บัการนิเทศ จะท างานรว่มกนัทัง้กระบวนการ  
11. ในกระบวนการนิเทศแบบร่วมพฒันา ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการเสริมขวญั

และก าลงัใจ  
12. การนิเทศแบบร่วมพัฒนา เป็นการนิเทศที่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก

ส าคญั  
13. เป็นการนิเทศที่ยดึหลกัการเชิงมนษุยนิยม  
14. ผู้นิเทศและครูมีโอกาสวิเคราะหพ์ฤติกรรมการนิเทศ และปฏิสัมพันธ์

ทางการนิเทศรว่มกนั  
15. มีรูปแบบในการสรา้งและพฒันาเครือข่ายแนวรว่ม  
 

กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
ขั้นที ่1 การวางแผนการด าเนินงาน (Planning - P) เป็นขัน้ตอนที่ผูม้ีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานทุกฝ่าย จะประชุมหารือกันถึงปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
ปัญหาส าคญัเรง่ด่วนควรแกไ้ขก่อน   

ขั้นที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน (Informing - I) เป็น
ขัน้ตอนของการท าความเขา้ใจกระบวนการนิเทศทัง้ระบบ และวิธีการด าเนินงานในแต่ละขัน้ของ
การนิเทศ  

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงานตามแผน (Doing - D) เมื่อผู้ด  าเนินงานได้ผ่าน
ขัน้ตอนการวางแผน และขัน้ตอนการเสรมิสรา้งความรูใ้นการปฏิบติังานไปแลว้  

ขั้นที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน(Evaluation – E) การประเมินผล
การปฏิบติังานหรือโครงการนิเทศ  
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4.1 ผลผลิตที่ไดจ้ากการนิเทศ (Output) คือ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเ้รียน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูร้บัการนิเทศตามเปา้หมายของการนิเทศนัน้  

4.2 กระบวนการด าเนินงาน (Process) คือ ความเหมาะสมของขัน้ตอน
ในการท างาน ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ปฏิสมัพันธ์ระหว่างผูน้ิเทศกับผูร้บัการนิเทศ 
และบรรยากาศในการท างาน 

4.3 ปัจจัยป้อนเขา้ (Input) คือการลงทุนในดา้นทรพัยากรมนุษย ์วัสดุ
อปุกรณ ์สื่อการนิเทศ เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ งบประมาณการเงิน รวมทัง้ระยะเวลาที่ใช้
ในการด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นที ่5 การเผยแพร่ขยายผล (Diffusing - D) ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ
เป็นการเสริมสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน ส่วนการขยายเครือข่ายการด าเนินงานนิเทศ 
โดยใชเ้ทคนิคการขายความคิด ใหเ้กิดความเชื่อถือ ศรทัธา แลว้จึงใชเ้ทคนิคการเชิญชวน ใหเ้ขา้มา
มีสว่นรว่มทีละนอ้ย  

2. รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
การนิเทศแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การนิเทศการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งการมี

ส่วนร่วมระหว่างผูน้ิเทศ และผูร้บัการนิเทศ ในการร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา และ
เจรจาตกลงใจที่จะด าเนินการร่วมกนั ถึงการปรบัปรุงกระบวนการเรียนการสอน ทุกคนมีสิทธิ์เท่า
เทียมกนัในการด าเนินการร่วมกนั ตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยใชเ้สียงของสมาชิกส่วนใหญ่เป็น
หลัก และเรียกว่าเป็นการนิเทศแบบพึ่งพา และควรใช้พฤติกรรมดังกล่าวให้เหมาะสมกับ
สถานการณแ์ละเหตกุารณ ์คือ 

1. ใชเ้มื่อครูและผูน้ิเทศ มีระดบัความเชี่ยวชาญในประเด็นปัญหานัน้ ๆใกลเ้คียง
กนั 

2. ใชเ้มื่อครูและผูน้ิเทศ ตอ้งการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน และน ามา
แลกเปลี่ยนประสบการณซ์ึ่งกนัและกนั 

3. ใช้เมื่อครูและผู้นิเทศต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันในประเด็น
ปัญหานัน้ ๆ 

4. ใชเ้มื่อครูและผูน้ิเทศตอ้งการใหม้ีการพิจารณาปัญหารว่มกนัอย่างถ่ีถว้น และ
รอบคอบ หรือครูตอ้งการมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ  

กระบวนการนิเทศแบบมีสว่นรว่ม มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
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1. การศึกษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา และความตอ้งการ  เป็นขัน้เริ่มตน้ที่จะได้
ขอ้มลู เพื่อน าไปประกอบในการวางแผน และก าหนดทางเลือก ผูน้ิเทศจ าเป็นจะตอ้งท าการศกึษา 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่เป็นจริง สิ่งแรกที่จะตอ้งท าคือ ส ารวจสภาพปัจจุบนั ซึ่งเป็นขอ้มลูทัง้ภายในและ
ภายนอก จ าแนกขอ้มลูปัจจยัเบือ้งตน้ทางดา้นกายภาพ เช่น 

- อาคารสถานที่ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
- จ านวนครู จ านวนนกัเรียน ศกัยภาพครู 
- กระบวนการเรียนการสอน 
- การส ารวจความคิดเห็น ความตอ้งการของบคุลากรในโรงเรียน เก่ียวกบั

การจัดการการเรียนการสอน มีปัญหาด้านใดบ้าง ควรจะปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างไร 
ตอ้งการที่จะใหโ้รงเรียนพฒันาดา้นใดเป็นการเรง่ด่วน โดยล าดบัความส าคญั  

2. การวางแผนและก าหนดทางเลือก 
การวางแผน เป็นการเริ่มตน้ของการก าหนดวตัถุประสงค ์นโยบาย หลกัการ

ท างาน ก าหนดเกณฑม์าตรฐานงาน จากขอ้มูลที่ได ้ก าหนดจะพัฒนาตามความส าคัญ ล าดับ 
1,2,3 คณะครูทุกท่านระดมความคิด สรา้งทางเลือก และเลือกทางเลือกที่สามารถท าได ้และเกิด
ประโยชน์สูงสุด เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ แหล่งทรัพยากรที่ใช้
สนบัสนนุ 

3. การสรา้งสื่อและเครื่องมือ  
หลงัจากผูน้ิเทศและครูไดร้่วมกันวางแผนก าหนดทางเลือกในการนิเทศแลว้ 

ขัน้ตอนต่อไปคือ ผูน้ิเทศและครูผูส้อนตอ้งร่วมกันสรา้งสื่อและเครื่องมือ เพื่อใชใ้นการด าเนินการ
นิเทศ สื่อและเครื่องมือที่สรา้งขึน้ ตอ้งไดร้บัการยอมรบัและเห็นพอ้งตอ้งกันก่อนจะใชป้ฏิบติัการ
นิเทศ เครื่องมือที่ใชใ้นการนิเทศจะแตกต่างกนัไป ตามกิจกรรมการนิเทศ เช่น 

-เครื่องมือในการประชมุปฏิบติัการ 
-เครื่องมือเยี่ยมชัน้เรียน 
-เครื่องมือสงัเกตการณส์อน 
-เครื่องมือในการประชมุปรกึษาหารือ 

4. การปฏิบติัการนิเทศ 
การปฏิบัติการนิเทศ เป็นขั้นตอนที่ส  าคัญที่สุด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผูน้ิเทศกับ

ผูร้บัการนิเทศ ตกลงกันไว ้ว่าจะปฏิบติัอย่างไร จะเป็นเพียงเยี่ยมชั้นเรียน หรือประเมินเอกสาร
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หลกัฐาน หรือการสงัเกตการณส์อนในชัน้เรียน ควรเป็นแบบมีส่วนร่วม โดยผูน้ิเทศมีส่วนร่วมใน
การท าหนา้ที่บางอย่างนัน้เรียน เช่น ช่วยสอน ช่วยตอบค าถาม ช่วยหยิบอปุกรณก์ารทดลอง ร่วม
สงัเกตการณส์อน จดบนัทกึอย่างย่อ ๆ ในขณะท าการสงัเกตการณส์อนตลอดตามที่สอน 

5. การประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศ 
การประเมินผลการนิเทศ เป็นกระบวนการที่ตอ้งรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อ

ทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และความส าเร็จในการปฏิบัติการนิเทศ โดยวิธีการ และ
เครื่องมือที่ผูน้ิเทศและครูไดร้ว่มกนัสรา้งขึน้  

3. รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) 
การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) หมายถึง กระบวนการส าหรบัการ

สงัเกตการสอนในชัน้เรียนที่มีการด าเนินการอย่างมีระเบียบ เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนการสอนของครู โดยครูและผูน้ิเทศจะร่วมมือกันอย่างใกลช้ิดในการวางแผนการสอน การ
สงัเกตการณส์อน และการประเมินการจดัการเรียนการสอน เพื่อหาทางปรบัปรุงแกไ้ขรว่มกนั และ
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมใหค้รูสามารถนิเทศตนเองไดใ้นที่สุด การนิเทศแบบคลินิกจะเน้นถึงการ
ปรบัปรุงพฤติกรรมการสอนของครูในหอ้งเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการส าหรบัการสังเกตการสอน
ภายในห้องเรียน อันจะได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น บันทึกของเหตุการณ์ที่ เกิดขึน้ในห้องเรียน 
พฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนที่เกิดขึน้ในขณะที่ครูกระท าการสอนอยู่ 
และมีข้อมูลที่เพิ่มเติมขึน้มาได้อีกเก่ียวกับครูและนักเรียนทางด้านการรับรู ้ทัศนคติความเชื่อ 
ความรู ้ที่มีความสอดคลอ้งกนักบัเรื่องที่สอน ขอ้มลูเหล่านีอ้าจจะไดม้า หรือเกิดขึน้ก่อนที่จะสอน 
ในระหว่างสอน หรือหลงัจากท่ีการสอนสิน้สดุแลว้  ดงันัน้ การนิเทศแบบคลินิก จึงมีความหมายว่า 
เป็นหลกัเหตุผลและแนวปฏิบติัที่ออกแบบเอาไว ้ส าหรบัปรบัปรุงสมรรถนะการสอนของครูในชัน้
เรียน การด าเนินการนิเทศแบบคลินิก อาศัยขอ้มูลส่วนใหญ่จากเหตุการณต่์าง ๆ ที่เกิดขึน้ในชัน้
เรียน การวิ เคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น และสัมพันธภาพระหว่างครูกับผู้นิ เทศ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการเรียนของนกัเรียน และปรบัปรุงพฤติกรรมการสอนของครูในชัน้เรียนเป็นหลกั
ส าคญั (รุง่รชัดาพร เวหะชาต,ิ 2556, 164) 

โคแกน morris Cogan (1973, 9) ไดใ้หค้  านิยามว่า การนิเทศแบบคลินิกเป็นหลกั
เหตผุลและแนวปฏิบติัที่ออกแบบเอาไว ้ส าหรบัปรบัปรุงสมรรถภาพการสอนของครูในชัน้เรียน การ
ด าเนินการนิเทศแบบคลินิก อาศัยขอ้มูลส่วนใหญ่จากเหตุการณต่์าง  ๆ ที่เกิดขึน้ในชัน้เรียน การ
วิเคราะหข์อ้มลูเหล่านัน้ และสมัพนัธภาพระหว่างครูกับผูน้ิเทศ ส่วนโกลดแ์ฮมเมอร ์แอนเดอรส์นั 
และคราจิวสกี ้(Gold hammer et al., 1980, 4) ไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศแบบคลินิกไว้ว่า 



  35 

การนิเทศแบบคลินิก หมายถึงการมีสัมพันธภาพอย่างจริงใจโดยตรงระหว่างครูกับผูน้ิเทศ ซึ่ง
สมัพนัธภาพที่ครูและผูน้ิเทศไดร้ว่มกนัสรา้งขึน้มา เพื่อใหเ้กิดความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั ดว้ยวิธีการ
สรา้งจุดมุ่งหมายและจุดประสงคร์่วมกนั โดยอาศยัการท างานร่วมกัน เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และ
ความสมัพนัธท์างวิชาชีพการสอนอย่างลึกซึง้ร่วมกนั มีการปฏิสมัพนัธท์ี่กลมกลืนกนั และทัง้สอง
ฝ่ายสามารถที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งความเป็นตัวของตัวเอง ที่จะเพิ่มพูนความเป็นอิสระในการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็น และความคิดสรา้งสรรค ์เก่ียวกับวิธีของการนิเทศที่จะน ามาปฏิบติัให้
เกิดผลดีที่สดุต่อการปรบัปรุงการสอน สอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ที่กล่าวว่า การนิเทศแบบคลินิกหมายถึง กระบวนการพฒันา ช่วยเหลือครู ปรบัปรุงการเรียนการ
สอนใหดี้ขึน้ ดว้ยการประชมุปรกึษาก่อนการสงัเกตการสอน การสงัเกตการณส์อน การประชมุหลงั
การสงัเกตการสอน (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559, 35) 

ลกัษณะส าคญัในการด าเนินงานในการนิเทศแบบคลินิกนัน้ มีนกัการศกึษาไดใ้ห้
ความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของการนิเทศแบบคลินิกไวด้งันี ้  

1) การนิเทศแบบคลินิกเป็นเทคโนโลยี ส  าหรบัการปรบัปรุงการจดัการเรียน
การสอน  

2) การนิเทศแบบคลินิก เป็นการด าเนินงานที่มีการวางแผน และจัดใหม้ีขึน้
โดยมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสรมิสรา้งประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน  

3) การนิเทศแบบคลินิก เป็นการนิเทศที่ยึดจุดประสงคเ์ป็นหลกัส าคัญ และ
ประสานกนักบัความตอ้งการในการพฒันาความเจรญิงอกงามของครูนกัเรียนและโรงเรียน  

4) การนิเทศแบบคลินิกต้องการความเชื่อมั่น และจริงใจต่อกันซึ่งจะ
แสดงออกในการเขา้ใจซึ่งกันและกัน การใหค้วามสนับสนุน และการอุทิศตนเองในการพัฒนา
ความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ  

5) การนิเทศแบบคลินิก ยึดความสมัพันธภาพในการท างานร่วมกันระหว่าง
ครูและผูน้ิเทศเป็นพืน้ฐานส าคญั  

6) การนิเทศแบบคลินิกมีการด าเนินงานอย่างมีระบบ แต่ในขณะเดียวกันก็
สามารถด าเนินการยืดหยุ่นได ้และมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตามสภาพอย่างต่อเนื่องกนัเสมอ  

7) การนิเทศแบบคลินิก เป็นการสรา้งหรือ แสวงหาแนวทางในการเชื่อม
กระชบัระหว่างการวางแผนการสอนในอดุมคติและพฤติกรรมการสอนจรงิ  

8) การนิเทศแบบคลินิกถือว่าผูน้ิเทศตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนมากกว่าครู  
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9) ผูน้ิเทศตอ้งไดร้บัการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี  
ฮอย และฟอรไ์ซท ์ (Hoy & Forsyth, 1986, 48) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศการ

เรียนการสอนแบบคลินิค แบบที่เรียกว่าวงจรคลินิก (Clinical Cycle) ประกอบดว้ยขัน้ตอนที่ส  าคญั 
3 ช่วง ดงันี ้

1. ช่วงก่อนการสงัเกตการณเ์รียนการสอน ประกอบดว้ยขัน้ตอนที่ส  าคัญ 3 
ขัน้ 

1.1 สรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างผูส้อนกับผูน้ิเทศ เป็นขัน้ที่น าผูส้อนเขา้สู่
สถานการณน์ิเทศแบบคลินิคดว้ยการสรา้งความเขา้ใจและความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างผูส้อนกับผู้
นิเทศ ชีแ้จงบทบาทในการท างานร่วมกัน ใหผู้ส้อนเขา้ใจความมุ่งหมายและความหมายของการ
นิเทศแบบคลินิค 

1.2 วางแผนร่วมกัน เป็นขัน้ที่ผูส้อนและผูน้ิเทศวางแผนบทเรียนร่วมกนั 
โดยการก าหนดวัตถุประสงคส์  าหรบัผูเ้รียนและผูส้อน ก าหนดผลลพัธ์ของการสอน กลยุทธ์การ
สอน การสนบัสนนุการเรียนและการประเมินผล 

1.3 วางแผนการสังเกต เป็นขั้นที่ผูส้อนและผูน้ิเทศวางแผนการสังเกต
ร่วมกนั ก าหนดวตัถุประสงคข์องการสงัเกต วิธีการรวบรวมขอ้มลู การตระตรียมทางดา้นกลวิธีใน
การสงัเกตและการรวบรวมขอ้มลู 

2. ช่วงการสงัเกต เป็นการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว ้สภาพหอ้งเรียน 
ผูส้อน ผูเ้รียน และผูน้ิเทศ พรอ้มที่จะด าเนินการตามแผนและกลยุทธ์ที่ก าหนดไว ้ทัง้ในดา้นการ
สอน และการรวบรวมขอ้มลู ซึ่งโดยทั่วไป ผูน้ิเทศจะใชเ้กณฑแ์ละเครื่องมือที่ไดพ้ฒันาร่วมกนั เป็น
เครื่องมือรวบรวมขอ้มลู 

3. ช่วงหลงัการสงัเกต ประกอบดว้ยวงจรใหม่ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
3.1 วิเคราะหก์ระบวนการเรียนการสอน เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้าก

การสงัเกต อาจจะแยกการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยตนเอง แลว้จึงน ามาวิเคราะหด์ว้ยกัน หรืออาจจะ
เชิญคนอ่ืนมาวิเคราะหร์ว่มกนัได ้ผลการวิเคราะหจ์ะน าไปสูก่ารปรบัปรุงหอ้งเรียนที่ดียิ่งขึน้ 

3.2 วางแผนกลยุทธ์ เพื่อการประชุมหารือ ผูน้ิเทศจะเตรียมการประชุม 
ซึ่งจะมีการเตรียมประเด็นและกลวิธีในการประชมุหารือกนั 

3.3 การปรบัแผน เป็นการปรบัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูที่ไดจ้ากการประชุม 
และสงัเกต เพื่อปรบัปรุงการเรียนการสอนใหดี้ขึน้ 
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ส าหรบัการด าเนินงานนิเทศแบบคลินิกที่เหมาะสมและเข้ากับสภาพของการ
ปฏิบติังานในสงัคมไทยสงัด อุทรานันท ์(2529, 62-64) ไดแ้บ่งขัน้ตอนการด าเนินงานนิเทศแบบ
คลินิกไว ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

ขัน้ที่ 1 การประชุมปรกึษาหารือ เป็นการประชุมปรกึษาหารือระหว่างผูน้ิเทศ
กับครูก่อนที่จะได้ท าการสังเกตการณ์สอนจริง งานส าคัญที่สุดในขั้นนีก้็คือการสรา้งข้อตกลง
ระหว่างผูน้ิเทศกบัครูเก่ียวกบัการสงัเกตการณเ์รียนการสอน   

ขั้นที่ 2 สังเกตการณ์สอน ผู้นิเทศจะเข้าไปสังเกตการณ์เรียนการสอนใน
บทเรียนที่ไดต้กลงกนัไวใ้นระหว่างการสงัเกตการณส์อนนัน้  

ขัน้ที่ 3 วิเคราะหข์อ้มูล ผูน้ิเทศจะน าขอ้มูลที่รวบรวมไดม้าท าการวิเคราะห ์
หลังจากวิเคราะหข์อ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ ผูน้ิเทศจะตอ้งตัดสินใจเก่ียวกับวิธีการเสนอขอ้มูลให้ครู
ทราบเพื่อจะไดป้รบัปรุงการสอนใหดี้ขึน้  

ขัน้ที่ 4 ประชุมนิเทศ เป็นการประชุมปรกึษาหารือร่วมกนัระหว่าง ผูน้ิเทศกบั
ครู ระหว่างการประชุมปรึกษาหารือกนันี ้ฝ่ายนิเทศจะเป็นผูใ้ชว้ิธีการต่าง  ๆ ของตนเอง โดยส่วน
ใหญ่บรรยากาศของการประชมุจะเป็นไปในทางที่ดี  

ขัน้ที่ 5 การพฒันาการสอน ผูน้ิเทศจะท าการทบทวนการกระท าต่างๆ ที่ไดท้ า
มาแลว้ และพยายามคิดว่าจะมีสิ่งใดหรือวิธีใดจะช่วยปรบัปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหค้รูไดม้ีการ
พฒันาขึน้ดว้ยการช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง 

ผูน้ิเทศการศึกษาจะตอ้งปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือแนะน าครู เพื่อส่งเสริม
คณุภาพทางวิชาการอันไดแ้ก่การปรบัปรุงการเรียนการสอน เทคนิคการนิเทศจ าเป็นตอ้งใชศิ้ลปะ
และเทคนิค วิธีนิเทศอย่างหลายประการ ซึ่งเทคนิคการนิเทศที่เหมาะสมมีความส าคัญต่อการ
นิเทศ และเป็นตวัแปรส าคญัที่จะท าใหก้ารนิเทศการศึกษาประสบผลส าเรจ็ ดงันัน้ผูน้ิเทศจะตอ้งมี
เทคนิค และสามารถเลือกใช้เทคนิคการนิเทศที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคข์องการปฏิบติังานนัน้
ดว้ย 

4.  รูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร เป็นการชีแ้นะและช่วยเหลือดา้นการเรียนการสอน 

ในกลุ่มเพื่อนครูดว้ยกนั มีหลกัการนิเทศที่เป็นประเด็นส าคญั 4 ประการ (สมุน อมรวิวฒัน,์ 2547, 
217-220) คือ  

1. การสรา้งศรทัธา ผูน้ิเทศจะตอ้งสรา้งศรทัธา เพื่อใหเ้พื่อนครูยอมรบัและ
เกิดความสนใจที่จะใฝ่รู ้ใฝ่ปรบัปรุงการจดักระบวนการเรียนรู ้
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2. การสาธิตรูปแบบการสอน ผูใ้หก้ารนิเทศจะตอ้งแสดงใหเ้ป็นที่ประจักษ์ชดั
ว่า การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญนั้นสามารถปฏิบัติและท าไดจ้ริง ๆ และเพื่อนครูสามารถน า
รูปแบบไปประยกุตใ์นชัน้เรียนได ้

3. การร่วมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ผูน้ิเทศและผูร้ ับการนิเทศ จะตอ้งมีการ
พบปะกันอย่างสม ่าเสมอ มีการร่วมคิดแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการจัดกระบวนการ
เรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั 

4. การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ ผูน้ิเทศจะตอ้งบนัทึกการนิเทศ
อย่างสม ่าเสมอ สงัเกตและรบัฟังขอ้มลูป้อนกลบัจากเพื่อนครูผูร้บัการนิเทศ ศกึษาปัญหาและแนว
ทางแกไ้ข เพื่อสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรูข้ึน้ใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสืบไป 

การนิเทศแบบกัลยาณมิตร เนน้กระบวนการที่ส  าคัญ คือ กัลยาณมิตรเนน้การ
นิเทศคนไม่ใช่นิเทศกระดาษ  การนิเทศแบบกลัยาณมิตรจะเกิดขึน้ไม่ไดถ้า้ศึกษานิเทศกไ์ม่สนใจ
ครู ไม่สนใจนักเรียน เป็นการจัดใหศ้ึกษานิเทศก์ไดพ้บครูในลักษณะที่ไม่เป็นทางการและเป็น
ทางการ กลัยาณมิตรเนน้กระบวนการใหใ้จ และร่วมใจ หนา้ที่ของศึกษานิเทศกคื์อ ท าอย่างไรจะ
ใหค้รูมีใจ ท าอย่างไรจึงจะไดใ้จครูในโรงเรียน ใหท้ างานส าเร็จ ซึ่งเป็นความส าเร็จจากการร่วมใจ
ของทุกคน กลัยาณมิตรเริ่มตน้ที่ศรทัธา แสดงความเขา้ใจ สรา้งความไวว้างใจ สรา้งความเชื่อมั่น
ในทางเสรมิแรงกนั กระบวนการกลัยาณมิตรเนน้การสรา้งสงัคมการเรียนรู ้ใหค้วามรู ้ความสะดวก
ในการคน้หาความรูข้่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ศึกษานิเทศกจ์ะตอ้งเขา้ใจวัฒนธรรมของแต่ละคน 
แลว้มีความสามารถที่จะสรา้งวฒันธรรมของโรงเรียนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

กรอบความคิดพืน้ฐานของกลัยาณมิตรนิเทศคือหลกัธรรมความเป็นกลัยาณมิตร 
7 ประการ ในที่นีมุ้่งเอาประเภทครู หรือพี่เลีย้งเป็นส าคญั ไดแ้ก่ 

1. ปิโย น่ารกัในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม  
2. ครุ น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะใหเ้กิดความรูส้กึอบอุ่นใจ  
3. ภาวนีโย น่าเจริญใจหรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณ คือ ความรู ้และภูมิ

ปัญญาแทจ้รงิ  
4. วตตา จ รูจ้กัพดูใหไ้ดผ้ล รูจ้กัชีแ้จงใหเ้ขา้ใจ  
5. วจนกขโม อดทนต่อถอ้ยค า  
6. คมภีรญจ กถ กตตา แถลงเรื่องล า้ลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยาก 

ซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจ 
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7. โน จฎฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าในอฐานะ คือไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล 
หรือชกัจงูไปในทางเสื่อมเสีย (พระราชวรมนุี (ประยทุธ ์ปยตฺุโต), 2528) 

จะเห็นไดว้่า กัลยาณมิตรธรรม 7 นี ้มุ่งเนน้ ความปลอดโปร่งใจ ไม่บีบคัน้ เนน้
ความมีน า้ใจ ช่วยเหลือเกือ้กูล สรา้งความเข้าใจ กระจ่างแจ้ง แนะแนวทางที่ถูกต้องด้วยการ
ยอมรบันบัถือซึ่งกนัและกนั 

5. รูปแบบการนิเทศทางไกล 
การนิเทศทางไกลเป็นการนิเทศบนระบบปฏิบติัการอินเทอรเ์น็ตระหว่างผูน้ิเทศ

กับผูร้บัการนิเทศ (ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล, 2558, 39) 
ดงันี ้

1. Google Plus เป็นโซเชียลเน็ตเวิรค์ที่มีรูปแบบการท างานที่ไม่แตกต่างจาก
โซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ มากนกั  

2. Facebook เป็นบรกิารบนอินเทอรเ์น็ต ที่จะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถติดต่อสื่อสาร
และรว่มท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายๆกิจกรรมกบัผูใ้ช ้Facebook คนอ่ืน ๆ ได ้ 

3. Line เป็นแอพพลิเคชั่นที่ผสมผสานบริการ Messaging และ Voice Over 
IP น ามาผนวกเขา้ดว้ยกนั  

สรุปแลว้ การนิเทศทางไกล เป็นการนิเทศที่ผูน้ิเทศและผูร้บัการนิเทศไม่สามารถ
พบกันโดยตรง ดว้ยขอ้จ ากัดต่าง ๆ จึงใชส้ื่อประสมทางไกลหลายประเภทช่วยในการนิเทศ การ
นิเทศทางไกลปัจจบุนัจึงเป็นการนิเทศบนระบบปฏิบติัการอินเทอรเ์น็ต ผ่านช่องทาง Google Plus 
,Facebook และ Line เพื่อมุ่งช่วยเหลือผูร้บัการนิเทศในการปรบัปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู ้ซึ่งจะสง่ผลต่อคณุภาพผูเ้รียนในที่สดุ 

อย่างไรก็ตามรูปแบบการนิเทศดังกล่าวข้างต้น ผู้นิเทศต้องค านึงถึงความ
แตกต่างของครูแต่ละคนเป็นส าคญั และเชื่อว่าครูทกุคนสามารถพฒันาตนเองได ้ดงันัน้ผูน้ิเทศควร
เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับครูแต่ละคน โดยพิจารณาจากความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และพฒันาการของครู แลว้เลือกวิธีการนิเทศที่สอดคลอ้งและเหมาะสม เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการ
ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและเกิดการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
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ตาราง 1 สงัเคราะหแ์นวคิดรูปแบบการนิเทศการศกึษา 

รูปแบบ ลักษณะส าคัญ กระบวนการ จุดเด่น 

การนิเทศ

แบบรว่ม

พฒันา 

การนิเทศแบบรว่ม

พฒันา เป็นการนิเทศที่

พฒันามาจากการ

ผสมผสานกนั ระหว่าง

การนิเทศจากบคุลากร

ภายนอก และการนิเทศ

ภายในโรงเรยีน โดยมี

จดุมุง่หมายเดียวกนั 

คือการพฒันาคณุภาพ

การเรียนการสอน ดว้ย

วิธีการท่ีเป็นระบบ และ

มีขัน้ตอนการ

ด าเนินงานท่ีชดัเจน 

การนิเทศแบบรว่ม

พฒันา เป็นการนิเทศที่

ยึดวตัถปุระสงคเ์ป็น

หลกัส าคญั ในการ

แกปั้ญหาและ

พฒันาการเรียนการ

สอน เป็นการท างาน

อย่างเป็นระบบ แต่

สามารถยืดหยุ่นไดต้าม

สถานการณท์ี่เหมาะสม 

ขั้นที่1 การวางแผนการด าเนินงาน 
( Planning)  ผู้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ด าเนินงานทุกฝ่าย จะประชุมหารือกัน
ถึงปัญหา โดยจะระดมสมอง หาความ
ตอ้งการจ าเป็นในเรื่องที่จะตอ้งมีการ
นิเทศ  
ขั้นที่  2 การเสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ( Informing) เป็นขั้นตอน
ของการท าความเข้าใจกระบวนการ
นิเทศทัง้ระบบ  
ขั้ นที่  3 กา รป ฏิบัติ ง านตามแผน 
(Doing) เป็นการปฏิบตัิงานตามแผนท่ี
วางไวใ้นแต่ละขัน้ตอน อย่างเป็นระบบ 
ตามปฏิทินปฏิบตัิงานท่ีไดต้กลงรว่มกนั  
ขัน้ท่ี 4 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน

(Evaluation) การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานหรือโครงการนิเทศ ควร

ด าเนินการประเมินทัง้ระบบ เพื่อให้

ทราบประสิทธิภาพของโครงการ 

ขัน้ท่ี 5 การเผยแพรข่ยายผล 

(Diffusing - D) ในรูปแบบท่ี

หลากหลาย เพื่อเป็นการเสรมิสรา้ง

ขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบตัิงาน 

จดุเด่นของรูปแบบการ

นิเทศแบบรว่มพฒันาคือ

การการท างานอยา่งเป็น

ระบบ แต่สามารถ

ยืดหยุ่นไดต้าม

สถานการณท์ี่เหมาะสม 

อีกทัง้มีกระบวนการใน

การเสรมิความรูใ้นการ

ปฏิบตัิงาน ซึง่เป็นการ

สรา้งความมั่นใจในการ

ปฏิบตัิงานแก่ผูร้บัการ

นิเทศ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

รูปแบบ ลักษณะส าคัญ กระบวนการ จุดเด่น 

การนิเทศ

แบบมีส่วน

รว่ม 

การนิเทศแบบมีส่วนรว่ม 

เป็นการนิเทศที่มุง่การมี

ส่วนรว่มระหวา่งผูน้เิทศ 

และผูร้บัการนิเทศ ในการ

รว่มแสดงความคิดเห็น 

รว่มแกปั้ญหา และเจรจา

ตกลงใจที่จะด าเนินการ

รว่มกนั โดยทกุคนมีสิทธ์ิ

เท่าเทยีมกนัในการ

ด าเนินการรว่มกนั 

 

กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม มี 5 
ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา 

และความตอ้งการเพื่อน าไปประกอบ

ในการวางแผน 

2. การวางแผนและก าหนดทางเลือก 

ก าหนดวตัถปุระสงค ์นโยบาย หลกัการ

ท างาน ทกุคนระดมความคิด สรา้ง

ทางเลือก และเลือกทางเลือกที่

สามารถท าได ้และเกดิประโยชนส์งูสดุ  

3. การสรา้งส่ือและเครื่องมือ  
โดยผูน้ิเทศและครูตอ้งร่วมกันสรา้งส่ือ
และเครื่องมือ เพื่อใชใ้นการด าเนินการ
นิเทศ 
4. การปฏิบัติการนิเทศเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญที่สุด เป็นการ   ตกลงกัน ว่าจะ
ปฏิบัติอย่างไร จะเป็นเพียงเยี่ยมชั้น
เรียน หรือประเมินเอกสารหลักฐาน 
หรือการสงัเกตการณส์อนในชัน้เรียน  
5. การประเมินผลและการรายงานผล
การนิ เทศ เ ป็นกระบวนการที่ต้อง
รวบรวมขอ้มลู เพื่อทราบความกา้วหนา้ 
ปัญหา อุปสรรค และความส าเร็จใน
การปฏิบตัิการนิเทศ 

รูปแบบการนิเทศแบบ

มีส่วนรว่ม มุง่เนน้การ

มีส่วนรว่มในการ

ด าเนินงานรว่มกนัใน

ทกุขัน้ตอน ตัง้แต่

การศกึษาสภาพ

ปัญหา เพื่อน าไป

ประกอบการวางแผน 

ก าหนดวตัถปุระสงค ์

และหลกัในการท างาน 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

รูปแบบ ลักษณะส าคัญ กระบวนการ จุดเด่น 

การนิเทศ

แบบคลินิก 

การนิเทศแบบคลินิก มีลักษณะ
ส าคัญ คือเป็นการด าเนินงานที่มี
การวางแผน และจัดให้มีขึน้โดยมี
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ที่ จ ะ เ ส ริ ม ส ร้า ง
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน
การสอน  
การนิเทศแบบคลินิก ตอ้งการความ
เชื่อมั่น และจริงใจต่อกัน โดยยึด
ความสัมพันธภาพในการท างาน
ร่วมกันระหว่างครูและผู้นิเทศเป็น
พืน้ฐานส าคญั  
รวมทั้งมีการด าเนินงานอย่างมี
ระบบ แต่ในขณะเดียวกนัก็สามารถ
ด าเนินการยืดหยุ่นได ้โดยผู้นิเทศ
ตอ้งไดร้บัการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี  

กระบวนการนิเทศแบบ
คลินิก มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขั้ น ที่  1 ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ปรกึษาหารือ  
ขัน้ท่ี 2 สงัเกตการณส์อน  
ขัน้ท่ี 3 วิเคราะหข์อ้มลู  
ขัน้ท่ี 4 ประชมุนิเทศ  
ขั้นที่  5 การพัฒนาการ
สอน  

รูปแบบการนิเทศแบบ

คลินิก จะมีความ

คลา้ยคลงึกบัรูปแบบ

การนิเทศแบบรว่ม

พฒันา นั่นคือ มีการ

ด าเนินงานอย่างมี

ระบบ แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็สามารถ

ยืดหยุ่นได ้แต่ผูน้ิเทศ

ตอ้งไดร้บัการฝึกฝนมา

เป็นอย่างด ี

การนิเทศ

แบบ

กลัยาณมติร 

ก า ร นิ เ ท ศ แ บ บ กั ล ย าณมิ ต ร
กัลยาณมิตร เริ่มตน้ที่ศรทัธา แสดง
ความเข้าใจ สร้างความไว้วางใจ 
สรา้งความเชื่อมั่นในทางเสริมแรง
กัน กระบวนการกัลยาณมิตรเน้น
การสรา้งสงัคมการเรียนรู ้ใหค้วามรู ้
ความสะดวกในการค้นหาความรู้
ข่ า ว ส า ร จ า ก แ ห ล่ ง ต่ า ง  ๆ  
ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์ จ ะ ต้ อ ง เ ข้ า ใ จ
วัฒนธรรมของแต่ละคน แล้วมี
ความ สามารถที่จะสรา้งวฒันธรรม
ของโรงเรียนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

กระบวนการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรการนิ เทศ
แบบกั ล ย าณมิ ต ร  จ ะ
ประสบผลส าเร็จได้ ต้อง
อาศยัองคป์ระกอบส าคญั 
4 องคป์ระกอบ คือ 1)เปิด
ใจ 2)ให้ใจ 3)ร่วมใจ 4)
ตัง้ใจ  
 
 

รูปแบบการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร เป็นการ
นิ เทศที่ มุ่ ง เน้นความ
ปลอดโปรง่ใจ ไม่บีบคัน้ 
เ น้ น ค ว า ม มี น ้ า ใ จ 
ช่วยเหลือเกือ้กูล สรา้ง
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  แ น ะ
แนวทางที่ถูกต้องด้วย
การยอมรบันบัถือซึ่งกนั
และกนั 
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ในการพฒันารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครูในครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้น าจุดเด่นของกระบวนการนิเทศทั้ง 4 แนวคิด อัน
ประกอบไปดว้ย การนิเทศแบบรว่มพฒันา การนิเทศแบบมีส่วนรว่ม การนิเทศแบบคลินิก และการ
นิเทศแบบกลัยาณมิตร มาผสมผสานกนั โดยมีเปา้หมายการนิเทศที่ชดัเจน เนน้ผลลพัธท์ี่สง่ผลต่อ
สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู จนไดรู้ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้ง
สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู  

1.4 การพัฒนารูปแบบ 
ความหมายของรูปแบบ  
รูปแบบ (Model) เป็นสิ่งที่สร้างขึน้เพื่อเป็นต้นแบบ หรือเป็นแบบอย่างในการ

ด าเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส  าหรบังานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้ง
สมรรถนะครูดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาความหมายของรูปแบบ โดยมีผูใ้ห้
ความหมายของรูปแบบไว ้ดงัต่อไปนี ้

ทิศนา  แขมณี (2561, 218)  กล่าวว่า รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่ เป็น
นามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่นเป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง
ไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพื่อช่วยใหต้นเองและบคุคลอื่นสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนขึน้  

วาโร เพ็งสวสัดิ ์(2553, 3) กลา่วว่า รูปแบบ หมายถึงกรอบความคิดทางดา้นหลกัการ 
วิธีการด าเนินงาน และเกณฑต่์าง ๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคไ์ด ้สอดคลอ้งกบัเบลลินเกอร ์(Bellinger. 2004 : 1) ที่ใหค้วามหมาย
ของรูปแบบว่าหมายถึง การแสดงใหเ้ขา้ใจในระบบ ที่แสดงใหเ้ห็นรายละเอียด ส่วนประกอบ เพื่อ
แกไ้ขหรืออดุช่องว่างของระบบ ซึ่งมีจดุมุ่งหมายใหร้ะบบมีความสมบรูณ ์และรองรบัการท างานจริง
ไดห้มด 

สิวรี พิศทุธิ์สินธพ (2553, 108) ใหค้วามหมายของรูปแบบ ที่เป็นการสรา้งมโนทัศน์
เก่ียวกบัชุดของประสบการณ ์โดยอาศยัความมีเหตผุลที่เป็นระบบ เพื่อจะท าใหเ้กิดความกระจ่าง
ชัด ในเรื่องของนิยามความสัมพันธ์ของปรากฏการณท์ี่คาดว่าจะเกิดขึน้  ทั้งนีเ้พื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจและเชื่อถือได ้เช่นเดียวกบั บ าเพ็ญ หนกูลบั (2560, 15) กลา่วว่า รูปแบบ หมายถึง แบบแผน
ทางความคิดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่าง  ๆ และอธิบายล าดับขั้นตอนของ
องคป์ระกอบใหส้ามารถเขา้ใจไดง้่าย 

รตันะ บัวสนธ์ (2554, 124) ใหค้วามหมายของรูปแบบไว ้3 ความหมาย ดังนี ้1) 
แผนภาพหรือรา่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยงัไม่สมบรูณเ์หมือนของจรงิ รูปแบบในความหมายมกัจะเรียก
ทบัศพัทใ์นภาษาไทยว่า โมเดล เช่นโมเดลบา้น โมเดลรถ เป็นตน้ 2) แบบแผนความสมัพนัธข์องตวั
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แปร หรือสมการทางคณิตศาสตร ์ที่รูจ้ักกันในชื่อที่เรียกว่า Mathematical model 3) แผนภาพที่
แสดงองคป์ระกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี ้บางทีเรียกว่า ภาพย่อสว่น
ของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบการบรหิาร เป็นตน้ 

ในส่วนพจนานุกรม Contemporary English ของ ลองแมน  (Longman, 1987 , 
1058) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบ แบ่งเป็น 2 ประการ คือสิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของจริง หรือ
แบบจ าลองในภาษาไทยนั่นเอง และเป็นสิ่งของหรือคนที่น ามาใชเ้ป็นแบบอย่างในการด าเนินการ
บางอย่าง  

ส่วนพจนานุกรมการศึกษา (Good, 1973, 5) ได้ให้ความหมายของรูปแบบ คือ 
แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งหรือท าซ า้ เป็นตวัอย่างเพื่อการเลียนแบบ 
เป็นแผนภมูิหรือรูปสามมิติ ซึ่งเป็นตวัแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลกัการ แนวคิด เป็นชดุของปัจจยั
หรือตวัแปร ทีมีความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั ซึ่งรวมกนัเป็นองคป์ระกอบและเป็นสญัลกัษณ ์

Andrew Ford.  (2009 : ออนไลน์) กล่าวว่า รูปแบบสามารถมีรูปร่างขนาดและ
ลักษณะไดห้ลายแบบ สิ่งส าคัญคือตอ้งเน้นว่ารูปแบบนั้นไม่ใช่โลกแห่งความจริง แต่เป็นเพียง
โครงสร้างของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจระบบโลกแห่ งความเป็นจริงได้ดีขึน้ 
โดยทั่วไปแลว้ รูปแบบจะมีการปอ้นขอ้มลู การประมวลผลขอ้มลูและผลลพัธท์ี่คาดหวัง 

สรุปไดว้่า รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิด แนวคิด ที่แสดงออกมาในลักษณะใด
ลกัษณะหนึ่ง โดยมีแนวทาง วตัถุประสงค ์กระบวนการ ขัน้ตอนที่ชดัเจน สามารถใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติั  โดยรูปแบบอาจสรา้งโดยอาศยัทฤษฎีต่าง ๆ แลว้น ามาพฒันาเป็นรูปแบบได ้ 

ประเภทของรูปแบบ 
Keeves (1988, 561-565) ได้จ าแนกรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้ 
1. รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) เป็นรูปแบบที่ใชก้ารอุปมาอุปมัย

เทียบเคียงใน การอธิบายปรากฏการณท์ี่เป็นนามธรรม เพื่อสรา้งความเขา้ใจเชิงนามธรรม  
2. รูปแบบเชิงขอ้ความ (Semantic Model) เป็นรูปแบบที่ใชภ้าษาเป็นสื่อในการ

บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ ์ที่ศกึษาดว้ยภาษา แผนภมูิ หรือรูปภาพ  
3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร ์(Mathematical Model) ซึ่งใชส้มการทางคณิตศาสตร์

แสดงความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบหรือตวัแปร  
4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิค การ

วิเคราะหเ์สน้ทาง (Path Analysis) รว่มกบัหลกัการสรา้งรูปแบบเชิงขอ้ความ  
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Steiner (1988, 215) กลา่วว่า รูปแบบแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
1. รูปแบบเชิงปฏิบติั (Practical Model or Model-of Practical) รูปแบบประเภท

นีเ้ป็นแบบจ าลองทางกายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนตเ์ครื่องบิน ภาพจ าลอง  
2. รูปแบบเชิ งทฤษฎี  (Theoretical Model or Model-of Theoretical) เ ป็น

แบบจ าลองที่สรา้งขึน้จากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพืน้ฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือ
แบบจ าลองเป็นตวัช่วยใหเ้กิด 

ดงันัน้จึงสรุปไดว้่า รูปแบบนัน้สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งเป็นสิ่งที่สรา้ง
และพฒันาขึน้มาโดยแต่ละสาขาและแขนงก็จะมีความแตกต่างกนัออกไป เช่น รูปแบบของสาขา
ศึกษาศาสตรน์ั้นมักจะเป็นรูปแบบเชิงสาเหตุ เนื่องจากตอ้งมีการน าทฤษฎีมาเก่ียวข้อง มีการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร รูปแบบในสาขาวิชาจิตวิทยา ก็จะมีการน ารูปแบบเชิง
คณิตศาสตรม์าใชเ้พราะเป็นการทดลองเชิงพฤติกรรม เป็นตน้ 

ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ 
วาโร เพ็งสวสัดิ ์(2553, 9-10) กลา่วถึง การพฒันารูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนคือ 

1) การสรา้งหรือพัฒนารูปแบบ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ซึ่งแต่ละขัน้ตอน มี
รายละเอียด ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การสรา้งหรือพฒันารูปแบบ ในขัน้ตอนนีจ้ะสรา้งหรือพฒันารูปแบบ
ขึน้มาตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
นอกจากนี ้ผูว้ิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหน่วยงานที่ด  าเนินการในเรื่องนั้น  ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่ง
โดยทั่วไป การศกึษาในขัน้ตอนนี ้จะมีขัน้ตอนย่อย ๆ ดงันี ้

1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง เพื่อน าสารสนเทศที่ได้มา
วิเคราะห ์และสงัเคราะหเ์ป็นรา่งกรองความคิดการวิจยั 

2. การศกึษาจากบรบิทจรงิ ในขัน้ตอนนีจ้ะด าเนินการไดห้ลายวิธี ดงันี ้
2.1 การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการในปัจจุบนัของหน่วยงาน 

โดยศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที่ เ ก่ียวข้อง (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช้วิ ธีการ
สมัภาษณ ์การสอบถาม การส ารวจ การสนทนากลุม่ เป็นตน้ 

2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณี  หน่วยงานที่ประสบ
ผลส าเร็จ หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา เพื่อน ามาเป็นสารสนเทศที่ส  าคัญในการพัฒนา
รูปแบบ 
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2.3 การศกึษาขอ้มลูจากผูเ้ชี่ยวชาญหรือผูท้รงคณุวฒุิ วิธีศกึษาอาจจะใช้
วิธีการสมัภาษณ ์การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 

3. การจัดท ารูปแบบ ในขัน้ตอนนี ้ผูว้ิจัย จะใชส้ารสนเทศที่ได ้มาวิเคราะห์
และสงัเคราะห ์เพื่อก าหนดเป็นกรอบความคิดการวิจยั เพื่อน ามาจดัท ารูปแบบ 

ขัน้ตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลงัที่ไดพ้ฒันารูปแบบ
ในขัน้ตอนแรกแลว้ จ าเป็นที่จะตอ้งทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะรูปแบบที่
พัฒนาขึน้ ถึงแม้จะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอ่ืน และ
ผลการวิจยัที่ผ่านมา แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจ าเป็นตอ้งตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของรูปแบบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวงัหรือไม่ การเก็บ
รวบรวมขอ้มลูในสถานการณจ์ริง จะช่วยใหท้ราบอิทธิพล หรือความส าคญัขององคป์ระกอบย่อย
หรือตวัแปรต่าง ๆ ในรูปแบบผูว้ิจยัอาจจะปรบัปรุงแบบใหม่ โดยการตดัองคป์ระกอบ หรือตวัแปรที่
พบว่า ไม่มีอิทธิพล หรือมีความส าคัญน้อย ออกจากรูปแบบ ซึ่งจะท าให้ได้รูปแบบที่มีความ
เหมาะสมยิ่งขึน้ 

คีฟ (Keeves, 1988, 560) ไดก้ลา่วถึงการพฒันารูปแบบไว ้4 ประการ คือ 
1. รูปแบบควรประกอบขึ ้น ด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง มากกว่า

ความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงธรรมดา อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมโยงแบบเสน้ตรงธรรมดาทั่วไปนัน้ ก็มี
ประโยชน ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการศกึษาวิจยัในช่วงตน้ของการพฒันารูปแบบ 

2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่เกิดขึน้จากการใชรู้ปแบบ 
สามารถตรวจสอบได ้โดยการสงัเกต และหาขอ้สนบัสนนุ ดว้ยขอ้มลูเชิงประจกัษไ์ด ้

3. รูปแบบ ควรจะต้องระบุ หรือชีใ้ห้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 
ดงันัน้ นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณไ์ด ้ควรใชใ้นการอธิบายปรากฎการณไ์ด้
ดว้ย 

4. รูปแบบ ควรเ ป็นเครื่ องมือในการสร้างมโนทัศน์ใ หม่  และการสร้าง
ความสมัพนัธข์องตวัแปรในลกัษณะใหม่  

1.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา 
จริยา แกว้หนองเสม็ด (2550, ข) ไดศ้ึกษาความตอ้งการการนิเทศการสอนที่เนน้

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกระบี่  ใช้
แบบสอบถามครู 300 คน พบว่า ปัจจบุนัความตอ้งการการนิเทศการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4 
ดา้น คือ ดา้นการพฒันาหลกัสตูรมีการนิเทศในระดบัปานกลาง ครูตอ้งการระดบัมากและตอ้งการ
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สงูสดุ คือ จดัท าแผนการสอน ดา้นการพฒันาการเรียนการสอนมีการนิเทศในระดบัปานกลาง ครูมี
ความตอ้งการการนิเทศในระดบัมาก และตอ้งการสงูสดุ คือนิเทศการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
การใชส้ื่อคอมพิวเตอรช์่วยสอน ดา้นการวัดและประเมินผล มีการนิเทศในระดับปานกลาง ครูมี
ความต้องการในระดับปานกลาง และต้องการสูงสุดคือ ความรู้พื ้นฐานเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผล  

เฉลิมเกียรติ ขนุทองเพชรและคณะ (2551) ไดศ้กึษาวิจยัการท าโครงการวิจยัและ
พัฒนารูปแบบและแนวทางการด าเนินงานและการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายเพื่อการ
ใหบ้ริการการศึกษา การดแูลและการใหค้วามช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส โดยเขตพืน้ที่การศึกษาเป็น
แกนหลกั มีวตัถุประสงค ์3 ประการคือ 1)เพื่อพฒันาและขยายผลรูปแบบ/แนวทางการสรา้งแนว
ทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย ในการพัฒนา
การศึกษา การดูแลและการใหค้วามช่วยเหลือ รวมทัง้การใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ แก่ผูด้อ้ยโอกาส
อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพังงา  2)เพื่อสรา้งการมีส่วนร่วมและ
ความตระหนักแก่หน่วยงานและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ในการพัฒนาการศึกษา การดูแลและการให้
ความช่วยเหลือ รวมทัง้การใหบ้ริการสาธารณะต่าง ๆ แก่ผูด้อ้ยโอกาสของจงัหวดัพงังา 3) เพื่อให้
ไดข้อ้เสนอเชิงนโยบายเก่ียวกบัรูปแบบแนวทางการสรา้งการมีส่วนรว่มในการพฒันาการใหบ้ริการ
การศึกษา การใหค้วามช่วยเหลือ และการดูแลผูด้อ้ยโอกาสขององคก์รเครือข่ายในจังหวัดพงังา 
ผลการศึกษาพบว่าในการประชุมกลุ่มย่อยกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูและบคุลากรทางการศึกษาของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาพงังา 
ผู้น าชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นในประเด็นต่าง  ๆ น าไปสู่ข้อสรุปที่ส  าคัญดังนี ้
1. รูปแบบแนวทางการสรา้งเขื่อนขาดความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมขององคก์รเครือข่ายในการ
พฒันาการศกึษาการดแูล และการใหค้วามรว่มมือรวมทัง้การใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ แก่ผูด้อ้ยโอกาส
อย่างเป็นระบบที่เหมาะสม กบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาพงังานัน้ ควรเป็นการประสานความ
ตกลงกันกับองคก์รเครือข่ายในจังหวัด โดยยึดหลกัความเสมอภาคและสมัพันธ์ที่ใกลช้ิดเพื่อหา
ขอ้สรุปของการร่วมมือระหว่างกัน วิธีการดังกล่าวจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างยั่งยืน  
2. การสรา้งการมีส่วนร่วม และความตระหนักแก่หน่วยงาน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการ
พัฒนาการศึกษา การดูแลและการใหค้วามช่วยเหลือ ตลอดจนการใหบ้ริการสาธารณะต่าง  ๆ     
แก่ผูด้อ้ยโอกาสของจงัหวดัพงังา ควรมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้  2.1 จดัใหม้ีศนูยป์ระสานงานช่วยเหลือ
ดูแลผูด้อ้ยโอกาสในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพังงา เพื่อท าหน้าที่เชื่อมโยงขอ้มูลกับองคก์ร
เครือข่ายอย่างเป็นระบบ  2.2 จัดใหม้ีกระบวนการที่จ  าเป็นตามล าดับ นับตัง้แต่การคัดกรองการ
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รายงานการส่งต่อ การติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง   2.3 เจ้าหน้าที่
ผูร้บัผิดชอบในการประสานงาน ควรจะตอ้งจดัใหม้ีในจ านวนที่เหมาะสม 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ไดว้ิจัยเก่ียวกับความกา้วหน้าการ
จัดการเรียนรูร้ะดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พบว่าศึกษานิเทศกไ์ม่ไดป้ฏิบติังานตามบทบาทหน้าที่ 
เนื่องจากศกึษานิเทศกม์ีภาระงานอ่ืนมาก ท าใหก้ารนิเทศครูค่อนขา้งนอ้ย ขาดระบบสนบัสนุนงาน
นิเทศเช่นขาดงบประมาณสนบัสนุนการนิเทศการเรียนการสอน แมส้ถานศกึษาจะแกไ้ขปัญหาโดย
การจดัระบบการนิเทศภายในสถานศกึษา แต่ระบบดงักลา่วยงัไม่เขม้แข็งพอ 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2553) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัสภาพปัญหาและแนว
ทางการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนที่สง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานที่พบว่าโดยภาพรวมยงัขาดอตัราก าลงัศึกษานิเทศกเ์ป็นจ านวนมาก มีศึกษานิเทศกไ์ม่
เพียงพอ ที่จะใหค้วามรู ้ค าปรึกษา แนะน าตามที่สถานศึกษาตอ้งการ ท าใหไ้ม่สามารถใหก้าร
นิเทศไดท้ั่วถึง การนิเทศขาดความเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการนิเทศแบบไม่จริงจังและไม่ได้
ประโยชนจ์ากการนิเทศ รวมทัง้การนิเทศภายในสถานศึกษายงัไม่เขม้แข็ง เพราะตัง้แต่มีการปฏิรูป
การศึกษา และไดม้ีการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งของกระทรวงศึกษาธิการ งานนิเทศการศึกษามี
ความส าคัญน้อยลง มีกลุ่มงานนิเทศเป็นผูดู้แลรบัผิดชอบงานการนิเทศ และในแต่ละเขตพืน้ที่
การศึกษามีศึกษานิเทศกไ์ม่เพียงพอในการนิเทศกับโรงเรียน และศึกษานิเทศกม์ีโอกาสไดร้บัการ
พฒันานอ้ย การนิเทศภายในสถานศกึษายงัไม่เขม้แข็งเพียงพอ และการนิเทศขาดความต่อเนื่อง 

อดุลย ์วงศก์อ้ม (2552, ข) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศของส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สรา้งองค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 2) เพื่อทราบรูปแบบการนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างประกอบดว้ยส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเขตภาคกลาง 44 แห่ง ผูใ้ห้
ขอ้มลูประกอบดว้ยผูอ้  านวยการ  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์
จ านวน 220 คนเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบวิเคราะหเ์อกสารแบบสมัภาษณก์ึ่ง
โครงสรา้ง และแบบสอบถามความคิดเห็น  ผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบของรูปแบบการนิเทศ
การศึกษาของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) วางแผน 2)การ
ด าเนินการนิเทศ3)สื่อและเทคโนโลยี 4)ประเมินผล 5)การมีส่วนร่วมและ6)ปรับปรุงพัฒนา
องค์ประกอบรูปแบบการนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เป็นรูปแบบที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบที่มีความถูกต้อง เหมาะสมเป็นไปได้ และ
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ซึ่งสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั 
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553, 8) ไดว้ิจัยและพัฒนา นโยบายการ
พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา ไดเ้สนอแนะมาตรการเรง่ด่วนเก่ียวกบัศึกษานิเทศก ์และการ
นิเทศการศึกษาไว้ 2 มาตรการได้แก่ 1) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เร่งรดัปรบัปรุงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ   สรรหาศึกษานิเทศก ์ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
ปัญหาและความต้องการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศกึษา เรง่รดัจดัอตัราก าลงัและพฒันาศกึษานิเทศก ์เพื่อใหไ้ดศ้กึษานิเทศก์
เพียงพอและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจนิเทศการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  และยังได้เสนอมาตรการระยะยาวในประเด็น เดียวกันนี ้ คือให้ส  านักส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น ที่เก่ียวขอ้งกบั
การจดัการศกึษา สง่เสรมิสนบัสนนุใหม้ีการวิจยัและพฒันานวตักรรมทางการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่องเพื่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา ที่สอดคลอ้งกับบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางการศกึษาและสงัคม โดยจดัอบรมใหค้วามรู ้จดัสรรทนุอดุหนนุการวิจยั และจดัเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2554, ก) ไดป้ระเมินความคิดเห็น
ของศึกษานิเทศก์ที่เขา้ร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ เพื่อการ
เร่งรดัคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งจดัโดยศนูยพ์ฒันาการนิเทศและเร่งรดัคณุภาพการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ณ ศนูยแ์สดงสินคา้และการประชุม อิม
แพค เมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2554 โดยใชเ้ครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มูลที่
คณะท างานไดพ้ฒันาขึน้ และไดร้บัแบบประเมินที่มีความสมบูรณก์ลบัคืนมาจ านวน 845 คน ใน
ประเด็นที่มุ่งประเมินดา้นความตอ้งการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง พบว่าศึกษานิเทศกม์ีความ
ตอ้งการพัฒนาสมรรถนะของตนเองมากที่สุดห้าอันดับแรกไดแ้ก่ 1)การพัฒนาเทคนิครูปแบบ
วิธีการและทกัษะกระบวนการนิเทศแนวใหม่ 2)การวิจยัและพฒันา การวิจยัเชิงคณุภาพ การวิจยั
ทางการศกึษา การวิจยัเชิงปฏิบติังาน 3)การพฒันาผลงานทางวิชาการเพื่อใหม้ีหรือเลื่อน        วิทย
ฐานะสูงขึน้ 4)การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์พื่อการนิเทศ เช่นการสรา้ง
webpage 5)การพฒันาสื่อเครื่องมือและนวตักรรมการนิเทศ 

สมศกัดิ ์ภู่วิภาดาวรรธน ์และคณะ (2555, 188-211) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง การวิจยั
และพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน
ขนาดเล็ก : จงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย ผลการวิจยัพบว่า 
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 1. ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูท้ี่ส  าคญัเก่ียวกับการพฒันาครูและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน สรุปองคค์วามรูท้ี่ส  าคัญ
เก่ียวกบัการพฒันาครูและผูบ้รหิารสถานศกึษาแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐานได ้3 ประเด็น คือ 

1.1 การพัฒนาครูและผูบ้ริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐานตัง้อยู่บนความ
เชื่อที่ว่า การเรียนรูที่แทจ้ริง คือ การท่ีครูและผูบ้รหิารเป็นผูส้รา้งองคค์วามรูไดด้ว้ยตนเอง และเป็น
ความรูท้ี่สมัพนัธก์บับริบทชัน้เรียนและโรงเรียนของตนเองเป็นการเรียนรูท้ี่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูเ้ป็นเป้าหมายของการพัฒนา วิชาชีพ โดยครูและผูบ้ริหาร
โรงเรียนตอ้งแกปั้ญหาร่วมกนั ทัง้ในเรื่องการปรบัเปลี่ยนเนือ้หาและกระบวนการเรียนรู ้ที่ท าใหท้ัง้
ครู ผูบ้รหิาร บรรลเุปา้หมายของการพฒันาวิชาชีพ และนกัเรียนมีผลการเรียนท่ีดี 

1.2 รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูและผูบ้ริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
เป็นรูปแบบที่เปรียบไดก้ับ การท างานของฟันเฟืองสามอัน คือ รูปแบบของการฝึกอบรมโดยตรง 
เป็นการเรียนรูจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องที่ครู และผูบ้ริหารมีความตอ้งการ  รูปแบบการเรียนรูใ้น
โรงเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ครูและผู้บริหารใช้ความรู ้ทักษะในการปฏิบัติงานจริง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้นัภายในโรงเรียน เพื่อสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองน าไปสูก่ารเรียนรูท้ี่ยั่งยืน และ
รูปแบบการเรียนรู้นอกโรงเรียนผ่านเครือข่ายทางสังคม เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละสร้าง
เครือข่ายการเรียนรูก้ับผู้ร่วมวิชาชีพและชุมชน กิจกรรมการเรียนรูน้ีท้  าให้ครูไม่ต้องออกนอก
โรงเรียน แต่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา ร หรืออุปกรณ์การสื่อสาร เช่น 
โทรศพัทม์ือถือพรอ้มบรกิารเสรมิ และการติดต่อผ่าน Social Networks แบบต่าง ๆ 

1.3 กิจกรรมการพัฒนาครูและผู้บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
โรงเรียนขนาดเล็กที่สอดคล้องกับการพัฒนาครูทั้งสามรูปแบบดังกล่าว ประกอบด้วย 1) การ
ฝึกอบรมโดยตรง ประกอบดว้ย การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในเรื่องที่เป็น
ปัญหาและความตอ้งการ การใหค้ าปรกึษาทัง้รายกลุ่มและรายกรณี การจดักิจกรรมใหเ้กิดความ
ตระหนักทางวิชาชีพ รวมทัง้กิจกรรมการเรียนรูจ้ากวิทยากรที่สรา้งศรทัธาได ้2) การเรียนรูด้้วย
ตนเองในโรงเรียนประกอบดว้ย การโคชซึ่งกนัและกนั การร่วมกนัแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การร่วม กลุ่ม
แกปั้ญหา การเล่าเรื่องราว การท าแฟ้มสะสมงาน และการท าวิจัยในชัน้เรียน 3) การเรียนรูน้อก
โรงเรียนผ่านเครือข่ายสังคม ประกอบด้วย การใช้เครือข่ายทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
Facebook Internet มือถือ 
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 2. ผลการสรา้งและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา
แบบใชโ้รงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวดัเชียงใหม่และเชียงราย พบว่า มีองคป์ระกอบ
ของรูปแบบ 7 ประการ คือ 

2.1 ภาพจ าลองรูปแบบวงล้อฟันเฟืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการ
พฒันาวิชาชีพครูและผูบ้ริหาร สถานศึกษา ประกอบดว้ย 3 สายพาน คือ สายพานที่ 1: สายพาน
แห่งการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ยวงลอ้ฟันเฟือง 3 ส่วน 1) มหาวิทยาลัย 2) โรงเรียน 3) ชุมชน 
สายพานที่ 2: สายพานแห่งศรทัรา ประกอบดว้ยวงลอ้ฟันเฟือง 3 สว่น 1) บรรยากาศ 2) เจตคติ 3) 
ความคาดหวังและแรงจูงใจสายพานที่ 3: สายพานแห่งคุณภาพประกอบดว้ยวงลอ้ฟันเฟือง 2 
กลุม่ 1) กลุม่วงลอ้ฟันเฟืองที่เป็นกระบวนการ ประกอบดว้ย 3 สว่น คือ การฝึก อบรมโดยตรง การ
เรียนรูใ้นโรงเรียน และการเรียนรูน้อกโรงเรียนผ่านเครือข่ายสงัคม โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 2) กลุ่ม
วงลอ้ฟันเฟืองเก่ียวกับผลลัพธ์ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ผลลัพธ์ดา้นคุณภาพครู ผลลัพธ์ด้าน
คณุภาพ ผูบ้รหิาร และผลลพัธด์า้นคณุภาพผูเ้รียน 

2.2 แนวคิด หลกัการ ความมุ่งหมายของรูปแบบเนน้การสรา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง การพัฒนาแก้ปัญหาที่มีอยู่จริงในสถานศึกษา องค์ประกอบส าคัญ คือ การจัดปัจจัย
สนบัสนนุ การมีสว่นร่วมระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และกระบวนการพฒันาที่เนน้การใหค้วามรู้
โดยตรง การเรียนดว้ยตนเองในโรงเรียน และการเรียนผ่านระบบเครือข่ายสงัคม 

2.3 โครงสรา้งการบริหารจดัการสถานศึกษา ประกอบดว้ยคณะบุคคล 4 
ระดบั คือ คณะกรรมการ อ านวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินงาน และทีม
ปฏิบติัการ 

2.4 ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งในการด าเนินการประกอบดว้ย การสรา้งบรรยากาศ
ที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้แลกเปลี่ยนขอ้มลูและการแกปั้ญหารว่มกนัการสรา้งเจตคติของผูบ้รหิารและครู
ส่วนปัจจยัดา้นความคาดหวงัและแรงจูงใจในการปฏิบติังานตอ้งมีความตระหนักในความส าคัญ
ของการพฒันา ความพยายามที่จะปฏิบติังานใหบ้รรลเุปา้หมาย และการมุ่งความส าเรจ็ของงาน 

2.5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ประกอบดว้ย 3 ระดบั คือ ยทุธศาสตรพ์นฐาน
ของการพฒันาตามหลกัการบรหิารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และหลกัธรรมาภิบาล ยุทธศาสตรก์าร
ขบัเคลื่อน คือ วงจรคณุภาพ (P-D-C-A) ส่วนยุทธศาสตรใ์นการปฏิบติั เนน้การใหค้วามรูโ้ดยตรง 
การเรียนรูใ้นโรงเรียน และการเรียนโดยผ่านเครือข่ายการเรียนรูแ้ละเครือข่ายสงัคม 
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2.6 กระบวนการพฒันา ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้การเตรียมความ
พรอ้ม ขั้นการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ขั้นการปฏิบัติตามแผน ขั้นการวัดและประเมินผล ขั้น
ทบทวนปรบัปรุงและพฒันา 

2.7 การประเมินผลและติดตามผล เป็นการประเมินศักยภาพการ
ปฏิบติังานตามสมรรถนะวิชาชีพ คณุลกัษณะที่พงึประสงคข์องการพฒันาตนเอง และกระบวนการ
ด าเนินงานพัฒนาตามรูปแบบ โดยตอ้งก าหนดเป้าหมายและตัวชีว้ัดความส าเร็จใหช้ัดเจน การ
เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

 3. ผลการตรวจสอบรูปแบบวงลอ้ฟันเฟืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพครูโดยใช่โรงเรียน เป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการพัฒนาครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ตาม
มาตรฐานท่ีใชใ้นการตรวจสอบโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  

ชรินทร ์เจริญไชย (2557, 224-227) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาครูในการประเมินตามสภาพจริงโดยประยุกตใ์ชก้ารประเมินแบบเสริมสรา้งพลังอ านาจ 
ผลการวิจยัพบว่า 

1. สภาพการประเมินตามสภาพจริงของกลุ่มตัวอย่างที่ เ ป็นครูสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ในจงัหวดัสกลนคร ทัง้ 3 เขตพืน้ที่ มีสภาพการประเมิน
ตามสภาพจริงในระดับปานกลาง มีมโนทัศนก์ารประเมินตามสภาพจริง อยู่ในระดับปานกลาง 
และมีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาดา้นการประเมินตามสภาพจรงิ โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพ
ที่คาดหวังสูงกว่าสภาพที่เป็นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการสมัภาษณ์ครูที่
ปฏิบติังานการสอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทุกขัน้ตอนของ
การประเมินตามสภาพจริงนั้น ครูยังมีปัญหาในการปฏิบัติ ไม่เขา้ใจในกระบวนการและยังไม่มี
ความมั่นใจในการประเมินตามสภาพจรงิ 

2. รูปแบบการพัฒนาครูในการประเมินตามสภาพจริงโดยประยุกตใ์ชก้าร
ประเมินแบบเสรมิสรา้งพลงั อ านาจ ที่ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะหข์ึน้ ประกอบกบัการสงัเคราะหส์ารสนเทศ
ที่ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ น ามาก าหนดเป็นโครงสรา้งรูปแบบการพฒันาครูในการประเมินตาม
สภาพจรงิ ท าใหไ้ดโ้ครงสรา้งที่มีลกัษณะเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ 

1) การศึกษาสภาพก่อนพัฒนา ประกอบดว้ย การศึกษาสภาพปัญหา 
การศกึษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา 
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2) การวางแผนพัฒนาครู ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย การ
วางแผนการอบรม การวางแผนการใหค้ าปรกึษา/ อ านวยความสะดวก 3) การด าเนินการพฒันาครู 
ประกอบดว้ย การด าเนินการอบรมการใหค่้าปรกึษา/ อ านวยความสะดวก 4) การประเมินผลการ
พัฒนาครู ประกอบดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผล การสรุปผล การประเมิน และใน
ส่วนของขั้นตอนการพัฒนาครู จะเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาครูและการให้ค าปรึกษา และการ
อ านวยความสะดวก ใช้แนวคิดการประเมินแบบเสริมสร้างพลังอ านาจในการออกแบบและ
ขบัเคลื่อนการพฒันาครู 

3. ผลการทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาครูในการประเมินตามสภาพจริงโดย
ประยุกตใ์ชก้ารประเมินแบบเสริมสรา้งพลังอ านาจ พบว่า ครูมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการ
ประเมินตามสภาพจริงหลงัการพัฒนาสูงกว่า ก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และครูมีเจตคติต่อการประเมินตามสภาพจริงหลงัการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และครูมีความสามารถในการประเมินตามสภาพจริง หลังการ
พฒันาสงูกว่าก่อนการพฒันาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

4. การประเมินรูปแบบการพัฒนาครูในการประเมินตามสภาพจริงโ ดย
ประยุกตใ์ชก้ารประเมินแบบ เสริมสรา้งพลงัอ านาจของครูในภาพรวม ดา้นความเป็นประโยชน ์
ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความเหมาะสม และดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม ครูเห็นดว้ยในระดับ
มาก และดา้นความพงึพอใจต่อรูปแบบ ครูเห็นดว้ยในระดบัมาก 

Ekundayo, Oyerinde, and Kolawele (2013, 8) ไดศ้กึษาความหมายของค าว่า 
การนิเทศ การนิเทศการสอน และบทบาทของศึกษานิเทศก ์รวมทัง้ไดศ้ึกษาสิ่งที่ทา้ทายการนิเทศ
การสอนในโรงเรียนมธัยมศึกษา และแนวทางที่ควรปฏิบติัต่อไป การศึกษาพบว่า การนิเทศควรมี
ผูน้  าเพื่อท าหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือ ประเมิน ชีแ้นะครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อใหแ้น่ใจว่า
สถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การนิเทศที่ประสบผลส าเร็จ จะส่งผลใหว้ิสัยทัศนข์อง
โรงเรียนไดน้ ามาเป็นแนวทาง ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงระบบ ที่เอือ้ต่อการพฒันาโรงเรียน ส่วน
การนิเทศการสอน คือกระบวนการออกแบบเพื่อพฒันา โดยมีจดุมุ่งหมายส าคญั และเป็นกระบวน
การที่น ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนอ์ย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ศึกษานิเทศกจ์ึงตอ้งมีโอกาสที่จะส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียน และใหโ้รงเรียนแน่ใจว่ามีกิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนได้จริง 
ศึกษานิเทศกท์ี่ประสบผลส าเร็จนัน้ ควรเป็นผูม้ีความรูก้วา้งขวาง เช่นความรูเ้ก่ียวกับการบริหาร
จดัการ ภาวะผูน้  า รวมถึงวฒันธรรมของโรงเรียนและชมุชน 
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Burikam and Othman (2003) ไดศ้กึษาผลการปฏิบติังานของศึกษานิเทศกต์าม
ความคิดเห็นของครูระดับมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างประกอบดว้ยครูจากโรงเรียนรฐับาลระดับ
มัธยมศึกษา ที่ไดร้บัการคัดเลือกโดยศูนยน์ิเทศในกรุงริยาด จ านวนเจ็ดศูนย ์ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบ
สอบถามแบ่งเป็นสามตอน ตอนที่หนึ่งเป็นประสบการณข์องครู คณุสมบติัดา้นการศึกษาและวิชา
ที่สอน ตอนที่สองเป็นประเด็นที่สอบถามว่าศึกษานิเทศกไ์ดท้ าอะไรบา้งในการเยี่ยมเยียนแต่ละ
ครัง้ ตอนที่สามเป็นค าถามเก่ียวกับกิจกรรมในการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ผลการศึกษาพบว่า 
ผลงานในการพัฒนาครูที่ส  าคัญที่สุดคือ แบบฟอรม์การประเมินที่จัดท าโดยส านักงานนิเทศ
การศกึษา ซึ่งใชว้ดับทบาทและหนา้ที่ของครูในกระบานการทางการศกึษา ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 
นอกจากนีก้ารวิจัยยังมุ่งเนน้ความส าคัญของรายงานทางการศึกษา ที่น ามาใชโ้ดยศึกษานิเทศก์
อย่างพินิจพิเคราะห ์รายงานนีย้งัใชเ้พื่อเป็นขอ้ก าหนดส าหรบัการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ และการ
ใหค้วามสนใจกบัครูแต่ละประเภท รวมถึงการจดัอบรม แนวทางการนิเทศที่ไดร้ับการยอมรบั เช่น 
การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบร่วมมือ การนิเทศตามวัตถุประสงค ์และการนิเทศเพื่อการ
พฒันา 

Chamberlin (2000, 4) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมอวัจนะภาษา และความประทับใจ
เริ่มแรกแห่งความไว้วางใจในความสัมพันธ์ ระหว่างครูและศึกษานิเทศก์ ประชากรเป็นครูฝึก
ปฏิบติัการจ านวน 266 คน ที่ไดช้มวิดิทัศนเ์ป็นตอนๆ ในการประชุมระหว่างครูและศึกษานิเทศก ์
และใหค้รูจดัอนัดบัศึกษานิเทศก ์โดยใชม้าตรวดัความไวว้างใจเป็นรายบุคคล ( ITS) ผลการศึกษา
เป็นไปตามสมมติฐานคือ ความสมัพันธ์ที่ใกลช้ิดกับศึกษานิเทศก ์ส่งผลใหค้รูเกิดความไวว้างใจ 
มากกว่าการแสดงความมีอ านาจเหนือกว่าของศึกษานิเทศก ์และความสมัพนัธท์ี่ใกลช้ิดยงัมีระดบั
คะแนน ดา้นความเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพ มากกว่าการแสดงว่ามีอ านาจเหนือกว่า 
นอกจากนีก้ารรบัรูข้องครูว่าเกิดความไวว้างใจในศึกษานิเทศก ์มีค่าสหสมัพนัธก์บัความเหมาะสม
และความมีประสิทธิภาพ การกระตุน้ใหเ้กิดความไวว้างใจ คือกุญแจเบือ้งตน้ของความสมัพันธ์ 
ระหว่างครูและศกึษานิเทศก ์

Clark (2004) ศึกษาการนิเทศและประโยชนข์องความยั่งยืน คน้หาภาวะผูน้  าต่อ
ประสิทธิภาพของงานนิเทศการศึกษา ที่สามารถสรา้งความส าเร็จและรกัษาไวไ้ดอ้ย่างยั่งยืน จาก
การใช้เวลาในการศึกษาการนิเทศทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต การปฏิสัมพันธ์ผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์ในโรงเรียนชนบท โดยใหผู้ม้ีส่วนร่วมใชเ้วลา 9 เดือน ตรวจดคูณุภาพของการนิเทศ 
โดยวิเคราะหข์อ้มลูจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์รวมทัง้การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั จากการมีส่วนร่วม
ของผูใ้หก้ารนิเทศ และผูร้บัการนิเทศ จัดขอ้ความที่ไดร้บัเป็นหมวดหมู่ จากการประชุม บันทึก
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ผลการวิจัย พบว่า การนิเทศก่อใหเ้กิดความไวว้างใจ ทั้งผูน้ิเทศและผูร้บัการนิเทศตอ้งเปิดเผย 
จรงิใจ และออกแบบใหม้ีการเห็นถึงการมีมนษุยสมัพนัธ ์

Risso.J.F. (2007) ไดศ้ึกษามมุมองของครูและศึกษานิเทศก ์เก่ียวกบัแนวคิดใน
การนิเทศการศึกษา และการติดตามผล กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครู 345 คน และศึกษานิเทศก ์58 คน 
ผลการศึกษาพบว่าความแตกต่างระหว่างแนวคิดของครูและศึกษานิเทศกเ์ก่ียวกบังานนิเทศอย่าง
มีนัยส าคัญ ความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกันคือ การเขา้ใจพืน้ที่ในการนิเทศ การรูจ้ักสภาพปัจจุบัน
และความแตกต่างของโรงเรียน การเป็นที่ปรึกษาที่ชาญฉลาด ไวใ้จได ้ใชค้วามหลากหลายของ
วิธีการนิเทศ ความสมัพันธ์ของครูและผูน้ิเทศ การมีส่วนร่วมของครู ผลของการนิเทศบอกความ
แตกต่างของการพัฒนาการนิเทศ การเข้าถึงความแตกต่างของโรงเรียน การมานิเทศอย่าง
สม ่าเสมอ ไม่ไดม้าจากความสัมพันธ์ส่วนตัว ท าใหโ้รงเรียนมองมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นข้อ
แตกต่างชดัเจน และการดแูลความเป็นอยู่ของครูเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการพฒันาการนิเทศ 

 
2. แนวคิดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 ความหมาย ความส าคญั และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

จากประกาศกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดป้ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 11 ก หนา้ 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กล่าวถึง “การ
ประกนัคณุภาพการศึกษา”หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคมุ
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึน้ ซึ่งมีนักการศึกษากล่าวถึง
ความหมายของการประกนัคณุภาพการศึกษาไวแ้ตกต่างกนั ดงัต่อไปนี ้

สงบ ลักษณะ (2561, 2) กล่าวว่า การประกันคุณภาพทางการศึกษา เป็น
กระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของผูท้ี่รบัผิดชอบจัดการศึกษาที่จะรบัประกันให้
สงัคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้หค้รบถว้นตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวใ้น
หลกัสตูร และตรงกบัความมุ่งหวงัของสงัคม 

โสภณ เพ็ชรพวง.(2561,5) มีมมุมองในการประกนัคณุภาพการศึกษา ว่าเป็นการ
บริหารจดัการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคณุภาพของผูเ้รียน
อย่างต่อเนื่อง และสรา้งความมั่นใจใหผู้ร้บับรกิารทางการศกึษา 
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Bandary (2005, 181-195) กล่าวว่ าการประกันคุณภาพการศึกษา เ ป็น
กระบวนการในการสรา้งความเชื่อมั่นในคณุภาพของหลกัสตูรการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการ
ที่ซบัซอ้นและจ าเป็นจะตอ้งออกแบบใหเ้หมาะสมกบับรบิทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

Baird, J. (2007,ออนไลน)์.มองว่าการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การ
ใหค้วามส าคญัต่อคณุภาพและการปรบัปรุงคณุภาพใหต่้อเนื่องและเป็นระบบ  

ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2549) กล่าวว่าการ
ประกนัคณุภาพการศึกษา หมายถึง การสรา้งมาตรฐานคณุภาพของการบรหิารจดัการและด าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง สรา้งความ
มั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้ร ับบริการโดยตรง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ผูร้บับรกิารทางออ้ม ไดแ้ก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสงัคมโดยรวม 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ (2563) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการประกัน
คณุภาพการศกึษา หมายถึง การพฒันาการศึกษาใหไ้ดค้ณุภาพและมาตรฐาน เมื่อมีระบบประกนั
คณุภาพและมีการประเมินคณุภาพ ย่อมท าใหท้ราบระดบัคณุภาพของสถานศึกษาในการด าเนิน
ภารกิจดา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุน้ใหส้ถานศึกษามีการพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และท าใหท้ราบความกา้วหนา้ในการพฒันาคณุภาพ ของสถานศึกษา  ตลอดจนท าใหไ้ดร้บัขอ้มูล
เก่ียวกบัคณุภาพที่เปิดเผยเป็นรายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง   

ดงันัน้จึงสรุปไดว้่า การประกนัคณุภาพการศึกษา เป็นกระบวนการที่สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ก าหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบติัเพื่อเป็นการประกนัว่าคณุภาพของ
ผู้เรียนที่ส  าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานของตน จะมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาและเป็นที่ยอมรบัของสงัคม 

ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2554, 2) กล่าวว่า การประกัน

คณุภาพการศกึษาเป็นกลไกส าคญัประการหนึ่งที่สามารถขบัเคลื่อนการพฒันาคณุภาพการศึกษา
ใหด้ าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปฏิบติังานไดอ้ย่างเป็นระบบ มีคณุภาพตามมาตรฐาน ผูท้ี่จบการศึกษา
มีคณุภาพตามที่มุ่งหวัง ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์ร/สถานประกอบการที่รบัช่วงผูจ้บการศึกษา
เขา้ศกึษาต่อหรือเขา้ท างาน มีความมั่นใจว่าการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีคณุภาพ 
ไดม้าตรฐาน แมจ้ะไม่เท่ากนัแต่ก็แตกต่างกนัไม่มากนกั  

Commission (2018, 2) กลา่วว่า การประกนัคณุภาพเป็นสิ่งส าคญัส าหรบัความ
รบัผิดชอบและสนบัสนนุการพฒันาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนและการเรียนการสอน ระบบที่ใชง้าน
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ไดดี้มีกลไกในการการสนบัสนุนและความสมดลุทัง้สองสว่นคือการประกนัคณุภาพภายในและการ
ประเมินภายนอก การประกนัคณุภาพที่มุ่งเนน้การพฒันาและสนบัสนนุโรงเรียนเพื่อปรบัใหเ้ขา้กบั
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้เรียน การมุ่งเน้นไม่เพียง แต่ในการปรับปรุง แต่ยังรวมถึง
นวัตกรรม นั่นคือการพัฒนาหรือการทดสอบวิธีทดสอบในบริบทต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนคุณภาพ
ความเสมอภาคและอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับแนวทางการประกันคุณภาพอาจต้องมีการ
ปรบัตวัเมื่อเวลาผ่านไปใหดี้ขึน้เพื่อตอบสนองต่อขอ้เสนอแนะที่เกิดขึน้ 

กล่าวไดว้่าการประกนัคณุภาพการศึกษา เป็นส่วนส าคญัในการพฒันาคณุภาพ
การศึกษา  ตอ้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นวัฒนธรรมองคก์รที่เน้นคุณภาพผูเ้รียน และมุ่ง
ประโยชนท์ี่จะเกิดแก่ผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากบุคลกรทุกฝ่ายเพื่อพัฒนา
ผูเ้รียนใหเ้กิดคณุภาพ 

2.2 แนวคิด หลักการ วิธีการ การประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
การประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาแนวใหม่  มุ่งเนน้กระบวนการตดัสิน 

คุณภาพของสถานศึกษาโดยการประเมินแบบองคร์วม (holistic assessment) เป็นการประเมิน 
และตัดสินผลตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgment) โดยเทียบกับ 
เกณฑห์รือมาตรฐานที่ก าหนดไว ้ซึ่งวิธีการประเมินที่ก าหนดในการประเมิน เป็นเกณฑก์ารให้ 
คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองคป์ระกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน 
แต่เป็นเกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวมของผลการด าเนินงาน (holistic rubrics) (ส านักงาน
คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2561, 73) ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 ความแตกต่างของการประเมินในองคร์วมและการประเมินแยกองคป์ระกอบ 

การประเมินในองคร์วม (holistic)  การประเมินแยกองคป์ระกอบ (analytic) 
1. การประเมินในองคร์วม  1. การประเมินแยกเป็นประเด็นย่อย 
2. การใหค้ะแนนสิ่งที่ตอ้งการวดัประเมิน 
แบบกว้างๆ โดยรวม 1ค่า (A single 
overall or global scoring)   

2. การใหค้ะแนนสิ่งที่ตอ้งการวัดประเมินแบบ 
แบ่งแยกส่วนส าหรบัแต่ละองคป์ระกอบจ าเป็น 
(component) หรือลกัษณะส าคญั (feature)  

3. ใช้ประเมินผลงานหรือกระบวนการ 
ปฏิบติังานที่เรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น  
 

3 .  ใ ช้ป ระ เมิ นผลงานหรื อกระบวนกา ร
ปฏิบัติงานที่  ซับซ้อนและต้องใช้มิ ติ/เกณฑ์
หลายดา้นส าหรบัใช ้บ่งชีค้ณุภาพของงานจึงจะ
คลอบคลมุและชดัเจน 

4. มีความรวดเร็วในการประเมินและ 
การตดัสินใจ  

4. ใหค้วามส าคญัในการประเมินแต่ละประเด็น 
จึงใชเ้วลาในการประเมิน 

5. ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีทักษะและ 
ความรูร้อบดา้น (expert judgment)  

5. ผูป้ระเมินประเด็นไปทีละประเด็น/ดา้นตามที่ 
ก าหนด 

 
2.3 กฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวง ไว ้ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยสรุปใจความส าคัญไดว้่า  ในกฎกระทรวงนี ้“การประกันคุณภาพการศึกษา” 
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการ
บรหิารคณุภาพการศึกษาที่สถานศกึษาจดัขึน้  เพื่อใหเ้กิดการพฒันาและสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งและสาธารณชนว่าสถานศึกษานัน้สามารถจัดการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา และบรรลเุปา้ประสงคข์องหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานที่ก ากบัดแูล  

 

2.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
Langbell (2006, 57) ไดท้ าโครงการวิจยัเพื่อศึกษาความร่วมมือระหว่างภาครฐัและ

สถาบนั  British  Columbia   โดยการศึกษาแนวความคิดของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholders)    
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วัตถุประสงคข์องโครงการเพื่อหาขอ้สรุปและบรรเทาอุปสรรค  ใหม้ีการยอมรบัและอนุญาตให้
สถาบนัการศึกษาที่ด  าเนินการสอนโดยไม่มีหน่วยกิต  ในระดับการศึกษามัธยมปลาย  โดยเน้น
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหเ้กิดการยอมรบัในหลกัสูตรและโปรแกรม
การเรียน   ในการด าเนินการครัง้นีไ้ดร้บัความร่วมมือจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทัง้สองฝ่าย  โดยการ
ประชุมปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการยอมรับและน าไปสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหเ้ป็นไปตามระบบของ British  Columbia โครงการนีใ้ชค้วามสมัพนัธข์องตวัชีว้ดัและ
เกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษา  ขอ้เสนอแนะจากแบบแผนของสถาบนั British  Columbia   
ซึ่งไดใ้หข้อ้มลูยอ้นกลบัและน าเสนอจากประสบการณท์ี่ไดด้  าเนินการมา 

Martin (2006, 44) ได้ด าเนินการวิจัยเพื่อศึกษาแนวคิดในการจัดการศึกษาที่มี
คณุภาพเพื่อน ามาสูก่ารปรบัปรุงพฒันาการสอน   ไดก้ลา่วว่า  คณุภาพการศกึษาจ าเป็นตอ้งมีการ
เปลี่ยนแปลงในระบบการจดัการศกึษาโดยรฐั  โดยจะตอ้งมีการรบัรองว่านกัเรียนที่ไดร้บัการศึกษา
จะมีคณุภาพการศึกษาที่ดี  การศกึษาครัง้นีไ้ดมุ้่งอธิบายแนวคิดคณุภาพการศกึษาโดยรวม (Total  
Quality  Education : TQE) และจะท าอย่างไรในการใชห้ลักวิชาการ ที่จะท าใหโ้รงเรียนรฐับาล
ประสบความส าเร็จและสง่ผลดีต่อการศึกษาของนกัเรียน มี 3 โรงเรียนในชนบทที่ประสบผลส าเร็จ
ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาโดยใชก้ารบรหิารคณุภาพทัง้องคก์ร (Total Quality Managements  
: TQM)  โดยไดแ้สดงถึงการใชว้ิธีการในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  โดยการพฒันาวิธีการสอน  
การพฒันาสิ่งแวดลอ้มส าหรบัการเรียนรู ้  โดยครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งปรบัเปลี่ยนตนเองให้
เป็น “Change  Agents” ซึ่งจะส่งผลต่อการปรบัปรุงพฒันาการเรียนการสอน อนัจะส่งผลต่อการ
จัดการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยรวม  และท้ายสุดได้มีการอภิปรายที่จะท าให้
โรงเรียนใน Southern California  ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการของโครงการการพัฒนา
คณุภาพการศกึษา 

 

3. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับสมรรถนะ 
3.1 ความหมายของสมรรถนะ 

สมรรถนะ มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า Competency หรือCompetence 
ซึ่งมีนกัวิชาการหลายท่านทัง้นกัวิชาการต่างประเทศ และนกัวิชาการไทย ไดใ้หค้วามหมาย หรือค า
จ ากดัความไวอ้ย่างหลากหลาย ดงันี ้

(Spencer & Spencer, 1993, 9-11) ได้ให้ความหมายของ สมรรถนะ ว่า เ ป็น 
คณุลกัษณะพืน้ฐานของบุคคลซึ่งมีความสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการเกิดประสิทธิผลในการปฏิบติังานได้
ตามเกณฑ ์และ/หรือการมีผลงานที่โดดเด่นกว่าในการท างาน หรือสถานการณ์นั้น อีกทั้งยังได้



  60 

อธิบาย รายละเอียดของสมรรถนะว่า เป็นคุณลกัษณะพืน้ฐาน ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ 
แรงจูงใจ (Motive) คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Trait) แนวคิดส่วนตัว (Self-concept) ความรู้ 
(Knowledge) และ ทักษะ (Skills) จากองค์ประกอบขีดความสามารถทั้ง 5 ด้าน สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ 1. กลุ่มที่มองเห็นได ้(Visible) ไดแ้ก่ ขีดความสามารถที่เป็นความรู้
และทกัษะค่อนขา้งง่ายต่อการพฒันา โดยเป็นสว่นที่โผลข่ึน้มาเหนือน า้เมื่อเทียบกบัภเูขาน า้แข็ง 2. 
กลุ่มที่ซ่อนเรน้ (Hidden) ไดแ้ก่ ขีดความสามารถที่เป็นแรงจูงใจ คุณลกัษณะเฉพาะ บุคคล และ
แนวคิดส่วนตวั ยากต่อการประเมินและพัฒนา โดยเป็นส่วนส าคญัของบุคลิกภาพที่อยู่ในใจกลาง
ลึกลงไปในน า้เมื่อเทียบกับภูเขาน า้แข็ง ซึ่งสอดคลอ้งกับความเห็นของ McCleland (1973, 8-9) 
ซึ่งกล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกลกัษณะที่ซ่อนอยู่ภายในแต่ละบุคคลซึ่งสามารถผลกัดนัให้
บุคคลนั้นสรา้งผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑท์ี่ก าหนดในงานที่ตนรบัผิดชอบ มี  รูทเวลล ์
(Rothwell & Dubois, 2004, 82) ก็ใหค้วามหมายของค าว่าสมรรถนะไดใ้กลเ้คียงกันนั่นคือ โดย
มองว่าสมรรถนะหมายถึง คุณลักษณะ พืน้ฐานของบุคคล (An Underlying Characteristics of 
An Employee) ได้แก่ แรงกระตุ้น (Motive) ลักษณะ (Trait) ทักษะ (Skill) ภาพลักษณ์ (Self-
image) บทบาททางสังคม (Social Role) องค ์ความรู ้(Body of Knowledge) ซึ่งเป็นผลลพัธ์ใน
การปฏิบติังานที่เป็นเลิศในการท างาน ส่วนเชอรม์อน (Shermon, 2004, 11) มองว่า “สมรรถนะ
เป็นคุณลักษณะ พื ้นฐานของบุคคลซึ่งสร้างผลงานที่ ดีในงาน ( Job) บทบาท (Role) หรือ
สถานการณ ์(Situation)และอธิบายเพิ่มเติมว่าสมรรถนะมีความหมายเป็น 2 นยัที่มีความสมัพนัธ์
กัน ได้แก่ ประการแรก กล่าวถึงความสามารถของบุคคลที่มีประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
ขอบข่ายที่สัมพันธ์กัน และประการที่สองเป็นการก าหนดว่าอะไรคือความต้องการของบุคคล
ส าหรบัการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2553, 3) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง 
คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และคณุลกัษณะอ่ืน  ๆ ที่
ท าใหบ้คุคลสามารถสรา้งผลงานใหโ้ดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ืน ๆ ในองคก์ร สว่นในดา้นของขจร
ศักดิ์ ศิริมัย (2555, 8) ไดส้รุปความหมายของสมรรถนะไวว้่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ 
ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลใหบุ้คลากรปฏิบติังานหรือกระท า
สิ่งต่าง ๆ ไดต้ามมาตรฐานและส่งผลใหอ้งคก์รด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไดต้ามวตัถุประสงค ์ประสบ
ความ ส าเร็จและบรรลเุป้าหมายตามที่ตอ้งการ ซึ่งสามารถวดัและสงัเกตเห็นไดว้่ าเป็นผูม้ีความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และลกัษณะอื่น ๆ ที่โดดเด่นกว่าบคุคลอ่ืน ๆ ในองคก์ร สอดคลอ้งกบัสถาบนั
พฒันาครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา (2550, 16) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า สมรรถนะ 
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ว่า หมายถึงความสามารถของบุคคล ในดา้นความรู ้ความคิด ทกัษะ และคณุลกัษณะ คณุธรรมที่
จ  าเป็นต่อการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 
(2550, 6) ที่กลา่วว่า สมรรถนะหมายถึงทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ความช านาญ แรงจงูใจ หรือ
คณุลกัษณะที่เหมาะสมของบุคคล ที่สามารถปฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเร็จ เช่นเดียวกบับ าเพ็ญ 
หนูกลบั (2560, 21) ที่แสดงความเห็นว่า สมรรถนะ หมายถึง คณุลกัษณะที่มีอยู่ภายในตวับุคคล 
ไดแ้ก่ ความรู ้ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน  ๆ  ซึ่งสามารถวัดไดแ้ละสอดคลอ้งกับ
วิสยัทศัน ์ค่านิยมองคก์ร เพื่อใหก้ารปฏิบติังานในหนา้ที่ของบคุคลบรรลตุามเป้าหมาย 

จากที่กลา่วมา สรุปไดว้่า สมรรถนะ หมายถึง คณุลกัษณะที่จ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน 
เป็นสิ่งที่มีภายในตัวบุคคล ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ เจตคติ และมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเรจ็ โดยสามารถวดัไดจ้ากพฤติกรรมที่แสดงออก  

3.2 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
McCleland (1973, 9) ไดอ้ธิบายความหมายขององคป์ระกอบของสมรรถนะทั้ง 5 

ส่วน ไวด้งันี ้1) องคค์วามรู ้(Knowledge) คือ ความรูเ้ฉพาะดา้นของบุคคล 2) ทกัษะ (Skills) คือ 
สิ่งที่บุคคลกระท าไดดี้ และฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความช านาญ 3) ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ตนเอง (Self-concept หรือ Self-image) คือ ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของตน หรือ
ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเอง รวมถึง บทบาทที่แสดงออกต่อผู้ อ่ืน 4) อุปนิสัย ( Traits) คือ 
บุคลิกลกัษณะและอุปนิสยัประจ าตวัของบุคคล เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลผูน้ัน้ และ 5) แรงจูงใจ/
เจตคติ (Motive/Attitude) เป็น แรงจงูใจหรือแรงขบัภายใน ซึ่งบคุคล แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสูส้ิ่งที่
เป็นเปา้หมายของเขา ซึ่งการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการท างาน อย่างใดขึน้อยู่กบัคณุลกัษณะที่
บคุคลนัน้มีอยู่  ซึ่งสอดคลอ้งกบัSpencer and Spencer (1993, 11) ที่อธิบายถึงองคป์ระกอบของ
สมรรถนะไวว้่า คณุลกัษณะพืน้ฐานที่เป็นองคป์ระกอบของสมรรถนะของบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
แนวทางการกระท า พฤติกรรม หรือการคิด โดยที่คุณลักษณะพืน้ฐานเหล่านีจ้ะแผ่ขยายไปยัง
สถานการณอ่ื์น ๆ และคงทนอยู่ภายในตวับคุคลเป็นระยะเวลานานพอสมควร สามารถจ าแนกออก
ไดเ้ป็น 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) แรงจูงใจ (Motive) 2) อุปนิสยั (Trait) 3) ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ตนเอง (Self Concept) 4) บทบาททางสงัคม (Social Role) 5) ความรู ้(Knowledge) 6) ทกัษะ จะ
เห็นไดว้่าองคป์ระกอบที่เพิ่มมาคือองคป์ระกอบที่ 4 บทบาททางสังคม ซึ่ง Lyle M. Spencer & 
Signe M. Spencer ไดใ้ห ้ความหมายของค าว่า “บทบาททางสงัคม (Social Role)” ว่าหมายถึง 
สิ่งที่บคุคลตอ้งการสื่อใหผู้อ่ื้น ในสงัคมเห็นว่าตวัเขามีบทบาทต่อสงัคมอย่างไรบา้ง  
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กชกร รุ่งหัวไผ่ (2559, 21) กล่าวถึงองคป์ระกอบของสมรรถนะว่า ประกอบไปดว้ย 
ความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคณุลกัษณะส่วนบุคคลหรือเจตคติ (Attribute) ซึ่งความรู ้
ทกัษะ และคณุลกัษณะสว่นบุคคลหรือเจตคติไม่ใช่สมรรถนะแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าใหเ้กิดสมรรถนะ     
สมรรถนะในที่นีจ้ึงหมายความรวมถึงพฤติกรรมที่ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการท างานสงูสดุนัน้เอง 
ซึ่งเมื่อเราน าองคป์ระกอบของสมรรถนะมาจัดกลุ่มภายใตเ้กณฑข์องพฤติกรรมที่ แสดงออกและ 
สังเกตเห็นไดง้่าย สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะที่สังเกตได ้หรือเห็นได้ 
(Visible) สามารถวัดได้และพัฒนาได้ อันได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ซึ่งเป็น 
สมรรถนะที่มีโอกาสพฒันาไดโ้ดยง่าย และ 2) สมรรถนะที่อยู่ลึกลงไปหรือซ่อนอยู่ภายในตวับุคคล 
(Hidden) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มองเห็นยากซ่อนอยู่ในตัวบุคคลและเป็นสิ่งผลักดันภายในตัว
บุคคล ใหส้ามารถแสดงออกซึ่งผลงานที่ดีเด่นเหนือระดับมาตรฐาน อันไดแ้ก่ แรงจูงใจ (Motive) 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Trait) และอัตมโนทัศนส์่วนบุคคลหรือความคิดรวบยอดเก่ียวกับตนเอง
ของ บคุคล (Self-concept) เป็นสมรรถนะที่ยากต่อการวดัและพฒันา  สว่นชชูยั สมิทธิไกร (2550, 
106-108) กล่าวว่า สมรรถนะประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังต่อไปนี ้ 1) แบบจ าลอง
สมรรถนะ (Competency model) เป็นกรอบแนวคิดที่จะแสดงใหเ้ห็นถึงความเชื่อมโยงและเหตผุล
ของการท าระบบสมรรถนะหน่วยงาน ซึ่งจะเริ่มตน้จากการน าวิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ์ และ
เป้าหมาย เป็นโจทยแ์ลว้คิดว่าสมรรถนะขององคก์ารต้องเป็นอย่างไร เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายดังกล่าว 2) ประเภทของสมรรถนะ 
(Competency categories) ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั สมรรถนะตามสายงาน และสมรรถนะ
ตามบทบาท 3) ชื่อและนิยามของสมรรถนะ (Competency name and definition) สมรรถนะแต่
ละดา้นตอ้งมีชื่อเรียกและค านิยามที่ชัดเจน เพื่อสื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งเขา้ใจตรงกัน 4) ระดับความ
เชี่ยวชาญ (Proficiency scale) คือระดบัของความสามารถ หรือระดบัพฤติกรรมของสมรรถนะใน
แต่ละด้าน ซึ่งจะน าไปใช้เป็นหลักในการก าหนดว่าบุคลากรในองค์การ จ าเป็นต้องมีความ
เชี่ยวชาญในสมรรถนะแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด 5) ตัวชี ้วัดเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
indicators) คือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าบุคลากรแต่ละคนมีระดับความเชี่ยวชาญหรือระดับของ
พฤติกรรมอยู่ในระดบัที่ตอ้งการหรือไม่ และในดา้นของบ าเพ็ญ หนกูลบั (2560, 24) กลา่วสัน้ ๆว่า 
องคป์ระกอบของสมรรถนะ ประกอบดว้ย ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และเจตคติ 

กล่าวโดยสรุป องคป์ระกอบของสมรรถนะ ประกอบดว้ย ความรู ้(Knowledge) คือ
ความรูเ้ฉพาะดา้นของบุคคล ทักษะ(Skill) คือสิ่งที่บุคคลท าไดดี้ และมีการฝึกฝนจนเกิดความ



  63 

ช านาญ และเจตคติ (Attitude) คือความรูส้ึกนึกคิดภายใน ซึ่งวัดไดจ้ากการแสดงพฤติกรรมของ
บคุคล 

3.3 สมรรถนะครูด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
3.3.1 ความหมายของสมรรถนะครู 

สมรรถนะครู คือ ความรูค้วามสามารถ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมของครู ที่
เป็นประโยชนต่์อการประกอบวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมในการพฒันานกัเรียนในทุก  ๆ ดา้น ทัง้ทางดา้น
รา่งกาย อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา มีนกัการศกึษา ไดก้ลา่วถึง สมรรถนะครู ไวด้งันี ้

สาโรจน ์บวัศรี (2526, 4-5) กลา่วว่า ครูที่มีสมรรถนะ คือครูที่สามารถท าการสอน
ไดอ้ย่างดี ตอ้งรูจ้กัจิตวิทยา รูว้ิธีสอน รูส้ิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการสอน สามารถปกครอง แนะน า และ
อบรมลกูศิษย ์ใหม้ีความสามารถในการท ากิจกรรมของโรงเรียนได ้มีความสามารถในการติดต่อ
กับคนในชุมชนได ้สามารถเป็นครูชั้นอาชีพได ้คือสามารถที่จะกล่าวอธิบาย โตเ้ถียง และเขียน 
เก่ียวกบัอาชีพได ้

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2561, 25) กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) 
หมายถึง ความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมและการกระท าในการปฏิบติัตนและปฏิบติังาน
ใหป้ระสบความส าเร็จโดยประยุกตใ์ชค้วามรู ้ทักษะและคุณลักษณะต่างๆ ที่ตนมีใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมและวฒันธรรมในสถานการณท์ี่หลากหลาย 

Nessipbayeva (2012) กล่าวว่า Teacher Competency เป็นขีดความสามารถ
ของครูในการจัดการเรียนการสอนที่ซับซ้อน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ มีทักษะการ
สื่อสารและการสงัเกตที่ดี รวมไปถึงความรู ้ความสามารถและทศันคติในการท างานที่ส่งผลต่อการ
พฒันาตนเองและองคก์ร  

University of Nebraska – Lincoln.  (2019: ออนไลน์) กล่าวว่า สมรรถนะครู    
(Teacher Competency) เป็นการผสมผสานของความรู ้ทักษะความสามารถและคุณลักษณะ
สว่นบคุคล ที่สามารถสงัเกตเห็นไดแ้ละสามารถวดัผลไดซ้ึ่งมีส่วนช่วยในการปรบัปรุงประสิทธิภาพ
การท างานของครูไดอ้ย่างเต็มขีดความสามารถ  

สุรีรัตน์  อารีรักษ์สกุลก้องโลก  (2559 :13 ) กล่าวว่าสมรรถนะครู หมายถึง 
คณุลกัษณะของบุคคลที่มีความรู ้มีทกัษะ มีคณุลกัษณะของครูที่ดี มีความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รียน เป็นบุคคล
ที่มีคณุธรรม มีความรู ้เป็นบคุคลที่มีคณุภาพของสงัคมทกุระดบั 
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ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2554, 2-15) กล่าวถึงสมรรถนะครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพว่าประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ คือ  
1.1 การมุ่ งผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบั ติ งาน(Working Achievement 

Motivation)  
1.2 การบรกิารท่ีดี(Service Mind)  
1.3 การพฒันาตนเอง(Self-development)  
1.4 การท างานเป็นทีม(Team Work)  
1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and 

Integrity)  
2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 

สมรรถนะ ดงันี ้ 
2.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  (Curriculum and 

Learning Management)  
2.2 การพฒันาผูเ้รียน (Student Development)  
2.3 การบรหิารจดัการชัน้เรียน (Classroom Management)  
2.4 การวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน(Analysis & 

Synthesis & Classroom Research)  
2.5 ภาวะผูน้  าครู(Teacher Leadership)  
2.6 การสรา้งความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการ

เรียนรู(้Relationship & Collaborative – Building for Learning Management)  
จากแนวคิดที่ได้กล่าวไปข้างต้น สรุปได้ว่า สมรรถนะครู ในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย ความรูค้วามสามารถ ค่านิยม เจตคติ รวมถึง
ทกัษะที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานตามภารกิจของสถานศึกษา โดยดึงความสามารถที่ซ่อนเรน้
ของบคุลากรมาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อการปฏิบติังาน ซึ่งมีองคป์ระกอบ 2 สว่น คือ สมรรถนะ
หลกั และสมรรถนะประจ าสายงาน  
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3.3.2 องคป์ระกอบของสมรรถนะครู 
มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (2558) ไดจ้ าแนกสมรรถนะครูออกเป็น 3 

ดา้นดงันี ้
1.ดา้นความรู ้ครูมีความรูท้ี่ลกึซึง้ในเรื่องต่อไปนี ้ 

1.1 ความรูใ้นเนือ้หาวิชาเฉพาะ 
1.2 วิธีสอนความรูเ้ชิงเนือ้หา ได้แก่ ความรูเ้ก่ียวกับกิจกรรม บริบท และ

เปา้หมายการเรียนรู ้ความรูพ้ืน้ฐาน การปรบัพืน้ฐาน และอปุสรรคการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
1.3 หลกัการสอนและกระบวนการจดัการเรียนรู ้
1.4 หลกัสตูร ไดแ้ก่ การก าหนดเนือ้หา การออกแบบ การวางแผนการใช ้และ

แนวทางการเรียนรูใ้นแต่ละเนือ้หา  
1.5 พืน้ฐานการศึกษา ไดแ้ก่ หลกัการการศึกษา ปรชัญาการศึกษา จิตวิทยา

สงัคม นโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายและเป้าหมายการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัชาติจนถึงระดบั
หลกัสตูร 

1.6 การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลายของ
ผูเ้รียน  

1.7 ทฤษฎีการเรียนรู ้และจิตวิทยาการเรียนรู ้
1.8 การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ 
1.9 การใชเ้ทคโนโลยี และสื่อนวตักรรมเพื่อการเรียนรู ้ 

2. ดา้นทกัษะ จ าแนกไดด้งันี ้
2.1 ทกัษะดา้นหลกัสูตร ครูสามารถวิเคราะห ์ออกแบบ จดัท า และประเมิน

หลกัสตูรได ้
2.2 ทกัษะการจดัการเรียนรู ้ครูสามารถ 

2.2.1 ออกแบบ และจดัท าแผนการเรียนรูใ้หเ้หมาะกบัวยั พฒันาการและ
ความแตกต่างของผูเ้รียน รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์
ดา้นต่าง ๆ แก่ผูเ้รียน โดยเนน้กระบวนการคิด การลงมือปฏิบติั และการสรา้งวินยัในตนเอง 

2.2.2 วางแผน จดัการ และประสานงานเพื่อบูรณาการการจดัการเรียนรู้
แก่ผูเ้รียน 

2.2.3 ลงมือจดัการเรียนรู ้ก ากบัติดตาม ประเมิน และสะทอ้นผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
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2.3 ทกัษะการจดับรรยากาศการเรียนรู ้ครูสามารถจดับรรยากาศการเรียนรูท้ี่
เสรมิสรา้งผูเ้รียนในดา้น การแสดงออกอย่างสรา้งสรรค ์ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมเชิงบวก การใฝ่เรียนรู้
สิ่งใหม่อย่างเปิดกวา้ง การลงมือปฏิบติัจริง การกระตุน้ด้วยค าถามและปัญหาทา้ทายการเรียนรู ้
การเขา้ถึงผูเ้รียน และการสรา้งแรงจงูใจใหผู้เ้รียนน าการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

2.4 ทักษะการใช้สื่อการเรียนรู ้ครูสามารถเลือก ประยุกต์ และใช้สื่อการ
เรียนรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรพัยากรทางการศึกษาต่าง ๆ ในเสริมสรา้งการเรียนรู ้กา ร
คิดคน้ การทา้ทายและกระตุน้ความใฝ่รูแ้ก่ผูเ้รียน  

2.5 ทักษะการวัดและประเมินผลผูเ้รียน ครูสามารถวัดและประเมินผลการ
เรียนรูข้องผู้เรียนทั้งแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมและ
หลากหลาย ก ากบัติดตามและน าผลการประเมินมาปรบัปรุงวิธีการจดัการเรียนรูแ้ละพฒันาผูเ้รียน
อย่างต่อเนื่อง 

3.ดา้นคณุลกัษณะ 
3.1 มีความยึดมั่นผูกพันและศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพื่อการเรียนรู ้     

ของศิษย ์ 
3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้รียนทัง้ทาง

กาย วาจา และจิตใจ ด ารงตนใหเ้ป็นที่เคารพศรทัธาและน่าเชื่อถือทัง้นอกและในสถานศกึษา 
3.3 ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
3.4 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ปรบัปรุงและพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใหม้ี

ความรูค้วามช านาญในวิชาชีพเพิ่มขึน้ 
Aung (2017, 15) ไดจ้ าแนกองค์ประกอบของสมรรถนะครูของพม่าออกเป็น 3 

ดา้น ดงันี ้
1.สมรรถนะดา้นความรู ้เป็นขอบเขตของขอ้มลูที่ครูควรรูแ้ละสามารถสาธิต

ออกมาได้ มันครอบคลุมความรู้ที่จ  าเป็นส าหรับการสอนในระดับชั้นที่แตกต่างกันและ
ความสามารถในการจัดการเนือ้หาใหส้อดคลอ้งกับสาระการเรียนรู ้โดยปกติแล้วการมุ่งเน้นใน
เรื่องความสามารถเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะตอ้งเขา้ใจว่านักเรียนมีกระบวนการเรียนรูอ้ย่างไร และเป็น
เช่นไร การสอนอย่างมีประสิทธิภพในด้านการเรียนรูท้ี่ส  าคัญ สนับสนุนมาตรฐานด้านความรู้
ความสามารถของครูผูส้อน 

2.สมรรถนะดา้นทักษะและการจัดการกับสิ่งที่ครูสามารถท าได ้จากความรู้
ทางวิชาชีพของครู และความเข้าใจเสริมด้วยหลากหลายกลวิธีการสอน ส าหรับบริบททาง
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การศึกษาที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนักเรียน  ในแต่ละสาขาวิชาและระดับ
การศกึษาที่แตกต่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสมลงตวั 

3.สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ความคิดค่านิยมและความเชื่อที่ครูมี ต่อ
การศึกษาและการจัดเรียนการสอน ซึ่งไดร้บัการสนับสนุนจากค่านิยมที่แสดงออกในชาติพม่า 
กฎหมายการศึกษาสะทอ้นความเขา้ใจซึ่งกันและกันระหว่างครูและชุมชนเก่ียวกับครูพม่า ซึ่งมี
กระบวนการสอนนกัเรียนใหม้ีผูเ้รียนระเบียบวินยั โดยสอนและอธิบายใหดี้ที่สดุ สอนทกุสิ่งที่เป็นที่
รูจ้กั มีการชื่นชมนกัเรียนและเตรียมพรอ้มส าหรบันกัเรียนทกุเวลาที่ตอ้งการสอนใหเ้ห็นคณุค่าของ
การท างานอย่างมืออาชีพของการเป็นครูตามประเพณีพม่า ในอีกแง่หนึ่ง สงัคมก็ใหก้ารสรรเสริญ
แก่อาชีพครูในพม่าเช่นกนั 

อาภรณ ์ภู่วิทยพนัธุ์ (2549, 22) ไดก้ าหนดความสามารถหรือสมรรถนะออกเป็น 
3 มมุมอง ดงันี ้

1.ดา้นความรู ้(Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการรูข้อ้มลูหรือสิ่งที่
สั่งสมมาจากการศกึษาทัง้ในสถาบนัการศกึษา สถาบนัฝึกอบรม หรือการศกึษาดว้ยตนเอง รวมถึง
ขอ้มูลที่ไดร้บัจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณก์ับผูรู้ท้ัง้ในสายวิชาชีพ
เดียวกนัและต่างสายวิชาชีพ 

2.ดา้นทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่จะตอ้งพัฒนาและฝึกฝนใหเ้กิดขึน้โดย
จะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพื่อฝึกฝนปฏิบติัใหเ้กิดทักษะนัน้ขึน้มา ทัง้นีท้กัษะจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ดา้น 
ได้แก่ ทักษะด้านการจัดการบริหาร/การจัดการ (management skills) หมายถึง ทักษะในการ
บริหารควบคุม ซึ่งจะเก่ียวข้องกับระบบความคิดและการจัดการในการบริหารงาน เพื่อมอง
เป้าหมายในอนาคตว่าจะเป็นเช่นไร และทกัษะดา้นเทคนิคเฉพาะงาน (technical skills) หมายถึง 
ทกัษะที่จ  าเป็นในการท างานตามสายงานหรือกลุม่งานที่แตกต่างกนัออกไป  

3.ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง ความคิด ความรูส้ึก 
เจตคติ แรงจูงใจ ความตอ้งการส่วนบุคคล โดยพบว่าคณุลกัษณะส่วนบุคคลนัน้เป็นสิ่งที่ติดตวัมา
และไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

กมลชนก ภาคภูมิ (2556, 89) กล่าวว่า องคป์ระกอบของสมรรถนะ แบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ คณุลกัษณะที่บุคคลมีอยู่ซึ่งมองเห็นไดง้่ายและพฒันาไดง้่าย ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้และดา้น
ทกัษะ และคณุลกัษณะที่บุคคลมีอยู่ ซึ่งมองเห็นไดย้าก และพฒันาไดย้าก ไดแ้ก่ ดา้นคณุลกัษณะ
สว่นบคุคล ซึ่งมีความหมายของคณุลกัษณะทัง้ 3 ดา้น ดงันี ้
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1) ด้านความรู ้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งที่ถูกสั่งสมมาจาก
การศึกษา ทัง้ในสถาบันการศึกษา สถาบนัฝึกอบรม สมัมนา หรือการศึกษาดว้ยตนเอง รวมถึง
ขอ้มลูที่ไดร้บัจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณก์บัผูรู้ ้

2) ดา้นทกัษะ (Skills) หมายถึง การกระท า เป็นสิ่งที่จะตอ้งพฒันาและฝึกฝน
ใหเ้กิดขึน้ โดยจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพื่อฝึกฝนปฏิบัติใหเ้กิดทักษะนัน้ขึน้มา เป็นการต่อยอดจาก
ความรูแ้ลว้น าไปสูก่ารปฏิบติั 

3) ดา้นคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง บทบาทที่แสดงต่อ
สงัคม (Social Role) อปุนิสยั (Trait) แรงจูงใจ (Motive) และภาพลกัษณข์องบุคคลที่มีต่อตนเอง 
(Self image) ไดแ้ก่ ค่านิยม (Value) และทศันคติ (Attitude) ซึ่งคณุลกัษณะส่วนบุคคลนัน้จะเป็น
สิ่งที่เกิดจากการสะสมหรือก่อตวัมาจากประสบการณท์กุอย่างของบุคคล 

ดังนัน้ สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของสมรรถนะครูจากการจ าแนกของนักวิชาการ
ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ จ าแนกได ้3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นความรู ้
(Knowledge)  สมรรถนะด้านทักษะ (Skills)  และสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Attributes) ซึ่งทัง้3 องคป์ระกอบนีเ้ป็นสมรรถนะที่ครูในศตวรรษที่ 21 พึงมีเพื่อประสิทธิภาพใน
การพฒันาการจดัการเรียนรูใ้นทกุระดบั และประโยชนท์ี่จะเกิดขึน้ต่อตนเองและผูเ้รียน 

3.3.3 สมรรถนะครูด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
Teay (2006)  ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาไวว้่า สมรรถนะจะช่วยครูในการปรบัปรุงและพัฒนาองคก์รการท างานอย่าง
ประสิทธิภาพ โดยกระตุน้ใหพ้วกเขาสะทอ้นความเห็นอย่างยิ่งยวดต่อการปฏิบติัตนเป็นรายบุคคล
และร่วมมือกัน ช่วยส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของครูและความมุ่งมั่นในการสอนโดย
เสริมสรา้งความตระหนักในลักษณะของความสามารถในการสอนและเป็นพืน้ฐานส าหรบัการ
สื่อสารเก่ียวกับลักษณะของงานของครูและคุณภาพการสอนและการเรียนรู้ภายในชุมชน
การศกึษาและในกลุม่ผลประโยชนด์า้นการศึกษา 

Adeolu (2011, 144-145) ได้เสนอแนวคิดของสมรรถนะครูด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาไวว้่า การจัดการเรียนการสอนของครูตอ้งไปเป็นตามมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยใชว้ิธีการสอนที่สามารถประยุกตส์ิ่งต่าง ๆ โดยใชค้วามรู ้ความสามารถและทักษะ
กระบวนการเพื่อส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของผูเ้รียน โดยเลือกพฒันาเทคนิคและเครื่องมือการ
ประเมินที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคเ์พื่อประเมินความรูท้ักษะและทศันคติของนักเรียนอย่างเต็ม



  69 

รูปแบบ สุดทา้ยแลว้ก็จะเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุตามมาตรฐาน
และตวัชีว้ดัที่สถานศกึษาไดก้ าหนด 

 
3.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับสมรรถนะ 

กนิน  แลวงศน์ิล (2560) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง แนวทางการพฒันาสมรรถนะของครู
ในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามแนวคิดการพัฒนาครูโดยโรงเรียน
เป็นฐาน ประชากรในการวิจัย คือ โรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
จ านวน 52 โรงเรียน ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ใชส้ตูรของ Taro Yamane ที่ระดบัความเชื่อมั่น 
95% จึงไดข้นาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 46 โรงเรียน โดยใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย การวิจัยครัง้นีม้ี
วตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพที่พงึประสงคข์องการพฒันาสมรรถนะของครู
ใหม่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ตามแนวคิดโรงเรียนเป็นฐาน 2) เพื่อ
น าเสนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูใหม่สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 ตามแนวคิดโรงเรียนเป็นฐาน  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูใหม่
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ตามแนวคิดการพฒันาครูโดยโรงเรียนเป็น
ฐาน มีดงันี ้1) พฒันาสมรรถนะของครูใหม่ดา้นความสมัพนัธก์บัชมุชนที่เนน้การสรา้งความร่วมมือ
กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ้เป็นรายบุคคล โดยวิธีโปรแกรมโค้ช (Coaching Program) 2) 
พฒันาสมรรถนะของครูใหม่ดา้นการพฒันาสถานศึกษาที่เนน้การประกนัคณุภาพการศึกษา เป็น
รายบุคคล โดยวิธีโปรแกรมโคช้ (Coaching Program) 3) พัฒนาสมรรถนะของครูใหม่ดา้นการ
พฒันาผูเ้รียนที่เนน้การปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน เป็นกลุม่ โดยวิธีการพฒันาผ่านการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) และ 4) พัฒนาสมรรถนะของครูใหม่ด้านการจัดการ
เรียนรูท้ี่เนน้การวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู ้เป็นรายบคุคล โดยวิธีการพฒันาผ่านสถานการณ์
จ าลอง (Simulation) 

กมลชนก ภาคภูมิ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบสมรรถนะที่
จ  าเป็นส าหรบัครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อ รองรบัการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน. การวิจยัครัง้นี ้
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะส าหรบัครูในสถานศึกษา ขัน้พืน้ฐาน
ตามสภาพปัจจุบนั 2) พฒันารูปแบบสมรรถนะที่จ  าเป็นส าหรบัครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อ 
รองรบัการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน และ 3) ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ
ครู ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ใช้ระเบียบวิธี วิจัยแบบ
ผสมผสาน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง และแบบสอบถามความ
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คิดเห็นสองฉบบั โดยการใชเ้ทคนิควิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) และ
แบบประเมินสมรรถนะครู การวิเคราะหข์อ้มูลใชส้ถิติบรรยาย ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอ
ไทล ์ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเ์นือ้หา การวิเคราะหค่์าดัชนีล  าดับ
ความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนา (PNI ModifiKl) และการวิเคราะหเ์มทริกช ์
(Matrix Analysis)ผลการวิจัย พบว่า1.การศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะส าหรบัครูใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีสภาพปัจจุบัน ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ พบว่า
ประกอบด้วย 13 สมรรถนะ 64 ตัวชีว้ัด2.การพัฒนารูปแบบสมรรถนะที่จ  าเป็นส าหรับครูใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อรองรบัการกา้วสู ่ประชาคมอาเซียน พบว่า ประกอบดว้ย 30 สมรรถนะ 
168 ตัวชีว้ัด ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรู ้มี 9 สมรรถนะ 33 ตัวชีว้ัด 2) ดา้นทักษะ มี 17 สมรรกนะ 99 
ตัวชีว้ัด และ 3) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มี 4 สมรรถนะ 36 ตัวชีว้ัด  3. การประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา สมรรถนะครู เพื่อรองรบัการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า วิเคราะห์
ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ และดา้นคณุลกัษณะ
สว่นบคุคล ไดเ้ท่ากบั 0.48, 0.38 และ 0.18 ตามล าดบั และเมื่อวิเคราะหเ์มทริกซพ์บว่า สมรรถนะ
ที่ครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน ซึ่งพิจารณาจากสมรรถนะที่ต  ่ากว่าเกณฑ์และต้อง
ปรบัปรุงมี 10 สมรรถนะ ประกอบดว้ย ดา้นความรู ้4 สมรรถนะ และดา้นทกัษะ 6 สมรรถนะ และ
สมรรถนะที่ครูจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาในล าดับรองลงมา ซึ่งพิจารณาจากสมรรถนะที่ต  ่ากว่า
เกณฑ์เแต่ยังไม่น่าห่วง มี 9 สมรรถนะ ประกอบด้วยด้านความรู้ 3 สมรรถนะ ด้านทักษะ 4 
สมรรถนะ และดา้นคณุลกัษณะสว่นบคุคล 2 สมรรถนะ 

สรุวฒุิ ยญัญลกัษณ ์(2550) ศกึษาเรื่องการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ขององคก์รขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสมรรถนะหลกัสมรรถนะในงานวิเคราะหค์วามแตกต่างของสมรรถนะหลกัสมรรถนะใน
งานประสิทธิผลขององคก์รผลการปฏิบติังานและหาความสมัพนัธร์ะหว่างสมรรถนะหลกัสมรรถนะ
ในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานกบัประสิทธิผลของ
องคก์ร ผลการศึกษาพบว่า 1) ตัวแบบสมรรถนะ (competency model) ของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานประกอบไปดว้ยสมรรถนะ 2 ส่วนคือสมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) การบริการที่ดี (service 
mind) การสั่ งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (expertise) ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
(integrity) ความรว่มแรงรว่มใจ (teamwork: and cooperation) และสมรรถนะในงาน (functional 
competency) ประกอบดว้ยสมรรถนะประจ ากลุม่งาน 14 กลุม่ ๆ งานละ 4 สมรรถนะ รวม 5 กลุม่
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งาน ๆ ละ 5 สมรรถนะ รวม 20 สมรรถนะ คือภาวะผู้น า (leadership) ความคิดเชิงวิเคราะห์ 
(analytical thinking) มนุษยส์ัมพันธ์ (human relation) การใหค้ าปรึกษา (consulting) การให้
ความร่วมมือ (cooperation) การท างานเป็นทีม (teamwork) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(continuous improvement) การแกปั้ญหา (problem solving) การติดตามงาน (follow up) การ
ด าเนินการ (facilitation) การตัดสินใจ (decision making) การวางแผนงาน (planning) การ
มุ่งเนน้ที่ผูเ้รียน (student orientation) ความรูใ้นสายวิชาชีพ (technical knowledge) การสื่อสาร
ด้วยวาจา (oral communication) ความถูกต้องแม่นย า (accuracy) ทักษะการน าเสนอ 
(presentation skills) การสอนแนะ (coaching) การเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง (continuous learning) 
ความคิดสรา้งสรรค์ (creativity) จากสมรรถนะประจ ากลุ่มงานหรือสมรรถนะในงานทั้ง 20 
สมรรถนะใน 14 กลุม่งานนีม้ีสมรรถนะในงานรว่มของทุกกลุม่งาน 3 สมรรถนะ คือ การท างานเป็น
ทีม (teamwork) การมุ่งเน้นที่ผูเ้รียน(student orientation) ความรูใ้นสายวิชาชีพ (technical 
knowledge) 2) ความแตกต่างสมรรถนะหลกัและสมรรถนะในงานตามที่คาดหวังกับที่เป็นจริง 
ก่อนการพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะหลกั 3 สมรรถนะ และสมรรถนะในงานทุกสมรรถนะที่กลุ่ม
งานส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยตามที่เป็นจริงต ่ากว่าระดับความคาดหวัง ส่วนภายหลังการพัฒนา
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะในงานของทุกกลุ่มงานมีค่าเฉลี่ยตามที่เป็นจริงเท่ากับ และสูงกว่า
ระดับความคาดหวัง 3) ความแตกต่างของสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานตามที่เป็นจริง 
ภายหลงัการพฒันาการ เมื่อเปรียบเทียบกบัก่อนพฒันา พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมทุกดา้นและรายดา้น
แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการปฏิบติังานมีค่าเฉลี่ยรวมทุกดา้น
และค่าเฉลี่ยรายดา้นสงูขึน้ 4) สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างสมรรถนะหลกัและสมรรถนะในงาน
ภายหลังการพัฒนาทุกด้านและรายด้านไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์กร 5) ไม่มีตัว
พยากรณท์ี่ดีพอที่จะสามารถน าไปสรา้งสมการพยากรณส์มรรถนะหลกัและสมรรถนะในงานของ
ขา้ราชการครู และบคุลากรทางการศกึษาในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานได ้

เอกสิทธิ์ ชนินทรภมูิ (2554) ท าการวิจยัเรื่องสมรรถนะครูกบัการประเมินคณุภาพ
ภายในของโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ1)สมรรถนะครูโรงเรียน
สาธิตในจังหวัดนครปฐม 2)การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัด
นครปฐม เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะครูโดยศึกษาสมรรถนะครู
ตามคู่มือการประเมินสมรรถนะครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานและ
มาตรฐานการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช ้คือ 
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ความถ่ี รอ้ยละ มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ผลการวิจัย
พบว่า1.สมรรถนะครูของโรงเรียนสาธิตในจงัหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับ
มากเรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิต ไดด้งันี ้1) ดา้นสมรรถนะหลกัและ 2) ดา้นสมรรถนะประจ าสาย
งาน 2.การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐมโดยภาพรวมและรายดา้น
อยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตได้ดังนี ้ 1) มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 2) มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม 3)มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 4) มาตรฐาน
ดา้นการจดัการศึกษา และ 5)มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู้3. สมรรถนะครูกบัการ
ประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมมีความสมัพนัธก์นัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

Ozçelik and Ferman (2006) ได้ศึกษาเรื่องเก่ียวกับสมรรถนะ ผลการศึกษา
พบว่า สมรรถนะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการ
ตรวจสอบจุดหมายของสมรรถนะที่มีส่วนในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( Human 
Resource Management : HRM) ในองค์การ รวมทั้งการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่
เก่ียวขอ้งตามมมุมองต่าง ๆ ในเรื่องของสมรรถนะ จากการสรา้งทฤษฎีก่อนหนา้นีแ้ละหลกัฐานที่
สงัเกตไดบ้างอย่าง กรอบของสมรรถนะใหม่ไดม้ีการพฒันาดีขึน้ จุดมุ่งหมายที่ส  าคญัของการวิจยั
เนน้การยืนยนัการน าสมรรถนะไดใ้ชใ้นการพฒันาทรพัยากรบุคคล ทกัษะ และอปุนิสยัในองคก์าร
ต่าง ๆ สิ่งที่คน้พบในการศึกษาครัง้นี ้มีสิ่งที่ทา้ทายเป้าหมายการพฒันาสมรรถนะที่แตกต่างของ
บุคคล และความแตกต่างทางวฒันธรรมการท างานของแต่ละทอ้งถิ่นและประเทศ อย่างไรก็ตาม 
หากมีการจดัการท่ีเหมาะสม สมรรกนะก็สามารถสรา้งเสรมิงาน และมีการพฒันาจนสามารถบรรลุ
ไดท้ัง้ความตอ้งการขององคก์ารและบุคคล 

จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งสรุปไดว้่า สมรรถนะครูดา้นการประกนัคณุภาพ
การศึกษา  จึงหมายถึง คณุลกัษณะของครูที่จ  าเป็นในการปฏิบติังานดา้นการประกนัคณุภาพโดย
มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ 1) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ หมายถึง ความรู ้ความเขา้ใจของครู ในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย นโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน 
และการประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบการประเมินแนวใหม่ มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. 2561 กฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และความเชื่อมโยงการประกนั
คณุภาพภายในกบัการประเมินคณุภาพภายนอก 2) ดา้นทกัษะ หมายถึง ความสามารถของครูใน
การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา น า
แผนพฒันาการจดัการศึกษาสู่การปฏิบติั ก าหนดระดบัคุณภาพของสถานศึกษาตามรูปแบบการ
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ประเมินแนวใหม่  และจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม
รูปแบบการประเมินแนวใหม่ 3) ดา้นเจตคติ หมายถึง พฤติกรรมของครูที่แสดงออกถึงความรูส้ึก
ทางบวกที่มีต่อการประกันคณุภาพการศึกษา มีความรบัผิดชอบ มีความสนใจ และมีความมุ่งมั่น 
โดยสมรรถนะหลกัทัง้ 3 ดา้น มาประยุกตใ์ชก้บัแนวทางการประกนัคณุภาพการศึกษา เพื่อพฒันา
และยกระดบัคณุภาพการศกึษา  ในสว่นการด าเนินการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ควรด าเนินการโดยการวางแผน   ด าเนินการตามแผน  ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และปรบัปรุงการท างาน  โดยมุ่งที่คณุภาพและมาตรฐาน  โดยใหทุ้กฝ่ายที่เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา  ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความตระหนักในความส าคญั ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องคอยอ านวยความสะดวก  ส่งเสริม
สนับสนุนการท างานและประสานการท างานกับทุกฝ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษา  วิเคราะห ์ สงัเคราะห ์ สภาพปัญหาของโรงเรียนน าสู่การปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหา การ
พฒันารูปแบบการนิเทศ ควรมีความหลากหลายและ ควรเลือกใชรู้ปแบบการนิเทศที่เหมาะสมกบั
สภาพปัญหาและความตอ้งการของผูร้บัการนิเทศ มีการวางแผนการท างานร่วมกนัระหว่างผูน้ิเทศ 
และผูร้บัการนิเทศ มีความต่อเนื่องในการนิเทศ โดยเนน้บรบิทของสถานศกึษาเป็นส าคญั ประกอบ
กบัการใชเ้ครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษา เพื่อระดมทรพัยากรในการด าเนินงาน
ร่วมกัน มีวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป ในงานวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้น าแนวคิดหลักในการนิเทศการศึกษา 4 
แนวคิด มาบูรณาการร่วมกนั    โดยน าจุดเด่นของการนิเทศการศึกษาแต่ละแนวคิด มาผสมผสาน
กนั อนัไดแ้ก่ แนวคิดการนิเทศแบบร่วมพฒันา ผสมผสานกบัการนิเทศแบบมีส่วนร่วม แนวคิดการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร และแนวคิดการนิเทศแบบคลินิก โดยมีเป้าหมายการนิเทศที่ชัดเจน เนน้
ผลลพัธท์ี่สง่ผลต่อสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการ
ประกนัคณุภาพการศึกษาของครู มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของครู เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศ
การศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู 

ผู้วิ จั ย ได้ด า เนิ นการ โดยใช้ ร ะ เบี ยบวิ ธี กา รวิ จั ยและพัฒนา  (Research and 
Development)  โดยแบ่งขัน้ตอนการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ  ดงัต่อไปนี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศึกษา
ของครู  

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของครูและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ    

ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่ เสริมสร้าง
สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครูและปรบัปรุงใหส้มบรูณ ์

รายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัยในแต่ละระยะ แสดงเป็นแผนภาพ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 2 การด าเนินการวิจยัจากระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 
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ระยะที ่1 การศึกษาองคป์ระกอบของสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ครู 

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1.1 การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะครู และแนวคิดด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ ในประเด็นขององคป์ระกอบ
ของสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  น ามาวิเคราะห์เนื ้อหา (Content 
Analysis) สังเคราะหข์อ้คน้พบ น ามาก าหนดองคป์ระกอบ แลว้น ามาสรา้งเป็นประเด็นค าถาม 
เพื่อน าไปใชใ้นการศกึษาความเห็นของผูท้รงคณุวฒุิในการสมัภาษณ ์   

1.2 น าองค์ประกอบของสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู ที่
สงัเคราะหไ์ด ้ไปเป็นประเด็นในการสรา้งแบบสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิ ซึ่งก าหนดคณุสมบติัในการ
เลือกผูท้รงคุณวุฒิ ดังนี ้เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลงานวิจัยทาง
การศึกษา มีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์ในด้านการประกัน
คณุภาพการศกึษา ไม่ต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 9 คน (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

1.3 ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาจากแบบสัมภาษณ์ น าไปหาความ
สอดคลอ้ง ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ดว้ยค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item-Objective Congruency : IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8-1.0 (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ข) ซึ่งถือว่าเป็นขอ้ค าถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาสามารถน าไปใชไ้ด ้จากนัน้ได้
น ามาปรบัปรุงแกไ้ขการใชภ้าษาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ  

1.4 สรุป วิเคราะหอ์งคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของ
ครู ที่ไดจ้ากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง รว่มกบัการสมัภาษณ ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
สรา้งรูปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวิจัย คือ ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา 
จ านวน 9 คน  ผู้อ  านวยการส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 1 คน รอง
ผู้อ  านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 1 คน ผู้อ  านวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา จ านวน 1 คน ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษา จ านวน 
2 คน และ ศึกษานิเทศก์จ านวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการท างาน การประกัน
คณุภาพการศกึษาไม่ต ่ากว่า 5 ปี (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง (Semi structured 
interview) ถึงองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู โดยผูว้ิจัย
ศกึษาจากเอกสาร งานวิจยั และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งขอ้ค าถาม จากนัน้
น าขอ้สรุปที่ไดม้าสงัเคราะหเ์พื่อก าหนดแนวทางขอ้ค าถามของแบบสมัภาษณ ์ดงันี ้ 

(1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะครู และแนวคิดดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหเ้ป็นกรอบในการสรา้งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง โดยใช้
ค าถามแบบปลายเปิด 

(2) สรา้งแบบสมัภาษณ ์ใหค้รอบคลมุตามเนือ้หา และวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้
(3) น ารา่งแบบสมัภาษณท์ี่สรา้งขึน้เสนอใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ ์เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครอบคลุมของเนือ้หา ความชัดเจน และความเหมาะสม แลว้จึง
ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสมัภาษณใ์หม้ีความสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

(4) น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแลว้ ใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และพิจารณาความสอดคลอ้ง
ระหว่างประเด็นขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์กับวัตถุประสงค ์และน ามาวิเคราะหค่์าดัชนีความ
สอดคลอ้ง(Index of Item-Objective Congruency : IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 0.8-
1.0 จากนัน้ปรบัปรุงแกไ้ขใหแ้บบสมัภาษณม์ีประสิทธิภาพมากขึน้ตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ  

ลักษณะของเคร่ืองมือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structured 
interview) ถึงองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู  มีลกัษณะดงั
ตวัอย่างต่อไปนี ้

ประเด็นสมัภาษณ ์ 
(0) องคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครูควร

มีก่ีดา้น อะไรบา้ง 
(00) ท่านมีแนวคิดอย่างไรในการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพ 

การศกึษาของครู 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  การสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิ ถึงองคป์ระกอบของสมรรถนะ
ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู ผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้ 

(1) ผูว้ิจัยท าหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย       
ศรีนครนิทรวิโรฒ ถึงผูเ้ชี่ยวชาญ 
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(2) ผูว้ิจยัส่งหนงัสือขออนุญาตสมัภาษณ ์และแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง
ถึงผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนเุคราะหใ์นการใหส้มัภาษณ ์

(3) ประสานงานกบัผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อขอนดัหมาย วนั เวลา ในการสมัภาษณ ์
(4) ด าเนินการสมัภาษณต์ามวนั เวลาที่นดัหมาย ตามแบบสมัภาษณท์ี่เตรียมไว ้

การวิเคราะหข์้อมูล 
วิเคราะหข์อ้มูล โดยน าแบบสมัภาษณผ์ูท้รงคุณวุฒิ มาด าเนินการวิเคราะหเ์ชิง

เนือ้หา (Content analysis) และน าขอ้มูลที่ได ้มาสรุปเป็นประเด็นขอ้คน้พบ และน ามาก าหนด
องคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาทีเ่สริมสร้างสมรรถนะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของครูและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ  

ขั้นตอนนี ้เป็นการพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการ
ประกนัคณุภาพการศึกษาของครู โดยน าผลการศกึษาจากระยะที่ 1 มาสงัเคราะห ์เพื่อใหไ้ดม้า ซึ่ง
กรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครู ร่างองคป์ระกอบของรูปแบบ และน าไปตรวจสอบความเหมาะสมโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษาของครู  ส าหรบัการน าไปใชก้บักลุม่ตวัอย่าง โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดงัต่อไปนี ้ 

กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการจัดการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกัน

คณุภาพการศึกษา และผูท้รงคณุวฒุิดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 9 คน โดยผูท้รงคณุวฒุิมี
ประสบการณใ์นการพฒันาการศกึษา 10 ปีขึน้ไป (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
1.  แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะ

ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 
2.  คู่มือประกอบการใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะด้าน

การประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา

ของครู ผูว้ิจยัมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงันี ้
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(1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกับการสรา้งรูปแบบ รวมถึงน าผล
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู จากขัน้ตอนที่ 1  
เพื่อก าหนดองคป์ระกอบ เนือ้หา และประเด็นที่ตอ้งการศกึษา  

(2) พัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกัน
คณุภาพการศึกษาของครู  โดยผูว้ิจยัไดส้งัเคราะหข์อ้มลู วิธีการพฒันารูปแบบ รวบรวมขอ้มูลใน
การสรา้งรูปแบบการนิเทศ และก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้ง
สมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาของครู  โดยงานวิจยันี ้ใชรู้ปแบบ Semantic Model 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใชภ้าษาเป็นสื่อในการอธิบาย เพื่อใหเ้ห็นโครงสรา้งทางความคิด องคป์ระกอบ 
และความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ คีฟ Keeves (1988, 161) โดยรูปแบบนี ้
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 ส่วน ไดแ้ก่ 1)วัตถุประสงคข์องรูปแบบ 2)หลักการของรูปแบบ 3)
แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ 4)กระบวนการของรูปแบบ 5)กิจกรรมและเนือ้หาในการนิเทศตาม
รูปแบบ และ6)เครื่องมือประกอบการใชรู้ปแบบ  โดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
หลกัการ และก าหนดเนือ้หากิจกรรมรว่มกนัระหว่างครูและผูน้ิเทศ  

แบบประเมินคณุภาพของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของครู มีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือดงันี ้

(1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกับการสรา้งแบบประเมินคุณภาพ
รูปแบบ  

(2) สร้างแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เ สริมสรา้ง
สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู โดยใหค้รอบคลุมในดา้นองคป์ระกอบของ
รูปแบบ กระบวนการนิเทศ และการน ารูปแบบไปใชใ้นการนิเทศการศึกษา 

(3) น าแบบประเมินคณุภาพของรูปแบบที่สรา้งขึน้ น าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครอบคลุมของเนือ้หาและวัตถุประสงค ์ความ
ชัดเจน รวมถึงความเหมาะสม แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแก้ไขแบบประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการนิเทศการศกึษาใหม้ีความสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

(4) น ารูปแบบที่ด  าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญา
นิพนธ ์ใหผู้ท้รงคณุวฒุิจ านวน 9 ท่าน ประเมินคณุภาพของรูปแบบ 4 มาตรฐาน คือมาตรฐานดา้น
ความเป็นประโยชน ์มาตรฐานดา้นความเป็นไปได้ มาตรฐานดา้นความเหมาะสม และมาตรฐาน
ดา้นความถกูตอ้ง 
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แบบประเมินคณุภาพของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของครู มีลกัษณะตวัอย่าง ดงัตาราง 3 

ตาราง 3 ลกัษณะตวัอย่างของแบบประเมินคณุภาพของรูปแบบการนิเทศการศกึษาฯ 

รูปแบบการนิเทศการศึกษา 

ทีเ่สริมสร้างสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาของครู 

ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ด้านความเป็นประโยชน ์

1.รูปแบบที่สร้างขึน้ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

2.รูปแบบที่สร้างขึน้มีประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ในการ

นิเทศครูดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 

     

ด้านความเป็นไปได้ 

3.รูปแบบที่สรา้งขึน้สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัไดจ้รงิ 

4.รูปแบบที่สรา้งขึน้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใน

การ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษาของครู 

     

ด้านความเหมาะสม 

5.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามรูปแบบมีความเหมาะสม 

     

ด้านความถูกต้อง 

6.คู่มือการใชรู้ปแบบมีความครอบคลมุ ถกูตอ้งและชดัเจน 

7.เนือ้หาที่ใชใ้นกิจกรรมมีความถกูตอ้ง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัจดัท ารา่งรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนั

คณุภาพการศึกษาของครู น าไปประเมินคณุภาพของรูปแบบ โดยผูท้รงคณุวฒุิจ  านวน 9 ท่าน โดย
ประยุกตใ์ชม้าตรฐานการประเมินที่คณะกรรมการร่วมในการก าหนดมาตรฐานการประเมินทาง
การศึกษา (The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation)เป็นผู้พัฒนาขึน้ 
ประกอบดว้ย 4 มาตรฐาน (Stufflebeam, 2000, 447-448) ดงันี ้

1. มาตรฐานดา้นความเป็นประโยชน ์(Utility standards) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
แน่ใจว่า การประเมินนัน้ จะใหส้ารสนเทศท่ีจ าเป็นตรงกบัวตัถปุระสงคข์องผูใ้ช ้ 

2. มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility standards) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
แน่ใจว่า การประเมินนั้น จะสอดคลอ้งกับความเป็นจริง สามารถปฏิบัติไดจ้ริง มีความละเอียด
รอบคอบ และมีความประหยดั  

3. มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety standards) มีวัตถุประสงคเ์พื่อให้
แน่ใจว่า การประเมินนัน้ จะด าเนินการถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย ตามหลกัจริยธรรม และค านึงถึง
ความปลอดภยัของผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งในการประเมิน  

4. มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy standards) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
แน่ใจว่า การประเมินนัน้ จะตอ้งมีความเปิดเผย และมีการใชเ้ทคนิควิธีการท่ีใหส้ารสนเทศเพียงพอ
เก่ียวกบัคณุลกัษณะที่ก าหนด  

การวิเคราะหข์้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ 4 มาตรฐาน โดยการ

วิเคราะหค่์าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนน
ความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งก าหนดเกณฑ ์ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที่สดุ 
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เกณฑก์ารยอมรบัความเหมาะสมในการวิจัยครัง้นี ้ คือค่าเฉลี่ยตัง้แต่ระดบั 3.50 
ขึน้ไป จึงจะถือว่าผูท้รงคณุวฒุิมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม หากขอ้ใดมีผลการประเมินต ่ากว่า 
3.50 ผูว้ิจยัไดน้ าไปปรบัปรุงตามค าแนะค าของผูท้รงคณุวฒุิ 

ระยะที ่3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษาทีเ่สริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  

ระยะนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้ง
สมรรถนะ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  โดยเป็นการน ารูปแบบไปทดลองใชก้ับ
กลุม่เปา้หมาย โดยมีขัน้ตอนการวิจยั ดงัต่อไปนี ้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ ครูระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขนาดใหญ่ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 34  ประกอบดว้ย 

ขนาดโรงเรียน จ านวน หน่วย 
โรงเรียนขนาดเล็ก 8 โรง 
โรงเรียนขนาดกลาง 25 โรง 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 7 โรง 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 2 โรง 
รวม 42 โรง 

กลุ่มตัวอย่างใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ คือครูระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34  จ านวน 1 โรงเรียน โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง ไดแ้ก่ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา” มีครูจ านวน 81 คน ซึ่งมีหลกัการส าคญัในการ
เลือกคือ เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานตน้สังกัด เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ประกอบกบัผูบ้รหิารโรงเรียนและคณะครูมุ่งเนน้ในดา้นการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ 
มีบุคลากรที่มีประสบการณแ์ตกต่างกัน สามารถใหข้อ้มูลหรือรายละเอียดที่ตอ้งการศึกษาอย่าง
หลากหลาย รวมถึงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ห่างไกลจากส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามาก 
ควรไดร้บัการสนบัสนนุในการพฒันาคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพ

การศกึษาของครู 
2. แบบประเมินสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้ง

สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
1.รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษาของครู (ผ่านการสรา้งเครื่องมือ จากขัน้ตอนที่ 2) 
2.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่

เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู ประกอบดว้ย 
(1) แบบประเมินสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  มี

ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ โดยศึกษาหลกัการ และแนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศึกษา 
เพื่อน ามาก าหนดประเด็นที่ตอ้งการวดัในแบบวดัสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของ
ครู แลว้สรา้งแบบประเมินสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู ใหค้รอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยแบบประเมินสมรรถนะครูด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
แบ่งเป็น 3 ตอน 

(ตอนที่1) เป็นแบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจ เป็น
แบบทดสอบความรู ้เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้ ขอ้ละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 50 
คะแนน มีเกณฑ์ในการให้คะแนน แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการนิเทศ  
รายละเอียดมีดงันี ้

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมินสมรรถนะดา้นความรู ้
ความเขา้ใจ แลว้จัดท าแบบประเมินสมรรถนะดา้นความรู ้ความเขา้ใจ โดยมีเนือ้หาเก่ียวกับการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย นโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 6 ข้อ รูปแบบการประเมินแนวใหม่ จ านวน 5 ข้อ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ข้อ  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2561 จ านวน 4 ขอ้ และความเชื่อมโยงการประกนัคณุภาพภายในกบัการประเมิน
คณุภาพภายนอก จ านวน 5 ขอ้ 
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2.  น าแบบประเมินที่ผ่านการปรบัปรุงแกไ้ขจากที่ปรกึษาปริญญานิพนธ์
แล้ว ไปตรวจสอบคุณภาพเบื ้องต้นด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) โดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาและความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ความกับ
เนือ้หาของแบบทดสอบว่ามีเนือ้หาครบถว้น ภาษามีความเหมาะสมหรือไม่ 

3. น าขอ้มูลที่ไดจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่าง
ข้อความกับเนื ้อหา (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยพบว่ามีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC)ตัง้แต่ 0.8-1.0 จากนัน้ไดท้ าการปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อน าไปทดลองใช ้

4. น าแบบประเมินสมรรถนะดา้นความรู ้ความเขา้ใจไปทดลองใชก้ับครู 
จ านวน 50 คน เพื่อวิเคราะหค์ณุภาพของเครื่องมือ ดงันี ้

  - วิเคราะหค่์าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยน า
ผลการตรวจใหค้ะแนนมาเรียงล าดับจากมากไปน้อย เพื่อแบ่งเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า จากนั้น
คดัเลือกขอ้ความที่มีค่าความยากง่ายตัง้แต่ 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 
พบว่ามีค่าระดบัความยากง่ายตัง้แต่ 0.66-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20-0.40 

  -  วิ เ ค ราะห์ ค่ าความ เชื่ อมั่ น  โดยใช้สูต ร  K-R 20 (Kuder - 
Richardson 20)พบว่าแบบทดสอบทัง้ฉบบั มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.76 

  - จัดท าแบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจ ฉบับ
สมบรูณ ์เพื่อน าไปใชต่้อไป 

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ก่อน-หลังการนิเทศ (ตัวอย่างข้อสอบในหัวข้อการประเมินแนวใหม่) ข้อละ 2 
คะแนน 

ค าชีแ้จง แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
ใหต้อบค าถามโดยเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอ้เดียว แลว้ท าเครื่องหมาย X ลงบนค าตอบที่
ตอ้งการ 

0. ขอ้ใดเป็นขอ้ดีของการประเมินแบบองคร์วม 
ก.ประเมินประเด็นย่อย 
ข.ใหค้ะแนนสิ่งที่ประเมินแบบกวา้ง 
ค.ประเมินผลงานโดยใชม้ิติ/เกณฑห์ลายดา้น  
ง.ใหค้วามส าคญักบัการประเมินแต่ละประเด็น 
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(ตอนที่2) เป็นแบบประเมินสมรรถนะดา้นทักษะในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของครู จ านวน 20 ขอ้  โดยแบบประเมินสมรรถนะครูดา้นทักษะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ให้ครูประเมินตนเอง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน เป็น 5 4 3 2 1 
หมายถึง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สุด ตามล าดับ โดยมีเนือ้หาเก่ียวกับการก าหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาชองสถานศึกษา การน า
แผนพฒันาการจดัการศึกษาสู่การปฏิบติั การก าหนดระดับคณุภาพของสถานศึกษาตามรูปแบบ
การประเมินแนวใหม่  และการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR
) ตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่  โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับทักษะในการประกัน
คณุภาพการศกึษา ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง   มีทกัษะในดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษาในระดบัมากท่ีสดุ 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง   มีทกัษะในดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษาในระดบัมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง   มีทกัษะในดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษาในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง   มีทกัษะในดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษาในระดบันอ้ย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง   มีทกัษะในดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษาในระดบันอ้ยที่สดุ 

ประกอบกับการประเมินสมรรถนะดา้นทักษะการประกันคุณภาพ
การศกึษาจากบนัทกึการนิเทศรว่มดว้ย โดยประเมินตามสภาพจรงิจากการปฏิบติังาน 

(ตอนที่ 3) เป็นแบบประเมินสมรรถนะดา้นเจตคติต่อการประกนัคณุภาพ
การศกึษาของครู จ านวน 15 ขอ้ โดยแบบวดัสมรรถนะครูดา้นเจตคติเป็นแบบมาตราสว่นประมาณ
ค่า 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน เป็น 5 4 3 2 1 หมายถึง มากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย นอ้ยที่สดุ ตามล าดบั โดยมีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบัความรูส้ึกทางบวกที่มีต่อการประกนัคณุภาพ
การศกึษา มีความรบัผิดชอบ มีความสนใจ และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบติังาน โดยมีเกณฑใ์นการ
พิจารณาระดบัเจตคติในการประกนัคณุภาพการศกึษา ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง   มีเจตคติในดา้นการประกนัคณุภาพ
การศกึษาในระดบัมากท่ีสดุ 
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ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง   มีเจตคติในดา้นการประกนัคณุภาพ
การศกึษาในระดบัมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง   มีเจตคติในดา้นการประกนัคณุภาพ
การศกึษาในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง   มีเจตคติในดา้นการประกนัคณุภาพ
การศกึษาในระดบันอ้ย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง   มีเจตคติในดา้นการประกนัคณุภาพ
การศกึษาในระดบันอ้ยที่สดุ 

- น าแบบประเมินสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู ที่
ด  าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 
ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน ามาวิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง 0.8-1.0 จากนัน้ปรบัปรุงแกไ้ขใหแ้บบสมัภาษณม์ีประสิทธิภาพมากขึน้ตามค าแนะน า
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 (2) แบบประเมินความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่  
เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู มีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ โดย
ศึกษาหลักการ และแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการสรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ  และแนวคิด
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อน ามาก าหนดประเด็นที่ต้องการในการจัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจ  จากนัน้จึงสรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบ
การนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู ใหส้อดคลอ้ง 
และครอบคลุมตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้ โดยแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของครูเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน เป็น 5 4 3 2 1 หมายถึง 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สุด ตามล าดับ โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาระดับความพึง
พอใจต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของ
ครู ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง   มีความพงึพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ
การศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู ในระดบัมากท่ีสดุ 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง   มีความพงึพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ
การศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู ในระดบัมาก 
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ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง   มีความพงึพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ
การศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู ในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง   มีความพงึพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ
การศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู ในระดบันอ้ย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง   มีความพงึพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ
การศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู ในระดบันอ้ยที่สดุ 

- น าแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่
เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู ที่สรา้งขึน้ น าเสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความชัดเจน รวมถึงความเหมาะสม แลว้น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ แล้วน า
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ด  าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ ให้ผู ้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา 
(Content Validity) และน ามาวิ เคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item-Objective 
Congruency : IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 0.8-1.0 จากนัน้ปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

การด าเนินการวิจัย 
ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้น

การประกันคุณภาพการศึกษาของครู โดยน ารูปแบบที่ไดร้บัการตรวจสอบความเหมาะสมจาก
ผูท้รงคณุวฒุิแลว้ ไปทดลองกบักลุม่เปา้หมาย   

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้  ใชแ้บบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่ ม
เดียวก่อนและหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทัง้ในเชิงคณุภาพและในเชิงปรมิาณ โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยด าเนินการประเมินสมรรถนะ
ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู  และความพงึพอใจของครู ก่อนการทดลองและหลงัการ
ทดลอง โดยใชแ้บบวดัที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้ นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพโดยการพูดคุย 
ซกัถาม หรือสมัภาษณจ์ากกลุม่เปา้หมาย  

ผูว้ิจัยด าเนินการติดต่อประสานสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย น าหนังสือขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มลูจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ โรฒ เสนอต่อผูบ้ริหาร
โรงเรียน จากนัน้ผูว้ิจัยลงพืน้ที่ โดยน ารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาของครู ด าเนินการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือน
กมุภาพนัธ ์ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563  

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษา
ที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาของครู  โดยใชรู้ปแบบกระบวนการวิจัย
แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) แล้วศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของครู  โดย
วิเคราะหข์อ้มูลสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาของครู และ
วิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะครูก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ  

การวิเคราะหข์้อมูล 
การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้น 

การประกันคุณภาพการศึกษาของครู ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มูล เปรียบเทียบสมรรถนะการประกัน
คณุภาพการศึกษาดา้นความรู ้ความเขา้ใจ และเจตคติ ของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลงัการ
พฒันา ดว้ยรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของครู โดยใชก้ารทดสอบค่า t-test แบบ pair sample t-test และวิเคราะหข์อ้มูลความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา
ของครู โดยใชค่้าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)น าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูใน
รูปตารางและความเรียง 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) มีวตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา
ของครู โดยผูว้ิจัยไดน้ าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูล เป็น 3 ตอนตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
ประกอบดว้ย ตอนที่ 1 ผลการศกึษาองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา
ของครู เป็นผลการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสมรรถนะครูและแนวคิดดา้น
การประกันคณุภาพการศึกษา ประกอบกับการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิเก่ียวกับองคป์ระกอบของ
สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา  ตอนที่ 2 ผลการพฒันารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่
เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  ผูว้ิจัยไดน้ าขอ้มูลจากตอนที่ 1 
ร่วมกับการสงัเคราะหจ์ากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ก าหนดเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบ
การนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของครู ตอนที่ 3 ผล
การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการประกัน
คณุภาพการศึกษาของครู โดยการใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างแลว้เปรียบเทียบ
สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครูก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศ
การศกึษา และความพงึพอใจของครูต่อการใชรู้ปแบบ 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ตอนที ่1 ผลการศึกษาองคป์ระกอบของสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ของครู ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นการน าเสนอเป็น 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1.1 ผลการสังเคราะหแ์นวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะครู และแนวคิดด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ ในประเด็นของ
องค์ประกอบของสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  เพื่อน ามาก าหนด
องค์ประกอบ แล้วน ามาสร้างเป็นประเด็นค าถาม เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ พบว่าสมรรถนะครูด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  คือ
คณุลกัษณะของครูที่จ  าเป็นในการปฏิบติังานดา้นการประกนัคณุภาพโดยมีองคป์ระกอบ3ดา้น คือ 
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติของครู ที่มี ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา สรุป
สาระส าคญัไดด้งัตาราง 4  
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ตาราง 4 ผลการสงัเคราะหแ์นวคิดองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา
ของครู 

แนวคิด สาระส าคัญจากการสังเคราะห ์

องคป์ระกอบของสมรรถนะ

ดา้นการประกนัคณุภาพ

การศกึษาของครู 

            การประกันคณุภาพการศึกษา เป็นส่วนส าคญัในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นวัฒนธรรมองคก์รที่เนน้คุณภาพผูเ้รียน และมุ่ง

ประโยชน์ที่จะเกิดขึน้แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาศัยการมี

ส่วนร่วมจาก บุคลกรทุกฝ่ายในการบริหารและจัดการศึกษา 

เพื่อมุ่งเนน้ใหก้ารประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประกัน

คณุภาพการจดัการเรียนรูท้ี่ค  านึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเ้รียนเป็น

ส าคัญที่สุด  และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการประกันคุณภาพ

การศกึษา เช่นผูบ้รหิาร และครู ควรไดร้บัการพฒันาสมรรถนะ

อย่างสม ่าเสมอ เนื่องด้วยสมรรถนะมีความส าคัญทั้งต่อ

บคุคลและองคก์ร เป็นพืน้ฐานส าคญัของการบรหิารทรพัยากร

บุคคลในด้านต่าง  ๆ และมีความส าคัญต่อบุคคลในการ

พฒันาตนเอง ท าใหท้ราบถึงระดบัความรู ้ทกัษะ และเจตคติ 

และมีแนวทางในการพัฒนาในเร่ืองต่างๆ  ท าให้เกิดการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   สมรรถนะจะช่วยครูในการ

ปรบัปรุงและพฒันาองคก์รการท างานอย่างประสิทธิภาพ โดย

องค์ป ระกอบของสมรรถนะ  ประกอบด้วย  ความ รู้  

(Knowledge) คือความรูเ้ฉพาะดา้นของบุคคล  ทกัษะ(Skill) 

คือสิ่งที่บุคคลท าไดดี้ และมีการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 

และเจตคติ (Attitude) คือความรูส้ึกนึกคิดภายใน ซึ่งวัดได้

จากการแสดงความรูส้กึ และพฤติกรรมของบคุคล 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

แนวคิด สาระส าคัญจากการสังเคราะห ์

องคป์ระกอบของสมรรถนะ
ดา้นการประกนัคณุภาพ
การศกึษาของครู 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะ
ดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาของครู พบว่า สมรรถนะ
ครูดา้นการประกันคณุภาพการศึกษา  คือคณุลกัษณะของ
ครูที่จ  าเป็นในการปฏิบตัิงานดา้นการประกันคณุภาพโดยมี
องคป์ระกอบ3ดา้น คือ 1)ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ หมายถึง 
ความรู ้ความเขา้ใจของครู ในการพฒันาระบบการประกัน
คณุภาพการศึกษา ประกอบดว้ย นโยบายการปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกนัคณุภาพการศึกษา รูปแบบการ
ประเมินแนวใหม่  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการ
ประ เมินคุณภาพภายนอก 2)ด้านทักษะ  หมายถึ ง 
ความสามารถของครู ในการก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา น าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ก าหนดระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามรูปแบบการ
ประเมินแนวใหม่  และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 3) ดา้นเจตคติ หมายถึง 
ความรูส้ึกของครูที่แสดงออกถึงความรูส้ึกทางบวกที่มีต่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา มีความรับผิดชอบ มีความ
สนใจ และมีความมุ่งมั่น โดยน าสมรรถนะหลกัทั้ง 3 ดา้น 
มาประยุกตใ์ช้กับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพฒันาและยกระดบัคณุภาพการศกึษา   
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1.2 ผลการสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองคป์ระกอบของสมรรถนะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของครู มีรายละเอียดการด าเนินการดงันี ้

หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดอ้งคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของ
ครู จากการวิเคราะห ์สังเคราะหจ์ากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งแลว้ ผูว้ิจัยไดน้ าไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการสรา้งแบบสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 9 คน เพื่อใหแ้สดงความคิดเห็นว่า เห็นดว้ย
หรือไม่ อย่างไร กบัองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาที่สงัเคราะหไ์ด ้
ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยผูอ้  านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
จ านวน 1 คน รองผู้อ  านวยการส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 1 คน 
ผู้อ  านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 1 คน ผู้อ  านวยการ
โรงเรียนมธัยมศึกษา จ านวน 2 คน และ ศึกษานิเทศกจ์ านวน 4 คน ซึ่งเป็นผูท้ี่มีประสบการณด์า้น
การท างานประกนัคณุภาพการศกึษาไม่ต ่ากว่า 5 ปี 

ผูว้ิจัยขอน าเสนอการวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง เสนอเป็น 2 
ประเด็น ไดแ้ก่ 

 

ประเด็นที่ 1 สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู ผูท้รงคณุวุฒิ
ใหค้วามเห็นว่า สมรรถนะ เป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานของบุคคล ซี่งมีความสมัพนัธต่์อการปฏิบติังาน
ที่มีประสิทธิผล เป็นไปตามเกณฑ ์หรือสามารถพฒันาใหส้งูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด   การท างานของ
บุคคลที่ จะประสบความส าเร็จมากหรือประสบความส าเร็จน้อย ขึ ้นอยู่กับสมรรถนะ
(competency)ของแต่ละบุคคล ซึ่งสมรรถนะ ประกอบดว้ย ความรู ้(Knowledge) ความรูใ้นดา้น
การประกันคุณภาพการศึกษาของครู คือความรู้ในเรื่องเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษา และ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา ทกัษะ 
(Skill) ควรเป็นทักษะในการการด าเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)และเจตคติหรือแรงจงูใจ(attitude/motive)  เป็นประเด็นที่ส  าคญั 
ส าหรบัการพฒันาสมรรถนะเพื่อการประกนัคณุภาพการศึกษา เนื่องจากประสิทธิภาพการท างาน
จะมาจากพลงัการขับเคลื่อนภายใน เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาความรูแ้ละทักษะอย่างต่อเนื่อง การ
ประกันคุณภาพภายในจึงตอ้งผสมผสานกระบวนการบริหารเพื่อสรา้งทัศนคติและกระตุน้ด้วย
แรงจูงใจ เพื่อสรา้งแรงขบัเคลื่อนต่อการพฒันาสมรรถนะครูในการพฒันาตนเองซึ่งเป็นสมรรถนะ
หลัก และพัฒนาการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นสมรรถนะประจ าสายงาน  เมื่อเจตคติและ
แรงจูงใจเป็นตัวขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาจะ
ตามมา สง่ผลใหก้ารพฒันาตนเองเพื่อการศกึษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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   “สมรรถนะ มีความสมัพนัธ์ต่อการปฏิบตังิาน งานจะประสบผลส าเร็จ

มากหรือนอ้ยขึน้อยู่กบัสมรรถนะประจ าบคุคลทีด่ าเนนิงานนัน้ ๆ” 

         รองผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ที ่

 “สมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของครูควรไดร้บัการสรา้ง
เสริมและพฒันาอย่างต่อเนือ่งจากตวัครูเอง และจากหนว่ยงานตน้สงักดั เพือ่เป็นแรงขบัเคลื่อนใน
การด าเนนิงานพฒันาคณุภาพการศกึษา” 

ศกึษานเิทศก์ 

  “ควรมีการเสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู

อย่างเป็นระบบ มีรูปแบบทีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาตนเองของครู ” 

        ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

    “การเสริมสมรรถนะเป็นสว่นหนึ่งของการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ

การศึกษาใหเ้ขม้แข็ง มีประสิทธิภาพ และมีการผลการด าเนนิการอย่างยั่งยนื ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทกุฝ่าย 

ตอ้งมีการพฒันาทีมุ่่งประโยชนห์ลกัใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตอ้งมีความตระหนกั รบัรู ้และมี

การพฒันาอย่างเป็นระบบ มีการประเมินตนเองเพือ่ตรวจสอบและปรบัปรุงเป็นระยะและต่อเนือ่ง” 

     รองผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประเด็นที่ 2 องคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของ
ครู ตามที่ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาและรวบรวม อันประกอบดว้ย ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ  ดา้นทักษะ และ
ดา้นเจตคตินัน้ ผูท้รงคณุวฒุิมีความคิดเห็นตรงกนัว่าเห็นดว้ยกับองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษาของครู ว่าควรมี 3 องคป์ระกอบ คือ ความรู ้ทกัษะ และเจตคติ ใน
ด้านของความรู ้ความเข้าใจนั้น ครูควรมีความรูเ้รื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษา
กฎกระทรวงเรื่องการประกนัคณุภาพการศึกษา แนวปฏิบติัในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในตลอดจนการประเมินคุณภาพภายนอก ส่วนในดา้นทกัษะ  ครูตอ้งมีความสามารถในการ
วิเคราะหแ์ละก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  ท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
น าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ครูต้องมีทักษะในการก าหนดระดับคุณภาพของ
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สถานศึกษา และจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รวมถึงการ
น าผลการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพการศึกษา ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  และในส่วนของเจตคติ ครูควรมี
ความรูส้กึทางบวกต่อการประกนัคณุภาพการศึกษา ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการประกนั
คุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นการสะท้อนผลลัพธ์การด าเนินงานของสถานศึกษา  ทัศนคติเป็น
ประเด็นที่ส  าคัญ ส าหรบัการพัฒนาสมรรถนะ เนื่องจากประสิทธิภาพการท างานจะมาจากพลัง
การขับเคลื่อนภายใน เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาความรู ้และทักษะอย่างต่อเนื่อง จึงตอ้งผสมผสาน
กระบวนการบริหาร เพื่อสรา้งเจตคติ และกระตุน้ดว้ยแรงจูงใจ เพื่อสรา้งแรงขับเคลื่อนต่อการ
พฒันาสมรรถนะครู การมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือและรบัผิดชอบต่อการศึกษาจะตามมา ส่งผลให้
การพฒันาตนเองเพื่อการศกึษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

“ องค์ประกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของครู 
ควรประกอบไปดว้ย 3 องค์ประกอบหลกั เช่นทีเ่ราทราบกนัมา นั่นคือ ความรู ้ทกัษะ และเจตคติ
หรือแรงจูงใจแลว้แต่จะใชค้ าไหน ตัวอย่างเช่น ครูควรมีความรู้ในเรื่องของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตั้งแต่จุดเร่ิมต้นจนถึงปลายทาง นโยบายต่างๆของการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพือ่ใหท้นัต่อเหตุการณ์ และน าไปประยุกต์ใชไ้ด ้ทกัษะก็ตอ้งมาพิจารณาว่าทกัษะใน
เรื่องใดบา้งทีม่ีความส าคญัและจ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการพฒันาใหเ้กิดความช านาญ ส่วนทศันคติ 
เป็นเรื่องของความรูส้ึก คือรูส้ึกทางบวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา มีความสขุทีไ่ดท้ า ทีไ่ด้
พฒันานั่นเอง” 

ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 “ เห็นว่ามีความชดัเจนแลว้ในเรื่องขององค์ประกอบของสมรรถนะดา้น
การประกนัคุณภาพของครูทีม่ี 3 องค์ประกอบ ความรู ้ทกัษะ และเจตคติ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ
นัน้ควรมีแนวคิดหรือกิจกรรม มาส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม มีการวดัสมรรถนะ
ก่อนและหลงัการพฒันา ” 

ศกึษานเิทศก์ 
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  “องคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา จริงๆ

แลว้มีหลายองคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้ง แต่ทีช่ดัเจนมากทีส่ดุก็คงเป็น 3 ประเด็นหลกั นั่นคอื ความรู ้

ทกัษะ และทศันคติ ซึ่งเป็นสมรรถนะทีส่ามารถพฒันาใหด้ขึีน้ได”้ 

        ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

“สมรรถนะจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมครูในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรการ
ท างานอย่างมีประสทิธิภาพ” 

ศกึษานเิทศก์ 

“ การพฒันาสรา้งเสริมสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
ครูตอ้งท าอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบทีช่ดัเจน มีเนือ้หาและกิจกรรมทีค่รูสามารถน าไปปรบัใชไ้ดจ้ริง
ในการพฒันา รวมถงึมีการตดิตามผลอย่างต่อเนือ่ง ” 

ผูอ้ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา 

ตอนที ่2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาทีเ่สริมสร้างสมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครู และตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพ
การศึกษาของครู ผูว้ิจัยน าผลการสังเคราะหแ์นวคิดเก่ียวกับสมรรถนะครู และแนวคิดดา้นการ
ประกนัคณุภาพการศึกษา ตลอดจนทฤษฎีการนิเทศการศกึษา เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั
การพฒันารูปแบบ มาสงัเคราะหร์ว่มกบัขอ้มลูการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวุฒิในเรื่ององคป์ระกอบของ
สมรรถนะครูดา้นการประกันคณุภาพการศึกษา ในประเด็นการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกัน
คณุภาพการศกึษาของครู บทบาทในการเสรมิสรา้งสมรรถนะ และแนวทางการสรา้งความตระหนกั
ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยผูว้ิจัยไดน้ ามาก าหนดเป็นร่าง
องคป์ระกอบของรูปแบบ จากนัน้จึงน าไปตรวจสอบคณุภาพของร่างรูปแบบโดยผูท้รงคุณวฒุิ เพื่อ
พัฒนาเป็นรูปแบบรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของครูที่มีความสมบูรณ ์โดยมีรายละเอียดโครงสรา้งของรูปแบบ 6 องคป์ระกอบ โดย
สรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี ้
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1. วัตถุประสงคข์องรูปแบบ 
เพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  อันประกอบ

ไปดว้ย องคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ  
1.ด้านความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจของครู ในการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย นโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกนัคณุภาพการศึกษา กฎกระทรวงเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน แนวปฏิบัติการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน และแนวทางการ
ประเมินคณุภาพภายนอก  

2.ด้านทักษะ หมายถึง ความสามารถของครูในการวิเคราะหแ์ละก าหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา น าแผนพฒันาการ
จัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ การก าหนดระดับคุณภาพของสถานศึกษา และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  การน าผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเตรียมน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสม 
ชดัเจน และเชื่อถือไดเ้พื่อรบัการประเมินคณุภาพภายนอก 

3.ด้านเจตคติ หมายถึง ความรูส้ึกของครูที่แสดงออกถึงความรูส้ึกทางบวก     
ที่มีต่อการประกนัคณุภาพการศึกษา มีความตระหนกัและเห็นความส าคญั มีความสนใจ มุ่งมั่น มี
ส่วนร่วมและสนบัสนุนการด าเนินการประกนัคณุภาพการศึกษา ซึ่งสามารถสงัเกตไดจ้ากการร่วม
กิจกรรม และประเมินจากการตอบแบบสอบถาม 

2. หลักการของรูปแบบ 
รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษาของครู เป็นกระบวนการนิเทศการศึกษาซึ่งมีระบบ มีขัน้ตอนในการติดตาม ดแูล และให้
ค าแนะน า โดยการบูรณาการใช้แนวคิดการนิเทศที่ส  าคัญ 4 แนวคิด  ไดแ้ก่การนิเทศแบบมีส่วน
ร่วม การนิเทศแบบร่วมพัฒนา การนิเทศแบบคลินิก และการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยการน า
จุดเด่นของแต่ละแนวคิดมาผสมผสานกัน ส่งผลไปถึงเป้าหมายการนิเทศคือการเสริมสรา้ง
สมรรถนะในดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู รูปแบบการนิเทศการศึกษาตอ้งมีรูปแบบที่
ชดัเจน มีเนือ้หาและกิจกรรมที่ครูสามารถน าไปปรบัใชไ้ดจ้รงิ 

3. แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับรูปแบบ 
รูปแบบการนิเทศการศึกษาในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดการนิเทศ 4 แนวคิดอัน

ประกอบดว้ย1) การนิเทศแบบมีสว่นรว่ม ซึ่งแนวคิดนีมุ้่งการมีสว่นรว่มระหว่างผูน้ิเทศและผูร้บัการ
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นิเทศ  ในการร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน และร่วมกนัแก้ปัญหา 2)แนวคิดการนิเทศแบบ
รว่มพฒันา ซึ่งเป็นการปฏิสมัพนัธท์างการนิเทศ ระหว่างผูบ้รหิารสถานศึกษา ศกึษานิเทศกแ์ละครู 
ในกระบวนการนิเทศการศึกษา บนพื ้นฐานของสัมพันธภาพแห่งการร่วมคิด ร่วมท า พึ่งพา 
ช่วยเหลือ ยอมรบัซึ่งกนัและกนั ใหเ้กียรติและจริงใจต่อกนั ระหว่างผู้นิเทศ และผูร้บัการนิเทศ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพ อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3)แนวคิดการ
นิเทศแบบคลินิก โดยอาศยัการท างานรว่มกนั เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และความสมัพนัธท์างวิชาชีพ
อย่างลกึซึง้รว่มกนั มีการปฏิสมัพนัธท์ี่กลมกลืน มีความเป็นอิสระในการแสดงออก ซึ่งความคิดเห็น 
และความคิดสรา้งสรรค ์มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ แต่ในขณะเดียวกนัก็สามารถยืดหยุ่นได ้ 
และ 4)การนิเทศแบบกลัยาณมิตร ซึ่งกระบวนการกลัยาณมิตรเนน้การสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้
ใหค้วามรู ้และแกไ้ขปัญหารว่มกนั ใหก้ าลงัใจ สรา้งสิ่งดี สง่เสรมิ และเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด 

4. กระบวนการของรูปแบบ 
กระบวนการของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของครู เป็นกระบวนการนิเทศการศึกษาซึ่งมีระบบ มีขั้นตอนในการ
ติดตาม ดูแล และให้ค าแนะน า โดยการบูรณาการ ใช้แนวคิดการนิเทศที่ส  าคัญ 4 แนวคิด 
ประกอบดว้ย แนวคิดการนิเทศแบบมีสว่นร่วม แนวคิดการนิเทศแบบร่วมพฒันา แนวคิดการนิเทศ
แบบคลินิก และแนวคิดการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีเป้าหมายการนิเทศที่ชัดเจน เนน้ผลลพัธ์ที่
การเสรมิสรา้งสมรรถนะในดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครูทัง้ 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น
ความรู ้ความเขา้ใจ ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคติ ซึ่งมีกระบวนการดงัต่อไปนี ้ 

ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ(Need analysis) โดย
ขัน้ตอนนี ้เป็นการประชุม พดูคยุกบัคณะผูบ้ริหารและคณะครูในโรงเรียน เพื่อส ารวจความคิดเห็น 
และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรใน
โรงเรียน เพื่อน าไปประกอบในการวางแผนและก าหนดประเด็นในการพฒันา  

ขั้นที่ 2 การวางแผนการด าเนินงาน (Fictional planning) ผูม้ีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานทุกฝ่าย ทัง้ศกึษานิเทศก ์ผูบ้รหิารและคณะครู ระดมสมอง รว่มกนัวางแผน ก าหนด
ปฏิทิน และขัน้ตอน กระบวนการในการปฏิบติังาน รวมถึงก าหนดเปา้หมายรว่มกนั 

ขั้นที่ 3 การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน(Enhancing process of 
practices) ผูว้ิจยัจดัอบรมครูในโรงเรียน ตามประเด็นการพฒันา และตามปฏิทินที่วางไวจ้ากขัน้ที่ 
1 และขั้นที่  2  เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน  
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สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีคณุภาพ และยงัเป็นการเสริมสรา้งความมั่นใจในการท างานใหแ้ก่ครู
อีกทางหนึ่งดว้ย  

ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานตามแผน (Performance)  เป็นการลงมือปฏิบัติ
จริง โดยการน าความรูจ้ากขัน้ที่ 3 มาปรบัใชใ้นการปฏิบติังานตามแผนที่วางไวใ้นแต่ละขั้นตอน 
อย่างเป็นระบบ ตามบทบาทหนา้ที่ของตนเอง ทัง้ในสว่นของผูใ้หก้ารนิเทศ และผูร้บัการนิเทศ  

ขั้นที ่5 การปฏิบัติการนิเทศแบบกัลยาณมิตร(Friendly supervision) ใน
ขั้นนีเ้ป็นบทบาทของผู้นิเทศ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วม
ปฏิบติัการนิเทศโดยมุ่งเนน้การนิเทศแบบสรา้งความเขา้ใจ แนะแนวทางที่ถูกตอ้ง โดยเป็นไปใน
รูปแบบกลัยาณมิตร ใหก้ารยอมรบันับถือซึ่งกันและกัน ใหก้ าลงัใจ และสนบัสนุนในสิ่งที่ผูร้บัการ
นิเทศตอ้งการ 

ขั้นที่ 6 การแลกเปล่ียนเรียนรู้(Sharing knowledge and experience)
จดัการประชุม เพื่อใหผู้น้ิเทศและผูร้บัการนิเทศ มีโอกาสไดร้่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูถ้ึงกิจกรรมและ
เนือ้หาที่ไดเ้รียนรูไ้ป เป็นการทบทวนในสิ่งที่ปฏิบัติ โดยอาศัยแนวคิดความรู ้ประสบการณ์และ
บรบิทจากการปฏิบติั เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดร้บัของแต่ละบุคคลไปประยกุตใ์ช ้  

ขั้นที่ 7 การให้ข้อมูลสะท้อนผลการนิเทศ(Feedback) ขั้นตอนนีเ้ป็น
บทบาทของผูน้ิเทศ ที่จะเป็นผูใ้หข้อ้มูลยอ้นกลบั ขอ้สงัเกต จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อครูจะได้
น าไปปรบั และพฒันาการท างานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยเป็นการใหข้อ้มลูสะทอ้นผลการ
นิเทศแบบ Face to Face เพื่อให้ผู ้ร ับการนิเทศได้รับฟังและสามารถโต้แย้ง ให้เหตุผลได้ใน
ขณะเดียวกนั 

ขั้นที ่8 การเผยแพร่ขยายผล (Elaboration) โดยการเผยแพรผ่ลการพฒันา
คุณภาพของสถานศึกษาจากการใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของครู จุดเด่น ขอ้คน้พบ รวมถึงประเด็นที่สถานศึกษาอ่ืน  ๆ สามารถ
น าไปประยุกตใ์ชใ้นสถานศึกษาของตนเอง โดยการเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเป็นการ
เสริมสรา้งขวัญและก าลังใจแก่ผู้รบัการนิเทศ อาทิ การเผยแพร่ในสื่อออนไลน ์เช่น Facebook 
,Line ของกลุม่งานประกนัคณุภาพการศกึษา รวมถึงเว็บไซดข์องส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 
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ภาพประกอบ 3 แสดงกระบวนการของรูปแบบการนิเทศการศึกษาท่ีเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

 

5. กิจกรรมและเนือ้หาในการนิเทศตามรูปแบบ 
มีกิจกรรมทัง้หมดจ านวน 6 กิจกรรม ดงันี ้

กิจกรรมที่ 1  การให้ความรู้เก่ียวกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2561 

กิจกรรมที ่2  แนวปฏิบติัการด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบั
การศกึษา ขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ.2561   

กิจกรรมที่ 3  มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามประกาศกฎกระทรวงการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561   

กิจกรรมที ่4  แนวทางการประเมินคณุภาพการศกึษาแนวใหม่ 
กิจกรรมที่ 5  การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report : SAR) ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
กิจกรรมที ่6  กรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ 
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6. เคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบ 
ประกอบดว้ย คู่มือประกอบการใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษา แบบบนัทึกการ

นิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู และแบบวัด
สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

2.1 ผลการศึกษาคุณภาพของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 

ผูว้ิจยัน ารูปแบบที่สรา้งขึน้ไปใหผู้ท้รงคณุวฒุิ จ านวน 9 คน ท าการประเมินรูปแบบใน 
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นประโยชน ์ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความเหมาะสม และดา้นความ
ถกูตอ้ง ปรากฏผลดงัตาราง 5 

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อรูปแบบการนิเทศ
การศึกษาท่ีเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 

รูปแบบการนิเทศการศึกษาทีเ่สริมสร้างสมรรถนะ

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 
Mean S.D. แปลผล 

ด้านความเป็นประโยชน ์ 

1. รูปแบบที่สร้างขึน้ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

4.33 0.50 มาก 

2. รูปแบบที่สรา้งขึน้มีประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ในการ

นิเทศครูดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 

4.44 0.53 มาก 

3. ช่วยให้ครูได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ ด้านการ

ประกนัคณุภาพการศกึษา 

4.11 0.60 มาก 

4. ช่วยให้ค รู ได้รับการพัฒนาในด้านทักษะในการ

ด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษา 

4.56 0.53 มากที่สดุ 

5. ช่วยให้ค รูมีความมั่ นใจและมี เจตคติที่ ดี ต่อการ

ด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษา 

4.22 0.44 มาก 

รวมด้านความเป็นประโยชน ์ 4.33 0.52 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

รูปแบบการนิเทศการศึกษาทีเ่สริมสร้างสมรรถนะ

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 
Mean S.D. แปลผล 

ด้านความเป็นไปได้    

  6. รูปแบบที่สรา้งขึน้สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบตัิจริง

ได ้

4.22 0.83 มาก 

7. รูปแบบที่สรา้งขึน้มีความสอดคลอ้งกับความตอ้งการใน

การเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา

ของครู 

4.44 0.53 มาก 

8. รูปแบบที่สรา้งขึน้สามารถเสริมสรา้งสมรรถดา้นการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาของครูได ้

4.00 0.87 มาก 

รวมด้านความเป็นไปได้ 4.22 0.75 มาก 

ด้านความเหมาะสม    

9. โครงสรา้งของรูปแบบ ซึ่งประกอบดว้ยวตัถปุระสงคข์อง

รูปแบบ หลกัการของรูปแบบ ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ 

กระบวนการของรูปแบบ กจิกรรมในการนิเทศ และเครือ่งมือ

ประกอบการใชรู้ปแบบมีความเหมาะสม 

4.56 0.53 มากที่สดุ 

10.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามรูปแบบมีความเหมาะสม 4.11 0.78 มาก 

11. กจิกรรมที่ใชใ้นรูปแบบมีความเหมาะสม 4.33 0.50 มาก 

12. เนือ้หาที่ใชใ้นกิจกรรมตามรูปแบบมีความเหมาะสม 4.78 0.44 มากที่สดุ 

13. ระยะเวลาในการด าเนินการตามรูปแบบมีความ

เหมาะสม 

4.11 0.78 มาก 

รวมด้านความเหมาะสม 4.38 0.65 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

รูปแบบการนิเทศการศึกษาทีเ่สริมสร้างสมรรถนะ

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 
Mean S.D. แปลผล 

ด้านความถูกต้อง 

14. คู่มือการใชรู้ปแบบมีความครอบคลมุ ถกูตอ้งและ

ชดัเจน 

4.44 0.53 มาก 

15. การจดัพิมพเ์นือ้หาที่ใชใ้นกิจกรรมมีความถกูตอ้ง 3.89 0.78 มาก 

16. มีขัน้ตอนการด าเนินงานของรูปแบบชดัเจน 4.56 0.53 มากที่สดุ 

17. เครื่องมือที่ใช้ในรูปแบบมีความครอบคลุมและ

ชดัเจน 

4.33 0.50 มาก 

รวมด้านความถูกต้อง 4.18 0.81 มาก 

รวมทัง้หมด 4.31 0.62 มาก 

 
จากตาราง 5  พบว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่

เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นที่มีความเห็นดว้ยสูงที่สุดเรียงจาก
มากไปหานอ้ย คือ ดา้นความเหมาะสม มีความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38  รองลงมา
คือ ดา้นความเป็นประโยชน ์มีความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 ดา้นความเป็นไปได ้
มีความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 และดา้นความถูกตอ้ง มีความคิดเห็นระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 ตามล าดบั 
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ตอนที ่3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษาทีเ่สริมสร้าง
สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 

ผลการประเมินการใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกัน
คณุภาพการศกึษา 

1) ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบการ
นิเทศการศึกษาทีเ่สริมสร้างสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 

ตาราง 6 แสดงขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการประเมินผลการใชรู้ปแบบการนิเทศ
การศึกษาท่ีเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

1. หญิง 51 62.96 

2. ชาย 30 37.04 

อาย ุ   

1. นอ้ยกว่า 30 ปี 7 8.64 

2. ระหว่าง 30-39 ปี 31 38.27 

3. ระหว่าง 40- 49 ปี 32 39.51 

4. ระหว่าง 50-60 ปี 11 13.58 

ต าแหน่ง   

1. ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 1.23 

2. รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 1.23 

3. ครู คศ.4 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 0 0 

4. ครู คศ.3 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 16 19.75 

5. ครู คศ.2 วิทยฐานะช านาญการ 18 22.22 

6. ครู คศ.1 22 27.16 

7. ครูผูช้่วย 23 28.40 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1. ปรญิญาตรี 70 86.42 

2. ปรญิญาโท 10 12.35 

3. ปรญิญาเอก 1 1.23 

ประสบการณก์ารท างาน   

1.ระหว่าง 1 – 5 ปี 16 19.75 

2.ระหว่าง 6 – 10 ปี 7 8.64 

3. ระหว่าง 11 – 15 ปี 28 34.57 

4. ระหว่าง 16 – 20 ปี 12 14.81 

5. 20 ปีขึน้ไป 18 22.22 

ประสบการณใ์นการท างานประกัน

คุณภาพการศึกษา 
  

1.ระหว่าง 1 – 5 ปี 26 32.10 

2.ระหว่าง 6 – 10 ปี 18 22.22 

3. ระหว่าง 11 – 15 ปี 10 12.35 

4. ระหว่าง 16 – 20 ปี 18 22.22 

5. 20 ปีขึน้ไป 9 11.11 

จากตาราง 6 พบว่าในการประเมินผลการใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้ง
สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 
62.96 มีอายรุะหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 39.51 อยู่ในต าแหน่งครูผูช้่วย คิดเป็นรอ้ยละ 28.40 
มีวุฒิการศึกษาสูงสดุระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 86.42 มีประสบการณก์ารท างานระหว่าง 
11–15 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 34.57 และมีประสบการณ์ในการท างานประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่าง 1–5 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 32.10 ตามล าดบั  
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2) ผลการประเมินและเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะและด้านเจตคติของครูในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาทีเ่สริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 

ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นทกัษะและดา้นเจตคติของครู ในการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะ
ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

ด้าน 
ก่อน หลัง 

t Sig. 
Mean S.D. Mean S.D. 

ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 25.69 1.74 46.96 1.47 89.502** .000 

ดา้นทกัษะในการประกนั

คณุภาพการศกึษา 

2.95 0.94 4.51 0.53 17.057** .000 

ดา้นเจตคติของครู 2.74 0.90 4.54 0.50 31.422** .000 

    *p-value < 0.01 

จากตาราง 7 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบความด้านรูค้วามเขา้ใจ ด้านทักษะในการประกัน
คุณภาพการศึกษา และด้านเจตคติของครู หลังการใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่ เสริมสรา้ง
สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา ในทกุดา้นสงูกว่าก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษา
ที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
.01 

เมื่อแยกประเด็นในการเปรียบเทียบสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู ทัง้ 
3 ดา้น พบว่า 

1.  ด้านความรู้ความเข้าใจ  พบว่าคะแนนประเมินความรูค้วามเขา้ใจของครู ก่อน
และหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศกึษา มี
คะแนนก่อนเรียนอยู่ระหว่าง 21-28 คะแนน และคะแนนหลงัเรียนอยู่ระหว่าง 44-49 คะแนน  

2. ด้านทักษะ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดา้นการประเมินทักษะในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของครู ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่ เสริมสรา้ง
สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู ตามตาราง 7 
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดา้นการประเมินทกัษะในการประกนัคณุภาพ
การศึกษาของครู ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

ด้านทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ก่อน หลัง 

Mean S.D. Mean S.D. 
การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

    

1. นโยบายการปฏิรูปการศกึษาและการประกนั
คณุภาพการศกึษา 

3.15 0.98 4.49 0.53 

2. ปฏิบติัตามกฎกระทรวง การประกนัคณุภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2561 

2.65 0.96 4.63 0.49 

3. การวิเคราะหม์าตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 3.35 0.82 4.58 0.54 
4. การก าหนดมาตรฐานของสถานศกึษา 3.09 0.92 4.42 0.52 
5. การก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศกึษา 2.89 0.82 4.52 0.50 
การวิเคราะหแ์ผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    

6. การด าเนินการใหบ้รรลเุป้าหมายของสถานศกึษา 3.25 0.98 4.59 0.49 
7. การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาชอง
สถานศกึษา 

3.20 0.94 4.65 0.48 

8. การน าแผนพฒันาการจดัการศกึษาสู่การปฏิบติั 2.65 0.91 4.46 0.55 
9. การด าเนินการตามแผนพฒันาการศกึษาของ
สถานศกึษา 

2.58 0.80 4.58 0.50 

10. การก าหนดความตอ้งการในการพฒันา 3.38 0.78 4.46 0.53 
11. การก าหนดระดบัคณุภาพของสถานศกึษาตาม

รูปแบบการประเมินแนวใหม่ 
3.15 0.82 4.63 0.49 

12. การประเมินผล และตรวจสอบคณุภาพการศกึษา
ภายในสถานศกึษา 

3.22 0.87 4.49 0.55 

  



  107 

ตาราง 8 (ต่อ) 

ด้านทักษะในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ก่อน หลัง 
Mean S.D. Mean S.D. 

 การพัฒนาการจัดท ารายงาน 
 การประเมินตนเอง 

    

13. วิเคราะหโ์ครงการ กิจกรรม ในการประเมิน
คณุภาพภายในที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา 

2.89 0.81 4.47 0.59 

14. การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ตามรูปแบบ
การประเมินแนวใหม ่

2.90 0.80 4.53 0.53 

15. การน าผลการประเมินคณุภาพภายในของ
สถานศกึษาไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของสถานศกึษา 

3.09 0.99 4.44 0.52 

16. ออกแบบระบบการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษา 

2.30 0.89 4.53 0.55 

การประเมินคุณภาพภายนอก     
17. การเชื่อมโยงระหว่างการประกนัคณุภาพ
ภายในและการประเมินคณุภาพภายนอก 

2.14 0.85 4.42 0.54 

18. การวิเคราะหก์รอบแนวทางการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสี่ 

3.43 0.81 4.23 0.43 

19. การน าเสนอขอ้มลูในการเขา้รบัการ
ประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ 

2.35 0.82 4.54 0.50 

20. การพจิารณาสถานศกึษา สรรหาเอกสาร 
รอ่งรอยเพื่อขอเขา้รบัการประเมินความโดด
เด่นของสถานศกึษา 

3.42 0.74 4.59 0.54 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.95 0.94 4.51 0.53 
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จากตาราง 8 พบว่าการประเมินทักษะในการประกันคณุภาพการศึกษาของครู ก่อนและหลงั
การใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู มี
ทักษะการประกันคุณภาพก่อนการใชรู้ปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 
โดยมีทักษะสูงสุด 3 ล  าดับแรกคือ การวิเคราะหก์รอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 รองลงมาคือ การพิจารณาสถานศึกษา สรรหาเอกสาร ร่องรอยเพื่อขอเขา้รบัการ
ประเมินความโดดเด่นของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 และการก าหนดความตอ้งการในการ
พฒันา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ตามล าดบั และมีคะแนนหลงัการใชรู้ปแบบ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สดุ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.51 โดยมีทกัษะสงูสดุ 3 ล  าดบัแรกคือ การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมาคือ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2561 และการก าหนดระดบัคณุภาพของสถานศกึษาตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และการพิจารณา
สถานศึกษา สรรหาเอกสาร ร่องรอยเพื่อขอเขา้รบัการประเมินความโดดเด่นของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.59 ตามล าดบั 

3. ด้านเจตคติ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดา้นเจตคติของครูก่อนและหลงัการ
ใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  ตาม
ตาราง 9 

ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดา้นเจตคติของครู ก่อนและหลงัการใช้
รูปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

ด้านเจตคติ 
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อน หลัง 
Mean S.D. Mean S.D. 

ความตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

    

1. การเห็นความส าคญัของการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

2.99 0.75 4.68 0.47 

2. ความตระหนกัในบทบาทหนา้ที่ต่อการประกนั
คณุภาพการศกึษา 

3.00 0.85 4.51 0.50 

3. ความตระหนกัในการพฒันาตนเองเก่ียวกบั
การประกนัคณุภาพภายใน 

2.54 0.96 4.54 0.50 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ด้านเจตคติ 
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อน หลัง 
Mean S.D. Mean S.D. 

4. ความตระหนกัในการพฒันาตนเองเก่ียวกบั
การประเมินคณุภาพภายนอก 

2.79 0.80 4.75 0.43 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน     
5. การมีสว่นรว่มในการพฒันาการศกึษาของ
สถานศกึษา 

2.95 0.82 4.52 0.50 

6. การมีสว่นรว่มในดา้นการวางแผนการ
ปฏิบตัิงานดา้นการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

2.65 0.90 4.40 0.52 

7. การมีสว่นรว่มในการด าเนินงานดา้นการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

2.63 0.95 4.65 0.48 

8. การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นโอกาสใน
การพฒันางานของตนเอง 

2.51 0.91 4.27 0.45 

การสนับสนุนในการด าเนินงาน     
9. การประกนัคณุภาพการศกึษาท าใหเ้กิดการ
เรียนรูห้ลากหลายรูปแบบ 

2.78 0.97 4.47 0.53 

10. การสง่เสรมิใหบ้คุลากรในสถานศกึษามี
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ
การศกึษาเป็นเรื่องที่ส  าคญั 

2.41 0.86 4.69 0.46 

11. การด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา
สง่ผลใหส้ถานศกึษามีการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.74 0.80 4.52 0.50 

12. การด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา
สง่ผลใหบ้คุลากรในสถานศกึษามีความ
กระตือรือรน้ในการพฒันาการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 

2.89 0.97 4.56 0.50 
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ตาราง 9(ต่อ) 

ด้านเจตคติ 
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อน หลัง 
Mean S.D. Mean S.D. 

13. รว่มรบัผิดชอบ ช่วยเหลือ สนบัสนนุในการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาอย่าง
เต็มใจ 

2.49 0.90 4.51 0.50 

14. มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจเพื่อ
พฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

2.94 0.94 4.41 0.49 

15. พรอ้มที่จะน าผลการประเมินมาปรบัปรุง
และพฒันาตนเองและสถานศกึษา 

2.83 0.86 4.59 0.49 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.74 0.90 4.54 0.50 

จากตาราง 9 พบว่าดา้นเจตคติของครู ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษาที่
เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของครู ก่อนการใชรู้ปแบบมีเจตคติอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 2.74 โดยมีเจตคติสงูสดุ 3 ล าดบัแรกคือ  ความตระหนกัใน
บทบาทหน้าที่ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 รองลงมาคือ การเห็น
ความส าคญัของการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ตามล าดับ  และมีคะแนนหลังการใช้
รูปแบบ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.54 โดยมีเจตคติสงูสดุ 3 ล าดบัแรก
คือ ความตระหนักในการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.75 รองลงมาคือ การส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องที่ส  าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และการเห็นความส าคัญของการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.68 ตามล าดบั 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มี ต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่
เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจของครูที่มีต่อ
รูปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
ความเหมาะสม    
1. ความเหมาะสมของรูปแบบ ขัน้ตอน และกระบวนการ 4.64 0.48 มากที่สดุ 
2. ความเหมาะสมของเนือ้หา กบัระยะเวลาการจดักิจกรรม 4.52 0.55 มากที่สดุ 
3. เนือ้หาสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องรูปแบบ 4.72 0.45 มากที่สดุ 
4. ความทนัสมยัของเนือ้หาและกิจกรรม 4.56 0.52 มากที่สดุ 
5. ระยะเวลาของรูปแบบมีความเหมาะสม 4.59 0.49 มากที่สดุ 
การน าไปใช้ประโยชน ์    
6. มีความเป็นระบบ ชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.57 0.52 มากที่สดุ 
7. มีความยืดหยุ่นตามบรบิทของสถานศกึษา 4.41 0.52 มาก 
8. การมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละแสดงความ

คิดเห็น 
4.41 0.52 มาก 

9. มีส่วนรว่มและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ย่างทั่วถึง 4.40 0.56 มาก 
10. ความรู ้ความเขา้ใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลงัการใชรู้ปแบบฯ 
4.46 0.50 มาก 

11. สามารถน ากิจกรรมไปปรบัใชใ้นการปฏิบติัจรงิได ้ 4.54 0.50 มากที่สดุ 
12.  ความมั่ นใจในการน าความรู้ ทักษะ ที่ ได้รับไป

ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน 
4.68 0.47 มากที่สดุ 

13. ความมั่นใจในการเผยแพร่/ถ่ายทอดความรูท้ี่ไดร้บั
ใหแ้ก่บคุคลอื่นได ้

4.52 0.55 มากที่สดุ 

บรรยากาศในระหว่างการใช้รูปแบบ    
14. มีบรรยากาศแบบกลัยาณมิตร 4.47 0.57 มาก 
15. บรรยากาศและความน่าสนใจในการจดักิจกรรม 4.62 0.51 มากที่สดุ 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.52 มากทีสุ่ด 
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จากตาราง 10 พบว่าความพงึพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสรมิสรา้ง
สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.54 โดยมีความพึงพอใจสงูสุด 3 ล าดบัแรกคือ เนือ้หาสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องรูปแบบ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 รองลงมาคือ ความมั่นใจในการน า
ความรู ้ทักษะ ที่ไดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.68 และความเหมาะสมของรูปแบบ ขัน้ตอน และกระบวนการ ความพงึพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.64 ตามล าดบั 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของครู มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของครู เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศ
การศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาของครู โดยใชแ้บบสมัภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ แบบประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการประกัน
คณุภาพการศกึษาของครู และแบบสอบถามความพงึพอใจของครูต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่
เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู จากผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 18 ท่าน และกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
81 ท่าน   ผลการศกึษาจะน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

สรุปผลการวิจัย 
1. องคป์ระกอบของสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 

องคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู ประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบ คือ  

1.องคป์ระกอบดา้นความรูค้วามเขา้ใจ หมายถึง ความรู ้ความเขา้ใจของครู ใน
การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา ประกอบดว้ย นโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกนัคณุภาพการศึกษา กฎกระทรวงเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน แนวปฏิบัติการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน และแนวทางการ
ประเมินคณุภาพภายนอก  

2.ด้านทักษะ หมายถึง ความสามารถของครูในการวิเคราะห์และก าหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา น าแผนพฒันาการ
จัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ การก าหนดระดับคุณภาพของสถานศึกษา และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  การน าผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเตรียมน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสม 
ชดัเจนและเชื่อถือไดเ้พื่อรบัการประเมินคณุภาพภายนอก 
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3.ดา้นเจตคติ หมายถึง ความรูส้กึของครูที่แสดงออกถึงความรูส้ึกทางบวก     ที่มี
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา มีความตระหนักและเห็นความส าคัญ มีความสนใจ มุ่งมั่น มี
สว่นรว่มและสนบัสนนุการด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา  

2. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครู 

รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา
ของครูที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ มีองคป์ระกอบ 6 ส่วน คือ(1)วัตถุประสงคข์องรูปแบบ (2)หลักการของ
รูปแบบ (3)แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกับรูปแบบ (4)กระบวนการของรูปแบบ (5)กิจกรรมและเนือ้หาใน
การนิเทศตามรูปแบบ และ(6)เครื่องมือประกอบการใชรู้ปแบบ โดยมีกระบวนการของรูปแบบการ
นิเทศการศึกษา 8 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ การวางแผนการ
ด าเนินงาน การเสริมสรา้งความรูใ้นการปฏิบติังาน การปฏิบติังานตามแผน  การปฏิบติัการนิเทศ
แบบกลัยาณมิตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การใหข้อ้มลูสะทอ้นผลการนิเทศ และการเผยแพร่ขยาย
ผล โดยผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการนิเทศการศึกษา มีความเห็นว่ารูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม 
ความเป็นประโยชน ์ความเป็นไปได ้และความถูกตอ้ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.32 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นที่มีความเห็นดว้ยสงูที่สดุเรียงจากมากไปหานอ้ย คือ 
ดา้นความเหมาะสม มีความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38  รองลงมาคือ ดา้นความเป็น
ประโยชน ์มีความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ดา้นความเป็นไปได ้มีความคิดเห็น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และดา้นความถูกต้อง มีความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.18 ตามล าดบั  

3. ประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของครู 

3.1 ผลการประเมินสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู ความดา้นรู้
ความเขา้ใจ ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคติของครู ในการประกนัคณุภาพการศึกษาก่อนและหลังการ
ใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาของครู  ใน
ทุกดา้น พบว่าหลงัการใชรู้ปแบบ ครูมีสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา สูงกว่าก่อน
การใชรู้ปแบบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01 โดยแยกเป็นรายดา้นดงัต่อไปนี ้

3.1.1 คะแนนประเมินความรูค้วามเขา้ใจของครู ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการ
นิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา  มีคะแนนก่อนเรียนอยู่
ระหว่าง 21-28 คะแนน และคะแนนหลงัเรียนอยู่ระหว่าง 44-49 คะแนน 
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3.1.2 การประเมินทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษาของครู ก่อนและหลงั
การใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู 
มีทกัษะการประกนัคณุภาพก่อนการใชรู้ปแบบในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
2.95 และมีคะแนนหลงัการใชรู้ปแบบ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.51  

3.1.3 การประเมินด้านเจตติของครู ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศ
การศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  ก่อนการใชรู้ปแบบมี
เจตคติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.74 และหลงัการใชรู้ปแบบ มีเจตคติอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.54  

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มี ต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่
เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.54  

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้น าข้อค้นพบที่ส  าคัญมาอภิปรายผลและน าไปสู่

ขอ้เสนอแนะ ที่เป็นประโยชนต่์อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนั
คณุภาพการศกึษาของครู ดงันี ้

1. องคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 
จากผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาของครู คือ มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย นโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา กฎกระทรวงเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
แนวปฏิบติัการด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน และแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอก  
2) ดา้นทกัษะ ครูตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะหแ์ละก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา จดัท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา น าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบติั การ
ก าหนดระดบัคุณภาพของสถานศึกษา และจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) สามารถน าผลการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพ
การศึกษา และการเตรียมน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสม ชัดเจนและเชื่อถือไดเ้พื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และ 3) ด้านเจตคติ ครูควรมีความรู้สึกทางบวกต่อการประกันคุณภาพ
การศกึษา มีความตระหนกัและเห็นความส าคญั มีความสนใจ มุ่งมั่น มีสว่นรว่มและสนบัสนุนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสรา้งแรงขับเคลื่อนต่อการพัฒนาสมรรถนะครู ซึ่ง
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สอดคล้องกับแนวคิดของกชกร รุ่งหัวไผ่ (2559, 21) กล่าวถึงองค์ประกอบของสมรรถนะว่า 
ประกอบไปด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือเจตคติ 
(Attribute) สมรรถนะในที่นีจ้ึงหมายความรวมถึงพฤติกรรมที่ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการท างาน
สูงสุด   ประกอบกับความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิจากการสมัภาษณ ์ไดม้ีความเห็นที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัว่า การพฒันาสมรรถนะหลกัทัง้ 3  ดา้นของครูนัน้มีความส าคญัอย่างยิ่งเพราะครู
เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน การส่งเสริมสมรรถนะครูจึงควรมีรูปแบบที่ชดัเจน มี
เนือ้หาและกิจกรรมที่เป็นประโยชนต่์อครูในการน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ  

2. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะด้านการประกัน
คณุภาพการศกึษาของครู 

จากผลการวิจัยพบว่า จากการประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้ง
สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู โดยผูท้รงคณุวฒุิจ านวน 9 ท่าน พบว่าความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของ
ครู มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า
ดา้นที่มีความเห็นดว้ยสูงที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นความเหมาะสม มีความคิดเห็น
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38  รองลงมาคือ ดา้นความเป็นประโยชน ์มีความคิดเห็นระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 ดา้นความเป็นไปได ้มีความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 และ
ด้านความถูกต้อง มีความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ตามล าดับ จากรูปแบบที่
ผูว้ิจยัพฒันาขึน้ ผูท้รงคณุวฒุิเห็นว่า ดา้นความเหมะสม โดยเฉพาะดา้นเนือ้หาที่ใชใ้นกิจกรรมตาม
รูปแบบ มีคะแนนสงูกว่าดา้นอ่ืนอย่างเห็นไดช้ดั สืบเนื่องมาจากเนือ้หาที่ใชใ้นกิจกรรม อนัประกอบ
ไปดว้ย กฎกระทรวงว่าดว้ยการประกนัคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบติัการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื ้นฐาน แนวทางการ
ประเมินคณุภาพการศึกษาแนวใหม่ และการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR)มีความชดัเจน และมีความทนัสมยั สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นการด าเนินงาน
ไดจ้รงิ และตรงกบับรบิทของสถานศกึษา  สว่นในดา้นความถกูตอ้งนัน้ ผูท้รงคณุวฒุิมีความเห็นว่า
รูปแบบมีความถูกตอ้งดีแลว้ แต่การใชข้อ้ความบางขอ้ความอาจจะยงัไม่ชดัเจน อาจจะท าใหก้าร
สื่อความหมายพลาดไปได ้และไดเ้นน้ไปในทางรูปแบบของการจัดพิมพ์ ที่มีการพิมพต์กหล่นไป
บางส่วน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการนิเทศ
การศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ เป็น
รูปแบบการนิเทศที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน ์เนื่องจากเป็นการนิเทศที่มุ่งเนน้การมีสว่น
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ร่วม และเนน้การปฏิบติัจริง รวมถึงมีการเสริมสรา้งความรูใ้นการปฏิบติังาน เพื่อสรา้งความมั่นใจ
ใหก้บัครู และครูสามารถน าความรูท้ี่ไดร้บั ไปใชป้ระโยชน ์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของไพโรจน ์กลิ่น
กหุลาบ (2552, 10-11) ซึ่งไดก้ลา่วว่าหลกัการนิเทศการศึกษาจะมีความหมายส าหรบัครู ก็ต่อเมื่อ
การนิเทศนัน้แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นสิ่งที่เก่ียวขอ้งและมีเหตผุลต่อผูร้บัการนิเทศโดยตรง นั่นคือจะตอ้ง
ท าให้ครูได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาว่า จะให้ผู้ท าการนิเทศช่วยเหลือในเรื่องใดจึงจะเป็นที่
ตอ้งการ และสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของEkundayo et al. (2013, 8) ไดศ้ึกษาสิ่งที่ทา้ทายการ
นิเทศการสอนในโรงเรียนมธัยมศึกษา และแนวทางที่ควรปฏิบติัต่อไป การศึกษาพบว่า การนิเทศ
ควรมีผูน้  าเพื่อท าหนา้ที่ดแูล ช่วยเหลือ ประเมิน ชีแ้นะครู และผูบ้รหิารสถานศกึษา เพื่อใหแ้น่ใจว่า
สถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การนิเทศที่ประสบผลส าเร็จ จะส่งผลใหว้ิสัยทัศนข์อง
โรงเรียนไดน้ ามาเป็นแนวทาง ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงระบบ ที่เอือ้ต่อการพฒันาโรงเรียน ส่วน
การนิเทศการสอน คือกระบวนการออกแบบเพื่อพฒันา โดยมีจดุมุ่งหมายส าคญั และเป็นกระบวน
การที่น ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนอ์ย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ศึกษานิเทศกจ์ึงตอ้งมีโอกาสที่จะส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียน และใหโ้รงเรียนแน่ใจว่ามีกิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนได้จริง 
ศึกษานิเทศกท์ี่ประสบผลส าเร็จนัน้ ควรเป็นผูม้ีความรูก้วา้งขวาง เช่นความรูเ้ก่ียวกับการบริหาร
จดัการ ภาวะผูน้  า รวมถึงวฒันธรรมของโรงเรียนและชมุชน 

3. ประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนั
คณุภาพการศกึษาของครู 

การประเมินผลการใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 62.96 มีอายุ
ระหว่าง 40 - 49 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 39.51 อยู่ในต าแหน่งครูผูช้่วย คิดเป็นรอ้ยละ 28.40 มีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 86.42 มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง         
11–15 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 34.57 และมีประสบการณ์ในการท างานประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่าง 1 – 5 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 32.10 ตามล าดบั  

จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนประเมินความรูค้วามเขา้ใจของครู ก่อนและหลงั
การใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู  
มีคะแนนก่อนเรียนอยู่ระหว่าง 21-28 คะแนน และคะแนนหลงัเรียนอยู่ระหว่าง 44-49 คะแนน การ
ประเมินทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษาของครู ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศ
การศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  มีทักษะการประกัน
คณุภาพก่อนการใชรู้ปแบบในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.95 โดยมีทกัษะ
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สงูสดุ 3 ล าดบัแรกคือ การวิเคราะหก์รอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.43 รองลงมาคือ การพิจารณาสถานศึกษา สรรหาเอกสาร ร่องรอยเพื่อขอเขา้รบัการ
ประเมินความโดดเด่นของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 และการก าหนดความตอ้งการใน
การพฒันา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ตามล าดบั และมีคะแนนหลงัการใชรู้ปแบบในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.51 โดยมีทกัษะสงูสดุ 3 ล าดบัแรกคือ การจดัท าแผนพฒันา
การจัดการศึกษาชองสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมาคือ ปฏิบติัตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และการก าหนดระดับคุณภาพของสถานศึกษาตาม
รูปแบบการประเมินแนวใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และการด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายของ
สถานศกึษา และการพิจารณาสถานศกึษา สรรหาเอกสาร รอ่งรอยเพื่อขอเขา้รบัการประเมินความ
โดดเด่นของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ตามล าดับ เห็นไดช้ัดว่า สมรรถนะดา้นความรู ้
ความเขา้ใจ และดา้นทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษาของครูหลงัการใชรู้ปแบบ มีค่าการ
พัฒนาที่สูงขึน้อย่างเห็นไดช้ัด อาจเนื่องมาจากคณะครูมีประสบการณใ์นการท างานสูง อายุการ
ท างานส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง11-15 ปี เมื่อไดร้บัการทบทวน และเสริมสรา้งความรูเ้พิ่มเติม ตาม
กระบวนการของรูปแบบ ท าใหส้ามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาไดอ้ย่างรวดเร็ว  สอดคลอ้งกับ
ผลงานวิจัยของเอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ (2554) ซึ่งท าการวิจัยเรื่องสมรรถนะครูกับการประเมิน
คณุภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า1.สมรรถนะครูของโรงเรียน
สาธิตในจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากเรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิต 
ไดด้งันี ้1) ดา้นสมรรถนะหลกัและ 2) ดา้นสมรรถนะประจ าสายงาน 2.การประกนัคณุภาพภายใน
ของโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐมโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่า
มัชฌิมเลขคณิตไดด้ังนี ้1) มาตรฐานดา้นอัตลกัษณข์องสถานศึกษา 2) มาตรฐานดา้นมาตรการ
สง่เสรมิ 3)มาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รียน 4) มาตรฐานดา้นการจดัการศกึษา และ 5)มาตรฐานดา้น
การสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู3้. สมรรถนะครูกบัการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนสาธิตใน
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ozçelik and Ferman (2006) ซึ่งได้ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะ ผล
การศกึษาพบว่า สมรรถนะเป็นสว่นหนึ่งในการจดัการพฒันาทรพัยากรบุคคล การศกึษาครัง้นีเ้ป็น
การตรวจสอบจุดหมายของสมรรถนะที่มีส่วนในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Management : HRM) ในองค์การ รวมทั้งการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่
เก่ียวขอ้งตามมมุมองต่าง ๆ ในเรื่องของสมรรถนะ จากการสรา้งทฤษฎีก่อนหนา้นีแ้ละหลกัฐานที่
สงัเกตไดบ้างอย่าง กรอบของสมรรถนะใหม่ไดม้ีการพฒันาดีขึน้ จุดมุ่งหมายที่ส  าคญัของการวิจยั
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เนน้การยืนยนัการน าสมรรถนะไดใ้ชใ้นการพฒันาทรพัยากรบุคคล ทกัษะ และอปุนิสยัในองคก์าร
ต่าง ๆ  

ส่วนในด้านเจตคติของครู ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่
เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของครู ก่อนการใชรู้ปแบบมีเจตคติอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 2.74 โดยมีเจตคติสงูสดุ 3 ล าดบัแรกคือ ความตระหนกัใน
บทบาทหน้าที่ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 รองลงมาคือ การเห็น
ความส าคญัของการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ตามล าดับ  และมีเจตคติหลังการใช้
รูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.54 โดยมีเจตคติสงูสดุ 3 ล าดบัแรกคือ 
ความตระหนกัในการพฒันาตนเองเก่ียวกับการประเมินคณุภาพภายนอก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.75 
รองลงมาคือ การส่งเสริมใหบุ้คลากรในสถานศึกษามีความเขา้ใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นเรื่องที่ส  าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และการเห็นความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ตามล าดับ เห็นได้ชัดว่าครูมีความตระหนักในการ
พฒันาตนเองเก่ียวกบัการประเมินภายนอกเพิ่มขึน้ จากบนัทึกการนิเทศ ครูใหค้วามสนใจในเรื่อง
ของการประเมินคณุภาพภายนอกเป็นอย่างมาก อาจเนื่องมาจากครูทุกคนมีภาระงานที่เก่ียวขอ้ง
กบัการประเมินภายนอก และรบัรูร้่วมกนัว่าการประเมินภายนอกเป็นเรื่องของครูทุกคน ไม่ใช่เ ป็น
ภาระความรบัผิดชอบของคนหนึ่งคนใด ประกอบกบัผูว้ิจยัไดป้ฏิบติัการนิเทศแบบกลัยาณมิตร ท า
ใหค้รูเกิดความไวว้างใจ และมีความใกลช้ิดกนัมากขึน้ จึงเกิดการเปิดใจยอมรบัในกิจกรรมต่าง  ๆ 
อย่างดียิ่ง  ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของChamberlin (2000, 4) ไดศ้กึษาพฤติกรรมอวจันภาษา 
และความประทับใจเริ่มแรกแห่งความไวว้างใจในความสมัพนัธ ์ระหว่างครูและศึกษานิเทศก์  ผล
การศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานคือ ความสมัพนัธท์ี่ใกลช้ิดกบัศึกษานิเทศก ์ส่งผลใหค้รูเกิดความ
ไวว้างใจ มากกว่าการแสดงความมีอ านาจเหนือกว่าของศึกษานิเทศก ์และความสมัพนัธท์ี่ใกลช้ิด
ยังมีระดับคะแนน ดา้นความเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพ มากกว่าการแสดงว่ามีอ านาจ
เหนือกว่า นอกจากนีก้ารรบัรูข้องครูว่าเกิดความไวว้างใจในศกึษานิเทศก ์มีค่าสหสมัพนัธก์บัความ
เหมาะสมและความมีประสิทธิภาพ การกระตุ้นให้เกิดความไว้วางใจ คือกุญแจเบือ้งต้นของ
ความสมัพนัธ ์ระหว่างครูและศกึษานิเทศก ์

เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะความดา้นรูค้วามเขา้ใจ ดา้นทักษะ และดา้นเจตคติ
ของครูในการประกันคุณภาพการศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่
เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาของครู ในทกุดา้น พบว่าหลงัการใชรู้ปแบบ
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ครูมีสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา สงูกว่าก่อนการใชรู้ปแบบอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั.01  

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะ
ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.54 โดยมีความพึง
พอใจสงูสดุ 3 ล าดบัแรกคือ เนือ้หาสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องรูปแบบ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.72 รองลงมาคือ ความมั่นใจในการน าความรู ้ทกัษะ ที่ไดร้บัไป
ประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และ
ความเหมาะสมของรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.64 ตามล าดบั เห็นไดว้่าเมื่อมีรูปแบบการนิเทศที่สามารถตอบโจทยไ์ด ้สามารถ
น าแนวทางในการนิเทศไปใชไ้ดจ้ริง และเกิดประโยชนต่์อครูและสถานศึกษา ครูก็จะมีความมั่นใจ
ในการน าความรู ้ประสบการณท์ี่ไดร้บั ไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานได ้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, 3) ที่กล่าวว่า รูปแบบคือกรอบความคิดทางดา้นหลักการ วิธีการ
ด าเนินงาน และเกณฑต่์าง ๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงคไ์ด้ และสอดคลอ้งกับเบลลินเกอร ์(Bellinger. 2004 : 1) ที่ใหค้วามหมาย
ของรูปแบบว่าหมายถึง การแสดงใหเ้ขา้ใจในระบบ ที่แสดงใหเ้ห็นรายละเอียด ส่วนประกอบ เพื่ อ
แกไ้ขหรืออดุช่องว่างของระบบ ซึ่งมีจดุมุ่งหมายใหร้ะบบมีความสมบรูณ ์และรองรบัการท างานจริง
ไดห้มด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ขอ้เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช ้

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะ
ดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครูที่สรา้งขึน้ เป็นรูปแบบที่สามารถพัฒนาสมรรถนะดา้น
การประกนัคณุภาพการศึกษาของครูใหส้งูขึน้ได ้ดงันัน้ หน่วยงานตน้สงักัดควรน ารูปแบบนีไ้ปใช้
กบัโรงเรียนขนาดใหญ่ในสงักดั และหากตอ้งการน าไปใชก้บัโรงเรียนขนาดอ่ืน  ๆ ก็สามารถปรบัใช ้
ได ้โดยลดหรือเพิ่มระยะเวลาในการด าเนินการในขัน้การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้โดยเพิ่มลดระยะเวลา
ใหเ้หมาะสมกบัจ านวนบคุคล 

1.2 เนือ้หาและกิจกรรมที่ใชใ้นการเสริมสรา้งความรูใ้นการปฏิบติังานดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ควรเป็นเนือ้หาที่มีความเหมาะสม ตรงประเด็น มีความทันสมัย เป็น
ปัจจบุนั และทนัต่อเหตกุารณ ์จะเป็นการเรียนรูท้ี่มีความหมาย 
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1.3 ในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ควรมีการ
สะทอ้นผลการนิเทศ เพื่อใหค้รูไดร้บัรูจุ้ดเด่น และขอ้คน้พบ เพื่อครูจะไดมุ้่งพัฒนาตามศักยภาพ
ของตนเอง 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพ

การศกึษาของครู เป็นรูปแบบที่สามารถพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู
ใหสู้งขึน้ ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเพิ่มเติมโดยน ารูปแบบการนิเทศการศึกษาไปใชใ้นการพัฒนา
สมรรถนะดา้นอ่ืนของครู เช่น ดา้นการจดัการการเรียนการสอน เป็นตน้ 

2.2 ควรมีการวิจยัและพฒันารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เนน้การมีสว่นรว่มของ
เครือข่ายการพฒันา  

2.3 ควรใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนเพื่อการปฏิบัติงานที่สะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

2.4 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในการน ารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่
เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครูไปใชใ้นสถานศกึษาต่างสงักดั 

2.5 ควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการเสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
การศกึษาของครู 
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ภาคผนวก ก รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี่ยวชาญทีต่รวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
1. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์องค์ประกอบของสมรรถนะด้านการประกัน

คณุภาพการศกึษาของครู 
2. รายชื่อผูท้รงคณุวฒุิตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการนิเทศ

การศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา  และแบบบันทึกการนิเทศ
การศกึษา 

3. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง,แบบวัด
สมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาของครู และแบบวดัความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบ
การนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 
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1. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒใินการสัมภาษณอ์งคป์ระกอบของสมรรถนะ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู  

1. นายเจดีย ์ เดชพนัธ ์
รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษรกัษาราชการแทน 
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 

2. ดร.ณฐักลุ  รุณผาบ 
รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 

3. ดร.เสน่ห ์ กรแกว้ 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
ผูอ้  านวยการกลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา 

4. นางศิรกิร  ปวงค าคง 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการ   
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 

5. นางธัญสตุา  อดุมศิลปทรพัย ์
ศกึษานิเทศช านาญการพิเศษ   
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 

6. นายณฐัสิทธ์ิ  ธงยี่สิบสอง 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่เขต 1 

7. นายดิเรก  ศรีมาลี 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 

8. นายมงคล  กาเหว่า 
ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลยั 

9. นายบ ารุงศกัดิ ์ บรูะสิทธ์ิ 
ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนแม่สะเรียง “บรพิตัรศกึษา”  
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2. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแบบบันทกึการนิเทศการศึกษา 

1. อาจารย ์ดร.รกัษ ์ วรุณวนารกัษ ์ 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรภาษาองักฤษ เชี่ยวชาญการนิเทศการศกึษา 
มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย 

2. อาจารย ์ดร.รามลกัษณ ์ อนสุรุยิา 
อาจารยพ์ิเศษดา้นหลกัสตูรและการสอน เชี่ยวชาญการนิเทศการศกึษา 
มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย 

3. นายไพศาล  ที่รกั 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ศกึษาธิการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

4. นายสมคิด  ศรีธร 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ศกึษาธิการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

5. นายเฉิดพนัธ ์ จนัทรเ์พ็ญ 
รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 

6. นางธัญสตุา  อดุมศิลปะทรพัย ์
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 

7. นายเรืองยศ  ปันศิร ิ
ผูอ้  านายการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนแม่ลานอ้ยดรุณสิกข ์

8. นางสาวชิดชนก  ชเูจรญิกาญจน ์
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชียงใหม่ เขต 1 

9. ดร.ตฤณ  กา้นดอกไม ้
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
สถาบนัภาษาจีน ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
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3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง,แบบวัด
สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู และแบบวัดความพึงพอใจของครูต่อ
รูปแบบการนิเทศการศึกษาทีเ่สริมสร้างสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. นางนพเกา้  ที่รกั  
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ศกึษาธิการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2. นางสาวเกษราภรณ ์ สิงคมณี 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 

3. นายวรเศรษฐ์  อมรนนัทพฒัน ์
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 

4. นางสาวปรียานชุ  อปุถมัภ ์
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา ประถมศกึษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 

5. นางสาวแสงมณี  ซื่อสตัย ์
ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นไรว่ิทยา  
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา ประถมศกึษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 
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                             ภาคผนวก ข การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
- การตรวจคณุภาพของแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งเก่ียวกบัองคป์ระกอบของสมรรถนะ 

ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

- การตรวจคณุภาพของรูปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ

การศกึษาของครู 

- แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูท้รงคณุวฒุติ่อรูปแบบการนิเทศการศกึษา

ที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 

- ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)ของการตรวจคณุภาพของแบบประเมินสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
การศกึษาของครู ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 

- ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)ของการตรวจคณุภาพของแบบประเมินสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ

การศกึษาของครู ดา้นทกัษะในการประกนัคณุภาพการศกึษา  

- ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)ของการตรวจคณุภาพของแบบประเมินสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ

การศกึษาของครู ดา้นเจตคติ 

- ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)ของการตรวจคณุภาพของแบบวดัความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการ

นิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู  

- คะแนนประเมินความรูค้วามเขา้ใจของครู ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้ง
สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

- ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ดา้นการประเมนิทกัษะในการประกนัคณุภาพ

การศกึษาของครู ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนั

คณุภาพการศกึษาของครู 

- ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ดา้นเจตติของครู ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการ

นิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 

- ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูที่มีตอ่รูปแบบการนิเทศ

การศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา  
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ตาราง 11 การตรวจคณุภาพของแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งเก่ียวกบัองคป์ระกอบของสมรรถนะ
ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

ข้อค าถามองคป์ระกอบสมรรถนะ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เฉลี่

ย 

ความหมา

ย 

ข้อเสน

อแนะ คนท่ี 

1 

คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1. การประกนัคณุภาพการศึกษา

ส่งผลต่อการด าเนินงานพฒันา

คณุภาพการศึกษาของครูอย่างไร 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง  

2. สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ

การศึกษาของครู ตามแนวคิดของ

ท่าน ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง  

3. องคป์ระกอบของสมรรถนะดา้น

การประกนัคณุภาพการศึกษาของครู 

ตามท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาและรวบรวม อนั

ประกอบดว้ย ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ  

ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคตินัน้ ท่าน

เห็นดว้ยหรือมีความเห็นแตกต่าง

อย่างไร โปรดอธิบายเพิ่มเติมโดย

ละเอียด 

1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง  

4. ท่านมีแนวคิดอย่างไรในการพฒันา

สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ

การศึกษาของครู 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง  

5. ผูท่ี้มีบทบาทในการเสริมสรา้ง

สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ

การศึกษา ควรมีแนวทางในการ

ด าเนินการอย่างไร 

1 1 1 0 1 0.8 สอดคลอ้ง  

6. แนวทางการสรา้งความตระหนกัถึง

ความส าคญัของการประกนัคณุภาพ

การศึกษาอย่างยั่งยืน 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง  
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ตาราง 12 การตรวจคณุภาพของรูปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนั
คณุภาพการศกึษาของครู 

รูปแบบการนิเทศการศึกษา 
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เฉลี่ย ความหมาย 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 คนท่ี4 คนท่ี5 คนท่ี6 คนท่ี7 คนท่ี8 คนท่ี9   

1. รูปแบบที่สรา้งขึน้ช่วยเสริมสรา้ง

สมรรถนะดา้นการประกนั

คณุภาพการศึกษาของครู 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 

2. รูปแบบที่สร้างขึน้มีประโยชน์

ต่อศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ

ครูด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ช่วยใหค้รูไดร้บัการพฒันาในดา้น

ความรู ้ดา้นการประกนัคณุภาพ

การศึกษา 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.89 สอดคลอ้ง 

4. ช่วยใหค้รูไดร้บัการพฒันาในดา้น

ทกัษะในการด าเนินงานการ

ประกนัคณุภาพการศึกษา 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 

5. ช่วยใหค้รูมีความมั่นใจและมีเจต

คติที่ดีต่อการด าเนินงานการ

ประกนัคณุภาพการศึกษา 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 

6. รูปแบบที่สรา้งขึน้สามารถน าไปใช้

ในการปฏิบตัจิริงได ้

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.89 สอดคลอ้ง 

7. รูปแบบที่สรา้งขึน้มีความสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการในการเสริมสรา้ง

สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ

การศึกษาของครู 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 

8. รูปแบบที่สรา้งขึน้สามารถ

เสริมสรา้งสมรรถดา้นการ

ประกนัคณุภาพการศึกษาของ

ครูได ้

1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 

9. โครงสรา้งของรูปแบบ ซึง่ประกอบดว้ย

ความส าคญัของรูปแบบ หลกัการ

ของรูปแบบ ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกบั

รูปแบบ ลกัษณะส าคญัของรูปแบบ 

วตัถุประสงคข์องรูปแบบ โครงสรา้ง

เนือ้หาในการนเิทศตามรูปแบบ 

กระบวนการของรูปแบบ และ

แนวทางการน ารูปแบบไปใชใ้ห้

ประสบผลส าเรจ็ มีความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.89 สอดคลอ้ง 

10. ขัน้ตอนการด าเนินงานตาม

รูปแบบมีความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

รูปแบบการนิเทศ
การศึกษา 

ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เฉลี่ย ความหมาย 
คนท่ี
1 

คนท่ี
2 

คนท่ี
3 

คนท่ี
4 

คนท่ี
5 

คนท่ี
6 

คนท่ี
7 

คนท่ี
8 

คนท่ี9   

11. กิจกรรมที่ใชใ้น
รูปแบบมีความ
เหมาะสม 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 

12. เนือ้หาที่ใชใ้น
กิจกรรมตาม
รูปแบบมีความ
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

13. ระยะเวลาใน
การด าเนินการ
ตามรูปแบบมี
ความ
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

14. คู่มือการใช้
รูปแบบมีความ
ครอบคลมุ 
ถกูตอ้งและ
ชดัเจน 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.89 สอดคลอ้ง 

15. เนือ้หาที่ใชใ้น
กิจกรรมมี
ความถกูตอ้ง 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

16. มีขัน้ตอนการ
ด าเนินงานของ
รูปแบบชดัเจน 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.89 สอดคลอ้ง 

17. เครื่องมือที่ใช้
ในรูปแบบมี
ความ
ครอบคลมุและ
ชดัเจน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 14 แสดงดชันีความสอดคลอ้งของการตรวจคณุภาพของแบบประเมินสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของครู ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 

รายการข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC การแปลผล 
1 2 3 4 5 

ข้อท่ี 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 2 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 3 1 1 1 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 4 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 5 1 1 1 0 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 6 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 7 1 1 1 0 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 8 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 9 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 10 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 11 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 12 0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 13 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 14 0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 15 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 16 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 17 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 18 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 19 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 20 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 21 1 1 1 0 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 22 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 23 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 24 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 25 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 15 แสดงค่าความยากง่าย (p)และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบประเมินสมรรถนะดา้น
การประกนัคณุภาพการศึกษาของครู ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้อ P R 

1 0.78 0.3 

2 0.80 0.2 

3 0.76 0.2 

4 0.74 0.2 

5 0.78 0.2 

6 0.66 0.2 

7 0.74 0.2 

8 0.74 0.4 

9 0.80 0.2 

10 0.78 0.2 

11 0.78 0.3 

12 0.60 0.2 

13 0.78 0.2 

14 0.76 0.2 

15 0.78 0.2 

16 0.78 0.3 

17 0.74 0.4 

18 0.72 0.4 

19 0.82 0.2 

20 0.78 0.2 

21 0.72 0.2 

22 0.80 0.4 

23 0.78 0.2 

24 0.80 0.3 

25 0.66 0.3 
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ตาราง 16 แสดงดชันีความสอดคลอ้งของการตรวจคณุภาพของแบบประเมินสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของครู ดา้นทกัษะในการประกนัคณุภาพการศกึษา 

รายการข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC การแปลผล 
1 2 3 4 5 

ข้อท่ี 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 2 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 3 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 4 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 5 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 6 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 7 1 1 1 0 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 8 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 9 0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 10 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 11 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 12 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 13 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 14 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 15 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 16 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 17 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 18 1 1 1 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 19 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 20 1 1 0 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 17 แสดงดชันีความสอดคลอ้งของการตรวจคณุภาพของแบบประเมินสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของครู ดา้นเจตคติ 

รายการข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC การแปลผล 
1 2 3 4 5 

ข้อท่ี 1 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 2 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 3 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 4 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 5 1 1 0 1 0 0.60 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 6 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 7 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 8 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 9 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 10 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 11 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 12 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 13 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 14 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 15 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 18 แสดงดชันีความสอดคลอ้งของการตรวจคณุภาพของแบบวดัความพงึพอใจของครูต่อ
รูปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

รายการข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC การแปลผล 
1 2 3 4 5 

ข้อท่ี 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 2 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 3 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 4 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 5 1 1 1 0 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 6 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 7 0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 8 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 9 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 10 0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 11 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 12 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 13 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 14 1 1 1 0 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ข้อท่ี 15 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 19 แสดงคะแนนประเมินความรูค้วามเขา้ใจของครู ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ
การศึกษาท่ีเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

ครูกลุ่มเป้าหมาย คะแนนก่อน คะแนนหลัง 

คนที่ 1 28 48 

คนที่ 2 25 45 

คนที่ 3 26 49 

คนที่ 4 24 47 

คนที่ 5 27 47 

คนที่ 6 27 46 

คนที่ 7 26 49 

คนที่ 8 28 48 

คนที่ 9 25 48 

คนที่ 10 24 45 

คนที่ 11 29 45 

คนที่ 12 23 47 

คนที่ 13 25 49 

คนที่ 14 23 45 

คนที่ 15 26 46 

คนที่ 16 27 48 

คนที่ 17 27 45 

คนที่ 18 28 49 

คนที่ 19 24 47 

คนที่ 20 25 47 

คนที่ 21 24 46 

คนที่ 22 28 49 

คนที่ 23 24 48 

คนที่ 24 26 48 

คนที่ 25 26 45 

คนที่ 26 28 45 

คนที่ 27 25 47 

คนที่ 28 25 44 

คนที่ 29 23 45 

คนที่ 30 27 47 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ครูกลุ่มเป้าหมาย คะแนนก่อน คะแนนหลัง 

คนที่ 31 27 49 

คนที่ 32 24 48 

คนที่ 33 28 45 

คนที่ 34 26 49 

คนที่ 35 24 48 

คนที่ 36 25 47 

คนที่ 37 26 46 

คนที่ 38 21 49 

คนที่ 39 27 46 

คนที่ 40 28 48 

คนที่ 41 27 47 

คนที่ 42 28 46 

คนที่ 43 26 49 

คนที่ 44 26 45 

คนที่ 45 25 48 

คนที่ 46 25 45 

คนที่ 47 23 46 

คนที่ 48 27 47 

คนที่ 49 28 48 

คนที่ 50 26 45 

คนที่ 51 26 49 

คนที่ 52 24 48 

คนที่ 53 24 45 

คนที่ 54 27 48 

คนที่ 55 25 47 

คนที่ 56 23 46 

คนที่ 57 27 46 

คนที่ 58 27 49 

คนที่ 59 24 48 

คนที่ 60 28 47 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ครูกลุ่มเป้าหมาย คะแนนก่อน คะแนนหลัง 

คนที่ 61 26 45 

คนที่ 62 24 46 

คนที่ 63 25 49 

คนที่ 64 26 44 

คนที่ 65 21 45 

คนที่ 66 28 48 

คนที่ 67 25 49 

คนที่ 68 26 48 

คนที่ 69 24 48 

คนที่ 70 27 49 

คนที่ 71 27 47 

คนที่ 72 26 47 

คนที่ 73 28 46 

คนที่ 74 25 49 

คนที่ 75 24 46 

คนที่ 76 25 48 

คนที่ 77 23 46 

คนที่ 78 27 47 

คนที่ 79 27 47 

คนที่ 80 24 45 

คนที่ 81 28 47 
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ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดา้นการประเมินทกัษะในการประกนั
คณุภาพการศกึษาของครู ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะ
ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

ด้านทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ก่อน หลัง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการประกันคณุภาพการศึกษา 3.15 0.98 4.49 0.53 

2. ปฏิบตัิตามกฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 2.65 0.96 4.63 0.49 

3. การวิเคราะหม์าตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 3.35 0.82 4.58 0.54 

4. การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 3.09 0.92 4.42 0.52 

5. การก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 2.89 0.82 4.52 0.50 

6. การด าเนินการใหบ้รรลเุป้าหมายของสถานศึกษา 3.25 0.98 4.59 0.49 

7. การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาชองสถานศึกษา 3.20 0.94 4.65 0.48 

8. การน าแผนพฒันาการจดัการศึกษาสู่การปฏิบตัิ 2.65 0.91 4.46 0.55 

9. การด าเนินการตามแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 2.58 0.80 4.58 0.50 

10. การก าหนดความตอ้งการในการพฒันา 3.38 0.78 4.46 0.53 

11. การก าหนดระดบัคณุภาพของสถานศึกษาตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่ 3.15 0.82 4.63 0.49 

12. การประเมินผล และตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 3.22 0.87 4.49 0.55 

13. วิเคราะหโ์ครงการ กิจกรรม ในการประเมินคณุภาพภายในที่สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.89 0.81 4.47 0.59 

14. การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

ตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่ 

2.90 0.80 4.53 0.53 

15. การน าผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาไปใชใ้นการพฒันา

คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

3.09 0.99 4.44 0.52 

16. ออกแบบระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2.30 0.89 4.53 0.55 

17. การเชื่อมโยงระหว่างการประกนัคณุภาพภายในและการประเมินคณุภาพ

ภายนอก 

2.14 0.85 4.42 0.54 

18. การวิเคราะหก์รอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 3.43 0.81 4.23 0.43 

19. การน าเสนอขอ้มลูในการเขา้รบัการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ 2.35 0.82 4.54 0.50 

20. การพิจารณาสถานศึกษา สรรหาเอกสาร รอ่งรอยเพ่ือขอเขา้รบัการประเมิน

ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

3.42 0.74 4.59 0.54 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.95 0.94 4.51 0.53 
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ตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดา้นเจตติของครู ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ
การนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ด้านเจตคติในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ก่อน หลัง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. การเห็นความส าคญัของการประกนัคณุภาพการศึกษา 2.99 0.75 4.68 0.47 

2. ความตระหนกัในบทบาทหนา้ที่ตอ่การประกนัคณุภาพการศึกษา 3.00 0.85 4.51 0.50 

3. การมีส่วนรว่มในการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 2.95 0.82 4.52 0.50 

4. ความตระหนกัในการพฒันาตนเองเกี่ยวกบัการประกนัคณุภาพภายใน 2.54 0.96 4.54 0.50 

5. ความตระหนกัในการพฒันาตนเองเกี่ยวกบัการประเมินคณุภาพภายนอก 2.79 0.80 4.75 0.43 

6. การมีส่วนรว่มในดา้นการวางแผนการปฏิบัติงานดา้นการประกนัคณุภาพ

การศึกษา 

2.65 0.90 4.40 0.52 

7. การมีส่วนรว่มในการด าเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา 2.63 0.95 4.65 0.48 

8. การประกนัคณุภาพการศึกษาเป็นโอกาสในการพฒันางานของตนเอง 2.51 0.91 4.27 0.45 

9. การประกนัคณุภาพการศึกษาท าใหเ้กิดการเรียนรูห้ลากหลายรูปแบบ 2.78 0.97 4.47 0.53 

10. การส่งเสริมใหบ้คุลากรในสถานศึกษามีความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนั

คณุภาพการศึกษาเป็นเรื่องที่ส  าคญั 

2.41 0.86 4.69 0.46 

11. การด าเนินการประกนัคณุภาพการศึกษาส่งผลใหส้ถานศึกษามีการ

พฒันาอย่างต่อเนื่อง 

2.74 0.80 4.52 0.50 

12. การด าเนินการประกนัคณุภาพการศึกษาส่งผลใหบ้คุลากรในสถานศึกษา

มีความกระตือรือรน้ในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

2.89 0.97 4.56 0.50 

13. รว่มรบัผิดชอบ ช่วยเหลือ สนบัสนนุในการด าเนินการประกนัคณุภาพ

การศึกษาอย่างเต็มใจ 

2.49 0.90 4.51 0.50 

14. มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจเพ่ือพฒันาคณุภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

2.94 0.94 4.41 0.49 

15. พรอ้มที่จะน าผลการประเมินมาปรบัปรุงและพฒันาตนเองและ

สถานศึกษา 

2.83 0.86 4.59 0.49 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.74 0.90 4.54 0.50 
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ตาราง 22 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจของครูที่มีต่อ
รูปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 

รายการประเมิน 
�̅� S.D. 

ระดับความพึง

พอใจ 

ความเหมาะสม    

1. ความเหมาะสมของรูปแบบ ขัน้ตอน และกระบวนการ 4.64 0.48 มากท่ีสดุ 

2. ความเหมาะสมของเนือ้หา กบัระยะเวลาการจดักิจกรรม 4.52 0.55 มากท่ีสดุ 

3. เนือ้หาสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องรูปแบบ 4.72 0.45 มากท่ีสดุ 

4. ความทนัสมยัของเนือ้หาและกิจกรรม 4.56 0.52 มากท่ีสดุ 

5. ระยะเวลาของรูปแบบมีความเหมาะสม 4.59 0.49 มากท่ีสดุ 

การน าไปใช้ประโยชน ์    

6. มีความเป็นระบบ ชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.57 0.52 มากท่ีสดุ 

7. มีความยืดหยุ่นตามบริบทของสถานศึกษา 4.41 0.52 มาก 

8. การมีส่วนรว่มในการแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละแสดงความคิดเห็น 4.41 0.52 มาก 

9. มีส่วนรว่มและมีการแลกเปล่ียนเรียนรูอ้ย่างทั่วถึง 4.40 0.56 มาก 

10. ความรู้ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา หลังการใช้

รูปแบบฯ 

4.46 0.50 มาก 

11. สามารถน ากิจกรรมไปปรบัใชใ้นการปฏิบติัจริงได ้ 4.54 0.50 มากท่ีสดุ 

12. ความมั่นใจในการน าความรู ้ทักษะ ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินงาน 

4.68 0.47 มากท่ีสดุ 

13. ความมั่นใจในการเผยแพร/่ถ่ายทอดความรูท่ี้ไดร้บัใหแ้ก่บคุคลอ่ืนได ้ 4.52 0.55 มากท่ีสดุ 

บรรยากาศในระหว่างการใช้รูปแบบ    

14. บรรยากาศและความน่าสนใจในการจดักิจกรรม 4.62 0.51 มากท่ีสดุ 

15. มีบรรยากาศแบบกลัยาณมิตร 4.47 0.57 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.52 มากท่ีสุด 
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                        ภาคผนวก ค คู่มือรูปแบบการนิเทศการศึกษา 
รูปแบบการนิเทศการศึกษาทีเ่สริมสร้างสมรรถนะ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 

(ดังเล่มแนบ) 
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แบบสัมภาษณผู้์ทรงคณุวุฒิ 

ปริญญานิพนธ ์เร่ืองการพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษา 

ทีเ่สริมสร้างสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 

 การสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิเป็นการด าเนินการวิจยัระยะที่ 1 การศกึษาองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้น

การประกนัคณุภาพการศกึษาของครู เพื่อตอบค าถามการวิจยั และความมุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้ 

 ค าถามการวิจัย : ขอ้ 1 องคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู มี
อะไรบา้ง 

  ความมุ่งหมายของการวิจัย : ข้อ 1 เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกัน

คณุภาพการศกึษาของครู 

ข้อค าถาม 

1. การประกนัคณุภาพการศกึษาส่งผลต่อการด าเนินงานพฒันาคณุภาพการศกึษาของครูอย่างไร 

2. สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู ตามแนวคิดของท่าน ควรมีองคป์ระกอบ

อะไรบา้ง 

3. องคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของครู ตามที่ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาและ

รวบรวม อันประกอบดว้ย ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ  ดา้นทักษะ และดา้นเจตคตินั้น ท่านเห็น

ดว้ยหรือมีความเห็นแตกต่างอย่างไร โปรดอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด 

  3.1 ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ  

  3.2 ดา้นทกัษะ  

  3.3 ดา้นเจตคติ  

  3.4 อื่น ๆ 

4. ท่านมีแนวคิดอย่างไรในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 

5. ผูท้ี่มีบทบาทในการเสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา ควรมีแนวทางในการ

ด าเนินการอย่างไร 

6. แนวทางการสรา้งความตระหนกัถึงความส าคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างยั่งยืน  

 

    ผูส้มัภาษณ ์  นางสาวพิมพส์ดุา  เอี่ยมสกลุ 

              นิสิตดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
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แบบประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษาทีเ่สริมสร้างสมรรถนะ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 

ค าชีแ้จง  จากรูปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของ

ครู  ขอใหท้า่นพิจารณาว่ามีความเป็นประโยชน ์ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความถกูตอ้งมากนอ้ย

เพียงใด 

มีความเป็นประโยชน/์ ความเป็นไปได/้ ความเหมาะสม/ ความถกูตอ้งมากที่สดุ ใหต้อบ 5 

มีความเป็นประโยชน/์ ความเป็นไปได/้ ความเหมาะสม/ ความถกูตอ้งมาก    ใหต้อบ 4 

มีความเป็นประโยชน/์ ความเป็นไปได/้ ความเหมาะสม/ ความถกูตอ้งปานกลาง ใหต้อบ 3 

มีความเป็นประโยชน/์ ความเป็นไปได/้ ความเหมาะสม/ ความถกูตอ้งนอ้ย     ใหต้อบ 2 

มีความเป็นประโยชน/์ ความเป็นไปได/้ ความเหมาะสม/ ความถกูตอ้งนอ้ยที่สดุ  ใหต้อบ 1 

 

รูปแบบการนิเทศการศึกษา 
ทีเ่สริมสร้างสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ

ครู 

ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ด้านความเป็นประโยชน ์ 

1. รูปแบบที่สรา้งขึน้ช่วยเสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
การศกึษาของครู 

     

2. รูปแบบที่สรา้งขึน้มีประโยชนต์่อศึกษานิเทศกใ์นการนิเทศครูดา้น
การประกนัคณุภาพการศกึษา 

     

3. ช่วยใหค้รูไดร้บัการพฒันาในดา้นความรู ้ดา้นการประกันคุณภาพ
การศกึษา 

     

4. ช่วยให้ครูได้รับการพัฒนาในด้านทักษะในการด าเนินงานการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

     

5. ช่วยให้ครูมีความมั่นใจและมีเจตคติที่ดีต่อการด าเนินงานการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

     

ด้านความเป็นไปได้ 
6. รูปแบบท่ีสรา้งขึน้สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบตัิจรงิได  ้      

7. รูปแบบที่สร้างขึ ้นมีความสอดคล้องกับความต้องการในการ
เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู 
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 เพื่อใหรู้ปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู มี

ความสมบรูณม์ากยิง่ขึน้ ท่านมขีอ้เสนอแนะเพิ่มเติมหรือควรปรบัปรุงในประเด็นใดบา้ง 

  

รูปแบบการนิเทศการศึกษา 
ทีเ่สริมสร้างสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ

ครู 

ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

8. รูปแบบที่สร้างขึ ้นสามารถเสริมสร้างสมรรถด้านการประกัน
คณุภาพการศกึษาของครูได ้

     

ด้านความเหมาะสม 
9. โครงสรา้งของรูปแบบ ซึ่งประกอบดว้ย  วัตถุประสงคข์องรูปแบบ 
หลักการของรูปแบบ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับรูปแบบ ลักษณะส าคัญ
และกระบวนการของรูปแบบ กิจกรรมและเนือ้หาในการนิเทศตาม
รูปแบบ และเครื่องมือประกอบการใชรู้ปแบบมีความเหมาะสม 

     

10. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามรูปแบบมีความเหมาะสม      

11. กิจกรรมที่ใชใ้นรูปแบบมีความเหมาะสม      

12. เนือ้หาที่ใชใ้นกิจกรรมตามรูปแบบมีความเหมาะสม      

13. ระยะเวลาในการด าเนินการตามรูปแบบมีความเหมาะสม      

ด้านความถูกต้อง 

14. คู่มือการใชรู้ปแบบมีความครอบคลมุ ถกูตอ้งและชดัเจน      

15. เนือ้หาที่ใชใ้นกิจกรรมมีความถกูตอ้ง      

16. มีขัน้ตอนการด าเนินงานของรูปแบบชดัเจน      

17. เครื่องมือที่ใชใ้นรูปแบบมีความครอบคลมุและชดัเจน      
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แบบประเมินสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 

ค าชีแ้จง  

แบบประเมินสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย  

ตอนที ่1 แบบทดสอบสมรรถนะดา้นความรู ้ความเขา้ใจ  

ตอนที ่2 แบบประเมินสมรรถนะดา้นทกัษะ 

ตอนที ่3 แบบประเมินสมรรถนะดา้นเจตคต ิ

ตอนที ่1 แบบทดสอบสมรรถนะดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 

1. แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้ 50 คะแนน  

2. ใหเ้ลือกค าตอบที่ถกูตอ้งที่สดุเพียงค าตอบเดียวแลว้ท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ขอ้ใดไมใ่ช่ความหมายของ “การประกนัคณุภาพการศกึษา” 
ก. การประเมินผลการศกึษา 

ข. การรายงานการศกึษา 

ค. การติดตามการศกึษา 

ง. การตรวจสอบการศกึษา 

2. ขอ้ใดไม่ถกูตอ้ง 

ก. ใหก้ารประกนัคณุภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน 

ข. การประกนัคณุภาพเป็นหนา้ที่ของบคุลากรทกุคน 

ค. การประกนัคณุภาพตอ้งเกดิจากความรว่มมือของบคุลากรทกุฝ่าย 

ง. ผลการพฒันาของแต่ละคนคือผลรวมของการพฒันาทัง้สถานศกึษา 

3. เหตผุลในขอ้ใดที่ท  าใหเ้กิดการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.
2561 มากที่สดุ 

ก. ความไม่ทนัสมยั 

ข. ความสอดคลอ้ง 

ค. ความสบัสน 

ง. ความซ า้ซอ้น 
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4. ตามกฏกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.๒๕๖๑ การประกนัคณุภาพการศกึษา 
หมายถึงขอ้ใด 

ก. การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ
กระทรวงศกึษาธิการ 

ข. การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ
หน่วยงานตน้สงักดัด 

ค. การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

ง. การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสมศ. 
5. ตามกฏกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ที่ของหนว่ยงานตน้

สงักดั 

ก. ก าหนดตวัชีว้ดัการประเมินของแต่ละมาตรฐาน 

ข. ใหค้  าปรกึษา 

ค. ช่วยเหลือ 

ง. จดัส่งรายงานพรอ้มประเด็นที่ตอ้งการใหม้ีการประเมิน 

6. ขอ้ใดกล่าวถกูตอ้งเก่ียวกบั “มาตรฐานการศกึษา”   

ก. เป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคณุลกัษณะและคณุภาพท่ีพึงประสงค ์

  ข.  เป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคณุภาพท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้ในสถานศกึษา 

  ค.  ใช้เป็นหลักเทียบเคียง ในการส่งเสริม ก ากับดูแล ตรวจสอบประเมินผล และประกัน

คณุภาพการศกึษา 

  ง.  ถกูทกุขอ้ 

7. ขอ้ใดไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบัการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

ก. ไม่จ าเป็นตอ้งมีผูท้รงคณุวฒุิจากหน่วยงานตน้สงักดั 

ข. ใหม้ีคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในอย่างนอ้ย ๓ คน 

ค. ใหม้ีการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษาอย่างนอ้ยปีละ ๑ ครัง้ 

ง. ใชว้ธีิการและเครื่องมือประเมินที่หลากหลายและเหมาะสม 

8. การประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษาขอ้ใดถกูตอ้ง 

ก. ด าเนินการอยา่งนอ้ย ๓ ปี ๑ ครัง้ 

ข. ด าเนินการทกุ ๒ ปี 

ค. ด าเนินการทกุปี 

ง. ด าเนินการทกุ ๓ ปี  
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9. ขอ้ใดไม่ถกุตอ้งเก่ียวกบัมาตรฐานเพื่อการประกนัคณุภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ก. มีจ านวน ๓ มาตรฐาน 

ข. มี ๕ ระดบัคณุภาพ 

ค. มีจ านวน ๔ มาตรฐาน 

ง. ระดบัคณุภาพเริม่ที่ก าลงัพฒันา 

10.  ขอ้ใดไม่ใช่คณุลกัษณะที่พึงประสงคข์องผูเ้รยีน 

ก. คณุลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกึษาก าหนด 

ข. ทกัษะชวีิตที่จ  าเป็น 

ค. การยอมรบัท่ีจะอยูด่ว้ยกนับนความแตกตา่ง 

ง. ความภมูิใจในทอ้งถิ่น 

11. ขอ้ใดคือระดบัคณุภาพสงูสดุของมาตรฐานระบบประกนัคณุภาพภายใน 

ก. ก าลงัพฒันา 

ข. ปานกลาง 

ค. ดีเลิศ 

ง. ยอดเยี่ยม 

12. แนวทางการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษาขอ้ใดไม่ถกูตอ้ง 

ก. ตดัสินระดบัคณุภาพตามมาตรฐานอาศยัความเชี่ยวชาญของคณะประเมิน 

ข. การตดัสินคณุภาพเป็นการประเมินโดยองคร์วมไม่แยกองคป์ระกอบ 

ค. การก าหนดเปา้หมายการด าเนินงานภายในสถานศกึษาก าหนดโดยตน้สงักดั 

ง. การประเมินคณุภาพภายในเนน้การประเมินตามหลกัฐานเชงิประจกัษ์ 

13. ขอ้ใดไมใ่ช่มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ก. คณุภาพของผูเ้รยีน 

ข. กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ค. กระบวนการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ง. ระบบการประกนัคณุภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

14. ขอ้ใดคือส่ิงส าคญัที่สดุของรายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

ก. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ข. ผลการประเมินจดุเนน้สถานศกึษา 

ค. กระบวนการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

ง. ความตอ้งการการช่วยเหลือ 
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15. ขอ้ใดส่วนส าคญัที่สดุของรายงานการประเมินตนเอง 

ก. ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ข. ผลการประเมินตนเอง 

ค. ผลการพฒันา 

ง. กระบวนการพฒันาคณุภาพ 

16. ขอ้ใดมคีณุคา่มากที่สดุที่สถานศกึษาไดร้บัจากการประเมินภายใน 

ก. ผลการประเมิน 

ข. เทคนิคการประเมิน 

ค. แนวทางการพฒันาสถานศกึษาที่เป็นรูปธรรม 

ง. ขอ้คิดในการจดัท าแผนพฒันา 

17. ขอ้ใดไมใ่ช่ขัน้ตอนการจดัท ารายงานประเมินตนเองของสถานศกึษา 

ก. วางแผนการจดัท ารายงาน 

ข. รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศ 

ค. รายงานและเปิดเผยต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ง. เขียนรายงานการประเมินตนเอง 

18. ขอ้ใดไมใ่ช่ระดบัคณุภาพของระบบประกนัคณุภาพภายใน 

ก. ดีเยี่ยม 

ข. ก าลงัพฒันา 

ค. ปานกลาง 

ง. ดีเลิศ 

19. ขอ้ใดคือการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษาโดยเนน้การประเมินตามหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

ก. expert judment 

ข. evidence based 

ค. peer review 

ง. holistic rubrics 

20. ขอ้ใดไมใ่ช่แนวปฏิบตัิการด าเนินงานระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ก. การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ข. จดัท าแผนพฒันาและด าเนินการตามแผน 

ค. รายงานผลการประเมินตนเอง 

ง. ประเมินผล ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาทกุ ๒ ปี 
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21. ในการประเมินคณุภาพภายนอกรอบส่ีขอ้ใดคือองคป์ระกอบของทีมผูป้ระเมิน 

ก. ผูป้ระเมินภายในกบัผูป้ระเมินภายนอก 

ข. ผูป้ระเมินจากหน่วยงานตน้สงักดัและผูท้รงคณุวฒุิจาก สมศ. 

ค. ผูท้รงคณุวฒุจิาก สมศ. ผูป้ระเมนิจากหนว่ยงานตน้สงักดัและผูป้ระเมินท่ีเป็นผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 

ง. หน่วยงานตน้สงักดั ศธจ.และผูท้รงคณุวฒุิจาก สมศ. 

22. ขอ้ใดคือการประเมินคณุภาพของสถานศกึษาโดยอาศยัความเชี่ยวชาญ 

ก. expert judgement 

ข. peer review 

ค. holistic rubrics 

ง. evidence based 

23. ขอ้ใดเป็นขอ้ดีของการประเมินแบบองคร์วม    

ก. ประเมินประเด็นย่อย 

ข. ใหค้ะแนนส่ิงที่ประเมินแบบกวา้ง 

ค. ประเมินผลงานโดยใชม้ิติ/เกณฑห์ลายดา้น 

ง. ใหค้วามส าคญักบัการประเมินแต่ละประเด็น 

24. ขอ้ใดเรียงล าดบัขัน้ตอนการประกนัคณุภาพการศกึษาไดถ้กูตอ้งที่สดุ 

ก. ประเมินผลและตรวจสอบ , ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา , ด าเนินงาน
ตามแผน , จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา , ตดิตามผลการ
ด าเนินการ , จดัท า/จดัส่งรายงานการประเมินฯ 

ข. ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา , ด าเนินงานตามแผน , ประเมินผลและ
ตรวจสอบ , จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา , ติดตามผลการ
ด าเนินการ , จดัท า/จดัส่งรายงานการประเมินฯ 

ค. ประเมินผลและตรวจสอบ , ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา , จดัท า
แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา , ด าเนินงานตามแผน , ติดตามผลการ
ด าเนินการ , จดัท า/จดัส่งรายงานการประเมินฯ 

ง. ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา , จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษา , ด าเนินงานตามแผน , ประเมินผลและตรวจสอบ , ตดิตามผลการ
ด าเนินการ , จดัท า/จดัส่งรายงานการประเมินฯ 
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25. ท าไมสถานศกึษาตอ้งมีการด าเนนิงาน “การประกนัคณุภาพภายนอก” 

ก. ใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรบัการส่งเสรมิและก ากบัดแูล การตรวจสอบ  การ
ประเมินผลและ การประกนัคณุภาพทางการศกึษา  

ข. เพื่อเป็นการประกนั คณุภาพและใหม้ีการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

ค.  เพื่อส่งเสรมิและก ากบัดแูล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคณุภาพทาง
การศกึษา ของสถานศกึษา 

ง.  เพื่อเป็นการรบัรองคณุภาพและใหม้ีการพฒันาคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

 

เฉลย 

  ขอ้ 1  ข ขอ้ 2  ก ขอ้ 3  ข ขอ้ 4  ค ขอ้ 5  ก 

  ขอ้ 6  ง ขอ้ 7  ก ขอ้ 8  ค ขอ้ 9  ค ขอ้ 10  ข 

  ขอ้ 11  ง ขอ้ 12  ค ขอ้ 13  ง ขอ้ 14  ค ขอ้ 15  ง 

  ขอ้ 16  ค ขอ้ 17  ก ขอ้ 18  ก ขอ้ 19  ข ขอ้ 20  ง 

  ขอ้ 21  ค ขอ้ 22  ก ขอ้ 23  ค ขอ้ 24  ง ขอ้ 25  ข 
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ตอนที ่2 แบบประเมินสมรรถนะดา้นทกัษะ 

เครื่องมือนีใ้ชส้  าหรบัประเมินสมรรถนะครูดา้นทกัษะ ในการประกนัคณุภาพการศกึษา โปรดท า

เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกบัทกัษะในดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของทา่น  ซึ่งมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน 

โดยมีความหมาย ดงันี ้

5 หมายถงึ มีความสามารถและทกัษะในการด าเนินกิจกรรมนัน้ในระดบัมากที่สดุ 

4 หมายถงึ มีความสามารถและทกัษะในการด าเนินกิจกรรมนัน้ในระดบัมาก 

3 หมายถงึ มีความสามารถและทกัษะในการด าเนินกิจกรรมนัน้ในระดบัปานกลาง 

2 หมายถงึ มีความสามารถและทกัษะในการด าเนินกิจกรรมนัน้ในระดบันอ้ย 

1 หมายถงึ มีความสามารถและทกัษะในการด าเนินกิจกรรมนัน้ในระดบันอ้ยที่สดุ  

ที ่ กิจกรรม 

ความสามารถและทักษะ 

ในการด าเนินกจิกรรม 

5 4 3 2 1 

การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

1 นโยบายการปฏิรูปการศกึษาและการประกนั
คณุภาพการศกึษา 

     

2 ปฏิบตัิตามกฎกระทรวง การประกันคณุภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2561  

     

3 การวิเคราะหม์าตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน      

4 การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา      

5 การก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศกึษา      

การวิเคราะหแ์ผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

6 การด าเนินการใหบ้รรลเุป้าหมายของสถานศกึษา      

7 การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาชอง
สถานศึกษา 

     

8 การน าแผนพฒันาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบตัิ      

9 การด าเนินการตามแผนพฒันาการศกึษาของ
สถานศึกษา 

     

10 การก าหนดความตอ้งการในการพฒันา      

11 การก าหนดระดบัคณุภาพของสถานศกึษาตาม
รูปแบบการประเมินแนวใหม่   

     

12 การประเมินผล และตรวจสอบคณุภาพการศกึษา
ภายในสถานศกึษา 
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ที ่ กิจกรรม 
ความสามารถและทักษะ 

ในการด าเนินกจิกรรม 

5 4 3 2 1 

การพัฒนาการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
13 วิเคราะหโ์ครงการ กิจกรรม ในการประเมินคณุภาพ

ภายในท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา 

     

14 การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ตามรูปแบบการ
ประเมินแนวใหม่   

     

15 การน าผลการประเมินคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพการศกึษา
ของสถานศกึษา 

     

16 ออกแบบระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในสถานศกึษา 

     

การประเมินคุณภาพภายนอก 

17 การเชื่อมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพภายใน
และการประเมินคณุภาพภายนอก 

     

18 การวิเคราะหก์รอบแนวทางการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

     

19 การน าเสนอขอ้มลูในการเขา้รบัการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสี่ 

     

20 การพิจารณาสถานศกึษา สรรหาเอกสาร รอ่งรอย
เพื่อขอเขา้รบัการประเมินความโดดเด่นของ
สถานศึกษา 
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ตอนที ่3 แบบประเมินสมรรถนะดา้นเจตคต ิ

เครื่องมือนีใ้ชป้ระเมินสมรรถนะครูดา้นเจตคติ ในการประกนัคณุภาพการศกึษา โปรดท าเครื่องหมาย / 

ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน  ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยมีความหมาย ดงันี  ้

  5 หมายถึง มีเจตคติที่ดีต่อการประกนัคณุภาพการศกึษาในระดบัมากที่สดุ 

  4 หมายถึง มีเจตคติที่ดีต่อการประกนัคณุภาพการศกึษาในระดบัมาก 

  3 หมายถึง มีเจตคติที่ดีต่อการประกนัคณุภาพการศกึษาในระดบัปานกลาง 

  2 หมายถึง มีเจตคติที่ดีต่อการประกนัคณุภาพการศกึษาในระดบันอ้ย 

  1 หมายถึง มีเจตคติที่ดีต่อการประกนัคณุภาพการศกึษาในระดบันอ้ยที่สดุ 

ที ่ รายการ 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

ความตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคณุภาพการศึกษา 

1 การเห็นความส าคญัของการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

     

   2 ความตระหนกัในบทบาทหนา้ที่ตอ่การประกนั
คณุภาพการศกึษา 

     

3 ความตระหนกัในการพฒันาตนเองเก่ียวกบัการ
ประกนัคณุภาพภายใน 

     

4 ความตระหนกัในการพฒันาตนเองเก่ียวกบัการ
ประเมินคณุภาพภายนอก 

     

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

5 การมีส่วนรว่มในการพฒันาการศกึษาของ
สถานศกึษา 

     

6 การมีส่วนรว่มในดา้นการวางแผนการปฏิบตัิงาน
ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 

     

7 การมีส่วนรว่มในการด าเนินงานดา้นการประกนั
คณุภาพการศกึษา 

     

8 การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นโอกาสในการ
พฒันางานของตนเอง 
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ที่ รายการ ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การสนับสนุนในการด าเนินงาน 
9 การประกนัคณุภาพการศกึษาท าใหเ้กดิการเรียนรู ้

หลากหลายรูปแบบ 

     

10 การส่งเสรมิใหบ้คุลากรในสถานศกึษามีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นเรื่องที่
ส  าคญั 

     

11 การด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาส่งผลให้
สถานศกึษามีการพฒันาอย่างตอ่เนื่อง 

     

12 การด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาส่งผลให้
บคุลากรในสถานศกึษามีความกระตือรือรน้ในการ
พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

     

13 รว่มรบัผิดชอบ ชว่ยเหลือ สนบัสนนุในการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างเต็มใจ 

     

14 มีความมุง่มั่น ทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจเพื่อพฒันา
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

     

15 พรอ้มที่จะน าผลการประเมินมาปรบัปรุงและพฒันา
ตนเองและสถานศกึษา 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของครูตอ่รูปแบบการนิเทศการศึกษา 

ทีเ่สริมสร้างสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 

ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจนี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความพึงพอใจของครูที่ต่อรูปแบบการ

นิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา  

2. แบบสอบถามมี 2 ตอน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ตอนที่ 1   ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ตอนที่ 2   การประเมินความพึงพอใจของครูที่ต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสริมสรา้ง

สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. เพศ      (   ) หญิง  (   ) ชาย 

2. อายุ      (   ) ระหว่าง 50-60 ปี (   ) ระหว่าง 40-49 ปี  (   ) ระหว่าง 30-39 ปี  (   ) นอ้ยกว่า30ปี 

3. ต าแหน่ง    

(   ) ผูอ้  านวยการโรงเรียน  (   ) รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 

(   ) ครูคศ. 4 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (   ) ครูคศ. 3 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

(   ) ครูคศ. 2 วิทยฐานะช านาญการ (   ) ครูคศ. 1 

(   ) ครูผูช้่วย      

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด   

(   ) ปรญิญาตรี   (   ) ปรญิญาโท 

(   ) ปรญิญาเอก   (   ) อ่ืน ๆ          (โปรดระบ)ุ................................... 

5. ประสบการณก์ารท างาน  (   ) 1-5 ปี  (   ) 6-10 ปี  (   )11-15 ปี  (   )16-20 ปี  (   )20 ปีขึน้ไป 

6. ประสบการณใ์นการท างานประกันคุณภาพการศึกษา  

(   ) 1-5 ปี  (   ) 6-10 ปี  (   ) 11-15 ปี  (   ) 16-20 ปี  (   ) 20 ปีขึน้ไป 
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ตอนที ่2 การประเมินความพึงพอใจของครูที่ต่อรูปแบบการนิเทศการศกึษาที่เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้น
การประกนัคณุภาพการศกึษา 

โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความรูส้ึกที่เป็นจริงของท่าน ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศ
การศึกษาที่เสริมสรา้งสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพการศึกษา โดยก าหนดความหมายของตวัเลขในแต่ละ
ระดบั ดงันี ้

 5 หมายถึง ท่านมีความรูส้กึชอบและมีความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ ในระดบัมากที่สดุ 
4 หมายถงึ ท่านมคีวามรูส้กึชอบและมีความพงึพอใจต่อรูปแบบฯ ในระดบัมาก 

3 หมายถงึ ท่านมคีวามรูส้กึชอบและมีความพงึพอใจต่อรูปแบบฯ ในระดบัปานกลาง 

2 หมายถงึ ท่านมคีวามรูส้กึชอบและมีความพงึพอใจต่อรูปแบบฯ ในระดบันอ้ย 

 1 หมายถงึ ท่านมคีวามรูส้กึชอบและมีความพงึพอใจต่อรูปแบบฯ ในระดบันอ้ยที่สดุ 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ความเหมาะสม 
1. ความเหมาะสมของรูปแบบ ขัน้ตอน และกระบวนการ      

2. ความเหมาะสมของเนือ้หา กบัระยะเวลาการจดักิจกรรม      

3. เนือ้หาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบ      

4. ความทนัสมยัของเนือ้หาและกิจกรรม      

5. ระยะเวลาของรูปแบบมีความเหมาะสม      

การน าไปใชป้ระโยชน ์

6. มีความเป็นระบบ ชัดเจน เขา้ใจง่าย      

7. มีความยืดหยุ่นตามบริบทของสถานศกึษา      

8. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละแสดงความ
คิดเห็น 

     

9. มีส่วนรว่มและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ย่างทั่วถึง      

10. ความรู ้ความเขา้ใจในการประกันคุณภาพการศกึษา หลงั
การใชรู้ปแบบฯ 

     

11. สามารถน ากิจกรรมไปปรบัใชใ้นการปฏิบตัิจริงได ้      

12. ความมั่นใจในการน าความรู ้ทกัษะ ท่ีไดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้น
การด าเนินงาน 

     

13. ความมั่นใจในการเผยแพร/่ถ่ายทอดความรูท่ี้ไดร้บัใหแ้ก่
บคุคลอื่นได ้
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

บรรยากาศในระหว่างการใช้รูปแบบ 

14. มีบรรยากาศแบบกลัยาณมิตร      

15. บรรยากาศและความน่าสนใจในการจดักิจกรรม      
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                       ภาคผนวก จ หนงัสือเชิญผูท้รงคณุวฒุิและผูเ้ชี่ยวชาญ 
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                                    ภาคผนวก ฉ ภาพกิจกรรม 
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บรรยากาศการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบการนิเทศ 

ทีเ่สริมสร้างสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 
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บรรยากาศการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบการนิเทศ 

ทีเ่สริมสร้างสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู 
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                               ภาคผนวก ช ใบรบัรองจรยิธรรมในมนษุย ์
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พิมพส์ดุา เอี่ยมสกลุ 
วัน เดือน ปี เกิด 8 กรกฎาคม 2520 
สถานทีเ่กิด เชียงใหม่ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2538 มธัยมศกึษาปีที่ 6  

จาก โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพตัรศกึษา"  
พ.ศ. 2542 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาการประถมศกึษา  
จาก สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่  
พ.ศ. 2548 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาไทย  
จาก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
พ.ศ. 2563 ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต                                                  
สาขาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู ้ 
แขนงวิชาการศกึษาเพื่อการพฒันา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 189/115 ชญยลบลเูลอวารด์ หมู่ที่ 5 ต าบลสเุทพ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 50200     
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