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บทคัดยอ 
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ช่ือผูวิจัย    ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ   
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 การประเมินผลโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบกิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหมนีผู้วิจัย
กําหนดวัตถุประสงคการวิจัยแบงออกเปน 4 ขอ คือ 1) เพ่ือประเมินความรู ความสามารถตามสมรรถนะ
ของศึกษานิเทศก   2)เพ่ือประเมิน สมรรถนะของศึกษานิเทศกดาน (2.1) การดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(2.2)การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล และ (2.3)การดําเนินการแผนการนิเทศ  3) เพ่ือประเมินคุณลักษณะ
และพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก 4) เพ่ือเสนอรูปแบบการนิเทศและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของศึกษานิเทศกเปนงานวิจัยการประเมินโครงการ(Evaluation Research)ประเภทผสมผสานวิธี 
(Mixed Methods) โดยมีกา รเก็บขอมูลดวยวิธีการเชิงปริมาณ(Quantitative Methods)และวิธี                  
เ ชิงคุณ ภา พ(Qualitative Methods)แ ละมี กา ร ต รวจ ส อบสา มเส า (Triangulation)ด า นขอ มู ล                        
ดานระเบียบวิธี  ดานผูวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1)แบบสัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอ
ความรูความเขาใจ  ความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก  จากผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และหัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 2) ประเด็น                     
การสนทนากลุมเกี่ยวกับความรู  ความเขาใจ  ความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศกสําหรับ
ศึกษานิเทศก 3) แบบสัมภาษณคุณลักษณะศึกษานิเทศกสําหรับผูอํานวยการโรงเรียน 4) ประเด็น
สนทนากลุมคุณลักษณะของศึกษานิเทศกสําหรับครูอาจารยในโรงเรียน 5)แบบสอบถามคุณลักษณะ 
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ศึกษานิเทศกสําหรับผูอํานวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  6)แบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัย 7)แบบประเมินแผนพัฒนารายบุคคล 8) แบบบันทึกสาระสําคัญแผนดําเนินการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก  9)แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของศึกษานิเทศกแบบออนไลน(Online)                
10) แบบสัมภาษณผูกําหนดนโยบายและแนวคิดสูการปฏิบัติ  วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%)                  
คาเฉลี่ย( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจและความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก  คือมี
ความรู ความเขาใจและสมารถปฏิบัติงานในดานการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวัด
และประเมินผลการวิจัย  สื่อและเทคโนโลยี  มีความสามารถในการใหความรู และเสริมสราง                   
ความเขาใจใหคําปรึกษา  ชวยเหลือ แนะนํา  กํากับติดตามงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
โดยมีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพครู เพ่ือขยายผลสูนักเรียนใหมีคุณภาพ  เปนผูประสานขยาย
ผลและถายทอดความรู เชิงทฤษฎี สูการปฏิบัติ  เปนผู วิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม                      
ทางการศึกษาสูการปฏิบัติในสถานศึกษา  มีความรู  ความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง มีทักษะ
กระบวนการคิด  การแกปญหา  การสื่อสาร  และทํางานเปนทีม 
 2.สมรรถนะของศึกษานิเทศก ดานการวิจัยเชิงคุณภาพพบวาอยูในระดับปานกลาง และ
สามารถต้ังชื่อเร่ืองงานวิจัยไดอยูในระดับสูง  และพบวางานวิจัยสวนใหญใชวิธีการเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Methods) รวมกับการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Methods)โดยการใชวิธีการเชิง
คุณภาพเขาไปเสริมการวิจัยเชิงปริมาณ สมรรถนะดานการเขียนแผนพัฒนาตนเอง มีคุณภาพอยูในระดับ
มาก และเขียนไดสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เนนการ
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และความสามารถในการทําวิจัยและสวนใหญใช
วิธีการพัฒนาโดยการอบรม  ดานแผนดําเนินการนิเทศพบวาสวนใหญใหความรูแกครูในเร่ืองของ             
แนวการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใชวิธีการนิเทศตามวงจร PDCA และPIDRE  และ
กัลยาณมิตรนิเทศ 
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3.  คุณลักษณะของศึกษานิ เทศก  พบวา  ศึกษา นิ เทศก มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคคือ                         
1) วุฒิการศึกษาขั้นตํ่าในระดับปริญญาโท 2) มีบุคลิกความเปนวิชาการและมีความเปนผูนํา                          
3) มีประสบการณในการสอนมากอน หรือ เคยเปนผูบริหารสถานศึกษา 4) มีความเขาใจการจัด
การศึกษาตามหลักการเรียนรูและมีความเขาใจนโยบายจากสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
5) มีความรูดานการนิเทศการศึกษา การทําวิจัยในเชิงปริมาณ และนวัตกรรมการศึกษา 6) มีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 7) มีจิตอาสา และมีความเปนกัลยาณมิตรคุณลักษณะที่ควรปรับปรุง                  
1) ความรูความเขาใจเร่ืองการวิจัยเชิงคุณภาพ 2) ขาดความชํานาญเฉพาะกลุมสาระวิชา 3) ขาดความ
เช่ียวชาญในดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมการนิเทศ พบวา               
1) ศึกษานิเทศกไปนิเทศตามโรงเรียนโดยเฉลี่ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 2) ศึกษานิเทศกเปนผูนําพานโยบาย
จากสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) ศึกษานิเทศกเปนผูจัดการฝกอบรมในการพัฒนาครู                   
4) ศึกษานิเทศกมีพฤติกรรมการนิเทศดวยหลักกัลยาณมิตร  

4. รูปแบบการนิเทศของแตละเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองบริบท
ของแตละเขตพ้ืนท่ี  ควนเนนรูปธรรม โดยใชบริบทเปนฐาน (Context based Supervision) และควรใช
การวิจัยเปนฐานในการนิเทศ(Research based Supervision) โดยมีกระบวนการนิเทศการศึกษาวิจัยตาม
บริบท (Research by Context ) 2)การรวมวางแผน(Planning) 3)รวมดําเนินการ (Doing) 4)รวมสะทอน
กลับ(Reflecting) 5)รวมประเมินผล(Evaluating)และ6) รวมการปรับปรุงและพัฒนา(Improving and 
Developing) โดยมีการประชุมใหขอมูลยอนกลับ (Feedback Workshop)ในทุกขั้นตอนของการนิเทศ
และคุณลักษณะของศึกษานิเทศกที่พึงประสงคหรือมืออาชีพ คือควรเนนผูใหคําปรึกษาชวยเหลือ
(Coach) เปนพ่ีเลี้ยง(Mentor) เปนผูวิจัย(Researcher)เปนผูพัฒนา(Developer) ศึกษานิเทศกท่ีพึงประสงค
ควรจะมีลักษณะ 9Cs9Ts9Ss เปนผูท่ีมีความรูแบบ 9Cs คือ  มีความสามารถแบบ 9Ts และมี
บุคลิกลักษณะแบบ  9Ss ดังนี้  ดานความรู  9Cs ;   COVER, CLEAR, CONTENT  ,CREATIVE, 
CONGRUENCE, CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT ดานความสามารถ 9Ts ; 
,TARGET, TRANSFER, TACTICS, TECHNOLOGY, TEAM, TECHNIQUE, THINKING, TREND, 
TEACHER OF TEACHERS ดานบุคลิกลักษณะ 9Ss ;SMART, SMILE,SMALL,SUPER 
MODEL,SPIRIT, SHARING,SERVICE MIND, STANDARD, SOCIAL RELATIONSHIP  
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The main purpose of this research (An Evaluation Project for Leveling the Teacher Quality 
System : The New Supervision Development Activity) were 4 objectives 1) to evaluate knowledge 
and ability follow supervision’s competency 2) to evaluate supervision’s competency on 
(2.1)qualitative research (2.2) individual development plan and (2.3) supervision process plan                   
3) to evaluate attribution and behavior of supervision  4) to offer supervision Model and desirable 
characteristics of supervision. This research was project evaluation with mixed methods research. 
Data collection used quantitative and qualitative methods and checked data, methodology and 
researcher by triangulation. Research instruments were interview forms, focus group guideline and 
assessment forms. The obtained data were analyzed by mean ( X ), standard deviation (S.D.) and 
content analysis.  

The research results found that : 
1. Supervision had knowledge and ability follow supervision’s competency in curriculum, 

instruction, assessment, research, media, ICT, educational quality development, can trained, can made 
understanding, can checked for teachers by advised and counseling. Supervision’s role were 
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important in upper level teacher quality for high quality students, were transfer theory to implement, 
were researcher who develop education innovation to used in school and were thinking skill, problem 
solving skill, communicative skill and team working. 

2. Supervision’s competency on (1) individual development plan were high level, 
supervision can write individual development plan congruency with policy of the Office of the Basic 
Education Commission, focus self development in English communicative skill and research skill  (2) 
qualitative research were medium level, supervision can offer topic research in high level, the most 
research used qualitative and quantitative methods (3) supervision process plan were train teachers 
about child center or student center, used PDCA model,  PIDRE model and critical friends. 

3. Attribution of supervision found 1) graduated master degree 2) had academic leadership 
3) had experience or ever an administrator before 4) understand educational management with 
methods and understand policies of the Office of the Basic Education Commission 5) had knowledge 
in educational supervision, research in quantitative methods and educational innovation 6) love and 
professional faith, volunteer mind and critical friends. By the way, attribution of supervision should 
improve found 1) research in qualitative methods 2) expert in discipline 3) expert in English 
communicative and ICT. Behavior of supervision found 1) supervision supervised at school available 
2 times per semester 2) supervision connected policy from the Office of the Basic Education 
Commission to school 3) supervision were trainer for teacher development 4) supervision supervised 
by critical friends.  

4. Supervision model and desirable characteristics of supervision found; supervision model 
in each educational service area offices should be variedly and concretely by context based 
supervision and research based supervision. Educational supervision process should 1) research by 
context 2) planning 3) doing 4) reflecting 5) evaluating and 6) improving and developing.  In each 
step on process should commit stakeholders to discuss and feedback workshop. And desirable 
characteristics of supervision should be coach, mentor, researcher and developer. Desirable 
characteristics of supervision were  9Cs9Ts9Ss  had KPA; knowledge  9Cs   ;   COVER, CLEAR, 
CONTENT  ,CREATIVE, CONGRUENCE, CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT 
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psychomotor 9Ts ; TARGET, TRANSFER, TACTICS, TECHNOLOGY, TEAM, TECHNIQUE, 
THINKING, TREND, TEACHER OF TEACHERS and attitude 9Ss; SMART, 
SMILE,SMALL,SUPER MODEL,SPIRIT, SHARING,SERVICE MIND, STANDARD, SOCIAL 
RELATIONSHIP 

. 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 รายงานการวิจัย เร่ือง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ กิจกรรมการพัฒนา
นิเทศแนวใหม  มีรายละเอียดท่ีแสดงถึงสาระสําคัญของการวิจัย ดังนี้ 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือประเมินความรู ความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก  
2. เพ่ือประเมินสมรรถนะของศึกษานิเทศกดาน (2.1) ความสามารถในการดําเนินการวิจัยเชิง

คุณภาพ  (2.2) การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล  และ (2.3) ความสามารถในการดําเนินการแผนการนิเทศ  
       3. เพื่อประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก 
       4. เพ่ือเสนอรูปแบบการนิเทศและคุณลักษณะอันพึงประสงคของศึกษานิเทศก 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ขอบเขตดานกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
     1. กลุมผูใหขอมูลระดับเขตพ้ืนที่ ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   รอง

ผูอํานวยการ จํานวน 19 คน หัวหนากลุมนิเทศติดตาม  และประเมินผลการศึกษา  จํานวน 19 คน และ
ศึกษานิเทศกจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จาก 19 เขตตรวจราชการ จํานวน  165  คน ศึกษานิเทศก
ท่ีตอบแบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศแบบออนไลน (Online)  จํานวน  209  คน                    

                     2. กลุมผูใหขอมูลระดับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแก ผูบริหารหรือรองวิชาการ จํานวน 19 
คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูหรือครูผูสอน จากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  19 เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จํานวน  242 คน จาก 19 เขตตรวจราชการ  และครูผูสอนที่ตอบแบบประเมินคุณลักษณะและ
พฤติกรรมการนิเทศ  จํานวน 417 คน  
                  3. กลุมผูกําหนดนโยบายและพัฒนาแนวคิดสูการปฏิบัติ ไดแกผูบริหารสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมท้ังนักวิชาการที่เกี่ยวของ 
จํานวน 3 คน 
           2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จาก 19 เขต 
ตรวจราชการ  
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           3. ขอบเขตดานระเบียบวิธี       เปนงานวิจัยการประเมินโครงการประเภทผสมผสานวิธี (Mixed 
Methods) โดยมีการเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative methods) และเชิงคุณภาพ    (Qualitative 
methods)   และมีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) ดานขอมูล   ดานระเบียบวิธี และดานผูวิจัย 
         4. ขอบเขตการประเมิน 

1.ความรู ความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก 
2. สมรรถนะของศึกษานิเทศก ในดาน (2.1) ความสามารถในการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(2.2) การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล   และ(2.3) ความสามารถในการดําเนินการแผนการนิเทศ  
3.คุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ กจิกรรมการพัฒนานิเทศแนว

ใหม” เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยใชแนวคิดการประเมินโครงการของ Robert 
E. Stake , Daniel L. Stufflebeam และ Raplh W. Tyler  เปนการประเมินโครงการดวยวิธีการเชิง
ผสมผสานวิธี (Mixed  Methods) ดวยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods)  และวิธีเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Methods)  
เครื่องมือวิจัย  
             เครื่องมือท่ีใชในการประเมินโครงการจําแนกตามหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบนิเทศแนว
ใหม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1. แบบสัมภาษณผูบริหาร สพป. สพม.และหัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 
2. แบบสนทนากลุม ศึกษานิเทศกประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3. แบบประเมินงานวิจัยเชิงคุณภาพของศึกษานิเทศก 
4. แบบประเมินการพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
5. แบบบันทึกสาระสําคัญแผนดําเนินการนิเทศของศึกษานิเทศก 
6. แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศกแบบออนไลน (Online) 
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ระดับโรงเรียน 
1. แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน 
2. แบบสนทนากลุมคร-ู อาจารยโรงเรียน 
3. แบบประเมินคุณลักษณะของศึกษานิเทศกที่เขามานิเทศในโรงเรียน 

ระดับนโยบาย 
แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการดําเนินโครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากผูบริหารโครงการ 

 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใช
สถิติเชิงพรรณนา ดวยการแจงแจงความถี่ รอยละ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สรุปผลการวิจัย 

1. ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจและความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก   
คือมีความรู ความเขาใจและสมารถปฏิบัติงานในดานการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผลการวิจัย  สื่อและเทคโนโลยี  มีความสามารถในการใหความรู และเสริมสราง
ความเขาใจใหคําปรึกษา  ชวยเหลือ แนะนํา  กํากับติดตามงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
มีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพครู เพื่อขยายผลสูนักเรียนใหมีคุณภาพ  เปนผูประสานขยายผล
และถายทอดความรูเชิงทฤษฎี สูการปฏิบัติ  เปนผูวิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทาง
การศึกษาสูการปฏิบัติในสถานศึกษา  มีความรู   ความเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีทักษะ
กระบวนการคิด  การแกปญหา  การสื่อสาร  และทํางานเปนทีม 
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2. ผลประเมินสมรรถนะของศึกษานิเทศกใน 3 ดาน พบวา   

2.1) คุณภาพของงานวิจัยของศึกษานิเทศก จํานวน 186 เร่ือง มีคุณภาพอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  2.03  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 (หรือคิดเปนรอยละ 
49.21) เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบของงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงท่ีสุด พบวา องคประกอบดานช่ือเร่ือง  มี
รอยละของคาเฉลี่ยเทากับ 80.00 รองลงมาคือวัตถุประสงคการวิจัย และขอบเขตการวิจัย (มีรอยละของ
คาเฉลี่ยเทากับ 75.50  และ  73.00 ตามลําดับ)  

2.2) แผนพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก (ID Plan) จํานวน 168 แผน มีคุณภาพใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทกับ 0.61 เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานความสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 รองลงมาคือ ดานความ
ชัดเจนของการระบุประโยชนที่ไดรับและความชัดเจนของการระบุประเด็นท่ีตองพัฒนา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.23 และ 2.85 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.13 และ 0.59 ตามลําดับ  

2.3) แผนปฏิบัติการนิเทศของศึกษานิเทศกพบวา มีแผนการปฏิบัติการนิเทศท่ีเนนการ
ใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือที่จะสงผลตอคุณภาพของผูเรียนโดยใชวิธีการ
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นิเทศ ไดแก วงจรปฏิบัติการ PDCA การนิเทศแบบ PIDRE ของสงัด อุทรานันท การนิเทศแบบช้ีแนะ 
(Coaching) และรูปแบบกัลยามิตรนิเทศ 

 

 
 

3.คุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศกพบวา ศึกษานิเทศกประเมินตนเอง
วา มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  มีความเปนกัลยาณมิตร  มีคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีภาวะผูนําทางวิชาการ  มีการประเมินตนเองในการพัฒนางาน
อยูในระดับสูง  และมีพฤติกรรมการนิเทศที่ชวยเหลือใหคําปรึกษาแบบกัลยาณมิตร  สวนผูเกี่ยวของคือ 
ผูบริหารระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  ครู อาจารย มองวาศึกษานิเทศกสวนใหญทํางานตาม
บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก แตเนนการกํากับติดตามงานตามนโยบายของ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากกวาบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก 
คือการใหคําปรึกษา แนะนําชวยเหลือครู  แตสวนใหญมีความเปนกัลยาณมิตรนิเทศ  

      4. รูปแบบการนิเทศของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนอง
บริบทของแตละเขตพ้ืนท่ี  ควนเนนรูปธรรม โดยใชบริบทเปนฐาน(Context based Supervision) และ
ควรใชการวิจัยเปนฐานในการนิเทศ (Research   based Supervision)โดยมีกระบวนการนิเทศการ
ศึกษาวิจัยตามบริบท (Research by Content ) 2)การรวมวางแผน(Planning) 3)รวมดําเนินการ(Doing) 4)
รวมสะทอนกลับ(Reflecting) 5)รวมประเมินผล(Evaluation) และ6) รวมการปรับปรุงและพัฒนา
(Improvement and Development) โดยมีการประชุมใหขอมูลยอนกลับ (Feedback  Workshop)ในทุก
ขั้นตอนของการนิเทศและคุณลักษณะของศึกษานิเทศกที่พึงประสงคหรือมืออาชีพ คือควรเนนผูให
คําปรึกษาชวยเหลือ(Coach) เปนพ่ีเลี้ยง(Mentor) เปนผูวิจัย(Researcher)เปนผูพัฒนา(Developer) มี
สมรรถนะหลักคือ มีทักษะการคิด  การแกปญหา  การวิจัย  การสื่อสาร  การทํางา นเปนทีม  
ศึกษานิเทศกท่ีพึงประสงคควรจะมีลักษณะ  9Cs, 9Ts,  9Ss เปนผูท่ีมีความรูแบบ 9Cs คือ   มี
ความสามารถแบบ 9Ts และมีบุคลิกลักษณะแบบ  9Ss ดังนี้  ดานความรู  9Cs ; COVER, CLEAR, 
CONTENT, CREATIVE, CONGRUENCE, CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT 
ดานความสามารถ 9Ts ; TARGET, TRANSFER, TACTICS, TECHNOLOGY, TEAM, 
TECHNIQUE, THINKING, TREND, TEACHER OF TEACHERS  ดานบุคลิกลักษณะ  9Ss ; 
SMART,SMILE, SMALL, SUPER MODEL, SPIRIT, SHARING, SERVICE MIND,  STANDARD,  
SOCIAL RELATIONSHIP 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ศึกษานิเทศกควรพัฒนาความรู ความเขาใจและความสามารถ สมรรถนะของศึกษานิเทศก
ดวยตนเองตามความตองการโดยสังเคราะหจากแผนพัฒนารายบุคคล ID Plan แตท้ังนี้หนวยงานระดับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรสงเสริมสนับสนุน
งบประมาณและเวลาเพ่ือใหศึกษานิเทศกไดพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมี
สาขาวิชาท่ีศึกษานิเทศกสนใจ เชน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษา  วิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา และสาขาอื่นๆ เพ่ือนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน  โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทําขอตกลงความรวมมือ (MOU)กับ
สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเขตพ้ืนที่จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการในขอบขายทักษะความรูท่ีศึกษานิเทศกสนใจ หรือใหไปรวมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ
อบรมระยะสั้น 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหศึกษานิเทศกพัฒนาสมรรถนะ
ตนเองอยางจิรงจังในรูปแบบการการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งตอบแทนสําหรับศึกษานิเทศกท่ีมี
ความสามารถในการปฏิบัติตนตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก เชนการสนับสนุนงบประมาณใน                
การวิจัย โดยแบงงบประมาณสนับสนุนตามงวดเวลา อาทิ งวดแรกเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย (Research 
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Proposal) งวดท่ี 2 หลังจากการรายงานผลการวิเคราะหขอมูล และงวดสุดทายหลังการจัดทํารูปเลม
ฉบับสมบูรณ เปนตน นอกจากนี้ควรจัดให มีการประกวดหรือนําเสนอผลงานวิจัยดี เดนของ
ศึกษานิเทศก 
 3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีรับผิดชอบควรมีการเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับสมรรถนะของศึกษานิเทศกท้ัง 3 ดาน ไมวาจะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนาตนเอง และ
การปฏิบัติการนิเทศ ในลักษณะของการสังเคราะหกระบวนการและผลท่ีได จากนั้นมีการนําเสนอเพ่ือ
เผยแพรสูบุคคลท่ัวไป 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

1. การผลการวิจัยพบวา ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจและความสามารถตามสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกโดยเฉพาะในดานความรู ความเขาใจ สวนความสามารถท่ีเปนการนําทฤษฎีไปสู                      
การปฏิบัตินั้นควรมีการติดตามและพัฒนาตอยอดเปนระยะ โดยดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
ดําเนินการในลักษณะของความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 
สํา นักงา นเขตพ้ืนที่ก ารศึก ษา ประถมศึกษา (สพป. ) และมัธยมศึกษา(สพม. ) และสถา บัน                        
อุดมศึกษา และสถานศึกษาท่ีมีบทบาทในการสะทอนกลับผลการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก 

2.  ผลการวิจัยนี้ไดนําเสนอรูปแบบในการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดแผนพัฒนา
ตนเอง และการปฏิบัติการนิเทศของศึกษานิเทศก โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็น ซึ่งศึกษานิเทศก
สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศกได 

3. การนําผลรูปแบบการนิเทศไปใช ควรปรับใหเหมาะสมกับบริบทของการนิเทศในแตละ
เขตพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการศึกษา  

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาความสามารถของศึกษานิเทศกในเรื่องของการนิเทศโดยใชวิจัยเปน
ฐานและการศึกษาความสามารถใน การ Reflective Coaching  เม่ือจําแนกตามสถานภาพของ
ศึกษานิเทศก 
 2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบออนไลน (Online) 
 3. ควรมีการวิจัยและพฒันารูปแบบการพัฒนาศึกษานิเทศกแนวใหม โดยพิจารณาตัวแปรดาน
สถานภาพของศึกษานิเทศก 
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 4. ควรมีการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพของศึกษานิเทศกท่ีเปนผลจากการดําเนินโครงการนี้ 
โดยใชวิธีการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบชาติพันธุวรรณนาอภิมานเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม
ในการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศกตอไป 
 5. ควรมีการสังเคราะหแผนพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศกและผลท่ีเกิดขึ้นเพ่ือนําผล                       
การสังเคราะหไปดําเนินการจัดการความรู เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในการพัฒนาสมรรถนะ
ศึกษานิเทศก 
 6. ควรมีการสังเคราะหความรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติการนิเทศของศึกษานิเทศกซึ่งจะเปนผลทํา
ใหไดวิธีการนิเทศใหมๆ เพ่ือเปนแบบอยางในการปฏิบัติการนิเทศใหมีคุณภาพตอไป 
 7. ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศเม่ือจําแนกตามสถานภาพ
ของศึกษานิเทศกในดาน เพศ อายุ ประสบการณการเปนศึกษานิเทศก ตําแหนงวิทยฐานะ สังกัด                     
เขตพ้ืนที่การศึกษา ( สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา) 
 8. ควรมีการวิจัย เพ่ือประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบกิจกรรมการพัฒนานิเทศ
แนวใหมในทุกระยะของการดําเนินโครงการและควรมีการวิจัยศึกษาประสิทธิผลของโครงการทุกเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีเกิดกับศึกษานิเทศก ครู และนักเรียน  
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 การเรียนรูจากการประเมินโครงการนี้เปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนอยางย่ิง  โดยเฉพาะการ
เรียนรูจากประสบการณจริง ไดเรียนรูแลกเปลี่ยนเรียนรู สัมผัสจากเขตพ้ืนที่การศึกษา จากสถานศึกษา 
ดวยการเก็บขอมูลแบบผสานวิธีสงผลจนกลายเปนแหลงขอมูลใหการประเมินโครงการยกระดับ
คุณภาพครูท้ังระบบกิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหม ไดขอมูลท่ีแตกตางหลากหลายมากมาย เพ่ือ
หลอมรวมเปนผลการประเมินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงคโครงการ และเนื่องจากการประเมิน
โครงการคร้ังนี้ไมไดเปนการประเมินเพ่ือจับผิดตัดสินวาได-ตก ผาน-ไมผาน แตเปนการตัดสินคุณคา
ของโครงการในแตละประเด็น และเปนการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ไดแนวคิดท่ีเสนอเปนรูปแบบการนิเทศและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของศึกษานิเทศก พรอมกับขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอโครงการ  
 ขอขอบคุณศึกษานิเทศกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผูประสานงาน
โครงการประเมินผล ฯ  ดร.อมรทิพย เจริญผล  ศน.จันทรเพ็ญ พรมจันทร  ที่ชวยประสานในเร่ืองตางๆ 
ตางๆ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุมหลักสูตรและการนิเทศ นักศึกษา
ปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีไดรวมเก็บ
ขอมูลในเขตพ้ืนที่การศึกษาตางๆ ศึกษานิเทศกหลายทานที่เปนศิษยเกา ที่ไดชวยเหลือ อํานวยความ
สะดวกในการเก็บขอมูลในพ้ืนที่ ดังนี้   ศน.ศิริพงษ  นวลแกว   ศน.นุดี  รุงสวาง  ศน.ลัดดา แตงหอม  
ศน.จตุพร  จันทรเรือง ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา และขอขอบคุณเปนพิเศษกับทานศึกษานิเทศกผูประสานการเก็บขอมูล สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) หลายทานจาก   
19 เขตตรวจราชการ  ท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เปนอยางดีย่ิง จน
งานวิจัยประเมินโครงการนี้สําเร็จ 
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 ขอขอบใจ อาจารย ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย   อาจารยกรัณยพล วิวรรธมงคล ที่ชวยพิมพ
และตรวจทานและเติมเต็ม  อาจารยโชติมา หนูพริก ท่ีชวยประสานเอกสารและขอมูลตางๆ จนงานวิจัย
นี้สําเร็จ 
 ขอขอบคุณ ดร.เบญจลักษณ  น้ําฟา ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีใหขอคิดและ
แนวทางท่ีเปนประโยชนตางๆ ในการประเมินโครงการครั้งนี้  
 ทายท่ีสุด ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนทุนวิจัยที่ใชใน
การประเมินโครงการคร้ังนี้และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันท่ีเปนแหลงพัฒนา
คณะผูวิจัย ท่ีเอื้อเวลาและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และความสําเร็จของโครงการประเมินฯ นี้           
ท้ังมวลจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาไทย  
 

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ) 
         หัวหนาโครงการวิจัย 
          27  ธันวาคม  2553 
 


