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บทคัดย่อ

สมรรถนะการนิเทศ เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของศึกษานิเทศก์ ซึ่ง เป็นผลมาจาก ความรู้ 
ทกัษะ คณุลกัษณะส่วนบุคคล ทีส่่งผลให้ศึกษานเิทศกป์ระสบผลสำาเรจ็ในการปฏบิตังิาน มผีลงานสงูกวา่
มาตรฐานทีก่ำาหนดหรอืโดดเดน่กว่าเพือ่นรว่มงาน สมรรถนะการนเิทศของศกึษานเิทศกป์ระกอบดว้ย ดา้น
ความรูใ้นการนเิทศ ซึง่ไดแ้ก ่ความรูด้า้นการพฒันาหลกัสตูร ความรูด้า้นการนเิทศการศกึษา ความรูด้า้น
การประกันคุณภาพการศึกษา ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศทาง การศึกษา และความรู้ด้านการ
วิจัยทางการศึกษา ด้านทักษะการนิเทศ ได้แก่ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านการเป็นผู้นำา ทักษะ
ดา้นกระบวนการกลุ่ม ทกัษะดา้นการจดัการนิเทศ ทกัษะด้านการประเมินผล และทกัษะการสือ่สาร ด้าน
คุณลักษณะส่วนตัวของผู้นิเทศ ได้แก่ การมีบุคลิกภาพที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม การมีเจตคติที่ดีต่อ
การนิเทศ และด้านแรงจูงใจในการนิเทศ
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Abstract

Supervision competencies are personality traits and behavior of the education supervisors  
occurring from knowledge, skills, personalities, and motivation. These factors mediates 
some of the effects on supervisor’s work performance with more productive and higher 
standard than others. The supervision competency of educational supervisors comprises of 
three elements. The first one is knowledge competency including: knowledge of curriculum  
development, knowledge of educational supervision, knowledge of quality assurance,  
knowledge of educational technology, and knowledge of educational research. Another 
one is performance skills including: human relation skills, leadership skills, teamwork skills, 
supervision management skills, evaluation skills, and communication skills. The other one is 
supervisor’s personal characteristics including: good personalities, morality and ethics, good 
attitude on supervision, and Motivation for supervision.
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บทนำา

ในยคุโลกาภวิตัน ์เปน็ยคุของการเปลีย่นแปลง
และพัฒนาไปสู่ความเจริญทุกมิติ เมื่อสังคมโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างรวดเร็ว 
หลายองคก์รจำาเปน็ตอ้งพฒันาทรพัยากรบคุคลให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกอย่างรู้เท่า
ทัน เพื่อช่วยสร้างขีดความสามารถของบุคคลให้
พรอ้มท่ีจะเขา้สูก่ารแข่งขนัในเวทโีลกไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
ทรพัยากรบคุคลมคีวามสำาคญัตอ่การพฒันาองคก์ร
อย่างยิ่ง ถ้าองค์กรใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการทำางานดี องค์กร
นั้นย่อมมีต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลสูง ดังนั้น
องค์กรจึงให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพราะเชื่อว่าการพัฒนาคนให้มีความรู้ 
ความสามารถจะผลักดันให้การดำาเนินงานภายใน
องค์กรบรรลุเปา้หมาย การพฒันาคนคอืหวัใจของ
การพฒันาประเทศ เพราะคนทีไ่ดร้บัการพฒันาใน
ด้านการศกึษาอยา่งเตม็ศกัยภาพแลว้ยอ่มมีความรู้
ความสามารถในการคดิรเิริม่สรา้งสรรคค์วามเจริญ
ก้าวหน้าทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
การศกึษา ประเทศทีม่กีารพฒันาชัน้นำาของโลกจงึ
ทุ่มเทให้กับการจัดการศึกษาของประชาชนอย่าง 
เต็มที่ (สุทัศน์ นำาพูลสุขสันต์, 2546: 2) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติให้มีกฎหมายเกี่ยว
กับการศึกษาแห่งชาติและต่อมาได้มีการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
เป็นกฎหมายแมบ่ทในการบรหิารจดัการการศึกษา
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว 
นำาไปสู่การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 1 ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2542-2551และในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 
2552-2561 ถึงแม้ว่าระยะเวลาของการปฏิรูป
การศึกษาผ่านไปแล้วก็ตามแต่ปัญหาคุณภาพการ
ศกึษาของไทยกย็งัเปน็ปญัหาอยูโ่ดยเฉพาะปญัหา
ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ครู 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ศึกษา ด้านการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการ
ศกึษาทีไ่มท่ัว่ถงึ ไมเ่ทา่เทยีมกนั และดา้นการผลติ
และพฒันากำาลังคนเพือ่เพิม่ศักยภาพการแขง่ขนัยงั
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ
ได้ในการนี้สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐานไดน้ำาผลการประเมินในระดบัต่างๆ ตลอด
จนผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา และศึกษา
วิเคราะห์แล้วพบว่าในการจัดการศึกษานั้นต้อง
เร่งพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดทั้งในด้านคุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาทุกระดับจะต้องร่วมมือกันทั้งระบบเพื่อขับ
เคล่ือนใหก้ารจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพและเกดิ
ประสิทธิผล (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2553: 5) แต่ด้วยระบบการศึกษา
เปน็กลไกขนาดใหญจ่ะขบัเคลือ่นไปไดก้ต็อ้งอาศยั
พลังงานจากหน่วยย่อยที่มีความเชื่อมโยงกัน และ
การนิเทศทางการศึกษานับเป็นหน่วยงานย่อยที่มี
ความสำาคญัมากทีส่ดุ ซึง่การนิเทศการศกึษามเีปา้
หมายสำาคัญอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียน นอกจากนั้น
กระบวนการนิเทศการศึกษายังเป็นกระบวนการ
เสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดย
มีศึกษานิเทศก์เป็นกำาลังสำาคัญในการสนับสนุน 
ความสามารถของครู กระตุ้น ยั่วยุให้ครู ผู้บริหาร
โรงเรียนสามารถ จัดการเรียนการสอนและการ
จดัการศกึษาไดอ้ยา่งประสทิธภิาพ และเกดิผลตอ่
ผูเ้รียนอย่างมคีณุภาพ (ดารณย์ี พยัคฆก์ลุ, 2559: 
1) อย่างไรกต็ามในการปฏบิตัหินา้ทีข่องบคุคลย่อม
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการทำางานเสมอ ขึ้นอยู่
กับว่าบุคคลและองค์กรจะแก้ปัญหาและอุปสรรค
ได้มากน้อยอย่างไร

ด้านการนิเทศการศึกษาก็เช่นเดียวกัน 
ปัญหาท่ีพบบ่อย คือศึกษานิเทศก์ไม่ได้ทำางานใน
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หน้าที่หลักของตนเอง ทำาให้งานในบทบาทหน้าที่
นั้นบกพร่อง ขาดประสิทธิภาพ และเกิดปัญหา 
ซึ่งหน้าที่หลักของศึกษานิเทศก์ ควรจะใกล้ชิดกับ
โรงเรียนและครู ให้คำาปรึกษาแนะนำา ช่วยเหลือครู
ในการพฒันาผูเ้รยีนและชว่ยเหลอืผูบ้รหิารโรงเรยีน
ในการบริหารจัดการศึกษา ปัญหาอีกประการ คือ 
ศึกษานิเทศก์จำานวนหนึ่ง ที่ไม่ได้รับการยอมรับ
จากครูและไม่สามารถชี้แนะหรือช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้กับโรงเรียนได้ (สำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553: 5) นอกจาก
นี้ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ยังได้ระบุ
ปัญหาของศึกษานิเทศก์ไว้ว่า ศึกษานิเทศก์บาง
คนขาดความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และขาดความ
มั่นใจในตนเองที่จะเข้าไปนิเทศสถานศึกษา และ
ศึกษานเิทศกไ์มม่คีวามกลา้หาญในเชงิวชิาการ แต ่
การไปโรงเรียนของศึกษานิเทศก์เป็นการไปเพ่ือ
เพิม่ภาระใหค้รมูากกวา่ ซึง่ครสูว่นใหญต่อ้งการให้
ศกึษานเิทศกท์ำาหนา้ทีเ่หมอืนกรมวชิาการในอดตีท่ี
คอยสร้างนวัตกรรม สร้างสื่อเทคโนโลยีช่วยสอน
ให้ครู หรือการช่วยครูหาวิธีการเพื่อพัฒนาเด็กน่า
จะได้ประโยชน์มากกว่า(สำานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2555: 86)

ด้วยเหตุผลข้างต้น บทความนี้ผู้เขียน
ต้องการนำาเสนอ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
นิเทศการศึกษาและสมรรถนะการนิเทศตลอดจน
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทำาให้ศึกษานิเทศก์ 
สามารถนเิทศการศกึษาไดม้ัน่ใจ ประสบผลสำาเร็จ
อยา่งมปีระสทิธภิาพและไดผ้ลงานสงูกวา่มาตรฐาน
ที่กำาหนดหรือโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงาน

ความหมายของการนิเทศการศึกษา

วชัรา เล่าเรยีนด ี(2550: 3) ใหค้วามหมาย
การนเิทศการศกึษาวา่ หมายถงึ กระบวนการปฏบิติั
งานรวมกนัระหวา่งผูน้เิทศและผูร้บัการนเิทศ เพือ่
ทีจ่ะพฒันาหรอืปรบัปรงุคุณภาพการจดัการศกึษา

และการจดัการเรยีนการสอนของครู เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
ประสทิธิผลในการเรียนของนักเรียน การนิเทศการ
ศกึษา เปน็การศกึษาสภาพปญัหาของแตล่ะโรงเรยีน 
และนเิทศใหม้คีวามเขา้ใจในการแกป้ญัหาโดยอาศยั
กระบวนการศึกษาทุกรูปแบบ ผู้นิเทศพร้อมจะ
ให้คำาแนะนำา วางแผน ปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อ 
ช่วยเหลือครูและผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
เหมาะสมในสอดคลอ้งกบั รจุริา ทองวฒุ ิ(2556: 9) 
ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง การให้การชี้แนะ 
แนะนำา การปรกึษาหารอื การวางแผนรว่มกนัและ
ใหค้วามรว่มมอืในการพัฒนาปรับปรงุการเรยีนการ
สอนเพือ่ใหเ้กดิผลดีและบรรลตุามวตัถปุระสงคข์อง
การจัดการศึกษาที่วางไว้ 

ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่าการนิเทศการศึกษา
เป็นกระบวนการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่
เนือ่งและเปน็ระบบในบรรยากาศแหง่ความสมัพนัธ์
อันดีระหว่างผูน้เิทศและผูรั้บการนเิทศ มีการชีแ้นะ 
แนะนำา การปรกึษาหารอื การวางแผนรว่มกันเพือ่
พฒันาการเรยีนการสอนใหบ้รรลจุุดมุง่หมายทีว่าง
ไว้หรือเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

หลักการนิเทศการศึกษา

หลกัการนิเทศ เป็นหลกัสำาคัญท่ีผูนิ้เทศยดื
ถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานนิเทศ ประกอบด้วย  
1) หลกัประชาธปิไตย การนำาแนวคดิหลกัประชาธปิไตย 
มาใช้ในการนิเทศ เน่ืองจาก กระบวนการนิเทศ
นั้น ต้องการให้เกิดการช่วยเหลือกัน การยอมรับ
กัน ทั้งในฐานะผู้นำาและผู้ตาม มีความไว้ใจซึ่ง
กันและกัน ร่วมกันทำางานและร่วมกันรับผิดชอบ  
2) หลกัวทิยาศาสตร์ หลกัวทิยาศาสตรใ์นการนเิทศ 
คือ การค้นหาความจริง โดยอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ มารวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือนำามา
ใช้ในการนิเทศและปรับปรุงการสอน 3) หลักการ
สร้างสรรค์ ภาวะสร้างสรรค์ในการนิเทศเป็นการ
สร้างแนวคิดใหม่ การนิเทศเชิงสร้างสรรค์ก่อให้
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เกดิแนวคดิหลายประการ เชน่ การนเิทศเป็นทกัษะ
มนุษย์สัมพันธ์หรือกระบวนการกลุ่ม การนิเทศ
เปน็การแนะแนว การนิเทศเปน็การจดัและปรบัปรงุ
หลักสูตร และการนิเทศสรา้งความเปน็ผูน้ำาใหเ้กดิ
ขึน้กบัคร ู4) หลกัภาวะผูน้ำา ภาวะผูน้ำามคีวามสำาคญั
ตอ่องคก์รเปน็อยา่งมาก เพราะการพฒันาจะได้ผล
เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับแบบในการเป็นผู้นำา ซึ่งในด้าน
การนเิทศการศกึษากอ่ใหเ้กดิแนวคดิแบบภาวะผูน้ำา
ร่วม เน้นให้เกิดภาวะผู้นำาขึ้นในกลุ่ม ใช้ภาวะผู้นำา
ที่เกิดขึ้นในต่ละคน ผลักดันให้งานบรรลุเป้าหมาย 
ทีว่างไว ้5) หลกัการตดิตอ่สือ่สาร การตดิตอ่ส่ือสาร
มคีวามสำาคญักบัการนิเทศการศึกษาเป็นอยา่งมาก
และศกึษานิเทศก์ตอ้งใหค้วามสำาคัญและตอ้งสรา้งให้
เกิดขึน้ ศกึษานิเทศกค์วรปฏบิตัดิงันี ้(1) สนบัสนนุ
ให้คนรูจ้กักัน ติดต่อคบหาสมาคมกัน และตระหนกั
ในคุณค่าของกันและกัน (2) จัดหาเครื่องมือที่จะ
สนบัสนนุใหก้ารตดิตอ่สือ่สารดขีึน้เมือ่มกีารประชมุ
สัมมนา ตลอดจนจัดหาสถานที่และจัดที่นั่งที่เอื้อ
ตอ่การสือ่สาร (3) สรา้งบรรยากาศใหทุ้กคนอยาก
ออกความเหน็ และนำาเสนอสิง่ใหม่ๆ ไดห้ลากหลาย  
(4) ให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความคิดเห็น เพราะ
ความคิดเห็นคือความเจริญงอกงามทางความคิด 
(5) ให้กลุ่มไดท้ราบถึงความคิดเหน็ของสมาชกิและ
ทราบทิศทางการทำางานของกลุ่ม ถ้าการสื่อสาร
ดำาเนินการไปด้วยดีแล้ว ข้อตกลงต่างๆ ก็จะเป็น
ที่เข้าใจกัน (อดุลย์ วงศ์ก้อม 2552: 40-46)

ความจำาเป็นของการนิเทศการศึกษา

1.  การปฏริปูการศกึษา เนือ่งจากนโยบาย
ของรัฐบาลจำาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องปฏิรูปการ
ศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการทำางานของ
ครูในสภาพแวดล้อมที่กำาลังเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การศึกษาและเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษา

จำาเป็นต้องเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การนิเทศการศึกษาจะ
ช่วยทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การที่
เกีย่วขอ้งกบัการศกึษาคอืโรงเรยีนหรอืสถานศึกษา

3. การเจรญิกา้วหนา้ของศาสตรว์ชิาความรู ้
ในสาขาวชิาตา่งๆ เพิม่ขึน้โดยไมห่ยดุยัง้ แมแ้นวคิด
ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นใหม่ 
อยู่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยทำาให้ 
ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ

4. การนิเทศการศึกษา เป็นสิ่งที่สังคม
ยอมรับว่า สามารถพัฒนางานได้ การแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้พัฒนาข้ึน จำาเป็นต้องได้รับการชี้แนะหรือ
การนิเทศจากผู้ชำานาญการโดยเฉพาะ จึงจะทำาให้
แก้ไขปัญหาได้สำาเร็จลุล่วง

5. เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมีการควบคุม
ดูแลด้วยระบบการนิเทศการศึกษา

6. การนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มี
ความจำาเปน็ตอ่การพฒันาการทำางานของคร ูแมว้า่
ครูจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ครู
ก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่
ทำางานในสถานการณ์จริง

7. ครูยังต้องได้รับการพัฒนาในหลายๆ 
ด้าน การนิเทศการศึกษา มีความจำาเป็นต่อการ
ช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม

8. การพฒันาครใูหท้นัสมยั การนเิทศการ
ศกึษามคีวามจำาเปน็ตอ่การทำาใหค้รเูปน็บคุคลทีท่นั
สมัยอยู่เสมอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่มีอยู่เสมอ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) 

สมรรถนะการนิเทศการศึกษา

สมรรถนะ เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ขีด
ความสามารถ มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษ
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ว่า Competency หรือ Competence ซ่ึงได้มี
นักวิชาการได้ให้ความหมายดังนี้ สำานักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน (2549: 20) ให้
ความหมายสมรรถนะว่า คือกลุ่มคุณลักษณะของ
บคุคลทีพ่งึมเีพือ่ทีจ่ะปฏบิตังิานใหป้ระสบผลสำาเรจ็ 
บรรลุวิสัยทัศน์ และภารกิจที่กำาหนดไว้ ประกอบ
ด้วย ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และแรงจูงใจ 
สมรรถนะมีส่วนช่วยคาดการณ์ผลการปฏิบัติ
งานของบุคคลในบทบาทและสถานการณ์ต่างกัน  
(บุญเหลือ บุพผามาลา, 2558: 25) กล่าวว่า 
สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมการทำางานของ
บุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
อปุนสิยัและแรงจงูใจ ทีแ่สดงออกในการปฏบิติังาน
อันจะส่งผลต่อระดับคุณภาพของงานที่ปฏิบัติให้
สูงขึ้นกว่าปกติทั่วไป ตามหลักแนวคิดของ David 
(1973, pp.58-62,อา้งถงึในสุกญัญา รัศมีธรรมโชต,ิ  
2549: 15) ว่าองค์ประกอบของสมรรถนะมี 5 
ส่วน คือ 1) ความรู้ (knowledge) ได้แก่ ความรู้
เฉพาะด้านของบุคคล 2) ทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ 
บุคคลกระทำาได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจำาจน 
เกิดความชำานาญ 3) ความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง 
(self-concept) ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความคิด
เหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณข์องตนหรอืสิง่ทีบ่คุคลเช่ือ
วา่ตนเองเปน็ 4) นสัิย (traits) ไดแ้ก่บุคลิกลักษณะ
ประจำาตัวของบุคคลเป็นส่ิงที่อธิบายถึงบุคคลนั้น  
5) แรงจูงใจ (motive) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับ
ภายในเป็นสิ่งที่ทำาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่ง
ไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายของเขา 

จากความหมายของนักวิชาการดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง
ความรู ้ทกัษะ คณุลกัษณะเชงิพฤติกรรมของบคุคล
ในการปฏบิตังิานตำาแหนง่หนึง่ๆ ใหป้ระสบผลสำาเรจ็
โดยได้ผลงานสงูกว่ามาตรฐานท่ีกำาหนดไวห้รือโดด
เดน่กวา่เพ่ือนรว่มงานในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย
กว่า ดังนั้น สมรรถนะในการนิเทศการศึกษาตาม
แนวคิดของนักวิชาการดังที่กล่าวข้างต้นจึงสรุปว่า

สมรรถนะการนเิทศประกอบดว้ย 1) ความรูใ้นการ
นิเทศ 2) ทักษะในการนิเทศ 3)คุณลักษณะของ 
ผู้นิเทศ ซึ่งจะนำาเสนอรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ความรู้ในการนิเทศ 

ความรู้ในการนิเทศ หมายถึง ความรู้ที่
ศึกษานิเทศก์จำาเป็นต้องมี เพ่ือไปประยุกต์ใช้ใน
การช่วยเหลอื สนบัสนนุ การสง่เสรมิ แนะนำา ใหค้ำา
ปรึกษา และกระตุ้น ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาการ
ทำางานของผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องในการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของ 
ผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาท่ีวางไว ้ซึง่
สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (2549); คุรุสภา (2556); 
ดารณีย์ พยัคฆ์กุล (2559: 168); สำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2561: 14) กลา่วถงึ  
ความรู้ในการนิเทศ ผู้เขียนได้สังเคราะห์และสรุป
ได้ว่าความรู้ในการนิเทศ ท่ีศึกษานิเทศก์จำาเป็น
ตอ้งมเีพือ่ใชใ้น การนเิทศ ไดแ้ก ่1) ความรูด้า้นการ
พฒันาหลกัสูตร เปน็ความรูเ้กีย่ว ปรชัญาการศึกษา 
จิตวิทยาการศึกษา ความรู้ ด้านสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สภาพแวดล้อม
และความต้องการของผู้เรยีน หลักการของหลักสูตร 
จดุหมายของหลกัสตูร เนือ้หาของหลกัสตูร การนำา
หลักสูตรไปใช้ และประเมินผลการใช้หลักสูตร  
2) ความรู้ด้านการนิเทศการศึกษา เป็นความรู ้
เกี่ยวกับ หลกัการนิเทศ จุดมุ่งหมายของการนิเทศ 
รูปแบบการนิเทศ กระบวนการนิเทศ เทคนิคการ
นิเทศ และการนิเทศภายใน 3) ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นความรู้เก่ียวกับ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการ
ศึกษาปฐมวัย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
แผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษา การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษา การจัดทำารายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) การนำาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
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ไปพฒันาสถานศกึษา 4) ความรูด้า้นสือ่นวตักรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา เป็นความ
รู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี
คอมพวิเตอร ์การจดัการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 
(DLTV) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา การใชแ้อพเคชัน่/แพลตฟรอ์ม และ 
5) ความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษาเป็นความรู้
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำา
ผลการวิจัยไปใช้

2. ทักษะการนิเทศ 

ในการนิเทศการศึกษาผู้นิเทศจะนิเทศ
ได้ดีนั้นจะต้องมีองค์มีความรู้และทักษะซ่ึงทักษะ
ทุกชนิดใช่จะเกิดขึ้นได้เองแต่ต้องต้องมีการฝึกฝน 
เรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตั ิทกัษะจงึจะเกดิขึน้ได ้และ
ผูน้เิทศจะสามารถนเิทศไดด้นีัน้ ตอ้งใชท้กัษะความ
ชำานาญและความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคล รวมถึง
ประสบการณ ์ในการนเิทศท่ีตอ้งส่ังสมมา ทีส่ำาคญั
ในการนิเทศการศึกษา ผู้นิเทศต้องเป็นผู้ทำางาน
ด้านวิชาการและติดต่อกับบุคคลหลายระดับจึง
จำาเป็นต้องมีทักษะสำาคัญหลายประการที่ผู้นิเทศ
ควรมี ปรีชา นิพนธ์พิทยา ( 2537); รุ่งชัชดาพร 
เวหะชาติ (2557); วชิรา เครือคำาอ้าย (2558); 
วัชรา เล่าเรียนดี (2553); อัญชลี ธรรมะวิธีกุล 
(2552 ) ดังนี้ 1) ทักษะมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง 
ความสามารถของศกึษานิเทศกข์ณะปฏบิตังิานกบั
ครูหรือผู้รับการนิเทศในฐานะสมาชิกภายในกลุ่ม
โดยสามารถสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่าง
สมาชกิภายในกลุ่มตลอดจนประสานความตอ้งการ
ของสมาชิกภายในกลุ่มทั้งในด้านความรู้สึกนึกคิด 
ความเชื่อ ความต้องการให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำางาน ลักษณะ
ของศึกษานิเทศก์ที่มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ คือ ให้
ความสำาคัญกับทุกคน รู้จักชมเชยและให้เกียรติ
ผู้อื่น อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมงาน สนใจ
ปัญหาและความตอ้งการของผูร้บัการนเิทศ ยอมรบั

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับการนิเทศ  
มกีารปรบัตวัใหเ้ข้ากบับคุคลและสถานการณ ์สรา้ง
บรรยากาศที่ดีในการนิเทศ ยึดหลักประชาธิปไตย
ในการนิเทศ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  
ใจกว้าง มีเหตุมีผล และความเห็นอกเห็นใจและมี
ความจรงิใจต่อผู้รบัการนเิทศ 2) ทกัษะกระบวนการ
กลุ่ม หมายถึง ความสามารถของศึกษานิเทศก์ใน
การทำางานร่วมกับครูผู้รับการนิเทศ เปิดโอกาส
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำางาน โดยมีการสร้าง
จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงาน วางแผนปฏิบัติงาน 
ลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่ร่วมกันกำาหนด มีการ
ร่วมกันอภิปรายผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฎิบัติงาน 
ประเมนิผลงานรว่มกนั ตลอดจน รว่มกนัตดัสนิใจ 
และรว่มกนัรบัผดิชอบกบัผลของ 3) ทกัษะการเปน็
ผู้นำา หมายถึง ความสามารถของศึกษานิเทศก์ใน
ทางวิชาการ มีความรอบรู้ที่จะแนะนำาและช้ีแนะ 
กระตุ้น เสนอแนะแนวทางการศกึษาใหแ้กค่รู เพือ่
ใหค้รสูามารถดำาเนนิกจิกรรมการเรยีนการสอนให้
สำาเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีรวมท้ังมีความสามารถในการ
จูงใจครู/ผู้รับการนิเทศให้ร่วมมือปฏิบัติงานด้วย 
ความเต็มใจ ลักษณะการเป็นผู้นำาในการนิเทศ
การศึกษา คือ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
งานวชิาการ สรา้งศรทัธา ความไวว้างใจและความ
รู้สึกประสบผลสำาเร็จให้แก่ผู้รับการนิเทศ ส่งเสริม
ความเป็นผู้นำาให้เกิดขึ้นกับครู ชักนำาให้ผู้รับการ
นิเทศยอมรับวัตถุประสงค์ในการทำางานร่วมกัน 
ส่งเสริมให้ครูสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้  
มคีวามรอบรู้ในหนา้ทีก่ารงานรวมถงึการเสนอแนว
ความคิดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ครูมีความรู้และความ
คิดสร้างสรรค์ 4) ทักษะการจัดการนิเทศ หมาย
ถึง ความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการทำาให้
การนิเทศเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุตามเป้าหมาย 
ตลอดจน การจัดการสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ทำางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ สิ่งที่ศึกษานิเทศก์
ต้องปฏิบัติที่สะท้อนการมีทักษะการจัดการนิเทศ 
ประกอบดว้ย การกำาหนดแนวทางการทำางานใหบ้รรล ุ
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เปา้หมาย การจัดระเบยีบหรอืโครงสรา้งของการทำางาน 
การชักจูงหรือหว่านล้อมผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติงาน 
จนบรรลุผลสำาเรจ็ การตดิตอ่สือ่สารสรา้งความเขา้ใจ
ในการปฏบิตังิาน เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืมอืรว่มใจ
ในการปฏบิติังาน การควบคมุกระบวนการทำางานให้
เปน็ไปตามแผนทีก่ำาหนดไว ้5) ทักษะการประเมนิ
ผล หมายถงึความสามารถของศึกษานเิทศกใ์นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีการเก็บรวบรวม
หลักฐานผลการประเมนิอยา่งมรีะบบและประเมนิ
ผลตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการสร้างเครื่องมือวัด
ที่มีคุณภาพและกำาหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐาน
สำาหรับตัดสินคุณค่า ซึ่งจะทำาให้เข้าใจปัญหาการ
ดำาเนนิงานและปญัหาของดขีึน้ ทกัษะการประเมนิ
ผลของการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล อย่างเป็นระบบ การกำาหนดกรอบ
ประเมนิ เลอืกใชว้ธีิการประเมนิทีเ่หมาะสมการสร้าง
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผลการประเมนิ และการนำาผลการประเมนิไป
พฒันางาน 6) ทกัษะการสือ่สาร เปน็ความสามารถ
ในการพูด การเขียนสื่อสารโต้ตอบในโอกาสและ
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับ 
คล้อยตามและมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ลักษณะของ
ความสามารถในการสื่อสารของผู้นิเทศคือ การ
เลอืกใชข้อ้ความ ภาษาทีเ่ข้าใจงา่ย ถกูตอ้ง ชดัเจน 
ไม่คลุมเครือ สรุปความจากการฟัง การอ่าน และ
ถ่ายทอดสารได้ถูกต้อง การใช้ถ้อยคำาที่สุภาพ ถูก
ต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ เขียนโดยใช้ภาษา
ที่ให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ถูกต้อง เลือกวิธี
การส่งสารที่สะดวก รวดเร็ว เหมาะสม

3. คุณลักษณะส่วนตัวของผู้นิเทศ 

คุณลักษณะส่วนตัวของผู้นิเทศเป็น
คณุลักษณะเฉพาะตวั ทัง้ทางกายภาพและจติวทิยา
ของศกึษานเิทศกซ์ึง่ตดิตวัมาแตก่ำาเนิดและพฒันา
ข้ึนซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานในการช่วยส่งเสริม
ให้การนิเทศประสบผลสำาเร็จ คุณลักษณะส่วนตัว

ของผู้นิเทศ ประกอบด้วย 1) การมีบุคลิกภาพที่ดี 
คุณลักษณะของผู้นิเทศที่มีบุคลิกภาพที่ดี คือ มี
ความเชื่อมั่นในตัวเอง ใจกว้าง มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ มีความอดทน อดกลั้น มีความอุตสาหะ
พยายาม มีความคิดสร้างสรรค์ มีการแสดงออก
ทางสีหน้าท่าทางสง่างาม พูดจาสุภาพเรียบร้อยมี
เหตุมีผล เป็นผู้ฟังที่ดี แต่งกายเหมาะสม สะอาด 
สุภาพเรียบร้อย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี อารมณ์
ด ีจติใจแจม่ใส (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน, 2559: 33-39) 2) การมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณงามความดี
ทีบ่คุคลพงึยดึถอืและนำาไปปฏบิตังิานในหนา้ทีแ่ละ
การปฏิบัติตนซึ่งจะทำาให้บุคคลได้รับความศรัทธา
และเกิดการยอมรับของสังคม คุณธรรมจริยธรรม
ของศกึษานเิทศกห์รอืผูนิ้เทศ ไดแ้ก ่มคีวามซ่ือสตัย์
สุจริต ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ระเบยีบ ประเพณ ีรักษาคำามัน่สญัญาและ
รกัษาคำาพูด มคีวามเปน็มติร มคีวามปรารถนาท่ีจะ
ช่วยคนอื่น ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (คุรุสภา, 
2556) 3) เจตคติที่ดีต่อการนิเทศ การมีเจตคติที่
ดีต่อการนิเทศ เป็นความรู้สึก ความคิด และความ
เชือ่ของศึกษานเิทศกท์ีมี่ตอ่วชิาชพี และเป็นสิง่ชีน้ำา
แนวโนม้การกระทำาของศกึษานเิทศกใ์หพ้รอ้มท่ีจะ
ทำาหนา้ท่ีอย่างแขง็ขนั และทุ่มเท ลกัษณะของเจตคติ
ที่ดีต่อการนิเทศ คือ การมีความรักและศรัทธาต่อ
วิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ที่มีเจตคติที่ดี
ต่อการนิเทศมีลักษณะดังนี้ 1) แสดงความชื่นชม
และศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 2) รักษาชื่อเสียง
และปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 3)  ยกย่องและ
เชดิชเูกยีรตผิูม้ผีลงานในวชิาชพีใหส้าธารณชนรบัรู ้ 
4) ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ซือ่สตัยส์จุรติ
ตามกฎ  ระเบียบ  และแบบแผนของทางราชการ 
5)  เลือกใช้หลักการ  วิธีการที่ถูกต้อง  ได้ผลดี  
ทันสมัย และสอดรับกับผู้รับการนิเทศ 6) อุทิศตน
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เพือ่ประโยชนข์องผูร้บัการนเิทศและความกา้วหน้า
ของวิชาชีพ 7)  สร้างสรรค์เทคนิค  วิธีการใหม่ๆ 
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  เป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรวชิาชพี 8) แลกเปลีย่นเรยีนรูกั้บสมาชกิ
ในองคก์ารหรอืวชิาชพีอยา่งตอ่เน่ือง ใชศ้าสตร์องค์
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 9) เข้าร่วม ส่งเสริม และ
ประชาสมัพนัธก์จิกรรมของวชิาชพีหรอืองค์กรวชิาชพี
อย่างสร้างสรรค์ (คุรุสภา, 2550 ) 4. แรงจูงใจใน
การนิเทศ แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานหรือแรงจูงใจ
ในการนิเทศ เป็น แรงผลักดันที่ทำาให้บุคคลแสดง
พฤตกิรรมไปยงัเปา้หมายปลายทางตามทีต่อ้งการ 
โดยแสดงใหเ้หน็วา่มคีวามตอ้งการทีจ่ะปฏบิตักิจิกรรม
ต่างๆ ให้ประสบผลสำาเร็จลุล่วง โดยไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค มีความมานะพยายาม มีความอดทนที่
จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ และพยายามหาวิธีการ
มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องการบรรลุเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจในการทำางาน  
คอื ทำางานอยา่งมเีปา้หมายและมกีารวางแผนการ 
ดำาเนนิงานไปสู่เปา้หมาย โดยมีความมานะพยายาม
และมีความ อดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากของงาน 
มีความรับผิดชอบในงานและรับผิดชอบต่อการ 
กระทำาของตน 

สรุป 

สมรรถนะการนิเทศ เป็น คุณลักษณะเชิง
พฤตกิรรมของศกึษานเิทศก ์ซึง่เปน็ผลมจากความ
รูใ้นการนเิทศ ทกัษะการนเิทศและคณุลกัษณะสว่น
ตัวของผู้นิเทศ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะดังกล่าว
นี ้จะตอ้งผสมผสานกนัในการนำาไปใชใ้นการปฏบิตัิ
งานจึงจะเกิดผลสำาเร็จ แต่โดยทั่วไปแล้วบทบาท
หนา้ทีข่องศกึษานเิทศกจ์ะเปน็ในลกัษณะการชว่ย
เหลือ สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำา ให้คำาปรึกษา 
และกระตุ้น ติดตาม ปรับปรุง การทำางานของ 
ผูบ้รหิาร คร ูและผูเ้กีย่วขอ้งในจดัการการศกึษาให้
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพในขณะ
เดยีวกนั ศกึษานเิทศกไ์ม่ไดมี้อำานาจโดยตำาแหนง่ที่
จะสัง่ใหค้รหูรอืผูรั้บการนเิทศปฏบิตัติามได ้ดงันัน้
บทบาทของศกึษานเิทศกจ์งึยากตอ่การปฏบิตัใิห้เกดิ
ประสิทธิภาพได้โดยง่าย จำาเป็นต้องพัฒนาให้เกิด
ความเชี่ยวชาญทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
ส่วนตัวของผู้นิเทศซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวทำาให้
ผู้รับการนิเทศเชื่อมั่น ศรัทธาและยินดีที่จะปฏิบัติ
ตามดว้ยความเตม็ใจสง่ผลทำาใหก้ารนเิทศการศกึษา
ประสบผลสำาเรจ็ มผีลงานทีโ่ดดเดน่และไดผ้ลงาน
สงูกวา่มาตรฐานนำาไปสูค่ณุภาพคร ูคณุภาพผูเ้รยีน
และคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป
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