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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอนาคตภาพของการนิเทศการศึกษาสำาหรับสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565) และ 2) ศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับการ
เปลีย่นแปลงของการนเิทศการศกึษาสำาหรบัสถานศกึษา ขัน้พืน้ฐานในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2556-2565) 
โดยใชเ้ทคนคิการวจิยัอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) ประชากรเปา้หมาย
ในขั้นตอน ของ EDFR คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา จำานวน 23 
คน เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนนี้มี 3 ลักษณะคือ1) แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 2) แบบสอบถาม Delphi 
รอบท่ี 1 ซ่ึงไดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูผลการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุทิัง้ 23 คน และแบบสอบถาม Delphi 
รอบที่ 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงข้อคำาถามจากรอบแรกตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ยืนยันคำาตอบ สถิติที่ใช้คือ มัธยฐาน ฐานนิยม ร้อยละ และค่าพิสัย 
ควอไทล์ สำาหรับประชากรเป้าหมายในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการนิเทศ
การศึกษาสำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565) มีจำานวน 9 คน เก็บข้อมูล
จากการสนทนากลุ่มและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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เทคนิคหรือวิธีการนิเทศ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ตามที่คุรุสภากำาหนด และด้านโครงสร้างของหน่วยงานการนิเทศการศึกษา 

2. แนวทางในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการนิเทศการศึกษาสำาหรับสถาน
ศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565) พบว่าผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกระดับ ทั้งในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำานักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร และองค์การปกครองสว่นทอ้งถิน่ควรมกีารสนบัสนนุสือ่ และเทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีน
การสอน และการนิเทศการศึกษาให้เหมาะสม ควรใช้การนิเทศและการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการ
จดัการเรยีนการสอนในทกุระดบั สง่เสรมิใหค้รูมกีารใช้ภาษาองักฤษและการใชส้ือ่ออนไลนเ์พือ่การเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และส่ง
เสริมให้มีระบบนิเทศภายในทีเ่ขม้แขง็ ควรมหีนว่ยงานกลางสำาหรบัพฒันาและประสานงานดา้นการนเิทศ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดเข้าด้วยกัน ในส่วนของสถาบันผลิตครูควรมีการนิเทศนักศึกษาอย่างเป็น
ระบบและจริงจังทั้งระดับสถานศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาครูมีคุณภาพ

คำ�สำ�คัญ:  อนาคตภาพ, การนิเทศการศึกษา,สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ทศวรรษหน้า

Abstract
The purposes of this research were: 1) To study the Future Scenario of Supervision  

for Basic Educational Schools in the Next Decade (B.E.2556-2565) and 2) To study the 
trends for preparation of the change of supervision in the future scenario of the Basic  
Education Schools in the next decade (B.E.2556-2565). The purpose samples in Ethnographic 
Delphi Future Research (EDFR) were 23 key informants. Semi interviewed questionnaire, and 
2 times of Delphi questionnaire were used in Delphi Technique. Nine key informants who 
joined the Focus Group Discussion in suggestion the trends for the organization in Basic 
Education in preparation of the change of supervision in the future scenario. 

The result of the study revealed that: 

1. The Future Scenario of Supervision for Basic Educational Schools in the Next 
Decade (B.E.2556-2565) were concerned by 8 issues that would impact the supervisory.  
Those points were 1) The Role of the persons who concern with the supervision.  
2) The framework of the supervision 3) The model of the supervision 4) The technique or  
procedure used in supervision 5) The Education Management for the preparation of the Thai 
students as Thailand would join ASEAN Economic Countries: AEC in the year 2018. 6) The 
Education Management for the 21 Century. 7) The Practice of the supervisors by follow the 
Standardization of the supervisors. And the last point was 8) The structure of the office of 
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Educational Supervision. 2. The trends for preparation of the change of supervision in the 
future scenario of the Basic Education Schools in the next decade were ; The stakeholders  
of Basic Education Management which attached to Office of The Basic Education  
Commission and the Department of the Local Administration should support the appropriate 
medias and technology instruments for teaching, learning and also supervision. Research 
based on Education Development would be necessity in every level. There must be promote 
in using English and also the online for quality of education. Networking must be important 
for teachers, supervisors to improve the learning management. The schools should have 
strong school supervision to increase the quality of education. There must be the central 
office for developing and cooperating all supervision from every department. The university 
which produce student of teachers and also the school administers should have supervision 
on the job training of teacher students.

Keywords:  Future Scenario, Supervision, Basic Education, Next Decade 

บทนำา
จากผลการสัมมนาเรื่องการปฏิรูปการ

ศกึษารอบใหม:่ สู่การศกึษาทีม่คุีณภาพอย่างทัว่ถงึ 
สรปุไวว้า่การแกป้ญัหาคุณภาพการศกึษาไทยเปน็
เรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญยิ่ง แม้จะมีความพยายาม
ในการปฏิรูปการศึกษามากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปฏิรูป
รอบแรก เมือ่ปี พ.ศ.2542 จนมาถงึรอบสองเม่ือป ี
2552 ซึง่ประเทศไทยยังไมส่ามารถให้คณุภาพการ
ศกึษาของประเทศดีขึน้ ทัง้นีป้ระเมนิได้จากผลการ
เรยีนของนักเรยีนซึง่เปน็ตวัช้ีวดัคณุภาพการศกึษา
ท่ีสำาคัญกลับตกต่ำาลงสวนทางกับทรัพยากรการ
ศึกษาของประเทศ ที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคะแนน
สอบของนกัเรยีนไทย โดยวดัจากขอ้สอบมาตรฐาน
ในประเทศคือ O-NET หรือข้อสอบมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ เช่น Program for International 
Student Assessment (PISA) และ Trends in 
International Mathematics and Science Study 
(TIMSS) ต่างมีแนวโน้มลดลงอยู่ในระดับต่ำากว่า
ประเทศเพื่อนบ้านคือ ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ 
ฮ่องกง ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ซึ่งปัญหาคุณภาพการ

ศึกษาไทยนั้นไม่ใช่การขาดทรัพยากร แต่เป็นการ
ขาด “ประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากร” อันเนื่อง
มาจากการขาด“ ความรับผิดชอบ” ของระบบการ
ศกึษาตอ่นกัเรยีนและผูป้กครองนัน่เอง การปฏริปู
คณุภาพการศกึษาจงึตอ้งมุง่ไปทีก่ารสร้างความรบั
ผิดชอบ ของผู้จัดการศึกษา ทั้งภาครัฐ โรงเรียน
และครู แล้วจึงหนุนเสริมด้วยมาตรการอ่ืน (อัม
มาร สยามวาลา และคณะ,2555: 3-11) 

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีหรือ สสวท. (2556: 1- 4) ได้รายงาน
ให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาของไทยยังห่างไกล
จากความเป็นเลิศ และเห็นว่าความพยายามที่จะ
ยกระดับคณุภาพการศกึษายงัคงเปน็ภารกจิทีต่อ้ง
ดำาเนินต่อไป แม้ผลการทดสอบ PISA (Program 
for International Student Assessment) ใน
ปี 2009 และ 2012 ของนักเรียนไทยจะสูงข้ึน
ทั้งด้านคณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ 
แต่อย่างไรก็ตามผลการประเมินยังคงต่ำากว่าค่า
เฉลี่ยทุกวิชาขององค์การเพื่อความร่วมมือและ
พัฒนาเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization 
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for Economic Co-operation and Develop-
ment) ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการจัดการศึกษาเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษารอบ 
2 และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย ตั้งแต่ระดับนโยบาย ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารสำานักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน ซึ่งหน่วยปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัสถานศกึษาผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงคือผูบ้รหิาร
สถานศกึษา และครผููส้อน ทีจ่ะเปน็หนว่ยทีส่ำาคัญ
ที่สุดในการผลักดันให้การจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ และผู้ที่
จะเป็นผู้ประสานงานรวมทั้งนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาคือศึกษานิเทศก์ ซึ่ง
ถือว่าจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริม
ให้การจัดการศึกษาของครูและสถานศึกษามี
คุณภาพ ดังที่สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2553: ช-ฌ) ได้ให้ความสำาคัญของการนิเทศการ
ศึกษาในข้อเสนอ เชิงนโยบาย ในรายงานการวิจัย
และพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในประเด็นที่ 2 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
มาตรการข้อที่ 4 ระบุว่า สถานศึกษาเร่งรัดจัด
ระบบการทำางาน ระบบการนิเทศภายใน ปัจจัย
และบรรยากาศ ให้เอื้อต่อการทำางานของครูและ
มอบหมายภาระการสอนให้สอดคล้องกับวิชาเอก 
ความถนัด หรือความเชี่ยวชาญของครู และในข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบายประเด็นที่ 3 การจัดระบบ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลลากร
ทางการศึกษา ในมาตรการเร่งด่วนข้อที่ 1 เสนอ 
ไวว้า่สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
ควรปรบัระบบและโครงสรา้งการบรหิารงานนเิทศ
การศึกษาในส่วนกลางเพื่อให้เกิดการประสาน
เชื่อมโยง ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติการนิเทศ 

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และ
มาตรการข้อที่ 2 กำาหนดไว้ว่า สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เร่งรัดให้หน่วยงาน
ในสังกัดพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา และ
การเรียนการสอนให้มีความเข้มแข็ง ทั้งการนิเทศ
ภายในและการนิเทศภายนอก โดยใช้รูปแบบการ
นเิทศทีห่ลากหลาย รวมทัง้จดัปจัจยัสนบัสนนุการ
ดำาเนินงานให้เพียงพอตามบริบทของพื้นที่ 

จากสภาพของการเปลี่ยนแปลงในหลาก
มิติดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การศึกษาอนาคตภาพของการนิเทศการศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับ
ผู้เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมของผู้ให้การนิเทศการศึกษาในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่เปลี่ยน
ไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษานั้นผู้ที่มี
บทบาทในการทำาให้ครูผู้สอนเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดการเรียนการสอนได้มากที่สุดคือศึกษานิเทศก์ 
ดงัความสำาคญัดงัทีเ่ชาวฤทธิ ์จงเกษกรณ ์(2547: 
1-2) กล่าวไว้ว่า “ศึกษานิเทศก์ มีความสำาคัญยิ่ง
ต่อการเป็นผู้นำาทางด้านวิชาการ ในการปฏิรูป
การศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้แก่ครู อาจารย์ 
คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการ
ศกึษา รวมไปถึงผูเ้รยีนทีจ่ะกา้วไปสูม่าตรฐานการ
ศึกษาในระดับสากลในอนาคต” 

ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องศึกษา
อนาคตภาพของการนเิทศการศกึษาสำาหรบัสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหน้า (2556-2565) 
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา 
ทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบายได้ใช้เป็น
แนวทางในการกำาหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ในการนิเทศการศึกษาสำาหรับสถานศึกษาข้ันพื้น
ฐาน ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565) เพื่อส่ง
ผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
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การศึกษาภายใต้บริบทและสภาพของแต่ละพื้นที่
ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอนาคตภาพของการนิเทศ

การศึกษาสำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565)

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมความ
พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงของการนเิทศการศกึษา
สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ.2556-2565)

 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรเป้�หม�ย

ประชากรเปา้หมายทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้
นี้มี 2 กลุ่มคือ

ประชากรเป้าหมายที่ศึกษาอนาคตภาพ
ของการนิเทศการศึกษาสำาหรับสถาน

ศกึษาขัน้พ้ืนฐานในทศวรรษหน้า (2556-
2565)คือผู้บริหารการศึกษาในสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูบ้รหิารการศกึษา
ระดับสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน นักวิชาการ
ที่สอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือเคย
มีประสบการณ์ในการนิเทศ และคณะกรรมการ
ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา 
จำานวน 23 คน ซึ่งผู้วิจัยกำาหนดกลุ่มเป้าหมายให้
มาจาก 4 ภาคของประเทศไทยคือภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 

 1.2 ประชากรเปา้หมายทีศึ่กษาแนวทาง
ในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ
การนิเทศการศกึษาสำาหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565) คือ ผู้บริหาร

การศกึษาในสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำานวยการ
โรงเรียน ครูผู้สอน และ นักวิชาการ จำานวน 9 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้ วิ จัยได้ใช้การวิจัย
อนาคตโดยใช้เทคนิค Ethnographic Delphi 
Future Research หรือ EDFR ซึ่งเป็นเทคนิค
ที่ จุมพล พูลภัทรชีวิน ได้พัฒนาข้ึนโดยผสม
ผสานเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic 
Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi) เข้า
ด้วยกัน 

สำาหรบัการวจิยัในขัน้ตอนของ EDFR .ใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ 3 รอบ คือ

รอบที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 23 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
มีโครงสร้าง จากนั้นจึงนำาผลการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์และจัดทำาแบบสอบถาม 

รอบที ่2 เปน็การตอบแบบสอบถาม Del-
phi รอบที่ 1 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 23 คน 
ซึง่เปน็ผูท้รงคณุวุฒกิลุม่เดมิ ไดต้อบแบบสอบถาม
ซึง่ไดจ้ากการวเิคราะหผ์ลการสมัภาษณใ์นรอบแรก
เพื่อกำาหนดแนวโน้มในแต่ละประเด็น โดยกำาหนด
ค่าแนวโน้ม 5 ระดับคือ 

5 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีโอกาส
ที่จะเกิดขึ้น / เป็นจริง มากที่สุด 

4 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามี โอกาส
ที่จะเกิดขึ้น / เป็นจริง มาก

3 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีโอกาส
ที่จะเกิดขึ้น / เป็นจริง ปานกลาง

2 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีโอกาส
ที่จะเกิดขึ้น / เป็นจริง น้อย
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1 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีโอกาส
ที่จะเกิดขึ้น / เป็นจริง น้อยที่สุด

เมื่อได้แบบสอบถามคืนกลับมาแล้ว จึง
นำาแบบสอบถามมาปรบัปรงุและแกไ้ขตามขอ้เสนอ
แนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

รอบที่ 3 เป็นการตอบแบบสอบถาม 
Delphi รอบ 2 ซึ่งแบบสอบถามในรอบนี้ผู้วิจัย
ได้ปรับปรุงข้อคำาถามให้เหมาะสมตามที่ผู้ทรง
คุณวุฒิจำานวน 23 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมที่ได้ให้การ
สมัภาษณ ์และตอบคำาถาม Delhi รอบที ่1 มาแลว้ 
ได้ให้คำาแนะนำา เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ยืนยันคำา
ตอบ และเพื่อหาข้อยุติ (Consensus) 

ในการศึกษาการเตรียมความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของการนิเทศการศึกษาสำาหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2556-2565) ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล

ก�รเก็บรวบรวมขอ้มลูและก�รวเิคร�ะห์
ข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยใช้วิธี
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 23 
คนนั้น ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเองครบท้ัง 23 คน 
โดยมีขั้นตอนในการสัมภาษณ์คือ ทำาหนังสือจาก
มหาวิทยาลัยไปขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิในขั้นตอน EDFR จากนั้นทำาหนังสือจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อนัดวันและเวลาสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ขออนุญาตจดบันทึก และอัดเสียงระหว่างการ
สนทนา เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาแล้วผู้
วจิยัใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหเ์นือ้หา 
(Content Analysis) ที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

การตอบแบบสอบถาม Delphi รอบที่ 
1 และรอบ 2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ทรง
คุณวุฒิทางไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์จำานวน 16 
คน และส่งทางไปรษณีย์ จำานวน 7 คน ทั้งนี้เป็น
ไปตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความสะดวกในการรับ-ส่ง 
แบบสอบถาม เมื่อได้ข้อมูลกลับมาแล้ว ผู้วิจัยใช้ 
Program SPSS ช่วยในการคำานวณค่าแนวโน้ม 
โดยใช้สถิติคือ ร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม 
และค่าพิสัยควอไทล์

การศึกษาแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการนิเทศ การ
ศึกษาสำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ.2556-2565) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และ
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหเ์นือ้หาทีไ่ดจ้าก
การสนทนากลุ่ม (Content Analysis)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยนำาเสนอเป็น 2 

ด้านตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

การศึกษาอนาคตภาพของการนิเทศการ
ศึกษาสำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ.2556-2565) ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา
อนาคตภาพโดยใช้เทคนิค Ethnographic Delphi 
Future Research หรือ EDFR ซึ่งมี 3 รอบคือ
รอบแรกเป็นการสัมภาษณ์ รอบที่ 2 เป็น Delphi 
รอบที่ 1 และรอบที่ 3 เป็น Delphi รอบที่ 2 โดย
เก็บขอ้มลูจากผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ก่ียวขอ้งกับการนเิทศ
การศึกษาจำานวน 23 คน ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามี 8 
ประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อการนิเทศการศึกษา
ในอนาคตภาพคือ 

1. บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศ

2. ขอบข่ายของการนิเทศการศึกษา
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3. รูปแบบของการนิเทศ

4. และเทคนิคหรือวิธีการนิเทศ

5. การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เป็นต้นไป

 6. การจดัการศกึษาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
การศึกษาเพื่อ ศตวรรษ ที่ 21

 7. การปฏิบัติตนตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ตามข้อบังคับของคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

 8. การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการ
บริหารของหน่วยงานของศึกษานิเทศก์ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการนิเทศ

การศึกษาสำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565) ผลการวิจัย
พบว่าหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัการนเิทศการศกึษา
ซึ่งได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำานกังานเขตพ้ืนที่
การศกึษา สถานศกึษา และกลุม่นิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผลการจดัการศกึษาขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ควรเตรียมการรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านการนิเทศการศึกษาสำาหรับสถานศึกษาใน
อนาคตสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆ คือ 

1. การใช้วิจัยเป็นฐาน (Research –
based Supervision) 

2. การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT& On line Technology) 

3. การใชเ้ครอืขา่ยเพือ่การนเิทศ (Network  
–base Supervision) และ

4. การนิเทศเพื่อการกำากับ ติดตามและ
การประเมินผล (Supervision for Directing 

Controlling and Evaluation) 

ทั้งนี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศ
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีการ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการนิเทศการศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ฐาน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับการนิเทศด้วยการสร้าง
เครือข่าย ในขณะเดียวกันก็ใช้การนิเทศเพ่ือการ
กำากับ ติดตามและการประเมินผล ซึ่งจะส่งเสริม
ให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

 

อภิปรายผล
 จากการวิจัยมีข้อค้นพบมีประเด็นที่ผู้

วิจัยนำามาอภิปรายผล 2 ประเด็นดังนี้

 ประเด็นแรกในทศวรรษหน้าการบริหาร
และจดัการศกึษาจะเนน้ทีก่ารใชข้อ้มลู สารสนเทศ 
และการวิจัยเป็นฐาน (Research –based Man-
agement) การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวม
ทัง้การใชเ้ครอืขา่ยเพือ่การพฒันา ดงันัน้จงึจำาเปน็
อยา่งยิง่ทีผู่บ้รหิารการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน จะต้องใช้วิจัยเป็น
ฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศ และเครือ
ข่ายในการนิเทศ ซึ่งต้องมีการดำาเนินการอย่าง
เป็นระบบตั้งแต่ในระดับนโยบาย ลงมาจนกระทั่ง
ถึงระดับปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในการวจิยัในชัน้เรยีนควร
ต้องทำาให้เกิดผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ดังที่ สุรีย์
มาศ สุขกลิ (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบ
การนเิทศภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซ่ึงผลการ
วจิยัพบว่ารปูแบบการนเิทศภายในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 5 ดา้นคอื ดา้นการใหค้วาม
ช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงด้านการพัฒนาทักษะการ
ทำางานกลุ่มด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทาง
วิชาชีพด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการวิจัย
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เชิงปฏิบัติการใน ชั้นเรียน และสอดคล้องกับผล
การวิจัยของ Steven R. Conn, Richard L. Rob-
erts and Barbara M. Powell (2009: บทคดัย่อ) 
ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจของการ
ให้การนิเทศโดยใช้รูปแบบผสมผสานในการให้
คำาปรึกษามากกว่าการให้คำาปรึกษาแบบเผชิญ
หน้า โดยศึกษากับ นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในการเป็นที่ปรึกษาในโรงเรียน จำานวน 
76 คน ที่ลงทะเบียนเรียนสาขาการให้คำาปรึกษา
ในโรงเรียน ซึ่งศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของการฝึก
ประสบการณ์ซึ่งต้องฝึกประสบการณ์รวม 2 ภาค
เรียน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์
สอนในโรงเรยีนมีความพึงพอใจและทศันคตทิีดี่ใน
การนิเทศโดยใช้เครื่องมือนิเทศแบบผสมผสานซึ่ง
ใชเ้ทคโนโลยใีนการใหก้ารนเิทศมากกวา่การนิเทศ
แบบตัวต่อตัวของผู้นิเทศการศึกษา 

 ประเด็นที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ
การนิเทศการศกึษาสำาหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565) ผลการวิจับ
พบว่ากระบวนการที่มีความสำาคัญในการบริหาร
จัดการศึกษาคือกระบวนการบริหาร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
การศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถาน
ศึกษาควรให้ความสำาคัญในแต่ละกระบวนการ
เท่าๆ กัน ซึ่งกระบวนการบริหารน้ันผู้บริหารจะ
ใช้ผ่านอำานาจทางการบริหาร ส่วนกระบวนการ
เรียนการสอนและกระบวนการนิเทศนั้นเป็นกระ
บวนการสำาคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้ครูได้พัฒนา
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ จึง
มีความจำาเป็นที่จะต้องสร้างการนิเทศภายใน
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งในขณะเดียวกันการ
นเิทศโดยผูน้เิทศจากภายนอกโรงเรยีนควรดำาเนนิ
การร่วมกันและนำาผลการนิเทศมาพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

ทั้งน้ีสอดคล้องกับที่ วีระศักดิ์ ชมภูคำา (2550: 
9-10) ได้ระบุไว้ว่าขอบข่ายการนิเทศภายนอก
เป็นการนิเทศโดยผู้ให้การนิเทศอาจเป็นหัวหน้า
หน่วยงานต้นสังกัด เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษา ศกึษานเิทศกห์รอืนกัวชิาการ เปน็ตน้ บคุคล
เหล่านี้จะมีบทบาทและส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงที่
สามารถจะเป็นผู้นิเทศจากภายนอกสถานศึกษา 
ซึ่งขอบข่ายของการนิเทศภายนอกนี้ อาจจะเกิด
ขึน้อยา่งเป็นทางการโดยการนดัหมายจากผูใ้หก้าร
นิเทศจากภายนอก เพื่อดำาเนินการนิเทศเรื่องใด
เรื่องหนึ่งตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
โดยการพบปะกันอย่างเป็นทางการโดยการชี้แจง 
ประชมุ สมัมนา ปาฐกถาก็ได ้แตใ่นบางกรณอีาจมี
การนเิทศจากภายนอกแบบไมเ่ปน็ทางการเกดิขึน้
กไ็ด ้ขอบขา่ยการนเิทศภายใน เปน็การนเิทศทีเ่กดิ
ขึน้โดยทีส่ถานศกึษาหรอืหนว่ยงานทางการศกึษา
ได้ดำาเนินการนิเทศโดยการที่ผู้นำาหรือหัวหน้าใน
สถานศึกษาหรือบุคลากรหลัก เป็นผู้นำาในการ
นเิทศแกบ่คุลากรหรอืครผููส้อนทีอ่ยูใ่นสถานศกึษา
นัน้ๆ โดยการนเิทศอาจเปน็ไปทัง้ในลกัษณะทีเ่ปน็
ทางการและไม่เป็นทางการก็ได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 การนเิทศในอนาคตสือ่ประเภทสงัคม
ออนไลน์จะมีความสำาคัญมาก ผู้นิเทศควรใช้ส่ือ
ประเภทนีใ้นการนเิทศครหูรอืเพือ่การนิเทศ กำากบั 
และติดตามซึ่งจะสามารถนิเทศเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มก็จะสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
งบประมาณมาก

1.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนิเทศการ
ศกึษาทกุระดบัควรใหใ้หค้วามสำาคญักบัการนเิทศ



Journal of Education, Mahasarakham University 99 Volume 9 Number 3 July - September 2015

การศึกษา โรงเรียนควรมีระบบนิเทศภายในที่เข้ม
แข็ง ผู้บริหารและครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ฐาน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
ควรเร่งสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งสามารถดำาเนินการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม

1.3 ศึกษานิเทศก์ต้องตระหนักและเร่ง
สร้างความเชื่อม่ันให้กับครูและผู้บริหารสถาน
ศึกษาให้มากขึ้นเน่ืองจากปัจจุบันทั้งครูและผู้
บรหิารมคีวามรูแ้ละความสามารถสงูข้ึน ประกอบ
กับสื่อเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย จึงทำาให้ความ
สำาคญัของศกึษานเิทศกน้์อยลง ซึง่บทบาททีส่ำาคัญ
ของศึกษานิเทศก์ในทศวรรษหน้าจึงเป็นบทบาท
ของการกำากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษามากกว่าจะเพื่อการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
หรือการเป็นผู้ชี้นำาครูอีกต่อไป

1.4 การจัดต้ังหน่วยงานกลางเพ่ือเป็น
ศนูยป์ระสานงานและพัฒนาศึกษานเิทศกน์ัน้ ควร
จะเป็นหน่วยงานกลางที่จะครอบคลุมทุกสังกัดท่ี
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การนิเทศ ติดตาม

และการจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และศกึษานเิทศกจ์ะไดร้บัการพฒันาอย่างตอ่เนือ่ง
ทั้งก่อนประจำาการ และระหว่างประจำาการ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

1.2 ควรมีการวิจัยอนาคตภาพการ
นิเทศการศึกษาสำาหรับสถานศึกษา ที่ ไม่ได้
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน เช่นสถานศึกษาท่ีสังกัดสำานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัดสำานักส่งเสริม
การจัดการศึกษาเอกชน เพื่อจะได้ทราบแนวทาง
ในการนิเทศการศึกษาสถานศึกษาเหล่านั้นได้
อย่างมีคุณภาพ

2.2 ควรมกีารศกึษาอนาคตภาพของการ
นิเทศการศึกษาด้วยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการ
วิจัยอนาคตแบบ EDFR เช่นการใช้การวิจัยโดยใช้
กระบวนการอนาคตปริทัศน์ (Future Scanning 
Process) หรือ การวิจัยโดยใช้เทคนิคการสร้าง
ภาพอนาคต (Scenarios) เป็นต้น
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