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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพื่อนําเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโดยใช
กระบวนการสอนแนะและพ่ีเลี้ยง การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงบรรยาย มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี ้1. กําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย 2. พัฒนารูปแบบการนเิทศภายในของผูบรหิารสถานศึกษาโดยใชกระบวนการสอนแนะ
และพี่เลี้ยง 3. ประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศกึษาโดยใชกระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง 
4. การทดลองใชรูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชกระบวนการสอนแนะและพ่ีเลีย้ง และ 
5. การสรุปและรายผลการวิจัย  ประชากร คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานท่ีรวมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 และเขต 2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และเขต 2 สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และเขต 2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ    
เขต 1 และเขต 2 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี และผูทรงคณุวุฒิดานการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เก็บรวบรวมขอมลู โดยการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ และการสนทนากลุม  วิเคราะหขอมูลโดย
ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวจิัยพบวา รูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชกระบวนการ
สอนแนะและพ่ีเลีย้ง ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 แนวคิดหลกั หลักการ สมรรถนะของผูบริหาร เปาหมาย
การพัฒนา สวนท่ี 2 กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชกระบวนการสอนแนะและพ่ีเลี้ยง สวนท่ี 3 
เงื่อนไขความสําเร็จ และจากการประเมินรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน พบวา มีความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับมาก
ที่สุด 
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ABSTRACT 
This research aimed to propose In-school supervision model of School principals using 
Coaching and Mentoring processes.  Five stages of methodology were: 1. formulating a 
research framework; 2. developing the model; 3. evaluating the model; 4. implementing the 
model; and 5. concluding and reporting the results.  The population consisted of principals of 
schools under the Basic Education Commission, all of whom were involved in the Inclusive 
Teacher Development Project.  They were under the Educational Service Areas 1 and 2 Offices 
from Provinces of Pathum Thani, Nonthaburi, Saraburi, Smut Prakan; and Sing Buri Educational 
Service Area Office; plus experts on in-school supervision. The data were collected using 
literature reviews, interviews, and focus group discussion. They were then analyzed in terms of 
data analyses. The proposed  In-school supervision model of school principals using coaching 
and mentoring processes comprised of three parts: 1) basic concepts;  principles, principal 
competencies, and development goals; 2) school-based supervision using coaching and 
mentoring processes; and 3) conditions of success, and the proposed model was the at most 
appropriate and feasible. 
 

Keywords :  In School Supervision Model / School Principals / Coaching and Mentoring  
      Processes 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน จุดมุงหมายคือสัมฤทธิผลสูงสุดในการเรยีนของนักเรียน ซึ่งเปนผล
จากการทํางานรวมกันของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค 
ถึงคุณภาพของผูเรียน จําเปนตองมีการนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) เขามาเกี่ยวของเพ่ือ
ชวยเหลือแนะนําใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคและมีคณุภาพสูงสุด เนื่องดวยการนิเทศการศกึษาเปน
กระบวนการท่ีจะทําใหเกิดการปรบัปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครูโดยการทํางานรวมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
เปนกระบวนการกระตุนความเจรญิกาวหนาของครูและมุงหวังที่จะชวยเหลือครเูพื่อใหครูไดชวยตนเอง        
(จุไรรตัน สดุรุง, 2557) จากสภาพสังคมท่ีเปลีย่นแปลงไป อีกท้ังความรูในสาขาวิชาตางๆเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง 
การแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ เพือ่ใหการจัดการเรียนรูพัฒนาข้ึน จาํเปนตองไดรับการช้ีแนะหรือการนิเทศ
การศึกษาจากผูชํานาญเฉพาะ การนิเทศการศึกษาจึงยงัคงมีความสาํคัญจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งการนิเทศการศึกษา
นั้นมีรูปแบบในการนิเทศไดหลากหลายรูปแบบ คือ การนิเทศทางตรง การนิเทศทางออม การนิเทศทางไกล และ
การนิเทศภายในโรงเรียน ในสภาพปจจุบันวิธีการนิเทศที่มีความสําคัญจําเปนมากที่สุด คือ การนิเทศภายใน
โรงเรียน   (จุไรรตัน สุดรุง, 2557)  
 การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการทํางานอยางหนึ่งในโรงเรียนที่เปนการนําเอาองคประกอบตางๆ    
ในโรงเรียนมาเช่ือมโยงกันในการจัดการเรียนการสอน การจดัช้ันเรียน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสตูร 
การวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งมเีปาหมายเดียวกันคือ ทําใหโรงเรียนมีประสทิธิภาพโดยอาศัยการนิเทศ และครูยอมรับใน
กติกาเดียวกันคือเพื่อนักเรียน (Glickman และคนอ่ืนๆ, 2004) การนิเทศภายโรงเรยีน เปนภารกิจสาํคัญอยาง
หนึ่ง ที่จะชวยพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
อยางตอเนื่อง ตรงตามความตองการท่ีจะพัฒนานักเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร ดวยเทคนิควิธีการทีม่ี
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ประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมการเปนครูมืออาชีพและสงเสริมใหเกดิความตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนา
นักเรียนใหมีคณุภาพ ปฏิบัติงานดวยความมั่นใจ ขวัญและกําลังใจดี มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ทั้งนี ้ 
การนิเทศภายในโรงเรียนมีหลากหลายวิธีการท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาใหเหมาะสม เพื่อใหเกดิประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาที่ในการนิเทศภายในโรงเรยีนของตนเปนอยางยิ่ง กลาวคือ   
การทําหนาท่ีชวยเหลือ แนะนํา สงเสริมและปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน ซึ่งไดแก การสงเสรมิใหครูมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ จุดหมาย และโครงสรางของหลกัสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อ
และแหลงการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน จัดบรรยากาศทางกายภาพภายในหองเรียนใหนา
เรียน และสงเสริมใหครูปรับปรุงตวัเอง ทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพ นอกจากน้ีบทบาทของผูบริหารในฐานะผู
นิเทศ  ยังตองมีมนุษยสัมพันธ ใชภาวะผูนําในการพัฒนาครูใหมีความเปนผูนาํทางวิชาการ สรางขวัญกําลังใจ  
ใหครูสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถเต็มศักยภาพ (Wiles; อางถึงใน อัญชลี ธรรมะวธิีกุล, 2552)    
ในศตวรรษท่ี 21 นี้ เทคนิคการนิเทศภายในโรงเรียน ใหความสําคัญกับการนิเทศแบบใหคําช้ีแนะ (Coaching) 
และการนเิทศแบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เปนเทคนิคสําคัญทีจ่ะชวยสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรใหเปน
บุคลากรแหงการเรียนรู อันจะเปนตัวจักรสาํคัญที่จะนําไปสูความสาํเร็จและเปนประโยชนตอองคการและตัว
บุคลากรใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะตัว ในการทํางานน้ันๆ ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ี
กําหนดขึ้น ซึ่งเปนเปาหมายหรือผลงานท่ีผูบริหารตองการหรือคาดหวังใหเกิดข้ึน โดยจะตองตกลงและยอมรับ
รวมกัน ระหวางผูบริหารและครู (สุดารตัน สารสวาง และอัจฉรา นยิมาภา, 2557) ทั้งนี้การใหคําช้ีแนะนอกจาก
จะมุงเนนไปท่ีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศในปจจบุันแลว ยังมุงเนนไปท่ีการพัฒนาศักยภาพ
ของครู เพื่อใหครูมีพัฒนาการของความรู ทักษะและความสามารถเฉพาะตัว และมีศักยภาพในการทํางานท่ีสูงขึ้น 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556) เห็นความสําคัญในการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและไดตระหนักถึงปญหาของการพัฒนาครู จงึไดจัดทําโครงการพัฒนาครูโดยใช
กระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ขึ้นโดยเนนการสรางความเขมแข็งของสมรรถนะ
ดานการจดัการเรียนการสอนในบริบทท่ีหลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรยีน และใหเปนไปตาม  
ความตองการจําเปนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครตูามสมรรถนะใหเปนครูดี 
ครูเกง มีคุณภาพ คุณธรรม สงเสริม จิตวิญญาณและอุดมการณของความเปนคร ูเพื่อใหครูสามารถพัฒนาผูเรยีน
ใหมีความรูความสามารถดาน Literacy, Numeracy และ Reasoning Ability ตามระดับช้ัน พรอมกบัจัดการ
เรียนรูกับผูเรียนคือ Learning to Question Learning to Search Learning to Construct และ Learning 
to Communicate การดําเนินงานโครงการดังกลาวสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาตองประสานกับสถาบันอุดม 
ศึกษาท่ีมีความรู และประสบการณในการพัฒนาครูรวมกันเปนคูพัฒนา โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาครู ผูบริหาร
สถานศึกษา และศึกษานิเทศกในสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพฒันา
ฝกอบรมหรือพัฒนา ใหครอบคลมุความรู เนื้อหา และสมรรถนะทางดานการจดัการเรียนรูของครูตามกลุมสาระ
การเรียนรู ผลการวิจยัการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and 
Mentoring (วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ และคนอ่ืนๆ, 2558) ดังกลาวขางตน  มีขอเสนอแนะในการพัฒนาตอไป 
ดานการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา คือ การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาโดยการสรางระบบพีเ่ลี้ยง Coaching 
and Mentoring ชวยพัฒนาความรู ความเขาใจ และทักษะในการนิเทศภายในเนนการนิเทศการสอน โดยใช
กระบวนการ Coaching and Mentoring  สงผลใหครผููสอนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน ชวยใหครู
สามารถทําวิจัยในช้ันเรียนไดอยางม่ันใจ เพราะมีพีเ่ลี้ยงคอยใหคาํปรกึษาแนะนํา สงผลใหครูมเีจตคติทีด่ีตอการ
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วิจัยในช้ันเรียนมีความมุงมั่นในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอไป ดังนั้นโครงการนี้ควร
ดําเนินการอยางตอเนื่องและควรกําหนดใหครูทําวิจัยในช้ันเรียนเปนเกณฑหนึ่งในการพิจารณาผลสมัฤทธิ์ของ
โครงการฯ   
 ดวยเหตผุลและความสาํคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนซึง่เปนบทบาทหนาท่ีทีส่ําคัญยิ่งของ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะเปนกลไกในการผลักดันใหเกิดคุณภาพการศึกษา ประกอบกับท่ีการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนยังไมมรีูปแบบในการดําเนินการที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการวิจัยเพื่อใหไดมาซึง่รูปแบบ
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชกระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง ที่สามารถนําไปปรบัใชในการ
พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อนําเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชกระบวนการสอนแนะ
และพี่เลี้ยง  
 

ขอบเขตการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนีผู้วิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี ้

1. ขอบเขตเน้ือหา 
         การวิจัยครั้งน้ี วิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการนิเทศแบบใหคําช้ีแนะ 

(Coaching) และการนเิทศแบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ของ The University of Kansus Center for Research 
on Leraning (2006), Cutterbuck (2004) และจุไรรตัน สุดรุง (2557) ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1
การวิเคราะหขอมลูสารสนเทศ ข้ันตอนท่ี 2 การวางแผน ขั้นตอนท่ี 3 การดําเนินการนเิทศ มี 5 กิจกรรมดังนี ้    
1) การเตรียมการ 2) การจัดประชุมเพื่อรับทราบขอมูล 3) การวางแผนเพื่อแกปญหา 4) การปฏิบัติการใหคํา
ช้ีแนะและการเปนพี่เลี้ยง 5) การติดตามผล ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล และ ขั้นตอนท่ี 5 การพัฒนาการนิเทศ
ภายใน 

2. ขอบเขตประชากรเปาหมาย 
    ประชากรเปาหมายที่ใชในการวิจัย เปนผูใหขอมลูสําคัญ มีดังนี ้

             2.1 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดตอไปนี ้
        ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
และเขต 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบรุี เขต 1 และเขต 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษ
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และเขต 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และ 
เขต 2 และ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบรุี  เขตพื้นที่ละ 1 คน จํานวน  9  คน เปนประชากร
เปาหมายที่อาสาในการทดลองใชรูปแบบ 
  2.2 ผูทรงคณุวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนิเทศการศึกษา จําแนกเปน นักวิชาการ 
ผูบริหารระดับนโยบาย ผูบริหารระดับปฏิบตั ิจํานวน 8 คน เปนผูใหขอมูลสําคัญในการจัดสนทนากลุม 

2.3 ผูทรงคณุวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนิเทศภายในของสถานศึกษา จําแนกเปน 
นักวิชาการ ผูบรหิารระดับนโยบาย ผูบริหารระดับปฏิบัต ิจํานวน 5 คน เปนผูใหขอมูลสําคัญในการสมัภาษณ 
 

นิยามศัพท 
 รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชกระบวนการ Coaching and 
Mentoring  หมายถึง ขอความหรือแผนภาพท่ีแสดงถึงแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร
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สถานศึกษาโดยใชกระบวนการ Coaching and Mentoring  ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 สวนนํา  
ประกอบดวย แนวคดิหลัก หลักการ สมรรถนะของผูนเิทศ เปาหมายการพัฒนา สวนท่ี 2 กระบวนการสอนแนะ
และพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring  และสวนท่ี 3 เงื่อนไขความสําเร็จ    
  การนิเทศภายใน หมายถึง การนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งเปนการปฏบิัติการรวมกันของผูบริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนในการพัฒนา ปรับปรุง สงเสรมิ สนับสนุน ใหความชวยเหลือครูใน
โรงเรียนใหประสบความสําเร็จทั้งดานงานสอนและงานอ่ืนๆ ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนสูงขึ้นและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

       กระบวนการสอนแนะและพีเ่ลี้ยง หมายถึง กระบวนการดําเนนิการใหคําช้ีแนะและเปนพ่ีเลี้ยง โดย
การใหการแนะนํา ชวยเหลือ พัฒนา ปรับปรุง สงเสริม สนับสนุน ครูในโรงเรยีนใหประสบความสําเรจ็ทั้งดาน
งานสอนและงานอ่ืนๆ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและมีคณุลักษณะอันพึงประสงค 
ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมลูสารสนเทศ ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน ขั้นตอนท่ี 3 
การดําเนินการนิเทศ มี 5 กิจกรรมดังนี้ 1) การเตรยีมการ 2) การจดัประชุมเพ่ือรับทราบขอมลู 3) การวางแผน
เพื่อแกปญหา 4) การปฏิบัติการใหคําช้ีแนะและการเปนพ่ีเลี้ยง 5) การติดตามผล ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล 
และข้ันตอนท่ี 5 การพัฒนาการนิเทศภายใน 

   การเตรยีมการ หมายถึง การเตรยีมการในการนเิทศ โดยผูรบัการนเิทศเตรียมการประเมินการสอน
ของตนเองเก่ียวกับเปาหมาย พฤติกรรมการสอน การทํางาน และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สวนผูใหคําช้ีแนะและเปน
พี่เลี้ยงเตรียมการตั้งคําถามเพื่อถามคร ู

   การจัดประชุมเพื่อรับทราบขอมลู หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหผูนิเทศและครผููรับการนิเทศไดให
ขอมูลซึ่งกันและกัน โดยผูนิเทศบอกจุดมุงหมายของการใหครูประเมินตนเอง แลวครผููรับการนิเทศเลาถึง     
การประเมินผลงานตามความคดิเห็นของตนเองท้ังผลงานท่ีดีและไมดี โดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย หาสาเหตุที่
แทจริงที่ทําใหไมเปนไปตามเปาหมาย และผูนิเทศเปดใจรับฟงและใหคําช้ีแนะ 

   การวางแผนเพื่อแกปญหา หมายถึง การดําเนินการโดยผูนิเทศใหครูเปนผูวางแผนการแกปญหาเอง 
โดยการทบทวนปญหารวมกันและใหคําช้ีแนะเมื่อครตูองการ 

   การปฏิบัติการใหคําช้ีแนะและการเปนพี่เลี้ยง หมายถึง การดําเนนิการช้ีแนะและเปนพี่เลี้ยงของผู
นิเทศ โดยใชกิจกรรมการนเิทศตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อใหครูผูรับการนิเทศเขาใจและพัฒนาตนเองได 

   การติดตามผล หมายถึง การดําเนินการติดตามการปฏิบตัิหนาที่ของครูผูรับการนิเทศเพื่อพัฒนา
ความกาวหนาและใหขอมูลยอนกลับพรอมทั้งใหคําช้ีแนะในการพัฒนาตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  1. องคความรูที่ไดจากการวิจัยเปนรูปแบบหนึ่งของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของดานนโยบาย สามารถใชเปนขอมูลที่ใชเปนแนวทางการพัฒนาการนิเทศ
ภายใน ของผูบริหารสถานศึกษาและองคการทางการศึกษาอ่ืนๆ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ดาํเนนิการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี ้                              

 ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการวิเคราะหเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับ  
การนิเทศภายในของสถานศึกษา และกระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีการดําเนินการวิจยั ดังนี ้1) ศึกษาเอกสาร เก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 
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กระบวนการสอนแนะและพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) ทั้งในประเทศและตางประเทศ 2) ศึกษา
ผลงานวิจัยการนิเทศการศึกษา กระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 3) นําผลการศึกษาจากขอ 1 และ ขอ 2 มาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจยัเรื่อง การนิเทศ
ภายในผูบริหารสถานศึกษาโดยใชกระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง 

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศกึษาโดยใชกระบวนการสอนแนะ
และพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ดําเนินการดังตอไปนี ้1) ศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช
กระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยการวิเคราะห
เอกสารรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 2) ศึกษาแนวทางการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยใชกระบวนการสอนแนะและพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) โดยการสมัภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 คน   ซึ่งสัมภาษณในประเด็นของแนวทางการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา โดยใช
กระบวนการสอนแนะและพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring)  ทั้งนี้กลุมผูทรงคุณวุฒิผูใหสัมภาษณมีคณุสมบัติ 
ดังนี ้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และเปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรูความสามารถเกีย่วกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา เปนนักวิชาการท่ีมีประสบการณในการสอนและงานวิจัยเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาหรือ 
การบริหารการศึกษา 3) รางรูปแบบการนิเทศภายในของของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชกระบวนการสอนแนะ
และพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)  

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชกระบวนการสอน
แนะและพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) ดําเนินการโดยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน เมื่อวันท่ี 
14 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมสารนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนีก้ลุม
ผูทรงคุณวุฒิผูใหสมัภาษณมีคณุสมบัติ ดังนี ้จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก และเปนผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ความรูความสามารถเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา เปนนักวิชาการท่ีมีประสบการณในการสอนและ
งานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาหรือการบริหารการศึกษา  

ขั้นตอนท่ี 4  การทดลองใชรูปแบบ  ผูวิจัยไดนํารูปแบบท่ีไดจากการสนทนากลุม ไปทดลองใชกับ
โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 9 เขต เขตละ 1 โรงเรียน โดยใชวีธีการอาสา
การนํารูปแบบไปทดลองใช  มีผูบริหารสถานศึกษาไดอาสาทดลองใชกระบวนการนิเทศตามรปูแบบและคูมือท่ี
กําหนด  และสงผลการใชรูปแบบกลับคืนใหผูวิจยั  แลวจึงนําผลการทดลองใชมาปรับปรุงรูปแบบใหสมบูรณ 
   ขั้นตอนท่ี 5 สรุปและรายงานผลการวิจัย ผูวิจัยสรุปผลและรายงานผลการวิจัยและนําเสนอรูปแบบ
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชกระบวนการสอนแนะและพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring)  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  แบบบันทึก
ประเมินความเหมาะสมและเปนไปได และแบบบันทึกผลการทดลองใชรูปแบบ 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
   ดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามข้ันตอนและขอบเขตการวิจัย 

การวเิคราะหขอมลู         
 ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  
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สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชกระบวนการสอนแนะและ 

พี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 แนวคิดหลัก หลักการ สมรรถนะของ
ผูบริหาร เปาหมายการพัฒนา สวนท่ี 2 กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชกระบวนการสอนแนะและ  
พี่เลี้ยง และสวนท่ี 3 เงื่อนไขความสําเรจ็ ซึ่งแตละสวนมีขอมลูดังนี้  
 

 แผนภาพท่ี 1  รูปแบบการนิเทศภายในของผูนิเทศโดยใชกระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง 
 
 
 
   สวนท่ี 2 กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชกระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง  

 
 
 
 
สวนท่ี 1 แนวคิดหลัก หลักการ สมรรถนะของผูนเิทศ และเปาหมายการพัฒนา 

แนวคิดหลัก 
การนิเทศแบบสอนแนะเปนการใชภาวะผูนําเพ่ือนําครไูปสูความเจริญงอกงามในการเรียนรูของ

นักเรียน ดวยความพึงพอใจของครู โดยผูช้ีแนะ (ผูบรหิาร) และครผููรับการช้ีแนะรวมมือกันในการพัฒนา      
การเรียนการสอนตามหลักการกระบวนการช้ีแนะ เพื่อใหครมูีเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรูที่มปีระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สวนการนิเทศแบบพ่ีเลีย้ง (Mentoring) เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อชวยใหบุคคลหนึ่งสามารถเพิ่มพูน
ความรู เสริมสรางความเขาใจในการทํางานโดยอาศยัการปลูกฝงถายทอดจากคนหน่ึงซึ่งทําหนาท่ีพี่เลีย้ง 
(Mentor) ไปสูอีกคนหนึ่งที่ทําหนาที่เปนนองเลี้ยง (Mentee) ทั้งนี้ ความแตกตางกันของการใหคําช้ีแนะ และ

      ขั้นตอนท่ี 1 
การวิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ 

ขั้นตอนท่ี 2 
การวางแผน 

 

ขั้นตอนท่ี 5 
การพัฒนางานนิเทศ 

 

ขั้นตอนท่ี 4 
การประเมินผล 

 

ขั้นตอนท่ี 3 
การดําเนินการนิเทศ 

 

กระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง    
(Coaching & Mentoring) 
Coaching and Mentoring 

สวนท่ี 1 แนวคิดหลัก หลักการ สมรรถนะของผูบริหาร เปาหมายการนิเทศ 

สวนท่ี 3 เงื่อนไขความสําเร็จ 
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การเปนพ่ีเลี้ยง มีความแตกตางกนัท่ีจุดเนน กลาวคือ การใหคาํช้ีแนะนั้นผูบรหิารหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะให
คําช้ีแนะครูโดยตรงเก่ียวกับวิธีการทํางานในหนาท่ีปจจุบันและมีเปาหมายระยะสั้น ในขณะที่การเปนพี่เลี้ยงน้ัน  
ผูที่เปนพ่ีเลีย้งไมจาํเปนตองเปนผูบริหาร แตเปนครูอยูในโรงเรยีนเดยีวกัน ผูเปนครูพีเ่ลี้ยงมีอิสระที่จะกําหนด
จุดมุงหมายในการพัฒนาครูในระยะยาว มีวิธีการดําเนินการไดกวางขวางกวา Coaching และ Mentoring   
อาจดําเนินการควบคูกันไปไดเพราะตางก็เปนกระบวนการพัฒนาตนเองที่องคกรตองเปนผูกําหนดข้ึนเชนกัน 

หลักการ 
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชกระบวนการ Coaching & Mentoring มีหลักการ 

ดังนี้  
 ก. หลักการทั่วไป ประกอบดวย 1) หลักกัลยาณมิตร 2) หลักประชาธิปไตย 3) หลักการมีสวนรวมและ
สรางสรรคงาน 4) หลักการพัฒนาภาวะผูนําครูใหสามารถปรับปรุงสงัคมอีกตอหน่ึง 5) หลักการนิเทศเพื่อการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  
 ข. หลักการนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching & Mentoring) ประกอบดวย 1) หลักการใหทางเลือก  
การใหคําช้ีแนะการสอนตองใหความเคารพในความเปนมืออาชีพ และการตัดสินใจของครู ผูนิเทศการสอนจะ
เสนอทางเลือกใหครูอยางกวางๆ เพื่อใหครูนําไปพิจารณาใช หรือปรบัใชไดอยางเหมาะสมกับนักเรยีนของตนเอง 
2) หลักการสนทนา ผูนเิทศและครูจะใชเวลาในการพูดคุยเกี่ยวกับการเรยีนรูและการสอนโดยใชความคดิรวมกัน
อยางอิสระและสรางสรรค 3) หลกัการนําความคดิสูการปฏิบตัิ ผูนิเทศจะตั้งสมมติฐานไววาการเรียนรูที่เร็วท่ีสดุ
จะเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิบัติงานจริง ผูนิเทศและครูจึงรวมกันปฏิบตัิอยางสรางสรรค 4) หลักความเปนหุนสวนของ
การเรียนรู แบงเปน 4 ดาน คือ 4.1 ความเสมอภาค ผูนิเทศและผูรบัการนิเทศมีสิทธิที่จะเสนอสนองเทาเทียมกัน 
ไมมีใครเหนือกวาใคร การแสดงความคิดเห็น การรับประโยชนจากการกระทําภายใตบทบาทหนาท่ีของแตละคน 
ที่แตละคนตองเคารพตอกัน 4.2 เสียง ผูนิเทศไดรบัโอกาสในการแสดงทักษะ และรับฟงเสียงของผูอื่น เพื่อคนหา
สิ่งที่ตองการที่จะเขาใจใหเขาใจจรงิ ท้ังเนื้อหาสาระและบุคลิกลักษณะ 4.3 การสะทอน ผูนิเทศและผูรับการ
นิเทศสามารถตอบสนองตอสิ่งเรา เพื่อแสดงออกถึงความเขาใจ เจตคติ วาเปนอยางไร มากนอยเพียงใด เพื่อจะ
ไดรักษาหรือพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติทีส่ืบเนื่องจากการเรยีนรูตอไป 4.4 การเขาถึง ผูนเิทศและผูรับการ
นิเทศนําความรูใหมไปใชเพื่อวัตถปุระสงคอยางใดอยางหน่ึงไดสําเรจ็ ผูใชตองเขาใจสภาพความจริงทีเ่ปนอยู ใช
ความล้ําลึกในวิธีคิดที่จะปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ การเขาถึงและเขาใจหุนสวนก็จะชวยรักษาความเปนหุนสวน 
หรือพัฒนาความเปนหุนสวน 5) หลักการใหคําปรึกษา โดยใหผูที่มีความสามารถหรือเปนที่ยอมรับหรอืผูบริหาร
ในหนวยงานใหคําปรึกษาและแนะนําชวยเหลือรุนนองหรือผูที่อยูในระดับต่ํากวาในเรื่องที่เปนประโยชนตอ    
การทํางาน เพื่อใหมีศักยภาพสูงขึ้น 6) หลักการสรางขวัญกําลังใจ โดยการแสดงความช่ืนชม และการใหรางวัล 
          สมรรถนะของผูนิเทศ  
          ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหนิเทศ มีความรู ทักษะและคุณลักษณะในการนิเทศ
ภายในโดยใชกระบวนการสอนแนะและพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
1) ความรอบรูในหลักการนิเทศ Coaching & Mentoring  และการศึกษาโดยท่ัวไป และเรื่องเฉพาะท่ีจะ 
Coaching & Mentoring 2) ทักษะการสื่อสาร ทักษะมนุษยสัมพันธ ทักษะการนิเทศแบบสอนแนะและพ่ีเลี้ยง 
(Coaching & Mentoring) และทกัษะการใชสื่อ เทคโนโลยี 3) ภาวะผูนํา โดยเปนแบบอยางที่ดีในการยกระดับ
คุณภาพผูเรยีน คิดรเิริม่สรางสรรค มองโลกในแงดี ตรงตอเวลา  
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    เปาหมายการนิเทศ 
มุงพัฒนาปรับปรุงความสามารถของครู โดยใชกระบวนการสอนแนะและพ่ีเลี้ยง (Coaching & 

Mentoring) การพัฒนาหลักสตูร การจัดการเรียนการสอน การใชสือ่การสอน การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
การประสานงานและความรวมมือ ใหเกิดความเขาใจอันดี ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นอกจากน้ันยังสราง 
ความมั่นคงในอาชีพครู สรางสรรคกําลังใจใหแกครู  เพื่อรวมมือกันพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถตาม
หลักสูตรอยางมีคณุภาพ  
สวนท่ี 2 กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชกระบวนการสอนแนะและพ่ีเลี้ยง (Coaching and     
           Mentoring) ประกอบดวย  

      ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ โดยการศึกษาและวิเคราะห ผลการจัดการศึกษาบรรลุ
เปาหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปท่ีผานมา   

      ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน โดยการวางแผนตามลักษณะงานนิเทศภายใน โดยนําผลการวิเคราะหขอมูล
และสารสนเทศมาจัดทําโครงการสูการปฏิบัติ เพื่อเปนสวนหน่ึงของแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา มอบหมาย
งานผูรับผดิชอบและจัดทําปฏิทินการนิเทศ 

ขั้นตอนท่ี 3 การดําเนนิการนเิทศ โดยเปนการนําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติเพื่อใหไดตามความ
ตองการหรือเปาหมายที่วางไว ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของดําเนินการตามกิจกรรมดังตอไปน้ี           
1) การเตรียมการ ดําเนินการดังนี ้1.1 ผูรับการนิเทศเตรียมการประเมินการสอน หรือประเมินการปฏบิัติของ
ตนเองเกี่ยวกับเปาหมาย พฤติกรรมการสอน หรือการทํางานตามภาระงานอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 2.2 ผูนิเทศเตรยีม
คําถามเพื่อถามครู 2) การพบครูและผูทีเ่กี่ยวของเพ่ือรับทราบขอมลู ดําเนินการดังนี ้2.1 ผูนิเทศบอก
จุดมุงหมายที่ใหครูประเมินตนเอง 2.2 ใหครูผูรับการนิเทศเลาถึงการประเมินผลงานของตนท่ีผานมาวามีผลเปน
อยางไร  ตามความคิดเห็นของตนเอง โดยบอกท้ังผลงานท่ีดีและไมดี โดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย หาสาเหตุที่
แทจริงที่ทําใหครูมีผลงานท่ีตกต่ํา เปนปญหา 2.3 ผูนิเทศเปดใจรับฟงและใหคําช้ีแนะ 3) การวางแผนเพื่อ
แกปญหา ดําเนินการดังนี ้3.1 ผูนิเทศใหครูเปนผูวางแผนการแกปญหาเอง โดยการทบทวนเปาหมายรวมกัน  
3.2 ผูนิเทศใหคําช้ีแนะเมื่อครูตองการ 4) การปฏิบัติการใหคําช้ีแนะ ดําเนินการดังนี ้4.1 ผูนิเทศใชกิจกรรมนิเทศ
ตาง ๆ ที่มีความเหมาะสม ใหคําช้ีแนะในสิ่งที่ครู และผูรบัผิดชอบงานยังไมเขาใจ 4.2 ผูนิเทศระบุกิจกรรมที่ใชใน
การนิเทศ           5) การสังเกตการสอนและการติดตามผล ดําเนินการดังนี ้5.1 ผูนิเทศเขาไปสังเกตการสอน
ของครูเพื่อสังเกตพัฒนาการ ความกาวหนา หรือตรวจสอบการปฏบิัติงาน 5.2 ผูนิเทศจดบันทึกการปฏิบัติการ
สอนหรือการตรวจสอบการปฏิบัตงิานเพ่ือใหขอมูลยอนกลับ และใหคําช้ีแนะเพื่อการพัฒนาตอไป 

 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล ผูบรหิารสถานศึกษาหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหนิเทศ ควร
ดําเนินการดังตอไปนี ้1) การประเมินผลตองอาศัยขอมูลที่นาเชื่อถือ โดยการตั้งจุดมุงหมายท่ีชัดเจน การใช
เครื่องมือและการรวบรวมขอมลูทีเ่หมาะสม รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลที่ไดเปนท่ียอมรับของฝายนิเทศ ครู และ
นักเรียน 2) การประเมินผลเปนขัน้ตอนหน่ึงของการนิเทศท่ีจําเปนตองทํา เมื่อไดจดัทําโครงการนิเทศแลว       
3) การประเมินผลตองอาศัยขอมลูจากหลายฝาย ท้ังผูบริหาร ผูนเิทศ และผูรับการนิเทศ 4) การประเมินผลการ
นิเทศสามารถทําได 2 ระยะ คือ การประเมินกอนการนิเทศ ระหวางการนิเทศ และการประเมินผลหลงัการนิเทศ 
5) การประเมินผลการนิเทศอาจประเมินผลเชิงระบบ ประกอบดวย 3 สวน คือ การประเมินผลท่ีปจจยันําเขา 
กระบวนการและผลผลติ 6) การประเมินผลอาจประเมินโดยเก็บขอมูลเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ โดยทั่วไป
การประเมินผลการนิเทศจะใชวิธีทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพประกอบกันไปเพื่อใหขอมูลที่ถูกตองและเช่ือถือได 
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ขั้นตอนท่ี 5 การพัฒนาการนิเทศภายใน ขั้นตอนน้ีผูบริหารสถานศกึษา สามารถดําเนินการ ดังนี้ 1) 
วิเคราะหผลการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) แลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศ
และผลการนิเทศ 3) ประกาศ ยกยองผูนิเทศ ผูรับการนิเทศตามมาตรฐานการนเิทศการศึกษา และ4) จัดทํา
ขอเสนอ เชิงนโยบายเพ่ือวางแผนพัฒนาครูและบคุลากรในปตอไป 
สวนท่ี 3 เงื่อนไขความสําเร็จ 
 การนิเทศภายในโดยใชกระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) จะประสบ
ความสําเร็จ ควรดําเนินการดังนี้  

1. ผูนิเทศ ควรสรางความตองการการเรยีนรูใหเกดิข้ึน กระตุนใหผูรบัการนิเทศเกิดความสนใจการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เตรียมสื่อ อุปกรณ เปาหมายของการใหคําช้ีแนะการสอนอยางเหมาะสม มีเทคนิค
การอธิบายและเนนจดุสําคญั ในบางครั้งควรแสดงการทํางานใหผูรบัการนิเทศไดเห็น 
 2. ผูรับการนเิทศ ควรมีความพรอมในการรับการนิเทศ และไดมีการฝกปฎิบัตติามที่ออกแบบ  
 3. กระบวนการนิเทศแบบสอนแนะและพี่เลี้ยง ควรวิเคราะหความตองการจําเปนของครู สราง    
ความรวมมือจากทุกฝาย สังเกตการสอนของครูตามแผนท่ีวางไว และใหขอมูลยอนกลับแกผูรับการนเิทศ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนเิทศภายในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชกระบวนการ    
สอนแนะและพ่ีเลีย้ง Coaching and Mentoring ผูวิจัยมปีระเด็นในการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้  
 ผลการวิจัย พบวา องคประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโดยใช
กระบวนการสอนแนะและพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring ที่สําคัญมี 3 สวน คือ สวนท่ี 1 ประกอบดวย  
แนวคิดหลัก หลักการ สมรรถนะของผูนิเทศ เปาหมายการพัฒนา  สวนท่ี 2  กระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง 
Coaching and Mentoring  และสวนท่ี 3 เงื่อนไขความสําเร็จ แสดงใหเห็นวา รูปแบบการนิเทศดังกลาวไดเนน 
การพัฒนาครูในเรื่องการสอนเปนสําคัญ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน ท่ีจะทาํใหคุณภาพ
การศึกษาสูงข้ึน สอดคลองกับ ยุพนิ ยืนยง (2553) ที่ไดศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการเพ่ือสงเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจัย
พบวา 1) รูปแบบการนเิทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรยีน มีชื่อวา ซีไอพีอี  
(CIPE Model) ประกอบดวย หลักการ มุงเนนกระบวนการนิเทศท่ีเปนระบบสัมพันธกัน และคาํนึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาสมรรถนะการนิเทศและการทําวิจยัในช้ันเรียน กระบวนการ
นิเทศ 4 ขั้นตอน   คือ ขั้นตอนท่ี 1 Classifying : C การคัดกรองระดับความรู ความสามารถ ทักษะท่ีสําคัญ
เกี่ยวกับการจดัการเรียนรูและการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อจัดกลุมครูและเลือกวิธีการนเิทศท่ีเหมาะสมสําหรับครู  
แตละกลุม ขั้นตอนท่ี 2 Informing : I การใหความรูกอนการนิเทศ ขั้นตอนท่ี 3 Proceeding : P การดําเนินงาน 
ไดแก 3.1 การประชุมกอนการสังเกตการสอน (Pre Conference) 3.2 การสังเกตการสอน (Observation)   
3.3 การประชุมหลังการสังเกต การสอน (Post Conference) ขั้นตอนท่ี 4  Evaluating: E การประเมินผลการ
นิเทศ โดยมีการกํากับ ตดิตาม (Monitoring) อยางตอเนื่องทุกขั้นตอน และยังสอดคลองกับ งานวิจัยของ    
ชญากาญจธ  ศรีเนตร, บังอร แถวโนนง้ิว และสุธรรม  ธรรมทัศนานนท (2558) ทีศ่ึกษารูปแบบการนเิทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่พบวา รูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบดวย 5 ดาน ประกอบดวย        
ดานการสํารวจความตองการและความจําเปนดานการวางแผนการนิเทศ ดานการดําเนินการนเิทศ             
ดานการประเมินและรายงานผลการนิเทศ และดานการขยายผลยกยองและเชิดชูเกียรตผิล การประเมินรูปแบบ
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การนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา มีความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดอยูในระดับมาก 

ผลการวิจัย พบวา หลักการทั่วไปในการนิเทศภายในโดยใชกระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง 
(Coaching & Mentoring) ประกอบดวย 1) หลักกัลยาณมิตร 2) หลักประชาธิปไตย 3) หลักการมสีวนรวมและ
สรางสรรคงาน 4) หลักการพัฒนาภาวะผูนําครูใหสามารถปรับปรุงสงัคมอีกตอหนึ่ง 5) หลักการนิเทศเพื่อ     
การพัฒนาอยางตอเนื่องแสดงใหเห็นถึงความสําคญัของการนิเทศภายในลักษณะนี้วา เปนการพัฒนาครูผูสอนให
มีความรูความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนท่ีสงเสริมใหการศกึษามีคุณภาพ ดังท่ีวิจิตร ศรีสะอาน, (2553) 
กลาววาการจดัการศึกษาควรเลือกเฟนใหหลักของความรู ความคิด วิธีการ และนิสยัที่ดีเพื่อใหเปนรากฐานที่
บุคคลจะไดเรียนรูและพัฒนาความสามารถของตนไดตลอดชีวิต ควรเปนไปเพื่อความอยูรอดของชาติบานเมือง  
ควรเสริมสรางดลุยภาพระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  ควรเตรียมบุคคลและสังคมใหสามารถเผชิญปญหาและ
เหตุการณใหมท่ีไมมีประสบการณมากอนดวยปญญาและสติ  และสงเสริมใหมีการแสวงหาความยอดเยี่ยม 

อยางไรก็ตามผลการวิจยัไดนําเสนอเปาหมายของรูปแบบฯไววา มุงพัฒนาปรับปรุงความสามารถของ
ครู โดยใชกระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรยีน
การสอน การใชสื่อการสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู การประสานงานและความรวมมือ ใหเกดิ    
ความเขาใจอันดี ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นอกจากน้ันยังสรางความม่ันคงในอาชีพครู สรางสรรคกําลังใจ
ใหแกครู  เพื่อรวมมือกันพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถตามหลักสูตรอยางมีคณุภาพ แสดงใหเห็นวา 
หัวใจของการนิเทศมุงไปท่ีการพัฒนาครูใหสอดคลองกับบริบทความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการกาวสูประชาคม
อาเซียนและความเปนครูแหงสากล ซึ่งครูผูสอนจะตองมีสมรรถนะที่จําเปน ดังผลงานวิจัยเร่ือง การพัฒนา
รูปแบบสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน           
(กมลชนก ภาคภมูิ และคนอ่ืนๆ, 2558) ที่พบวา สมรรถนะครูที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวน ไดแก ทักษะ
การใชภาษาและการสื่อสารดวยภาษาอาเชียน และคณุลักษณะของการเปนพลเมืองอาเซียน เปนตน ทั้งนี้ในแต
ละสมรรถนะที่กําหนดตองประกอบดวยความรู ทักษะและคณุลักษณะสวนบุคคล 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
    1. ผูบริหารสถานศึกษา ควรนําแนวคิดและกระบวนการของรูปแบบ ไปปรับใชใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา โดยเนนกระบวนการนิเทศตามขั้นตอนอยางเปนระบบ และพัฒนาเปนตนแบบการนิเทศ
ภายใน 
    2. เงื่อนไขการนําไปใชไดนําเสนอใหมีการวิเคราะหความตองการจาํเปนของครู   ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษา ควรใหความสําคญักบัการศึกษาและวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาของครูจาํแนกกลุม
หรือระดับใหชัดเจน 
    3. หนวยงานระดับนโยบายควรใหความสําคัญกับการนเิทศภายในของสถานศึกษาโดยจัดระบบ
แรงจูงใจใหแกสถานศึกษาท่ีสามารถดําเนินการนิเทศภายในไดอยางเปนระบบและประสบความสําเร็จ 
    4. สถานศึกษาควรมีความรวมมอืและรวมวางแผนการพัฒนาครูกบัศึกษานิเทศกในหนวยงานตน
สังกัด  มาเปนพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาครูอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
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 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1. ควรมีการวจิัยเพื่อพัฒนาตัวบงช้ีการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชกระบวนการสอน

แนะและพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) ที่ไดจากการศึกษาวิจยัในครั้งนี้ สามารถใชเปนเกณฑการประเมินผล
การนิเทศใหมีความเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น    

   2. ควรมีการวจิัยปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการนเิทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาโดยใช
กระบวนการสอนแนะและพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring)  

   3. ควรมีการวิจัยพัฒนานําเสนอรูปแบบเครือขายการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศกและครูที่มุงยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   4. ควรมีวิจัยเพื่อนําเสนอยุทธศาสตรการนิเทศภายในแบบสอนแนะและพี่เลี้ยง ใชเปนแนวทาง
ดําเนินการเชิงรุกที่สามารถนําไปกาํหนดนโยบายของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 
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