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บทคัดย่อ
การศึกษาคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการดำาเนินการนิเทศ

ภายในแบบพีเ่ลีย้งสำาหรบัโรงเรยีน 2) ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคก์ารนเิทศภายในแบบ
พี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน และ 3) พัฒนาแนวทางการดำาเนินการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดำาเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 
1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 488 คน ได้มา
โดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน ระยะที ่3 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก ่ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา รองผูอ้ำานวยการ 
สถานศึกษา และครูผู้นิเทศ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำานวน 9 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถาม มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.34 – 0.79 มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ 3) แบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในแบบพ่ีเล้ียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวจิยัปรากฏ ดังน้ี 1. องค์ประกอบของแนวทางการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้งสำาหรบัโรงเรยีน
โรงเรียนมี 4 องค์ประกอบ คือ การเตรียมการนิเทศแบบพี่เลี้ยง มี 12 ตัวบ่งชี้ การจัดการนิเทศแบบพี่
เลี้ยงมี 12 ตัวบ่งชี้ การปฏิบัติการนิเทศแบบพี่เลี้ยง มี 14 ตัวบ่งชี้ และการประเมินการนิเทศแบบพี่เลี้ยง
มี 10 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
2. สภาพปัจจุบันการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน โดยรวมและเป็นรายองค์ประกอบอยู่ใน
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ระดับปานกลางทุกองค์ประกอบ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พิจารณาเปน็รายองคป์ระกอบ พบวา่องคป์ระกอบทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ 
คอื การจัดการนิเทศแบบพ่ีเลีย้งและองคป์ระกอบทีม่คีา่เฉลีย่ต่ำาสดุ คอื การประเมนิการนเิทศแบบพีเ่ลีย้ง  
3. แนวทางการดำาเนินการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 2 มคีวามเหมาะสมและความเปน็ไปไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากทกุองคป์ระกอบ 
ซ่ึงสรุปประเดน็ความสำาคญัได้วา่การดำาเนนิการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้ง ควรมกีารจัดระบบสนับสนนุเพือ่
แนะนำา กำากับติดตามความสมัพันธข์องกระบวนการดแูลใหค้ำาปรกึษาแนะนำาระหวา่งพีเ่ลีย้งและผูร้บัการ
นเิทศ การจดัทำาคูม่อืการนเิทศแบบพีเ่ลีย้งสรปุสาระสำาคญัของเรือ่งทีน่เิทศเพือ่เปน็เอกสารประกอบการ
ปฏิบัติงาน และเป็นเอกสารอ้างอิงจัดปฐมนิเทศผู้เป็นพี่เลี้ยงและผู้รับการนิเทศ เพื่อทำาความรู้จักสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ควรมีการประเมินผลการนิเทศภายในครอบคลุมทั้งด้านกระบวนการผลผลิต
และปัจจัยการปฏิบัติงานมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยพิจารณาจากการพัฒนาครูและผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ควรสร้างระบบเครือข่ายการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง เพื่อศึกษาร่วม
กันระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา จะทำาให้เกิดความร่วมมืออันดีต่อกัน ควรมี
การผลิตสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเอกสารในการปฏิบัติงานนิเทศภายใน กำาหนดกิจกรรมที่ใช้ในการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงแบบมีขั้นตอน ประกอบด้วย การประชุมก่อนการเปิดภาคเรียน การ
ให้คำาปรึกษาแนะนำา การประชุมกลุ่มย่อย การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนการสังเกตการณ์สอนและการประเมิน
ตนเอง การติดตามการดำาเนินการเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ 
ของครใูห้ครมูส่ีวนรว่มในการวางนโยบาย แผนของโรงเรยีนและควรมกีารสรปุผลการดำาเนนิการเพือ่การ
ปรับปรุง มีการใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและเผยแพร่ ชื่นชมผลงานเป็นตัวอย่างในโรงเรียน 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทาง, การนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง

Abstract
The research aimed to 1) study the factors and indicators of mentoring internal 

supervision for schools, 2) study the current state and the desirable state of mentoring 
internal supervision for schools, and 3) study the guidelines on the operation of mentoring 
internal supervision for the schools under Roi-Et Office of Primary Education Service Area 
2. The research was divided into 3 phases. In phase 1 the informants comprised 5 certified 
experts. In phase 2 the sample comprised 488 government teachers under Roi-Et Office of 
Primary Education Service Area 2, btained through multi-stage random sampling. In phase 3 
the informants comprised school directors, school deputy directors and supervisor teachers 
under Roi-Et Office of Primary Education Service Area 2, totally 9 persons. The research 
instruments onsisted of 1) a questionnaire having the discrimination from 0.34 to 0.79 and 
the total reliability of 0.87, 2) a structured interview form, and 3) a suitability and feasibility 
assessment form for the guidelines on the operation of mentoring internal supervision. The 
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analysis of data employed percentage, the mean and standard deviation. 

The results are as follows: 1. There are 4 factors of the guidelines on mentoring  
internal supervision for schools. They are: preparation of mentoring supervision, with 
12 indicators ; management of mentoring supervision, with 12 indicators ; operation of  
mentoring supervision, with 14 indicators ; and evaluation of mentoring supervision, with 10 
indicators, all of which had been evaluated by the experts as, on the whole, very suitable. 
2. The current state of the mentoring internal supervision for schools, on the whole and  
factor by factor, was in the moderate level in every factor. Meanwhile, the desirable state 
of mentoring internal supervision for schools, on the whole, was in the high level. When  
considered factor by factor, the factor with the highest mean is management of mentoring  
supervision. The factor with the lowest mean is evaluation of mentoring supervision.  
3. Regarding the guidelines on the operation of mentoring internal supervision for the 
schools under Roi-Et Office of Primary Education Service Area 2, they have the suitability and  
feasibility, on the whole, in the high level on every factor. The guidelines are concluded and 
listed as follows: the operation of the mentoring internal supervision should have a support 
system organized in order to monitor the relationship of the supervision process between 
the mentor and the mentee ; a handbook of mentoring internal supervision which contains 
the main substances of the matters under supervision should be written and be used as 
part of the work and as a reference ; an orientation should be organized for mentors and  
mentees to get acquainted ; the evaluation of the internal supervision should cover the process,  
the product and working factors ; there should be achievement evaluation of the project  
by considering teacher development and the learning achievement of the students ;  
a network system of mentoring internal supervision should be built in order that personnel 
of the school as well as personnel of different schools can study together which will induce 
good collaboration ; there should be production of media, tools, equipment and documents 
used in internal supervision ; The activities of mentoring internal supervision should be  
arranged in steps, comprising: meeting before the semester begins, giving advice, focus 
group discussion, classroom-visit supervision, teaching observation and self-assessment, 
monitoring in order to give advice, support, and listen to opinions and suggestions from 
the teachers ; provide opportunities for the teachers to take part in setting the policy of the 
school ; and there should be conclusion of the operation for further improvements ; feed-
backs should be used in the improvement and the work should be publicized and admired 
as an example in the school.

Keywords: Development guideline, Internal supervision by mentoring
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บทนำา
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นั้น การนิเทศการศึกษาถือเป็นกระบวนการ
สำาคัญอย่างหนึ่งที่มีผลโดยตรงต่อมาตรฐานการ
จัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในทุกขั้นตอน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ จึงทำาให้
การนิเทศภายในสถานศึกษามีความจำาเป็นมาก
ข้ึน และจำาเปน็ต้องมรีปูแบบการนเิทศทีเ่หมาะสม
สอดคล้อง กับสภาพการจัดการศึกษา การนิเทศ
การศกึษาจะเป็นกระบวนการหน่ึงทีช่่วยให้เกดิการ
ยกระดบัคณุภาพการศกึษาในโรงเรยีนได้เปน็อย่าง
ด ีเพราะการนเิทศเปน็สว่นหน่ึงของการบรหิารการ
ศกึษาและเปน็กระบวนการทีม่จุีดมุง่หมายหลกัใน
การชว่ยพัฒนาครใูหม้คีวามสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพในการทำางานของตนให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะ
การนิเทศเป็นกระบวนการทำางานร่วมกันระหว่าง
ครูกับผู้นิเทศเพื่อให้ครูมีขวัญกำาลังใจสามารถ
พัฒนาการทำางานของตนเองได้ และมีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่ง
ผลต่อคณุภาพของผูเ้รยีนตอ่ไปในทีส่ดุ และในการ
ดำาเนินการนิเทศต้องอาศัยรูปแบบการนิเทศ หลัก
การพื้นฐานการนิเทศ ทักษะการนิเทศใช้กิจกรรม
การนิเทศที่หลากหลายและใช้ขั้นตอนการนิเทศ
ตามกระบวนการที่เหมาะสม (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552: 2) 

การนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring)  
เป็นรูปแบบการช่วยเหลือครูในลักษณะพี่เลี้ยง 
โดยให้ผู้ที่มีความสามารถหรือเป็นที่ยอมรับหรือผู้
บริหารในหน่วยงาน ให้คำาปรึกษาและแนะนำาช่วย
เหลือรุ่นน้องหรือผู้ท่ีอยู่ในระดับต่ำากว่า ในเรื่องที่
เป็นประโยชน์ต่อการทำางานหรือการจัดการเรียน
รู้ให้มีศักยภาพสูงขึ้น พี่เลี้ยงจะเรียกว่า Men-

tor ส่วนบุคคลที่ได้รับการดูแลจากพี่เลี้ยง เรียก
ว่า Mentee (สำานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน. 2552: 102) ระบบการนิเทศภายใน
แบบพี่เลี้ยงจะช่วยสร้างกลุ่มคนที่มีความสามารถ  
มีศักยภาพได้เร็วกว่าพนักงานปกติ จูงใจให้ผู้
ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพ
ในการทำางานสูงให้คงอยู่กับหน่วยงาน กระตุ้น
ให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างผลงานมากขึ้น พร้อมที่จะ
ทำางานหนักและท้าทายมากขึ้น สร้างบรรยากาศ
ของการนำาเสนองานใหม่ๆ หรือความคิดนอก
กรอบมากขึ้น สร้างระบบการสื่อสารแบบสองช่อง
ทางระหว่าง Mentor และ Mentee หัวหน้างาน
ในฐานะ Mentor มีเวลาที่จะคิดวางแผน กำาหนด
นโยบายและวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำางานของทีมได้มากขึ้น เนื่องจากได้มอบ
หมายงานส่วนหน่ึงให้ Mentee รับผิดชอบแล้ว 
(อญัชล ีธรรมะวิธกุีล. 2552: 3–4) Pask และ Joy 
(2007: 17) ได้สรุปว่าผู้ดูแลให้คำาปรึกษาแนะนำา 
(Mentor) จะต้องเป็นผู้ที่สามารถให้คำาแนะนำาได้
และมีอิทธิพลต่ออีกฝ่าย นอกจากนี้ Rolando 
Cruz (2002: 102) กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่จะ
เป็น Mentor ว่าต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเห็นอก
เหน็ใจผูอ้ืน่ มคีวามเอาใจใสต่อ่ผูอ้ืน่มลีกัษณะโดด
เดน่และเปน็ทีย่อมรบัและชำานาญในเรือ่งนัน้ๆ ดงั
นั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของพี่เล้ียงนิเทศจึง
เปรียบเทียบกับผู้ทำาหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้ปรึกษา
แนะนำาเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังท่ี 
Anderson and Shannon (2002: 3) ไดก้ลา่วถงึ
บทบาทของผู้ดูแลให้คำาปรึกษาแนะนำา (Mentor)  
ว่ามีหน้าที่สอน ให้การสนับสนุน กระตุ้นส่งเสริม
ให้คำาปรึกษาแนะนำา และให้ความเป็นมิตรเป็น
ผู้ช่วยเหลือและให้โอกาสให้การเรียนรู้แก่ผู้รับ
การปรึกษาแนะนำาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Rahman และคณะ (2005: 82) ที่พบว่าเมื่อ
นำากระบวนการพี่เลี้ยงมาใช้งาน ผู้เรียนมีอัตรา
การผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น ข้อเสนอแนะคือ ควรวัด
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และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน
พัฒนาของพี่เลี้ยงด้วย

สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 รับผิดชอบดูแลสถาน
ศึกษา จำานวน 339 โรงเรียน เป็นหน่วยงานที่
กำากับดูแล สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงาน
ให้ข้าราชการครูในสังกัดสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการนิเทศ กำากับดูแล 
ติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 ที่มีสาระสำาคัญประการหนึ่ง คือ 
การกำาหนดใหโ้รงเรยีนใดอยูใ่นเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาและเขตพ้ืนทีม่ธัยมศึกษาใหยึ้ดระดับ
การศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งการกำากับดูแล 
ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชนและ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามรฐัมนตรปีระกาศ
กำาหนดโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันสภาพปัญหาของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนยังมีปัญหาหลายประการท่ีทำาให้
การนิเทศไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร เพราะ
ขาดผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำาหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้แก่ผู้รับการ
นิเทศที่มีศักยภาพแต่มีประสบการณ์น้อยกว่า  
ดังนั้น กระบวนการการนิเทศภายในจึงควรได้รับ
การปรบัปรงุและพฒันา โดยสรา้งกลุม่คนทีม่คีวาม
สามารถ มีศักยภาพ มีความชำานาญในการนิเทศ
ภายในเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่
บุคลากรในสถานศึกษาในเร่ืองการนิเทศ (สรุป
ภาพรวมการติดตามตรวจสอบ ทบทวน และ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. 
2557) 

จากการศึกษาหลักการและเหตุผลข้าง
ตน้ ผู้วจัิยในฐานะครผููส้อนจงึสนใจทีจ่ะศกึษาและ
พฒันาแนวทางการนิเทศภายในแบบพ่ีเลีย้งสำาหรบั

โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาร้อยเอด็ เขต 2 เพือ่ให้ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งไดศ้กึษาและนำาเสนอแนวทาง
การการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้งไปใชว้างแผนและ
พัฒนาอบรมบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้มีความ
เข้าใจในกระบวนการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง
สำาหรับโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การดำาเนินการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับ
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์การนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับ
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการดำาเนินการ
นิเทศภายในแบบพี่เล้ียงสำาหรับโรงเรียน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 2

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิ จัยนี้ เป็นการวิ จั ยและพัฒนา  

(Research and Development) ซึง่ผูวิ้จยัมวิีธกีาร
ดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้การดำาเนินการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง
สำาหรับโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผู้วิจัยได้
ทำาการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของ
นกัวชิาการ เพือ่ใหไ้ดอ้งคป์ระกอบและตวับง่ชีก้าร
ดำาเนนิการนเิทศภายในแบบพ่ีเล้ียง แลว้ตรวจสอบ
ความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน ซึ่ง
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มคุีณสมบัติคอื เป็นผูท่ี้มคีวามรูแ้ละเช่ียวชาญด้าน
การนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามความเป็น
ไปได้เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการนิเทศ
ภายในแบบพี่เลี้ยง ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
มี 5 ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูล ทำาการส่งและ
รับแบบสอบถามกับผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง แล้ว
นำามาวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูปหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะท่ี 2 ศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพ
ท่ีพึงประสงค์การนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับ
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ประชากรในการวจัิยครัง้นี ้คือ ขา้ราชการ
ครูในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 
3, 320 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 
จำานวน 339 คน และครผููส้อนจำานวน 2, 981 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ครูในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 
488 คน ซึ่งกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
เทียบประชากรกับตารางเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) โดยใชเ้ทคนคิการสุม่แบบ
หลายขัน้ตอน (Multi Stage Random Sampling) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 
สภาพท่ีพึงประสงค์เกี่ยวกับการนิเทศภายใน
แบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทำาการส่งแบบสอบถามไปทาง
ไปรษณีย์และนำาส่งด้วยตนเองสำาหรับโรงเรียน 
ใกล้เคียง พร้อมทั้งกำาหนดวันส่งคืนแบบสอบถาม
อย่างชัดเจน แล้วนำามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปโดยการแจกแจง
ความถี่ คำานวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการดำาเนิน
การนเิทศภายในแบบพีเ่ล้ียงสำาหรบัโรงเรยีน สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 2 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่ดีเยี่ยมของโรงเรียนที่เป็นเลิศด้านการนิเทศ
ภายในแบบพี่เลี้ยง จำานวน 3 โรงเรียน โดย
การสัมภาษณ์ ผู้อำานวยการสถานศึกษา รอง 
ผู้อำานวยการสถานศึกษาและครูผู้นิเทศของแต่ละ
โรงเรียน แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาร่างเป็นแนวทาง
การดำาเนินการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง จากนั้น
ทำาการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของแนวทางการดำาเนินการนิเทศภายในแบบ
พี่เลี้ยงสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและแบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
มี 5 ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูล สำาหรับการ
ศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติท่ีดีเยี่ยม 
ผู้วิจัยได้ประสานทางโทรศัพท์ถึงผู้อำานวยการ
โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการศึกษา  
และสมัภาษณเ์ก่ียวกับการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้ง 
ผูว้จิยัประสานผูท้รงคณุวฒุทิางโทรศพัทใ์นการขอ
ความอนุเคราะห์ทำาการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายใน
แบบพี่เล้ียง โดยทำาการส่งแบบประเมินและรับ
แบบประเมินที่ประเมินเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง 
การวิเคราะหข์อ้มลู แบบสมัภาษณวิ์เคราะหข์อ้มลู
เชิงคุณภาพ โดยวิธีพรรณนาเนื้อหา (Content 
Analysis) ส่วนแบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
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คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1.  องค์ประกอบของแนวทางการ

นิเทศภายในแบบพ่ีเลี้ยงสำาหรับโรงเรียน มี 4  
องคป์ระกอบ คือ การเตรยีมการนเิทศแบบพีเ่ล้ียง 
มี 12 ตัวบ่งชี้ การจัดการนิเทศแบบพี่เลี้ยง มี 12 
ตัวบ่งชี้ การปฏิบัติการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง มี 14 
ตัวบ่งชี้ และการประเมินการนิเทศแบบพี่เลี้ยงมี 
10 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้ผ่านการประเมินความเหมาะสม
ขององคป์ระกอบและตวับง่ช้ี การดำาเนนิการนเิทศ
ภายในแบบพี่เลี้ยงจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน 
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก

2. สภาพปัจจุบันการนิเทศภายในแบบ
พี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน โดยรวมและเป็นราย องค์
ประกอบอยู่ในระดับปานกลางทุกองค์ประกอบ 
ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์การนิเทศภายในแบบพ่ี
เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมือ่พจิารณาเปน็รายองค์ประกอบ พบวา่องค์
ประกอบท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุคือ การจดัการนเิทศ
แบบพีเ่ลีย้ง และองคป์ระกอบทีม่คีา่เฉล่ียต่ำาสดุคือ 
การประเมินการนิเทศแบบพี่เลี้ยง

3. แนวทางการดำาเนินการนิเทศภายใน
แบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกองค์ประกอบ ซึ่งสรุปประเด็นความ
สำาคัญได้ว่าการดำาเนินการนิเทศภายในแบบพี่
เลี้ยง ควรมีการจัดระบบสนับสนุนเพื่อแนะนำา 
กำากับติดตามความสัมพันธ์ของกระบวนการดูแล
ให้คำาปรึกษา แนะนำาระหว่างพี่เลี้ยงและผู้รับการ
นิเทศ การจัดทำาคู่มือการนิเทศแบบพี่เลี้ยง สรุป
สาระสำาคัญของเรื่องที่นิเทศเพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงานและเป็นเอกสารอ้างอิง 

จัดปฐมนิเทศผู้เป็นพี่เลี้ยงและผู้รับการนิเทศ เพื่อ
ทำาความรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ควรมี
การประเมนิผลการนเิทศภายในครอบคลมุทัง้ดา้น
กระบวนการผลผลิตและปัจจัยการปฏิบัติงานมี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยพิจารณา
จากการพัฒนาครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ควรสร้างระบบเครือข่ายการนิเทศ
ภายในแบบพี่เลี้ยง เพื่อศึกษาร่วมกันระหว่าง
บุคลากรในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา 
จะทำาให้เกิดความร่วมมือ อันดีต่อกัน ควรมีการ
ผลิตสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเอกสารในการ
ปฏิบัติงานนิเทศภายใน กำาหนดกิจกรรมที่ใช้ใน
การปฏิบัติการนิเทศภายในแบบพี่เล้ียงแบบมี 
ข้ันตอน ประกอบด้วย การประชุมก่อนการเปิด
ภาคเรียน การให้คำาปรึกษาแนะนำา การประชุม
กลุม่ยอ่ย การเยีย่มนเิทศชัน้เรยีนการสงัเกตการณ์
สอนและการประเมินตนเอง การติดตามการ
ดำาเนินการเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ของครูให้ครูมี
สว่นรว่มในการวางนโยบาย แผนของโรงเรยีนและ
ควรมีการสรุปผลการดำาเนินการเพื่อการปรับปรุง 
มีการใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและเผยแพร่ 
ชื่นชมผลงานเป็นตัวอย่างในโรงเรียน 

อภิปรายผล
การศึกษาการพัฒนาแนวทางการนิเทศ

ภายในแบบพีเ่ลีย้งสำาหรบัโรงเรยีน สงักดัสำานกัเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็ เขต 2 ผูวิ้จัย
นำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการดำาเนิน
การนเิทศภายในแบบพีเ่ล้ียงสำาหรบัโรงเรยีน สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 2 ผู้วิจัยสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับองค์
ประกอบและตัวบ่งช้ีการดำาเนินการนิเทศภายใน 
ศกึษาเอกสาร ตำารา ทฤษฎ ีหลกัการ บทความและ
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งานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีการดำาเนนิการนเิทศ
ภายใน จากการศกึษากระบวนการและขัน้ตอนการ
นิเทศภายใน ผู้วิจัยได้นำาแนวคิดการนิเทศภายใน
แบบพี่เลี้ยงของอัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552: 5-6) 
วัชรา เล่าเรียนดี (2553: 277-278) Marlene 
and Mchenry (2002: 5-12) มาประยุกต์ใช้โดย
สังเคราะห์องค์ประกอบที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน 
หัวข้อที่ต่างกันมาจัดลำาดับความสำาคัญตามขั้น
ตอนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย นำามาประกอบ
เป็นแนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง ซึ่งพบ
วา่องคป์ระกอบของแนวทางการนเิทศภายในแบบ
พี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนโรงเรียนมี 4 องค์ประกอบ 
คอื การเตรียมการนเิทศแบบ พ่ีเลีย้ง ม ี12 ตวับง่ช้ี  
การจัดการนิเทศแบบพี่เลี้ยง มี 12 ตัวบ่งชี้ การ
ปฏิบัติการนิเทศแบบพี่เลี้ยง มี 14 ตัวบ่งชี้ และ
การประเมินการนิเทศแบบพี่เลี้ยงมี 10 ตัวบ่งชี้  
ซ่ึงได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตัวบ่งชี้การดำาเนินการนิเทศภายใน
แบบพี่เลี้ยงจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก 

2. สภาพปัจจุบันการนิเทศภายในแบบ
พี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 5 โดยรวม
และเปน็รายองคป์ระกอบอยู่ในระดับปานกลางทกุ
องค์ประกอบ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การนิเทศ
ภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแต่ละ
ด้านสรุปได้ดังนี้ 1) การเตรียมการนิเทศแบบพี่
เลีย้ง ควรจะมกีารพฒันาในการนิเทศภายในแบบพ่ี
เลีย้งสำาหรบัโรงเรยีน โดยการนำาความคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะบุคลากรในสถานศึกษามาสรุปเป็น
ข้อมูลในการกำาหนดความต้องการนิเทศภายใน
แบบพี่เลี้ยง 2) การจัดการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงควร
จะมีการพัฒนาในการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง
สำาหรับโรงเรียน โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการ

นเิทศแบบพีเ่ลีย้งจากหนว่ยงานอืน่มาเปน็วทิยากร
ในการฝกึอบรมให้แกผู่ป้ฏิบตังิานการนเิทศภายใน
แบบพี่เลี้ยง 3) การปฏิบัติการนิเทศแบบพี่เลี้ยง 
ควรให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศได้การร่วมกัน 
วิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการปฏิบัติ
การนิเทศแบบพี่เลี้ยง และ 4) การประเมินการ
นิเทศแบบพี่เลี้ยงควรนำาผลการประเมินการนิเทศ
ภายในแบบพี่เลี้ยงมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
เกณฑท์ีก่ำาหนดไว ้เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่
องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การจัดการ
นิเทศแบบพี่เลี้ยง ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่โรงเรียนเปิด
โอกาสและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นพี่เลี้ยงได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การอบรม การ
มอบเอกสารให้ศึกษา เป็นต้น แต่ยังขาดการสร้าง
แผนการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพใน
การนิเทศแบบพี่เลี้ยงสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
รอ้ยเอด็ เขต 2 คอืการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีค่าเฉลี่ย
ต่ำาสุด คือ การประเมินการนิเทศแบบพี่เลี้ยง ซึ่ง
พบว่าในด้านนี้ต้องการให้สถานศึกษานำาผลการ
ประเมินการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของธวัชพงษ์ รับญู (2552: 70-71) ที่ได้
ศกึษาสภาพและปญัหาการนเิทศการเรยีนการสอน
ในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาอดุรธาน ีและพบวา่สภาพการนเิทศการ
เรียนการสอน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครผููส้อนอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของสิทธิพล พรมมินทร์ (2553: 92) ที่ได้ศึกษา
รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาน่าน เขต 2 ซึ่งพบว่าสภาพ
ปญัหาในการดำาเนนิการนเิทศภายในโรงเรยีน โดย
รวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกับผลการวจิยัของ
อดิศักดิ์ สมบูรณ์กุล (2553: 110-111) ที่ได้
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ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการนิเทศภายใน
โรงเรียนของอำาเภอวัฒนานคร สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่าปัญหา
การนิเทศภายในโรงเรียนของอำาเภอวัฒนานคร 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 
2 โดยรวมและรายด้านมปีญัหาในระดับปานกลาง
ทุกด้าน 

3. แนวทางการดำาเนินการนิเทศภายใน
แบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกองค์ประกอบ ซึ่งสรุปประเด็นความ
สำาคัญได้ว่าการดำาเนินการนิเทศภายในแบบพี่
เลี้ยง ควรมีการจัดระบบสนับสนุนเพื่อแนะนำา 
กำากับติดตามความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ดูแลให้คำาปรึกษาแนะนำาระหว่างพี่เลี้ยงและผู้รับ
การนิเทศ การจัดทำาคู่มือการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง
สรุปสาระสำาคัญของเรื่องที่นิเทศเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงานและเป็นเอกสารอ้างอิง 
จัดปฐมนิเทศผู้เป็นพ่ีเลี้ยงและผู้รับการนิเทศ 
เพื่อทำาความรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของอัญชลี ธรรมะวิธีกุล  
(2552: 3–4) ที่สรุปว่าสถานศึกษาที่พัฒนาไป
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องเรียนรู้ไปพร้อม
กันเป็นทีมการนำา Mentoring แบบกลุ่มมาใช้ใน
การพัฒนาบุคคลในองค์กรจะมีความเหมาะสมอ
ย่างยิ่ง โดย Mentoring หรือ Learning Leader 
แนวทางต่อไปคือควรสร้างระบบเครือข่ายการ
นเิทศภายในแบบพ่ีเลีย้ง เพ่ือศกึษารว่มกนัระหวา่ง
บุคลากรในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา 
จะทำาให้เกิดความร่วมมืออันดีต่อกัน ควรมีการ
ผลิตสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเอกสารในการ
ปฏิบัติงานนิเทศภายใน กำาหนดกิจกรรมที่ใช้ใน
การปฏิบัติการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงแบบมีข้ัน

ตอน ประกอบด้วย การประชุมก่อนการเปิดภาค
เรียน การให้คำาปรึกษาแนะนำา การประชุมกลุ่ม
ยอ่ย การเยีย่มนิเทศชัน้เรยีนการสงัเกตการณส์อน
และการประเมนิตนเอง และควรมกีารสรปุผลการ
ดำาเนินการเพื่อการปรับปรุง มีการใช้ข้อมูลย้อน
กลับเพื่อปรับปรุง และเผยแพร่ ชื่นชมผลงานเป็น
ตวัอยา่งในโรงเรยีน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของกรอง
ทอง จิรเดชากุล (2550: 4) ท่ีสรุปว่าการนิเทศ
การศึกษาจะต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนหรือ
ให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความ
สำาเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนหรือการเสริม
สร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน ทั้งทางด้าน
รา่งกาย สงัคม อารมณ ์จติใจและสตปิญัญาใหเ้ตม็
ตามวยัและศกัยภาพสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
อดิศักดิ์ สมบูรณ์กุล (2553: 110-111) ที่พบว่า 
แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนของ
อำาเภอวัฒนานคร สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาสระแก้ว เขต 2 ในทุกด้านควรมีการจัด
ประชุมชี้แจง จัดประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
นิเทศภายในโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของรัตนา นครเทพ (2552: 89) 
ที่ได้ศึกษาการนำาเสนอรูปแบบการนิเทศภายใน 
โดยการประยุกต์ใช้แบบกัลยาณมิตรในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 และพบว่าการนำา
เสนอรูปแบบการนิเทศภายในแก่ผู้บริหารและ
ศึกษานิเทศก์ ควรให้สถานศึกษาจัดการนิเทศ
ภายในตามองค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศ
ภายในแบบกัลยาณมิตรในการดำาเนินการนิเทศ
ภายในสถานศกึษา ผูบ้รหิารและครคูวรนำารปูแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาไปใช้ดำาเนินการใน
การนิเทศภายในทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
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ไปใช้ 

1.1 สถานศึกษาควรมีการจัดระบบ
สนับสนุนเพื่อแนะนำา กำากับติดตามความสัมพันธ์
ของกระบวนการดแูลใหค้ำาปรกึษาแนะนำาระหวา่ง
พีเ่ล้ียงและผู้รับการนเิทศ สรา้งระบบเครอืขา่ยการ
นิเทศภายในแบบพ่ีเลี้ยง ดังน้ันสถานศึกษาควร
จัดต้ังคณะกรรมการด้านการนิเทศเพื่อทำาหน้าที่
กำากบัตดิตามผลของกระบวนการดูแลให้คำาปรึกษา
แนะนำา เพื่อนำาผลที่ได้จากวิเคราะห์หาแนวทาง
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง พี่เลี้ยงและผู้รับการ
นิเทศต่อไป

1.2 ควรมกีารผลติสือ่ เครือ่งมอื อปุกรณ ์
และเอกสารในการปฏบิติังานนิเทศภายใน กำาหนด
กิจกรรมท่ีใช้ในการปฏิบัติการนิเทศภายในแบบ
พี่เลี้ยงแบบมีขั้นตอน ประกอบด้วยการประชุม

ก่อนการเปิดภาคเรียน การให้คำาปรึกษาแนะนำา 
การประชุมกลุ่มย่อย การเยี่ยมนิเทศช้ันเรียนการ
สังเกตการณ์สอนและการประเมินตนเอง 

1.3 ควรมกีารสรปุผลการดำาเนนิการเพือ่
การปรบัปรงุ มกีารใชข้อ้มลูยอ้นกลบัเพือ่ปรบัปรงุ
และเผยแพร ่ช่ืนชมผลงานเปน็ตวัอย่างในโรงเรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริม
สร้างผู้นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน

2.2 ควรศกึษาวธิกีารเสรมิสรา้งภาวะผูน้ำา
ด้านการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน

2.3 ควรศึกษาผลการกำากับและติดตาม
ความสัมพันธ์ของกระบวนการดูแลให้คำาปรึกษา
ระหว่างพี่เลี้ยงและผู้รับการนิเทศ
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