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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการนิเทศภายในแบบ 

พี่เลี้ยง 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับ
โรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 19 และ 3) เพือ่พฒันาแนวทางการนเิทศ
ภายในแบบพี่เลี้ยง การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการ
นิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การนิเทศภายในแบบ 
พี่เลี้ยง ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการนิเทศทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ระยะที่ 1 ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน ระยะที่ 2 ผู้บริหารและครู จำานวน 325 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ระยะที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินความ
เหมาะสม แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
แบบประเมินความสอดคล้องความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแนวทาง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และดัชนีลำาดับความ
ต้องการจำาเป็น 

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. องคป์ระกอบและตวับง่ช้ีของการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้งสำาหรบัโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีองค์ประกอบจำานวน 4 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้าน
เตรียมการนิเทศ 3 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านประชุมวางแผนระหว่างครูพี่เลี้ยงกับครูผู้รับการนิเทศ 3 ตัวบ่งชี้ 3) 
ด้านสังเกตการสอน 3 ตัวบ่งชี้ และ 4) ด้านประชุมหลังการสังเกตการสอน 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมระดับมากและระดับมากที่สุด 
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2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบัุนของการนิเทศภายในแบบพีเ่ลีย้งสำาหรบัโรงเรยีนในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษา
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการนเิทศภายในแบบพ่ีเลีย้งสำาหรบัโรงเรยีนในสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

3. การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงโรงเรียนสำาหรับโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 19 ผลการวเิคราะหด์ชันีลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็ พบว่าดา้นทีมี่ความ
ต้องการจำาเป็นอันดับแรก ได้แก่ ด้านประชุมหลังการสังเกตการสอน รองลงมา ด้านประชุมวางแผน
ระหว่างครูพี่เลี้ยงกับครูผู้รับการนิเทศ ด้านสังเกตการสอน และด้านเตรียมการนิเทศ ตามลำาดับ

การพัฒนาแนวทางการนิเทศแบบพี่เลี้ยง ได้แก่ 3.1) ด้านเตรียมการนิเทศ โรงเรียนกำาหนด
นโยบายการนิเทศแบบพ่ีเลีย้งสำาหรบัครูทีม่ปีระสบการณน์อ้ยกว่า 3 ป ีแตง่ตัง้ครทูีม่ปีระสบการณท์ีส่มคัร
ใจเปน็ครูพีล่ีย้ง จดัทำาคู่มอืการนเิทศ จดัประชุมวางแผนการนเิทศ 3.2) ด้านประชมุวางแผนระหวา่งครพูี่
เลี้ยงและครูผู้รับ การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน การให้ข้อ
เสนอแนะวธิกีารฝกึทกัษะการคิดทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะของแบบทดสอบมาตรฐานระดบัชาต ิการแนะนำา
การจดัลำาดบัโครงสรา้งเน้ือหาและการพัฒนาเนือ้หาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั และการกำาหนด
วันเวลาสำาหรับการสังเกตการสอน 3.3) ด้านสังเกตการสอน การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรียนเต็มเวลา การบันทึกระยะเวลาที่ครูใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอน 3.4) ด้านประชุมหลัง
การสงัเกตการสอน การกลา่วชมเชยจุดเด่นของการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้การตัง้คำาถามเพือ่ใหค้รสูะทอ้น
คดิการบรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดักจิกรรม การจงูใจใหค้รแูสวงหาแนวทางการพฒันาการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้คำาแนะนำาโดยครูพี่เลี้ยง

ผลการประเมินแนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่ามีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน แบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน

Abstract
This purposes of this research were: 1) to study factors and indicators of the internal 

school mentoring supervision 2) to study the current and desirable situations of the internal 
school mentoring supervision 3) to develop the guidelines for the internal school mentoring 
supervision. The research was designed into 3 phases. Phase 1 was to study factors and 
indicators. Phase 2 was to study the current and desirable situations of the internal school 
mentoring supervision under the Secondary Educational Service Area Office 19. Phase 3 
was to develop the guidelines for internal school mentoring supervision. Samples in phrase 
1 were 7 experts. Phase2 were 325 of administers and teachers., phase 3 were 7 experts. 
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The research instruments were the appropriateness evaluation form, the questionnaire with 
5 rating scale and the congruence, appropriateness, possibility evaluation form. The data 
were analyzed by mean, percentage, standard deviation, and priority needs index.

The results of research indicated that

1. The internal school mentoring supervision consisted of 4 factors and 12 indicators.  
The factors were: 1) preparation for supervision including 3 indicators, 2) planning  
conference between supervisor and supervisee including 3 indicators 3) classroom  
observation including 3 indicators, and 4) post observation conference including 3  
indicators. factors and indicators were evaluated at high and the highest level of  
appropriateness.

2. The current and desirable situations of the internal school mentoring supervision 
under the Secondary Educational Service Area Office 19 as the whole and each factor were 
at the high level. The desirable situations of the internal school mentoring supervision under 
the Secondary Educational Service Area Office 19 as the whole and each factor were at 
the high level.

3. The development of guidelines for internal school mentoring supervision under 
the Secondary Educational Service Area Office 19. 

The analysis of modified priority needs index found that the priority items were post 
observation conference, planning conference between supervisor and supervisee, classroom 
observation, and preparation for supervision. The guidelines for internal school mentoring 
supervision were 3.1) preparation for supervision: school had the policy to mentoring teachers  
who had teaching experience less than three years ; assigned experience teachers who  
volunteered to be the mentors ; providing the mentoring supervision manual ; and managed the 
meeting for supervision planning 3.2) planning conference between supervisor and supervisee: 
collaboration for analysis of each element of the lesson plan ; advice teaching thinking skills 
which were congruent to the nature of national standard tests ; advice for structure learning 
contents sequence and to developing new contents which were congruent to the current 
situation, and planning the observation date 3.3) classroom observation: data collection what 
behaviors had happened in the classroom for the full period of teaching ; recording timing 
for each step of teaching 3.4) post observation conference: praising the strength teaching 
point ; posting the questions for supervisee to reflect on the attainment teaching objectives 
; motivating supervisee to find their own way to improve learning management ; providing 
feedback, and giving advice by mentors.
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The evaluation of the internal school mentoring supervision guidelines were at the 
highest level of congruence, appropriateness, and possibility.

Keywords: Development of guidelines, internal supervision mentoring

บทนำา
การนิเทศการศึกษาของโรงเรยีนในสงักดั

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจะ
เป็นหน้าที่หลักของหน่วยศึกษานิเทศก์ที่จะต้อง
ออกมานิเทศกำากับติดตาม เนื่องจากมีจำานวน
บุคลากรน้อยไม่สามารถออกนิเทศกำากับติดตาม
ได้ทุกโรงเรียน จำาเป็นอย่างย่ิงที่ทางโรงเรียนจะ
ต้องใช้การนิเทศในรูปแบบอ่ืน เพราะการนิเทศ
มีความสำาคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูในโรงเรียนเพราะการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจำาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถมาช่วยพัฒนากระบวนการทางการ
ศึกษาหลายอย่างไปพร้อมๆ กัน กระบวนการที่
สำาคัญประกอบด้วย กระบวนการบริหารวิชาการ 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กระบวนการนเิทศการศกึษา กระบวนการท้ังสามน้ี 
ต้องปฏิบัติอย่างประสานสัมพันธ์ และสนับสนุน
ซ่ึงกันและกันเป็นอย่างดีจึงจะช่วยให้การพัฒนา
คณุภาพการศกึษาประสบผลสำาเรจ็ตามปรารถนา 
ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดบกพร่องไม่ร้อยรัดกันก็
มีผลให้ส่วนอื่นๆ ได้รับความกระทบกระเทือน
ไปด้วยอันจะมีผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยส่วน
รวมต้องตกต่ำาผิดเป้าหมาย แม้ว่ากระบวนการที่
สำาคัญอันน้ีจะมีผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยตรง 
คือกระบวนการเรียนการสอน เป็นกระบวนการที่
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสภาพที่ไม่พึงประสงค์ใน
ปัจจุบันให้เป็นสภาพที่พึงประสงค์ในอนาคต คือ
เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรการเรียนการ
สอนของนักเรียนและครูก็ยังจำาเป็นต้องอาศัยการ
บริหารมาช่วยเหลือ อำานวยความสะดวกแก่ครูใน

ด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพมาสนับสนุนการเรียนการสอนของ
ครูอีกทางหนึ่งด้วย ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น การนิเทศภายในเป็น 
กระบวนการท่ีสำาคัญทางหนึ่งท่ีจะต้องดำาเนินงาน
ให้ประสานสัมพันธ์กับกระบวนการอ่ืนๆ ในการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาให้บรรลผุลตามเปา้หมาย
ของหลกัสตูร (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน, 2546: 36) 

การนิเทศภายในแบบพี่ เลี้ยงเป็นวิธี
การนิเทศภายในวิธีการหนึ่ง ที่ใช้เทคนิคในการ
พฒันาการเรยีนรูข้องบคุลากรในองคก์รทีต่อ้งการ
ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การนิเทศ
แบบพี่เลี้ยงจะใช้การให้คำาปรึกษาแนะนำา ช้ีแนะ
ช่วยเหลือในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
การทำางานของครูผู้สอน เพื่อเพิ่มศักยภาพสูง
ข้ึนซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับหน้าที่ในปัจจุบันโดยตรง
ก็ได้ เพราะครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมา
ดีแล้วว่ามีคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ  
มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับมีคุณลักษณะที่ดี  
มปีระสบการณด์า้นการนเิทศภายในเปน็ทีย่อมรบั
ของครูในโรงเรียนตระหนักถึงผลสำาเร็จในการ
ทำางานของผู้อื่น การมีทักษะของการบังคับบัญชา
ที่ดีและมีความรู้ในสายวิชาชีพหรือสายงานของ
ตน จากคุณลักษณะที่ดีของพี่เลี้ยงตามที่กล่าวมา 
ข้างต้นจึงทำาให้ครูพี่เลี้ยงสามารถให้คำาปรึกษา
แนะนำา และช่วยเหลือครูผู้รับการนิเทศให้พัฒนา
ศักยภาพของตนให้สูงขึ้นสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ครูพี่เลี้ยงจะคอยให้คำา
ปรึกษาแนะนำาเมื่อมีปัญหา ซึ่งปัจจุบันนี้โรงเรียน
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จะนำาเอาระบบพี่เลี้ยงมาใช้เมื่อมีครูมาบรรจุใหม่ 
และมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาฝึก
ประสบการณ์ในโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งครูพ่ีเล้ียงที่
ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนได้แก่ ครูต้นแบบ
หรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการสอน และคุณสมบัติหลักที่สำาคัญท่ีเป็น
ครูพี่เลี้ยงต้องมีให้แก่ครูผู้รับการนิเทศต้องเป็น
บุคคลที่มีทัศนคติหรือความคิดในเชิงบวก มีความ
ประพฤตดิสีามารถปฏบิติัตนใหเ้ปน็ตวัอย่างทีดี่แก่
ครูใหม่ได้ หน้าที่สำาคัญได้แก่การถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ต่างๆ ในการจัดการศึกษาให้แก่ครู
ใหม่ได้รับรู้ ให้คำาปรึกษา ให้การช้ีแนะแนวทาง
ในการปฏิบัติตนเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องคก์ร และตรวจสอบตดิตามผลการใหค้วามรูก้บั
ครูใหม่ (อัญชลี ธรรมมะวิธีกุล, 2552: 1) 

จากผลการรายงานการประเมนิโครงการ
พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง  
ซึ่งพี่ เ ล้ียงจะช่วยพัฒนาครูให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้าน Literacy  
Numeracy และ Reasoning Ability ช่วยพัฒนา 
ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติงานตาม 
ภาระหน้าท่ีของตนเอง ครูผู้บริหารและศึกษา 
นเิทศก์มีความพงึพอใจตอ่การดำาเนนิกจิกรรมของ
โครงการฯ อยูใ่นระดับมากถงึมากทีส่ดุทกุประเด็น 
โดยครูระบุว่าการเข้าร่วมโครงการช่วยให้มีความรู้  
ความเข้าใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับ
มากที่สุด (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปทุมธานี เขต 2 ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556: 147) และ
ผลการวิจัยการพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนบ้านมะกอก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 7 พบวา่ 
การพัฒนากระบวนการนิเทศภายในครูมีความรู้
ความเข้าในการเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เปน็สำาคญัไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ ไดเ้ทคนคิใหม่ๆ  
มคีวามรูค้วามเขา้ใจ สำารวจขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู
เพื่อจัดทำางานวิจัยในช้ันเรียนทำาให้สามารถแก้
ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น
เรียนทำาให้แก้ปัญหาการอ่านการเขียนนักเรียน
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน 
(ธีระพงษ์ ดาสม, 2556: 124) และสอดคล้อง
กบังานนพินธก์ารใชก้ระบวนการนิเทศเพือ่พฒันา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
บ้านค่าย อำาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองพบว่า 
ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในระบวนการนิเทศ 
โรงเรียนมีระบบและกระบวนการนิเทศภายในที่
ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อใช้ในการนิเทศภายใน
อย่างสมบูรณ์ครูมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเอง มีความเป็นกัลยาณมิตรช่วยเหลือกัน 
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการจัด
กจิกรรมการเรยีนการสอนได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
สูงขึ้น (ดาวรรณ์ เอมนิล, 2555: 93) นอกจากนี้ 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับ วิจัยเรื่องการพัฒนา
กระบวนการนิเทศภายในปรากฏว่าผลการปฏิบัติ
อยูใ่นระดบัมากทกุระดบั โดยเรยีงจากการวางแผน
การกำาหนดทางเลือกการปฏิบัติการนิเทศการ
ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการ
พัฒนานิเทศภายใน และลำาดับสุดท้าย คือการ
ประเมินผลและรายงานผล ซึ่งรูปแบบกิจกรรม
มีความเหมาะสมกับบริบทและสภาพจริงที่อยู่ใน
ปัจจุบัน เพราะในระยะแรกควรท่ีจะหลีกเลี่ยง
การเผชิญหน้ากัน คือ การสังเกตการสอน ซึ่งเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อนสามารถท่ีจะเกิดความขัดแย้ง
กันได้ง่าย การนิเทศการศึกษาจึงมีความสำาคัญ
เพราะเป็นแนวทางในการเร่งรัด ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาระบบนิเทศการศึกษาที่เรียกว่า “การ
นิเทศภายในโรงเรียน” การนิเทศภายในโรงเรียน
ที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นการนิเทศท่ีเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนเพราะคนที่อยู่
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ในโรงเรียนย่อมจะทราบปัญหาความต้องการใน
การรับการนิเทศของบุคลากรในโรงเรียนเดียวกัน
ได้ดีกว่าและมืแนวทางการนิเทศที่จะช่วยให้เกิด
ประสิทธิผลได้มากกว่าการนิเทศที่เกิดจากบุคคล
ภายนอกโรงเรียน (อเนก ส่งแสง, 2540: 135) 
การนิเทศเป็นการช่วยเหลืออำานวยความสะดวก
แนะนำาชี้แจง บริการ ร่วมมือ ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการร่วมมือกันอย่างจริงจัง ผู้บริหาร
และครูต้องทราบถึงภารกิจหลักและต้องตระหนัก
ถึงปัญหาท่ีกำาลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้
บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
กระบวนการ เทคนิคและกิจกรรมการนิเทศ รวม
ทั้งผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการนิเทศภายใน
เพ่ือนำาผลการวิจัยน้ันมาประยุกตใช้กับโรงเรียน
ของตน และเพ่ือเสริมสร้างขวัญกำาลังใจให้ครู
สามารถปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้ 
ดีขึ้น (สำานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2550: 27) 

ผูว้จิยัในฐานะท่ีเปน็ครูวชิาการในโรงเรียน
มีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
นิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง โดยมุ่งศึกษาใน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเตรียมการนิเทศ ด้านประชุมวางแผน
ระหว่างครูพี่เลี้ยงกับครูผู้รับการนิเทศ ด้านสังเกต
การสอน และด้านประชุมหลังการสังเกตการสอน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายใน
แบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

ของการนิเทศภายในแบบพี่เล้ียงสำาหรับโรงเรียน

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 19

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง
สำาหรบัโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 19

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
แบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา 

(The Research and Development) ที่ใช้
กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่ง
พัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการ
ยกระดบัคณุภาพงานการพฒันาแนวทางการนเิทศ
ภายในแบบพีเ่ลีย้งสำาหรบัโรงเรียนสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

ผู้วิจัยได้ใช้องค์ประกอบของการนิเทศ
ภายในแบบพี่ เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
19 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านเตรียมการ
นเิทศ 2) ดา้นประชมุวางแผนระหวา่งครพูีเ่ลีย้งกบั
ครูผู้รับการนิเทศ 3) ด้านสังเกตการสอน 4) ด้าน
ประชุมหลังการสังเกตการสอน

2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัคำาถามและความมุง่
หมายการวิจัย ผู้วิจัยจึงนำาเสนอแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ดังต่อไปนี้

2.1 การสังเคราะห์องค์ประกอบและ 
ตัวช้ีวัดของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ใน
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สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

 2.1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตรวจ
สอบความสอดคล้อง ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการนิเทศ
ภายในแบบพี่ เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 7 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย  
ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนจำานวน 5 คน รองผูอ้ำานวยการ 
จำานวน 1 คน และครูที่มีวุฒิการศึกษาสาขาวิจัย
และประเมินผลทางการศึกษา จำานวน 1 คน 

2.2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ของการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19

 2.2.1 ประชากร คือ ผู้บริหาร
โรงเรยีนและครสูงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 19 จำานวนโรงเรยีน 52 โรง เปน็
ผู้บรหิาร จำานวน 135 คน ครผููส้อนจำานวน 1,980 
คน โดยจำาแนกเปน็โรงเรียนขนาดเลก็ จำานวน 767 
คน โรงเรยีนขนาดกลาง จำานวน 540 คน โรงเรยีน
ขนาดใหญ่ จำานวน 196 คน โรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ จำานวน รวม 612 คน รวม 2,115 คน

 2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร
โรงเรยีนและครสูงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 19 กำาหนดขนาดตัวโดยใช้วิธี

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิและใช้ตารางเคซีมอร์
แกน (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. 2553: 35) 
จากครท้ัูงหมดเทยีบสดัสว่นแตล่ะขนาดและแตล่ะ
โรงเรียนแล้วสุ่มอย่างง่ายได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 26 โรง รวม 118 คนโรงเรียน
ขนาดกลาง 18 โรง รวม 83 คน โรงเรียนขนาด
ใหญ่ 3 โรง รวม 30 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ 5 โรง รวม 94 คน รวม 325 คน

2.3 การพัฒนาแนวทางการพัฒนาการ
นิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 19

 2.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา
แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2.3.2 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูในการประเมนิ
แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง 
(โดยประเมนิความสอดคลอ้ง ความเหมาะสมและ
ความเปน็ไปได้) ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒุ ิจำานวน 7 คน 
ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
แนวทางการพฒันาการนเิทศภายในแบบ

พี่เล้ียงสำาหรับโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
แบบพี่เลี้ยง
- โกลด์แฮมเมอร์.  1980, pp. 34–44,
- โคแกน. 1973, 
- เบล์ลอนและฮัฟฟ์แมน. 1976, 
- โบยานและโคพแลนด์. 1978, p. 5, 
- แอคคีสันและแกลล์. 1980: 33–34

สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง
สำาหรับโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

แนวทางของการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19

องค์ประกอบแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายใน
แบบพี่เลี้ยง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ด้านเตรียมการนิเทศ 
2. ด้านประชุมวางแผนระหว่างครูพี่เลี้ยงกับครูผู้รับ
การนิเทศ
3. ด้านสังเกตการสอน 
4. ด้านประชุมหลังสังเกตการสอน

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผูว้จิยัแบง่ขัน้ตอนการดำาเนินงานออกเปน็ 

3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่ง
ชี้ของการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 19 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบความ
สอดคล้อง ความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ของ
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการนิเทศภายในแบบพ่ี
เล้ียงสำาหรับโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ประกอบด้วย ผู้อำานวยการโรงเรียน
จำานวน 5 คน รองผู้อำานวยการจำานวน 1 คน 
และครูที่มีวุฒิการศึกษาสาขาวิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา จำานวน 1 คน 

ระยะที ่2 ศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง
สำาหรบัโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 19 1 ประชากร คือ ผู้บริหาร
โรงเรยีนและครสูงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 19 จำานวนโรงเรียน 52 โรง 
เป็นผู้บริหาร จำานวน 135 คน ครูผู้สอน จำานวน 
1,980 คน กลุม่ตวัอยา่ง คอื ผูบ้รหิารโรงเรยีนและ
ครสัูงกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา 
เขต 19 กำาหนดขนาดตัวโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิและใช้ตารางเคซีมอร์แกน (บุญชม  
ศรีสะอาด และคณะ, 2553: 35) จากครูทั้งหมด
เทียบสัดส่วนแต่ละขนาดและแต่ละโรงเรียนแล้ว
สุม่อยา่งงา่ยไดก้ลุม่ตวัอยา่งโรงเรยีนขนาดเลก็ 26 
โรง รวม 118 คน โรงเรียนขนาดกลาง 18 โรง 
รวม 83 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 โรง รวม 30 
คน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 5 โรง รวม 94 คน 
รวมทั้งสิ้น 325 คน
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ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในแบบพีเ่ล้ียงสำาหรบัโรงเรียนสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 คือ 
1. กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง ได้แก่ ผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 7 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2. กลุ่มผู้ให้
ขอ้มลูในการประเมนิแนวทางการพฒันาการนิเทศ
ภายในแบบพี่เลี้ยง (โดยประเมินความสอดคล้อง 
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้) ได้แก่ ผู้ทรง
คณุวุฒ ิจำานวน 7 คน ซึง่ไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

ภ�พที่ 2 ระยะการวิจัย ขั้นตอนการดำาเนินการ และผลที่ได้

1. การศึกษาองค์ประกอบและ 
ตัวบ่งชี้

2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์การนิเทศ
ภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19

3. การพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

1. นำาผลการวิเคราะห์ในระยะที่ 2 มาวิเคราะห์
หาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับความ
ต้องการ
2. ศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ด้านการนิเทศแบบพี่เลี้ยง
3. ร่างแนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับ
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 19
4. ประเมินแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 7 คน

1. นำาองค์ประกอบที่ได้จากระยะที่ 1 มาสร้าง
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแนวของลิเค
อร์ทครอบคลุมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สภาพ
ปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์ของการนิเทศ
ภายในแบบ
พี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2. เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การนิเทศ
ภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

1. การศึกษาเอกสาร ตำารางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการ
นิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน
ในสังกัดสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19
3. ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 7 คน

ทราบสภาพปัจจุบันและสภาพที่ 
พึงประสงค์ของการนิเทศภายใน
แบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19

ได้องค์ประกอบและตังบ่งชี้

ได้แนวทางการพัฒนาการนิเทศ
ภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

 ระยะก�รวิจัย ขั้นตอนดำ�เนินก�ร ผลที่ได้
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ผลการวิจัย
1. องคป์ระกอบและตัวบง่ช้ีของการนิเทศ

ภายในแบบพีเ่ล้ียงสำาหรบัโรงเรียนสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีองค์
ประกอบจำานวน 4 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้ 

ซึง่ประกอบด้วย 1) ด้านเตรยีมการนเิทศ 
3 ตวับง่ชี ้2) ดา้นประชุมวางแผนระหวา่งครพ่ีูเลีย้ง
กับครูผู้รับการนิเทศ 3 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านสังเกตการ
สอน 3 ตวับง่ช้ี และ 4) ด้านประชุมหลงัการสงัเกต
การสอน 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี ้พบวา่องค์ประกอบและตวับ่งช้ีมคีวาม
เหมาะสมระดับมากและระดับมากที่สุด 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
นิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
19 ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการ
นิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 19 
ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

3. การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
แบบพี่ เ ล้ียงโรงเรียนสำาหรับโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
19 ผลการวิเคราะห์ดัชนีลำาดับความต้องการ
จำาเป็น พบว่าด้านที่มีความต้องการจำาเป็นอันดับ
แรก ได้แก่ ด้านประชุมหลังการสังเกตการสอน 
รองลงมา ด้านประชุมวางแผนระหว่างครูพี่เล้ียง
กบัครูผู้รบัการนิเทศ ดา้นสงัเกตการสอน และด้าน
เตรียมการนิเทศ ตามลำาดับ

อภิปรายผล 
จากการศึกษาการพัฒนาแนวทางการ

นิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนสังกัด 
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 19 

ผู้วิจัยนำามาอภิปรายผลได้ดังนี้

1. การศกึษาองคป์ระกอบและตัวบง่ชีก้าร
พฒันาแนวทางการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้งสำาหรบั
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบ
ของการนิเทศแบบพี่เล้ียงซึ่งได้จากการสังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ โดยการสังเคราะห์
องค์ประกอบท่ีเหมือนกันเข้าด้วยกัน หัวข้อท่ีต่าง
กนัมาจดัลำาดบัตามความสำาคญัตามขัน้ตอน เปน็ก
รอบแนวคดิในการวิจยั นำามาประกอบเปน็แนวทาง
การนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง ซึ่งองค์ประกอบการ
นิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียน มี 4 องค์
ประกอบ ได้แก่ ด้านเตรียมการนิเทศ มี 7 ตัวบ่ง
ชี ้ด้านประชมุวางแผนระหวา่งครพูีเ่ลีย้งกบัครผูู้รบั
การนิเทศมี 5 ตัวบ่งชี้ ด้านสังเกตการสอน มี 9 
ตัวบ่งช้ี และด้านประชุมหลังการสังเกตการสอน 
มี 8 ตัวบ่งชี้ซึ่งได้ผ่านการประเมินความเหมาะสม 
ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้การดำาเนินการนิเทศ
ภายในจากผูท้รงคุณวฒุจิำานวน 7 คน อยูใ่นระดบั
เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
กรมสามัญศึกษา (2539: 63) ได้นำาเสนอการ
ดำาเนินการนิเทศภายในไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้น
เตรียมการนิเทศ เป็นการเตรียมบุคลากรสำาหรับ
การนิเทศ ได้แก่ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ตลอด
จนการจดัเตรียมสือ่ วสัด-ุอปุกรณ ์และเครือ่งมอืใช้
สำาหรับการนิเทศ เช่น แบบบันทึกการนิเทศ แบบ
ทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
2) ขั้นวางแผนการนิเทศ เป็นการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศภายในโรงเรียน 
วางแผนว่าจะนิเทศเครื่องใดมีจุดประสงค์อะไร มี
ขั้นตอนและวิธีการนิเทศอย่างไร ตลอดจนการ
กำาหนดบทบาทของผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศให้
ชัดเจน 3) ขั้นปฏิบัติตามแผนการนิเทศเป็นการ
ดำาเนินการนิเทศตามที่กำาหนดไว้อย่างรอบครอบ 
ซึ่งในที่นี้จะมีการประเมินผลย่อยเพื่อปรับปรุง
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การดำาเนินการนิเทศไปพร้อมกับการนิเทศ 4) 
ขั้นประเมินผลการนิเทศ เป็นการศึกษาถึงผล
สำาเร็จของการดำาเนินการตามกระบวนการนิเทศ 
โดยมีการกำาหนดจุดอ่อน-จุดแข็ง ขั้นตอนการ
นิเทศแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ซึ่งอาจร่วมกัน
วิเคราะห์ผลร่วมกันระหว่างผู้นิเทศก็ได้ และร่วม
กันตัดสินว่ากระบวนการนิเทศครั้งนั้นๆ ประสบ
ความสำาเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรบ้าง 5) ปรับปรุง
แก้ไขวิธีการนิเทศเป็นการกำาหนดจุดอ่อนของ
กระบวนการนิเทศที่พบจากการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการนิเทศมาวางแผนทำาการปรับปรุง
กระบวนการนิเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
นำาไปใช้ครั้งต่อไป 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุ บันการ
นิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
19 โดยรวมและเป็นรายด้านองค์ประกอบอยู่ใน
ระดับอยูใ่นระดบัมากทกุองค์ประกอบ สว่นสภาพ
ท่ีพึงประสงค์การนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เม่ือพจิารณาเปน็รายด้านแต่ละด้านสรปุได้ดังน้ี 1) 
ด้านเตรียมการนิเทศ ควรมีการพัฒนาการนิเทศ
ภายในแบบพีเ่ล้ียงสำาหรบัโรงเรียนสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย
การนำาเอาความคิดและข้อเสนอแนะบุคลากรใน
สถานศกึษามาสรปุเปน็ขอ้มลูในการกำาหนดความ
ต้องการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง 2) ด้านประชุม
วางแผนระหวา่งครพ่ีูเล้ียงกบัครผููร้บัการนิเทศ ควร
ให้ครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศกำาหนดกรอบ
นิเทศให้ชัดเจนเพ่ือให้การช่วยเหลือครูผู้รับการ
นิเทศประสบความสำาเร็จในการจัดกิจกรรมการ
สอน 3) ดา้นสงัเกตการสอน ควรมกีารพัฒนาด้าน
สังเกตการสอนโดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญการนิเทศ
แบบพี่เลี้ยงจากหน่วยงานอื่นมาเป็นวิทยากรใน

การอบรม และ 4) ด้านประชุมหลังการสงัเกตการ
สอน ควรนำาผลการสังเกตการสอนมาวิเคราะห์
สะท้อนความคิดและนำาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ที่กำาหนดไว้เพื่อนำาสู่การพัฒนา เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าองค์ประกอบที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด
คือ ด้านสังเกตการสอน พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่
เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ครูผู้รับการนิเทศได้
พฒันาตนเองในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
โดยให้ครูที่มีความรู้ด้านการสอนมีประสบการณ์
สอนมากกว่า มาช่วยการพัฒนาการสอนโดย
สังเกตการสอนในห้องเรียนและบันทึกพฤติกรรม
การสอนโดยละเอียดเพื่อนำาข้อมูลมาวิเคราะห์
ร่วมกันหลังสังเกตการสอน แต่โรงเรียนยังขาด
การสร้างแผนในการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น
มืออาชีพในการนิเทศแบบพี่เลี้ยง สิ่งที่คาดหวังให้
เกิดเก่ียวกับการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง สำาหรับ
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 คือ การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างครผููน้เิทศและครผููรั้บการนเิทศ สอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ สินโท ปนิะภา (2552: 99) ได้
ศกึษาเรือ่งการปฏบิตักิารนเิทศภายในของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ผลการศึกษาโดยรวมมีการ
ปฏิบัติมากทุกระดับ เรียงจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับ คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการนิเทศพฤติกรรมของครู และด้าน
การประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจัยของโสภณ 
ทองจิตร (2554: 71) ได้ศึกษาการปฏิบัติตาม
กระบวนการนเิทศการศกึษาภายในของผู้นเิทศการ
ศกึษาในโรงเรียนเครอืขา่ยบางกุง้ จงัหวดัสรุาษฏร์
ธานี ผลการศึกษาการปฏิบัติการนิเทศภายใน
โดยรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ การ
ประเมินผลการนิเทศ รองลงมาได้แก่การดำาเนิน
การนิเทศการวางแผนนิเทศ การปรับปรุงแก้ไข
และการสำารวจความจำาเป็นต้องการตามลำาดับ 
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และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระพงษ์ ดาสม 
(2556: 125-126) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนา
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านมะกอก
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 กิจกรรมที่นิเทศได้แก่การ
เย่ียมชัน้เรยีน สงัเกตการสอน การประชุมนิเทศพบ
วา่การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทีเ่นน้ทีผู่เ้รยีน
เป็นสำาคัญปรากฏว่าครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การเขยีนแผนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รยีน
เปน็สำาคญัไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพได้เทคนิควิธกีาร
สอนใหม่ๆ ครูมีความรู้ความเข้าใจ และมีความ
สามารถในการสำารวจวิเคราะห์ปัญหาเพื่อทำางาน
วิจัยในชั้นเรียน สามารถนำาความรู้ความเข้าใจมา
ใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
แบบพีเ่ลีย้งสำาหรบัโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดัชนีลำาดับ
ความสำาคัญของความต้องการจำาเป็นปรับปรุง
มากที่สุดคือ 1) ด้านประชุมหลังการสังเกตการ
สอน เพราะครูพี่เล้ียงและครูผู้รับการนิเทศใช้
เวลาประชุมร่วมกันหลังสังเกตการสอนน้อยเพื่อ
ครูพี่เลี้ยงจะได้ตั้งคำาถามสะท้อนคิด ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ครูผู้รับการนิเทศ
ได้คิดหาทางปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 2) ด้านประชุมวางแผนระหว่าง
ครูพี่เลี้ยงกับครูผู้รับการนิเทศ เพราะครูพ่ีเลี้ยง
และครูผู้รับการนิเทศประชุมวางแผนร่วมกันใช้
เวลาน้อยทำาให้กำาหนดเน้ือหาสังเกตการสอนไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการสอน เครื่อง
มือสังเกตการสอนไม่ตรงหรือครอบคุลมเนื้อหา
ครูพี่เลี้ยง เมื่อสังเกตการสอนพฤติกรรมการสอน
และเครื่องมือสังเกตการสอนไม่ตรงกันทำาให้การ
พัฒนาการสอนไม่มีประสิทธิภาพ การประเมิน
ความเหมาะสมความเปน็ไปได้โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกองค์ประกอบ ซึ่งสรุปประเด็นสำาคัญ

ได้ว่าการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงควรมีการจัด
ระบบสนับสนุนเพื่อแนะนำา กำากับติดตามความ
สัมพันธ์ของกระบวนการให้คำาปรึกษาแนะนำา
ระหว่างครูพี่เลี้ยงกับครูผู้รับการนิเทศ จัดทำาคู่มือ
การนิเทศแบบพี่เลี้ยงสรุปสาระสำาคัญของเรื่อง
ที่จะนิเทศเพื่อเป็นกรอบและเป็นเอกสารอ้างอิง
ที่สำาคัญ จัดปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงและครูผู้รับการ
นิเทศ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อัญชลี ธรรมวิธีกุล 
(2552: 3-4) ได้สรุปสถานศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่
องคก์รแหง่การเรยีนรูผู้บ้ริหารสถานศกึษา ครแูละ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันเป็นทีม
การนำา Mentoring แบบกลุ่มมาใช้ในการพัฒนา
บุคคลในองค์กร จะมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  
โดย Mentoring หรือ Learning Leader แนวทาง
การศึกษาคือการสร้างระบบเครือข่ายการนิเทศ
แบบพี่เลี้ยง เพื่อศึกษาร่วมกันระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา จะทำาให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน
ควรมีการผลิตสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์และเอกสาร 
การนเิทศภายใน กำาหนดกจิกรรมทีใ่ช้ในการนเิทศ
แบบพี่เลี้ยงมีกี่ขั้นตอน ประกอบด้วยการประชุม
ก่อนเปิดภาคเรียน การให้คำาปรึกษาแนะนำา การ
ประชุมกลุ่มย่อย การเยี่ยมชั้นเรียนการสังเกตการ
สอนและการประเมินตนเอง และควรมีการสรุป
ผลการดำาเนินการเพื่อปรับปรุง มีการใช้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและเผยแพร่ชื่นชมผลงาน
เป็นตัวอย่างในโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ อดิศักดิ์ สมบูรณ์กุล (2553: 110-111) พบ
ว่าแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของอำาเภอ
วัฒนานคร สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 2 ในทุกด้านมีการจัดประชุมชี้แจง 
จัดประชุมปฏิบัติการเก่ียวกับการนิเทศภายใน
โรงเรยีนใหม้ากยิง่ขึน้สอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของ
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประทมุ
ธาน ีเขต 2 รว่มกบัคณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร์ (2556: 147) ได้รายงานการวิจัย
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ประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ
สร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring 
ด้านประสิทธิผลพบว่ากระบวนการสร้างระบบ
พี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ช่วยพัฒนา
ครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการจักการ
เรียนการสอนพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ในด้าน Literacy, Numeracy และ Reasoning  
Ability ช่วยพัฒนาผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ใน
การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตน ครู ผู้บริหาร
และศึกษานิเทศก์มีความพึงพอใจต่อการดำาเนิน
กิจกรรมของโครงการฯ อยู่ในระดับมาก ถึงมาก
ที่สุดทุกประเด็น โดยระบุว่าการร่วมโครงการ 
ช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการวิจัยในช้ัน
เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผล
การวิจัยของ สุมิตร สมศรี (2556: 98) ได้ศึกษา
เรื่องการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จาก
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าการพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในสรุปโดยภาพรวมได้ ดังนี้ 1) ผู้นิเทศต้อง
เข้าใจบริบทของการนิเทศทั้งด้านความรู้ ครู 
นักเรียนและสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏบิติังานภายในโรงเรยีน 2) ผูน้เิทศและผูร้บัการ
นิเทศต้องกำาหนดข้อตกลงร่วมมือกันเพ่ือช้ีแนะ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 3) ควรจัด
ทำาคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม 4) การนิเทศให้เน้นกัลป์ยาน
มติร โดยหลกีเลีย้งการใชเ้กณฑก์ารตดัสนิแตใ่หใ้ช้
วิธีการส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้กำาลังใจแทน 5) ควร
ส่งเสริมการนิเทศแลกเปล่ียน การเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษา 6) ควรแจ้งผลการนิเทศให้ผู้รับการ
นิเทศทราบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 7) แต่งตั้ง
ผู้นเิทศภายในโรงเรยีนใหชั้ดเจนและเปน็ทีย่อมรบั

ของเพือ่นรว่มงาน 8) โรงเรยีนควรสรา้งทมีงานครู
ที่มีความชำานาญการเฉพาะด้าน เพื่อให้การนิเทศ
หรือฝึกอบรมแก่เพื่อนร่วมงานทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงมหาสารคาม ฝา่ย
วชิาการจัดประชมุใหญใ่หค้รพูีเ่ลีย้งและครผููร้บัการ
นเิทศไดพ้บปะสรา้งความสัมพนัธท์ีดี่ และวางแผน
การนิเทศตลอดภาคเรียนตลอดปีการศึกษา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ควรส่งเสริมการนำาแนวทาง
การพัฒนาการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง สำาหรับ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ไปใช้ในสถานศึกษาโดย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน
แบบพ่ีเลี้ยง และติดตามผลการนำาใช้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผล

1.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ควรมี
การนำาแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในแบบ
พี่เล้ียง ไปให้ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศภายในสถาน
ศึกษาได้ทดลองใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู

1.3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 19 ควรมกีาร
นิเทศติดตามสม่ำาเสมอเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมากยิ่งข้ึน โดย
คำานึงถึงความรู้ ความสามารถของครู และนำาการ
พัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงไปใช้
ในการพัฒนาการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป
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2.1 ควรมกีารทำาวจิยัเกีย่วกบัประสทิธผิล
ของการนำาแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายใน
แบบพีเ่ล้ียง ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ของครูในสถานศึกษา 

2.2 ควรมกีารทำาวจิยัเพ่ือพัฒนาแนวทาง

การนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้งใหม้ปีระสทิธภิาพโดย
การเปรยีบเทยีบการนเิทศภายในของสถานศกึษาที่
มีขนาดที่แตกต่างกัน

2.3 ควรทำาวิจัยเรื่องผลของการนิเทศ
แบบพี่เลี้ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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