
แนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
Guidelines of Supervision by Mentoring at Schools Under the Office 
of the Secondary Education Service Area 30 

วันวิสาข์ สิงห์อุ่น1, มณเฑียร พัวไพบูลย์2

Wanwisa Sing oon1, Montien Phuapaiboon2

บทคัดย่อ

การวจิยัในครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพปญัหาของการนเิทศภายใน
แบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษา และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
ศกึษาสภาพปจัจบุนัและ สภาพปญัหาของการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้งสำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและ สภาพ
ปญัหาของการนเิทศภายในแบบพีเ่ลี้ยงสำาหรับสถานศกึษา กลุ่มตวัอยา่ง ได้แก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
ครูผู้สอนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำานวน 393 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 2) การศึกษาแนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับสถานศึกษาที่
เป็นต้นแบบด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ไดแ้ก ่แบบสมัภาษณ ์ระยะที ่2 การพฒันาแนวทางการนิเทศภายในแบบพีเ่ลีย้งสำาหรบัสถานศกึษาสงักัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 20 คน 
และผู้มีหน้าที่ในการนิเทศภายในสถานศึกษาจำานวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจำานวน 40 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางทั้ง 5 ด้าน เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลำาดับแรก ได้แก่ ด้านการขยายผลและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ด้านการดำาเนินการนิเทศ และการประเมินและรายงานผลการประเมิน ส่วนข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ การวางแผนการนิเทศ สภาพปัญหาการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยรวมอยู่ระดับมาก เรียงลำาดับค่าเฉลี่ย จากน้อยไป
มาก 3 ลำาดบัแรก ไดแ้ก ่ดา้นการวางแผนการนเิทศ การสำารวจความตอ้งการและจำาเปน็ และการประเมนิ
และรายงานผลการประเมิน ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ การดำาเนินการนิเทศภายใน
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2. แนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 พบว่า แนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสำารวจความต้องการและความ
จำาเป็น ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการดำาเนินการนิเทศ ด้านการประเมินและรายงานผลการนิเทศ 
และด้านการขยายผล ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ และผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
พบว่า ด้านความเหมาะสมโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเป็นไปได้โดยรวม
มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และผลการประเมินคู่มือแนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงในสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของคู่มือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และความเป็น
ไปได้ของคู่มือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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Abstract

This research aimed to 1) Study of current and desirable situation, 2) To develop 
an internal supervision model for school administrators. Under the Office of the Secondary 
Education Service Area 30 This research was divided into 2 periods. Phase 1. The problems 
of internal supervision.In the school Under the Office of the Secondary Education Service  
Area 30. The study was divided into 2 phases. 1) The sample consisted of 393  
administrators, teachers and administrators of schools. Step 2: Current condition study  
Problems and Solutions of Internal Mentorship Supervision for Educational Institution 
as School Supervision Model The data were collected from 9 informants. Phase 2  
Development of internal mentoring guidelines for school administrators under the jurisdiction 
of the Office of the Secondary Educational Service Area 30, who provided information to 
answer the questionnaires on the appropriateness and feasibility of the internal supervision 
guideline in schools under the jurisdiction of the district office. Secondary Education Area 30 
includes 20 school administrators and those responsible for internal supervision. 20 people 
totaled 40 persons. The instruments used in the research were statistical data analysis for 
the data analysis, ie, percentage, mean and standard deviation. The research found that. 
This research found the following results. 

1. Current conditions of internal supervision in the school. Under the jurisdiction of 
the Office of the Secondary Education Service Area 30, When considered on a case by 
case basis, it was found that there was moderate level in all 5 aspects. Sort the average of 
the first three to the first to expand the results and praise the honor. The implementation of 
supervision. And evaluating and reporting evaluation results. The items with the lowest mean 
scores were the supervision planning.
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บทนำา

การจัดการศึกษาของสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัสถานศกึษาเร่ืองการนิเทศภายใน
พบวา่ในแตล่ะสถานศกึษาน้ันยงัขาดการวเิคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของโรงเรียน
เพื่อที่จะนำาข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนการพัฒนา
แนวทางการนเิทศเพ่ือให้สอดคล้องกบัความตอ้งการ
ของสถานศกึษา เชน่การกำาหนดทางเลอืก การสรา้ง
สือ่และเครือ่งมอืการสอนหรอืนวตักรรมการเรยีนรู้
ทีเ่หมาะสมกบัสภาพทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มของ
องค์กร ขาดแคลนอัตรากำาลัง ศึกษานิเทศก์ขาด
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์
ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ขาดเคร่ือง
มือในการปฏิบัติงาน ขาดการ ประสานงาน ขาด
งบประมาณ ขาดยานพาหนะ มีภาระมาก ทำาให้
ไม่มีเวลานิเทศ ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ขาด
แรงจูงใจและสนับสนุน ขาดการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การควบคุมกำากับและติดตามยังไม่
ตอ่เนือ่งเพราะศกึษานเิทศกห์รอืผูม้อีำานาจยงัออก
มานิเทศโรงเรียนในสังกัดไม่ท่ัวถึงเพียงภาคเรียน
ละครั้งเท่านั้น ทำาให้แต่ละสถานศึกษาไม่ทราบ
ปัญหาที่แท้จริงของตนเองและมีการพัฒนาไม่ตรง
ทศิทางในความต้องการของตนเอง รวมทัง้ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาขาดความเข้าใจในการใช้กระบวนการ
นิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการ
จดัการศกึษา สถานศกึษาจดักจิกรรมการนเิทศไม่
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาปัจจุบนัของสถานศกึษา
และอาจไม่ได้เกิดจากความต้องการของบุคลากร
ในสถานศกึษา ตลอดจนทัง้การนเิทศภายในสถาน
ศกึษายงัขาดการนเิทศแบบจริงจงั เปน็ตนั (รายการ
ผลการนิเทศภายในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30. 2558)

การนเิทศแบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring) เปน็รปู
แบบการชว่ยเหลอืครใูนลกัษณะพีเ่ลีย้งโดยใหผู้ท่ี้มี
ความสามารถเปน็ทีย่อมรบัหรอืผูบ้รหิารในหนว่ยงาน
ใหค้ำาปรกึษาและใหค้วามชว่ยเหลอืรุน่นอ้งหรอืผูท้ี่

The problems of internal supervision in the school, When considering each side, it 
was found to be at the whole level. And moderate Sort by average to very low.The first three 
are the planning of supervision. Survey needs and necessities. And evaluating and reporting 
evaluation results. The items with the lowest average scores were internal supervision.

2. Internal Mentality Supervision in Schools under the jurisdiction of the Office of 
the Secondary Educational Service Area 30 found that the internal supervision guidelines in 
the educational institutions under the jurisdiction of the Office of the Secondary Educational  
Service Area were consisted of five aspects, namely, survey, needs and necessity. The  
planning of supervision. The implementation of supervision. Evaluation and monitoring reports 
and the extension of praise and glory. And the results of the suitability assessment and the 
feasibility study showed that. The right side is that. Overall, it was found to be at the highest 
level in terms of It is possible experts have commented that. Overall, the possibilities are high 
and the results of the evaluation of the internal supervision guideline in the schools under  
the jurisdiction of the Office of Educational Service Area 30 were found that the school 
administrators and the head of the learning group had a good opinion of the manual. The 
overall level is very high. And the possibilities of the manual as a whole are very high.

Keywords: Guidelines, Supervision by Mentoring
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อยูใ่นระดบัต่ำาในเร่ืองทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การทำางาน
หรอืการจดัการเรยีนรู้ใหม้ศีกัยภาพสงูขึน้พีเ่ลีย้งจะ
เรียกว่า Mentor ส่วนบุคคลที่ได้รับความดูแลจาก
พี่เลี้ยง เรียกว่า Mentee การนิเทศแบบพี่เลี้ยงจะ
ชว่ยสรา้งกลุม่คนทีม่คีวามสามารถ มศีกัยภาพท่ีเรว็
กวา่พนกังานปกตจิงูใจใหพ้นกังานทีม่ผีลการปฏบิตัิ
งานดี และมีศักยภาพในการทำางานสูงให้คงอยู่กับ
หนว่ยงาน กระตุน้ใหผู้ป้ฏบิตังิานสรา้งผลงานมาก
ขึน้พรอ้มทีจ่ะทำางานหนกัและทา้ทายมากขึน้ สร้าง
บรรยากาศของการนำาเสนองานใหม่ๆ  หรอืความคดิ
นอกกรอบมากขึน้ สรา้งระบบการสือ่สารแบบชอ่ง
ทางระหว่าง Mentor และ Mentee หัวหน้างาน
ในฐานะ Mentor มีเวลาที่จะคิดวางแผน กำาหนด
นโยบายและวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำางานของทีมได้มากขึ้น เนื่องจากมอบหมาย
งานส่วนหนึ่งให้ Mentee รับผิดชอบแล้ว (อัญชลี 
ธรรมะวิธีกุล. 2552: 3-4) สอดคล้องกับ Mentor 
เป็นผู้ท่ีคอยช่วยบุคคลอื่นให้เกิดความรู้เพิ่มพูน
ประสบการณใ์นการเรยีนรูแ้ละความเจรญิกา้วหนา้
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Rolando (2002: 102) กล่าว
ถึงลักษณะผู้ที่จะเป็น Mentor ว่าต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเอาใจใส่ต่อผู้อื่น 
มีลกัษณะโดดเดน่และ เปน็ผูย้อมรบัและชำานาญใน
เรื่องนั้นๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของพี่
เลีย้งในการนเิทศจงึเปรยีบเสมอืนผูท้ีท่ำาหนา้ทีเ่ปน็
ผูด้แูลใหค้ำาปรกึษาแนะนำาเพือ่ใหเ้ปน็การพฒันาที่
ต่อเนื่อง และAnderson and Shannon (2002: 
38-42) ไดก้ลา่วถงึบทบาทของผูด้แูลใหค้ำาปรกึษา
แนะนำา (Mentor) วา่มีหน้าท่ีสอน ใหก้ารสนับสนุน
กระตุ้นส่งเสริม ให้คำาปรึกษาแนะนำา และให้ความ
เป็นมิตรเป็นผู้ช่วยเหลือและให้โอกาสให้การเรียน
รูแ้กผู่ร้บัการปรกึษาแนะนำาซึง่สอดคลอ้งกบัผลการ
วจัิยของ Rahman และคณะ (2005: 371 - 375) 
ทีพ่บวา่เมือ่นำากระบวนการพีเ่ลีย้งมาใชง้าน ผูเ้รียน
มอัีตราการผา่นเกณฑเ์พิม่ขึน้ ขอ้เสนอแนะคือ ควร
วดัและประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและคะแนน
พฒันาของพ่ีเลีย้งดว้ย ดงันัน้การนเิทศแบบพีเ่ลีย้ง 
(Mentoring) จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความ

สำาคัญในการช่วยเหลือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
อยา่งมคีณุภาพการนำาเทคนคิการนเิทศแบบพีเ่ลีย้ง 
(Mentoring) มาใช้ในการนิเทศการศึกษา จึงเป็น
วธิกีารหนึง่ทีจ่ะชว่ยในการพฒันาคุณภาพการศกึษา
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้การ
นเิทศแบบพีเ่ลีย้งเป็นวธีิการพฒันาสมรรถภาพการ
ทำางานของคร ูโดยเน้นไปทีก่ารทำางานใหไ้ดต้ามเปา้
หมายของงาน หรือการช่วยให้สามารถนำาความรู้
ความเข้าใจที่มีอยู่และหรือได้รับการอบรมมาไปสู่
การปฏิบัตไิดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ การให้คำาช้ีแนะมี
ลกัษณะเป็นกระบวนการ มเีป้าหมายท่ีต้องการไป
ให้ถึง 3 ประการ คือ การแก้ปัญหาในการทำางาน 
การพัฒนาความรู้ ทักษะ หรือความสามารถใน
การทำางาน และการประยุกต์ใช้ทักษะหรือความ
รู้ในการทำางาน ที่ตั้งอยู่บนหลักการของการเรียน
รู้ร่วมกัน (Co-Construction) โดยยึดหลักว่าไม่มี
ใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกันเพื่อให้
ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552: 1)

จากข้อมูลข้างต้นทำาให้ผู้วิจัยเห็นความ
สำาคญัของการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้งสถานศกึษา 
จงึไดม้แีนวคดิในการพฒันาแนวทางการนเิทศภายใน
แบบพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครูผู้สอนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาและนำา
แนวทางการพฒันาแนวทางการนเิทศภายในแบบพี่
เลี้ยงในสถานศึกษาอันจะเป็นกระบวนการในการ
บริหารจัดการทางวิชาการที่จะช่วยสนับสนุนและ
เสริมสร้างการจัดการศึกษา สามารถที่จะดำาเนิน
การจดัการนเิทศการศกึษาไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลในการปฏิบตังิานอันจะนำาไปสูก่าร
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพปญัหา
ของการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้งในสถานศกึษาสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
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2. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
แบบพีเ่ลีย้งในสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตเนื้อห�

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด 
ทฤษฎี และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
และขั้นตอนการนิเทศภายใน ผู้วิจัยได้นำาแนวคิด
การนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้งของ Young และคณะ 
(1950: 19 - 21) ; Marlene และ Mchenry 
(2002: 5 -12) ; Sweeny (2008: 54 - 55) ; 
วชัรา เลา่เรยีนด ี(2553: 277 - 278) มาประยกุต์
ใช้กับขั้นตอนการเป็นพี่เลี้ยงของสถาบัน Mentor 
International Study Consultants (2009: 16) 
โดยการสังเคราะห์ได้กรอบแนวคิดของการวิจัย 
นำามาประกอบเป็นแนวทางการนิเทศภายในแบบ
พี่เลี้ยง มีกระบวนการ 5 กระบวนการ ดังนี้ 1) 
ศกึษาสภาพปจัจบุนัปญัหาความตอ้งการจำาเปน็ 2) 
การวางแผนการนิเทศ 3) การดำาเนินการนิเทศ 4) 
ประเมนิและรายงานผลการนเิทศ 5) การขยายผล
ต่อยอด และยกย่องเชิดชูเกียรติ

ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปจัจบุนัและ สภาพ
ปญัหาของการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้งสำาหรบัสถาน
ศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 30 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน

ขอบเขตประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา จำานวน 80 คน ครูผู้สอน จำานวน 313 
คน รวมทั้งสิ้น 393 คน ซึ่งได้มาโดยกำาหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (บุญชม 
ศรสีะอาด. 2545: 46-47) โดยวธิกีารสุม่ตวัอยา่ง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ 
จำานวน 3 คนและ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ
ดา้นการนเิทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก 

1 คน โรงเรียนขนาดกลาง 1 คน โรงเรียนขนาด
ใหญ่ 1 คน รวมทั้งสิ้นจำานวน 9 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีเลือกแบบเจาะจง 

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในแบบพีเ่ล้ียงสำาหรบัสถานศึกษาสังกดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 แบ่งออก
เป็น 2 ขั้นตอน

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการร่างแนวทาง
การนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษา ได้แก่ 
ศึกษานิเทศก์ จำานวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรยีนตน้แบบทางดา้นการนเิทศการศกึษา โรงเรยีน
ขนาดเลก็จำานวน 3 คน โรงเรยีนขนาดกลางจำานวน 
3 คน โรงเรียนขนาดใหญ่จำานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น
จำานวน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection)

2. การสร้างคู่มือและ การประเมินความ
เหมาะสม ความเปน็ไปไดข้องคูม่อืแนวทางการนเิทศ
ภายในแบบพีเ่ลีย้งในสถานศกึษาสงักดั สำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินแนวทาง
การนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษาสังกัด 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำานวน 20 
คน และผู้มีหน้าที่ในการนิเทศภายในสถานศึกษา
จำานวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจำานวน 40 คน ซึ่งได้
มาโดยวิธีแบบเจาะจง 

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปจัจบุนัและ สภาพ
ปัญหาของการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้งในสถานศกึษา
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต 
30 แบ่งอกเป็น 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพ
ปัญหาการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับสถาน
ศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 30
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1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำานวน 80 คน 
ครูผู้สอน จำานวน 313 คน รวมทั้งสิ้น 393 คน 
ซึ่งได้มาโดยกำาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง
เครจซี่และมอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 
46-47) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
สภาพปัจจุบันของการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษา ตอนที่ 3 สภาพปัญหา ของการนิเทศ
ภายในแบบพีเ่ลีย้งในสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

3. การวเิคราะห์ข้อมลู โดยนำาแบบประเมนิ
ทัง้หมดหาคา่ทางสถติดิว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดย
ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขั้นตอน 2 ศึกษาแนวทางแก้ไขของการ
นิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงจากสถานศึกษาที่เป็นต้น
แบบด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา จำานวน 3 คน ผู้บริหารการศึกษา จำานวน 
3 คน และหัวหนา้กลุม่สาระหรอืผูร้บัการแตง่ตัง้ให้
นเิทศภายในสถานศกึษา จำานวน 3 คน รวมทัง้สิน้
จำานวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ( 
บุญชม ศรีสะอาด.2545: 40 )

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
เป็นแบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสรา้ง (Structured Interview) ทีพ่ฒันาขึน้ตาม
ตามขอบข่ายการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง

3. การวเิคราะหข์อ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูโดย
การสรุปประเด็น และนำาเสนอโดยการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในแบบพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 แบ่งออก
เป็น 2 ขั้นตอน

ขัน้ตอนที ่1 การยกรา่งแนวทางการนเิทศ
ภายในแบบพีเ่ลีย้งในสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ 
จำานวน 3 คน ผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนตน้แบบ
ทางด้านการนิเทศการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
จำานวน 3 คน โรงเรียนขนาดกลางจำานวน 3 คน 
โรงเรียนขนาดใหญ่จำานวน 3 คน ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา รวมทั้งสิ้นจำานวน 12 คน ซึ่งได้มา
โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Selection)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบ
ประเมนิ เปน็แบบประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของร่างแนวการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง
ในสถานศึกษา สังกัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศกึษาเขต 30 มีลกัษณะเปน็แบบมาตราสว่น
ประมาณค่า มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าทางสถิติด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสม 
ความเปน็ไปไดข้องแนวทางการนเิทศภายในแบบพี่
เลี้ยงในสถานศึกษาสังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำานวน 20 คน และผูม้หีนา้ทีใ่นการนเิทศ จำานวน 
20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมิน เป็นแบบประเมินความเหมาะสมและ
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ความเป็นไปได้ของคู่มือ

3. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
คู่มอืโดยการหาคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

1. สภาพปัจจุบันการนิเทศภายในแบบพี่
เลี้ยงในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศกึษามธัยมศกึษาเขต 30 โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั
ปานกลางทั้ง 5 ด้าน เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย 3 ลำาดับแรก ได้แก่ ด้านการขยายผลและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านการดำาเนินการนิเทศ และ
การประเมนิและรายงานผลการประเมนิ สว่นขอ้ที่
มีคะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ การวางแผนการนิเทศ

สภาพปญัหาการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้ง
ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 โดยรวมอยู่ระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 
และระดับปานกลาง เรียงลำาดับค่าเฉลี่ย จากน้อย
ไปมาก 3 ลำาดับแรก ได้แก่ ด้านการวางแผนการ
นิเทศ การสำารวจความต้องการและจำาเป็น และ
การประเมินและรายงานผลการประเมิน ส่วน
ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ การดำาเนินการ
นิเทศภายใน

2. แนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง
ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 พบว่า แนวทางการนิเทศ
ภายในแบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ประกอบ
ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสำารวจความต้องการ
และความจำาเป็น ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้าน
การดำาเนนิการนเิทศ ดา้นการประเมนิและรายงาน
ผลการนิเทศ และด้านการขยายผล ยกย่อง และ

เชดิชเูกยีรติ และผลการประเมนิความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้พบว่า ด้านความเหมาะสมมีความ
คิดเห็นว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านความเป็นไปได้ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คดิเหน็วา่ โดยรวมมคีวามเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก

ผลการประเมินคู่มือแนวทางการนิเทศ
ภายในแบบพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พบว่า ผู้
บรหิารสถานศกึษา และหวัหนา้กลุม่สาระการเรยีน
รู้มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสม และความเป็น
ไปไดข้องคูม่อืแนวทางการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้ง
ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 1 
ข้อ และอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ เรียงลำาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย 3 ลำาดับแรก ได้แก่ จุดมุ่งหมาย 
การดำาเนนิการ การประเมนิผล และ เง่ือนไขความ
สำาเร็จ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักการ ใน
ส่วนของความเป็นไปได้ของคู่มือโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ 1 ขอ้ และอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ 
เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลำาดับแรก 
ได้แก่ จุดมุ่งหมาย การดำาเนินการ และ เงื่อนไข
ความสำาเรจ็ ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุ คอื หลกัการ
และการประเมินผล 

อภิปรายผล

1. สภาพปัจจุบัน การนิเทศภายในแบบพี่
เลี้ยงในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการนิเทศการศึกษา
มคีวามสำาคญัในการพฒันาคณุภาพทางการศกึษา 
เปน็ระบบทีส่ง่เสรมิพฒันาการเรยีนการสอนเพือ่ให้
ผูป้ฏบิตังิานได้ลงมอืปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้งและเหมาะ
สมจนบรรลตุามแผนทีว่างไว ้เพือ่ปรบัปรงุสง่เสรมิ
คุณภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาให้ดี
ข้ึน เปน็การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการสอนของครู
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ใหเ้อือ้ตอ่ความสำาเรจ็ทางการเรียนของนักเรียน การ
เปลีย่นแปลงความรู ้เจตคต ิซึง่เกีย่วกบัอารมณค์วาม
รูส้กึและพฤตกิรรมสว่นบคุคลเพือ่สง่ผลตอ่คณุภาพ
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน จากความ
สำาคัญของงานนิเทศดังกล่าว ทำาให้ผู้บริหารสถาน
ศกึษาควรตระหนกั ใหค้วามสำาคญัและดำาเนนิการ
พฒันาครใูหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเพือ่สง่ผลตอ่การจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ
และเกดิผลดตีอ่ผูเ้รยีน (วไลรตัน์ บุญสวสัดิ.์ 2538: 
93-95) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภณ ทอง
จิตร (2553: 68-79) ได้วิจัยการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ในโรงเรียน
ในเครือข่ายบ้างกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พบว่า
สภาพปัจจุบันของการนิเทศภายในสถานศึกษาใน
โรงเรยีนเครอืขา่ยบา้งกุง้ จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ พิบูลชัย ศรีเข้ม (2553: 102-
104) ไดว้จิยัการศกึษาสภาพและปญัหาการนเิทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 
10 พบว่าการศึกษาสภาพปัจจุบันของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 
10 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ปัญหาการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 โดยรวมอยู่ในระดับมากและ
เมือ่พจิารณาเปน็รายด้านอยูใ่นระดับมากและระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การนิเทศภายใน
สถานศกึษายงัขาดการวิเคราะห ์วางแผนการนิเทศ
ที่เป็นระบบ ขาดการสำารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา
อยา่งแทจ้รงิ ขาดการกำากบัตดิตามและประเมนิผล 
อีกทั้งการนิเทศภายในยังขาดความต่อเนื่อง โดย
เฉพาะการกำากบัตดิตามและการนำาผลการดำาเนนิ
งานไปปรบัปรงุพฒันา แม้วา่การจดัการศกึษาตาม
นโยบายการศกึษาขัน้พืน้ฐานกย็งัพบปญัหาทีส่ง่ผล
ตอ่คณุภาพการศกึษาอยูห่ลายประการทีส่ำาคญัคอื
ปัญหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ยงัไมบ่รรลเุปา้หมาย
ของสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ทั้งนี้เนื่องจากการนิเทศภายในสถานศึกษายังขาด

การพัฒนาระบบที่นำาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน อาจ
เปน็เพราะผูบ้รหิารหรอืหวัหนา้กลุม่สาระยงัไมเ่หน็
ความสำาคัญของกระบวนการในการนิเทศภายใน
สถานศึกษาจึงยังปล่อยปะ ละเลยและขาดการ
นิเทศภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จากปัญหา
ดงักล่าว จงึทำาใหผู้บ้รหิารสถานศึกษาต้องใหค้วาม
สำาคญัและตระหนกัถึงการดำาเนินการพฒันาครใูห้
มคีวามรู้ความเขา้ใจและใชค้วามรู้ความสามารถใน
การบรหิารพฒันางานนเิทศภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ 
(พัชรินทร์ ช่วยศิริ. 2554: 3) ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิจัยของ ชาติชาย แสนบัวคำา (2552: 111-
114) ไดว้จิยัการศึกษาสภาพปญัหาของการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ 
อำาเภอภูเวียง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 พบว่าสภาพปัญหาอยู่ในระดับ
มาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิบูล
ชัย ศรีเข้ม (2553: 102-104) ได้วิจัยการศึกษา
สภาพปญัหาการนเิทศภายในสถานศกึษาเทศบาล 
เขต 10 ที่พบว่าการศึกษาสภาพปัญหาการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 
10 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. แนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยง
ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
ดา้นการสำารวจความตอ้งการและความจำาเปน็ ดา้น
การวางแผนการนิเทศ ด้านการดำาเนินการนิเทศ 
ด้านการประเมินและรายงานผลการนิเทศ และ
ดา้นการขยายผล ยกยอ่ง และเชิดชเูกยีรต ิและผล
การประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ไปไดพ้บ
ว่า ด้านความเหมาะสมมีความคิดเห็นว่า โดยรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความ
เป็นไปได้ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า โดยรวม
มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะ 
งานการนิเทศภายในเป็นกระบวนการหนึ่งของ
งานบริหารงานวิชาการซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญของ
โรงเรียนในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษา
ของชาติในอนาคต (อุทัย บุญประเสริฐ. 2540: 
62) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
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สถานศกึษาดงักลา่วขึน้โดยอาศยัหลกัการ แนวคดิ 
จากการศึกษาขอบข่ายงาน และภารกิจ งานนิเทศ
ภายใน ของนักวิชาการและหน่วยงานทางการ
ศึกษา เช่น สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2555: 8 -16) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ โสภณ ทองกิจ (2554: 64) ได้วิจัยรูป
แบบในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ของ
โรงเรยีนในจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีทีพ่บวา่องคป์ระกอบ
หลักในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษามี 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ การสำารวจความต้องการและ
ความจำาเป็น การวางแผนการนิเทศ การดำาเนิน
การนิเทศ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิณหธาน์ อุ
ปาทัง (2551: 145-147) ที่พบว่าองค์ประกอบ
หลักในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษามี 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ มีการสำารวจสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการการนิเทศภายใน มีการ
กำาหนดและแจง้นโยบายการนเิทศภายใน มกีารเต
รียมบุคลากรและการวางแผนการนิเทศภายใน มี
การจดัทำาแผนงานและโครงการมกีารเตรยีมเครือ่ง
มือและมีการเตรียมประเมินผลการนิเทศภายใน

ผลการประเมินคู่มือแนวทางการนิเทศ
ภายในแบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พบว่าโดย
รวมมคีวามเหมาะสมและความเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบั
มากทัง้นีเ้พราะวา่ แนวทางการนเิทศภายในแบบพี่
เลี้ยงในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยผ่านกระบวนการ
ศึกษา วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีการศึกษา
แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎ ีมกีารสอบถาม สมัภาษณ์
ข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องแล้วนำามาปรับปรุง
แก้ไขจนได้คู่มือที่มีความถูกต้อง เหมาะสม และ
สามารถนำาไปใช้ได้จริง นอกจากนั้นแล้วยังมีผู้
เชี่ยวชาญที่ประเมินความเหมาะสมและความเป็น
ไปไดข้องคูม่อืแนวทางการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้ง 
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการนิเทศภายในสถาน
ศกึษา เปน็อยา่งด ีเมือ่เหน็กระบวนการนเิทศภายใน
ทั้ง 5 ด้าน สามารถประเมินออกมาได้ว่าแนวทาง

การนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมและ
ความเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ (2551) 
ไดว้จิยัรปูแบบเรือ่งการพัฒนารปูแบบการนเิทศการ
จดัการเรยีนการสอนโดยสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที่
พบว่ารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
โดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 จากการศกึษาสภาพปจัจบุนัการนเิทศ
ภายในแบบพ่ีเลีย้งในสถานศกึษาสงักดัสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 30 พบว่าโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำา
สดุ ไดแ้ก ่การวางแผนการนเิทศ และสภาพปญัหา
การนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้งในสถานศกึษา โดยรวม
อยู่ระดับมาก และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ 
การดำาเนินการนิเทศภายใน ดังนั้น ผู้บริหารสถาน
ศกึษาควรวางแผนในการนเิทศภายในแบบพีเ่ลีย้งใน
สถานศึกษา ให้ครอบคลุม เพื่อให้การนิเทศบรรลุ
ตามจดุมุง่หมาย และควรมกีารปฏิบตัติามขัน้ตอน
การดำาเนินงานของการนิเทศภายในสถานศึกษา
เพือ่กอ่ใหเ้กดิประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา

1.2 ผู้บริหารควรนำาแนวทางการนิเทศ
ภายในแบบพีเ่ลีย้งในสถานศกึษา ทัง้ 5 กระบวนการ 
ไปปฏิบัติให้ครบ

1.3 ผูบ้รหิารควรนำาคูม่อืแนวทางการนเิทศ
ภายในแบบพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ที่ได้ออก
เผยแพรป่ระชาสมัพนัธก์บัหนว่ยงานตน้สงักดัเพือ่
นำาไปใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบการสง่เสรมิแนวทางการ
นิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำาหรับสถานศึกษาของ 
ครผูู้สอนในสถานศึกษา เพ่ือสถานศึกษามปีระสิทธิภาพ
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ตามเป้าหมายของการศึกษา

2. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

2.1 ควรมกีารนำาแนวทางการนเิทศภายใน
แบบพีเ่ลีย้งในสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ไปทดลองใช้จริงใน

สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30

2.2 ควรมกีารศกึษาถงึผลหลงัจากการนำา
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาไปใช้ในการ
บริหารงานของสถานศึกษา
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