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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ ยงในสถานศึ กษาเอกชน
2) ประเมินกลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม มีข้ นั ตอน
การวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู จานวน 692 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ
จ านวน 6 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจ ัย ได้แ ก่ แบบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ วิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยการหาความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี PNI Modified และการวิเคราะห์เนื้ อหา ระยะที่ 2 การรับรองกลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและ
การเป็ นพี่ เ ลี้ ย งในสถานศึ ก ษาเอกชน ตรวจสอบความถู ก ต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของกลยุทธ์
โดยการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 9 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพกลยุทธ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาแนวทางการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิโดยการจัดประชุมเชิงนโยบายร่ วมกับ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจานวน 16 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) กลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชนพบว่า ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
ได้แก่ (1) รักษาและส่ งเสริ มค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (2) เสริ มสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้านการนิ เทศสู่
ความเป็ นมืออาชีพ (3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการดาเนินงานนิเทศ (4) ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู ้ทางวิชาชีพสู่ ระบบการดาเนิ นงานการนิ เทศ และ (5) พลิกโฉมการจัดโครงสร้างองค์การที่เอื้อต่อระบบการนิ เทศ โดยมีกลยุทธ์รอง 11
กลยุทธ์ และ 39 วิธีการดาเนินการ 2) กลยุทธ์การบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชนมีความถูกต้อง เหมาะสม
เป็ นไปได้ และเป็ นประโยชน์ โดยภาพรวมทุกกลยุทธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนแนวทางการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ น้ นั (1) ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาต้องแสดงพฤติกรรมที่เป็ นแบบอย่าง (2) มีระบบการสื่ อสารและระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึง (3) การกากับ
ติดตามอย่างสม่าเสมอ
คาสาคัญ : กลยุทธ์การบริ หาร การนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยง สถานศึกษาเอกชน

Abstract
This research aimed to: 1) develop administration strategies for coaching and mentoring supervision in private school and
2) assess administration strategies for coaching and mentoring supervision in private school. A mixed-method approach was adopted.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
112
10 (May - August) 111 - 120 (2020) Vol. 10, No. 2
The research comprised of two phases, namely the development of administration strategies for coaching and mentoring supervision in private
school, and validation of the developed strategies. Phase I involved developing administration strategies for coaching and mentoring supervision
in private school. The sample of survey respondents comprised of 692 school administrators and teachers while that of interviewees included
six qualified individuals. The data were collected through a questionnaire and an interview. In addition, the data were analyzed through the
statistical analysis including frequency, percentage, means, a standard deviation and PNI Modified, and content analysis. Phase II was concerned
with the validation of developed administration strategies for coaching and mentoring supervision in private school. In particular, it involved
validating accuracy, appropriateness, feasibility and effectiveness of the strategies through connoisseurship. The informants in this phase were
nine experts. The research instrument was an assessment form of strategy quality. The collected data were analyzed through means, standard
deviations and content analysis. Moreover, the study further explored guidelines on practical implementation of strategies through a policy
discussion with sixteen stakeholders; the data were analyzed through content analysis.
The research results showed that: 1) There were five administration strategies for coaching and mentoring supervision in private
school as follows: (1) preservation and promotion of quality-oriented organizational custom and culture; (2) promotion of employees’
excellent supervision performance; (3) development of the information technology system for supervision; (4) driving the professional
learning community process to the supervision system; and (5) restructuring the organization structure for the supervision system. There
were eleven sub-strategies and thirty-nine procedures. 2) Overall, the developed administration strategies for coaching and mentoring
supervision in private school were accurate, appropriate, feasible and beneficial at a highest level. In order to implement the strategies in
practice, (1) school administrators ought to display behavior as a model, (2) have the effective communication and staff improvement system
and (3) monitor them regularly.
Keywords : Administration strategies, coaching and mentoring supervision, private school

บทนา
จากการที่ สภาพสังคมในปั จจุ บนั มี ลกั ษณะเป็ นพลวัต ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อย่างไรก็ดี ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยในปั จจุบนั เป็ นสิ่ งที่สาคัญและท้าทายอย่างมากในการพัฒนาประเทศให้ทนั กับ
การเปลี่ยนแปลงของบริ บทที่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วและมีความซับซ้อน
หลายมิติ ทั้งนี้ โมเดลในการพัฒนาประเทศไทยนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายและปาฐกถา
พิเศษในงานต่าง ๆว่า จะนาพาประเทศก้าวสู่ โมเดล“Thailand 4.0” โดยโมเดลนี้ เป็ นแนวคิ ดที่ จะนาโครงสร้ างเศรษฐกิ จไปสู่
“Value-Based Economy” หรื อ “เศรษฐกิ จที่ ขบั เคลื่ อนด้วยนวัตกรรม” สาหรั บการศึ กษาของประเทศไทยตั้งแต่ Education1.0
จนถึ ง Education 4.0 ที่ เน้นการท่ องจาตาราและทาแบบฝึ กหัด จนเข้าสู่ Education 4.0 ที่ เปลี่ ยนไปการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เป็ นเครื่ องกระตุน้ การเรี ยนรู ้ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจยั ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ขี ดความสามารถแข่ งขันของประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้กาหนดยุท ธศาสตร์ ชาติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยใน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4.3 ยุทธศาสตร์ ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็ นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21[1] อย่างไรก็ดี ที่ผา่ นมาการศึกษา
เอกชนเป็ นระบบการศึกษาที่มีบทบาทสาคัญและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นทุนมนุษย์ที่มีศกั ยภาพ เป็ น
กาลังสาคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่ งสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนได้จดั ทาแผนพัฒนาการศึ กษาเอกชน
พ.ศ.2560-2564 ขึ้ น เพื่อรองรั บการพัฒนาการศึ กษาของประเทศตามกรอบทิ ศทางดังกล่าว โดยแผนพัฒนาการศึ กษาเอกชน
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พ.ศ.2560-2564 มุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ “ผูเ้ รี ยนเป็ นพลเมืองดี มีความรู ้และทักษะที่จาเป็ น เรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิต ด้วยระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน” [2]
ในขณะที่สภาพปั จจุบนั ของระบบการศึกษาเอกชนนั้นแม้ว่าจะมีจุดแข็งหลายประการ แต่ก็ยงั ต้องประสบกับปั ญหาใน
หลายด้าน ไม่วา่ จะเป็ นในส่ วนที่เกี่ยวกับคุณภาพของผูเ้ รี ยน ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวสะท้อนได้จากผลการพัฒนาการศึกษาเอกชนในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแม้ว่าในภาพรวมบางระดับชั้นและในบางวิชาจะมี คะแนน
(O-NET) เฉลี่ยสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ แต่ยงั ต่ากว่าร้อยละ 50 และมีความแตกต่างของผลคะแนนระหว่างพื้นที่ค่อนข้าง
สู ง มี โรงเรี ยนที่ ไม่ผ่านการรั บรองมาตรฐานร้ อยละ 17 [3] โดยปั ญหาด้านคุ ณภาพผูเ้ รี ยนดังกล่าวข้างต้น ชี้ ให้เห็ นว่า ครู เป็ น
ปราการและกลไกในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน อนึ่ง ในการพัฒนาครู เพื่อส่ งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยตรงนั้น การนิ เทศเป็ นภารกิจ
ที่สาคัญประการหนึ่ ง เนื่ องจากการนิ เทศเป็ นกิ จกรรมการแนะนาและช่ วยเหลือครู โดยตรง อย่างไรก็ตาม การปรับปรุ งการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ น้ ี จะสาเร็ จได้ผลนั้น ย่อมขึ้ นอยู่กบั ทักษะและความสามารถของผูน้ ิ เทศ ตลอดจนเทคนิ คและวิธีการต่าง ๆ
ที่ผนู ้ ิ เทศนามาใช้ในการนิ เทศการศึกษาโดยให้ครู มีโอกาสค้นคว้างานที่จะต้องทาด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความงอกงามขึ้น เมื่อได้
เรี ยนรู ้ และมี ความเจริ ญ งอกงามแล้ว ย่อมจะได้รู้จักปรั บปรุ งงานด้านการเรี ยนการสอนให้ได้ผลดี มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น [4]
อย่างไรก็ดี พบว่า กระบวนการนิ เทศในสถานศึกษาเอกชนยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพและประสบปั ญหาหลายประการซึ่ งสะท้อนได้จาก
มีสถานศึกษาเอกชนส่ วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการนิ เทศภายในโรงเรี ยนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบสาม ปั ญหาและอุปสรรคที่สาคัญ คือ
โรงเรี ยนขาดผูเ้ ชี่ ยวชาญการนิ เทศ [5] ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานวิจยั การติ ดตามผลการประกันคุ ณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเอกชน พบว่า สถานศึกษาประเภทสามัญศึ กษาส่ วนใหญ่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนิ นงาน
ประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุด คือ ภาระงานของผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร มีมากจนไม่สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้ดี และต้องการการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็ นระยะ ๆ หรื อระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน [6]
แนวคิดการนิ เทศโดยการชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยง (coaching and mentoring) เป็ นการพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้มุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูช้ ้ ีแนะและผูไ้ ด้รับการชี้แนะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถและปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน [7] ส่ วนการเป็ นพี่เลี้ยงเป็ นการดูแลให้คาปรึ กษาและแนะนาครู ที่เข้าสู่ วิชาชีพครู ที่มีประสบการณ์ใน
การสอนน้อยให้มีแนวทางในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ [8] นอกจากนี้ งานวิจยั ของ ธารทิพย์ นรังศิยา [9] เรื่ อง แนวทางการชี้แนะ
และการเป็ นพี่เลี้ยงครู : บทเรี ยนจาก การศึกษาเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ พบว่า ผลการถอดบทเรี ยนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการชี้แนะ
และการเป็ นพี่เลี้ยงจากกรณี ศึกษาพบว่า ผลลัพธ์สาคัญที่ เกิ ดจากการชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยง ได้แก่ การเสริ มสร้างวัฒนธรรม
การทางานร่ วมกันบนฐานวิชาชี พครู การผลักดันให้โรงเรี ยนมี ความเข้มแข็งเชิ งวิชาการด้วยวิธีการทางานภายในโรงเรี ยน และ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของมิลินทรา กวินกมลโรจน์ [10] เรื่ อง การวิจยั และพัฒนากระบวนการชี้แนะที่อิงทฤษฎีการเรี ยนรู ้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับชุดความคิดด้านการจัดการเรี ยนการสอนของครู ประถมศึกษา โดยพบว่า กระบวนการชี้แนะที่อิงทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรั บชุ ดความคิดด้านการจัดการเรี ยนการสอนมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการที่นามาใช้ในการปรั บชุ ด
ความคิดด้านการจัดการเรี ยนการสอนของครู โดยเป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ การไตร่ ตรองทางความคิด การลงมือปฏิบตั ิและ
การมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ร่ วมกันระหว่างครู และผูเ้ กี่ ย วข้อง ซึ่ งการนาแนวคิ ดกระบวนการชี้ แ นะและการเป็ นพี่ เลี้ ย ง (Coaching and
Mentoring) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการนิ เทศ จึงช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน อันจะส่ งผลถึงการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 [11]
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั เห็ นว่าการนาการนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงมาใช้ในสถานศึกษาเอกชนต้อง
อาศัยกระบวนการเชิ งกลยุทธ์เป็ นแนวคิดอันนาไปสู่ วิธีการในการพัฒนาการดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสบผลสาเร็ จ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจและศึ กษาและพัฒนากลยุทธ์ การนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ ยง (Coaching and mentoring) เพื่อให้
การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้ าหมายต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน
2. เพื่อประเมินกลยุทธ์การบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นวิธีการวิจยั แบบผสม (Mixed Methods) ระหว่างวิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณ (quantitative research) และ
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนากลยุทธ์ การบริหารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพีเ่ ลีย้ งในสถานศึกษาเอกชน มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
เอกชน 2) ศึ กษาสภาพปั จ จุ บ ันและสภาพที่ พึ งประสงค์ข องการบริ ห ารส าหรั บ การนิ เทศแบบชี้ แ นะและการเป็ นพี่ เ ลี้ ย งใน
สถานศึกษาเอกชน 3) วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนากลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษาเอกชน 4) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษาเอกชน และ 5) ร่ างกลยุทธ์การบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน
ประชากร กลุ่มตัวอย่ างและผู้ให้ ข้อมูล
ประชากร ได้แก่ โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปี การศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้ น 3,319 โรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
โรงเรี ยนเอกชนที่ได้จากการสุ่ มจานวน 346 โรงเรี ยน โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และ
ครู ของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาโรงเรี ยนละ 2 คน รวมจานวนทั้งสิ้ น 692 คน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์ คือ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 6 คน
เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารการนิ เทศ
แบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80 และ 1.00 ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยแบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั มี ค่าอานาจจาแนก
ระหว่าง 0.45-0.92 ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.99 และสภาพที่ พึงประสงค์มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.41-0.92 ค่าความเชื่ อมัน่
เท่ากับ 0.98 และ 2) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยหาค่า ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ เนื้ อหา และจัดกลุ่มค่า
ความต้องการจาเป็ นและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยง
ในสถานศึกษาในรู ปแบบ TOWS Matrix
ระยะที่ 2 การรับรองกลยุทธ์ การบริหารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพีเ่ ลีย้ งในสถานศึกษาเอกชน มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) ประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ของการนาไปใช้ และความเป็ นประโยชน์ ของกลยุทธ์การบริ หาร
การนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน และ 2) ศึกษาแนวทางการนากลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบ
ชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงสู่ การปฏิบตั ิในสถานศึกษาเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลในการสัม มนาอิ งกลุ่ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญ (connoisseurship) ได้แก่ ผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการบริ หาร
การศึกษาและการชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงจานวน 9 คน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเชิงนโยบายประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ครู นักวิชาการ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่จานวน 16 คน
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เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมื อ ในการวิ จัย ได้แ ก่ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความถู ก ต้อ ง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ข อง
การนาไปใช้ และความเป็ นประโยชน์ของกลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชนผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการพัฒนากลยุทธ์ มีรายละเอียดโดยสรุ ป ดังนี้
1.1 สภาพปั จ จุ บ ัน ของการบริ ห ารการนิ เ ทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่ เ ลี้ ย งส าหรั บ สถานศึ ก ษาเอกชนจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X ̅ = 3.8823, S.D.= 0.8501) สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หาร
การนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงสาหรับสถานศึกษาเอกชนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอยู่ในระดับมากที่ สุด
( X ̅ = 4.8788, S.D.= 0.5584)
1.2 สภาพปั จ จุ บ ัน ของการบริ ห ารการนิ เ ทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่ เ ลี้ ย งส าหรั บ สถานศึ ก ษาเอกชนจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมสภาพปั จจุบนั อยูใ่ นระดับมาก ( X ̅ = 3.9640, S.D.= 0.8687) สภาพที่พึงประสงค์
ของการบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงสาหรับสถานศึกษาเอกชน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X ̅ = 4.8723, S.D.= 0.5568)
1.3 สภาพแวดล้อมภายในของการบริ หารการนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ ยงในสถานศึกษาเอกชน พบว่า
ประเด็น ที่ มี ค วามต้อ งการจ าเป็ นในระดับ สู ง และเป็ นจุ ด อ่ อ น ได้แ ก่ ด้า นกลยุท ธ์ (PNI Modified = 0.2585) ด้า นระบบการ
ดาเนิ นงาน (PNI Modified = 0.2578) และด้านโครงสร้างองค์การ (PNI Modified = 0.2575) ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็ นใน
ระดับต่าและเป็ นจุดแข็ง ได้แก่ ด้านค่านิ ยมร่ วมและวัฒนธรรมองค์กร (PNI Modified = 0.2551) ด้านบุคลากร (PNI Modified =
0.2556) และทักษะ ความรู ้ ความสามารถของบุคลากร PNI Modified = 0.2558)
1.4 สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริ หารการนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน พบว่า
ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็ นในระดับสู งและเป็ นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNI Modified = 0.2566) และด้านสังคม
และวัฒนธรรม (PNI Modified = 0.2383) ประเด็นที่ มีความต้อ งการจ าเป็ นในระดับ ต่ าและเป็ นโอกาส ได้แก่ ด้านปั จจัย ด้าน
การเมือง นโยบายต่างของรัฐบาลและกฎหมาย (PNI Modified = 0.2126) และด้านเทคโนโลยี (PNI Modified = 0.2103)
1.5 กลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชนพบว่า ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
หลัก และ 11 กลยุทธ์ รอง ดังนี้ กลยุทธ์ หลักที่ 1รั กษาและส่ งเสริ มค่ านิ ย มและวัฒนธรรมองค์กรที่ มุ่งเน้นคุ ณภาพการศึ กษา
ประกอบด้วย กลยุทธ์รองที่ 1.1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูน้ าเพื่อการสร้างการยอมรับ ค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กร และ
กลยุทธ์รองที่ 1.2 เสริ มแรงพฤติกรรมทางค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์หลักที่ 2 เสริ มสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้าน
การนิ เทศสู่ ความเป็ นมื ออาชี พ ประกอบด้วย กลยุทธ์ รองที่ 2.1 ส่ งเสริ มทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนิ นการนิ เทศ และกลยุทธ์รองที่ 2.2 สร้างองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์หลักที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการดาเนิ นงานนิ เทศ ประกอบด้วย กลยุทธ์รองที่ 3.1 พัฒนาระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุ นระบบงานนิ เทศ และกลยุทธ์ รองที่ 3.2 พัฒนาระบบข้อมู ลสารสนเทศทางการนิ เ ทศ กลยุทธ์ หลักที่ 4 ขับเคลื่ อ น
กระบวนการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พสู่ ระบบการดาเนิ นงานการนิ เทศ ประกอบด้วย กลยุทธ์รองที่ 4.1 ปฏิรูประบบการ
บริ หารงานบุคลากร กลยุทธ์รองที่ 4.2 วางแผนงานความร่ วมมือการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพสู่ การ
ปฏิบตั ิ และกลยุทธ์รองที่ 4.3 กากับ ติดตามนิเทศและประเมินผล การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ และ
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กลยุทธ์หลักที่ 5 พลิกโฉมการจัดโครงสร้างองค์การที่เอื้อต่อระบบการนิ เทศ ประกอบด้วยกลยุทธ์รองที่ 5.1 ปรับโครงสร้างการ
บริ หารงานแบบไขว้กนั ระหว่างฝ่ ายงานต่าง ๆ (Matrix Structure) ที่ยืดหยุน่ และคล่องตัวและกลยุทธ์รองที่ 5.2 บริ หารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรเชิงรุ ก
2. ผลกการประเมิ น ความถู ก ต้อ ง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ใ นการน าไปใช้ และความเป็ นประโยชน์ ของ
กลยุท ธ์ การบริ ห ารการนิ เ ทศแบบชี้ แ นะและการเป็ นพี่ เ ลี้ ย งในสถานศึ กษาเอกชนจากการสั ม มนาอิ ง กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญ พบว่า
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และผลการประชุมเชิงนโยบายร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้ให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนว
ทางการนากลยุทธ์สู่การปฏิ บตั ิน้ นั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องแสดงพฤติกรรมที่ เป็ นแบบอย่าง มีระบบการสื่ อสารและระบบการ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการกากับ ติดตามอย่างสม่าเสมอ

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ได้พฒั นากลยุทธ์การบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชนประกอบด้วย 5
กลยุทธ์หลัก 11 กลยุทธ์รอง สามารถอภิปรายได้ดงั ต่อไปนี้
1. กลยุทธ์หลักที่ 1 รักษาและส่ งเสริ มค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง
คือ 1) สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูน้ าเพื่อการสร้างการยอมรับ ค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กร และ2) เสริ มแรงพฤติกรรมทาง
ค่ านิ ยมและวัฒ นธรรมองค์กร สะท้อนให้ เห็ นว่า ค่ านิ ยมและวัฒ นธรรมองค์กรของสถานศึ กษาเอกชนที่ ให้ค วามส าคัญ กับ
การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ จึงถือเป็ นจุดแข็งของสถานศึกษาเอกชนที่ตอ้ งรักษาและส่ งเสริ มให้เกิดเป็ นพลังในการขับเคลื่อน
การบริ หารการนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยง โดยมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูน้ าและการเสริ มแรงพฤติกรรม
ทางค่านิ ยม และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อ้อมอารี สุ วรรณศรี [12] เรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์การเสริ มพลัง
อานาจครู โรงเรี ยนเอกชนที่ได้ระบุว่า กลยุทธ์หลักที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ 1) กล
ยุทธ์การสร้างเวทีศกั ยภาพครู 2) กลยุทธ์การสร้างจิตสานึ กความเป็ นเจ้าของร่ วมกัน เป็ นกลยุทธ์ที่กาหนดจากจุดแข็ง ของโรงเรี ยน
ที่ผบู ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และเป็ นไปแนวทางเดียวกันกับงานวิจยั ของ บัณฑิต พัดเย็น [13] ศึกษาเรื่ อง
กลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนมาตรฐานสากลระดับประถมศึ กษา กล่าวว่า กลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนมาตรฐานสากลระดับ
ประถมศึกษา ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้ 1) กลยุทธ์การสร้างผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 2) กลยุทธ์การะดมสรรพกาลัง 3) กล
ยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่ วม 4) การสร้างความตระหนัก 5) การสร้างครู มืออาชีพ 6) การทางานร่ วมกัน 7) การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 8) การพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ นอกจากนี้ ผลการวิจยั ของ Wilson and Coolican [14] ยังสนับสนุ นว่าการที่ ครู
ได้รับการยอมรับจากผูร้ ่ วมงานและผูบ้ ริ หารเป็ นครู ที่มีพลังอานาจสู ง ดังนั้นจึงควรจัด สิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้ครู รับรู ้ตนเอง
ในเชิ งบวก โดยเริ่ มที่ ผูบ้ ริ หารปรั บวัฒนธรรมองค์กรให้มีกิจกรรมที่ ส่งเสริ มปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้น และยังสามารถ
ส่ งเสริ มให้ครู รับรู ้วา่ ได้รับการ ยอมรับจากผูบ้ ริ หาร เพื่อนร่ วมงาน ผูป้ กครองและคนในชุมชนด้วยกลยุทธ์ง่ายๆ คือการประกาศ
ยกย่องรางวัลความภาคภูมิใจและการเอาใจใส่ ครู อย่างจริ งใจ ซึ่ งผูว้ ิจยั วิเคราะห์ จากจุ ดแข็งของสถานศึ กษาเอกชนที่ มุ่งพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถของครู อย่างเต็มที่ เพื่อทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นที่ พึงพอใจของ ผูป้ กครอง จากสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวจึ งเหมาะสมที่จะกาหนดกลยุทธ์รักษาและส่ งเสริ มค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาเป็ นกลยุทธ์
หลักของการบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน
2. กลยุทธ์หลักที่ 2 เสริ มสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้านการนิ เทศสู่ ความเป็ นมืออาชีพประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง คือ 1)
ส่ งเสริ มทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนิ นการนิ เทศ และ2 ) สร้างองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
เนื่องจากการเสริ มสร้างด้านสมรรถนะของบุคลากรด้านการนิ เทศช่วยผลักดันและขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้ าหมายอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ งานวิจยั ของ ดารณี ย ์ พยัคฆ์กุล [15] เรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะการนิ เทศการศึกษาสู่ ความเป็ นศึกษานิ เทศก์มืออาชี พ
ในการพัฒนาสมรรถนะของคนในองค์การให้สามารถปฏิ บตั ิ งานจนประสบผลสาเร็ จ มี ประสิ ทธิ ภาพนั้นจะต้องประกอบด้วย
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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สมรรถนะด้านความรู ้ สมรรถนะด้านทักษะความสามารถ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะและแรงจูงใจ นอกจากนี้ จากการสรุ ปของ
มาเรี ยม นิ ลพันธ์ [16] พบว่า สมรรถนะของศึ กษานิ เทศก์แนวใหม่ จากการประเมิ นโครงการพัฒนาครู ท้ งั ระบบของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานมี ดงั นี้ คุ ณลักษณะของศึ กษานิ เทศก์ที่พึงประสงค์หรื อมื ออาชี พคื อ ควรเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
ช่ วยเหลื อ(Coach) เป็ นพี่เลี้ ยง (Mentor) เป็ นผูว้ ิจยั (Researcher) เป็ นผูพ้ ฒั นา (Developer)และศึ กษานิ เทศก์ที่พึงประสงค์ควรจะมี
ลักษณะ 9Cs9Ts9Ss คื อ เป็ นผูท้ ี่ มี ความรู ้ แบบ 9Cs มี ความสามารถแบบ 9Ts และมี บุ คลิ กลักษณะแบบ 9Ss ดังนี้ ด้านความรู ้
9 Cs; COVER, CLEAR,CONTENT, CREATIVE, CONGRUENCE, CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT
ด้า นความสามารถ 9 Ts; TARGET, TRANSFER, TACTICS, TECHNOLOGY, TEAM, TECHNIQUE, THINKING, TREND,
TEACHER OF TEACHERS ด้ า นบุ คลิ กลั ก ษณะ 9Ss ;SMART, SMILE, SMALL, SUPER MODEL,SPIRIT, SHARING,
SERVICE MIND,STANDARD, SOCIAL RELATIONSHIP
3. กลยุท ธ์ ห ลัก ที่ 3 พัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ สนับ สนุ น ระบบการด าเนิ น งานนิ เ ทศ ประกอบด้ว ย
2 กลยุทธ์รอง คือ 1) พัฒนาระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุ นระบบงานนิ เทศ 2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การนิเทศ เนื่องจาก ปัจจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเป็ นเครื่ องมือที่ใช้การสื่ อสารระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิ เทศ
ช่วยสร้ างความเข้าใจกันโดยง่าย สะดวก รวดเร็ ว และเกิ ดประสิ ทธิ ภาพได้หลากหลายช่องทาง อีกทั้ง ช่วยให้ครู สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้อย่างเต็มที่ และน่าสนใจ ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิดของ สุ ดารัตน์ แสงสว่าง
[17] กล่าวว่า การนิ เทศมีการใช้สื่อ หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ ทุกครั้งที่นิเทศนับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญ เนื่ องจากเป็ นตัวกลางในการถ่ายทอด
เนื้อหาจากผูน้ ิเทศไปยังผูร้ ับการนิเทศ อย่างไรก็ตามสื่ อเพื่อการนิเทศจะมีคุณค่าเมื่อผูน้ ิ เทศนาไปใช้อย่างเหมาะสมถูกวิธี ซึ่ งก่อนจะ
นาสื่ อแต่ละอย่างไปใช้ผนู ้ ิเทศจะต้องศึกษา ถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่ อ ข้อดี ข้อเสี ย ข้อจากัดเกี่ยวกับสื่ อ และการใช้สื่อแต่ละ
อย่างให้ละเอียดถี่ถว้ นตลอดจนการผลิตและใช้สื่อให้เหมาะสมกับสภาพการนิ เทศ ทานองเดียวกันกิจกรรมที่สาคัญประการหนึ่ ง
ของผูน้ ิ เทศในระหว่าง การดาเนิ นการนิ เทศ คือ การเก็บข้อมูล เรื่ องราว สภาพปั ญหาพฤติกรรมครู ก่อนการนิ เทศ ระหว่างการ
นิเทศ และหลังการนิ เทศสิ้ นสุ ด เหล่านี้ ตอ้ งอาศัยเครื่ องมือต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งผูน้ ิเทศจาเป็ นต้องเตรี ยมการในการ
จัดหาหรื อสร้างเครื่ องมือเพื่อการนิเทศให้พร้อม
4. กลยุทธ์หลักที่ 4 ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพสู่ ระบบการดาเนิ นงานการนิเทศประกอบด้วย
3 กลยุทธ์รอง คือ 1) ปฏิรูประบบการบริ หารงานบุคลากรโดยสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพ 2) วางแผนงานความร่ วมมือการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพสู่ การปฏิบตั ิ และ 3) กากับ ติดตาม
นิ เทศและประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ เนื่ องจากกระบวนการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชี พ เป็ นเป็ นการรวมตัวกันทางานไปพัฒนาทักษะและการเรี ยนรู ้ โดยรวมตัวกันแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ตรง
เป็ นการท างานเป็ นกลุ่ ม หรื อเป็ นที ม เกิ ด การไตร่ ต รองสะท้อ นคิ ด ร่ ว มกัน ใช้ร ะบบการศึ ก ษาผ่ า นการถอดบทเรี ยนใน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับ วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล [18] ที่กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
แนวคิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ (Professional Learning Community: PLC) ว่า PLC เปรี ยบเสมือนเป็ น Assembly Point
หรื อจุดรวมของนักวิชาชีพแสดงพลังความสามัคคีของนักวิชาชีพ สองนักรบที่มีพลังที่สุดของนักวิชาชีพ คือความอดทน และเวลา
การลงมือทาเท่านั้นที่จะเปลี่ยนความฝั นให้เป็ นความจริ งได้ ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ทาให้ผูส้ อนมีความรู ้ในสิ่ งที่สอน
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ตลอดจนสมรรถนะอื่น ๆ และจากการที่ผูส้ อนได้รับการพัฒนาดังกล่าวจะส่ งผลไปยัง
คุณภาพของผูเ้ รี ยน คือ ความรู ้ ความคิด ความประพฤติ ทักษะและสมรรถนะด้านต่าง ๆ ตามที่ กลุ่มชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทาง
วิชาชีพได้นามาเป็ นประเด็นการเรี ยนรู ้และพัฒนาของกลุ่ม และไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของ อนุสรา สุ วรรณวงศ์ [19] เรื่ อง
กลยุทธ์การบริ หารเพื่อเสริ มสร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพสาหรับครู โรงเรี ยนเอกชน ได้ให้ทศั นะว่า แนวคิดชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู ้ทางวิชาชี พดังกล่าวสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ ของการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สองตามกรอบแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การเรี ยนรู ้ 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครู ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพ
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สถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่ และพบว่ากลยุทธ์การบริ หารเพื่อเสริ มสร้างชุมชน
แห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พครู โรงเรี ยนเอกชน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ได้แก่ (1) กลยุทธ์สร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ
(2) กลยุทธ์ปฏิรูปการบริ หารบุคลากรสู่ การเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (3) กลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ (4) กลยุทธ์จดั การความรู ้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง (5) กลยุทธ์กระจายความเป็ นผูน้ าทางวิชาชีพ รวมถึงสอดคล้องกับ
ชวนพิศ อัตเนตร ปั ญญา ทองนิล วิริยา วิริยารัมภะ และ จิรศุภา ปล่องทอง [20] ที่ได้ให้ทศั นะว่า การบูรณาการการโค้ช การศึกษา
ชั้นเรี ยน และการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพครู เป็ นการบูรณาการ นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพครู คุณภาพคนที่มุ่งให้ทุก
คนเกิดความตระหนักต่อการพัฒนาตนเอง ความภาคภูมิใจต่อ ผลการพัฒนาตนเองโดยทุกคนได้รับการพัฒนาจากการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้และมีความเท่าเทียมกันในบทบาทของการโค้ช
5. กลยุท ธ์ ห ลัก ที่ 5 พลิ ก โฉมการจัด โครงสร้ า งองค์ก ารที่ เ อื้ อ ต่ อ ระบบการนิ เ ทศ ซึ่ งประกอบ 2 กลยุท ธ์ ร อง คื อ
1) ปรับโครงสร้างการบริ หารงานแบบไขว้กนั ระหว่างฝ่ ายงานต่าง ๆ (Matrix Structure ) ที่ยดื หยุน่ และคล่องตัว และ 2) บริ หารจัด
การการเปลี่ยนแปลงองค์กรเชิ งรุ ก เนื่ องจากสถานศึ กษาจึ งจาเป็ นต้องสร้ างที มผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละสายงานในขณะเดี ยวกันก็
จ าเป็ นต้อ งเพิ่ ม ความคล่ อ งตัว ในการจัด สรรบุ ค ลากรให้ เ หมาะสมกับ ปริ ม าณงานและมี ก ารแบ่ ง ปั น ทรั พ ยากรได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ องอาจ นัยพัฒน์ ชูศรี วงศ์รัตนะ อัจฉรา วัฒนาณรงค์ และ พวงรัตน์ เกสรแพทย์ [21]
เรื่ อง การรื้ อปรับโครงสร้างองค์การและระบบการบริ หารจัดการศึกษารู ปแบบใหม่โดยใช้ผลการวิจยั สถาบัน : กรณี ศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยพบว่า โครงสร้างองค์การรู ปแบบใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ ประกอบด้วยสานักงานและกลุ่มสาขาวิชา/ กลุ่มปฎิ บตั ิ การโดยสานักเป็ นหน่ วยงานภายในที่ ออกแบบขึ้ นเพื่อให้
การปฎิบตั ิพนั ธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒเป็ นไปในเชิงรุ กมากขึ้น และสามารถผสานพลังร่ วมการ
ปฎิบตั ิงานเชิงบูรณาการด้านการสอน การวิจยั บริ การวิชาการ และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม ระหว่างบุคลากรทุกหน่ วยงาน
ภายในองค์การคณะได้ดาเนิ นการไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลจนได้ผลผลิต/การบริ การการจัดการศึกษาตามหลักพันธ
กิจทั้ง 4 ด้าน มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่ วนกลุ่มวิชา/กลุ่มปฏิบตั ิการเป็ นหน่วยงานภายในที่ออกแบบขึ้นตามหน้าที่/สาขาตามความ
เชี่ ยวชาญของอาจารย์ หน่ วยงานภายในทั้ง 2 ประเภทนี้ เชื่ อมไขว้กนั แบบเมตริ กซ์ (Matrix organization structure) และจากการ
ออกแบบโครงสร้างองค์การและระบบการบริ หารจัดการตามรู ปแบบใหม่ ของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ส่ งผลให้ผูบ้ ริ หารระดับคณะมี จานวนลดลง 22 คน เหลือเพียง 13 คน นอกจากนี้ อาจารย์ในคณะแม้ว่าก่อนหน้านี้ ในบางภาค/
สาขาวิชามีจานวนน้อย และมีคุณสมบัติการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. แต่หลังจากรื้ อ
ปรับโครงสร้างองค์การ กลับพบว่า สามารถสอนในหลักสู ตรแบบบูรณาการใหม่ร่วมกันกับหลักสู ตรของภาค/สาขาวิชาที่มีแก่น
สารร่ วมกันและมีอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบและประจาหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์ สกอ. ได้ และยังสามารถนิ เทศนิ สิตครู ที่ปฏิบตั ิการ
สอนและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพได้ตามโครงสร้างกลุ่มหลักสู ตรที่จดั แยกตามกลุ่มสาขาวิชา/ปฎิบตั ิการตามที่ทาการปรับรื้ อใหม่

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. สถานศึ ก ษาเอกชนควรใช้ก ลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารการนิ เ ทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่ เ ลี้ ย งเป็ นเครื่ อ งมื อ และเป็ น
แนวทางการพัฒนาระบบการนิ เทศให้เข้มแข็งเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น โดยการจัดทาแผนงานและกาหนดทิศทางการบริ หารงานให้มี
ความชัดเจนให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วม
2. สถานศึกษาเอกชนควรนาไปเป็ นแนวทางการประเมินทบทวนการบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและเป็ นพี่เลี้ยง โดยให้
ความสาคัญต่อการประเมินผล เพื่อนามาแก้ไขพัฒนางานให้ได้ระดับคุณภาพจนเป็ นวัฒนธรรมการทางานขององค์กรที่ยงั่ ยืน
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3. สถานศึ ก ษาควรสนับ สนุ น การน ากลยุท ธ์ ไ ปใช้อ ย่า งเหมาะสม โดยการพัฒ นาระบบและข้อ มู ล ในการเตรี ย ม
สถานศึกษาให้พร้อมสาหรับการนากลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกให้
เหมาะสมกับภาวะปั จจุบนั ของสถานศึกษา
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาวิจัยเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการบริ หารการนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ ยงในสถานศึ กษาเอกชน
เพื่อนาใช้ในการวิเคราะห์เป็ นข้อมูลในการบริ หารการนิเทศให้มีประสิ ทธิและประสิ ทธิผล
2. ควรศึกษาวิจยั รู ปแบบการบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน เพื่อให้การนากลยุทธ์
การบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงไปใช้ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาอย่างยัง่ ยืน
3. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับแนวโน้มการสร้างเครื อข่ายชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พระหว่างสถานศึกษาเอกชนด้วย
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงอนาคต
4. ควรมีการศึกษาตัวบ่งชี้ความสาเร็ จของการบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน
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