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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันากลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงในสถานศึกษาเอกชน  

2) ประเมินกลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงในสถานศึกษาเอกชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม มีขั้นตอน 
การวิจยัแบ่งออกเป็น  2 ระยะ ดงัน้ี ระยะท่ี 1 การพฒันากลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงในสถานศึกษาเอกชน 
กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 692 คน ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒิุ 
จ านวน 6 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดชันี PNI Modified และการวิเคราะห์เน้ือหา ระยะท่ี 2 การรับรองกลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและ 
การเป็นพี่เล้ียงในสถานศึกษาเอกชน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์   
โดยการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพกลยทุธ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ศึกษาแนวทางการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัโดยการจดัประชุมเชิงนโยบายร่วมกบั
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจ านวน 16 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) กลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงในสถานศึกษาเอกชนพบวา่ ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์ 
ไดแ้ก่ (1) รักษาและส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งเนน้คุณภาพการศึกษา  (2) เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรดา้นการนิเทศสู่
ความเป็นมืออาชีพ (3) พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนระบบการด าเนินงานนิเทศ (4) ขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ระบบการด าเนินงานการนิเทศ และ (5) พลิกโฉมการจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีเอ้ือต่อระบบการนิเทศ โดยมีกลยทุธ์รอง 11  
กลยทุธ์ และ 39  วธีิการด าเนินการ 2) กลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงในสถานศึกษาเอกชนมีความถูกตอ้ง เหมาะสม 
เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมทุกกลยุทธ์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนแนวทางการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติันั้น (1) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอยา่ง (2) มีระบบการส่ือสารและระบบการพฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึง (3) การก ากบั 
ติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 
 

ค าส าคญั : กลยทุธ์การบริหาร การนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียง  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.  
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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 
 
 

บทน า   
จากการท่ีสภาพสังคมในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นพลวตั ความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อ 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงดา้นสภาพแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อยา่งไรกดี็ ศกัยภาพและคุณภาพของประชากรไทยในปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีส าคญัและทา้ทายอยา่งมากในการพฒันาประเทศให้ทนักบั
การเปล่ียนแปลงของบริบทท่ีสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนม้เปล่ียนอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน
หลายมิติ ทั้งน้ี โมเดลในการพฒันาประเทศไทยนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายและปาฐกถา
พิเศษในงานต่าง ๆว่า จะน าพาประเทศกา้วสู่โมเดล“Thailand  4.0” โดยโมเดลน้ีเป็นแนวคิดท่ีจะน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม”  ส าหรับการศึกษาของประเทศไทยตั้งแต่ Education1.0 
จนถึง Education 4.0 ท่ีเน้นการท่องจ าต าราและท าแบบฝึกหัด จนเขา้สู่ Education 4.0 ท่ีเปล่ียนไปการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่เป็นเคร่ืองกระตุน้การเรียนรู้ มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสร้างสรรคน์วตักรรมและการวิจยัดว้ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถแข่งขนัของประเทศ ทั้ งน้ี ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยใน
ยทุธศาสตร์ท่ี 4.3 ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัเพื่อพฒันา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21[1] อยา่งไรก็ดี ท่ีผา่นมาการศึกษา
เอกชนเป็นระบบการศึกษาท่ีมีบทบาทส าคญัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นทุนมนุษยท่ี์มีศกัยภาพ เป็น
ก าลงัส าคญัของการพฒันาประเทศ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไดจ้ดัท าแผนพฒันาการศึกษาเอกชน  
พ.ศ.2560-2564 ข้ึน เพ่ือรองรับการพฒันาการศึกษาของประเทศตามกรอบทิศทางดงักล่าว โดยแผนพฒันาการศึกษาเอกชน  
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พ.ศ.2560-2564  มุ่งบรรลุวิสัยทศัน์ “ผูเ้รียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น เรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต ดว้ยระบบการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน” [2]  

ในขณะท่ีสภาพปัจจุบนัของระบบการศึกษาเอกชนนั้นแมว้่าจะมีจุดแข็งหลายประการ แต่ก็ยงัตอ้งประสบกบัปัญหาใน
หลายดา้น ไม่วา่จะเป็นในส่วนท่ีเก่ียวกบัคุณภาพของผูเ้รียน ซ่ึงปัญหาดงักล่าวสะทอ้นไดจ้ากผลการพฒันาการศึกษาเอกชนในดา้น
ต่าง ๆ โดยเฉพาะดา้นคุณภาพผูเ้รียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแมว้่าในภาพรวมบางระดบัชั้นและในบางวิชาจะมีคะแนน  
(O-NET) เฉล่ียสูงกวา่คะแนนเฉล่ียของประเทศ แต่ยงัต ่ากวา่ร้อยละ 50 และมีความแตกต่างของผลคะแนนระหวา่งพ้ืนท่ีค่อนขา้ง
สูง มีโรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานร้อยละ 17 [3] โดยปัญหาดา้นคุณภาพผูเ้รียนดงักล่าวขา้งตน้ ช้ีให้เห็นว่า ครู เป็น
ปราการและกลไกในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน อน่ึง ในการพฒันาครูเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนโดยตรงนั้น การนิเทศเป็นภารกิจ
ท่ีส าคญัประการหน่ึง เน่ืองจากการนิเทศเป็นกิจกรรมการแนะน าและช่วยเหลือครูโดยตรง อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้น้ีจะส าเร็จไดผ้ลนั้น ย่อมข้ึนอยู่กบัทกัษะและความสามารถของผูนิ้เทศ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ   
ท่ีผูนิ้เทศน ามาใชใ้นการนิเทศการศึกษาโดยให้ครูมีโอกาสคน้ควา้งานท่ีจะตอ้งท าดว้ยตนเอง   เพ่ือให้เกิดความงอกงามข้ึน เม่ือได้
เรียนรู้และมีความเจริญงอกงามแลว้  ย่อมจะไดรู้้จักปรับปรุงงานดา้นการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน [4]  
อยา่งไรกดี็ พบวา่ กระบวนการนิเทศในสถานศึกษาเอกชนยงัไม่มีประสิทธิภาพและประสบปัญหาหลายประการซ่ึงสะทอ้นไดจ้าก
มีสถานศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินดา้นการนิเทศภายในโรงเรียนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) รอบสาม ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญั คือ 
โรงเรียนขาดผูเ้ช่ียวชาญการนิเทศ [5] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานวิจยัการติดตามผลการประกนัคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเอกชน พบว่า สถานศึกษาประเภทสามญัศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษามากท่ีสุด คือ ภาระงานของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร มีมากจนไม่สามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ไดดี้ และตอ้งการการนิเทศจากหน่วยงานตน้สังกดัเป็นระยะ ๆ หรือระหวา่งสถานศึกษาดว้ยกนั [6] 

แนวคิดการนิเทศโดยการช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียง (coaching and mentoring) เป็นการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้มุ่งเนน้การเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูช้ี้แนะและผูไ้ดรั้บการช้ีแนะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาความสามารถและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างาน [7] ส่วนการเป็นพ่ีเล้ียงเป็นการดูแลให้ค  าปรึกษาและแนะน าครูท่ีเขา้สู่วิชาชีพครูท่ีมีประสบการณ์ใน
การสอนนอ้ยให้มีแนวทางในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี [8] นอกจากน้ี งานวิจยัของ ธารทิพย ์นรังศิยา [9]  เร่ือง แนวทางการช้ีแนะ
และการเป็นพ่ีเล้ียงครู: บทเรียนจาก การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบวา่ ผลการถอดบทเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติัการช้ีแนะ
และการเป็นพ่ีเล้ียงจากกรณีศึกษาพบว่า ผลลพัธ์ส าคญัท่ีเกิดจากการช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียง ไดแ้ก่ การเสริมสร้างวฒันธรรม 
การท างานร่วมกนับนฐานวิชาชีพครูการผลกัดนัให้โรงเรียนมีความเขม้แข็งเชิงวิชาการดว้ยวิธีการท างานภายในโรงเรียน และ
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของมิลินทรา กวนิกมลโรจน์ [10]  เร่ือง การวจิยัและพฒันากระบวนการช้ีแนะท่ีอิงทฤษฎีการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลงเพื่อปรับชุดความคิดดา้นการจดัการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา โดยพบวา่ กระบวนการช้ีแนะท่ีอิงทฤษฎีการ
เรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงเพ่ือปรับชุดความคิดดา้นการจดัการเรียนการสอนมีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีน ามาใชใ้นการปรับชุด
ความคิดดา้นการจดัการเรียนการสอนของครูโดยเป็นการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ การไตร่ตรองทางความคิด การลงมือปฏิบติัและ
การมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกันระหว่างครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงการน าแนวคิดกระบวนการช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียง (Coaching and 
Mentoring) มาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการนิเทศ จึงช่วยพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน อนัจะส่งผลถึงการพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 [11]   

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่าการน าการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงมาใชใ้นสถานศึกษาเอกชนตอ้ง
อาศยักระบวนการเชิงกลยุทธ์เป็นแนวคิดอนัน าไปสู่วิธีการในการพฒันาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจและศึกษาและพฒันากลยุทธ์การนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียง (Coaching and mentoring)  เพื่อให้ 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมายต่อไป 
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วตัถุประสงค์  
1. เพ่ือพฒันากลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน 
2. เพ่ือประเมินกลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน  
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed Methods) ระหว่างวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) และ
วิธีการวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) แบ่งการวจิยัออกเป็น  2 ระยะ ดงัน้ี   
 ระยะที่ 1 การพฒันากลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพีเ่ลีย้งในสถานศึกษาเอกชน มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษา
เอกชน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารส าหรับการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงใน
สถานศึกษาเอกชน 3) วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันากลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงใน
สถานศึกษาเอกชน 4) วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงใน
สถานศึกษาเอกชน และ 5) ร่างกลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน 
 ประชากร กลุ่มตวัอย่างและผู้ให้ข้อมูล  
 ประชากร ไดแ้ก่ โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งส้ิน 3,319 โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่
โรงเรียนเอกชนท่ีไดจ้ากการสุ่มจ านวน 346 โรงเรียน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และ
ครูของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาโรงเรียนละ 2 คน รวมจ านวนทั้งส้ิน 692 คน และผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 คน 
 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เคร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถาม เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารการนิเทศ
แบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80 และ 1.00 ตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยใชสู้ตร
สัมประสิทธ์ิ อลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัมีค่าอ  านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.45-0.92 ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.99 และสภาพท่ีพึงประสงค์มีค่าอ  านาจจ าแนกระหว่าง 0.41-0.92 ค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.98  และ 2) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างโดยไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่า ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เน้ือหา และจัดกลุ่มค่า 
ความตอ้งการจ าเป็นและวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียง
ในสถานศึกษาในรูปแบบ TOWS Matrix  
 ระยะที่ 2 การรับรองกลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพีเ่ลีย้งในสถานศึกษาเอกชน มี 2 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1) ประเมินความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปไดข้องการน าไปใช ้และความเป็นประโยชน์ ของกลยทุธ์การบริหาร 
การนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน และ 2) ศึกษาแนวทางการน ากลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบ
ช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาเอกชน 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (connoisseurship) ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหาร

การศึกษาและการช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงจ านวน 9 คน และผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงนโยบายประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครู นกัวิชาการ  
ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีจ านวน 16 คน 
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เคร่ืองมือในการวิจัย 
เคร่ืองมือในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของ 
การน าไปใช ้และความเป็นประโยชน์ของกลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่า ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา 

 

สรุปผลการวจัิย 
การวจิยั เร่ือง กลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชนผลการวจิยั พบวา่ 
1. ผลการพฒันากลยทุธ์ มีรายละเอียดโดยสรุป ดงัน้ี  

 1.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงส าหรับสถานศึกษาเอกชนจาก 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X ̅ = 3.8823, S.D.= 0.8501) สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหาร
การนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงส าหรับสถานศึกษาเอกชนจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
 ( X ̅ = 4.8788, S.D.= 0.5584)  

1.2 สภาพปัจจุบันของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงส าหรับสถานศึกษาเอกชนจาก 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกโดยภาพรวมสภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก ( X ̅ = 3.9640, S.D.= 0.8687) สภาพท่ีพึงประสงค์
ของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงส าหรับสถานศึกษาเอกชน จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X ̅ = 4.8723, S.D.= 0.5568)  

1.3 สภาพแวดลอ้มภายในของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน พบว่า 
ประเด็นท่ีมีความต้องการจ าเป็นในระดับสูงและเป็นจุดอ่อน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (PNI Modified = 0.2585) ด้านระบบการ
ด าเนินงาน (PNI Modified = 0.2578) และดา้นโครงสร้างองคก์าร (PNI Modified = 0.2575) ประเด็นท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นใน
ระดบัต ่าและเป็นจุดแข็ง ไดแ้ก่ ดา้นค่านิยมร่วมและวฒันธรรมองคก์ร (PNI Modified = 0.2551) ดา้นบุคลากร (PNI Modified = 
0.2556) และทกัษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร PNI Modified = 0.2558) 
 1.4 สภาพแวดลอ้มภายนอกของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน พบว่า 
ประเด็นท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นในระดบัสูงและเป็นภาวะคุกคาม ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ (PNI Modified = 0.2566) และดา้นสังคม
และวฒันธรรม (PNI Modified = 0.2383) ประเด็นท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นในระดบัต ่าและเป็นโอกาส ไดแ้ก่ ดา้นปัจจัยด้าน
การเมือง นโยบายต่างของรัฐบาลและกฎหมาย (PNI Modified = 0.2126) และดา้นเทคโนโลย ี(PNI Modified = 0.2103) 

 1.5 กลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชนพบวา่ ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์
หลกั และ 11 กลยุทธ์รอง ดงัน้ี  กลยุทธ์หลกัท่ี 1รักษาและส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 
ประกอบดว้ย กลยทุธ์รองท่ี 1.1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผูน้ าเพ่ือการสร้างการยอมรับ ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร และ
กลยทุธ์รองท่ี 1.2 เสริมแรงพฤติกรรมทางค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร กลยทุธ์หลกัท่ี 2 เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรดา้น
การนิเทศสู่ความเป็นมืออาชีพ ประกอบดว้ย กลยุทธ์รองท่ี 2.1 ส่งเสริมทกัษะ  ความรู้ ความสามารถ ดา้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินการนิเทศ และกลยุทธ์รองท่ี 2.2 สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์หลกัท่ี 3 พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนระบบการด าเนินงานนิเทศ ประกอบดว้ย กลยทุธ์รองท่ี 3.1 พฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
สนับสนุนระบบงานนิเทศ และกลยุทธ์รองท่ี 3.2 พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการนิเทศ กลยุทธ์หลกัท่ี 4 ขบัเคล่ือน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ระบบการด าเนินงานการนิเทศ ประกอบดว้ย กลยุทธ์รองท่ี 4.1 ปฏิรูประบบการ
บริหารงานบุคลากร กลยทุธ์รองท่ี 4.2 วางแผนงานความร่วมมือการขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การ
ปฏิบติั และกลยทุธ์รองท่ี 4.3 ก ากบั ติดตามนิเทศและประเมินผล การขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และ
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กลยทุธ์หลกัท่ี 5 พลิกโฉมการจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีเอ้ือต่อระบบการนิเทศ ประกอบดว้ยกลยุทธ์รองท่ี 5.1 ปรับโครงสร้างการ
บริหารงานแบบไขวก้นัระหวา่งฝ่ายงานต่าง ๆ (Matrix Structure) ท่ียืดหยุน่และคล่องตวัและกลยทุธ์รองท่ี 5.2 บริหารจดัการการ
เปล่ียนแปลงองคก์รเชิงรุก 

2. ผลกการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ และความเป็นประโยชน์ ของ 
กลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชนจากการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า  
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และผลการประชุมเชิงนโยบายร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดใ้หข้อ้เสนอเชิงนโยบายเก่ียวกบัแนว
ทางการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบติันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอยา่ง มีระบบการส่ือสารและระบบการ
พฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก ากบั ติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจยั ไดพ้ฒันากลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชนประกอบดว้ย 5    

กลยทุธ์หลกั 11 กลยทุธ์รอง สามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 
1. กลยทุธ์หลกัท่ี 1 รักษาและส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งเนน้คุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์รอง 

คือ 1) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผูน้ าเพ่ือการสร้างการยอมรับ ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร และ2) เสริมแรงพฤติกรรมทาง
ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร สะท้อนให้เห็นว่า ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาเอกชนท่ีให้ความส าคัญกับ 
การยกระดบัคุณภาพผลสัมฤทธ์ิ  จึงถือเป็นจุดแขง็ของสถานศึกษาเอกชนท่ีตอ้งรักษาและส่งเสริมใหเ้กิดเป็นพลงัในการขบัเคล่ือน
การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียง โดยมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผูน้ าและการเสริมแรงพฤติกรรม
ทางค่านิยม และวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ออ้มอารี สุวรรณศรี [12] เร่ือง การพฒันากลยุทธ์การเสริมพลงั
อ านาจครูโรงเรียนเอกชนท่ีไดร้ะบุว่า กลยุทธ์หลกัท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ 1) กล
ยทุธ์การสร้างเวทีศกัยภาพครู 2) กลยทุธ์การสร้างจิตส านึกความเป็นเจา้ของร่วมกนั เป็นกลยทุธ์ท่ีก าหนดจากจุดแขง็ ของโรงเรียน
ท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และเป็นไปแนวทางเดียวกนักบังานวจิยัของ บณัฑิต พดัเยน็ [13] ศึกษาเร่ือง 
กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัประถมศึกษา กล่าวว่า  กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ
ประถมศึกษา ประกอบดว้ยกลยุทธ์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) กลยุทธ์การสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง 2) กลยุทธ์การะดมสรรพก าลงั 3) กล
ยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม 4) การสร้างความตระหนัก 5) การสร้างครูมืออาชีพ 6) การท างานร่วมกนั 7) การสร้างวฒันธรรม
องค์กร 8) การพฒันานวตักรรมและสารสนเทศ นอกจากน้ี ผลการวิจยัของ Wilson and Coolican [14] ยงัสนับสนุนว่าการท่ีครู
ไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงานและผูบ้ริหารเป็นครูท่ีมีพลงัอ านาจสูง ดงันั้นจึงควรจดั ส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการใหค้รูรับรู้ตนเอง
ในเชิงบวก โดยเร่ิมท่ีผูบ้ริหารปรับวฒันธรรมองค์กรให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัให้มากข้ึน และยงัสามารถ
ส่งเสริมให้ครูรับรู้วา่ไดรั้บการ ยอมรับจากผูบ้ริหาร เพ่ือนร่วมงาน ผูป้กครองและคนในชุมชนดว้ยกลยุทธ์ง่ายๆ คือการประกาศ 
ยกย่องรางวลัความภาคภูมิใจและการเอาใจใส่ครูอย่างจริงใจ ซ่ึงผูว้ิจยัวิเคราะห์จากจุดแข็งของสถานศึกษาเอกชนท่ีมุ่งพฒันา
ความรู้ความสามารถของครูอย่างเต็มท่ี เพ่ือท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นท่ีพึงพอใจของ ผูป้กครอง จากสภาพแวดลอ้ม 
ดงักล่าวจึงเหมาะสมท่ีจะก าหนดกลยุทธ์รักษาและส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์
หลกัของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน 

2. กลยทุธ์หลกัท่ี 2 เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรดา้นการนิเทศสู่ความเป็นมืออาชีพประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์รอง คือ 1) 
ส่งเสริมทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการนิเทศ และ2 ) สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
เน่ืองจากการเสริมสร้างดา้นสมรรถนะของบุคลากรดา้นการนิเทศช่วยผลกัดนัและขบัเคล่ือนใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุเป้าหมายอยา่ง
มีประสิทธิภาพ งานวิจยัของ ดารณีย ์พยคัฆก์ุล [15] เร่ือง การพฒันาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศกมื์ออาชีพ 
ในการพฒันาสมรรถนะของคนในองค์การให้สามารถปฏิบติังานจนประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งประกอบด้วย 
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สมรรถนะดา้นความรู้ สมรรถนะดา้นทกัษะความสามารถ และสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะและแรงจูงใจ นอกจากน้ี จากการสรุปของ 
มาเรียม นิลพนัธ์ [16] พบว่า สมรรถนะของศึกษานิเทศก์แนวใหม่จากการประเมินโครงการพฒันาครูทั้ งระบบของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีดงัน้ี คุณลกัษณะของศึกษานิเทศก์ท่ีพึงประสงค์หรือมืออาชีพคือ ควรเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา
ช่วยเหลือ(Coach) เป็นพ่ีเล้ียง (Mentor) เป็นผูว้ิจยั (Researcher) เป็นผูพ้ฒันา (Developer)และศึกษานิเทศก์ท่ีพึงประสงค์ควรจะมี
ลักษณะ 9Cs9Ts9Ss คือ เป็นผูท่ี้มีความรู้แบบ 9Cs  มีความสามารถแบบ 9Ts และมีบุคลิกลักษณะแบบ 9Ss ดังน้ี ด้านความรู้ 
 9 Cs; COVER, CLEAR,CONTENT, CREATIVE, CONGRUENCE, CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT   
 ด้านความสามารถ 9 Ts; TARGET, TRANSFER, TACTICS, TECHNOLOGY, TEAM, TECHNIQUE, THINKING, TREND, 
TEACHER OF TEACHERS ด้าน บุค ลิกลักษณะ  9Ss ;SMART, SMILE, SMALL, SUPER MODEL,SPIRIT, SHARING, 
SERVICE MIND,STANDARD, SOCIAL RELATIONSHIP  

3. กลยุทธ์หลักท่ี 3 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการด าเนินงานนิเทศ  ประกอบด้วย  
2 กลยทุธ์รอง คือ 1) พฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนระบบงานนิเทศ 2) พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศทาง 
การนิเทศ เน่ืองจาก ปัจจุบนั ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้ารส่ือสารระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ
ช่วยสร้างความเขา้ใจกนัโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพไดห้ลากหลายช่องทาง อีกทั้ง ช่วยให้ครูสามารถใชส่ื้อ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และน่าสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ สุดารัตน์ แสงสว่าง 
[17] กล่าววา่ การนิเทศมีการใชส่ื้อ หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ทุกคร้ังท่ีนิเทศนบัวา่เป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากเป็นตวักลางในการถ่ายทอด
เน้ือหาจากผูนิ้เทศไปยงัผูรั้บการนิเทศ อยา่งไรกต็ามส่ือเพ่ือการนิเทศจะมีคุณค่าเม่ือผูนิ้เทศน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสมถูกวิธี ซ่ึงก่อนจะ
น าส่ือแต่ละอยา่งไปใชผู้นิ้เทศจะตอ้งศึกษา ถึงลกัษณะและคุณสมบติัของส่ือ ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัส่ือ และการใชส่ื้อแต่ละ
อยา่งให้ละเอียดถ่ีถว้นตลอดจนการผลิตและใชส่ื้อให้เหมาะสมกบัสภาพการนิเทศ ท านองเดียวกนักิจกรรมท่ีส าคญัประการหน่ึง
ของผูนิ้เทศในระหว่าง การด าเนินการนิเทศ คือ การเก็บขอ้มูล เร่ืองราว สภาพปัญหาพฤติกรรมครู ก่อนการนิเทศ ระหว่างการ
นิเทศ และหลงัการนิเทศส้ินสุด เหล่าน้ีตอ้งอาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูนิ้เทศจ าเป็นตอ้งเตรียมการในการ
จดัหาหรือสร้างเคร่ืองมือเพื่อการนิเทศใหพ้ร้อม  

4. กลยทุธ์หลกัท่ี 4 ขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ระบบการด าเนินงานการนิเทศประกอบดว้ย 
3 กลยทุธ์รอง คือ 1) ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคลากรโดยสร้างคณะกรรมการขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 2) วางแผนงานความร่วมมือการขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพสู่การปฏิบติั และ 3) ก ากบั ติดตาม
นิเทศและประเมินผลการขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เน่ืองจากกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เป็นเป็นการรวมตวักนัท างานไปพฒันาทกัษะและการเรียนรู้ โดยรวมตวักนัแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
เป็นการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม เกิดการไตร่ตรองสะท้อนคิดร่วมกัน ใช้ระบบการศึกษาผ่านการถอดบทเรียนใน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิชยั วงษใ์หญ่ และมารุต พฒัผล [18] ท่ีกล่าวถึงการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ว่า PLC เปรียบเสมือนเป็น Assembly Point 
หรือจุดรวมของนกัวิชาชีพแสดงพลงัความสามคัคีของนกัวิชาชีพ สองนกัรบท่ีมีพลงัท่ีสุดของนกัวิชาชีพ คือความอดทน และเวลา 
การลงมือท าเท่านั้นท่ีจะเปล่ียนความฝันให้เป็นความจริงได ้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท าให้ผูส้อนมีความรู้ในส่ิงท่ีสอน
ไดรั้บการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ตลอดจนสมรรถนะอ่ืน ๆ และจากการท่ีผูส้อนไดรั้บการพฒันาดงักล่าวจะส่งผลไปยงั
คุณภาพของผูเ้รียน คือ ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทกัษะและสมรรถนะดา้นต่าง ๆ ตามท่ีกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไดน้ ามาเป็นประเด็นการเรียนรู้และพฒันาของกลุ่ม  และไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ อนุสรา สุวรรณวงศ ์[19]  เร่ือง 
กลยทุธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพส าหรับครูโรงเรียนเอกชน ไดใ้หท้ศันะวา่ แนวคิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพดงักล่าวสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ ของการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษท่ีสองตามกรอบแนวทางการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ 4 ประการ คือ พฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พฒันาคุณภาพครูยุคใหม่ พฒันาคุณภาพ 
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สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ และพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ และพบวา่กลยทุธ์การบริหารเพ่ือเสริมสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ประกอบดว้ย 5 กลยุทธ์ไดแ้ก่ (1) กลยุทธ์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(2) กลยทุธ์ปฏิรูปการบริหารบุคลากรสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (3) กลยทุธ์ สร้างวฒันธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (4) กลยทุธ์จดัการความรู้ทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง (5) กลยทุธ์กระจายความเป็นผูน้ าทางวิชาชีพ รวมถึงสอดคลอ้งกบั 
ชวนพิศ อตัเนตร ปัญญา ทองนิล วิริยา วิริยารัมภะ และ จิรศุภา ปล่องทอง [20] ท่ีไดใ้หท้ศันะวา่ การบูรณาการการโคช้ การศึกษา
ชั้นเรียน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเป็นการบูรณาการ นวตักรรม การพฒันาคุณภาพครู คุณภาพคนท่ีมุ่งให้ทุก
คนเกิดความตระหนกัต่อการพฒันาตนเอง ความภาคภูมิใจต่อ ผลการพฒันาตนเองโดยทุกคนไดรั้บการพฒันาจากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และมีความเท่าเทียมกนัในบทบาทของการโคช้ 

5. กลยุทธ์หลักท่ี 5 พลิกโฉมการจัดโครงสร้างองค์การท่ีเอ้ือต่อระบบการนิเทศ ซ่ึงประกอบ 2 กลยุทธ์รอง คือ 
1) ปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบไขวก้นัระหวา่งฝ่ายงานต่าง ๆ (Matrix Structure ) ท่ียดืหยุน่และคล่องตวั และ 2) บริหารจดั 
การการเปล่ียนแปลงองค์กรเชิงรุก เน่ืองจากสถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งสร้างทีมผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสายงานในขณะเดียวกนัก็
จ  าเป็นต้องเพ่ิมความคล่องตัวในการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานและมีการแบ่งปันทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ องอาจ นยัพฒัน์ ชูศรี วงศรั์ตนะ อจัฉรา วฒันาณรงค์ และ พวงรัตน์ เกสรแพทย ์[21] 
เร่ือง การร้ือปรับโครงสร้างองคก์ารและระบบการบริหารจดัการศึกษารูปแบบใหม่โดยใชผ้ลการวิจยัสถาบนั : กรณีศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดยพบวา่ โครงสร้างองคก์ารรูปแบบใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประกอบดว้ยส านักงานและกลุ่มสาขาวิชา/ กลุ่มปฎิบติัการโดยส านักเป็นหน่วยงานภายในท่ีออกแบบข้ึนเพ่ือให ้
การปฎิบติัพนัธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นไปในเชิงรุกมากข้ึน และสามารถผสานพลงัร่วมการ
ปฎิบติังานเชิงบูรณาการดา้นการสอน การวิจยั บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ระหวา่งบุคลากรทุกหน่วยงาน
ภายในองคก์ารคณะไดด้ าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนไดผ้ลผลิต/การบริการการจดัการศึกษาตามหลกัพนัธ
กิจทั้ง 4 ดา้น มีคุณภาพไดม้าตรฐาน ส่วนกลุ่มวิชา/กลุ่มปฏิบติัการเป็นหน่วยงานภายในท่ีออกแบบข้ึนตามหนา้ท่ี/สาขาตามความ
เช่ียวชาญของอาจารย ์หน่วยงานภายในทั้ง 2 ประเภทน้ี เช่ือมไขวก้นัแบบเมตริกซ์ (Matrix organization structure) และจากการ
ออกแบบโครงสร้างองคก์ารและระบบการบริหารจดัการตามรูปแบบใหม่ ของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ส่งผลให้ผูบ้ริหารระดบัคณะมีจ านวนลดลง 22 คน เหลือเพียง 13 คน นอกจากน้ี  อาจารยใ์นคณะแมว้่าก่อนหน้าน้ีในบางภาค/
สาขาวิชามีจ านวนนอ้ย และมีคุณสมบติัการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. แต่หลงัจากร้ือ
ปรับโครงสร้างองคก์าร กลบัพบวา่ สามารถสอนในหลกัสูตรแบบบูรณาการใหม่ร่วมกนักบัหลกัสูตรของภาค/สาขาวิชาท่ีมีแก่น
สารร่วมกนัและมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบและประจ าหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. ได ้และยงัสามารถนิเทศนิสิตครูท่ีปฏิบติัการ
สอนและฝึกประสบการณ์วชิาชีพไดต้ามโครงสร้างกลุ่มหลกัสูตรท่ีจดัแยกตามกลุ่มสาขาวิชา/ปฎิบติัการตามท่ีท าการปรับร้ือใหม่ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช้  
1. สถานศึกษาเอกชนควรใช้กลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงเป็นเคร่ืองมือและเป็น 

แนวทางการพฒันาระบบการนิเทศให้เขม้แขง็เป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยการจดัท าแผนงานและก าหนดทิศทางการบริหารงานให้มี
ความชดัเจนใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วม 

2. สถานศึกษาเอกชนควรน าไปเป็นแนวทางการประเมินทบทวนการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและเป็นพ่ีเล้ียง โดยให้
ความส าคญัต่อการประเมินผล เพ่ือน ามาแกไ้ขพฒันางานใหไ้ดร้ะดบัคุณภาพจนเป็นวฒันธรรมการท างานขององคก์รท่ีย ัง่ยนื 
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3. สถานศึกษาควรสนับสนุนการน ากลยุทธ์ไปใช้อย่างเหมาะสม โดยการพฒันาระบบและข้อมูลในการเตรียม
สถานศึกษาให้พร้อมส าหรับการน ากลยทุธ์ไปประยกุตใ์ช้ ไดแ้ก่ วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกให้
เหมาะสมกบัภาวะปัจจุบนัของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน  
เพื่อน าใชใ้นการวิเคราะห์เป็นขอ้มูลในการบริหารการนิเทศใหมี้ประสิทธิและประสิทธิผล 

2. ควรศึกษาวิจยัรูปแบบการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน เพื่อใหก้ารน ากลยทุธ์
การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงไปใชส่้งผลต่อการยกระดบัคุณภาพของสถานศึกษาอยา่งย ัง่ยนื 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแนวโนม้การสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างสถานศึกษาเอกชนดว้ย
ระเบียบวธีิวิจยัเชิงอนาคต 

4. ควรมีการศึกษาตวับ่งช้ีความส าเร็จของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน 

 

เอกสารอ้างองิ   
[1] ยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 135 ตอนท่ี 82ก หนา้1-6; 2561  
[2] ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน .  แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน 2560 -2564. [ อินเทอร์เน็ต] ; 2560 [เข้าถึงเ ม่ือ 

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561,เขา้ถึงไดจ้ากhttps://opec.go.th/web/index.php/2018/11/ 20/15075/. 
[3] ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. แผนพฒันาการศึกษาเอกชน 2560 -2564. [อินเทอร์เน็ต]; 2560 [เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 

2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://opec.go.th/web/index.php/2018/11/ 20/15075/. 
[4] ถวิล อรัญเวศ. แนวทางการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา.[อินเทอร์เน็ต]; 2557 [เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2562]: 

 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.obec.go.th/news/48120.   
[5] ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามญั ประจ าปี 

งบประมาณ 2554. กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา; 2555. 
[6] ส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. แผนยทุธศาสตร์ของส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษา

เอกชน. กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา; 2555. 
[7] Carol, A. M.).  The SAGE Handbook of Mentoring and Coaching in Education. Thousand Oaks, CA: SAGE.;2012. 
[8] วชัรา เล่าเรียนดี.  ศาสตร์การนิเทศการสอน และการโคช้ การพฒันาวิชาชีพ : ทฤษฎีกลยทุธ์สู่การปฏิบติั. พิมพค์ร้ังท่ี 12. นครปฐม : 

โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม; 2556.  
[9] ธารทิพย ์นรังศิยา.  แนวทางการช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงครู: บทเรียนจากการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ. [วิทยานิพนธ์

ปริญญาฑิต]. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 2558. 
[10] มิลินทรา กวินกมลโรจน์. การวิจยัและพฒันากระบวนการช้ีแนะท่ีอิงทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงเพ่ือปรับชุดความคิดดา้น 

การจดัการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา. [ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต]. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 2557. 
[11] ศุภวรรณ สัจจพิบูล. แนวคิดการนิเทศเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21. วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร. 2560; 

37: 203-222. 
[12] ออ้มอารี สุวรรณศรี. การพฒันากลยุทธ์การเสริมพลงัอ านาจครูโรงเรียนเอกชน. [ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต] 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 2553. 
[13] บัณฑิต พัดเย็น. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับปฐมศึกษาสู่เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ.  

[ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต]. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัศรีปทุม; 2558. 
[14] Wilson, S. M. and Coolican, M. M. How high and low self-empowered teachers work with colleagues and school principals. 

Journal of Educational Thought. 1996; 30: 99-177. 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (May - August)  111  - 120  (2020)     Vol. 10, No. 2 

120 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 

[15] ดารณีย ์พยคัฆก์ุล. การพฒันาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ.[ ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต]. เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่; 2559.  

[16] มาเรียม นิลพนัธ์.  การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมการพฒันานิเทศแนวใหม่. วารสารมหาวิทยาลยั
ศิลปากร 2554;  31: 2. 149-166.  

[17] สุดารัตน์ สารสว่าง. เทคนิคการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพ่ีเล้ียง Coaching and Mentoring เพื่อพฒันาครู. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 2556. 

[18] วิชยั วงษใ์หญ่ และมารุต พฒัผล. การพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC). 2562.[อิ น เทอ ร์ เ น็ ต ]  [ เ ข้ า ถึ ง เ ม่ื อ วัน ท่ี  28 ก รกฎาคม  2562] เ ข้ า ถึ ง ได้จ าก  http://www. 
curriculumandlearning.com / upload/ Books/ PLC_1544649171.pdf. 

[19] อนุสรา สุวรรณวงศ.์  กลยทุธ์การบริหารเพ่ือเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับครูโรงเรียนเอกชน. [ดุษฎีนิพนธ์
ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต]. กรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 2558. 

[20] ชวนพิศ อตัเนตร, ปัญญา ทองนิล, วิริยา วิริยารัมภะ และ จิรศุภา ปล่องทอง. การบูรณาการการโคช้ การศึกษาชั้นเรียนและการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกปฏิบัติการสอนส าหรับนักศึกษาครู . วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 2562; 1: 288-300.  

[21] องอาจ นัยพฒัน์, ชูศรี วงศรั์ตนะ, อจัฉรา วฒันาณรงค์ และ พวงรัตฺน์ เกสรแพทย.์ การร้ือปรับโครงสร้างองคก์ารและระบบการ
บริหารจดัการศึกษารูปแบบใหม่โดยใชผ้ลการวิจยัสถาบนั: กรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. วารสาร
ศรีนครินทรวิโรฒวิจยัและพฒันา 2556; 10: 113-115. 


