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 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศ
การสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน และ 2) รูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอน
ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน  กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 226 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน คือ ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน
วิชาการ และครู  รวมผูใหขอมูล  678  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุม 
แบบสอบถามดานความคิดเห็น  โดยรวบรวมขอมูลระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2553 แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเพื่อการจําแนกกลุมตัวแปรดวยการวิเคราะหปจจัยหลัก (Factor  Analysis)  การ
วิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path  Analysis) วิเคราะหคาไค–สแควร(Chi-Square) ( )2χ  -test 
of Independence.ประกอบกับ Marascuilo test. ผลการวิจัยพบวา 

1. ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย ปจจัยเจ็ดดาน คือ ดานการวางแผน, ดานการบริหารจัดการ, 
ดานการสํารวจสภาพปญหา และความตองการของครู, ดานการประเมินผล, ดานการพัฒนาและ
การปรับปรุง, ดานการมีสวนรวม และดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน     

2. รูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ินที่ 
กําหนดขึ้นประกอบดวยปจจัย 7 ดานแตละดานมีสหสัมพันธเชิงบวกตอกัน โดยดานการวางแผน 
ดานการบริหารจัดการ ดานการสํารวจสภาพปญหาและความตองการของครู ดานการประเมินผล 
และดานการพัฒนาและการปรับปรุง มีสหสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่
ทั้งหา ดานดังกลาวมีสหสัมพันธทางบวกโดยตรงกับดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน สวนดาน
การวางแผนและดานการบริหารจัดการมีสหสัมพันธทางบวกโดยตรงกับดานการมีสวนรวม 
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            The purposes of this research were to identify; 1) the process factors  affecting 
instructional supervision in the municipality schools, and 2) the model of instructional 
supervision process in municipality schools. The sample used of this study were 226 
municipality schools.  The respondents comprised of school administrators, head of academic 
affairs and teachers, totally 678 respondents. The instruments for collecting the  data were 
analyzed by focus group interviews form and  opinionnaire. The statistical treatment for  
analyzing  the data were  frequency, percentage, mean, standard deviation, exploratory factor 
analysis, path analysis and Chi-Square ( )2χ -test of Independence, Marascuilo test. The research 
findings were  as  follows: 

 1.The factor that affecting instructional supervision process in municipality schools  
composed of 7 factors : 1) planning 2) managing 3) problems and needs assessing   4) evaluating  
5) development and improving  6) participating and 7) instructional supervision. 

 2. The model of instructional supervision process in municipality schools composed 
of  7 factors whereby  each factor were positively correlated with each others. Whereas planning, 
managing, problems and need assessing, evaluating, and development and improving were 
significantly correlated with themselves. In the other way those five factors were direct correlated 
with instructional supervision. However, planning and managing were correlated with the 
participating factor. 
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 ดุษฎีนิพนธนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหจาก  ผูชวยศาสตราจารย              
ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ  และรองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร กรรมการที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร. นพดล  เจนอักษร  ประธานกรรมการสอบ แหงภาควิชา
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ           
รองศาสตราจารย ดร.ชุมศักดิ์  อินทรรักษ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ที่ได
ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ สนับสนุน และแกไขขอบกพรองตางๆ  ตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 
ผูวิจัยกราบขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ พรอมทั้งกราบขอบพระคุณ
คณาจารยในภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ไดใหความรู แนวคิด แนะแนวทางในการ
ทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูใหสัมภาษณการสนทนากลุมครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
ศึกษานิเทศก รวมไปถึงผูตอบแบบสอบถามทุกทาน และทานผูทรงคุณวุฒิตรวจความตรงของ
เครื่องมือ รองศาสตราจารยดร.ประกอบ คุณารักษ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน  สารสวาง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี นิลปกรณ ดร.สุวรรณ  พิณตานนท  ดร.เสรี  ปรีดาศักดิ์  ที่ใหความ
อนุเคราะหตรวจความตรงของเครื่องมือในการวิจัยคร้ังนี้ 
 ขอขอบคุณ ดร.พิชยาภา  ยืนยาว อาจารยสายสุดา  เตียเจริญ อาจารยประจําภาควิชาการ
บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหความอนุเคราะหในการวิเคราะหขอมูล อาจารยพัชรา 
เจริญพันธุ และนางสาวธนภรณ  ล้ิมตระกูล ที่ใหความชวยเหลือในการพิมพเอกสารในการวิจัยคร้ัง
นี้ และที่สําคัญที่สุด คือขอบพระคุณ นายวิรัตน พรมพิลา พี่ชาย และคุณพอ คุณแมที่คอยดูแลและ
เปนกําลังใจใหตลอดเวลาในการทําดุษฎีนิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จสมบูรณดวยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




