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  การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ทราบตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 2)ยืนยัน

องค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน    วิธีดําเนินการวิจยัประกอบด้วย  ขัน้ตอนท่ี 1  การศึกษา

ค้นคว้าตวัแปรท่ีเก่ียวกบัตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  ขัน้ตอนท่ี  2  การพฒันาเคร่ืองมือและการจดัเก็บ

ข้อมลู  และขัน้ตอนท่ี  3  การวิเคราะห์ข้อมลูและการยืนยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบและรูปแบบท่ีได้

จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยผู้ เช่ียวชาญกลุ่มตัวอย่างและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)  กลุ่ม

ผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน  21  คน  ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 2)  กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วยโรงเรียน

มาตรฐานสากล  จํานวน  217  โรงเรียน  ผู้ ให้ข้อมลูคือ  ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้ ท่ีรับผิดชอบด้านการนิเทศ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  3)  กลุ่ม

ผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน  5  คน  ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  การหา

ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ   

และวิเคราะห์เนือ้หา  

  ผลการวิจยัพบว่า 

1.  ตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  ประกอบด้วย  7  องค์ประกอบ  ดังนี ้1)การพัฒนา

หลกัสตูรและการจดัการเรียน    2)การส่งเสริมพฒันาผู้ เรียน    3)การสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา   4)การบริหาร

จัดการระบบงาน   5)การพฒันาระบบการนิเทศภายใน   6)การบริหารการเงินและงบประมาณ  และ 7)การ

บริหารบคุลากรแบบมีสว่นร่วม    

  2.  การยืนยนัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  พบวา่  มีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได้  

เป็นประโยชน์  และถกูต้องครอบคลมุ  สอดคล้องกบักรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจยั 
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SUPERVISION.  DISSERTATION  ADVISORS : ASST. PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR.  Ph.D. 

ASST.PROF.PRESERT  INTARAK,Ed.D.    334   pp. 

 The  purposes  of  this  research  were  to  determine : 1) the  components  of  international  

indicators  of  school  supervision  2) the  confirmation  of  international  indicators  of  school  

supervision.  Its  procedure  included : 1)  studying  the  variable  concerning  the  international  

indicators  2) developing  instrument  and  data  collection  and  3)  analyzing  data  and  confirming    

of  international  indicators  of  school  supervision  from  statistical  analyses.  Sample  and  

instruments  used  in  the  research  included  :1)  7  specialists  and  related  persons  by  semi-

structured  interviews; 2)  217  basic  education  schools  and  the  respondents  were  school  

directors  and  person  in  charge  of  supervision    by  using  questionnaires ; and  3)  5  specialists  

by  using  opinionnaire.  The  statistical  used  for  analyzing  the  data  were  frequencies,  

percentage,  arithmetic  mean,  standard  deviation,  exploratory  factor  analysis  and  content  

analysis. 

 The  findings  of  this  research  were  as  follow: 

 1.The  components  of  the  international  indicators  of  school  supervision  were  

1) Developing curriculum and education administration  2) Enhancing learner development              

3) Building school network   4) School system development  5) Developing the external school 

supervision system  6) 0 Financial management and budgeting, and 

7) Participatory management personnel  

 2.The  confirmation  of  international  indicators  of  school  supervision    was  found  

propriety,feasibility,utility and accuracy  with  the  theory, principles  and  concept  of  the  research. 
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ดุษฎีนิพนธ์ฉบบันี ้ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วา่ท่ีพนัตรี ดร.นพดล   เจนอกัษร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์

รักษ์  อาจารย์ท่ีปรึกษา    ประธานกรรมการตรวจสอบดษุฎีนิพนธ์ รองศาสตราจารย์  ดร.ศิริชยั    

ชินะตงักูร กรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์  และรองศาสตราจารย์.ดร.ชุมศกัดิ์  อินทร์รักษ์ 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้ท่ี

กรุณาให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และข้อบกพร่องตา่งๆมาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคณุ   ดร.เบญจลกัษณ์  นํา้ฟ้า  ดร.ปัญญา  แก้วกีรยรู  ดร.รังสรรค์  มณีเลก็  

ดร.มลัวีร์  รอชโฟล  ดร.กมลาศน์  ศรประสิทธ์ิ  ดร.สิริมา  หมอนไหม  ดร.เกตุมณี  มากมี และ

นางสาวไพเราะ  พุ่มมัน่     และเพ่ือนร่วมรุ่นดุษฎีบณัฑิตรุ่น  7  และกัลยาณมิตรทุกท่าน  ท่ีให้

ความช่วยเหลือและเป็นกําลงัใจให้งานวิจยัสําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคณุผู้บริหารสถานศกึษา  และผู้ รับผิดชอบด้านการนิเทศการศกึษาทกุท่าน

ท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการให้ข้อมลูและทดลองเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์อย่างดียิ่งสําหรับการทํา

วิจยั 

สุดท้าย ผู้ วิจัยไม่สามารถประสบความสําเร็จทางการศึกษาได้ถ้าปราศจากการ

สนบัสนุนช่วยเหลือ  และเป็นกําลงัใจอย่างดียิ่งจากครอบครัว  และขอมอบความสําเร็จในครัง้นี ้

ให้แก่สมาชิกในครอบครัวพดัศรีเรืองและพีรพนัธุ์ทกุท่าน  ประกอบด้วย คณุพอ่ทวีศกัดิ ์ พดัศรีเรือง   

คณุแม่วิไลลกัษณ์  พดัศรีเรือง   คณุพ่อศราวิน  พดัศรีเรือง  ปรินทร  พดัศรีเรือง  และคณุยายเรณ ู 

พีรพนัธุ์    ท่ีให้การช่วยเหลือและเป็นกําลงัใจแก่ผู้ วิจัยตลอดระยะเวลาของการศึกษา  และการ

ดําเนินการวิจยั  คณุประโยชน์ทัง้หลายอนัจะพงึมีจากดษุฎีนิพนธ์ฉบบันี ้ ผู้วิจยัขอมอบแด ่พ่อ  แม ่ 

ญาติพ่ีน้อง  และครู  อาจารย์ทุกท่าน  ท่ีมีส่วนในการส่งเสริม  สนับสนุน  เสริมสร้างรากฐาน

การศกึษาแก่ผู้วิจยั 
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