
ง 

 

55252918 :  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา/ศตวรรษที่ 21. 
 นางภัณฑิรา สุปการ : รูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา สําหรับศตวรรษท่ี 21.  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ  และ ผศ.วาท่ีพันตรี ดร.นพดล เจนอักษร.   
355 หนา.  
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) องคประกอบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สําหรับศตวรรษท่ี 21 2) รูปแบบ
การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สําหรับศตวรรษท่ี 21 และ 3) อันดับความสําคัญขององคประกอบและผลการยืนยันรูปแบบ
การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สําหรับศตวรรษที่ 21 กลุมตัวอยางคือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 127 
เขตพื้นที ่ ผูใหขอมูล เขตพ้ืนที่ละ 4 คน ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอน ผูใหขอมูลรวมทั้งสิ้น 508 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบจัดอันดับความสําคัญ สถิติที่ใช
ในการวิจัยคือ คาความถี่ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหปจจัยเชิง
สํารวจ และสถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ 

ผลการวิจัยพบวา  
1. องคประกอบรูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สําหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) การ
บริหารจัดการ 2) การมีสวนรวม 3) การนิเทศ 4) การใชเทคโนโลยี และ 5) การประเมินผล  

2. รูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สําหรับศตวรรษท่ี 21 เปนพหุองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน โดย
องคประกอบดานการมีสวนรวม มีอิทธิพลทางตรงตอองคประกอบดานการบริหารจัดการ และมีอิทธิพล
ทางออมตอองคประกอบดานการประเมินผล การใชเทคโนโลยี และการนิเทศ  

3. จัดอันดับความสําคัญแตละองคประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สําหรับศตวรรษท่ี 21 ตามความ
คิดเห็นของศึกษานิเทศกเรียงลําดับได ดังนี้ 1) การบริหารจัดการ 2) การประเมินผล 3) การมีสวนรวม 
4) การนิเทศ และ5) การใชเทคโนโลยี 

4. ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศ สําหรับศตวรรษท่ี 21 ผูทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นสอดคลองกันวา รูปแบบมีความเหมาะสม เปนไปได ถูกตอง และนําไปใชประโยชนไดสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 
 
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                   
ลายมือชื่อนักศึกษา..................................................................                                  ปการศึกษา 2557 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ1..................................................2...................................................... 
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This research was mixed methodology (quantitative and qualitative research). The 
purposes of this research were to determine; 1) the factors of the educational supervision 
management for the 21st century,  2) the model of the educational supervision management 
for the 21st century. 3) The confirmation of the model of the educational supervision 
management for the 21st century. The samples were 127 Primary Educational Services 
Area Offices. The respondents from each office consisted of 4 persons, in total of 508 
respondents. They were a director and a supervisor from Primary  Educational Service Area 
Offices while a school director and a teacher from school under supervision. Research 
instruments were interview form, questionair, opinionair and rating scale checklist. Statistics 
for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, 
exploratory factor analysis and path analysis.       

The findings of this research were as follows: 
1. There were 5 factors for the educational supervision management for the 21st 

century which consisted of 1) management 2) participation 3) supervision 4) technology and 
5) assessment. 

2. The model of the educational supervision management for the 21st century 
consisted of correlated multi-factors. It showed that factor of participation had direct 
effected to Management and indirect effected to, assessment, technology and supervision.  

3. When considering to the order of there components based on the opinion of 
supervisor they were ordered as 1) Management 2) Participation 3) Supervision 4) Technology  
and 5) Assessment respectively. 

4. The experts confirmed  the model of the educational supervision management 
for the 21st century were found in accordance with research framework and the standard 
of propriety, feasibility, utility and accuracy. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย        
ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ผูชวยศาสตราจารย วาที่ พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ซึ่งเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย รวมทั้ง
รองศาสตราจารย ดร.ชุมศักดิ ์ อินทรรักษ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และดร.
วรรณพร สุขอนันต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารยภาควิชาบริการการศึกษาทุกทานที่กรุณา
ใหปรึกษา ใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธฉบับนี้
ถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิและผู เชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาเปนผู เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ และแกไขเคร่ืองมือในการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ ดร.กมลมาลย ไชยศิริธัญญา ให
ความชวยเหลือ แนะนําในการวิเคราะหขอมูลใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ใหความรู ให
คําแนะนําและประสบการณอันมีคายิ่งแกผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูทุกทานที่กรุณาใหขอมูลเปนกลุมตัวอยางใน
การวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี ขอขอบคุณเจาของหนังสือ วารสาร เอกสาร และงานวิทยานิพนธทุกเลมที่
ชวยใหวิทยานิพนธเลมน้ีมีความสมบูรณ และขอขอบพระคุณ ดร.วลัยพรรณ บุญมี ดร.เฉลียว ดียืน 
ดร.ขัตติยา ดวงสําราญ และเพ่ือนรวมรุนดุษฎีบัณฑิตรุน 10 ทุกทานที่ใหความชวยเหลือเปนกําลังใจ
สําคัญใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี   
 สุดทายนี้ คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณ
บิดา มารดา ครู อาจารยที่อบรมส่ังสอนแนะนํา นายภิญโญ สุปการ และครอบครัวสุปการท่ีใหการ
สนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา  
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