
50252412   :  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
คาํสาํคญั     :  การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม  
                      นางสาวอมัพรกญั  บวัครอง : การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม 
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2   อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ :  ผศ.วา่ท่ีพ.ต. ดร. นพดล   เจนอกัษร   
131  หนา้ . 
                      
                       การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบ 1)การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการ
จดัการเรียนร่วม สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2 และ  2) แนวทางการนิเทศการศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2   ประชากร
ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ  โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต  2  จาํนวน  22  โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการนิเทศของผูบ้ริหารการศึกษาตามแนวคิด
ของ  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี  (frequency ) 
ค่าร้อยละ( percentage) ค่าเฉล่ีย( )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน( S.D.) และการวเิคราะห์เน้ือหา( content  analysis )   
                        ผลการวจิยัพบวา่ 
                        1.การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วม สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณาในแต่ละขั้นตอน  พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมากทุกขั้นตอน  เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดงัน้ี การวางแผนและกาํหนดทางเลือก  การศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ  การปฏิบติัการนิเทศการศึกษา  การประเมินผลและรายงานผล  การสร้างส่ือ
เคร่ืองมือและพฒันาวธีิการ 
                        2.แนวทางการพฒันาการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วม  
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2  1)ผูบ้ริหารควรมีการสนบัสนุนดา้นบุคลากร  งบประมาณ 
และให้ความสําคญัรวมถึงการสร้างความตระหนกัในการนาํสภาพปัญหามาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางแกปั้ญหา
อยา่งจริงจงั 2) ควรจดัการนิเทศในแนวทางเดียวกนัโดยตอ้งมีการประชุมวางแผนเพื่อหารูปแบบในการนิเทศท่ี
เหมาะสม 3) ควรมีการประชุมอบรมจดัทาํส่ือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศให้มีความหลากหลาย  4)ควรมีแนวทาง
ในการปฏิบติัการนิเทศท่ีหลากหลาย  ทั้งการนิเทศโดยตรง  และทางออ้ม 5) ควรจดัให้มีการประเมินเคร่ืองมือท่ี
ใชว้า่ตรงกบัวตัถุประสงคห์รือไม่เพ่ือทาํการปรับปรุงแกไ้ขพฒันาในการเรียนการสอน 
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The purposes of this research were to find: 1) educational supervision of administrator 
for mainstream leading school under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2 and 
2) the development approach of educational supervision of administrator for mainstream leading 
school under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2.  The population in this 
research were 22 mainstream leading schools under Ratchaburi Primary Educational Service Area 
Office 2. The instrument was a questionnaire concerning educational supervision of administrator 
according to the concept of the Basic Educational Committee Office.  The statistics used were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

The research results were : 
 1.The educational supervision of the administrator for mainstream leading school under 

Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2, overall, was found at the high level, when 
considered each step individually, ranking from the highest to the lowest mean as follow: 
planning and alternatives identification, need assessment, implementation, evaluation and report, 
and tool and procedures. 

 2.The development approach of educational supervision of administrators for 
mainstream leading school under Ratchaburi Educational Service Area Office 2 were that the 
administrator should 1) provide support in personnel, budget and priority, build awareness in the 
problem studies to find the practical solutions for the problem, 2) implement the supervision by 
planning conference to collectively identify the appropriate supervision pattern, 3) arrange the 
conference to develop various supervisory tools, 4) have various approaches for educational 
supervision : both direct and indirect supervision, and 5) assess the supervisory tool in order to 
effectively comply with the objectives.  
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กิตติกรรมประกาศ 
                 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี    สาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ว่าท่ีพนัตรี 
ดร. นพดล  เจนอักษร  ประธานผูค้วบคุมการค้นควา้อิสระ  อาจารย์มัทนา    วังถนอมศักด์ิ  
ผูท้รงคุณวุฒิและ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร. ประเสริฐ    อินทร์รักษ์  ประธานกรรมการสอบการ
คน้ควา้อิสระ  ท่ีไดก้รุณาใหค้าํปรึกษาแนะนาํช่วยเหลือตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องเป็นอยา่งดี ผูว้ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ โอกาสน้ี 
                 ขอขอบพระคุณ ดร. สุจิตรา คงจินดา  ขา้ราชการบาํนาญ อาจารยพ์ิเศษคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม นายวชัรินทร์    ศรีสวย  
รองผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2    นางเชาวนีย ์   สายสุดใจ  
ศึกษานิเทศก์   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  2  ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมือ ผูบ้ริหารโรงเรียน    หัวหนา้วิชาการ และครูผูส้อน  ในโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียน
ร่วม  สังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  2   ท่ีให้ความอนุเคราะห์ 
ตรวจสอบเคร่ืองมือจนสาํเร็จลุลวงดว้ยดี 
                 ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยั
ศิลปากรทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ด้านการบริหารการศึกษาและแนวทางในการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ใหส้าํเร็จดว้ยดี 
                ขอขอบคุณกาํลงัใจจากเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต    รุ่นท่ี  27 ท่ีใหค้าํปรึกษาและความช่วยเหลือเสมอมา  ทาํใหส้ามารถดาํเนินงาน
การวิจยัจนสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์
                คุณประโยชน์และคุณความดีของการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  ผูว้ิจยัขอมอบแด่บิดา  มารดา  
ครู  อาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีกรุณาให้ความรู้  ช่วยเหลือ  และอบรมสั่งสอนดว้ยความ
ปรารถนาดีมาโดยตลอด 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




