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  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร  2) การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  และ3) 
ความสัมพันธระหว างกระบวนการนิ เทศกับการปฏิบัติงานของครูโรงเ รียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 
254 แหง ผูใหขอมูล ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา  และครูผูสอน 
โรงเรียนละ 4 คน รวมท้ังสิ้น 1,016  คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชใน
การวิจัยคือคาความถี่ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก  โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการออกแบบวิธีทํางาน ดานการ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา  ดานการประสานงาน ดานการจัดสรรทรัพยากร ดานการ
อํานวยการ และดานการประเมินสภาพปญหา ตามลําดับ 
 2. การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการ
พัฒนา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถ ปฏิบัติไดเกิดผลจริง
และดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
 3. กระบวนการนิเทศกับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทุกคู 
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกันทุกคู   
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 The  purposes  of  this  research  were  to  find  1) supervision process of private schools 

in Bangkok, 2) teacher’s performance of private schools in Bangkok and 3) the relationship 

between supervision process and  teacher’s performance of private schools in Bangkok. The  

sample  used  in  this  resource were  254  schools  under  The  private schools in Bangkok.  The  

respondents from each school  were the director, assistant  director and teacher  with  the total of   

1,016. The instrument  was a questionnaire. The statistics used  to analyze the data were  

frequency,  percentage,  mean, standard  deviation, and  Pearson’s  product – moment  correlation  

coefficient.   
 The  findings  of  the  research  were  as  follows : 

 1. The supervision process of private schools in Bangkok,  as  a  whole  and  as  an  

individual, was  at  a  high  level. Considering in each aspect, it was found that all aspects were at 

a high level. The priorities were assessing, prioritizing, designing, allocating resources and 

coordinating, directing. 

  2. The  teacher’s performance of private schools in Bangkok,  as  a  whole  and  as  an  

individual, was  at  a  high  level. Considering in each aspect, it was found that all aspects were at 

a high level. The priorities were seek for and use information, development plan education and 

activity of education. 

 3. There  was  a significant  relationship  between  the  supervision process and  teacher’s 

performance of private schools in Bangkok  at .01  level  of  significance. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก  ผูชวยศาสตราจารย วาท่ี  พ.ต.ดร.นพดล         
เจนอักษร  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ ตรวจแนะนํา แกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ตลอดจน อาจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ อาจารย ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.สมชาย          
ลังกะสูตร ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหคําแนะนําและตรวจแกไขวิทยานิพนธใหถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัย   
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ  โอกาสน้ี  และขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและ
ประสบการณตาง ๆ  เสมอมา 
 ขอขอบพระคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พี่  เพื่อน  นอง ที่คอยเปนกําลังใจ 
ตลอดจนครอบครัวแยมจาเมือง ที่สนับสนุนใหความชวยเหลือจนการคนควาอิสระฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ
ดวยด ี
 คุณประโยชนและคุณงามความดีอันเน่ืองมาจากการคนควาอิสระฉบับน้ีขอมอบแดบิดา  มารดา
คุณครูอาจารย  ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและผูมีพระคุณทุกทาน  
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