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คําสําคัญ : กระบวนการนิเทศของผูบริหาร 
      พรรณภา มหาวิชา : กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด
กรุงเทพมหานคร. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรกาญจน  
สุขสดเขียว. 124 หนา. 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบกระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน 
วัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร และ 2) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศ
ของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชขาราชการครูของโรงเรียนวัด
ศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานครเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูลคือ 
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 3 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 คน และ
ครูผูสอน 47 คน รวม 59  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการนิเทศ
ของผูบริหารโรงเรียนตามแนวคิดของแฮริส (Harris) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือใชความถี่ (f) 
และรอยละ (%) คามัชฌิมเลขคณิต ( μ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะหเนื้อหา 
(content analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร  

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการ
จัดลําดับความสําคัญของงาน ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการประเมินสภาพการ
ทํางาน ดานการออกแบบวิธีการทํางาน และดานการจัดสรรทรัพยากร  

2. แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด 
กรุงเทพมหานคร คือ 1. ควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางานโดยมีการกําหนดเกณฑ
การประเมินและเปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางานรวมกันอยางเหมาะสม 2. ควรมีการ
จัดลําดับความสําคัญของทางเลือกในการนิเทศการงานตามความสําคัญและสิ่งที่เปนเรื่องเรงดวน 3. 
ควรมีการนําทฤษฎีความรูตางๆเก่ียวกับการนิเทศมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 4. 
ในแตละกลุมสาระการเรียนรูควรเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยูจากการ
สํารวจความตองการจากสมาชิกเพ่ือวางแผนการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม 5. ควรใหความรู 
แนวทางวิธีการในการนิเทศอยางหลากหลายเหมาะสมกับรายวิชา 
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PANNAPA  MAHAWICHA : THE SUPERVISION PROCESS OF THE ADMINISTRATOR 
OF WATSRINUANTHAMMAWIMON SCHOOL UNDER THE BANGKOK METROPOLITAN 
ADMINISTRATION. INDEPENDENT STUDY ADVISOR :  VORAKARN SUKSODKIEW, Ph.D. 
124 pp. 

The purpose of this research were to find: 1) the supervision process of the 
administrator of Watsrinuanthammawimon School under the Bangkok Metropolitan 
Admistration and 2) the development of the supervision process of the administrator  
of Watsrinuanthammawimon School under the Bangkok Metropolitan Administration.  
The population comprised school director, deputy directors and teachers of 
Watsrinuanthammawimon School, 59 respondents in total. The instrument was a 
questionnaire on the supervision process of Harris ’s viewpoint and focus group 
discussion. Statistics used to analyze data were frequency (f), percentage (%), 
arithmetic mean (μ), standard deviation (σ), and content analysis. 
 The research revealed that : 

1. The supervision process of the administrator of Watsrinuanthammawimon  
School under the Bangkok Metropolitan Administration, as a whole and as an 
individual was at a high level, ranking from the hightest to the lowest : prioritizing, 
directing, , coordinating , assessing , designing and allocating resources.  

2. The guidelines for the supervision process of the administrator of  
Watsrinuanthammawimon School under the Bangkok Metropolitan Administration as 
suggested by the teachers were as follows : 1. There should be comparison between 
behavior and work by using suitable rubric evaluation. 2. There should be an 
arrangement of the important problems and choice of supervision performance 
based on the necessity and its importance. 3. There should be an appropriate 
application of the theories of supervision that is suitable in school. 4. Every subject 
teachers are in each subjects should select method to work with suitable resources 
from survey in order to have a plan for the allocation of budget. 5. There should be 
a suitable guidelines on knowledge and method of supervision for each subject 
teacher. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. วรกาญจน สุขสดเขียว ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร .นพดล เจนอักษร อาจารย ดร.สําเริง 
ออนสัมพันธ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระ ที่ไดใหความกรุณาในการแนะนํา 
ชวยเหลือ แกไขปญหาและขอบกพรองตางๆ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึง และขอกราบขอบ พระคุณเปนอยาง
สูงไว ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและประสบการณตางๆ เสมอมา 
 ขอขอบพระคุณ ดร. สมบัติ เดชบํารุง นางสาวเบญจมาส กรีแสง และ นางสาวพัชรี  
สุภัทรศักดา ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือท่ีใช
ในการวิจัย ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และคณะครูโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
ทุกทานที่อนุเคราะหตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้เปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอคุณแมที่ใหการสนับสนุนดานทุนทรัพย กําลังใจ และเพ่ือน
รวมงาน ตลอดจนเพ่ือนนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 32/2 ทุกทาน ที่ใหคําปรึกษา 
แนะนํา ชวยเหลือ และเปนกําลังใจในการศึกษาวิจัยดวยดีเสมอมา จนนํามาซ่ึงความ สําเร็จใน
การศึกษาคร้ังนี ้
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