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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยครั  งนี มีวัตถุประสงค์เพื  อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนเอกชนในระบบ
และเพื  อสารนิพนธ์ฉบับนี  มีวัตถุประสงค์เพื  อศึกษาการจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในจําแนกตามป ั จจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนใน สํานักงานเขตพื นที การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   และเพื  อเปรียบเทียบการจัดระบบกระบวนการนิเทศภายใน
จําแนกตามเพศ ตําแหน่งป ั จจุบ ัน วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน ตามป ั จจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียน
เอกชนในสํานักงานเขตพื นที การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื นที 
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 265 คน เครื  องมือที ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที มีค่าความเชื  อมั  น .985 สถิติที ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคู่
ด้วยวิธีเชฟเฟ 
 ผลการวิจ ัยพบว่า การจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน ภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
(X = 3.86) เมื  อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับค่าเฉลี ย ดังนี  ด้านการวางแผนการนิเทศ (X = 
3.97)ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (X =3.92) ด้านการประเมินผลการนิเทศ (X = 3.91) ด้านการศึกษาสภาพป ั จจุบ ัน ป ั ญหาและความต้องการ (X = 
3.87) และด้านการสร้างสื  อและเครื  องมือการนิเทศ (X = 3.60) การเปรียบเทียบการจัดระบบการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียน
เอกชน พบว่า เพศ ตําแหน่ง และวุฒิการศึกษา ที  ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนไม่แตกต่างกัน 
สําหรับประสบการณ์การทํางานที  ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอน แตกต่างกันทุกด้าน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .01  
 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียน คือ สํารวจสภาพที  เป็นจริงของโรงเรียน เพื  อค้นหาความ
ต้องการของบุคลากร อย่างต่อเนื  องและสมํ  าเสมอ ควรประชุมบุคลากรเพื  อแลกเปลี  ยนความคิดเห็นและกําหนดแผนการนิเทศให้สอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากร กําหนดเครื  องมือในการนิเทศ ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื  อง และเป็นไปตามแผนที  กําหนด
ไว้ในปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน และชี แจงผลการนิเทศให้ครูผู้สอนรับทราบเป็นรายบุคคล 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study organizing system for an internal supervision of school administrators 
and teachers in private elementary schools (level 1-6) under the Office of Bangkok Educational Service Area 1, and compare 
organizing system for internal supervision of school administrators and teachers in those schools, separated by gender, position, 
education, and experience. The samples were 265 school administrators and teachers in private elementary schools under the 
Office of Bangkok Educational Service Area 1. The questionnaire used as an instrument which has a reliability of .985 for use. 
The statistics composed frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and Schaeffer’s 
method. 
 The results of this research were as follows: the total of organizing system for internal supervision in private schools 
was at a high level ( X =3.86), if consideration each item were at a high level, arranged by the mean were as follows: 
supervision planning ( X =3.97), supervision performing ( X =3.92), supervision evaluation ( X =3.91), status study problem and 
need ( X =3.87), and build media and supervision instrument ( X =3.60). The organizing system for internal supervision of 
school administrators and teachers in private schools compared find the different gender, position, and education had not 
different opinion in organizing system for internal supervision in private schools, and different experience had different opinion in 
every item organizing system for internal supervision in private schools at .01 significant statistics. 



 

 The ways for adjust and solve in organizing system for internal supervision in private elementary schools were 
always survey the actual status of school for searching needs of personnel, meeting personal for exchange the opinion and 
supervision plan, instrument specify, always observe internal supervision in school, and follow the school planning, and inform 
the result of supervision to individual teachers. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การปฏิรูปการศึกษาภายใต้กรอบนโยบายของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ คือ พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.      นั  น 
จะพบว่ากระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ที  ยึดหลักการสําคัญ คือ ผู้เรียนสําคัญที  สุดนั  น จะเกิดพลังการพัฒนาจากระดับฐานล่างเป็นสําคัญ นั  นคือ 
เกิดจากการพัฒนาโดยโรงเรียน/สถานศึกษา ในทุกระดับของการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของโรงเรียน/สถานศึกษา จะ
ประกอบด้วยป ั จจัยที  หลากหลาย องค์ประกอบสําคัญประการหนึ  งก็คือ กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ซ ึ  งจะเป็นกลไกของการชี  นําให้ความ
ช่วยเหลือ ควบคุม กํากับ ติดตาม ให้การปฏิรูปการเรียนรู้ภายในโรงเรียนก้าวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุรศักดิ   ปาเฮ.     :   ) 
 พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.      มาตรา   ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื  อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที  สมบูรณ์ทั  งร่างกาย จิตใจ สติป ั ญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื  นได้อย่างมี
ความสุข นอกจากนั  นยังได้กําหนดแนวการจัดการศึกษา ที  ยึดหลักผู้เรียนมีความสําคัญที  สุด ให้ผู้เรียนไดฝึ้กทักษะ กระบวนการและฝึกปฏิบัติ
ให้คิดเป็น ทําเป็น แก้ป ั ญหาเป็น โดยจัดเนื อหาสาระและกิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ดังนั  นเพื  อให้การศึกษาเกิดผลดี และมีคุณภาพตามความมุ่งหมายที  ตั  งใจ
ไว้จึงขึ  นอยู่ก ับกระบวนการจัดการ และดําเนินงานของโรงเรียน ซ ึ  งโรงเรียนนั  นเป็นหน่วยงานที  มีความสําคัญในการนํานโยบายทางการศึกษา นํา
หลักสูตรไปปฎ ิบ ัติเพื  อให้บังเกิดการศึกษาที  มีคุณภาพแก่ผู้เรียนโดยตรง โรงเรียนจึงต้องตระหนัก และให้ความสําคัญในเป้ าหมายดังกล่าว และ
การที  โรงเรียนจะดําเนินการใหป้ระสบความสําเร็จได้นั  นก็ต้องขึ นอยู่ก ับการบริหารจัดการ และระบบการนิเทศการศึกษาเป็นสําคัญ 
 การจัดระบบกระบวนการนิเทศภายใน เป็นกระบวนการหนึ  งในการบริหารที  มีความสําคัญอย่างยิ งต่อการเสริมสร้างศักยภาพของครู
ให้มีความพร้อม ซ ึ  งเป็นขั  นตอนที  จะช่วยให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานร่วมกัน ประสานความสัมพันธ์กันระหว่างระบบบริหารและการจัดการเรียนการ
สอน การนิเทศเป็นการให้คําแนะนํา ช่วยเหลือร่วมกันแก้ไขป ั ญหา ปรึกษาหารือถึงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื  อที  จะช่วยให้ผู้ร ับการ
นิเทศได้เรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานชัดเจนยิ งขึ น มีความอบอุ่น มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ทั  งนี  การนิเทศภายในจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดค้รูจะต้องปรับเปลี  ยนพฤติกรรมการสอน ส่วนผู้บริหารต้องใช้กระบวนการนิเทศเข้ามาช่วยอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื  อง พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาขั  นพื นฐานแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป การที  จะใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ 
ในการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพยิ งขึ นย่อมส่งผลให้ครูผู้สอนได้เปลี  ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ งขึ นและ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนของเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพื นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   เป็นหน่วยงานทางการศึกษามีหน้าที  
รับผิดชอบจัดการศึกษาในระดับการจัดการศึกษาขั  นพื นฐานและการดําเนินการนิเทศภายในที  ผ่านมามักจะให้ความสําคัญและดําเนินการใน
สถานศึกษาของรัฐบาลมาก จนอาจจะทําให้ลืมที  จะส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน เมื  อเป็นเช่นนี  ผู้วิจ ัยในฐานะปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   มีหน้าที  ดูแลสนับสนุนและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เห็นว่าควรจะ
รับรู้และรับทราบป ั ญหาที  เกิดขึ นในสถานศึกษาเอกชน เกี  ยวกับการจัดระบบกระบวนการนิเทศภายใน เพื  อที  จะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือใน
เรื  องเกี  ยวกับการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ที  จะให้โรงเรียนได้รับความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนสูงขึ  น ครูผู้สอนจะต้อง
ศึกษาหลักสูตรแม่บท ทําการวิเคราะห์หลักสูตร จ ัดทํากําหนดการสอน ศึกษาความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ  น จัดทําแผนการสอน จัด
กิจกรรมตามขั  นตอนการเรียนรู้ วัดผลประเมินผลและสอนซ่อมเสริม การที  จะให้ครูผู้สอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ  งขึ นนั  น ขึ  นอยู่ก ับกระบวนการนิเทศภายในซ ึ  งเป็นขั  นตอนที  มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื  อง 
 จากความเป็นมาและความสําคัญของป ั ญหาข้างต้น ผู้วิจ ัยมีความสนใจอย่างยิ  งที  จะศึกษาถึงสภาพการจัดระบบกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในเขตพื นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   ระดับชั  นประถมศึกษาปีที    -  ว่ามีการ
ดําเนินการตามนโยบายและมาตรการการจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในสํานักงานเขตพื นที  
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   ตามขอบข่ายงาน   ด้าน ซ ึ  งผลการวิจ ัยค้นคว้าครั  งนี  จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงการ
จัดระบบกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนระดับชั  นประถมศึกษาชั  นประถมปีที    -  ในเขตพื นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   ให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 



 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื  อศึกษาการจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในจําแนกตามป ั จจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียน

เอกชนใน สํานักงานเขตพื นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   
2. เพื  อเปรียบเทียบการจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในจําแนกตาม เพศ ตําแหน่งป ั จจุบ ัน วุฒิการศึกษาและประสบการณ์

การทํางาน ตามป ั จจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจ ัยเรื  อง การจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน ระดับชั  นประถมศึกษาปีที   1-6 
ในสํานักงานเขตพื นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นการวิจ ัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื  อศึกษาการจัดระบบ
กระบวนการนิเทศภายในจําแนกตามป ั จจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนใน สํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต   และเพื  อเปรียบเทียบการจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในจําแนกตามเพศ ตําแหน่งป ั จจุบ ัน วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์การทํางาน ตามป ั จจยัส่วนบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน จํานวน 265 คน เครื  องมือที  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที  มีค่าความเชื  อมั  นทั  งฉบับเท่ากับ .985 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื  องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที  ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี   ร้อยละค่าเฉลี  ย ส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และ
การทดสอบค่าเฉลี  ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี  
 

1. เกี  ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม มี จํ า น ว น ทั  ง สิ น  265 ค น  ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น เ พ ศ หญ ิ ง  จํ า น ว น  193 ค น  
คิดเป็นร้อยละ72.80 เป็นครูผู้สอน จํานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 80.40 
และมีประสบการณ์การทํางาน มากกว่า 10 ปี จํานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 67.90  

2. การจัดระบบกระบวนการบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 
  การจัดระบบกระบวนการบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X = 3.86, SD.=.60) เมื  อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับค่าเฉลี  ย ดังนี  ด้านการวางแผนการนิเทศ ( X = 3.97, SD.=.63)ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (X = 
3.92, SD.=.70) ด้านการประเมินผลการนิเทศ (X = 3.91, SD.=.69) ด้านการศึกษาสภาพป ั จจุบ ัน ป ั ญหาและความต้องการ (X = 3.87, 
SD.=.65) และด้านการสร้างสื  อและเครื  องมือการนิเทศ (X = 3.60, SD.=.69) 

3. การเปรียบเทียบการจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในสํานกงานเขตพื นที  
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
  การเปรียบเทียบการจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในสํานักงานเขตพื นที  
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนที  มีเพศ ตําแหน่ง และวุฒิการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนระดับชั  นประถมศึกษาปีที   1-6 ไม่แตกต่างกัน สําหรับประสบการณ์การทํางานต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อการจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนระดับชั  นประถมศึกษาปีที   1-6 แตกต่างกันทั  งในภาพรวมและราย
ด้านทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .01 

4. แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดระบบการจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียน มีดังนี  
  ด้านการดําเนินงานและความต้องการ ได้แก่ ควรดําเนินการสํารวจสภาพที  เป็นจริงของโรงเรียน เพื  อค้นหาความต้องการ
ของบุคลากร อย่างต่อเนื  องและสมํ  าเสมอ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี  ยวกับการนิเทศอย่างต่อเนื  อง และประชุมครูเพื  อกําหนดเป้ าหมายที  
ชัดเจน 
  ด้านการวางแผนการนิเทศ ได้แก่ ควรประชุมบุคลากรเพื  อแลกเปลี  ยนความคิดเห็นและกําหนดแผนการนิเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร และมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนปฏิบัติงาน มีการเตรียมการนิเทศให้พร้อมทั  งในด้านกิจกรรมการ
นิเทศ สื  อและอุปกรณ์ และงบประมาณ กําหนดตารางการนิเทศให้ชัดเจน และแจ้งให้ครูทราบก่อนการนิเทศทุกครั  ง 



 

  ด้านการสร้างสื  อและเครื  องมือการนิเทศ ได้แก่ ควรกําหนดเครื  องมือในการนิเทศที  หลากหลาย และทันสมัย สื  อในการ
นิเทศควรมีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงทั  งในระดับชั  นและรายวิชา และควรจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิมาเสริมสร้างความรู้เกี  ยวกับการ
สร้างสื  อการนิเทศ 
  ด้านการปฏิบัติการนิเทศ ได้แก่ ควรปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื  อง และเป็นไปตามแผนที  กําหนดไว้ใน
ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน การนิเทศควรตรงตามกําหนดการและมีความต่อเนื  อง 
  ด้านการประเมินผลการนิเทศ ได้แก่ ควรชี  แจงผลการนิเทศให้ครูผู้สอนรับทราบเป็นรายบุคคล และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข ให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการนิเทศเพื  อให้เกิดความเป็นธรรม 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจ ัยครั  งนี   ผู้วิจ ัยมีประเด็นอภิปรายผลดังนี  

1. การจัดระบบกระบวนการบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื นที  
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการปฏิบัติการนิเทศ 
ด้านการประเมินผลการนิเทศ ด้านการศึกษาสภาพป ั จจุบ ัน ป ั ญหาและความต้องการ และด้านการสร้างสื  อและเครื  องมือการนิเทศ มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั  งนี เพราะโรงเรียนให้ความสําคัญกับกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนาครูให้เข้าใจ
แนวทางและวิธีการจัดการศึกษา รู้จ ักวิเคราะห์ป ั ญหา หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รู้จ ักพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเอง เพื  อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที  กําหนดไว้ ซ ึ  งสอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ รัตติกาล วัง
คะฮาด (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน พบว่า 
ระดับการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ซ ึ  ง เพียงใจ แจ่มเงิน (    :  ) กล่าวว่า การนิเทศเป็นกระบวนการทํางาน โดยมีการจัดกิจกรรมเพื  อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื  อพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ งขึ น ประสานสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือสร้างความเข้าใจในการทํางานร่วมกันและเพื  อสร้างขวัญกําลังโดยการสร้างความมั  นใจ ความ
สบายใจและมีกําลังใจในการทํางาน ซ ึ  งการนิเทศการศึกษาจะเป็นกระบวนการที  มุ่งให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือ แนะนํา ช่วยเหลือระหว่างผู้นิเทศกับครู เพื  อให้ครูสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถสู่การ
เปลี  ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของตนด้วยตนเอง สอดคล้องกับ เมธี ฮ่งภู่ (2544: 10) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นการทํางานร่วมกับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื  อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งให้เกิดประสิทธิผลในด้านการเรียนการสอน ช่วยให้
ครูรู้จ ักช่วยเหลือตนเองและมีจุดมุ่งหมายเพื  อผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสําคัญ 
 ด้านการศึกษาสภาพป ั จจุบ ัน ป ั ญหาและความต้องการ พบว่า โรงเรียนเอกชนที  เปิดสอนระดับชั  นประถมศึกษาปีที   1-6 สังกัด
สํานักงานเขตพื นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั  งนี เพราะ โรงเรียนให้ความสําคัญกับสภาพป ั จจุบ ัน ป ั ญหา
และความต้องการของครูผู้สอนในการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน จึงมีการศึกษา สํารวจ สภาพป ั จจุบ ัน ป ั ญหาและความต้องการนิเทศ
ภายในโรงเรียนทั  งระบบ เพื  อหาวิธีการจัดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพที  เป็นจริงและความต้องการ และเพื  อหา
แนวทางในการพัฒนาให้ดีขึ น ในการนิเทศภายในโรงเรียนเอกจนมีกระบวนการดําเนินงานตั  งแต่การสํารวจสภาพป ั ญหาและความต้องการ
แต่งตั  งคณะกรรมการดําเนินงาน ดําเนินการนิเทศภายในให้สอดคล้องกับสภาพที  เป็นจริง ซ ึ  งจากข้อค้นพบของการวิจ ัย พบว่า โรงเรียนเอกชนมี
การวิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพป ั จจุบ ัน ป ั ญหาและความต้องการนิเทศภายในโรงเรียนทั  งระบบ มีการดําเนินงานสูงเป็นอันดับแรก แสดงให้เห็น
ว่าโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ต้องการจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพที  เป็นจริง  
 สอดคล้องกับที   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2535: 12) ที  ได้กล่าวว่า การศึกษาสภาพป ั จจุบ ัน ป ั ญหาและ
ความต้องการ เป็นขั  นตอนแรกของการดําเนินงาน เป็นการรวบรวมข้อมูลไปประกอบการวางแผน โดยสิ  งแรกที  ต้องทํา คือ สํารวจสภาพป ั จจุบ ัน
ทั  งภายในและภายนอก เช่น อาคารสถานที   สิ งอํานวยความสะดวก สื  อการสอน วัสดุอุปกรณ์ เครื  องมือต่างๆ จํานวนครู จํานวนนักเรียน 
ศักยภาพของครู กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร ความต้องการของครูในโรงเรียน ป ั ญหาที  เกิดขึ น พิจารณาป ั ญหาเร่งด่วน 
ตามลําดับความสําคัญ และสอดคล้องกับผลการวิจ ัยของสมพล ธงศิลา (2533) ศึกษาเรื  อง กระบวนการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี พบว่า ข ั  นการศึกษาสภาพป ั จจุบ ัน  ป ั ญหาและความต้องการ โรงเรียนมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ อรพินท์ ญาณสร้อย (2540) ศึกษาสภาพและแนวทางการปรับปรุง การนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอลี   จ ังหวัดลําพูน พบว่า สภาพการดําเนินการนิเทศภายในตามมาตรฐานการนิเทศ อันดับแรกคือ โรงเรียนใช้ข้อมูล
ที  เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ สิทธิช ัย สมศักดิ   (2541) เรื  องการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่มีการนําเอาข้อมูลที  โรงเรียนมีอยู่มาใช้ประกอบในการวาง
แผนการนิเทศ แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ ณรงศักดิ   ไชยชมภู (2550) ศึกษาเกี  ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนในเขตพื นที  การศึกษา
ลําปาง เขต 1 พบว่า ข ั  นตอนการศึกษาสภาพป ั จจุบ ัน ป ั ญหาและความต้องการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  



 

   ด้านการวางแผนการนิเทศ พบว่า โรงเรียนเอกชนที  เปิดสอนระดับชั  นประถมศึกษาปีที   1-6 สังกัดสํานักงานเขตพื นที  
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั  งนี เพราะ การวางแผนการดําเนินงานเป็นขั  นตอนที  กําหนดความต้องการ 
โดยอาศัยการตัดสินใจเลือกปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หลักวิชาการ เป็นขั  นตอนที  สําคัญของการบริหารที  เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ มีการพิจารณาทางเลือกที  เหมาะสม ว่าควรมีการนิเทศเมื  อใด มีวิธีการอย่างไร จึงจะเหมาะสมที  สุด ซ ึ  งในการวางแผนจะมีการ
กําหนดวิธีการและขั  นตอนในการนิเทศภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพป ั จจุบ ัน ป ั ญหาและความต้องการของครูในโรงเรียน ซ ึ  ง
สอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ ณรงศักดิ   ไชยชมภู (2550) ศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนในเขตพื นที  การศึกษาลําปาง เขต 1 พบว่า สภาพ
การนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนในเขตพื นที  การศึกษาลําปาง เขต 1 พบว่า ข ั  นตอนที  มกีารปฏิบัติระดับมาก คือ ข ั  นตอนการวางแผนและ
กําหนดทางเลือก ในขั  นตอนการวางแผนการนิเทศนั  น สงัด อุทรานันท์ (2530: 5) กล่าวว่า การวางแผนการนิเทศเป็นขั  นที  ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และ
ผู้ร ับการนิเทศ จะทําการประชุมปรึกษาหารือเพื  อให้ได้มาซ ึ  งป ั ญหาความต้องการ ความจําเป็นของสิ  งที  จะต้องมีการนิเทศ รวมทั  งวางแผนถึง
ข ั  นตอนการปฏิบัติงานเกี  ยวกับการนิเทศที  จัดขึ  นด้วย สอดคล้องกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2532: 19-20) กล่าวว่า การวางแผนเป็นเครื  องมือที  สําคัญ
อย่างหนึ  งของการบริหารที  เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นงานสําคัญยิ งในกระบวนการและการจัดการของหน่วยงานและระบบบริหารทั  งระบบ 
  ด้านการสร้างสื  อและเครื  องมือในการนิเทศ พบว่า โรงเรียนเอกชนที  เปิดสอนระดับชั  นประถมศึกษาปีที   1-6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั  งนี เพราะ สื  อและเครื  องมือในการนิเทศเป็นสิ งที  ช่วยในการปฏิบัติงาน
นิเทศ และเป็นสิ  งที  ใช้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร ับการนิเทศและผู้นิเทศ การสร้างสื  อและเครื  องมือในการนิเทศโรงเรียนเอกชนมีการจัดทํา
สื  อและเครื  องมือการนิเทศให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที  กําหนดไว้ในการนิเทศ มีคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําไปใช้ ซ ึ  งจาก
ผลการวิจ ัยของ สมพล ธงศิลา (2533) เรื  อง “กระบวนการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสระบุร”ี ตามแนวปฏิบัติของสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่า ข ั  นการสร้างสื  อและเครื  องมือ และขั  นการ
ปฏิบัติการนิเทศอยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจ ัยของ อรพินท์ ญาณสร้อย (2540) ศึกษาสภาพและแนวทางการปรับปรุง การนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอลี   จ ังหวัดลําพูน พบว่า การสร้างและใช้เครื  องมือประเมิน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจ ัยของ ณรง
ศักดิ   ไชยชมภู (2550) ศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนในเขตพื นที  การศึกษาลําปาง เขต 1 พบว่า ข ั  นตอนการสร้างสื  อและเครื  องมือการนิเทศ
ภายใน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านการปฏิบัติการนิเทศ พบว่า โรงเรียนเอกชนที  เปิดสอนระดับชั  นประถมศึกษาปีที   1-6 สังกัดสํานักงานเขตพื  นที  
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั  งนี เพราะ โรงเรียนเอกชนมีโครงการการนิเทศภายในโดยกําหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผูด้ําเนินการเอง เริ มตั  งแต่การกําหนดนโยบาย การประชุมครูเพื  อกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน การปฏิบัติการนิเทศตามแผน สอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์ (    :    –   ) กล่าวว่าข้อปฏิบัติในการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน คือ ดําเนินการไปตามข้อตกลงที  ได้กระทําร่วมกัน หลังจากการใหค้วามรู้แก่ผู้ร ับการนิเทศแล้ว ก่อนจะลงมือนิเทศต้องวางแผนร่วมกัน
ก่อนเป็นการสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจให้เกิดขึ  น ดังที   เตือนใจ แก้วโอกาส และคนอื  นๆ (2528: 18-26) กล่าวว่า การปฏิบัติการนิเทศ 
ประกอบด้วย จัดประชุมผู้เกี  ยวข้องและคณะทํางานเพื  อทําความเข้าใจรายละเอียด กําหนดงานที  จะต้องปฏิบัติตามโครงการต่างๆ ตามลําดับ
ก่อนหลัง แบ่งความรับผิดชอบแก่ผู้เกี  ยวข้อง ทําความเข้าใจสื  อและเครื  องมือนิเทศการศึกษาร่วมกัน กําหนดแนวทาง วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกัน ปฏิบัติการนิเทศโครงการตามงานและหน้าที   พบปะ ประชุม ทบทวนการปฏิบัติงานตาม
ขั  นตอน ประชุมคณะปฏิบัติงานนิเทศทั  งหมด เมื  อเสร็จสิ นการปฏิบัติงานตามโครงการ และนําข้อมูลที  ได้จากการนิเทศทั  งหมดไปสรุป จาก
ผลการวิจ ัยของ ใบอ่อน แก้วพาดี (2542) ศึกษาการจัดระบบการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรยีน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภออากาศอํานวย สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร พบว่า ด้านการปฏิบัติการนิเทศ มีการปฏิบัติในระดับปาน
กลาง และผลการวิจ ัยของ สนธยา ผลหมู่ (2544) การศึกษาสภาพการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ด้านกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน และด้านกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีการปฏิบัติในระดับปาน
กลาง 
  ด้านการประเมินผล พบว่า โรงเรียนเอกชนที  เปิดสอนระดับชั  นประถมศึกษาปีที   1-6 สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั  งนี เพราะ ในขั  นนี เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการนิเทศมาวิเคราะห์เพื  อตัดสินคุณค่าหรือ
ผลของการนิเทศ ทําให้ผู้บริหารและครูผู้สอนได้รับทราบป ั ญหาต่างๆ และพยายามหาวิธีการมาพัฒนาให้ดียิ งขึ น ซ ึ  งสอดคล้องกับผลการวิจ ัย
ของ มาลี กิจเจริญ (2548: บทคัดย่อ) ศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการประเมินผล 
มีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก และในขั  นการประเมินผลการนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534: 28–29) กล่าวว่า 
การประเมินผลการนิเทศ เป็นการตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที  กําหนดไว้ ผู้ที  มีหน้าที  ดําเนินการ
ประเมินผล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะผู้นิเทศ ผลการวิจ ัยของ ณรงศักดิ   ไชยชมภู (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนใน
เขตพื นที  การศึกษาลําปาง เขต 1 พบว่า ข ั  นตอนการประเมินผลและรายงาน มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

2. การเปรียบเทียบการจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในสํานักงานเขตพื นที  
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนที  มีเพศ ตําแหน่ง และวุฒิการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ



 

การจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนระดับชั  นประถมศึกษาปีที   1-6 ไม่แตกต่างกัน ทั  งนี เพราะ การนิเทศภายในโรงเรียนทุกโรงเรียนเป็น
เรื  องสําคัญยิ งของสถานศึกษาซ ึ  งได้มีการกําหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการทํางานร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอน และระหว่างครูผู้สอนกับครูผู้สอน ทําให้เกิดการแลกเปลี  ยนความรู้ความสามารถในโรงเรียน ทําให้เกิดการร่วมมือ
ช่วยเหลือกันของบุคลากรในทุกด้าน เป็นกระบวนการลดช่องว่างระหว่างความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั  งในด้านความรู้ ความสามารถ ดังที  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2535: 10) กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นความพยายามของผู้ที  อยู่ในโรงเรียน 
ตั  งแต่ผู้บริหารลงมา 
  มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ดีขึ น เป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้ปฏิบัติ
หน้าที  ในการจัดประสบการณ์การเรียนการอนอย่างมีประสิทธิภาพ ซ ึ  งสอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ สมพงษ์ สุรารักษ์ (2541) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ พบว่า ผู้บรหิารและครูผู้สอนที  มีความคิดเห็นเกี  ยวกับวิธีการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ สมพล ธงศิลา (2533) ศึกษาเรื  อง “กระบวนการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี” ตามแนวปฏิบตัิของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่า ครู ผู้บริหารโรงเรียนและ
ศึกษานิเทศก์อําเภอ มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนโดยรวมกระบวนการทุกขั  นตอนไม่แตกต่างกัน 
  สําหรับผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในสํานักงานเขตพื นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที มีประสบการณ์ในการ
ทํางานต่างกันมีความคิดเห็นเกี  ยวกับการจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในสํานักงานเขต
พื  นที การศ ึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .01 ทั  งนี เพราะ 
ในการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนอาจมีการปรับเปลี  ยนวิธีการตามสภาพที  เป็นจริงในขณะนั  น โดยมีการนําวิธีการต่างๆ มาบูรณาการให้
สอดคล้องและหาเทคนิควิธีการที  ทันสมัยมาจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียน ทั  งนี เพื  อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที  วางไว้ โดยจาก
ขอค้นพบผู้บริหารและครูผู้สอนที  มีประสบการณ์การทํางานตํ  ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นเกี  ยวกับการจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
เอกชนสูงกว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที  มีประสบการณ์ 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ซ ึ  งสอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ รัตติกาล วังคะฮาด (2551) ที  
ได้ศึกษาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน พบว่า ระดับการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในตามความคิดเห็นของผู้ที  มีประสบการณ์ 5 ปีขึ นไป สูงกว่าผู้ที  มีประสบการณ์ตํ  ากว่า 5 ปี และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  
ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจ ัยไปใช้ 
1. ด้านการศึกษาสภาพป ั จจุบ ัน ป ั ญหาและความต้องการ ผู้บริหารและครูผู้สอนควรมีการสํารวจความต้องการการนิเทศ

ภายในโรงเรียนทุกช่วงชั  น โดยการสัมภาษณ์ ทําแบบสํารวจ  
2. ด้านการวางแผนการนิเทศ ควรให้ความสําคัญกับการนําผลการวิเคราะห์จากการศึกษาสภาพป ั จจุบ ันป ั ญหาและ

ความต้องการนิเทศภายในโรงเรียนทั  งระบบมาวางแผนการนิเทศภายในของโรงเรียน 
3. ด้านการสร้างสื  อและเครื  องมือในการนิเทศ ควรมีข ั  นตอนการสร้างสื  อและเครื  องมือในการนิเทศที  ถูกต้อง ได้แก่ การ

ทดลองการใช้สื  อและเครื  องมือการนิเทศก่อนนําไปใช้จรงิ 
4. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ ควรส่งเสริมความรู้ให้กับผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื  อและเครื  องมือการนิเทศ

ภายในโรงเรียนมากยิ งขึ น 
5. ด้านการประเมินผลการนิเทศ ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการ

แต่งตั  งให้เป็นคณะกรรมการในการประเมิน และประชุมชี  แจงผลการนิเทศให้กับครูทุกคนเป็นรายบุคคล 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจ ัยครั  งต่อไป 

1. ควรศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนตามทรรศนะของบุคลากรในสถานศึกษา 
2. ควรศึกษาป ั ญหาการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนตามทรรศนะของบุคลากรในสถานศึกษา 
3. ควรศึกษารูปแบบการนิเทศภายในที  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน 
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