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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบการนิเทศภายใน 

ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณทํางาน การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากร ไดแก 

ขาราชการครู โรงเรียนในเขตอําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  

เขต 1 จํานวน 416 คน กลุมตัวอยางไดกําหนดจากตารางการคํานวณของเครจซ่ีและมอรแกน โดยใชวิธีการ

สุมแบบงาย จํานวน 201 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล เปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ สถิติ 

ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที  

แบบสองกลุมเปนอิสระตอกัน 

ผลการวิจัยพบวา 1) การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบการ

นิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 จําแนกตาม ระดับการศึกษา พบวาโดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือจําแนกตาม 

ประสบการณทํางาน พบวาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

คําสําคัญ:  การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา, อําเภอรือเสาะ, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

              ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

 



140 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 10 No. 2 May- August 2022 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) to study the internal supervision of 

school administrator in Rueso District under the Narathiwat Primary Educational Service 

Area Office 1; and 2) to compare the  internal supervision of  school administrators in 

Rueso district under the Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1, classified by 

educational  levels and work experiences. Research methodology was survey research. 

The population, totaling 416, teachers in Rueso District under the Narathiwat Primary 

Educational Service Area Office 1. The sample was obtained via simple random sampling 

technique and comprised of 201 teachers at schools in Rueso District under the Narathiwat 

Primary Educational Service Area Office 1.  The instrument used for data collcetion was a  

5-point rating scale questionnaire.  The statistics used for data analysis were frequency, 

percentage, mean, Standard Deviation, and t-test. 

 The results of the research were found that:  (1) the internal supervision of 

school administrators in Rueso District under the Narathiwat Primary Educational Service 

Area Office 1, was at high level in overall; and (2) the comparison of internal supervision 

of  school administrator in Rueso District under the Narathiwat Primary Educational Service 

Area Office 1, classified by educational level was not different and classified by work 

experience was different with statistical significance of .05 levels. 

 

Keywords: Internal supervision of School Administrator, Rueso District, Narathiwat Primary  

                Educational Service Area Office 1 

 

บทนํา 

ปจจุบันระบบโลกมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว กระแส ส่ือเทคโนโลยีได

เขามามีอิทธิพลตอหลาย ๆ ดานในสังคมไมเวนแตในระบบการศึกษาท่ีมี การปรับเปล่ียนไปตามการ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก เพ่ือกอใหเกิดความทันสมัยในองคความรู การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในสังคม

ท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในองคกร การศึกษาเปน กระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ 

ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สถานศึกษาเปนองคประกอบหน่ึงท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรงในการพัฒนาคน

ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2545 ไดกําหนดไวในมาตรา 6 ไววาการจัดการศึกษาตองเปนการพัฒนาเพ่ือใหคนไทยเปน มนุษยท่ี

สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
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ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําเปนตองอาศัยกระบวนการปฏิบัติ

อยางหลากหลาย ประกอบดวย กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู และกระบวนการ

นิเทศ ติดตาม ประเมินผล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552: 1) ซ่ึงหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุล ท้ังดานรางกาย 

ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึก ในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดม่ันในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ี

จําเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐาน

ความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4)  

การสรางและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคตของประเทศ สรางคนไทยใหเปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ เนนการอาน

ออก เขียนได คิดวิเคราะหเปน สามารถสรางวิสัยทัศนและวางแผนอนาคตท่ีดีของตนเองได รวมถึงรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และคํานึงถึงประโยชน สวนรวมและประเทศชาติเปนหลัก 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกําหนดนโยบายดังน้ี 1) เรงรัดปฏิรูปการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ใหมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบ และกระบวนการ 2) เรงพัฒนาความแข็งแกรงทาง

การศึกษาใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและดอยโอกาส มีความรู ทักษะแหงโลกยุคใหม

ควบคูกันไป 3) เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 4) ยกระดับความ

แข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครู และผูบริหารสถานศึกษาใหครูเปนผูท่ีมีความสามารถและทักษะท่ีเหมาะสม

กับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการและเปนผูนํา

ทางวิชาการ 5) เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนองคกรคุณภาพท่ีแข็งแกรง และมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือการใหบริการ 6) เรงรัดปรับปรุงสถานศึกษาใหเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง มีแรงบันดาล

ใจและ มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีชัดเจน 7) สรางระบบการควบคุมการจัดการ

เปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีมีขอมูลการสนเทศ และขาวสารเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนอยาง 

พรอมบริบูรณ 8) สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือการใหบริการท่ีดีท้ังสวนกลาง

และสวนภูมิภาค 9) เรงปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตองเหมาะสมเปนธรรม ปราศจาก

คอรรัปช่ันใหเปนปจจัยหนุนในการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ 10) มุงสรางพลเมืองดีท่ีต่ืนตัวและ

อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได และทําใหการศึกษานําการแกปญหาสําคัญของสังคม และ  

11) ทุมเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาลาหลังและ สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไมได

คุณภาพเพ่ือไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน, 2560: 2) 

การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการบริหารรวมกันทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือช้ีนําใหความชวยเหลือและความรวมมือในการทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศกับ
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ผูรับการนิเทศในการท่ีจะชวยเหลือ แนะนํา ปรับปรุงและพัฒนา การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดสงผลตอคุณภาพของผูเรียน ทําใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพและบรรลุเปาหมาย

ท่ีกําหนดไว (วิโรจน ศรีภักดี, 2553: 9) ดังน้ัน การนิเทศการศึกษามีความจําเปนอยางย่ิงตอการเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหสถานศึกษา จากการเปล่ียนแปลงของสังคมความเจริญกาวหนาทางวิชาการ และเทคโนโลยี 

รวมท้ัง ความสามารถของครูท่ีแตกตางกัน โดยใชยุทธศาสตรการรวมมือซ่ึงกันและกันใหสอดคลองกับ 

ปรัชญาหลักการศึกษา ตลอดจนความตองการในการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับวิชาชีพครูใหเปน วิชาชีพ

ช้ันสูง จึงจําเปนจะตองมีการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ประภารัตน  

พนานุสรณ, 2557: 24) ดังน้ัน การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ีสูงข้ึนน้ันจะตองใช

กระบวนการการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพท้ังดานบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน การนิเทศการศึกษาจึงเปนวิธีหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  

ท่ีจะมุงพัฒนาดานการเรียนการสอนในสถานศึกษา จุดมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา คือ  

มุงพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการเรียนรู และการพัฒนางาน ปฏิบัติงาน ซ่ึงหมายถึงการเรียนการ

สอนโดยปรับปรุงเทคนิคการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

2552: 179) 

การนิเทศภายในสถานศึกษา เปนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีขอบขายงานท่ี

สําคัญ เปนการจัดระบบการนิเทศ เปนการเตรียมการจัดระบบและเตรียมการดําเนินการนิเทศ การศึกษา

ภายในสถานศึกษาอยางเปนข้ันตอนการดําเนินการนิเทศ เปนรูปแบบหรือกิจกรรม การนิเทศท่ีหลากหลาย

และเหมาะสมกับสถานศึกษา เปนการดําเนินการนิเทศตามระบบท่ีวางแผน รวมกันอยางรอบคอบ  

การประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการการนิเทศ เปนการตรวจสอบถึงผลสําเร็จของการดําเนินการ

นิเทศกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว ผูรับการนิเทศเขาใจรายละเอียดและมีสวนรวมในการ

ประเมิน มีการวิเคราะหจุดเดน จุดออน ตลอดจนรวบรวมผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาหาทางเลือกให

การดําเนินการนิเทศมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน การติดตาม ประสานงานเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ

การนิเทศเปนการนําจุดออนของ กระบวนการนิเทศท่ีพบจากการวิเคราะหและประเมินผลการนิเทศมา

วางแผนและทําการปรับปรุง กระบวนการนิเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและนําไปใชนิเทศคร้ังตอไป และ

การแลกเปล่ียนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบการนิเทศ เปนการนําผลจากความสําเร็จของการ

ดําเนินการ ตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปเผยแพร แลกเปล่ียนประสบการณกับ 

สถานศึกษาอ่ืน หรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 37) ซ่ึงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตองอาศัยแรงเสริม เปนกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเขามา ชวยในการ

ดําเนินงานเพ่ือใหการศึกษามีคุณภาพและพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหเอ้ือซ่ึงกัน และกันและขับเคล่ือน

สูเปาหมายท่ีมีคุณภาพท่ีสุด แตการจัดการศึกษาของประเทศไทยยังไม ประสบผลสําเร็จและยังไมบรรลุ

จุดมุงหมายของหลักสูตร อาจมีสาเหตุสําคัญหลายประการ ไดแก ครูยังไมเปล่ียนพฤติกรรมการจัดการเรียน
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การสอน สอนโดยยึดตําราเรียน ไมเนนกระบวนการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง (วารุณีย  

วงศสีชา, 2557: 1) 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวการนิเทศภายในสถานศึกษามีบทบาทสําคัญตอการ

พัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอยางมี

คุณภาพ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอรือเสาะ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ท้ังน้ีเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน 

ปรับปรุงและ พัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เปนการวางแผนในการขับเคล่ือนการบริหาร 

จัดการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอันจะสงผลใหครูผูสอนปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพผูเรียน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณทํางาน  
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จําแนกตามสถานภาพของครู แตกตางกัน  

2. การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา แตกตางกัน 

3. การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จําแนกตามประสบการณสอน แตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

                ตัวแปรอิสระ                                                    ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การนิเทศภายในของผูtบริหารสถานศึกษา 

อำเภอรือเสาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใน 4 ดtาน คือ 

  1) ดtานหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใชt 

  2) ดtานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

  3) ดtานการผลิตและการใชtสือ่ 

  4) ดtานการวัดผลประเมินผล 

สถานภาพของครู 

1)  ประสบการณOทำงาน  

    1. นtอยกวwา 10 ป� 

    2. 10 ป�ข้ึนไป 

2) ระดับการศึกษา 

    1. ปรญิญาตร ี

    2. สูงกวwาปริญญาตร ี
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การดําเนินการวิจัย  
1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในเขตอําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใน 4 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2548: 

27) (1) ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช (2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (3) ดานการผลิต

และการใชส่ือ และ (4) ดานการวัดผลประเมินผล 

2. ขอบเขตดานประชากรท่ีศึกษา 

   2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการครู โรงเรียนในเขตอําเภอรือเสาะ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 416 คน 

   2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย ขาราชการครู โรงเรียนในเขตอําเภอรือเสาะ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) ไดกลุมตัวอยาง 

จํานวน 201 คน ผูวิจัยใชวิธีสุมกลุมตัวอยาง โดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) 

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ  ไดแก สถานภาพของครูดังน้ี 

                   - ประสบการณทํางาน  (1) นอยกวา 10 ป (2) 10 ปข้ึนไป 

          - ระดับการศึกษา (1) ปริญญาตรี (2) สูงกวาปริญญาตรี 

    3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในเขตอําเภอ 

รือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใน 4 ดาน (1) ดานหลักสูตรและ

การนําหลักสูตรไปใช (2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (3) ดานการผลิตและการใชส่ือและ  

(4) ดานการวัดผลประเมินผล 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยในคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ 

การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 เปนแบบมาตราประมาณ คา 5 ระดับ  

ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณ 

การสอน และระดับการศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ท้ัง 4 ดาน จํานวน 40 ขอ 
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5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

    5.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก (1) ความถ่ี  (2) คารอยละ (Percentage)  (3) คาเฉล่ีย (4) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และ (4) การทดสอบคาที แบบกลุมอิสระตอกัน t-test (independent) 

    5.2 สถิติท่ีใชในการพัฒนาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแก 

         - ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ดวยคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค IOC 

         - วิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ตามวิธีของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 96) 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมี

คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดานการวัดและประเมินผล รองลงมา คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ดานการผลิต และใชส่ือการเรียนการสอน   

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เม่ือจําแนกตามตามระดับการศึกษา 

พบวา ไมแตกตางกัน และเม่ือจําแนกตามตามประสบการณทํางาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 นํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค และสมมติฐาน สามารถ

อภิปรายผลไดดังน้ี 

1. การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ีย

มากท่ีสุด คือ ดานการวัดและประเมินผล รองลงมา คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และดานท่ีมี

คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ดานการผลิต และใชส่ือการเรียนการสอน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษา และครู

โรงเรียนในเขตอําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไดเล็งเห็น

ถึงความสําคัญของการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา อันเปนตัวช้ีวัดถึงศักยภาพการจัดการศึกษาท้ัง

ในระดับกลุมโรงเรียน ระดับอําเภอ ระดับเขตพ้ืนท่ีและระดับชาติ เพราะการศึกษาในจังหวัดนราธิวาสยังคง

ร้ังอันดับทาย ๆ ในระดับประเทศ ซ่ึงสงผลใหผูบริหารและครู ไดเห็นความสําคัญของวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร วัตถุ (2560) ไดทําการวิจัย เร่ือง การนิเทศ

ภายในของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
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เขต 17 จังหวัดจันทบุรี การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ นัตสวีร ทานไธสง (2562) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความตองการจําเปนในการนิเทศภายใน

ดานวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน  

ท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก 

2. การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช โดยรวมอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูบริหารใหคําปรึกษา แนวทางแกไขปญหา

ในดานการจัดทําหลักสูตร และการใชหลักสูตร รองลงมา คือ ผูบริหารจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูศึกษาทํา

ความเขาใจ เอกสารประกอบหลักสูตร คูมือการสอน แผนการสอนหนังสือเรียน และผูบริหารสงเสริมใหครู

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน มีคาเฉล่ียเทากัน และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ 

ผูบริหารสงเสริมใหครูและผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูท่ีอยูใน 

โรงเรียนในเขตอําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

เห็นความสําคัญ ในสวนของหลักสูตรเปนอยางมาก เน่ืองดวยการนิเทศการสอนดานหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรไปใชเปนการแนะนําชวยเหลือ โดยใชวิธีตาง ๆ แนะนําใหกับครูผูสอนเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 

ไดแก การจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน การนําหลักสูตรไปใช ไดแก  

การจัดทําหนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู จัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร ตลอดจนการ

วัดผลและประเมินผล และยังเปนแนวทางในการแกปญหาการใชหลักสูตร เพ่ือให ครูผูสอนเกิดความรูความ

เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานท่ีมีความเก่ียวของกับหลักสูตรไปใชไดถูกตอง อีกท้ังจัดทําหลักสูตรท่ี

เหมาะสม และมีคุณภาพตรงตามความตองการ และสอดคลองกับ สภาพโรงเรียน สอดคลองกับคนธวรรณ 

เกษงาม (2558) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความตองการนิเทศการสอนของครูสังกัดเทศบาล เมืองชลบุรี อําเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความตองการการนิเทศการสอนของครู สังกัดเทศบาลเมือง

ชลบุรีอําเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช โดยรวมอยูในระดับมาก และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาวดี  หินขาว (2555) ไดทําการวิจัย เร่ืองความตองการนิเทศการสอนของครู

และแนวทางการพัฒนาการนิเทศ การสอนภายในโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเขต 18 ผลการวิจัยพบวา ความตองการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนโพธิสัมพันธ 

พิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 18 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  โดยรวมอยู

ในระดับมาก 

 3. การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูสรางบรรยากาศใหเอ้ือ 
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และเหมาะสมตอกิจกรรมการเรียนการสอน และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารจัดเชิญวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเช่ียวชาญเพ่ือสาธิตวิธีการสอนแกครู  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารและครูโรงเรียนใน

เขตอําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เห็นความสําคัญในสวน

ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมองวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการแนะนํา

ชวยเหลือโดยใชวิธีตาง ๆ ใหกับครูผูสอนเก่ียวกับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแกวิเคราะหความ

ตองการของผูเรียนจัดกิจกรรมใหสอดคลอง กับความแตกตางของผูเรียน จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูกระบวนการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิควิธีการสอนท่ี

เหมาะสมกับหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรความรูดวยตัวเองและวิธีการจัดการเรียนการสอนซอมเสริม

เพ่ือใหครูผูสอน เกิดความรูความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดบรรลุผลท่ีคาดหวัง 

รายป รายภาคและสงตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับสายรุง พงษวัน 

(2558) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา การนิเทศการสอนในโรงเรียนวัดศรี

เมือง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา ดานการจัดการเรียน

การสอน โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ เนรัญชญาดา หอมทิพย (2557) ไดทําการวิจัยเร่ือง

ความตองการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย

พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความตองการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนเทศบาลแหลม

ฉบัง 1 อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก 

4. การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดานการใชส่ือและการผลิตส่ือ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหมีการจัดแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน รองลงมา คือ ผูบริหารสนับสนุนใหครูใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารสนับสนุนใหครูไปเย่ียมชมการผลิต 

และการใชส่ือการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนอ่ืน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารและครูโรงเรียนในเขตอําเภอ 

รือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เห็นความสําคัญกับการใชส่ือใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมองวาการนิเทศการสอนดานการผลิตและการใชส่ือการเรียนการ

สอนเปนการแนะนําชวยเหลือโดยใชวิธีตาง ๆ ใหกับผูสอนเก่ียวกับการผลิตส่ือ ไดแก การผลิตส่ือการเรียน

การสอนท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูผูเรียนมีสวนรวมในการผลิตส่ือการสอน การสํารวจและจัดทํา

แหลงเรียนรูภายในภายนอกโรงเรียน และการใชส่ือการเรียน การสอน ไดแก เทคนิคการเลือกใชส่ือส่ิงพิมพ

ส่ือเทคโนโลยีส่ือวัสดุเคร่ืองมือและอุปกรณการชาง ใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน การใชภูมิปญญา ทองถ่ินในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล

การใชส่ือการเรียนการสอนเพ่ือให ครูผูสอนเกิดความรูความเขาใจสามารถผลิตและใชส่ือจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน และสอดคลองกับกาญจนา จันทะพันทธ (2554) ไดทําการวิจัยเร่ืองความตองการการนิเทศ

การสอน ของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความ
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ตองการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ดานการใชส่ือและ

การผลิตส่ือ โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ เกตุวดี ทักษิณาจาร (2559) ไดทําการ

วิจัยเร่ือง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอนของครูในอําเภอเมืองชลบุรี สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบวา ดานการใชส่ือและการผลิตส่ือ โดยรวมอยูในระดับ

มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ถิรวัฒน  ถัมพาพงษ (2555) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาและ 

แนวทางการแกไขปญหาการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ในอําเภอแกงหางแมว สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา แนวทางการแกไขปญหา  

การนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอแกงหางแมว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก 

5. การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดานการวัดและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูบริหารจัดหาหรือจัดทําคูมือในการจัดกิจกรรมการสอนและ

ประเมินผล เพ่ือเปนแนวทางในการวัดผลและประเมินผลของครู รองลงมา คือ ผูบริหารสนับสนุนใหครูเก็บ

รวบรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางไวเปนคลังขอสอบ และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ 

ผูบริหารจัดหาแหลงคนควาใหครูไดศึกษาเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน และผูบริหาร

จัดประชุม สัมมนาเก่ียวกับการวัดผลและการประเมินผล เพ่ือนําไปปรับปรุงการเรียนการสอน ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะผูบริหารและครูโรงเรียนในเขตอําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 ใหความสําคัญกับการวัดผลประเมินผลผูเรียน ซ่ึงการวัดผลประเมินผล เปนกระบวนการ

ทางการเรียนการสอนท่ีสามารถทําใหผูสอนทราบถึง ผลการสอน และผลการเรียนรูของผูเรียนวาประสบ

ผลสําเร็จ และบรรลุจุดประสงคของการเรียน การสอนท่ีต้ังใจไวหรือไม หากผลการวัดออกมาไมบรรลุตาม

วัตถุประสงคผูสอนสามารถท่ีจะหา วิธีการปรับปรุง แกไขตอไป สอดคลองกับภาวิดา นิลเอสงค (2555) ได

ทําการวิจัยเร่ือง ความตองการการนิเทศการสอนของครูในอําเภอสุไหงโกลก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานการวัดและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับ

มาก สอดคลองกับเนรัญชญาดา หอมทิพย (2557) ไดทําการวิจัยเร่ืองความตองการนิเทศการสอนของครู

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีผลการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ดานการวัดและ

ประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา จันทะพันธ (2554) ไดทําการ

วิจัยเร่ืองความตองการการนิเทศการสอนของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวา ความตองการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร ดานการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอยไดแก

ดานวัดผลและประเมินผล ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และดานการผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน 
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6. การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา 

โดยรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะระดับการศึกษา เปนตัวแปรท่ีส◌ําคัญตัว

แปรหน่ึง และมีความสัมพันธกับความตองการรับการนิเทศ เพราะระดับเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ

พฤติกรรมของบุคคลในองคการ การท่ีครูมีระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน อาจเพ่ิมทักษะและความชํานาญจน

สามารถนําความรู ความสามารถท่ีร่ําเรียนมาปรับการดําเนินงานใหเกิดผลดีแกหนวยงานได สอดคลองกับ

งานวิจัยของเนรัญชญาดา หอมทิพย (2557) ไดทําการวิจัยเร่ืองความตองการนิเทศการสอนของครูโรงเรียน

เทศบาลแหลมฉบัง 1 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความตองการนิเทศการสอนของครู

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือเปรียบเทียบ

ความตองการการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จําแนก

ตามระดับการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของถิรวัฒน ถัมพาพงษ (2555) ไดทํา

การวิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 

ในอําเภอแกงหางแมว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา แนว

ทางการแกไขปญหา การนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอแกงหางแมว สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 

7. การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอรือเสาะ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จําแนกตามประสบการณสอน พบวา 

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะประสบการณ

สอน เปนตัวแปรท่ีสําคัญตัวแปรหน่ึง และมีความสัมพันธกับความตองการรับการนิเทศเพราะประสบการณ 

เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการการท่ีครูมีประสบการณและปฏิบัติการสอนมา

นานนาจะมีทักษะและความชํานาญจนสามารถนําประสบการณมาปรับการดําเนินงาน ใหเกิดผลดีแก

หนวยงานไดสอดคลองกับงานวิจัยของวิภาวดี  หินขาว (2555) ไดทําการวิจัย เร่ืองความตองการนิเทศการ

สอนของครูและแนวทางการพัฒนาการนิเทศ การสอนภายในโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 18 ผลวิจัย ผลการวิจัยพบวา ความตองการการนิเทศการสอนของครูใน

โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามประสบการณสอน ผลการวิจัยพบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร วัตถุ (2560) ไดศึกษาการนิเทศภายใน

ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

จังหวัดจันทบุรี เม่ือจําแนกตามประสบการณสอน โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ระดับ .05 
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