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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยครั  งนี มีวัตถุประสงค์เพื  อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอน ใน 
  ด้าน ทําการศึกษาจากประชากรทั  งหมด ประกอบด้วยครูผู้สอนที ปฏิบ ัติหน้าที สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
จํานวน     คน เครื  องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) สถิติที ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ย (Mean) และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 ผลการวิจ ัยพบว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.51) โดยด้านที  มีค่าเฉลี  ยสูงสุด คือ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการนําระบบการนิเทศ
ภายในไปใช้ (µ = 3.  ) รองลงมาคือการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบการนิเทศภายใน (µ = 3.  ) การพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน
การวิเคราะห์ระบบการนิเทศภายใน (µ =  .  ) และการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบการนิเทศภายใน (µ =  .  ) 
ตามลําดับ ส่วนด้านที  มีค่าเฉลี  ยตํ  าสุด คือ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ และติดตามระบบการนิเทศภายใน (µ = 3.24) 
 
Abstract 

The purpose of this study was to develop the internal supervision system for schools under Udornthani Provincial 
Administrative Organization. This study focused on 5 aspects. The population consisted of 138 teachers. The instrument was 5-
rating scale questionnaire. Statistics used for analyzing the data composed of freequency, percentage, mean, and standard 
deviation. 

As a result of the data analysis, the following were found: 
The result showed that teachers have comments about the development of the internal supervision system in 

Udornthani Provincial Administration Organization as a whole has performed at a high level (µ = 3.51). The highest aspect was 
the application of an internal supervision system usage (µ = 3.73), the development of an internal supervision system 
understanding (µ = 3.62), the development of an internal supervision system analysis (µ = 3.55), the development of an internal 
supervision system design (µ = 3.45), respectively. The development of an internal supervision system audit and follow-up was 
the least aspect (µ = 3.24). 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 โลกในยุคป ั จจุบ ันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที  มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี  ยนแปลงที  เกิดขึ นอย่าง
รวดเร็ว จึงจําเป็นที  แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที  จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี  ยนแปลงที  เกิดขึ นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที  จะเผชิญกับ
ความท้าทายจากกระแสโลก โดยป ั จจัยสําคัญที  จะเผชิญการเปลี  ยนแปลง และท้าทายดังกล่าว ได้แก ่คุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพื  อ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื  องที  มีความจําเป็นอย่างยิ  ง การศึกษาต้องที  มีคุณภาพเพื  อทําให้ศักยภาพที  มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มที  ทําให้เป็นคนที  รู้จ ักคิดวิเคราะห์รู้จ ักแก้ป ั ญหา มีความคิดริเริ  มสร้างสรรค์ รู้จ ักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี  ยนแปลงที  เกิดขึ นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จ ักพึ  งตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 การจัดการศึกษา หรือการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที  มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได ้โดยถือว่าผู้เรียนสําคัญที  สุดนั  น ครูต้องมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาต ิรวมทั  งมีคุณภาพในการบริหารจัดการโดยรวมสู่ระบบประกันคุณภาพ การดําเนินการนิเทศ
ช่วยเหลือที  เอื อให้การทํางานของครูและโรงเรียนได้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ  ง เพราะจะช่วยให้เกิดการ
แลกเปลี  ยนการเรียนรู้ร่วมกัน และนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการทํางานของครูและโรงเรียนที  ยั  งยืน ดังนั  นบุคลากรทางการศึกษาจึงต้อง



 

ร่วมมือกันเพื  อทําหน้าที  ในการนิเทศช่วยเหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การนิเทศจึงเป็นกระบวนการพัฒนาผู้ปฏิบ ัติงานให้สามารถพัฒนา
ตนเอง เพื  อพัฒนาการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ชัดเจน ไทยแท.้ 2543: 3) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน มีนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื  อมุ่งหวังที  จะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านซ ึ  งการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดังกล่าวนั  น ต้องอาศัย
กระบวนการอย่างน้อย 3 กระบวนการคือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
การศึกษา โดยจะต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื  องสอดคล้องและควบคู่ก ันไป สําหรับกระบวนการการนิเทศการศึกษานั  นเป็นที  ยอมรับกัน
แล้วว่าการนิเทศที  เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียน เพราะคนที  อยู่ในโรงเรียนย่อมรู้สภาพป ั ญหาความต้องการในการ
นิเทศของบุคลากรในโรงเรียนเดียวกันได้ดีกว่า และมีแนวทางการนิเทศที  จะช่วยให้เกิดประสิทธิผลได้มากกว่าการนิเทศที  เกิดจากบุคคลที  
อยู่ภายนอกโรงเรียน การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกิจกรรมที  สําคัญ ที  ให้ผู้บริหารและครูปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในชั  นเรียนและ
โรงเรียน ซ ึ  งจะส่งผลให้หน่วยงานที  เกี  ยวข้องให้ความสนใจ และส่งเสริมการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนมากขึ น (อเนก ส่งแสง. 2541: 135) 
 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุดรธานี เป็นโรงเรียนที  มีการจัดการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
เพื  อให้ผู้เรียนมีความรู ้ ความสามารถ มีคุณธรรมนําความรู้ รวมทั  งได้มีการส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีความรู ้ ความเข้าใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที  เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแต่จากการกํากับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน พบว่าครูไม่มีแผนการ
เรียนรู้ที  เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ  มเติม 2545) และหลักสูตรการศึกษาขั  นพื  นฐาน 
พ.ศ. 2544 มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ ึ  งแสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนไม่ค่อยปรับวิธีเรียน เปลี  ยนวิธีสอน ไม่มีการวิเคราะห์
หลักสูตร การเขียนแผนการเรียนรู้ที  เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ขาดการใช้สื  อ ผลิตสื  อ และการใช้นวัตกรรมใหม ่ๆ นอกจากนั  นครูผู้สอนยังขาด
การเตรียมตัวก่อนการสอน และเรียนรู้อื  น ๆการวัดผลของครูมุ่งเน้นความรู้มากเกินไป และไม่นําผลการสอบมาใช้เพื  อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และปรับปรุงการเรียนของนักเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนของนักเรียนตํ  าไม่เป็นที  น่าพอใจ ครูไม่ให้
ความสําคัญกับการเขียนแผนการสอน ไม่มีการจัดทําแผนการสอนเพื  อนําไปใช้สอนจริง การกํากับติดตามประเมินผลและการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบที  ดีบุคลากรไม่เห็นความสําคัญของการศึกษา สภาพป ั จจุบ ัน ป ั ญหา และความต้องการของการนิเทศภายใน
โรงเรียนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ขาดสื  อและเครื  องมือในการนิเทศภายในโรงเรียน ขาดงบประมาณเพื  อการ
นิเทศภายในโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีภารกิจมากไม่มีเวลาปฏิบัติกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน ทําให้การปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียนไม่สมํ  าเสมอ บุคลากรขาดประสบการณ์ ความรู ้ความเข้าใจเกี  ยวกับการนิเทศการศึกษา ผู้ร ับการนิเทศไม่ยอมรับผู้นิเทศ 
 สภาพป ั ญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาค้นคว้าในฐานะบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที  ในการสอน อีกทั  งยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่าง  ๆจึงต้องการที  จะศึกษาระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการ
พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยนําหลักการวิจ ัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มาใช้
ในการดําเนินการศึกษา ทําการสํารวจระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอน ใน   ด้าน ได้แก่ 
 ) ความรู้ความเข้าใจในระบบการนิเทศภายใน  ) ความรู้ความเขา้ใจในการวิเคราะห์ระบบการนิเทศภายใน  ) ความรู้ความเข้าใจในการ
ออกแบบระบบการนิเทศภายใน  ) ความรู้ความเข้าใจในการนําระบบการนิเทศภายในไปใช้ และ  ) ความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ
และติดตามระบบการนิเทศภายใน ซ ึ  งผู้วิจ ัยมีความเชื  อว่าผลการศึกษาวิจ ัยที  ได้ในครั  งนี จะมีส่วนช่วยในการแก้ป ั ญหาดังกล่าวข้างต้นได้ อีก
ทั  งสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนา
ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ งขึ น 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื  อศึกษาระดับความคิดเหน็เกี  ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านเนื อหา 
  การวิจ ัยเรื  องนี  มุ่งศึกษาระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอน ใน   ด้าน 
ได้แก่  ) ความรู้ความเข้าใจในระบบการนิเทศภายใน  ) ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ระบบการนิเทศภายใน  ) ความรู้ความเข้าใจใน
การออกแบบระบบการนิเทศภายใน  ) ความรู้ความเข้าใจในการนําระบบการนิเทศภายในไปใช้ และ  ) ความรู้ความเข้าใจในการ
ตรวจสอบและติดตามระบบการนิเทศภายใน 
 ประชากรที ใช้ในการศึกษา 
  การวิจ ัยในครั  งนี ทําการศึกษาจากประชากรทั  งหมด ประกอบด้วยครูผู้สอนที  ปฏิบัติหน้าที  สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จํานวน     คน 



 

วิธีการวิจ ัย 
 การวิจ ัยเรื  องนี  มุ่งศึกษาระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอน ใน   ด้าน 
ทําการศึกษาจากประชากรทั  งหมด ประกอบด้วยครูผู้สอนที  ปฏิบัติหน้าที  สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จํานวน 
    คน 
 ผู้วิจ ัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื  องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งโครงสร้างคําถามเป็น 2 ตอน คือ ตอนที   1 ข้อมูล
พื นฐานของครูผู้สอน ลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด แบบเลือกตอบ (Checklist) และ ตอนที     ระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนา
ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอน จําแนกเป็น   ด้าน ได้แก่  ) ความรู้ความเข้าใจในระบบการนิเทศภายใน  ) ความรู้ความ
เข้าใจในการวิเคราะห์ระบบการนิเทศภายใน  ) ความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบการนิเทศภายใน  ) ความรู้ความเข้าใจในการนํา
ระบบการนิเทศภายในไปใช้ และ  ) ความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบและติดตามระบบการนิเทศภายใน มีระดับการวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) แบ่งออกเป็น   ระดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั  งนี  ทําการประมวลผลด้วยเครื  องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการ
วิจ ัย ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี   (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื  อ
อธิบายขอ้มูลพื นฐานของครูผู้สอน และใช้ค่าเฉลี  ย (Mean) และส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื  ออธิบายระดับความ
คิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการสํารวจข้อมูลจากครูผู้สอนที  ปฏิบัติหน้าที  สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในปีการศึกษา 
     จํานวน     คน สามารถสรุปผลการวิจ ัยได้ ดังนี  
  1. ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 86.93 มีประสบการณ์ในการสอนตํ  ากว่า    ปี คิดเป็นร้อยละ 40.58 และไม่มีวิทยฐานะ คิดเป็นร้อยละ   .   
   . ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.51) โดยด้านที  มีค่าเฉลี  ยสูงสุดคือการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการนําระบบการนิเทศภายในไป
ใช้ (µ = 3.  ) รองลงมาคือการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบการนิเทศภายใน (µ = 3.  ) การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ระบบการนิเทศภายใน (µ =  .  ) การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบการนิเทศภายใน (µ =  .  ) ตามลําดับ 
และด้านที  มคี่าเฉลี  ยตํ  าสุด คือ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ และติดตามระบบการนิเทศภายใน (µ = 3.24) โดยที   
    .  ความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบการนิเทศภายใน ข้อที  มีค่าเฉลี  ยสูงสุด คือ การ
พัฒนาการวางแผนระบบการนิเทศภายใน (µ =  .  ) และข้อที  มีค่าเฉลี  ยตํ  าสุดคือการพัฒนาการศึกษาวิธีการสร้างเครื  องมือสําหรับการ
นิเทศภายใน (µ =  .  ) 
    .  ความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ระบบการนิเทศภายใน ข้อที  มีค่าเฉลี  ย
สู ง สุ ด  คื อ  ก า ร พั ฒ น า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ั ญ ห า ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร นิ เ ท ศ ภ า ย ใ น  
(µ =  .  ) และข้อที  มีค่าเฉลี  ยตํ  าสุด คือ การพัฒนาการวิเคราะห์ระบบการประเมินผลสําหรับการนิเทศภายใน (µ =  .  ) 
    .  ความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบการนิเทศภายใน ข้อที  มีค่าเฉลี  ย
สูงสุด คือ การพัฒนาการศึกษาป ั ญหาในการออกแบบระบบการนิเทศภายใน (µ =  .  ) และข้อที  มีค่าเฉลี  ยตํ  าสุด คือ การพัฒนาการ
ออกแบบวิธีการประเมินผลการนิเทศภายใน (µ = 3.03) 
    .  ความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในการนําระบบการนิเทศภายในไปใช้ ข้อที  มีค่าเฉลี  ย
สูงสุด คือ การพัฒนาการศึกษาป ั ญหาในการนําระบบการนิเทศภายในไปใช้ (µ = 3.90) และข้อที  มีค่าเฉลี  ยตํ  าสุด คือ การพัฒนาการ
วางแผนในการนําระบบการนิเทศภายในไปใช้ (µ = 3.65) ซ ึ  งมีค่าเท่ากับการพัฒนาการประเมินผลการนิเทศภายใน 
    .  ความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ และติดตามระบบการนิเทศภายใน ข้อที  
มีค่าเฉลี  ยสูงสุด คือ การพัฒนาการตรวจสอบ และติดตามผลการประเมินการนิเทศภายใน (µ =  .  ) และข้อที  มีค่าเฉลี  ยตํ  าสุด คือ การ
พัฒนาการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติการนิเทศภายใน (µ =  .  ) 
   . ครูผู้สอนที  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบการ
นิเทศภายใน อยู่ในระดับมาก (µ = 3.  ) แต่ครูผู้สอนที  มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 
3.  ) ส่วนครูผู้สอนที  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพฒันาความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบการ
นิเทศภายใน อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.  ) แต่ครูผู้สอนที  มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ = 
3.  ) และครูผู้สอนที  มีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรีมีระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบและ



 

ติดตามระบบการนิเทศภายใน อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.  ) แต่ครูผู้สอนที  มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (µ = 3.  ) 
   . ครูผู้สอนที  มีประสบการณ์ในการสอนตํ  ากว่า    ปี มีระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ระบบการนิเทศภายใน อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.  )  แต่ครูผู้สอนที  มีประสบการณ์ในการสอน   –   ปี มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (µ = 3.  ) เช่นเดียวกับครูผู้สอนที  มีประสบการณ์ในการสอนตั  งแต่    ปี ขึ  นไป (µ = 3.  ) และครูผู้สอนที  มีประสบการณ์
ในการสอนตํ  ากว่า    ปี มีระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบการนิเทศภายใน อยู่ในระดับมาก 
(µ = 3.  ) แต่ครูผู้สอนที  มีประสบการณ์ในการสอน   –   ปี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.  ) เช่นเดียวกับครูผู้สอน
ที  มีประสบการณ์ในการสอนตั  งแต่    ปี ขึ  นไป (µ = 3.  ) 
   . ครูผู้สอนที  มีวิทยฐานะชํานาญการมีระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบการนิเทศภายใน 
อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.  ) แต่ครูผู้สอนที  ไม่มีวิทยฐานะมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ = 3.  ) เช่นเดียวกับครูผู้สอนที  มีวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ  (µ = 3.  ) และครูผู้สอนที  ไม่มีวิทยฐานะมีระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์
ระบบการนิเทศภายใน อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.  ) แต่ครูผู้สอนที  มีวิทยฐานะชํานาญการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ = 
3.  ) เช่นเดียวกับครูผู้สอนที  มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (µ = 3.  ) ส่วนครูผู้สอนที  ไม่มีวิทยฐานะมีระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบการนิเทศภายใน อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.  )            แต่ครูผูส้อนที  มีวิทยฐานะ
ชํานาญการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ = 3.  ) เช่นเดียวกับครูผู้สอนที  มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (µ = 3.  ) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีประเด็นสําคัญที  จะ
นํามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี  
   . จากผลการวิจ ัยพบว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที  มีค่าเฉลี  ยสูงสุด คือ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการนําระบบการนิเทศ
ภายในไปใช้ ซ ึ  งสอดคล้องกับจิราวัตร สุขเกษม (2546: 114-119) ในการศึกษาการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนมิตรภาพ สังกัดกรม
สามัญศึกษา อําเภอแกดํา จ ังหวัดมหาสารคาม ที  กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน ข้อสรุปของป ั ญหา คือ ครูผู้สอนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเรื  องการนิเทศภายใน 
   . จากผลการวิจ ัยพบว่า ความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในการนําระบบการนิเทศภายในไปใช้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาป ั ญหาในการนําระบบการนิเทศภายในไปใช้ และการพัฒนาการประเมินผลการ
นิเทศภายใน อาจเนื  องมาจากครูผู้สอนตอ้งการที  จะพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในการนําระบบการนิเทศภายในไปใช้ เพราะหากผู้ร ับการ
นิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี  ยวกับระบบการนิเทศภายใน จะช่วยให้เกิดการประสานสัมพันธ์ที  ดีต่อกัน ในการปฏิบัติงานที  ชัดเจน สามารถ
นําความรู้ตามหลักวิชาการ แนวคิดทฤษฎ ีของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที  ได้รับจากการนิเทศตามกระบวนการพัฒนาระบบทั  ง 5 
ข ั  นตอน มายึดถือปฏิบัติในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. จากผลการวิจ ัยพบว่า การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบการนิเทศภายในอยู่ในระดับปานกลาง ซ ึ  ง
สอดคล้องกับเพียงใจ แจ่มเงิน (2546: 78) ในการศึกษาสภาพและความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนนครเจดีย ์
จ ังหวัดลําพูน ที  กล่าวว่าการชี แจงให้ครูเข้าใจหลักการ เหตุผล ข ั  นตอนและรายละเอียดการเยี  ยมนิเทศชั  นเรียนการสังเกตการสอน มี
ค่าเฉลี  ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
   . จากผลการวิจ ัยพบว่า ครูผู้สอนที  มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในระบบการนิเทศภายใน การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบการนิเทศภายใน และการพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน
การตรวจสอบและติดตามระบบการนิเทศภายในต่างกัน ทั  งนี เพราะในการศึกษาระดับปริญญาโทมีกระบวนการเรียนรู้ที  เน้นการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์มากกว่าในระดับปรญิญาตรี โดยเฉพาะในวิชาเรียนที  มีการฝึกทักษะการทําวิจ ัย ซ ึ  งกระบวนการดังกล่าวส่งเสริม
ความรู้ความเขา้ใจต่อกระบวนการทํางานได้ดีขึ น 
   . จากผลการวิจ ัยพบว่า ครูผู้สอนที  มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ระบบการนิเทศภายใน การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบการนิเทศภายใน ที  แตกต่าง
กัน ซ ึ  งไมส่อดคล้องกับแทคเกอร์ (Tagger. 2002: 3942-B) ในการศึกษาความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพโดยรวมกับการปฏิบัติการนิเทศ ที  
กล่าวว่า จํานวนปีที  มีประสบการณ์ในการทํางาน ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการปฏิบัติของผู้ร ับผิดชอบ อาจเนื  องมาจากระยะเวลา
ที  ทําการศึกษามีความแตกต่างกัน รวมทั  งกลุ่มประชากรที  ทําการศึกษาอยู่ในภูมิประเทศที  ต่างกัน เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที  ต่างกัน 
ความคิดเห็นของประชากรจึงแตกต่างกันด้วย 
 



 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผู้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี  
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ควรกําหนดรูปแบบวิธีการนิเทศติดตามให้ชัดเจนสอดคล้องกับลักษณะงานและตัวบุคคล และก่อนดําเนินการพัฒนา
ระบบการนิเทศภายในโรงเรียน ควรให้บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายมีความรู ้ความเข้าใจ และให้ศึกษากรอบงานบริหารจัดการอย่างละเอียด
ลึกซ ึ ง 
  2. ควรสร้างความสัมพันธ์ที  ดีให้เกิดขึ นระหว่างผู้นิเทศกับผู้ร ับการนิเทศ เพื  อให้การปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียน
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั  งควรสร้างเจตคติหรือความรู้สึกที  ดีต่อการนิเทศภายในให้กับครูผู้สอน เพื  อให้ครูผู้สอนมีความรู้สึก
มั  นใจในตนเอง 
  3. ควรสร้างความเชื  อมั  นด้วยการกระตุ้นให้กําลังใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที  ของครูอยู่เสมอ มีการเสริมแรง
อย่างเหมาะสม จะช่วยเสริมให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื  อง และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา อีกทั  งผู้บริหารควรปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างในการพฒันางานตามบทบาทของครูเพื  อสร้างความศรัทธา และความเชื  อมั  นในผู้บริหารให้กับครูผู้ใต้บ ังคับบัญชา 
  4. ควรให้ผู้ที  เกี  ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทุกฝ ่ ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการนิเทศภายในของ
โรงเรียน รวมทั  งควรสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง และสร้างวิส ัยทศัน์ร่วมเพื  อพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้บรรลุเป้ าหมาย 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาค้นคว้าครั  งต่อไป 
   . ควรทําการศึกษาป ั จจัยต่าง ๆที  มีผลต่อการพัฒนาระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ 
  2. ควรทําการวิจ ัยเพื  อการพัฒนาระบบการนิเทศภายในตามกรอบงานที  เฉพาะเจาะจง 
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