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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชน .อ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา .โดยจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา.ประสบการณ์ในการท างานและขนาดโรงเรียน.โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้.คือ.ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน .อ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา.ปีการศึกษา.2562.จ านวน.186.คน.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า.มีความเชื่อมั่น.(Reliability).เท่ากับ..97.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ .ค่าร้อยละ 
(Percentage).ค่าเฉลี่ย.(Mean).ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(Standard.Deviation).การทดสอบค่าที.(t-test) 
การทดสอบคา่เอฟ (F-test)  

ผลการวิจัยพบว่าการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ
การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและขนาดโรงเรียน พบว่า ครูผู้สอนที่
มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานแตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาด
โรงเรียนแตกต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ
แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: การนิเทศภายใน, โรงเรียนเอกชน 
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Abstract 
The research aimed to study and compare the internal supervision of 

administrators of private schools in Sadao district, under Office of the Private Education, 
Songkhla Province varied by educational degrees, work experiences and school sizes. 
The samples of were 186 private school teachers working under Office of the Private 
Education Songkhla Province in Sadao District in the academic year 2019. The data were 
collected by a set of five-rating scale questionnairse with the reliability at 0.97, and 
analyzed by percentages, mean, standard deviation, t-test and F-test. 

The results of revealed that The levels of the Internal Supervision of Education 
Institution Administrations in Private Schools under Office of the Private Education 
Songkhla Province were high both on the whole and separate aspects. Arranged from 
greastest to least, they were the direct assists for teachers, group work development, 
curriculum development, promotion of professional experiences, and conduction of 
classroom research respectively. The comparison of the Internal Supervision of 
Education Institution Administrations in Private Schools under Office of the Private 
Education Songkhla Province varied by educational degrees, work experiences, and 
school sizes was found that (1) the teachers with different educational background, on 
the whole and separate aspects, were not significantly different. (2) The teachers with 
different working experiences, on the whole and separate aspects, were not significantly 
different. (3) The teachers who worked in different school sizes overall were not 
significantly different, except the promotion of professional experiences that was 
significantly different at .05. 
Keywords: Internal Supervision, Private Schools 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 มาตรา 4  
ได้ก าหนดว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ถาวรและน าไปสู่ความส าเร็จที่
คาดหวัง เครื่องมือส าคัญที่ช่วยสถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเองได้  คือ การสร้าง
ระบบนิเทศภายในสถานศึกษา องค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยให้ระบบนิเทศภายในสถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman,.2004,.p. 11) เป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ทักษะการ
ท างานกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหา สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้กับครูผู้สอน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการวางแผนการด าเนินการก่อนที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับครูผู้สอนการ
มีส่วนร่วมของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้และการ
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ประเมินผลการช่วยให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพ้ืนฐานสามารถใช้กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ในการด าเนินงาน  
  ที่ผ่านมาการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสงขลา ยังไม่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้การจัดการเรียนการ
สอนขาดการก ากับนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างเข้มข้นในทุกระดับ ครูไม่เห็นความส าคัญของการ
นิเทศ  ขาดการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานภายใน และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ค่าเฉลี่ย 4 
กลุ่มสาระ คือ 39.47 อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศและระดับสังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสงขลา ดังนั้นหากใช้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัด
การศึกษาก็สามารถบ่งบอกได้ว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพ่ือน า
ผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดโรงเรียน 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน 

การนิเทศมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับโรงเรียนหรือสถาบัน การศึกษา 
ส าหรับความหมายของการนิเทศตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีจุดเน้น
แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัย แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคนั้นมีจุดมุ่งหมายที่ตรงกัน 
ก็คือ ต้องการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายการนิเทศภายใน
โรงเรียนไว้ ดังนี้ 

Glickman (2016,.p..6) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ว่าเป็นแนวคิด
เกี่ยวกับงานและหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสอนในหลักสูตร การจัดครู
เข้าสอน การจัดสื่อการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครูรวมทั้งการประเมินการเรียน
การสอน 

เมธี ฮ่งภู่ (2554,.น..10) กล่าวถึง ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา ว่าการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเป็นการท างานร่วมกันกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งให้เกิดประสิทธิผลในด้านการเรียนการสอนช่วยให้ครูรู้จักช่วยเหลือตนเอง และมี
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จุดมุ่งหมายเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นส าคัญ .ตลอดจนมุ่งพัฒนาครูอาจารย์ใน
สถานศึกษาให้รู้จักวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น .เพ่ือท าให้การศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความ
คาดหมายของการศึกษา 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2559,.น..216) กล่าวถึง ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน.คือ
กระบวนการในการปฏิบัติงานทางการศึกษาท่ีผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ร่วมมือกันจัด
ขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน.อันจะน ามาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน 
และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียนในทุกด้าน.โดยบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงเป็นการพัฒนา
ความก้าวหน้าของครูอีกทางหนึ่งด้วย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

    ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 
       (Inpendent Variables)                            (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน 
อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากร คือ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน
เอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 363 คน 
(ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา, 2562) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตาราง Krejcie and 
Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 186 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Stratifed 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกเป็น 
วุฒิการศึกษา 

1. ปริญญาตรี 
2. สูงกว่าปริญญาตรี 

ประสบการณ์ในการท างาน 
1. น้อยกว่า 5 ปี 
2. ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 
3. มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 

ขนาดโรงเรียน 
1. ขนาดกลาง 
2. ขนาดใหญ่ 

การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

1. การให้ความช่วยเหลือแกค่รูโดยตรง 
2. การพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม 
3. การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
4. การพัฒนาหลักสูตร 
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
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Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียนและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
การจับสลากแบบไม่ใส่คืน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อ
การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลา .ที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากงานวิจัยของนพพงศ์ คงประจักร (2556,.น..115-122) และ        
เมธินี สะไร.(2560,.น..89-94) โดยแบบสอบถามมีค าถามรวม.43.ข้อ.ซึ่งจ าแนกเป็นรายด้าน.ดังนี้.1) การ
ให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct.assistance) มีข้อค าถาม.10.ข้อ.2) การพัฒนาทักษะการท างาน
กลุ่ม (Group.development) มีข้อค าถาม.8.ข้อ.3) การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Professional 
development) มีข้อค าถาม.7.ข้อ.4) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development) มีข้อค าถาม 9 
ข้อ 5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action research) มีข้อค าถาม.9.ข้อ.ลักษะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3. วิธีการสร้างเครื่องมือ.โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาค้นคว้า ต ารา เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการทบทวน
วรรณกรรม 3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบโครงสร้างค าถาม แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 4) น าแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้อง
ของภาษา โดยหาค่า.IOC.จ านวน.3.คน.น าผลมาวิเคราะห์รายข้อ.โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของ 
ข้อค าถามแต่ละข้อ มีค่าตั้งแต่ 0.67 5) น าแบบสอบถามที่ได้ท าการปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้ต่อไป.6) น าแบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) เพ่ือหาความเชื่อมั่นกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน 
30.คน.แล้วน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม.โดยใช้สูตรการ
หาคา่สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ของ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับมีค่า..97.7) น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้มาท าการปรับปรุง
แก้ไขข้อความบางอย่างให้กระชับชัดเจนมากข้ึน และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์อีก
ครั้งก่อนน าไปใช้จริง 

4. การเก็บรวมรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้.1).ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัย และหนังสือขอความ
อนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2).ผู้วิจัย
น าแบบสอบถามไปส่งที่โรงเรียนด้วยตนเอง หลังจากส่งแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยจะไปรับแบบสอบถามคืน
ด้วยตนเอง 3) น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วด าเนินการวิเคราะห์สรุปผลตาม
ขั้นตอนของการวิจัย 

5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1).น าแบบสอบถามมา
ตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2).วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน .อ าเภอสะเดา 

สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา .จ าแนกตามวุฒิการศึกษา.โดยภาพรวมและ
รายด้าน (n = 186) 

การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชน 

ปริญญาตรี 
n = 164 

สูงกว่า
ปริญญาตรี   

n = 22 t p 

 S.D.  S.D. 
1.  ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 3.96 0.57 3.95 0.53 0.60 0.95 
2.  ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม 3.86 0.64 3.80 0.52 0.44 0.66 
3.  ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ 3.85 0.65 3.79 0.59 0.46 0.65 
4.  ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3.85 0.65 3.73 0.60 0.80 0.42 
5.  ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 3.74 0.68 3.67 0.59 0.45 0.65 

รวม 3.85 0.58 3.79 0.51 0.49 0.63 
 
  จากตารางที่.1.พบว่า.ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน.มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน .อ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน.อ าเภอสะเดา 

สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา .จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
โดยภาพรวมและรายด้าน (n = 186) 

การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนเอกชน 

น้อยกว่า 5 ปี 
n = 74 

ตั้งแต่          
5 - 10 ปี 
n = 60 

มากกว่า    
10 ปีขึ้นไป 

n = 52 
 S.D.  S.D.   S.D. 

1.  ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 3.74 0.52 4.18 0.50 4.03 0.59 
2.  ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม 3.66 0.56 4.04 0.60 3.92 0.68 
3.  ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ 3.58 0.52 4.05 0.68 3.98 0.63 
4.  ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3.62 0.60 4.00 0.65 3.94 0.62 
5.  ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 3.50 0.64 3.94 0.64 3.80 0.67 

รวม 3.63 0.51 4.04 0.56 3.93 0.58 
 
 
 

X X

X X X
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  จากตารางที่ 2 พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ .5.-.10.ป ี
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวมสูงสุด 
รองลงมาคือ ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และน้อยกว่า.5.ปี.ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน.อ าเภอสะเดา.สังกัด

ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา.จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน.โดยภาพรวม 
และรายด้าน 

การนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนเอกชน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่
ครูโดยตรง 

ระหว่างกลุ่ม 2 6.61 3.31 11.53*** 0.000 
ภายในกลุ่ม 183 52.49 0.29   

รวม 185 59.10    
ด้านการพัฒนาทักษะการ
ท างานกลุ่ม 

ระหว่างกลุ่ม 2  4.99 2.49 6.80*** 0.001 
ภายในกลุ่ม 183 67.07 0.37   

รวม 185 72.06    
ด้านการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 2  8.50 4.25 11.64*** 0.000 
ภายในกลุ่ม 183 66.84 0.37   

รวม 185 75.34    
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างกลุ่ม  2  5.57 2.78 7.19*** 0.001 

ภายในกลุ่ม 183 70.86 0.39   
 รวม 185 76.43    
ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน 

ระหว่างกลุ่ม  2  6.64 3.32 7.97*** 0.000 
ภายในกลุ่ม 183 76.30 0.42   

 รวม 185 82.94    
โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม  2  6.31 3.16 10.69*** 0.000 

ภายในกลุ่ม 183 54.03 0.30   
รวม 185 60.34    

 *** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .001 
   

จากตารางที่ 3 พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
นิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน 
จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทุกด้าน 
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน .อ าเภอสะเดา
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและ
รายด้าน (n = 186) 

การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชน 

ขนาดกลาง 
n = 48 

ขนาดใหญ่ 
n = 138 t p 

 S.D.  S.D. 
1.  ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 3.98 0.61 3.95 0.55 0.28 0.77 
2.  ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม 3.71 0.72 3.91 0.58 -1.92 0.06 
3.  ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ 3.67 0.74 3.90 0.59 -2.18* 0.03 

4.  ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3.73 0.77 3.87 0.59 -1.37 0.17 
5.  ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 3.56 0.86 3.79 0.58 -1.69 0.10 

รวม 3.74 0.68 3.89 0.53 -1.54 0.13 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
  จากตารางที่.4.พบว่า.ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน .มีความ
คิดเห็นต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน .อ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา .จ าแนกตามขนาดโรงเรียน.โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน.เมื่อพิจารณา    
เป็นรายด้าน.พบว่า.ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่    
ระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน.อ าเภอสะเดา 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
  1..การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน .อ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา.โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก.เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก 
ไปน้อย ได้แก่ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม .ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร.ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามล าดับ 
  2..ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน .อ าเภอสะเดา 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา.จ าแนกตามวุฒิการศึกษา.ประสบการณ์ในการท างานและ
ขนาดโรงเรียน.พบว่า.ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน .โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน .ครูผู้สอนที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน.โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน.ยกเว้นด้านการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 

X X
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สรุปและอภิปรายผล 
  จากการวิเคราะห์การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน .อ าเภอสะเดา.สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา.สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1..การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน .อ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา.ตามความคิดของครูผู้สอน.โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก.ทั้งนี้
เนื่องจากส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา .จัดการศึกษา.ส่งเสริม.สนับสนุน.ก ากับ.ดูแล.นิเทศ 
ติดตามการจัดการศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ.โดยยึดนโยบาย.ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ.ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและจัดท าคู่มือการ
นิเทศภายในสถานศึกษา.เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา .พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร.ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา.ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาหามะ.ดือเร๊ะ (2555,.น..85) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
บริหารงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา .
เขต.2.ผลการวิจัย.พบว่า.ระดับการบริหารงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา .ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.2.ภาพรวมอยู่ในระดับมาก.เช่นเดียวกับการศึกษาของปนัดดา 
ศิริพัฒนกุล (2558,.น..65) ได้ศึกษาเรื่องบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา.ขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดระยอง.จันทบุรี.และตราด.โดยรวมอยู่ในระดับมาก.และสอดคล้องกับการศึกษาของ.เมธินี สะไร 
(2560,.น. 67) ได้ศึกษาเรื่อง.การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหพัฒนา .อ าเภอรือเสาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส.เขต.1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์.พบว่า 
ระดับการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหพัฒนา .อ าเภอรือเสาะ.ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส.เขต.1.ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก.ด้านที่มีการนิเทศภายใน
ระดับสูงที่สุด.คือ.ด้านการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ.รองลงมาคือ.ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม 
และด้านการพัฒนาหลักสูตร.ส่วนการนิเทศภายในที่มีระดับต่ าที่สุด.คือ.ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครู
โดยตรง  

2..การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดโรงเรียน อภิปรายผลได้ดังนี้ 
   2.1 ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน .อ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
แตกต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน .ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้.ทั้งนี้เนื่องจาก
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาให้ความส าคัญกับการบริหารการนิเทศ เพราะงานนิเทศเป็นงาน
ที่ต้องควบคู่ไปกับงานบริหารเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลกากรของสถานศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการท างาน เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดีซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับราตรี สายเขียว (2557 ,.น.79) ได้ท าการศึกษาสภาพการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด .เขต.2.เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 จ าแนกตาม  วุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สมพงษ์ เกสร (2552,.น..72) ได้ศึกษาเรื่องการด าเนินการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของครูและ
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ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช .เขต.1.พบว่า.ครู
และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 1 ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   2.2 ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา แตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..001.ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ .เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบคู่ที่แตกต่างกัน .2.คู่.คือ.ครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 5 – 10 ปี และมากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน
สูงกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ทุกด้าน ยกเว้นด้านการพัฒนาทักษะการ
ท างานกลุ่ม พบคู่ที่แตกต่างกัน 1 คู่ คือ ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 5 – 10 ปี มีความ
คิดเห็นต่อการนิเทศภายในสูงกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้เนื่องจาก
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานมากมีทักษะประสบการณ์ในการท างานมานานจึงสามารถที่จะ      
เปรียบเทียบสภาพการบริหารในสถานศึกษาได้ดีดว่าครู้ผู้สอนที่มีประสบการณ์น้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
ปนัดดา ศิริพัฒนกุล (2558,.65) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด.จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับหะมะสูติง มามะ (2556,.น. 103) ได้วิจัยเรื่อง
บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา พบว่า บทบาท
การนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา จ าแนกตามประสบการณ์ 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.3 ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน .จังหวัด
สงขลา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน.พบว่า.ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ..05.ทั้งนี้เนื่องจากส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาการด าเนินการนิเทศภายใน เพราะการนิเทศเป็นการขับเคลื่อนการท างานของโรงเรียนให้บรรลุตาม
เป้าหมาย โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาท า        
การนิเทศ 100% ภายในโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารจึงมีบทบาทส าคัญที่สุด.คือ.การนิเทศภายในโรงเรียนจะ
ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์.และโครงสร้างของกระบวนการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้มีการจัดให้ผู้บริหารได้ท าการนิเทศสม่ า เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ     
หะมะสูติง มามะ (2556,.น. 103) ศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลาตามความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียนครูสอนสายศาสนาและครูสอนสาย
สามัญที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1..จากการวิจัย การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พบว่า ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนที่
ตรงกับความต้องการของครู เพ่ือพัฒนาทางวิชาชีพ ให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
มากที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
  2..จากการวิจัย การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พบว่า ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน อยู่ในล าดับต่ าสุด 
ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูทั้งในและนอกโรงเรียน ส่งเสริมการน า
วิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนจริง ให้ความรู้และค าแนะน าในการท าวิจัยที่ถูกต้องแก่ครู เพ่ือให้ครูสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. จากการวิจัย ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดแตกต่างกัน.มีความคิดเห็นต่อการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน .อ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา.จ าแนกตามขนาดโรงเรียน.โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน.เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน.พบว่า.ด้านการ
เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05.ดังนั้นผู้บริหารควร
วางแผนการปฏิบัติงานที่มีระบบและจะต้องมีการส ารวจความต้องการของครูก่อนจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ เพื่อให้ตรงตามความต้องการและครูสามารถน าไปพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าจนประสบความส าเร็จ .โดยผู้ที่มีส่วนส าคัญในความส าเร็จ
ครั้งนี้คือ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์.อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ให้โอกาสให้ค าปรึกษา
ค าแนะน า คอยชี้แนะแนวทางทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย .อีกทั้งขอขอบคุณ.ดร.ศัจนันท์.แก้ววงศ์ศรี 
และรองศาสตราจารย์.ดร.รุ่งชัชดาพร.เวหะชาติผู้ทรงคุณวุฒิ.ที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้มุมมอง 
ข้อคิดเห็นและค าแนะน าต่าง ๆ ขอขอบคุณ นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลา นายติณณพัศ กล่ าจีน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย และนายสุรเดช แสงจันทร์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระตะ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจสอบ ให้ค าแนะน าเป็นอย่างดียิ่งในการ
สร้างเครื่องมือวิจัย และขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนเอกชน อ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลา ที่สละเวลาให้ความร่วมมือในให้ข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณครอบครัว 
เพ่ือน.ๆ.พ่ี.ๆ.น้อง.ๆ.นักศึกษาปริญญาโท.หลักสูตรการบริหารการศึกษา .ที่ให้การแนะน า เสนอแนะ 
ช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความร่วมมืออีกหลายท่าน.ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้
ทั้งหมด จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
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