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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครั6 งนี6 มีวตัถุประสงคเ์พื9อ ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั6นพื6นฐานในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์ การปฏิบติังาน 
และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งที9ใชใ้นการวิจยัครั6 งนี6  ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี 
และตราด จาํนวน 358 คน ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั6นตามสัดส่วน เครื9องมือที9ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดค้่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 
0.21 - 0.83 และมีค่าความเชื9อมั9นเท่ากบั 0.88 ส่วนสถิติที9ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี9ย ค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One - way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่าง
ของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั6นพื6นฐานการศึกษา 
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศ
ภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั6นพื6นฐานในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบติังาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที9ระดบั .05 3) ผลการเปรียบเทียบ
บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั6นพื6นฐานในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ           
ที9ระดบั .05   
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Abstract 

 

 This research was to study and compare the role of internal supervision of the administrations 

of Basic Education in Rayong, Chanthaburi and Trat  Provinces by experienced practitioners and 

the size of the school .The samples used in this study consisted of 358 teachers in Rayong, 

Chanthaburi and Trat Provinces by random stratified proportionate. The instrument used to collect 

the data a 5 – rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.21 to 0.83 and the 

reliability was at 0.88. The statistical analysis used were percentage, mean and standard deviation.  

t-test, and one-way analysis of variance (One - way ANOVA) and Scheffe’s method to analyses 

the data. 

 The results showed that: 1) The role of internal supervision of the administrations of  

Basic School Education in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces were at the high level.  

2) The comparison of the administration’s interal supervision role of Basic School Education in 

Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces by experienced practitioners found that the overall 

difference was statistically significant at the level .05 3) The comparison of the administration’s 

internal supervision role of Basic School Education in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces 

by size of school in overall and each expect difference were statistically significant at the 0.05 

level. 

 

 




