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บทที� 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครั งนี เป็นการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน
การศึกษา ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ซึ- งผูว้จิยัไดส้รุปผล อภิปรายผล และให้ขอ้เสนอแนะ
การวจิยั ดงันี  
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื-อศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด 
 2. เพื-อเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังาน และขนาดของสถานศึกษา  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
  ประชากรที-ใชใ้นการวิจยัครั งนี  ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 5,090 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย  
  กลุ่มตวัอยา่งที-ใชใ้นการวิจยัในครั งนี  ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และ
ตราด ปีการศึกษา 2557 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอย่างของเครจซี- 
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610)  และการสุ่มแบบแบ่งชันตามสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) โดยใชข้นาดของสถานศึกษาเป็นชันในการสุ่มไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
358 คน 
 3. เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
  เครื-องมือที-ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั งนี  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม จาํนวน            
1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี  
     ตอนที- 1 เป็นแบบสอบถามเกี-ยวกบัขอ้มูลทั-วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดของสถานศึกษา  
      ตอนที- 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ซึ- งกาํหนดคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามแบบของ
เบสท ์และคาห์น (Best and Kahn)  
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 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
      ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขันตอนดงัต่อไปนี  
      1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ 
สถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เพื-อแจง้ให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของ
การวจิยั และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื-อการวจิยั 
  2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแบบสอบถามให้
สถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด และกาํหนดวนัรับคืนแบบสอบถาม 
  3. นาํขอ้มูลที-ไดจ้ากแบบสอบถามที-สมบูรณ์ มาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล  
     1. ขอ้มูลเกี-ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
และขนาดของสถานศึกษา วเิคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
  2. ขอ้มูลเกี-ยวกบัการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด วเิคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี-ยและค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน แลว้นาํ
ค่าเฉลี-ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดงันี  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 
2550 : 55) 
  3. วเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยการทดสอบ
ค่าที (t-test) 
  4. วิเคราะห์ขอ้มลการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขันพืนฐานในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื*อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ
จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
  5. นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ในรูปตารางประกอบบรรยาย 
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐานการศึกษา 
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด สรุปผลการวจิยัไดด้งันี  
 1. ขอ้มูลของครูผูส้อนพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาก  
จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานนอ้ย จาํนวน 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.20 และครูผูส้อนส่วนใหญ่ ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 133 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.20 ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 และสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ จาํนวน 105 คิดเป็นร้อยละ 29.30 
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 2. บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี 
และตราด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื-อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการให้ความช่วยเหลือแก่ครู
โดยตรง ดา้นการสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการในชันเรียน และด้านการพฒันาหลกัสูตรอยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี-ยจากมาก 
ไปหาน้อย คือ ดา้นให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ดา้นการสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ และดา้น
การพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม  ดา้นการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชันเรียน และดา้นการพฒันาหลกัสูตร  
 3. การเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดของสถานศึกษา  
มีดงันี  
  3.1 บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที-ระดบั .05 
  3.2 บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที-ระดบั .05  
 
อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจยัครั งนี  มีประเด็นสําคญัเกี-ยวกบัการศึกษาบทบาทการนิเทศภายใน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐานการศึกษา ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ดงัต่อไปนี   
 1. บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐานการศึกษา ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี เป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนมาก
ไดรั้บการศึกษาสูง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ประกอบกบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขันพืนฐานการศึกษา ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ไดรั้บการอบรมในดา้นต่าง ๆ 
อยู่เป็นประจาํจึงมีส่วนทาํให้ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหาร ตลอดจนเทคนิค
ต่าง ๆ ที-สามารถนาํมาใช้ในกระบวนการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น นอกจากนี
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที-แกไ้ขเพิ-มเติม (ฉบบัที- 2) พ.ศ. 2545 ไดบ้ญัญติั
ไวว้า่ การจดัการศึกษา ตอ้งเป็นไปเพื-อพฒันาคนให้เป็นมนุษยที์-สมบูรณ์ทังร่างกายจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้-นไดอ้ยา่งมี
ความสุข กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มศกัยภาพ การดาํเนินการดังกล่าวให้บรรลุผล จาํเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
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พฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ การดาํเนินการดังกล่าวให้บรรลุผล จาํเป็นต้องมีการ
เปลี-ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆในการจดัการศึกษาที-มีเงื-อนไขปัญหา ทังในด้านปัจจยัและ
กระบวนการทาํงาน โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศภายใน นับว่าเป็นกระบวนการที-จะต้อง
ปฏิบติัอย่างเป็นระบบ เพราะการนิเทศภายในเป็นกระบวนการทาํงานร่วมกันของบุคลากร
ในสถานศึกษาที-จะส่งเสริม สนบัสนุน ปรับปรุงหรือพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนโดยที-ผูบ้ริหารต้องจดัดาํเนินการเพื-อช่วยเหลือครู ให้ปฏิบติังานในหน้าที-ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวญัและกาํลงัใจดีพร้อมที-จะร่วมกนัทาํงานดว้ยความเต็มใจซึ- งการดาํเนินการดงักล่าว
จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารมีความสําคญัในการดาํเนินการด้านนี  
ผูบ้ริหารจึงมีความตระหนกัในความสําคญัของการนิเทศภายในเป็นอยา่งดี (ธีระศกัดิi   เลื-อยไธสง. 2550 
: 15) ทาํให้บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัในระดบัมาก ซึ- งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของนิตย ์ ประจงแต่ง (2548 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื-อง บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที-การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า บทบาทการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนที-การศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูใ่น
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริศกัย ์ คูณภาค (2548 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื-อง บทบาทการ
นิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํ สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) ขา้ราชการครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียน
แกนนาํ สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเป็น 
เพราะวา่การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการปฏิบติังานกนัระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
ที-เป็นระบบต่อเนื-อง โดยมีการปรับปรุง แกไ้ขกพฒันาการปฏิบติัการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ

และส่งผลใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันา และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาทุกดา้น จึงทาํให้บทบาท
การนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 2. บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี 

ตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั 

.05 ทังนี เป็นเพราะวา่ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานที-ไม่เท่ากนั ก็อาจส่งผลทาํให้การนิเทศภายในมาก

หรือน้อยตามประสบการณ์ตามไปดว้ย ประกอบกบัการที-ผูบ้ริหารบางคนมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานมากมกัจะมีการพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถมากขึน ทังนี เนื-องจากผูที้-มีประสบการณ์

มากมกัจะมีความรู้ความเขา้ใจสภาพปัญหาและความตอ้งการที-แทจ้ริงของสถานศึกษาดีกวา่ผูที้-มี

ประสบการณ์นอ้ย และก็จะทาํให้การพฒันาการนิเทศภายในเป็นไปไดร้วดเร็วยิ-งขึน เพราะในยุคสังคม

ข่าวสารโลกแคบลง ย่อโลกโดยเครื-องมือที-ทนัสมยัเช่นปัจจุบนัความเปลี-ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

การปรับตวั การพฒันาตนเอง พึ-งตนเองของสถานศึกษา ควรมีบุคคลในสถานศึกษาที-ตื-นตวัและปรับตวั
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ให้พฒันา ใช้หลกันิเทศพึ-งตนเอง โดยบุคลากรที-มีประสบการณ์มากเป็นหลกั  (กรองทอง  จิรเดชากุล. 

2550 : 5) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หะมะสูติง  มามะ (2556 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื-อง บทบาทการนิเทศ

ภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา พบว่า บทบาทการนิเทศ

ภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา จาํแนกตามประสบการณ์

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ วิฑูรย ์ หสัรินทร์ (2554 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื-อง การศึกษาบทบาทการนิเทศภายใน

ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม พบวา่ การศึกษา

บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอธาตุพนม จงัหวดั

นครพนม จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .05 

เป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคนมีการพฒันาความรู้และความสามารถ และประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังาน ไม่เหมือนกนั จึงทาํใหบ้ทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 3. บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี 
ตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที-ระดบั .05 ทังนี อาจเนื-องจากในการปฏิบติังานตามบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขันพืนฐาน ไม่วา่จะเป็นสถานศึกษาที-มีขนาดใดก็ตาม มกัจะมีบทบาทการนิเทศภายใน มากหรือนอ้ยนัน
ขึนอยูก่บัสภาพของหน่วยงานและภารกิจหลกัที-ตอ้งปฏิบติั เพื-อจุดมุ่งหมายพฒันาคุณภาพการศึกษา
ยอ่มมีบทบาทการนิเทศภายในแตกต่างกนั ตามสภาพของสถานศึกษาที-มีความพร้อมและมีปัญหาที-
ไม่เหมือนกนั กล่าวคือ โรงเรียนขนาดเล็กไดด้าํเนินการการนิเทศภายในโดย ใชบุ้คลากรจากสถานศึกษา
อื-นมาช่วยในการดาํเนินนิเทศภายใน และมีการนิเทศโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งต่อเนื-อง เพื-อให้
ความพร้อมของสถานศึกษาเพิ-มประสิทธิภาพตลอดเพิ-มคุณภาพการศึกษาให้สูงขึน  อีกทังสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีการดาํเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในอย่างจริงจงัแลว้ แต่ยงัขาดแคลนงบประมาณ 
บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และขาดการสนบัสนุนส่งเสริมจากชุมชนที-ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและไม่
อาจช่วยเหลือหรือส่งเสริมกระบวนการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดน้กั ทาํให้บทบาท
หนา้ที-การดาํเนินการของผูบ้ริหารสถานศึกษาที-ที-ปฏิบติัหน้าที-ในสถานศึกษาที-มีขนาดเล็กมีบทบาท
หน้าที-ที-แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (ชาญชัย  อาจิณสมาจาร. 2547 : 10) 
สอดคล้องกบังานวิจยัของสุณีย์รัตน์  วีระสุนทร (2553 : 94)ได้วิจยัเรื- อง การศึกษาสภาพการนิเทศ
ภายในตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที-การศึกษาตราด  ผลการวิจยั
พบวา่  สภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที-
การศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั 
.05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของพนัธุ์ศกัดิi   เนื-อง ณ สุวรรณ (2549 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเรื- อง 
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การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบติังานตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกดั
สาํนกังานเขตพืนที-การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 พบวา่ การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบติังานตามกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนที-การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัที-ระดบั .01 เป็นเพราะวา่
การจดัการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นภาระสําคญัที-ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปฏิบติั ซึ- งเมื-อพิจารณา
ตามขนาดของสถานศึกษาโดยทั-วไปแลว้ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีการนิเทศภายในแตกต่างกนั
ตามขนาดของสถานศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐานการศึกษา      
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ควรมีบทบาท 
ในการพฒันาหลกัสูตร เกี-ยวกบัการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการเกี-ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร ความรู้
ความเขา้ใจใน การบริหารจดัการหลกัสูตร และการประเมินผลใชห้ลกัสูตร 
 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ควรมีบทบาท 
ในการพฒันาวจิยัเชิงปฏิบติัการในชันเรียน เกี-ยวกบัจดัหาวสัดุอุปกรณ์ การทาํวิจยัในชันเรียน จดัให้
มีการจดัทาํแผนงานโครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชันเรียน และส่งเสริมการวจิยัอยา่งต่อเนื-อง 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั3งต่อไป  

 1. ศึกษาปัจจยัที-ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการนิเทศภายในสถานศึกษา   
ขันพืนฐานการศึกษา ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
 2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน
กบัประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
 




