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ABSTRACT

 The purposes of this study were to investigate 1) the level of directors’ acadamic leadership under the Office 

of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2 2) the level of schools’ internal supervision under the Office of 

Chachoengsao Primary Educational Service Area 2 and 3) the relationship between directors’ academic leadership 

and schools’ internal supervision under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2. The 1400 

populations were determined to be the sample of 302 participants due to the sample size of Krejcie and Morgan’s 

table which were selected by the mean of simple sampling technique. Questionnaires were used for collecting data. 

Frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation (Pearson product moment correlation 

coefficient).

 The findings revealed as follows : 

 1)  The directors’ academic leadership under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2 

as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were aspects of planning, 

capability, internal supervision, management and promotion of academic climate respectively.

 2)  The schools’ internal supervision under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2 as 

a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were aspects of problem and need 

study, planning of internal supervision, development of instrument and media, supervision development, implemen-

tation of internal supervision and evaluating and reporting of supervisory performances

 3)  The directors’ academic leadership and schools’ internal supervision under the Office of Chachoengsao 

Primary Educational Service Area 2 was significantly positive correlation at a high level (r
xy
=.766) of .05 respectively.
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 2) ศึกษาระดับการดําเนินการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กับการดําเนินการนิเทศภายใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 กลุมตัวอยาง 302 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient)

 ผลการวิจัยพบวา

 1) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ย

โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดานการวางแผน รองลงมา คือ ดานความสามารถ 

ดานการนิเทศภายใน ดานบริหารจัดการ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

 2) การนิเทศภายในของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉล่ียโดยรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ รองลงมาคือ 

การวางแผนการนิเทศภายใน การพัฒนาเครื่องมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายใน การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน สวนดานที่

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน

 3) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก (r
xy
=.766) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

คําสําคัญ : ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา, การนิเทศภายในของสถานศึกษา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

กลาวถงึการปฏริปูการศกึษา และกาํหนดเกณฑมาตรฐานการศกึษา

แหงชาตโิดยใหความสาํคญักบัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีน

เปนสําคัญ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และการจัดสาระการเรียนรู

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ และการวัดผลประเมิน

ผลตามสภาพจริง มาตรา 39 กลาวถึง หลักการบริหารการศึกษา 

ซึง่ไดกาํหนดให กระทรวงกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการ

ศึกษา ทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ

การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ดังนั้นผู บริหาร

สถานศึกษาจึงตองมีบทบาทสําคัญในฐานะหัวหนาหนวยงานที่

ใกลชดิกบัคร ูและผูเรยีนมากทีส่ดุ ผูบรหิารสถานศกึษานอกจากจะ

ตองเปนผูมวิีสยัทศัน คณุธรรม จรยิธรรม มทีกัษะในการบริหารแลว

จําเปนตองเปนผูนําทางวิชาการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ, 2553, หนา 13) การจัดการเรียนการสอนจะตอง

จัดอยางหลากหลาย ครอบคลุม เพื่อสรางองคความรูใหทั่วถึงอยาง

กวางขวาง มรูีปแบบทีห่ลากหลาย (เลขาธกิารสภาการศึกษา, 2547, 

หนา 10) องคกรทางการศึกษาควรใหความสําคัญกับการพัฒนา

ศกัยภาพ เพือ่สรางองคความรูใหผูเรยีนสามารถสรางองคความรูได

ดวยตนเอง สามารถเรียนรูโดยปฏิสัมพันธ จากกระบวนการเรียนรู 

และประยุกตสูการนําไปใชไดจริงดังจะเห็นไดวา การบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา

ในยุคปฏิรูปการศึกษา ผูบริหาร และครูผูสอนควรใหความสําคัญ

ตอการใหความรูแกนักเรยีนในดานวชิาการเปนลาํดบัแรก มาตรฐาน

และคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาจะพิจารณาผลงานดาน

วิชาการเปนลําดับแรก เนื่องจากการดําเนินงานวิชาการเกี่ยวกับ

หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน การที่จะทําใหโรงเรียนมี

คณุภาพตองอาศัยการบรหิารงานวชิาการทีเ่ดนชดั จากความสาํคญั

ของงานวิชาการที่กลาวมา ทําใหเห็นไดวาการบริหารที่มีคุณภาพ 

จะสงผลตอการบริหารงานวิชาการ จึงถือไดวามีความสําคัญสูงสุด

ตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวในการบริหารงานดานตางๆ ใน

โรงเรียน (บุญทิพย สุริยวงศ, 2544, หนา 65) 
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  จะเหน็ไดวาผูบรหิารโรงเรยีนคนเดยีวไมสามารถดําเนนิการ

ทุกอยางได จะตองอาศัยผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย การท่ีผูบริหารจะได

รบัความรวมมอืนัน้จะตองแสดงบทบาท และพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 

คือ มีภาวะผูนําทางวิชาการในการรวมพลังครู เพ่ือดําเนินงานจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

โรงเรยีน โดยผูบรหิารตองทาํงานรวมกบัคร ูกระตุนครใูหแนะนาํครู 

และประสานงานใหครูรวมมือกันดวยเทคนิควิธีที่มีคุณภาพจึงจะ

สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด วาสไสล และรัสเมเลอร (Vasile & Rachmeler, 2004, 

p. 60) ไดทําการวิจัยเรื่องการรับรูของครูผูสอนเกี่ยวกับพฤติกรรม

ภาวะผูนําทางวิชาการทางการเรียนการสอนของผูบริหารโรงเรียน

ที่ใชการอาน เพื่อความคิดริเริ่มในรัฐแอละแบมา ผลการวิจัยสรุป

ไดวา ภาวะผูนาํทางวชิาการทางการเรยีนการสอนของผูบรหิารมผีล

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การเปนผูนําทางวิชาการ

เปนบทบาทสาํคัญของผูบรหิารทีจ่ะทาํใหกจิกรรมดานการเรยีนการ

สอนเกิดประสิทธิภาพ “โรงเรียนท่ีไดชื่อวา มีประสิทธิภาพ” หรือ 

“โรงเรยีนคณุภาพ” ซึง่สามารถยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นกัเรยีน ซึง่ปจจยัเดนชดัทีส่งผลตอความมปีระสทิธิผลของโรงเรยีน

เหลานี้ก็คือ การมีผูนําทางวิชาการ หรือภาวะผูนําทางวิชาการ 

(Instructional leadership) ผูบริหารสถานศึกษา หรือครูผูสอน 

ตองมีความเปนภาวะผูนําทางวิชาการสูง จึงจะทําใหการบริหาร

สถานศึกษาประสบความสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

และเกดิประโยชนสงูสดุ เดวสิ และโทมสั (Davis & Thomas, 1989, 

p. 21) 

 งานนเิทศภายในเปนงานทีม่คีวามสาํคญังานหนึง่ของการจดั

และบริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาการศึกษาสายสามัญ และ

สายอาชพีตางกต็องมีการนเิทศภายในเปนหลกัของการจดักจิกรรม

บริหารสถานศึกษา ดวยเหตุนี้การนิเทศภายในจึงเปนกระบวนการ

ของการศึกษาที่มุงจะสงเสริมใหการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐาน

ของการศึกษา โดยเฉพาะผูนิเทศก็ตองการความรู ประสบการณ 

ทกัษะตางๆ ในการนเิทศภายใน ตองการการสนบัสนนุ ตองการขวญั

และกําลังใจ ตองการความรวมมือรวมใจจากบุคคลทุกฝายที่

เกีย่วของกบัการศกึษา ขณะเดยีวกนัผูรบัการนเิทศภายในกต็องการ

การดูแลเอาใจใส ตองการขวัญและกําลังใจ และการสนับสนุนจาก

ผูนิเทศและผูบริหารเชนกัน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2546, หนา 

13) การนเิทศภายในถอืเปนศาสตรและศลิป เนือ่งจากกระบวนการ

นิเทศภายใน เปนปรัชญาที่แสวงหาความจริง ความรูและคุณคาใน

สิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา สวนที่วาเปนศิลปก็เพราะตองอาศัย

เทคนิควิธี และมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอื่น การติดตอ

ประสานงาน การจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูเปาหมายของการ

ศึกษา การนิเทศภายในยังเปนรูปแบบของการจัดการศึกษาที่

ตองการการมสีวนรวมของบุคคล เปนลกัษณะรปูแบบ ประชาธปิไตย 

เพราะการนเิทศภายในใชหลกัการตางๆ ของประชาธปิไตยมาดาํเนนิ

การ ไดแก การเคารพซ่ึงกันและกัน การประชุมปรึกษาหารือกัน 

การใหความรวมมือ และการประสานงานการรวมมือแกปญหา 

(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2546, หนา 16) ในยุคปฏิรูปการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 การ

ปรับปรุงการเรียนการสอนในหองเรียนนับไดวาเปนหัวใจของการ

ปฏิรูปอยางแทจริง การนิเทศภายในก็เปนกระบวนการสําคัญอีก

กระบวนการหนึ่งในการที่จะสงเสริม และสนับสนุนใหเกิดการ

ประกันคุณภาพในช้ันเรียน เปนกระบวนการที่จะชวยใหครูผูสอน

หรือผูที่มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนไดปรับปรุงงานของ

ตนใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (ขวัญเรือน เสรารมย, 2552, 

หนา 10)

  แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพ นอกจากผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมความเปนผูนํา

ทางวิชาการแลว การจัดใหมีการนิเทศภายในก็เปนเรื่องที่มีความ

สําคัญและจําเปน ทั้งนี้เนื่องจากการนิเทศภายในจะเปนตัวกระตุน 

สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะนําไปสู

สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนในที่สุด เพราะการพัฒนาการ

นิเทศภายในทําใหครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ใหสอดคลองกับ

แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู ที่สอนโดยยึดผู เรียนเปนสําคัญ 

นกัเรยีนมคีวามสุขกบัการเรยีน ครมูกีารเตรยีมความพรอมเพือ่สอน 

และมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหดียิง่ขึน้สม

กับที่เปนครูมืออาชีพ (ประภาส ไชยมี, 2546, หนา 26)

 วิ ธี ปรับปรุ งการ จัดการ เรี ยนการสอนของครู ให  มี

ประสิทธิ ภาพอีกวิธีหนึ่ง คือ การนิเทศภายใน เนื่องจากการนิเทศ

ภายในเปนการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ ครูผูสอนแตละ

โรงเรียน ยอมมีความแตกตางกันทั้งทางดานความรูความสามารถ 

ความถนดัและความรบัผดิชอบ ดงันัน้ผูบรหิารโรงเรยีนจะตองแสดง

บทบาทของผูนเิทศ เพือ่ชวยกระตุนและสรางแรงจงูใจชวยเหลอืครู

ใหสามารถปฏิบตักิจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนทาํใหผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น กรองทอง จิรเดชากุล (2550, 

หนา 1) กลาววา การนิเทศภายในมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอการ

พัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูใหสามารถจัดกิจกรรมและ

กระบวนการเรยีนรูใหบรรลตุามจดุมุงหมายของหลกัสตูร สอดคลอง

กับ สมาน อัศวภูมิ (2551, หนา 302–303) กลาวไววา การนิเทศ

ภายในมวีตัถปุระสงคทีสํ่าคัญคือ เพือ่ปรบัปรงุหรอืยกระดบัคณุภาพ

การจัดการเรียนการสอนซึ่งอาจดําเนินการไดหลายแบบและ
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สุรพงษ ศรีรักธรรม (2541, หนา 2) กลาวไววา การนิเทศภายใน

เปนกระบวนการพัฒนาท่ีจะตองทําอยางตอเน่ือง จึงจะสามารถ

พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาการสอนใหไดผลดี

ยิ่งขึ้น

 ดังนั้นการนิเทศภายในจึงมีความสําคัญในการพัฒนาครู

ใหมีศักยภาพเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลอันนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ผู บริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุง

พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูโดยใหการชวยเหลือ แนะนํา 

ควบคุมเพื่อใหงานมีคุณภาพและสําเร็จตามท่ีกําหนด ไพโรจน 

กลิ่นกุหลาบ (2542, หนา 11) เพราะการนิเทศภายในเปนการ

กระทําของผู บริหารรวมกับครูในการพัฒนาการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารโรงเรียนมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการ

ผลักดันใหการนิเทศภายในบรรลุผลและเปนประโยชนตอการ

ปรับปรุง การเรียนการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ชารี มณี

ศร ี(2542, หนา 52–53) และการนเิทศภายในจะชวยใหครปูรับปรงุ

พฤตกิรรมการเรยีนการสอนและสงผลตอการเรยีนรูของผูเรียน การ

จัดการนิเทศภายในใหประสบผลสําเร็จ สงผลตอประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอนน้ัน จะตองคํานึงถึงกระบวนการนิเทศ

ภายใน ซึ่งการนิเทศภายในจะตรงกับเปาหมายในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนมากที่สุด ผลการสังเคราะหงานวิจัยทางการนิเทศ

ภายในในประเทศไทย ของสายใจ ประยูรสุข (2551, บทคัดยอ) 

ที่ไดศึกษาพบวา ความตองการนิเทศภายในของครูผูสอนอยูใน

ระดับมาก แตผลที่เกิดขึ้นจากการนิเทศภายในท่ีผานมาปรากฏวา

ครยูงัไมเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการสอน จงึเปนสาเหตใุหการพฒันา

คุณภาพการศึกษาเปนไปอยางเช่ืองชา และไมประสบผลสําเร็จ 

เนื่องจากคุณภาพการนิเทศภายในมีความเกี่ยวของกับคุณภาพ

การสอนของครูซึ่ง ยนต ชุมจิต (2542, หนา 12) ไดกลาวไววา 

การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองพัฒนาครู

ใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน

การปรับปรุงกระบวน การเรียนการสอนในโรงเรียนจะเกิดขึ้นเม่ือ

มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวครูผูสอน

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา

เขต 2 (2553, หนา 18-22) ไดรายงานผลการจดัการศกึษา ซ่ึงจาํแนก

ตามระดับคุณภาพนักเรียนปรากฏดังน้ี นักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 3 ปการศึกษา 2553 พบวานักเรียนสวนใหญมีคุณภาพอยูใน

ระดับพอใชทุกวิชา อยูในชวงรอยละ 37.70-54.68 รองลงมาอยูใน

ระดับพอใช อยูในชวงรอยละ 34.90-49.09 สุดทายอยูในระดับ

ปรับปรุงอยูในชวงรอยละ 10.42-14.77 โดยนักเรียนที่อยูในระดับ

ดีและระดับพอใชมีจํานวนนักเรียนใกลเคียงกัน ท้ังนี้รายวิชา

วิทยาศาสตร มีนักเรียนจํานวนมากอยูในระดับดี และรายวิชา

คณิตศาสตร มีนักเรียนจํานวนมาก อยูในระดับพอใช สวนรายวิชา

ภาษาไทย มนีกัเรยีนจาํนวนมากอยูในระดบัปรบัปรงุ สวนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2553 

พบวานักเรียนสวนใหญมีคุณภาพอยูในระดับพอใชทุกรายวิชา

อยูในชวงรอยละ 47.06-64.08 รองลงมาอยูในระดับดี อยูในชวง

รอยละ 18.77-36.93 สดุทายอยูในระดบัปรบัปรงุ อยูในชวงรอยละ 

16.01-22.92 โดยนักเรียนที่อยูในระดับดี และระดับพอใชมีจํานวน

ใกลเคียงกัน และมีจํานวนนักเรียนที่อยูในระดับพอใช และระดับ

ปรับปรุงมีจํานวนใกลเคียงกัน และรายวิชาภาษาอังกฤษมีจํานวน

นักเรียนอยูในระดับตองปรับปรุงมีจํานวนมาก สวนรายวิชาภาษา

ไทยมจีาํนวนนกัเรยีนอยูในระดบัดมีากกวารายวชิาอืน่ๆ ซึง่สวนหนึง่

มาจากการนเิทศภายในของผูบรหิารสถานศกึษา ศกึษานเิทศกและ

ครูภายในสถานศึกษาจะตองทําการนิเทศภายในซ่ึงกันและกันโดย

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันมากยิ่งขึ้น 

  จากสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ

สัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับ

การดําเนินการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของขาราชการครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาปฏิบัติงานนิเทศ

ภายในสถานศกึษาของผูบรหิารสถานศกึษาตามกระบวนการบริหาร 

การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 

วัตถุประสงคการวิจัย
 1.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 2.  เพื่อศึกษาระดับการดําเนินการนิเทศภายในของ

สถานศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการนิเทศภายใน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ขอบเขตของเนื้อหา
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา โดยนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาเปน

เนื้อหาในการวิจัย คือ ภาวะผู นําทางวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษา ผูวิจัยไดพัฒนาแนวคิดภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา จากนักวิชาการหลายทาน ซึ่งประกอบดวย 

คลิกแมน (Glickman, 2007, pp. 47-52), เวบ็เบอร (Weber, 2002, 
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p. 2), ถวิล มาตรเลี่ยม (2544, หนา 126), วิษณุ จุลวรรณ (2547, 

หนา 94-95), แมคอีแวน (McEwan, 1998 , p. 13), เฮค ลารเซน 

และคณะ (Heck et al, 1995, p. 95) ผูวิจัยไดศึกษาสังเคราะหมา

เปนพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาได

องคประกอบ 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานบริหารจัดการ 

2) ดานความสามารถ 3) ดานการนิเทศภายใน 4) ดานการวางแผน 

5) ดานสงเสรมิบรรยากาศทางวชิาการ สาํหรบัการดาํเนนิการนเิทศ

ภายใน ศึกษาจากแนวคิดของสํานักงานคุรุสภา (2549, หนา 

328-330) ซึง่มอีงคประกอบ 5 ดาน คอื 1) การศกึษาสภาพปจจุบนั 

ปญหาและความตองการ 2) การวางแผนการนิเทศภายใน 

3) การพัฒนาเครื่องมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายใน 

4) การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน 5) การประเมินผล 

และการรายงานผลการนิเทศภายใน 

วิธีดําเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากประชากร 1,400 คน โดยเปดตาราง

ของเครซี ่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) 

ไดกลุมตัวอยาง 302 คน

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการศึกษา

คนควาในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามภาวะผู นําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา และการดําเนินการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการ

ทํางาน ตําแหนงหนาท่ี มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 2

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศภาย

ในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูวิจัยดําเนินการโดยมีขั้นตอน ตอไปนี้

 1.  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภฏัราชนครนิทร เพ่ือขอความรวมมอืจากผูอาํนวยการสาํนกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ในการขออนญุาต

ใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนเปนกลุมตัวอยาง

ตอบแบบสอบถาม

 2.  ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 เพือ่ขอความอนเุคราะหในการเกบ็รวบรวม

ขอมูล สงแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 302 ชุด

  3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลถามดวยตนเอง

จากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางและบางสวนไดสงใหกลุมตัวอยาง

ทางไปรษณีย จํานวน 302 ชุด

  4.  นําแบบสอบถามที่รวบรวมได  ทําการตรวจสอบ

ความถูกตองสมบูรณ

การวิเคราะหขอมูล
 ผู วิจัยตรวจสอบความถูกต องของแบบสอบถามและ

ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้

 1.  วิ เคราะห ข  อมู ลสถานภาพส  วนตั วของผู  ตอบ

แบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถีแ่ละคาํนวณเปนคารอยละ

 2.  วิเคราะหขอมูลภาวะผู นําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย (x ) และคาความเบี่ยงเบน-

มาตรฐาน (S.D.) 

  3.  วเิคราะหขอมลูการดาํเนินการนเิทศภายในของผูบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย (x ) และคาความเบี่ยงเบน-

มาตรฐาน (S.D.)

  4.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา กับการดําเนินการนิเทศภายในของ

ผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ

ของเพียรสัน (Pearson,s Product Moment Correlation 

Coefficient) 

สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้

 1. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศหญิงมีมากท่ีสุด 

จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 69.21 รองลงมา เพศชาย 93 คน 
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คิดเปนรอยละ 30.79 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีมากที่สุด 

มีจํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 89.40 รองลงมา คือ ผูที่มีการ

ศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 10.60 

มีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป มากที่สุด มีจํานวน 105 คน 

คดิเปนรอยละ 34.77 รองลงมา คอื ผูทีม่ปีระสบการณในการทาํงาน 

16 ปขึน้ไป จาํนวน 74 คน คดิเปนรอยละ 24.50 ผูทีม่ปีระสบการณ

ในการทํางาน 6–10 ป มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 24.17 และ 

ผูที่มีประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป มีจํานวน 50 คน 

คิดเปนรอยละ 16.56 และเปนครูผู ปฏิบัติการสอน มีจํานวน 

302 คน คิดเปนรอยละ 100.00

 2. ผลของการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก ( x =4.33) 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการ

วางแผน ( x =4.35) รองลงมา คือ ดานความสามารถ ( x =4.34) 

ดานการนิเทศภายใน ( x =4.33) ดานบริหารจัดการ ( x =4.32) 

สวนดานที่มีค าเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานสงเสริมบรรยากาศ

ทางวิชาการ ( x =4.31) เมื่อพิจารณารายดานพบวา

   1) ดานบรหิารจดัการ มคีาเฉลีย่โดยรวมอยูในระดบัมาก 

( x = 4.32) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

9 ขอ โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยมากตามลําดับ ไดแก ผูบริหาร

มีการบริหารงานโรงเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน ( x =4.46) รองลงมา คือ กําหนดพันธกิจของโรงเรียนไว

อยางชดัเจน โดยเนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนเปนสําคญั 

( x =4.36) ผูบรหิารมวีธิกีารในการรกัษาภาพลกัษณทีด่ขีองโรงเรยีน

ชัดเจน ( x =4.35) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีการ

สงเสริมสนับสนุนใหครู นักเรียน ใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และบุคลากรของโรงเรียน

( x =4.27)      

  2) ดานความสามารถ มคีาเฉลีย่โดยรวมอยูในระดบัมาก 

( x = 4.40) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

9 ขอ โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยมากตามลําดับ ไดแก ผูบริหาร

รูจกับทบาท และหนาทีค่วามรบัผดิชอบงานวชิาการของตนเองเปน

อยางดี ( x =4.38) รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถใชความรูและ

ประสบการณมาประกอบในการตดัสนิใจบรหิารงานวชิาการอยางมี

ประสิทธิภาพ ( x =4.37) ผูบริหารสามารถใชทักษะความเปนผูนํา

ในการตดัสนิใจบรหิารงานวชิาการอยางมปีระสทิธภิาพ กบัผูบรหิาร

มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ดานวิชาการจนเปนที่

ยอมรับของคณะครู และผูเกี่ยวของ มีคาเฉลี่ยเทากันที่ ( x =4.36) 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารจัดกิจกรรมในโรงเรียนให

สอดคลองกับพันธกิจ และเปาหมายของโรงเรียน ( x =4.31) 

  3) ดานการนิเทศภายใน มีคาเฉล่ียโดยรวมอยู ใน

ระดับมาก ( x = 4.33) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก 10 ขอ โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉล่ียมากตามลําดับ 

ไดแก ครูไดรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

เพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน ( x =4.39) รองลงมา คือ 

ผูบริหารสังเกตการสอน หรือเยี่ยมการสอนอยางสมํ่าเสมอ และ

ตอเนื่อง ( x =4.38) ผูบริหารสนับสนุนใหมีการนิเทศภายใน และ

นําขอมูลจากการนิเทศไปพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ( x =4.36) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารจัด

ทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อนําผลการวิจัยมาแกไขปรับปรุงการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ( x =4.17) 

  4) ดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

( x = 4.35) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

10 ขอ โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยมากตามลําดับ ไดแก วางแผน

กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของครูและผูที่เกี่ยวของในสวนของ

งานวิชาการโรงเรียน กับสงเสริม สนับสนุนการถายทอดหลักสูตร

นําไปสูการปฏิบัติในหองเรียน เพ่ือพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน 

มคีาเฉลีย่เทากนัที ่( x =4.47) รองลงมา คอื วางแผนปฏบิตังิานรวม

กนัระหวางผูบรหิารและครเูพือ่ใหเกดิผลตามเปาหมายของโรงเรยีน 

( x =4.40) มกีารวางแผนการปฏบิตังิานดานวชิาการ รวมกบัครแูละ

บุคลากร เพื่อใหบรรลุตามความตองการของนักเรียนและทองถิ่น 

( x =4.37) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วางแผนการติดตามผล

ดานการสอนรวมกับครูวิชาการ ตามเปาหมายของโรงเรียนดาน

หลักสูตรและการสอน ( x =4.16)

   5) ดานสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยโดย

รวมอยูในระดับมาก ( x = 4.31) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคา

เฉลี่ยอยูในระดับมาก 6 ขอ โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยมากตาม

ลําดับ ไดแก สงเสริมใหคณะครูมีเจตคติที่ดีตอการประเมินตนเอง 

เพือ่นาํผลการประเมนิมาพฒันาตนเอง กบัผูบรหิารรบัฟงความคดิเหน็

ดานวิชาการของบุคลากร และนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงใหดีขึ้น 

มีคาเฉลี่ยเทากันที่ ( x =4.34) รองลงมา คือ สงเสริมใหมกีารพัฒนา

วิชาชีพ โดยการจัดให  มีการฝ กอบรมพัฒนาทักษะต างๆ 

ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ( x =4.33) มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

งานวิชาการ เชน การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ เพื่อสราง

บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ( x =4.32) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด คือ เปดโอกาสใหครู และนักเรียนไดวางแผนการจัดการ

เรียนรูรวมกัน ( x =4.26)   

 3. ผลการศึกษาการดําเนินการนิเทศภายในของผูบริหาร 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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มคีาเฉลีย่โดยรวมอยูในระดบัมาก ( x =4.38) เมือ่พจิารณารายดาน

พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากสุด คือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา

และความตองการ ( x =4.43) รองลงมาคือ การวางแผนการนิเทศ

ภายใน ( x =4.41) การพัฒนาเครื่องมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศ

ภายใน ( x =4.38) การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน

( x =4.37) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การประเมินผล 

และการรายงานผลการนิเทศภายใน ( x =4.31) เมื่อพิจารณาราย

ดานพบวา

   1) ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความ

ตองการ มีคาเฉลีย่โดยรวมอยูในระดบัมาก ( x = 4.43) เมือ่พจิารณา

รายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 5 ขอ โดยเรียงลําดับขอที่มี

คาเฉลี่ยมากตามลําดับ ไดแก ผูบริหารมีการประชุมปรึกษาหารือ 

กับคณะครูเกี่ยวกับแนวทางการนิเทศภายใน กับมีรายงานผลการ

นิเทศภายในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x =4.48) รองลงมา มีการ

แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ตามสภาพปจจุบัน และความ

ตองการ ( x =4.46) จัดทําแบบสํารวจขอมูลในการดําเนินงานตาม

ขอบขายภารกจิ 4 ดาน ของโรงเรยีน ( x =4.41) สวนขอท่ีมีคาเฉลีย่

นอยที่สุด คือ มีการนําผลการนิเทศภายในไปใชพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนของครูใหดีขึ้น ( x =4.33)

  2) ดานการวางแผนการนิเทศภายใน มีคาเฉลี่ยโดยรวม

อยูในระดบัมาก (x= 4.41) เมือ่พจิารณารายขอพบวา มคีาเฉลีย่อยู

ในระดับมาก 6 ขอ โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยมากตามลําดับ 

ไดแก การดําเนินการจัดทําแผน และปฏิบัติการนิเทศภายในให

สอดคลองกับนโยบายสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 กับผูบริหารมีการวางแผนการนิเทศภายใน

สถานศึกษามีคาเฉลี่ยเทากันที่ (x=4.46) รองลงมา ผูบริหารมีการ 

กําหนดทางเลือกในการดําเนินงานการนิเทศภายใน กับผูบริหารมี

การกําหนดยุทธศาสตรในการแกไขปญหาในการนิเทศ มีคาเฉลี่ย

เทากันที่ ( x=4.41) ผูบริหารมีการประชุมคณะครู เพื่อรวมกัน

วางแผน และวิเคราะหปญหา (x=4.39) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอย

ที่สุด คือ ผูบริหารมีการมอบหมายหนาที่ใหกับบุคลากรตามความ

ถนัด และความรู ความสามารถ (x=4.36) 

  3) ดานการพัฒนาเคร่ืองมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศ

ภายในมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x= 4.38) เมื่อพิจารณา

รายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 7 ขอ โดยเรียงลําดับขอที่มี

คาเฉลี่ยมากตามลําดับ ไดแก ผูบริหารมีการสรางสื่อและเครื่องมือ 

ใหสอดคลองกับยทุธศาสตรในการแกไขปญหา (x=4.49) รองลงมา 

นําผลจากการสรุปการใชสื่อ และเครื่องมือมาปรับปรุงในการสราง

สื่อ และเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพในครั้งตอไป (x=4.47) มีการ

สรุปผลการใชสือ่ และเครือ่งมอืทกุครัง้ (x=4.41) สวนขอทีม่คีาเฉลีย่

นอยที่สุด คือ ผูบริหารมีการจัดซื้อสื่อและเครื่องมือการนิเทศที่ไมมี

ในทองถิ่น (x=4.25)

  4) ดานการพัฒนาเคร่ืองมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศ

ภายในมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x= 4.37) เมื่อพิจารณา

รายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 12 ขอ โดยเรียงลําดับขอที่

มีคาเฉล่ียมากตามลําดับ ไดแก ดําเนินการสาธิตการจัดการเรียนรู

(x=4.48) รองลงมา พาคณะครูไปศึกษานอกสถานที่ (x=4.46) 

ดําเนินการใหศึกษาเอกสาร ตําราตางๆ (x=4.45) สวนขอที่มีคา

เฉลี่ยนอยที่สุด คือ ใหบริการเอกสารทางวิชาการ (x  =4.31)

  5) ดานการประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศ

ภายใน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x= 4.31) เมื่อพิจารณา

รายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 7 ขอ โดยเรียงลําดับขอที่มี

คาเฉลี่ยมากตามลําดับ ไดแก การรายงานผลการนิเทศภายในให

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใหรับ

ทราบ (x=4.43) รองลงมา การกําหนดแนวทางในการประเมินการ

นิเทศภายใน (x=4.36) ประเมินผลระหวางการดําเนินการนิเทศ

ภายใน ( x=4.34) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ นําผลการ

ประเมินมาพัฒนาการนิเทศในครั้งตอไป (x=4.18)

  4. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทาง

วชิาการของผูบรหิารสถานศึกษากบัการดําเนนิการนเิทศภายในของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 มคีวามสัมพนัธกนัทางบวกในระดบัมาก (r
xy
=.766) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่

ตั้งไว

อภิปรายผล
 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้

 1. ผลการวิจัยภาวะผู  นําทางวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 พบวามคีาเฉลีย่โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลอง

กบังานวิจยัของ ลักษณอนงค เพชรสังหาร (2547, บทคัดยอ) ศกึษา

ความเป นผู  นําทางวิชาการของผู บริหารสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ผล

การศกึษาพบวา ความเปนผูนาํทางวชิาการของผูบรหิารสถานศกึษา

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ 

เขต 1 โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดบัมาก สอดคลองกบังาน

วจิยัของ จริาวรรณ จนัทรแยม (2552, บทคัดยอ) ทาํการศึกษาเรือ่ง 

ความสมัพนัธระหวางภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบริหารกบัผลการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จังหวัดสมุทรสงครามผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําทางวิชาการ
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ของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงครามตาม

ทศันะของผูบรหิารและครผููสอน โดยภาพรวมและรายองคประกอบ

อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นํ้าฝน รักษากลาง 

(2553, บทคดัยอ) ทาํการศกึษาเรือ่งความสมัพนัธระหวางภาวะผูนาํ

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบที่ 2 ดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เขต 1 และเขต 2 โดยเฉลี่ยพบวาภาวะผูนําทางวิชาการดานการ

บริหารจัดการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ไพเราะ พัตตาสิงห (2554, บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่อง การ

ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการสงเสริม

การวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร

สถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการในภาพรวม อยูในระดับมาก

 ทั้งนี้เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการแสดงออกให

ครูไดรับรูอยางชัดเจนวาใหความใสใจกับรายดานวิชาการ นํามาซึ่ง

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเรยีน มกีารปฏบิตัแิละทําใหผูรวมงาน

และผูมสีวนเกีย่วของเชือ่ถอื ยอมรบั ศรทัธา และรวมมอืปฏบิตังิาน 

ตามภารกิจจนบรรลุผลตามเปาหมายของโรงเรียนอยางมีประสิทธิ

ภาพเปนทีย่อมรบัของผูมสีวนเกีย่วของ ชมุชน และสงัคม สอดคลอง

กับ รุง แกวแดง (2543, หนา 278) ไดกลาววา ภาพลักษณของ

ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปลี่ยนไป ผูบริหารโรงเรียนยุคใหมจะตอง

มคีวามเปนผูนาํทางวชิาการทีเ่ขมแข็ง เพือ่ปฏวิติัการบรหิารโรงเรยีน

ไปสูความมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมพลังผูบริหารโรงเรียนใหมี

โอกาสใชความเปนผูนําอยางเต็มศักยภาพ และหันมาทุมเทใหกับ

งานบริหารโรงเรียนเปนหลัก ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับครู

และนักเรียนก็จะมีมากขึ้นดวย จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหคา

เฉล่ียโดยรวมในดานภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบริหารสถานศกึษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

อยูในระดับมาก

 2. ผลการวิจัยภาวะผู นําทางวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 พบวาดานการวางแผน มคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก 

เมื่อเทียบกับในดานอ่ืนจะอยูในอันดับแรก สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ลักษณอนงค เพชรสังหาร (2547, บทคัดยอ) ศึกษาความ

เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ผลการศึกษา

พบวา ความเปนผู นําทางวิชาการของผู บริหารศึกษาระดับ

มธัยมศกึษา สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ เขต 1 ดาน

การวางแผน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

จิราวรรณ จันทรแยม (2552, บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่อง ความ

สมัพนัธระหวางภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบรหิารกบัผลการปฏบิตัิ

งานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัด

สมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสมุทรสงคราม ดานการ

วางแผน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

น้ําฝน รักษากลาง (2553, บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่องความ

สัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

กับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ด านผู  เรียน 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํา

ทางวชิาการของผูบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาพระนครศรอียธุยาเขต 1 และเขต 2 ดานการวางแผน 

มีคาเฉล่ียอยู ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพเราะ 

พัตตาสิงห (2554, บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความ

สัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยใน

ชัน้เรยีนของผูบรหิารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศกึษาอางทอง ผลการวจิยัพบวา ภาวะผูนาํทางวชิาการ ดาน

การยกยองเชิดชูครูทําวิจัยในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการวางแผน

ปฏิบัติงานรวมกันระหวางผู บริหารและครู เพื่อใหเกิดผลตาม

เปาหมายของโรงเรยีน ใหทกุคนในโรงเรยีนมสีวนรวมในการกําหนด

วิสัยทัศน เปาหมายของโรงเรียน มีการสรางความเขาใจในพันธกิจ

ของโรงเรียนใหแกครู และบุคลากรที่เกี่ยวของทราบ สงเสริม

สนับสนุนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

ใหเปนไปตามมาตรฐานของตัวชี้วัดของหลักสูตรที่กําหนด มีการ

วางแผนการปฏิบัติงานดานวิชาการรวมกับครูและบุคลากร เพื่อให 

บรรลุตามความตองการของนกัเรยีนและทองถิน่ สงเสรมิ สนบัสนนุ

การถายทอดหลักสูตรนาํไปสูการปฏิบตัใินหองเรยีน เพือ่พฒันางาน

วชิาการของโรงเรยีน วางแผนประเมนิผลความกาวหนาของนกัเรยีน 

ตามเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนด วางแผนการติดตามผลดาน

การสอนรวมกบัครวูชิาการ ตามเปาหมายของโรงเรยีนดานหลกัสตูร 

และการสอน วางแผนกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของครู และ

ผูที่เกี่ยวของในสวนของงานวิชาการโรงเรียน และมีการปฐมนิเทศ

ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สอดคลองกับ วิษณุ จุลวรรณ (2547, หนา 94-95) กลาววา 
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การวางแผน เปนองคประกอบหน่ึงของภาวะผูนําทางวิชาการของ 

ผูบริหาร สถานศึกษาที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญ 

ทัง้นีเ้พือ่ทีจ่ะชวยทาํใหมองเหน็ภาพของสถานศกึษาวาขณะนีเ้ราอยู 

ณ จุดใด และตองการจะพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อเปนการ

กําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอันจะสงผลตอพัฒนา

คุณภาพของโรงเรียน และผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ จากเหตุผล

ดงักลาว จงึสงผลใหภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบรหิารสถานศกึษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

 3. ผลการวิจัยภาวะผู นําทางวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 ดานสงเสรมิบรรยากาศทางวชิาการ มคีาเฉล่ียอยู

ในระดับมาก เมื่อเทียบกับในดานอื่นจะอยู ในอันดับสุดทาย 

สอดคลองกับงานวิจัยของ จิราวรรณ จันทรแยม (2552, บทคัดยอ) 

ทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวัดสมทุรสงคราม ผลการวจิยัพบวา พฤติกรรม

ผูนําทางวิชาการของผู บริหารในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัด

สมทุรสงคราม พบวาดานสงเสรมิบรรยากาศทางวชิาการ มคีาเฉลีย่

อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นํ้าฝน รักษากลาง 

(2553, บทคดัยอ) ทาํการศกึษาเรือ่งความสมัพนัธระหวางภาวะผูนาํ

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบที่ 2 ดานผูเรียน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํา

นักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ เขต 2 ผล

การวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เขต 1 และเขต 2 พบวาดานสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีคา

เฉลีย่อยูในระดบัมาก สอดคลองกบังานวจิยัของ ไพเราะ พตัตาสงิห 

(2554, บทคดัยอ) ทาํการศกึษาเร่ือง การศกึษาความสมัพนัธระหวาง

ภาวะผู นําทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาอางทอง ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการ พบวาดาน

สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารไดรับฟงความคิดเห็นดาน

วชิาการของบคุลากร และนาํขอเสนอแนะไปปรบัปรงุใหดขีึน้ มกีาร

เปดโอกาสใหครู และนักเรียนไดวางแผนการจัดการรียนรูรวมกัน 

สงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนา

ทกัษะตางๆ ตามโครงการพฒันาบคุลากร มกีารจดักจิกรรมเกีย่วกบั

งานวิชาการ เชน การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ เพื่อสราง

บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน สงเสริมใหคณะครูมีเจตคติ

ที่ดีตอการประเมินตนเอง เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง 

สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู การวิจัย

ในชั้นเรียน และการรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาผู เรียนใน

ดานวิชาการของโรงเรียน สอดคลองกับ วิษณุ จุลวรรณ (2547, 

หนา 94-95) กลาววาการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการเปน

องค ประกอบหน่ึงของภาวะผู  นําทางวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษา ที่ผู บริหารสถานศึกษาจะตองแสดงบทบาทในการ

เสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการ เพื่อสรางบรรยากาศแหงการ

เรยีนรูของโรงเรยีนในการพฒันาคณุภาพผูเรยีนอยางมปีระสทิธิภาพ 

จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก แตเมื่อเทียบกับดานอื่นๆ อยูอันดับทาย อาจเนื่อง

มาจากสถานศกึษาบางแหงยงัม ีโครงสรางองคการ ขดักบัความรูสกึ

และความพึงความพอใจของครู โดยเฉพาะในดานการบริหาร 

การแบงหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ การตดัสนิใจของผูบงัคบับญัชา 

รวมทัง้ระบบการทาํงานขององคการเปาหมายนโยบายขององคการ 

กฎระเบียบขอบังคับ ตลอดจนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง 

พฤติกรรมและคานิยมของบุคคล ที่มีการแสดงออกในลักษณะของ

การกระทําในเชิงลบมากกวาเชิงบวก ซึ่งพฤติกรรมและคานิยม 

เหลานีเ้กีย่วของกบัการสงเสรมิบรรยากาศทางวชิาการเปนอยางมาก 

 4. ผลการวิจัยการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

มีคาเฉล่ียโดยรวมอยู ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สมศกัดิ ์เศวตสพุร (2549, บทคดัยอ) ไดศกึษาการนเิทศภายในของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 

การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา

โรงเรียนทั้งระบบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นิตย 

ประจงแตง (2548, บทคัดยอ) ไดศกึษาบทบาทการนิเทศภายในของ

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 

ผลการศึกษาดังน้ี บทบาทการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลพบรุ ีเขต 2 ผลการศกึษาพบวา 

การนเิทศภายในของผูบรหิารโรงเรยีน สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

 ทัง้นีเ้นือ่งมาจากผูบรหิารสถานศึกษาใน สังกดัสํานกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดใหความสําคัญ

ในการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู โดยใหการ

ชวยเหลือ แนะนํา ควบคุมเพื่อใหงานมีคุณภาพและสําเร็จตามที่
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กําหนด มีการนําเอาผลจากการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา 

สาเหตขุองปญหา และความตองการมากาํหนดเปนกจิกรรม กาํหนด

ทางเลอืกและแนวทางการปฏิบตังิาน โดยมกีารประชมุคณะคร ูเพือ่

รวมกนัวางแผน และวเิคราะหปญหา กาํหนดทางเลอืกในการดาํเนนิ

งาน กําหนดยุทธศาสตรในการแกไขปญหา มีการมอบหมายหนาที่

ใหกับบุคลากรตามความถนัด และความรู ความสามารถ สรุป

วางแผนการดําเนินงาน และกําหนดทางเลือกในการนิเทศภายใน 

จัดทําแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ดําเนินการจัดทําแผน และ

ปฏิบัติการนิเทศภายใน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ (2542, หนา 

11) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนมีสวนสําคัญอยางย่ิงในการผลักดัน

ใหการนเิทศบรรลุผลและเปนประโยชนตอการปรบัปรุงการเรยีนการ

สอนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ และชารี มณีศรี (2542, หนา 

52–53) กลาววา การนิเทศภายในจะชวยใหครูปรับปรุงพฤติกรรม

การเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนการจัดการ

นิเทศการศึกษาใหประสบผลสําเร็จสงผลตอประสิทธิภาพในการ

จดัการเรยีนการสอนนัน้ จะตองคาํนงึถงึกระบวนการนิเทศการสอน 

ซึ่งการนิเทศการสอนจะตรงกับเปาหมายในการปรับปรุงการเรียน

การสอนมากทีสุ่ด จากเหตผุลดังกลาวจงึสงผลใหคาเฉลีย่ในดานการ

ดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก 

 5. ผลการวิจัย การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ดานการศกึษาสภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการ มคีาเฉล่ียอยู

ในระดับมาก เมื่อเทียบกับดานอื่น ปรากฏวาอยู ในอันดับแรก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ เศวตสุพร (2549, บทคัดยอ) 

ไดศึกษาการนิเทศภายในของผู บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 ผลการศกึษาพบวา การนเิทศภายในของผูบรหิาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่พฒันาโรงเรยีนทัง้ระบบ สงักดัสํานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหาและความตองการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ

งานวิจัยของ นิตย ประจงแตง (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาท

การนเิทศภายในของผูบรหิารโรงเรยีน สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการศึกษาดังนี้ บทบาทการนิเทศภายในของ

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 

ผลการศึกษาพบวา การนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานการศึกษาสภาพ

ปจจุบัน ปญหา และความตองการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

สอดคลองกบังานวจิยัของ ประจวบ พลอยละออง (2548, บทคัดยอ) 

ศกึษาพฤตกิรรมภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบริหารสถานศกึษาตาม

ความคิดเหน็ของครผููสอนในโรงเรยีนประถมศกึษาในสงักดัเขตพืน้ท่ี 

การศึกษากระบี ่ผลการวจิยัพบวา พฤตกิรรมภาวะผูนาํทางวชิาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียน

ประถมศึกษาในสังกดัเขตพืน้ทีก่ารศึกษากระบี ่ดานการศึกษาสภาพ

ปจจุบัน ปญหา และความตองการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

 ทั้งนี้เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการประชุม

ปรึกษาหารือกับคณะครูเก่ียวกับแนวทางการนิเทศภายใน มีการ

แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามสภาพปจจุบัน และความ

ตองการ จัดทําแบบสํารวจขอมูลในการดําเนินงานตามขอบขาย

ภารกิจ 4 ดาน ของโรงเรียน มีรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน

มีการนําผลการนิเทศภายในไปใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ของครูใหดีขึ้น สอดคลองกับ ชารี มณีศรี (2542, หนา 95-97) 

กลาวถึง การศึกษาความตองการจําเปนในการนิเทศภายในวา 

การจัดการนิเทศภายในน้ันจะมีจุดเริ่มจากสภาพที่เปนปญหาหรือ 

ความตองการจําเปนในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 

หากไมมปีญหาหรอืไมมคีวามจาํเปนจะตองปรบัปรงุส่ิงใดกไ็มจาํเปน 

ตองนิเทศ เพราะถือวาการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายตางๆ ที่มี

อยูไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว แตถาหากดําเนินงานใน

ชวงเวลาตอๆ ไปเกิดปญหาหรือความลาหลังในการทํางาน และ

เปนผลใหงานไมมีคุณภาพ ความจําเปนในการนิเทศภายในจะ

เกิดขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดการนิเทศภายในในโอกาสตอไป นอกจากนี้ 

จากขอมูลพบวา ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ปการศกึษา 2554 มกีารลาออก 3 คน ยาย 

157 คน ปการศกึษา 2555 มกีารยายออก 143 คน และปการศกึษา 

2556 มีการยายออก 122 คน และลาออก จํานวน 125 คน (สังกัด

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2, 2554, 

หนา 35) จึงทําใหเกิดอัตราวางของตําแหนง และมีครูบรรจุใหม 

ซ่ึงยังขาดประสบการณในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ันจําเปน

ตองมีความตองการการนิเทศภายในเปนอยางมาก จากเหตุผล

ดังกลาวจึงสงผลใหการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก

 6. ผลการวิจัยการ ดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

พบวาการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา ดานการ
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ประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน อยูในระดับมาก 

เมื่อเทียบกับดานอื่น ปรากฏวาอยูในอันดับสุดทาย สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สมศักดิ์ เศวตสุพร (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาการ

นิเทศภายในของผู บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนา

โรงเรียนทั้งระบบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 ผลการศกึษาพบวา การนเิทศภายในของผูบรหิารสถานศึกษา

ขัน้พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโรงเรยีนทัง้ระบบ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการประเมินผล และการรายงานผล

การนิเทศภายใน อยู ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

นิตย ประจงแตง (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทการนิเทศภาย

ในของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี 

เขต 2 ผลการศึกษาดังนี้ บทบาทการนิเทศภายในของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการ

ศกึษาพบวา การนิเทศภายในของผูบรหิารโรงเรียน สงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานการประเมินผล และการ

รายงานผลการนิเทศภายในอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ประจวบ พลอยละออง (2548, บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมภา

วะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครผููสอนในโรงเรยีนประถมศกึษาในสงักดัเขตพืน้ที ่การศึกษากระบี่ 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศกึษาตามความคดิเหน็ของครผููสอนในโรงเรยีนประถมศึกษา

ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ด านการประเมินผล และ

การรายงานผลการนิเทศภายใน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

 ทั้งนี้เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาใน สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 มกีารปฏบัิตงิาน

ที่แสดงถึงบทบาทการตรวจสอบ ความสําเร็จของโครงการกับ

วตัถปุระสงค เปาหมายทีก่าํหนดไว โดยมกีารกําหนดแนวทางในการ

ประเมินการนิเทศภายใน ประเมินผลกอนดําเนินการนิเทศภายใน 

นําผลการประเมินมาพัฒนาการนิเทศในครั้งตอไป ประเมินผลเมื่อ

สิ้นสุดการนิเทศภายใน มีการประเมินผลระหวางการดําเนินการ

นิเทศภายใน สรุปผลการนิเทศภายใน และรายงานผลการนิเทศ

ภายในใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใหรับทราบ 

สอดคลองกับ วรรณา แกมนิล (2545, หนา 38) กลาววา 

การประเมินผลเปนระยะเวลาตอเนื่องกัน จําเปนสําหรับทุก

หนวยงาน วตัถปุระสงคสาํคญัของการประเมนิผลคอืการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมาย ดังนั้น

การประเมินผลงานจึงตองเอาวัตถุประสงค หรือเปาหมายของ

งานมาเปนบรรทัดฐานที่ใชวัดหรือประเมิน และสอดคลองกับ 

ไพบูลย หวางเค็ง (2542, หนา 32) ที่กลาววา ผูบริหารจําเปนตอง

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อจะไดทราบถึงความเจริญกาวหนา 

บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม และสามารถนําผล

การประเมินไปปรับปรุงแกไขตอไป วัตถุประสงคของการประเมิน

ผล คือเพื่อการวิจัยในการที่ต องการรู ว าการกระทําบรรลุ

วัตถุประสงคมากนอยเพียงใดเพื่อการปรับปรุง เปนการนําไปสูการ

ปรับปรุง ซึ่งสามารถทําใหทราบถึงจุดการปรับปรุงและพัฒนา 

และเพื่อการจูงใจ จะชวยใหเกิดแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงานทําใหเกิด

ความมั่นคงทางจิตใจ เกิดขวัญในการทํางาน จากเหตุผลดังกลาว 

จึงสงผลใหการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดาน

การประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก

 7. ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทาง

วชิาการของผูบรหิารสถานศึกษากบัการดําเนนิการนเิทศภายในของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 มคีวามสัมพนัธกนัทางบวกในระดบัมาก (r
xy
=.766) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ

จิราวรรณ จันทรแยม (2552, บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่อง ความ

สมัพนัธระหวางภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบรหิารกบัผลการปฏบิติั

งานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัด

สมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 

พ.ศ. 2548 ของครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัสมทุรสงครามมี

ความสัมพันธทางบวก ในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 โดยภาพรวมและรายองคประกอบ สอดคลองกับงาน

วิจัยของ น้ําฝน รักษากลาง (2553, บทคัดยอ) ทําการศึกษา

เร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษากบัผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที ่2 ดานผูเรยีน

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบที่ 2 ดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ

สัมพันธกันทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 

.05 สอดคลองกบังานวจิยัของ ไพเราะ พตัตาสงิห (2554, บทคดัยอ) 

ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทาง

วชิาการกบัการสงเสรมิการวจิยัในช้ันเรยีนของผูบรหิารสถานศกึษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ผลการ

ศึกษาพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยใน

ชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกันในระดับมาก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
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 ทัง้นีเ้นือ่งมาจาก ภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบรหิารโรงเรยีน

น้ันมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอนของครูและนํามาซ่ึงความมี

ประสิทธิผลในโรงเรียน โดยเฉพาะภาวะผู นําทางวิชาการของ 

ผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกใหครูไดรับรูอยางชัดเจน นํามาซึ่งผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน สอดคลองกับ รุง แกวแดง (2543, 

หนา 278) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการของ 

ผูบรหิารโรงเรยีนวา ภาพลกัษณของผูบรหิารโรงเรยีนจะตองเปล่ียน

ไป ผูบริหารโรงเรียนยุคใหมจะตองมีความเปนผูนําทางวิชาการ 

(Instructional leadership) ท่ีเขมแข็ง เพื่อปฏิวัติการบริหาร 

โรงเรียนไปสูความมปีระสทิธิภาพ โดยการเสรมิพลงัผูบรหิารโรงเรยีน

ใหมีโอกาสใชความเปนผู นําอยางเต็มศักยภาพ และหันมา

ทุมเทใหกับงานบริหารโรงเรียนเปนหลัก ความสัมพันธระหวาง 

ผูบรหิารกับครแูละนกัเรยีนกจ็ะมมีากขึน้ดวย เดยีวกนันีก้ารบรหิาร

งานวิชาการจําเปนตองมีการนิเทศภายใน เพราะการนิเทศภายใน

โรงเรียนนับวามีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาการศึกษา ถือไดวา

เปนกระบวนการของการศกึษาทีมุ่งจะสงเสรมิใหการสนบัสนนุและ

พัฒนามาตรฐานของการศึกษา โดยเฉพาะผูนิเทศก็ตองการความรู 

ประสบการณ ทักษะตางๆ ในการนิเทศภายใน ตองการการ

สนบัสนนุตองการขวญัและกาํลงัใจ ตองการความรวมมอืรวมใจจาก

บุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของกับการศึกษา ขณะเดียวกันผูรับการนิเทศ

ภายในกต็องการการดแูลเอาใส ตองการขวญั และกาํลงัใจ และการ

สนับสนุนจากผูนิเทศและผูบริหารเชนกัน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 

(2546, หนา 13) ดังนั้นการนิเทศภายในจึงมีความสําคัญในการ

พฒันาครูใหมศีกัยภาพเพือ่ใหการปฏบิตังิานบรรลุผลอนันาํไปสูการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู บริหารจําเปนตองมีภาวะผูนําทาง

วิชาการ และบทบาทสําคัญในการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียน

การสอนของครูโดยใหการชวยเหลือ แนะนํา ควบคุมเพ่ือใหงานมี

คุณภาพและสําเร็จตามที่กําหนด 

 จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบรหิารสถานศกึษากบัการดาํเนนิการนเิทศภายในของสถานศกึษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

มคีวามสัมพนัธกนัทางบวกในระดบัมาก (r
xy
=.766) อยางมนียัสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

 8. ผลการวิจัย ภาวะผู นําทางวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษา ดานการนิเทศภายใน กับการดําเนินการนิเทศภายใน

ของสถานศึกษา (rx
3
y=.696) มีความสัมพันธกันอยูในลําดับแรก 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ไดใหความสําคญักบั

การนเิทศภายใน มคีวามเขาใจในหลกัการของภาวะผูนาํทางวชิาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา เปนผูนําในการนิเทศ และใหคําปรึกษา

เพื่อ ชวยเหลือแกครู อาจารยในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลัก

อันเปนปจจัยอิทธิพลที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ใหความสําคัญ

ในการพัฒนาครูใหมีศักยภาพ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลอันนํา

ไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงไดบทบาทสําคัญในการ

ปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูโดยใหการชวยเหลือ 

แนะนํา ควบคุมเพื่อใหงานมีคุณภาพและสําเร็จตามที่กําหนด 

สอดคลองกับ ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ (2542, หนา 11) กลาววา การ

นเิทศ เปนการกระทาํของผูบรหิารรวมกบัครใูนการพฒันาการเรยีน

การสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารโรงเรียนมีสวนสําคัญอยางยิ่ง

ในการผลักดันใหการนิเทศบรรลุผลและเปนประโยชนตอการ

ปรับปรุง การเรียนการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ เชนเดียว

กับ ชารี มณีศรี (2542, หนา 52–53) กลาววา การนิเทศภายใน 

จะชวยใหครปูรบัปรงุพฤตกิรรมการเรยีนการสอนและสงผลตอการ

เรียนรูของผูเรียนการจัดการนิเทศการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ

สงผลตอประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน จากเหตุผล

ดังกลาวจึงสงผลใหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการนิเทศภายใน กับการดําเนินการนิเทศภายในของสถาน

ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 มีความสัมพันธกันอยูในลําดับแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

 9. ผลการวิจัยภาวะผู  นําทางวิชาการของผู บริหาร

สถานศกึษา ดานสงเสรมิบรรยากาศทางวชิาการ กบัการดาํเนินการ

นิเทศภายในของสถานศึกษา (rx
5
y=.540) มีความสัมพันธกันใน

ระดับปานกลาง และอยูในลําดับสุดทายเมื่อเทียบกับดานอ่ืนๆ 

เพราะดานสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เปนเรื่องที่เนนในดาน

ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงบทบาทในการเสริม

สรางบรรยากาศทางวิชาการ เพื่อสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู

ของสถานศกึษา มกีารจดักจิกรรมทีส่งเสรมิบรรยากาศทางวชิาการ

มาตรฐานทางวชิาการของโรงเรียนในดานตางๆ การจดัใหมสีิง่ท่ีจงูใจ

ใหกับครู การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ เปนผูนําที่ตองแสดง

บทบาทกระตุน บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนที่เกี่ยวกับ

บรรทัดฐานการพัฒนาคุณภาพผู  เรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับ วิษณุ จุลวรรณ (2547, หนา 103-104) กลาววา

ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน มีความคิดวา ผูบริหารโรงเรียนใน

ฐานะผูนําทางวิชาการเปนผูที่อํานาจสูงสุดในโรงเรียน ควรจะตอง

เปนผูทีม่บีทบาทในดานการสงเสรมิบรรยากาศทางวชิาการ ทีเ่กีย่ว

กับการจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน เพื่อใหเกิดสภาพการณท่ีเอ้ือ

ตอการทาํงานของคร ูอาจารย ในการสงเสรมิ และพฒันาสภาพการ

เรียนรูของนักเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น สวนในดาน
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การดาํเนนิการนเิทศภายในของสถานศกึษา เปนการทาํงานรวมกนั

ของผูบริหาร และบุคลากรในโรงเรียนในการชี้แนะ แนะนํา และให

ความรวมมือตอกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

ซึ่งจะทําใหไดมาซ่ึงผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนักเรียน 

โดยการรวมมือ หรือประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนา 

หรือปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธใหมี

ประสทิธภิาพสงูสดุ การนเิทศภายใน จงึเปนสวนหนึง่ของการบรหิาร 

ซึง่เปนกระบวนการทาํงานรวมกนัระหวางผูนเิทศ ครผููสอน ผูบรหิาร

และบคุลากรทางการศกึษาอืน่ๆ เพือ่กระตุน ยัว่ย ุทาทาย สนบัสนนุ 

และสงเสริมใหมีการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและทันสมัยอยู เสมอ โดยมีเปาหมายสูงสุดอยู ที่

คุณภาพการศึกษาที่กําหนดไว 

 จากผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศกึษา ดานสงเสรมิบรรยากาศทางวชิาการ กบัการดาํเนินการ

นิเทศภายในของสถานศึกษา มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารบางสวนยังไมไดมีการรับฟงความ

คดิเหน็ดานวิชาการของบคุลากร และนาํขอเสนอแนะไปปรบัปรงุให

ดีขึ้น เปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดวางแผนการจัดการเรียนรูรวม

กนัหรืออาจจะยงัขาดการสงเสรมิใหมกีารพฒันาวชิาชพี โดยการจดั

ใหมีการฝกอบรมพัฒนาทักษะตางๆ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร 

การจดักจิกรรมเกีย่วกบังานวิชาการ ยงัมนีอยเกนิไป เชน การแขงขนั

ตอบปญหาทางวิชาการ เพื่อสรางบรรยากาศทางวิชาการของ

โรงเรียน รวมถึงการสงเสริมใหคณะครูมีเจตคติที่ดีตอการประเมิน

ตนเอง เพือ่นาํผลการประเมนิมาพฒันาตนเอง และยงัไมมกีารปฏบิตัิ

อยางตอเนื่องในการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอ

การเรียนรู การวิจัยในชั้นเรียน และการรวมมือกับชุมชนในการ

พัฒนาผูเรียนในดานวิชาการของโรงเรียน จากเหตุผลดังกลาว จึง

อาจเปนเหตผุลทาํใหภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบรหิารสถานศึกษา 

ดานสงเสรมิบรรยากาศทางวชิาการ กบัการดาํเนนิการนเิทศภายใน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธกันอยูในลําดับสุดทาย

ขอเสนอแนะ
 1. ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยนอยสุด 

ดังนั้น ผูบริหารควรเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการเพื่อสราง

บรรยากาศแหงการเรียนรู ของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่

สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการตามมาตรฐานทางวิชาการของ

โรงเรียนในดานตางๆ และจัดใหมีสิ่งที่จูงใจใหกับครู รวมถึงควรมี

การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ

 2. ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการนิเทศภายในของ

สถานศึกษา ดาน การประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศ

ภายใน มคีาเฉลีย่นอยสดุ ดงันัน้ ผูบริหารควรมกีารกาํหนดแนวทาง

ในการประเมินการนิเทศภายใน ประเมินผลกอนดําเนินการนิเทศ

ภายใน มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการนิเทศในครั้งตอไป 

มีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการนิเทศภายใน มีการประเมินผล

ระหวางการดําเนินการนิเทศภายใน และสรุปผลการนิเทศภายใน 

และรายงานผลการนิเทศภายในใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา ใหรับทราบ

 3. ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา มีความสัมพันธกับการดําเนินการนิเทศภายในของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรยึดกระบวนการ

ใหผูรวมงานใหความรวมมือปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือนําไปสูความมี

ประสิทธภิาพทางการเรยีนการสอนใหสําเรจ็ บรรลุตามวตัถปุระสงค

ตามท่ีกําหนด มีการสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน มีการการ

ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ มีการการวางแผน

การนิเทศภายใน พัฒนาเครื่องมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายใน 

และควรมีการประเมินผล และรายงานผลการนิเทศภายใน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

  2.  ควรศึกษาแนวทางการเสรมิสรางบรรยากาศทางวชิาการ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

  3.  ควรศึกษา ภาวะผู นําทางวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษา ที่สงผลตอการดําเนินการนิเทศภายในของผูบริหาร 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
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