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1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาและกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติโดยให้ความสําคัญกับ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญรวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และการจัดสาระการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงมาตรา 39 กล่าวถึง หลักการ
บริหารการศึกษา ซึ่งได้กําหนดให้ กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งในด้านวิชาการ
งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีบทบาทสําคัญในฐานะหัวหน้า
หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับครู และผู้เรียนมากที่สุดผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์คุณธรรม
จริยธรรมมีทักษะในการบริหารแล้วจําเป็นต้องเป็นผู้นําทางวิชาการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2553, หน้า 13) การจัดการเรียนการสอนจะต้องจัดอย่างหลากหลายครอบคลุม เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ให้ทั่วถึงอย่างกว้างขวาง มีรูปแบบที่หลากหลาย(เลขาธิการสภาการศึกษา, 2547, หน้า 10) องค์กรทางการศึกษา
ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
สามารถเรียนรู้โดยปฏิสัมพันธ์จากกระบวนการเรียนรู้ และประยุกต์สู่การนําไปใช้ได้จริงดังจะเห็นได้ว่าการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาผู้บริหาร 
และครูผู้สอนควรให้ความสําคัญต่อการให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการเป็นลําดับแรกมาตรฐานและ
คุณภาพของการบริหารสถานศึกษาจะพิจารณาผลงานด้านวิชาการเป็นลําดับแรก เน่ืองจากการดําเนินงาน
วิชาการเก่ียวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนการที่จะทําให้โรงเรียนมีคุณภาพต้องอาศัยการ
บริหารงานวิชาการที่เด่นชัดจากความสําคัญของงานวิชาการท่ีกล่าวมา ทําให้เห็นได้ว่าการบริหารที่มีคุณภาพ 
จะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ จึงถือได้ว่ามีความสําคัญสูงสุดต่อความสําเร็จ หรือความล้มเหลวในการ
บริหารงานด้านต่าง ใๆนโรงเรียน (บุญทิพย์ สุริยวงศ์, 2544, หน้า 65)  
 จะเห็นได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนคนเดียวไม่สามารถดําเนินการทุกอย่างได้ จะต้องอาศัยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายการที่ผู้บริหารจะได้รับความร่วมมือน้ันจะต้องแสดงบทบาท และพฤติกรรมที่ เหมาะสมคือมีภาวะผู้นํา
ทางวิชาการในการรวมพลังครู เพ่ือดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
โรงเรียนโดยผู้บริหารต้องทํางานร่วมกับครูกระตุ้นครูให้แนะนําครู และประสานงานให้ครูร่วมมือกันด้วย
เทคนิควิธีที่มีคุณภาพจึงจะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดวาสไสล์ 
และรัสเมเลอร์(Vasile&Rachmeler, 2004, p. 60) ได้ทําการวิจัยเรื่องการรับรู้ของครูผู้สอนเกี่ยวกับพฤติกรรม
ภาวะผู้นําทางวิชาการทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนที่ใช้การอ่าน เพ่ือความคิดริเริ่มในรัฐอะลา
บามาผลการวิจัยสรุปได้ว่าภาวะผู้นําทางวิชาการทางการเรียนการสอนของผู้บริหารมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนของนักเรียนการเป็นผู้นําทางวิชาการเป็นบทบาทสําคัญของผู้บริหารท่ีจะทําให้กิจกรรมด้านการเรียนการ
สอนเกิดประสิทธิภาพ “โรงเรียนที่ได้ช่ือว่ามีประสิทธิภาพ” หรือ“โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนซึ่งปัจจัยเด่นชัดที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเหล่าน้ีก็คือการ
มีผู้นําทางวิชาการหรือภาวะผู้นําทางวิชาการ (Instructional leadership) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้สอน 
ต้องมีความเป็นภาวะผู้นําทางวิชาการสูงจึงจะทําให้การบริหารสถานศึกษาประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดเดวิส และโทมัส(Davis & Thomas, 1989, p. 21)  
 งานนิเทศภายในเป็นงานที่มีความสําคัญงานหน่ึงของการจัดและบริหารสถานศึกษา ในการพัฒนา 
การศึกษาสายสามัญ และสายอาชีพต่างก็ต้องมีการนิเทศภายในเป็นหลักของการจัดกิจกรรมบริหาร
สถานศึกษา ด้วยเหตุน้ีการนิเทศภายในจึงเป็นกระบวนการของการศึกษาที่มุ่งจะส่งเสริมให้การสนับสนุนและ
พัฒนามาตรฐานของการศึกษา โดยเฉพาะผู้นิเทศก็ต้องการความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ ในการนิเทศ
ภายใน ต้องการการสนับสนุน ต้องการขวัญและกําลังใจ ต้องการความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้องกับการศึกษา ขณะเดียวกันผู้รับการนิเทศภายในก็ต้องการการดูแลเอาใส่ ต้องการขวัญ และกําลังใจ 
และการสนับสนุนจากผู้นิเทศและผู้บริหารเช่นกัน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546, หน้า 13) การนิเทศภายใน
ถือเป็นศาสตร์ และศิลป์ เน่ืองจาก กระบวนการนิเทศภายใน เป็นปรัชญาที่แสวงหาความจริง ความรู้และคุณค่า
ในสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวกับ การศึกษา ส่วนที่ว่าเป็นศิลป์ก็เพราะต้องอาศัยเทคนิควิธี และมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทํางานร่วมกับ ผู้อ่ืน การติดต่อประสานงาน การจูงใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายของการศึกษา การ
นิเทศภายในยังเป็นรูปแบบของการจัดการศึกษาที่ต้องการการมีส่วนร่วมของบุคคล เป็นลักษณะรูปแบบ 
ประชาธิปไตย เพราะการนิเทศภายในใช้หลักการต่างๆ ของประชาธิปไตยมาดําเนินการ ได้แก่ การเคารพซึ่งกัน
และกัน การประชุมปรึกษาหารือกัน การให้ความร่วมมือ และการประสานงานการร่วมมือแก้ปัญหา (ปรียาพร 
วงศ์อนุตรโรจน์, 2546, หน้า 16) ในยุคปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 การปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียนนับ
ได้ว่าเป็นหัวใจของการปฏิรูปอย่างแท้จริง การนิเทศภายในก็เป็นกระบวนการสําคัญอีกกระบวนการหน่ึงในการ
ที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการประกันคุณภาพในช้ันเรียน เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้ที่
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (ขวัญเรือน เสรา
รมย์, 2552, หน้า 10) 
 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากผู้บริหาร โรงเรียนมี
พฤติกรรมความเป็นผู้นําทางวิชาการแล้ว การจัดให้มีการนิเทศภายในก็เป็นเร่ืองที่มีความสําคัญและจําเป็น 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการนิเทศภายในจะเป็นตัวกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะนําไปสู่
สัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักเรียนในที่สุด เพราะการพัฒนาการนิเทศภายในทําให้ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี
สอน ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ที่สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ นักเรียนมีความสุขกับ                 
การเรียนครูมีการเตรียมความพร้อม เพ่ือสอน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีย่ิงขึ้น
สมกับที่เป็นครูมืออาชีพ (ประภาส ไชยมี, 2546, หน้า 26) 
 วิธีปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง คือ การนิเทศภายใน 
เน่ืองจากการนิเทศภายในเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ครูผู้สอนแต่ละโรงเรียน ย่อมมีความแตกต่
างกันทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ ความถนัดและความรับผิดชอบ ดังน้ันผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดง
บทบาทของผู้นิเทศ เพ่ือช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจช่วยเหลือครูให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียน
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การสอนทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ดังที่กรองทอง จิรเดชากุล (2550, หน้า 1) กล่าวว่า การ
นิเทศภายในมีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูให้สามารถจัดกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สอดคล้องกับ สมาน อัศวภูมิ (2551, หน้า 302–303) 
กล่าวไว้ว่า การนิเทศภายในมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือ เพ่ือปรับปรุงหรือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนซึ่งอาจดําเนินการได้หลายแบบและ สุรพงษ์ ศรีรักธรรม (2541, หน้า 2) กล่าวไว้ว่า การนิเทศในภายเป็น 
กระบวนการพัฒนาที่จะต้องทําอย่างต่อเน่ือง จึงจะสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการ
สอนให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น 
 ดังน้ันการนิเทศภายในจึงมีความสําคัญในการพัฒนาครูให้มีศักยภาพเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
อันนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้บริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนการสอน
ของครูโดยให้การช่วยเหลือ แนะนํา ควบคุมเพ่ือให้งานมีคุณภาพและสําเร็จตามท่ีกําหนดสอดคล้องกับ                
ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ (2542, หน้า 11) กล่าวว่า การนิเทศภายในเป็นการกระทําของผู้บริหารร่วมกับครูในการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการผลักดันให้การนิเทศ
ภายในบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง การเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ (ชารี มณีศรี, 
2542, หน้า 52–53) และการนิเทศภายในจะช่วยให้ครูปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการนิเทศภายในให้ประสบผลสําเร็จ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
น้ัน จะต้องคํานึงถึงกระบวนการนิเทศภายใน ซึ่งการนิเทศภายในจะตรงกับเป้าหมายในการปรับปรุงการเรียน
การสอนมากที่สุดผลการสังเคราะห์งานวิจัยทางการนิเทศภายในในประเทศไทยของสายใจ ประยูรสุข (2551, 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาพบว่า ความต้องการนิเทศภายในของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการ
นิเทศภายในที่ผ่านมาปรากฏ ว่าครูยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน จึงเป็นสาเหตุให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปอย่างเช่ืองช้า และไม่ประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากคุณภาพการนิเทศภายในมีความเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการสอนของครูซึ่ง ยนต์ ชุ่มจิต (2542, หน้า 12) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
จําเป็นต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนในโรงเรียนจะเกิดข้ึนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในตัวครูผู้สอน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (2553, หน้า 18-22) ได้รายงานผลการ
จัดการศึกษา ซึ่งจําแนกตามระดับคุณภาพนักเรียนปรากฏดังน้ี นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2553 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ทุกวิชา อยู่ในช่วงร้อยละ 37.70-54.68 รองลงมาอยู่
ในระดับพอใช้ อยู่ในช่วงร้อยละ 34.90-49.09 สุดท้ายอยู่ในระดับปรับปรุงอยู่ในช่วงร้อยละ 10.42-14.77  
โดยนักเรียนที่อยู่ในระดับดีและระดับพอใช้มีจํานวนนักเรียนใกล้เคียงกัน ทั้งน้ีรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีนักเรียน
จํานวนมากอยู่ในระดับดี และรายวิชาคณิตศาสตร์มีนักเรียนจํานวนมาก อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนรายวิชา
ภาษาไทยมีนักเรียนจํานวนมากอยู่ในระดับปรับปรุง ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ทุกรายวิชา อยู่ในช่วงร้อยละ 
47.06-64.08 รองลงมาอยู่ในระดับดี อยู่ในช่วงร้อยละ 18.77-36.93 สุดท้ายอยู่ในระดับปรับปรุง อยู่ในช่วงร้อยละ
16.01-22.92 โดยนักเรียนที่อยู่ในระดับดี และระดับพอใช้มีจํานวนใกล้เคียงกัน และมีจํานวนนักเรียนที่อยู่ใน
ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุงมีจํานวนใกล้เคียงกัน และรายวิชาภาษาอังกฤษมีจํานวนนักเรียนอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุงมีจํานวนมาก  
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ส่วนรายวิชาภาษาไทยมีจํานวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากว่ารายวิชาอ่ืนๆ ซึ่งส่วนหน่ึงมาจากการนิเทศภายใน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูภายในสถานศึกษาจะต้องทําการนิเทศภายในซึ่งกันและกันโดย
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันมากย่ิงขึ้น  
 จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาปฏิบัติงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตามกระบวนการบริหาร การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา  
 
1.2 คําถามการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยต้ังคําถามการวิจัยดังน้ี 
 1.2.1 ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยู่ในระดับใด 
 1.2.2 การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยู่ในระดับใด 
 1.2.3 ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับ การดําเนินการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 หรือไม่ 
 
1.3 วัตถุประสงค์ 
 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

 1.4.1 ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยู่ในระดับมาก 
 1.4.2 การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2อยู่ในระดับมาก 
 1.4.3 ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.5.1ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี ผู้วิจัยศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยนําหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี มาเป็นเน้ือหาในการวิจัย คือ ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาผู้วิจัยได้พัฒนา
แนวคิดภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจากนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งประกอบด้วย คลิกแมน 
(Glickman, 2007, pp. 47-52),เว็บเบอร์ (Weber, 2002, p. 2 ),ถวิลมาตรเลี่ยม (2544, หน้า 126),วิษณุ
จุลวรรณ (2547, หน้า 94-95),แมคอีแวน (McEwan, 1998 , p. 13),เฮคลาร์เซน และคณะ (Heck et al, 1995, 
p. 95)ผู้วิจัยได้ศึกษาสังเคราะห์มาเป็นพฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา                 
ได้องค์ประกอบ 5 ด้านประกอบด้วย 1)ด้านบริหารจัดการ2) ด้านความสามารถ3) ด้านการนิเทศภายใน4) ด้าน
การวางแผน 5) ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สําหรับการดําเนินการนิเทศภายใน ศึกษาจากแนวคิดของ
สํานักงานคุรุสภา(2549, หน้า 328-330) ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการ 2) การวางแผนการนิเทศภายใน 3) การพัฒนาเคร่ืองมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายใน 4) การ
ปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน 5) การประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน 
 1.5.2ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2556ประกอบด้วยครู จํานวน 1,400 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2556กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ เครจซี และมอร์แกน (Krejcie& 
Morgan, 1970, pp. 607-610) รวมกลุ่มตัวอย่างจํานวน 302 คน 
 1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา  
  1)ตัวแปร ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร ประกอบด้วย 
   (1) ด้านบริหารจัดการ 
   (2)ด้านความรู้ ความสามารถ  
   (3)ด้านการนิเทศภายใน  
   (4) ด้านการวางแผน  
   (5)ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
  2)ตัวแปร การดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร ประกอบด้วย 
   (1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ  
   (2)การวางแผนการนิเทศภายใน  
   (3)การพัฒนาเคร่ืองมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายใน 
   (4) การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน  
   (5) การประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การดําเนินการนิเทศภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
  1.6.1 การมีภาวะผู้นําทางวิชาการบูรณาการจากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านประกอบด้วย 
คลิกแมน (Glickman, 2007, p. 47-52),เว็บเบอร์ (Weber, 2002, p. 2),ถวิลมาตรเลี่ยม (2544, หน้า 126),วิษณุ
จุลวรรณ (2547, หน้า 94-95),แมคอีแวน (McEwan,1998 ,p. 13),เฮคลาร์เซน และคณะ (Heck et. al, 1995, p. 
95) ผู้วิจัยได้ศึกษาสังเคราะห์มาเป็นภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้วิจัยได้เลือกมาศึกษา
ในองค์ประกอบ 5 ด้าน ประกอบด้วย  
  1)ด้านบริหารจัดการ 
  2) ด้านความรู้ ความสามารถ  
  3) ด้านการนิเทศภายใน  
  4) ด้านการวางแผน  
  5) ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
 1.6.2 การดําเนินการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครูศึกษาจากแนวคิดของ
สํานักงานคุรุสภา(2549, หน้า 328-330) ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ  
  1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ  
  2) การวางแผนการนิเทศภายใน  
  3) การพัฒนาเคร่ืองมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายใน 
  4) การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน  
  5) การประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน 
 สามารถแสดงได้ดังภาพประกอบดังน้ี 
 
 

ตัวแปรภาวะผู้นําทางวิชาการ  ตัวแปรการดําเนินการนิเทศภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาวะผู้นําทางวิชาการ 5 ด้าน 
 
1)ด้านบริหารจัดการ 
2) ด้านความรู้ ความสามารถ  
3) ด้านการนิเทศภายใน  
4) ด้านการวางแผน  
5) ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
 

การดําเนินการนิเทศภายใน 5 ด้าน 
 
1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ  
2) การวางแผนการนิเทศภายใน  
3) การพัฒนาเคร่ืองมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายใน 
4) การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน  
5) การประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีกับการดําเนินการ
นิเทศภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ผู้วิจัยนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย ดังน้ี 
 1.7.1 ภาวะผู้นําทางวิชาการหมายถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารในการใช้อิทธิพลกระบวนการให้
ผู้ร่วมงาน ร่วมมือปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือนําไปสู่ความมีประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้สําเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดซึ่งประกอบด้วยด้วยภาวะผู้นําทางวิชาการ 5 ด้าน  
  1) ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึง
บทบาทฐานะผู้นํา ในการบริหารจัดการ เพ่ือผลสําเร็จของงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกําหนดนโยบายการตัดสินใจและการสั่งการ 
  2) ด้านความรู้ ความสามารถ หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึง
ความสามารถบทบาทการเป็นผู้นําที่มีความรู้ ความสามารถในการนําการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมาสู่โรงเรียนอันจะส่งผล
ต่อการยอมรับและความร่วมมืออย่างมั่นใจของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ การกําหนดนโยบายการตัดสินใจและการสั่งการ 
  3) ด้านการนิเทศภายใน หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงบทบาทฐานะ
ผู้นําในการเป็นผู้นิเทศ และให้คําปรึกษา เพ่ือช่วยเหลือแก่ครูอาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก  
  4) ด้านการวางแผน หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงบทบาทที่
จะต้องให้ความสําคัญที่จะทําให้มองเห็นภาพของสถานศึกษาว่าขณะน้ีเราอยู่ณจุดใดและต้องการจะพัฒนาไป
ในทิศทางใดเพื่อเป็นการกําหนดเป้าหายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ได้แก่ การกําหนดแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงานการวางแผนและการคาดคะเน 
  5) ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่แสดงถึงบทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการเพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา มกีาร
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนในด้านต่างๆ  การจัดให้มีสิ่งที่จูงใจ
ให้กับครู การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพเป็นผู้นําที่ต้องแสดงบทบาทกระตุ้นบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียนที่เก่ียวกับบรรทัดฐานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.7.3 การดําเนินการนิเทศภายใน หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลภายในสถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือปรับปรุง
ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น ประกอบด้วยข้ันตอนการนิเทศ
ภายใน 5 ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ที่แสดงถึงบทบาทการทํางานร่วมกันของผู้บริหาร และ
บุคลากรสถานศึกษาในการช้ีแนะแนะนําและให้ความ ร่วมมือต่อกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน ซึ่งจะทําให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในการเรียนของผู้เรียน  
   1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่แสดงถึงบทบาทการนําข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานตามท่ี
คาดหวังหรือความต้องการของสถานศึกษาในอนาคต มีการประชุมปรึกษาหารือคณะครูเกี่ยวกับแนวทางการ
นิเทศภายใน แต่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจัดทําแบบสํารวจข้อมูล
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ในการดําเนินงานตามขอบข่ายภารกิจ 4 ด้าน การดําเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลของ
สถานศึกษา 
  2) การวางแผนการนิเทศภายใน หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึง
บทบาทการนําเอาผลจาการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุของปัญหา และความต้องการมากําหนดเป็น
กิจกรรม กําหนดทางเลือกและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมคณะครู เพ่ือร่วมกันวางแผน และ
วิเคราะห์ปัญหา กําหนดทางเลือกในการดําเนินงาน กําหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา มีการมอบหมาย
หน้าที่ให้กับบุคลากรตามความถนัด และความรู้ ความสามารถสรุปวางแผนการดําเนินงาน และกําหนด
ทางเลือกในการนิเทศภายใน จัดทําแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ดําเนินการจัดทําแผน และปฏิบัติการ
นิเทศภายใน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3) การพัฒนาเคร่ืองมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายใน หมายถึง การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงบทบาทการสั่งการผลิตสื่อและเครื่องมือ การจัดหา จัดทําสื่อ การกําหนดแนว
ทางการใช้สื่อและเครื่องมือ เช่น แบบทดสอบ แบบสํารวจ แบบสอบถาม ฯลฯ และใช้สื่อ นวัตกรรมให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับงาน การกํากับติดตาม ดูแลและให้คําปรึกษา การประเมินสื่อและเครื่องมือในการ
นิเทศภายใน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่มีการประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการช้ีแจงแนวการสร้างสื่อ และเคร่ืองมือในการนิเทศภายใน มีการสร้างสื่อ และ
เครื่องมือ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา สร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศจากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น
จัดซื้อสื่อ และเคร่ืองมือการนิเทศที่ไม่มีในท้องถิ่น มีการทดลองใช้สื่อ และเคร่ืองมือในการนิเทศก่อนทุกครั้ง มี
การสรุปผลการใช้สื่อ และเคร่ืองมือก่อนทุกครั้งนําผลจากการสรุปการใช้สื่อ และเคร่ืองมือมาปรับปรุงใช้ในการ
สร้างสื่อ และเคร่ืองมือให้มีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป 
  4) การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่แสดงถึงบทบาทการดําเนินกิจกรรมนิเทศร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่กําหนดไว้ในโครงการนิเทศภายในของสถานศึกษา โดยที่มีการดําเนินงานตาม
แผนงาน / โครงการท่ีวางไว้ครบถ้วน มีการดําเนินการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน มีการดําเนินการการตรวจ
เย่ียมช้ันเรียน มีการสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน มีการดําเนินการให้คําปรึกษาแก่ครู มีการดําเนินการ
ให้ศึกษาเอกสาร ตําราต่างๆ มีการสนทนาทางวิชาการ มีการประเมินผลการนิเทศภายในทุกครั้ง มีการพาคณะ
ครูไปศึกษานอกสถานที่ มีการให้บริการเอกสารทางวิชาการมีการประชุมเชิงปฏิบัติการมีการดําเนินการสาธิต
การจัดการเรียนรู้ 
  5)การประเมินผล และรายงานผลการนิเทศภายใน หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่แสดงถึงบทบาทการตรวจสอบ ความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
โดยมีการกําหนดแนวทางในการประเมินการนิเทศภายใน ประเมินผลก่อนดําเนินการนิเทศภายใน นําผลการ
ประเมินมาพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการนิเทศภายใน มีการประเมินผลระหว่างการ
ดําเนินการนิเทศภายใน สรุปผลการนิเทศภายใน และรายงานผลการนิเทศภายในให้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาให้รับทราบ  
  1.7.4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 หมายถึง หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 มีจํานวนสถานศึกษาในสังกัด 158 แห่ง  
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  1.7.5 ข้าราชการครู หมายถึง ครู ที่ปฏิบัติงานหลักในด้านการจัดสอน ในโรงเรียนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในปีการศึกษา 2556 
 
1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องใน
โรงเรียนสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังน้ี 
 1.8.1 เป็นแนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 1.8.2 เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน 
 1.8.3เป็นแนวทางสําหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการนิเทศและการพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนของครู 
 1.8.4 เพ่ือนําไปเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปพัฒนาด้านภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 




