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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

       
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งสรุปตามลําดับดังน้ี 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
  2) เพ่ือศึกษาระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
  3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ดําเนินการนิเทศภายใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 สมมติฐานการวิจัย 
  1) ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยู่ในระดับมาก 
  2) การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยู่ในระดับมาก 
  3) ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วิธีดําเนินการวิจัย 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดย กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 1,400 คน โดยเปิดตารางของเครซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 302 คน 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่งหน้าที่ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 
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   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยดําเนินการโดยมีขั้นตอน ต่อไปน้ี 
  1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือขอความ
ร่วมมือจากผู้อํานวยการสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการขออนุญาตให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
   2) ขอหนังสือจากสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งแบบสอบถึงโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 302 ชุด 
   3) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลถามด้วยตนเองจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและ
บางส่วนได้ส่งให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ จํานวน 302 ชุด 
   4) นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ ทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป ดังน้ี 
   1) วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถ่ีและ
คํานวณเป็นค่าร้อยละ 
   2) วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Χ ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
               3) วิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Χ ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
    4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับการ
ดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson,s Product Moment Correlation 
Coefficient)  
              
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี 
  5.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศหญิงมีมากที่สุด จํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 69.21
รองงมา เพศชาย 93 คน คิดเป็นร้อยละ 30.79 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีมากที่สุดมี จํานวน 270 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.40 รองลงมา คือ ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.60              
มีประสบการณ์ในการทํางาน 11-15 ปี มากที่สุด มีจํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.77 รองลงมา คือ ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการทํางาน 16 ปีขึ้นไป จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางาน 
6 – 10 ปี มีจํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 24.17 และ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานไม่เกิน 5 ปี มีจํานวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.56 และเป็นครูผู้ปฏิบัติการสอน มีจํานวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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  5.1.2 ผลของการศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดับมาก (X =4.33) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการวางแผน ( X =4.35) รองลงมา คือ ด้านความสามารถ ( X =4.34) 
ด้านการนิเทศภายใน ( X =4.33) ด้านบริหารจัดการ ( X =4.32) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ                  
ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X =4.31) เมื่อพิจจารณารายด้านพบว่า 
               1) ด้านบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.32) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากตามลําดับ ได้แก่ ผู้บริหารมีการ
บริหารงานโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน (X =4.46) รองลงมา คือ กําหนดพันธกิจ
ของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นสําคัญ ( X =4.36) ผู้บริหารมี
วิธีการในการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนชัดเจน (X =4.35) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
บุคลากรของโรงเรียน (X =4.27)                    
   2) ด้านความสามารถ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.40) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากตามลําดับ ได้แก่ ผู้บริหารรู้จัก
บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบงานวิชาการของตนเองเป็นอย่างดี ( X =4.38) รองลงมา คือ ผู้บริหาร
สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์มาประกอบในการตัดสินใจบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ                
( X =4.37) ผู้บริหารสามารถใช้ทักษะความเป็นผู้นําในการตัดสินใจบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กับ ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการจนเป็นที่ยอมรับของคณะครู และผู้เก่ียวข้อง              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (X =4.36) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารจัดกิจกรรมในโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับพันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน (X =4.31)   
              3) ด้านการนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.33) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 10 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากตามลําดับ ได้แก่ ครูได้รับการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนางาน วิชาการของโรงเรียน ( X =4.39) รองลงมา คือ 
ผู้บริหารสังเกตการสอน หรือเยี่ยมการสอนอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่อง (X =4.38) ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการ
นิเทศภายใน และนําข้อมูลจากการนิเทศไปพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X =4.36)             
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารจัดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําผลการวิจัยมาแก้ไขปรับปรุง             
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ( X =4.17)    
               4) ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.35) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 10 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉล่ียมากตามลําดับ ได้แก่ วางแผนกําหนด
หน้าที่ ความรับผิดชอบของครูและผู้ที่เก่ียวข้องในส่วนของงานวิชาการโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอด
หลักสูตรนําไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน เพ่ือพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากันที่ ( X =4.47) 
รองลงมา คือ วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครูเพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมายของโรงเรียน ( X =
4.40) มีการวางแผนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ร่วมกับครูและบุคลากร เพ่ือให้ บรรลุตามความต้องการของ
นักเรียนและท้องถิ่น (X =4.37) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ วางแผนการติดตามผลด้านการสอนร่วมกับ
ครูวิชาการ ตามเป้าหมายของโรงเรียนด้านหลักสูตรและการสอน (X =4.16) 
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               5) ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.31)             
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉล่ียมากตามลําดับ ได้แก่ 
ส่งเสริมให้คณะครูมีเจตคติที่ดีต่อการประเมินตนเอง เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง กับผู้บริหาร             
รับฟังความคิดเห็นด้านวิชาการของบุคลากร และนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงให้ดีขึ้น มีค่าเฉล่ียเท่ากันที่               
( X =4.34) รองลงมา คือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่าง  ๆ            
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ( X =4.33) มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานวิชาการ เช่น การแข่งขันตอบปัญหา             
ทางวิชาการ เพ่ือสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (X =4.32) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  
เปิดโอกาสให้ครู และนักเรียนได้วางแผนการจัดการรียนรู้ร่วมกัน ( X =4.26)               
  5.1.3 ผลการศึกษาการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.38) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า             
ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากสุด คือ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ( X =4.43) รองลงมาคือ             
การวางแผนการนิเทศภายใน ( X =4.41) การพัฒนาเครื่องมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายใน ( X =4.38)             
การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน ( X =4.37) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประเมินผล และ
การรายงานผลการนิเทศภายใน ( X =4.31) เมื่อพิจจารณารายด้านพบว่า 
               1) ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.43) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ตามลําดับ ได้แก่ ผู้บริหารมีการ ประชุมปรึกษาหารือ คณะครูเก่ียวกับแนวทางการนิเทศภายใน                   
กับมีรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากัน ( X =4.48) รองลงมา มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตามสภาพปัจจุบัน และความต้องการ ( X =4.46) จัดทําแบบสํารวจข้อมูลในการดําเนินงานตาม
ขอบข่ายภารกิจ 4 ด้าน ของโรงเรียน ( X =4.41)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ มีการนําผลการนิเทศ
ภายในไปใช้พัฒนา การจัดการเรียนการสอนของครูให้ดีขึ้น  (X =4.33) 
               2) ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.41)             
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉล่ียมากตามลําดับ ได้แก่ 
การดําเนินการจัดทําแผน และปฏิบัติการนิเทศภายในให้สอดคล้องกับนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กับ ผู้บริหารมีการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษามีค่าเฉล่ียเท่ากันที่ 
( X =4.46) รองลงมา ผู้บริหารมีการ กําหนดทางเลือกในการดําเนินงานการนิเทศภายใน กับผู้บริหารมีการ 
กําหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (X =4.41) ผู้บริหารมีการ ประชุมคณะครู             
เพ่ือร่วมกันวางแผน และวิเคราะห์ปัญหา ( X =4.39)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ 
มอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรตามความถนัด และความรู้ ความสามารถ (X =4.36)           
   3) ด้านการพัฒนาเครื่องมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายในมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.38) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉล่ียมาก
ตามลําดับ ได้แก่ ผู้บริหารมีการสร้างสื่อและเครื่องมือ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา                
( X =4.49) รองลงมา นําผลจากการสรุปการใช้สื่อ และเคร่ืองมือมาปรับปรุงในการสร้างสื่อ และเครื่องมือให้มี
ประสิทธิภาพในคร้ังต่อไป ( X =4.47) มีการสรุปผลการใช้สื่อ และเครื่องมือทุกครั้ง ( X =4.41)  ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ จัดซื้อสื่อและเครื่องมือการนิเทศที่ไม่มีในท้องถ่ิน (X =4.25) 
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   4) ด้านการพัฒนาเครื่องมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายในมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.37) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 12 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉล่ีย
มากตามลําดับ ได้แก่ ดําเนินการสาธิตการจัดการเรียนรู้ (X =4.48) รองลงมา พาคณะครูไปศึกษานอกสถานที่ 
( X =4.46) ดําเนินการให้ศึกษาเอกสาร ตําราต่างๆ ( X =4.45)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ให้บริการ
เอกสารเอกสารทางวิชาการ (X =4.31) 
   5) ด้านการประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.31) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉล่ียมาก
ตามลําดับ ได้แก่ การรายงานผลการนิเทศภายในให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา             
เขต 2 ให้รับทราบ ( X =4.43) รองลงมา การกําหนดแนวทางในการประเมินการนิเทศภายใน ( X =4.36) 
ประเมินผลระหว่างการดําเนินการนิเทศภายใน ( X =4.34)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นําผลการ
ประเมินมาพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป ( X =4.18) 
  5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2            
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก (rxy=.766) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจนํามาอภิปรายดังน้ี 
 5.2.1 ผลการวิจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักษณ์อนงค์ 
เพชรสังหาร (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาความเป็นผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1  ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวรรณ จันทร์แย้ม (2552, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จังหว ัดสมุทรสงครามผลการวิจัยพบว่า  พฤติกรรมผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัด
สมุทรสงครามตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นํ้าฝน รักษากลาง (2553, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะ             
ผู ้นําทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านผู ้เรียนของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัย           
พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 โดยเฉล่ีย พบว่าภาวะผู้นําทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพเราะ พัตตาสิงห์ (2554, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นํา             
ทางวิชาการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 มีการแสดงออกให้ครูได้รับรู้อย่างชัดเจนว่าให้ความใส่ใจกับรายด้านวิชาการ นํามาซึ่งผลสัมฤทธ์ิทาง             
การเรียนของผู้เรียน มีการปฏิบัติและทําให้ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเช่ือถือ ยอมรับ ศรัทธาและร่วมมือ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจจนบรรลุผลเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วน              
เก่ียวข้อง ชุมชนและสังคม สอดคล้องกับ รุ่ง แก้วแดง (2543, หน้า 278) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องเปลี่ยนไปผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่จะต้องมีความเป็นผู้นําทางวิชาการที่เข้มแข็ง เพ่ือปฏิวัติการ
บริหาร โรงเรียนไปสู่ความมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมพลังผู้บริหารโรงเรียนให้มีโอกาสใช้ความเป็นผู้นําอย่าง
เต็มศักยภาพ และหันมาทุ่มเทให้กับงานบริหารโรงเรียนเป็นหลัก ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครูและ
นักเรียนก็จะมีมากขึ้นด้วย จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยโดยรวมในด้านภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยู่ในระดับมาก 
 5.2.2 ผลการวิจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่าด้านการวางแผน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับในด้านอ่ืนจะ     
อยู่ในอันดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักษณ์อนงค์ เพชรสังหาร (2547,                
บทคัดย่อ) ศึกษาความเป็นผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ด้านการวางแผน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิราวรรณ จันทร์แย้ม (2552, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
สมุทรสงครามผลการวิจัยพบว่า  พฤติกรรมผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัด
สมุทรสงคราม ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นํ้าฝน รักษากลาง (2553, 
บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ด้านผู้เรียน ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ด้านการวางแผน มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพเราะ พัตตาสิงห์ (2554, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ ด้านการยกย่อง
เชิดชูครูทําวิจัยในช้ันเรียน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู เพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมายของ
โรงเรียน ให้ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วม ในการกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของโรงเรียน มีการสร้างความเข้าใจ
ในพันธกิจของโรงเรียนให้แก่ครู  และบุคลากรที่เก่ียวข้องทราบ ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู ให้เป็นไปตามมาตรฐานของตัวช้ีวัดของหลักสูตรที่กําหนดมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ร่วมกับครูและบุคลากร เพ่ือให้บรรลุตามความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น 
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ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดหลักสูตรนําไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน เพ่ือพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน 
วางแผนประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียน ตามเป้าหมายของหลักสูตรที่กําหนด วางแผนการติดตามผลด้าน
การสอนร่วมกับครูวิชาการ ตามเป้าหมายของโรงเรียนด้านหลักสูตร และการสอน วางแผนกําหนดหน้าที่      
ความรับผิดชอบของครู และผู้ที่เก่ียวข้องในส่วนของงานวิชาการโรงเรียน และมีการปฐมนิเทศครู และบุคลากร
ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สอดคล้องกับ วิษณุ จุลวรรณ (2547, หน้า 94-95) กล่าวว่า 
การวางแผน เป็นองค์ประกอบหน่ึงของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องให้ความสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือที่จะช่วยทําให้มองเห็นภาพของ สถานศึกษาว่าขณะน้ีเราอยู่ ณ จุดใด และต้อง
การจะพัฒนาไปในทิศทางใด เพ่ือเป็นการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอันจะส่งผลต่อพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน และผู้เรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ ภาวะผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการวางแผน             
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 5.2.3 ผลการวิจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับใน
ด้านอ่ืนจะอยู่ในอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวรรณ จันทร์แย้ม (2552, บทคัดย่อ) 
ทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดสมุทรสงครามผลการวิจัยพบว่า  พฤติกรรมผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ           
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นํ้าฝน รักษากลาง (2553, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 
2 ด้านผู้เรียน ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ           
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 พบว่าด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพเราะ พัตตาสิงห์ (2554, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ พบว่าด้านส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้บริหารได้รับฟังความคิดเห็นด้านวิชาการของบุคลากร และนําข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการเปิดโอกาสให้ครู และนักเรียนได้วางแผนการจัดการรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร มีการจัดกิจกรรม
เก่ียวกับงานวิชาการ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เพ่ือสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
ส่งเสริมให้คณะครูมีเจตคติที่ดีต่อการประเมินตนเอง เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน และการร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านวิชาการของโรงเรียน สอดคล้องกับ วิษณุ จุลวรรณ (2547, หน้า 94-95) กล่าวว่าการส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบหน่ึงของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องแสดงบทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนใน
การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ภาวะผู้นําทางวิชาการของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ อยู่อันดับท้าย อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษา
บางแห่งยังมี โครงสร้างองค์การ ในด้านการบริหารงานท่ีขัดกับความรู้สึกและความพึงความพอใจของครู 
โดยเฉพาะในด้านการบริหาร  การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งระบบ
การทํางานขององค์การเป้าหมายนโยบายขององค์การ กฎ ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที
ทันสมัย รวมถึง พฤติกรรมและค่านิยมของบุคคล ที่มีการแสดงออกในลักษณะของการกระทําในเชิงลบมากกว่า
เชิงบวก ซึ่งพฤติกรรมและค่านิยม เหล่าน้ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการเป็นอย่างมาก  
 5.2.4 ผลการวิจัยการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักด์ิ เศวตสุพร 
(2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การนิเทศภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2             
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตย์ ประจงแต่ง (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทการ
นิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการศึกษาดังน้ี บทบาท
การนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า              
การนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 2 ได้ให้ความสําคัญในการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู โดยให้การช่วยเหลือ 
แนะนํา ควบคุมเพ่ือให้งานมีคุณภาพและสําเร็จตามที่กําหนด มีการนําเอาผลจาการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา สาเหตุของปัญหา และความต้องการมากําหนดเป็นกิจกรรม กําหนดทางเลือกและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมคณะครู เพ่ือร่วมกันวางแผน และวิเคราะห์ปัญหา กําหนดทางเลือกในการ
ดําเนินงาน กําหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรตามความถนัด และ
ความรู้ ความสามารถ สรุปวางแผนการดําเนินงาน และกําหนดทางเลือกในการนิเทศภายใน จัดทําแผนการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ดําเนินการจัดทําแผน และปฏิบัติการนิเทศภายใน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ (2542, หน้า 11) กล่าวว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการผลักดันให้การนิเทศบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง การเรียน
การสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และชารี มณีศรี (2542, หน้า 52–53) กล่าวว่า การนิเทศภายในจะช่วยให้
ครูปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการนิเทศการศึกษาให้ประสบ
ผลสําเร็จส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนน้ัน จะต้องคํานึงถึงกระบวนการนิเทศการสอน            
ซึ่งการนิเทศการสอน จะตรงกับเป้าหมายในการปรับปรุงการเรียนการสอนมากท่ีสุด จากเหตุผลดังกล่าว              
จึงส่งผลให้ ค่าเฉลี่ยในด้านการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  5.2.5 ผลการวิจัยการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก เมื่อเทียบกับด้านอ่ืน ปรากฏว่าอยู่ในอันดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักด์ิ เศวตสุพร (2549,            
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ สังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตย์ ประจงแต่ง 
(2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  
 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 มีการประชุมปรึกษาหารือ คณะครูเก่ียวกับแนวทางการนิเทศภายใน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตามสภาพปัจจุบัน และความต้องการ จัดทําแบบสํารวจข้อมูลในการดําเนินงานตามขอบข่ายภารกิจ  4 ด้าน             
ของโรงเรียน มีรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียนมีการนําผลการนิเทศภายในไปใช้พัฒนา การจัดการเรียนการ
สอนของครูให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ ชารี มณีศรี (2542, หน้า 95-97) กล่าวถึง การศึกษาความต้องการจําเป็นใน
การนิเทศภายในว่า การจัดการนิเทศภายในนั้นจะมีจุดเริ่มจากสภาพที่เป็น ปัญหาหรือ ความต้องการจําเป็นใน
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น หากไม่มีปัญหาหรือไม่มี ความจําเป็นจะต้องปรับปรุงสิ่งใดก็ไม่จําเป็น 
ต้องนิเทศ เพราะถือว่าการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่มีอยู่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่ถ้า
หากดําเนินงานในช่วงเวลาต่อๆ ไปเกิดปัญหาหรือ ความล้าหลังในการทํางาน และเป็นผลให้งานไม่มีคุณภาพ 
ความจําเป็นในการนิเทศภายในจะเกิดข้ึน ซึ่งจะก่อให้เกิดการนิเทศภายในในโอกาสต่อไป นอกจากน้ี จากข้อมูล
พบว่า ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2554 มีการลาออก 
3 คน ย้าย 157 คน ปีการศึกษา 2555 มีการย้ายออก 143 คน และปีการศึกษา 2556 มีการย้ายออก 122 คน 
และลาออก จํานวน 125 คน (สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หน้า
35) จึงทําให้เกิดอัตราว่างของตําแหน่ง และมีครูบรรจุใหม่ ซึ่งยังขาดประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอน 
ดังน้ันจําเป็นต้องมีความต้องการ การนิเทศภายในเป็นอย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ การดําเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 5.2.6 ผลการวิจัยการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม                  
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่าการดําเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา ด้านการประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน อยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบ
กับด้านอ่ืน ปรากฏว่าอยู่ในอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักด์ิ เศวตสุพร (2549, บทคัดย่อ)              
ได้ศึกษาการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการประเมินผล และการ
รายงานผลการนิเทศภายใน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตย์ ประจงแต่ง (2548, บทคัดย่อ)              
ได้ศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2                 
ผลการศึกษาดังน้ี บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี             
เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี  
เขต 2 ด้านการประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก  
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 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 2  มีการปฏิบัติงานที่แสดงถึงบทบาทการตรวจสอบ ความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมีการกําหนดแนวทางในการประเมินการนิเทศภายใน ประเมินผลก่อนดําเนินการ
นิเทศภายใน นําผลการประเมินมาพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการนิเทศภายใน มีการ
ประเมินผลระหว่างการดําเนินการนิเทศภายใน สรุปผลการนิเทศภายใน และรายงานผลการนิเทศภายในให้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาให้รับทราบ สอดคล้องกับ วรรณา แกมนิล (2545, หน้า 38) กล่าวว่า 
การประเมินผลเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกัน จําเป็น สําหรับทุกหน่วยงาน วัตถุประสงค์สําคัญของการประเมินผล
คือการตรวจสอบประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุสําเร็จตามเป้าหมาย ดังน้ันการประเมินผลงานจึงต้อง
เอาวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของงานมาเป็นบรรทัดฐานที่ใช้วัดหรือประเมิน และสอดคล้องกับ ไพบูลย์ หว่างเค็ง 
(2542, หน้า 32) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารจําเป็นต้องประเมินผล การปฏิบัติงานเพ่ือจะได้ทราบถึงความเจริญ           
ก้าวหน้า บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้ังไว้ หรือไม่ และสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการประเมินผล คือเพ่ือการวิจัยในการที่ต้องการรู้ว่าการกระทําบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดเพ่ือการปรับปรุง เป็นการนําไปสู่การปรับปรุง ซึ่งสามารถทําให้ทราบถึงจุดการปรับปรุงและพัฒนา และ
เพ่ือการจูงใจ จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทําให้เกิดความมุ่นคงทางจิตใจ เกิดขวัญในการทํางาน             
จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน มีค่าเฉล่ียอยู่ใน            
ระดับมาก 
 5.2.7 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2               
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก (rxy=.766) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิราวรรณ จันทร์แย้ม (2552, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
สมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2548 ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงครามมีความสัมพันธ์
ทางบวก ในระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นํ้าฝน รักษากลาง (2553, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านผู้เรียน ของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นํา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านผู้เรียน ของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไพเราะ พัตตาสิงห์ (2554, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา
ทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05   
 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนน้ันมีอิทธิพลต่อ คุณภาพการสอนของ
ครูและนํามาซึ่งความมีประสิทธิผลในโรงเรียน โดยเฉพาะภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่
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แสดงออกให้ครูได้รับรู้อย่างชัดเจน นํามาซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน สอดคล้องกับ รุ่ง แก้วแดง 
(2543, หน้า 278) ได้กล่าวถึงความสําคัญของภาวะผู้นําทางวิชาการของ ผู้บริหารโรงเรียนว่า ภาพลักษณ์ของ             
ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเปลี่ยนไป ผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่จะต้องมีความเป็นผู้นําทางวิชาการ (Instructional 
leadership) ที่เข้มแข็ง เพ่ือปฏิวัติการบริหาร โรงเรียนไปสู่ความมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมพลังผู้บริหาร
โรงเรียนให้มีโอกาสใช้ความเป็นผู้นําอย่างเต็มศักยภาพ และหันมาทุ่มเทให้กับงานบริหารโรงเรียนเป็นหลัก 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครูและนักเรียนก็จะมีมากขึ้นด้วย เช่นเดียวกันน้ี การบริหารงานวิชาการ
จําเป็นต้องมีการนิเทศภายใน เพราะการนิเทศภายในโรงเรียนนับว่ามีความสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาการศึกษา  
ถือได้ว่าเป็นกระบวนการของการศึกษาที่มุ่งจะส่งเสริมให้การสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานของการศึกษา 
โดยเฉพาะผู้นิเทศก็ต้องการความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ ในการนิเทศภายใน ต้องการการสนับสนุน             
ต้องการขวัญและกําลังใจ ต้องการความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ขณะเดียวกัน
ผู้รับการนิเทศภายในก็ต้องการการดูแลเอาใส่ ต้องการขวัญ และกําลังใจ และการสนับสนุนจากผู้นิเทศและ
ผู้บริหารเช่นกัน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 13) ดังน้ันการนิเทศภายในจึงมีความสําคัญในการ
พัฒนาครูให้มีศักยภาพเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลอันนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู ้บริหาร
จําเป็นต้องมีภาวะผู้นําทางวิชาการ และบทบาทสําคัญในการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู             
โดยให้การช่วยเหลือ แนะนํา ควบคุมเพ่ือให้งานมีคุณภาพและสําเร็จตามที่กําหนด  
 จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับมาก (rxy=.766) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.2.8 ผลการวิจัย ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศภายใน กับการ
ดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา (rx3y=.696) มีความสัมพันธ์กันอยู่ในลําดับแรก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก                 
ผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ให้ความสําคัญ
กับการนิเทศภายใน มีความเข้าใจในหลักการของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้นําใน
การ นิเทศ และให้คําปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือแก่ครู อาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก อันเป็นปัจจัย
อิทธิพลที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู ้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ                     
ให้ความสําคัญในการพัฒนาครูให้มีศักยภาพ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลอันนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงได้บทบาทสําคัญในการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูโดยให้การช่วยเหลือ 
แนะนํา ควบคุมเพ่ือให้งานมีคุณภาพและสําเร็จตามที่กําหนด สอดคล้องกับ ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ (2542, หน้า 11) 
กล่าวว่า การนิเทศ เป็นการกระทําของผู้บริหารร่วมกับครูในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างย่ิง                 
ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการผลักดันให้การนิเทศบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง             
การเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ ชารี มณีศรี (2542, หน้า 52–53) กล่าวว่า การนิเทศ
ภายใน จะช่วยให้ครูปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการนิเทศ
การศึกษาให้ประสบผลสําเร็จส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศภายใน กับการดําเนินการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในลําดับ
แรก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

105 

 5.2.9 ผลการวิจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านส่งเสริมบรรยากาศ             
ทางวิชาการ กับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา (rx5y=.540) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
และอยู่ในลําดับสุดท้ายเมื่อเทียบกับด้านอ่ืน  ๆเพราะด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เป็นเร่ืองที่เน้นในด้าน
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงบทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการมาตรฐานทาง
วิชาการของโรงเรียนในด้านต่างๆ การจัดให้มีสิ่งที่จูงใจให้กับครู การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ เป็นผู้นํา    
ที่ต้องแสดงบทบาทกระตุ้น บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนที่เกี่ยวกับบรรทัดฐานการพัฒนาคุณภาพ               
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ วิษณุ จุลวรรณ (2547, หน้า 103-104) กล่าวว่าผู้บริหารโรงเรียน 
และครูผู้สอนมีความคิดว่า ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นําทางวิชาการเป็นผู้ที่อํานาจสูงสุดในโรงเรียน ควรจะ           
ต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทในด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน       
เพ่ือให้เกิดสภาพการณ์ที่เอ้ือต่อการทํางานของครู อาจารย์ ในการส่งเสริม และพัฒนาสภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น ส่วนในด้านการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา เป็นการ
ทํางานร่วมกันของผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนในการช้ีแนะ แนะนํา และให้ความ ร่วมมือต่อกิจกรรมของ
ครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งจะทําให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนักเรียน โดยการร่วมมือ 
หรือประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การนิเทศภายใน 
จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ซึ่งเป็นกระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ ครูผู้สอน ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ๆเพ่ือกระตุ้น ย่ัวยุ ท้าทาย สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุง พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่คุณภาพการศึกษาที่กําหนดไว้  
 จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ กับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ผู้บริหารบางส่วนยังไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นด้านวิชาการของบุคลากร และนํา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่มีการเปิดโอกาสให้ครู และนักเรียนได้วางแผนการจัดการรียนรู้
ร่วมกันหรืออาจจะยังขาดการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ต่างๆ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมเก่ียวกับงานวิชาการยังมีน้อยเกินไป เช่น           
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เพ่ือสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้
คณะครูมีเจตคติที่ดีต่อการประเมินตนเอง เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง และยังไม่มีการปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ืองในการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การวิจัยในช้ันเรียน และ
การร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาการของโรงเรียน จากเหตุผลดังกล่าว จึงอาจเป็น
เหตุผลทําให้ ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ กับการ
ดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2             
มีความสัมพันธ์กันอยู่ในลําดับสุดท้าย 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ 
     1) ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ดังน้ัน ผู้บริหารควรเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการเพ่ือสร้างบรรยากาศ           
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการตามมาตรฐานทางวิชาการ
ของโรงเรียนในด้านต่างๆ และจัดให้มีสิ่งที่จูงใจให้กับครู รวมถึงควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่
เสมอ 
   2) ผลการวิจัยพบว่า การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา ด้าน การประเมินผล และ
การรายงานผลการนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ดังน้ัน ผู้บริหารควรมีการกําหนดแนวทางในการประเมินการ
นิเทศภายใน ประเมินผลก่อนดําเนินการนิเทศภายใน มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป 
มีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการนิเทศภายใน มีการประเมินผลระหว่างการดําเนินการนิเทศภายใน และสรุปผล
การนิเทศภายใน และรายงานผลการนิเทศภายในให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาให้รับทราบ 
  3) ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับ           
การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2                    
ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาควร ยึดกระบวนการให้ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือนําไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้สําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กําหนด มีการส่งเสริมคุณภาพ             
การเรียนการสอน มีการการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ มีการการวางแผนการนิเทศภายใน 
พัฒนาเคร่ืองมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายใน และควรมี การประเมินผล และรายงานผลการนิเทศภายใน  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   2) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   3) ควรศึกษา ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการดําเนินการนิเทศ
ภายในของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 




