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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) ศึกษาการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 1,666 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น จานวน
313 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก 2) การด าเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิช าการ; ภาวะผู้น าทางวิช าการของผู้บริห ารสถานศึกษา; การนิเทศภายใน;
การดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน.
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the academic leadership of school
administrators, internal supervision of schools and the relationship between the academic
leadership of school administrators and internal supervision of schools under the Chiang Rai
Primary Education Area Office 3. The populations were 1,666 teachers. The samples were 313
teachers by Stratified Random Sampling. The data were collected by using questionnaires of
academic leadership and internal supervision of schools. The data were analyzed mean,
standard deviation and Pearson's correlation coefficient. The research result showed that
academic leadership of school administrators were at high level in overall, internal supervision
of schools were at high level in overall and the relationship between academic leadership of
school administrators and the supervision of the school under the Chiang Rai Primary
Education Area Office 3 is in positive direction level at statistical significance of .05
Keyword: Academic Leadership; Academic Leadership of School Administrators; internal
supervision; Internal Supervision of Schools.
บทนา
การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพจะด าเนินไปได้ต้องอาศัยบุคคลส าคัญใน
การดาเนินการจัดภารกิจการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ คือผู้บริหาร
นั่นเอง ผู้บริหารในฐานะผู้นามีบทบาทสาคัญในการกากับ นิเทศ ติดตามการสอนของครูและจะต้องใช้ภาวะ
ผู้นาให้เกิดประโยชน์และเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องทาหน้าที่เป็นผู้นาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้
ตามจุดมุ่งหมายและโครงสร้างสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรรวมทั้งพัฒนาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ผู้บริหารจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
การจัดทาเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม และประเมินผลการศึกษา เพื่อให้
การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาของชาติ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีภ าวะผู้น าและมี
ลักษณะเฉพาะหลายประการที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนให้มากขึ้น ผู้บริหารโรงเรียน
ควรต้องมีภาวะผู้นาทางวิชาการเพื่อดาเนินการให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยน โดยจะต้องปรับปรุง
พันธกิจของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์เป้าประสงค์ของโรงเรียน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี ส่วนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
(ประเสริฐ เนียมแก้ว, 2556)

การนิเทศการศึ ก ษาถื อว่ า มี ความส าคั ญต่ อ การจัด การศึ ก ษา เพราะว่า การนิเ ทศช่ว ยให้ ค รู มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้ครูสามารถประเมินผลการทางาน ครูสามารถมองเห็นด้วยตนเองว่า ตนเอง
ประสบผลสาเร็จในการสอนได้มากน้อยเพียงใด ช่วยให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สังเ กต
การทางานหรือการสอนของครูคนอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการสอนของตน นอกจากนี้จะมีการแลกเปลี่ยนวัสดุ
อุป กรณ์การสอนและรับ เอาวิธ ีการใหม่ ๆ จากครูคนอื่นไปทดลองใช้ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือให้
การสนับสนุนแก่ครูคนอื่น ๆ ด้วย ช่วยกระตุ้นครูให้มีการวางแผนจัดทาจุดมุ่งหมายและแนวปฏิบัติไปพร้อม ๆ
กัน ครูแต่ละคนสามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อนครูด้วยกัน เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาการสอนอย่างกว้าง ๆ
ภายในโรงเรียน และการนิเทศเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ครูผู้สอนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับซึ่ง เป็นผลมาจาก
ผลการประเมิน ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นข้อดีและข้อเสียของการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวคิดหลายแนวทาง
ที่จะใช้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น (วัชรา
เล่าเรียนดี, 2554)
หากย้อนดูผลการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนใน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจากข้อมูลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดั บ ชาติขั้น พื้น ฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่ากว่าระดับประเทศ สาเหตุมาจากสถานศึกษาขาดการศึก ษากาหนดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
ในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน สถานศึกษาไม่ได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลใน
ระดับชั้นเรียน ครูและบุคลากรไม่เพียงพอ จึง ทาให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ให้เต็มตามศักยภาพเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ครูและบุคลากรขาดแรงเสริม ขาดขวัญกาลังใจ เกิดความเฉื่อยใน
การสอน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงมีนโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนมีการนิเทศ
ภายใน 100% ส่งเสริมให้สถานศึกษาและครูสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยพัฒนาคุณภาพในลักษณะของ
"สถานศึกษาคู่พัฒนา" โดยจับคู่สถานศึกษาในกลุ่มดีมากกับกลุ่มต้องปรับปรุงเป็น "สถานศึกษาคู่พัฒนา" คอย
เป็นพี่เลี้ยงชี้แนะ (Coaching) และจัดทีมพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือสถานศึกษา (Roving Team) ติดตามช่วยเหลือ
และชี้แนะการด าเนินงานแก่สถานศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET/ NT/ RT (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2563)
ภาวะผู ้ น าทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ยนกั บการนิ เ ทศภายในมีค วามส าคั ญ อย่า งมากต่อ
การพัฒนาสถานศึกษา คุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของสถานศึกษา เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการบังคับบัญชา
มอบหมายในก ากับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย และประสานงานกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ การจัดการเรียน

การสอนนั้น จาเป็นต้องอาศัยผู้นาที่มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ การกากับ ติดตาม และการดาเนินงานนิเทศ
เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนสถานศึกษาจนนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ของสถานศึกษาได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับการด าเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได้น าไปใช้ในการวางแผนก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนการก าหนด
ยุทธศาสตร์และกลวิธีที่จะนาไปสู่การพัฒนาการดาเนินงานคุณภาพภายในของโรงเรียนและการบริ หารจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 3
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินการ
นิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สมมติของการวิจัย
ภาวะผู้น าทางวิช าการของผู้บ ริห ารสถานศึกษากับการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จานวน 1,666 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จานวน 313 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียนใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก (สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2563)
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ภาวะผู้น าทางวิช าการของผู้บ ริห ารสถานศึกษา ประกอบด้ว ย (1) การบริห ารจัดการหลักสูตร
(2) ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ (3) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ (4) ด้านการส่งเสริม

การวัดประเมินผลและวิจัย (5) ด้านการส่งเสริ มการนิเทศการศึกษา (6) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และ (7) ด้านการส่งเสริมการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู
การดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้ อ งการ (2) การวางแผนการนิ เ ทศงานและก าหนดทางเลื อ ก (3) การปฏิ บ ั ต ิ ก ารนิ เ ทศภายใน
(4) การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และตาแหน่งหน้าที่
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ลั กษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยในครั้งนี้ มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และตอนที่ 3 การดาเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย
̅) และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายตามเกณฑ์ Best (1970 อ้างอิงใน
(X
บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินการ
นิเทศภายในของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า
1) ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ด้านการส่งเสริมการวัดประเมินผลและวิจัย ด้านการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และด้านการส่งเสริมการนิเทศการศึกษา ตามลาดับ
2) การด าเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ ดังนี้ ขั้นการวางแผนการนิเทศงาน และกาหนด
ทางเลือก ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ขั้นการปฏิบัติการนิเทศภายใน และขั้นการ
ประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล ตามลาดับ
3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินการนิเทศ
ภายในของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินการ
นิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีประเด็นที่
สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1) ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านบริหารจัดการหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด และด้านการส่งเสริมการนิเทศการศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเน้นการส่งเสริมด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ รวมถึงสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนของผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรให้ก้าวหน้าทางวิชาชีพครูทั้งด้าน
การอบรม การจัดการประชุม การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และสถานศึกษามี การรายงานระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อสานักเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แต่ผู้บริหารสถานศึกษาขาดการส่งเสริมการ
นิเทศการศึกษา ไม่มีความชัดเจนในการจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียน การดูแล ส่งเสริม นิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนของครู ยังไม่เป็นระบบ จนทาให้การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู ไม่
ครอบคลุมด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันเผด็จ มีชัย (2557, บทคัดย่อ)

ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีภาวะผู้นาทางวิชาการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการส่งเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตามลาดับ อันสุดท้าย คือ ด้านการนิเทศการศึกษา
1.1) ภาวะผู ้ น าทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่า ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนเข้ารับการฝึกอบรมในด้านการจัดท าหลักสูตร ระดมคณะครูร่วมกัน จัดท าหลักสูตรสถานศึก ษา
ประสานงานและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาให้กับผู้ปกครอง คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ชุมชนทราบเกี่ยวกับจุดหมาย หลักการ โครงสร้างของหลักสูตร รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภลักษณ์
ลีฬหคุณากร (2560) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผล
การด าเนิ น การนิ เ ทศภายในของสถานศึ ก ษาตามการรั บ รู ้ ข องครู ส ั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากระบี่ พบว่า ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูทุกคน
มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2) ภาวะผู ้ น าทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริหาร
มีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีกระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัททิยา
ชื่นวิเศษ (2561) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการ
ดาเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา พบว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.3) ภาวะผู ้ น าทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และสนับสนุนใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภลักษณ์ ลีฬหคุณากร (2560)
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการดาเนินการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่า
ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ และมีการสารวจแหล่งการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ท้องถิ่น

1.4) ภาวะผู ้ น าทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการส่งเสริมการวัดประเมินผลและวิจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า
ผู้ บ ริ ห ารส่งเสริม ให้ครูจ ัดท าแผนการวัด ประเมินผลแต่ล ะรายวิช าให้ส อดคล้ อ งกั บมาตรฐานการศึ ก ษา
และใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัททิยา ชื่นวิเศษ (2561) ศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการดาเนินการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ผู้บริหารมี
การส่งเสริมครูจัดทาแผนการวัดประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
1.5) ภาวะผู ้ น าทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชีย งราย เขต 3 ด้านการส่งเสริมการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า
ผู้บริหารติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างใกล้ชิด มีการวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัททิยา ชื่นวิเศษ (2561) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการดาเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาตามการรับรู้
ของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ผู้บริหารมีการดูแล ส่งเสริม นิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนอย่างใกล้ชิด
1.6) ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก พบว่า ผู้บริหารด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จัดตั้ง
คณะทางาน มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภัททิยา ชื่นวิเศษ (2561) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ผลการด าเนิน การนิเทศภายในของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูส ังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาพังงา พบว่า ผู้บริหารมีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
1.7) ภาวะผู ้ น าทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการส่งเสริมการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จาเป็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของบาลกีส กาซา (2560) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอกรงปินัง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พบว่า ผู้บริหารจัดเวลาให้ครูได้รับการอบรมเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ และจัดทาโครงการให้ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพด้านวิชาการ
2) การด าเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่าสุด ดังนี้ ขั้นการ
วางแผนการนิเทศงาน และกาหนดทางเลือก ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ขั้นการ

ปฏิบัติการนิเทศภายใน และขั้นการประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล ตามลาดับ เนื่องจาก ผู้บริหาร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการวางแผนการนิเทศตามกระบวนการที่
วางไว้โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการมาสร้างเครื่องมือสาหรับการนิเทศ
มี การก าหนดเป้าหมายในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ครูมี การปฏิบัติการนิเทศภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดการประเมินผลด้านคุณภาพและด้านปริมาณเพื่อสะท้อนคุณภาพของงาน
ที่ทา ขาดการปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานทาให้การนิเทศภายในโรงเรียนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ขั้นการประเมินผลการนิเทศและการรายงานผลในโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติน้อย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนัยน์ปพร ปานกลัด (2558) ศึกษาเรื่องแนวทางการนิเทศภายในเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ขั้นการ
วางแผนและจัดทาโครงการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการ และการด าเนินการนิเทศ ส่วนขั้นการประเมินผลการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เพราะ ไม่มีการ
รายงานผลการประเมินให้ครูทราบ ไม่มีการประเมินผลขาดการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการดาเนินการนิเทศให้ดียิ่งขึ้น
2.1) การดาเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ พบว่า ผู้บริหารและคณะครู ส่วนใหญ่
ร่วมกันศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการการดาเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน รับฟัง
ความคิดเห็น ซึ่งกัน และกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ คณะครูร่ว มกันวิเคราะห์ส ภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการ แต่ปัญหาที่พบคือ ขาดการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ย ของ
นัยน์ปพร ปานกลัด (2558) ศึกษาเรื่องแนวทางการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในด้าน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนขาดความชัดเจนในการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
2.2) การดาเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ขั้นการวางแผนการนิเทศงาน และกาหนดทางเลือก พบว่า ผู้บริหารมีการกาหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ให้ดาเนินการนิเทศภายใน ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ขาดการวางแผนกาหนดกิจกรรมการนิเทศภายในที่สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนัยน์ปพร ปานกลัด (2558) ศึกษาเรื่อง
แนวทางการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อาเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทาโครงการนิเทศของ
โรงเรียน
2.3) การดาเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ขั้นการปฏิบัติการนิเทศภายใน พบว่า ผู้บริหารมีการประชุมชี้แจงกระบวนการ แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ดาเนินการนิเทศโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากครูและบุคคลทุกฝ่าย แต่ปัญหาที่พบ คือขาดการใช้

ทั ก ษะ สื ่ อ และเครื ่ อ งมื อ การนิ เทศที ่ห ลากหลายและทั นสมั ย ซึ ่ ง สอดคล้อ งกั บงานวิ จ ัย ของนั ยน์ปพร
ปานกลัด (2558) ศึกษาเรื่องแนวทางการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้นิเทศควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อ/ เครื่องมือในการนิเทศควรมีความหลากหลาย
2.4) การดาเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ขั้นการประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล พบว่า โรงเรียนขาดข้อมูลการประเมินผล
การนิเทศจากผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศเท่าที่ควร การประเมินผลไม่ครอบคลุมด้านคุณภาพ และ
ปริมาณจนไม่สามารถสะท้อนคุณภาพของงานที่ท า ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย ของนัยน์ปพร ปานกลัด (2558) ศึกษาเรื่องแนวทางการนิเทศภายในเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ขาดการ
นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการนิเทศให้ดี
3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินการนิเทศ
ภายในของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาทาง
วิชาการด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สูงส่งผลให้ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในมีการปฏิบัติงานสูง ด้วย
และผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และ
ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูสูงส่งผลให้ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
มีการปฏิบัติงานสูงตาม แต่ภาวะผู้นาด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ ด้านการส่งเสริมการวัดประเมินผลและวิจัย และด้านการส่งเสริมการนิเทศการศึกษากับการดาเนินการ
นิเทศภายในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัททิยา ชื่นวิเศษ (2561) ศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการดาเนินการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามการรับรู้
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับ การดาเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับเขตพื้นที่การศึกษา

1.1 ควรจัดอบรม และจัดหาบุคลากรหรือคณะนิเทศจากภายนอกให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้บริหาร
และครูผู้สอนเกี่ยวกับด้านการวัดประเมินผลและวิจัย การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
1.2 ควรกากับ นิเทศ ติดตาม การดาเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อสะท้อน
ปัญหา และร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับสถานศึกษา
2.1 ควรส่งเสริมให้ครูนาผลการใช้หลักสูตรไปพิจารณาปรับปรุงให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.2 ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
2.3 ควรส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT)
2.4 ควรกาหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดประเมินผลของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และส่งเสริมให้ครู
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.5 ควรกากับ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างด้วยกระบวนการที่หลากหลาย
2.6 ควรจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน และมีการกากับ ติดตาม
การประเมินคุณภาพการศึกษา
2.7 ควรมีสร้างขวัญกาลังใจ แรงจูงใจให้กับครูในโรงเรียน
2.8 ควรจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความต้องการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงานนิเทศ
และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ไขก่อน- หลัง
2.9 ควรวางแผนกาหนดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการ
2.10 ควรประเมินผลให้เป็นระบบ ครอบคลุมทั้งด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต เพื่อสะท้อน
ภาพของงานที่ทา และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการเก็บรวบรวม ข้อมูลใน
รูปแบบอื่น ๆ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นต้น
3.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒ นากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน โดยใช้การวิจัย เชิง
คุณภาพ เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลที่เป็นเชิงลึก และมีความสมบูรณ์ของข้อมูลจากผลการวิจัยมากยิ่งขึ้น
3.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
รายการอ้างอิง
นัยน์ปพร ปานกลัด. แนวทางการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียน
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