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จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 แนวโนมคาเฉลี่ยต่ําลง การวิจัยเรื่องจึงนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือศึกษาผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา และ
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูจํานวน 1,245 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย
จํานวน 291 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถามภาวะผูนําทางวิชาการ และผลการดําเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.91 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ เพียรสัน

ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําการทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานการพัฒนาสื่อ
การเรียนรู  ดานการนิเทศการศึกษา ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการจัดการเรียนรู
ดานวัดประเมินผลและวิจัย การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
ตามลําดับ ผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายขอดาน มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ พบวา ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหาและความตองการ ดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ  ดานการสรางสื่อและเครื่องมือ
ในการนิเทศ ดานการวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก และดานการปฏิบัติการนิเทศ ตามลําดับ
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และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
อยูในระดับสูง (r =0.575) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ดังนั้นผูบริหารควรดําเนินการหารูปแบบการนิเทศติดตาม การนําหลักสูตรไปใชและจัดหา
เอกสารประกอบหลักสูตร เพ่ือการจัดการเรียนรู
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The National Achievemet Test of students in Prathomsuksa 6 and Mathayomsuksa 3
lower trend. The purposes of this research were to study the academic leadership of
school administrators, to the results of internal supervision of schools and study the
relationship between the academic leadership of school administraors and the
results of internal supervision of schools as perceived by the teacher under Phangnga
Primary Educational Service Area Office. The populations were 1,245 teachers.
The samples were 291 teachers by simple random sampling. The data were collected
by using questionnaires. The questionnaires were the academic leadership and
the results of internal supervision of school. The questionnaire was reliability of 0.91
The data were analyzed by using basic statistics including mend, standard deviation
and Pearson correlation coefficient.

The research results were as follows : the academic leadership of school
administrators were at high level in overall and individually, followed by the
development of learning resources, and measurement, the development of internal
quality assurance system, the evaluation and research respectively, the education
supervision, the development of learning media, the learning management,
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curriculum management. The results of internal supervision of schools were at high
level in overall and individually were at moderate level overall and individually,
followed by the supervision planning and set the choice. The creation of media and
supervision tools. The current education problems and needs evaluation and
monitoring reports and the supervision. Respectively. The relationship between the
academic leadership of school administrators and the results of internal supervision
of school under Phangnga Primary Educational Service Area Office Area. Overall
relationship in a positive way. Moderate (r=0.575). The level statistical significance .01.
Executives should conduct the supervision, follow-up and follow-up process.
Learning Management and provide course materials, provide media and learning
resources.




