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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับ
ผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือศึกษาผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา และเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ผูวิจัยไดนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ข้ันตอนท่ี 3 ศึกษาผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

สัญลักษณทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณตาง ๆ เพ่ือการแปลความหมาย ดังนี้

N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง

X แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
** แทน คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
x แทน ดานภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

1Χ แทน ดานการบริหารจัดการหลักสูตร

2Χ แทน ดานการจัดการเรียนรู

3
Χ แทน ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
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4Χ แทน ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู

5Χ แทน ดานการวัดประเมินผลและวิจัย

6Χ แทน ดานการนิเทศการศึกษา

7Χ แทน ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
Y แทน การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา

1Y แทน การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ

2Y แทน การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก

3Y แทน การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ

4Y แทน การปฏิบัติการนิเทศภายใน

5Y แทน การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชกับครูผูสอนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีกลุมตัวอยางจํานวน 291 คน ปรากฏผลดังตาราง
ตอไปนี้

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

รายการ จํานวน รอยละ
1. เพศ

ชาย
หญิง

100
191

34.4
65.5

รวม 291 100
2. อายุ

1. ต่ํากวา 30 ป
2. 30 ปข้ึนไป

172
119

59.1
40.9

รวม 291 100
3. วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

147
144

50.5
49.5

รวม 291 100
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)

รายการ จํานวน รอยละ
4. ประสบการณปฏิบัติงาน

ต่ํากวา 10 ป
มากกวา 10 ป

204
87

70.1
29.9

รวม 291 100.0

จากตารางท่ี 4.1 พบวาครูผูสอนสวนมากเปนเพศหญิง สวนใหญอายุต่ํากวา 30 ป
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 10 ป มากท่ีสุด

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ในภาพรวมรายดานและรายขอ โดยการหาคาเฉลี่ย
( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามขอบขายตัวแปรตามท้ัง 7 ดาน ไดแก การบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การพัฒนาแหลงเรียนรู การวัด
ประเมินผลและวิจัย การนิเทศการศึกษาและ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ปรากฏ
ดังตารางท่ี 4.2

ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
โดยรวมและรายดาน

ดานท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา X S.D. ระดับภาวะผูนํา
ทางวิชาการ

1 การบริหารจัดการหลักสูตร 4.40 0.65 มาก
2 การจัดการเรียนรู 4.39 0.66 มาก
3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู 4.48 0.62 มาก
4 การพัฒนาแหลงเรียนรู 4.33 0.69 มาก
5 การวัดประเมินผลและวิจัย 4.38 0.66 มาก
6 การนิเทศการศึกษา 4.41 0.64 มาก
7 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 4.37 0.67 มาก

รวม 4.39 0.65 มาก
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จากตารางที่ 4.2 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาโดยรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย การพัฒนาสื่อการเรียนรู การนิเทศการศึกษา การบริหารจัดการ
หลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดประเมินผลและวิจัย การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และ
การพัฒนาแหลงเรียนรู ตามลําดับ

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ปรากฏผลดัง
ตารางท่ี 4.3

ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ดานการบริหารจัดการหลักสูตร

ขอท่ี ดานการบริหารจัดการหลักสูตร X S.D.
ระดับภาวะผูนํา

ทางวิชาการ
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา 4.76 0.51 มากท่ีสุด
2 มีการสงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา 4.36 0.53 มาก
3 มีการสนับสนุนการสอนของครูโดยจัดหาเอกสาร

หลักสูตร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและสื่อ
การเรียนการสอน 4.33 0.75 มาก

4 มีการนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถ่ิน 4.28 0.72 มาก

5 มีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
อยางสมํ่าเสมอ 4.36 0.66 มาก

6 มีการสงเสริมและพัฒนาครูในสถานศึกษาเพ่ือการ
นําหลักสูตรไปใชใหบรรลุจุดมุงหมาย ท่ีกําหนด 4.32 0.74 มาก

รวม 4.40 0.65 มาก
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จากตารางท่ี 4.3 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ดานการบริหารจัดการหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา ไดแก
มีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ และมีการนิเทศการใชหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ดานการจัดการเรียนรู

ขอท่ี ดานการจัดการเรียนรู X S.D.
ระดับภาวะผูนํา
ทางวิชาการ

1 มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 4.68 0.60 มากท่ีสุด

2 มีการจัดหองใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
จํานวนนักเรียนรวมถึงจัดวัสดุครุภัณฑ
และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ 4.30 0.54 มาก

3 มีการติดตามการจัดการเรียนรูของครูโดยตรวจ
แผนการสอนหรือบันทึกการสอนของครู 4.37 0.72 มาก

4 มีการจัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร
และแบบพิมพตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการสอน 4.27 0.71 มาก

5 มีการสงเสริมใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางหลากหลายสอดคลองกับสังคม 4.36 0.69 มาก

6 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมทางวิชาการ
เอ้ือตอการเรียนรูท้ังในและนอกสถานท่ี 4.35 0.70 มาก

รวม 4.39 0.66 มาก

จากตารางท่ี 4.5 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ดานการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมา
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ไดแก มีการติดตามการจัดการเรียนรูของครูโดยตรวจ แผนการสอนหรือบันทึกการสอนของครู และ
มีการจัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรและแบบพิมพตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการสอน มีคาเฉลี่ย
ต่ําท่ีสุด

ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู

ขอท่ี ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู X S.D.
ระดับภาวะผูนํา

ทางวิชาการ
1 มีการกําหนดนโยบายกระตุนการใชสื่อและ

นวัตกรรม การเรียนการสอนท่ีทันสมัย 4.51 0.65 มากท่ีสุด
2 มีการสงเสริมใหครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อและ

นวัตกรรมการเรียนรู 4.31 0.62 มาก
3 มีการสงเสริมครูใหมีการใชสื่อผานเครือขาย

เทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT) 4.59 0.65 มากท่ีสุด
4 มีการสงเสริมใหครูเลือกใชสื่อท่ีมีคุณภาพ 4.74 0.50 มากท่ีสุด
5 มีการสงเสริมใหครูศึกษาคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนา

สื่อการเรียนรู 4.32 0.59 มาก
6 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ ของสื่อและการใชสื่อการเรียนรู
เปนระยะ ๆ อยางสมํ่าเสมอ 4.42 0.74 มาก

รวม 4.48 0.63 มาก

จากตารางท่ี 4.5 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู โดยภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการสงเสริมใหครูเลือกใชสื่อท่ีมีคุณภาพ รองลงมาไดแก
มีการสงเสริมครูใหมีการใชสื่อผานเครือขายเทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT) และมีการสงเสริมใหครู
ผลิตสื่อ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู

ขอท่ี ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู X S.D.
ระดับภาวะผูนํา

ทางวิชาการ
1 มีการสํารวจแหลงการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา
ชุมชน ทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีใกลเคียง 4.35 0.66 มาก

2 มีการจัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรู รวมท้ัง
พัฒนาใหเกิดองคความรูแกผูเรียน 4.34 0.65 มาก

3 มีการสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 4.41 0.67 มาก

4 มีการสนับสนุนและเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามา
ใชแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 4.26 0.72 มาก

5 มีการสงเสริมใหครูศึกษา คนควา วิจัย
เพ่ือการพัฒนาแหลงเรียนรู 4.31 0.70 มาก

6 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเก่ียวกับการใชและพัฒนา
แหลงเรียนรู สมํ่าเสมอ 4.33 0.75 มาก

รวม 4.33 0.69 มาก

จากตารางท่ี 4.6 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยภาพรวมและ
รายขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา รองลงมาไดแก มีการสํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีใกลเคียง
และมีการสนับสนุนและเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามาใชแหลง เรียนรูในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ดานการวัดประเมินผลและวิจัย

ขอท่ี ดานการวัดประเมินผลและวิจัย X S.D.
ระดับภาวะผูนํา

ทางวิชาการ
1 มีการสงเสริมครูจัดทํา แผนการวัดประเมินผล

แตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัด
การเรียนรู 4.68 0.60 มากท่ีสุด

2 มีการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การวัดประเมินผลของสถานศึกษาอยางชัดเจน 4.32 0.55 มาก

3 มีการใหคํา แนะนํา คําปรึกษาครูดานการวัดผล
ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง 4.38 0.73 มาก

4 มีการจัดใหมีฝายสงเสริม ดูแลและนิเทศ
การทําวิจัยในชั้นเรียนของครู 4.24 0.74 มาก

5 มีการสงเสริมใหครู ศึกษา วิเคราะห วิจัย
เพ่ือพัฒนา คุณภาพการเรียนรูแตละกลุมสาระ
การเรียนรู 4.36 0.66 มาก

6 มีการสงเสริมใหครูเผยแพรผลงานวิจัยท้ังภายใน
และนอกสถานศึกษา 4.32 0.71 มาก

รวม 4.38 0.67 มาก

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ดานการวัดประเมินผลและวิจัย โดยภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการสงเสริมครูจัดทํา แผนการวัดประเมินผลแตละ
รายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู
รองลงมาไดแก มีการใหคํา แนะนํา คําปรึกษาครูดานการวัดผล ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง และ
มีการจัดใหมีฝายสงเสริม ดูแลและนิเทศการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ดานการนิเทศการศึกษา

ขอท่ี ดานการนิเทศการศึกษา X S.D.
ระดับภาวะผูนํา

ทางวิชาการ
1 มีการจัดใหมีระบบนิเทศงานวิชาการและ

การจัดการ เรียนรูภายในสถานศึกษา 4.48 0.65 มาก
2 มีการใหความรู คําแนะนํา แกบุคลากรดาน

วิชาการเพ่ือ พัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ 4.33 0.66 มาก

3 มีการดูแล สงเสริม นิเทศติดตามการจัดการเรียน
การ สอนของผูสอนอยางใกลชิด 4.72 0.54 มากท่ีสุด

4 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 4.30 0.56 มาก

5 มีการจัดประชุมอบรมในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือ
สงเสริมใหครูมีโอกาสพัฒนางานการเรียนการสอน 4.33 0.75 มาก

6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ
จัดระบบนิเทศ การศึกษาภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือขายการนิเทศภายใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4.29 0.72 มาก

รวม 4.41 0.65 มาก

จากตารางท่ี 4.8 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ดานการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการดูแล สงเสริม นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของผูสอน
อยางใกลชิด รองลงมาไดแกมีการจัดใหมีระบบนิเทศงานวิชาการและการจัดการ เรียนรูภายใน
สถานศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณจัดระบบนิเทศ การศึกษาภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

ขอท่ี ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน X S.D.
ระดับภาวะผูนํา

ทางวิชาการ
1 มีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ 4.46 0.67 มาก
2 มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจัดการศึกษา

ท่ีมุงเนน คุณภาพตามมาตรฐาน 4.33 0.62 มาก
3 มีการชี้แจงครูใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

แนวคิดและ หลักการสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
การประกันคุณภาพ 4.43 0.68 มาก

4 มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา
อยาง เปนระบบ 4.20 0.72 มาก

5 มีการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน ของสถานศึกษา 4.43 0.66 มาก

6 มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในใหหนวยงาน
ตนสังกัดและผูมีสวนเก่ียวของทราบ 4.34 0.69 มาก

รวม 4.37 0.67 มาก

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมและ
รายขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ รองลงมาไดแก มีการชี้แจงครูใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดและ หลักการสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ และมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษาอยาง
เปนระบบ มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
วิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ในภาพรวมรายดานและรายขอ โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามขอบขายตัวแปรตามทั้ง 5 ดาน ไดแก การศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหาและความตองการ การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก การสรางสื่อและ
เครื่องมือในการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ และ การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศปรากฏ
ดังตารางท่ี 4.10

ตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา
สงักดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
โดยภาพรวมและรายดาน

ดานท่ี การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา X S.D.
ระดับการดําเนินการ

นิเทศภายใน
1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ

ความตองการ 4.46 0.63 มาก
2 การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก 4.40 0.67 มาก
3 การสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 4.43 0.64 มาก
4 การปฏิบัติการนิเทศ 4.39 0.68 มาก
5 การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ 4.43 0.64 มาก

รวม 4.42 0.65 มาก

จากตารางที่ 4.10 พบวา การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยภาพรวมและรายขอดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ พบวา การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการ การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ การสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ การวางแผน
การนิเทศและกําหนดทางเลือกและการปฏิบัติการนิเทศ ตามลําดับ
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ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา
สงักดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ

ขอท่ี
การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา

และความตองการ X S.D.
ระดับการดําเนินการ

นิเทศภายใน
1 ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและ

แนวทางการจัดการศึกษาเก่ียวกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 4.82 0.46 มากท่ีสุด

2 จัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมาวิเคราะหเพ่ือใชในการนิเทศภายใน 4.37 0.56 มาก

3 จัดทําเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือใชในการศึกษาสภาพ
ปจจุบันปญหาและความตองการในการ
ดําเนินงานการนิเทศภายใน 4.43 0.70 มาก

4 สํารวจและประเมินความตองการของครูดาน
การพัฒนาตนเองเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ 4.23 0.75 มาก

5 สํารวจและประเมินความตองการของครู
ดานการพัฒนาโรงเรียน 4.37 0.67 มาก

6 สํารวจสภาพหองเรียน สภาพแวดลอมท่ัวไป
และสิ่งอํานวยความสะดวก 4.25 0.76 มาก

7 รวมมือกันวิเคราะหสาเหตุของปญหาและ
กําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา 4.75 0.51 มากท่ีสุด

รวม 4.46 0.63 มาก

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
คือศึกษานโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแนวทางการจัดการศึกษาเก่ียวกับการนิเทศภายใน
โรงเรียน รองลงมาคือ รวมมือกันวิเคราะหสาเหตุของปญหาและกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา
และสํารวจและประเมินความตองการของครูดานการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.12 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา
สงักดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ดานการวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก

ขอท่ี การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก X S.D.
ระดับการดําเนินการ

นิเทศภายใน
1 ประชุมจัดทําแผนการนิเทศภายในโดยคณะครู

และผูท่ีเก่ียวของ 4.44 0.62 มาก
2 กําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ใหเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน 4.38 0.61 มาก
3 กําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของผูนิเทศ

และผูรับการนิเทศ 4.42 0.68 มาก
4 วางแผนการกระจายทรัพยากรใหแก

ทุกชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 4.31 0.71 มาก

5 วางแผนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษา ของโรงเรียน 4.38 0.71 มาก

6 เผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน
และปฏิทินปฏิบัติงานแกครูและผูท่ีเก่ียวของ 4.38 0.71 มาก

7 แตงตั้งคณะกรรมการนเิทศภายในโรงเรียน
เพ่ือรับผิดชอบ 4.45 0.69 มาก

8 กําหนดกิจกรรมการนิเทศสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการ 4.33 0.69 มาก

9 ศึกษารายละเอียดของสื่อ เครื่องมือในการนิทศ 4.39 0.62 มาก
10 ประชุม พิจารณาขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน

ปญหาและความตองการเลือกสื่อและเครื่องมือ
เพ่ือตรวจคุณภาพการศึกษา 4.52 0.64 มากท่ีสุด

รวม 4.40 0.67 มาก
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จากตารางที่ 4.12 พบวา การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ดานการวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก โดยภาพรวม
และรายขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือประชุม
พิจารณาขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการเลือกสื่อและเครื่องมือเพ่ือตรวจ
คุณภาพการศึกษา รองลงมาคือแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือรับผิดชอบ และวางแผน
การกระจายทรัพยากรใหแกทุกชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

ตารางท่ี 4.13 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา
สงักดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ

ขอท่ี การสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ X S.D.
ระดับการดําเนินการ

นิเทศภายใน
1 มีการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ

เลือกสื่อและเครื่องมือเพ่ือตรวจคุณภาพการศึกษา 4.41 0.68 มาก
2 มีการศึกษารายละเอียดของสื่อ และเครื่องมือ

ท่ีมีลักษณะเฉพาะ 4.75 0.49 มากท่ีสุด
3 มีการจัดสรรงบประมาณสงเสริม สนับสนุน

การใชสื่อเครื่องมือ 4.37 0.56 มาก
4 มีการทดลองใชสื่อและเครื่องมือกอนนําไปใชทุกครั้ง 4.45 0.67 มาก
5 ปรับปรุงสื่อ เครื่องมือ การนิเทศใหมีความ

บกพรองนอยท่ีสุด 4.40 0.67 มาก
6 มีการจัดเตรียมเอกสารและสื่อตาง ๆ

ใหมีความพรอม 4.39 0.64 มาก
7 ผูรับการนิเทศใชสื่อ เชน คูมือครู แผนการสอน

ชุดการเรียน คูมือครู แผนการสอน ชุดการเรียน
และแบบเรียน 4.44 0.66 มาก

8 มีการประเมินผลการใชสื่อ เพ่ือการเรียนการสอน 4.33 0.68 มาก
9 ดําเนินการสรางเครื่องมือ ตามวัตถุประสงค

และรูปแบบท่ีกําหนดไว 4.33 0.71 มาก
รวม 4.43 0.64 มาก



128

จากตารางที่ 4.13 พบวา การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ โดยภาพรวม
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือมีการศึกษา
รายละเอียดของสื่อ และเครื่องมือท่ีมีลักษณะเฉพาะ รองลงมาคือ มีการทดลองใชสื่อและเครื่องมือ
กอนนําไปใชทุกครั้ง และมีการประเมินผลการใชสื่อ เพ่ือการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

ตารางท่ี 4.14 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา
สงักดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน

ขอท่ี การปฏิบัติการนิเทศภายใน X S.D.
ระดับการดําเนินการ

นิเทศภายใน
1 ประชุมชี้แจงใหคณะครูเขาใจบทบาท

ของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 4.53 0.62 มากท่ีสุด
2 รวมกันกําหนดปฏิทินการนิเทศ 4.35 0.66 มาก
3 ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง เชน

การสังเกตการณสอน การสาธิตการสอน
การสนทนาทางวิชาการ 4.40 0.66 มาก

4 ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยออม เชน
การใหศึกษาเอกสารการศึกษานอกสถานท่ี
การจัดนิทรรศการ 4.31 0.79 มาก

5 ประชุมปรึกษาหารือหลังจากจัดกิจกรรม
การนิเทศเพ่ือแกปญหาการเรียนการสอน 4.35 0.64 มาก

6 ใหขวัญและกําลังใจใหครูมีความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติหนาท่ี 4.35 0.71 มาก

7 กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานสนับสนุนการ
เรียนการสอน 4.37 0.68 มาก

8 กระตุนใหแรงจูงใจใหครูมีความศรัทธา
ในวิชาชีพครู 4.43 0.68 มาก

9 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ 4.38 0.68 มาก
รวม 4.39 0.68 มาก
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จากตารางที่ 4.14 พบวา การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ดานการปฏิบัติการนิเทศ โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือประชุมชี้แจงใหคณะครูเขาใจ
บทบาทของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ รองลงมาคือ กระตุนใหแรงจูงใจใหครูมีความศรัทธาในวิชาชีพครู
และดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยออม เชน การใหศึกษาเอกสารการศึกษานอกสถานที่ การจัด
นิทรรศการ มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

ตารางท่ี 4.15 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา
สงักดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ดานการประเมินผลการนิเทศและรายงานผล

ขอท่ี การประเมินผลการนิเทศและรายงานผล X S.D.
ระดับการดําเนินการ

นิเทศภายใน
1 จัดทําเครื่องมือประเมินผลการนิเทศภายใน

โรงเรียน 4.74 0.53 มากท่ีสุด
2 สงเสริมใหครูมีสวนรวมในการประเมินผล

การนิเทศภายใน 4.37 0.57 มาก
3 จัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน

เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 4.47 0.70 มาก
4 รวมกันประชุมสรุปและรายงานผลท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ 4.33 0.63 มาก
5 นําผลการดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูล

ในการปรับปรุงกิจกรรมการนิเทศครั้งตอไป 4.41 0.65 มาก
6 สรุปและรายงานเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนงาน

ตอไป 4.34 0.66 มาก
7 เก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุมและ

วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการนิเทศภายใน 4.37 0.70 มาก
8 สรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศเปนรูปเลม

เพ่ือเผยแพรการนิเทศภายในเปนประจําทุกป 4.39 0.68 มาก
รวม 4.43 0.64 มาก
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จากตารางที่ 4.15 พบวา การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ดานการประเมินผลการนิเทศและรายงานผล โดยภาพรวม
และรายขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอพบวาขอมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือจัดทํา
เครื่องมือประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมาคือจัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง และรวมกันประชุมสรุปและรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติ
กิจกรรมการนิเทศ มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับ
ผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของเพียรสัน (Pearson s Product Moment
Correlation Coefficient) ดังแสดงในตารางท่ี 4.16

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

ภาวะผูนําทาง
วิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา

ผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y Y

1Χ .383** .466** .432** -.008 .031 .341**

2Χ .423** .468** .322** .003 .106 .348**

3
Χ .328** .440** .363** .045 .108 .350**

4Χ .454** .621** .494** .046 .128* .470**

5Χ .462** .595** .428** .036 .077 .426**

6Χ .355** .413** .436** .060 .098 .374**

7Χ .354** .533** .455** .113 .135* .446**
x .574** .737** .612** .062 .143* .575**

** P < .01
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จากตารางท่ี 4.16 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงา อยูในระดับปานกลาง (r =0.575) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
และในแตละดานยังมีคาความสัมพันธกับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน รายดานดังนี้

1. ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ( 1Χ ) มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน (Y) ในระดับคอนขางต่ํา (r = .341) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ ( 2Y )
การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก (r=.466) ( 3Y ) การสรางสื่อ และเครื่องมือ
ในการนิเทศ ( 1Y ) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ (r = .383) (r =.432) ( 5Y )
การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล (r =.031) ( 4Y ) การปฏิบัติการนิเทศภายใน (r=-.008)
ตามลําดับ

2. ดานการจัดการเรียนรู ( 2Χ ) มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน (Y) ในระดับคอนขางต่ํา (r = .348) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ ( 2Y )
การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก (r=.468) ( 1Y ) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการ (r = . 423) ( 3Y ) การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ (r =.322) ) ( 5Y )
การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล( r =.106) ( 4Y )การปฏิบัติการนิเทศภายใน (r=.003)
ตามลําดับ

3. ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู (
3

Χ ) มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน (Y) ในระดับคอนขางต่ํา (r = .350) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ ( 2Y )
การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก (r=.440) ( 3Y ) การสรางสื่อ และเครื่องมือ
ในการนิเทศ (r =.363) ( 1Y ) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ (r = . 328) ( 5Y )
การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล ( r =.108) ( 4Y ) การปฏิบัติการนิเทศภายใน (r=.045)
ตามลําดับ

4. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ( 4Χ ) มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน (Y) ในระดับปานกลาง (r = . 470) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ ( 2Y )
การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก (r=.621) ( 3Y ) การสรางสื่อ และเครื่องมือ
ในการนิเทศ (r =.494) ( 1Y ) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ (r = .454) ( 5Y )
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การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล ( r =.128) ( 4Y ) การปฏิบัติการนิเทศภายใน (r=.046)
ตามลําดับ

5. ดานการวัดประเมินผลและวิจัย ( 5Χ ) มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน (Y) ในระดับปานกลาง (r = . 426) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธกับ ตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ ( 2Y )
การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก (r=.595) ( 1Y ) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการ (r = .462) ( 3Y ) การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ (r =.428) ( 5Y )
การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล ( r =.077) ( 4Y )การปฏิบัติการนิเทศภายใน (r=.036)
ตามลําดับ

6. ดานการนิเทศการศึกษา ( 6Χ ) มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน (Y) ในระดับคอนขางต่ํา (r = . 374) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ ( 3Y )
การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ (r =.436) ( 2Y )การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนด
ทางเลือก (r=.413) ( 1Y ) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ (r = . 355) ( 5Y )
การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล( r =.098) ( 4Y )การปฏิบัติการนิเทศภายใน (r=.060)
ตามลําดับ

7. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ( 7Χ ) มีความสัมพันธทางบวกกับ
การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน (Y) ในระดับปานกลาง (r = . 446) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาความสัมพันธกับ ตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูง
ไปหาต่ํา ดังนี้ ( 2Y ) การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก (r=.533) ( 3Y ) การสรางสื่อ
และเครื่องมือในการนิเทศ (r =.455) ( 1Y ) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
(r = . 354) ( 5Y ) การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล ( r =.135) ( 4Y ) การปฏิบัติการนิเทศ
ภายใน (r=.113) ตามลําดับ




