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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
แบ่งออกเป็นตอนๆ ดังน้ี 
             ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และตําแหน่งหน้าที่ 
             ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2              
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
4.2 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เพ่ือให้เข้าใจถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ค่าสถิติ ผู้วิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ์ทาง
สถิติที่ใช้แทนตัวแปรดังกล่าวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 
                X     แทน คะแนนเฉล่ีย 
                S.D.  แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                n      แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
                r      แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
                * P ≤ .05  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                X1     แทน ด้านบริหารจัดการ 
                X2      แทน ด้านความสามารถ 
                X3   แทน ด้านการนิเทศภายใน 
                X4   แทน ด้านการวางแผน 
                X5     แทน ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

80 

               X  แทน ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร 
                Y1       แทน การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
                Y2      แทน การวางแผนการนิเทศภายใน 
                Y3     แทน การพัฒนาเคร่ืองมอื สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายใน 
    Y4      แทน การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน 
                Y5     แทน การประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน 
                Y        แทน การดําเนินการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการทํางาน  และตําแหน่งหน้าที่ 

 
ตาราง 3  แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน  

และตําแหน่งหน้าที่ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
     ชาย 
     หญิง  

93 
209 

30.79 
69.21 

     รวม 302 100 
ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
     ปรญิญาตร ี                                                    
     ปรญิญาโท  

270 
32 

89.40 
10.60 

     รวม 302 100 
ประสบการณใ์นการทํางาน 
     ไมเ่กิน 5 ปี  
     6-10 ปี                                                         
     11-15 ปี 
     16 ปีขึ้นไป                

จํานวน 
50 
73 
105 
74 

ร้อยละ 
16.56 
24.17 
34.77 
24.50 

     รวม 302 100 
ตําแหน่งหน้าที ่
     ครู                                                                

จํานวน 
302 

ร้อยละ 
100.00 

     รวม 302 100 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิงมีมากท่ีสุด จํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.21รองงมา เพศชาย 93 คน คิดเป็นร้อยละ 30.79 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีมากที่สุดมี จํานวน 
270 คน คิดเป็นร้อยละ 89.40 รองลงมา คือ ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
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10.60 มีประสบการณ์ในการทํางาน 11-15 ปี มากท่ีสุด มีจํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.77 รองลงมา 
คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางาน 16 ปีขึ้นไป จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 ผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การทํางาน 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 
 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
           พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
ตาราง  4  ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน     
 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา ระดับความคิดเห็น 
X S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ด้านบรหิารจัดการ 4.32 .30 มาก 4 
2. ด้านความสามารถ 4.34 .40 มาก 2 
3. ด้านการนิเทศภายใน 4.33 .27 มาก 3 
4. ด้านการวางแผน 4.35 .28 มาก 1 
5. ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 4.31 .33 มาก 5 

เฉลีย่รวม 4.33 .27 มาก  
 
 จากตาราง 4 พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.33) เมื่อพิจารณา             
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้านการวางแผน ( X =4.35) รองลงมา คือ ด้านความสามารถ 
( X =4.34) ด้านการนิเทศภายใน ( X =4.33) ด้านบริหารจัดการ ( X =4.32) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย             
น้อยที่สุด คือ ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ( X =4.31)   
 
ตาราง 5  ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
           สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านบริหารจัดการ 
 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. กําหนดพันธกิจของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน โดยเน้น 
    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นสําคัญ 

4.36 .64 มาก 2 

2. ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน 
    สอดคล้องกับพันะกิจของโรงเรียน มีเป้าหมายที่ 
    ชัดเจน โดยกําหดตัวช้ีวัดที่เน้นผลสมัฤทธ์ิ 

4.34 .57 มาก 4 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ อันดับที่ 
3. ผู้บริหารกําหนดยุทธศาสตร์การทํางานที่นําไปสู่ 
    มาตรฐานของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
    ทางการเรียนของนักเรียน 

4.32 .57 มาก 6 

4. ผู้บริหารมีวิธีการในการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ 
    โรงเรียนชัดเจน 

4.35 .66 มาก 3 

5. ผู้บริหารมีการปรับปรุงการบริหารโรงเรียน  
    เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
    อยู่เสมอ 

4.14 .64 มาก 9 

6. มีการนําแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาเป็นสื่อในการ 
    พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 

4.34 .59 มาก 4 

7. ผู้บริหารได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการ 
    จัดการเรียนการสอนของครู 

4.32 .59 มาก 6 

8. ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนักเรียนใช้ 
    แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการจัดกิจกรรม 
    การเรียนการสอน และบคุลากรของโรงเรียน 

4.27 .61 มาก 8 

9. ผู้บริหารมีการบริหารงานโรงเรียน เพ่ือพัฒนา 
    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

4.46 .60 มาก 1 

เฉลีย่รวม 4.32 .30 มาก  
 
 จากตาราง 5 พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก               
( X =4.32) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉล่ียมาก
ตามลําดับ ได้แก่ ผู้บริหารมีการบริหารงานโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
( X =4.46) รองลงมา คือ กําหนดพันธกิจของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนเป็นสําคัญ ( X =4.36) ผู้บริหารมีวิธีการในการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนชัดเจน              
( X =4.35) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนักเรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และบุคลากรของโรงเรียน ( X =4.27) 
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ตาราง 6  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
           สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านความสามารถ 
 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะในด้าน 
   วิชาการแก่คณะครูได้ 

4.34 .57 มาก 6 

2. ผู้บริหารปฏิบัติตนให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพจนเป็นที ่
    ยอมรับของคณะคร ู

4.33 .57 มาก 7 

3. ผู้บริหารบริหารงาน และจดัการนําหลักสูตร        
    สู่การจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดผลอย่าง 
    แทจ้ริง 

4.35 .57 มาก 5 

4. ผู้บริหารสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์มา 
    ประกอบในการตัดสินใจบริหารงานวิชาการอย่าง 
    มีประสทิธิภาพ 

4.37 .67 มาก 2 

5. ผู้บริหารสามารถใช้ทักษะความเป็นผู้นําในการ 
   ตัดสินใจบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.36 .64 มาก 3 

6. ผู้บริหารรู้จักบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    งานวิชาการของตนเองเป็นอย่างดี       

4.38 .64 มาก 1 

7. ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
    ด้านวิชาการจนเป็นที่ยอมรับของคณะครู และ 
    ผู้เก่ียวข้อง 

4.36 .56 มาก 3 

8. ผู้บริหารจัดกิจกรรมในโรงเรียนให้สอดคล้องกับ 
    พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน 

4.31 .59 มาก 9 

9. ผู้บริหารสามารถสรุปขั้นตอนในการบริหารงาน 
    วิชาการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และชัดเจน 

4.32 .58 มาก 8 

เฉลีย่รวม 4.34 .40 มาก  
 
 จากตาราง 6 พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านความสามารถ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก                  
( X =4.40) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ตามลําดับ ได้แก่ ผู้บริหารรู ้จักบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบงานวิชาการของตนเองเป็นอย่างดี                 
( X =4.38) รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์มาประกอบในการตัดสินใจบริหารงาน
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ( X =4.37) ผู้บริหารสามารถใช้ทักษะความเป็นผู้นําในการตัดสินใจบริหารงาน
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ กับ ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการจนเป็นที่ยอมรับ
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ของคณะครู และผู้เก่ียวข้อง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ ( X =4.36) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร             
จัดกิจกรรมในโรงเรียนให้สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน ( X =4.31) 
 
ตาราง 7  ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
           สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการนิเทศภายใน 
 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารสังเกตการสอน หรือเย่ียมการสอนอย่าง 
   สม่ําเสมอ และต่อเน่ือง 

4.38 .53 มาก 2 

2. ผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 
   คณะครูในโรงเรียน เพ่ือช่วยเหลือด้านการจัดการ 
   เรียนการสอน 

4.30 .60 มาก 9 

3. ครูได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที ่
    หลากหลาย เพ่ือพัฒนางาน วิชาการของโรงเรียน 

4.39 .62 มาก 1 

4. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนา 
    สนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน 

4.34 .56 มาก 6 

5. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้ศึกษาดูงาน 
   ของโรงเรียนที่ได้มาตรฐานเพ่ือนํามา แก้ไขปรับปรุง 
    การบริหารงานวิชาการ 

4.35 .58 มาก 4 

6. ผู้บริหารใช้กลยุทธ์ในการนิเทศภายในที ่
    หลากหลาย ในการพัฒนาสนับสนุนงานด้าน 
    วิชาการของโรงเรียน 

4.34 .57 มาก 6 

7. ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการนิเทศภายใน และนํา 
    ข้อมูลจากการนิเทศไปพัฒนากระบวนการจัด 
    กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.36 .67 มาก 3 

8. ผู้บริหารจัดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือนํา 
    ผลการวิจัยมาแก้ไขปรับปรุงการบริหารงาน 
    วิชาการของโรงเรียน 

4.17 .65 มาก 10 

9. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้ทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือ 
    พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.35 .60 มาก 4 

10. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครใูช้วิธีการสอนที่ 
     หลากหลาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

4.33 .59 มาก 8 

เฉลีย่รวม 4.33 .27 มาก  
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 จากตาราง 7 พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก                  
( X =4.33) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 10 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ตามลําดับ ได้แก่ ครูได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนางาน วิชาการของ
โรงเรียน ( X =4.39) รองลงมา คือ ผู้บริหารสังเกตการสอน หรือเย่ียมการสอนอย่างสม่ําเสมอ และต่อเน่ือง 
( X =4.38) ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการนิเทศภายใน และนําข้อมูลจากการนิเทศไปพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ( X =4.36) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารจัดทําการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือนําผลการวิจัยมาแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ( X =4.17) 
 
ตาราง 8  ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
           สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการวางแผน 
 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู 
   เพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมายของโรงเรียน 

4.40 .57 มาก 3 

2. ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม ในการ 
   กําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของโรงเรียน 

4.35 .60 มาก 7 

3. ผู้บริหาร สร้างความเข้าใจในพันธกิจของโรงเรียน 
   ให้แก่ครู และบุคลากรที่เกีย่วข้องทราบ 

4.29 .61 มาก 9 

4. ผู้บริหาร ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนการจัด 
   กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้เป็นไปตาม 
   มาตรฐานของตัวช้ีวัดของหลักสูตรที่กําหนด 

4.35 .63 มาก 7 

5. มีการวางแผนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ร่วมกับครู 
    และบุคลากร เพ่ือให ้บรรลตุามความต้องการของ 
    นักเรียนและท้องถิ่น 

4.37 .61 มาก 4 

6. มีการปฐมนิเทศครู และบคุลากรที่เกี่ยวข้องใน 
    การบริหารงานวิชาการของ โรงเรียน 

4.36 .59 มาก 5 

7. ผู้บริหารวางแผนประเมินผลความก้าวหน้าของ 
   นักเรียน ตามเป้าหมายของหลักสูตรที่กําหนด 

4.36 .67 มาก 5 

8. วางแผนการติดตามผลด้านการสอนร่วมกับครู 
    วิชาการ ตามเป้าหมายของโรงเรียนด้านหลักสูตร 
    และการสอน 

4.16 .65 มาก 10 

9. วางแผนกําหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของครู  
    และผู้ที่เก่ียวข้องในส่วนของงานวิชาการโรงเรียน 

4.47 .56 มาก 1 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ อันดับที่ 
10. ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดหลักสูตรนําไปสู่ 
     การปฏิบัติในห้องเรียน เพ่ือพัฒนางานวิชาการ 
     ของโรงเรียน 

4.47 .55 มาก 1 

เฉลีย่รวม 4.35 .28 มาก  
 
 จากตาราง 8 พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.35) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 10 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉล่ียมากตามลําดับ 
ได้แก่ วางแผนกําหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของงานวิชาการโรงเรียน 
กับ ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดหลักสูตรนําไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน เพ่ือพัฒนางานวิชาการของ
โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ ( X =4.47) รองลงมา คือ วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู 
เพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมายของโรงเรียน ( X =4.40) มีการวางแผนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ร่วมกับ
ครูและบุคลากร เพ่ือให้ บรรลุตามความต้องการของนักเรียนและท้องถ่ิน ( X =4.37) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ีย
น้อยที่สุด คือ วางแผนการติดตามผลด้านการสอนร่วมกับครูวิชาการ ตามเป้าหมายของโรงเรียน             
ด้านหลักสูตรและการสอน ( X =4.16) 
 
ตาราง 9  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
           สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ด้านส่งเสริมบรรยากาศ 
           ทางวิชาการ 
 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นด้านวิชาการของ 
   บุคลากร และนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 

4.34 .57 มาก 1 

2. เปิดโอกาสให้ครู และนักเรยีนได้วางแผนการ 
    จัดการรียนรู้ร่วมกัน 

4.26 .61 มาก 6 

3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ  โดยการจัดให้ม ี
    การฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ ตามโครงการ 
    พัฒนาบุคลากร 

4.33 .57 มาก 3 

4. มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานวิชาการ เช่น  
   การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เพ่ือสร้าง 
   บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 

4.32 .56 มาก 4 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ อันดับที่ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ 
   เรียนรู้ การวิจัยในช้ันเรียน และการร่วมมือกับ 
   ชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาการของ 
   โรงเรียน 

4.27 .60 มาก 5 

6. ส่งเสริมให้คณะครูมีเจตคติที่ดีต่อการประเมิน 
   ตนเอง เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง 

4.34 .62 มาก 1 

เฉลีย่รวม 4.31 .33 มาก  
 
 จากตาราง 9 พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X =4.31) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากตามลําดับ ได้แก่ ส่งเสริมให้คณะครูมีเจตคติที่ดีต่อการประเมินตนเอง เพ่ือนําผลการประเมินมา
พัฒนาตนเอง กับ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นด้านวิชาการของบุคลากร และนําข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงให้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ ( X =4.34) รองลงมา คือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ  โดยการจัด
ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ( X =4.33 มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับงานวิชาการ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เพ่ือสร้างบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน ( X =4.32) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เปิดโอกาสให้ครู และนักเรียนได้วางแผนการ
จัดการรียนรู้ร่วมกัน ( X =4.26) 
 

ตอนที ่3  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการดําเนินการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที ่
             การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร สังกัด 
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

การดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร ระดับความคิดเห็น 
X S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 4.43 .31 มาก 1 
2. การวางแผนการนิเทศภายใน 4.41 .31 มาก 2 
3. การพัฒนาเคร่ืองมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายใน 4.38 .31 มาก 3 
4. การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน 4.37 .29 มาก 4 
5. การประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน 4.31 .27 มาก 5 

เฉลีย่รวม 4.38 .22 มาก  
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 จากตาราง 10 พบว่าการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.38) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากสุด คือ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ( X =4.43) 
รองลงมาคือ การวางแผนการนิเทศภายใน ( X =4.41) การพัฒนาเคร่ืองมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศ
ภายใน ( X =4.38) การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน ( X =4.37) ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 
การประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน ( X =4.31) 
 
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บรหิาร สังกัด 
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน  
 ปัญหาและความต้องการ 
 

การดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารมีการ ประชุมปรึกษาหารือ คณะครู 
   เกี่ยวกับแนวทางการนิเทศภายใน 

4.48 .55 มาก 1 

2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ตามสภาพ
   ปัจจุบัน และความต้องการ 

4.46 .56 มาก 3 

3. จัดทําแบบสาํรวจข้อมูลในการดําเนินงานตาม 
   ขอบข่ายภารกิจ 4 ด้าน ของโรงเรียน 

4.41 .57 มาก 4 

4. มีรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน 4.48 .55 มาก 1 
5. มีการนําผลการนิเทศภายในไปใช้พัฒนา 
   การจัดการเรียนการสอนของครูให้ดีขึ้น 

4.33 .62 มาก 5 

เฉลีย่รวม 4.43 .31 มาก  
 
 จากตาราง 11 พบว่าการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับมาก  ( X =4.43) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากตามลําดับ ได้แก่ ผู้บริหารมีการ ประชุมปรึกษาหารือ คณะครูเกี่ยวกับแนวทางการนิเทศภายใน 
กับ มีรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X =4.48) รองลงมา มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตามสภาพปัจจุบัน และความต้องการ ( X =4.46) จัดทําแบบสํารวจข้อมูลในการดําเนินงานตาม
ขอบข่ายภารกิจ 4 ด้าน ของโรงเรียน ( X =4.41)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการนําผลการนิเทศ
ภายในไปใช้พัฒนา การจัดการเรียนการสอนของครูให้ดีขึ้น  ( X =4.33) 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บรหิาร สังกัด 
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการวางแผนการนเิทศภายใน 
 

การดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารมีการ ประชุมคณะครู เพ่ือร่วมกัน 
   วางแผน และวิเคราะห์ปัญหา 

4.39 .57 มาก 5 

2. ผู้บริหารมีการ กําหนดทางเลือกในการดําเนินงาน 
   การนิเทศภายใน 

4.41 .60 มาก 3 

3. ผู้บริหารมีการ กําหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไข 
   ปัญหาในการนิเทศ 

4.41 .58 มาก 3 

4. ผู้บริหารมีการ มอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากร 
   ตามความถนัด และความรู้  ความสามารถ 

4.36 .58 มาก 6 

5. การดําเนินการจัดทําแผน และปฏิบัติการนิเทศ 
   ภายในให้สอดคล้องกับนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนที่
   การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

4.46 .57 มาก 1 

6. ผู้บริหารมกีารวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 4.46 .59 มาก 1 
เฉลีย่รวม 4.41 .31 มาก  

 
 จากตาราง 12 พบว่าการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก              
( X =4.41) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ตามลําดับ ได้แก่ การดําเนินการจัดทําแผน และปฏิบัติการนิเทศภายในให้สอดคล้องกับนโยบายสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กับ ผู้บริหารมีการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ ( X =4.46) รองลงมา ผู้บริหารมีการ กําหนดทางเลือกในการดําเนินงานการนิเทศภายใน 
กับผู้บริหารมีการ กําหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในการนิเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากันที่ ( X =4.41) 
ผู้บริหารมีการ ประชุมคณะครู เพ่ือร่วมกันวางแผน และวิเคราะห์ปัญหา ( X =4.39)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ีย
น้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ มอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรตามความถนัด และความรู้ ความสามารถ       
( X =4.36) 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ของการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร สังกัด 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการพัฒนาเครื่องมือ สื่อ และ 
 พัฒนาการนิเทศภายใน 
 

การดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารมกีารประชุมคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการ 
    ช้ีแจงแนวการสร้างสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศภายใน 

4.39 .57 มาก 4 

2. ผู้บริหารมีการสร้างสื่อและเครื่องมือ ให้สอดคล้อง 
   กับยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา 

4.49 .56 มาก 1 

3. ผู้บริหารสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศจากวัสดุที่มี 
    อยู่ในท้องถิ่น 

4.30 .62 มาก 6 

4. ผู้บริหารมกีาร จัดซื้อสื่อและเคร่ืองมือการนิเทศที ่
   ไมม่ีในท้องถิ่น 

4.25 .64 มาก 7 

5. มีการทดลอง เครื่องมือในการนิเทศก่อนทุกคร้ัง 4.38 .56 มาก 5 
6. มีการสรุปผลการใช้สื่อ และเคร่ืองมือทุกครั้ง 4.41 .63 มาก 3 
7. นําผลจากการสรุปการใช้สื่อ และเคร่ืองมือมาปรับปรุง 
    ในการสร้างสื่อ และเคร่ืองมือให้มีประสทิธิภาพในครั้ง 
    ต่อไป 

4.47 .60 มาก 2 

เฉลีย่รวม 4.38 .31 มาก  
 
 จากตาราง 13 พบว่าการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการพัฒนาเคร่ืองมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายในมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X =4.38) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มี
ค่าเฉล่ียมากตามลําดับ ได้แก่ ผู้บริหารมีการสร้างสื่อและเครื่องมือ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหา ( X =4.49) รองลงมา นําผลจากการสรุปการใช้สื่อ และเคร่ืองมือมาปรับปรุงในการสร้างสื่อ และ
เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพในคร้ังต่อไป ( X =4.47) มีการสรุปผลการใช้สื่อ และเครื่องมือทุกครั้ง ( X =4.41)  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ จัดซื้อสื่อและเครื่องมือการนิเทศที่ไม่มีในท้องถ่ิน ( X =4.25) 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ของการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร สังกัด 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการปฏิบัติการตามแผน 
 การนิเทศภายใน 
 

การดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการที่วางไว้ครบถ้วน 4.33 .57 มาก 9 
2. ดําเนินการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 4.32 .57 มาก 10 
3. ดําเนินการการตรวจเย่ียมช้ันเรียน 4.34 .57 มาก 7 
4. สังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน 4.36 .67 มาก 5 
5. ดําเนินการให้คําปรึกษาแกค่รู 4.35 .63 มาก 6 
6. ดําเนินการให้ศึกษาเอกสาร ตําราต่างๆ 4.45 .57 มาก 3 
7. สนทนาทางวิชาการ 4.37 .60 มาก 4 
8. ดําเนินการสาธิตการจัดการเรียนรู้ 4.48 .55 มาก 1 
9. พาคณะครูไปศึกษานอกสถานที่ 4.46 .55 มาก 2 
10. ให้บริการเอกสารเอกสารทางวิชาการ  4.31 .58 มาก 12 
11. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4.34 .56 มาก 7 
12. ประเมินผลการนิเทศภายในทุกครั้ง 4.32 .60 มาก 10 

เฉลีย่รวม 4.37 .29 มาก  
 
 จากตาราง 14 พบว่าการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการพัฒนาเคร่ืองมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายในมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X =4.37) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 12 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มี
ค่าเฉล่ียมากตามลําดับ ได้แก่ ดําเนินการสาธิตการจัดการเรียนรู้ ( X =4.48) รองลงมา พาคณะครูไป
ศึกษานอกสถานท่ี ( X =4.46) ดําเนินการให้ศึกษาเอกสาร ตําราต่างๆ ( X =4.45)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ให้บริการเอกสารเอกสารทางวิชาการ ( X =4.31) 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ของการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร สังกัด 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการประเมินผล และการรายงานผล  
 การนิเทศภายใน 
 

การดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. การกําหนดแนวทางในการประเมินการนิเทศภายใน 4.36 .62 มาก 2 
2. ประเมินผลก่อนดําเนินการนิเทศภายใน 4.33 .56 มาก 4 
3. ประเมินผลระหว่างการดําเนินการนิเทศภายใน 4.34 .57 มาก 3 
4. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการนิเทศภายใน 4.33 .57 มาก 4 
5. สรุปผลการนิเทศภายใน 4.32 .60 มาก 6 
6. การรายงานผลการนิเทศภายในให้สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ให้รับทราบ 

4.43 .53 มาก 1 

7. นําผลการประเมินมาพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป 4.18 .52 มาก 7 
เฉลีย่รวม 4.31 .27 มาก  

 
 จากตาราง 15 พบว่าการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.31) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากตามลําดับ ได้แก่ การรายงานผลการนิเทศภายในให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ให้รับทราบ ( X =4.43) รองลงมา การกําหนดแนวทางในการประเมินการนิเทศภายใน ( X =
4.36) ประเมินผลระหว่างการดําเนินการนิเทศภายใน ( X =4.34)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นําผล
การประเมินมาพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป ( X =4.18) 
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ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ 
           ดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
           ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
           กับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

* P ≤ .05 
 

  จากตาราง 14 พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับมาก (rxy=.766) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
             เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศภายใน กับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
(rx3y=.696) รองลงมาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบริหารจัดการ กับการดําเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา (rx1y=.690)  ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการวางแผน 
กับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา (rx4y=.684) ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านความสามารถ กับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา (rx2y=.643) และมีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับปานกลาง 1 ด้านคือ ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านส่งเสริมบรรยากาศ             
ทางวิชาการกับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา (rx5y=.540) 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 
X1 1.00            
X2 .726* 1.00           
X3 .833* .653* 1.00          
X4 .754* .462* .704* 1.00         
X5 .693* .499* .541* .638* 1.00        
X .940* .815* .868* .818* .796* 1.00       
Y1 .426* .405* .460* .542* .351* .511* 1.00      
Y2 .393* .270* .394* .520* .344* .443* .435* 1.00     
Y3 .562* .426* .500* .528* .365* .556* .432* .618* 1.00    
Y4 .685*

 .770*
 .676*

 .569* .500* .765* .448* .371* .488*
 1.00   

Y5 .523*
 .557*

 .590*
 .384* .471* .602* .327* .343* .377*

 .630* 1.00  
Y .690* .643* .696* .684* .540* .766* .716* .751* .789* .778* .699* 1.00




