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บทคัดย่อ 
 

 การบริหารสถานศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องสถานศึกษานั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษานอกจากจะตอ้งมีภาวะผูน้ า ยงัตอ้งรับบทบาทเป็นผูนิ้เทศภายในของสถานศึกษาอีกหนา้ท่ี
หน่ึงดว้ย การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร สถานศึกษากบัการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 4) สร้างสมการพยากรณ์ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
นิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ผู ้บริหารและครูผู ้สอน ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 341 คน ใช้การสุ่มแบบอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัคือ แบบสอบถามภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.68 - 0.96 และค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบับ
เท่ากบั 0.99 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของแบบเพียร์สัน การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) การ
นิเทศภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผูน้ า ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการนิเทศภายในสถานศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 4) สมการพยากรณ์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน



สถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ ไดด้งัน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ คือ 

Ŷ  =   -.155 x1 - 2 .271 x2 +  .181 x3 +  1 .215 x4 +  .265X5 +  2 .217X6 -.525X7 +1 .759  
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ 
Z = -.155X1 - 2.653X2 + .208X3 + 1.402X4 + .316X5+ 2.378X6 - .583X7  

ผูบ้ริหารจึงควรส่งเสริมภาวะผูน้ า 4 ตวั ท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงบวก คือ ดา้นการ
ประสานงาน ดา้นการให้ความช่วยเหลือ ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ และดา้นการยอมรับนบัถือ รวมทั้ง
ผูบ้ริหารควรด าเนินการนิเทศอยา่งเป็นระบบ ดว้ยการวางแผนการนิเทศร่วมกบับุคลากร ส่งเสริม
บุคลากรในดา้นการปฏิบติังาน รวมถึงการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 
มีการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงแกไ้ขการนิเทศภายใน  
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Abstract 
 
 In order for school management to achieve the objectives of the school, school 
administrators, in addition to having leadership, must also take the role of an internal supervisor 
of the school.  The purposes of this research were: 1)  to study the leadership of school 
administrators; 2)  to study internal supervision; 3)  to study the relationship between leadership 
factors and internal supervision in educational institutions; 4)  to create forecasting equations for 
how leadership styles affect internal supervision in schools under the Office of Non-formal and 
Informal Education in the Northeast.  The sample consisted of 341 administrators and teachers in 
schools under the Office of Non-formal and Informal Education in the Northeast in the academic 
year 2562 and was selected by multi-step randomization. The instrument used in this research was 
a 5-rating scale questionnaire about the leadership of school administrators affecting the internal 
supervision of schools under the Office of Non-formal and Informal Education in the Northeast.  
It had a discrimination of between 0.73 - 0.96 and an overall reliability of 0.97. The statistics used 
in the data analysis were: mean, standard deviation, Pearson's product moment correlation 
coefficient and stepwise multiple regression analysis 

 The research results were as follows: 1) leadership of school administrators, overall,  was 

at the high level; 2)  internal supervision of educational institution administrators was at the high 

level; 3)  school administrators' leadership had a positive relationship with internal supervision  at the 



statistically significant level of .01; and 4) The leadership forecast of the school administrators 

affecting the supervision of the school Under the Office of the Promotion of Non-Formal and 

informal education Northeast With statistical significance at the .01 level, forecast equations can 

be constructed as  

  The forecasting equation in the form of raw scores is 

Ŷ  =  -.155x1 - 2.271x2 + .181x3 + 1.215x4 + .265X5 + 2.217X6 -.525X7 +1.759  

The forecasting equation in the standardized form is  

Z = -.155X1 - 2.653X2 + .208X3 + 1.402X4 + .316X5+ 2.378X6 - .583X7  
Executives should promote 4  leadership roles that positively affect the supervision within the 
school, namely, coordination of assistance. Persuasion And respect Including the management 
should conduct supervision. Systematically By planning supervision with personnel Promote 
personnel in the field of operations Including building knowledge and understanding for 
supervisors and supervisors, inspecting, evaluating and improving internal supervision. 
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