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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ  
 การศึกษานอกระบบ เป็นการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนทุกเพศทุกวยั ไม่จ ากดัพื้นฐาน
การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์หรือความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้พื้นฐาน 
ทกัษะในการประกอบอาชีพ และทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นฐานในการด ารงชีวิต ในส่วนของการศึกษา
ตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามความสมคัรใจ ศกัยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษา
จากประสบการณ์การท างาน บุคคล ครอบครัว ส่ือมวลชน ชุมชน แหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทกัษะ ความบนัเทิงและการพฒันาคุณภาพชีวิต โดยมีลกัษณะส าคญัคือไม่มีหลกัสูตร ไม่มี
เวลาเรียนท่ีแน่นอน ไม่จ ากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน ไม่มีการสอบ ไม่มีรับประกาศนียบตัร มี
หรือไม่มีสถานศึกษาท่ีแน่นอน เรียนท่ีไหนก็ได ้สามารถเรียนไดต้ลอดเวลาและเกิดข้ึนไดใ้นช่วงวยั
ตลอดชีวิต (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั, 2554 : 48-49) ตามนโยบาย
และจุตเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2563 : 1-2) ไดก้ล่าวถึงเป้าประสงคข์องการจดัการศึกษานอกระบบและ
ตามอธัยาศยัโดยสรุปไดว้่า เพื่อให้ประชาชนผูด้อ้ย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้ง
ประชาชนทัว่ไปได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานการศึกษาต่อเน่ือง และการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีมีคุณภาพอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง เป็นไป
ตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนได้รับการยกระดับ
การศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญา
ของศรษฐกิจพอเพียง อนัน าไปสู่การยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน 
เพื่อพฒันาไปสู่ความมัน่คงและยัง่ยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และ
ส่ิงแวดลอ้มและท่ีส าคญัคือประชาชนไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั รวมทั้งแกปั้ญหา
และพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ประชาชนไดรั้บการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการ
อ่านเพื่อพฒันาการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ในส่วนของบุคลากรของ กศน.ทุกประเภททุกระดบั
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั และการปฏิบติังานตามสายงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ปัจจุบนัประเทศไทยให้ความส าคญักบัการยกระดบัและการขยายโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
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ตามอัธยาศัย เพราะยงัมีคนจ านวนมากท่ียงัเข้าไม่ถึงการศึกษาในระบบ เน่ืองจากข้อจ ากัด 
บางประการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองฐานะทางเศรษฐกิจ หรือการท่ีตอ้งเขา้สู่ภาคแรงงานก่อนวยัอนัควร 
ดงันั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ
ให้กับผูท่ี้ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน จึงได้มีการจัดตั้ ง กศน.อย่างกวา้งขวาง  
ทุกชุมชน เพื่ อให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทั่ว ถึงและมี คุณภาพ  
แต่การจดัการศึกษาของ กศน. ท่ีผา่นมา พบว่ายงัไม่ประสบผลสัมฤทธ์ิเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีปัญหา
ทั้ งในด้านระดับของหลักสูตรท่ีถูกออกแบบมาไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของผูเ้รียน 
นอกระบบท่ีมีความแตกต่างกนั อีกทั้งยงัมีปัญหาในระดบับุคลากร นัน่คือ ครู กศน. อนัถือเป็นตน้
น ้ าของการถ่ายทอดความรู้ สภาพการจดัการเรียนการสอนของครู กศน. ท่ีผ่านมายงัมีจุดท่ีควร
พฒันาในหลายประการ นอกจากน้ียงัพบว่า หลกัสูตรถูกออกแบบมาไม่สอดคลอ้งกบัความพร้อม
ของครูผูส้อน อนัน ามาสู่ปัญหาในระดบัครู กศน. คือ ครูแต่ละคนตอ้งรับผิดชอบสอนในหลาย
รายวิชาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด อีกทั้ งตอ้งสอนในหลายระดับชั้นทั้ งประถมศึกษา มธัยมศึกษา
ตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย ท าให้ครูหน่ึงคนมีขอบเขตงานท่ีตอ้งรับผิดชอบจ านวนมาก  
ทั้ งท่ีในหลายคร้ังครูไม่มีความช านาญหรือไม่มีความรู้มากพอท่ีจะสอนวิชาเหล่านั้ นทั้ งหมด 
เน่ืองจากมีวฒิุการศึกษาไม่ตรงกบัวิชาท่ีตนตอ้งสอน อีกทั้งครูยงัขาดความรู้ในการวางแผนการสอน
อย่างเป็นระบบ ซ่ึงผลท่ีตามมาคือท าให้การถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ผูเ้รียนขาดประสิทธิภาพ ส่งผล 
ใหผู้เ้รียนไม่สามารถพฒันาทกัษะต่าง ๆ ไดเ้ท่าท่ีควร และมีคะแนนหรือผลการประเมินผลท่ีออกมา
ต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (วรรณวีร์ บุญคุม้. ออนไลน.์ 2562) 
 จากเป้าหมายของการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั รวมทั้งเป้าประสงคข์องนโยบาย 
กศน. ปี 2563 และปัญหาของการจดัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ช้ีให้เห็นว่า การศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศยัตอ้งมีการพฒันาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้นั้ น 
ผูบ้ริหารและครู กศน.มีส่วนส าคญัอย่างยิ่ง เพราะ “ครู” คือตน้น ้ าของการถ่ายทอดความรู้ หาก 
ตน้น ้ าไม่มีประสิทธิภาพแลว้ ยอ่มส่งผลต่อผูเ้รียนซ่ึงเป็นปลายน ้ าให้ไม่มีประสิทธิภาพตามไปดว้ย 
ซ่ึงการจะส่งเสริมคุณภาพของครูนั้น อาจเร่ิมจากท่ีตวัของครูเองท่ีตอ้งหมัน่พฒันาตนเองอยู่เสมอ 
โดยแนวทางการพฒันามีดว้ยกนัหลายหลาย ไม่ว่าจะเป็น การท่ีผูส้อนตอ้งมีการวางแผนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูเ้รียน โดยการสร้าง
บรรยากาศเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน อาจใช้ส่ือเทคโนโลยี  อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นตัวช่วย 
นอกจากนั้นควรท าการประเมินการจดัการเรียนการสอนของตนว่ามีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 
เพื่อท่ีจะไดรู้้ว่าวิธีการสอนแบบไหนท่ีเหมาะสมกบับริบทท่ีตนสอนมากท่ีสุด ทั้งน้ีการพฒันาครู 
ท่ีตรงจุดท่ีสุดและไดผ้ลเป็นท่ียอมรับคือการนิเทศภายใน ซ่ึงเป็นงานท่ีสร้างสรรค ์สามารถแสวงหา
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ความสามารถพิ เศษของแต่ละบุคคลได้แสดงออก ถ่ายทอด และพัฒนาความสามารถนั้ น 
ได้อย่างเต็มท่ี เป็นหลักของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน สร้างความผูกพัน ความเช่ือมั่น 
ในตนเอง รวมทั้ งเป็นกิจกรรมส าคัญ ท่ีสามารถแก้ปัญหาท่ี เกิดข้ึนจากการเรียนการสอน 
ไดเ้ป็นอย่างดี (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2546 : 227) นอกจากนั้นการนิเทศภายใน ยงัเป็นการ
ตอบสนองและก้าวทันการเป ล่ียนแปลงของสังคม เน้ือหาความ รู้  กระบวนการเรียน รู้ 
ท่ีเกิดข้ึนใหม่อยู่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษา จึงเป็นการช่วยให้ครูมีความรู้ท่ีทนัสมยัอยู่เสมอ 
(อญัชลี  ธรรมะวิธีกลุ, 2552 : 4) อยา่งไรกต็ามการนิเทศภายในจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น 
ต้องได้ร่วมมือจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  
อันจะก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่องานตามบทบาทหน้าท่ี อันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
ของผูร่้วมงานทุกฝ่าย (สมเดช  สีแสง, 2546 : 130) 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลส าคญัท่ีสุดในสถานศึกษาทั้ งในด้านการวางนโยบาย  
การก่อให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรคใ์นสถานศึกษา  และเป็นผูน้ าในการจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ของสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งมีคุณลกัษณะ ศกัยภาพ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ 
อย่างหลากหลาย เพื่อแสดงออกไดถึ้งความเป็นผูน้ าของบุคลากรในหน่วยงาน มีบุคลิกลกัษณะ 
ของความเป็นผูน้ า มีภาวะผูน้ า สามารถจูงใจ โนม้นา้วใจใหบุ้คลากรปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
มีวิสัยทศัน์ เพื่อน าพาองคก์รให้ประสบความส าเร็จ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารจะช่วยสร้างบรรยากาศ
การท างาน ท าให้กลุ่มคนรวมตวักนัได ้ดึงความสามารถของครูออกมาได ้ประสานความขดัแยง้ 
ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ผูกมดัเช่ือมโยงให้บุคลากรของหน่วยงานมีความเป็นเอกภาพ น ้ าหน่ึง 
ใจเดียวกัน รวมทั้ งเป็นหลกัยึดให้แก่บุคลากร เป็นผูน้ าในการแก้ปัญหาของหน่วยงาน มีความ
เขม้แขง็ กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ โดยยึดถือประสิทธิภาพของหน่วยงานเป็นหลกั (ภารดี  อนนัตนาวี, 
2554 : 77-78) ในท านองเดียวกนั จอมพงศ ์ มงคลวนิช (2554 : 199) และนักวิชาการอีกหลายท่าน
ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู ้น าท่ี ดี  โดยสรุปได้ว่า ต้องเป็นผู ้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  
มีความกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ กลา้หาญ เด็ดขาด มีมนุษยสัมพนัธ์ มีความอดทน มีความสงบเสง่ียม 
ไม่ถือตวั มีบุคลิกลกัษณะทางกายภาพท่ีดี มีความสามารถในการส่ือสาร มีความมุ่งมัน่ กระตือรือร้น 
รับผดิชอบ สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ และสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 จากการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงักล่าว ช้ีให้เห็นว่าความส าเร็จ 
ของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจะเกิดข้ึนได้นั้ น ผูบ้ริหารต้องเป็นผูน้ าในการขับเคล่ือน 
ให้เกิดคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นผูน้ าในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เม่ือมองยอ้นไปท่ีปัญหาและ
กระบวนการแกปั้ญหาของการจดัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั พบว่าควรจะแกปั้ญหา 
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ดว้ยการนิเทศภายใน นัน่คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งใชศ้กัยภาพของภาวะผูน้ า น าใหเ้กิดกระบวนการนิเทศ
ภายใน ในการน้ีผูว้ิจยั จึงมีความสนใจว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นใดบา้งท่ีจะ
ส่งผลต่อการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตาม
อธัยาศยั โดยตอ้งการศึกษาเฉพาะในกลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้ งน้ีผลของการวิจยัจะเกิด
ประโยชน์ เกิดผลดีต่อการจดัการเรียนการสอนของครู และการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ต่อไป      
 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย   
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 2. เพื่อศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการนิเทศภายใน
สถาน ศึกษาสั งกัดส านักงาน ส่งเส ริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
ประโยชน์ของกำรวจิัย 
 ผูบ้ริหารครูผูส้อนบุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
น าผลของการวิจยัไปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานการพฒันาการนิเทศภายในสถานศึกษา 
เพื่อให้การบริหารจดัการของสถานศึกษาประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นรูปแบบ  
ในการจดัท าหลกัสูตรเพื่อพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรดา้นการนิเทศภายในสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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ขอบเขตของกำรวจิัย 
 กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. กำรก ำหนดประชำกร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ  นครพนม 
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย ์มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร 
สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี จ านวน 20 จังหวดั              
สถานศึกษา จ านวน 322 แห่ง จ าแนกเป็น ผูบ้ริหาร 322 คน ครูผูส้อน 2,678 คน รวมทั้งส้ิน 3,000 คน 
 2. กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
สถาน ศึกษาสั งกัดส านักงาน ส่งเส ริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 คดัเลือกมาดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling)โดยใชต้ารางประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 
1970 : 607 - 610) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่าง 341 คน จ าแนกเป็น             
ผูบ้ริหาร 37 คน ครูผูส้อน 304 คน 

 ตัวแปรทีศึ่กษำ  

 ตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ย  
 1.  ตัวแปรพยำกรณ์ ได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จ าแนก เป็น 7 ดา้น คือ 

  1.1 การมีความคิดริเร่ิม 

  1.2 การรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข 

  1.3 การยอมรับนบัถือ 

  1.4 การใหค้วามช่วยเหลือ 

  1.5 การโนม้นา้วจิตใจ 

  1.6 การประสานงาน 

  1.7 การเขา้กบัสงัคมไดดี้ 
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 2.  ตัวแปรเกณฑ์ ไดแ้ก่ การนิเทศภายในสถานศึกษาสังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกเป็น 5 ดา้น คือ 

  2.1 การวางแผนการนิเทศภายใน 
  2.2 การปฏิบติังานนิเทศภายใน 
  2.3 การตรวจสอบการนิเทศภายใน 
  2.4 การประเมินงานนิเทศภายใน 
  2.5 การปรับปรุงแกไ้ขการนิเทศภายใน 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 ในการวิจยัคร้ังน้ีมีนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง การปฏิบติัท่ีแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
อนัประกอบดว้ยคุณลกัษณะส าคญั 7 ดา้น ดงัน้ี 
 1. การมีความคิดริเร่ิม หมายถึง ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิมในการปฏิบติังาน เพื่อใหง้านกา้วหนา้ 
การก าหนดแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา            
เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้า               
ทางวิชาการและเทคโนโลย ี
 2. การรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข หมายถึง ผูบ้ริหารแสวงหาแนวทางเพื่อปรับปรุงวิธีการท างาน
ต่าง ๆ ให้ดีข้ึน สร้างแรงจูงใจให้แก่ครูและบุคลากรเพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน รับฟัง 
ความคิดเห็นของครูและบุคลากรและน ามาปรับปรุงแก้ไข และมีความรับผิดชอบในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกบัครูและบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ 
 3. การยอมรับนับถือ หมายถึง ผู ้บริหารรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากร 
ตามความเหมาะสม มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของครูและบุคลากร ยกยอ่งชมเชยครู
และบุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่นสามารถเป็นแบบอย่างได้อย่างเปิดเผย และผูบ้ริหารจัดประชุม
ปรึกษาหารือกบัครูและบุคลากรก่อนด าเนินการเร่ืองส าคญั 
 4. การให้ความช่วยเหลือ หมายถึง ผูบ้ริหารเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของครูและบุคลากร
อยา่งทัว่ถึง จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานของครูและบุคลากรอยา่งเหมาะสม คอยให้
ค  าปรึกษาช่วยเหลือทั้งดา้นงานและเร่ืองส่วนตวัตามความสามารถ จดัสวสัดิการและบริการต่าง ๆ ข้ึน
ในสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
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 5. การโน้มน้าวจิตใจ หมายถึง ผูบ้ริหารสามารถโน้มน้าวจิตใจของครูและบุคลากร 
ให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ สามารถคล่ีคลายบรรยากาศเม่ือเกิดความตึงเครียด มีหลักการ            
และใชเ้หตุผลในการสัง่การ ใหค้วามเอ้ืออาทรกบัครูและบุคลากรทุกคน 
 6. การประสานงาน  หมายถึง  ผู ้บ ริหารกระตุ้นให้ค รูและบุคลากรมี ส่วน ร่วม                          
ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายในแผนงานและโครงการต่าง ๆ ก าหนดขอบข่ายของงานและ              
ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบติังานให้แก่ครูและบุคลากรไดท้ราบ สามารถประสานงานกบับุคคล
ทั้ งภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสม ผูบ้ริหารสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอ่ืน                  
และชุมชนองคก์รต่าง ๆไดอ้ยา่งดี 
 7. การเข้ากับสังคมได้ดี หมายถึง ผูบ้ริหารเป็นผูมี้มนุษย์สัมพันธ์และมีอัธยาศัยท่ีดี 
เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผูบ้ริหารวางตัวได้เหมาะสมและเป็นมิตร 
ต่อบุคคลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีจิตใจกวา้งขวางเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ หมายถึง การนิเทศภายในของศูนยก์ารศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย 5 ดา้นคือ 
 1.  การวางแผนการนิเทศภายใน หมายถึง การวางแผนการนิเทศ หมายถึง การด าเนินงาน
เร่ิมตั้ งแต่  การแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน การส ารวจความต้องการของครู นักเรียน 
คณะกรรมการ ในการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ท่ีเป็น
ปัญหาความตอ้งการและสมควรได้รับการแกไ้ขหรือปรับปรุงพฒันาให้ดียิ่งข้ึน มาก าหนดเป็น
กิจกรรม ก าหนดทางเลือก แนวทางการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัปัญหาและความ
ตอ้งการของสถานศึกษา โดยจัดท าปฏิทินการนิเทศ การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการนิเทศ 
ตลอดจนการจดัสรรงบประมาณ 
 2.  การปฏิบติัการนิเทศภายใน หมายถึงการด าเนินกิจกรรมการนิเทศร่วมกนัของบุคลากร
ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีล าดับขั้นตอน สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ 
ความตอ้งการโดยมี วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนการด าเนินการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษา 
 3.  การตรวจสอบการนิเทศภายใน หมายถึง การตรวจสอบเป้าหมายก่อนการด าเนินงาน
นิเทศ โดยมีส่ือ อุปกรณ์ด าเนินการท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบั สภาพปัญหา ความตอ้งการ และสภาพ
ปัจจุบนัตามบริบทของสถานศึกษา การตรวจสอบความส าเร็จของการด าเนินงานกบัวตัถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีก าหนด โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีจะพฒันาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคต์ามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 



   8 
 

 4. การประเมินงานนิเทศภายใน หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามโครงการ
นิเทศ โดยการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค ์และน าผลการประเมินมาเป็นขอ้มูลในการ
ปรับปรุงพฒันา การตรวจสอบความส าเร็จของการด าเนินงานกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีก าหนด 
 5. การปรับปรุงแกไ้ขการนิเทศภายใน หมายถึง การท าสรุปรายงานผลการนิเทศ น าเสนอ
ผลการนิเทศและเผยแพร่ รวมทั้งพฒันาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงผลการนิเทศ
จะถูกน าไปใชเ้ป็นขอ้มูล เพื่อการปรับปรุง แกไ้ขการจดักิจกรรมของครู รวมถึงใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
อบรม เพิ่มเติมทักษะของครูในอนาคต และน าขอ้มูลจากการนิเทศเพื่อคดัเลือก ครูตวัอย่างท่ีมี
ความสามารถและเป็นตวัแบบให้กบัครูคนอ่ืนๆ ได ้อีกทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร 
ท่ีจะบริหารพฒันางานของสถานศึกษาต่อไป  
 สถำนศึกษำ หมายถึง ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ สังกดั
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ผู้บริหำร หมายถึง ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ 
ซ่ึงเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
จงัหวดั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ครูผู้สอน หมายถึง ผูท่ี้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ ง ให้ปฏิบัติหน้าท่ีสอนของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศ     
ภายในของสถานศึกษา สังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาจากแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูน้ า ของฮาว (Howe. 2001 : 
Unpaged; อ้างถึงใน พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ิ. ออนไลน์. 2544), กัลยาณี สูงสมบัติ (2550 : 2),                     
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550 : 23), เสรี วงษม์ณทา (2550 : 31 - 32), ยคุล ์(Yukl. 1989 : 176; 
อา้งถึงใน ธร สุนทรายุทธ. 2551 : 328 - 329), ศรันย ์ไมตรีเวช (2553 : 4), จอมพงศ์ มงคลวนิช 
(2554 : 199), เคิร์กแพททริก และล็อค (Kirkpatrick and Locke. 1991 : 56 - 58; อ้างถึงใน อ านวย    
ทองโปร่ง. 2555 : 16), สต็อคดิลส์ (Stogdill. 1948 : 84; อา้งถึงใน อ านวย ทองโปร่ง. 2555 : 16 - 17), 
แมคคินนอน (Mackinnon, 1978 : Unpaged; อา้งถึงใน ทวีศกัด์ิ สว่างเมฆ. ออนไลน์. 2563) สรุปไดว้่า 
ภาวะผูน้ า มีลกัษณะส าคญั ประกอบดว้ย 7 ประการ ดงัน้ี 1) การมีความคิดริเร่ิม 2) การรู้จกัปรับปรุงตวั                 
3) การยอมรับนับถือ 4) การให้ความช่วยเหลือ 5) การโน้มน้าวจิตใจ 6) การประสานงาน และ            
7) การเขา้กบัสงัคมไดดี้ 
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 แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศภายใน มีนักการศึกษาได้ให้แนวคิด อาทิ ฮอย และฟอร์ซิส 
(Hoy and Forsyth. 1986 : 55; อา้งถึงใน ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ. 2542 : 50), แฮร์ริส (Harris. 1975 : 
14 - 15; อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล . ออนไลน์ . 2552), ชารี มณีศรี (2542 : 202 - 203),   
กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 17), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546 : 51), ส านักงาน 
สภาสถาบนัราชภฏั (2546 : 10 - 11), อญัชลี โตอุตส่าห์ (2548 : 30), กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 
17 - 38), อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (ออนไลน์. 2552) สรุปไดว้่า การนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 
ลกัษณะส าคญั 5 ประการดังน้ี 1) การวางแผนการนิเทศภายใน 2) การปฏิบัติงานนิเทศภายใน                  
3) การตรวจสอบการนิเทศภายใน 4) การประเมินงานนิเทศภายใน และ5) การปรับปรุงแก้ไข                    
การนิเทศภายใน ดงัภาพประกอบ 1            
 

    ตัวแปรพยำกรณ์                                                                               ตัวแปรเกณฑ์ 
 

ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 

1. การมีความคิดริเร่ิม 
 
2. การรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข 
 

6. การประสานงาน 
 

3. การยอมรับนบัถือ 
 
 4. การใหค้วามช่วยเหลือ 
 
5. การโนม้นา้วจิตใจ 
0การ5. 
 
 7. การเขา้กบัสงัคมไดดี้ 
 

กำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ  
ของส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอธัยำศัย 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1 การวางแผนการนิเทศภายใน 
2 การปฏิบติังานนิเทศภายใน 
3 การตรวจสอบการนิเทศภายใน 
4 การประเมินงานนิเทศภายใน 
5 การปรับปรุงแกไ้ขการนิเทศภายใน 
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สมมุติฐำนในกำรวจัิย 
 1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ดา้นการมีความคิดริเร่ิม ดา้นการรู้จกัปรับปรุง            
แกไ้ข ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ ดา้นการประสานงาน 
และดา้นการเขา้กบัสังคมไดดี้ อย่างน้อย 2 ปัจจยั มีความสัมพนัธ์กบัการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านการมีความคิดริเร่ิม ด้านการรู้จกัปรับปรุง            
แกไ้ข ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ ดา้นการประสานงาน 
และด้านการเข้ากับสังคมได้ดี อย่างน้อย 2 ปัจจัย สามารถร่วมกันพยากรณ์การนิเทศภายใน          
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                     
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  




