
บทที ่4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล และขอเสนอผล
การวิเคราะห์ ตามล าดบัดงัน้ี 
 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 n   หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 X   หมายถึง ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 Y  หมายถึง การนิเทศภายใน  
 X1  หมายถึง  ดา้นการมีความคิดริเร่ิม  
 X2   หมายถึง ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข  
 X3  หมายถึง ดา้นการยอมรับนบัถือ  
 X4    หมายถึง ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ  
 X5    หมายถึง ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ  
 X6  หมายถึง ดา้นการประสานงาน  
 X7  หมายถึง ดา้นการเขา้กบัสงัคมไดดี้  
 rXY    หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 R  หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ 
 R2  หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการ

พยากรณ์ 
 Adjr

2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีปรับแก้ไขให้เหมาะสมส าหรับ 
ขอ้มูลท่ีมีนอ้ย 

 F  หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบนัยส าคญัทางสถิติของค่าความแตกต่าง
ของค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย 

 SE  หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่าตวัแปร 
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 Sig  หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นของการแจกแจงทางสถิติท่ีจะใช้ก าหนด            
นยัส าคญั 

 b  หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 SEb  หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่าพารามิเตอร์  
 β  หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 t  หมายถึง ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัค่าพารามิเตอร์ 

ของสมการถดถอยแต่ละค่าท่ีอยูใ่นสมการ 
 a  หมายถึง ค่าคงท่ีของสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ   หมายถึง ค่าเฉล่ียของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการ

นิเทศภายในสถานศึกษาท่ีไดจ้ากการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
 Z  หมายถึง ค่าเฉล่ียของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ            

การนิ เทศภายในสถานศึกษา ท่ีได้จากการถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน 

 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเสนอผลขอ้มูลเป็น 4 ตอน ตามล าดบั ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดบัการนิเทศภายในสถานศึกษา ส านกังานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
นิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ 
การนิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 การวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลดงัตาราง 4-11 
 
ตาราง 4  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงาน  
          ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมและรายดา้น 
 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา X  S.D. อนัดบัท่ี ระดบั 

1. ดา้นการมีความคิดริเร่ิม  4.52 0.47 1 มากท่ีสุด 
2. ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข 4.41 0.54 4 มาก 
3. ดา้นการยอมรับนบัถือ 4.40 0.53 5 มาก 
4. ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ 4.36 0.54 7 มาก 
5. ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ 4.39 0.55 6 มาก 
6. ดา้นการประสานงาน  4.43 0.50 3 มาก 
7. ดา้นการเขา้กบัสงัคมไดดี้ 4.44 0.52 2 มาก 

เฉล่ีย 4.42 0.51  มาก 

 
  จากตาราง 4 แสดงว่า ระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 
4.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้นคือ ดา้นการมีความคิดริเร่ิม ส่วน
อีก 6 ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรกคือ ด้านการมี
ความคิดริเร่ิม ( X  = 4.52) ดา้นการเขา้กบัสังคมไดดี้ (X  = 4.44) และ ดา้นการประสานงาน ( X  = 
4.43) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ (X  = 4.36) 
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ตาราง 5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานส่งเสริม   
                การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการมีความคิดริเร่ิม 
 

ดา้นการมีความคิดริเร่ิม X  S.D. อนัดบัท่ี ระดบั 

1.  ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิมในการปฏิบติังาน
เพื่อใหง้านกา้วหนา้ 4.55 0.49 1 มากท่ีสุด 

2.  ผูบ้ริหารมีการก าหนดแผนงานหรือโครงการ
เพื่อพฒันาโรงเรียน 4.42 0.49 4 มาก 

3.  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.50 0.50 3 มาก 

4.  ผูบ้ริหารมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพื่อให้
ทนัต่อความกา้วหนา้ ทางวิชาการ                  
และเทคโนโลย ี 4.55 0.49 1 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.51 0.47  มากท่ีสุด 
 
  จากตาราง 5 แสดงว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการมีความคิดริเร่ิม ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ( X = 4.51) โดยมี 2 รายการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ รายการผูบ้ริหาร 
มีความคิดริเร่ิมในการปฏิบติังานเพื่อให้งานก้าวหน้า และผูบ้ริหารมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ 
เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ( X = 4.55) ส่วนรายการ ผูบ้ริหารมี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดอ้ย่างเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.50) และ
รายการท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือรายการผูบ้ริหารมีการก าหนดแผนงานหรือโครงการเพื่อ
พฒันาโรงเรียน (X = 4.42) 
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ตาราง 6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริม
การ ศึกษ านอกระบบและตามอัธยาศัย  ภ าคตะวัน ออก เฉี ยง เห นื อ  ด้ าน ก าร รู้จัก 
ปรับปรุงแกไ้ข 

 

ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข X  S.D. อนัดบัท่ี ระดบั 

1. ผูบ้ริหารแสวงหาแนวทาง เพือ่ปรับปรุง   
วิธีการท างานต่าง ๆ ใหดี้ข้ึน 4.45 0.49 1 มาก 

2. ผูบ้ริหารสามารถสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ครู
และบุคลากรเพื่อปรับปรุงการท างาน           
ใหดี้ข้ึน 4.35 0.56 3 มาก 

3. ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของครูและ
บุคลากร และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 4.35 0.64 3 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบในการแกไ้ข
ปัญหาร่วมกบัครูและบุคลากร              
อยา่งสม ่าเสมอ 4.40 0.57 2 มาก 

เฉล่ีย 4.39 0.55  มาก 
 
  จากตาราง 6  แสดงว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและตามอัธยาศัย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข โดยรวม 
อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัแรก คือรายการ ผูบ้ริหารแสวงหาแนวทางเพื่อปรับปรุงวิธีการท างานต่าง ๆ ใหดี้ข้ึน  
มีค่าเฉล่ีย (X = 4.45) รายการผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบในการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัครูและบุคลากร 
อย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.40) และท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนั2 รายการ คือ ผูบ้ริหารสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ครูและบุคลากร เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน และผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็น
ของครูและบุคลากรและน ามาปรับปรุงแกไ้ข (X  = 4.35) 
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ตาราง 7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานส่งเสริม 
 การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการยอมรับนบัถือ 
 

ดา้นการยอมรับนบัถือ X  S.D. อนัดบัท่ี ระดบั 

1.  ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของครู                 
และบุคลากรตามความเหมาะสม 4.32 0.56 4 มาก 

2.  ผูบ้ริหารมอบหมายงานตามความรู้              
ความสามารถของครู และบุคลากร 4.33 0.60 3 มาก 

3.  ผูบ้ริหารยกยอ่งชมเชยครูและบุคลากร              
ท่ีมีความสามารถ และผลงานดีเด่น           
ใหเ้ป็น แบบอยา่งไดอ้ยา่งเปิดเผย 4.35 0.60 2 มาก 

4. ผูบ้ริหารจดัประชุมปรึกษาหารือกบัครู
และบุคลากร ก่อนด าเนินการเร่ืองส าคญั 4.53 0.54 1 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.38 0.54  มาก 
 
  ตาราง 7  แสดงว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(X = 4.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ขอ้ คือ รายการผูบ้ริหารจดัประชุม
ปรึกษาหารือกับครูและบุคลากรก่อนด าเนินการเร่ืองส าคัญ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.53) 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก คือรายการ ผูบ้ริหารจดัประชุมปรึกษาหารือกบัครูและบุคลากรก่อน
ด าเนินการเร่ืองส าคญั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X = 4.53) รายการผูบ้ริหารยกยอ่งชมเชยครูและบุคลากร
ท่ีมีความสามารถและผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างไดอ้ย่างเปิดเผย ( X = 4.35) รายการผูบ้ริหาร
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของครูและบุคลากร ( X = 4.33) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
ล าดบัสุดทา้ยคือ รายการผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของครู และบุคลากรตามความเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ีย (X = 4.32) 
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ตาราง 8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ 

 

ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ X  S.D. อนัดบัท่ี ระดบั 

1. ผูบ้ริหารเอาใจใส่ดูแลทุกขสุ์ขของครู            
และบุคลากรอยา่งทัว่ถึง 4.30 0.66 3 มาก 

2.  ผูบ้ริหารจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวก             
ในการท างานของครูและบุคลากร             
อยา่งเหมาะสม 4.45 0.58 1 มาก 

3.  ผูบ้ริหารคอยใหค้  าปรึกษาช่วยเหลือ                
ทั้งดา้นงานและเร่ืองส่วนตวั                 
ตามความเหมาะสม 4.35 0.56 2 มาก 

4.  ผูบ้ริหารจดัสวสัดิการและบริการต่าง ๆ 
ข้ึนในสถานศึกษา ตามความเหมาะสม 4.24 0.52 4 มาก 

เฉล่ีย 4.34 0.54  มาก 
 
  จากตาราง 8  แสดงว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ด้านการให้ความช่วยเหลือ โดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย  
3 ล าดบัแรก คือรายการผูบ้ริหารจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานของครูและบุคลากร
อยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียมาก (X  = 4.45) รายการผูบ้ริหารคอยใหค้  าปรึกษาช่วยเหลือทั้งดา้นงานและ
เร่ืองส่วนตัวตามความเหมาะสม ( X = 4.35) รายการผูบ้ริหารเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของครูและ
บุคลากรอยา่งทัว่ถึง(X  = 4.30) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ยคือ ผูบ้ริหารจดัสวสัดิการและ
บริการต่าง ๆ ข้ึนในสถานศึกษา ตามความเหมาะสม (X  = 4.24)  
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ตาราง 9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานส่งเสริม 
  การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ 
 

ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ X  S.D. อนัดบัท่ี ระดบั 

1.  ผูบ้ริหารสามารถโนม้นา้วจิตใจของครู                
และบุคลากรใหป้ฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ 4.33 0.64 3 มาก 

2.  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการความตึงเครียด 
และสร้างบรรยากาศท่ีดี เม่ือเกิดความตึงเครียด 4.23 0.64 4 มาก 

3.  ผูบ้ริหารมีหลกัการและใชเ้หตุผล                          
ในการสัง่การ 4.43 0.58 2 มาก 

4.  ผูบ้ริหารใหค้วามเอ้ืออาทรกบัครูและบุคลากร
ทุกคน 4.48 0.54 1 มาก 

เฉล่ีย 4.37 0.56  มาก 
 
  จากตาราง 9  แสดงว่า  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการโนม้นา้วจิตใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 3 ล าดบั
แรก คือรายการผูบ้ริหารให้ความเอ้ืออาทรกับครูและบุคลากรทุกคนมีค่าเฉล่ียมาก ( X = 4.48) 
รองลงมาคือ รายการผูบ้ริหารมีหลกัการและใชเ้หตุผลในการสั่งการ (X = 4.43) ผูบ้ริหารสามารถ
โน้มน้าวจิตใจของครูและบุคลากร ให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ  ( X = 4.33) ส่วนรายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศท่ีดี เม่ือ
เกิดความตึงเครียด (X = 23)  
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ตาราง 10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานส่งเสริม  
 การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการประสานงาน 
 

ดา้นการประสานงาน X  S.D. อนัดบัท่ี ระดบั 

1.  ผูบ้ริหารสามารถกระตุน้ใหค้รูและบุคลากร
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายเป้าหมาย
ในแผนงานและโครงการต่าง ๆ 4.45 0.49 1 มาก 

2.  ผูบ้ริหารก าหนดขอบข่ายของงานและ
ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบติังานใหแ้ก่
ครูและบุคลากรไดท้ราบ 4.37 0.48 4 มาก 

3.  ผูบ้ริหารสามารถประสานงานกบับุคคล            
และหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกได ้                
อยา่งเหมาะสม 4.40 0.57 3 มาก 

4.  ผูบ้ริหารสามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัดี  
กบัหน่วยงานอ่ืนและชุมชนองคก์รต่าง ๆ        
ไดอ้ยา่งดี 4.43 0.54 2 มาก 

เฉล่ีย 4.41 0.50  มาก 
 
  จากตาราง 10  แสดงว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการประสานงาน โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ( X  = 4.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 3 ล าดบั
แรก รายการผูบ้ริหารสามารถกระตุ้นให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมายในแผนงานและโครงการต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.45) รองลงมาคือ รายการ
ผูบ้ริหารสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอ่ืนและชุมชน องค์กรต่าง ๆ ได้อย่างดี  
(X = 4.43) รายการผูบ้ริหารสามารถประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้
อย่างเหมาะสม ( X = 4.40) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือผูบ้ริหารก าหนดขอบข่ายของ
งานและขั้นตอน ระยะเวลา ในการปฏิบติังานใหแ้ก่ครูและบุคลากรไดท้ราบ (X = 4.37)   
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ตาราง 11  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการเขา้กบัสงัคมไดดี้ 

 

ดา้นการเขา้กบัสงัคมไดดี้ X  S.D. อนัดบัท่ี ระดบั 

1.  ผูบ้ริหารเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์                  
และมีอธัยาศยัท่ีดี 4.53 0.50 1 มากท่ีสุด 

2.  ผูบ้ริหารเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 4.45 0.54 2 มาก 

3.  ผูบ้ริหารวางตวัไดเ้หมาะสมและเป็น
มิตรต่อบุคคลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.45 0.54 2 มาก 

4.  ผูบ้ริหารมีจิตใจกวา้งขวางเสียสละ             
เพื่อประโยชนส่์วนรวม 4.25 0.65 3 มาก 

เฉล่ีย 4.42 0.52  มาก 
 
  จากตาราง 11  แสดงว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการเขา้กบัสังคมไดดี้ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 4.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 1รายการ คือ รายการ
ผูบ้ริหารเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์และมีอธัยาศัยท่ีดี เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัแรก คือ รายการ
ผูบ้ริหารเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์และมีอธัยาศัยท่ีดี มีค่าเฉล่ีย ( X  = 4.53) และค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ขอ้  
คือรายการผูบ้ริหารเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี และรายการผูบ้ริหารวางตวั
ได้เหมาะสมและเป็นมิตรต่อบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.45) ส่วนรายการ 
ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือผูบ้ริหารมีจิตใจกวา้งขวางเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีค่าเฉล่ีย 
(X = 4.25)  
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ตอนที ่2  ผลการวิเคราะห์ระดบัการนิเทศภายในสถานศึกษา ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอก 
  ระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 การวิเคราะห์ระดบัการนิเทศภายในสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลดงัตาราง 12-17 

 
ตาราง 12  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การนิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริม            

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมและรายดา้น 
 

การนิเทศภายในสถานศึกษา  X  S.D. ล าดบัท่ี ระดบั 

1.  ดา้นการวางแผนการนิเทศภายใน  4.32 0.45 2 มาก 

2.  ดา้นการปฏิบติังานนิเทศภายใน   4.37 0.48 1 มาก 
3.  ดา้นการตรวจสอบการนิเทศภายใน 4.30 0..45 5 มาก 

4.  ดา้นการประเมินงานนิเทศภายใน 4.32 0.48 2 มาก 

5.  ดา้นการปรับปรุงแกไ้ขการนิเทศภายใน  4.31 0.45 4 มาก 

เฉล่ีย 4.32 0.45  มาก 

 
 จากตาราง 12  แสดงว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษา           
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก                   
( X = 4.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบั
แรกคือดา้นการปฏิบติังานนิเทศภายใน มีค่าเฉล่ีย (X = 4.37) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนการ
นิเทศภายใน และด้านการประเมินงานนิเทศภายใน มีค่าเฉล่ีย เท่ากนั ( X = 4.32) ส่วนด้านการ
ตรวจสอบการนิเทศภายใน มีค่าเฉล่ีย (X = 4.30) มีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย              
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ตาราง 13  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การนิเทศภายในสถานศึกษา ของส านักงานส่งเสริม             
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการวางแผน          
การนิเทศภายใน 

 

ดา้นการวางแผนการนิเทศภายใน X  S.D. ล าดบัท่ี ระดบั 

1. ศึกษาสภาพความตอ้งการของกลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ ส าหรับการวางแผนการนิเทศ              
ภายใน 4.32 0.46 2 มาก 

2.  ก าหนดทางเลือกท่ีใชใ้นการด าเนินงานนิเทศ
ภายในรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 4.29 0.50 3 มาก 

3.  ก าหนดหวัขอ้ในการนิเทศกิจกรรมการเรียน
การสอน ใหมี้ความชดัเจน 4.29 0.45 3 มาก 

4. ก าหนดขอบเขตของผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ
ในรายวิชาท่ีด าเนินการนิเทศ 4.40 0.49 1 มาก 

5.  ก าหนดการวางแผนการเกบ็ขอ้มูลการนิเทศ
ภายในรายวิชาท่ีด าเนินการนิเทศใหเ้ป็นระบบ 4.29 0.45 3 มาก 

เฉล่ีย 4.32 0.45  มาก 

 
จากตาราง 13  แสดงว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษา               

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการวางแผนการนิเทศภายใน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัแรก รายการก าหนดขอบเขตของผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศในรายวิชาท่ีด าเนินการ
นิเทศ มีค่าเฉล่ียมาก (X = 4.40) รายการศึกษาสภาพความตอ้งการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับ
การวางแผนการนิเทศภายใน (X = 4.32) มี 3 รายการท่ีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ รายการก าหนดทางเลือก
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชา ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา รายการก าหนดหัวขอ้ใน
การนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความชัดเจน และรายการก าหนดการวางแผนการเก็บ
ขอ้มูลการนิเทศภายในรายวิชาท่ีด าเนินการนิเทศใหเ้ป็นระบบ(X = 4.29) 
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ตาราง 14  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การนิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริม               
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการปฏิบติังาน
นิเทศภายใน 

 

ดา้นการปฏิบติังานนิเทศภายใน X  S.D. ล าดบัท่ี ระดบั 

1.  มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั             
การนิเทศภายในรายวิชาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.37 0.48 1 มาก 

2.  ด าเนินงานนิเทศตามความเหมาะสม              
และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของ           
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ 4.37 0.48 1 มาก 

3.  ด าเนินงานนิเทศตามความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการท่ีเป็นอยู่
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.37 0.48 1 มาก 

4.  ด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชาตาม
แผนการนิเทศท่ีไดว้างไว ้ 4.37 0.48 1 มาก 

5.  มีการบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศ
ภายในรายวิชา 4.37 0.48 1 มาก 

เฉล่ีย 4.37 0.48  มาก 

 
  จากตาราง 14  แสดงว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการปฏิบติังานนิเทศภายใน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั ทั้ง 5 รายการ (X = 4.37)ไดแ้ก่ รายการด าเนินงานนิเทศตามความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายการมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศ
ภายในรายวิชาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รายการด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชาตามแผนการนิเทศท่ีไดว้างไว ้
รายการมีการบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศภายในรายวิชา และรายการด าเนินงานนิเทศตาม
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการท่ีเป็นอยู ่             
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ตาราง 15  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การนิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริม             
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการตรวจสอบ 
การนิเทศภายใน 

 

ดา้นการตรวจสอบการนิเทศภายใน X  S.D. ล าดบัท่ี ระดบั 

1. ตรวจสอบเป้าหมายก่อนเร่ิมการด าเนินงาน
นิเทศภายในกลุ่มสาระเรียนรู้ 4.29 0.45 2 มาก 

2.  ตรวจสอบทางเลือกท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
นิเทศภายในรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพปัญหา 4.37 0.48 1 มาก 

3.  ตรวจสอบทางเลือกท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
นิเทศภายในรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพปัจจุบนั 4.27 0.49 5 มาก 

4. ตรวจสอบการวางแผนการเกบ็ขอ้มูล             
การนิเทศภายในรายวิชาใหเ้ป็นระบบ 4.29 0.45 2 มาก 

5.  ตรวจสอบการนิเทศ ก ากบั และติดตาม 
ผลการด าเนินงานนิเทศอยา่งต่อเน่ือง 4.29 0.45 2 มาก 

เฉล่ีย 4.30 0.45  มาก 
 
  จากตาราง 15  แสดงว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการตรวจสอบการนิเทศภายใน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบั 3 ขอ้
แรก ไดแ้ก่ รายการตรวจสอบทางเลือกท่ีใชใ้นการด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชาให้สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหา มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.37) มี 3 รายการท่ีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ รายการตรวจสอบเป้าหมาย
ก่อนเร่ิมการด าเนินงานนิเทศภายในกลุ่มสาระเรียนรู้ รายการตรวจสอบการวางแผนการเก็บขอ้มูล
การนิเทศภายในรายวิชาให้เป็นระบบ และรายการตรวจสอบการนิเทศ ก ากบั และติดตามผลการ
ด าเนินงานนิเทศอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.29) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียอันดับสุดท้าย 
คือ ตรวจสอบทางเลือกท่ีใชใ้นการด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชาให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
(X = 4.27)  
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ตาราง 16  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การนิเทศภายในสถานศึกษา ของส านักงานส่งเสริม         
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ดา้นการประเมินงาน
นิเทศภายใน 

 

ดา้นการประเมินงานนิเทศภายใน X  S.D. ล าดบัท่ี ระดบั 

1.  ประเมินผลจากสภาพปัญหาของ                   
การด าเนินงานงานนิเทศภายในกลุ่มสาระ           
การเรียนรู้ 4.32 0.56 3 มาก 

2.  ประเมินผลจากสภาพปัจจุบนัของ                  
การด าเนินงานนิเทศภายในกลุ่มสาระ            
การเรียนรู้ 4.37 0.48 1 มาก 

3.  ประเมินผลการนิเทศตามขั้นตอนท่ีระบุไว้
ในแผนการนิเทศ 4.29 0.45 4 มาก 

4.  เปรียบเทียบผลจากการด าเนินงานนิเทศ
ภายในรายวิชากบัแผนการด าเนินงาน
นิเทศท่ีวางไว ้ 4.29 0.50 4 มาก 

5.  น าผลการนิเทศมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กบัวตัถุประสงคส์ าหรับสรุปผลการ
ประเมิน 4.35 0.52 2 มาก 

เฉล่ีย 4.32 0.48  มาก 
 

  จากตาราง 16  แสดงว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการประเมินงานนิเทศภายใน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรียงล าดับ 
ค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ รายการประเมินผลจากสภาพปัจจุบนัของการด าเนินงานนิเทศภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.37) รายการน าผลการนิเทศมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
วตัถุประสงคส์ าหรับสรุปผลการประเมิน ( X = 4.35) รายการประเมินผลจากสภาพปัญหาของการ
ด าเนินงานงานนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ (X = 4.32)  รายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดจ านวน 2 
รายการ คือ ประเมินผลการนิเทศตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นแผนการนิเทศ และเปรียบเทียบผลจากการ
ด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชากบัแผนการด าเนินงานนิเทศท่ีวางไว ้(X = 4.32)    
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ตาราง 17  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การนิเทศภายในสถานศึกษา ของส านักงานส่งเสริม           
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการปรับปรุง          
แกไ้ขการนิเทศภายใน 

 

ดา้นการปรับปรุงแกไ้ขการนิเทศภายใน X  S.D. ล าดบัท่ี ระดบั 

1.  ประชุม สรุปหาขอ้แกไ้ขท่ีเกิดจาก           
การปฏิบติัการนิเทศภายใน 4.29 0.45 3 มาก 

2.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานนิเทศ
มาพิจารณาหาสาเหตุของปัญหา              
การนิเทศในท่ีไดก้ าหนดไว ้ 4.29 0.45 3 มาก 

3.  หาแนวทางช่วยเหลือ เม่ือผลการ        
ด าเนินงานนิเทศภายในไม่ตรงกบั           
เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ 4.29 0.45 3 มาก 

4.  น าผลท่ีไดจ้ากการนิเทศไปใช ้               
การปรับปรุงแกไ้ข พฒันาการเรียน            
การสอน 4.34 0.47 1 มาก 

5.  มีการอบรมครู เร่ืองการด าเนินงาน
นิเทศภายในสถานศึกษา 4.34 0.47 1 มาก 

เฉล่ีย 4.31 0.45  มาก 
 

  จากตาราง 17  แสดงว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นการปรับปรุงแกไ้ขการนิเทศ
ภายใน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  
เรียงตาม 3 ล าดับแรก มี 2 รายการค่าเฉล่ียเท่ากัน คือรายการน าผลท่ีได้จากการนิเทศไปใช้ 
การปรับปรุงแกไ้ข พฒันาการเรียนการการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายการมีการอบรม
ครู เร่ืองการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา (X = 4.34) มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  3 รายการ คือ รายการ 
ประชุม สรุปหาข้อแก้ไขท่ีเกิดจากการปฏิบัติการนิเทศภายใน รายการน าข้อมูลท่ีได้จากการ
ด าเนินงานนิเทศมาพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาการนิเทศในท่ีได้ก าหนดไว ้และรายการหา
แนวทางช่วยเหลือ เม่ือผลการด าเนินงานนิเทศภายในไม่ตรงกบัเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว(้X  = 4.29)    
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  ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบั 
การนิเทศภายในสถานศึกษา ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient 
Analysis) ปรากฏผลดงัตาราง 18 
 
ตาราง 18 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา
 กบัการนิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y 
X1 1.00 .900** .901** .822** .912** .910** .948** .780** 
X2  1.00 .966** .967** .975** .985** .957** .855** 
X3   1.00 .980** .974** .947** .955** .885** 
X4    1.00 .982** .943** .951** .902** 
X5     1.00 .949** .980** .862** 
X6      1.00 .956** .885** 
X7       1.00 .847** 
Y        1.00 

**p < .01 
  จากตาราง 18 แสดงความความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
นิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาทั้ง 7 ดา้นมีความสัมพนัธ์ต่อกนั และมีความสัมพนัธ์กบัการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ในระดบัมาก รายละเอียดดงัน้ี 
    1.  ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ (X4) มีความสัมพนัธ์กบัการนิเทศภายในสถานศึกษา (Y) ใน
ระดบัมาก มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .902 และมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทุกดา้นในระดบัมากท่ีสุด 
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  2.  ด้านการยอมรับนับถือ (X3) มีความสัมพนัธ์กับการนิเทศภายในสถานศึกษา (Y) ใน
ระดบัมาก มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .885 และมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทุกดา้นในระดบัมากท่ีสุด 
  3.  ดา้นการประสานงาน(X6) มีความสัมพนัธ์กบัการนิเทศภายในสถานศึกษา (Y) ในระดบั
มาก มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากับ .885 และมีความสัมพนัธ์กับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทุกดา้นในระดบัมากท่ีสุด 
  4.  ด้านการโน้มน้าวจิตใจ (X5) มีความสัมพนัธ์กับการนิเทศภายในสถานศึกษา (Y) ใน
ระดบัมาก มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .862 และมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทุกดา้นในระดบัมากท่ีสุด 
  5. ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข (X2) มีความสัมพนัธ์กบัการนิเทศภายในสถานศึกษา (Y) ใน
ระดบัมาก มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .855 และมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทุกดา้นในระดบัมากท่ีสุด 
  6. ดา้นการเขา้กบัสังคมไดดี้ (X7) มีความสัมพนัธ์กบัการนิเทศภายในสถานศึกษา (Y) ใน
ระดบัมาก มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .847 และมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทุกดา้นในระดบัมากท่ีสุด 
  7. ดา้นการมีความคิดริเร่ิม (X1) มีความสัมพนัธ์กับการนิเทศภายในสถานศึกษา (Y) ใน
ระดบัมาก มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .780 และมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทุกดา้นในระดบัมากท่ีสุด 
 
  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ 
การนิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ด าเนินการวิเคราะห์ 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  4.1  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
ของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ปรากฏผลดงัตาราง 19 
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ตาราง 19 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis)  
   ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาของส านกังานส่งเสริม  
   การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
   

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน b  SEb  β  t  Sig  

( Constant )  .301 .066  4.526 .000 ** 
การมีความคิดริเร่ิม  (X1) -.155 .043 -.155 -3.582 .000** 
การรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข(X2) -2.271 .101 -2.653 -22.419 .000** 
การยอมรับนบัถือ (X3)  .181 .065 .208 2.805 .005** 
การใหค้วามช่วยเหลือ (X4) 1.215 .079 1.402 15.321 .000** 
การโนม้นา้วจิตใจ (X5)  .265 .113 .316 2.342 .020** 
การประสานงาน (X6) 2.217 .092 2.387 24.214 .000** 
การเขา้กบัสงัคมไดดี้ (X7) -.525 .096 -.583 -5.480 .000** 

R=.971a     R2 = .943   SEest= .113   a=1.759   AdjR
2= .942   F= 785.415   Sig = .000a 

 

**p <.01 
 

  จากตาราง 19 แสดงว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการมีความคิดริเร่ิม  (X1) 
ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข (X2) ด้านการยอมรับนับถือ (X3) ด้านการให้ความช่วยเหลือ (X4)  
ด้านการโน้มน้าวจิตใจ (X5) ด้านการประสานงาน (X6) ด้านการเขา้กับสังคมได้ดี (X7) สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดร้้อยละ 94.30 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนดิบ (b) เท่ากบั .301 -.155 -2.271 .181 
1.215 .265 2.217 และ -.525 ตามล าดบั และค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของการพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน(β) เท่ากับ -.155 -2.653 .208 1.402 .316 2.387 และ -.583 ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณของตวัแปรเกณฑ์ (Supervision) และตวัพยากรณ์ มีค่าเท่ากับ .971 มีอ านาจ
พยากรณ์ร้อยละ 94.30 และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจาการพยากรณ์เท่ากบั .113 
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  4.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) เพื่อคน้หาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีดีท่ีสุดและ
สร้างสมการพยากรณ์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปรากฏผลดงั
ตาราง 20-21 
   

ตาราง 20  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลกบัการนิเทศภายในสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
โดยแยกเป็นรายขอ้เม่ือเพิ่มปัจจยัทีละตวั 

 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน 
R R2 Adjr

2 SE sig 

X4 . 902a .814 .813 .202 .000b ** 

X4, X5 .910b .828 .827 .194 .000c** 

X4, X5, X6 .924c .854 .852 .180 .000d** 

X4, X5, X6, X2 .963d .928 .927 .126 .000e ** 

X4, X5, X6, X2, X7 .969e .940 .939 .115 .000cf** 

X4, X5, X6, X2, X7, X1 .970f .942 .940 .114 .000g ** 

X4, X5, X6, X2, X7, X1, X3 .971g .943 .942 .113 .000eh** 

 
**p < .01 

 
  จากตาราง 20 แสดงว่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อหาตวัพยากรณ์           
ท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศยั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาก 7 ปัจจยั มีปัจจยัท่ีทดสอบแลว้พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้ งหมด 7 ปัจจยั คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการ
ประสานงาน ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข ดา้นการเขา้กบัสังคมไดดี้ ดา้นการมีความคิดริเร่ิม ดา้น
การยอมรับนบัถือ และดา้นการโนม้นา้วจิตใจ  ซ่ึงสามารถน ามาอธิบายความ ดงัน้ี 
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 ดา้นการให้ความช่วยเหลือ สามารถพยากรณ์ไดว้่า เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย หรืออ านาจ
พยากรณ์เท่ากบั .814 ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดร้้อยละ 81.40 
 เม่ือเพิ่มปัจจยัท่ีละตวั เพื่อหาค่าพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด เป็นดงัน้ี 
 เม่ือเพิ่มปัจจยั ดา้นการโน้มน้าวจิตใจ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย หรืออ านาจพยากรณ์
เท่ากับ .828 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 ส่งผลต่อการนิ เทศภายในสถานศึกษา                                         
ไดร้้อยละ 82.80 
  เม่ือเพิ่มปัจจยัด้านการประสานงาน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย หรืออ านาจพยากรณ์
เท่ากบั .854  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดร้้อยละ 
85.40 
 เม่ือเพิ่มปัจจัย ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย หรืออ านาจ
พยากรณ์ เท่ ากับ  .928 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ  .01 ส่งผลต่อการนิ เทศภายใน               
สถานศึกษา ไดร้้อยละ 92.80 
               เม่ือเพิ่มปัจจยัดา้นการเขา้กบัสังคมไดดี้ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย หรืออ านาจพยากรณ์
เท่ากบั .940 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดร้้อยละ 
94.00 

 เม่ือเพิ่มปัจจยัด้านการมีความคิดริเร่ิมค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย หรืออ านาจพยากรณ์
เท่ากบั .942 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา  ไดร้้อยละ 
94.20 

 เม่ือเพิ่มปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย หรืออ านาจพยากรณ์
เท่ากบั .943 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดร้้อยละ 
94.30 เม่ือเพิ่มปัจจยัดา้นการมีความคิดริเร่ิม 

 ผูว้ิจยัเลือกโมเดลท่ี 7 โดยมีปัจจยั 7 ตวั คือ ดา้นการให้ความช่วยเหลือ ดา้นการโน้มน้าว
จิตใจ ดา้นการประสานงาน ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข ดา้นการเขา้กบัสงัคมไดดี้ ดา้นการมีความคิด
ริเร่ิม และดา้นการยอมรับนบัถือ  
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ตาราง 21  การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ภาวะผู ้น าของผู ้บ ริหารสถานศึกษาท่ี ส่งผลกับการนิ เทศภายในสถานศึกษา                  
สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยแยกเป็นรายขอ้ 

 

ภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน b  SEb  β  t  Sig  

( Constant )  .301 .066  4.526 .000 ** 
การมีความคิดริเร่ิม  (X1) -.155 .043 -.155 -3.582 .000** 
การรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข(X2) -2.271 .101 -2.653 -22.419 .000** 
การยอมรับนบัถือ (X3)  .181 .065 .208 2.805 .005** 
การใหค้วามช่วยเหลือ (X4) 1.215 .079 1.402 15.321 .000** 
การโนม้นา้วจิตใจ (X5)  .265 .113 .316 2.342 .020** 
การประสานงาน (X6) 2.217 .092 2.387 24.214 .000** 
การเขา้กบัสงัคมไดดี้ (X7) -.525 .096 -.583 -5.480 .000** 

R=.971a     R2 = .943   SEest= .113   a=1.759   AdjR
2= .942   F= 785.415   Sig = .000a 

 

* = P < 0.01 
 

 จากตาราง 21  แสดงว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการให้ความช่วยเหลือ 
ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ ดา้นการประสานงาน ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข ดา้นการเขา้กบัสังคมไดดี้ 
ด้านการมีความคิดริเร่ิม และด้านการยอมรับนับถือ ทั้ ง 7 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์               
การนิเทศภายในของสถานศึกษาได้ร้อยละ 97.1 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยของการพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนดิบ (b) เท่ากบั  -.155  -2.271  .181  
1.215  .265  2.217 และ -.525 ตามล าดบั 
 ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณของการนิเทศภายใน (Y) และตวัพยากรณ์ การมีความคิดริเร่ิม 
การรู้จักป รับปรุงแก้ไข  การยอมรับนับ ถือ  การให้ความ ช่วยเห ลือ  การโน้มน้ าว จิตใจ 
การประสานงาน  การเขา้กับสังคมไดดี้  มีค่าเท่ากบั .971 มีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 94.30 และค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .113 สมการพยากรณ์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลกบัการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ 
 Ŷ   = - .155X1 - 2.271X2 + .181X3 + 1.215X4 + .265X5 + 2.217X6 - .525X7 + 1.759 
 สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z  = - .155X1 - 2.653X2 + .208X3 + 1.402X4 + .316X5 + 2.378X6 - .583X7 




