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บทที่  5 
สรุปผล  อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ               
การนิ เทศภายในของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                             
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะ ดงัรายละเอียด            
ต่อไปน้ี 
 1. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

2. วิธีการด าเนินการวิจยั 
3. สรุปผลการวิจยั 
4. อภิปรายผลการวิจยั 
5. ขอ้เสนอแนะ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ของส านักงานส่งเสริมการศึกษา                 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 2. เพื่อศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษา ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศ             
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                   
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
วธีิด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
  ประชากรที่ใช้ในการวจิัย ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                 
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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             
สถานศึกษาจ านวน 322 แห่ง จ าแนกเป็น ผูบ้ริหาร 322 คน ครูผูส้อน 2,678 คน รวมทั้งส้ิน 3,000 คน 
(สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .    
ออนไลน.์ 2562) 
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย   
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีได้แก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                       
ปีการศึกษา 2562 คัดเลือกมาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random Sampling) โดยใช้ตาราง
ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and  Morgan. 1970 : 607 - 610)          
ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 341 คน   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและการนิเทศภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยมีค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามทั้ง
ฉบบัเท่ากบั 0.99 แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีข้อค าถาม จ านวน  28 ขอ้ มีค่าความ
เท่ียงตรงเชิงจุดประสงค ์(IOC) ตั้งแต่ 0.60  ถึง 1.00 มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.68  ถึง 0.99 และมี
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.99 
 ตอนที่ 2 สอบถามการนิเทศภายในสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีขอ้ค าถาม จ านวน 25 ขอ้ มีค่าความเท่ียงตรงเชิง
จุดประสงค์ (IOC) ตั้ งแต่  0.80 ถึง 1.00 มี ค่าอ านาจจ าแนก ตั้ งแต่  0.80 ถึง 1.00 และมีค่า             
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.99 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งและเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  1.  ผูว้ิจยัน าหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณีถึงหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อขอ  
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากสถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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 2.  ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทางไปรษณีย ์และนดัหมาย 
เวลาเพื่อรับแบบสอบถามกลบัคืน 
  3. ไดรั้บแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์ 341 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยวิธีหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เป็นรายดา้นและรายขอ้ 
 2.  วิเคราะห์การนิเทศภายในสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
ตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยวิธีหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็น
รายดา้นและรายขอ้ 
 3.  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา กับ การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product - 
moment Correlation Coefficient) 
 4.  การวิเคราะห์ภาวะผู ้น าของผู ้บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวจัิย  
 การศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปเป็นประเดน็ส าคญั ดงัน้ี 
 1.  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2.  การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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 3. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบัการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความสัมพนัธ์
ในทางบวกในระดบัมากและมากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 4.  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประกอบดว้ย การมีความคิดริเร่ิม การรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข การยอมรับนบัถือ การให้ความช่วยเหลือ 
การโน้มน้าวจิตใจ การประสานงาน และการเขา้กบัสังคมไดดี้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
พหุคูณ เท่ากบั .971 สามารถร่วมกนัพยากรณ์การนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกดัส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดร้้อยละ 94.3 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ ไดด้งัน้ี 
 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 

 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยภาวะผู ้น าของผู ้บ ริหารสถานศึกษา ท่ี ส่งผลต่อการนิ เทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีประเดน็ท่ีน่าสนใจ น ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ของส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก                     
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น คือ ดา้นการมีความคิดริเร่ิม อยูใ่นระดบั
มาก จ านวน 6 ดา้น เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือดา้นการเขา้กบัสังคมไดดี้ ดา้นการประสานงาน ดา้นการ
รู้จกัปรับปรุงแกไ้ข ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ และดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า การมีความคิดริเร่ิม เป็นคุณสมบติัท่ีมีความส าคญัอย่างมากของผูบ้ริหาร 
เน่ืองจากความคิดริเร่ิมเป็นหนทางน าไปสู่การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบ  
การรายงานผล การสรุปผล และการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ
จึงตอ้งอาศยัการมีความคิดริเร่ิมของผูบ้ริหาร ผลการวิจยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แมคิน
นอน (Mackinnon, 1978 : Unpaged; อา้งถึงใน ทวีศกัด์ิ สว่างเมฆ. ออนไลน์. 2563)  คุณลกัษณะ
ของผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นผูท่ี้ ต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้สมาธิ  
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มีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ความคิดถ่ีถว้น เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาและมีความสามารถใน
การสอบสวน คน้หารายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อย่างละเอียดกวา้งขวาง คุณลกัษณะอีก
ประการหน่ึงคือเป็นผูเ้ปิดรับประสบการณ์ต่าง ๆ อยา่งไม่หลีกเล่ียง ชอบแสดงออกมากกวา่ท่ีจะเก็บ
กดไว ้และยงักล่าวเพิ่มเติมว่าสถาปนิกท่ีมีความคิดสร้างสรรคสู์งมกัเป็นคนท่ีรับรู้ส่ิงต่าง ๆไดดี้กว่า
สถาปนิกท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ต ่า   สอดคล้องกับเสรี วงษ์มณฑา ( 2550 : 31-32) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการบริหารงาน 
เป็นบุคคลท่ีมีวิสัยทศัน์ ดว้ยขอ้มูลท่ีมากพอท่ีจะท านายอนาคตไดแ้ม่นย  า พร้อมทั้งมีความสามารถ
ในการคิด และส่ือสารการคิดนั้ นให้ผูอ่ื้นได้รับรู้  สอดคล้องกับสต็อคดิลส์ (Stogdill. 1948 : 
Unpaged; อ้างถึงใน อ านวย ทองโปร่ง. 2555 : 16 - 17) ผูน้ าจะต้องมีความสามารถ (Capacity) 
ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นสติปัญญา ความคิดริเร่ิม ความสามารถในการใชค้  าพูด ความสามารถในการ
วินิจฉยั  มีความรอบคอบในการตดัสินใจ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จุฑารัตน์ บนัดาลสิน (2557 : 
บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่นวตักรรมการบริการพยาบาล  
พบว่า นวตักรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ากความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากรในองคก์ร ถือเป็นปัจจยัส าคญั 
ท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขนัไดแ้ละท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ ความคิด สร้างสรรค์
จึงไม่ได้เป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลเท่านั้ น แต่สภาพแวดล้อมขององค์กร และบริบททางสังคม 
ก็ล้วนแต่เป็นแหล่งท่ีมาและ เป็นตัวเร่งให้พยาบาลเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ สอดคล้องกับ 
ปณตนนท ์เถียรประภากลุ (ออนไลน์. 2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในยุคการศึกษา 4.0 พบว่า ในการบริหารงานในยุคการศึกษา 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดว้ยภาวะผูน้ า 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้ าท่ีแทจ้ริง (Authenticity Leadership) 2) ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 3) ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ (Creative  Leadership) และ  
4) ภาวะผูน้ า เชิงนวตักรรม (Innovative Leadership) หากผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองให้มีทกัษะภาวะผูน้ า ทั้ง 4 ประเภทแลว้จะเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนพนัธกิจ
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ ตามเป้าหมายของยุคการศึกษา 4.0 ต่อไป สอดคลอ้งกับ บูม 
(Boone. 1992 : 87) ไดศึ้กษา ผลกระทบของพฤติกรรมภาวะผูน้ าของศึกษาธิการเขตต่อการปรับ
โครงสร้าง ในเขตชนบท ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะร่วม 4 ประการ คือ ประการแรก 
วิสัยทศัน์และความต่ืนตวั (Vision and Awareness) มีความเขา้ใจถึงคุณภาพของ การศึกษา และ
ตระหนกัความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลง ประการท่ีสอง การสร้างวิสัยทศัน์ร่วม (Vision Sharing) 
ประการท่ีสาม การสร้างความไวว้างใจ (Trust Building) ต่อครูใหญ่ ครู คณะกรรมการโรงเรียน 
และชุมชน และประการท่ีส่ี การตรวจสอบติดตามผล (Monitoring) เพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนินงานท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเหล่านั้ นได้ถูกต้อง ด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่าง
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สมบูรณ์หรือไม่ คุณลกัษณะของศึกษาธิการเขต ท่ีประสบผลส าเร็จทั้งส่ีนั้น จะเห็นไดว้่าเป็นผูท่ี้มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และเป็นผูท่ี้สนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางนวตักรรม โดยพยายาม
แสวงหา นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีจะพฒันาการเรียนรู้ นอกจากนั้นแลว้ ศึกษาเขตแต่ละคนจะปฏิบติั
หนา้ท่ีบนพื้นฐานท่ีมัน่คงของความไวว้างใจจากครูใหญ่ และครู ในขณะเดียวกนัการแสดงใหเ้ห็นถึง
ภาวะผูน้ าในภาคปฏิบติัหรือเชิงการบริหารจดัการไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม สอดคลอ้งกบัดวงจิต สนิทกลาง 
(2561 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษากลยทุธ์การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามแนวคิดการพฒันานกัเรียน
ใหมี้ภาวะผูน้ าท่ียอดเยีย่ม พบว่า กรอบแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าท่ียอดเยีย่ม ประกอบดว้ย (1) การมี
วิสยัทศัน์ (2) การรู้จกัอตัลกัษณ์ของตนเอง (3) การเป็นคนสร้างแรงบนัดาลใจ (4) การมีกลัยาณมิตร 
(5) การมีจิตสาธารณะ (6) การมีภูมิปัญญา (7) การมีความสามคัคีปรองดอง (8) การมีสัจจะ กลา้
หาญมุ่งมั่น (9) การยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมและความดีงาม และ (10) การเน้นความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละพฒันา  
 2.  การนิ เทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา 
เป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ ดา้นการปฏิบติังานนิเทศ
ภายใน ดา้นการวางแผนการนิเทศภายใน มีค่าเฉล่ียเท่ากบัดา้นการประเมินงานนิเทศภายใน ดา้นการ
ปรับปรุงแกไ้ขการนิเทศภายใน และดา้นการตรวจสอบการนิเทศภายใน ผลการศึกษาดงักล่าวน่าจะ
มาจาก การท่ีผูบ้ริหารและครูของสถานศึกษา สังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มุ่งหวงัให้มีการด าเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเป็นประจ า เพราะจะท าให้สามารถประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงาน  
ของสถานศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ ท าใหส้ถานศึกษา ด าเนินงานไดบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบาย 
ทั้งจากนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ อญัชลี โพธ์ิทอง 
(2544 : 118) กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็น กระบวนการในการปฏิบติังานท่ีผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาร่วมมือกันจัดข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนในทางท่ีจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
สูงข้ึน และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สอดคลอ้งกบั กรองทอง จิรเดชากลุ (2550 : 17 - 38) กล่าวไว้
ว่า กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุด โดยเป็นการสนบัสนุนการ
เรียนการสอนภายในสถานศึกษาให้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และการปฏิบติัการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เป็นการด าเนินการตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา  
โดยพิจารณากิจกรรมการนิเทศภายในให้เหมาะสมกบัสภาพบริบท ทรัพยากรของสถานศึกษา เช่น 
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การเยี่ยมชั้นเรียน การให้ค  าปรึกษาแนะน าการศึกษาเอกสาร การปฏิบติัการนิเทศภายในให้ไดผ้ลดี 
ควรด าเนินการตามขั้นตอน คือ ประชุมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัการนิเทศภายในตามแผนงาน 
ประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ประชุมสรุปผลการนิเทศ และน าขอ้มูลไปใช้
ด าเนินการต่อไป สอดคล้องกับหลักการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(2546 : 51)ได้เสนอขั้ นตอนการด าเนินงานนิ เทศภายในสถานศึกษาโดยยึดหลักวิ ธีการ 
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้4 ด้าน คือ 
ดา้นการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ ดา้นการวางแผนการนิเทศ ดา้นการปฏิบติัการ
นิเทศ และดา้นการประเมินผลการนิเทศ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิภา อยู่คง (2555 : บทคดัย่อ)  
ซ่ึงไดท้  าการศึกษาปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด  พบว่า ปัญหาการนิเทศภายใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี  ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ ด้านการ
ประเมินผลการนิเทศ ดา้นการปฏิบติัการนิเทศและดา้นการวางแผนการนิเทศ จ าแนกตามสถานภาพ 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวาง
แผนการนิเทศและด้านการปฏิบัติการนิเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรรณมาศ พรมพิลา (2553 : บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองปัจจยัดา้น
กระบวนการท่ีส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า  
ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียน สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
มีจ านวน 7 ปัจจยั ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการบริหารจดัการ ด้านการส ารวจสภาพ
ปัญหาและความตอ้งาการของครู ดา้นการประเมินผล ดา้นการพฒันาและการปรับปรุง ดา้นการมี
ส่วนร่วม ด้านการปฏิบติัการนิเทศการสอน 2) รูปแบบกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียน
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีก าหนดข้ึนประกอบดว้ยปัจจยั 7 ดา้น แต่ละดา้นมีความสมัพนัธ์
เชิงบวกต่อกนั โดยดา้นการวางแผน ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการส ารวจสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของครู ดา้นการประเมินผล และดา้นการพฒันาและการปรับปรุง มีสหสัมพนัธ์กนัทางบวก
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีทั้ง 5 ดา้นดงักล่าวมีสหสัมพนัธ์ทางบวกโดยตรงกบัดา้นการ
ปฏิบติัการนิเทศการสอน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รวิพรรณ แสนใจดี (2556 : 83) พบว่า สภาพ
การนิเทศภายในโดยรวมและแต่ละขั้นตอน มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการนิเทศภายใน 
ขั้นตอนการวางแผนก าหนดทางเลือก ขั้นตอนการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน 
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ขั้นตอนการสร้างส่ือ เคร่ืองมือ และพฒันาวิธีการนิเทศภายในส่วนขั้นตอนท่ีมีการปฏิบติัในระดบั
มาก คือ ขั้นตอนการปฏิบติัการนิเทศภายใน 
  3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมากและมากท่ีสุด  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยเรียงล าดบัความสัมพนัธ์มากท่ีสุด 3 ดา้น คือ ดา้นการให้
ความช่วยเหลือ รองลงมาคือ ด้านการยอมรับนับถือและด้านการประสานงาน เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั อาจเป็นเพราะว่าการประสานงานมีความส าคญัต่อการบริหารองคก์าร เพราะท า
ให้ผูบ้ริหารและบุคลากร มีความเขา้ใจท่ีตรงกนั น าไปสู่การร่วมมือ ในการท างานส่งผลให้มีการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอดคลอ้งกบั
จกัรวาล สุขไมตรี (2561 : 263) การประสานงาน เป็นการร่วมมือกนัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร
ในองคก์าร โดยมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัในการท างานร่วมกนั ซ่ึงองคป์ระกอบของการประสานงาน
นั้นประกอบดว้ย คน การส่ือสาร เวลา สถานท่ี บทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ สัมพนัธภาพท่ีดีต่อ
กนั เพื่อให้เป้าหมายขององคก์ารบรรลุตามท่ีก าหนดไว ้ประหยดัเงิน เวลา ลดความขดัแยง้ ส าหรับ
ปัญหาในการประสานงานมาจากคนในองค์การ ซ่ึงมีอยู่ 4 ประการ คือ 1) ขาดการเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 2) ขาดการพูดดว้ยถอ้ยค า ท่ีสุภาพ ไพเราะอ่อนหวาน 3) ขาดการท าประโยชน์แก่
เพื่อนร่วมงานดว้ยความเตม็ใจ 4) ขาดความเสมอตน้เสมอปลาย โดยมีการปฏิบติัต่อกนันอ้ย และมี
อคติต่อกนั ดงันั้นเทคนิคการประสานงาน  ในองคก์าร สามารถกระท าไดด้งัน้ี 1) ประพฤติปฏิบติั
ตนเป็นผูรู้้จกัให้ รู้จกัเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เพื่อส่วนรวม มีอธัยาศยัไมตรีต่อกนั 2) ใชภ้าษาในการ
ส่ือสารด้วยความชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีเหตุมีผล ใช้ค  าพูดท่ีสุภาพ อ่อนโยน มีสัมมาคารวะ กูก
กาลเทศะ 3) บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เป็นคนใจกวา้ง ละเวน้การท าให้ผูอ่ื้นตอ้ง
เดือดร้อน 4) มีความเสมอตน้เสมอปลาย วางตวัเหมาะสม ละเวน้การมีอคติในการล าเอียงเพราะรัก
ใคร่กนั ไม่ชอบกนั และละเวน้อบายมุขทั้งปวง สอดคลอ้งกบั ยคุล ์(Yukl. 1989 : 176; อา้งถึงใน ธร 
สุนทรายทุธ. 2551 : 328 - 329) กล่าว่าการประสานงาน คือคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีประสบผลส าเร็จ 
เป็นผูรั้กษาผลประโยชน์ ให้ความร่วมมือกบัทุกฝ่าย และสต็อคดิลส์ (Stogdill. 1948 : Unpaged; อา้ง
ถึงใน อ านวย ทองโปร่ง. 2555 : 16 - 17) ผูน้ าจะต้องมีความมีส่วนร่วม (Participation) ได้แก่ 
ความสามารถในการท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มได ้เขา้สังคม ให้ความร่วมมือ ปรับตวัไดแ้ละมีอารมณ์
ขนั การประสานงานเป็นการส่ือสารในองคก์ารและนอกองคก์าร เพื่อให้งานหรือโครงการต่าง ๆ 
ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย ไม่เกิดการซ ้ าซ้อน ซ่ึงจะท าให้เสียเวลา เสียงบประมาณโดยใช่เหตุ 
ผูน้ าท่ีมีการประสานงาน ดี ย่อมสร้างทีมงานท่ีเขม้แข็ง องค์การ เจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับ
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งานวิจยัของ บูม (Boone. 1992 : 87) ท่ีไดศึ้กษา ผลกระทบของพฤติกรรมภาวะผูน้ าของศึกษาธิการ
เขตต่อการปรับโครงสร้าง ในเขตชนบท ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะร่วม 4 ประการ 
คือ ประการแรก วิสัยทศัน์และความต่ืนตวั (Vision and Awareness) มีความเขา้ใจถึงคุณภาพของ
การศึกษา และตระหนักความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลง ประการท่ีสอง การสร้างวิสัยทศัน์ร่วม 
(Vision Sharing) พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อการส่ือสารหรือส่ือความกบัคณะกรรมการ
ในการสร้างเป้าหมาย และกลยทุธ์ในการด าเนินงานร่วมกนั สอดคลอ้งกบั วิลเล่ียม (Williams. 1994 : 
425 - A) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การใชก้ารนิเทศในโรงเรียนและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
บุคลากรในโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า  ผูบ้ริหารและครู ขาดความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีใน
เร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียน  
 4.  ผลการวิเคราะห์ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดว้ยสมการพยากรณ์ พบว่า ทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้นการให้ความช่วยเหลือ ดา้น 
การโนม้นา้วจิตใจ ดา้นการประสานงาน ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข ดา้นการเขา้กบัสังคมไดดี้ ดา้น
การมีความคิดริเร่ิม และดา้นการยอมรับนับถือ ร่วมกนัส่งผลต่อการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
ไดร้้อยละ 94.3 นบัเป็นปัจจยัท่ีมีค่าการพยากรณ์สูงมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะว่า ภาวะผู ้น าของผู ้บริหารสถานศึกษา ทั้ ง 7 ด้านน้ี มีว ัตถุประสงค์ เพื่อให้การ
ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา เป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้ สอดคลอ้งกบัสุเมธ แสงน่ิมนวล (2552 : 6) กล่าวว่าผูน้ า ใชก้ารจูงใจดว้ยภาวะผูน้ า ใช้
อ  านาจบารมี เรียกว่าพระคุณจึงท าให้คนยอมรับปฏิบติัดว้ยความเตม็ใจ เรียกว่าคนเกรงใจ ผูน้ าตอ้ง
มีความสามารถในการชกัจูงผูอ่ื้น และผูท่ี้ท าตามก็ท าดว้ยความเต็มใจ สอดคลอ้งกบัสัมมา รธนิธย ์
(2553 : 27) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของภาวะผูน้ าไวว้า่ ภาวะผูน้ ามีความส าคญัต่อคนหรือผูร่้วมงาน 
โดยผูน้ าจะพยายามท าให้ผูร่้วมงานเกิดการยอมรับอิทธิพลและโนม้นา้วทางใจ เพื่อจะให้คนปฏิบติั
ตาม ทั้งน้ีศกัยภาพของผูน้ านั้น มีผลต่อผูร่้วมงานในดา้นความเช่ือ ความนบัถือ ก าลงัใจ และความ
อบอุ่นในการร่วมงาน ดงันั้นผูน้ าจึงเป็นพลงัร่วมให้เกิดการร่วมมือร่วมใจ ไปสู่การเปล่ียนแปลง 
ประสานให้ความสะดวก เป็นผูติ้ดต่อดูแล ให้ความสนับสนุน และช่วยเหลือให้ผูร่้วมงานสามารถ
ปฏิบติังานได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ภาวะผูน้ าจึงมีผลกระทบต่อผูร่้วมงาน องค์การ 
ส่ิงแวดลอ้ม ในอนัท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ หรือความลม้เหลว เป็นคุณสมบติัส าคญัท่ีผูบ้ริหาร
พึ งมีผู ้ท่ี มีภ าวะผู ้น าจะเป็นผู ้ส ร้างบรรยากาศ  การท างาน  ท าให้ก ลุ่มคนรวมตัวกันได ้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานมีความพึงพอใจในการท างานเป็นทีม ซ่ึงส่งผลให้องคก์ารประสบ
ความส าเร็จ บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้สอดคล้องกับกัลยาณี สูงสมบัติ (2550 : 2) ได้กล่าวถึง 
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ลกัษณะของผูน้ าไวว้่าตอ้งมีความฉลาด ผูน้ าจะตอ้งมีระดบัความรู้ สติปัญญาโดยเฉล่ียสูงกว่าบุคคล
ท่ีให้เขาเป็นผูน้ า เพราะผูน้ าจะตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บุคคลท่ีฉลาด
เท่านั้นท่ีจะสามารถ จดัการกบัปัญหาหรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ไดดี้ สอดคลอ้งกบัจอมพงศ์ มงคลวนิช 
(2554 : 199) กล่าวถึง การท่ีผูน้ ามีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สอดคลอ้งกบัเนตร์พณัณา ยาวิราช 
(2556 : 19) กล่าวว่าภาวะผูน้ ามีความส าคญัยิ่งต่อผูบ้ริหารทุกคน เพราะเป็นแนวทางไปสู่การ
ด าเนินงานในหนา้ท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จผลตามเป้าหมาย ตอ้งเป็นผูน้ าองคก์ารให้กา้วหนา้ ตอ้งใช้
ศิลปะในการโน้มน้าวใจให้บุคคลในองคก์รไดค้ลอ้ยตาม เพื่อให้ความร่วมมือและช่วยปฏิบติังาน 
ผูน้ าเพียงคนเดียวไม่สามารถท าให้งานส าเร็จได ้แต่ความสามารถของผูน้ าในการชกัจูงใจบุคคลใน
องค์กรให้คล้อยตามและยินยอมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้งานส าเร็จ 
สอดคลอ้งกบัวิโรจน์ สารรัตนะ (2557 : 38) กล่าวถึงความส าคญัของภาวะผูน้ าว่า ภาวะผูน้ าของ
ผูน้ าเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการบริหารงาน องคก์ารใดจะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวใน
การด าเนินงาน ปัจจยัส าคญัท่ีสุด คือ ผูน้ า ถา้องคก์ารใดไดผู้น้ าท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสัง่การและ
ใชอิ้ทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติังาน ตลอดจนท ากิจกรรมต่าง ๆ ในองคก์ารให้ส าเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดี แต่ในทางตรงขา้มถา้องคก์ารใดไดผู้น้ าไม่มีประสิทธิภาพจะไม่สามารถสั่งการและใช้
อิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งได้ ซ ้ าร้ายยงัเป็นการท าลายขวญัของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อผูน้ าเป็นผลให้การปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ในองค์การประสบความลม้เหลว 
สอดคลอ้งกบัพรรณมาศ พรมพิลา (2553 : บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองปัจจยัดา้นกระบวนการท่ี
ส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดองค์กรปรกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า ปัจจยัด้าน
กระบวนการท่ีส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีจ านวน 
7 ปัจจยั ประกอบดว้ย ดา้นการวางแผน ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการส ารวจสภาพปัญหาและ
ความตอ้งาการของครู ดา้นการประเมินผล ดา้นการพฒันาและการปรับปรุง ดา้นการมีส่วนร่วม 
ดา้นการปฏิบติัการนิเทศการสอน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถารศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน 
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ควรน าผลวิจยัไปใชแ้ละศึกษาคน้ควา้วิจยั ดงัน้ี 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. จากผลการวิจัยภาวะผู ้น าของผู ้บริหารสถารศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน 
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่าภาวะผูน้ าทั้ง 7 ประการ ต่างส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาทั้ง 7 
ตวั ซ่ึงมี 4 ตวัคือ ดา้นการประสานงาน ดา้นการให้ความช่วยเหลือ ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ และดา้น
การยอมรับนบัถือ ท่ีส่งผลในเชิงบวก และมี 3 ตวั คือดา้นการมีความคิดริเร่ิม ดา้นการรู้จกัปรับปรุง
แกไ้ข และดา้นการเขา้กบัสังคมไดดี้ ท่ีเป็นเชิงลบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ผูบ้ริหารควรส่งเสริมภาวะผูน้ า ทั้ง 4 ดา้นท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิง
บวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน เกิดขวญัและก าลงัใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถเป็น
ผูน้ าท่ีดี พร้อมน าพาองคก์รรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต และเพื่อใหก้ารนิเทศภายในของสถาน 
ศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกประการคือผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรศึกษาภาวะผูน้ าอีก 3 ดา้น ว่า
เป็นเพราะเหตุใด จึงส่งผลต่อการนิเทศเชิงลบ  
 2. เพื่อให้การนิเทศภายในสถานศึกษา ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์แก่
สถานศึกษา ผูบ้ริหารควรด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา อยา่งเป็นระบบ ดว้ยการวางแผนการ
นิเทศภายใน ร่วมกบับุคลากรของสถานศึกษา และส่งเสริมบุคลากรในดา้นการปฏิบติังานนิเทศ
ภายใน รวมถึงการตรวจสอบการนิเทศภายใน สร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูนิ้เทศและผูรั้บการ
นิเทศ มีการตรวจสอบการนิเทศภายใน มีการประเมินงานนิเทศภายใน และปรับปรุงแกไ้ขการนิเทศ
ภายใน เพื่อใหก้ารด าเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาวิจัย ท่ี เก่ียวกับภาวะผู ้น าของผู ้บ ริหาร และการนิ เทศภายใน ด้วย
กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก 
 2. ควรศึกษาวิจยัเพื่อให้ไดรู้ปแบบ หรือแนวปฏิบติัในการนิเทศภายในของสถานศึกษา  
สงักดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 




