
Journal of Graduate School, Pitchayatat 11(1): January-June 2016 117

ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

Academic Leadership of School Administrators Affecting the Internal Educational 

Quality Assurance Operation under the Vocational Colleges of Chachoengsao Province

อาคม  รักษาพล*1 กัญภร  เอี่ยมพญา**2 และ นิวัตต์  น้อยมณี***3

1วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
2,3คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

E-mail: lt50arkom@gmail.com

บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 2) การด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 4) ภาวะผู้น�าทาง

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  

ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา  และครผููส้อนในสถานศกึษาอาชีวศึกษา สังกดัอาชวีศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ส�านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยใช้วิธี Stepwise

 ผลการวิจัยพบว่า

 1) ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย คอื ด้านมมุมองและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงด้านหลกัสตูร รองลงมา คอื การวางแผนเพือ่พฒันาความก้าวหน้าของ

ครู การจัดการด้านการเรียนการสอน การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การประเมินผลการ

สอนของครู

 2) การด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

มากไปน้อย คือ  ด้านการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถาน

ศึกษา มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูง (r
xy
= .708) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4) ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ 

ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน และด้านการก�าหนดภารกิจของสถานศึกษาร่วม

กันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 78.5  ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05   

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าทางวิชาการ  การประกันคุณภาพภายใน

Abstract
 This research aimed to study 1) the academic leadership of school administrators under the  

Vocational College in Chachoengsao province, 2) the internal educational quality assurance operation,   

3) the relationship between the instructional leadership and toward the internal educational quality  
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assurance operation, and 4) the academic leadership of school administrators affecting the internal  

educational quality assurance operation. The sample were 205 school administrators and teachers under 

the Vocational College in Chachoengsao province. The research instrument was a five–point rating scale  

questionnaire. The statistics used in data analysis consisted of mean, standard deviation, Pearson’s product 

moment correlation coefficient, and Multiple Regression Analysis (stepwise).

 The findings were as follows:

 1. The academic leadership under the Vocational College in Chachoengsao province as whole was 

at a high level, ranked by the mean scores from high to low: points of view and tendency for change, cur-

riculum planning for develop teacher’s progress, learning and teaching promoting  academic atmosphere,  

and evaluation of teaching, respectively.

 2. The operation of internal education quality assurance as a whole was at a high level, ranked from 

high to low: follow-up and monitoring education quality, the internal evaluation with compliance education, 

continuously improving the quality of education, and determining educational standards of school, respec-

tively

 3. The relationship of the academic leadership and the internal education quality assurance opera-

tion showed a moderately positive relationship with the teachers and school administrators’ satisfaction on 

work performance at the statistically significant level of .05.

 4. The academic leadership, promoting academic at mosphere, learning and teaching and defining 

work together affected the internal education quality assurance operation. It could be used to predict on 

78.5% of accuracy at the statistically significant level of .05.
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บทน�า

 โลกในยุคปัจจุบัน  เป็นยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีความ

เจริญก ้าวหน ้าด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจ�าเป็นที่แต่ละ

ประเทศต้องเรยีนรูแ้ละปรบัตวัให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงที่

เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับความ

ท้าทายจากกระแสโลกดงันัน้ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและ

สังคมไทยจึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพคน 

เนื่องจากคน เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่จะได้รับผลประโยชน์

และผลกระทบจากการพัฒนา  ในขณะเดียวกัน คน เป็นผู้

ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์กร และ

เป้าประสงค์ทกุประการทีต้่องการ  จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ในการ

ที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพของคนในทุกมิติอย่างสมดุล การ

จัดการศึกษา จึงเป็นกระบวนการที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับการ

พฒันาคนเพือ่ให้มคีณุภาพดงัก�าหนดไว้ใน  พระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2)  พ.ศ.  2545  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553 มาตรา 6 การ

จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่

สมบรูณ์ทัง้ร่างกาย  จติใจ  สตปัิญญา  ความรู ้ และคณุธรรม 

มจีรยิธรรมในการด�ารงชวีติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่าง

มีความสุขสถานศึกษาทุกแห่ง จึงต้องเร่งด�าเนินการพัฒนา

คุณภาพของตนเอง โดยให้มีการบริหารจัดการ การท�างาน

ทีม่ปีระสิทธภิาพ เน้นคณุภาพ มรีะบบการประเมนิผลอยูใ่น

กระบวนการบรหิารและการจดัการเรยีนสอนตามปกตขิอง

สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลาเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าสถานศกึษาจะจดัการ

ศกึษาให้มคีณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาทีก่�าหนด 

เพือ่เป็นการยนืยนัสภาพจรงิของการจดัการศกึษาของสถาน

ศกึษา สงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัฉะเชงิเทรา  และเพือ่เป็นการ

สร้างความตระหนักในภารกิจหลักของสถานศึกษา แต่ด้วย

บรบิทของสภาพการจดัการศกึษาทีอ่าจมคีวามแตกต่างกนั 

จึงท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละสถานศึกษา จ�าเป็น

ต้องมกีารก�าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย

ที่ชัดเจนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และผล

สัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่เกิดขึ้นโดยตรงแก่ผู้เรียนจึงจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องมีภาวะผู้น�า

ทางวชิาการเพือ่ให้สถาบนัการศกึษาก้าวหน้าไปเพือ่รองรบั
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การประเมนิภายนอก ด้วยการจดัให้มกีารด�าเนนิการประกนั

คุณภาพภายในที่มีความเข้มแข็งมีความต่อเน่ืองและเป็น

มาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินภายนอกต่อไป

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีของนักการศึกษาเพื่อน�ามาเป็นกรอบแนวคิดในการ

วิจัยครั้งนี้

 1) ตวัแปรต้น ได้แก่ 1) ภาวะผูน้�าทางวชิาการของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงัเคราะห์จากแนวคดิของเดวสิและโท

มัส (David and Thomas 1989) เฮดและคณะ (Heck et 

al 1990) เซย์ฟาร์ธ (Seyfarth 1999) ฮาลลิงเจอร์ และเม

อร์ฟี (Hallinger and Murphy 1985) เชล (Chell 2001) 

แมคอีแวน (McEwan1998) ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) 

การก�าหนดภารกิจของโรงเรียน 2) การส่งเสริมบรรยากาศ

ทางวิชาการ 3) มุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน

หลักสูตร 4) การจัดการด้านการเรียนการสอน 5) การ

ประเมินผลการสอนของครู 6) การวางแผนเพื่อพัฒนา 

ความก้าวหน้าของครู

 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวทาง

การพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา พ.ศ. 2553  ประกอบด้วยการด�าเนนิการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา 7 ด้าน คือ 1) การก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท�าแผน

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 3) ด�าเนนิงานตาม

แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 4) จดัให้มกีาร

ตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 5) จดัให้มกีารประเมนิ

คณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 6) 

จัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ

ภายใน 7) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่าง 

ต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. เพื่อศึกษาการด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าทาง

วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการด�าเนนิการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

 4. เพือ่ศกึษาภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาที่ส ่งผลต่อการด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชวีศกึษา ปีการศกึษา 2557 จ�านวน 7 แห่ง 

รวมประชากรทั้งสิ้น 438 คน 

	 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ เป็น 

ผู ้บริหารสถานศึกษา และครู ผู ้สอนในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ปีการศกึษา 2557 

ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 205 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จากตารางของเครจซี่และมอร์แกน Krejcie and Morgan 

(1970 อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด 2545) เทียบ

บัญญัติไตรยางศ์ของแต่ละสถานศึกษา และสุ่มอย่างง่าย  

(Simple  Random  Samping)  ด้วยวิธีการจับสลาก 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่ อ งมือที่ ใช ้ ในการรวบรวมข ้อมูล เป ็น

แบบสอบถาม เกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาที่ส ่งผลต่อการด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ 

ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�า

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตร

ส่วนประมาณค่า 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด�าเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ�านวน 51 ข้อ มี

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า และ

หาค ่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค ่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ 

ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ  0.8-0.92 ผู้วิจัย
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ตรวจสอบความถูกต้อง และประมวลผลข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป ดังนี้

 1. วิ เคราะห ์ข ้อมูลสถานสภาพของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม โดยใช้การค�านวณความถ่ี (Frequency) และ

หาร้อยละ (%)

 2. การวิเคราะห์ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  

Scale) มาค�านวณเพื่อวิเคราะห์แล้วหาค่าเฉลี่ย (  ) ค่า

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อแล้วน�ามาแปล

ความหมายของระดับภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามเกณฑ์

 3. การวิเคราะห์การด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) มาค�านวณเพือ่วเิคราะห์แล้วหาค่าเฉลีย่ ( ) ค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อแล้วน�ามาแปลความ

หมายของระดบัการด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถาน

ศึกษา ตามเกณฑ์ (บุญชม  ศรีสะอาด 2545)

 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการด�าเนินการ

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จากการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ 

เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ ตามเกณฑ์ (ใช้ได้ในทางบวกและทิศทางลบ)

 5. ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดย

วเิคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

โดยใช้วิธี (Stepwise)

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	

 ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอน 

โดย 

 1 .  ผู ้ วิ จั ยขอหนั งสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ เพือ่ขอความร่วมมอืจาก

ผูอ้�านวยการสงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัฉะเชงิเทรา ในการขอ

อนญุาตให้ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผูู้สอนในสถานศกึษา

เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จ�านวน 205 ชุด

 2. ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยตนเองจากวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและบางส่วนได้

ส่งให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ จ�านวน 205 ชุด

 3. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไป 205 ชุด ได้รับคืน 

205 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

 4. น�าแบบสอบถามทีร่วบรวมได้ ท�าการตรวจสอบ

ความถูกต้องสมบูรณ์และน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่	1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด 

    ฉะเชิงเทรา  

5 

คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเกณฑ์  (บุญชม          
ศรีสะอาด 2545) 

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
อาชี วศึ กษาจั งหวั ดฉะ เชิ ง เทร า  จ ากการหา ค่ า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้
เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ 
(ใช้ได้ในทางบวกและทิศทางลบ) 

5. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยใช้วิธี (Stepwise) 
  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอน โดย  

1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขอความร่วมมือ
จากผู้อ านวยการสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ใน
การขออนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนใน
สถานศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จ านวน 
205 ชุด 

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองจากวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและบางส่วน
ได้ส่งให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ จ านวน 205 ชุด 

3. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไป 205 ชุด ได้รับคืน 
205 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

4. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้  ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
   ฉะเชิงเทรา   
 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D ระดับ อันดับท่ี 
1. การก าหนดภารกิจของสถานศึกษา 3.75 .727 มาก 4 
2. การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 3.77 .691 มาก 3 
3. มุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร 3.97 .646 มาก 1 
4. การจัดการด้านการเรียนการสอน 3.77 .716 มาก 3 
5. การประเมินผลการสอนของคร ู 3.65 .835 มาก 5 
6. การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของครู 3.84 .630 มาก 2 

เฉล่ียรวม 3.79 .618 มาก  
 

 

 จากตารางที ่1  พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.79) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 

มุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร 
( X = 3.97) รองลงมา คือ การวางแผนเพื่อพัฒนา
ความก้ าวหน้ าของครู  ( X = 3 .84 )  การจั ดการ

 จากตารางที ่1  พบว่า ภาวะผูน้�าทางวชิาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.79) เรยีง

ล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื มมุมองและแนวโน้มการ
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เปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร (   = 3.97) รองลงมา คือ การ

วางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของครู (  = 3.84) การ

จัดการด้านการเรียนการสอน (  = 3.77)  การส่งเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ (  = 3.77) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ การประเมินผลการสอนของครู (  = 3.65) 

ตารางที่	2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา

  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

6 

ด้านการเรียนการสอน ( X = 3.77)  การส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ ( X  = 3.77) ส่วนด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การประเมินผลการสอนของครู 
( X = 3.65) 

 
ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา   
 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D ระดับ อันดับท่ี 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3.70 .705 มาก 6 
2. จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.88 .682 มาก 4 

3. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3.82 .601 มาก 5 
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3.97 .705 มาก 1 
5. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.97 .689 มาก 1 

6. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 3.92 .669 มาก 3 
7. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3.94 .582 มาก 2 

เฉล่ียรวม 3.89 .599 มาก  
 

 จากตารางที ่2 พบว่า การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.89) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  กับ การประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

( X = 3.97) รองลงมา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ( X = 3.94) และ  จัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ( X = 3.92)  ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ( X = 3.70) 

  
ตารางที ่3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการประกัน
    คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X Y 
X1 1.00        
X2 .825* 1.00       
X3 .739* .874* 1.00      
X4 .491* .626* .825* 1.00     
X5 .564* .619* .653* .761* 1.00    
X6 .641* .663* .758* .837* .941* 1.00   
X .805* .894* .857* .709* .882* .785* 1.00  
Y .571* .771* .722* .675* .493* .560* .708* 1.00 

 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ *P  0.5 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า การด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  

(  = 3.89) เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การ

ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กับ การประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

(  = 3.97) รองลงมา คอื การพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่าง

ต่อเน่ือง (  = 3.94) และ  จัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพภายใน (  = 3.92)  ส่วนด้านที่มี

ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื ก�าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถาน

ศึกษา (  = 3.70)

ตารางที่	3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินการประกัน 

  คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ด้านการเรียนการสอน ( X = 3.77)  การส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ ( X  = 3.77) ส่วนด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การประเมินผลการสอนของครู 
( X = 3.65) 

 
ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา   
 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D ระดับ อันดับท่ี 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3.70 .705 มาก 6 
2. จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.88 .682 มาก 4 

3. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3.82 .601 มาก 5 
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3.97 .705 มาก 1 
5. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.97 .689 มาก 1 

6. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 3.92 .669 มาก 3 
7. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3.94 .582 มาก 2 

เฉล่ียรวม 3.89 .599 มาก  
 

 จากตารางที ่2 พบว่า การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.89) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  กับ การประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

( X = 3.97) รองลงมา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ( X = 3.94) และ  จัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ( X = 3.92)  ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ( X = 3.70) 

  
ตารางที ่3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการประกัน
    คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X Y 
X1 1.00        
X2 .825* 1.00       
X3 .739* .874* 1.00      
X4 .491* .626* .825* 1.00     
X5 .564* .619* .653* .761* 1.00    
X6 .641* .663* .758* .837* .941* 1.00   
X .805* .894* .857* .709* .882* .785* 1.00  
Y .571* .771* .722* .675* .493* .560* .708* 1.00 

 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ *P  0.5       มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ *p ≤ .05
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของการด�าเนินการ

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัส�านกัอาชวีศกึษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูง 

(r
xy
= .708) อย่างมีน่ยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคล้อง

กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

ตารางที่	4	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย และรูปสมการท�านาย การด�าเนินการประกันคุณภาพ

               ภายในสถานศึกษาโดยรวม

7 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกในระดับสูง (rxy= .708) อย่างมี่นัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ตารางที ่4  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย และรูปสมการท านาย การด าเนินการประกันคุณภาพ 
               ภายในสถานศึกษาโดยรวม 
 

ตัวแปร b S.E.b β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) .665 .120 - 5.533 .000 
การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ .334 .056 .385 5.990 .000* 
การจัดการด้านการเรียนการสอน .386 .035 .462 11.063 .000* 

การก าหนดภารกิจของสถานศึกษา .134 .047 .163 2.828 .005* 
 

*มีนัยส าคัญที่ระดับ *p ≤ .05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพในการท านายการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ การส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ (X2) (b = 0.334,  β = 0.385) 
ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ( X4)                      
(b = 0.386, β = .462) และการก าหนดภารกิจของ
สถานศึกษา (b = 0.134, β = 0.163) ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวกทั้งหมด โดยสามารถสร้างสมการ
ท านายการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยรวมในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้ 

Y/ = 0.665 + 0.334 X2 + 0.234 X4 + 0.137X1 
และสามารถสร้างสมการท านายการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวม ในรูปคะแนน
มาตรฐานได้ ดังนี้ 

Z/y = 0.385X2 + 0.462X4 + 0.163X1 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสั งกัดอาชีวศึกษาจั งหวัดฉะเชิ ง เทรา        
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านมุมมองและแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร รองลงมา คือ การวางแผน
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของครู การจัดการด้านการเรียน
การสอน การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การประเมินผลการสอนของคร ู
 2. การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ  ด้านการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  รองลงมา คือ ด้าน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
              3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูง 
(rxy= .708) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
               4. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
คือ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ด้านการ
จัดการด้านการเรียนการสอน และด้านการก าหนด

      *มีนัยส�าคัญที่ระดับ *p ≤ .05

 จากตารางที่ 4 พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพในการท�านายการ

ด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวม  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การส่งเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ (X
2
) (b = 0.334,  ß = 0.385) การ

จัดการด้านการเรียนการสอน (X
4
) (b = 0.386, ß = .462) 

และการก�าหนดภารกิจของสถานศึกษา (b = 0.134, ß = 

0.163) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกทั้งหมด โดยสามารถ

สร้างสมการท�านายการด�าเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโดยรวมในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้

 Y/ = 0.665 + 0.334 X
2
 + 0.234 X

4
 + 0.137X

1

และสามารถสร้างสมการท�านายการด�าเนินการประกัน

คณุภาพภายในสถานศกึษาโดยรวม ในรปูคะแนนมาตรฐาน

ได้ ดังนี้

 Z/y = 0.385X
2
 + 0.462X

4
 + 0.163X

1

สรุปผลการวิจัย

 1. ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถาน

ศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม 

และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปน้อย คือ ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน

หลักสูตร รองลงมา คือ การวางแผนเพื่อพัฒนาความ

ก้าวหน้าของครู การจัดการด้านการเรียนการสอน การส่ง

เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ

คือ การประเมินผลการสอนของครู

 2. การด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม

และรายด้าน อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่มากไปน้อย 

คอื  ด้านการตดิตาม ตรวจสอบคณุภาพการศกึษา ด้านการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศกึษา  รองลงมา คอื ด้านการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่าง

ต่อเนือ่ง ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ด้านการก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการด�าเนนิการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มี

ความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูง (r
xy
= .708) อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4. ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ ด้าน

การส่งเสรมิบรรยากาศทางวชิาการ ด้านการจดัการด้านการ

เรียนการสอน และด้านการก�าหนดภารกิจของสถานศึกษา

ร่วมกนัพยากรณ์ ได้ร้อยละ 78.5  ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติิ 

.05   

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาและวิจัยเรื่อง ภาวะผู ้น�าทาง

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินการ

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดั
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ฉะเชิงเทรา  มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังนี้

 1. จากการศึกษาภาวะผู ้น�าทางวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายด้าน  

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของนิมิตร อิสระกุล 

(2549) ศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษากับการด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูบ้รหิารสถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้บริหารที่มีความ 

ตั้งใจท�าให้สถานศึกษาประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย

หรือนโยบายของสถานศึกษา ด้วยเหตุผลและหลักการซ่ึง

เป็นที่ยอมรับโดยทั่ว  มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวทาง

ต่างๆ ผสมผสานกลมกลืนแล้วน�าไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผล

สัมฤทธิ์ 

 2. จากการศกึษาการด�าเนนิการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา   

ผลการวิจัยพบว่าการด�าเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยภาพ

รวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับจินตนา ยง

ทัศนีย์ (2554) ศึกษาวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการ

ด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจังหวัดชลบุรี

 3. ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผู้

บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลการด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ความสัมพันธ์ในทางบวกใน

ระดับสูง (r
xy
 = .708) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พันทิพา  ซุ่มแซ่ม (2551) 

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน

วิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถม

ศึกษาในเขตอ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทั้งน้ีอาจ

เนือ่งมาจาก ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

เป็นความสามารถของผู้บริหารท่ีแสดงให้เห็นการบริหาร

งานในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิชาการ  สถาน

ศึกษาทุกแห่ง จึงต้องเร่งด�าเนินการพัฒนาคุณภาพของ

ตนเอง โดยให ้มีการบริหารจัดการ การท�างานที่มี

ประสิทธิภาพ เน้นคุณภาพ มีระบบการประเมินผลอยู่ใน

กระบวนการบรหิารและการจดัการเรยีนสอนตามปกตขิอง

สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง

ตลอดเวลาเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าสถานศกึษาจะจดัการ

ศกึษาให้มคีณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาทีก่�าหนด 

จากนั้นจึงมีการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของสถาน

ศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี 

และต้องได้รบัการประเมนิคณุภาพการศกึษา ผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาจะต้องมีวิสัยทัศน์และมีความสามารถในการกระตุ้น

ให้บุคลากรในสถานศึกษา ใช้ศักยภาพให้เกิดผลสูงสุดและ

มีประสิทธิภาพ และในการท�างานที่จะมีประสิทธิภาพนั้น 

ปัจจยัหรอืตวัแปรทีส่�าคัญคือ ภาวะผู้น�า และผู้น�าของสถาน

ศกึษา คอื ผู้บรหิารสถานศกึษา ซึง่เปรยีบเสมอืนหวัใจส�าคญั

ของสถานศึกษา จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ ภาวะผู้น�า

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลการ

ด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความส�าคัญในทางบวกใน

ระดับสูง (r
xy
 = .708)

 4. ผลการวิจัยพบว่า  ภาวะผู้น�าทางวิชาการของ

ผู ้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชงิเทรา พบว่า ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถาน

ศกึษา ทีม่ปีระสทิธภิาพในการท�านายการด�าเนนิการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวม อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05  ได้แก่ การส่งเสรมิบรรยากาศทางวชิาการ 

(X
2
) การจดัการด้านการเรยีนการสอน (X

4
) และการก�าหนด

ภารกิจของสถานศึกษา (X
1
) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก

ทั้งหมด  ซึ่งอธิบายเป็นรายด้านได้ดังนี้

 1) ด้านการส่งเสรมิบรรยากาศทางวชิาการ ส่งผล

ต่อประสทิธผิลการด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถาน

ศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งน้ีอาจเนื่อง

มาจาก ผูบ้รหิารมกีารจดัการสถานศกึษาเพือ่น�าสูก่ารปฏบิตัิ

ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก

ห้องเรียน เช่น ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีสถาน

ที่เหมาะสมปราศจากสิ่งรบกวน ก�าหนดให้มีการประชุม 

และประชาสมัพนัธ์ผลงานทางวชิาการเพือ่เป็นการส่งเสรมิ

บรรยากาศทางวชิาการในสถานศกึษา สร้างสิง่แวดล้อมทาง

วิชาการ ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การสรรหา

ข้อมลูและมแีนวทางเสนอแนะหากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ที่ก�าหนด  

 2) ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอนส่งผล

ต่อประสทิธผิลการด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถาน

ศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งน้ีอาจเนื่อง

มาจาก ผูบ้รหิารมกีารจดัการสถานศกึษาเพือ่น�าสูก่ารปฏบิตัิ

ในเรื่อง กระตุ้นให้ครูปฏิบัติในการวางแผนการจัดการเรียน

การสอน การใช้วธิกีารสอนและสือ่ทีห่ลากหลาย มกีารวดัผล

การเรยีนและแจ้งผูป้กครองทราบ การนเิทศการจดัการเรียน

การสอนของคร ู ส่งเสรมิ สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ รวมถงึการ
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เผยแพร่ผลงานทางวชิาการเพือ่พฒันาความก้าวหน้าของครู  

 3) การก�าหนดภารกิจของสถานศึกษา ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้อาจเน่ือง

มาจาก  ผูบ้รหิารน�าวธิกีารต่างๆ ในการบรหิารจดัการสถาน

ศึกษาเพื่อน�าสู ่การปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมก�าหนด

ภารกจิในการก�าหนดเป้าหมาย การประชมุชีแ้จงการปฏบิตัิ

งาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การร่วมกันเป็นทีมในการ

พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครูแกนน�าด้านวิชาการ  ก�ากับ

และติดตามการท�างานส่งเสริมการพัฒนาสนับสนุนการ

อบรม  สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  

ข้อเสนอแนะ

 

 1)  จากการศึกษาพบว่า  ภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชงิเทรา  ด้านการประเมนิผลการสอนของคร ู มค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุด ดังน้ัน อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้

บริหารสถานศกึษา ควรก�าหนดมาตรฐานในการประเมนิผล

การสอนของครูอย่างชดัเจน และท�าประเมนิผลการสอนของ

ครอูย่างต่อเนือ่ง สร้างความเข้าใจร่วมกบัคณะครถูงึขอบเขต

ของงานที่ประเมิน อภิปรายผลการประเมินร่วมกับผู้ถูก

ประเมนิโดยให้ค�าแนะน�าหรอืยกย่องชมเชย และมแีนวทาง

ในการชี้แนะหากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ทีก่�าหนด ก�าหนดเป้าหมายการปฏบิตังิานของครใูนอนาคต

เพื่อพัฒนาผู้เรียน

 2) จากการศึกษาพบว่า  ประสิทธิผลการด�าเนิน

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้านก�าหนดมาตรฐานการ

ศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกๆ ด้าน ดังนั้น 

อาชวีศกึษาจงัหวดัฉะเชงิเทรา และผูบ้รหิารสถานศกึษาควร

พิจารณาถึงสาเหตุการด�าเนินงานตามระบบการประกัน

คณุภาพในลกัษณะการประชมุผูเ้ก่ียวข้องเพือ่จดัท�าเอกสาร

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการน�ามาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาไปใช้เป็นแนวทางจัดท�าแผนของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคล้อง

ครอบคลุมกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ

ศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคล้องครอบคลุมกับ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและท้องถิ่น เพื่อก�าหนดให้เป็น

ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 3)  จากการศึกษาพบว่า  ภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ของผู้บรหิารสถานศึกษามคีวามสัมพนัธ์กบัประสิทธผิลการ

ด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนั้น  

ผูบ้รหิารสถานศกึษารวมถงึผูท้ีเ่กีย่วข้องควรให้ความส�าคญั

ในเรื่อง การประเมินผลการสอนของครูกับประสิทธิผลของ

การด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้

ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม

เป้าหมาย

 4)  จากการศึกษาพบว่า  ภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนั้น อาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชงิเทรา ควรมกีารจดัการอบรม พฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร

สถานศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร

งานในองค์รวมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อน�าองค์กรไปสู่ความ

ส�าเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาต่อไป
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 งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้ 

รับความช่วยเหลือ ความเมตตากรุณายิ่งจาก ผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอี่ยมพญา และ ดร.นิวัตต์  น้อย

มณี  รวมถึง ดร.นุสินธุ์ รุ่งเดช ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอ

ขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง
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