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บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษากับ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว เขต 2 
 ความมุงหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา การประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา กับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จํานวน 306 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 99 ขอ แบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปน

แบบสอบถามภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน คือ ดานมุมมองและดาน
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร ดานการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ดานการจัด
โครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ดานการประเมินผลการสอนของครู ดานการวางแผนเพื่อ
พัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู ตอนที่  2 เปนแบบสอบถามการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 ดาน คือ ดานผูเรียน ดานครู ดานผูบริหาร เครื่องมือนี้ผูวิจัยไดนําไปหา
ความเที่ยงตรง โดยเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาเพื่อใหขอเสนอแนะ แกไข ปรับปรุง แลว
นําไปทดลองใชกับผูบริหารและครูผูสอนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  เพื่อหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .97  หลังจากนั้นนําแบบสอบถามนี้

ไปเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําผลมาวิเคราะหตอไป ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขอหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพื่อขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 และสงถึงผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล ดวยการเดินทางไปรวบรวมดวยตนเอง 
ปรากฏวาแบบสอบถามที่สงไปจํานวน 306 ชุด ไดรับคืนมาจํานวน 306 ชุด คิดเปนรอยละ 100 การ

วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) ซ่ึงได
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  ดังนี้ 
 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2  
สรุปไดดังนี้  
 5.1.1  ภาวะผูนาํทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 2 ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําทางวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา คือ ดานมุมมองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร ดานการประเมินผล

การเรียนรูของนักเรียน ดานการวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชพีของครู ดานการจัดโครงการ
สําหรับเด็กที่มคีวามตองการพิเศษ และดานการประเมินผลการสอนของครู  
  5.1.2  การประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจยัพบวา  มีการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา คือ ดานคร ู ดานผูบริหาร  ดาน
ผูเรียน  
 5.1.3  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กับการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2  
ผลการวิจัยมีดังนี้ 
                        1)  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา (X) มีความสัมพันธ กับการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Y) ทางบวก  

         2)  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา (X) มีความสัมพันธทางบวก 
กับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานผูเรียน (Y1)  ดานคร ู(Y2) และ ดาน
ผูบริหาร (Y3)  

           3)  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดานมมุมองและแนวโนมการ 
เปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร (X1) ดานการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน (X2) ดานการจัดโครงการ
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ (X3) ดานการประเมินผลการสอนของครู(X4) และดานการวางแผน
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เพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู(X5) มีความสัมพันธทางบวก  กับการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Y)  

          
 

5.2  อภิปรายผล 
  

การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยกลาวถึงประเด็นที่พบในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 5.2.1  ผลการศึกษาภาวะผูนาํทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ ประยูร อาคม (2548, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเครือขาย อําเภอสังคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 

พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก รายดานอยูใน

ระดับมากที่สุด สอดคลองกับ วิรุฬหจิต ใบลี  (2548, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง  ภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1-2 พบวา 
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ พรสุรีย  
สุธนะวัฒน (2549, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใน
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม

อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ โยธิน สกุลเดช (2548, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต1 พบวาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ มาก สอดคลองกับ อุดม อรุณราช (2548, บทคัดยอ) ทําการ
วิจัยเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ ดุสิต  เหมือนบุดดี (2549, หนา 97-98) ได

ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอความสําเร็จของระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดหนองคาย พบวา ภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ทั้งนี้  การที่ภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนางานดานวิชาการ การ
วางแผน การพัฒนาและการใชหลักสูตร การจูงใจ การสนับสนุนและสงเสริมครูจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอน การสนับสนุนการวัดประเมินผลของนักเรียน เปนผูประสานงาน ควบคุมงานดาน
วิชาการ พัฒนาสภาพการทํางานของครู และสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู กํากับติดตามนิเทศคร ู

สงเสริมสัมพันธภาพของบุคลากร สอดคลองกับ แนวทางการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว เขต 2 (2552, หนา 3-41) ดวยการมุงใหโอกาสเด็กที่ถึงเกณฑเขาเรียนไดรับ

การศึกษาอยางทั่วถึง มีการปฏิรูปการจัดกระบวนการเรียนรู โดยการพัฒนาผูบริหารและครู  พัฒนา

หลักสูตร สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู จัดหาสื่อการเรียนการสอน ประสานทุกฝายมารวมกันใน

การจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู อานได เขียนคลอง คิดเลขเปน นําไปใชในชีวิตประจําวัน

ไดอยางเหมาะสม นอกจากนั้นแลวยังสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมของความเปน
ไทย และเปนพลเมืองดีของสังคม สามารถปรับตัวและใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
  5.2.2  ดานมุมมองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร ในดานนี้อยูในระดับมาก  
เปนลําดับแรก ทั้งนี้ การที่ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดานมุมมองตอแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตรมีอยูในระดับมาก เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรใหมๆ มีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและ

เปาหมายที่ชัดเจน กําหนดเนื้อหาของหลักสูตร วางแผนรวมกับคณะครู ไดแตงตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย จัดทํา

ตารางการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง และใหชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตร ซ่ึงสอดคลองกับวิรุฬหจิต ใบลี (2548, หนา 75) ทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภ ูเขต 1-2 พบวา ใน
ดานมุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําทาง
วิชาการ อยูในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดของ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp.165-166) ที่วา 
งานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ผูบริหารตองแสดงใหเห็นถึงการมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ

ในการเปนผูนําเชิงริเร่ิมสรางสรรค การสรางหลักสูตรใหมๆ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใน

หลักสูตรและการสอน เปนสิ่งตองเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สถานการณเปลี่ยนแปลงตองมีการพัฒนา

หลักสูตรในระดับโรงเรียน ใหเหมาะสมตามคานิยมและความเชื่อในสังคม โดยยึดนโยบายของรัฐ

และใหทองถ่ินมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร

ในรัฐตางๆ มี 3 อยาง คือ พฤติกรรมทางสังคม  การพัฒนาการทางสังคม และลัทธิความเชื่อทาง

ประเพณี  
                5.2.3  ดานการประเมินผลการสอนของคร ูในดานนี้แมจะเปนดานที่อยูในลําดับสุดทาย

แตจากคาเฉลี่ยจัดวาอยูในลําดับมาก ทั้งนี้ การที่ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดาน
การประเมินผลการสอนของครู อยูในระดบัมาก เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามกีารจัดทําแผนการ 
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  หาขอมูลของครูผูสอน  พิจารณาความดีความชอบจากผลการ

ปฏิบัติงาน ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุนคณะครูใหมีการประเมินตนเอง นิเทศ ติดตามผลการสอน 

ประชุมคณะกรรมการประเมินผล ซ่ึงสอดคลองกับวิรุฬหจิต ใบลี (2548, หนา 75) ทําการวิจัยเร่ือง 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 

1-2 พบวา ในดานการประเมินผลการสอนของครู ผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําทางวิชาการ 
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดของเซยฟารท (Seyfarth, 1999,  pp. 236 - 237) กลาววา การ

วัดประเมินผลครูผูสอนมีความหมายสําคัญที่สุดเนื่องจากครูผูสอนเปนส่ือกลางระหวางการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและการนําเอาแผนงานจากผูบริหารไปปฏิบัต ิทั้งเปนผูที่มีความสามารถ

ในการสรางเงื่อนไขที่สะดวกใหกับผูบริหารเพื่อการรวบรวมขอมูลและเก็บสภาพปญหาตางๆ 

นอกจากนั้นผูบริหารในฐานะที่เปนตัวแทนอันสําคัญในองคการซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงานวาเกิดผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใด และการประเมินผลครูผูสอนมีจุดประสงคเพื่อสรางขีด

ความสามารถ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงองคความรูใหดีขึ้น  
               5.2.4  ผลการศึกษาการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา  การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานโดย
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา คือ ดานครู ดานผูบริหาร ดานผูเรียน ทั้งนี้เนื่องจากรัฐไดกําหนด
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยสงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยกําหนดไวในหมวด 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 วาใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบ

ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายในดาํเนนิการ

โดยสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ

หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ ซ่ึงจะไดรับการประเมินจากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป สถานศึกษาตองจัดเตรียมเอกสาร
ตาง ๆ ที่มีขอมูลแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อทําการประเมิน

คุณภาพภายนอก หากสถานศึกษาใดมีผลการประเมินภายนอกไมไดมาตรฐาน ใหสถานศึกษา

ปรับปรุงแกไขในระยะเวลาที่กําหนด สาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ปรากฏไวในมาตรา 47 ถึงมาตรา 51 แตละมาตรา แสดงใหเห็น
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สวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับเกียรติศักดิ์ คฤหบดี (2548, 
บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต  2 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใระดับมากทุก
ดาน สอดคลองกับชวนชม ชินะตังกูร (2548, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยองคการที่สงผลตอ

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา การประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ 
พิเชษฐ วายุวรรธนะ  (2550, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 พบวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในภาพรวม 
และรายดาน อยูในระดับมากสอดคลองกับ สุภาพร ไผโพธิ์ (2551, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ พันทิพา  ชุมแชม (2551, 
บทคัดยอ ) ทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการ กับการประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว พบวา การประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย

จากมากไปหานอย  ไดแก มาตรฐานดานครู มาตรฐานดานผูบริหาร  มาตรฐานดานผูเรียน  และ

สอดคลองกับสุริโย  จุลมณฑล (2551, บทคัดยอ ) ทําการวิจัยเร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา   พบวาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
5.2.5  การประกันคุณภาพการศึกษา ดานครูพบวาอยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ทั้งนี้  

อาจเปนเพราะครูไดรับการพัฒนาตามแนวทางการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สระแกว เขต 2 ใหมีคุณลักษณะที่เหมาะสม  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป  หรือ

เทียบเทา สอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด ไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภา

กําหนด  สถานศึกษามีจํานวนครูตามเกณฑ ก.ค.ศ. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใน 8 กลุมสาระ ซ่ึงสอดคลองกับ พันทิพา  ชุมแชม 
(2551, บทคัดยอ ) ทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการ กับการประกัน
คณุภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว พบวา การประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมาตรฐานดานครู 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 122 

อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก สอดคลองกับ ไพรวัลย  พิทักษสาลี (2552, หนา 74) ไดวิเคราะห ผล
การประเมินของสมศ. ที่ประเมินสถานศึกษาในรอบ 2 (2549-2553) ไปแลวจํานวน 23,327 แหง 
(ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2552) พบวา ดานครู จากรอบแรก(2544-2548) ที่มีรอยละ 52 ในรอบ 2 

(2549-2553) เพิ่มเปนรอยละ 69.1 แสดงถึงคุณภาพดานครูมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
  5.2.6  การประกันคณุภาพการศึกษา ดานผูเรียน พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รูจักดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใหดี  มีนิสัยรักในดานศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา มีการคิดอยางเปนระบบ สรางสรรค มีการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีมุมมองที่ดีตอ
อาชีพสุจริต และรูจักวางแผนในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได ซ่ึงสอดคลองกับ พันทิพา  ชุมแชม (2551, 
บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการ กับการประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว พบวา การประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยมาตรฐานดานผูเรียน อยู
ในระดับมาก   และเปนลําดับสุดทาย สอดคลองกับ ไพรวัลย  พิทักษสาลี (2552, หนา 73-74) ได

วิเคราะห ผลการประเมินของสมศ. ที่ประเมินสถานศึกษาในรอบ 2 (2549-2553) ไปแลวจํานวน 

23,327 แหง (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2552) พบวา ดานผูเรียน จากรอบแรก(2544-2548) มาตรฐานที่ 4, 
5 และ 6 ที่มีรอยละ 10.4, 11.4 และ 24 ในรอบ 2 (2549-2553) เพิ่มเปนรอยละ 56.77,  59.91 และ 76.21 

แสดงถึงคุณภาพดานผูเรียนมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น และเปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 (2552, หนา 3-41) ดวยการมุงใหโอกาสเด็กที่ถึงเกณฑ

เขาเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีการปฏิรูปการจัดกระบวนการเรียนรู โดยการพัฒนาผูบริหาร
และครู  พัฒนาหลักสูตร สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู จัดหาสื่อการเรียนการสอน ประสานทุก
ฝายมารวมกันในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู อานได เขียนคลอง คิดเลขเปน นําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม นอกจากนั้นแลวยังสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
คานิยมของความเปนไทย และเปนพลเมืองดีของสังคม สามารถปรับตัวและใชชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข สอดคลองกับ ปเตอร(Peter, 1993, p.5)ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยยึดการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ มีการกําหนดเปาหมายและทิศทางการ
พัฒนาการเรียนรูอยางชัดเจน ใหทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวม มีการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลที่มี
คุณภาพ กําหนดระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพทั้งในสวนของกระบวนการและผลลัพธ และมุงมั่น
ใหสถานศึกษาเปนเสมือนองคกรแหงการเรียนรูที่มีกระบวนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมีการ
วางแผนการจัดการดําเนินงานคุณภาพเชิงรุก 
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                5.2.7  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กับ 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สระแกว  เขต  2 พบวา  ภาวะผูนําทางวิชาการมีความสัมพันธทางบวกกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ทั้งนี้เปนเพราะภาวะผูนําทางวิชาการผูบริหาร

สถานศึกษา  มีความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่งตอคุณภาพการสอนของครูและนํามาซึ่ง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  สถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  แสดงออกถึงความมี

ประสิทธิผลในโรงเรียนดวย ซ่ึงสอดคลองกับ นาวา  สุขรมย (2550, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง 
ความสัมพันธภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิภาพการสอนของครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 พบวา ภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิภาพการสอนของคร ูมีความสัมพันธในทางบวก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ ดุสิต  เหมือนบุดดี (2549, หนา 97-98) ไดศึกษาอิทธิพล
ของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดหนองคาย พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการดาน
หลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช กับความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใน
ภาพรวมดานครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับโยธิน สกุลเดช (2548, บทคัดยอ) 

ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษารายดานมีความสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษารายดานมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน คือ บรรยากาศในโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง
กับ บุญเจือ  เสียงวัฒนะ  (2546, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง  ภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด

เพชรบุรี  พบวา  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับคุณภาพ

การศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ 
สุนันทา  ไกยเดช (2545, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนตามการรับรูของครู กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธาน ีพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนตามการรับรูของครู มีความสัมพันธในทางบวก กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ ลู (Liu, 1985, p. 862-A, อางอิงใน พนัส  
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เจริญวงศ, 2544, หนา 69) ไดทําการวิเคราะหพฤติกรรมผูนําในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธสูงกับความสําเร็จของสถานศึกษา สอดคลองกับ แมคซิลแวน (Mcsilvan, 
1986, p. 1969-A, อางอิงใน วีรชาติ วิลาศรี, 2550, หนา 57) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความเปนผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ภายใตการฝกอบรมประจําการเพื่อเปนโรงเรียนที่
ประสบผลสําเร็จ เก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชเครื่องมือของฮอลลิงเจอร ที่เรียกวา  The  Instructional 

Management  Rating  Scale  Survey  วัดความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร ผลการวิจัยพบวา 
ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารทําใหผูบริหารสามารถนิเทศงานวิชาการได และมีผล

โดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไปในทางที่ดีขึน้ สอดคลองกบั ซิชนีา
(Sicina, 1997,  Abstract) ไดทําการวิจัยเร่ือง ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูเกี่ยวกับบทบาทใน
การเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 
(Shared decision-making) ผลการวิจัยพบวา การรับรูของครูเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจรวมกัน สอดคลองกับ รู
ดีบัช (Roudebush, 1997,  Abstract) ไดทําการศึกษาการรับรูของครูเกี่ยวกับหลักการในการเปนผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหาร  โดยศึษาเปรียบเทียบระหวางภาวะผูนําทางวิชาการที่ปฏิบัติอยาง

หลากหลายในรอบป กับภาวะผูนําทางวิชาการที่ปฏิบัติจนเปนประเพณีนิยม ผลการศึกษาพบวา 7 

ใน  10 พฤติกรรมของผูบริหารในโรงเรียนที่ใชรูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการที่ปฏิบัติอยาง

หลากหลายในรอบป มีคะแนนนอยกวาพฤติกรรมของผูบริหารในโรงเรียนที่ใชรูปแบบภาวะผูนํา
ทางวิชาการที่ปฏิบัติจนเปนประเพณีนิยม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05   
 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุง แกไขและ
พัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับสถานศึกษา ใน
การกําหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานอันจะเกิดผลดีตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และเปนขอมูลใหแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2   นําไปใชวางแผนพัฒนาผูบริหาร

สถานศึกษา  และเตรียมผูบริหารสถานศึกษาเพื่อเขาสูตําแหนงใหมีภาวะผูนําทางวิชาการ ซ่ึงจะ

สงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
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5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
                      1)  จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สระแกว เขต 2   มีภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับมากทุกดาน แตดานการประเมินผลการสอน
ของครูมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น เพื่อใหการประเมินผลการสอนของครูเปนไปเพื่อพัฒนาผูเรียน
และวิชาชีพตามความตองการของครู ผูบริหารสถานศึกษาควรนําขอมูลที่เปนปญหาของครูผูสอน 
มาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีขึ้น โดยใชการนิเทศภายใน ประชุมคณะครูเพื่อช้ีแจงถึงจุดเดน 
จุดดอยของครูผูสอน  สนับสนุนการเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน  พรอมกับจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลงานครูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
                       2)  จากการศึกษาพบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
สระแกว เขต 2 มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน แตดานผูเรียน  
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใหคณะครูและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานการสังเคราะห การพัฒนาตนเองจากผลการประเมิน การสราง
ทักษะ ในการคิดคํานวณ เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห สังเคราะห มีทักษะชีวิต 
และมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑมาตรฐาน 

           3)  จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 มีความสัมพันธทางบวกกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ สนใจตองาน
วิชาการสูง มีความสัมพันธกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะ
ผูนําทางวิชาการ ควรพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการในแตละดานของตนเองใหอยูในระดับสูง อยาง
ตอเนื่อง ดวยการเขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหารสถานศึกษาดวยกัน
อยางสม่ําเสมอ หรือศึกษาตอในวิชาชีพที่สูงขึ้น ซ่ึงจะสงผลถึงคุณภาพของการประเมินทําใหผลการ
ประเมินในแตละมาตรฐานอยูในระดับดี หรือดีมาก ผลที่ไดจะบอกถึงประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาไดบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตอไป 
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

          1)  ควรทําการวิจยัเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา 

          2)  ควรทําการวิจยัเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

          3)  ควรทําการวิจยัเชิงคุณภาพ เกีย่วกับรูปแบบภาวะผูนําอยางมอือาชีพและรปูแบบ 
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การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            4)  ควรศึกษาในกลุมตัวอยางอื่น เชน ผูปกครอง  ลูกจางชั่วคราว ที่อยูในเขตบริการ 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  


