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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก สัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 1 2) ระดับ งานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ
3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบมีสวนรวมกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 175 คน เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และ 2) การประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ
มากทั้งโดยภาพรวมและรายดาน 3) ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธกันในทางบวก และอยูในระดับสูง (r=0.80)
คําสําคัญ: ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
Abstract
The aims of this research were to study 1) Participatory Leadership Level of Small
School Administrators 2) To study the level of quality assurance in the education of small
size schools under the Department of Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 and
3) to study participatory leadership relationship with educational quality assurance of small
schools under the Department of Saraburi Primary Educational Service Area Office 1
The samples used in this study were 175 small school teachers. Statistics used in
data analysis were percentage, mean, standard deviation. And Pearson's Product Moment
Correlation.
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The research found that 1) Participatory Leadership And 2) quality assurance in
education. At the high level, both overall and individual. 4) Participatory leadership is related
to quality assurance of the small size school. The results of the study were as follows. And
high (r = 0.80)
Keywords: Participative Leadership, Educational Quality Assurance, Small School
บทนํา
การบริหารจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 กําหนดโครงสรางการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักของการมี
เอกภาพเชิงนโยบายระบบการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของทองถิ่นเปนสําคัญการจัดการศึกษาโดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ ปฏิรูประบบครู คณาจารยและบุคลาการทางศึกษา โดยสงเสริมใหมีการยกระดับสถานภาพ
วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยสงเสริมใหมีการยกระดับวิชาชีพครู ปฏิรูประบบทรัพยากร และการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา ปฏิรูประบบประกันคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนการรับรองและ
ประเมินผลมาตรฐานจากองคกรภายนอก ในการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพสถานศึกษานั้นเปนระบบ
ที่บุคลากรไมประสงคจะทําเพราะเปนการเพิ่มภาระงานให แตโดยกฎระเบียบทางราชการเปนตัวบังคับใหตอง
ทํา ตามบทบาทหนา ที่ ผู บ ริห ารสถานศึก ษาจึ ง ตอ งใช ภาวะผู นํา ผลัก ดั นให เ กิ ดการประกั น คุณ ภาพใน
สถานศึกษา
ภาวะผูนําเปนปจ จัยที่สําคัญ อยางยิ่งตอการบริหารงาน กลาวคือนอกจากผูนําจะเปนบุคคลสราง
บรรยากาศในองคการใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานแลว งานจะดําเนินไปดวยดีบรรลุวัตถุประสงคแลวยัง
ขึ้นอยูกับศิลปะในการบริหารงานของผูนําในการบริหารงาน นอกจากนี้ผูนํามีอิทธิพลเหนือความคิดของสมาชิก
เกี่ยวกับ เปาหมายของงาน เปาหมายสวนบุคคล และทางที่ จ ะนําไปสูเ ปาหมายนั้นพรอมกันนั้นผูนําจะมี
ประสิท ธิผลเมื่อไดรับการยอมรับ ความพึงพอใจ แรงจูงใจจากสมาชิกในหนวยงานนั้น ซึ่งแนวคิดนี้มาจาก
พื้นฐานของทฤษฎีความคาดหวังพฤติกรรม ผูนําตามทฤษฎีของโคเฮนและอัพฮอน ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม
เปนผูที่ใชพฤติกรรมในการใหคําปรึกษารวมกับสมาชิกและนําเอาแนวคิดของกลุมมาพิจารณากอนการตัดสินใจ
ความสําเร็จหรือลมเหลวในการดําเนินงานผูบริหารเปนสวนสําคัญที่จะนําพาสถานศึกษาไปสูเปาหมายของ
ความสํ า เร็ จ ป จ จัย ที่ สํา คั ญ ที่ สุ ด คื องานประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาพระราชบัญ ญั ติก ารศึ ก ษาแหง ชาติ
พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ไดระบุเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาไวในหมวดที่ 6 หนวยงานตนสัง กัดและสถานศึกษาจะตองจัดใหมีก ารประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อรองรับการตรวจสอบจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาอยาง
นอยหนึ่งครั้งในทุกหาป
การบริหารสถานศึกษาไมวาขนาดใดเปนภารกิจหลักของผูบริหารการศึกษาที่ตองกําหนดแบบแผน
ขั้นตอนตางๆ ในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เพราะตองเปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝายที่
ผูบริหารที่ดีรูจักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตามแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปพ .ศ.
2558-2561 (สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน, 2558) กําหนดยุทศาสตรสําหรับการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กโดยเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนตองพิจารณาวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กใหมีคุณภาพทั้งในดานพัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
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และการประกันคุณภาพการศึกษามีแนวทางพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยปรับหลักสูตรที่เอื้อตอการสอนจัดอัตรากาลังครูในโรงเรียนขนาดเล็กใหเพียงพอตามเกณฑในดานการ
ปรับเปลี่ยนการสอนโดยเนนบทบาทหรือความเปนครูมืออาชีพ
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธร ะหวางภาวะผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึก ษากับ การประกันคุณภาพการศึก ษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษา
1. ระดับภาวะผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
2. ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบมีสวนรวมกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
การทบทวนวรรณกรรม
ศึกษาภาวะผูนําแบบมีสวนรวมตามแนวคิดทฤษฎีของโคเฮน และอัพฮอฟ (1980) แบงเปน 4 แบบ
ดังนี้ 1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การมีสวนรวมในการคิดริเริ่มโครงการ โดยมีการอภิปรายถึง
ปญหา และความตองการ มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา การกําหนดทางเลือกวาควรจะจัดโครงการ
หรือกิจกรรมใดบาง และตัดสินใจวาจะจัดโครงการหรือกิจกรรมใด และการมีสวนรวมในการตัดสินใจยังรวมไป
ถึงการตัดสินใจระหวางการดําเนินโครงการการตัดสินใจนี้เปนศูนยกลางของการเกิดความคิดที่หลากหลาย 2.
การมีสวนรวมการปฏิบัติการ หมายถึง การมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากร การใชความรู ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่3. การมีสวนรวมในผลประโยชน หมายถึง มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น แกไขปญหา ตัดสินใจ เพื่อผลประโยชนดานวัตถุ ผลประโยชนดานสังคม หรือผลประโยชนสวน
บุคคล และ4. การมีสวนรวมในการประเมินผล แบงเปน 2 แบบ คือ การมีสวนรวมทางตรง และการมีสวนรวม
ทางออม และงานประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 แบงได 6 ขอ ดังนี1้ .การกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา2. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา5. การจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาและ6. การพัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรของผูใหขอมูล ไดแก ครูผสู อนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 303 คน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
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กลุมตัวอยางจํานวน 175 คน ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จากการเทียบตารางของเครซี่ และมอรแกน
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดทฤษฎีของโคลเฮน และอัพฮอน แบงภาวะ
ผูนําแบบมีสวนรวม (Participative Leadership)เปน 4 แบบ ดังนี้
2.1.1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2.1.2 การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
2.1.3 การมีสวนรวมในผลประโยชน
2.1.4 การมีสวนรวมในการประเมินผล
2.2 การประกันคุณภาพการศึกษา
2.2.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.2.2 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มงุ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
2.2.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2.2.4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.2.5 การจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.2.6 การพัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา
เขียนเปนกรอบแนวคิดได ดังนี้
การประกันคุณภาพการศึกษา
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
5. การจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
6. การพัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล

3. ขอบเขตเวลา
ทําการวิจัยในระยะเวลา 12 เดือน คือ ระหวางวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ.2561
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้ ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงปริมาณเปนการเก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น สอบถามความคิดเห็นของครูโรงเรียนขนาดเล็กที่มีตอภาวะผูนําแบบมีสวนรวมของผูบ ริหาร
สถานศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา
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2. ขั้นตอนการวิจัย
ศึกษาเอกสาร แนวคิดหลักการ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และ
การประกันคุณภาพการศึก ษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สรางเครื่องมือที่เ ปนแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิรท จํานวน 35 ขอนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
มาประมวลกําหนดขอบเขตเนื้อหา เพื่อดําเนินการสรางเครื่องมือใหครอบคลุมเนื้อหา และกรอบแนวคิดของ
การวิจัยนําเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามที่สรางเสร็จสมบูรณเสนอตอที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบพิจารณาความ
ถูก ต อง และให ข อเสนอแนะ จากนั้น นํ ามาแก ไ ขปรั บ ปรุ ง เนื้ อหาให ถู ก ต อ งสมบูร ณ นํา เครื่ อ งมื อ ที่เ ป น
แบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานวัดผลประเมินผล จํานวน 5 ทาน
เพื่อตรวจสอบความตรงซึ่งไดแก ความตรงเชิงเนื้อหา ความตรงเชิง โครงสราง แลวนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา IOC (Index of Item Objective Congruence)ไดคาอยูระหวาง
0.80-1.00 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.96
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ทําหนังสือจากมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญ บุรี เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล จากผูบ ริหารสถานศึก ษา และครูผูส อนในโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
3.2 นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทางไปรษณีย และ
สอดซองจดหมายติ ดแสตมป ใหผู ตอบแบบสอบถามสง แบบสอบถามกลั บ โดยกํ าหนดวัน เวลา ที่ จ ะส ง
แบบสอบถามคืนและหากพบวาโรงเรียนใดยังไมสงแบบสอบถามคืนตามกําหนดผูวิจัยจะสงหนังสือขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้งจนไดรับแบบสอบถามครบตามจํานวนที่ตองการ เก็บแบบสอบถามคืน
ได รอยละ 100
3.3 ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปดวยคาความถี่ และรอยละ
4.2 วิเคราะหขอมูลแบบภาวะผูนําดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 วิเคราะหขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาดวย คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบมีสวนรวมกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1โดยวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยภาพรวม
ผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล
เฉลี่ยรวม
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x
4.11
4.11
4.09
4.03
4.09

n = 175
S.D.
0.68
0.69
0.62
0.76
0.62

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 แสดงวาความคิดเห็นเกี่ยวกับผูนําแบบมีสวนรวมของผูบ ริหารสถานศึกษา สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (x=4.09, S.D.=0.62) เมื่อ
พิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (x=4.11, S.D.=0.68) และ
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือการมีสวนรวมในการประเมินผล (x=4.03, S.D.=0.76)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1
n = 175
ขอ งานประกันคุณภาพภายการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
x S.D. แปลผล
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.10 0.70
มาก
2. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มงุ คุณภาพ
4.20 0.64
มาก
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4.19 0.64
มาก
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4.17 0.62
มาก
5. การจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
4.22 0.58
มาก
6. การพัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา
4.12 0.60
มาก
รวม
4.16 0.57
มาก
จากตารางที่ 2 แสดงวา ความคิดเห็นของครูผูส อนเกี่ย วกับ งานประกันคุณภาพการศึก ษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก (x =4.16, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การจัดทํารายงาน
การประกันคุณภาพการศึก ษา ( x=4.22, S.D.=0.58) รองลงมาคือการจัดทําแผนพัฒ นาการศึก ษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(x=4.20, S.D.=0.64) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(x=4.10, S.D.=0.70)
ตารางที่ 3 ค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธ ร ะหวา งภาวะผูนํ า แบบมี ส วนรว มกั บ การประกั นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X
Y1
.653**
.765**
.622**
.759**
.778**
Y2
.732**
.686**
.680**
.652**
.760**
Y3
.701**
.638**
.673**
.597**
.723**
Y4
.660**
.753**
.638**
.661**
.756**
Y5
.444**
.583**
.463**
.458**
.545**
Y6
.664**
.657**
.563**
.566**
.680**
Y
.724**
.757**
.684**
.694**
.795**
**มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
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จากตารางที่ 3 พบวา ความสัม พันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับงานประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาของโรงเรีย นขนาดเล็ ก สัง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 1 มี
ความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง (rxy=0.795) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กราย
ดาน พบวา ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (X2) มีความสัมพันธมากที่สุด(r=0.757) รองลงมาคือ ดานการ
มีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) (r=0.724) และดานการมีสวนรวมในผลประโยชน (X3)มีความสัมพันธต่ําที่สุด
(r=0.684)
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 175 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํา นวน 137 คน
คิดเปนรอยละ 78.28 ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 128 คน คิดเปนรอยละ 73.14 และประสบการณใน
การทํางาน 0-5 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 42.85
2. ระดับ ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมของผูบ ริห ารสถานศึก ษา สัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน และสวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุดคือการมีสวนรวมในการประเมินผล
3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ความสัม พันธร ะหวางภาวะผูนําแบบมีสวนรวมมีความสัม พันธทางบวกกับงานประกันคุณภาพ
การศึก ษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ก สัง กัด สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรีเ ขต 1อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอยูในระดับสูง (r=0.80)พบวาคูที่มีความสัมพันธกันมากที่สุดไดแก ดาน
การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และคูที่มีความสัมพันธกันต่ําที่สุด
คือ การมีสวนรวมในผลประโยชน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมและผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ที่สงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาของผูบ ริหารสถานศึก ษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับภาวะ
ผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในแตละดานจากมากไปหานอยไดดังนี้ การมี
สวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมใน
การประเมินผล ทั้งนี้อาจเปนเพราะจํานวนบุคลากรที่นอย รวมทั้งประสบการณ ความเชี่ยวชาญในงานแตละ
ดานของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายของแตละคนมีความแตกตางกัน เกี่ยวกับภาระงานตางๆที่ตองรับผิดชอบ
ซึ่งอาจจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน จึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกๆคนในองคกร ในการบริหารงาน
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ตั้งแตผูบริหาร ครูผูสอนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไอรินทร ดอนแหยม (2556)ไดวิจัยพฤติกรรมภาวะผูนํา
แบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอนโดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของกัญญา
เพ็ชรนอก (2555)ไดวิจัยการบริหารงานแบบมีสวนรวม และภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่
สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก
2. การประกันคุณภาพการศึก ษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ จากมากไปนอยดัง นี้ การจัดทํารายงานการ
ประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา การจั ดทํา แผนพัฒ นาการศึก ษาของสถานศึก ษาที่ มุง คุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึก ษาของสถานศึก ษา การจัด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศ การดําเนิน งานตามแผนพัฒ นาการจั ด
การศึก ษาของสถานศึก ษา การพัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพการศึก ษา และการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนที่มีการปรับปรุง และพัฒนาตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพเปน
ภารกิจที่สําคัญที่โรงเรียนทุกโรงเรียน ตองดําเนินการใหตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 มีส าระบัญ ญัติที่กําหนดใหส ถานศึก ษาทุกแหงมีระบบการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง ของ
กระบวนการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนดและที่สําคัญเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตามที่กําหนดในหมวด 6 ตั้งแตมาตรา 47 – 51 ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาสรุปไววา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุก ระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณ ภาพภายนอก ระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธีก ารประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาให เ ป นไปตามที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชนเพื่อนําไปสู การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคกรมหาชน ทําหนาที่
พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง อยางนอยหนึ่งครั้งใน
ทุกหาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
มาตรา 50ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของ
กับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษารวมทั้งผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของกับ
สถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือ
หนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น และ
มาตรา 51 กลาววา ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดมาตรฐานที่กําหนด ใหสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําขอเสนอแนะการปรับปรุง แกไขตอหนวยงานตนสังกัด
เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดหากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษารายงานตอ คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน (สํ านั ก งาน
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คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543)ซึ่งการประกันคุณภาพภายในเปนสิ่งที่สถานศึกษาทุกแหงจะตอง
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยจะตองดําเนินการประกันคุณภาพภายในเป นประจํา
ทุก ป และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการศึก ษาที่ส ถานศึก ษาจะตอ ง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง มีก ารรายงานผลการประกันคุณภาพภายในทุก ป เสนอตอหนวยงานตนสัง กัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเผยแพรใหสาธารณชนไดท ราบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของพิเชษฐ วายุ
วรรธนะ (2553) ไดศึ ก ษาการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษาที่สง ผลตอ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา
ประสิทธิผลของสถานศึกษาทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับโสวัฒน วลัยศรี (2552)
ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน และสอดคลองกับ
เนตรรุง อยูเจริญ (2553)ไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุง เทพมหานคร พบวา ตัวแปรปจจัยทุกตัวมี
ความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทุกคา
3. ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมมีความสัม พันธกับ งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) พบวาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ งานประกันคุณภาพการศึก ษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง โดยเรียงลําดับความสัมพันธจาก
มากไปนอย ไดดังนี้ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวม
ในการประเมินผล และดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสงเสริมใหครูมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงเรียนตัดสินใจโดยใชความคิดเห็นของกลุมครูใหครูมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น แกไขปญหา ตัดสินใจ และประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนผูบริหารลงมือ
ปฏิบัติงาน และกิจกรรมของโรงเรียนรวมกับครู ซึ่งสอดคลองกับ สุวิมลใจโปรง (2550) ไดศึกษาแบบภาวะผูนํา
ของผูบริหารสานศึกษากับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดตาก
พบวา ภาวะผูนําของผูบ ริห ารสานศึกษามีความสัมพันธกับ การพัฒ นาระบบประกันคุณภาพการศึก ษาใน
ทางบวก อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และสอดคล อ งกั บ วาสนา บู ร ะพา (2557) ได ศึ ก ษา
ความสัม พันธร ะหวางบทบาทของผูบ ริห ารสถานศึก ษากับ การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษาของ
สถานศึก ษาสังกัดองคก รปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดปทุม ธานี พบวา ความสัม พันธร ะหวางบทบาทของ
ผูบ ริห ารสถานศึก ษากับ การดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึก ษา มี ความสัม พั นธในทิ ศทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
1. ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ดัง นั้น
ผูบริหารควรสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน และใหครูมีสวนรวมในการ
นําผลการประเมินมาแกไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหดียิ่งขึ้น
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ผูบริหารควรมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนครอบคลุมสาระการเรียนรู และการกําหนด
เอกลักษณของโรงเรียน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคและคุณลักษณะแบบภาวะผูนําแบบมีสวนรวมที่เปนจริง
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
2. ควรมีก ารศึก ษาปจ จัยที่สง ผลตอการประกันคุณภาพการศึก ษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
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