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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
การดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา และ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ผูบ้ ริ หารในแต่ละคณะวิชา
ผูอ้ านวยการสานัก และอาจารย์ผสู้ อนจานวน 65 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารตามแนวคิดของอับ
รามสัน (Abramson) กับการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่า
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ การวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยพหุ คู ณ
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก การดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายใน ทั้งในภาพรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก และพฤติกรรมผูน้ าด้านผูก้ ระตุน้ และผูใ้ ห้
คาปรึ กษาส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในในภาพรวม
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ า การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

Abstract
The purposes of this research were to determine the
administrator’s leadership of Ratchathani University, the internal quality
assurance in Higher Education and the administrator’s leadership
affecting the internal quality assurance in Higher Education of
Ratchathani University. The sample consisted of 65 lecturers in
Ratchathani University. The respondents composed of directors, assistant
directors of academic affairs or heads of faculties and lecturers. The
instrument employed to collect data was a questionnaire based on the
concept of Abramson and a document of internal quality assurance in

Higher Education. The statistic used in data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation and multiple regression. The results
showed that the administrator’s leadership was at a high level in overall
and each aspect, the internal quality assurance was at a high level in
overall and each aspect, and the leader behavior as a catalyst and the
leader’s role as counselor affected the internal quality assurance in
overall.
Keywords: Leadership, internal quality assurance in Higher Education

1. บทนา
ภาวะผูน้ าเป็ นศิลปะที่จาเป็ นและสาคัญอย่างยิ่งต่อนักบริ หาร
ที่ จ ะน าองค์ก รไปสู่ ค วามส าเร็ จ เนื่ อ งจากผูน้ าจะมี ส่ ว นส าคัญ ในการ
กาหนดปัญหา ตัดสิ นใจ วางแผน และรับผิดชอบต่อความอยูร่ อดหรื อการ
พัฒนาของกลุ่ม หากมองแต่ผิวเผิน เราจะเห็นว่าการเป็ นผูน้ าเป็ นเรื่ องไม่
ยากล าบาก แต่ ก ารเป็ นผู้น าที่ ดี เ ป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ ส มบู ร ณ์ ย าก ปั จ จุ บ ัน
องค์ ก ารต่ า งๆ มัก ประสบปั ญ หาการขาดแคลนผู ้น าในอุ ด มคติ ที่ มี
วิสัยทัศน์ คุณธรรม ความเสี ยสละ และเป็ นประชาธิ ปไตย การเสริ มสร้าง
ภาวะผูน้ าเป็ นทักษะที่บุคคลสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาได้จากการฝึ กฝน
ความสามารถในการใช้อานาจและชักจูงให้ผอู้ ื่นปฏิ บตั ิตาม หรื อการใช้
ศิลปะในการใช้อิทธิ พลให้ ผูอ้ ื่นปฏิ บตั ิตามจนประสบความสาเร็ จตาม
เป้ าหมายของกลุ่ม โดยผูน้ าและภาวะผูน้ าจะต้องไปด้วยกัน ผูน้ าจะต้อง
แสดงภาวะผูน้ าและบุคคลที่แสดงภาวะผูน้ าก็จะเป็ นผูน้ าของกลุ่ม
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา คื อ
กระบวนการบริ ห ารจัดการที่ มีก ารพัฒนาปรั บ ปรุ งอย่างต่ อเนื่ อ ง เพื่ อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ ซึ่ งเป็ นภารกิ จที่ สถานศึกษาจะต้องทาอยู่แล้ว
การประกันคุณภาพจึงไม่ใช่เรื่ องใหม่ หรื อเป็ นเรื่ องแปลกแยกไปจากงาน

ปกติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัด การศึกษา
ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนด รายละเอียดไว้ในหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อ
ใ ช้ เ ป็ น ก ล ไ ก ใ น ก า ร ผ ดุ ง รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็ นการสร้างระบบและกลไกใน
การพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของสถานศึกษา
ให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมายและระดับ คุ ณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนดโดยสถานศึกษาและหรื อหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่ วยงานต้น
สัง กัดและสถานศึ ก ษาก าหนดให้ มี ร ะบบการประกันคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ กษาและให้ถือว่าการประกันคุ ณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องมีการจัดทา
รายงานประจ าปี ที่ เ ป็ นรายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในเสนอต่ อ สภา
สถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อพิจารณาและ
เปิ ดเผยต่ อ สาธารณชนเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การด าเนิ น งานด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชธานี ได้เริ่ มพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ภายใน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 และผลการประเมินภายในระดับสถาบันอยูใ่ น
ระดับดี มาโดยตลอด ผู้วิจ ัยจึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาภาวะผู้นาของ
ผู้บ ริ หารกั บ การด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพให้ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อทราบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร มหาวิทยาลัยราชธานี
2.2 เพื่อทราบการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชธานี
2.3 เพื่ อ ทราบภาวะผู้น าของผู้บ ริ หารที่ ส่ ง ผลต่ อ การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

3. สมมติฐานของการวิจยั
3.1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร มหาวิทยาลัยราชธานี อยูใ่ นระดับมาก
3.2 การด าเนิ นงานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี อยูใ่ นระดับมาก
3.3 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี

4. กรอบแนวคิดในการวิจยั

4.1 ตัวแปรพื้นฐาน เป็ นตัวแปรที่ เกี่ ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ งในปั จจุบนั อายุงาน อายุการดารง
ตาแหน่ง
4.2 ตัวแปรอิสระ เป็ นตัวแปรเกี่ยวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
4.3 ตัวแปรตาม เป็ นตัวแปรเกี่ยวกับการดาเนิ นการประกันคุณภาพ
การศึกษา

5. วิธีการดาเนินงาน
5.1 ประชากรเป้ าหมาย ได้ แ ก่ ผู ้บ ริ หารในแต่ ล ะคณะวิ ช า
ผูอ้ านวยการสานัก และอาจารย์ผสู้ อนจานวน 110 คน
5.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ หารในแต่ละคณะวิชา ผูอ้ านวยการสานัก
และอาจารย์ผสู้ อนจานวน 65 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย
อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ า จานวน 30 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ถามเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิ ดให้เขียนปัญหาและข้อเสนอแนะ

6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
6.1 การวิเคราะห์ สถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้
ค่าความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
6.2 การวิ เ คราะห์ ภ าวะผู้น าของผู้บ ริ หารและการด าเนิ น การ
ประกัน คุ ณ ภาพภายใน ใช้ ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยกาหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
5
ระดับมากที่สุด
4
ระดับมาก
3
ระดับปานกลาง
2
ระดับน้อย
1
ระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ช่ วงคะแนน
การแปลความหมาย
4.51-5.00
หมายถึง ระดับมากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง ระดับมาก
2.51-3.50
หมายถึง ระดับปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง ระดับน้อย
1.00-1.50
หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

6.3 การวิเ คราะห์ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารที่ ส่ งผลต่ อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (multiple
regression analysis)

7. ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาจานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งในปั จจุบนั อายุงาน อายุการดารงตาแหน่ง ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ตาแหน่งในปั จจุบนั อายุงาน อายุการดารงตาแหน่ง
ตัวแปร
ระดับตัวแปร
จานวน ร้ อยละ
เพศ
ชาย
17
26.15
หญิง
48
73.85
รวม
65
100.00
อายุ
ไม่เกิน 25 ปี
25 – 35 ปี
7
10.77
36 – 45 ปี
28
43.08
มากกว่า 45 ปี
30
46.15
รวม
65
100.00
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
54
83.08
ปริ ญญาเอก
11
16.92
รวม
65
100.00
ตาแหน่งในปัจจุบนั
ผูบ้ ริ หาร
14
21.54
อาจารย์ผสู้ อน
51
78.46
รวม
65
100.00
อายุงาน
ต่ากว่า 5 ปี
23
35.38
5-10 ปี
19
29.23
11-15 ปี
15
23.08
มากกว่า 15 ปี
8
12.31
รวม
65
100.00
อายุการดารงตาแหน่ง ต่ากว่า 4 ปี
22
33.85
4-8 ปี
17
26.15
9-12 ปี
16
24.62
มากกว่า 12 ปี
10
15.38
รวม
65
100.00
จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จานวน 48
คน คิดเป็ นร้อยละ 73.85 เป็ นเพศชาย 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.15 เป็ นผูท้ ี่

มี อ ายุ ม ากกว่ า 45 ปี มากที่ สุ ด จ านวน 30 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.15
รองลงมาคืออายุ 36 – 45 ปี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.08 และอายุ
25 – 35 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.77 มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญา
โท จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.08 และระดับปริ ญญาเอก จานวน 11
คน คิดเป็ นร้อยละ 16.92 ตาแหน่ งปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ผสู ้ อน จานวน 51
คน คิดเป็ นร้อยละ 78.46 และตาแหน่งผูบ้ ริ หารจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 21.54 อายุงานต่ ากว่า 5 ปี มากที่ สุด จานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ
35.38 รองลงมา 5-10 ปี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.23 อายุ 11-15 ปี
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.08 และอายุงานมากกว่า 15 ปี จานวน 8
คน คิดเป็ นร้อยละ 12.31 อายุการดารงตาแหน่ง อายุต่ากว่า 4 ปี มากที่สุด
จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.85 รองลงมาอายุ 4-8 ปี จานวน 17 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 26.15 อายุ 9-12 ปี จานวน 16 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 24.62
และอายุมากกว่า 12 ปี จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.38
ตอนที่ 2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร มหาวิทยาลัยราชธานี โดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม และราย
ด้าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูน้ า
ของผูบ้ ริ หาร
ภาวะผู้นา
ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ
1. ภาวะผูน้ าร่ วมกัน (X1)
4.13
0.57 มาก
1.1 ความร่ วมมือ (X1,1)
4.17
0.49 มาก
1.2 การทางานเป็ นทีม (X1,2)
4.18
0.61 มาก
1.3 การมีภาวะผูน้ าร่ วมกัน (X1,3)
4.03
0.58 มาก
2. พฤติกรรมของผูน้ า (X2)
4.06
0.65 มาก
2.1 ผูส้ ื่ อสาร (X2,1)
4.05
0.45 มาก
2.2 ผูร้ ่ วมงาน (X2,2)
4.07
0.89 มาก
2.3 ผูส้ อน (X2,3)
4.04
0.63 มาก
2.4 ผูก้ ระตุน้ (X2,4)
4.06
0.54 มาก
3. บทบาทของผูน้ า (X3)
4.05
0.49 มาก
3.1 ผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง (X3,1)
4.02
0.57 มาก
3.2 ผูป้ ระกอบการ (X3,2)
4.06
0.39 มาก
3.2 ผูใ้ ห้คาปรึ กษา (X3,3)
4.09
0.39 มาก
รวม
4.08
0.60 มาก
จากตารางที่ 2 พบว่าภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห าร โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (𝑥̅ = 4.08, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายด้าน พบว่า
ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ยมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ภาวะผูน้ าร่ วมกัน (𝑥̅ = 4.13, S.D. = 0.57) พฤติกรรมของ
ผูน้ า (𝑥̅ = 4.06, S.D. = 0.65) และ บทบาทของผูน้ า (𝑥̅ = 4.05, S.D. =

0.49) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าตัวประกอบย่อยทุกด้านอยูใ่ นระดับ
มากทุกตัวประกอบ
ด้านภาวะผูน้ า จาแนกตามตัวประกอบย่อย พบว่า ผูบ้ ริ หารมีภาพ
วะผูน้ าอยูใ่ นระดับมากทุกตัวประกอบ โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อยดังนี้ การทางานเป็ นที ม (𝑥̅ = 4.18, S.D. = 0.61) ความร่ วมมื อ
(𝑥̅ = 4.17, S.D. = 0.49) การมีภาวะผูน้ าร่ วมกัน (𝑥̅ = 4.03, S.D. = 0.58)
ด้า นพฤติ ก รรมของผู ้น า จ าแนกตามตัว ประกอบย่ อ ย พบว่ า
ผูบ้ ริ หารมี ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับมากทุกตัวประกอบ โดยเรี ยงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูร้ ่ วมงาน (𝑥̅ = 4.07, S.D. = 0.89) ผูก้ ระตุน้
(𝑥̅ = 4.06, S.D. = 0.54) ผูส้ ื่ อสาร(𝑥̅ = 4.05, S.D. = 0.45) และ ผูส้ อน (𝑥̅
= 4.04, S.D. = 0.63)
ด้านบทบาทของผูน้ า จาแนกตามตัวประกอบย่อย พบว่าผูบ้ ริ หารมี
ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับมากทุกตัวประกอบ โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ผูใ้ ห้คาปรึ กษา (𝑥̅ = 4.09, S.D. = 0.39) ผูป้ ระกอบการ
(𝑥̅ = 4.06, S.D. = 0.39) และ ผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง (𝑥̅ = 4.02, S.D. =
0.57)
ตอนที่ 3 การดาเนิ นงานการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน โดยใช้
ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ โดย
ภาพรวม และรายด้าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 3 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและระดับ การ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ค่าเฉ S.D. ระดับ
การศึกษาภายใน
ลีย่
1. การจัดระบบบริ ห ารและสารสนเทศ 4.08 0.59 มาก
(Y1)
2. การจัดแผนพัฒนาระบบการประกัน 3.99 0.54 มาก
คุณภาพการศึกษา (Y2)
3. การดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาระบบ 4.06 0.49 มาก
การประกันคุณภาพการศึกษา (Y3)
4. การประเมินคุณภาพการศึกษา (Y4)
4.05 0.59 มาก
5. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี 4.00 0.51 มาก
(Y5)
6. การผดุ ง ระบบการประกัน คุ ณ ภาพ 3.98 0.61 มาก
การศึกษา (Y6)
รวม
4.03 0.56 มาก
จากตารางที่ 3 พบว่ า การด าเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.03, S.D. = 0.56)
เมื่อพิจารณาแยกตามรายด้าน พบว่าการดาเนิ นงานการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายในอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงตามค่าเฉลี่ ยมากไปหา

น้อยดังนี้ การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ (𝑥̅ = 4.08, S.D. = 0.59)
การดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (𝑥̅ =
4.06, S.D. = 0.49) การประเมินคุณภาพการศึกษา (𝑥̅ = 4.05, S.D. = 0.59)
การรายงานคุ ณภาพการศึ ก ษาประจาปี (𝑥̅ = 4.00, S.D. = 0.51) การจัด
แผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (𝑥̅ = 3.99, S.D. = 0.54)
และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (𝑥̅ = 3.98, S.D. = 0.61)
ตอนที่ 4 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ภายในสถานศึกษา
การวิ เ คราะห์ ค วามสัมพัน ธ์ ข องภาวะผูน้ าของผู้บ ริ ห ารใช้ก าร
วิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น ( Pearson’s product
correlation) พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโดยภาพรวมมี ความสัมพัน ธ์
กับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารแต่ละด้านอยูใ่ นระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อแยกพิจารณาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารตามตัวประกอบ
ย่อย พบว่าภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารมี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อกัน ในระดับ มาก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน
การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ ( multiple regression
analysis) โดยพิจารณาภาพรวม ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่ส่งผล
ต่อการประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวม
แหล่งของความ
df Sum of Mean
F
Sig.
แปรปรวน
Squares Square
1. ผูก้ ระตุน้
Regression
1
1.572
1.572 52.829 .000
Residual
63
1.875
.030
Total
64
3.447
2. ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
Regression
1
1.753
1.753 65.186 .000
Residual
63
1.694
.027
Total
64
3.447
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณ (multiple R)
0.841
ประสิ ทธิภาพในการทานาย (R square)
0.708
สัมประสิ ทธิ์ในการทานายที่ปรับแล้ว (adjusted R squares) 0.698
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (standard error) 0.1750
ตารางที่ 5 ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ
Standardize
ตัวแปร
Unstandardized
t
Sig.
Coefficients
พยากรณ์
Coefficients
Std. Error
β
ค่าคงที่
1.544
.205
7.534 .000
1. ผูก้ ระตุน้
.303
.047
.479
6.497 .000

ตัวแปร
พยากรณ์
2. ผูใ้ ห้
คาปรึ กษา

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
β
.308
.042

Standardize
Coefficients

t

Sig.

.539

7.303

.000

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
คื อ ผู้ก ระตุ้น (X24) และ ผู้ใ ห้ ค าปรึ กษา (X33) โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์พหุ คูณในการทานายการประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวม
(Ytot) เท่า กับ 0.708 ค่ าประสิ ท ธิ ภ าพในการทานาย (R square) เท่ ากับ
0.698 ซึ่งหมายความว่า ผูก้ ระตุน้ และ ผูใ้ ห้คาปรึ กษา สามารถทานายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ถึงร้อยละ 70.8 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ในการ
ทานายที่ปรับแล้ว (adjusted R squares) เท่ากับ 0.698 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทานาย (standard error) เท่ากับ 0.12750
ในลักษณะนี้ แสดงว่า ผูก้ ระตุน้ และผูใ้ ห้คาปรึ กษา ส่ งผลต่อการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดงั นี้
𝑌̂𝑡𝑜𝑡 = 1.544 + 0.303𝑋24 + 0.308𝑋33

สรุ ป ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูก้ ระตุน้ และผูใ้ ห้คาปรึ กษา ส่ งผลต่อ
การประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวม

8. สรุปและการอภิปราย
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยราชธานี 2) การด าเนิ นงานการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายในสถาบัน และ 3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารที่ ส่ งผลต่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ หารในแต่ละคณะวิชา
ผูอ้ านวยการสานัก และอาจารย์ผสู้ อนจานวน 65 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารตามแนวคิดของอับ
รามสัน (Abramson) กับการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ สรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชธานี โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาจาแนกตามรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ หารมีภาวะ
ผูน้ าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้อย ดังนี้
ภาวะผูน้ าร่ วมกัน พฤติกรรมของผูน้ า และ บทบาทของผูน้ า
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ผูบ้ ริ ห ารเป็ นบุค คลที่ สาคัญต่ อการน า
องค์ก รไปสู่ ค วามส าเร็ จ ซึ่ งองค์ก รต่ า งๆ ต้อ งการผู ้น าที่ มี วิ สั ย ทัศ น์
คุณธรรม ความเสี ยสละ และความเป็ นประชาธิปไตย ดังนั้นผูบ้ ริ หารต้อง
เป็ นผูท้ ี่มีพ้นื ฐานด้านความรู ้ วิสยั ทัศน์ และมีความสามารถในการกระตุน้
บุค ลากรในองค์ไ ด้ใ ช้ ศ ัก ยภาพของตนท างานให้ เ กิ ด ผลสู ง สุ ด สร้ า ง

พันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร สื่ อสารกับผูอ้ ื่นด้วยความรู ้สึกที่ดี
ต่อกัน รวมทั้งเป็ นผูม้ ีทกั ษะทางการบริ หารจัดการเพื่อให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์
ของงานสู งสุ ด ดังเช่ น รู ปแบบภาวะผูน้ าใหม่ในอนาคตของอับรามสัน
(Abramson) ที่กล่าวว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ภาวะผูน้ าร่ วมกัน (sharing of leadership) ประกอบด้วย ความร่ วมมือ การ
ท างานเป็ นที ม และการมี ภาวะผู ้น าร่ ว มกัน ส่ ว นพฤติ ก รรมของผู ้น า
(behaviors) ประกอบด้วย การสื่ อสาร ผูร้ ่ วมงาน ผูส้ อน และผูก้ ระตุ ้น
และบทบาทของผูน้ า (roles) ประกอบด้วย ผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง การ
ประกอบการ และผูใ้ ห้คาปรึ กษา
2. การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ราชธานี โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อพิจ ารณาแยกตามรายด้า น
พบว่าการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรี ยงตามค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดระบบบริ หาร
และสารสนเทศ การดาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจาปี การจัดแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก การประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน
เป็ นสิ่ งที่ ส ถานศึ ก ษาจ าเป็ นต้ อ งด าเนิ น การตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง จัด ให้ มี ร ะบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายใน รวมถึ ง ให้ มี ส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษาทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถาบันอุดมศึ กษาร่ วมกับต้นสังกัดจึ ง
จาเป็ นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
บริ หารการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้นจึ ง
ได้มีก ารเตรี ยมการและดาเนิ น การด้านการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายในอย่างเป็ นระบบ
3. ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่ ส่ งผลต่ อการประกันคุ ณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชธานี พบว่า ผูก้ ระตุน้ และผูใ้ ห้คาปรึ กษา ส่ งผลต่อการ
ประกันคุณภาพภายใน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก การเป็ นผูก้ ระตุน้ หรื อให้คาปรึ กษาแก่
ผูร้ ่ วมงานของผูบ้ ริ หารนั้น มีผลโดยตรงต่อการบริ หารจัดการ เป็ นไปตาม
ทฤษฎีภาวะผูน้ ากรุ ยทางสู่เป้ าหมาย (Path-gold-theory) ของเฮาส์ (House)
ที่ มี ห ลัก การส าคัญ คื อ มุ่ ง ให้ ผู ้บ ริ ห ารมี พ ฤติ ก รรมความเป็ นผู ้น าเชิ ง
กระตุน้ จูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยการสร้างความพอใจให้แก่เขาและสร้าง
อิทธิพลเหนื อการทางานของผูใ้ ต้บงั คับ ดังนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องมีวิสยั ทัศน์
ในการทางานที่ ชัดเจน เป็ นผูน้ า มี ความสามารถในการท างานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น สามารถให้คาแนะนาปรึ กษาแก่ผรู ้ ่ วมงานได้

8. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
จากผลการวิจยั ในระดับสถาบัน ทาให้พบเห็ นภาวะผูน้ าและการ
ประกันคุณภาพการศึ กษาภายในในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผูว้ ิจยั จึ ง
เสนอแนะเพื่อการทาวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมี การศึกษาเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่ ส่งผลต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการพิจารณาในรายด้าน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานด้า นการ
ประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใจสถานศึ ก ษา โดยการเข้า ไปสั ง เกต
สัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
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