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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา และ 2) เพ่ือตรวจสอบตัว
แบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบัน
การอาชีวศึกษา การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ระยะท่ี 1 เปนการศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยใชการวิเคราะหเอกสาร
รวมกับการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 คน โดยใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง วิเคราะห
ขอมูลโดยการจัดกลุมตัวแปร ระยะท่ี 2 เปนข้ันตอนการตรวจสอบความสอดคลองของ ตัว
แบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบัน
การอาชีวศึกษา กลุมตัวอยางจํานวน 490 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม 5 ระดับ มีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย
ในครั้งนี้มีคา IOC ระหวาง 0.71 - 1.00 มีคาความเท่ียง 0.93 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และคาสถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ใชโปรแกรมลิสเรลในการ
วิเคราะห ความเบ ความโดง องคประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
รูปแบบตามสมมุติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ

ผลการวิจัยสรุปวา
1. ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการ

ของสถาบันการอาชีวศึกษาประกอบดวย 1) ภาวะผูนําทางวิชาการ 2) สมรรถนะองคการ
3) กระบวนการในการสื่อสาร 4) ความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ
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2. ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงาน วิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยตัวแบบสุดทายมี
คาสถิติดังตอไปนี้  2=10.40, df = 45, p=1.00, GFI= 1.00, AGFI= 0.99, RMSEA=
0.00, SRMR= 0.0065, LSR=1.54, CN= 3206.24

3. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมตอการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยเรียงลําดับสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมาก
ไปหานอย มีดังนี้ 1) อิทธิพลทางตรงมี 4 ปจจัยคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะ
องคการ กระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือของผูปฏิบัติ 2) อิทธิพลทางออมมี
3 ปจจัยคือ สมรรถนะองคการ ภาวะผูนําทางวิชาการ กระบวนการในการสื่อสาร
3) อิทธิพลรวมมี 4 ปจจัยคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการในการ
สื่อสาร และความรวมมือของผูปฏิบัติ

4. เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของสมการโครงสรางของตัว
แปรแฝง กระบวนการในการสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ การบริหารงาน
วิชาการ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนคุณภาพ ตัวแบบ ความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดถึงรอยละ 85

ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) To study a linear structural

equation model of factors influencing academic administration for
Vocational Institutes and 2) To study direct indirect and total effects of
factors influencing academic administration for Vocational Institutes Quality.
The Classify research which consisted of two phases. Phases 1 were study
factors that influenced Academic Administration for Vocational Institutes by
Document Analysis and 8 expert Semi-Structure Interviews. Phases2 was
evaluation of The Causal Relationship Model of Factors Influencing Academic
Administration for Vocational Institutes by survey research. The Classify
Simple Random Sampling was applied for research samples which consisted
of 490 directors. The research instrument was 5 point rating scale
questionnaire was applied for data collection which gave Content Validity, IOC:
(Item Objective Congruence Index) between: 0.71 - 1.00. The reliability by
Cronbach’ alpha coefficient method was 0.93. The data were collected by
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mail and earned data were analyzed using by Statistical Package for the social
Science (SPSS for Windows version 11.5) and the LISREL version 8.52 for
skewness, kurtosis, confirmatory factors analysis and to investigate the
consistency between the hypotheses model and the empirical data.

The findings of this study were summarized as follows:
1. The Causal Relationship Model of Factors Influencing Academic

Administration for Vocational Institutes were Instructional Leadership, Organization
Competencies, Communications Organization, and Co-Operative.

2. The structural model of the causal relationship model of factors
influencing academic administration for vocational institutes was fitted to the
empirical data too. The statistics computation 2=10.40, df = 45, P=1.00, GFI= 1.00,
AGFI= 0.99, RMSEA= 0.00, SRMR= 0.0065, LSR=1.54, CN= 3206.24

3. The effect of Factor in Structural Model. The direct effects, Indirect effects
and total effects of The Causal Relationship Model of Factors Influencing Academic
Administration for Vocational Institutes from maximum to least : 1) The direct
effects was 4 variables; Instructional Leadership, Organization Competencies,
Communications Organization and Co-Operative. 2) The indirect effects was 3
variables; Organization Competencies, Instructional Leadership, and
Communications Organization. 3) The total effects was 4 variables; Instructional
Leadership, Organization Competencies, Communications Organization and Co-
Operative

4. The R- Square (R2) of the structural equation model of factors COOR,
COOP and ACAD influencing the causal relationship model of factors influencing
academic administration for vocational institutes Quality was 85 %

คําสําคัญ
ตัวแบบ สถาบันการอาชีวศึกษา การบริหารงานวิชาการ
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ความสําคัญของปญหา
เปาหมายของการพัฒนาประเทศคือ การทําใหคนมีความสุข ประกอบดวยการมี

สุขภาพแข็งแรง ครอบครัวท่ีอบอุนมีสภาพแวดลอมท่ีดีมีสังคมท่ีสันติ เอ้ืออาทร มีการสงเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานการสงเสริมการคุมครองแรงงานภาคอุตสาหกรรม การสรางงานให
ประชาชนในวัยทํางาน กระแสโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความรู สงผลกระทบตอการบริหารจัดการศึกษา
ซึ่งปจจุบันเปนยุคสังคมความรู (Knowledge-Based Society) ความรูและภูมิปญญาของ
สังคมถูกนํามาใชเปนเครื่อง-มือสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันกับนานาชาติ
สงผลใหประเทศท่ัวโลกทบทวนบทบาทแนวทางการจัดการศึกษา ดวยเปาหมายเพ่ือสรางและ
พัฒนากําลังคนท่ีมีความรูความสามารถนําการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมให
กาวสู ศตวรรษใหมอยางม่ันคงยั่งยืน การอาชีวศึกษามีหนาท่ีจัดการศึกษา และฝกวิชาชีพ
เพ่ือผลิตพัฒนากําลังคนระดับฝมือระดับเทคนิคระดับเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเรงรัดพัฒนาการอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรงรัดการปฏิรูป
การศึกษา โดยจัดการศึกษาอาชีพตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ไว
3 รูปแบบคือ การอาชีวศึกษาในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคีเปนสิ่งสําคัญในการ
ผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูง สรางและพัฒนาองค ความรู  คนควาวิจัยใหบริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สอศ. จึงถูกคาดหวังใหเปนเครื่องมือพัฒนาประเทศเปน
ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ไปสู สังคมท่ีพึงปรารถนาโดยจัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แหง เหตุนี้การหาตัวแบบการบริหารงานวิชาการในสถาบันการ
อาชีวศึกษาจึงสําคัญและจําเปน สภาพปจจุบัน แนวโนมสงผลใหสถานศึกษาของ สอศ.
มีการกําหนดเปาหมายพัฒนาไปสู ทิศทางแนวโนมการปรับเปลี่ยนใหพันธกิจของ
สถานศึกษาตอบสนองความตองการของสังคมท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือสรางพัฒนาคนใหเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณเปนคนดี คนเกง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดมีความสุข ผูวิจัยมีแนวคิดท่ีจะ
คนพบตัวแบบในการพัฒนางานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาตามเกณฑ มาตรฐาน
เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในอนาคต จากความคิดเห็นของผูมีท่ีเก่ียวของ
และมุมมองของผูเชี่ยวชาญ มุงสูความเปนมาตรฐานทางวิชาการ ท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการพัฒนาการศึกษา ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญและจําเปนท่ีจะศึกษา ตัวแบบ
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ เพ่ือนําขอท่ี
คนพบมาใชเปนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา และเพ่ือ
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นําเสนอตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. มีปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ ของสถาบันการ

อาชีวศึกษา
2. ตัวแบบ ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงาน

วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา มีลักษณะอยางไร
3. ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ

ของสถาบันการอาชีวศึกษา มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม
อยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
2. เพ่ือตรวจสอบตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเอกสารแนวคิด และทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ประกอบตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบดวย การจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา
การบริหารงานวิชาการปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการและรูปแบบจําลอง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประกอบดวยแหลงขอมูลจากตํารา
เอกสาร วารสาร ผลงานวิจัย การสัมภาษณผูใหขอมูลคือ ผูบริหารระดับกระทรวง และ
ผูบริหารระดับสูงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในป พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนผูท่ีมี
ความรูความสามารถดานวิชาการ เปนคณะกรรมการในการดําเนินการจัดตั้งสถาบัน และ
นํานโยบายตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ลงสูการปฏิบัติจํานวน 8 คนใน
การวิ จั ย เชิ งสํ ารวจ  กลุ มประชากร ในการวิ จั ย เป นผู อํ านวยการสถาน ศึกษา
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รองผูอํานวยการในสถานศึกษาจํานวน 2,075 คน จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอบเขตดานตัวแปร ในการวิจัยนี้ไดกําหนดตัวแปรเปน 2 ประเภทคือตัวแปรแฝง
ภายในและตัวแปรแฝงภายนอกท่ีเก่ียวของกับตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาเขาไวในตัวแบบ ในท่ีนี้เสนอ
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาเปน 2 ระยะ และกําหนดตัวแปรออกเปนสองประเภท ดังนี้
(1) ตัวแปรภายนอก (Exogenous variables) 2 ตัวคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ (INLE) สมรรถนะ
องคการ (ORCO) (2) ตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) 3 ตัวคือ กระบวนการ
สื่อสาร (COOR) ความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ (COOP) และการบริหารงานวิชาการ
(ACAD)

วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ระยะท่ี 1 การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาโดยรวิเคราะหเอกสาร และสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบการสัมภาษณก่ึง
โครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาจัดขอมูลเปนกลุมตัวแปร ระยะท่ี 2
เปนการตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาโดยการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง
ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นจํานวน 415 แหง ๆ ละ 5 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 2,075
คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 5 ระดับ มีคาความเท่ียง 0.93
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน และใชโปรแกรมลิสเรล 8.52 ในการวิเคราะหความเบ ความโดง และตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางรูปแบบเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ

ผลการวิจัย
ในระยะท่ี 1 การวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของ

สถาบันการอาชีวศึกษา ผลการวิเคราะหเอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ การสัมภาษณในการวิจัย ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดปจจัยตัวแบบการ
บริหารงานวิชาการและจัดทํารางปจจัย ตัวแบบไดตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร 1) ภาวะผูนําทาง
วิชาการ 2) สมรรถนะองคการ 3) กระบวนการในการสื่อสาร 4) ความรวมมือสนับสนุนของ
ผูปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตไดรวม 19 ตัวแปร ระยะท่ี 2 การตรวจสอบตัวแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ การบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา การวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบการวัดของตัวแปรแฝง และ
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ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางปจจัยท่ีมีอิทธิพลการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษากับขอมูลเชิงประจักษจํานวน 5 ตัวแปร พบวา ตัวแปรท้ังหมด
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ มีความตรงเชิงโครงสราง มีความถูกตอง
เหมาะสมสอดคลองในเชิงทฤษฎี การวิเคราะหจําแนกออกเปน 2 ประเภทคือ ตัวแปรแฝง
ภายนอกมีจํานวน 2 ตัวแปรคือ ภาวะผูนําทางวิชาการและสมรรถนะองคกร ตัวแปรแฝง
ภายในมีจํานวน 3 ตัวแปรคือ การบริหารงานวิชาการ กระบวนการในการสื่อสาร และ
ความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ ผลการวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของ
รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน รูปแบบสมมุติฐาน มีคาไค-สแควร  2 =518.52, df
=142, p =0.00, GFI = 0.90, AGFI = 0.86, RMSEA =0.075, SRMR=0.038, LSR =0.15
CN = 174.50 องคประกอบทุกตัวมีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบวา คาไค-สแควร สัมพัทธ (ผลหารของคาไค-สแควรดวย
คาองศาอิสระ) ไดเทากับ 4.089 ซึ่งมีคาเกิน 2.00 และการวิเคราะหเศษเหลือหรือความ
คลาดเคลื่อน (Analysis of Residuals) ไดคาความคลาดเคลื่อนในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน (Standard Residual) มีคาสูงสุด = 8.67 ซึ่งตามเกณฑไมควรเกิน 2.00 (สุภ
มาส อังสุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน (2522) ซึ่งแสดงวาคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของรูปแบบมีความสัมพันธกันสูงเกินไปทําใหกราฟคิวพล็อต
(Q-Plot) มีความชันนอยกวาเสนทแยงมุมแสดงวารูปแบบสมมุติฐานยังไมสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงปรับรูปแบบเพ่ือใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ดวยวิธีการปรับเพ่ิมพารามิเตอร (ธีรเดช ฉายอรุณ, 2552) ใหความคลาดเคลื่อนในการวัดมี
ความสัมพันธกันไดตามคําแนะนําในดัชนีปรับโมเดล (Modification Indices) ของ
โปรแกรมลิสเรลท่ีวาคาไค-สแควรจะลดลงมากหากยอมผอนคลายใหความคาดเคลื่อนใน
การวัดมีความสมัพันธกันไดและอาศัยความรูในเชิงทฤษฎีประกอบในการปรับรูปแบบ โดย
ปรับเพ่ิมพารามิเตอรจํานวน 121 คู 8 คือ TE 48 คู TH 45 คู และTD 28 คู หลังจากการ
ปรับรูปแบบทําใหโมเดลสมมุติฐานท่ีผูวิจัย พัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ พิจารณาจากคาสถิติท่ีใชวัดความกลมกลืนของรูปแบบมีคาไค-สแควร 2 =10.40,
df=45, p=1.00, GFI=1.00, AGFI=0.99, RMSEA=0.00, SRMR=0.0065, LSR= 1.54, CN
= 3206.24 แสดงวาตัวแบบมีความสอดคลอง มีคาน้ําหนักองคประกอบทุกตัวมีคาเปนบวก
() อยูระหวาง 0.77 ถึง 1.03 คาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) ของตัวแปรสังเกตไดอยู
ระหวาง 0.46 ถึง0.81 ซึ่งทุกคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่ง
ตามเกณฑถือวารูปแบบสมมติฐานมีความสอดคลอง กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ดังภาพตอไปนี้



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

257

ภาพท่ี 1 ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ตัวแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา

อภิปรายผล
การวิเคราะหปจจัยความสัมพันธนี้ เพ่ือศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว 5 ปจจัยคือ ภาวะผูนํา
ทางวิชาการ สมรรถนะองคการ สามารถอธิบายการบริหารงานวิชาการ ไดรอยละ 71
ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการในการสื่อสาร สามารถอธิบายการ
บริหารงานวิชาการ ไดรอยละ 76 ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการ
ในการสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ สามารถอธิบายการบริหารงานวิชาการ
ไดรอยละ 85 โดยผูวิจัยไดแบงประเด็นการอภิปรายออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้

1. ศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา พบวา ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีวางไวโดยทุกปจจัยในตัวแบบ 5 ปจจัยรวมกัน
พยากรณการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดรอยละ 85 ถือไดวา เปนตัว
แบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติเปนท่ีนาเชื่อถือและยอมรับได
ท้ังนี้เนื่องจากมีความสอดคลองระหวางรูปแบบเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ รูปแบบ
การวัดมีความสอดคลองกลมกลืนอยางแท จริงสอดคลองกับการสัมภาษณรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร ลักษณะวิศิษฎ ดร.วิลาวัลย ตัณวัฒนพงศ สอดคลองกับ
ฮาลลิงเกอร และเมอรฟ (Hallinger & Murphy, 1985) พบวา ความกาวหนาของ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การเปลี่ยนแปลงองคกรเพ่ือสรางแนวคิดภาวะผูนําทาง
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วิชาการ การพัฒนาพันธกิจเปาหมายการบริหารจัดการศึกษา และการสงเสริมบรรยากาศ
การ เรี ยนรูทางวิ ชาการ  การ พัฒนาสิ่ งแวดลอม ท่ีสนับสนุนงาน เลดทวู ด และ
ดูค (Leithwood & Duke, 1999) กลาวถึงภาวะผูนํา 6 ประเด็นดานจัดการเรียนการสอน
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง สงเสริมคุณธรรม สงเสริมการมีสวนรวมบริหารจัดการ ความเทาทัน
สถานการณ เบลสและเบลส (Blasé & Blase, 2004) สรุปพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารพิจารณาจากการจัดกรอบแนวคิดเปาหมายการสื่อสารเปาหมาย ใหคําปรึกษา
ประเมินผลการเรียนการสอน การประสานงานหลักสูตร การกํากับติดตามความกาวหนา
ของผูเรียน การใชเวลาการเรียนการสอน สงเสริมพัฒนาวิชาชีพ การบํารุง รักษาจัดสิ่งจูงใจ
ใหครูผูสอน การควบคุมมาตรฐานของวิชาการ จัดสิ่งจูงใจใหผูเรียน กิตติมา ปรีดีดิลก
(2545) กลาวถึงบทบาทการเปนผูนําตองพัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตรการสอน การเงิน
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก ความสัมพันธระหวางงานโดยโยงสูบทบาทหนาท่ีในการ
บริหารจัดการ และพอรทีน (Portin, 2001) สรุปวา การแสดงพฤติกรรมเปนผูนําในการ
สงเสริมใหมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนนําไปสูการบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สรุปไดวา ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา มีปจจัยท่ีสําคัญในการ
สนับสนุนเพ่ือเอ้ือ อํานวยใหกิจกรรมขององคการดําเนินไปอยางราบรื่นเหมาะสมเกิด
ผลสําเร็จและบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ภาวะผูนําทาง
วิชาการ สมรรถนะองคกร กระบวนการในการสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ

2. การศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยท่ีกําหนดไว พบวา

2.1 ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรง ตอการบริหารงาน
วิชาการของสถาบัน การอาชีวศึกษาโดยมี คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 มีอิทธิพลทางออมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาผาน
ปจจัยกระบวน การในการสื่อสาร และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ มีอิทธิพล
รวมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบัน การอาชีวศึกษา สอดคลองกับการใหสัมภาษณ
ของ นายประเสริฐ แกวเพ็ชร ดร.อกนิษฐ คลังแสง ดร.สิริรักษ รัชชุศานติ ขอคนพบ
สามารถอธิบายไดวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพลตรงตอการบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา หมายถึงการเปนสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพมี
ผลผลิตคือผูเรียนท่ีมีสมรรถนะ ผูบริหารถือวาเปนผูมีมุมมองแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน
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หลักสูตร มีวิธีการประเมินผูเรียน รวมท้ังการจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ
การประเมินการสอนของครูโดยการวางแผนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ พัฒนา
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรูการจัดทําทะเบียนและวัดผลประเมินผลการสงเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษา การสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาหองสมุด และแหลงเรียนรู คุณสมบัติดังกลาวเปนคุณสมบัติของความมีภาวะ
ผูนําทางวิชาการในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา จอหน ที เซฟาสท
(John T. Seyfarth, 1999) ไดใหทัศนะเก่ียวกับภาวะผูนําทางการศึกษาวา นอกจากมุมมองท่ี
เปนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนํายุคใหมท่ีทาทาย ตองบริหารจากการ
ประเมินผล การบริหารจัดการท่ีเชี่ยวชาญ มีภาวะผูนําทางการศึกษาตามแบบแผน และมี
วัฒนธรรม มีการกระทําท่ีถูกตอง เปนผูปรับเปลี่ยนผูเรียนใหพัฒนาไปสูความโดดเดนโดย
จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม ๆ มีมุมมองการศึกษากับเศรษฐศาสตรและสามารถ
เทียบเคียงกับอารยะประเทศได ตรงกับแนวคิดของ แม็คเก็ททริค และแมนเซอร (McGettrick
& Mansor, 1999) กลาวถึง 3 ตัวแปรคือ เปาหมายของผูเรียน การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู สมรรถนะของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ เชฟพาลด (Sheppard, 1996)
พบวา พฤติกรรมการมีภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียน อีกท้ังสอดคลองกับงานวิจัยของ แมคอีแวน (McEwan, 1998) ซึ่ง
เสนอข้ันตอนการเปนผูนําทางวิชาการไววา ผูบริหารจะตองสามารถทํางานวิชาการรวมกับ
ครูไดตองอาศัยนวัตกรรม บรรยากาศท่ีนาจะนําไปสูการเรียนรู

ในดานความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติเปนตัวแปรหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการ
บริหาร งานวิชาการ รองลงมา สอดคลองกับการใหสัมภาษณของ ดร.อกนิษฐ คลังแสง
ดร.สิริรักษ รัชชุศานติ ทานนริศรา ชวาลตันพิพัทธ ซึ่งสอดคลองกับ ฮอลลิงเจอร และเอค
(Hallinger & Heck, 1997 อางถึงในอมรา จํารูญศิริ, 2555) ท่ีกลาววา ผลของภาวะผูนํา
ทางวิชาการคือ การรวมกันกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรูใหชัดเจน
สอดคลองกับ เอริก มิคคาเร็ก และฮอย (Alig-Mielcarek, 2003) ท่ีพบวา ภาวะผูนําทาง
วิชาการเพียงอยางเดียวไมสามารถชวยใหโรงเรียนสัมฤทธิ์ผลระดับสูงได เพราะเปนเพียง
บทบาททางออมท่ีไดผลโดยตรงนั้นเกิดจากการมุงเนนทางวิชาการ การเอาใจใสกับ
กระบวนการในการสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ โดยคํานึงถึงความสําคัญ และ
ความจําเปนในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการท่ีดีท่ีสุด สอดคลองกับเจนติลัคซี่ และมูโต
(Gentilucci & Muto, 2007 อางถึงใน อมรา จํารูญศิริ (2555) ไดทําการวิจัย พบวา
พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของสถานศึกษามีอิทธิพลสูงมาก ซึ่งในการท่ีจะพัฒนาผาน
บุคคลอ่ืนนั้น ผูบริหารตองมีพฤติกรรมท่ีเอ้ือตอผูรวมงาน
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อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยท่ีพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร
และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ แสดงใหเห็นวาผูบริหารถึงแมจะมีบทบาท
หรือพฤติกรรมการดําเนินงานของภาวะผูนําทางวิชาการนอย แตบทบาทของการใช
กระบวนการในการสื่อสารใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานและบริหารจัดการโดยความ
รวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ ซึ่งการท่ีภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางออมผานตัวแปร
อ่ืน ๆ นั้นเปนผลใหผูบริหารรูจักเปาหมายในการพัฒนาตนเอง สอดคลองกับ ไลทวูด และ
ดูค (Leithwood & Duke, 1999) ไดสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําแบบตาง
ๆ เชน ภาวะผูนําเชิงสถานการณ ภาวะผูนําทางวิชาการ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีอิทธิพลโดยตรงตอผลสําเร็จของผูเรียนเพียง 1 ใน
4 เทานั้น ท่ีเหลือไดรับอิทธิพลทางออมผานคณะครู หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไดปฏิบัติงาน
รวมกันกับผูเรียน

2.2 สมรรถนะองคการ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสมรรถนะองคการมี
อิทธิพลทางตรงตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษามีอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร
และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ และมีอิทธิพลรวมตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ขอคนพบสามารถอธิบายไดวาสมรรถนะองคการเปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญตัวแปรหนึ่งเพราะเปนสภาพท่ีเกิดข้ึน ในองคการ เปนผลจากผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทําใหแตละองคการมีความแตกตางกันเนื่องมาจากนโยบายการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ ลักษณะของผูปฏิบัติงานในองคการ สภาพแวดลอม
และโครงสรางองคการ สอดคลองกับการสัมภาษณทาน จุลินทร ลักษณะวิศิษฎ ดร.อกนิษฐ
คลังแสง ดร.สิริรักษ รัชชุศานติ นายเฉลียว อยูสีมารักษ และกิตติมา ปรีดีดิลก (2545)
กลาววา บทบาทของการเปนผูนําของผูบริหารวาไดถูกพัฒนาเรื่องของบุคลากร นักเรียน
สถานศึกษากับชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการสอน การเงิน การจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวกความสัมพันธระหวางงานโดยโยงสูบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการแบบตาง ๆ ควร
ทําหนาท่ีเปนผูนําทางการสอน หรือผูนําทางวิชาการ โดยมีความเขาใจ และสามารถ
ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการทํางานของครู การตั้งความคาดหวังสูงเก่ียวกับ
ผูเรียน และครูเนนความมีมาตรฐานวิชาชีพท่ีสูง

การจัดดําเนินการเก่ียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของสถานศึกษา
ดํารงไวซึ่งความสัมพันธภายในเชิงบวกกับบุคลากรภายในและนอกสถานศึกษา การจัด
สภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยคงความมีระเบียบ การพัฒนาแผน การพัฒนาสถานศึกษา
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การจัดใหมีระบบการสื่อสารภายในท่ีดี และเขมงวดตอการคัดเลือกผูท่ีจะมาดํารงตําแหนง
ครู นอกจากนี้ สมคิด สรอยน้ํา (2547) ไดพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูเพ่ืออธิบาย
ปจจัยเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการท่ีเปนปจจัยสาเหตุ หรือสงผลตอความเปนองคการ
แหงการเรียนรู จากการคนพบผลการวิเคราะห พบวา รูปแบบการวัดมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และตัวแปรสังเกตไดท้ัง 4 ตัว คือ นโยบายการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการบริหารจัดการ ลักษณะของผูปฏิบัติงานในองคการ สภาพแวดลอม และ
โครงสรางองคการ เปนองคประกอบของตัวแปรสมรรถนะองคการอยางแทจริง สอดคลอง
ดังท่ี ธงชัย สันติวงษ (2539) และแนวคิดของ เสตียร (Steers, et al., 1993) ท่ีใหทัศนะ
เก่ียวกับสมรรถนะขององคการจําแนกปจจัย ท่ี มี อิทธิพลตอการบริหารองคการ
4 องคประกอบคือ ลักษณะขององคการคือ โครงสรางและเทคโนโลยี ลักษณะสภาพ
แวดลอม ซึ่งรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและการตลาด ลักษณะของผูปฏิบัติงานในองคการคือ
ระดับงานท่ีปฏิบัติและความผูกพันเก่ียวของกับงาน นโยบาย และการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การบริหารจัดการ

แตอยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยท่ีพบวา สมรรถนะองคการมีอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยกระบวนการใน การสื่อสาร
และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ นั่นแสดงวาผูบริหารนอกจากตองมีความรู
และทักษะดานนโยบายการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ ลักษณะของผูปฏิบัติงาน
ในองคการ สภาพแวดลอมโครงสรางองคการแลวผูบริหารยังตองคํานึงถึงกระบวนการใน
การสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ โดยตองเรียนรูเก่ียวกับการรับขาวสาร การ
ใชชองทางในการสงขาวสาร การสงขาวสาร การมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ ความพึงพอใจ
ในงานของครูความสามารถในการปรับตัวของครู สอดคลองกับแนวคิดของวรเดช จันทรศร
(2539) กิตติ บุนนาค (2541) และแนวคิดของ สเตียร (Steers, et al., 1993) ท่ีใหทัศนะ
เก่ียวกับสมรรถนะขององคการวา เปนสมรรถนะการบริหารจัดการของผูบริหารท่ีใช
ทรัพยากรขององคการอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมาย คาสท
และ เจมส (Kast & James, 1973 อางถึงในเสาวนี  ตรีพุทธรัตน, 2547) ท่ีใหทัศนะวา ใน
องคการหนึ่งประกอบไปดวยปจจัยยอย 4 ปจจัย คือ1) ปจจัยดานมีความหลากหลาย
แตกตางกันไปตามลักษณะสภาพแวดลอมขององคการ 2) ปจจัยดานมนุษย และวัฒนธรรม
ซึ่งเปนตัวริเริ่มเก่ียวกับ ความคาดหวังในการทํางาน 3) ปจจัยดานยุทธวิธี จะมีสารสนเทศ
เปนตัวนําไปสูโอกาสการแกปญหาตาง ๆ ในโรงเรียน 4) ปจจัยดานเทคโนโลยี มุงเนนไปท่ี
กระบวน การเรียนการสอน ซึ่งท้ังสี่ปจจัยดังกลาวจะตองทํางานไปดวยกันจึงจะสามารถทําให
ระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนประสบความสําเร็จ
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2.3 กระบวนการในการสื่อสาร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยกระบวน การใน
การสื่อสารมีอิทธิพลทางตรงตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษามี
อิทธิพลทางออมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยความ
รวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติมีอิทธิพลรวมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ขอคนพบดังกลาว สามารถอธิบายไดวา เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตัวแปรหนึ่ง
เพราะเปนสภาพท่ีเกิดข้ึนในองคการ เปนผลมาจากผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทําใหแตละองคการมีความแตกตางกัน เนื่องมาจากเทคนิควิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
รับขาวสาร การใชชองทางในการสงขาวสาร การสงขาวสาร สอดรับกับการสัมภาษณ ทาน
นริศรา ชวาลตันพิพัฒน และสอดคลองกับ เอริก เมลเคเลค (Alig-Mielcarek, 2003) และ
ตัวแบบภาวะผูนําทางวิชาการของ Hallinger & Murphy (1990) ; Murphy (2003) ;
Weber (1996) คือ การใหคํานิยาม การสื่อสารเปาหมายรวม การกํากับติดตาม การใหขอมูล
ปอนกลับตอกระบวนการสอนและการเรียนรู การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพท้ังโรงเรียนมี
ผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียน และเมอรฟ (Murphy, 2003) พบวา การ
พัฒนาสิ่งแวดลอมมีผลตอการสนับสนุนงาน เบลส และเบลส (Blase & Blase, 2004)
องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ จากแนวคิดของ ฮาลลิงเกอร และเมอรฟ (Hallinger
& Murphy, 1990) และ เชฟเพิลด Sheppard, 1996) สรุปพฤติกรรมภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารคือ 1) การจัดกรอบแนวคิดเปาหมายของสถานศึกษา 2) การสื่อสาร
เปาหมายของโรงเรียน 3) การให คําปรึกษาและการประเมินการเรียนการสอน
4) การประสานงานเก่ียวกับหลักสูตร 5) การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน
6) การใชเวลาในการเรียนการสอน 7) การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 8) การบํารุงรักษา
9) การจัดสิ่งจูงใจใหครูผูสอน 10) การควบคุมมาตรฐานของวิชาการ 11) การจัดสิ่งจูงใจให
นักเรียน เชนเดียวกับ เมอรฟ (Murphy, 2003); เวบเบอร (Weber, 1996) คือ การใหคํา
นิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม การกํากับติดตาม และการใหขอมูลปอนกลับตอ
กระบวนการสอนและการเรยีนรูการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ

แตอยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยท่ีพบวา กระบวนการในการสื่อสารมีอิทธิพล
ทางออมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยความรวมมือ
สนับสนุนของผูปฎิบัติ นั่นแสดงวา ผูบริหารนอกจากตองมีความรูและทักษะกระบวนการ
ในการสื่อสารเก่ียวกับการบริหารวิชาการแลว ผูบริหารยังตองคํานึงถึงความรวมมือ
สนับสนุนของผูปฎิบัติ โดยตองเรียนรูเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ ความพึงพอใจ
ในงานของครู และความ สามารถในการปรับตัวของครู ดังท่ี เลดทวูด และดูค (Leithwood
& Duke, 1999) มีแนวคิดสําคัญดานภาวะผูนําคือ การเรียนการสอน การเปนผูนําการ
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เปลี่ยนแปลง การสงเสริมคุณธรรม การสงเสริมการมีสวนรวมการบริหารจัดการ ดานความ
เทาทันสถานการณ และจอหน ที เซฟาสท (John T. Seyfarth, 1999) ไดใหทัศนะเก่ียวกับ
ภาวะผูนําทางการศึกษาวา นอกจากมุมมองท่ีเปนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาแลว
ผูบริหารตองเปนผูนํายุคใหมท่ีทาทาย ตองบริหารจากการประเมินผลการบริหารจัดการท่ี
เชี่ยวชาญ และมีภาวะผูนําทางการศึกษาตามแบบแผน และมีวัฒนธรรม มีการกระทําท่ี
ถูกตอง เปนผูปรับเปลี่ยนผูเรียนใหพัฒนาไปสูความโดดเดนโดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม มีมุมมองการศึกษากับเศรษฐศาสตรและสามารถเทียบเคียงกับอารยะประเทศได

เนื่องจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีบริบทท่ี
แตกตางกันท้ังขนาดและสถานท่ีตั้ง พอรทีน (Portin, 2001) สรุปบทบาทท่ีเหมือนกันของ
ผูบริหาร แมจะตองบริหารสถานศึกษาท่ีมีบริบทตางกันคือ การแสดงพฤติกรรมเก่ียวกับ
การเปนผูนําสงเสริมใหมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนยอมจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และจากการสังเคราะหผลงานวิจัย
เก่ียวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของ เชฟเพิลด
(Sheppard, 1996) พบวา มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ซึ่งมี
องคประกอบคือ สนใจในการพัฒนาวิชาชีพ และนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใชในการ
ปฏิรูปการศึกษา ธงชัย สันติวงษ (2538 อางถึงใน เสาวนี ตรีพุทธรัตน, 2548) ใหทัศนะวา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเก่ียวของกับการคัดเลือกบุคคล อบรมพัฒนารวมถึงประเมินผล
การปฏิบัติงานในองคการสมัยใหมถือวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสวนหนึ่งของการ
วางแผนระยะยาวท่ีตองมีการสนใจเปนพิเศษเทากับเปนการสรางความม่ันใจข้ึน องคการ
จะประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายระยะยาวไดยอมข้ึนอยูกับประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการ
สรรหา คัดเลือก อบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลสงเสริมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยให มีคุณคาไดอยางยั่ งยืน และเม่ือพิจารณาแนวคิดเก่ียวกับสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) พบวา คุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ถือเปนตัวบงชี้ความมีประสิทธิผลท่ีสําคัญของสถานศึกษาคือ ถาครูมีคุณภาพ
การสอนหรือการปฏิบัติงานต่ํา ผูเรียนก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําไปดวย ดังนั้น
ผูบริหารจะตองสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่องสอดคลองกับศักยภาพความ
ตองการจําเปนท่ีแทจริงของครู มีการวางแผน พัฒนาบุคลากร กํากับติดตาม และ
ประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ (Chrispeels, 1990; Purkey & Smith, 1983 ; Shannon &
Bylsma, 2003) ท้ังนี้ครูท่ีสอนในสถานศึกษาจะตองไดรับการพัฒนา โดยเนนใหตระหนัก
ถึงความสําคัญของหลักสูตรการสอน การประเมินผลอยางเปนระบบ จัดใหมีการเยี่ยมชั้น
เรียน กํากับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร เนนงาน
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วิชาการ พัฒนาวิชาชีพของครู และพยายามใหขอมูลปอนกลับแกครู และนักเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ (วิโรจน สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ, 2546; Alig-Mielcarek, 2003)

2.4 ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ ผลการวิจัย พบวา ปจจัยความ
รวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา และมีอิทธิพลรวมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ขอคนพบดังกลาว สามารถอธิบายไดวา ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ มีอิทธิพล
ทางตรง เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตัวแปรหนึ่งเพราะเปนสภาพท่ีเกิดข้ึนในองคการเปนผลมา
จากผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ทําใหแตละองคการมีความแตกตางกันอัน
เนื่องมาจากเทคนิควิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการแลว ผูบริหารตองคํานึงถึง
ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติโดยตองเรียนรูการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ ความพึง
พอใจในงานของครู และความสามารถในการปรับตัวของครู ตรงกันกับการสัมภาษณ ทาน
ดร.อกนิษฐ  คลังแสง นายประเสริฐ แกวเพ็ชร ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม และทาน นริศรา ชวาล
ตันพิพัทธ ซึ่งแคพโล (Caplow, 1964 อางถึงใน ภรณี กีรติบุตร มหานนท, 2549) โดย
เสนอวา ประสิทธิผลขององคการควรวัดจาก 1) ความม่ันคง หมายถึง ความสามารถในการ
รักษาโครงสรางขององคการไว 2) ความผสม ผสานเปนอันหนึ่งอันเดียว 3) ความสมัครใจ
หมายถึง ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก 4) ความสําเร็จ สําหรับ
มาโฮนีและเวททเซล (Mahoney&Weitzel, 1969 cited in Streers, 1977) กลาววา
ตองมีความสามารถในการผลิต การสนับสนุนการใช การวางแผน ความเชื่อถือได ความคิด
ริเริ่ม ความนาเชื่อถือได  ความรวมมือ และการพัฒนาสอดคลองกับแนวคิดของ มอทท
(Mott, 1972 อางถึงในภรณี กีรติบุตร มหานนท, 2549) คือ 1) ปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิต 2) ประสิทธิภาพ 3) ความสามารถในการปรับตัว 4) ความสามารถในการยืดหยุน
กลาวไดวา ถาผูบริหารตองการท่ีจะเห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคการเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะของผูเรียนอันจะสงผลถึงตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผูบริหารตองสงเสริมความรวมมือ
สนับสนุนของผูปฎิบัติโดยคํานึงถึง ความพึงพอใจในงานของครู ความสามารถในการ
ปรับตัวของครู การมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ เปนแนวปฏิบัติ

ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้ จึงมีความนาเชื่อถือได และสามารถนําผลการวิจัยท่ี
สงผลถึงการบริหารงานวิชาการคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการ
ในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของ ผูปฏิบัติ ไปเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับใช
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการผูบริหารบุคลากร ผูเรียน เทคโนโลยีตาง ๆ ใหเกิดผล
สําเร็จอยางตอเนื่องและเปนประโยชนตอผูบริหารท่ีจะนําไปพัฒนาสถานศึกษา และ
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สถาบันการอาชีวศึกษา ตลอดจนถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบนําไปใชกําหนดนโยบาย
วางแผนพัฒนาความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และสถาบันการ
อาชีวศึกษา ใหเปนไปอยางมีทิศทางมีความเปนไปได และมีความเหมาะสมตอไป รวมถึง
เปนขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางในการวิจัยครั้งตอไปในประเด็นท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยครั้ง
นี้ เพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรูใหมท่ีหลากหลาย ทันสมัย และสามารถนําไปใชเปนแนว
ทางการบริหารงานวิชาการตอไป

การวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาพท่ี 2 ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา

ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งนี้ ผลท่ีปรากฏจากการวิจัยท้ังในสวนท่ี
เก่ียวของกับความสอดคลองกลมกลืนของรูปแบบและสวนท่ีเก่ียวของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผูวิจัยนําแนวคิดกําหนดขอเสนอแนะ
เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาโดยใหขอเสนอแนะไว 2 ประการ คือ ขอเสนอแนะ จาก
ผลการวิจัย ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
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1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรใชเปนแนวทางกําหนดใหการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ

อาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหเกิดความสําเร็จอยางตอเนื่องโดยใหความสําคัญ
กับปจจัยท้ัง 4 ปจจัยคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการในการ
สื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติเนื่องจากเปนปจจัยท่ีสามารถพยากรณการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดเปนอยางดีโดยมีลักษณะตามตัวชี้วัดของ
แตละปจจัย ทฤษฎี หลักการ ตลอดจนแนวทางท่ีปรากฏใหมีความเหมาะสมกับบริบทของ
สถาบันการอาชีวศึกษา

1.2 ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาปจจัยตามลําดับ ดังนี้ ภาวะผูนําทาง
วิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของ
ผูปฎิบัติ ซึ่งปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลรวมสูงสุดตอการเปนตัวแบบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ อีกท้ังคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมสงผาน สมรรถนะองคการ กระบวนการในการสื่อสาร และ
ภาวะผูนําทาง วิชาการ สมรรถนะองคการ สงออมผานความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ
ไปยังการบริหารงานวิชาการแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาสามารถ ใชสมรรถนะ
องคการ กระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติรวมกันเพ่ือใช
ในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดดี ดังนั้นผูบริหารควรนําไปสราง
และพัฒนาองคการในเรื่องตาง ๆ และสามารถใชกระบวนการเชนเดียวกับงานวิจัยนี้ได
กลาวคือ มีการสรางกรอบ รางรูปแบบ พัฒนาตัวแปร ใชวิธีการทดสอบเพ่ือยืนยันทางสถิติ
จะทําใหไดตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพไปใชในการกําหนดนโยบายและใชในการประเมิน
การดําเนินงานนั้น ๆ ได

1.3 ควรพัฒนาปจจัยในตัวแบบตาง ๆ เพ่ือใหมีอิทธิพลทางออมท่ีจะ
สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงการพัฒนาท่ี
สงผานการพัฒนาในปจจัยอ่ืน ๆ ตามลักษณะความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน 3 ตัวแบบ
ดังนี้

ตัวแบบท่ี 1 พัฒนาปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ เพ่ือสงผล
การพัฒนาผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ

ตัวแบบท่ี 2 พัฒนาปจจัยสมรรถนะขององคการ เพ่ือสงผล
การพัฒนาผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ

ตัวแบบท่ี 3 พัฒนาปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร เพ่ือสงผล
การพัฒนาผานปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เปนการนําตัวแปรท่ีคาดวาจะเปนตัวแบบ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ซึ่งในแตละองคประกอบอาจจะได รับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีไมไดนํามา
ศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเก่ียวกับอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ดวย

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกโดยการใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใน
สถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ หรือการวิจัยกรณี
ศึกษา (Case Study) เพ่ือคนหาองคประกอบทางการบริหารอ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกเหนือจาก
การวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือใหไดตัวแบบท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมาก
ท่ีสุด

2.3 ควรทําการวิจัยเพ่ือสรางเกณฑการประเมิน หรืออาจจะพัฒนาตัวแบบ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ใหมีความชัดเจนมากข้ึนและเหมาะกับ
บริบทของแตละสถาบัน
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