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ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา
THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS INFLUENCING
ACADEMIC ADMINISTRATION FOR VOCATIONAL INSTITUTES
อัชฌพร อังกินันทน สมคิด สรอยน้ํา แนงนอย ยานวารี และสวัสดิ์ โพธิวัฒน
Atcharporn Ankinandana, Somkid Sroinam, Naengnoi Yanwaree, and Sawat Pothivat,
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา และ 2) เพื่อตรวจสอบตัว
แบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบัน
การอาชีวศึกษา การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 เปนการศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยใชการวิเคราะหเอกสาร
รวมกับการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 คน โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง วิเคราะห
ขอมูลโดยการจัดกลุมตัวแปร ระยะที่ 2 เปนขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคลองของ ตัว
แบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบัน
การอาชีวศึกษา กลุมตัวอยางจํานวน 490 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม 5 ระดับ มีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย
ในครั้งนี้มีคา IOC ระหวาง 0.71 - 1.00 มีคาความเที่ยง 0.93 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และคาสถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ใชโปรแกรมลิสเรลในการ
วิเคราะห ความเบ ความโดง องคประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
รูปแบบตามสมมุติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิจัยสรุปวา
1. ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาประกอบดวย 1) ภาวะผูนําทางวิชาการ 2) สมรรถนะองคการ
3) กระบวนการในการสื่อสาร 4) ความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ
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2. ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงาน 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. ผลการศึก ษาอิ ทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางออ มและอิ ท ธิพ ลรวมต อการ
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. เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของสมการโครงสรางของตัว
แปรแฝง กระบวนการในการสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ การบริหารงาน
วิชาการ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนคุณภาพ ตัวแบบ ความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดถึงรอยละ 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

252

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

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 CoOperative
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 ครอบครัวที่อบอุนมีสภาพแวดลอมที่ดีมีสังคมที่สันติ เอื้ออาทร มีการสงเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานการสงเสริมการคุมครองแรงงานภาคอุตสาหกรรม การสรางงานให
ประชาชนในวัย ทํางาน กระแสโลกาภิ วัต น การเปลี่ย นแปลงความเจริญ กา วหนา ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความรู สงผลกระทบตอการบริหารจัดการศึกษา
ซึ่งปจจุบันเปนยุคสังคมความรู (Knowledge-Based Society) ความรูและภูมิปญญาของ
สังคมถูกนํามาใชเปนเครื่อง-มือสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันกับนานาชาติ
สงผลใหประเทศทั่วโลกทบทวนบทบาทแนวทางการจัดการศึกษา ดวยเปาหมายเพื่อสรางและ
พัฒนากําลังคนที่มีความรูความสามารถนําการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมให
กาวสูศตวรรษใหมอยางมั่นคงยั่งยืน การอาชีวศึกษามีหนาที่จัดการศึกษา และฝกวิชาชีพ
เพื่อผลิตพัฒนากําลังคนระดับฝมือระดับเทคนิคระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเรงรัดพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรงรัดการปฏิรูป
การศึกษา โดยจัดการศึกษาอาชีพตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ไว
3 รูปแบบคือ การอาชีวศึกษาในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคีเปนสิ่งสําคัญในการ
ผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูง สรางและพัฒนาองคความรู คนควาวิจัยใหบริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สอศ. จึงถูกคาดหวังใหเปนเครื่องมือพัฒนาประเทศเปน
ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ไปสูสังคมที่พึงปรารถนาโดยจัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แหง เหตุนี้การหาตัวแบบการบริหารงานวิชาการในสถาบันการ
อาชีวศึกษาจึงสําคัญและจําเปน สภาพปจจุบัน แนวโนมสงผลใหสถานศึกษาของ สอศ.
มี ก ารกํ า หนดเป า หมายพั ฒ นาไปสู ทิ ศ ทางแนวโน ม การปรั บ เปลี่ ย นให พั น ธกิ จ ของ
สถานศึกษาตอบสนองความตองการของสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อสรางพัฒนาคนใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณเปนคนดี คนเกง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดมีความสุข ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะ
คนพบตัวแบบในการพัฒนางานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาตามเกณฑ มาตรฐาน
เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในอนาคต จากความคิดเห็นของผูมีที่เกี่ยวของ
และมุมมองของผูเชี่ยวชาญ มุงสูความเปนมาตรฐานทางวิชาการ ที่สามารถตอบสนองความ
ตองการพัฒ นาการศึกษา ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญและจําเปนที่จะศึกษา ตัวแบบ
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ เพื่อนําขอที่
คนพบมาใชเปนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา และเพื่อ

254

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

นําเสนอตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. มี ป จ จั ย ใดบ า งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการ ของสถาบั น การ
อาชีวศึกษา
2. ตั ว แบบ ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การบริ ห ารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา มีลักษณะอยางไร
3. ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม
อยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาตั ว แบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
2. เพื่อตรวจสอบตัว แบบความสัมพัน ธเชิงสาเหตุของปจจัย ที่มีอิทธิพลตอการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตด า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาเอกสารแนวคิ ด และทฤษฎี ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ประกอบตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบดวย การจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา
การบริห ารงานวิชาการปจจัย ที่มีอิทธิพลตอการบริห ารงานวิช าการและรูปแบบจําลอง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ขอบเขตด า นประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง ประกอบด วยแหล งข อมู ลจากตํ ารา
เอกสาร วารสาร ผลงานวิจัย การสัมภาษณผูใหขอมูล คือ ผูบริหารระดับกระทรวง และ
ผูบริหารระดับสูงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในป พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนผูที่มี
ความรูความสามารถดานวิชาการ เปนคณะกรรมการในการดําเนินการจัดตั้งสถาบัน และ
นํานโยบายตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ลงสูการปฏิบัติจํานวน 8 คนใน
การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ กลุ ม ประชากรในการวิ จั ย เป น ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา
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รองผูอํานวยการในสถานศึกษาจํานวน 2,075 คน จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอบเขตดานตัวแปร ในการวิจัยนี้ไดกําหนดตัวแปรเปน 2 ประเภทคือตัวแปรแฝง
ภายในและตัวแปรแฝงภายนอกที่เกี่ยวของกับตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาเขาไวในตัวแบบ ในที่นี้เสนอ
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาเปน 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 ระยะที่ 1 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
บริห ารงานวิ ช าการของสถาบัน การอาชีว ศึ กษาโดยรวิ เคราะหเอกสาร และสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบการสัมภาษณกึ่ง
โครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาจัดขอมูลเปนกลุมตัวแปร ระยะที่ 2
เปนการตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาโดยการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง
ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นจํานวน 415 แหง ๆ ละ 5 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 2,075
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 5 ระดับ มีคาความเที่ยง 0.93
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน และใชโปรแกรมลิสเรล 8.52 ในการวิเคราะหความเบ ความโดง และตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางรูปแบบเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิจัย
ในระยะที่ 1 การวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถาบั น การอาชี ว ศึก ษา ผลการวิเ คราะห เอกสาร ตํา รา แนวคิด ทฤษฎีแ ละงานวิจั ย ที่
เกี่ยวของ การสัมภาษณในการวิจัย ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดปจจัยตัวแบบการ
บริหารงานวิชาการและจัดทํารางปจจัย ตัวแบบไดตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร 1) ภาวะผูนําทาง
วิชาการ 2) สมรรถนะองคการ 3) กระบวนการในการสื่อสาร 4) ความรวมมือสนับสนุนของ
ผูปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตไดรวม 19 ตัวแปร ระยะที่ 2 การตรวจสอบตัวแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ การบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา การวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบการวัดของตัวแปรแฝง และ
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ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษากับขอมูลเชิงประจักษจํานวน 5 ตัวแปร พบวา ตัวแปรทั้งหมด
สอดคล อ งกลมกลื น กั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ มี ค วามตรงเชิ ง โครงสร า ง มี ค วามถู ก ต อ ง
เหมาะสมสอดคลองในเชิงทฤษฎี การวิเคราะหจําแนกออกเปน 2 ประเภทคือ ตัวแปรแฝง
ภายนอกมีจํานวน 2 ตัวแปรคือ ภาวะผูนําทางวิชาการและสมรรถนะองคกร ตัวแปรแฝง
ภายในมีจํานวน 3 ตัวแปรคือ การบริหารงานวิชาการ กระบวนการในการสื่อสาร และ
ความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของ
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
สถิติที่ระดับ .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) มี ค วามชั น น อ ยกว า เส น ทแยงมุ ม แสดงว า รู ป แบบสมมุ ติ ฐ านยั ง ไม ส อดคล อ ง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงปรับรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ดวยวิธีการปรับเพิ่มพารามิเตอร (ธีรเดช ฉายอรุณ, 2552) ใหความคลาดเคลื่อนในการวัดมี
ความสัมพันธกันไดตามคําแนะนําในดัชนีปรับโมเดล (Modification Indices) ของ
โปรแกรมลิสเรลที่วาคาไค-สแควรจะลดลงมากหากยอมผอนคลายใหความคาดเคลื่อนใน
การวัดมีความสัมพันธกันไดและอาศัยความรูในเชิงทฤษฎีประกอบในการปรับรูปแบบ โดย
ปรับเพิ่มพารามิเตอรจํานวน 121 คู 8 คือ TE 48 คู TH 45 คู และTD 28 คู หลังจากการ
ปรั บ รู ป แบบทํ า ให โ มเดลสมมุ ติ ฐ านที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามสอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง
ประจักษ พิจารณาจากคาสถิติที่ใชวัดความกลมกลืนของรูปแบบมีคาไค-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 ซึ่งทุกคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
ตามเกณฑ ถื อ วา รู ป แบบสมมติ ฐ านมีค วามสอดคลอ ง กลมกลื น กับ ข อ มูล เชิ ง ประจั ก ษ
ดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ตัวแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา
อภิปรายผล
การวิเคราะหปจจัยความสัมพันธนี้ เพื่อศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว 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. ศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา พบวา ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่วางไวโดยทุกปจจัยในตัวแบบ 5 ปจจัยรวมกัน
พยากรณการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดรอยละ 85 ถือไดวา เปนตัว
แบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนที่มีนัยสําคัญทางสถิติเปนที่นาเชื่อถือและยอมรับได
ทั้งนี้เนื่องจากมีความสอดคลองระหวางรูปแบบเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ รูปแบบ
การวั ด มี ค วามสอดคล อ งกลมกลื น อย า งแท จริ ง สอดคล อ งกั บ การสั ม ภาษณ รั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร ลักษณะวิศิษฎ ดร.วิลาวัลย ตัณ วัฒนพงศ สอดคลองกับ
ฮาลลิงเกอร และเมอรฟ (Hallinger & Murphy, 1985) พบวา ความกาวหนาของ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การเปลี่ยนแปลงองคกรเพื่อสรางแนวคิดภาวะผูนําทาง
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วิชาการ การพัฒนาพันธกิจเปาหมายการบริหารจัดการศึกษา และการสงเสริมบรรยากาศ
การเรี ย นรู ท างวิ ช าการ การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มที่ ส นั บ สนุ น งาน เลดท วู 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 ความสัมพันธระหวางงานโดยโยงสูบทบาทหนาที่ในการ
บริหารจัดการ และพอรทีน (Portin, 2001) สรุปวา การแสดงพฤติกรรมเปนผูนําในการ
สงเสริมใหมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนนําไปสูการบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สรุปไดวา ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการบริห ารงานวิช าการของสถาบัน การอาชีว ศึกษา มีปจ จัย ที่ สําคัญในการ
สนับสนุน เพื่อเอื้อ อํานวยใหกิจ กรรมขององคการดําเนิน ไปอยางราบรื่น เหมาะสมเกิด
ผลสําเร็จและบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ภาวะผูนําทาง
วิชาการ สมรรถนะองคกร กระบวนการในการสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ
2. การศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจ จัย ที่มี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา จากการวิเคราะหปจจัยที่มี
ความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่กําหนดไว พบวา
2.1 ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรง ตอการบริหารงาน
วิชาการของสถาบัน การอาชีวศึกษาโดยมี คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 มีอิทธิพลทางออมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาผาน
ปจจัยกระบวน การในการสื่อสาร และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ มีอิทธิพล
รวมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบัน การอาชีวศึกษา สอดคลองกับการใหสัมภาษณ
ของ นายประเสริฐ แกวเพ็ชร ดร.อกนิษฐ คลังแสง ดร.สิริรักษ รัชชุศานติ ขอคนพบ
สามารถอธิบายไดวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพลตรงตอการบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา หมายถึงการเปนสถาบันการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมี
ผลผลิตคือผูเรียนที่มีสมรรถนะ ผูบริหารถือวาเปนผูมีมุมมองแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน
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หลักสูตร มีวิธีการประเมินผูเรียน รวมทั้งการจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
การประเมิน การสอนของครูโ ดยการวางแผนเพื่อพัฒ นาความเปน ครู มืออาชี พ พัฒ นา
หลักสูตร และกระบวนการเรีย นรูการจัดทําทะเบีย นและวัดผลประเมิน ผลการสงเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษา การสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาหองสมุด และแหลงเรียนรู คุณสมบัติดังกลาวเปนคุณสมบัติของความมีภาวะ
ผูนําทางวิชาการในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา จอหน ที เซฟาสท
(John T. Seyfarth, 1999) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําทางการศึกษาวา นอกจากมุมมองที่
เป นบทบาทของผู บริ หารสถานศึกษาต องเป นผูนํ ายุคใหม ที่ ทาทาย ตองบริ หารจากการ
ประเมินผล การบริหารจัดการที่เชี่ยวชาญ มีภาวะผูนําทางการศึกษาตามแบบแผน และมี
วัฒนธรรม มีการกระทําที่ถูกตอง เปนผูปรับเปลี่ยนผูเรียนใหพัฒนาไปสูความโดดเดนโดย
จั ดการเรี ย นการสอนรู ปแบบใหม ๆ มี มุ มมองการศึ กษากั บเศรษฐศาสตร และสามารถ
เทียบเคียงกับอารยะประเทศได ตรงกับแนวคิดของ แม็คเก็ททริค และแมนเซอร (McGettrick
& Mansor, 1999) กลาวถึง 3 ตัวแปรคือ เปาหมายของผูเรียน การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู สมรรถนะของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ เชฟพาลด (Sheppard, 1996)
พบวา พฤติกรรมการมีภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียน อีกทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ แมคอีแวน (McEwan, 1998) ซึ่ง
เสนอขั้นตอนการเปนผูนําทางวิชาการไววา ผูบริหารจะตองสามารถทํางานวิชาการรวมกับ
ครูไดตองอาศัยนวัตกรรม บรรยากาศที่นาจะนําไปสูการเรียนรู
ในดานความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติเปนตัวแปรหนึ่งที่มีความสําคัญตอการ
บริหาร งานวิชาการ รองลงมา สอดคลองกับการใหสัมภาษณของ ดร.อกนิษฐ คลังแสง
ดร.สิริรักษ รัชชุศานติ ทานนริศรา ชวาลตันพิพัทธ ซึ่งสอดคลองกับ ฮอลลิงเจอร และเอค
(Hallinger & Heck, 1997 อางถึงในอมรา จํารูญศิริ, 2555) ที่กลาววา ผลของภาวะผูนํา
ทางวิชาการคือ การรวมกันกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรูใหชัดเจน
สอดคลองกับ เอริก มิคคาเร็ก และฮอย (Alig-Mielcarek, 2003) ที่พบวา ภาวะผูนําทาง
วิชาการเพียงอยางเดียวไมสามารถชวยใหโรงเรียนสัมฤทธิ์ผลระดับสูงได เพราะเปนเพียง
บทบาททางอ อมที่ ได ผ ลโดยตรงนั้ น เกิ ดจากการมุ งเน น ทางวิ ช าการ การเอาใจใส กั บ
กระบวนการในการสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ โดยคํานึงถึงความสําคัญ และ
ความจําเปนในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ดีที่สุด สอดคลองกับเจนติลัคซี่ และมูโต
(Gentilucci & Muto, 2007 อางถึงใน อมรา จํารูญศิริ (2555) ไดทําการวิจัย พบวา
พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของสถานศึกษามีอิทธิพลสูงมาก ซึ่งในการที่จะพัฒนาผาน
บุคคลอื่นนั้น ผูบริหารตองมีพฤติกรรมที่เอื้อตอผูรวมงาน
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อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยที่พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร
และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ แสดงใหเห็นวาผูบริหารถึงแมจะมีบทบาท
หรื อ พฤติ ก รรมการดํ า เนิน งานของภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการน อย แต บ ทบาทของการใช
กระบวนการในการสื่อสารใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานและบริหารจัดการโดยความ
รวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ ซึ่งการที่ภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางออมผานตัวแปร
อื่น ๆ นั้นเปนผลใหผูบริหารรูจักเปาหมายในการพัฒนาตนเอง สอดคลองกับ ไลทวูด และ
ดูค (Leithwood & Duke, 1999) ไดสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําแบบตาง
ๆ เชน ภาวะผูนําเชิงสถานการณ ภาวะผูนําทางวิชาการ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีอิทธิพลโดยตรงตอผลสําเร็จของผูเรียนเพียง 1 ใน
4 เทานั้น ที่เหลือไดรับอิทธิพลทางออมผานคณะครู หรือ บุคคลอื่น ๆ ที่ไดปฏิบัติงาน
รวมกันกับผูเรียน
2.2 สมรรถนะองคการ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสมรรถนะองคการมี
อิทธิพลทางตรงตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษามีอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร
และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ และมีอิทธิพลรวมตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ขอคนพบสามารถอธิบายไดวาสมรรถนะองคการเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญตัวแปรหนึ่งเพราะเปนสภาพที่เกิดขึ้น ในองคการ เปนผลจากผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทําใหแตละองคการมีความแตกตางกันเนื่องมาจากนโยบายการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ลักษณะของผูปฏิบัติงานในองคการ สภาพแวดลอม
และโครงสรางองคการ สอดคลองกับการสัมภาษณทาน จุลินทร ลักษณะวิศิษฎ ดร.อกนิษฐ
คลังแสง ดร.สิริรักษ รัชชุศานติ นายเฉลียว อยูสีมารักษ และกิตติมา ปรีดีดิลก (2545)
กลาววา บทบาทของการเปนผูนําของผูบริหารวาไดถูกพัฒนาเรื่องของบุคลากร นักเรียน
สถานศึกษากับชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการสอน การเงิน การจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวกความสัมพันธระหวางงานโดยโยงสูบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการแบบตาง ๆ ควร
ทําหนาที่เปนผูนําทางการสอน หรือผูนําทางวิช าการ โดยมีความเขาใจ และสามารถ
ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการทํางานของครู การตั้งความคาดหวังสูงเกี่ยวกับ
ผูเรียน และครูเนนความมีมาตรฐานวิชาชีพที่สูง
การจัดดําเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของสถานศึกษา
ดํารงไวซึ่งความสัมพันธภายในเชิงบวกกับบุคลากรภายในและนอกสถานศึกษา การจัด
สภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยคงความมีระเบียบ การพัฒนาแผน การพัฒนาสถานศึกษา
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การจัดใหมีระบบการสื่อสารภายในที่ดี และเขมงวดตอการคัดเลือกผูที่จะมาดํารงตําแหนง
ครู นอกจากนี้ สมคิด สรอยน้ํา (2547) ไดพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูเพื่ออธิบาย
ปจจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการที่เปนปจจัยสาเหตุ หรือสงผลตอความเปนองคการ
แหงการเรียนรู จากการคนพบผลการวิเคราะห พบวา รูปแบบการวัดมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว คือ นโยบายการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ลักษณะของผูปฏิบัติงานในองคการ สภาพแวดลอม และ
โครงสรางองคการ เปนองคประกอบของตัวแปรสมรรถนะองคการอยางแทจริง สอดคลอง
ดังที่ ธงชัย สันติวงษ (2539) และแนวคิดของ เสตียร (Steers, et al., 1993) ที่ใหทัศนะ
เกี่ ย วกั บ สมรรถนะขององค ก ารจํ า แนกป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การบริ ห ารองค ก าร
4 องคประกอบคือ ลักษณะขององคการคือ โครงสรางและเทคโนโลยี ลักษณะสภาพ
แวดลอม ซึ่งรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและการตลาด ลักษณะของผูปฏิบัติงานในองคการคือ
ระดับงานที่ปฏิบัติและความผูกพันเกี่ยวของกับงาน นโยบาย และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ
แตอยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยที่พบวา สมรรถนะองคการมีอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยกระบวนการใน การสื่อสาร
และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ นั่นแสดงวาผูบริหารนอกจากตองมีความรู
และทักษะดานนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ลักษณะของผูปฏิบัติงาน
ในองคการ สภาพแวดลอมโครงสรางองคการแลวผูบริหารยังตองคํานึงถึงกระบวนการใน
การสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ โดยตองเรียนรูเกี่ยวกับการรับขาวสาร การ
ใชชองทางในการสงขาวสาร การสงขาวสาร การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ ความพึงพอใจ
ในงานของครูความสามารถในการปรับตัวของครู สอดคลองกับแนวคิดของวรเดช จันทรศร
(2539) กิตติ บุนนาค (2541) และแนวคิดของ สเตียร (Steers, et al., 1993) ที่ใหทัศนะ
เกี่ ย วกับ สมรรถนะขององค การวา เป น สมรรถนะการบริห ารจั ดการของผูบ ริ ห ารที่ ใ ช
ทรัพยากรขององคการอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดผลสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมาย คาสท
และ เจมส (Kast & James, 1973 อางถึงในเสาวนี ตรีพุทธรัตน, 2547) ที่ใหทัศนะวา ใน
องคการหนึ่งประกอบไปดวยปจจัยยอย 4 ปจจัย คือ1) ปจจัยดานมีความหลากหลาย
แตกตางกันไปตามลักษณะสภาพแวดลอมขององคการ 2) ปจจัยดานมนุษย และวัฒนธรรม
ซึ่งเปนตัวริเริ่มเกี่ยวกับ ความคาดหวังในการทํางาน 3) ปจจัยดานยุทธวิธี จะมีสารสนเทศ
เปนตัวนําไปสูโอกาสการแกปญหาตาง ๆ ในโรงเรียน 4) ปจจัยดานเทคโนโลยี มุงเนนไปที่
กระบวน การเรียนการสอน ซึ่งทั้งสี่ปจจัยดังกลาวจะตองทํางานไปดวยกันจึงจะสามารถทําให
ระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนประสบความสําเร็จ
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2.3 กระบวนการในการสื่อสาร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยกระบวน การใน
การสื่อสารมีอิทธิพลทางตรงตอการบริห าร งานวิช าการของสถาบัน การอาชีว ศึกษามี
อิทธิพลทางออมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยความ
รว มมือสนับสนุน ของผูปฎิบัติมีอิทธิ พลรวมตอการบริ ห ารงานวิช าการของสถาบัน การ
อาชีวศึกษา ขอคนพบดังกลาว สามารถอธิบายไดวา เปนเรื่องที่มีความสําคัญตัวแปรหนึ่ง
เพราะเปนสภาพที่เกิดขึ้นในองคการ เปนผลมาจากผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทําใหแตละองคการมีความแตกตางกัน เนื่องมาจากเทคนิควิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
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 การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพทั้งโรงเรียนมี
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
เป า หมายของโรงเรี ย น 3) การให คํ า ปรึ ก ษาและการประเมิ น การเรี ย นการสอน
4) การประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตร 5) การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน
6) การใชเวลาในการเรียนการสอน 7) การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 8) การบํารุงรักษา
9) การจัดสิ่งจูงใจใหครูผูสอน 10) การควบคุมมาตรฐานของวิชาการ 11) การจัดสิ่งจูงใจให
นักเรียน เชนเดียวกับ เมอรฟ (Murphy, 2003); เวบเบอร (Weber, 1996) คือ การใหคํา
นิย ามและการสื่อ สารเปา หมายร ว ม การกํากั บติ ดตาม และการให ขอมู ล ป อนกลั บต อ
กระบวนการสอนและการเรียนรูการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
แตอยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยที่พบวา กระบวนการในการสื่อสารมีอิทธิพล
ทางออมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยความรวมมือ
สนับสนุนของผูปฎิบัติ นั่นแสดงวา ผูบริหารนอกจากตองมีความรูและทักษะกระบวนการ
ในการสื่ อ สารเกี่ ย วกับ การบริ ห ารวิ ช าการแล ว ผู บ ริ ห ารยั ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความร ว มมื อ
สนับสนุนของผูปฎิบัติ โดยตองเรียนรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ ความพึงพอใจ
ในงานของครู และความ สามารถในการปรับตัวของครู ดังที่ เลดทวูด และดูค (Leithwood
& Duke, 1999) มีแนวคิดสําคัญดานภาวะผูนําคือ การเรียนการสอน การเปนผูนําการ
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เปลี่ยนแปลง การสงเสริมคุณธรรม การสงเสริมการมีสวนรวมการบริหารจัดการ ดานความ
เทาทันสถานการณ และจอหน ที เซฟาสท (John T. Seyfarth, 1999) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําทางการศึ กษาว า นอกจากมุ มมองที่เปนบทบาทของผูบริ หารสถานศึกษาแล ว
ผูบริหารตองเปนผูนํายุคใหมที่ทาทาย ตองบริหารจากการประเมินผลการบริหารจัดการที่
เชี่ยวชาญ และมีภาวะผู นําทางการศึกษาตามแบบแผน และมีวั ฒนธรรม มีการกระทําที่
ถูกตอง เปนผูปรับเปลี่ยนผูเรียนใหพัฒนาไปสูความโดดเดนโดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม มีมุมมองการศึกษากับเศรษฐศาสตรและสามารถเทียบเคียงกับอารยะประเทศได
เนื่ อ งจากสถานศึ กษาสั ง กั ด สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา มี บ ริ บ ทที่
แตกตางกันทั้งขนาดและสถานที่ตั้ง พอรทีน (Portin, 2001) สรุปบทบาทที่เหมือนกันของ
ผูบริหาร แมจะตองบริหารสถานศึกษาที่มีบริบทตางกัน คือ การแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การเปนผูนําสงเสริมใหมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนยอมจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และจากการสังเคราะหผลงานวิจัย
เกี่ย วกับพฤติกรรมความเปน ผูนําทางวิ ช าการของผูบริห ารสถานศึ กษาของ เชฟเพิล ด
(Sheppard, 1996) พบวา มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ซึ่งมี
องคประกอบคือ สนใจในการพัฒนาวิชาชีพ และนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใชในการ
ปฏิรูปการศึกษา ธงชัย สันติวงษ (2538 อางถึงใน เสาวนี ตรีพุทธรัตน, 2548) ใหทัศนะวา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกี่ยวของกับการคัดเลือกบุคคล อบรมพัฒนารวมถึงประเมินผล
การปฏิบัติงานในองคการสมัยใหมถือวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสวนหนึ่งของการ
วางแผนระยะยาวที่ตองมีการสนใจเปนพิเศษเทากับเปนการสรางความมั่นใจขึ้น องคการ
จะประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายระยะยาวไดยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพที่เกิดจากการ
สรรหา คัดเลือก อบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลสงเสริมการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย ใ ห มี คุ ณ ค า ได อ ย า งยั่ ง ยื น และเมื่ อ พิ จ ารณาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สถานศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิผลของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) พบวา คุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ถือเปนตัวบงชี้ความมีประสิทธิผลที่สําคัญของสถานศึกษาคือ ถาครูมีคุณภาพ
การสอนหรือการปฏิบัติงานต่ํา ผูเรียนก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ไปดวย ดังนั้น
ผูบริหารจะตองสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่องสอดคลองกับศักยภาพความ
ต อ งการจํ า เป น ที่ แ ท จ ริ ง ของครู มี ก ารวางแผน พั ฒ นาบุ ค ลากร กํ า กั บ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ (Chrispeels, 1990; Purkey & Smith, 1983 ; Shannon &
Bylsma, 2003) ทั้งนี้ครูที่สอนในสถานศึกษาจะตองไดรับการพัฒนา โดยเนนใหตระหนัก
ถึงความสําคัญของหลักสูตรการสอน การประเมินผลอยางเปนระบบ จัดใหมีการเยี่ยมชั้น
เรียน กํากับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร เนนงาน
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วิชาการ พัฒนาวิชาชีพของครู และพยายามใหขอมู ลปอนกลับแกครู และนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ (วิโรจน สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ, 2546; Alig-Mielcarek, 2003)
2.4 ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ ผลการวิจัย พบวา ปจจัยความ
รวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา และมีอิทธิพลรวมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ขอคนพบดังกลาว สามารถอธิบายไดวา ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ มีอิทธิพล
ทางตรง เปนเรื่องที่มีความสําคัญตัวแปรหนึ่งเพราะเปนสภาพที่เกิดขึ้นในองคการเปนผลมา
จากผู บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ทํ า ให แ ต ล ะองค ก ารมี ค วามแตกต า งกั น อั น
เนื่องมาจากเทคนิควิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแลว ผูบริหารตองคํานึงถึง
ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติโดยตองเรียนรูการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ 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) ความมั่นคง 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 ถาผูบริหารตองการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคการเพื่อใหเกิด
สมรรถนะของผูเรียนอันจะสงผลถึงตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การบริห ารงานวิช าการของสถาบัน การอาชีว ศึกษา ผูบริหารตองสงเสริมความรว มมือ
สนับสนุน ของผูปฎิ บัติโ ดยคํานึ งถึง ความพึงพอใจในงานของครู ความสามารถในการ
ปรับตัวของครู การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เปนแนวปฏิบัติ
ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้ จึงมีความนาเชื่อถือได และสามารถนําผลการวิจั ย ที่
สงผลถึงการบริหารงานวิชาการคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการ
ในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของ ผูปฏิบัติ ไปเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับใช
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการผูบริหารบุคลากร ผูเรียน เทคโนโลยีตาง ๆ ใหเกิดผล
สํา เร็ จ อยา งต อเนื่อ งและเปน ประโยชนต อ ผูบ ริห ารที่จ ะนํ าไปพั ฒ นาสถานศึก ษา และ
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สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ตลอดจนถึ ง หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบนํ า ไปใช กํ า หนดนโยบาย
วางแผนพัฒ นาความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และสถาบันการ
อาชีวศึกษา ใหเปนไปอยางมีทิศทางมีความเปนไปได และมีความเหมาะสมตอไป รวมถึง
เปนขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางในการวิจัยครั้งตอไปในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้ง
นี้ เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูใหมที่หลากหลาย ทันสมัย และสามารถนําไปใชเปน แนว
ทางการบริหารงานวิชาการตอไป
การวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 2 ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ขอเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษาตั ว แบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งนี้ ผลที่ปรากฏจากการวิจัยทั้งในสวนที่
เกี่ยวของกับความสอดคลองกลมกลืนของรูปแบบและสวนที่เกี่ยวของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผูวิจัยนําแนวคิดกําหนดขอเสนอแนะ
เพื่อ ประโยชน ตอ การพัฒ นาโดยให ขอ เสนอแนะไว 2 ประการ คื อ ข อเสนอแนะ จาก
ผลการวิจัย ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
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1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรใชเปนแนวทางกําหนดใหการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหเกิดความสําเร็จอยางตอเนื่องโดยใหความสําคัญ
กับปจจัยทั้ง 4 ปจจัยคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการในการ
สื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติเนื่องจากเปนปจจัยที่สามารถพยากรณการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดเปนอยางดีโดยมีลักษณะตามตัวชี้วัดของ
แตละปจจัย ทฤษฎี หลักการ ตลอดจนแนวทางที่ปรากฏใหมีความเหมาะสมกับบริบทของ
สถาบันการอาชีวศึกษา
1.2 ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาปจจัยตามลําดับ ดังนี้ ภาวะผูนําทาง
วิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของ
ผูปฎิบัติ ซึ่งป จ จัย ภาวะผู นําทางวิช าการของสถาบัน การอาชี ว ศึกษา มีค าสัมประสิท ธิ์
อิทธิพลรวมสูงสุดตอการเปนตัวแบบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ อีกทั้งคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมสงผาน สมรรถนะองคการ กระบวนการในการสื่อสาร และ
ภาวะผูนําทาง วิชาการ สมรรถนะองคการ สงออมผานความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ
ไปยังการบริหารงานวิช าการแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาสามารถ ใชส มรรถนะ
องคการ กระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติรวมกันเพื่อใช
ในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดดี ดังนั้นผูบริหารควรนําไปสราง
และพัฒนาองคการในเรื่องตาง ๆ และสามารถใชกระบวนการเชนเดียวกับงานวิจัยนี้ได
กลาวคือ มีการสรางกรอบ รางรูปแบบ พัฒนาตัวแปร ใชวิธีการทดสอบเพื่อยืนยันทางสถิติ
จะทําใหไดตัว แปรที่มีประสิทธิภ าพไปใชในการกําหนดนโยบายและใชในการประเมิ น
การดําเนินงานนั้น ๆ ได
1.3 ควรพัฒนาปจจัยในตัวแบบตาง ๆ เพื่อใหมีอิทธิพลทางออมที่จะ
สงผลตอการบริห ารงานวิช าการของสถาบัน การอาชีว ศึกษา โดยคํานึงถึ งการพัฒ นาที่
สงผานการพัฒนาในปจจัยอื่น ๆ ตามลักษณะความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน 3 ตัวแบบ
ดังนี้
ตัวแบบที่ 1 พัฒ นาปจ จัย ภาวะผูนําทางวิชาการ เพื่อสงผล
การพัฒนาผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ
ตัวแบบที่ 2 พัฒ นาปจจัย สมรรถนะขององคการ เพื่อสงผล
การพัฒนาผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ
ตัวแบบที่ 3 พัฒนาปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อสงผล
การพัฒนาผานปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เปนการนําตัวแปรที่คาดวาจะเปนตัวแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ซึ่งในแตละองคประกอบอาจจะได รับอิทธิพลจากตัวแปรอื่น ๆ ที่ไมไดนํามา
ศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ดวย
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัย ในเชิงลึกโดยการใชวิธีวิจัย เชิงคุณภาพใน
สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ หรือการวิจัย กรณี
ศึกษา (Case Study) เพื่อคนหาองคประกอบทางการบริหารอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือจาก
การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใหไดตัวแบบที่เหมาะสม และสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมาก
ที่สุด
2.3 ควรทําการวิจัยเพื่อสรางเกณฑการประเมิน หรืออาจจะพัฒนาตัวแบบ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ใหมีความชัดเจนมากขึ้นและเหมาะกับ
บริบทของแตละสถาบัน
บรรณานุกรม
กิตติมา ปรีดีดิลก. (2545). ทฤษฎีการบริหารองคการ. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ.
ธงชัย สันติวงษ. (2539). องคการและการบริหาร. พิมพครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: ไทย
วัฒนาพานิช.
ธีรเดช ฉายอรุณ. (2552). การพัฒนาสุขภาพเชิงพื้นที่ หลักการกรณีศึกษาและขอเสนอที่
ทาทายตอการขับเคลื่อนสุขภาพภาคกลาง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิโรจน สารรัตนะและอัญชลี สารรัตนะ. (2546). ปจจัยทางการบริหารกับความเปน
องคการแหงการเรียนรู ผลการวิจัย: ขอเสนอเพื่อการพัฒนาและการวิพากษ.
กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์.
วรเดช จันทรศร. (2539). ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร: รวมบทความทางวิชาการ
2498- 2538. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
เสาวนี ตรีพุทธรัตน. (2548). ปจจัยองคการที่สงผลตอความมีประสิทธิผลในการนํา
หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไปใชในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน.

268

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

สุภมาศ อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. (2552). สถิติ
วิเคราะหสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร : เทคนิคการ
ใชโปรแกรม LISREL. กรุงเทพฯ : มิสชั่นมีเดีย.
สมคิด สรอยน้ํา. (2547) การพัฒนาตัวแบบองคกรแหงการเรียนรูในโรงเรียน.
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยขอนแกน.
ภรณี กีรติบุตร มหานนท. (2549). การประเมินประสิทธิผลขององคการ. กรุงเทพฯ:
โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส.
อมรา จํารูญศิริ. (2555). รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่สงผลตอ
การเปนชุมชนแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย.
Alig-Mielcarek, M. J. (2003). A model of school success: Instructional
leadership, academic press, and student achievement. Dissertation
Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of
Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University.
Retrieved July 21, 2006, from http://www. ohiolink.edu/etd/sendpdf.cgi?acc _num = osu1054144000.
Blasé, J., & Blasé, J. (2004). Handbook of Instructional Leadership. 2nd ed.
Thousand Oaks. California: Corwin Press.
Hoy,W.K,&,C.G. Miskel. (2001). Educational Administration: Theory,
Research, and Practice. 6thed. New York: McGraw-Hill.
Leithwood, K. & Duke, D. (1999). A Century’s Quest to Understand School
Leadership. New York: McGraw-Hill.
Mc Ewan, E. K. (1998). Seven Steps to Effective Instructional leadership.
California: Corwin Press.
Mc Gettrick, A. & Mansor, N. (1999). Standards and level- a case study.
Assessment & evaluation in higher education. 24 (2), 131-140.

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

269

Murphy, J.F. Hallingger, P., & Mesa, R.P. (1990) “School effectiveness
checking progress and assumptions and developing a role for
state and federal government”. Teacher College Record. 86, 61641.
Chripeels, J. H. (1992). Purposeful Restructuring. London: Falmer Press.
Murphy, J., & Datnow, A. (2003). Leadership lessons from comprehensive
school reform designs. in J.Murphy & A. Datnow Leadership
lessons from comprehensive school reforms, 263-78.
Purkey, S. C. & Smith, M. S. (1983). Effective school: A review. The
Elementary School Journal. 38 (1), 81-89.
Portin, B. S. (2001). Explorations in principal leadership across an array of
school types. Paper presented at the annual meeting of the
university council for educational administration. Ohio :
Cincinnati.
Seyfarth, J. T. (1999). The principal: New leadership for new challenger.
New Jersey : prentice-hail
Shannon & Bylsma, (2003). The new science of management decision.
New York: The free press.
Sheppard, B. (1996). Exploring the transformation nature of instructional
leadership. Alberta Journal of Educational Research. 42(4), 325344.
Steers. R. M., & Rhodes, S. R. (1993). Major influences on employee
attendance : A process model. Journal of Applied Psychology.
63(4), 39 1-407.
Weber. (1996). School Leadership and Complexity Theory. New York:
Routledge Falmer.

