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Abstract 

The objective of this research were to: 1) study and develop structural relationship model 
of factors effecting Academic Administration for Vocational Institutes (According to Vocational 
Act 2008); 2) the validity of the linear structural relationship structural model of the effectiveness 
of Academic Administration for Vocational Institutes (based on the Vocational Act 2008). The 
research had 2 phases: - phase 1 Studying Academic Administration variables by Documentary 
Analysis and In-depth Interview directors of Ministry of education and directors of vocational 
institutes by Purposive Selection of 8 directors in 2010. The qualitative data were analyzed 
through content analysis. Phase 2 was a survey Research. The sample purposive Selection for    
the dominant quantitative study consisted of 415 Vocational colleges in 2011. The measuring 
instrument used for this research is a five point Likert scale Questionnaires. The quantitative data 
were analyzed using basic statistic analysis, factor analysis, one-way ANOVA, stepwise multiple 
regression analysis, and LISREL analysis. The structural model was tested by Peason’s product 
moment correlation coefficient. The variables consisted of 19 observed variables. The exogenous 
variables in this research consisted of 2 factors; Instructional leadership and Organization 
Competencies .The endogenous variables consisted of 3 factors; Instructure Management Co-
Operative Communications Organization  

It major findings were as follows: (1) The Measurement in Structural Model have 
standardized factor loadings which were good predictors of the total effectiveness (R2) that is 
insignificant different average of all factors at .01. (2) The effect of Factor in Structural Model.  
The direct effects exogenous variables in this research:-Instructional leadership and Organization 
Competencies and direct effects to In structure Management by Instructional leadership and In 
structure Management insignificant different average, and indirect effects passed 
Communications Organization insignificant different average of all factors at.01, direct effects 
between Organization Competencies and In structure Management insignificant different average, 
and indirect effects passed for Co-Operative  insignificant different average of all factors at.01.  
(3) All models were analyzed for direct effects, indirect effects, and total effect of each factor, as 
fit to the empirical data. The goodness of fit statistics results showed An Effectiveness Model of 
Academic Administration for Vocational Institutes (According to Vocational Act 2008): - Direct 
Effect has 2 factors:- Instructional leadership and Communications Organization Indirect Effect 
has 3 factors:- Instructional leadership and Communications Organization Communications 
Organization Total Effect has 4 factors: - Instructional leadership Communications Organization  
Communications Organization Co-Operative    
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ตัวแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
ตามแนวพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

นางอัชฌพร  อังกินันทน์1 
สมคิด สร้อยนํ้า2  

แน่งน้อย ย่านวารี3  
สวัสด์ิ  โพธิวัฒน์3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัย         

2) ตรวจสอบความตรงของตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัย
การบริหารงานวิชาการจากเอกสารผลงานวิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารผู้บริหารระดับกระทรวงโดยเลือกแบบ
เจาะจงจํานวน 8 คน ผลนํามาวิเคราะห์เน้ือหาจัดกลุ่มตัวแปร ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงสํารวจเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงผู้บริหารสถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 415 แห่งใช้แบบสอบถามมาตรวัด 5 ระดับ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นความสอดคล้องของปัจจัยที่ส่ง ผลซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยใช้โปรแกรม LISREL เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 19 ตัวซึ่งเป็น
องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัว ภาวะผู้นําทางวิชาการและสมรรถนะองค์กร ตัวแปรแฝงภายใน      
มี 3 ตัว ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฎิบัติ กระบวนการในการสื่อสาร 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแยกวิเคราะห์ตามลักษณะของตัวแปรแฝงภายนอกและภายใน สรุปผล 1) รูปแบบ
การวัดโครงสร้างเชิงเส้นค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์      
(R2) แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีอิทธิพลการวัด
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจัยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
องค์ประกอบได้ 2) เส้นทางอิทธิพลขององค์ประกอบรูปแบบโครงสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการ สมรรถนะองค์กร
เป็นตัวแปรแฝงภายนอกมีอิทธิพลตรงต่อกันภาวะผู้นําทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการอ้อมผ่านกระบวนการในการสื่อสาร สมรรถนะองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการอ้อมผ่านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฎิบัติ 3) อิทธิพลค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานระหว่างตัวแปร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง ภาวะผู้นําทางวิชาการและสมรรถนะองค์กรมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางอ้อม ภาวะผู้นําทางวิชาการ สมรรถนะองค์กรและกระบวนการในการสื่อสารมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลทางตรงเชิงบวก ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวม ภาวะผู้นําทางวิชาการ สมรรถนะองค์กร กระบวนการในการสื่อสาร 
ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฎิบัติ มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรงเชิงบวก  

 

คําสําคัญ: ตัวแบบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สถาบันการอาชีวศึกษา ประสิทธิผลการบริหารงาน 
             วิชาการ   
                                                            
1 บัณฑิตศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2 รองศาสตราจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
  เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ คือ 

การทําให้คนมีความสุข ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการมี
สุขภาพแข็งแรง ครอบครัวที่อบอุ่นมีสภาพแวดล้อม
ที่ดีมีสังคมที่สันติ เอ้ืออาทร มีการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การทํางาน การส่งเสริมการคุ้มครองแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม การสร้างงานให้ประชาชนในวัย
ทํางาน (Ham & Hill, 1993) กระแสโลกาภิวัตน์ 
การเป ล่ียนแปลง ท่ี เ กิดขึ้ น ในไทยและความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการความรู้เทคโนโลยี ส่งผลกระทบ        
ต่อระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างมาก
ปัจจุบันเป็นยุคสังคมความรู้ (Knowledge-based 
society) ซึ่งประกอบด้วยธรรมชาติความรู้และความรู้ 
(Knowledge nature & knowledge) กระตุ้นให้
การดําเนินงานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพ (Lueng, 
2001; Williams & Michael, 2004; วิจารณ์  พานิช, 
2547; บุญส่ง หาญพานิช, 2547) ความรู้และภูมิปัญญา
ของสังคมถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกับนานาชาติ ส่งผล
ให้ทุกประเทศท่ัวโลกทบทวนบทบาท แนวทางการ
จัดการศึกษาจริงจังด้วยเป้าหมายเพ่ือสร้ ้างและ
พัฒนากําลังคนที่มีความรู้ความสามารถนําการ
พัฒนา เศรษฐกิ จสั งคมการ เมื อง วัฒนธรรม          
ให้ก้าวสู่่ศตวรรษใหม่่อย่างมั่นคงยั่งยืน 
  การอาชีวศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษา   
และฝึกวิชาชีพเพ่ือผลิตพัฒนากําลังคนระดับฝีมือ
ระดับเทคนิคเพ่ือเพ่ิมระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นการ
ประกอบอาชีพอิสระที่สอดคล้องกับการพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  สํ า นั ก ง า น          
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษาตระหนั กถึ ง
ความสําคัญของการเร่งรัดพัฒนาการอาชีวศึกษา
เพ่ือรองรับนโยบายกระทรวง ศึกษาธิการท่ีเร่งรัด

การปฏิรูปการศึกษา โดยอาชีวศึกษาจัดการศึกษา
อาชีพต ามพร ะ ร าชบ ัญญ ัต ิก า ร อาชีวศึกษา         
พ.ศ. 2551 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2544) ไว้ 3 รูปแบบคือการอาชีวศึกษาใน
ระบบนอกระบบ และระบบทวิภาคีเป็น สิ่งสําคัญ 
ในการผลิตกําลังคนระดับกลาง และระดับสูงสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ค้นคว้าวิจัยให้บริการวิชาการ
แก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวม
วิทยาการการอาชีวศึกษาจึงถูกคาดหวังให้เป็น
เครื่องมือพัฒนาประเทศเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Change agent) ไปสู่สังคมที่พึง
ปรารถนาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ได้จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง ด้วยเหตุน้ี 
การหาตัวแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ในสถาบันการอาชีวศึกษาจึงสําคัญ จากสภาพ
ปัจจุ บันแนวโน้มส่ งผลใ ห้สถานศึกษาสั ง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการ
กําหนดเป้าหมายพัฒนาไปสู่ทิศทางแนวโน้มการ
ปรับเปลี่ยนอนาคตให้ พันธกิจของสถานศึกษา
ตอบสนองความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไป    
ซึ่ งม าตรฐานค ุณภาพการศ ึกษาค ือ  ผู้ เ รี ยน               
ที่มีคุณภาพสูงสุด ประสิทธิผลขององค์การเป็น
แนวคิดสําคัญของทฤษฎีการพัฒนาองค์การซึ่งเน้นที่
“คุณภาพ (Quality)”“ความเป็นเลิศ (Excellence)” 
“การปร ับปร ุงอย ่า งต ่อ เ นื ่อ ง  (Continuous 
improvement)”แ ล ะ “ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
(transformation)” ซึ่งก็คือ ความมีประสิทธิผล
ขององค์การ (Getzels, Lipham & Campbelel, 
1968 อ้างอิงใน Hoy & Miskel, 2001) ให้
ท ัศนะว ่าประส ิทธ ิผลของโรงเรียนวัดได้จาก
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑ์กําหนดไว้เดิมมี
ความสัมพันธ์เพียงใด แฮนด้ี (Handy, 1985) ให้ทัศนะ
เรื่องเดียวกันว่าเป็นการประเมินผลกระทบจากตัว
แปรต่อ ผลลัพธ์องค์การ ส่วนไลต์ฟุต (Lightfoot, 
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1986) สรุปประสิทธิผลวัดจากความสามารถของ
โรงเรียนที่สามารถพัฒนาสติปัญญานักเรียนให้
สูงขึ้นได้ภายใต้ทรัพยากรที่จํากัด การกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
กระทรวง ศึกษาธิการไปยังสถานศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่สร้างและ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้มีความสุข ผู้วิจัยมี
แนวคิดที่จะค้นพบตัวแบบที่จะกําหนดทิศทางใน
การพัฒนางานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา  
ที่จัดต้ังขึ้นใหม่ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือ
รองรับความเปล่ียนแปลงทางวิชาการในอนาคตจาก
ความคิดเห็นของผู้มีที่ เกี่ยวข้องและมุมมองของ
ผู้เช่ียวชาญ การที่จะพัฒนางานวิชาการของสถาบัน
การอาชีวศึกษาให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่
ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาการศึกษาผู้วิจัยตระหนักถึง
ปัญหาความจําเป็นที่จะศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยที่ส่งผลต่อ การบริหารงาน
วิชาการในโอกาสการขยายหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีสายปฏิบัติการ และเพ่ือนําข้อค้นพบมาใช้เป็น
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาการ ในสถาบัน
การอาชีวศึกษา เพ่ือนําเสนอตัวแบบประสิทธิผล  
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ตามแนวพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
(สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2544) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 
1. ศึกษาและพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร 
งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาตามแนว 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

    2. เพื่อตรวจสอบความตรงของตัวแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
ตามแนวพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

  กําหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยใช้
วิธีการเลือกประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งหมด
จํานวน 415 แห่งได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
และรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ ซึ่งเป็นตัวแทน
ของสถานศึกษาจํานวนแห่งละ 2 คน รวมจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง 830 คน สําหรับการวิจัยครั้งน้ี มี
พารามิเตอร์ที่ ต้องการประมาณค่า จํานวน 49 
พารามิเตอร์ ซึ่งคํานวณตามคําแนะนําของแฮร์ 
และคณะ (Hair et al., 2006) ที่แนะนําว่าสัดส่วน
ระหว่างพารามิเตอร์: หน่วยตัวอย่างไม่น้อยกว่า1:10 
จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 490 แต่เนื่องจากอัตรา
การตอบกลับของแบบสอบถามท่ีส่งกลับทาง
ไปรษณีย์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบกลับด้วยความ
จริงใจคิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะห์
ได้ (วิภา บําเรอจิตร, 2542) ดังน้ันเพ่ือให้การวิจัย     
มีข้อมูลเพียงพอที่จะนํามาวิเคราะห์ผู้วิจัยจึงกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 473 คน 
 
คําถามการวิจัย 
 ความสัม พัน ธ์ โครงส ร้าง เ ชิ ง เส้ นมี
องค์ประกอบอย่างไรและความสัมพันธ์โครงสร้าง 
เ ชิงเส้นของปัจจัยที่ ส่ งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา        
ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร   
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
ในระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัย

การบริหารงานวิชาการ แหล่งข้อมูล คือ การวิเคราะห์
เอกสาร ศึกษาจากตํารา เอกสาร วารสาร ผลงานวิจัย
ด้านนโยบาย และด้านการบริหารงานวิชาการ และ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารผู้บริหาร ระดับกระทรวง 
ผู้บริหารระดับสูงสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ เป็นคณะกรรมการในการ
ดําเนินการจัดต้ังสถาบัน และนํานโยบายตาม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ลงสู่ 
การปฏิบัติซึ่ งผู้ วิจัยใช้วิ ธีการเลือกแบบเจาะจง
จํานวน 8 คน ในปี พ.ศ. 2552 ผลการสัมภาษณ์ 
ผู้ ใ ห้ข้อมูลได้ นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหาจัดข้อมูลเป็นกลุ่มตัวแปร ในระยะที่ 2
เป็นขั้นตอนการวิจัยเชิงสํารวจใช้ วิ ธีการเลือก
ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทั้งหมดจํานวน 415 แห่ง ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น และ      
ความสอดคล้องของปัจจัยที่ส่งผลซึ่งกันและกัน     
ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยใช้โปรแกรม LISREL 
ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทั้งหมดในโมเดลโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ทั้งหมด
จํานวน 19 ตัว 
 
สรุปผลการวิจัย 
  ในการดําเนินการวิจัยระยะท่ี 1 เป็น     
การวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการ 
แหล่งข้อมูล คือ การวิเคราะห์เอกสาร ศึกษาจาก
ตํารา เอกสาร วารสาร ผลงานวิจัยด้านนโยบาย  
และด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ร่างตัวแบบ
ของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ (Instructure 

management)  ประกอบด้วยตัวแปรแฝง คือ 
ภาวะผู้นําทางวิชาการ (Instructional leadership)
สมรรถนะองค์กร (Organization competencies) 
ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฎิบัติ (Co-operative) 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกได้นําผลมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาจัดข้อมูลเป็นกลุ่มตัวแปร
พบตัวแปรแฝงเพ่ิมขึ้นอีก 1 ตัวแปรคือ กระบวนการ
ในการสื่อสาร (Communications organization) 
ในการดําเนินการวิจัยระยะท่ี 2 เป็นขั้นตอนการวิจัย
เชิงสํารวจใช้วิธีการเลือกประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม เมื่อได้
ข้อมูลตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง    
ตัวแปรทั้งหมดในโมเดล โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างตัวแปรสังเกต     
ได้ทั้งหมดจํานวน 19 ตัว ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
ตัวแปรแฝงจํานวน 5 ตัว คือ ภาวะผู้นําทางวิชาการ
สมรรถนะองค ์กร  กระบวนการในการสื่อสาร    
ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฎิบัติ ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันแยกการวิเคราะห์ตามลักษณะของตัวแปรแฝง 
จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ตัวแปรแฝงภายนอก 
(Exogenous variables) มีจํานวน 2 ตัวแปร คือ
ภาวะผู้นําทางวิชาการสามารถวัดได้จากตัวแปร
สังเกตได้จํานวน 5 ตัว คือ มุมมองแนวโน้มการ
เปลี ่ยนแปลงด้านหลักสูตร การประเมินผู ้เรียน 
การจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การประเมินการสอนของครู การวางแผนเพ่ือพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ ตัวแปรแฝงสมรรถนะองค์กร
สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกต ได้ 3 ตัวคือสภาพ 
แวดล้อมโครงสร้างองค์การนโยบายการปฏิบัติงาน
2. ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous variables)   
มี 3 ตัวแปร คือ 1) ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปรคือ 
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การ
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จัดทําทะเบียนวัดผลประเมินผลการส่งเสริมคุณภาพ
จัดการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 2) ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฎิบัติวัด
ได้จากตัวแปร สังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจ
ในงานของครู ความสามารถในการปรับตัวของครู 
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง 3) กระบวนการใน
การส่ือสารวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรคือ 
การส่งข่าวสาร การใช้ช่องทางในการส่งข่าวสาร 
การรับข่าวสาร  
 
เส้นทางอิทธิพลขององค์ประกอบในรูปแบบ
โครงสร้าง (Structural Model)  

จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูลความตรง           
เชิงโครงสร้างตามการวิเคราะห์องค์ประกอบ        
เชิงยืนยันของสมการโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัย         
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
พบว่า รูปแบบสมมติฐานที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้นตาม
ทฤษฎีในครั้งน้ีไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาได้จาก ค่าสถิติที่ใช้
วัดความกลมกลืนของรูปแบบคือ ค่าไค-สแควร์          

(2)=518.52 ที่ค่าองศาอิสระ (df)=142 ค่าความ
น่าจะเป็น (p)=0.00 ค่าดัชนี GFI=0.90 AGFI=0.86 
RMSEA=0.075 SRMR=0.038 และ CN=174.50 
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีค่าเป็นบวกและ
แตกต่างจากศูนย์อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่  
ระดับ .01 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้ (AGFI)=0.86 ตํ่ากว่า 0.90 ค่าตัวอย่างวิกฤต
(CN)=174.50 ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 200 นอกจากน้ี
ยังพบว่า ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (ผลหารของค่า   
ไค-สแควร์ด้วยค่าองศาอิสระ) ได้เท่ากับ 4.089 ซึ่ง     
มีค่าเกิน 2.00 การวิเคราะห์เศษเหลือหรือความ
คลาดเคลื่อน (Analysis of residuals) ได้ค่าความ
คลาด เคลื่ อน ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน 

(Standard residual) มีค่าสูงสุด = 8.67 ซึ่งตาม
เกณฑ์แล้วไม่ควรเกิน 2.00 สุภมาส อังสุโชติ  
สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
(2552) ซึ่งแสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของรูปแบบมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไปทําให้กราฟ
คิวพล็อต (Q-plot) มีความชันน้อยกว่าเส้นทแยงมุม 
แสดงว่ารูปแบบสมมุติฐานยังไม่สอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงทําการปรับ
รูปแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์    
โดยการเพ่ิมพารามิเตอร์ (ธีรเดช ฉายอรุณ, 2552)   
ให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธ์กัน  
ได้ตามคําแนะนําในดัชนีปรับโมเดล (Modification  
indices) ของโปรแกรมลิสเรลที่ว่า ค่าไค-สแควร์ 
จะลดลงมากหากยอม ผ่ อนคลาย ใ ห้ ค ว าม
คลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธ์กันได้ อาศัย
ความรู้ในเชิงทฤษฎีประกอบในการปรับรูปแบบ 
โดยผู้วิจัยได้ปรับเพิ่มพารามิเตอร์จํานวน 121 คู่ 
ได้แก่ TE จํานวน 48 คู่ TH จํานวน 45 คู่ และ 
TD จํานวน 28 คู่ ซึ่งหลังจากการปรับรูปแบบดังกล่าว
ทําให้โมเดลสมมุติฐานที่ผู้ วิจัยพัฒนาข้ึนมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพประกอบ 1
ต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 1 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  
 

หลังการปรับรูปแบบและมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลมาตรฐานระหว่างตัวแปรสาเหตุ และ      
ตัวแปรผล พิจารณาจากค่าเมทริกซ์สัมพันธ์ของ    

 

ตัวแปรแฝงในรูปแบบการวิเคราะห์โปรแกรม         
ที่ศึกษามีผลดังปรากฏในตาราง 1 

 

ตาราง 1 เมทริกซ์สมัพันธ์ของตัวแปรแฝง 
 

ตัวแปร COOR COOP INMA INLE COMO 
COOR 1.00     
COOP  0.82**    1.00    
INMA  0.81**    0.83**  1.00   
INLE  0.73**    0.72**  0.86** 1.00  
COMO  0.83**    0.84**  0.83**  0.74** 1.00 

** หมายถึง p≤ .01, * หมายถึง p≤ .05  
 

ผลการ พัฒนารูปแบบความ สัม พัน ธ์
โครงสร้ า ง เ ชิ ง เส้ นของ ปัจจั ยที่ มี อิท ธิพล ต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถาบัน 
การอา ชี วศึ กษา  ตามแนวพระราช บัญญั ติ        
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สามารถเสนอประเด็น
สําคัญได้ 3 ประเด็นคือ 1) รูปแบบการวัดในรูปแบบ
โครงสร้างเชิงเส้น 2) เส้นทางอิทธิพลขององค์ประกอบ

ในรูปแบบโครงสร้าง 3) ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม สรุปได้จาก    
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน
ระหว่างตัวแปรสาเหตุ และตัวแปรผลจะส่งผลถึง
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถาบัน 
การอาชีวศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังน้ี 
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 ตาราง 2 ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานระหว่างตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล หลังปรับรูปแบบ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคิด 
ทฤษฎีงานวิจัยที่เก่ียวข้องผู้วิจัยและการสัมภาษณ์
เชิงลึกได้สังเคราะห์ตัวแปรแฝงเป็นกรอบแนวคิด
ร่างปัจจัยตัวแบบประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการ 5 ตัว ประกอบ ด้วยตัวแปรสังเกตได้รวม 
19 ตัว เป็นข้อมูลตัวแปรที่ศึกษาเหมาะสมที่จะ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นศึกษาตัว
แปรที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการอาชีวศึกษาที่
สอดรับ กับขอบข่ ายการบริหารงานวิชาการ
อาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้หลอมรวมเกณฑ์การประเมิน
แนวคิดของนักวิชาการเข้าด้วยกันโดยกําหนดตัว
แปร เ ป็ น ไปตาม เกณฑ์ กา รป ฏิ บั ติ ง านของ
อาชีวศึกษา ตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัว คือ ภาวะ
ผู้ นําทางวิชาการ และสมรรถนะองค์กรพบว่า 

รูปแบบการวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์อย่างแท้จริงบทบาทของผู้บริหาร ต้อง
ใ ห้ความสําคัญต่อการเป็นผู้ นํ าทาง วิชาการ
สอดคล้องกับ เมอร์ ฟ่ี  มีซ่ า และฮาลลิงเกอร์ 
(Murphy, Mesa, & Hallingger, 1985) พัฒนา
ตัวแบบของการจัดการด้านการเรียนการสอนพบว่า
ความก้าวหน้าของโรงเรียน การพัฒนาบุคลากร 
การเปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ือสร้างแนวคิดภาวะผู้นํา
ทางวิชาการ มีการพัฒนาพันธกิจเป้าหมายการ
บริหารจัดการผลิตการศึกษา การส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ทางวิชาการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม      
ที่สนับสนุนงาน เลดท์วูด และดูค (Leithwood & 
Duke, 1999) มีแนวคิดภาวะผู้นํา 6 ประเด็นคือ 
ด้านจัดการเรียนการสอน เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ 

ตัวแปรผล R
2

 

ตัวแปรสาเหตุ 

ค่าสัมประ 
สิทธิ์อิทธิพล 

ภาวะผู้นําทาง
วิชาการ 
(INLE) 

สมรรถนะองค์กร 
(COMOR) 

กระบวนการ 
ในการสื่อสาร 

(COOR) 

ความร่วมมือสนับสนุน
ของผู้ปฎิบัติ 

(COOP) 

กระบวนการ 
ในการสื่อสาร

(COOR) 
0.71 

DE  
อิทธิพลทางตรง 

0.24**(0.06)4.22 0.65**(0.06)10.16   

IE 
อิทธิพลทางอ้อม 

- -   

TE  
อิทธิพลรวม 

0.24**(0.06)4.22 0.65**(0.06)10.16 -  

ความร่วมมือ
สนับสนนุของ

ผู้ปฎิบัติ 
(COOP) 

0.76 

DE 
อิทธิพลทางตรง 

0.11*(0.05)2.36 0.47**(0.07)6.69 0.33**(.07)4.58  

IE 
อิทธิพลทางอ้อม 

0.08*(0.03)3.04 0.19*(0,05)4.38 - - 

TE อิทธิพลรวม 0.19**(0.05)3.80 0.68**(0.06)11.70 0.33**(0.07)4.58 - 

ภาวะผู้นํา
ทางวิชาการ 

(INMA) 
0.85 

DE 
อิทธิพลทางตรง 

0.36**(0.05)7.01 0.14*(0.07)2.09 0.08(.07)1.18 0.20**(0.07)2.83 

IE 
อิทธิพลทางอ้อม 

0.06*(0.02)2.82 0.19*(0.05)3.48 0.07*(0.03)2.43 - 

TE  
อิทธิพลรวม 

0.42**(0.05)7.92 0.33**(0.05)6.67 0.15*(0.07)2.24 0.20**(0.07)2.83 

 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 
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ความเท่าทันสถานการณ์ เบลสและเบลส (Blase   
& Blase, 2004) สรุปว่า พฤติกรรมภาวะผู้นํา     
ทางวิชาการของผู้บริหารพิจารณาจากการจัด 
กรอบแนวคิดเป้าหมาย การสื่อสารเป้าหมาย      
การให้คําปรึกษาประเมินผลการเรียนการสอน  
การประสานงานหลักสูตร การกํากับติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียน การใช้เวลาในการเรียน
การสอนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ การบํารุงรักษา    
จัดสิ่ งจูงใจให้ครูผู้สอน การควบคุมมาตรฐาน     
ของวิชาการ จัดสิ่งจูงใจให้นักเรียนนักวิชาการไทย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) 
ได้กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
ต้นแบบ เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ความเป็นผู้นํา
ทางวิชาการไว้ 5 องค์ประกอบคือ มีวิสัยทัศน์ในการ 
จัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นํา
การใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน ส่งเสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร ใช้ในการปฏิรูป
การเรียนรู้ มีศักยภาพพ่ึงตนเองในการพัฒนางาน
วิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา 
กิตติมา ปรีดีดิลก (2545) ให้ทัศนะบทบาทการเป็น
ผู้นําต้องพัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตรการสอน 
การเ งิน  การจัดการสิ่ ง อํ านวยความสะดวก
ความสัมพันธ์ระหว่างงานโดยโยงสู่บทบาทหน้าที่  
ในการบริหารจัดการ และสมคิด สร้อยนํ้า (2547) 
ได้พัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังเคราะห์แนวคิดสําคัญเพ่ืออธิบาย
ปัจจัยเก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการท่ีเป็นปัจจัย
สาเหตุ ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
คือ คุณลักษณะที่ บ่งช้ีการเป็นผู้มีความรู้ความ
เข้าใจทฤษฎี ปรัชญาในหลักสูตร ตระหนักว่าไม่มี
วิธีการสอนใดที่ดีที่สุด ตระหนักถึงความสําคัญของ
หลักสูตรพัฒนาความเป็นมนุษย์เป็นตัวแบบเชิง
วิชาการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการให้เป็นไปตามแผนการสอนการยึดผู้เรียน

เป็นสํ าคัญ  สถานศึกษาสั ง กัดสํ า นักงานการ
อาชีวศึกษามีบริบทที่แตกต่างกันทั้งขนาดสถานที่ต้ัง 
พอร์ทีน (Portin, 2001) สรุปบทบาทผู้บริหารว่า 
การแสดงพฤติกรรมเป็นผู้นํา ในการส่งเสริมให้มี 
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนย่อมจะนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ เชฟเพิล์ด (Sheppard, 1996) 
พบว่า ความสัมพันธ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เรียนมีองค์ประกอบความสนใจในการพัฒนา
วิชาชีพ นํานวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการ
ปฏิรูปการศึกษา ธงชัย สันติวงษ์. 2539 อ้างถึงใน 
เสาวนี ตรีพุทธรัตน์, 2548) กล่าวว่าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เก่ียวข้องกับการคัดเลือกตัวบุคคล
และอบรมพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
องค์การสมัยใหม่ถือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนระยะยาวที่ต้องสนใจ
เป็นพิเศษเท่ากับเป็นการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น
ว่าองค์การจะประสบผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายระยะ
ยาวได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ที่เกิดจากการสรรหา 
คัดเลือกอบรม การประเมินผล การปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฮอย และมิสเกล 
(Hoy & Miskel, 2001) พบว่าคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานบ่งช้ีประสิทธิผลสําคัญของสถานศึกษา
ต้องส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง
สอดคล้องกับศักยภาพความต้องการ และจําเป็นที่
แท้จริงของครู วางแผนพัฒนาบุคลากร กํากับติดตาม
และประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ ธงชัย สันติวงษ์
(2539) กล่าวว่าสมรรถนะขององค์การเป็นปัจจัย
การบริหารจัดการประกอบด้วย คน วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เงินทุนนับเป็นปัจจัยที่สําคัญในการ
สนับสนุน เพ่ือเอ้ืออํานวยให้กิจกรรมขององค์การ
ดําเนินไปอย่างราบรื่น และสอดคล้องกับแนวคิด 
ของ เสตียร์ และโรเดส (Steers & Rhodes, 1985)   
ที่ให้ทัศนะว่า เป็นสมรรถนะการบริหารจัดการของ
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ผู้บริหารท่ีใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างเหมาะสม
เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จ และบรรลุผลตามเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คาสท์ และเจมส์ (Kast & 
James, 1973 อ้างถึงใน เสาวนี ตรีพุทธรัตน์, 2548) 
ว่าองค์การประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ มีความ
หลากหลายแตกต่างกันตามลักษณะสภาพแวดล้อม
องค์การมนุษย์และวัฒนธรรม ยุทธวิธี เทคโนโลยี 
ซึ่งต้องทํางานไปด้วยกัน จึงสามารถทําให้ระบบ 
การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน 
ดังน้ัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบประสิทธิผล  
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ตามแนวพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2551 จึงสามารถสรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการ
สนับสนุนเพ่ือเอ้ืออํานวยให้กิจกรรมขององค์การ
ดําเนินไปอย่างราบรื่นเหมาะสมเกิดผลสําเร็จ และ
บรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย ภาวะผู้นําทางวิชาการ สมรรถนะ
องค์กร กระบวนการในการสื่อสาร ความร่วมมือ
สนับสนุนของผู้ปฎิบัติ และจุดหมายปลายทางที่
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการล้วนแต่มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัว
แปรสังเกตได้ทั้ง 19 ตัวแปร   มีความสัมพันธ์เป็น
องค์ประกอบของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ตามแนวพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
อย่างแท้จริง  
 
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
  เมื่อตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีความตรง 

เชิงโครงสร้างตามการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันแล้วส่งผลต่อค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน
ระหว่างตัวแปรสาเหตุ และตัวแปรผล อันจะส่งผล
ถึงประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ รูปแบบการ
วัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และมีความสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบของรูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อตัวแบบประสิทธิผลการบริหาร งานวิชาการ    
ของสถาบันการอาชีวศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ  
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 อย่างแท้จริง เมื่อพิจารณา
จากค่าเมทริกซ์สัมพันธ์ของตัวแปรแฝงปรากฏ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผลการตรวจสอบ
อิทธิพลของตัวแปร 3 ประเด็น คือ 1) รูปแบบการวัด
ในรูปแบบโครงสร้างเชิงเส้น (Measurement in 
structural model) 2) เส้นทางอิทธิพลองค์ประกอบ
ในรูปแบบโครงสร้าง (Effect of factor in structural 
model) 3) ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรงอิทธิพล
ทางอ้อมและอิทธิพลรวม (Direct indirect and 
total effect) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้งชุด
สามารถวัดตัวแปรภาวะผู้นําทางวิชาการที่เช่ือถือ 
เมื่อพิจารณาจากค่าความเช่ือมั่นขององค์ประกอบ
ตัวแปรแฝงทุกตัว การผันแปรในตัวแปรสังเกตได้
เกิดขึ้นจากตัวแปรแฝงมากกว่าความผิดพลาดของ
มาตรวัด ดังน้ันรูปแบบการวัดสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ อิทธิพลการวัดสอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดของการวิจัย ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 19 
ตัวมีความสัมพันธ์ และเป็นองค์ประกอบรูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อตัวแบบประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาตามแนว
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 อย่าง
แท้จริง โดยตัวแปรสังเกตได้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนขององค์ประกอบตัวแปรแฝงแต่ละตัวได้ดี
ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ทุกตัว Joreskog & 
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Sorbom (1996) ได้เสนอว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ (R2) ของตัวแปรสังเกตได้มีค่าระหว่าง 0 
ถึง 1 ถ้ามีค่าสูงแสดงว่าแบบจําลองมีความเที่ยงสูง 
และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) เสนอว่า ค่าสถิติตํ่า 
แสดงว่า แบบจําลองมีความเที่ยงตรงตํ่า ในขณะที่ 
Saris & Stronkhorst (1987) เสนอว่า ค่าอํานาจ   
การพยากรณ์ที่ยอมรับได้ คือ 40 ขึ้นไป ดังนั้นค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของตัวแปรสังเกต 
ได้จํานวน 19 ตัวในงานวิจัยครั้งน้ี ส่วนใหญ่มีค่าเกิน 
40 ถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีและยอมรับได้ และเมื่อจําแนก
เป็นอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวม 
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีความตรง
สามารถอธิบายถึงประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการได้ดีจากผลการวิเคราะห์ และตรวจสอบ
ค่าสถิ ติที่ เ ป็นดัชนี ช้ี วัดความสอดคล้องความ
กลมกลืนงานวิจัยน้ีทุกค่า และผลการวิเคราะห์
เ ป็นไปตามเกณฑ์ที่ กํ าหนดแสดงว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้ างสมมุ ติฐานที่ กํ าหนด
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถือได้ว่า
เป็นรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ มีความน่าเช่ือถือและยอมรับได้   
  ดั ง น้ันผลการวิจั ยในครั้ ง น้ี จึ งมี ความ
น่าเช่ือถือได้และสามารถนําไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
สําหรับใช้เป็นแนวทางกําหนดตัวแบบประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ตามแนวพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ผู้บริหาร บุคลากร
ผู้เรียน และเทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดผลสําเร็จอย่าง
ต่อเน่ือง และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารท่ีจะนําไป
พัฒนาสถาบันการอาชีวศึ กษา  ตลอดจนถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบนําไปใช้กําหนดนโยบาย
วางแผนพัฒนาความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีทิศทาง     
มีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมต่อไป รวมถึง

เป็นข้อมูลสําหรับใช้เป็นแนวทางในการวิจัยครั้ง
ต่อไปในประเด็นที่เก่ียวกับงานวิจัยครั้งน้ี เพ่ือให้
ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยหลากหลาย และ
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการต่อไป จากผล
การวิเคราะห์ภายหลังการปรับรูปแบบความ 
สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถาบัน   
การอาชีวศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และได้ตรวจสอบค่าสถิติ   
ที่เป็นดัชนีช้ีวัดความสอดคล้อง ความกลมกลืน     
ที่กําหนดขึ้นสําหรับงานวิจัยน้ีทุกค่า พบว่า ผลการ
วิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น ซึ่งแสดงว่า 
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างสมมุติฐานที่กําหนด
ขึ้นมีความสอดคล้อง มีความกลมกลืนกับข้อมูล    
เชิงประจักษ์ จึงถือได้ว่าเป็นรูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นที่มีนัยสําคัญทางสถิติ มีความ
น่าเช่ือถือและยอมรับได้ ดังภาพประกอบ 2 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตัวแบบ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตัวแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถาบัน 
การอาชีวศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 การสร้างและพัฒนาองค์ประกอบในเร่ือง
ต่างๆ สามารถใช้กระบวนการ เช่นเดียวกับงานวิจัย
น้ีได้ กล่าวคือ มีการสร้างกรอบ ร่างรูปแบบพัฒนา
ตัวแปรและใช้วิธีการทดสอบเพ่ือยืนยันทางสถิติ          
จะทําให้ได้ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพไปใช้ในการ
กําหนดนโยบาย และใช้ในการประเมินการหรือ
ดําเนินงานน้ันๆ ได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช ้
 1. เ น่ืองจากการวิจัยครั้ง น้ี เป็นการนํา         
ตัวแปรที่ คาด ว่าจะเ ป็น ตัวแบบประสิท ธิผล           
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา 
ตามแนวพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ . 
2551 ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบอาจจะได้รับอิทธิพล
จากตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้นํามาศึกษาในคร้ังน้ีจึงควรมี

การวิจัยเก่ียวกับอิทธิพลตัวแปรอ่ืนๆ ที่นอกเหนือ 
จากกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ีด้วย 
 2. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สามารถนําตัวแบบที่ผ่านการพัฒนาจนมีคุณภาพ
ยืนยันได้ด้วยข้อมูลทางสถิ ติ น้ี ใ ห้สถาบันการ
อาชีวศึกษาเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหาร
ใช้ในการประเมินการบริหารจัดการ  ซึ่ งอาจ
ดําเนินการในสถาบันนําร่องก่อน ผลจากการ
ดําเนินการ สรุปเป็นแนวทางที่ควรปฏิบัติในโอกาส
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
   1. องค์ประกอบที่ผู้วิจัยนํามาศึกษาครั้งน้ี
อธิบายความแปรปรวนในตัวแบบประสิทธิผล         
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา 
ตามแนวพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ . 
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2551 ได้ในระดับหน่ึงการพัฒนาตัวแบบครั้งต่อไป
จึงควรศึกษาองค์ประกอบอ่ืนๆจากทฤษฎี รายงาน
การวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือนํามาพัฒนาเป็นตัวแบบที่
สามารถอธิบายประสิทธิผลได้สูงขึ้น 

2. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาตัวแบบประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถาบัน การอาชีวศึกษา 
ตามแนวพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ . 
2551 กับกลุ่มเป้าหมายอ่ืนเพ่ือการพัฒนาเป็น   
ตัวแบบที่สามารถอธิบายประสิทธิผลได้สูงขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกโดยการใช้
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในสถานศึกษาที่ประสบความ 
สําเร็จในการนํานโยบายตามแนวพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติหรือการวิจัย
กรณีศึกษา (Case study) เพ่ือค้นหาองค์ประกอบ
ทางการบริหารอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการวิจัย 
ในครั้งน้ี เพ่ือให้ได้ตัวแบบที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุด 
 4. ควรทําการวิจัยเพ่ือสร้างเกณ์การประเมิน
หรืออาจจะพัฒนาตัวแบบการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความชัดเจนมากข้ึน
และเหมาะกับบริบทของแต่ละสถาบัน 
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