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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีเป้าหมายของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาศึกษา แนวทางการบริหารวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันทางการ
บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ 
ความสำาเร็จในการทางการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ที่สังกัดวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 81 วิทยาลัยผู้บริหาร จำานวน 24 ท่าน ครูผู้สอน  
จำานวน 286 ท่าน รวม 310 ท่าน โดยมีการสุ่มแบบ หลายช้ัน (Multistage Random sampling)  
เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก ่แบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืดว้ยวิธกีารหาความตรงเชงิเนือ้หา 
ค่า IOC อยู่ระหว่า 0.60-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean)ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหก์ารวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยนืยนั 
(CFA) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (MRA) ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนคุณภาพในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีระดับการดำาเนินการบริหารคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.20) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าระดับการปฏิบัติในการ
บริหารคุณภาพในสถานศึกษาที่สูงเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ( =4.26) รองลงมาคือ  
ดา้นการทำางานเปน็ทมี ( =4.24) และด้านโครงสรา้งทีเ่กือ้หนนุ ( =4.23) ตามลำาดบั สว่นอนัดับสดุทา้ย
คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ( =4.14)
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2. ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การบรหิารทีม่คีณุภาพของวิทยาลัยอาชีวศกึษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความตรงเชิงโครงสร้างพิจารณาได้จากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลได้แก่ X2=1409.819, df= 1336, X2/ df= 0.0785, p = 0. 598,CFI = 0.981, TLI 
= 0.978, RMSEA = 0.014, SRMR = 0.070, WRMR = 0.321 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์น้ำา
หนักองค์ประกอบ (b) ขององค์ประกอบทั้ง7ด้านพบว่าค่าสัมประสิทธิ์น้ำาหนักองค์ประกอบทุกตัวมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งมีค่าตั้งแต่ -0.290 - 0.833โดยตัวบ่งชี้ที่มีน้ำาหนักองค์ประกอบสูงที่สุดคือ
ด้านภาวะผู้นำา (Leadership) (b= 0.833) ด้านการฝึกอบรม (Training) (b= 0.711)และด้านติดต่อ
สื่อสาร(Commu) (b= 0.508) ตามลำาดับ

3. การพยากรณป์ระสิทธิผลการบรหิารจดัการตามมาตรฐานการอาชวีศึกษาระหว่างตวัแปรการ
บริหารคุณภาพทั้งองค์การ กับประสิทธิผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวแปรองค์ประกอบการบริหารคุณภาพที่ได้รับการคัด
เลือกเข้าสมการ มี 4 ตัวแปรได้ร้อยละ66.3 โดยปรากฏตัวทำานายที่เด่นชัดมากที่สุดคือ ด้านการวัดผล
และประเมินการปฏิบัติงานซึงมีน้ำาหนักในการทำานาย (β) = .407รองลงมาเป็น ด้านการทำางานเป็นทีม 
มีน้ำาหนักในการทำานาย (β) = .367ด้านวัฒนาธรรมองค์กร มีน้ำาหนักในการทำานาย (β) = .222 และ
ด้านการศึกษาและการฝึกอบรมมีน้ำาหนักในการทำานาย (β) = -1.30 ตามลำาดับสามารถเขียนสมการ
ถดถอยที่ใช้ในการทำานายได้ดังต่อไปนี้
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the guideline on administration of 

Private Vocational College Quality in the Northeast of Thailand, 2) to study the confirmatory 
factor of administration in Private Vocational College Quality in the Northeast of Thailand, 3) 
to create the predicting equation of the success factors in administration in Private Vocational 
College Quality in the Northeast of Thailand that influenced the internal quality assurance 
according to the vocational education standard. The sample were 81 college administra-
tors and 286 teachers, using the multi–state sampling technique. The research instrument 
was questionnaires with Item-Objective Congruence (IOC) scores 0.60-1.00. The data were 
statistically analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, Confirmatory Factor 
Analysis (CFA), and Multiple Regression Analysis (MRA) by employing the Package Program. 
The research findings were as follows: 

1. The guideline on Administration of Private Vocational College Quality in the Northeast  
of Thailand, as a whole was rated at a high level ( =4.20). Having been separately  
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considered in each aspect were also rated at a high level and their mean values were 
ranged in descending order as follows: the aspect of communication ( =4.26), the aspect 
of teamwork ( =4.24), the aspect of support structures, and the aspect of Organizational 
Culture ( =4.14)

2. The result of analyzing confirmatory factors on Administration of Private Vocational 
College Quality in the Northeast of Thailand reviewed that there was construct validly or 
congruence with the empirical data. This could be considered from statistical values used 
for checking and the model validity including: c2= 1409.819, df = 1336, c2/ df = 0.0785, 
p-value = 0. 598, CFI = 0.981, TLI = 0.978, RMSEA = 0.014, SRMR = 0.070, WRMR = 
0.321. When considered in the factor loading, all seven factors loading were significant at .05 
level, ranging from -0.290 - 0.833. The highest factor loading were Leadership (b= 0.833), 
Training (b= 0.711), and Communication (b= 0.508), respectively.

3. Forecasting effectiveness of quality administration according to vocational Educa-
tion Standards between variable factors of total quality management and the administration 
effectiveness according to vocational Education Standards in Private Vocational College 
Quality in the Northeast of Thailand. There were 4 variable factors of quality administration 
was 66.3 percent has been selected to the equations. The best predictors appeared most 
pronounced were ranged in descending order as follows: the aspect of Measurement and 
evaluation of operations, which have a weight in the prediction (β) = .407, the aspect of 
teamwork have a weight in the prediction (β) = .367, the aspect of Organizational Culture 
have a weight in the prediction (β) = .222, and the aspect of Education and Training have 
a weight in the prediction (β) = -1.30, respectively. Can be written the regression equation 
used to predict were as follows: 
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บทนำา
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีทิศทาง
การบริหารอย่างเดียวกัน คือ การบริหารงานให้
บรรลุความสำาเร็จตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการกำากับ ดูแล ติดตาม ตรวจ

สอบและประเมินผลคุณภาพและประสิทธิผลการ
บริหาร จำานวน 7 มาตรฐาน คือ ด้านผู้เรียนและผู้
สำาเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษาดา้นหลกัสตูรและการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาด้านการบริการวิชาการและ
วชิาชพีดา้นนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์
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สร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกและด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา(สำานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา. 2554: 6) ซึ่งขณะน้ี
สถานศึกษาได้ปฏิบัติการบริหารคุณภาพมาระ
ยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้มีการประเมินคุณภาพการ
บริหารงานตามาตรฐานดังกล่าว

การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มี
จดุมุ่งหมายเพือ่เตรยีมคนใหเ้หมาะสมกบังานและ
อาชีพ โดยให้รู้จักที่จะเลือกงานให้ตรงกับความ
สามารถของตน อีกทั้งสามารถใช้ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
ดงัน้ันการอาชวีศกึษา จงึเปน็การศกึษาท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย ในปัจจุบันเทคโนโลยี ทางการเกษตร
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการต่างๆ ได้เจริญกว้า
หนา้ไปอยา่งรวดเรว็จงึจำาเปน็ตอ้งมกีารพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาให้เป็นการอาชีวศึกษาเพ่ือ
อาชีพในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างแท้จริงเพ่ือให้
ทันต่อความเจริญและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 
เมื่อพิจารณาถึงความต้องการและการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติ จะเห็นได้
ว่าการอาชีวศึกษามีบทบาทสำาคัญยิ่งในการสนอง
ความต้องการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติ โดยที่การอาชีวศึกษาเป็นแหล่ง
ผลิตแรงงานที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ
กับความต้องการด้านตลาดแรงงานประเทศด้วย 
โดยธรรมชาติของงานแล้วทางกรมอาชีวศึกษามี
ความหลากหลาย สลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา เพราะการสอนคนให้มีความรู้
ความสามารถเข้าสูโ้ลกอาชีพนัน้เปน็เรือ่งทีไ่มห่ยุด
นิ่ง เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอด
จนความกว้าหน้าทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาลกัษณะอาชีพและการทำางานกเ็ปลีย่น
ไปด้วย ถ้าจะเทียบกับจำานวนอาชีพที่มีอยู่จริง จึง
ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาให้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ท้ังน้ีโดยมุ่งเพ่ือ

เตรียมบุคคลสำาหรับงานอาชีพ โดยพัฒนาความ
รู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีทักษะ และเจตคติที่
จำาเป็นในการประกอบอาชีพระดับต่างๆ ที่มีอยู่
ในระบบเศรษฐกิจเพื่อผลิต และพัฒนากำาลังคน
สาขาวิชาชีพต่างๆ ในระดับต้นและระดับกลางให้
เหมาะสม

สถานศึกษาที่สังกัดกรมอาชีวศึกษา 
จำาเป็นที่จะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542ซึง่ในหมวดที ่4 เปน็การจดัการศกึษาซึง่เปน็
ทิศทางของกระบวนการจัดการศึกษาของชาติทุก
ระดบั สำาหรบัเปน็แนวทางในการจดัการเรยีนรูข้อง
ผู้เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญ
ที่สุดเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สถานศึกษา
จะต้องคำานึงถึงหลักที่ว่าผู้เรียนจะต้องมีความ
สำาคัญที่สุด สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ สถานศกึษาตอ้งดำาเนนิการ จดักจิกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
บูรณาการความรู้ด้านต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้สอนจัด
บรรยากาศ เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ให้
เกดิขึน้ไดท้กุเวลาทกุสถานที ่และเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 
2542 การปฏิรูปการเรียนการสอน ตามแนวทาง
การจัดการศึกษาในหมาด 4 ที่ให้ เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ การบริหารคุณภาพการเรียนการสอน จึง
เป็นงานหลักของสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษา
จะเป็นประเภทใดก็ตามจะต้องมีการบริหาร
คุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และมี
คุณภาพมาตรฐาน และคุณภาพของสถานศึกษา 
จะพิจารณาได้จากผลงาน ด้านการเรียนการสอน 
และการจัดกระบวนการเรียนการสอนเก่ียวกับ
หลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นหัวใจของการ
ศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา และ



Journal of Education, Mahasarakham University 117 Volume 9 Number 3 July - September 2015

บุคลากรทกุระดบัของสถานศกึษา ซึง่เกีย่วขอ้งทาง
ตรงหรอืทางออ้ม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัลกัษณะของานนัน้ 
(สำานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ. 
2552: ออนไลน์)

เพื่อการกว้าสู่ประชาชมอาเซียนและ
ประชาคมโลก การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
จึงมีส่วนสำาคัญมากในการพัฒนาบุคคลกรสู่การ
แข่งขัน ดังน้ันวิทยาลัยอาชีวศึกษาจึงต้องมีการ
พัฒนาสถานศึกษาของตนเองให้คงอยู่ได้ด้วยการ
ดำาเนินการบรหิารของตนเอง วทิยาลยัอาชีวศกึษา
เอกชนจึงต้องมีการบริหารที่มีคุณภาพโดยอย่าง
ย่ิง ด้านการเรียนการสอน การจัดการของสถาน
ศึกษา ท่ีเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้อำานวยการและ
ผู้ช่วยผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ทุกท่าน ในการ
ควบคุมดูแลการเรียนการสอน การฝึกอบรม การ
วัดผลการศึกษา การจัดโปรแกรมการเรียนใน
สาขาวิชาต่างๆ งานหลักสูตรและการสอน งาน
สื่อการเรียนการสอน งานหลักสูตรพิเศษ งาน
ห้องสมุด ด้านทั้งหมดนี้จึงเป็นหลักการบริหารให้
สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้การดำาเนินงานของ
วทิยาลยัอาชวีศึกษาเอกชน มคีวามเช่ือมัน่จากการ
ประเมินภายใน การประเมินภายนอก ผู้ปกครอง 
สังคม ผู้ประกอบการ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่
จะเข้ามาเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ของตนเองเพื่อ
อนาคตของตน

การบริ ห า รคุณภาพของวิ ทย าลั ย
อาชีวศึกษาเอกชน จึงมีความสำาคัญและจำาเป็น
ในการบริหารเพราะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
เป็นการบรหิารด้วยตนเองของผูร้บัใบอนญุาต และ
มีการแข่งขันด้านผู้เรียนจากโรงเรียนสามัญ การ
บริหารคุณภาพจึงเป็นจุดสำาคัญในการที่สามารถ
ทำาให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนดำารงอยู่ได้ผู้วิจัย
จึงเล็งเห็นความสำาคัญของการบริหารที่มีคุณภาพ 
และผู้วิจัยเป็นบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงองค์ประกอบ

สำาคัญที่ทำาให้การบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้
มีคุณภาพ เหตุนี้ผู้วิจัยจึงเลือกทำาการวิจัยองค์
ประกอบการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
คุณภาพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศึกษา แนวทางการบริหาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนคุณภาพในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยัน
ทางการบรหิารวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนคุณภาพ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. เพือ่สรา้งสมการพยากรณ์ ความสำาเรจ็
ในการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนคุณภาพ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการการอาชีวศึกษา 

สมมติฐานของการวิจัย
1. องค์ประกอบการบริหารด้านการ

ศึกษาและฝึกอบรมด้านการทำางานเป็นทีม ด้าน
โครงสร้างที่เกื้อหนุนด้านการติดต่อสื่อสารด้าน
ภาวะผู้นำา ด้านการวัดผลประเมินการปฏิบัติงาน 
ด้านวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
บวกกับการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
คุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. องค์ประกอบการบริหารด้านการ
ศึกษาและฝึกอบรม ด้านการทำางานเป็นทีม ด้าน
โครงสร้างที่เกื้อหนุน ด้านการติดต่อสื่อสารด้าน
ภาวะผู้นำา ด้านการวัดผลประเมินการปฏิบัติงาน 
ดา้นวฒันธรรมองคก์รสามารถทำานายความสำาเรจ็
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการ

ศกึษาไดแ้ก่ผู้บริหารและครผููส้อนในวทิยาลยัอาชีว

ศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่ได้รับการรับรองจากสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
อยู่ในระดับดี หรือ ดีมากจำานวน 81 วิทยาลัย 
จำานวนประชากรทั้งหมด 1,364 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการ
ศึกษาได้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี
ได้รับการรับรองจากสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
อยู่ในระดับดี หรือ ดีมากจำานวน 26วิทยาลัย 
จำานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 310 คน มาจากการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น (Multistage Random 
Sampling) โดยทำาการเลอืกจาก จังหวดั ขนาดของ
วิทยาลัยและจำานวนผู้บริหารและคณะครู แล้วใช้
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ตารางสำาเร็จรูปของ Krejcie 
and Morgan (สมบัติ ท้ายเรือคำา. 2553: 44) 

เครื่องที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การดำาเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้

1. แบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่
เปน็องคป์ระกอบการบรหิารทีส่ง่ผลใหก้ารบรหิาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษามีคุณภาพ

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้
วิจัยสร้างขึ้นเองโดยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสำาเร็จของการประกันคุณภาพการ
ศึกษาซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 ตอนจำานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเ ก่ียวกับ

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
โดยแบบสอบถาม ใช้ถาม ผู้บริหารและครูผู้สอน 
มขีอ้มลูประกอบดว้ย เพศ วฒุกิารศกึษา ตำาแหนง่
ขนาดของวิทยาลัย

ตอนที่ 2 องค์ประกอบที่จะส่งผลต่อการ
บรหิารวทิยาลัยอาชวีศึกษาเอกชนคณุภาพในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำาแนกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 
1) การศึกษาและฝึกอบรม 2) การทำางานเป็นทีม 
3) โครงสร้างที่เกื้อหนุน 4) การติดต่อสื่อสาร 5) 
ภาวะผูน้ำา 6) การวัดผลประเมนิการปฏบัิตงิาน 7) 
วัฒนธรรมองค์กร

ก�รจัดกระทำ�กับข้อมูลและวิเคร�ะห์
ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อรวบรวมข้อมูลครบแล้ว ผู้ วิจัย
ได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ

2. วิเคราะห์แนวทางการบริหารวิทยาลัย
อาชวีศกึษาเอกชนคณุภาพในภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือโดยใช้สถิติโดยการคำานวณหาค่าเฉล่ีย ( ) 
และค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

3 .  วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เ ชิ ง
ยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis) องค์
ประกอบทั้ง 7ด้านได้แก่ด้านภาวะผู้นำาด้านการ
ศกึษาและฝกึอบรม ดา้นโครงสรา้งทีเ่กือ้หนนุ ดา้น
การตดิตอ่สือ่สารดา้นการวัดผลประเมนิการปฏบิตัิ
งาน ด้านการทำางานเปน็ทมีดา้นวฒันธรรมองคก์ร
ที่จะส่งผลต่อการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้
สถิติการการวิเคราะห์การวิเคราะห์องค์ประกอบ
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เชิงยืนยัน (CFA)

4. การวิเคราะห์พยากรณ์ประสิทธิผล
การบริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระหวา่งตัวแปรการบรหิารคุณภาพทัง้องค์การ กบั
ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานการ
อาชวีศกึษา ใน วทิยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(CFA) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (MRA) ด้วย
โปรแกรมสำาเร็จรูป

สรุปผล
1 .  แนวทา งกา รบริ ห า ร วิ ทยาลั ย

อาชีวศึกษาเอกชนคุณภาพในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า
เฉลี่ย 4.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 และ
เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบวา่ มกีารบรหิารองค์
ประกอบการบริหารคุณภาพทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านการติดต่อ
สื่อสารด้านการทำางานเป็นทีมด้านโครงสร้างที่
เกื้อหนุนด้านการศึกษาและฝึกอบรมด้านภาวะ
ผู้นำา ด้านการวัดผลประเมินการปฏิบัติงานและ
ด้านวัฒนธรรมองค์กร ตามลำาดับโดยมีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่4.14 – 4.26 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 
0.38 – 0.49

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
การบริหารคณุภาพของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน
ในภาพตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประกอบด้วย 7 องค์
ประกอบ ไดแ้ก ่ดา้นการฝกึอบรม ดา้นการทำางาน
เป็นทีมด้านโครงสร้างท่ีสนับสนุน ด้านติดต่อ

สือ่สาร ดา้นภาวะผูน้ำา ดา้นการวดัผลและประเมนิ
การปฏิบัติงาน และด้านวัฒนธรรมองค์กรโดยได้
ค่าสัมประสิทธิ์น้ำาหนักองค์ประกอบทุกตัวมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีค่าตั้งแต่ -0.002 
- 7.648 และค่า R2 ที่แสดงให้เห็นถึงความความ
เช่ือมั่นขององค์ประกอบอยู่ในระดับสูงจากข้อมูล
สรุปได้ว่าองค์ประกอบทั้ง 7 ตัวเป็นองค์ประกอบ
ที่สำาคัญในการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ให้มีคุณภาพ

3. การพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระหว่าง
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ กับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานการ
การอาชีวศึกษา ใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.1 ผลการพยากรณ์ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดย
รวม ประกอบด้วยตัวแปรทำานาย 4 ด้าน ขององค์
ประกอบการบริหารคุณภาพได้แก่ด้านการวัดผล
และประเมินการปฏิบัติงานด้านการทำางานเป็น
ทมี ดา้นวัฒนาธรรมองค์กร ดา้นการศึกษาและการ
ฝกึอบรม สามารถรว่มกนัทำานาย ประสทิธผิลการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดย
รวมได้ร้อยละ 66.3 โดยตัวแปรที่สามารถทำานาย
ได้สูงสุด ตามลำาดับ คือ ตัวแปร ด้านวัดผลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการทำางานเป็น
ทีม ด้านวัฒนาธรรมองค์กร และด้านการศึกษา
และการฝึกอบรม

3.2 ผลการพยากรณ์ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้าน
ผู้เรียนและผู้เรียนและผู้สำาเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ประกอบด้วยตัวแปรทำานาย 2 ด้าน ขององค์
ประกอบการบริหารคุณภาพ ได้แก่ ตัวแปร ด้าน
วัดผลและประเมนิผลการปฏบิตังิาน และดา้นการ
ทำางานเปน็ทมี สามารถรว่มกันทำานาย ประสทิธผิล
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การบริหารด้านผู้เรียนและผู้เรียนและผู้สำาเร็จ
การศึกษาวิชาชีพ ได้ร้อยละ 43.6 โดยตัวแปรที่
สามารถทำานายได้สูงที่สุดตามลำาดับคือ ตัวแปร 
ดา้นวดัผลและการประเมนิผลการปฏิบตังิาน และ 
ด้านการทำางานเป็นทีม

3.3 ผลการพยากรณ์ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประกอบด้วยตัวแปรทำานาย 4 ด้าน ขององค์
ประกอบการบริหารคุณภาพ ได้แก่ ตัวแปรด้าน
การทำางานเป็นทีม ด้านการวัดผลและประเมิน
การปฏิบัติงานด้านวัฒนาธรรมองค์กร ด้านการ
ศึกษาและการฝึกอบรม สามารถร่วมกันทำานาย 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรและ
การเรยีนการสอนอาชีวศกึษา ได้รอ้ยละ 53.0 โดย
ตัวแปรที่สามารถทำานายได้สูงที่สุดตามลำาดับคือ 
ตวัแปรดา้นการทำางานเปน็ทมี ดา้นวดัผลและการ
ประเมินผลการปฏบิตังิาน ด้านวฒันาธรรมองค์กร 
และด้านการศึกษาและการฝึกอบรม

3.4 ผลการพยากรณ์ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ด้านการบริหารอาชีวศึกษา ประกอบด้วยตัวแปร
ทำานาย 5 ด้าน ขององค์ประกอบการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์การ ได้แก่ ตัวแปรด้านวัดผลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการทำางานเป็น
ทีม ด้านการติดต่อสือ่สาร ด้านวฒันาธรรมองค์กร
ด้านการศึกษาและการฝึกอบรม สามารถร่วม
กันทำานายระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้านการบริหาร
อาชีวศึกษา สามารถร่วมกันทำานาย ประสิทธิผล
การบริหารจัดการ ด้านการบริหารอาชีวศึกษา ได้
ร้อยละ 40.1 โดยตัวแปรที่สามารถทำานายได้สูง
ทีส่ดุตามลำาดบัดา้นวดัผลและการประเมนิผลการ
ปฏบิติังาน ดา้นการทำางานเปน็ทมี ด้านการตดิตอ่
สือ่สาร ดา้นวฒันาธรรมองค์กรและด้านการศกึษา

และการฝึกอบรม

3.5 ผลการพยากรณ์ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้าน
การบริหารวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด้วย
ตัวแปรทำานาย 4 ด้าน ขององค์ประกอบการ
บริหารคุณภาพ ได้แก่ ตัวแปร ด้านวัดผลและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน ดา้นวฒันาธรรมองคก์ร 
ด้านการติดต่อสื่อสารและด้านการศึกษาและการ
ฝึกอบรม สามารถรวมกันทำานายประสิทธิผลการ
บรหิารจดัการ ดา้นการบรหิารวชิาการและวิชาชพี 
ได้ร้อยละ 46.0 โดยตัวแปรที่สามารถทำานายสูง
ที่สุดตามลำาดับ คือตัวแปร ด้านวัดผลและการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน ดา้นวฒันาธรรมองคก์ร
ด้านการติดต่อสื่อสารและด้านการศึกษาและการ
ฝึกอบรม

3.6 ผลการพยากรณ์ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้าน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือการ
วิจัย ประกอบด้วยตัวแปรทำานาย 4 ด้าน ของ
องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ ได้แก่ ด้านการ
ทำางานเป็นทีม ด้านวัฒนาธรรมองค์กร ด้านวัดผล
และประเมนิผลการปฏบิตังิาน และดา้นโครงสรา้ง
เก้ือหนุน สามารถรวมกันทำานายประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือการวิจัย ได้ร้อยละ 48.0 โดย
ตัวแปรที่สามารถทำานายสูงที่สุดตามลำาดับ คือ
ตัวแปร ด้านการทำางานเป็นทีม ด้านวัฒนาธรรม
องค์กรด้านวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และด้านการโครงสร้างที่เกื้อหนุน

3.7 ผลการพยากรณ์ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้าน
การปลูกฝังจิตสำานึก และเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยพลเมืองโลกประกอบด้วยตัวแปร
ทำานาย 4 ด้าน ขององค์ประกอบการบริหาร
คณุภาพ ไดแ้กต่วัแปร ดา้นการวดัผลและประเมนิ
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การปฏบิติังาน ดา้นการทำางานเปน็ทมี ด้านวฒันา
ธรรมองค์กร และด้านภาวะผู้นำา สามารถรวมกัน
ทำานายประสิทธิผลการบริหารจัดการ ด้านการ
ปลกูฝังจิตสำานึก และเสรมิสรา้งความเปน็พลเมอืง
ไทยพลเมืองโลกได้ร้อยละ 62.0 ตัวแปรที่ทำานาย
ได้สูงสุดตามลำาดับ คือตัวแปร ด้านการวัดผลและ
ประเมนิการปฏบิติังานด้านการทำางานเปน็ทมีด้าน
วัฒนาธรรมองค์กร และด้านภาวะผู้นำา

3.8 ผลการพยากรณ์ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้าน
การประกันคณุภาพประกอบด้วยตวัแปรทำานาย 4 
ด้าน ขององค์ประกอบการบริหารคุณภาพ ได้แก่
ตวัแปร ดา้นการวดัผลและประเมนิการปฏบิตังิาน 
ดา้นการทำางานเปน็ทมี ด้านการติดตอ่สือ่สารด้าน
วัฒนาธรรมองค์กร และด้านภาวะผู้นำาสามารถ
รวมกันทำานายประสิทธผิลการบรหิารจดัการ ด้าน
การปลูกฝังจิตสำานึก และเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยพลเมืองโลกได้ร้อยละ 62.0 ตัวแปร
ที่ทำานายได้สูงสุดตามลำาดับ คือตัวแปร ด้านการ
วัดผลและประเมินการปฏิบัติงานด้านการทำางาน
เป็นทีมด้านการติดต่อสื่อสารด้านวัฒนาธรรม
องค์กร และด้านภาวะผู้นำา

อภิปรายผล
จากการศึกษาองค์ประกอบการบริหาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนคุณภาพในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ มีข้อค้นพบที่สำาคัญ และประเด็น
ที่ควรนำามาอภิปราย ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับแนวทางการ
บรหิารวทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชนคุณภาพใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือผลการวิเคราะห์ ระดับการ
ปฏิบัติหรือการดำาเนินการเกี่ยวกับ องค์ประกอบ
การบรหิารวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนคุณภาพโดย
รวมทกุดา้นอยูใ่นระดับมาก ที ่เป็นเช่นน้ี เน่ืองจาก
วิทยาลัยต้องมีการดำาเนินงานให้เป็นไปตามพระ

ราชบญัญตักิารศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 หมวด6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 47 ใหม้รีะบบประกนัคณุภาพภายใน และ
ประกนัคณุภาพภายนอก มาตรา 48 ใหห้นว่ยงาน
ต้นสังกัดและวิทยาลัยจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา ที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ดัง
นั้น สถานศึกษาจึงมีการดำาเนินงานให้มีคุณภาพ 
ทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับการประเมิน ด้วยเหตุนี้
ทำาให้วิทยาลัยต่ืนตัวในการพัฒนาการบริหารจึง
ทำาให้ การนำาองค์ประกอบการบริหารคุณภาพมา
ดำาเนินการบริหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษามากขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ ดลประสิทธ์ 
(2539: 33) กล่าวว่า องค์ประกอบหลักที่จะ
ทำาใหก้ารดำาเนนิการบรหิารงานคณุภาพ ประกอบ
ด้วยด้านการศึกษาและฝึกอบรม ด้านการทำางาน
เป็นทีม ด้านโครงสร้างที่เกื้อหนุน ด้านการติดต่อ
สื่อสารด้านภาวะผู้นำา ด้านการวัดผลประเมินการ
ปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมองค์กร

ดงันัน้จากผลการวเิคราะหก์ารปฏบิตัหิรอื
การดำาเนินการเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริการ
คุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งโดยรวมและรายด้านนับ
ได้ว่ามีการดำาเนินการอยู่ในระดับมาก ซึงแสดง
ให้เห็นว่าผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ให้การสนับสนุนในกระบวนการบริหารคุณภาพ
ของวิทยาลัยพอประมาณตามกำาลังทรัพยากรที่มี
อยู่ ดังนั้นสิ่งจำาเป็นในการปฏิบัติให้ประสบความ
สำาเร็จประการหนึ่ง คือจะต้องได้รับการสนับสนุน
อย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูงฉะนั้นผู้บริหาร
จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการดำาเนิน
งานการบริหารคุณภาพในวิทยาลัยให้มากขึ้น

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยนืยนั (CFA) การบรหิารทีม่คีณุภาพของวทิยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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พบว่าทุกองค์ประกอบมีความสำาคัญ ส่งผลให้การ
บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงได้
สอดคล้องกับ Davis L Goetsch (1994, 14) 
กล่าวถึงองค์ประกอบที่สำาคัญของการบริหาร
คุณภาพโดยรวมโดยจะต้องประกอบด้วยหลาย
องค์ประกอบด้วยกันเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่
อาจสามารถทำาให้การบริหารงานให้มีคุณภาพได้ 
และสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2539: 33) ได้อธิบาย
องค์ประกอบที่สำาคัญของการบริหารคุณภาพทั้ง
องค์การมีดังนี้

1) การศึกษาและการฝึกอบรม คือ 
ความสำาเร็จของความพยายามท่ีจะพัฒนาความ
สามารถในการปฏบัิตงิานเพ่ือใหบ้รรลจุดุประสงค์
ของคุณภาพในหน่วยงานและจุดประสงค์ของการ
ปฏิบัติงาน

2) การทำางานเป็นทีม คือ การร่วมกัน
ทำางานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิก
ทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทำาอะไร
แล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการ
ทำางานร่วมกันการทำางานเป็นทีมมีความสำาคัญใน
ทุกองคก์รการทำางานเปน็ทมีเปน็สิง่จำาเปน็สำาหรบั
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) โครงสร้างที่สนับสนุน คือ การปรับ
เปลีย่นโครงสรา้งขององค์การหรอืของสถานศกึษา
ที่สนับสนุนวีคิดและวิธีการทำางานอย่างเป็นระบบ 
เพื่อเกื้อหนุนกัน

4) การติดต่อสื่อสาร คือ การดำาเนินการ
ให้มีการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึงระหว่างหน่วย
งานต่างๆ ภายในองค์การเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน

5) ภาวะผู้นำาคือ ความสำาเรจ็ของผู้บรหิาร
ในการสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม
ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและการให้ความ
สำาคัญแก่นักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชน

6) การวดัผลประเมนิการปฏบิตังิาน เปน็
ระบบที่สร้างขึ้นเพื่อตอบแทน ความสำาเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน แต่ละคนหรือทีมงาน
หรือทีมแผนกงานต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน

7) วัฒนธรรมองค์กรคือ ค่านิยมและ
ความเชื่อที่มี ร่วมกันอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้น
ในองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการกำาหนด
พฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น วัฒนธรรมจึงเป็น
เสมือน “บุคลิกภาพ” (personality) หรือ “จิต
วิญญาณ” (spirit) ขององค์กร

จึงสรุปได้ว่าองค์ประกอบทั้ง 7 ด้านนี้
สามารถนำาไปใช้ในการบริหารได้อย่างมีคุณภาพ 
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในภาพตะวันออก
เฉียงเหนือ

3 .  ผลการสร้ า งสมการพยากรณ์  
ความสำาเร็จในการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานการ
การอาชีวศึกษา

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์
ประกอบการบริหารคุณภาพกับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พบว่า องค์ประกอบการบริหารคุณภาพมีความ
สมัพนัธก์บัประสทิธผิลการบรหิารการจดัการตาม
มาตรฐานการอาชวีศกึษาอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิ
ที่ระดับ .05 โดยมีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ มีองค์
ประกอบการบริหารคุณภาพ 4 ด้านที่เข้าสมการ
พยากรณ์ ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินการ
ปฏิบัติงาน ด้านการทำางานเป็นทีม ด้านวัฒนา
ธรรมองคก์ร และดา้นการศกึษาและฝึกอบรม สว่น
องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 3 ด้านที่ไม่เข้า
สมการพยากรณ์ ได้แก่ ด้านโครงสร้างที่เกื้อหนุน 
ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านภาวะผู้นำา
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ผลที่ทำาให้องค์ประกอบการบริหาร
คุณภาพ 4 ด้านเข้าสู่สมาการพยากรณ์ สามารถ
อภิปรายได้ดังนี้

1) ดา้นการวดัผลและประเมนิการปฏิบตัิ
งานเนื่องจากสภาพจริงของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน จะสามารถดำาเนินกิจกรรมอยู่รอดได้ต้อง
มาจากจำานวนของนักเรียน นักศึกษาที่มาเข้ารับ
การเรยีนการสอน เพราะงบประมาณในการบริหาร
ได้มาจากนักเรียน นักศึกษาเป็นหลัก ดังนั้นหาก
วิทยาลัยไม่มีคุณภาพในการบริหารจัดการเรียน
การสอน นกัเรยีน นกัศกึษาท่ีจะเขา้มารบัการเรยีน
การสอนก็น้อยลงได้ด้วย เพ่ือความอยู่รอดของ
วทิยาลยัและเปน็ไปตามนโยบายการศกึษา ดงันัน้ 
การบริหารจึงต้องการวัดผลการปฏิบัติงานของครู 
อาจารย์ ในแต่ละภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบถึงคุณภาพการเรียนการสอนของ ครู 
อาจารย ์เปน็การกระตุ้นให้ครู อาจารย์มกีารปฏบัิติ
งานอยา่งมคีณุภาพ คร ูอาจารยป์ฏบิตังิานอยา่งมี
คุณภาพ วิทยาลัยก็มีคุณภาพ ผู้ปกครองไว้วางใจ
ในคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามาเข้ารับการเรียน
การสอนเปน็จำานวนมาก วทิยาลยัเอกชนกส็ามารถ
ดำาเนินกจิการได้ จงึทำาให้องค์ประกอบการบรหิาร
คณุภาพ ดา้นการวดัผลละประเมนิการปฏิบตังิาน 
เป็นด้านที่เข้าสมการพยากรณ์ คะแนนสุดที่สุด

2) ด้านการทำางานเป็นทีมเนื่องจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มีรูปการดำาเนินงาน
ไมซ่บัซอ้น จงึทำาใหม้คีวามผกูพันของ คร ูอาจารย์ 
และบุคลากร แบบครอบครัว แบบพี่น้อง มีความ
รักในสถาบันหรือหน่วยงาน จึงส่งผลให้ ด้าน
การทำางานเป็นทีมเข้าสู่สมการพยากรณ์เป็นองค์
ประกอบอันดับสอง และก็สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Deam and Bownns (1994: 392-418) 
ที่สรุปว่าหัวใจหลักขององค์ประกอบการบริหาร 
ประกอบไปดว้ยหลกัการสำาคัญ 3 ประการ คือ การ
มุ่งความสนใจไปทีล่กูค้า การปรับปรงุงานอย่างตอ่

เนื่อง และ การทำางานเป็นทีม และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของริกส์บาย ศึกษาเรื่องการ การบริหาร
แบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การและวัฒนธรรมของรูป
แบบโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า การมีพันธะ
ผกูพนัอยา่งเหนยีวแนน่จะสนบัสนนุ ใหว้ฒันธรรม
คณุภาพยังคงมอียูท่ัง้ในระดบัอำาเภอ และโรงเรยีน 
ลักษณะวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นว่าเชื่อถือมาก 
คือ การบริหารแบบร่วมมือ การทำางานเป็นทีม 
และการทำางานร่วมกัน นอกจากนั้นการทำางาน
เป็นทีมจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพ ทำาให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพ
ประสบความสำาเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิล
เลียมดันแคน (วีระพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล, 2540: 
120-121) ซึ่งเป็นระบบที่ทำาให้เกิดการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจ บนพื้น
ฐานแหง่ความพงึพอใจ การมสีว่นรว่มของสมาชกิ
ทุกคนในองค์การ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การ
บริการกระบวนการ และวัฒนธรรมองค์การ

3) ด้านวัฒนาธรรมองค์กร เนืองจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ส่วนใหญ่เป็นการ
ดำาเนินงานในรูปแบบครอบครัว เครือญาติ และ
การอุปถัมภ์ จึงทำาให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และ
บุคลากร มีความใกล้ชิด ดังนั้นจึงเกิดวัฒนา
ธรรมองค์กร ในการช่วยเหลือกันทั้งในและนอก
วิทยาลัย และถือเป็นการปฏิบัติในหน่วยงาน
นั้นๆ จึงเป็น องค์ประกอบด้านหนึ่งที่เข้าสู่สมการ
พยากรณ์ และสอดคล้องกับความหมาย ของวิรัช 
สงวนวงศ์วาน (2547: 20) กล่าวถึง วัฒนธรรม
องค์กร คือ ค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่าง
เป็นระบบที่เกิดข้ึนในองค์กร และใช้เป็นแนวทาง
ในการกำาหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น 
วัฒนธรรมจึงเป็นเสมือน “บุคลิกภาพ” (person-
ality) หรือ “จิตวิญญาณ” (spirit) ขององค์กร ทิพ
วรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547: 212)ให้ความ
หมายของวัฒนธรรมองค์กร ว่าวัฒนธรรมองค์กร 
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เป็นแบบแผนของความเชื่อหรือค่านิยมหรือ
สมมติฐานที่มีร่วมกันในองค์กรซึ่งเกิดจากปฏิบัติ
สัมพันธ์ของผู้คนในสังคมหรือในองค์กร เป็นสิ่ง
ที่มีร่วมกันระหว่างสมาชิกของกลุ่มสังคม ซึ่งเรา
สามารถเรียนรูส้รา้งขึน้และถา่ยทอดไปยังคนอืน่ๆ 
และ Schein (1992: 111)ได้ให้ความหมายของ
วัฒนธรรมองค์กรว่าหมายถึง รูปแบบฐานคติพื้น
ฐานซึ่งสร้าง ค้นพบ หรือพัฒนาขึ้นโดยคนกลุ่ม
หนึ่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในการปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมภายนอกหรือการประสานงาน
ภายใน และสามารถใช้งานได้ดีจนกระทั่งได้รับ
การยอมรบัวา่เปน็สิง่ท่ีถกูตอ้งจงึได้รับการกำาหนด
ไปยงัสมาชกิใหมเ่พ่ือใช้เปน็แนวทางในการรบัรูก้าร
คิดและรู้สึกต่อปัญหาต่างๆ 

4) ดา้นการศกึษาและฝกึอบรม เน่ืองจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ดำาเนินอยู่ได้ด้วย
คุณภาพ ดังนั้น คุณภาพ เกิดจากการที่ บุคลากร
ได้รับความรู้ ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนจึงต้องมีการส่งเสริมให้ ครู 
อาจารย์ หรือ บุคลากรไปศึกษาต่อหรือเข้าไปรับ
การอบรมความรูใ้หม่ๆ  ในด้านต่างๆ เช่น ดา้นการ
ใชเ้คร่ืองมือชา่ง การใช้เคร่ืองจกัรกล ระเบยีบทางง
การบัญชี เทคนิคกลยุทธ์ทางการตลาดแบบใหม่ 
เพ่ือนำาองค์ความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอด
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการจัดการเรียนการ
สอน ให้มีคุณภาพในการบริหารด้านวิชาการของ
วิทยาลัย ด้านการศึกษาและฝึกอบรมจึงเป็นหนึ่ง
ในองค์ประกอบที่เข้าสู่สมาการพยากรณ์ด้วย 
และยังสอดคล้องกับ สมชาย เทพแสง (2548: 
54) ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นองค์
ประกอบที่มีความสำาคัญต่อการจัดการคุณภาพ
โดยรวมโดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาติฉบบัที ่9 เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
เป็นสำาคัญเพราะถือว่ามนุษย์เป็นปัจจัยที่สำาคัญ
ที่สุดในการบริหารและการจัดการถ้ามนุษย์ได้

รับการพัฒนาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพัฒนาง่าย
ขึ้นขณะเดียวกันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรการ
วางแผนการอบรมตามความจำาเป็นของบุคลากร
เพื่อเน้นการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลการส่ง
เสริมความรู้และทักษะที่จำาเป็นแก่บุคลากรตาม
ความถนัดและความสนใจสอดคล้องกับตำาแหน่ง
งานส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความ
สามารถและการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอดจนส่ง
เสริมขวัญกำาลังใจของบุคลากรในโรงเรียน

ผลที่ทำาให้องค์ประกอบการบริหาร
คณุภาพ 3 ดา้นไมเ่ข้าสูส่มาการพยากรณ ์สามารถ
อภิปรายได้ดังนี้

1) ด้านโครงสร้างที่เกื้อหนุน เนื่องจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มีสายบังคับบัญชา
แบบ แบนราบ การเสนองานต่างๆ ของแต่ละฝ่าย
หรือแต่ละแผนก สามารถเสนองานไปสู่ผู้บริหาร
โดยตรง ทำาใหโ้ครงสรา้งการบรหิารงานไมซ่บัซอ้น 
จึงส่งผลให้องค์ประกอบด้านโครงสร้างท่ีเก้ือหนุน
ไม่เข้าสู่สมาการพยากรณ์

2) ด้านการติดต่อสื่อสาร ผลมาจาก 
ด้านโครงสร้างที่เกื้อหนุน ที่ว่ามีโครงสร้างที่แบน
ราบ ทำาให้การติดต่อส่ือสารง่ายไม่จำาเป็นต้องมี
หนังสือเวียน การกระจายข่าวหรือการบอกต่อ
สะดวกสามารถรับรู้ทั่วถึงกัน และการรับคำาสั่ง
จากผู้อำานวยการ ก็เป็นแบบทางเดียว จึงเป็นเหตุ
ใหด้า้นการตดิตอ่สือ่สารไมเ่ขา้สูส่มาการพยากรณ์

3) ด้านภาวะผู้นำา เนื่องจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนส่วนมากผู้บริหาร เป็นผู้รับใบ
อนุญาต หรือเป็นเจ้าของเอง การส่ังงาน ก็ต้อง
ทำาตามอย่างดี ที่ด้านการติดต่อสื่อสารว่าเป็นการ
สือ่สารทางเดีย่ว ไมม่กีารปฏเิสธการทำางาน ดงันัน้
ผู้บริหารอาจมีภาวะผู้นำาในตำาแหน่งผู้บริหารด้วย
กนักส็ามารถทีจ่ะสัง่งาน คร ูอาจารย ์และบคุลากร
ให้ปฏิบัติงานได้ตามที่บริหารวิทยาลัยได้ จึงเป็น



Journal of Education, Mahasarakham University 125 Volume 9 Number 3 July - September 2015

เหตุให้ด้านภาวะผู้นำาไม่เข้าสู่สมาการพยากรณ์

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

จากการศึกษาองค์ประกอบการบริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนคุณภาพในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.1 ผลการวจิยัแมพ้บวา่การแนวทางการ
บริหารคุณภาพของสถานศึกษาวิทยาอาชีวศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับมากแต่
ก็อยู่ในระดับมากขั้นต้นเท่านั้น จึงอยู่ในวิสัยที่
สามารถพัฒนาต่อไปได้อีก ดั้งนั้น ควรพัฒนา
เรื่องการบริหารคุณภาพทั้งองค์การในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนทุกแห่งให้มีความเข้มข้นและ
บรรลุผลมากยิ่งขึ้น

1.2 ผลการวิจัยแม้พบว่า ประสิทธิการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วทิยาลยัอาชวีศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนอื อยูใ่นระดบัมากทกุด้านแต่กอ็ยู่ในระดับมาก
ขั้นต้นเช่นเดียวกันยังอยู่ในวิสัยที่ดำาเนินการส่ง
เสริมและเพิ่มประสิทธิผลต่อไปได้อีกโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ ดา้นทีม่รีะดับหรอืความสำาเร็จอยู่ในลำาดับ
สดุท้ายไดแ้ก่นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์
หรือการวิจัยดังน้ันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้
บรหิาร ควรจะมีการเรง่รดัใหม้กีารดำาเนินงานตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น

1 .3 ผลการ วิ จัยพบว่าการบริหาร
งานคุณภาพทั้ งองค์การ โดยรวมส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา มีค่าการทำานายทำานายได้ 
66.3 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ดังนั้นหน่วย
งานท่ีเก่ียวข้องและผู้บริหารระดับสูงทุกควรส่ง
เสริมให้มีการปฏิบัติมากขึ้น ในองค์ประกอบ
ที่ส่ งผลดังกล่าวและเร่งรัดในองค์ประกอบ 
อื่นๆ ด้วยเช่นเดียวกันจะทำาให้ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประสบผลสำาเร็จมากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยต่อไป

2.1 ควรมกีารศกึษาการวจิยัเกีย่วกบัองค์
ประกอบการบริหารคุณภาพ โดยการเพิ่มตัวแปร
ในการศึกษา

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์
ประกอบการบริหารคุณภาพ เชิงยืนยันในกลุ่ม
ตัวอย่างอื่น เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ในการวิจัย

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์การ
ของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา โดยเพิม่กลุม่ตวัอยา่งจากเดมิ เชน่ 
เพิ่มกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศไทย
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