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รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพการด าเนินงานในการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 2) สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  และ  
3) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยการใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (1970) 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานในการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามี  7 ด้าน คือ (1) การจัดการ
เรียนการสอน (2)การบริหารงานหลักสูตรและการใช้หลักสูตร (3) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
(4) การนิเทศการศึกษา (5)ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (6)ระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์และ 
(7) การผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 3) ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยการน าไปทดลอง
ใช้มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์ อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน  
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) survey the academic administration at Vocational 
College of Lower Northeastern Region under The Office of Vocational Education Commission, 2) create the 
model in academic administration at Vocational College of Lower Northeastern Region under The Office of 
Vocational Education Commission and 3) approve the model in academic administration at Vocational 
College of Lower Northeastern Region under The Office of Vocational Education Commission. The 
samples, Krejcie and Morgan table with a stratified random sampling method were obtained, were 
administrators and teachers of Vocational College of Lower Northeastern Region under The Office of 
Vocational Education Commission. The tool used to collecting the data was a 5-point rating scale 
questionnaire. The statistics used were percentage, mean, and standard deviation.  
 
____________________________________________________________________________________________ 
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2,3คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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 The Research revealed that: 1) the academic operation at Vocational College of Lower 
Northeastern Region under The Office of Vocational Education Commission was at a moderate level. 2) 
The model in academic administration at Vocational College of Lower Northeastern Region under The 
Office of Vocational Education Commission had 7 elements. There were instruction, curriculum 
administration and application, media innovation and educational technology development, educational 
supervision, quality assurance, professional academic testing and credit transferring, project innovation and 
academic research. 3) The model approval in 3 dimensions of suitability, possibility, and the advantage in 
academic administration at Vocational College of Lower Northeastern Region under The Office of 
Vocational Education Commission by trying out was at high levels.  
 
Keywords: Effectiveness Academic Administration Model, Private Vocational College of Lower 
Northeastern Region under, the Office of Vocational Education Commission 
 
บทน า 
 การแก้ ไขปั ญ หาการพั ฒ นาการศึ กษ าใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เป็นประโยชน์ในการจัดท านโยบายเพ่ือส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานงานวิชาการในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน และส่งเสริมมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ให้ตรงกับคุณลักษณะ คุณภาพ และ มาตรฐานในการ
จัดการอาชีวศึกษาที่ พึงประสงค์  ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าหารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล  
มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารวิชาการให้มีประสิทธิผล จากหลักการและ
เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพงานวิชาการให้มี
ประสิทธิผล จึงเห็นสมควรอย่างย่ิงที่จะพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. สภาพการด าเนินงานในการบริหารงานวิชาการ
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 2. ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงผสมผสาน 
(Mixed Method) โดยเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณจากหลายแห่งและหลายวิธีการเพ่ือตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากโรงเรียน Best Practices โดยการสอบถามโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิดและแบบสอบถามปลายเปิด การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มจากผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ คณะครูฝ่ายวิชาการ ในการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งน้ีจึงได้แบ่งวิธีด าเนินการวิจัย
เป็น 3 ข้ันตอน ดังรายละเอียดที่แสดงในแผนภูมิที่ 3.1 ดังน้ี 
ข้ันตอนที่ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานในการบริหารงาน
วิชาการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง สังกัดส านักงานการอาชีวศึกษา ข้ันตอนที่ 2) สร้าง
รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเอกชน ข้ันตอนที่ 3) 
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี  และหลักการ
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จากการศึกษาเอกสาร 
ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา ได้กรอบแนวคิดในการวิจัยเบื้องต้น เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 2. การศึ กษาสภาพการด า เนินงานใน การ
บริหารงานวิชาการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังน้ี 
    2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
จังหวัด 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะ
เกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดนครราชสีมา 
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สุ่มแบบหลาย
ข้ันตอน (multi-stage sampling) ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร ใน
ปีการศึกษา 2560 โดยมีข้ันตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
   2.2.1 สุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 50 ด้วยวิธีจับฉลาก คือ จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ  
     2.2.2 สุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการอาชี วศึ กษา ในจั งหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 50 ใช้
สุ่ ม แ บ บ ห ล า ย ข้ั น ต อ น  (multi-stage sampling) ได้
กลุ่มเป้าหมายจ านวนสถานศึกษา 17 สถานศึกษา ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 220 คน 
 3. ศึกษา Best Practices โดยศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ มี
ประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สั งกัดส า นักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษา โดยการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มจากหัวหน้างานวิชาการ คณะครู
ฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ที่เป็นสถานศึกษาต้นแบบ มีรายละเอียด
ในการด าเนินการ ดังน้ี 
   3.1 กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้แก่  วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาที่มีการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล จ านวน 3 
วิทยาลัย เน่ืองจากต้องการหาข้อมูลกับผู้มีความรอบรู้ใน
องค์ประกอบของรูปแบบหรือผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญ (Key 
Information) จ านวน 3 คน ผู้วิจัยจึงก าหนดคุณสมบัติด้าน
ใดด้านหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
    3.1.1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ 
และมีประสบการณ์ในการบริหารงานอย่างน้อย 5 ป ี
    3.1.2 เป็นหัวหน้างานวิชาการมา
อย่างน้อย 5 ปี ในสถานศึกษาต้นแบบ  
    3.1.4 เป็นคณะกรรมการที่มีส่วน
เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาต้นแบบ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก เป็นแบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นในกรอบการบริหารงานวิชาการ ผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานใน

การบริหารงานวิชาการโดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร รองผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ คณะครูฝ่ายวิชาการหรือคณะกรรมการที่
เก่ียวข้องกับฝ่ายวิชาการรวมจ านวน 3 คน 
  2. แบบสนทนากลุ่ม แบบสังเกต เป็นแบบใช้
สังเกตข้อมูลการบริหารงานวิชาการ สภาพปัญหาข้อเสนอแนะ 
ที่คัดเลือก จ านวน 3 แห่ง  
 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) จ านวน 3 ตอน 
ดังน้ี  
    ตอนที่  1 ข้อมู ล พ้ื นฐานของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพการด าเนินงานใน
การบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรม
อาชีวศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ  
(5-point Rating Scale)  
    ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 1. ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ที่
เป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 2. น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เน้ือหาเพ่ือให้ได้
กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ใน วิ ท ยาลั ยอ าชี วศึ กษ าเอก ชนภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
 3. สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสนทนากลุ่ม 
จากกรอบแนวคิดที่ได้จากการสังเคราะห์เน้ือหาจากการ
สนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    4.1 น าเครื่องมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
แบบสนทนากลุ่ม  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบประเด็นค าถาม เน้ือหาสาระ มีความ
ครอบคลุม สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหรือไม่ 
     4.2 น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบ
สนทนากลุ่ม  และแบบสังเกต เสนอผู้ เชี่ ยวชาญ  ที่ มี
ความสามารถและประสบการณ์ในบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 5 คน 
เพ่ือตรวจสอบเน้ือหาและความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
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กรอบแนวคิด แล้ววิเคราะห์หาค่า IOC (Item Objective 
Congruence Index) ซึ่งมีค่าต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป แก้ไขปรับปรุง
ตามผู้ เชี่ ยวชาญเสนอแนะและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบผลการประเมิน 
    4.3 น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบ
สนทนากลุ่ม และแบบสังเกต ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมพิจารณาในความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ 
ประเด็นค าถามที่ครอบคลุมอีกครั้ง และแก้ไขปรับปรุงจน
เครื่องมือทั้ง 3 แบบมีความเหมาะสมที่สุด 
     4.4 น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบ
สนทนากลุ่ม และแบบสังเกต ที่เหมาะสมแล้วเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบข้ันสุดท้ายและให้
ความเห็นชอบ  
    4.5 จัดพิมพ์เครื่องมือเป็นฉบับจริง 
พร้อมน าเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  น าเครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสนทนา
กลุ่ม และแบบสังเกต ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือจัดเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยมีผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัยและผู้จดบันทึกข้อมูลร่วม
ด า เนินการ วิจั ยในสถานศึกษ า จ านวน 3 แห่ ง ตาม
ก าหนดการ ดังน้ี 
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอ านาจเจริญ 
อ า เภอเมื อง จั งห วั ดอ านาจเจ ริ ญ  สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  น าข้อมูลที่ได้จากการการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่มและการสังเกต มาท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation check) การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ด้วย
การหาข้อสรุปและความสอดคล้องของข้อมูลเพ่ือน ามาเป็น
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตรวจสอบ
องค์ประกอบของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ ผู ้บริหาร
สถานศึกษาและฝ่ายวิชาการจ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบตรวจสอบความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ขององค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5-point Rating Scale)  
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบความ
เหมาะสม และค วาม เป ็น ไป ได้ขององค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผู ้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 คน เกี ่ยวกับความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ขององค์ประกอบรูปแบบ
การบริห ารงาน วิชาการที่ มี ประสิท ธิผล ใน วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
มาตราส่วนประมาณค่า ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการตรวจ
ให้คะแนน ผู้ วิจัยก าหนดคะแนนเกณฑ์ออกเป็น 5 ระดับ  
ซึ่งก าหนดค่าคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 102) 
  น าข้อมูลที่ได้จากการการวิเคราะห์ความคิดเห็น
และได้ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเป็นระดับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) ด้วยการหาข้อสรุปและความ
สอดคล้องของข้อมูลเพ่ือน ามาเป็นองค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการด าเน ินการวิจ ัยตาม 3 ขั ้น ตอน 
ผู้วิจัยสรุปผลของการวิจัยโดยมีรายละเอียดผลของการ
วิจัยแต่ละข้ันตอนตามล าดับดังต่อไปน้ี 
   1. ผลศึกษาสภาพการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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อาชีวศึกษา พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ได้ค่า 
 =-3.27, SD. 0.51 

   2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาค
ตะ วั น อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ ต อ น ล่ า ง  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาชีวศึกษา มีองค์ประกอบของรูปแบบ 7 
องค์ประกอบ คือ 1) การจัดการเรียนการสอน 2) การ
บริหารงานหลักสูตรและการใช้หลักสูตร 3) การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 4) การนิเทศ
การศึกษา 5) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 6) ระบบ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์และ  
7) การผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ โดยมีวิธีการใช้งาน และประเมินรูปแบบ 6 ข้ันตอน 
คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) วิธีด าเนินการ 4) การ
น ารูปแบบไปใช้  5) เงื่อนไขความส าเร็จ  และ 6) การ
ประเมินผลการใช้รูปแบบ ตามล าดับ  
  3. ผลการประเมินและตรวจสอบรูปแบบ
การบริห ารงาน วิชาการที่ มี ประสิท ธิผล ใน วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จากการทดลองใช้ และ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ ของรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีผลการประเมิน
พบว่าความเหมาะสมความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ของ รูปแบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นที่จะน ามาอภิปราย 
ดังน้ี 
   1. สภาพการด าเนินงานผลการศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานในการบริหารงาน
วิชาการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พบว่า 
มีสภาพการด าเนินงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
(  =-3.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีสภาพ
การด าเนินงานในการบริหารงานวิชาการสูงสุด ได้แก่ ด้าน
การบริหารงานหลักสูตรและการใช้หลักสูตร (  =3.39) 
รองลงมา คือ ด้านการผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ ( =3.33) ด้านการจัดการเรียน 
การสอน (  =3.32) ด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
(  =3.31) ด้านการนิเทศการศึกษา (  =3.28) ด้านระบบ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์  
(  =3.25) และด้านการพัฒนาคุณภาพสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา (  =3.07) ตามล าดับ ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยังไม่มี
แนวทางปฏิบั ติที่ ดีจึงท าให้การบริหารวิชาการยังขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผล ใน วิทยาลั ยอาชี วศึ กษ าเอ กชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา มีองค์ประกอบของรูปแบบ 7 องค์ประกอบ คือ 
1) การจัดการเรียนการสอน 2) การบริหารงานหลักสูตรและ
การใช้หลักสูตร 3) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 4) การนิเทศการศึกษา 5) ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 6) ระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและ
เทียบโอนประสบการณ์และ 7) การผลิตนวัตกรรม โครงงาน 
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยมีวิธีการใช้งาน และ
ประเมินรูปแบบ 6 ข้ันตอน คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 
3) วิ ธีด าเนินการ 4) การน ารูปแบบไปใช้  5) เงื่อนไข
ความส าเร็จ และ 6) การประเมินผลการใช้รูปแบบ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมาน อัศวภูมิ (2550 : 83-84)  
ที่ ได้ท า วิจั ยเรื่ องการพัฒ นารูปแบบการบริห ารการ
ประถมศึกษาระดับจังหวัดได้แยกองค์ประกอบของรูปแบบ
ออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) องค์ประกอบของรูปแบบที่สร้างข้ึน
หมายถึงส่วนประกอบที่ เป็นตัวรูปแบบที่สร้างข้ึนน้ันมี
อะไรบ้างท างานอย่างไรมีความสัมพันธ์และท างานร่วมกับ
องค์ประกอบอื่นอย่างไรและ 2) องค์ประกอบของเอกสาร
รูปแบบหมายถึงองค์ประกอบที่ เป็นสาระหลักในการ
น าเสนอรูปแบบที่สร้างข้ึนว่าควรจะน าเสนอเรื่องใดบ้างและ
ได้วิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาต้นแบบได้
ก าหนดกรอบในการวิเคราะห์รูปแบบออกเป็น 5 องค์ประกอบ 
คือ 1) บริบทของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) 
ระบบและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินงานของรูปแบบ 5) 
แนวทางการประเมินผลรูปแบบและ 6) เงื่อนไขของรูปแบบ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิมล โพธ์ิกลิ่น (2549 : 88)  
มีข้ันตอนในการสร้างและพัฒนารูปแบบ ดังน้ี 1) ศึกษา
องค์ประกอบของรูปแบบ 2) สร้างรูปแบบโดยการจัดท าร่าง
รูปแบบตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบปรับปรุงรูปแบบจัดท าคู่มือการด าเนินการตาม
รูปแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 3) ทดลองใช้  
4) ประเมินผลการใช้รูปแบบนอกจากน้ียังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอภิชัย กรมเมือง (2552 : 135-152) พบว่า
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย
โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย  
1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย  
2) หลักการของรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย 3) รูปแบบ
และระบบกลไกของรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย  
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4) ขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้านการ
ด าเนินการ  5) กระบวนการด าเนินงานของเครือข่าย  
6) เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่าย 7) แนวทางการวัดและประเมินผลความส าเร็จของ
รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย 
  3. ผลการตรวจสอบและประเมินรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา มีผลประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิมีผลการประเมิน พบว่า ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบอยู่ในระดับ
มากในทุกด้าน และผลการประเมินความชัดเจน ความ
เหมาะสม และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบโดยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีผลการประเมินพบว่า ความชัดเจน ความ
เหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบอยู่ในระดับ
มาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มี
ป ระสิ ท ธิ ผ ล ใน วิ ท ย าลั ย อ าชี วศึ ก ษ า เอ ก ช นภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา มี กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบั ติที่
เหมาะสมชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล โพธ์ิกลิ่น 
(2549 : 143-155) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กผลการวิจัยพบว่า ผลการ
ประเมินรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาด
เล็ก พบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ัง 5 องค์ประกอบ และ 33 
องค์ประกอบย่อยที่พัฒนาข้ึนมีความเป็นไปได้จากการน า
รูปแบบไปใช้ในสถานการณ์จริงอยู่ในระดับมาก มีประโยชน์
มากในการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาและมีความ
เหมาะสมมากในการน าไปปฏิบัติและสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของศิริพร ตันติยมาศ (2550 : 1-284) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิผลสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่ารูปแบบการ
บริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานครประกอบด้วยองค์ประกอบ ด้านการ
บริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 8 องค์ประกอบซึ่ง
มีความเหมาะสมถูกต้องเป็นไปได้และสามารถน าไปเป็น
ประโยชน์ และสอดคล้องกับสิริมนต์ นฤมลสิริ  ( 2557) 
พบว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 1) พัฒนาการบริหารงานหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาคุณภาพระบบเครือข่าย 
การเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) เพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอน
ประสบการณ์ 4) ปรับปรุงประสิทธิภาพงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน 5) เพ่ิมคุณภาพการพัฒนางาน
นิเทศการศึกษา 6) เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมี 24 กลยุทธ์หลัก 56 กลยุทธ์ย่อย 174 
มาตรการ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ากลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามีความเหมาะสม และผลการประเมินกล
ยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความเป็นไปได้ใน
การน าไปใช้อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  จากข้อค้นพบของการวิจัยครั้งน้ี  ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าไปใช้ดังต่อไปน้ี 
    1. จากผลการประ เมินรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอ ก ชนภ าค ตะ วันออก เฉี ย ง เห นื อ ตอนล่ า ง  สั งกั ด
คณะกรรมการอาชีวศึกษาเอกชน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
แสดงถึงทั้งองค์ประกอบและกระบวนการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการให้มีประสิทธิผลถึง  90 กว่า
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงถึงค่าความเชื่อมั่นของรูปแบบในการ
น าไปใช้งาน  
    2. การน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ที่ มี ป ระสิท ธิผล ใน วิทยาลั ยอ าชี วศึ กษ าเอกชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเห นือตอนล่าง สั งกั ดคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาเอกชน ไปใช้งาน ควรค านึงถึงการพัฒนางาน
ด้านวิชาการอย่างต่อเน่ืองและน าตัวชี้วัดที่ได้มาไปวัดและ
ประเมินค่าอย่างชัดเจน สิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ควรท าการแก้ไข
โดยใช้วงจรของ DEMMING (P- D- C- A). 
  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1.ควรศึกษาองค์ประกอบของการบริหาร
วิชาการในเชิงลึกในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนา
รูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารของสถานศึกษา 
แนวทางการวัดผลและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะของการ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือให้ได้เทคนิคการบริหารที่
หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิชาการมากข้ึน 
   2. ควรศึกษ าปั จจั ยที่ ส่ งผลกระทบ ต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินการรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________a_______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2563 

112 

  3. ควรมีการวิจัยรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานอื่นๆ เพ่ือที่จะได้
รูปแบบที่แตกต่างและเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป 
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