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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
(2) ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารวิช าการสู่ค วามเป็น เลิศ ของวิทยาลัยอาชีวศึ กษาเอกชนกับข้อมูล เชิ ง
ประจักษ์
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรประกอบด้วย บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งหมด 443 แห่ง กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 555 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้
โปรแกรม G*Power ในการหาขนาดหรือจานวนตัวอย่าง วิธีดาเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์หาความต้องการ
ของการบริหารวิชาการด้านสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน (2) การพัฒนารูปแบบ (3) การประเมิน
รูปแบบเพื่อยืนยันความสอดคล้องของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (4) การปรับปรุงรูปแบบให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์สามารถใช้
เป็นตัวแทนปรากฏการณ์ ได้จ ริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการทดสอบความต่างของรูปแบบโดยใช้ LR test
ผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารวิชาการด้านสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ที่เปิด
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี 5 องค์ประกอบ คือ การบริหารวิชาการด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านสื่อการสอน
ด้านการประเมินผล และด้านการทาวิจัย แต่ละองค์ประกอบมีดัชนีชี้วัดจานวน 4 ดัชนี รูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็น
เลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ได้ผลลัพธ์ที่ทาให้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีสมรรถนะ
ทางด้านภาษาอัง กฤษสู่ค วามเป็นเลิศ ตามผล VNET ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2) รูปแบบการบริหาร
วิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี
คาสาคัญ: รูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศ, สมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
Abstract
This research aimed to: (1) develop the academic administration model to be the excellence of
private vocational colleges and (2) assess the consistency of the academic administration model to the
excellence of private vocational colleges and empirical data.
The research model was research and development. The population consisted of Personnel in
private vocational colleges that offer 443 vocational certificate programs, not less than 555 students, from
simple random sampling using G * Power program to determine sample size. There were 4 steps to
conduct the research: (1) analysis of the needs of academic administration in English language
competency, private vocational college (2) prototype development (3) prototype evaluation to confirm
the consistency of the format and data Empirical (4) improve the pattern create a manual for using the
format and experiment using the format with a Computer program. Statistics used in data analysis are
frequency, percentage, mean, standard deviation and a LR – testrespectivesly. Confirmatory element
analysis and testing patterns with computer programs.
___________________________________________________________________________________________________________
1หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2,3คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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The results of the research showed that: (1) academic administration in English language
competencies, private vocational colleges which offers vocational certificate programs (vocational
certificate), there were 5 components, namely; Academic administration in curriculum, Teacher, Teaching
media, Evaluation and Research Each element has 4 indicators. The main components model for
academic administration excellence of private vocational colleges as the results of the vocational
certificate program (vocational certificate), English language competency, private vocational college to
excellence are speaking English, (2) The academic administration model for excellence of private
vocational colleges is consistent with empirical data.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Keywords: Academic Management for Excellence Model, English Language competencies, Private
Vocational Education Colleges
บทนา
การจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบันเป็นส่วนสาคัญ
ในการพัฒนาคนเพื่อไปพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึง ได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542
และได้ดาเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่ปฏิรูป
การเรีย นรู้ โครงสร้าง การบริห ารและการจัด การศึ กษา
การเงินเพื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู รวมถึงระบบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้คณะกรรมการ
การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง (2552 – 2561) ได้
กาหนดเป้าหมายเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองบรรลุเป้าหมายเพื่อให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
จึงก าหนดเป้าหมายยุ ทธศาสตร์และตั วบ่ ง ชี้ในการปฏิ รูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 ดังนี้ (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1
คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับ
สากล (2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 2 คนไทยใฝ่รู้
สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง (3) เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยใฝ่ดี มี
คุณธรรมพื้นฐาน มีจิตส านึก และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็น
แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม มี จิ ต สาธารณ ะ มี วั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตย (4) เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4 คนไทยคิดเป็น
ท าเป็ น แก้ ปั ญ หาได้ มี ทั ก ษะในการคิ ด และปฏิ บั ติ ดี มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพนาไปสู่
การบริหารวิช าการสู่ค วามเป็นเลิศ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552)
ความเป็ น เลิศ ของสถานศึ กษาเป็น การพัฒ นา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดการศึกษาของ
ระบบสากล ตามรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา
(Malcolm Baldridge National Quality Award: MBNQA)
เป็ น แบบอย่ า งในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาในประเทศ
สหรัฐ อเมริ กา สถานศึ ก ษาที่ ป ระสบความส าเร็จ ในการ
พั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ของสถานศึ ก ษา ในการใช้ แ นวคิ ด

ดั ง กล่ าวเช่ น โรงเรีย นเพอลริเวอร์ (Pearl River School
District) แห่งรัฐนิวยอร์กและมหาวิทยาลัย วิสคอซินแห่งรัฐ
วิสคอนซิน โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
สู ง ต่ อ มาประเทศพั ฒ นาแล้ ว ทั่ ว โลกได้ น าแนวคิ ด มาใช้
เกิดผลสาเร็จ เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง และ
ไทย ปรับ ใช้ในการศึก ษา เรียกว่า เกณฑ์ รางวัล คุณ ภาพ
แห่ ง ชาติ ป ระเทศไทย (Thailand Quality Award :TQA)
โดยสานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การบริหารทางด้าน
การศึ กษานาเกณฑ์ร างวัล คุณ ภาพแห่ง ชาติ ประเทศไทย
(TQA) ไปพัฒนาศักยภาพระบบการบริหาร จั ดการสู่ความ
เป็นเลิศ (โชติช่วง พันธุเวส, 2551) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA)เป็ น
รางวัลและ เครื่องหมายแสดงความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการของ องค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก มีเกณฑ์ใน
การประเมิน กระบวนการตัดสินเช่นเดียวกับ MBNQA ของ
ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า เนื่ อ งจาก TQA ใช้ MBNQA เป็ น
แม่แบบ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง TQA เพื่อ 1) สนับสนุน
การนาแนวทางของ TQA ไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถ
ในการแข่งขัน 2) ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่ประสบ
ผลส าเร็จ ในระดับมาตรฐานโลก 3) กระตุ้นให้ มีการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 4) แสดง ให้นานาชาติ
เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานสู่ ความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการ (สุพิศ โสภา, 2560)
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ ก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค 4.0 ซึ่ ง
จะต้องก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
การติดต่อสัมพันธ์ทาธุรกิจกับนานาประเทศทั่วโลกจึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่ประชากรในประเทศจาต้องมีความรู้ความสามารถ
และทั ก ษะด้ านภาษาอั ง กฤษในการติ ด ต่ อ สื่ อสารเพื่ อ ให้
ประเทศไทยมี ขี ด ความสามารถดั ง กล่ า วจะต้ อ งพั ฒ นา
บุค ลากร นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถ ฟัง คิด พูด อ่าน
เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีถึงดีมาก วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง มี ห น้ า ที่ ส าคั ญ ในการผลิ ต
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บุ ค ลากรเข้ า สู่ ร ะบบแรงงานของประเทศจึ ง จ าเป็ น ต้ อ ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลั ก ดั น และพั ฒ นาตนเองสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นวิ ช าการ
และ 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคใต้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษา หมายถึง
จากแนวคิดและหลักการบริหารงานวิชาการสู่
ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานวิชาการด้านสมรรถนะทางด้าน
ความเป็ นเลิศ จึง จ าเป็ น อย่ างยิ่ ง ที่ ต้อ งท าการศึ กษาและ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พัฒ นารูป แบบการบริหารวิ ช าการสู่ค วามเป็น เลิศ ในด้ าน
(ปวช.) ประเภทวิชา พณิชยกรรม ประเมินจากผลการเรียน
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนได้ใช้เป็น
วิช าภาษาอัง กฤษ ผ่านเกณฑ์ การประเมิ น จากส านักงาน
แนวทางในการบริหารจัดการวิชาการให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ในด้านภาษาอังกฤษต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานมีวิธีดาเนินการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความ
4 ขั้นตอน 1. การคิดวิเคราะห์ 2. การพัฒนารูปแบบ 3. การประเมิน
เป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
รูปแบบ และ 4. การปรับปรุงรูปแบบ
2. เพื่อประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการ
รู ป แบบการวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย แบบ สมผสาน
บริห ารวิช าการสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของวิท ยาลัย อาชี วศึ ก ษา
ประชากรประกอบด้ วย บุ ค ลากรในวิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษา
เอกชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทั้งหมด 443 แห่ง กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 555 คน ได้จาก
นิยามศัพท์เฉพาะ
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้ โปรแกรม G*Power ในการหา
รูปแบบการบริหารวิชาการ หมายถึง องค์ประกอบ
ขนาดหรือจานวนตัวอย่าง วิธีดาเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอน กระบวนการบริหารวิช าการสู่ค วามเป็นเลิ ศ ด้าน
(1) การวิเคราะห์หาความต้องการของการบริหารวิช าการ
ภาษาอังกฤษของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ด้านสมรรถนะทางด้านภาษาอัง กฤษวิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน หมายถึง วิทยาลัย
เอกชน (2) การพัฒนาต้นแบบ (3) การประเมินต้นแบบเพื่อ
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
ยืนยันความสอดคล้องของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (4)
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย
การปรับปรุงรูปแบบให้ได้รูปแบบที่สมบูร ณ์สามารถใช้เป็น
5 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม กรุ ง เทพฯ กลุ่ ม ภาคเหนื อ กลุ่ ม ภาค
ตัวแทนปรากฏการณ์ได้จริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มภาคกลางและกลุ่มภาคใต้ ที่เปิด
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การ
ทา การเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการทดสอบความต่างของ
จานวน 443 แห่ง
รูปแบบโดยใช้ LR test
ครู หมายถึ ง ครู ที่ ไ ด้ บ รรจุ เป็ น พนั ก งานของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและครูอัตราจ้างมีหน้าที่สอนใน
สรุปผลการวิจัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
1. ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบการศึกษาการ
ประเภทของวิ ท ยาลั ย หมายถึ ง หลั ก สู ต รที่
บริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิท ยาลัยอาชีว ศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร
เอกชน มี 5 องค์ประกอบ อันประกอบด้วย ด้านหลักสูตร
วิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ด้านครูผู้สอน ด้านสื่อการสอน ด้านการประเมินผล และ
9 ประเภทวิชา
ด้านการทาวิจัย โดยมีดัชนีองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบ
ขนาดของวิทยาลัย หมายถึง จานวนนักเรียนที่
ดังนี้
แบ่ ง ตามเกณฑ์ ข อง สมศ. 1) วิ ท ยาลั ยขนาดเล็ ก จ านวน
ดัชนีอ งค์ประกอบที่เป็นตัวแทนกลุ่ม cur
นักเรียน น้อยกว่า 1,000 คน 2) วิทยาลัยนาดใหญ่ จานวน
(ด้านหลักสูตร) จานวน 4 ดัชนี
นักเรียน ตั้ง 1,000 คน ขึ้นไป
1. จัดทาหลักสูตรของวิทยาลัยเอกชน
กลุ่มของวิทยาลัย หมายถึง การสังกัดกลุ่มโดย
2. จัดทาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
ใช้สถานที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตั้งอยู่มีจานวน
3. จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันใน
5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) วิท ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
การพัฒนา ในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาขา
กรุ ง เทพมหานคร 2) วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนกลุ่ ม
4. การจัดประชุมคณะครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ภาคเหนือ 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคกลาง 4)
วิเคราะห์หลักสูตรร่วมกันก่อนจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
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ดัชนีอ งค์ประกอบที่เป็นตัว แทนกลุ่ม tea
ก่อนปรับและหลังปรับ มีค่าเท่ากับ 11,288.976 ในขณะที่
(ด้านครูผู้สอน) จานวน 4 ดัชนี
ผลต่างขององศาอิสระเท่ากับ 2679 คือ เมื่อนาไปเปิดตาราง
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้
แจกแจงค่า  2 พบว่า ผลต่างดังกล่าวมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้งในและนอกโรงเรียน
(p=0.000) ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารูปแบบโมเดลประหยัด มีความฟิต
2. กาหนดให้ครูทุกคนทาวิจัยในชั้นเรียน
ดีขึ้นกว่าโมเดลเต็ม ซึ่งให้เห็นว่ารูปแบบที่ถูก ดังนั้นผู้วิจัยจึง
3. สร้ างความตระหนั กถึ ง ความส าคั ญ
เลื อ กโมเดลโมเดลที่ ดี ต้ อ งมี ข้ อ มู ล ไม่ ม ากและไม่ น้ อ ย
และประโยชน์ของการทาวิจัย ในชั้นเรียนแก่ครู
จนเกินไป ประมาณ 3-5 ข้อ (ตามทฤษฎี Hair) การกาหนด
4. ผู้ บ ริ ห ารแล ะค รู ร่ ว มกั น ก าห นด
รูปแบบให้เป็นรูปโมเดล การวิเคราะห์องค์ประกอบลาดับที่
มาตรการ เกณฑ์ หรือทิศทางในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
2
ดัชนีองค์ประกอบที่เป็นตัวแทนกลุ่ม med
ผลการปรับครั้งสุดท้าย ค่า  2 ค่าเท่ากับ
(ด้านสื่อการสอน) จานวน 4 ดัชนี
11288.976** ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Normed–Chi-square)
1. ส่ง เสริมสนับสนุนให้ค รูใช้แหล่งการ
มีค่ าเท่ ากั บ 1 มี ค่าไม่ เกิ น 0.5 แสดงให้ เห็ น ว่ารู ป แบบไม่
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับข้อมูล เชิ งประจักษ์ ค่าดัช นี RMSEA เท่ากับ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้
0.013 ค่ า ดั ช นี CFI มี ค่ า เท่ ากั บ 0.964 ค่ า ดั ช นี TLI มี ค่ า
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้งในและนอกโรงเรียน
เท่ากั บ 0.957 ค่าดั ช นี SRMR มี ค่าเท่ ากับ 0.024 ผลการ
3. นิ เ ทศ ติ ด ตาม การผลิ ต สื่ อ การ
ประเมินรูปแบบดัง กล่าวแม้จ ะพบว่าค่า  2 จะมีนัยสาคัญ
จัดการเรียนรู้ของครูเป็นประจาต่อเนื่อง
ทางสถิ ติ ซึ่ง อาจจะบอกให้ ท ราบว่า รูป แบบสมมติ ฐานไม่
4. มีแผนงานหรือโครงการ การผลิตสื่อ
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ แต่ เนื่ อ งจากค่ า สถิ ติ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ทดสอบ  2 มั กจะมี ค วามอ่อ นไหวกับ ขนาดตัวอย่างและ
ดัชนีอ งค์ประกอบที่เป็นตัวแทนกลุ่ม eva
มั ก จะมี นั ย ส าคั ญ เสมอเมื่ อ ขนาดตั ว อย่ า งมากขึ้ น ทั้ ง ๆ
(ด้านการประเมินผล) จานวน 4 ดัชนี
ที่รูป แบบสอดคล้ องกับ ข้อมู ล เชิ งประจัก ษ์ก็ ตาม (Byrne,
1. มี ก ารตรวจสอบทบทวนหลั ก สู ต ร
Barbara M., 2010, p. 68) ดั ง นั้ น ในการพิ จ ารณาความ
และประเมินผลการใช้หลักสูตร
สอดคล้ อ งของรู ป แบบจึ ง ควรพิ จ ารณาดั ช นี ตั ว อื่ น ๆ
2. ประเมินผล สรุปผลการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย (Hair Jr., et al., 2015, p. 630) ผลจากการ
และจัดทารายงานแจ้งแก่ทุกฝ่ายได้รับทราบ
พิ จ ารณาดั ช นี ตั ว อื่ น ๆ พบว่ า ทุ ก ตั ว ชี้ ให้ เห็ น ว่า รู ป แบบ
3. ประเมินผลการพัฒนาและการใช้สื่อ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงสรุปว่ารูปแบบที่ได้
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
หลัง จากการปรับปรุงแล้ วมีค วามสอดคล้องกับข้ อมูล เชิ ง
4. โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจักษ์เป็นอย่างดี
ครู บุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นการวั ด ผลและประเมิ น ผล
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง
การศึกษาของโรงเรียน
โครงสร้าง รูปแบบความเที่ยงตรงของเนื้อหาสามารถวัดได้
ดัชนีอ งค์ป ระกอบที่เ ป็นตัว แทนกลุ่ม res
จาก ความเที่ยงตรงเชิงเข้าลู่ ตามข้อ 4.6 พบว่า ค่าน้าหนัก
(ด้านการทาวิจัย) จานวน 4 ดัชนี
องค์ประกอบที่มีอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรดัชนี
1. จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษา แนะนาด้าน
ทุกตั วมีค่ามากกว่า 0.07 ซึ่ง ส่ งผลให้ ค่าความเชื่อ มั่น ราย
การวิจัย โดยนักวิจัยพี่เลี้ยง
ดัชนีมีค่ามากกว่า 0.50 และความคลาดเคลื่อนในการวัดมี
2. จัดตั้งสถาบันการค้นคว้าวิจัย
ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.50 ทุ ก ตั ว แปรด้ วย ผลจากการวิ เคราะห์
3. นักศึกษามีโอกาสร่วมในการวิจัยของ
ดัง กล่าว แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ ด้านหลักสูตร มีค่า
คณะโดยเป็นผู้ช่วยนักวิจัย
AVE (ความแปรปรวนเฉลี่ย) เท่ากับ 0.833 ด้านครูผู้สอน มี
4. การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ค่า AVE (ความแปรปรวนเฉลี่ย) เท่ากับ 0.865 ด้านสื่อการ
นิเทศภายในประจาปีการศึกษา
สอน มีค่า AVE (ความแปรปรวนเฉลี่ย) เท่ากับ 0.833ด้าน
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสู้
การประเมินผล มีค่า AVE (ความแปรปรวนเฉลี่ย) เท่ากับ
ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ผลการวิจัย
0.850 ด้ า นการวิ จั ย มี ค่ า AVE (ความแปรปรวนเฉลี่ ย )
สรุปได้ดังนี้
เท่ากับ 0.834
ทดสอบความแตกต่างของความฟิ ตของ
รูป แบบ พบว่ า ผลต่ างระหว่า งค่ า  2 ของรูป แบบทั้ ง 2
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
66.94, 70.82, 65.34, 74.38, 71.77, 69.66, 70.26,
จากสมมติ ฐ าน ที่ ว่ า รู ป แบบการบริ ห ารเชิ ง
72.33, 76.64, 80.04, 81.78, 66.58, 70.09, 82.55,
วิช าการที่ผู้วิจัยพัฒ นาขึ้น ส่ง ผลต่อความเป็ นเลิศ ผลการ
64.99, 68.88, 83.66, 78.62, 80.81, 66.55, 84.33,
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย มีค่าเท่ากับ
62.96, 85.01, 66.67, 71.81, 78.91, 70.74, 82.26,
0.986 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ 0.038 และ
68.63, 66.35, 73.37, 81.32, 75.56 สรุ ป ผล VNET ที่ ไ ด้
ค่าสถิติท ดสอบแทรก มี ค่าเท่ากับ 25.674 ซึ่งมีนั ยส าคั ญ
จากผู้ ต อบแบบสอบถามในวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ทางสถิ ติ (p = 0.000) ซึ่ ง แส ดงให้ เห็ นว่ า รู ป แบบ ที่
คะแนน VNET อยู่ในช่วง 62.96 ถึง 90.06
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีอิทธิพลในทางบวกต่อความเป็นเลิศ ทาง
ภาษาอังกฤษ โดยที่คะแนนรูปแบบเป็นเลิศเปลี่ยนแปลงไป
อภิปรายผล
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เท่ า กั บ 0.986จึ ง สรุ ป ว่ า รู ป แบบที่
1. รูปแบบการวิจัยเป็ นการวิจัยแบบผสมผสาน
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
ประชากรประกอบด้ วย บุ ค ลากรในวิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษา
ความเป็นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
เอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สรุ ป ตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 เพื่ อ ประเมิ น
ทั้งหมด 443 แห่ง กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 555 คน ได้จาก
ความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็น
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้ โปรแกรม G*Power ในการหา
เลิศ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกับข้อมูล เชิง ประจักษ์
ขนาดหรือจานวนตัวอย่าง วิธีดาเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ
เป็ น รู ป แบบที่ ส อดคล้ องกับ ข้อ มู ล เชิง ประจั ก ษ์ แสดงว่ า
(1) การวิเคราะห์หาความต้องการของการบริหารวิช าการ
นั ก ศึ ก ษาที่ ได้ เรีย นสมรรถนะทางด้ านภาษาอั ง กฤษไปมี
ด้านสมรรถนะทางด้านภาษาอัง กฤษวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นเลิศตามผล VNET
เอกชน ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรรูปแบบการบริหารวิชาการ
ของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน จากผลของส านั ก งาน
สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษ าเอก ช น มี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ความสัมพันธ์ที่ไม่แตกต่างกัน ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ และ
ผล VNET ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร
ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า สามารถวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
วิท ยาลั ย อาชี วศึ ก ษาเอกชน จ านวน 6 วิท ยาลั ย ได้ จ าก
ได้จริง ความเที่ยงตรงเชิงจาแนก Discriminant validity มี
แบบสอบถามมี ผ ลเรี ย งตามล าดั บ ดั ง นี้ 71.36, 76.26,
ความเที่ยงตรงเชิงจาแนก เนื่องจากพบว่าค่า AVE มีค่าน้อย
79.08, 75.86, 86.47, 74.88 ส รุ ป ผ ล VNET ที่ ได้ จ า ก
กว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบยกกาลัง
ผู้ตอบแบบสอบถามในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนคะแนน
สอง ก็จะแสดงให้เห็นว่าโมเดลมีค วามเที่ยงตรงเชิ งจาแนก
VNET อยู่ในช่วง 71.36 ถึง 86.47
การบริหารวิชาการด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านสื่อการ
ผล VNET ที่ ไ ด้ จ ากการป ระชุ ม โฟกั ส กรุ๊ ป
สอน ด้านการประเมินผล และด้านการทาวิจัยมีความคงเส้น
จานวน 8 วิทยาลัย ได้จากแบบสอบถามมีผลเรียงตามลาดับ
คงวา เมื่อดู จ ากค่า CR เทียบกับ ค่า α- coefficient มีค่ า
ดั ง นี้ 80.70, 75.64, 79.35, 74.16, 81.02, 70.26, 69.78,
เท่ากับ 0.84 โดยเฉลี่ย
70.35 สรุ ป ผล VNET ที่ ไ ด้ จ ากผู้ ต อบแบบสอบถามใน
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิช าการสู่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนคะแนน VNET อยู่ในช่วง 69.78
ความเป็ น เลิ ศ ของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนพบ ว่ า
ถึง 81.02
องค์ประกอบด้านหลักสูตร มีรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบสอบถามมีผ ลเรียงตามล าดับดัง นี้ 68.77,
สู่ค วามเป็ น เลิ ศ 4 รูป แบบ ได้ แ ก่ 1) จัด ท าหลัก สู ตรของ
73.14, 69.08, 77.86, 83.44, 79.36 สรุ ป ผล VNET ที่ ไ ด้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน คือ จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
จากผู้ ต อบแบบสอบถามในวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร
คะแนน VNET อยู่ในช่วง 68.77 ถึง 83.44
สถานศึก ษา ตัว แทนผู้ ปกครองหรื อชุม ชน เข้ามาร่ วมจั ด
ผล VNET ที่ ไ ด้ จ านวน 77 วิ ท ยาลั ย ได้ จ าก
อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1-2 ค รั้ ง 2) จั ด ท าหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ
แบบสอบถามมี ผ ลเรี ย งตามล าดั บ ดั ง นี้ 83.17, 76.81,
ภาคอุ ต สาหกรรม คื อ มี ร ะดมทรั พ ยากรหรื อ เชิ ญ สถาน
74.08, 64.93, 77.81, 83.54, 80.14, 67.13, 73.52,
ประกอบการมาร่วมจัดทาหลักสูตรหรือทาข้อตกลงกันใน
70.56, 77.24, 67.89, 73.09, 67.95, 80.54, 73.27,
การจัด การศึ ก ษาส่ ง เด็ กหรื อนั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก งาน เป็ น ต้ น
80.06, 75.72, 69.64, 71.85, 83.47, 69.94, 70.63,
3) จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาในการ
66.78, 81.62, 76.51, 83.34, 66.82, 69.34, 72.38,
จั ด การเรี ย นรู้ ข องแต่ ล ะสาขา คื อ มี ก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อ
73.58, 85.67, 90.06, 86.08, 75.93, 88.29, 68.62,
กาหนดแผนกลยุท ธ์ โครงการ/งาน ของกลุ่ มสาขา อย่าง
70.57, 67.71, 63.99, 78.79, 82.53, 74.44, 71.11,
ต่อเนื่องทุกปี 4) การจัดประชุมคณะครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2563
วิเคราะห์หลักสูตรร่วมกันก่อนจัดหลักสูตรสถานศึกษาคือ
ตรวจสอบทบทวนหลักสูตร และประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาต้องมีแผนปฏิบัติประจ าปีโดยมีการกาหนดให้
คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร 1 ชุด ซึ่ง
คณะครูและผู้เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมวิ เคราะห์หลักสูตร
อาจจะประกอบไปด้ วยตัวแทนจากสถานประกอบการ /
เพื่อจะได้หลักสูตรที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการ
ตั ว แทนจากผู้ ป กครอง/ หรื อ ตั ว แทนจากผู้ เชี่ ย วชาญ
ของตลาดแรงงาน
ภายนอกมาร่วมด้วย เป็นต้น 2) ประเมินผล สรุปผล การ
องค์ประกอบด้านครูผู้สอน มีรูปแบบบริหารงาน
จัดการรู้และจัดท ารายงานแจ้งแก่ทุ กฝ่า ยได้รับทราบ คื อ
วิช าการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 4
สถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการภายในเพื่ อ ท าการ
รูปแบบ ได้แก่ 1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดย
ประเมินผล พร้อมสรุปผล แล้วนามาแจ้งให้ทุกฝ่ายรับทราบ
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น จากทั้งในและนอกวิทยาลัยคือ
3) ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
จัดสรรงบประมาณให้ค รูไปศึกษาดูง านเกี่ยวกับภูมิปัญญา
การศึ กษา คือ สถานศึ กษาจั ดท าแบบประเมิน การใช้ สื่ อ
ท้องถิ่นจากสถานที่จริง และระดมผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดาเนินการประเมิน โดย
ความรู้ กั บ ค รู ผู้ เ รี ย นเกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น 2)
ผู้เรีย น น าผลการประเมิ น มาวิเคราะห์ และสรุป ผลการ
กาหนดให้ครูทุกคนทาวิจัยในชั้นเรียน คือ สถานศึกษาต้อง
ประเมิน นาผลที่ได้มาพัฒนาต่อไป 4) โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปีทุกๆ ปี ให้ครูทุกคนจัดทา
คณะกรรมการ ครู บุคลากรรับผิดชอบ ด้านการวัดผลและ
วิจัยใน ชั้นเรียนและให้งบประมาณในการทางานวิจัยกับครู
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาคื อ สถานศึ ก ษา พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
3) สร้างความตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ของ
คณะกรรมการ พร้อมทั้งแจ้งให้รับทราบพร้อมกันเกี่ยวกับ
การท าวิ จั ย ในชั้ น เรีย นแก่ ค รู คื อ สถานศึ ก ษาจั ด อบรมให้
บทบาท ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการในการทางาน
ความรู้กับ ครูโดยเชิญ วิท ยากรที่มีค วามรู้ และผู้เชี่ยวชาญ
องค์ประกอบด้านการท าวิจัย พบว่า รูป แบบ
ด้านการทาวิจัย จัดครูไปเข้าร่ วมประชุมกับภายนอกตามวัน
การบริ ห ารงานวิ ช าการสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของวิ ท ยาลั ย
เวลาตามหน่วยงานที่จัด 4) ผู้บริหารและครูร่วมกันกาหนด
อาชีว ศึ กษาเอกชน มี 4 รูป แบบ ได้ แ ก่ 1) จัด ตั้ ง ศู น ย์ ให้
มาตรการ เกณฑ์หรือทิศทางในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน คือ
คาปรึกษาแนะนาด้านการวิจัย โดยนักวิจัยเป็นพี่เลี้ยง คือ
สถานศึกษาต้องมีการประชุมเพื่อจัดทาคู่มือการทาวิจัยใน
สถานศึกษาระดมความคิดเห็นกับบุคลากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ชั้นเรียนโดยแจกให้กับครูผู้สอนคนละ 1 เล่ม จัดประชุมเพื่อ
โดยการจั ด ประชุ ม เสนอโครงการ/งาน ตั้ ง ศู น ย์ ส รรหา
ชี้แจง รายละเอียดในการทา
ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย มาเป็นผู้ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย
องค์ ประกอบด้ า นสื่อ การสอน มีรู ปแบบการ
2) จั ด ตั้ ง สถาบั น การค้ น คว้ า วิ จั ย คื อ จั ด หาสถานที่ ที่
บริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เหมาะสม จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ จัดสรรผลงานวิจัยที่มี
เอกชน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่ง
คุ ณ ภาพ และจั ด สรรบุ ค ลากรประจ าสถาบั น วิ จั ย 3)
การเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ คือ
นักศึกษามีโอกาสร่วมในการวิจัยของคณะโดยมีผู้ช่วยนักวิจัย
สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อไปศึกษาดูงานหรือแหล่ง
คือ จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการทาวิจัยและมี
เรี ย นรู้ ใ นสถานที่ ต่ า งๆ ที่ เหมาะสมกั บ กลุ่ ม ผู้ เ รี ย น 2)
นโยบายให้นักศึกษาทางานวิจัยของคณะหรือสาขาที่ตนเอง
ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้ ค รู จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยครอบคลุ ม ภู มิ
ศึก ษา โดยมี อาจารย์ ที่ เชี่ ย วชาญงานวิจั ย ของสาขา เป็ น
ปัญญาท้องถิ่นจากในและนอกโรงเรียน 3) นิเทศติดตามการ
ผู้ช่วยหรือเป็นที่ปรึกษางานวิจัย 4) การจัดทาสรุปรายงาผล
ผลิตสื่อ การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นประจาต่อเนื่อง คือมี
การดาเนินงานนิเทศภายในประจ าปีการศึกษา คือ จัดทา
การกาหนดปฏิทิน การนิเทศ ติดตาม อยู่ในแผนงานของ
เป็นนโยบาย ให้มีการนิเทศภายใน และสรุปผลรายงานอยู่
สถานศึกษาและมีการรายงานผลการให้กับครูทุกคนทราบ
ในแผนงานของสถานศึ ก ษาการวั ด ดั ช นี ว่ า ได้ ม ากน้ อ ย
ทุกครั้งที่มีการนิเทศ จัดสรรงบประมาณ เป็นขวัญกาลังใจ
เพียงใด
ให้กับครูที่มีการผลิตสื่อที่ยอดเยี่ยมและทันสมัยที่สุด อย่าง
3. การประเมินรูปแบบเพื่อยืนยันความสอดคล้อง
น้อย ปีละ 1 รางวัล 4) มีแผนงานหรือโครงการ การผลิตสื่อ
ของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามความสามารถของดัชนี
การเรียนรู้ที่ส อดคล้อ งกั บวัต ถุป ระสงค์ข องหลั กสู ต ร คื อ
ในการอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 1 และ
สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีทุกปี โดยในแต่ละ
องค์ประกอบที่ 2 โดยใช้ตาราง Schmid & Leiman มีค่ า
ปี เน้นเรื่องการผลิตสื่อการเรียนรู้อยู่ในแผนงาน
ความเชื่อมั่น P<= .05 ทุกตัว
องค์ประกอบด้ า นการประเมิน ผล พบว่าการ
สรุป รูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
พัฒ นารูปแบบการบริหารงานวิช าการสู่ค วามเป็นเลิศของ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ที่พัฒนาขึ้นมานี้เป็นตัวแทน
วิท ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) มีการ
ปรากฏการณ์ที่เราอยากทราบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ
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เอกสารอ้างอิง
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สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ข้อเสนอแนะ
2.
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2546). การใช้ SPSS for
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา
6. กรุงเทพฯ: คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา สามารถใช้เป็ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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5.
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กรุงเทพฯ
ส่งเสริมสนับสนุนการนาภาษาอังกฤษมาใช้ในการกาหนด
6.
นิพนธ์ แจ่มจ ำรัส . (2557). รูปแบบการบริหาร
ยุทธ์ศาสตร์และการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติตระหนัก
โรงเรียนองค์การวิชาชีพ ของโรงเรียนที่ได้รับ
ถึงศักยภาพของวิทยาลัยให้มีคุณภาพ บนพื้นฐานและทฤษฎี
รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแนวทางการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ ป ระสบความส าเร็ จ
สังกัดสานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พร้อมทั้งประเมินอย่างต่อเนื่องจาก สอศ.
พื้นฐาน กรณีศึกษาโรงเรียน 2 แห่งในจังหวัด
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
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1. จากการศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการ
บริ ห ารวิช าการสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ นั้ น เป็ น การวิ เคราะห์ 5
ฉบับที่ 1 เดือนมกรำคมถึงมิถุนำยน.
องค์ประกอบย่อย ที่ส่ง ผลต่อประสิทธิผ ลของการบริหาร
7.
ศุภ ลักษณ์ เศษธะพานิ ช . (2550). การพั ฒ นา
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สื่อสาร ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดาเนินงาน ความไม่เข้าใจของสังคมต่อใช้ภาษาอังกฤษ การ
และการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น . วารสารวิ ท ยาลั ย
ปรับเปลี่ยนตนเองของบุคลากร นักศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ได้
บัณฑิตเอเซีย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกรำคมถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น
มิถุนำยน (2561).
2. ควรวิ จั ย เพื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น ของ
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สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ. (2553). การ
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กรุงเทพฯ: บริษัท เจริญดีมั่นคง.
ประสิทธิผลต่อการเรียนมากยิ่งขึ้น
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