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บทคัดย่อ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
(2) ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรประกอบด้วย บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท้ังหมด 443 แห่ง กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 555 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้
โปรแกรม G*Power ในการหาขนาดหรือจ านวนตัวอย่าง วิธีด าเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน คือ (1) การวิเคราะห์หาความต้องการ
ของการบริหารวิชาการด้านสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน (2) การพัฒนารูปแบบ (3) การประเมิน
รูปแบบเพ่ือยืนยันความสอดคล้องของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (4) การปรับปรุงรูปแบบให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์สามารถใช้
เป็นตัวแทนปรากฏการณ์ได้จริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการทดสอบความต่างของรูปแบบโดยใช้ LR test  
 ผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารวิชาการด้านสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ที่เปิด
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี 5 องค์ประกอบ คือ การบริหารวิชาการด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านสื่อการสอน 
ด้านการประเมินผล และด้านการท าวิจัย แต่ละองค์ประกอบมีดัชนีชี้วัดจ านวน 4 ดัชนี รูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็น
เลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ได้ผลลัพธ์ที่ท าให้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีสมรรถนะ
ทางด้านภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ ตามผล VNET ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2) รูปแบบการบริหาร
วิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี  
 
ค าส าคัญ: 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 
 
บทน า  
 การจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบันเป็นส่วนส าคัญ
ในการพัฒนาคนเพ่ือไปพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ เริ่มต้ังแต่ปฏิรูป
การเรียนรู้ โครงสร้าง การบริหารและการจัดการศึกษา 
การเงินเพ่ือการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู รวมถึงระบบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากน้ีคณะกรรมการ
การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง (2552 – 2561) ได้
ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองบรรลุเป้าหมายเพ่ือให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
จึงก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้ในการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 ดังน้ี (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 
คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับ
สากล (2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 2 คนไทยใฝ่รู้ 
สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้
อย่างต่อเน่ือง (3) เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยใฝ่ดี มี
คุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตส านึก และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็น
แก่ ป ระโยช น์ ส่ วนรวม มี จิ ตสาธารณะ มี วัฒนธรรม
ประชาธิปไตย (4) เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4 คนไทยคิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะในการคิด และปฏิบัติดี มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพน าไปสู่
การบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2552) 
 ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเป็นการพัฒนา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดการศึกษาของ
ระบบสากล ตามรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Malcolm Baldridge National Quality Award: MBNQA) 
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสถานศึกษาในประ เทศ
สหรัฐอเมริกา สถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ ในการ
พัฒนาความเป็นเลิศของสถานศึกษา ในการใช้แนวคิด

ดังกล่าวเช่น โรงเรียนเพอลริเวอร์ (Pearl River School 
District) แห่งรัฐนิวยอร์กและมหาวิทยาลัย วิสคอซินแห่งรัฐ
วิสคอนซิน โรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่
สูง ต่อมาประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกได้น าแนวคิดมาใช้
เกิดผลส าเร็จ เช่น สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง และ
ไทย ปรับใช้ในการศึกษา เรียกว่า เกณฑ์ รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติประเทศไทย (Thailand Quality Award :TQA) 
โดยส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การบริหารทางด้าน
การศึกษาน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประเทศไทย 
(TQA) ไปพัฒนาศักยภาพระบบการบริหาร จัดการสู่ความ
เป็นเลิศ (โชติช่วง พันธุเวส, 2551) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA)เป็น
รางวัลและ เครื่องหมายแสดงความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการของ องค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก มีเกณฑ์ใน
การประเมิน กระบวนการตัดสินเช่นเดียวกับ MBNQA ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจาก TQA ใช้ MBNQA เป็น
แม่แบบ วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง TQA เพ่ือ 1) สนับสนุน
การน าแนวทางของ TQA ไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถ
ในการแข่งขัน 2) ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่ประสบ
ผลส าเร็จในระดับมาตรฐานโลก 3) กระตุ้นให้มีการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 4) แสดง ให้นานาชาติ
เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานสู่ ความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการ (สุพิศ โสภา, 2560) 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ ยุค 4.0 ซึ่ ง
จะต้องก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 
การติดต่อสัมพันธ์ท าธุรกิจกับนานาประเทศทั่วโลกจึงจ าเป็น
อย่างย่ิงที่ประชากรในประเทศจ าต้องมีความรู้ความสามารถ
และทักษะด้านภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้
ประเทศไทยมีขีดความสามารถดังกล่าวจะต้องพัฒนา
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถ ฟัง คิด พูด อ่าน 
เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีถึงดีมาก วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน เป็นหน่วยงานหน่ึงมีห น้าที่ ส าคัญ ในการผลิต
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บุคลากรเข้าสู่ระบบแรงงานของประเทศจึงจ าเป็นต้อง
ผลักดันและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 จากแนวคิดและหลักการบริหารงานวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องท าการศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนได้ใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการวิชาการให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านภาษาอังกฤษต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
 2. เพ่ือประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการ
บริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 รูปแบบการบริหารวิชาการ หมายถึง องค์ประกอบ 
ข้ันตอน กระบวนการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน หมายถึง วิทยาลัย
ที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 
5 กลุ่ม  คือ กลุ่มกรุงเทพฯ กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มภาคกลางและกลุ่มภาคใต้ ท่ีเปิด
ท า การเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จ านวน 443 แห่ง  
 ครู หมายถึง ครูที่ได้บรรจุเป็นพนักงานของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและครูอัตราจ้างมีหน้าที่สอนใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
 ประเภทของวิทยาลัย หมายถึง หลักสูตรที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
9 ประเภทวิชา 
 ขนาดของวิทยาลัย หมายถึง จ านวนนักเรียนที่
แบ่งตามเกณฑ์ของ สมศ. 1) วิทยาลัยขนาดเล็ก จ านวน
นักเรียน น้อยกว่า 1,000 คน 2) วิทยาลัยนาดใหญ่ จ านวน
นักเรียน ต้ัง 1,000 คน ข้ึนไป 
 กลุ่มของวิทยาลัย หมายถึง การสังกัดกลุ่มโดย
ใช้สถานที่ต้ังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนต้ังอยู่มีจ านวน 
5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
กรุงเทพมหานคร 2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนือ 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคกลาง 4) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และ 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคใต้  
 ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษา หมายถึง 
ผลสัมฤทธ์ิในการบริหารงานวิชาการด้านสมรรถนะทางด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ประเภทวิชา พณิชยกรรม ประเมินจากผลการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์การประเมิน จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยแบบผสมผสานมีวิธีด าเนินการวิจัย 
4 ข้ันตอน 1. การคิดวิเคราะห์ 2. การพัฒนารูปแบบ 3. การประเมิน
รูปแบบ และ 4. การปรับปรุงรูปแบบ 
 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบ สมผสาน 
ประชากรประกอบด้วย บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ทั้งหมด 443 แห่ง กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 555 คน ได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้โปรแกรม G*Power ในการหา
ขนาดหรือจ านวนตัวอย่าง วิธีด าเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน คือ 
(1) การวิเคราะห์หาความต้องการของการบริหารวิชาการ
ด้านสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน (2) การพัฒนาต้นแบบ (3) การประเมินต้นแบบเพ่ือ
ยืนยันความสอดคล้องของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (4) 
การปรับปรุงรูปแบบให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์สามารถใช้เป็น
ตัวแทนปรากฏการณ์ได้จริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการทดสอบความต่างของ
รูปแบบโดยใช้ LR test 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบการศึกษาการ
บริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน มี 5 องค์ประกอบ อันประกอบด้วย ด้านหลักสูตร 
ด้านครูผู้สอน ด้านสื่อการสอน ด้านการประเมินผล และ
ด้านการท าวิจัย โดยมีดัชนีองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบ 
ดังน้ี 
  ดัชนีองค์ประกอบที่เป็นตัวแทนกลุ่ม cur 
(ด้านหลักสูตร) จ านวน 4 ดัชนี 
  1. จัดท าหลักสูตรของวิทยาลัยเอกชน 
  2. จัดท าหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
  3. จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันใน
การพัฒนา ในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาขา 
  4. การจัดประชุมคณะครูและผู้เก่ียวข้องเพ่ือ
วิเคราะห์หลักสูตรร่วมกันก่อนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
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  ดัชนีองค์ประกอบที่เป็นตัวแทนกลุ่ม tea 
(ด้านครูผู้สอน) จ านวน 4 ดัชนี 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถ่ินจากท้ังในและนอกโรงเรียน 

2. ก าหนดให้ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน 
3. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญ

และประโยชน์ของการท าวิจัย ในชั้นเรียนแก่ครู  
4. ผู้ บ ริห ารและค รูร่ วมกันก าหนด

มาตรการ เกณฑ์ หรือทิศทางในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
  ดัชนีองค์ประกอบที่เป็นตัวแทนกลุ่ม med 
(ด้านสื่อการสอน) จ านวน 4 ดัชนี 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถ่ินจากท้ังในและนอกโรงเรียน 

3. นิ เทศ  ติดตาม การผลิตสื่อ  การ
จัดการเรียนรู้ของครูเป็นประจ าต่อเน่ือง 

4. มีแผนงานหรือโครงการ การผลิตสื่อ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  ดัชนีองค์ประกอบที่เป็นตัวแทนกลุ่ม eva 
(ด้านการประเมินผล) จ านวน 4 ดัชนี 

1. มีการตรวจสอบทบทวนหลักสูตร 
และประเมินผลการใช้หลักสูตร 

2. ประเมินผล สรุปผลการจัดการเรียนรู้
และจัดท ารายงานแจ้งแก่ทุกฝ่ายได้รับทราบ 

3. ประเมินผลการพัฒนาและการใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

4. โรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ครู บุคลากรรับผิดชอบ ด้านการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาของโรงเรียน 
  ดัชนีองค์ประกอบที่เป็นตัวแทนกลุ่ม res 
(ด้านการท าวิจัย) จ านวน 4 ดัชนี 

1. จัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษา แนะน าด้าน
การวิจัย โดยนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

2. จัดต้ังสถาบันการค้นคว้าวิจัย 
3. นักศึกษามีโอกาสร่วมในการวิจัยของ

คณะโดยเป็นผู้ช่วยนักวิจัย 
4. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน

นิเทศภายในประจ าปีการศึกษา 
  2. การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสู้
ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ผลการวิจัย
สรุปได้ดังน้ี  
   ทดสอบความแตกต่างของความฟิตของ
รูปแบบ พบว่า ผลต่างระหว่างค่า 2 ของรูปแบบทั้ง 2 

ก่อนปรับและหลังปรับ มีค่าเท่ากับ 11,288.976 ในขณะที่
ผลต่างขององศาอิสระเท่ากับ 2679 คือ เมื่อน าไปเปิดตาราง
แจกแจงค่า 2  พบว่า ผลต่างดังกล่าวมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.000) ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารูปแบบโมเดลประหยัด มีความฟิต
ดีข้ึนกว่าโมเดลเต็ม ซึ่งให้เห็นว่ารูปแบบที่ถูก ดังน้ันผู้วิจัยจึง
เลือกโมเดลโมเดลที่ ดี ต้องมี ข้อมูลไม่มากและไม่ น้อย 
จนเกินไป ประมาณ 3-5 ข้อ (ตามทฤษฎี Hair) การก าหนด
รูปแบบให้เป็นรูปโมเดล การวิเคราะห์องค์ประกอบล าดับที่ 
2  
   ผลการปรับครั้งสุดท้าย ค่า 2 ค่าเท่ากับ 
11288.976** ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Normed–Chi-square) 
มีค่าเท่ากับ 1 มีค่าไม่เกิน 0.5 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบไม่
สอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ ค่าดัชนี RMSEA เท่ากับ 
0.013 ค่าดัชนี CFI มีค่าเท่ากับ 0.964 ค่าดัชนี TLI มีค่า
เท่ากับ 0.957 ค่าดัชนี SRMR มีค่าเท่ากับ 0.024 ผลการ
ประเมินรูปแบบดังกล่าวแม้จะพบว่าค่า 2 จะมีนัยส าคัญ
ทางสถิติซึ่งอาจจะบอกให้ทราบว่ารูปแบบสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์  แต่เน่ืองจากค่าสถิติ
ทดสอบ 2 มักจะมีความอ่อนไหวกับขนาดตัวอย่างและ
มักจะมีนัยส าคัญเสมอเมื่อขนาดตัวอย่างมากข้ึนทั้ง ๆ  
ที่รูปแบบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก็ตาม (Byrne, 
Barbara M., 2010, p. 68) ดังน้ันในการพิจารณาความ
สอดคล้องของรูปแบบจึ งควรพิจารณาดัช นีตัวอื่น  ๆ 
ประกอบด้วย (Hair Jr., et al., 2015, p. 630) ผลจากการ
พิจารณาดัชนีตัวอื่น ๆ พบว่า ทุกตัวชี้ให้เห็นว่ารูปแบบ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงสรุปว่ารูปแบบที่ได้
หลังจากการปรับปรุงแล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์เป็นอย่างดี 
     ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิ ง
โครงสร้าง รูปแบบความเท่ียงตรงของเน้ือหาสามารถวัดได้
จาก ความเท่ียงตรงเชิงเข้าลู่ ตามข้อ 4.6 พบว่า ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบที่มีอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรดัชนี
ทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.07 ซึ่งส่งผลให้ค่าความเชื่อมั่นราย
ดัชนีมีค่ามากกว่า 0.50 และความคลาดเคลื่อนในการวัดมี
ค่าน้อยกว่า 0.50 ทุกตัวแปรด้วย ผลจากการวิเคราะห์ 
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ ด้านหลักสูตร มีค่า 
AVE (ความแปรปรวนเฉลี่ย) เท่ากับ 0.833 ด้านครูผู้สอน มี
ค่า AVE (ความแปรปรวนเฉลี่ย) เท่ากับ 0.865 ด้านสื่อการ
สอน มีค่า AVE (ความแปรปรวนเฉลี่ย) เท่ากับ 0.833ด้าน
การประเมินผล มีค่า AVE (ความแปรปรวนเฉลี่ย) เท่ากับ 
0.850 ด้านการวิจัย มีค่า AVE (ความแปรปรวนเฉลี่ย) 
เท่ากับ 0.834 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 จากสมมติฐาน ที่ ว่ารูปแบบการบริหารเชิ ง
วิชาการที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ส่งผลต่อความเป็นเลิศ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย มีค่าเท่ากับ 
0.986 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ 0.038 และ
ค่าสถิติทดสอบแทรก มีค่าเท่ากับ 25.674 ซึ่งมีนัยส าคัญ
ทางส ถิ ติ  (p = 0.000) ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ว่า รูป แบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน มีอิทธิพลในทางบวกต่อความเป็นเลิศทาง
ภาษาอังกฤษ โดยที่คะแนนรูปแบบเป็นเลิศเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกัน เท่ากับ 0.986จึงสรุปว่า รูปแบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน เป็นรูปแบบที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ความเป็นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
 สรุป ตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่  2 เพ่ือประเมิน
ความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็น
เลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า
นักศึกษาที่ ได้เรียนสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษไปมี
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นเลิศตามผล VNET 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จากผลของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 ผล VNET ที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 6 วิทยาลัย ได้จาก
แบบสอบถามมีผลเรียงตามล าดับ ดังน้ี  71.36, 76.26, 
79.08, 75.86, 86.47, 74.88 ส รุ ป ผ ล  VNET ที่ ไ ด้ จ า ก
ผู้ตอบแบบสอบถามในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนคะแนน 
VNET อยู่ในช่วง 71.36 ถึง 86.47 
 ผล  VNET ที่ ได้จ ากการประชุ ม โฟกัสกรุ๊ ป 
จ านวน 8 วิทยาลัย ได้จากแบบสอบถามมีผลเรียงตามล าดับ
ดังน้ี 80.70 , 75.64, 79.35, 74.16, 81.02, 70.26, 69.78, 
70.35 สรุปผล VNET ที่ ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนคะแนน VNET อยู่ในช่วง 69.78 
ถึง 81.02 
 แบบสอบถามมีผลเรียงตามล าดับดังน้ี 68.77, 
73.14, 69.08, 77.86, 83.44, 79.36 สรุปผล VNET ที่ ได้
จากผู้ตอบแบบสอบถามในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
คะแนน VNET อยู่ในช่วง 68.77 ถึง 83.44 
 ผล VNET ที่ ได้จ านวน 77 วิทยาลัย ได้จาก
แบบสอบถามมีผลเรียงตามล าดับ ดังน้ี  83.17, 76.81, 
74.08, 64.93, 77.81, 83.54, 80.14, 67.13, 73.52, 
70.56, 77.24, 67.89, 73.09, 67.95, 80.54, 73.27, 
80.06, 75.72, 69.64, 71.85, 83.47, 69.94, 70.63, 
66.78, 81.62, 76.51, 83.34, 66.82, 69.34, 72.38, 
73.58, 85.67, 90.06, 86.08, 75.93, 88.29, 68.62, 
70.57, 67.71, 63.99, 78.79, 82.53, 74.44, 71.11, 

66.94, 70.82, 65.34, 74.38, 71.77, 69.66, 70.26, 
72.33, 76.64, 80.04, 81.78, 66.58, 70.09, 82.55, 
64.99, 68.88, 83.66, 78.62, 80.81, 66.55, 84.33, 
62.96, 85.01, 66.67, 71.81, 78.91, 70.74, 82.26, 
68.63, 66.35, 73.37, 81.32, 75.56 สรุปผล VNET ที่ ได้
จากผู้ตอบแบบสอบถามในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
คะแนน VNET อยู่ในช่วง 62.96 ถึง 90.06 
 
อภิปรายผล 
 1. รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน
ประชากรประกอบด้วย บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ทั้งหมด 443 แห่ง กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 555 คน ได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้โปรแกรม G*Power ในการหา
ขนาดหรือจ านวนตัวอย่าง วิธีด าเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน คือ 
(1) การวิเคราะห์หาความต้องการของการบริหารวิชาการ
ด้านสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรรูปแบบการบริหารวิชาการ
สู่ ค วาม เป็ น เลิ ศ ขอ ง วิท ยาลั ยอ าชี ว ศึ ก ษ า เอก ชนมี
ความสัมพันธ์ที่ไม่แตกต่างกัน ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ และ 
ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า สามารถวัดความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
ได้จริง ความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก Discriminant validity มี
ความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก เน่ืองจากพบว่าค่า AVE มีค่าน้อย
กว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบยกก าลัง
สอง ก็จะแสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก 
การบริหารวิชาการด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านสื่อการ
สอน ด้านการประเมินผล และด้านการท าวิจัยมีความคงเส้น
คงวา เมื่อดูจากค่า CR เทียบกับค่า α- coefficient มีค่า
เท่ากับ 0.84 โดยเฉลี่ย 
  2. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่
ความ เป็น เลิ ศของวิทยาลัยอาชีวศึ กษาเอกชนพบ ว่า 
องค์ประกอบด้านหลักสูตร มีรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) จัดท าหลักสูตรของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน คือ จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองหรือชุมชน เข้ามาร่วมจัด
อ ย่าง น้อยปีละ  1 -2 ค รั้ ง  2 ) จั ดท าหลั กสู ตรร่วมกั บ
ภาคอุตสาหกรรม คือ มีระดมทรัพยากรหรือเชิญสถาน
ประกอบการมาร่วมจัดท าหลักสูตรหรือท าข้อตกลงกันใน
การจัดการศึกษาส่งเด็กหรือนักศึกษาไปฝึกงาน เป็นต้น  
3) จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาในการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขา คือ มีการจัดประชุมเพ่ือ
ก าหนดแผนกลยุทธ์ โครงการ/งาน ของกลุ่มสาขา อย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี 4) การจัดประชุมคณะครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
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วิเคราะห์หลักสูตรร่วมกันก่อนจัดหลักสูตรสถานศึกษาคือ 
สถานศึกษาต้องมีแผนปฏิบัติประจ าปีโดยมีการก าหนดให้
คณะครูและผู้เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมวิเคราะห์หลักสูตร
เพ่ือจะได้หลักสูตรที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  
 องค์ประกอบด้านครูผู้สอน มีรูปแบบบริหารงาน
วิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 4 
รูปแบบ ได้แก่ 1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถ่ิน จากทั้งในและนอกวิทยาลัยคือ
จัดสรรงบประมาณให้ครูไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินจากสถานที่จริง และระดมผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้
ความรู้ กั บค รู  ผู้ เรียนเกี่ ยวกั บภู มิปั ญญาท้ อง ถ่ิน 2 ) 
ก าหนดให้ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน คือ สถานศึกษาต้อง
ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกๆ ปี ให้ครูทุกคนจัดท า
วิจัยใน ชั้นเรียนและให้งบประมาณในการท างานวิจัยกับครู 
3) สร้างความตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ของ
การท าวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูคือสถานศึกษาจัดอบรมให้
ความรู้กับครูโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการท าวิจัย จัดครูไปเข้าร่วมประชุมกับภายนอกตามวัน
เวลาตามหน่วยงานที่จัด 4) ผู้บริหารและครูร่วมกันก าหนด
มาตรการ เกณฑ์หรือทิศทางในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน คือ 
สถานศึกษาต้องมีการประชุมเพ่ือจัดท าคู่มือการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนโดยแจกให้กับครูผู้สอนคนละ 1 เล่ม จัดประชุมเพ่ือ
ชี้แจง รายละเอียดในการท า  
 องค์ประกอบด้านสื่อการสอน มีรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ คือ 
สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพ่ือไปศึกษาดูงานหรือแหล่ง
เรียนรู้ ในสถานที่ ต่างๆ ที่ เหมาะสมกับกลุ่มผู้ เรียน 2) 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินจากในและนอกโรงเรียน 3) นิเทศติดตามการ
ผลิตสื่อ การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นประจ าต่อเน่ือง คือมี
การก าหนดปฏิทิน การนิเทศ ติดตาม อยู่ในแผนงานของ
สถานศึกษาและมีการรายงานผลการให้กับครูทุกคนทราบ
ทุกครั้งที่มีการนิเทศ จัดสรรงบประมาณ เป็นขวัญก าลังใจ
ให้กับครูที่มีการผลิตสื่อที่ยอดเย่ียมและทันสมัยที่สุด อย่าง
น้อย ปีละ 1 รางวัล 4) มีแผนงานหรือโครงการ การผลิตสื่อ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ 
สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปี โดยในแต่ละ
ปี เน้นเรื่องการผลิตสื่อการเรียนรู้อยู่ในแผนงาน 
 องค์ประกอบด้านการประเมินผล พบว่าการ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) มีการ

ตรวจสอบทบทวนหลักสูตร และประเมินผลการใช้หลักสูตร 
คือ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร 1 ชุด ซึ่ง
อาจจะประกอบไปด้วยตัวแทนจากสถานประกอบการ / 
ตัวแทนจากผู้ปกครอง/ หรือตัวแทนจากผู้ เชี่ ยวชาญ
ภายนอกมาร่วมด้วย เป็นต้น 2) ประเมินผล สรุปผล การ
จัดการรู้และจัดท ารายงานแจ้งแก่ทุกฝ่ายได้รับทราบ คือ 
สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการภายในเพ่ือท าการ
ประเมินผล พร้อมสรุปผล แล้วน ามาแจ้งให้ทุกฝ่ายรับทราบ 
3) ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา คือ สถานศึกษาจัดท าแบบประเมินการใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาด าเนินการประเมินโดย
ผู้เรียน น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ และสรุปผลการ
ประเมิน น าผลที่ได้มาพัฒนาต่อไป 4) โรงเรียนมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ ครู บุคลากรรับผิดชอบ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาคือสถานศึกษา พิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการ พร้อมทั้งแจ้งให้รับทราบพร้อมกันเกี่ยวกับ
บทบาท ภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการในการท างาน  
 องค์ประกอบด้านการท าวิจัย พบว่า รูปแบบ
การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็น เลิศของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) จัดต้ังศูนย์ให้
ค าปรึกษาแนะน าด้านการวิจัย โดยนักวิจัยเป็นพ่ีเลี้ยง คือ 
สถานศึกษาระดมความคิดเห็นกับบุคลากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยการจัดประชุมเสนอโครงการ/งาน ต้ังศูนย์สรรหา
ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย มาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย 
2) จัดต้ังสถาบันการค้นคว้าวิจัย คือ จัดหาสถานที่ ที่
เหมาะสม จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ จัดสรรผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ และจัดสรรบุคลากรประจ าสถาบัน วิจัย 3) 
นักศึกษามีโอกาสร่วมในการวิจัยของคณะโดยมีผู้ช่วยนักวิจัย 
คือ จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการท าวิจัยและมี
นโยบายให้นักศึกษาท างานวิจัยของคณะหรือสาขาท่ีตนเอง
ศึกษา โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญงานวิจัยของสาขา เป็น
ผู้ช่วยหรือเป็นที่ปรึกษางานวิจัย 4) การจัดท าสรุปรายงาผล
การด าเนินงานนิเทศภายในประจ าปีการศึกษา คือ จัดท า
เป็นนโยบาย ให้มีการนิเทศภายใน และสรุปผลรายงานอยู่
ในแผนงานของสถานศึกษาการวัดดัชนีว่าได้มากน้อย
เพียงใด  
 3. การประเมินรูปแบบเพ่ือยืนยันความสอดคล้อง
ของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามความสามารถของดัชนี
ในการอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 1 และ
องค์ประกอบที่ 2 โดยใช้ตาราง Schmid & Leiman มีค่า
ความเชื่อมั่น P<= .05 ทุกตัว 
 สรุป รูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ีเป็นตัวแทน
ปรากฏการณ์ที่เราอยากทราบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ
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สู่ความเป็นเลิศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กับการบริหารวิชาการมีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์ 
ได้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถใช้เป็น
แนวทางในการก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของ
วิทยาลัยต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สามารถใช้
เป็นแนวทางในการบริหารวิทยาลัยให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
  2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สามารถใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวิทยาลัยต่อไปได้ 
  3. ในการน าหลักการบริหารวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ สมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ มาใช้จะต้องมีการ
สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  4. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนควร
ส่งเสริมสนับสนุนการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในการก าหนด
ยุทธ์ศาสตร์และการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติตระหนัก
ถึงศักยภาพของวิทยาลัยให้มีคุณภาพ บนพ้ืนฐานและทฤษฎี
ตามแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้ประสบความส าเร็จ 
พร้อมทั้งประเมินอย่างต่อเน่ืองจาก สอศ. 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
  1. จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศ น้ันเป็นการวิเคราะห์  5 
องค์ประกอบย่อย ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร
วิชาการใน วิทยาลัย ยั งมี ตั วแปรอื่ นๆ  อีกที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารวิชาการ ท่ีผู้วิจัยไม่ได้น าเข้ามา
ศึกษา ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาตัวแปรที่คาด
ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร วิชาการ 
เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับบริบทการ
ด าเนินงาน ความไม่เข้าใจของสังคมต่อใช้ภาษาอังกฤษ การ
ปรับเปลี่ยนตนเองของบุคลากร นักศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้ได้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการครอบคลุม
มากย่ิงข้ึน 
  2. ควรวิจัยเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของ
พนักงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนอื่นๆ อีก เพ่ือ
ปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิผลต่อการเรียนมากย่ิงข้ึน 
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