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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

การศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือสร้างคู่มือการใช้งานโมเดลการบริหารงาน

วิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร การดำเนินการ

วิจัยมี 1 ระยะและมี 2 ข้ันตอน โดยระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบและสร้างโมเดลการบริหารงานวิชาการ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วย 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบของโมเดลการบริหารงานวิชาการโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวน 551 คน ข้ันตอนท่ี 2 สร้างโมเดล

และตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เช่ียวชาญ แล้วจัดทำคู่มือการ

ดำเนินการตามโมเดล ประเมินความเหมาะสมของคู่มือโดยผู้เช่ียวชาญ 12 คน โดยมีค่า IOC ระหว่าง 0.60-

1.00  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการ

บริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  

มี 2 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบหลักท่ี 1 วิจัย พัฒนานวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ์ มี 6 องค์ประกอบย่อย  คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน และบุคลากรเก่ียวกับการวิจัยและ

พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพ 2) วิเคราะห์และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนการสอน การใช้

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางการศึกษา การจัดอบรมและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา 3) เผยแพร่

งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ของครูและนักเรียน 4) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก  

5) จัดทำแผนและโครงการต่าง ๆ 6) บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้งาน  องค์ประกอบหลักท่ี 2 การส่งเสริม
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ผลผลิตเพ่ือการค้าและธุรกิจ มี 6 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ส่งเสริมให้ ครู นักเรียน สร้างผลผลิต และจัดทำ

แผนธุรกิจเพ่ือร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 2) ตรวจสอบผลผลิตให้ตรงมาตรฐาน 3) วางแผน

ประชาสัมพันธ์ โดยการร่วมมือกับเอกชน ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือจำหน่ายผลผลิต ระหว่างกำลังศึกษาอยู่

เพ่ือการเรียนรู้  4) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ของธุรกิจการค้าเป็นประจำทุกเดือน 5) รวบรวมข้อมูลเพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนางาน 6) บำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพท่ีดี ผลการประเมินความเป็นไป

ได้ ความเหมาะสม และความมีประโยชน์ของโมเดล พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด 

 

คำสำคัญ: การพัฒนารูปแบบ การบริหารวิชาการ คุณภาพการศึกษา 

 

ABSTRACT 

         The purpose of this research was to: 1) construct a model of academic 

administration for quality enhancement in Vocational Schools in Bangkok, and 2) construct 

a manual of academic administration for quality enhancement in Vocational Schools in 

Bangkok. The research was conducted in 1 phase which consisting of 2 steps as follows. 

Phase I:  was studying of factors and constructing a model of academic administration for 

quality enhancement in Vocational Schools in Bangkok with the following steps. Steps 1:  

was studying the elements of the model of academic administration for quality 

enhancement in Vocational Schools in Bangkok through reviewed of related literature, 

studying the opinions of 551 aimed subjects consisting of school executives and academic 

teachers. Step 2: was constructing a model of academic administration for quality 

enhancement in Vocational Schools in Bangkok and examining its appropriateness, 

feasibility, and usefulness by using a connoisseurship seminar with 12 experts. In preparing 

a manual for the model implementation and evaluating the manual were using 5 experts 

in revealing the IOC value in between 0.60-1.00. Statistics used for the research were 

percentage, mean, and standard deviation. Research revealed that a model of academic 

administration for quality enhancement in Vocational Schools in Bangkok consisted of 2 

main elements, 12 indicators. The first major element was scoped of research, technology 

and innovation development with 6 indicators as follows: 1) Encourage and support 

students and the personnel on research and development in technology, innovation and 

the invention for the advantage in the studies and earning a living. 2) Analyze and 

evaluate of using curriculum, studies and instruction achievement, using tools and 
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educational equipments, the arrangement of trainings and activities in the school.  

3) Publish research and the invention of a teacher and a student. 4) Coordinate activities 

and cooperate with all outsiders. 5) Make the plan and all projects. 6) Maintain all 

equipments for usable.  The second major element was to encourage the production for 

the business with 6 indicators as follows: 1) Encourage teacher and student to produce 

the products and making business plan for cooperative with the government and private 

sectors, 2) Check the products directly to the standard, 3) Plan the public relations by 

cooperating with privates, communities, and the government sectors, for selling the 

products in between studying for learning skills. 4) Do regularly receiving and paying 

account of the business. 5) Collect the data for rectifying and developing the work.  

6) Maintain production equipments in good condition. The feasibility of appropriateness 

and usefulness of academic administration model, in overall view and in each specific 

indicator were at the highest levels. 

 

Keywords: A model development, Academic Administration, Educational Quality 

 

บทนำ 

         การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในปัจจุบัน รัฐได้เน้นถึงโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงาน

ทางการศึกษาท่ีมีความสำคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะโรงเรียนคือหน่วยปฏิบัติการ ผลของการจัดการศึกษาจะ

เป็นอย่างไร ย่อมข้ึนอยู่กับการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังน้ันโรงเรียน

อาชีวศึกษาจึงมีภารกิจหลักคือการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ใน

หลักสูตร บุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทาง 

การศึกษา  

         การบริหารงานวิชาการ เป็นงานหลักและเป็นหัวใจในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีวศึกษา  

โดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนเพ่ือให้เป็นพลเมืองดีและเป็นแรงงานของชาติ สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555) ได้กำหนดงานบริหารโรงเรียนไว้ 4 งาน คือ งานบริหารวิชาการ งาน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานบริหารทรัพยากร และงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งาน

บริหารวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 6 หน่วยงานย่อยคือ แผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน งานวัดผลประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ

งานส่ือการเรียนการสอน  ตามบทบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2545 คณะกรรมการสำนักงานการอาชีวศึกษามุ่งกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาให้มาก

ท่ีสุด เพ่ือท่ีจะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว และรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการ
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ของผู้เรียน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดำเนินการดังกล่าวทำให้การจัดการศึกษามีความเข้มแข็งใน

การบริหารจัดการ และสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล

ประเมินผล ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.ม.ป.ป. : 33) 

         โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในการ

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักรับรองมาตรฐาน ในระยะท่ีผ่านมาโรงเรียนอาชีวศึกษามีนักเรียน

นักศึกษาสนใจเรียนน้อยลงเป็นอย่างมากเน่ืองจากการเรียนรู้ไม่ตรงตามตลาดต้องการ เรียนแล้วยังไม่

สามารถตอบโจทย์คือการสร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ประเทศได้ อีกท้ังยังไม่ได้มีการทำ 

วิจัยใด ๆ เพ่ือการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษาโรงเรียน

อาชีวศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา แต่อย่างใด 

         ดังน้ันผู้วิจัยซ่ึงเป็นบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงสังกัดอยู่ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเอกชน จึงสนใจ

ท่ีจะทำการวิจัยเร่ืองการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร  เพ่ือการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการและเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน โดยจะศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการแล้วพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของงานวิชาการของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ต่อไป   

 

คำถามการวิจัย 

         การวิจัยคร้ังน้ีมีคำถามสำหรับการวิจัย คือ โมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

การศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

         1. เพ่ือสร้างโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนในกรุงเทพมหานคร   

2. เพ่ือสร้างคู่มือการใช้งานโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร   

 

 ขอบเขตของการวิจัย 

         การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือสร้างและพัฒนาโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังน้ี  
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1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

              โมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ วิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และการ

ส่งเสริมผลผลิตเพ่ือการค้าและธุรกิจ  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

              ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 381 คน ครูผู้สอน จำนวน 5,025 คน 

รวมท้ังหมด 5,406 คน ในปีการศึกษา 2562 

    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 191 คน ครูผู้สอนจำนวน 360 คน 

โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบคลาสเตอร์ โดยการใช้ตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 

1970 : 608) รวมท้ังหมด 551 คน ในปีการศึกษา 2562 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

              ตัวแปรท่ีศึกษา คือ การบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  มีองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ 1) วิจัย พัฒนานวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ์ และ 2) การส่งเสริมผลผลิตเพ่ือการค้าและธุรกิจ  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย จำแนกได้ดังน้ี 

1. กรอบแนวคิดของขอบข่ายการบริหารงานด้านวิชาการ มีดังน้ีคือ วิจัย พัฒนานวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ์ องค์ประกอบย่อยคือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน และบุคลากรเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการประกอบ

อาชีพ 2) วิเคราะห์และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนการสอน การใช้เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ทางการศึกษา การจัดอบรมและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา 3) เผยแพร่งานวิจัยและ

ส่ิงประดิษฐ์ของครูและนักเรียน 4) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก 5) จัดทำแผน

และโครงการต่าง ๆ 6) บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้งาน                         

          2. กรอบแนวคิดของการส่งเสริมผลผลิตเพ่ือการค้าและธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปรย่อยคือ  

1) ส่งเสริมให้ ครู นักเรียน สร้างผลผลิต และจัดทำแผนธุรกิจเพ่ือร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน  

2) ตรวจสอบผลผลิตให้ตรงมาตรฐาน 3) วางแผนประชาสัมพันธ์ โดยการร่วมมือกับเอกชน ชุมชน และ

ภาครัฐ เพ่ือจำหน่ายผลผลิต ระหว่างกำลังศึกษาอยู่เพ่ือการเรียนรู้ 4) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ของธุรกิจ

การค้าเป็นประจำทุกเดือน 5) รวบรวมข้อมูลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนางาน 6) บำรุงรักษาอุปกรณ์การ

ผลิตให้อยู่ในสภาพท่ีดี    
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วิธีดำเนินการวิจัย 

ระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบ และสร้างรูปแบบ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบของโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

การศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร   

ข้ันตอนท่ี 2 สร้างโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  และสร้างและประเมินคู่มือการดำเนินงานตามโมเดลบริหารงาน

วิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  

ข้ันตอนท่ี 3 สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

 

สรุปผลการวิจัย 

         ผู้วิจัยได้นำเสนอผลของการสร้างและพัฒนาโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

การศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  มีประเด็นหลัก ๆ ดังน้ี 1) ผลการสร้างโมเดล

การบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร และสร้างคู่มือการดำเนินการตามโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  

         1. ผลการสร้างโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร คือ รูปแบบประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบ

หลักท่ี 1 คือ การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ องค์ประกอบย่อยคือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน 

นักเรียน และบุคลากรเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ 2) วิเคราะห์และประเมินผลการใช้หลักสูตร 

ผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนการสอน การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางการศึกษา การจัดอบรม  และการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา 3) เผยแพร่งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ของครูและนักเรียน 4) ประสานงานและ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก 5) จัดทำแผนและโครงการต่าง ๆ 6) บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้

งาน  องค์ประกอบหลักท่ี 2 คือ การส่งเสริมผลผลิตเพ่ือการค้าและธุรกิจ ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย

คือ 1) ส่งเสริมให้ ครู นักเรียน สร้างผลผลิต และจัดทำแผนธุรกิจเพ่ือร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน  

2) ตรวจสอบผลผลิตให้ตรงมาตรฐาน 3) วางแผนประชาสัมพันธ์ โดยการร่วมมือกับเอกชน ชุมชน และ

ภาครัฐ เพ่ือจำหน่ายผลผลิต ระหว่างกำลังศึกษาอยู่เพ่ือการเรียนรู้ 4) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ของธุรกิจ

การค้าเป็นประจำทุกเดือน 5) รวบรวมข้อมูลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนางาน 6) บำรุงรักษาอุปกรณ์การ

ผลิตให้อยู่ในสภาพท่ีดี                   
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วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  โมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน 

             กรุงเทพมหานคร  

 

การอภิปรายผล   

         องค์ประกอบหลักท่ี 1 มีเพียง 6 องค์ประกอบ ซ่ึงมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

และมาจากการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ ท้ั ง 12 ท่าน ซ่ึงเล็งเห็นว่าในการปฏิบัติงานจริงน้ันควรมีเพียง  

6 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบหลักท่ี 2 จากการศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และทำการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ 

ผู้เช่ียวชาญเสนอให้มีเพียง 6 องค์ประกอบย่อย ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้เช่ียวชาญเล็งเห็นว่าเพ่ือให้องค์ประกอบ 

ต่าง ๆ สอดคล้องกับความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน  

การนำผลองค์ประกอบเพ่ือหาความเหมาะสมของเน้ือหา ความเป็นไปได้ในการใช้งาน และการ

นำไปใช้ประโยชน์ จะเห็นได้ว่าคู่องค์ประกอบของโมเดลการบริหารวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

องค$ประกอบย+อยที่ 1 

องค$ประกอบหลักท่ี 1 

การวิจัยพัฒนานวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ$ 

 
 

องค$ประกอบย+อยที่ 1 

 

องค$ประกอบย+อยที่ 2 

 

องค$ประกอบย+อยที่ 3 

 

องค$ประกอบย+อยที่ 4 

 

องค$ประกอบย+อยที่ 5 

องค์ประกอบย่อยที/ 6 

 

องค$ประกอบหลักท่ี 2 

การสBงเสริมผลผลิต 

เพื่อการคFาและธุรกิจ 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 

องค$ประกอบย+อยที่ 2 

องค$ประกอบย+อยที่ 3 

องค$ประกอบย+อยที่ 4 

องค$ประกอบย+อยที่ 5 

องค$ประกอบย+อยที่ 6 

 

โมเดลการบริหารงาน

วิชาการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางการศึกษา 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร 

 

องค$ประกอบย+อยที่ 6 
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การศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมของเน้ือหาสูง มีความเป็นไปได้

สูง และมีประโยชน์สูงท่ีสุด ซ่ึงมีองค์ประกอบหลัก ๆ คือ องค์ประกอบหลักท่ี 1 มี 6 องค์ประกอบ และ

องค์ประกอบหลักท่ี 2 มีเพียง 6 องค์ประกอบ ซ่ึงสอดคล้องกับ ขจรศักด์ิ อินทรโสภา และประเสริฐ  

อินทรรักษ์ (2017 : 132-140) กล่าวถึงกระบวนการบริหารวิชาการไว้ว่ามี 5 องค์ประกอบ และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของอนันต์ งามสะอาด (2006) ซ่ึงมีผลวิจัยว่า กระบวนการบริหารวิชาการประกอบด้วย  

6 องค์ประกอบ 
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