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 การวิจยัครังนี  มีวตัถุประสงค์เพือ ) ศึกษาองคป์ระกอบความสําเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่ ) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
ดาํเนินการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม (Mix Method) ประชากรทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร  อาจารย ์
นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบนัการศึกษา  แห่งไดแ้ก่ วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ วิทยาลยั
เทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้  วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์ วิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี และศูนยก์ารเรียน 
เอสแอนดพี์  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร   คน นกัเรียน  คน 
ผูป้กครอง  คน รวมทงัสิน  คน และแบบสอบถามเก็บขอ้มูลกับผูบ้ริหารและอาจารย์ จาํนวน  คนได้
แบบสอบถามสมบูรณ์จาํนวน  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ .  สถิติทีใชไ้ดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์องค์ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลทีมีค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy) มากกวา่ .  และค่า Bartlett’s Test of Sphericity นยัสาํคญัที .  และทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor 

Analysis)  ดว้ยวิธีองคป์ระกอบหลกั หรือเทคนิค PCA (Principle Component Analysis)  และหมุนแกนตวัประกอบ
แบบ Orthogonal Rotation ดว้ยวิธี Varimax Method 25 รอบ และการวิเคราะห์เนือหา 
 ผลการวิจยั พบวา่ องคป์ระกอบความสาํเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
มีทงัหมด  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ) การบริหารครูอาจารยที์ปฏิบติัหนา้ทีในสถาบนัการศึกษา ) การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

) การสือสารการตลาด ) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ) แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ) 
สภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ ) การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ สําหรับแนวทางส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา     
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่มี  แนวทางทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษาดังนี ) พัฒนาผูน้ําของ
สถาบนัการศึกษาใหเ้ป็นผูน้าํการเปลียนแปลง ) สร้างแนวปฏิบติัของวฒันธรรมและปรัชญาองคก์รทีมีความภกัดีต่อ
องคก์ร  ) พฒันาครูอาจารยที์ปฏิบติัหนา้ทีในสถาบนัการศึกษาใหท้นัต่อการเปลียนแปลง 4) บริหารสถาบนัการศึกษา
เชิงกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกับวิสัยทศัน์และการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานประกอบการ ) สือสารและ
ประชาสัมพนัธ์สถาบนัการศึกษาโดยบุคลากรนกัการตลาด 6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและสังคมชุมชน 7) 
พฒันาระบบการประเมินผลทีเป็นลกัษณะเฉพาะของสถานประกอบการ 8) ปลูกฝังนกัเรียนให้เห็นความกา้วหนา้ใน
เส้นทางอาชีพ 9)  สร้างระบบการช่วยเหลือผูป้กครอง 10) ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรและพฒันาการเรียนการสอนโดย
ผูเ้ชียวชาญในสถานประกอบการ )  สร้างแรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ 12)  จดัสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้
งานในอนาคต 13) สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยทุธ์ 14) สร้างกฎระเบียบตามกฎหมายทีเปิดโอกาส
ใหส้ถานประกอบการจดัการศึกษาในระบบของตนเอง และกฎหมายทีสนบัสนุนการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 
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 The objectives of this research were to: ) Study success factors of vocational education management in 

private enterprises ) Develop guidelines for enhancement supporting success of vocational education this research was 

Conducted  by using mix method management in private enterprises. The populations used in this research were 18 

administrators, 309 teachers, 5,571 students, and 5,571parents, from five educational institutions; Panyapiwat 

Technological College (Honda), Toyota Automotive Technology School, Automotive  Industry Technical College, IRPC 

Technology College, and S&P Learning Center. Instruments used in this research were semi-structured interview 

conducted with 5 administrators,30 students, and 30 parents including questionnaires for 327 administrators and 

teachers. There were 239 complete questionnaires returned to the researcher calculated to be . %. Data analysis for 

finding was performed by KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) over than . , and Bartlett’s 

Test of Sphericity with significance of .  and principal component analysis (PCA). Orthogonal Rotation was performed 

by using Varimax Method at 25 rounds 

 The results showed that there were seven success factors effecting the vocational education managed by 

private enterprises; ) management of teachers who were performing their duties in each educational institute;  ) 
strategic management; ) marketing communication; ) courses and instructional management; ) occupational 

motivation; ) environment conducive learning; and ) human resource management. There are 14 guidelines for 

promoting vocational education managed by private enterprises related to educational management including ) to 

develop leaders of  educational institutes to be change agent 2) to create the rules of loyalty  culture and philosophy of 

organization 3) to develop teachers who were performing their duties in each educational institute to keep pace with the 

change 4) to manage educational institute in line with the vision and educational development of private ent erprises 5) to 

communicate and publicize educational institute via staff who be trained to be marketer  6) to promote the participation 

of networks, society, and community 7) to develop the specific evaluation system for the workplace 8) to provide 

personnel future scenario on occupational advancement for students 9) to establish assistance system for parents on 

educational expenses 10) to encourage organization’s experts and administrators to create courses or appoint some 

personnel of the organization as the consultant 11) to create an occupational motivation by establishing a welfare plan 

that is interesting and attractive for students and parents 12) to develop an environment to be similar to the future 

working environment 13) to create the strategies of human resource management system 14) domestic laws supporting 

private enterprises to manage education in dual system. 
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 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญทุกท่าน ทีไดส้ละเวลาอนัมีค่าให้ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ รวมถึง
ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครืองมือและให้คาํแนะนาํแก่ผูว้ิจยัอย่างละเอียดถึงขอ้ควรแก้ไข
เพือให้เครืองมือในการวิจยัมีความสมบูรณ์มากทีสุด อีกทงัความกรุณาของผูท้รงคุณวุฒิทีได้เขา้ร่วม     
การประชุมผูท้รงคุณวุฒิดว้ยความเต็มใจยิง ร่วมให้ขอ้คิดเห็นทีมีค่า และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
งานวจิยัใหมี้ความสมบูรณ์มากยงิขึน ผูว้จิยัมีความซาบซึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งสูง 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูบ้ริหารทุกท่านจากวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์  วิทยาลยั เทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์โตโยตา้ วิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี และศูนย ์       
การเรียนเอสแอนด์พี ทีให้โอกาสผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมถึงบุคลากรทุกท่านที     
ใหค้วามช่วยเหลือในการประสานงานรวบรวมขอ้มูล และอาํนวยความสะดวกแก่ผูว้จิยัเป็นอยา่งดียงิ    
 ผูว้ิจ ัยขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านทีให้ความร่วมมือในการทําแบบสอบถาม        
ใหก้ารสัมภาษณ์เพือใหผู้ว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้นมากทีสุดเท่าทีจะเอืออาํนวยได ้
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โปรเกรส จาํกดั หรือผูเ้ป็นสามีทีได้ให้กาํลงัใจและสนับสนุนทุนทรัพยใ์นการเรียนแก่ผูว้ิจยัเสมอมา 
รวมถึงมารดา ญาติพีนอ้งและบุคคลในครอบครัวทุกคนทีไดใ้ห้กาํลงัใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผูว้ิจยั
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ทีได้ให้โอกาสผูว้ิจยัได้ลาเรียนตามสมควรขณะทียงัทาํงานอยู่ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ทีนี
ผูว้จิยัขอขอบคุณ ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร  เพือนร่วมรุ่นและผูช่้วยนกัวิจยัทุกท่านทีให้ความช่วยเหลือ
ในการประชุมผูท้รงคุณวุฒิ รวมถึงเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ทีเอือเฟือสถานทีในการจดัประชุม    
หากผูว้ิจยัไม่ไดก้ล่าวถึงผูใ้ดทีให้การช่วยเหลือ  ตอ้งขออภยัมา ณ  ทีนี  และขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงดว้ยความช่วยเหลือของทุกท่านการวจิยัครังนีจึงสาํเร็จลุล่วงดว้ยลงดว้ยดี 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การจดัการศึกษาของสถานประกอบการในประเทศไทย พบวา่ สถานประกอบการไดมี้
การจดัการศึกษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตนเองเพิ่มมากข้ึน ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการผลิตก าลงัคนท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะของตนเองและเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรภายในองคก์ร อนัสืบเน่ืองจากปัญหา
แรงงานของประเทศท่ีภาคการผลิตของไทยมีปัญหาการขาดก าลังคนรุนแรงกว่าประเทศอ่ืน         
ในอาเซียนถึง 3 เท่า จากผลส ารวจของธนาคารโลก  พบว่า  ธุรกิจในประเทศไทยประสบปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมากเป็นอนัดบั 1 คิดเป็น 38.8% ของกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีปัญหาน้ี 20.2% และประเทศท่ีประสบปัญหานอ้ยท่ีสุด 
คือ อินโดนีเซีย ท่ีมีเพียง 4.5% เท่านั้น หากน าขอ้มูลของประเทศต่างๆ ในอาเซียนมาค านวณค่าเฉล่ีย 
โดยไม่นับประเทศไทยรวมอยู่ด้วย จะพบว่า โดยเฉล่ียแลว้ธุรกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน          
ท่ีพบกบัปัญหาขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม คิดเป็น 12.6% ของธุรกิจทั้งหมดท่ีมีอยูใ่น
ประเทศ นัน่แสดงว่า ความรุนแรงของปัญหาน้ีในประเทศไทย สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศอ่ืนใน
อาเซียนถึง 3 เท่า และถา้เทียบกบัอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นคู่แข่งท่ีน่ากลวัของประเทศไทยแลว้ ปัญหาของ
ประเทศไทยรุนแรงกวา่ถึง 8 เท่า (เกียรติอนนัต ์ ลว้นแกว้, 2555) 
 เม่ือศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับการจดัการศึกษาโดยสถานประกอบของประเทศไทยแลว้       
มีสาเหตุหลกัๆ ท่ีพบได้ คือ การขาดแคลนแรงงานท่ีตรงกบัความตอ้งการ คุณภาพของแรงงาน      
ไม่เพียงพอท่ีสถานประกอบการจะรับเขา้ท างาน รวมถึงเพื่อพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร สถาน
ประกอบการจึงตอ้งผลิตแรงงานเฉพาะดา้นดว้ยตนเอง  ดงัจะเห็นไดว้่าสถานการณ์ตลาดแรงงาน 
ในประเทศไทยนบัว่าประสบปัญหาอยา่งมาก ปัญหาน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเพียงไม่ก่ีปี แต่ไดส้ั่งสมมานาน
ตั้งแต่ปี 2512-2555 นโยบายภาครัฐไม่สามารถบริหารจดัการให้มีการวางแผนก าลงัแรงงานใน
ปริมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสมและไดคุ้ณภาพตามท่ีภาคอุตสาหกรรมตอ้งการ  ดงัขอ้มูลท่ีกรมการ
จดัหางาน ไดป้ระเมินตวัเลขประมาณการผูเ้ขา้สู่ตลาดแรงงานปี 2554  ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ประเมินตวัเลขประมาณการผูเ้ขา้สู่ตลาดแรงงานปี 2554 
วุฒิการศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3   33,271  คน 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6   56,380  คน 
ปวช. 36,914  คน 
ปวส./อนุปริญญา   58,750  คน 
ปริญญาตรี   273,500  คน 
 
 โดยความตอ้งการแรงงานผ่านการบริการจดัหางานของรัฐ ณ เดือนธันวาคม 2554
พบว่า ตลาดแรงงานมีความตอ้งการผูจ้บการศึกษาระดบั ปวช.-ปวส./อนุปริญญามากท่ีสุด โดยมี
ความตอ้งการจ านวน 95,664 คน แต่มีผูส้มคัรงานเพียง 6,195 คน ในขณะท่ีระดบัปริญญาตรีมีผูจ้บ
การศึกษามากท่ีสุดแต่ความตอ้งการแรงงานต่อระดบัการศึกษาน้ีเพียง 18,926 คน (กรมการจดัหา
งาน, 2554) สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจความตอ้งการก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาในช่วง5 ปี (ปี พ.ศ.
2554-2558) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เม่ือปลายปี 2553 ถึงการส ารวจความตอ้งการ
ก าลงัคนของภาคอุตสาหกรรมใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรมหลกั ไดแ้ก่ ช้ินส่วนและอะไหล่ยานยนต ์ 
ยานยนต ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ และเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร จากผลส ารวจพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมขา้งตน้มีความตอ้งการแรงงานเพิ่มข้ึน 290,662 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.36 จากการจา้งงานรวมปี 2553 จ านวน 1.58 ลา้นคน แบ่งเป็นระดบั ปวช. 
48,899 คน ระดบั ปวส.70,263 คน และระดบัปริญญาตรี 34,971คน ซ่ึงจะเห็นไดว้่าความตอ้งการ
แรงงานระดบัอาชีวศึกษาสูงถึง 119,162 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของความตอ้งการก าลงัแรงงาน
ทั้งหมด (พยงุศกัด์ิ ชาติสุทธิผล,2555)รวมถึงในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-
2559) ไดส้รุปสัดส่วนแรงงานคืออตัราส่วนก าลงัคนท่ีมีการศึกษาในระดบัสูง ระดบักลาง (หรือ
ปฏิบติัการ) และระดบัต ่าเท่ากบั 10 : 70 : 20 (ยกเวน้บางกลุ่มอุตสาหกรรม) โครงสร้างน้ีท าใหเ้กิด
ความตอ้งการก าลงัคนระดบักลาง (ปวช.และปวส.) เป็นส่วนใหญ่รวมทั้งมีความตอ้งการก าลงัคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจยั และอาจารยใ์หม่แต่เน่ืองจากระบบการศึกษาได้ผลิต
ก าลงัคนดา้นอุดมศึกษามากกว่าอาชีวศึกษา เพราะผูเ้รียนมธัยมศึกษานิยมเรียนสายสามญัมากกว่า
สายวิชาชีพ (สัดส่วนนักเรียนมธัยมสายอาชีวศึกษา : สามญัศึกษาในปี2553 คือ 36.5 : 63.5)
ยิ่งกว่านั้นผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75) จะเรียนต่อปริญญาตรี และเรียนในสาขาท่ี     
ไม่ตรงกับท่ีจบอาชีวศึกษา คงเหลือผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานเพียงร้อยละ 25  
สอดคลอ้งกบัสมพล พงศไ์ทย (2555)  ท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นพร้อมขอ้มูลไปในทิศทางเดียวกนั
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และน่าสนใจเพื่อให้เกิดความตระหนกัถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยว่าประเทศ
ไทยมีศกัยภาพสูงสุดในการเป็นศูนยก์ลางภูมิภาคอาเซียน และเหมาะสมต่อการลงทุน การผลิตของ
ต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นแหล่งการคา้การลงทุนทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว และการบริการ 
มีการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ใกลส้นามบินท่ีบินตรงถึงเมืองหลวงทุกแห่งในกลุ่มประเทศ
อาเซียน แต่จากผลส ารวจพบว่าภาคอุตสาหกรรมมีอุปสรรคส าคญัคือการขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เน่ืองจาก
สัดส่วนการศึกษา มุ่งเนน้การผลิตนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีถึงร้อยละ 70 ส่วนสัดส่วนการผลิต
นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      
มีเพียงร้อยละ 30 ส่งผลให้ผูจ้บปริญญาตรีตกงานเป็นจ านวนมาก แต่ภาคอุตสาหกรรมกลบัขาด
แคลนแรงงาน 
 มองในแง่คุณภาพของแรงงานพบว่าคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษายงัไม่ไดคุ้ณภาพ
ตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการ ดังท่ีนิพนธ์พวัพงศกร และคณะ (2555) ได้กล่าวว่า คุณภาพ
แรงงานอาชีวศึกษาของไทย ไม่แตกต่างจาก 24 ปีก่อน และสาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน 
เน่ืองจากผู ้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพต ่ า มีทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
สถาบนัการศึกษาขาดสมรรถนะ อนัเน่ืองมาจากการโยกยา้ยผูบ้ริหาร/อาจารยใ์นวิทยาลยัอาชีวะ
ข้ึนอยู่กับปัจจยัการเมืองและผลประโยชน์ท่ีแอบแฝง  กฎระเบียบท่ียุ่งยาก การเปิดหลกัสูตรใช้
เวลานาน การปิดหลกัสูตรท าไม่ได ้ครูอาจารยข์าดแรงจูงใจและมีการเขา้-ออกสูง หลกัสูตรลา้สมยั  
สอดคลอ้งกบัยงยุทธ แฉลม้วงษ ์(2554) ท่ีกล่าวว่า แรงงานท่ีผลิตออกมามีปัญหาเชิงคุณภาพดา้น
สมรรถนะพื้นฐาน (Core competencies) และระดบัวิชาชีพ(Functional Competencies) ท่ีจ  าเป็นใน
การท างาน โดยมีคุณลกัษณะไม่ตรงกบัท่ีสถานประกอบการตอ้งการ เช่น ในสายช่าง คุณลกัษณะ  
ท่ีพึงปรารถนาของแรงงานท่ีนายจา้งตอ้งการคือ การตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม   
ไม่กา้วร้าว  มีมารยาท  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีจิตส านึกท่ีดี  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  
และมีความสามารถในการปรับตวั  ซ่ึงเป็นจุดอ่อนของแรงงานท่ีผลิตออกมายงัขาดคุณลกัษณะ
เหล่าน้ีอยูม่าก นอกจากน้ีดวงนภา มกรานุรักษ ์(2554) ไดส้รุปปัญหาการด าเนินงาน 9 ปีของการ
ปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2542-พ.ศ.2551)เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการอาชีวศึกษามี 6ประเด็น          
ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

 

 

3



 

ตารางท่ี 2  ปัญหาการด าเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2542-2551) เฉพาะส่วนท่ี 
                  เก่ียวขอ้งกบัการอาชีวศึกษา 

ประเด็น ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
ดา้นคุณลกัษณะของ 
ผูส้ าเร็จการอาชีวศึกษา 

ผูส้ าเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้ และความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสถานประกอบการ  
ขาดทกัษะความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น  ผูส้ าเร็จการอาชีวศึกษาใหม่ยงัไม่
สามารถปฏิบติังานไดต้รงลกัษณะงาน  ดงันั้นสถานประกอบการส่วน
ใหญ่ตอ้งน าไปฝึกอบรมก่อนเขา้ปฎิบติังานจริง  ยิง่ไปกว่านั้นก าลงัคน
ท่ีผลิตออกมาขาดคุณลักษณะด้านความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นอย่าง
เพียงพอ เช่น  ทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ 
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)  การใชค้อมพิวเตอร์  และความรู้ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  รวมไปถึงขาดคุณลกัษณะท่ีส าคญัต่อการปฏิบติังานจริง
บางประการ  เช่น  การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  การแกปั้ญหาใน
งานการท างานเป็นทีม  ความรับผิดชอบในงาน  ความซ่ือสัตย ์ ความ
อดทน  ความขยนั  มีวินยัตรงต่อเวลา  ภาวะผูน้ า 

ดา้นการจดัการเรียน 
การสอน 

หลกัสูตรการศึกษายงัไม่ชดัเจนว่าจะให้ผูส้ าเร็จการอาชีวศึกษาควรท่ี
จะศึกษาต่อในระดบัสูงหรือเขา้ท างาน  ประกอบกบัการจดัการเรียน
การสอนยงัไม่สามารถสร้างสมรรถนะในการปฏิบติังานไดจ้ริง 

ดา้นครูผูส้อน สถาบนัอาชีวศึกษาขาดแคลนครู  คณาจารยท์ั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจากนโยบายจ ากดัอตัราก าลงัคนภาครัฐ  ผนวกกบั
การใชม้าตรการจูงใจให้ครูออกก่อนเกษียณ  ท าให้สูญเสียอตัราครูไป
จ านวนมาก  อีกทั้ งบัณฑิตครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์บางส่วน  
หลงัจากส าเร็จการศึกษาแลว้ไม่ประกอบอาชีพครูส่งผลใหเ้กิดการขาด
แคลนครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ดา้นมาตรฐานการ 
อาชีวศึกษา 

ผูส้ าเร็จการอาชีวศึกษาใหม่ยงัไม่สามารถปฏิบติังานไดต้รงลกัษณะงาน  
หรือความตอ้งการของสถานประกอบการ 

ดา้นความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษาระหว่างสถาบนัอาชีวศึกษา
และสถานประกอบการหรือส่วนเอกชนนั้นเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่มี
ความมัน่ใจ  เน่ืองจากไม่มีประสบการณ์ในการจดัอาชีวศึกษามาก่อน  
นอกจากน้ีระดบัปฏิบติัยงัมีการรับรู้ค่อนขา้งนอ้ย 
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ตารางท่ี 2  ปัญหาการด าเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2542-2551) เฉพาะส่วนท่ี 
                  เก่ียวขอ้งกบัการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

ประเด็น ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
ด้าน ค่ า นิ ยมการ เ รี ยน
อาชีวศึกษา 

นกัเรียน นกัศึกษา ไม่นิยมเรียนสายอาชีวศึกษา รวมไปถึงผูท่ี้ศึกษาใน
ระดบัอาชีวศึกษาลาออกกลางคนัจ านวนมาก ส่งผลให้ประเทศขาด
ก าลงัแรงงานระดบักลางท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งนกัเรียนนกัศึกษาท่ีส าเร็จ
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) ยงันิยมศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษาอยู่มาก รวมทั้ งสถาบันอาชีวศึกษาเอง ก็ยงัมีปัญหาด้าน
ภาพพจน์วา่ เดก็เกเร ชอบชกต่อย ทะเลาะวิวาท และผลการจดัการเรียน
การสอนยงัดอ้ยคุณภาพส่งผลให้ผูป้กครองไม่นิยมส่งบุตรหลานเขา้
ศึกษา  ท าให้จ  านวนและสัดส่วนของผูเ้รียนอาชีวศึกษาเพิ่มได้น้อย  
ผู ้เ รียนนิยมเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพและผู ้ส า เ ร็จการ
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  ส่วนมากเลือกศึกษา
ต่อในระดบัปริญญาท่ีไม่ตรงกบัการเรียนในระดบัปวช.และปวส. 

 
 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษานั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของ
ทุกภาคส่วนตอ้งร่วมมือกนั  ซ่ึงยงยทุธ  แฉลม้วงษ ์(2554) ไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนในทุกมิติตอ้งสัมพนัธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงต้องเน้นการเช่ือมโยงกับ
ผูป้ระกอบการหรือผูใ้ช้สถานประกอบการเองได้มองเห็นปัญหาและแก้ไขโดยการหันมาจัด
การศึกษาด้วยตนเอง  รวมทั้ งสถานศึกษาของรัฐก็ได้มีการปรับแนวทาง โดยจัดการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการมากข้ึน โดยการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์
ดังกล่าวจะส าเร็จได้ยากหากขาดการสนับสนุนจากนโยบายการศึกษาและกฎหมายส าคญัของ
รัฐบาล อนัไดแ้ก่ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  
มีการจดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) สาระส าคญัประการหน่ึงคือการลดอ านาจ
ผูกขาดการจัดการศึกษาของรัฐและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเขา้มามีบทบาทโดยตรงส าหรับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 มีมาตรา
ต่างๆ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของภาคเอกชนดงัน้ี 
 1. มาตรา ๘ การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงัน้ี   

5



 

  1.1  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  
  1.2  ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
  1.3  การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
 2. มาตรา ๙ การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกัดงัน้ี  
  2.1  มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั 
  2.2  มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  
  2.3  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา    
ทุกระดบัและประเภทการศึกษา 
  2.4  มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
และการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
  2.5 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา  
  2.6 การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สังคมอ่ืน 
 3. มาตรา ๒๐ การจดัการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จดัในสถานศึกษาของ
รัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัสถาน
ประกอบการ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. มาตรา 43-46 ในหมวด 5 ส่วนท่ี 3 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  มีสาระส าคญัท่ีเปิดโอกาสให้เอกชนมีความเป็น
อิสระในการบริหารและจดัการการศึกษาจากรัฐ (มาตรา 43) สถานศึกษาเอกชนสามารถจดั
การศึกษาได ้ทุกระดบัและทุกประเภทการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนดสถานศึกษาเอกชนท่ีจดั
การศึกษาระดบัปริญญาสามารถด าเนินการไดอิ้สระสามารถพฒันาระบบและการจดัการท่ีเป็นของ
ตนเองมีความคล่องตวัและมีเสรีภาพทางวิชาการ (มาตรา45) นอกจากน้ีมาตรา 46 ยงัก าหนดใหรั้ฐ
ตอ้งสนบัสนุนดา้นเงินอุดหนุนการลดหยอ่นหรือการยกเวน้ภาษีและสิทธิประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีเป็น
ประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชน 
 นอกจากนั้นพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาอีก 2 ฉบบัท่ีสนบัสนุน
บทบาทของเอกชนกล่าวคือพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2551 ก าหนดรูปแบบการ
อาชีวศึกษา 3รูปแบบไดแ้ก่การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคีท่ีเกิด
จากความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษากบัสถานประกอบการ 
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 1. มาตรา ๖ การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการจดัการศึกษา
ในดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทั้ง
เป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบติัและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบัติ
หรือประกอบอาชีพโดยอิสระ 
 2. ส่วนพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2550 บญัญติัไวใ้นหมวด 1  มาตรา 13 
ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) โดยมีอ านาจหนา้ท่ีเสนอนโยบายและก าหนด
มาตรการช่วยเหลือส่งเสริมสนบัสนุนเก่ียวกบัการศึกษาเอกชนรวมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชน   
มีอิสระมากข้ึนภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้และโรงเรียนเอกชนมีอ านาจด าเนินการบางเร่ืองได้โดยไม่ต้องขออนุญาติของ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) 
 รวมถึงเป้าหมายยทุธศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลงัคนของประเทศในช่วงการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑  เนน้การผลิตและพฒันาก าลงัคนผา่นระบบการ
อาชีวศึกษาน้ี เป็นมาตรการอนัส าคญัในยุทธศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลงัคนของประเทศ  เพื่อ
ใชใ้นการก าหนดกรอบแนวทางการผลิตและพฒันาก าลงัคนท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้
ความสามารถใหส้ามารถแข่งขนัไดก้บัประเทศต่างๆ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิ
วตัน์ภาวะเศรษฐกิจ และการรวมกลุ่มเขตเสรีทางการคา้ตามวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไวว้่า “ระบบการ
ผลิตและพฒันาก าลงคนของประเทศมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและมีประสิทธิภาพในการ
เสริมสร้างการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนืสามารถแข่งขนัไดก้บันานาประเทศ โดยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน”(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) 
 จากปัญหาดงักล่าวช้ีให้เห็นว่า  แรงงานท่ีผลิตจากสถาบนัการศึกษายงัขาดทั้งปริมาณ  
ความตรงต่อความตอ้งการ รวมทั้งคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา ดงัท่ี อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (2555)  
ไดแ้ถลงภาวะสงัคมในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2555 วา่สถานการณ์แรงงานไทยก าลงัประสบปัญหาเร่ือง
โครงสร้างแรงงานมาก เพราะไม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานท่ีเป็นปัญหายืดเยื้อและ 
ส่งผลกระทบต่อศกัยภาพการพฒันาประเทศ สอดคลอ้งกบั วีรวฒัน์วรรณศิริ (2555) นายกสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยไดเ้ปิดเผยปัญหาเร่ืองโครงสร้างแรงงาน
เป็นอยา่งมาก เพราะไม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานทั้ง
ดา้นปริมาณและคุณภาพ นักเรียนท่ีจบระดบัชั้น ม.3 และ ม.6 มีคุณภาพต ่าลง โดยการปฏิรูป
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การศึกษาตลอดเวลา 10 ปี ไม่ไดท้  าให้สถานการณ์ดา้นคุณภาพผูเ้รียนดีข้ึนเลย ซ่ึงส่งผลให้การ
จดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาพลอยไดรั้บผลกระทบไปดว้ย สอดคลอ้งกบั
เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2554)  ท่ีระบุปัญหาว่าแรงงานท่ีจบดา้นอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึนทุกปี
ตั้งแต่ปี 2549 แต่กลบัเขา้ท างานไดน้อ้ยเม่ือเทียบกบัอตัราต าแหน่งงานว่างท่ีมี  เน่ืองจากขาดความรู้  
และทกัษะท่ีองคก์รตอ้งการ รวมถึงงานวิจยัของวิทยากร เชียงกูล (2552)  ท่ีพบว่าสถานศึกษา ครู 
นกัเรียน ท่ีไดม้าตรฐานอยูใ่นเกณฑดี์มีสดัส่วนต ่า ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพอใช ้และส่วนนอ้ยอีกหน่ึง
ส่วนอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง สถานประกอบการจะตอ้งน าไปใหก้ารศึกษาหรือฝึกอบรมใหม่ก่อน
จึงจะปฏิบติังานได ้ เน่ืองจากส่ิงท่ีผูเ้รียนศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและ
ไม่สามารถท างานไดจ้ริง  
 ในขณะเดียวกนัทศันะของภาคธุรกิจเอกชนไดส้ะทอ้นปัญหาดา้นแรงงานออกมาดว้ย
เหตุผลท่ีคลา้ยคลึงกนัไดแ้ก่  การผลิตก าลงัคนจากสถาบนัการศึกษาไม่เพียงพอ และไม่ตรงต่อความ
ตอ้งการคุณภาพของนักศึกษาท่ีผลิตออกมายงัท างานไม่ได้ บริษัทตอ้งน ามาฝึกต่อ โดยวิบูลย ์     
กรมดิษฐ์ (2555) กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั 
(มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะน้ีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่งคือ ท่ีระยองและชลบุรี  
มีความตอ้งการแรงงานเป็นจ านวนมาก แต่ปัญหาของประเทศไทยในขณะน้ี คือ ไม่มีนกัเรียนสนใจ
เขา้เรียนในระดับอาชีวศึกษา จนท าให้สถาบนัการศึกษาด้านอาชีวะไม่สามารถผลิตแรงงานได้
เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม เพราะค่านิยมท่ีนกัเรียน ตอ้งการเรียน
ระดบัอุดมศึกษาเพื่อใหไ้ดว้ฒิุระดบัปริญญาตรี  
 ในส่วนของโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลได้ก่อตั้ งโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่ง
โรงแรมโอเรียลเต็ลเม่ือปี พ.ศ. 2553 เป็นโรงเรียนท่ีผลิตบุคลากรของตนเอง ดว้ยเหตุผลอนั
เน่ืองจาก  ช่วงเวลาขณะนั้นการท่องเท่ียวในประเทศไทยไดเ้ติบโตมาก มีนักท่องเท่ียวจากหลาย
ประเทศทัว่โลกเดินทางมาประเทศไทย  ท าให้บุคลากรดา้นการโรงแรมขาดแคลนเป็นอนัมาก  
รวมถึงสาขาวิชาการโรงแรมยงัไม่เป็นท่ีนิยมขณะนั้นผูเ้รียนมีน้อย  หรือท่ีมีอยู่ก็ยงัคุณภาพไม่ได้
ตามท่ีตอ้งการ ดงันั้นKurt Wachtveit ผูจ้ดัการทัว่ไปแห่งโรงแรมโอเรียลเตล็เป็นผูมี้วิสัยทศัน์จึงได้
ริเร่ิมจดัตั้งโรงเรียนเพื่อฝึกบุคลากรภายในโรงแรมและพฒันาไปสู่การใหก้ารศึกษาดา้นการโรงแรม
แก่บุคคลาภายนอกเพื่อเป็นแรงงานป้อนแก่โรงแรมโอเรียลเตล็และธุรกิจดา้นโรงแรมในเวลาต่อมา
(ธนิกา พีรคมั, สัมภาษณ์  วนัท่ี  12 กรกฎาคม 2555) 
 นอกจากน้ีประชัย เล่ียวไพรัตน์ ประธานบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย 
(มหาชน) หรือทีพีไอเคยกล่าวไวค้ร้ังหน่ึงว่า “ทีพีไอเทคเกิดข้ึนจากนโยบายรัฐบาลท่ีตอ้งการ
ส่งเสริมการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกท่ีขณะน้ีมีโรงงานถึง 8,000 
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กว่าแห่ง ตอ้งการแรงงานกว่า 300,000 คน ทว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ีตอ้งน ามาฝึกอีกคร้ัง
หน่ึงเน่ืองจากยงัไม่มีสถาบนัใดผลิตแรงงานดา้นพลงังานหรือปิโตรเคมีไดโ้ดยตรงทีพีไอเทคจึงถือ
เป็นการสนองความตอ้งการแรงงานเฉพาะดา้นไดต้รงจุดท่ีสุดโดยเป็นไปในลกัษณะการเรียนการ
สอนแบบโรงเรียน-โรงงาน  จนไดพ้ฒันาเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี  เป็นสถานศึกษาท่ีจดั
การศึกษาโดยสถานประกอบการเอง” (นิตยสารผูจ้ดัการ, 2538) 
 จากสภาพปัญหาท่ีไดก้ล่าวถึงเป็นปัญหาท่ีสถานประกอบการก าลงัประสบและเร่งหา
วิธีในการแกปั้ญหาอยา่งเร่งด่วนเพื่อใหก้ารผลิตก าลงัคนมีปริมาณท่ีเพียงพอและมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ ดว้ยเหตุผลน้ีจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการ
หน่ึงท่ีสถานประกอบการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้กับพนักงานหรือผูท่ี้จะเขา้มา
ปฏิบติังานดว้ยตนเอง  และดว้ยอุปสงคต่์อแรงงานท่ีจบการศึกษาดา้นสายแรงงานในระดบักลาง   
ซ่ึงไดแ้ก่ ระดบัปวช.-ปวส. เป็นท่ีตอ้งการในภาคธุรกิจอยา่งมากในขณะน้ี ท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจ
ศึกษาองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการท่ีมีการจดัการศึกษาใน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซ่ึงจุดเด่นของ
สถาบนัการศึกษาเหล่าน้ี ไดแ้ก่ รูปแบบของหลกัสูตรท่ีสอนเน้ือหาเฉพาะตรงกบัลกัษณะของธุรกิจ
และเนน้การฝึกปฏิบติัจริง เม่ือเรียนจบแลว้สามารถท างานในสถานประกอบการไดท้นัทีโดยไม่ตอ้ง
น ามาฝึกอบรมใหม่ ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นสาเหตุให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาในสถาบนัการศึกษาทั้ง 5 แห่ง  
ได้แก่  วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์โตโยตา้ วิทยาลยัเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และศูนย์การเรียนเอสแอนด์พี เพื่อน า
องคป์ระกอบท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการ 5 แห่ง  เป็นแนวทาง
ให้สถานประกอบการอ่ืนๆ ท่ีมีความตอ้งการจดัการศึกษาของตนเองไดน้ าไปศึกษาและปรับใช้
ต่อไป 

 

ค าถามในการวิจัย 
 1. ความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่               
มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
 2. แนวทางการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่    
ควรเป็นอยา่งไร 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบความส าเ ร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ   
ขนาดใหญ่ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีจ ากัดขอบเขตในการศึกษาองค์ประกอบความส าเร็จของการจดัการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดงัน้ี 

 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
  การวิจัยเร่ือง  องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเบ้ืองตน้จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจยั สามารถ
สรุปเป็นขอบเขตดา้นเน้ือหาองคป์ระกอบความส าเร็จไดด้งัน้ี 

  1.1 การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ 
   1.1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์
   1.1.2 นโยบายของสถาบนัการศึกษา 
   1.1.3 การมอบอ านาจหนา้ท่ี 

   1.1.4 การวางแผนงาน/แผนกลยทุธ์ 
   1.1.5 การจดัองคก์ร 
   1.1.6 การบริหารงานบุคคลของสถาบนั 

   1.1.7 การวินิจฉยัสัง่การ/การอ านวยการ 
   1.1.8 การประสานงานภายใน 

   1.1.9 การรายงาน 

   1.1.10 การบริหารงบประมาณ 

   1.1.11 ผูน้ า/ผูบ้ริหาร 
   1.1.12 การตลาด/การประชาสัมพนัธ์ 
   1.1.13 การประเมินผล/การประกนัคุณภาพ 

   1.1.14 การสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ 
  1.2 การจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ 
   1.2.1 หลกัสูตร 
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   1.2.2 วิธีการสอนและการจดัการเรียนรู้ 
   1.2.3 ผูส้อน 

   1.2.4 นกัเรียน 

   1.2.5 กิจกรรมนกัเรียน 

   1.2.6 ระบบการดูแลนกัเรียน 

   1.2.7 ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลย ี
   1.2.8 สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

   1.2.9 ความพร้อมของสถานประกอบการในการจดัการศึกษา 
   1.2.10 ส่ิงจูงใจ/ประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บ 

  1.3 การบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรท่ีเช่ือมโยงต่อการบริหารสถาบัน 
การศึกษา 
   1.3.1 กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร 
   1.3.2 การวางแผนอตัราก าลงั/การสรรหาวา่จา้ง 
   1.3.3 การพฒันาบุคลากร 
   1.3.4 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
   1.3.5 การดึงดูดและรักษาพนกังาน 

   1.3.6 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 2. ขอบเขตประชากร 
  2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
   2.1.1 ผูบ้ริหารในสถาบนัการศึกษา จ านวน  18       คน 
   2.1.2 อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษา จ านวน  309     คน 
   2.1.3 นกัเรียน จ านวน  5,571  คน 
   2.1.4 ผูป้กครอง จ านวน  5,571  คน 
  2.2 ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 

   2.2.1 ในการสมัภาษณ์เก่ียวกบัองคป์ระกอบของ 
    การจดัการศึกษา   จ านวน  6  คน 
   2.2.2 ในการตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจยั                 จ านวน  6  คน 
   2.2.3 ในการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ (Connoisseurship)  จ านวน  7  คน 
  2.3 พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา ผูว้ิจยัไดก้ าหนดพื้นท่ีในการศึกษาดงัน้ี 

   2.3.1 วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
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   2.3.2 วิทยาลยัเทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ 
   2.3.3 วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์ 
   2.3.4 วิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี 

   2.3.5 ศูนยก์ารเรียนเอสแอนดพ์ี 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานประกอบการท่ีต้องการจัดตั้ งสถาบันการศึกษาของตนเอง สามารถน า
องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิจยั  เป็นแนวทางในการจดัการศึกษาให้
ประสบความส าเร็จได ้
 2. สถานประกอบการท่ีได้จัดตั้ งสถาบันการศึกษาของตนเองแล้วและอยู่ใน
กระบวนการพฒันาการบริหารจดัการดา้นต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน สามารถน าผลการวิจยั
ท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาปรับปรุงใหเ้กิดความส าเร็จได ้
 3. สถาบันการศึกษาทั้ งของรัฐและเอกชนสามารถน าผลการวิจัยไปปรับระบบ
การศึกษาเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของภาคแรงงานได ้
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. องค์ประกอบความส าเร็จ หมายถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีท าใหก้ารจดัการศึกษาระดบั
ปวช.-ปวส. โดยสถานประกอบการประสบความส าเร็จ โดยจดัองคป์ระกอบท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ
เป็น 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 1. ดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2. ดา้น
การจดัการ ศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 3. ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา 
 2. การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ หมายถึง การจดัตั้งวิทยาลยั หรือโรงเรียน
หรือศูนยก์ารเรียน เพื่อจดัการเรียนการสอนของสถานประกอบการ มีกระบวนการด าเนินงานอยา่ง
เป็นระบบโดยมีเป้าหมายชัดเจนคือการพฒันาคุณภาพบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการสถานประกอบได ้โดยในงานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาการจดัการศึกษาระดบัปวช.และปวส. 
 3. สถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึง สถานท่ีซ่ึงใชใ้นการประกอบธรุกิจของ
ภาคเอกชน มีพนักงาน 1,000 คนข้ึนไป และมีสถานศึกษาอยู่ในก ากบัดูแลได้แก่ บริษทั ศึกษา
ภิวฒัน์ จ  ากดั ในเครือ บริษทั ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จ ากดับริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)  บริษทั เอสแอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั(มหาชน) หรือร่วมกนัก่อตั้ง
กบัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ไดแ้ก่  บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั 
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 4. สถาบันการศึกษา  หมายถึง  วิทยาลยัหรือศูนยก์ารเรียนท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดัตั้งข้ึน 
ไดแ้ก่ วิทยาลยัปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์โตโยตา้วิทยาลยัเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนตว์ิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซีศูนยก์ารเรียนเอส-แอนดพ์ี 
 5. การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง  กลุ่มองคป์ระกอบท่ี
เก่ียวพนักบัการบริหารงานภายในสถาบนัการศึกษาอนัไดแ้ก่ 1) วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์2) นโยบายของสถาบนัการศึกษา 3) การมอบอ านาจหนา้ท่ี 4) การวางแผนงาน/แผน
กลยทุธ ์5) การจดัองคก์ร 6) การบริหารงานบุคคลของสถาบนั 7) การวินิจฉยัสั่งการ/การอ านวยการ 
8) การประสานงานภายใน 9) การรายงาน 10) การบริหารงบประมาณ 11) ผูน้ า/ผูบ้ริหาร 12) 
การตลาด/การประชาสัมพนัธ์ 13) การประเมินผล/การประกนัคุณภาพ 14) การสร้างเครือข่าย
ความสัมพนัธ์ 
 6. การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ  หมายถึง กลุ่ม
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวพนักบัระบบการจดัการศึกษาภายในสถาบนัการศึกษา อนัไดแ้ก่ 1) หลกัสูตร   
2) วิธีการสอนและการจดัการเรียนรู้ 3) ผูส้อน 4) นกัเรียน 5) กิจกรรมนักเรียน 6) ระบบการดูแล
นักเรียน 7) ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยี 8) สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม  9) ความพร้อมของสถาน
ประกอบการในการจดัการศึกษา 10) ส่ิงจูงใจ/ประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บ 
 7. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการที่ เ ช่ือมโยงต่อสถาบัน 
การศึกษา หมายถึง กลุ่มองค์ประกอบหลกัท่ีเก่ียวพนักบัการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถาน
ประกอบการและมีความสัมพนัธ์ต่อการบริหารสถาบนัการศึกษาอนัไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ 2) การวางแผนอตัราก าลงัและการสรรหา 3) การพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรม  
4) การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ 5) การบริหารผลการปฏิบติังาน 
 8. แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา หมายถึง วิธีการหรือกลยุทธ์ในการช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมให้การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการด าเนินการได้อย่างราบร่ืน           
มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ  ตามหลกัองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
สถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ ด้านการจัดการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถาน
ประกอบการ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบัน 
การศึกษา 
 9. การบริหารครูอาจารย์ทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นสถาบันการศึกษา หมายถึง  การด าเนินการ
จดัระบบงานภายในสถาบนัการศึกษา  การบริหารงานของผูบ้ริหาร  รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อ
เป็นส่ิงดึงดูดใหค้รู/อาจารยมี์แรงกระตุน้ในการท างานและสามารถรักษาครู/อาจารยใ์หป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ในสถาบนัไดอ้ยา่งยาวนานและมีความสุข 
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 10. การจัดการเชิงกลยุทธ์  หมายถึง การบริหารงานภายในสถาบนัการศึกษาใหมี้ความ
สอดคลอ้งกนัระหว่างนโยบาย  กลยทุธ์ของสถาบนัการศึกษาและสถานประกอบการใหมี้เป้าหมาย
ท่ีชดัเจน  และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

 11. การส่ือสารการตลาด  หมายถึง การจดัท าแผนการตลาดและประชาสัมพนัธ์ และ
ด าเนินการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารของสถาบนัการศึกษาผา่น
ส่ือและช่องทางท่ีมีศกัยภาพ  ดว้ยเน้ือหาและวิธีการท่ีดึงดูดอยา่งต่อเน่ือง 
 12. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมายถึง สถาบนัการศึกษามีกระบวนการ
ในการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัธุรกิจขององคก์ร  และมีการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคท่ีเหมาะสมสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริงในองคก์ร 
 13. แรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ  หมายถึง แรงจูงใจทั้งท่ีเป็นแรงจูงใจภายในอนั
ไดแ้ก่ การมีงานท า ความกา้วหนา้ในอาชีพ เป็นตน้ และแรงจูงใจภายนอกอนั ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา  
ค่าตอบแทน สวสัดิการ เป็นตน้  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้นักเรียนมีความสนใจและตดัสินใจสมคัรเขา้
เรียนรวมถึงการเรียนอยา่งต่อเน่ืองจนจบหลกัสูตรและเขา้ท างานในสถานประกอบการ 
 14. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หมายถึง ความพร้อมและพอเพียงของวสัดุ
อุปกรณ์  เทคโนโลยีในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมถึง
สภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษาท่ีเอ้ือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 
 15. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง การบริหารสถาบันการศึกษาให้เป็น
เคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์ ในการผลิตก าลงัคนท่ีมีคุณภาพตามท่ีสถาน
ประกอบการตอ้งการ และน ากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทุกส่วนงานมาใช้ในการ
บริหารบุคลกรในสถาบนัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
 
 การวิจัย เ ร่ือง “องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่” ได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอขอ้มูล
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. แนวคิดการจดัการศึกษาตลอดชีวิต 
  1.1 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต 
  1.2 ความส าคญัและเหตุผลในการจดัการศึกษาตลอดชีวิต 
  1.3 หลกัการการศึกษาตลอดชีวิต 
 2.   หลกัการจดัการอาชีวศึกษา 
  2.1 เป้าหมายการอาชีวศึกษา 
  2.2 รูปแบบการจดัอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ 
  2.3  หลกัการในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
  2.4  แนวทางการพฒันาการจดัอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
  2.5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  2.6 หลกัสูตรการอาชีวศึกษา 
 3. แนวคิดการจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการ 
  3.1 บทบาทของเอกชนในการจดัการศึกษา 
   3.2 แนวคิดมหาวทิยาลยับรรษทั 
   3.3 แนวคิดการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 
  3.4 แนวทางการจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการ 
 4. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
  4.1  กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
  4.2  การวางแผนอตัราก าลงัคนและการสรรหาคดัเลือก 
  4.3  การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
  4.4 การพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรม 
  4.5 การบริหารผลการปฏิบติังาน 
 5. บริบทสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ 
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  5.1 วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
  5.2 วิทยาลยัเทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ 
  5.3 วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์ 
  5.4 วิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พซีี 
  5.5 ศูนยก์ารเรียนเอสแอนดพ์ี 
 6. แนวคิดการวิเคราะห์องคป์ระกอบและองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 
    6.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
  6.2 องคป์ระกอบของการจดัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาทัว่ไป 
  6.3 องคป์ระกอบของการจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการ 
 7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 8. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

1.  แนวคดิการจัดการศึกษาตลอดชีวติ 

 การศึกษาหรือการเรียนรู้มีความจ าเป็นต่อมนุษยทุ์กยุคทุกสมยั โดยเฉพาะในโลกยุค
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ ไดพ้ยายามแสวงหาวิธีการจดัการ 
ศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพให้กบัประชาชนของตน และแนวคิดหน่ึงท่ีเป็นท่ีรู้จกักันดีคือการศึกษา
ตลอดชีวิต คือ การจดัการศึกษาใหเ้ป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต และบูรณาการการศึกษาโดย
ส่วนรวม ทุกระดบั ทุกรูปแบบ ใหมี้ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนั 

 ในวงการศึกษาของประเทศไทยอมรับแนวความคิดเร่ืองการศึกษาตลอดชีวิตมาตั้งแต่
ประมาณปี พ.ศ. 2515  ซ่ึงมีการศึกษาค้นคว้าท าความเข้าใจต่อเน่ืองมาโดยตลอด จนเม่ือ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545) ไดก้ าหนดหลกัการศึกษาไว ้และใชห้ลกัการดงักล่าวเป็น
ตวัก าหนดสาระเน้ือหาของกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแนวความคิดเร่ืองการศึกษาตลอดชีวิตจึงกลาย
มาเป็นหลกัการส าคญัของการศึกษาส าหรับคนไทย(ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั, 2554) 
 

  1.1 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวติ 
   เม่ือกล่าวถึงความหมาย  การศึกษาตลอดชีวิตมีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายทศันะ 
   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ.2545 (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)ใหค้วามหมายวา่ หมายถึง การศึกษาท่ี
เกิดจากการผสมผสานระหวา่งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิต 
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   สุนทร  สุนนัทช์ยั (2543) ให้ความหมายไว ้2 ลกัษณะ คือ ในทศันะของนกั
วางแผนการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง แผนการศึกษาท่ีเอ้ืออ านวยใหบุ้คคลเรียนไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิตในแง่กระบวนการ การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง การจดัการกระบวนการอนับงั
เกิดผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล ซ่ึงอาจท าโดยการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั  หรือการศึกษาท่ีไม่เป็นทางการเพื่อมุ่งให้คนเราไดพ้ฒันาตนเองให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นอยูต่ลอดเวลาในปัจจุบนัและพฒันาต่อไปใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
   ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2540:107-121)  กล่าวว่า  เป็นความจ าเป็น
ท่ีตอ้งจดัการศึกษาโดยอาศยัวิธีเรียนรู้ใน 4 แบบ  ซ่ึงจะด าเนินไปตลอดชีวิต ไดแ้ก่   
   1. การเรียนเพื่อรู้  (Learning to know)  คือการฝึกฝนใหรู้้วิธีท่ีจะเขา้ใจ   
   2. การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัไดจ้ริง (Learning to do) เพื่อจะไดส้ามารถ
สร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ ท่ีแวดลอ้มเราอยู ่
   3. การเรียนรู้เพื่อท่ีจะอยูร่่วมกนั (Learning to live together) เพื่อสามารถ     
มีส่วนร่วม และร่วมมือกบัผูอ่ื้นในกิจการทั้งปวงของมวลมนุษย ์
   4. การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be) โดยสามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของ
ตนใหดี้ยิง่ข้ึน ด าเนินงานต่างๆ โดยอิสรเสรียิง่ข้ึน มีดุลยพินิจและความรับผิดชอบต่อตนเองมากข้ึน  
มีเหตุผล ความซาบซ้ึงในสุนทรียภาพ สมรรถภาพ สมรรถนะทางร่างกายและทกัษะการติดต่อ 
ส่ือสารกบัผูอ่ื้น 
   ดังนั้ นจึงกล่าวได้ว่า การศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นความผสมผสานของการ
จดัการทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนในสังคม และสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อให้เกิดการพฒันา
บุคคลให้มีความเจริญเติบโตและงอกงามทางร่างกาย  สังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม โดยเป็นไป
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต   
 

  1.2 ความส าคญัและเหตุผลในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ 
   ความส าคญัและเหตุผลในการจดัการศึกษาตลอดชีวิต  มีเหตุผลสามารถสรุป
ไดห้ลายประการดงัน้ี  (สุวฒัน์วฒันวงศ,์ 2551:29-31) 
   1. เพื่อช่วยให้เกิดการเสมอภาค  เพื่อให้ทุกคนไดมี้โอกาสพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ  ทั้งในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ซ่ึงการศึกษาตลอด
ชีวิตจะมีส่วนช่วยในดา้นความเสมอภาคไดม้ากกว่าการศึกษาในระบบโรงเรียน  เพราะการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนนั้น บางคร้ังถูกกล่าวว่า เป็นสถานท่ีท่ีมีส่วนช่วยรักษาสภาพความแตกต่างทาง
สงัคมและชนชั้นใหค้งอยูต่ลอดไป ในทางตรงขา้มการศึกษาตลอดชีวิตจะช่วยแกไ้ขและลดบทบาท
ในดา้นน้ีของระบบโรงเรียนไดดี้มาก 
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   2. เพื่อช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจทางการศึกษา  เน่ืองจากการลงทุนทางดา้น
การศึกษาในภาวะปัจจุบนันั้นได้ถึงจุดวิกฤตท่ีสังคมไม่อาจรับภาระดา้นน้ีไดอี้ก โดยเฉพาะใน
ประเทศก าลงัพฒันาทั้งหลาย  ปัญหาน้ียิง่ไดรั้บผลกระทบกระเทือนอยา่งมากและไดมี้ความพยายาม
ในการแกไ้ขปัญหาดา้นค่าใชจ่้ายทางการศึกษาในระบบโรงเรียนดว้ยการพยายามพฒันาเทคโนโลยี
ทางการศึกษาใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

   3. เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงบทบาทหน้า ท่ีของครอบครัว            
นักการศึกษาส่วนใหญ่เห็นพอ้งกันว่า บา้นหรือครอบครัว ได้เคยท าหน้าท่ีหลกัอย่างส าคญัใน
การศึกษาให้กบัเยาวชนในอดีต แต่สถานการณ์ในปัจจุบนัไดช้ี้ให้เห็นชดัเจนว่า ครอบครัวไดล้ด
บทบาทในดา้นน้ีลงไปอยา่งมาก โดยเฉพาะในดา้นจริยธรรมและคุณธรรมต่างๆ  การท่ีบทบาทของ
สถาบนัครอบครัวลดความส าคญัลงไปนั้น ส่วนหน่ึงเป็นเพราะอิทธิพลจากความกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยี  การเจริญเติบโตของสังคมเมือง และความยุ่งยากสับสนในชีวิตของมนุษย์  จาก
สถานการณ์เช่นน้ีเป็นท่ีคาดคะเนไดว้่าพฒันาการของเด็กและเยาวชนย่อมจะเกิด “ผลกระทบทาง
ค่านิยม”  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคม  และบทบาทของครอบครัวนัน่เอง 
   4. เพื่อการเปล่ียนแปลงบทบาทในสังคม บทบาทของบุคคลในสังคมนบัว่า
เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงบทบาทและหนา้ท่ีของครอบครัวอย่างมาก โดยเฉพาะใน
กรณีน้ีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทบางประการของเยาวชนวยัรุ่นในสังคม รวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัหัวหนา้งาน หรือบทบาททางดา้นการเมือง
ในระดบัชุมชนหรือหมู่บา้น การท่ีคนเราไดพ้ึ่งพาเทคโนโลยี ท าให้มีเวลาว่างมากข้ึนดว้ยเหตุผล
ต่างๆเหล่าน้ี ย่อมท าให้เวลาท่ีจะใชเ้พื่อการเรียนรู้มียาวนานกว่าสมยัก่อน นอกจากนั้นผูห้ญิงและ
แม่บา้นก็มีบทบาทหน้าท่ีในการท างานนอกบา้นมากข้ึนกว่าเดิมด้วยเช่นกัน การเปล่ียนแปลง
บทบาททางด้านสังคมดังกล่าวน้ีย่อมท าให้การจัดบริการทางด้านการศึกษาตลอดชีวิตอย่าง
เหมาะสมจะมีความจ าเป็นมากข้ึน 

   5. เพื่อให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี เน่ืองจากความ
เจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยจีะส่งผลและมีอิทธิพลโดยตรงในการท่ีมนุษยเ์ราจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การศึกษาตลอดชีวิต  โดยเฉพาะในแง่ของการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง เพื่อจะ
ได้รับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นอกจากนั้ นแล้วการ
เปล่ียนแปลงลกัษณะหนา้ท่ีการงานและอาชีพท่ีประกอบการอยู่ก็นับว่าเป็นภาระหนา้ท่ีก่อให้เกิด
ความจ าเป็นท่ีควรจะไดรั้บความรู้และทกัษะใหม่ๆ  เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ เหล่านั้น 

   6. ส าหรับองคป์ระกอบต่างๆ  ทางดา้นการประกอบอาชีพ เน่ืองจากจะท าให้
เกิดความจ าเป็นท่ีบุคคลควรจะไดรั้บความรู้ความช านาญหรือทกัษะใหม่ๆ เพื่อการน าไปประกอบ
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อาชีพให้เกิดความเหมาะสมและดียิ่งข้ึน เพราะว่าความรู้เดิมท่ีไดรั้บมาจากการศึกษานอกโรงเรียน
อาจจะใชไ้ม่ไดห้รือเก่าเกินไปนั้นเอง 
   ส่วนท่ี เ ก่ียวข้องกับการเ รียนรู้ตลอดชีวิตในสถานประกอบการตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545) หมวด 2 มาตรา 12 ว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา    
ได้เสนอว่า “นอกเหนือจากรัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้บุคคล ครอบครัว 
องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคม  
อนัมีสิทธ์ิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง”  ประกอบ
กบั หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 20 ไดร้ะบุว่า “การจดัการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ    
ให้จดัในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการอาชีวศึกษาและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง” 
   วีระเทพ  ปทุมเจริญวฒันา (2545:9-11) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาแนวคิดใหม่ของ
การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตลอดชีวิตว่า การเรียนรู้จะตอ้ง
เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยตอ้งใหโ้อกาสการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ  เช่น  การเรียนรู้ท่ี
เกิดข้ึนในครอบครัว การเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน การเรียนรู้จากชุมชน การเรียนรู้จากส่ือประเภทต่างๆ 
ตลอดจนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  ท่ีเป็นการเรียนในโรงเรียนและการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนนอก
โรงเรียน 
   ชยัยศ  อ่ิมสุวรรณ์(2551:224-225)  ไดส้ะทอ้นความคิดดา้นการจดัการศึกษา
ใหก้บัประชาชนผา่นแนวคิดของอิวาน  อิลลิช  ท่ีเคยกล่าวไวใ้นหนงัสือ Deschooling Society ท่ีว่า  
“ความมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการศึกษานั้น  เป็นเป้าหมายท่ีน่าปรารถนา  และเป็นไปได”้  แต่การ
จดัการศึกษาของรัฐยงัไม่สามารถสร้างความเท่าเทียมกนัได ้ทางออกท่ีดีท่ีสุด คือ การคืนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับประชาชน ส่ิงท่ีควรทบทวนแนวคิด หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเรียนรู้  
ตลอดชีวิตใหม่ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวฒัน์ ส่ิงท่ีตอ้งทบทวนจึงเก่ียวขอ้งกบั  
   1. วิสัยทศัน์ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเปิดมุมมองการศึกษาตลอด
ชีวิตใหม่ท่ีใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้ของประชาชนในฐานะท่ีเป็น Demand side ใหม้ากข้ึนหรือ
มากกว่าการจดัการศึกษาท่ีกระท าโดยรัฐในฐานะ Supply side  โดยอาจมีการก าหนดกติกาของ
สงัคมวา่ “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิทธ์ิขั้นพื้นฐานของประชาชน” 
   2. ผู ้จัดการศึกษาตลอดชีวิต มุมมองการยอมรับผู ้จัดการศึกษาท่ีเป็น
ประชาชน 
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   3. วิธีวิทยา (Methodology) หากยอมรับได้ว่ามีผูจ้ดัการศึกษามากกว่า
โรงเรียนเราจะเห็นไดว้า่มีวิธีการจดัการศึกษาอยูม่ากมาย รวมทั้ง การจดับรรยากาศหรือสถานการณ์
ให้เกิดการเรียนรู้ หมายความว่า เน้ือหาท่ีจะเรียนรู้จะกวา้งขวางหลากหลายกว่าชุดของความรู้ท่ีจดั
ในโรงเรียน   
   4. เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นความร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลกันสร้างระบบ
เครือข่ายการเรียนรู้ข้ึนในสงัคม โดยไม่ผกูขาดความรู้วา่เป็นของใครหรือหน่วยงานใด 
   5. เร่ืองจะเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่ิงท่ีต้องเน้นย  ้ าเป็นพิเศษคือ    
สาระของการเรียนรู้นั้นตอ้งตรงและเหมาะ (Relevance) กบัความตอ้งการและความจ าเป็นของ     
แต่ละคน ซ่ึงผูท่ี้จะบอกไดคื้อประชาชนเอง แต่ควรตอ้งมีกลไกช่วยให้ประชาชนตอบไดว้่าความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงมีอะไร 
   การศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นกระบวนการท่ีด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วง
ชีวิต และเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่ผูกขาด สามารถเกิดการเรียนรู้ข้ึนไดห้ลากหลายวิธีการและรูปแบบ   
ส่ิงน้ีจึงเป็นภูมิคุม้กนัให้กบัประชาชนในประเทศให้มีความเขม้แขง็พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในกระแสโลกาภิวฒัน์ได ้
 

  1.3 หลกัการการศึกษาตลอดชีวติ 
   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2545ไดก้ล่าวถึงหลกัส าคญัในการจดัการศึกษา ตามมาตรา 8 ก าหนดไว ้3 ประการ คือ 
   1. การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน    
   2. การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
   3. การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 3 ขอ้ดงักล่าวคือ 
   1. การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ถือว่าการจดัการศึกษานั้นเป็น
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน   หลักการคือคนทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต การศึกษาน้ีตอ้งครอบคลุมทุกดา้น มิใช่เฉพาะชีวิตการงานเท่านั้น เพราะไม่เพียงบุคคล
ตอ้งพฒันาตนเองและความสามารถในการประกอบอาชีพของตน คนแต่ละคนตอ้งมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพฒันาชุมชนและประเทศโดยส่วนรวม ทั้ งด้านเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู ่
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและวฒันธรรมดว้ย ทั้งน้ี เพราะสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้ม และ
พฒันาการทางเทคโนโลยีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาความเป็นไปรอบตวัเพื่อให้
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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   2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สังคมต้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา การมีส่วนร่วมนั้นแสดงออกไดห้ลายลกัษณะ เช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ร่วมสนับสนุนทรัพยากร ร่วมติดตามประเมิน 
ส่งเสริมใหก้ าลงัใจและปกป้องผูป้ฏิบติังานท่ีมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม หลกัการน้ีถือว่าอนาคตของ
ประเทศและความจ าเริญรุ่งเรืองของสงัคมไทย เป็นความรับผดิชอบของคนไทยทุกคนมิใช่ถูกจ ากดั
โดยตรงในการจดัการศึกษา ดงันั้นจึงเป็นทั้งสิทธิและหนา้ท่ีของคนไทยทุกคนท่ีจะเขา้มีส่วนร่วม
ในลกัษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขา้มีส่วนร่วมอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อแกไ้ขปัญหา อุปสรรค
ของการจดัการศึกษา ช่วยส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาและช่วยดูแลการจดัการศึกษาเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม 
   3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้ เป็นไปอย่างต่อเ น่ือง  
การศึกษาเป็นเร่ืองท่ีตอ้งปรับเปล่ียนตลอดเวลาใหท้นักบัความรู้ท่ีกา้วหนา้ไปไม่หยดุย ั้ง ดงันั้น การ
จดัการศึกษาตอ้งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การพฒันา
น้ีมีทั้งการคน้คิดสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ การประยกุตป์รับปรุงเน้ือหาสาระท่ีมีอยู ่และ
การติดตามเรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีมีผูป้ระดิษฐ์คิดคน้มาแลว้ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไม่ว่าครู ผูบ้ริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา ต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีส าคญั ในการปรับปรุงตนเองให้ทันโลก และ
ทนัสมยั แต่ขณะเดียวกนัก็ตอ้งท าความเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม เพื่อประยกุตค์วามรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ทั้งน้ี การรับความรู้มาถ่ายทอดโดยปราศจากดุลยพินิจอาจก่อความเสียหายโดยไม่คาดคิด จึงเป็น
หนา้ท่ีของทุกฝ่ายท่ีจะช่วยกนัดูแลใหค้วามรู้ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและสงัคมอยา่งแทจ้ริง 
   นอกจากน้ีกฎหมายยังได้ระบุหลักในการจัดระบบโครงสร้าง  และ
กระบวนการจดัการศึกษาไวด้ว้ย (มาตรา 9) ไดแ้ก่ 
   1.  หลักเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
หมายความว่าการจดัการศึกษาจะเนน้นโยบาย หลกัการ และเป้าประสงคร่์วมกนั แต่เปิดโอกาสให้
ผูป้ฏิบติังานไดใ้ชดุ้ลยพินิจเลือกเส้นทางและวิธีการปฏิบติัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานของตน 
   2.  หลกัการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัใหค้วามส าคญักบัการบริหารท่ีให้สถานศึกษาบริหารจดัการได้
เอง (School-based management) ตามหลกัการน้ี จ  าเป็นตอ้งแยกภาระงานดา้นนโยบายเกณฑแ์ละ
มาตรฐานออกจากงานด้านปฏิบติัหรืองานบริการ ทั้ งน้ี หน่วยงานส่วนกลางท าหน้าท่ีก าหนด
นโยบาย เกณฑ์และมาตรฐาน ส่วนเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีด าเนินการใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั จึงจ าเป็นตอ้งกระจายอ านาจใหห้น่วยปฏิบติัดูแล
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และรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยตนเองโดยหน่วยงานส่วนกลางท าหน้าท่ีติดตาม ประเมิน 
ตรวจสอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยปฏิบติัท่ีได้รับมอบอ านาจสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3.   การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ทุกระดบัและประเภทการศึกษา ตามหลกัการน้ี ในเม่ือหน่วยปฏิบติัไดรั้บมอบอ านาจใหด้ าเนินการ
ไดอ้ย่างคล่องตวัพอควรแลว้  ก็จ  าเป็นตอ้งก าหนดมาตรฐานการศึกษาให้หน่วยปฏิบติัรับผิดชอบ 
เพราะการมอบอ านาจโดยไม่มีกติกาก็เท่ากับมอบให้ท างานโดยไม่มีเป้าหมาย ซ่ึงไม่สามารถ
ประเมินได ้ในเม่ือรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ทรัพยากรสนบัสนุนแก่สถานศึกษา และ
หน่วยงานการศึกษา ซ่ึงอาจเปรียบเสมือนการซ้ือสินคา้หรือบริการ ก็ตอ้งมีสิทธิก าหนดคุณค่าและ
ลักษณะของส่ิงท่ีต้องการซ้ือ โดยยึดเป้าหมายผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ได้แก่ มาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งหน่วยปฏิบติัเองกต็อ้งวางระบบประกนัคุณภาพเพือ่สร้างความมัน่ใจแก่ผูซ้ื้อสินคา้
และบริการของตน จากนั้นจ าเป็นตอ้งมีการประเมินผลการจดัการศึกษาโดยพิจารณาจากมาตรฐาน
และระบบประกนัคุณภาพ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อยา่งนอ้ยผลการประเมินจะส่งเสริมให้
ผูจ้ ัดการศึกษาแต่ละระดับได้ตระหนักว่าผลการด าเนินการของตนเป็นอย่างไร เม่ือเทียบกับ
มาตรฐานการศึกษาและเกณฑ์ช้ีวดัของระบบประกนัคุณภาพ และตอ้งหาทางปรับปรุงผลการจดั
การศึกษาให้ไดต้ามมาตรฐานและรักษาระดบัการประกนัคุณภาพของตนให้จงได ้รวมทั้งยกระดบั
การจดัการศึกษาใหสู้งข้ึนดว้ย 
   4.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
และการพฒันาต่อเน่ือง โดยก าหนดมาตรการต่างๆ เช่น การก าหนดใหมี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
การก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ การส่งเสริมให้มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตามหลกัสูตรการ
อบรมมาตรฐานต่างๆ ทั้งน้ี โดยมีเจตนาเพื่อรักษาคุณภาพของผูรั้บผดิชอบในการจดัการศึกษาใหอ้ยู่
ในระดบัท่ีพึงประสงค ์และกระตุน้ส่งเสริมใหพ้ฒันาปรับปรุงตลอดเวลา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้
ไดรั้บการศึกษาโดยตรง 
   5.  การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใชเ้พื่อการจดัการศึกษา ทรัพยากร
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ ทรัพยากรการเงิน วสัดุอุปกรณ์ ทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความรู้ความช านาญในการเรียนการสอน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่ือและเทคโนโลยีต่างๆ ลว้นเป็น
ทรัพยากรจ าเป็นแต่รัฐไม่สามารถจดัหามาสนบัสนุนไดอ้ยา่งเพียงพอ จึงถือเป็นภาระหนา้ท่ีของผูท่ี้
มีส่วนไดส่้วนเสียทุกคนในการจดัการศึกษาจะเขา้มาช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในแต่ละทอ้งถ่ิน ตวัอย่างเช่น ครูอาจเชิญผูเ้ฒ่าในหมู่บา้นท่ีมี
ความรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นมาช่วยสาธิตหรือสอนวิชาท่ีเก่ียวขอ้งได ้
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   6.   การมีส่วนร่วม การใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนั
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนในการจดัการศึกษา โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
องค์กรต่างๆจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมเสนอแนะ ก ากับติดตาม และสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม  
   สนอง โลหิตวิเศษ (2544) ได้กล่าวถึง หลกัการจดัการศึกษาตลอดชีวิต           
มีหลกัการท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี 
   1. เป็นการศึกษาของคนทุกคนและทุกวยั เพื่อพฒันาบุคคลในช่วงต่างๆ  
ของชีวิต  ปรับตวัใหท้นัการเปล่ียนแปลง  ด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข  เป็นการเนน้ในเร่ืองความเสมอ
ภาคของโอกาสทางการศึกษา 
   2. เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต บูรณาการและเช่ือมโยงการเรียนรู้ใน
ระบบโรงเรียน  นอกโรงเรียนและตามอธัยาศยั 
   3. ทุกหน่วยงานในสงัคม  มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
   4. รูปแบบยึดหลกัความเสมอภาค ยืดหยุ่น หลากหลาย ปรับเปล่ียนไดต้าม
สถานการณ์  ความเหมาะสม  และเสนอความตอ้งการของผูเ้รียน มียุทธศาสตร์ในการจดัท าได้
หลายๆ วิธีหรือผสมผสาน  บูรณาการ ใชส่ื้อประเภทต่างๆ หรือส่ือประสม เช่น เรียนจากผูส้อน 
วิทย ุโทรทศัน์ วีดิทศัน์ คอมพิวเตอร์ แบบเรียนส าเร็จรูป หนงัสือพิมพ ์การประชุม การอบรม ฯลฯ 
ทั้งน้ีเน้ือหาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนนั้ 
   5. ระบบการจดัการศึกษาตลอดชีวิต จะมีการด าเนินการตั้งแต่ระดับชาติ  
ระดบัภาค และระดบัทอ้งท่ี ตั้งแต่นโยบาย จุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการจดั การวางแผน  
โครงสร้างการจดัองคก์ร การบริหารงาน และการจดัการตลอดจนการจัดกิจกรรมท่ีตอ้งค านึงถึง 
วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ หลกัสูตร ยทุธศาสตร์ในการเรียนรู้ ส่ือ การวดัผล การประเมินผล  การ
กระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วมของชุมชน  และองคก์รทอ้งถ่ิน 

   6. ในการจดัจะมีแนวทางท่ีส าคญัดงัน้ี  
    6.1 สามารถสนองความตอ้งการของบุคคลและสงัคม 

    6.2 สร้างความสมดุลระหว่างโอกาสท่ีจะได้รับการศึกษาและความ
ตอ้งการการศึกษา 
    6.3 ให้โอกาส  และเสรีภาพแก่บุคคล  ท่ีจะไดรั้บการตอบสนองในดา้น
เป้าหมาย  ช่วงเวลา  สถานท่ี  และอ่ืนๆ  ในการเสาะแสวงหาการศึกษาตลอดชีวิต 
    6.4 ธ ารงและหล่อเล้ียงความอยากรู้อยากเห็นและความพยายามส่วนบุคคล 
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    6.5 กระตุน้และสนับสนุนผูเ้รียนให้เรียกร้อง การบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพสูงส่งเสริมให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมในโอกาสเขา้เรียนดว้ยการจดัการในดา้นเวลา  
สถานท่ี วิธีการ และอ่ืนๆ 

   นอกจากน้ีสนอง โลหิตวิเศษ (2554) ไดก้ล่าวถึงแก่นและหลกัของการเรียนรู้
ตลอดชีวิตไวด้งัน้ี 

   แก่นหลกัของการเรียนรู้ตลอดชีวติประกอบด้วย 
   1. ความต่อเน่ือง พึงสร้างยทุธศาสตร์ในลกัษณะองคร์วมใหแ้ก่รัฐ 
   2. ความเสมอภาค เพื่อประโยชน์ของคนหมู่มาก 
   3. คนตอ้งมาก่อนโครงสร้าง นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีพึงให้ความส าคญั
กบัผูเ้รียนและการเรียนรู้ 
   4. มีความหลากหลายทั้งในดา้นแนวทางและรูปแบบ  เพื่อให้การเรียนรู้เป็น
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างและครอบคลุมทุกมิติของชีวิต 
   5. การเรียนรู้ตลอดชีวิตตอ้งเก่ียวขอ้งกบัทุกหน่วยงานของรัฐ 
   6. คุณภาพกบัความยดืหยุน่  คุณลกัษณะท่ีส าคญัยิง่ 
   7. การร่วมงานอยา่งมีประสิทธิผล  ส่งเสริมใหเ้กิดโอกาสใหม่ 

   8. พึงแบ่งปันความรับผดิชอบในเร่ืองการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   หลกัการเรียนรู้ตลอดชีวติ  ได้ก าหนดไว้ดังนี ้

   1. สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) และมี
วฒันธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2. การเรียนรู้เกิดข้ึนและมีความต่อเน่ืองตลอดเวลาและตลอดช่วงอายุของ
ผูเ้รียน 
   3. คนไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   4. ผูเ้รียนและการเรียนรู้มีความส าคญัและสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตท่ีมีความสุข 
   5. ผูเ้รียนมีโอกาสและมีทางเลือกในการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย     
มีคุณภาพและยดืหยุน่ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 

   6. การเรียนรู้เกิดข้ึนไดใ้นทุกสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 

   7. ทุกแห่งในสงัคมคือแหล่งการเรียนรู้ของคนทุกคน 

   8. ทุกฝ่ายในสังคมตอ้งร่วมรับผิดชอบในการจดัการศึกษาและอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหแ้ก่ปวงชน 
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   9. บูรณาการการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม
อธัยาศยั 
   10. คุณภาพการเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของผูเ้รียน 

   การเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้ นจึงเป็นการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนโดยยึดความ   
เสมอภาคและการเรียนรู้น้ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ส่งเสริมให้เกิด
การพฒันามนุษยอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 
2.  หลกัการจัดการอาชีวศึกษา 
 

 2.1 เป้าหมายการอาชีวศึกษา 
  พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 6 ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายการจดัการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพว่า ตอ้งเป็นการจดัการศึกษาในดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนใน
ดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลย ีรวมทั้งเป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพ
ให้สูงข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็น
สากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผูรั้บการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบติัและ          
มีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได ้
 

 2.2  รูปแบบการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ 
  ส าหรับรูปแบบการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา 8  ของ
พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551  นั้น  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัได ้
3 รูปแบบ  คือ 
  1. การศึกษาในระบบ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเนน้การศึกษานสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัเป็นหลกั  โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลกัสูตร  ระยะเวลา  
การวดัและประเมินผล  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

  2. การศึกษานอกระบบ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวดัและประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการ
ส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

  3. การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลง
ระหว่างสถานศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  ในเร่ือง
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การจดัหลกัสูตร การเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล โดยผูเ้รียนใช้เวลาส่วนหน่ึงใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั  และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ 
   หลกัปฏิบติัทัว่ไปในการจดัการศึกษาและฝึกอบรมแบบทวิภาคี(วีระพนัธ์  
สิทธิพงศ,์ 2541) 
   3.1 ต้องมีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
ด าเนินการตามความตอ้งการของสถานประกอบการเป็นส าคญั 
   3.2 ช่างฝึกหดัหรือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (Apprentice) มีสถานภาพเป็นคนงาน
ของสถานประกอบการซ่ึงสถานประกอบการเป็นผูรั้บสมคัรและคดัเลือก ตลอดจนดูแลรับผิดชอบ
ในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการศึกษาอบรมตลอดหลกัสูตร 
   3.3 ดา้นความยินยอมของผูป้กครอง ช่างฝึกหัดตอ้งท าสัญญารับการฝึกอาชีพ
กบัสถานประกอบการ โดยการรับรู้ร่วมกนักบัสถานศึกษาท่ีประสานงานการสอนกบัทางสถาน
ประกอบการ 
   3.4 หลักสูตรท่ีจะใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ งสองฝ่าย (สถาน
ประกอบการและสถานศึกษาร่วมกนัจดัท าหลกัสูตร  และอิงความตอ้งการของสถานประกอบการ) 
   3.5 หลกัสูตรระบบทวิภาคีทัว่ไป ส่วนมากจะใชก้บัการผลิตก าลงัคนระดบั
ช่างฝีมือและใชเ้วลาประมาณ 3 ปี รับเดก็ท่ีจบ ม.3  หรือ ม.6 
   3.6 สถานศึกษามีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบในการสอนวิชาภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัเบ้ืองตน้  ส่วนสถานประกอบการดูแลรับผิดชอบในการฝึกภาคปฏิบติัวิชาชีพตาม
หลกัสูตรซ่ึงระยะเวลาเรียนในสถานศึกษาจะประมาณ  1-2 วนั  และเวลาฝึกภาคปฏิบติัในสถาน
ประกอบการประมาณ 3-4 วนัต่อสปัดาห์ 

   3.7 ระหว่างการศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคี ช่างฝึกหัดจะตอ้งมีสมุดรายงาน
ผลการศึกษาประจ าตวัซ่ึงจดัท าโดยช่างฝึกหดัและครูผูฝึ้ก อาจารยจ์ากสถาบนัการศึกษาและครูผูฝึ้ก
ของสถานประกอบการจะตอ้งร่วมพิจารณาผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรซ่ึงทั้งสองฝ่าย
ไดเ้ห็นชอบร่วมกนัแลว้แต่ตน้ 

   3.8 เม่ือส้ินสุดการศึกษาอบรมแต่ละขั้นตอนหลกัสูตรแลว้ ช่างฝึกหัดจะตอ้ง
ผ่านการทดสอบและประเมินผลดว้ยขอ้สอบของคณะกรรมการร่วมของสถานประกอบการและ
สถานศึกษา 
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   ทั้งน้ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัการศึกษาในหลายรูปแบบ
รวมกนัก็ได ้เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพฒันาก าลงัคน โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
นั้นตอ้งมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคญั 
 

 2.3 หลกัการในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ 
  มาตรา 10 กล่าวว่า สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัตอ้งจดัการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพโดยค านึงถึงหลกัการต่อไปน้ี 

  1. การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบติัโดยมีการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาและสถาบนัการอาชีวศึกษา 
  2. การศึกษาในดา้นวิชาชีพส าหรับประชาชนวยัเรียนและวยัท างานตามความ
ถนดัและความสนใจอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองจนถึงระดบัปริญญาตรี 
  3. การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการก าหนด
นโยบายการผลิตและพฒันาก าลงัคน รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  4. การศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ หลากหลายและมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและ
ระบบเทียบโอนประสบการณ์การท างานของบุคคลเพื่อเขา้รับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
อยา่งต่อเน่ือง 
  5. การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ 

  6. การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจดัการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพโดยค านึงถึงการประสานประโยชน์อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

  7. การมีระบบการพฒันาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
เพื่อใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี
  ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2542 : 19-20) ไดก้ล่าวถึง หลกัการจดัอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
  1. การอาชีวศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาทั้งหมดของชาติ นักอาชีวศึกษา
ควรจะยอมรับวา่อาชีวศึกษาไม่ใช่ตวัแทนของการศึกษาวิชาสามญั  แต่หากว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญั
ของการศึกษาทั้งมวล 
  2. เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนท่ีรับ
ประโยชน์ในการจดัอาชีวศึกษาของชาติ 
  3. การอาชีวศึกษาควรจะจดัไวเ้พื่อเตรียมบุคคลส าหรับอาชีพส่วนหน่ึงและเพื่อ
ช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นใหมี้ความกา้วหนา้ในอาชีพท่ีสุจริต และมีประโยชน์ต่อสงัคม 
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  4. วิชาชีพนานาประการท่ีจดัข้ึนจะตอ้งสามารถสนองความตอ้งการของตลาด
อาชีพได ้
  5. การจัดอาชีวศึกษา ควรจะค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละทอ้งถ่ินหรือ     
แต่ละภาค 
  6. การอาชีวศึกษาขั้นสูง ผูท่ี้ควรไดรั้บการคดัเลือกเขา้เรียนตอ้งมีความสามารถ
ทางสมองหรือสติปัญญาสูง เป็นผูท่ี้ไดต้ดัสินใจเลือกอาชีพในอนาคตของตวัเองแลว้ 
  7. ควรจดัเร่ืองการแนะแนวแก่ผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
  8. การอาชีวศึกษา ควรอาศัยผลสรุปจากการคน้ควา้วิจัยเป็นรากฐานในการ
วางแผนอาชีวศึกษาของชาติ 
  โดยสรุป หลกัการจดัอาชีวศึกษา  ควรค านึงถึงความตอ้งการ 3 ดา้น  ไดแ้ก่ 
  1. ความตอ้งการดา้นบุคคล บุคคลมีความตอ้งการทางกายภาพเป็นปัจจยั 4 ท่ีเป็น
พื้นฐานของการด ารงชีวิต คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยูอ่าศยันอกจากน้ียงัมีความ
ตอ้งการทางสังคม ไดแ้ก่ ความรักความเอาใจใส่ ความปลอดภยัการยกย่องนับถือ ความส าเร็จใน
ชีวิตและบุคคลกย็งัมีความถนดั ความสนใจและความสามารถท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
  2. ความตอ้งการทางสังคม เพื่อให้ผูป้ระกอบอาชีพไดด้ ารงอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณภาพ  มีประโยชน์และมีส่วนรับผดิชอบในสงัคม รู้จกัหนา้ท่ีตนเอง 
  3. ความต้องการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศชาติ ประเทศ
ตอ้งการแรงงานในดา้นใด ตอ้งการช่างฝีมือ ช่างเทคนิคหรืออาชีพประเภทใดท่ีขาดแคลน และ
จ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ  เพื่อจะไดว้างหลกัสูตรอาชีวศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ  และความ
ตอ้งการของงานอาชีพและสภาพประกอบการ 
 

 2.4 แนวทางการพฒันาการจัดอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
  การผลิตก าลงัคนเพื่อออกไปประกอบอาชีพช่างเทคนิค ช่างอุตสาหกรรม และ
ระดบัอาชีวศึกษาอ่ืนๆของประเทศไทยท่ีผ่านมาติดอยูใ่นรูปแบบของระบบศึกษาค่อนขา้งมาก ซ่ึง
เป็นระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโลกของอุตสาหกรรมนอ้ยท่ีสุด ห่างไกลจากโลกของงานและระบบ
เศรษฐกิจ 
  การพยายามปรับปรุงระบบเทคนิคศึกษา และสอดแทรกส่วนท่ีส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือและประสานงานกบัอุตสาหกรรม  สามารถท าไดโ้ดยการท าการวิเคราะห์ปัจจยัการ
ผลิต กระบวนการเรียนการสอนของระบบการศึกษาน้ี แลว้หาจุดสอดแทรกส่ิงท่ีจะท าให้เกิดความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการศึกษาและฝึกอบรมภายในสถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด 
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แผนภูมิท่ี 1  ระบบการผลิตบุคลากรของสถานศึกษา 
 
  การผลิตบุคลากรทางเทคนิคศึกษาจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัระบบการผลิตสินคา้
ของอุตสาหกรรม คือ ประกอบดว้ยส่ิงป้อนเขา้ (Input) หรือปัจจยัในการผลิต กระบวนการศึกษา
และฝึกอบรม (Learning and Training Process) และผลผลิตหรือผูส้ าเร็จการศึกษา(Output) สู่ตลาด 
แรงงาน 
  การบริหารสถานศึกษาส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงอยูเ่สมอ คือ การจดัการศึกษาดา้นน้ีจะ
ขาดการประสานงานและความร่วมมือกบัสถานประกอบการไม่ได ้
  วีระพนัธ์ สิทธิพงศ ์(2541:105-108)  ไดเ้สนอการวิเคราะห์องคป์ระกอบของระบบ
การผลิตและแนวทางในการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกบัสถานประกอบการดงัน้ี 
  ปัจจัยการผลิต ระบบอาชีวะและเทคนิคศึกษาจะประกอบดว้ยปัจจยัการผลิตท่ี
ส าคญัดงัน้ี 

  1. บุคลากรของสถานศึกษา 
   1.1 หัวหนา้สถานศึกษาไดแ้ก่ ผูน้ าและเป็นผูป้ระสานงานการบริหารกิจการ
ทั้งหมดในสถานศึกษา เป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา   
   1.2 ฝ่ายวิชาการมีหน้าท่ีด า เนินการเรียนการสอนตามหลักสูต ร ดูแล
รับผดิชอบกระบวนการศึกษาตั้งแต่ตน้จนจบ 

   1.3  ครูเป็นปัจจยัในการผลิตท่ีส าคญั ตอ้งเป็นผูท่ี้มีสมรรถนะเช่ียวชาญและ
ช ่าชองในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในฐานะครูและฐานะผูป้ระกอบอาชีพเทคนิคเพียง
พอท่ีจะเป็นตวัอยา่งและถ่ายทอดใหก้บันกัศึกษาได ้
   1.4  บุคลากรสนบัสนุนงาน เช่น ผูช่้วยผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายธุรการ ไดแ้ก่ 
งานสารบรรณ การเงิน การบญัชี บุคลากร งานประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 
  2.  นกัศึกษาเป็นวตัถุดิบท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิต (Input) ท่ีจะตอ้งใส่เขา้ไป
ในกระบวนการศึกษา  เพื่อใหไ้ดก้ าลงัคนหรือผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา (Output) ท่ีตอ้งการ 
  3.  องค์ประกอบทางกายภาพ ปัจจัยร่วมท่ีใช้ในการผลิตเช่น ห้องสมุด ศูนย์
ทรัพยากรส่ือการเรียนการสอน หอ้งทดลองและโรงฝึกงาน อาคารเรียน   

ปัจจยัในการผลิต 
(Input) 

๖ 

กระบวนการศึกษาและอบรม 
Learning-Training Process 

ผูส้ าเร็จการศึกษา 
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  4.  อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการเป็นปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิตท่ีส าคญั และ
ต้องเพิ่มการประสานงานให้มากท่ีสุด สถานศึกษาจ าเป็นต้องแสวงหาอุตสาหกรรม/สถาน
ประกอบการมาร่วมเป็นปัจจยัการผลิต และเชิญผูบ้ริหารสถานประกอบการมาเป็นกรรมการท่ี
ปรึกษาของสถานศึกษา 
  5.  หลกัสูตรท่ีใชใ้นการศึกษาและฝึกอบรมในสถานเทคนิคศึกษาและอาชีวศึกษา  
ส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรแบบผสมผสานการศึกษาภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบติัแบบจดัสอนเตม็เวลา 
(Full Time Integrarec Course)  
   5.1  หลกัสูตรทางดา้นเทคนิคศึกษาจะประกอบดว้ย 
    1. วิชาเทคนิคภาคทฤษฎี (Theory of Technical Subjects) เช่น  คณิตศาสตร์  
ฟิสิกส์ เคมี เขียนแบบวิศวกรรม  และวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกตต่์างๆ  ท่ีจะเป็นพื้นฐานการศึกษา
ทางวิชาชีพเทคนิค 
    2. วิชาเทคนิคภาคปฏิบติั (Practice of Technical Subjects) ไดแ้ก่ การ
ทดลอง ทดสอบท่ีช่วยใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในทฤษฎีของวิชาเทคนิคท่ีสมัพนัธ์กนัโดยตรง 
    3. วิทยาการภาคทฤษฎี (Theory of Technology)  เป็นการเรียนรู้วิธีการ
ประดิษฐ ์ ก่อสร้าง หรืออ่ืนๆ  ท่ีอาศยัหรือเช่ือมโยงกบัวิชาเทคนิคทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั   
    4. วิทยาการภาคปฏิบติั (Practice of Technology) หมายถึง การฝึกฝน
ทกัษะในการผลิตประดิษฐ์ โดยอาศยัวิทยาการภาคทฤษฎีประกอบกบัการใช้ความสามารถทาง
ร่างกายและสติปัญญาคิดสร้างสรรค ์ หรือแกปั้ญหาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม 
   5.2  การออกแบบหลกัสูตร  
    การออกแบบหลกัสูตรเพื่อใช้ศึกษาและฝึกอบรมทางเทคนิคศึกษาและ
อาชีวศึกษามีขั้นตอนและวิธีการดงัน้ี 

    1. ศึกษาและวิเคราะห์ดูงาน ณ สถานท่ีออกไปท างานจริงในอุตสาหกรรม    
มีอะไรบา้ง 
    2. ตั้งวตัถุประสงคห์ลกัสูตร 
    3. ก าหนดความรู้พื้นฐานขั้นต ่าของผูเ้รียนท่ีรับเขา้ศึกษา และเน้ือหาวิชา   
ท่ีจะน ามาใชเ้รียนและฝึก 
    4. เรียบเรียงรายวิชาและเน้ือหาประจ ารายวิชา 
    5. ก าหนดเวลาเรียนรายวิชา และเวลาศึกษาเตม็หลกัสูตร 
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 2.5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (2555)  ได้ประกาศใช้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
หมายความว่า ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพและมาตรฐานในการจดัการอาชีวศึกษาท่ี    
พึงประสงค ์เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการส่งเสริม การก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการ
ประกนัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มี 2 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 การจดัการ
อาชีวศึกษา และส่วนท่ี 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ ดงัน้ีคือ 
  ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งช้ี 
  มาตรฐานที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 9 ตัวบ่งช้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 
  ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีมี
ต่อคุณภาพของผูเ้รียน (5 คะแนน) 
  ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
  ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 ร้อยละของผู ้เ รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดลอบการศึกษา
ระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป   
  ตวับ่งช้ีท่ี 1.5  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ  
  ตวับ่งช้ีท่ี 1.6  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบนัคุณวฒิุวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
  ตวับ่งช้ีท่ี 1.7  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้  
  ตวับ่งช้ีท่ี 1.8  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  
  ตวับ่งช้ีท่ี 1.9 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถาน 
ศึกษา หรือผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ านวน 5  
ตัวบ่งช้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน   
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  ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา   
  ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา   
  ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน
รายวิชา 
  ตวับ่งช้ีท่ี 2.5  ระดบัคุณภาพในการฝึกงาน   
  มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  ระดบัคุณภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลยั 
  ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี 3.3  ระดบัคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์   
  ตวับ่งช้ีท่ี 3.4  ระดบัคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี 3.5  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี 3.6  ระดบัคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
  ตวับ่งช้ีท่ี 3.7  ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดูแลนกัเรียน 
  ตวับ่งช้ีท่ี 3.8  ระดับคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์
ของสถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ิทยบริการ 
  ตวับ่งช้ีท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
  ตวับ่งช้ีท่ี 3.10 ระดบัคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี 3.11 ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
  ตวับ่งช้ีท่ี 3.12 ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบั
เครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 
  มาตรฐานที ่4 ด้านการบริการวิชาการและวชิาชีพ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน   
2  ตัวบ่งช้ี 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรคห์รืองานวิจยัของผูเ้รียน 
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  ตวับ่งช้ีท่ี 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรคห์รืองานวิจยัของครู 
  มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและ     
พลโลก จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริยส่์งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัทีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
  ตวับ่งช้ีท่ี 6.2  ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษณ์ส่ิงแวดลอ้ม 
  ตวับ่งช้ีท่ี 6.3  ระดบัคุณภาพในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
  ตวับ่งช้ีท่ี 6.4  ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตราฐานที ่7 ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี 7.1  ระดบัคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
  ตวับ่งช้ีท่ี 7.2  ระดบัคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 

  ส่วนที่ 2  การฝึกอบรมวชิาชีพ  จ านวน  1  มาตรฐาน  10  ตัวบ่งช้ี 
  มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ัน จ านวน  10 ตัวบ่งช้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรม
หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  ตวับ่งช้ีท่ี 8.2  ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน สถานประกอบการ 
  ตวับ่งช้ีท่ี 8.3  ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา 
  ตวับ่งช้ีท่ี 8.4  ระดบัคุณภาพในการฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  ตวับ่งช้ีท่ี 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  ตวับ่งช้ีท่ี 8.6  ร้อยละของครูผูส้อนหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีไดรั้บการพฒันา 
  ตวับ่งช้ีท่ี 8.7  ร้อยละของคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
  ตวับ่งช้ีท่ี 8.8  ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลการ
ฝึกอบรม 2.00 ข้ึนไป 
  ตวับ่งช้ีท่ี 8.9 ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ 
  ตวับ่งช้ีท่ี 8.10 ระดบัความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใชป้ระโยชน์ 
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 2.6 หลกัสูตรการอาชีวศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าท่ีโดยตรงในการจัดการศึกษา
วิชาชีพ เพื่อพฒันาก าลงัคนระดบัก่ึงฝีมือ ระดบัฝีมือและระดบัผูช้  านาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ
(ระดบัเทคนิค) ให้สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถเป็นผูป้ฏิบติังาน หัวหนา้งานหรือเป็นผูป้ระกอบการ และการประกอบอาชีพ
อิสระได ้โดยเน้นการแกปั้ญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติท่ีดี
(ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555) 
  หลกัสูตรดา้นอาชีวศึกษาประกอบดว้ยหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลกัสูตรประกาศนียบตัรครูเทคนิคชั้นสูง 
(ปทส.) สามารถสรุปหลกัสูตรไดด้งัตารางท่ี 3 หนา้ 35-36 
 
3.  แนวคดิการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ 
 

 3.1  บทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา 
  เอกชนมีบทบาทในการจดัการศึกษามานานแลว้และรัฐส่งเสริมใหเ้อกชนสามารถ
จดัการศึกษาไดทุ้กระดบัและทุกประเภทโดยรัฐตอ้งค านึงถึงการจดัการศึกษาของเอกชนเพื่อมิให้
การจดัการศึกษาของรัฐส่งผลกระทบกบัการด าเนินการของเอกชนเช่นไม่จดัสถานศึกษาแข่งขนัใน
พื้นท่ีเดียวกันจนท าให้เอกชนไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ในกรณีเช่นน้ีรัฐควรเขา้ไป
ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้อกชนยกระดบัคุณภาพมากกวา่ 
  ในกรณีท่ีเอกชนจัดการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนตอ้งเป็นนิติบุคคลกฎหมาย
การศึกษายอมรับบทบาทของเอกชนในการจดัการศึกษาและใชห้ลกัการเดียวกนักบัสถานศึกษาอ่ืน
คือหลกัการกระจายอ านาจกล่าวคือรัฐจะไม่เขา้ยุง่เก่ียวควบคุมการจดัการศึกษาของเอกชนจนเกิน
ความจ าเป็นโดยการบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระแต่เอกชนก็ตอ้ง  
จดัการศึกษาให้มีคุณภาพไดม้าตรฐานรัฐจะเขา้มาก ากบัติดตามและประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถานศึกษาเอกชนเช่นเดียวกบัสถานศึกษาของรัฐ 
  เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเอกชนรัฐมีหน้าท่ีให้การสนับสนุนดา้นต่างๆ เช่น  
เงินอุดหนุนการลดหย่อนหรือการยกเวน้ภาษีและจัดสิทธิประโยชน์อ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ทาง
การศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสมซ่ึงเป็นหลกัการเดียวกันกับการสนับสนุน
ครอบครัวกลุ่มบุคคลองค์กรประชาชนและองค์กรสังคมอ่ืนๆนอกจากน้ีรัฐต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนดา้นวิชาการเพื่อให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้(ปรัชญา  
เวสารัช, 2545:29-30) 
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ตารางท่ี 3  สรุปหลกัสูตรการอาชีวศึกษา 

ประเภทวชิา 
หลกัสูตร ปวช. 2545(46) หลกัสูตร ปวส. 2546 รวม 

จ านวน
สาขาวชิา 

จ านวน
สาขางาน 

จ านวน
สาขาวชิา 

จ านวน
สาขางาน 

จ านวน
สาขาวชิา 

จ านวน
สาขางาน 

1.  อุตสาหกรรม 9 32 26 77 35 109 

2.  
พาณิชยกรรม 2 11   

20 
49 

บริหารธุรกิจ   18 38 
3.  ศิลปกรรม 1 15 16 46 17 61 
4.  คหกรรม 4 13 7 26 11 39 
5.  เกษตรกรรม 1 6 13 25 14 31 
6.  ประมง 3 4 4 8 7 12 
7.  อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว 
1 2 6 16 7 18 

8.  อุตสาหกรรมส่ิงทอ 3 3 4 4 7 7 
9.  เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

  2 2 2 2 

 รวม 24 86 96 242 120 328 

 
ตารางท่ี 3  สรุปหลกัสูตรการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

ประเภทวิชา 

หลกัสูตร ปทส. 2551 หลกัสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิค
ช้ันสูง พ.ศ.2551 (ปทส.) 

สาขาวชิา วชิาเอก หลกัสูตร ปทส. เป็นหลกัสูตรเรียน
ต่อเน่ือง 3 ปี การศึกษา  จากผูส้ าเร็จ
การศึกษาหลกัสูตร ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (2 ปี)  รวมตลอด

หลกัสูตร 5 ปี  การศึกษา 

เพื่อผลิตครูวิชาชีพดา้นอาชีวศึกษา 

 

ผูท่ี้จบการศึกษาเป็นผูท่ี้มีความรู้  

1. อุตสาหกรรม เคร่ืองกล เทคนิคยาน
ยนต ์

  เทคนิคการ
ผลิต 

เช่ือมและ
ประสาน 

  ไฟฟ้า เทคนิคไฟฟ้า
ก าลงั 

  โยธา เทคนิคไฟฟ้า
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ส่ือสาร ความสามารถทางดา้นการสอน  มี
ทกัษะในระดบัเทคนิค  สามารถ

ปฏิบติังานท่ีใชเ้ทคนิค  ควบคุมการ
ท างาน  สามารถน าความรู้ไป

ประยกุตใ์ชก้บัการประกอบวิชาชีพครู
และวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีไดศึ้กษา 

   เทคนิคโยธา 

2. บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 

 3.2 แนวคดิมหาวทิยาลยับรรษัท (Corporate University) 
  ดว้ยสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี การพฒันาสู่การเป็นสังคม
แห่งความรู้ การแข่งขนัอยา่งเสรี ท าใหอ้งคก์รทั้งหลายตอ้งปรับกลยทุธ์หลายดา้น เพื่อใหท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วดังกล่าว การพฒันาบุคลากรภายในองค์กรนับเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีส าคญั  
เน่ืองจากบุคลากรเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์ร บุคลากรท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ย่อมท าให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน        
การพฒันาบุคลากรในปัจจุบนั หลายองค์กรต่างจดัการศึกษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง     
การจดัตั้งมหาวิทยาลยับรรษทั จึงเป็นแนวคิดหน่ึงท่ีองคก์รหลายแห่งไดด้ าเนินการเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการแกปั้ญหาดา้นการขาดแคลนก าลงัคน และการพฒันาคุณภาพของแรงงานดว้ย
เป้าหมายในการผลิตบุคลากรท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร ทกัษะท่ีใชใ้นการท างาน  
และสุดทา้ยสามารถผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพตรงกบัท่ีองคก์รตอ้งการ   
  ความหมายของมหาวทิยาลยับรรษัท 
  มีผูใ้หค้วามหมายของมหาวิทยาลยับรรษทัไวห้ลากหลายมุมมอง Meister J. (1998) 
ไดใ้ห้ความหมายของ มหาวิทยาลยับรรษทัว่าเป็นกลยุทธ์ในการจดัการศึกษาและพฒันาพนกังาน  
เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่วฒันธรรมองคก์รและบ่มเพาะการพฒันาทกัษะการท างาน และเรียนรู้
ทกัษะหลกัๆ ขององคก์ร รวมถึงภาวะผูน้ า ความคิดสร้างสรรค ์และการแกไ้ขปัญหา 
  Grenzer J. W. (2006) ใหค้วามหมายว่า คือ เคร่ืองมือทางกลยทุธ์ท่ีมีการบูรณาการ
เพื่อการพฒันาบุคลากรในองคก์รอยา่งเฉพาะเจาะจง เนน้การพฒันาบุคลากร การพฒันาอาชีพ การ
ฝึกอบรม การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การจดัโปรแกรมดา้นทรัพยากรมนุษย ์และการสร้างภาวะผูน้ า
ในทุกระดบัขององคก์ร 
  Allen M. (2002) ไดก้ล่าวถึง มหาวิทยาลยับรรษทัว่า การใชช่ื้อมหาวิทยาลยันั้น 
อาจไม่ไดห้มายถึงการเป็นมหาวิทยาลยัท่ีแทจ้ริง การให้ความความหมายของมหาวิทยาลยับรรษทั
พิจารณาจากกิจกรรมท่ีด าเนินการ โดยแบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
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  1. การจดัฝึกอบรมเท่านั้น 
  2. การฝึกอบรมและการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร 
  3. หลกัสูตรท่ีมีหน่วยกิต 
  4. หลกัสูตรท่ีจดัเพื่อใหไ้ดป้ริญญา 
  ดงันั้นมหาวิทยาลยับรรษทั คือ เอกลกัษณ์ทางการศึกษาท่ีเป็นเคร่ืองมือทางกลยทุธ์
ท่ีออกแบบเพื่อช่วยบริษทัแม่ใหป้ระสบความส าเร็จต่อพนัธกิจท่ีไดว้างไว ้โดยการจดักิจกรรมท่ีบ่ม
เพาะการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและองคก์รใหเ้กิดความฉลาดทางปัญญาความรู้ 
  โดยสรุป มหาวิทยาลยับรรษทัเป็นเคร่ืองมือทางกลยทุธ์ขององคก์รท่ีช่วยใหบ้ริษทั
ไปไดถึ้งเป้าหมายท่ีคาดหวงั และมีการเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ของบริษทัแม่ โดยผ่านการจดักิจกรรม
ทางการศึกษา 
 

 3.3  แนวคดิการจัดการศึกษาระบบทวภิาคี 
  แนวคิดการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีหรือแนวคิดโรงเรียน-โรงงานน้ีเร่ิมมาจาก
ประเทศเยอรมนั ประมาณปลายศตวรรษท่ี 16 ในขณะนั้นมีการจ าแนกอาชีพออกไดป้ระมาณ 200 
อาชีพ แต่ละอาชีพจะมีระเบียบปฎิบัติส าหรับการฝึกไวแ้น่นอน ระยะต่อมาเม่ือมีการพฒันา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมากข้ึนท าให้เกิดมีอาชีพใหม่ๆ อีกมากมายพร้อมกบัความเจริญทาง
เทคโนโลยีนั้น ย่อมตอ้งมีการเรียนกฎเกณฑข์องวิทยาศาสตร์สมยัใหม่มากยิ่งข้ึน มิใช่ยึดมัน่อยูก่บั
ทกัษะและกฎเกณฑ์ประเพณีดั้ งเดิมเหมือนแต่ก่อน ความรู้ทางทฤษฎีกลายเป็นส่ิงส าคญัและ
จ าเป็นตอ้งจดัการสอนอยา่งเป็นระบบ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้ามามีบทบาทในการฝึก
อาชีพมากข้ึน สังคมเร่ิมให้การยอมรับการจัดตั้ งโรงเรียนฝึกอาชีพ ความนิยมในเร่ืองของ
ประกาศนียบตัรจากโรงเรียนแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว ในระยะหลงัโรงเรียนฝึกอาชีพจึงเขา้มามี
บทบาทเสริมกระบวนการฝึกอาชีพซ่ึงเดิมโรงงานเป็นผูรั้บผดิชอบโดยล าพงัมากยิง่ข้ึนจนกลายเป็น
ระบบท่ีเรียกวา่การฝึกอาชีพแบบโรงงาน-โรงเรียน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2537) 
  ประเทศไทยไดน้ าแนวคิดโรงเรียน-โรงงานมาประยกุตใ์นการจัดการศึกษาระบบ
อาชีวศึกษาในประเทศไทยเช่นกนั โดยจดัการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรูปแบบความร่วมมือ
ระหว่าง สถานศึกษากบัสถานประกอบการ โดยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการเรียนทฤษฎีใน
สถาบันการศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้เ รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ไม่เพียงแต่นักศึกษา รวมถึงครู อาจารยก์็ไดพ้ฒันาความรู้และทกัษะต่างๆ เพื่อ
น ามาพฒันาหลกัสูตรการเรียน การสอนดว้ยเช่นกนั การจดัการศึกษาลกัษณะโรงเรียน-โรงงาน     
จึงเอ้ือให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการในการไดแ้รงงานท่ีมีคุณสมบติัและความสามารถ  
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ตรงกบัความตอ้งการและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเม่ือเรียนจบแลว้มีงานรองรับ เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัระดบันานาชาติ 
 

 3.4 แนวทางการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ 
  การจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการในประเทศไทย ไดเ้ร่ิมมาเป็นเวลานบั 10 
ปีและพฒันามาเป็นระยะ จนในปัจจุบนัเป็นทิศทางท่ีสถานประกอบการไดเ้ห็นความส าคญัของการ
จดัการศึกษาดว้ยตนเองเป็นความจ าเป็น อนัดว้ยเหตุผลดา้นคุณภาพของแรงงาน สถานประกอบการ
ท่ีมีความพร้อม จึงเร่ิมจดัการศึกษาภายในสถานประกอบการของตนเองเพิ่มมากข้ึน หากพิจารณา
ในภาพกวา้งในกลุ่มเอเชีย พบว่าการขาดแคลนแรงงานรวมถึงคุณภาพแรงงานของไทยอยูใ่นระดบั
ต ่าเม่ือเทียบกบัมาเลเซีย ฮ่องกง ญ่ีปุ่น เกาหลีใตแ้ละไตห้วนั ซ่ึงมีผลิตภาพสูงกว่าแรงงงานไทยถึง 
1.6 เท่า 3.8 เท่า 2.9 เท่าและ 3 เท่าตามล าดบั ซ่ึงผลิตภาพของแรงงานไทยท่ีต ่าลงส่งผลต่อโอกาส
การแข่งขนัในตลาดเสรีแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในปี 2558  เม่ือเทียบการจดั
การศึกษากบัประเทศสมาชิกในอาเซียนแลว้ ศรีวิการ์ เมฆธวชัชยั(2555) กล่าวว่าประเทศสมาชิก
อาเซียนให้ความส าคญักบัการจดัการศึกษาสายอาชีวะเป็นอยา่งมาก  เช่น สิงคโปร์จะก าหนดท่ีนัง่
ใหม้หาวิทยาลยั 30 เปอร์เซ็นตส่์วนอาชีวศึกษา 70 เปอร์เซ็นตจ์ากปัญหาดา้นแรงงานไทยจากขอ้มูล
ของสมพล พงศไ์ทย (2555) ท่ีว่าภาคอุตสาหกรรมมีอุปสรรคส าคญัคือ การขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)รวมถึงความ
ตอ้งการแรงงานในปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัแรงงานท่ีมีในตลาด ดว้ยเหตุน้ี สถานประกอบการ
หลายแห่งจึงไดร่้วมออกแบบการศึกษาเพื่อตอบโจทยปั์ญหาในการท างาน โดยมีตวัอยา่งของสถาน
ประกอบการท่ีจดัการศึกษาเพื่อพยามยามลดปัญหาดา้นการขาดแคลนปริมาณและคุณภาพแรงงาน
ไดแ้ก่ (เสมา  พลูเวช, 2555) 
  บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
  เสมา  พูลเวช (2555) กล่าวว่าจากปัญหาท่ีประสบ คือ การขาดแคลนบุคลากร     
ในระดบัช่างเทคนิคโดยพนักงานใหม่ท่ีรับมามีปัญหาดา้นวิชาการท่ีอ่อนเพราะยงัไม่มีหลกัสูตร   
ในวิทยาลยัใดสอนเร่ืองปิโตรเคมีโดยตรง และขาดความรู้ทางเทคนิค  และท่ีส าคญัขาดความอดทน
ในการท างาน  จึงเกิดแนวคิดในการสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาใน 2 โครงการ คือ โครงการพฒันา
ช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Chemical Engineering Practice) หรือ V-ChEPC ใน
วิทยาลยัเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง  เพื่อผลิตบุคลากรท่ีตอบโจทยท์างดา้นเทคนิค และโครงการ 
การผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม (SCG Model School)  ร่วมกบัวิทยาลยัเทคนิคระยองซ่ึงรับ
นกัเรียนท่ีสายวิทยาศาสตร์ ม.6  เขา้ศึกษาต่อในระดบัปวส. เพื่อผลิตบุคลากรท่ีตอบโจทยด์า้น
ปฏิบติัการทางเคมีในสายการผลิต 
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  เหตุผลท่ีสถานประกอบการหนัมาร่วมพฒันานกัศึกษาในวิทยาลยัอาชีวศึกษา เพื่อ
ต้องการให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาคนและเป็นแนวทางให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคน  และเป็นตน้แบบให้วิทยาลยั
แห่งอ่ืนเห็นเกิดความศรัทธาและอยากลงมือท า 
  นอกจากน้ีสถานประกอบการตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  เก่งงานและเก่งคน มี
วินยัและมีเทคนิคในการเรียนรู้  หากมีการฝึกตั้งแต่ช่วงวยัเรียนเพื่อสร้างกระบวนการคิด และการ
เรียนรู้แลว้จะส่งผลท่ีคุม้ค่ากวา่ในระยะยาว 
  บทบาทของสถานประกอบการในการด าเนินโครงการ 
  1. สนบัสนุนดา้นตน้ทุนและงบประมาณในการจดัการเรียนการสอนรวมถึงการ
ใหทุ้นการศึกษา 
  2. มีส่วนร่วมในการจดัหลกัสูตรการสอน 
  3. มีส่วนร่วมในการพฒันาครูผูส้อน 
  4. มีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างทกัษะ 
  จุดเด่นของโครงการพฒันาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี จึงมี 3 ดา้นดงัน้ี 
  1. การพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน ท่ีสามารถปรับใช้ได้จริงในสถาน
ประกอบการ จ าแนกเป็นภาคทฤษฎีในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมี โดยบูรณาการ
การจดัการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ยปัญญาและการฝึกปฏิบติั 
โดยเฉพาะการจดัใหมี้การฝึกปฏิบติัทุกภาคเรียน โดยการฝึกงานในสถานประกอบการ และการใช ้
Project-based learning เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัการฝึกปฏิบติังานใน
สถานประกอบการ 
  2. การพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะครูให้มีความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะในการ
ท าหนา้ท่ี “ผูน้ ากระบวนการ” (Facilitator) หรือผูค้อยกระตุน้การเรียนรู้ 
  3. การพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้แบบ Constructionism เพื่อยกใหผู้เ้รียนมี
กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ มีคุณธรรม และมีนิสยัรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
  บริษัท แพรนด้าจิวเวลรี จ ากดั (มหาชน) 
  เ ป็นบริษัท ท่ีสร้างสรรค์คุณภาพและสร้าง ช่ือ เ สียงให้กับอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดบัอญัมณีไทยทัว่โลก  บริษทัแพรนดา้ไดร่้วมการจดัการศึกษาในสถานประกอบการ  
โดยจดัท าโครงการโรงเรียนในโรงงานการจดัการศึกษาแบบทวิภาคี  (Dual System) โดยในปี 2543  
จึงเกิดความร่วมมือระหว่างกาญจนภิเษกวิทยาลยัช่างทองหลวงและบริษทั แพรนดา้ โดยมีการ
ออกแบบการจดัการเรียนการสอนร่วมกนั ในระยะเร่ิมตน้ วิทยาลยัเป็นผูจ้ดัการสอนในวิชาสาย
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สามญั ส่วนบริษทั แพรนด้า จัดการสอนในสายอาชีพพร้อมการกับการฝึกปฏิบติัจริงในสถาน
ประกอบการ 
  อีก 5 ปีต่อมา บริษทัไดข้ยายรูปแบบการสอนสู่การสอนทั้งวิชาชีพและวิชาสามญั  
โดยบริษทัท าหน้าท่ีอบรมความรู้ให้กบับุคลากรท่ีเป็นผูส้อน มีการประเมินผลการเรียนออนไลน์
และมอบประกาศนียบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา โดยผูจ้บการศึกษาส่วนหน่ึงเขา้ท างานต่อในบริษทั  
และส่วนท่ีเหลือ รับทุนของบริษทัเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบอญัมณีและ    
เขา้ท างานในสถานประกอบการอ่ืนทางดา้นอญัมณี (เสมา  พลูเวช, 2555)   
  บริษัท เซ็นทรัล พฒันา จ ากดั (มหาชน) 
  นอกจากน้ีคุณอารยา  เจริญกุล (สัมภาษณ์, ว ันท่ี 3 สิงหาคม 2555) ผู ้ช่วย
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์บริษทั เซ็นทรัล พฒันา จ ากดั (มหาชน)ไดแ้สดงความคิดเห็น   
ต่อการจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการว่าเป็นความส าคญัและจ าเป็นเน่ืองจากภาคเอกชนมีการ
ขยายทางธุรกิจอย่างรวดเร็วท าให้ขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพ รวมถึงบริษทั เซ็นทรัล พฒันา 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีในศูนยก์ารคา้และอาคารส านกังานในเครือเซ็นทรัลไดเ้ห็น
ความส าคญัของการจดัการศึกษาดว้ยตนเองโดยมีเหตุผลคือ 
  1. บริษทั เซ็นทรัล พฒันา จ ากดั (มหาชน)อยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจ มีการ
เติบโตทางธุรกิจสูงมากในปัจจุบนัและนบัจากปี พ.ศ. 2556-2560  มีนโยบายการเพิ่มพื้นท่ีการขาย
อยา่งมากเกิดการขยายสาขาหลายสาขา ท าใหต้อ้งรับคนเขา้ท างานเป็นจ านวนมาก 
  2. พนักงานท่ีรับเข้ามาใหม่ บริษัทต้องพัฒนาให้ เ รียนรู้ได้เ ร็วท่ีสุด เพิ่ม
ความสามารถเขา้ท างานไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษทั เซ็นทรัล พฒันา จ ากัด (มหาชน)จึงได้จัดตั้ ง CPN 
Academy  ข้ึนเม่ือปลายปี พ.ศ. 2554 ควบคู่กบัการจดัฝึกอบรมในลกัษณะเดิม โดยให้ค  านิยาม
เคร่ืองมือในการจดัการศึกษาในสถานประกอบการไวด้งัน้ี 
  Academy  หมายถึง  เป็นการพฒันาบุคลากรในภาพกวา้ง (Horizontal) โดยมอง
ความตอ้งการขององคก์รเป็นหลกั (Organization needs) เน้นการพฒันาให้พนักงานมีความรู้  
ความสามารถหลากหลายสาขาวิชาในเชิงธุรกิจรวมถึงเป็นลกัษณะ cross functional program เพื่อ
ความสามารถในการพฒันาธุรกิจ 
  การฝึกอบรม (Training) หมายถึง การพฒันาบุคลากรในเชิงลึก (Vertical) เนน้การ
พฒันาบุคลากรตามความตอ้งการแต่ละคน (Individual needs) เพื่อใหป้ฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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  โดยแนวทางการจดัการเรียนการสอนเนน้การเรียนจากการปฏิบติัเป็นหลกั (On the 
Job Training) เป็นการเรียนรู้จากเหตุการณ์และสภาพความเป็นจริงและปัญหาในสถาน
ประกอบการเป็นส าคญั 
  ซ่ึงโดยสรุปคุณอารยา เจริญกุล เห็นว่าเป็นแนวโน้มท่ีดีท่ีบริษัทต้องการจัด
การศึกษาดว้ยตนเอง  เพราะเป็นการเห็นความส าคญัของคน  สามารถพฒันาไดอ้ยา่งตรงจุดและเกิด
การเรียนรู้ตลอดเวลา 
 
 
  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 
  คุณวิบูลย ์กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ บริษทั อมตะคอร์
ปอเรชัน่ จ  ากดั เปิดเผยว่า จากปัญหาความตอ้งการแรงงานเป็นจ านวนมาก บริษทัฯ จึงวางแนวทาง
เพิ่มจ านวนแรงงานท่ีใช้ฝีมือ ให้เข้ามาในระบบมากข้ึน ในรูปแบบของความร่วมมือกับ
สถาบนัการศึกษา เพื่อน านกัศึกษาเขา้มาฝึกงานในโรงงานโดยตรง เพื่อไดป้ระสบการณ์การท างาน
จริง ท าใหเ้กิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือการน านกัศึกษามาเรียนรู้และฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ควบคู่กบัการเรียน ภาคทฤษฏี จากเดิมท่ีการเรียนรู้ของนักศึกษาดา้นอาชีวศึกษา ตอ้งรอให้เป็น
ช่วงเวลาของการฝึกงานจริงกบัโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจบการศึกษาโดยในหลกัสูตรมีการฝึกงาน
เตม็รูปแบบ เป็นระยะเวลา 7 เดือน ถึง 1 ปีเป็นการติวเขม้ส าหรับนกัศึกษาเพื่อให้มีประสบการณ์    
ในการท างานจริง ก่อนจบการศึกษา และในท่ีสุดอาจไดท้ างานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนั้นๆ
(วิบูลย ์ กรมดิษฐ,์ 2555) 
  โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล 
  รวมถึงความเห็นของคุณธนิกา  พีรคมั (สัมภาษณ์,วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2555) ผูช่้วย
ผูจ้ดัการศูนยพ์ฒันา แห่งโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียลเต็ล ได้ให้ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการว่าเป็นส่ิงท่ีโอเรียลเตล็ไดจ้ดัท าโครงการน้ีมาตั้งแต่
ปี 2533 ดว้ยเหตุผลท่ีการท่องเท่ียวในขณะนั้นรุ่งเรืองมาก ท าใหข้าดแคลนบุคลากรดา้นการโรงแรม  
รวมถึงคุณภาพก็ยงัไม่ได้ตามท่ีตอ้งการ คุณเคิร์ทซ่ึงด ารงต าแหน่งผูจ้ ัดการทั่วไป จึงได้จัดตั้ ง
โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียลเต็ลข้ึน โดยยึดต้นแบบการจัดการศึกษามาจาก
ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมพนกังานในโรงแรมโอเรียลเตล็ก่อน 
  ในส่วนของภาคการศึกษาของรัฐอนัไดแ้ก่กระทรวงศึกษาธิการก็ไดเ้ร่งแกปั้ญหาการ
ขาดแคลนแรงงานดงักล่าว โดยส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบุคลากรระดับอาชีวศึกษาเพื่อ
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ภาคอุตสาหกรรม เป้าหมายการด าเนินงานร่วมกนัใน 2ปีขา้งหนา้ว่าจะรับนกัศึกษาเขา้ทวิภาคี โรงงาน 
โรงเรียนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จ านวน 2,000 คน ซ่ึงจะท าใหภ้าคอุตสาหกรรมมีก าลงัแรงงานระดบั
อาชีวะเขา้ท างานในสถานประกอบการมากข้ึน (ศกัดา คงเพชร, 2555) รวมถึงสถาบนัการศึกษาของรัฐ 
ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยับูรพา ก็ไดมี้การพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นมาตรฐานอาเซียนไดเ้ปิด
สอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ (Diploma 
Program in International Trade Management) เพื่อผลิตครูตน้แบบขยายผลไปสู่การผลิตบุคลากรดา้น
แรงงานฝีมืออย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยงัเป็นการรองรับความตอ้งการแรงงานฝีมือจ านวนมากของภาค 
อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและในตลาดอาเซียน (สมพล พงศไ์ทย, 2555)  รวมถึงกุลธร  เลิศสุริยะกุล 
(ม.ป.ป.)  ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัแนวทางการจดัการศึกษาท่ีเก่ียวพนักบัสถานประกอบการไวว้่า หลกัการ
จดัการศึกษานั้นเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศกัยภาพการท างานควบคู่ไปกบัการยกระดับ
การศึกษาส าหรับผูใ้ชแ้รงงานให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งนอ้ยมธัยมศึกษาตอนตน้  ยึดหลกัการ
จดัการแบบมีส่วนร่วมของภาคี ทั้งภาครัฐ และเอกชนในลกัษณะหุ้นส่วน รวมทั้งพฒันารูปแบบและ
วิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียนใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชแ้รงงานและสถานประกอบการ 
  ดังนั้ นสถานประกอบการทั้ งหลายอันได้แ ก่  สถาน ท่ีท า ง าน  โรงงาน  
หา้งสรรพสินคา้ บริษทัหา้งร้านต่างๆ ในชุมชนจึงสามารถจดัการศึกษาอบรม หรือจดัการศึกษาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผูท่ี้ท  างาน (อาชญัญา รัตนอุบล, 2551) โดยรูปแบบการจดัการศึกษาเป็นได ้   
ทั้งการร่วมกบัสถาบนัการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีเปิดด าเนินการอยู่ในรูปของทวิภาคี หรือการ 
จดัการศึกษาดว้ยตนเองของสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นการตระหนกัและเร่งด าเนินการพฒันาและ
เพิ่มปริมาณของแรงงาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมสร้าง
ความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้แรงงานหรือพนักงานของตนเขา้ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  เป็นการเพิ่มคุณภาพของแรงงานและร่วมกนัแกปั้ญหาการขาด
แคลนแรงงานท่ีคุณสมบติัท่ีตอ้งการในระยะยาว 
 
4.  แนวคดิการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources) เป็นบุคคลซ่ึงมีความพร้อม มีความจริงใจ และ
สามารถท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร หรือเป็นบุคคลในองคก์ารท่ีสามารถสร้างคุณค่า
ของระบบการบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการได้ ดังนั้นองค์การจึงมีหน้าท่ีในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์เพื่อใหป้ฎิบติังานจนบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ซ่ึงตอ้งใชก้ารวางแผน
เชิงกลยทุธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ขา้มาช่วย  (สมชาย  หิรัญกิตติ, 2542:9) 
 

 4.1  กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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  ยทุธศาสตร์องคก์รและกลยุทธ์การจดัการทรัพยากรมนุษยน์ั้นมีความสัมพนัธ์กนั
องคก์รจะประสบความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ท่ีวางเอาไวไ้ดห้รือไม่นั้น ข้ึนอยู่
กบักลยุทธ์ในส่วนต่างๆ ขององคก์รแนวคิดในการบริหารองคก์รสมยัใหม่จะเน้นการบริหารใน
ลกัษณะบูรณาการ กล่าวคือ องค์กรจะตอ้งก าหนดทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน ผ่านวิสัยทศัน์   
พนัธกิจ และตัวช้ีวดัต่างๆ ท่ีได้ก าหนดข้ึน จากนั้ นองค์กรจะต้องพิจารณาว่ามีส่วนประกอบ
อะไรบา้งท่ีมีส่วนส าคญัในการสนับสนุนให้องคก์รประสบความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ีไดว้าง
เอาไว ้ซ่ึงคงจะหนีไม่พน้การจดัการกลยทุธ์ทั้ง 4 ดา้นตามทฤษฎี Balanced Scorecard & KPI ไดแ้ก่ 
กลยุทธ์ด้านการเงิน กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการผลิต และกลยุทธ์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในแต่ละส่วนท่ีจะตอ้งคิดกลยทุธ์ วางเป้าหมาย ก าหนด
แผนการ กระจายความรับผิดชอบและควบคุมผลลัพธ์ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์องคก์ร (Corporate Strategy) ซ่ึงหากมองเป็นรูปพีระมิด จะพบว่ากลยทุธ์การจดัการ
ทรัพยากรมนุษยน์ั้นเป็นฐานล่างสุดของพีระมิด แต่ในอดีตผูบ้ริหารมกัจะมองขา้มฐานล่างสุดของ
พีระมิดน้ีเสมอ (วิโรจน์ ลกัขณาอดิศร,2550:28-29) 
  สมชาย  หิรัญกิตติ (2542:24) ใหแ้นวคิดดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ว่า
เป็นการเช่ือมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษยก์บัเป้าหมายกลยุทธ์เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะ
ของธุรกิจและพฒันาวฒัธรรมองคก์ร ท าให้เกิดนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ รูปแบบของการ
วางแผนการขยายตวัและกิจกรรมดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จะท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย  เป็นการยอมรับหน้าท่ีของทรัพยากรมนุษยว์่า เป็นเสมือนหุ้นส่วนหรือส่วนประกอบ
ส าคญัในกระบวนการของกลยุทธ์ระดับบริษทั อย่างไรก็ตามการสร้างกลยุทธ์เหล่าน้ีจะตอ้งผ่าน
กิจกรรมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ เช่น การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรม และการใหร้างวลับุคคล 
  กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(ศินารถ  ศิริจนัทพนัธ์ุ, 2551:53) 
  1.  ลกัษณะส าคญัของกลยทุธ์บริหารคน 
   1.1 เป็นการวางแผนระยะยาว 
   1.2  เช่ือมโยงแผนคนกบัแผนงาน 
   1.3  เช่ือมโยงการบริหารคนกบัผลการปฏิบติังาน 
  2.  รูปแบบกลยทุธ์ 
   2.1 การพฒันา (Development) ใชก้บัองคก์ารท่ีมีความเติบโตสูงแต่ความพร้อมต ่า 
   2.2  การขยายตวั (Expansion) ใชก้บัองคก์ารท่ีมีทั้งโอกาสและความพร้อมแต่
ตอ้งค านึงถึงการแบ่งสรรทรัพยากรท่ีท าใหเ้ติบโตและใชใ้นการบริหาร 
   2.3 Productivity ใชก้บัองคก์ารท่ีมีความพร้อมสูงแต่โอกาสนอ้ย 
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   2.4  Redirection ใชก้บัองคก์ารท่ีมีความพร้อมนอ้ยและโอกาสนอ้ย 
  การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นเชิงกลยทุธ์นั้นตอ้งสอดคลอ้งกบกลยทุธ์ขององคก์ร  
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รเติบโตและขยายตวัดว้ยรูปแบบของกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร 
 

 4.2 การวางแผนอตัราก าลงัคนและการสรรหาคัดเลอืก 
  การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรนั้นเป็นกระบวนการแรกสุดในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงมีแนวทางด าเนินการดงัน้ี (วิโรจน์ ลกัขณาอดิศร, 2550:45) 
  4.2.1 การวางแผนอตัราก าลงัคนและสัดส่วนของพนักงานในแผนก/ฝ่ายต่างๆ 
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในระยะยาว 
  4.2.2 การหาวิธีในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้มีตัวเลือกท่ีมีปริมาณมากและ
เหมาะสมกบัองคก์รมากท่ีสุด 
  4.2.3 การจดัใหมี้กระบวนการในการคดัเลือกบุคลากร เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไดค้นท่ี
มีความสามารถตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร 
  4.2.4 การจดัให้มีกระบวนการเพื่อช่วยให้บุคลากรใหม่ท่ีเขา้มาสามารถปรับตวัเขา้กบั
วฒันธรรมขององคก์รไดห้รืออาจจะตอ้งคิดในมุมกลบับา้งว่าองคก์รควรจะตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรม
อะไรบา้งเพื่อจะไดป้ระสานงานกบับุคลากรใหม่ท่ีเขา้มา เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร 
  ศินารถ  ศิริจนัทพนัธ์ุ (2551:33) กล่าวถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ (Human 
Resource Planning) คือ กระบวนการคาดการณ์ความตอ้งการของทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารเป็น
การล่วงหนา้วา่ตอ้งการบุคคลประเภทใดระดบัใดจ านวนเท่าใดและตอ้งการเม่ือใด (the right people 
the right place, at the right time) และก าหนดวิธีการจะไดม้าซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ี์ตอ้งการว่าจะ
ไดม้าจากไหนอยา่งไร ตลอดจนการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัต่างๆเพื่อท่ีจะใชท้รัพยากร
บุคคลท่ีมีอยูใ่หไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 
  การวางแผนทรัพยากรมนุษยน์ั้น จะเป็นกระบวนการท่ีใหไ้ดก้ าลงัคนเขา้มาท างาน
ในองคก์รอยา่งเพียงพอทั้งปัจจุบนัและอนาคต และส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมากคือ คุณภาพของก าลงัคนท่ี
ไดจ้ากการกระบวนการสรรหาคดัเลือก 
 

 4.3 การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
  การบริหารค่าตอบแทนเป็นประเด็นท่ีส าคญัมาก อาจจะเรียกไดว้่าเป็นประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีสุดในการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ลยทีเดียว เพราะการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนจะ
สะทอ้นถึงผลลพัธ์ต่างๆ ในการบริหารทรัพยามนุษย ์(วิโรจน์ ลกัขณาอดิศร, 2550:109) 
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  การออกแบบระบบการจ่ายค่าตอบแทน ส่วนประกอบของผลตอบแทน 
(Compensation) จะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ (วิโรจน์ ลกัขณาอดิศร, 2550:112) 
  1.  ผลตอบแทนหลกั (Base Compensation) หมายถึงค่าตอบแทนส่วนใหญ่ท่ี
ไดรั้บเป็นประจ า  เช่นเงินเดือน เป็นตน้ 
  2.  ผลตอบแทนจากการปฏิบติังานดี เช่นการจ่ายโบนสั การจ่าย Incentive 
  3.  ผลประโยชน์อ่ืนๆ (Benefit) มกัอยูใ่นรูปของสวสัดิการ เช่นค่ารักษาพยาบาล 
ค่าประกนัสุขภาพ 
  ศินารถ  ศิริจนัทพนัธ์ุ (2551:49) ยงักล่าวถึง ผลประโยชน์เก้ือกลูว่าเป็นส่ิงท่ีจดัหา
ใหเ้พื่อเป็นรางวลัหรือบริการนอกเหนือจากเงินเดือน และสวสัดิการคือส่ิงท่ีจดัเพื่อช่วยเหลือในการ
ครองชีพเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรเป็นตน้ 
  หลกัการใหผ้ลประโยชน์เก้ือกลู 
  1.   ใหต้ามความตอ้งการหรือความจ าเป็น 
  2.   มุ่งประโยชน์ของกลุ่มมากกวา่บุคคล 
  3.   การจดัประโยชน์เก้ือกลูควรมีความยดืหยุน่และปรับเขา้กบัความ หลากหลายไดดี้ 
  4.   ควรมีการส่ือขอ้ความอยา่งทัว่ถึง 
  5.   ค่าใชจ่้ายอยูใ่นวิสยัท่ีจะท าได ้
  หลกัของการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการจึงตอ้งดึงดูดและหากให้ไดผ้ลจะต้อง
ตรงกบัความตอ้งการของบุคลากร และให้อย่างทนัเวลา การมีผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีดีจะ
สามารถดึงดูดคนเขา้สู่หน่วยงาน  และสร้างขวญัและความจงรักภกัดีได้ สามารถลดอตัราการ
ลาออกขององคก์ร 
 

 4.4  การพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรม 
  การพฒันาบุคลากรนั้ นแตกต่างจากการฝึกอบรม ตรงท่ีการพฒันาบุคลากรมี
วตัถุประสงค์ท่ียาวนานกว่าการฝึกอบรม เพราะวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีเพื่อปรับปรุง      
การปฏิบติังานใหดี้ข้ึน หรือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีเพื่อป้องกนัความ
ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในขณะท่ีการพฒันาบุคลากร มีเป้าหมายเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการ
ท างาน พัฒนาภาวะผูน้ า ความคิดสร้างสรรค์ ระบบความคิด และพฤติกรรมในการท างาน           
การพฒันาบุคลากรเป็นส่ิงท่ีองคก์รจะตอ้งท าอย่างต่อเน่ือง เป็นระยะเวลานานซ่ึงก็สอดคลอ้งกบั
ผลลพัท์ของการพฒันาบุคลากร ท่ีจะส่งผลกบัองคก์รในลกัษณะสะสม และให้ผลต่อองคก์รใน
ระยะยาวเช่นกนั โดยทัว่ไปองคป์ระกอบของการพฒันาบุคลากรจะประกอบดว้ยส่วนประกอบ
ต่างๆ 5 ประการ ดงัน้ี (วิโรจน์ ลกัขณาอดิศร, 2550:93-94) 
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  1. การฝึกอบรม 
  2. การจดัสรรงานหรือการมอบหมายหนา้ท่ี 
  3. การประเมินผลและการใหร้างวลั 
  4. วฒันธรรมและโครงสร้างองคก์ร 
  5. การวางแผนอาชีพและการสืบทอดต าแหน่ง 
  สมชาย  หิรัญกิตติ (2542)ให้แนวคิดว่าการฝึกอบรมเป็นการสร้างความผูกพนั
ระหว่างพนักงานกับบริษัท การขยายบทบาทในการฝึกอบรมเป็นผลมาจากการแข่งขัน               
ดา้นเศรษฐกิจ บริษทัตอ้งการการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความตอ้งการของลูกคา้ดา้นคุณภาพ  
ซ่ึงความตอ้งการของลูกคา้มีความหลากหลาย และการตอบสนองกบัลูกคา้จะตอ้งสร้างความเป็น
กันเอง ให้ความสะดวกสบายและตรงเวลา ดังนั้ นการจะท าให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่น้ี  
จ  าเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมเทคนิคต่างๆ  รวมทั้งตอ้งการคนท่ีมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์และ
แกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบังาน  สามารถท างานเป็นทีมและท างานในหนา้ท่ีอ่ืนไดอ้ยา่งดี 
  ธ ารงศกัด์ิ คงคาสวสัด์ิ (2553:87-88) ให้แนวคิดว่า ในการพฒันาบุคลากร
นอกเหนือจากการฝึกอบรมแลว้ยงัมีแนวทางการพฒันาบุคลากรอีกหลายรูปแบบ ท่ีควรควบคู่ไปกบั
การจดัฝึกอบรม ไดแ้ก่ 
  1. การสอนงานหรือการแนะน างาน (Coaching) ส าหรับพนกังานเขา้ใหม่โอนยา้ย 
หรือเม่ือพนกังานเร่ิมท างานผดิวิธีอาจก่อความเสียหายหวัหนา้งานสามารถสอนงานไดต้ลอดเวลา 
  2. การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) คือ การจดัให้มีการหมุนเวียน
หน้าท่ีงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจลักษณะงานในต าแหน่งหน้าท่ีอ่ืนๆ เพิ่มพูน
ความสามารถบุคลากรในการเรียนรู้งานใหม่ๆ 
  3. การมอบหมายงานใหป้ฏิบติั (Job Assignment) เช่น การมอบหมายงานโครงการ
ใหท้ าเพื่อน าส่ิงท่ีเรียนรู้มาประยกุตใ์ช ้ โดยยงัมีหวัหนา้ใหก้ารสอนงาน และช้ีแนะในกรณีมีปัญหา 
  การพฒันาบุคลากรจึงเป็นวิธีการในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดว้ยวิธีการ
หลากหลาย โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลตอ้งสร้างความเขา้ใจแก่หัวหน้างานทุกฝ่ายในองคก์รให้มี
บทบาทเป็นผูพ้ฒันาบุคลากรในหน่วยงานของตนเองโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทส าคญัใน
การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจและใหค้  าปรึกษา 
 

 4.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  การบริหารผลการปฏิบติังาน คือ กระบวนการส่ือสารสองทางระหว่างผูบ้งัคบับญัชา
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ภายใตป้รัชญาความเช่ือท่ีว่า ทั้ งสองฝ่ายมีความเท่าเทียมกันในลกัษณะของ
หุน้ส่วน (Partnership) โดยมีกรอบและความตกลงร่วมกนัในเร่ืองงานและความคาดหวงั วิธีการท่ีจะให้
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พนักงานบรรลุเป้าหมายในการท างาน วิธีการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างทั้ง
สองฝ่ายท่ีจะช่วยปรับปรุงและพฒันางานให้ดีข้ึน การก าหนดตวัช้ีวดัผลงาน การหาทางแกไ้ขปัญหา
และอุปสรรคท่ีขดัขวางการท างาน (ธ ารงศกัด์ิ คงคาสวสัด์ิ, 2553:105-106) 
  บริษทัจะมีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานทั้งอย่างเป็นทางการและ  
ไม่เป็นทางการ ซ่ึงอาจให้ค  าจ ากัดความว่าเป็นกระบวนการท่ี 1) วางมาตรฐานการท างาน  2)  
ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีแทจ้ริงของพนักงานท่ีสัมพนัธ์กบัมาตรฐานเหล่านั้น 3) จดัให้มีการ
ป้อนกลบัขอ้มูลสู่พนักงาน  โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุน้พนักงานให้ตดัการปฏิบติังานท่ีบกพร่อง
ออกไปหรือรักษาการปฏิบติังานท่ีดีเหนือค่าเฉล่ียต่อไป (สมชาย  หิรัญกิตติ, 2542:202) 
  การบริหารผลการปฎิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้รักษาพนกังานท่ีเป็นคนดี
และคนเก่งไวก้บัองคก์รไดแ้ละเก่ียวโยงไปยงัการใหผ้ลตอบแทนท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัคนท่ี “ใช่”   
5.  บริบทสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ 
 

 5.1 วทิยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 
  ความเป็นมาของโรงเรียน 
    เร่ิมแรกนั้นช่ือว่า “โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ” ตั้งอยูเ่ลขท่ี 20 / 29 ซอย
งามวงศว์าน 23 ถนนงามวงศว์านต าบลบางเขนอ าเภอเมืองจงัหวดันนทบุรีเป็นโรงเรียนในเครือ
บริษทัซีพีเซเว่นอีเลฟเว่นจ ากดั ( มหาชน ) ด าเนินการบริหารจดัการโดยบริษทั ศึกษาภิวฒัน์จ  ากดั
ซ่ึงไดซ้ื้อกิจการต่อจากผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนทบ์นพื้นท่ี 5 ไร่ 54 ตารางวาเดิม
เปิดท าการสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) และหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ( ปวช. ) ในสาขาวิชาต่างๆคือบญัชีการตลาดเลขานุการการขายวิจิตรศิลป์  ช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรมช่างไฟฟ้าก าลงัช่างอิเลก็ทรอนิกส์บริษทั ศึกษาภิวฒัน์จ  ากดั เขา้บริหารในภาคเรียนท่ี 
2 / 2547 เปล่ียนช่ือใหม่เป็นโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจโดยมี นายปิยวฒัน์  ฐิตะสัทธาวรกุล
เป็นผูรั้บใบอนุญาตจดัการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีร้อยเปอร์เซ็นเป็นสถานประกอบการใน
เครือบริษทัซีพีเซเว่นอีเลฟเว่นจ ากดั (มหาชน) ท่ีรองรับการฝึกงานและรับเขา้ท างานเม่ือจบ
การศึกษาตามหลกัสูตรบริษทัศึกษาภิวฒัน์ไดเ้ขา้ปรับปรุงอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนให้มีความ
ทนัสมยัปรับปรุงภูมิทศัน์ทั้งภายในและภายนอกคดัเลือกผูบ้ริหารและอาจารยท่ี์มีศกัยภาพสูงเขา้มา
บริหารและสอน นอกจากน้ีไดรั้บช่วงนักศึกษาเก่าของโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนท์ท่ียงัไม่จบ
การศึกษาศึกษาต่อจบตามหลกัสูตร 
  โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจมีเจตนารมณ์ "เพื่อช่วยพฒันาสังคม และ
ประเทศชาติในดา้นการศึกษา" โดยมีวิสัยทศัน์ "เป็นสถาบนัการศึกษาชั้นน าในการผลิตบุคลากร    
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ท่ีเน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้พนักงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรงตามความตอ้งการของภาคธุรกิจในประเทศไทย" 
  ความรู้ดา้นการจดัการธุรกิจคา้ปลีก โดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีกแบบร้านสะดวกซ้ือ
เป็นองค์ความรู้ท่ีโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ มีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็น
โรงเรียนของ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ผูบ้ริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย แมว้่า
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาแรกในประเทศไทยแมจ้ะเปิดด าเนินธุรกิจมาประมาณ 20 ปีมาแลว้ก็ตาม 
แต่ประวติัและความเป็นมา รวมถึงความรู้ในการด าเนินธุรกิจประเภทน้ีของเซเว่นอีเลฟเว่นมีมากว่า
หน่ึงศตวรรษแลว้ทีเดียว นั่นหมายถึงความรู้ในการด าเนินธุรกิจคา้ปลีกในระดบัมาตรฐานสากล 
ผนวกกบัการต่อยอดและพฒันาความรู้ในดา้นน้ีในประเทศไทยอีกกว่า 20 ปี ย่อมเป็นท่ีประจกัษ์
และรับประกนัไดว้่า ผูเ้รียนจะไดรั้บการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางดา้นธุรกิจคา้ปลีก 
จากมืออาชีพอยา่งละเอียดทุกขั้นตอน  
                 ดว้ยความปราถนาของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีตอ้งการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาเยาวชนของชาติ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัเชิงธุรกิจกบัต่างชาติได ้โรงเรียน
ปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ  จึงพร้อมท่ีจะถ่ายทอดความรู้ดา้นธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีประสบการณ์มาอยา่ง
ยาวนานน้ีให้กบัเยาวชนของชาติทุกๆ คน โดยผ่านการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ
แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยประโยชน์ท่ีมอบให้กับนักเรียนของโรงเรียนฯ เช่น ค่าเทอมฟรี          
มีรายได้ระหว่างการฝึกปฏิบติังาน และการรับประกันการมีงานท า 100% เม่ือส าเร็จการศึกษา     
เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีท าให้มีนกัเรียนให้ความสนใจสมคัรเขา้เรียนเป็นจ านวนมาก แต่ถึงกระนั้นก็ยงั
พบว่า ยงัมีนกัเรียนอีกไม่นอ้ยท่ีติดปัญหาดา้นการเดินทาง เพราะอยูใ่นท่ีห่างไกลโรงเรียน ซ่ึงตั้งอยู่
ในย่านงามวงศ์วาน ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับเลือกจาก ส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา 
กระทรวง ศึกษาธิการ ให้เขา้ร่วมโครงการน าร่องเปิดศูนยก์ารเรียนโดยสถานประกอบการ ในปี 
2549 ทางบริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการเปิดศูนยก์ารเรียนปัญญาภิวฒัน์ข้ึนทั้งหมด 20 ศูนย ์ซ่ึงตั้งอยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานคร 10 ศูนย ์และต่างจงัหวดัอีก 10 ศูนย ์เพื่อขยายโอกาสให้นกัเรียนท่ีจบชั้น ม.3 
ท่ีมีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย ์และมีขอ้จ ากดัดา้นการเดินทาง สามารถเขา้เรียนในระดบั 
ปวช. สาขาวิชาธุรกิจคา้ปลีก ในโครงการน้ีไดฟ้รี 
                 ดงันั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาสู่เยาวชนให้ทัว่ถึงมากยิ่งข้ึน บริษทั   
ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) จึงไดจ้ดัตั้งโครงการโรงเรียนเครือข่ายทวิภาคีโดยร่วมมือกบัสมาคม
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจ านวน 10 โรงเรียนทัว่
ประเทศ ในปี 2551 และเพิ่มข้ึนเป็น 37 โรงเรียน ในปี 2552 ท าการสอนในระดบั ปวช.สาขาธุรกิจ
คา้ปลีก โดยใชห้ลกัสูตรและวิธีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อนกัเรียนจะได ้“เรียน
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ฟรีใกลบ้า้น ท างานในทอ้งถ่ิน” ทุกศูนยก์ารเรียนฯ และทุกโรงเรียนเครือข่ายจะด าเนินการเรียนการ
สอนโดยคณะผูบ้ริหาร และอาจารยจ์ากโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ ดว้ยวิธีการสอนอนั
ทนัสมยัผา่นดาวเทียม อาจารยผ์ูส้อนและนกัเรียนท่ีอยูท่ี่โรงเรียนเครือข่าย สามารถส่ือสารโตต้อบ
กนัไดต้ลอดเวลา โดยถ่ายทอดสดไปยงัศูนยก์ารเรียนปัญญาภิวฒัน์ 20 ศูนย ์และโรงเรียนเครือข่าย
อาชีวศึกษาเอกชนอีก 37 โรงเรียน พร้อมกนัทัว่ประเทศ  
  ในปี 2555 โรงเรียนเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ มีเครือข่าย 58 จุดสถานศึกษา         
ทัว่ประเทศ เพื่อพฒันาตนเองและขีดความสามารถในการแข่งขนัในยคุหนา้ 
  วตัถุประสงค์ของโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกจิ 
  1.  เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบันักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา   
ปีท่ีไดมี้โอกาสศึกษาต่อ 
  2. สร้างงานสู่ทอ้งถ่ิน 
  3.  พฒันาการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนสู่ภาคธุรกิจและสร้างผูเ้รียนสู่การเป็น
เจา้ของธุรกิจ 
  4.  สร้างองคค์วามรู้ดา้นธุรกิจแบบครบวงจรใหแ้ก่ผูเ้รียน 
  5.  สนบัสนุนเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาสท่ีจะศึกษาต่อ และผูข้าดแคลนทุนทรัพย ์ให้มี
โอกาสไดศึ้กษาต่อและมีงานท า 
  นโยบายในการด าเนินงานของโรงเรียน 
  ธุรกิจคา้ปลีกเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตเป็นอยา่งมากและมีมูลค่าทางดา้น
ตลาดสูงถึงนับหลายแสนลา้นบาทต่อปีในธุรกิจคา้ปลีกมีการแบ่งตลาดออกเป็นหลายส่วนเช่น
ศูนยก์ารคา้ห้างสรรพสินคา้ซุปเปอร์มาร์เกตร้านคา้สะดวกซ้ือ Category Killer และอ่ืนๆอีกมาก
เน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้การเปิดกวา้งในการลงทุนมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นจากนกัลงทุนชาวไทยและนกั
ลงทุนชาวต่างประเทศซ่ึงเป็นผลมาจากเง่ือนไขทางการคา้ระหวา่งประเทศ (GATT and AFTA) เป็น
ผลให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจคา้ปลีกในอตัราท่ีสูงมากจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรเป็นจ านวนมากเพื่อ
ป้อนให้ธุรกิจดงักล่าวปัจจุบนับุคลากรท่ีเขา้ร่วมท างานในธุรกิจคา้ปลีกส่วนมากแลว้จะมีความรู้
ระดบัปวช. ข้ึนไปซ่ึงส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษามาจากสถาบนัในสายอาชีพแมว้่าบางส่วนในระดบั
บงัคบับญัชาจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปจากมหาวิทยาลยัก็ตามแต่เม่ือพิจารณาจาก
หลกัสูตรท่ีบุคลากรเหล่านั้นส าเร็จมาจะเห็นไดว้า่หลกัสูตรการเรียนการสอนส่วนใหญ่ท่ีมีการใชอ้ยู่
ในสถาบนัปัจจุบนัยงัดอ้ยในเร่ืองการคา้ปลีกอยูม่ากขาดในเร่ืองการคา้ปลีกท่ีแทจ้ริงรวมไปถึง 30 
ความรู้และการปฏิบติัท่ีเหมาะสมท าใหบุ้คลากรท่ีผลิตออกมาขาดทกัษะและความรู้ในดา้นคา้ปลีก
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการฝึกอบรมในเร่ืองของการคา้ปลีกเพิ่มเติมหลงัจากไดเ้ขา้ร่วมงานกบัองคก์ร     
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คา้ปลีกต่างๆอนัเป็นสาเหตุใหอ้งคก์รตอ้งลงทุนในดา้นของการฝึกอบรมเป็นอยา่งมากและเป็นการ
เสียโอกาสของบุคลากรเหล่านั้น  บริษทัศึกษาภิวฒัน์จ  ากดัไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวใน
อุตสาหกรรมธุรกิจคา้ปลีกจึงไดมี้ด าริในการจดัตั้งสถาบนัท่ีจะสามารถผลิตบุคลากรท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการคา้ปลีกโดยใชช่ื้อว่า โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโน
ธุรกิจ ซ่ึงจะเป็นสถาบนัท่ีเนน้การเรียนการสอนในลกัษณะท่ีมีการปฏิบติัจริงควบคู่ไปกบัการเรียน
ดา้นทฤษฎีวิชาการโดยนกัเรียนสามารถฝึกปฏิบติังานจริงกบับริษทัท่ีร่วมโครงการกบัทางโรงเรียน
ดังนั้ นเม่ือจบการศึกษาเขาเหล่าน้ีจะได้รับทั้ งความรู้ภาคทฤษฎีจากทางโรงเรียนและความรู้
ภาคปฏิบติัจากสถานประกอบการของนายจา้งซ่ึงจะท าให้เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมี
คุณสมบติัตรงตามท่ีนายจา้งตอ้งการอีกทั้งทางโรงเรียนยงัมีนโยบายในการรับประกนัการท างาน
หลงัจบการศึกษาแลว้อนัเป็นอีกประการหน่ึงในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสงัคม 
 
  โครงสร้างการบริหารงานวทิยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 
  ผูบ้ริหารสูงสุดวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ได้แก่  ผูจ้ ัดการวิทยาลัยฯ /
ผูอ้  านวยการศูนย์การเรียนและโรงเรียนเครือข่าย ดูแล 4 สายงานได้แก่ สายงานบริหารทัว่ไป      
สายงานปฏิบติัการศูนยฯ์และเครือข่าย สายงานวิชาการ และสายงานรัฐสมัพนัธ์ ซ่ึงมีทีมท่ีปรึกษาใน
การใหค้  าปรึกษาโดยไม่ข้ึนตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดของวิทยาลยัฯ ดงัแผนภูมิท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
 

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงต่อ
สถาบันการศึกษา 
  แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รมีความเก่ียวพนักบันักเรียนตั้งแต่
มอบตวัเขา้เป็นนักเรียนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั ซี พี จะดูแลนักเรียนเสมือนเป็นพนักงาน

ผูจ้ดัการวิทยาลยัฯ /ผูอ้  านวยการศูนยก์ารเรียน
และโรงเรียนเครือข่าย 

ท่ีปรึกษา 

สายงานบริหาร
ทัว่ไป 

สายงานปฏิบติัการ
ศูนยฯ์และเครือข่าย 

สายงานวิชาการ สายงานรัฐ
สมัพนัธ์ 
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บริษทั ตั้ งแต่การบนัทึกประวติั การจ่ายค่าตอบแทน การเขา้ไปร่วมออกแบบหลกัสูตรการเรียน       
การสอน การจดักิจกรรมและจดัฝึกอบรมให้กบันักเรียน ในขณะเดียวกนัฝ่ายบริหารงานบุคคลของ
วิทยาลยัฯ จะดูแลเฉพาะอาจารยแ์ละบุคลากรเท่านั้น (กิตติ  รัตนราษี, สมัภาษณ์ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2556) 
  คุณลกัษณะของนักเรียนวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
  จากนโยบายดงักล่าวขา้งตน้จึงท าให้โรงเรียนไดก้ าหนดลกัษณะของนักเรียนท่ี   
พึงประสงคด์งัน้ี 
  1.   เรียนรู้ไม่ลดละ (Live-Long Learning) 
  2.   มีทกัษะหลากหลาย (Multi – Skill) 
  3.   ใจรักบริการ (Service Mind) 
  4.   กา้วทนัเทคโนโลย ี(Technology Literacy) 
  5.   เป็นคนดีศรีสังคม (Social Contribution) 
  ความหมายตามคุณลกัษณะแต่ละขอ้มีดงัน้ี 
  1.  เรียนรู้ไม่ลดละ (Live-Long Learning) หมายถึง คุณลกัษณะของนกัเรียน
นกัศึกษาท่ีเป็นผูศึ้กษาหาความรู้เชิงวิชาการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองจากสถาบนัการศึกษาแหล่ง
การเรียนรู้แหล่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
  2.   มีทักษะหลากหลาย (Multi – Skill) หมายถึง คุณลกัษณะของนกัเรียน
นกัศึกษาท่ีมีความรู้เชิงทฤษฎีควบคู่ไปกบัการปฏิบติัโดยฝึกงานจากการปฏิบติัจริงตลอดหลกัสูตร
ตรงกบังานท่ีท าพร้อมทั้งไดฝึ้กปฏิบติัทุกบริบทของงานนั้นอยา่งช านาญ 
  3.   ใจรักบริการ (Service Mind) หมายถึง คุณลกัษณะของนกัเรียนนกัศึกษาท่ีมี
คุณสมบติัให้การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ดว้ยมิตรไมตรีกบัลูกคา้ทุกระดบัมีความเท่าเทียมกนัตลอดจน
เพื่อนร่วมงานในองคก์ร 
  4.   ก้าวทันเทคโนโลยี (Technology Literacy) หมายถึงคุณลกัษณะของนกัเรียน
นักศึกษาท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพฒันาตนเองให้ทนักับความเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยต่ีางๆซ่ึงสามารถน ามาบูรณาการใชก้บังานขององคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  5.  เป็นคนดีศรีสังคม (Social Contribution) หมายถึงคุณลกัษณะของนกัเรียน
นกัศึกษาท่ีประกอบดว้ยการมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยัมีจิตส านึกท่ีดีรักการเรียนรู้มีความ
รักความผูกพนัเอ้ืออาทรห่วงใยกับบุคคลในครอบครัวรักความเป็นไทยและวฒันธรรมไทยมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยไม่มัว่สุมอบายมุขซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ี
เป้าหมายในการบริหารงานปกครองนกัเรียนนกัศึกษา 
  การเรียนการสอนในวทิยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 
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                  การเรียนการสอนในวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ เป็นการเรียนการสอนท่ีอยู่
ในรูปแบบการสลบัเรียน หรือ Block Course ภายใน 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 เทอม แต่ละเทอมมี
ระยะเวลาเรียน 6 เดือน แบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
                 กลุ่ม A เรียนภาคทฤษฎี ใชเ้วลาเรียน 3 เดือน โดยเรียนท่ีโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์
เทคโนธุรกิจ และส าหรับศูนยก์ารเรียนปัญญาภิวฒัน์ หรือโรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน       
มีการเรียนโดยเรียนระบบ "การเรียนการสอนทางไกลแบบ 2 ทาง (2 Ways Video Conference)"     
มีอาจารยส์อนจากส่วนกลางผา่นระบบ Video Conference ไปยงัศูนยก์ารเรียนปัญญาภิวฒัน์ หรือ
โรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน 
                 กลุ่ม B เรียนภาคปฏิบัติ ใชเ้วลาเรียน 3 เดือน โดยจะเรียนภาคปฏิบติั ณ ร้าน เซเวน่
อีเลฟเว่น ท่ีผู ้เ รียนได้เลือกไว้เป็นระบบการเรียนแบบปฏิบัติงานจริง (มีรายได้จากการฝึก
ปฏิบติังาน) เม่ือครบ 3 เดือน ทั้งสองกลุ่มจะสลบัการเรียน 
  การเรียนแบบ Video Conference 
       ไม่ว่าจะเรียนกบัศูนยก์ารเรียนปัญญาภิวฒัน์ หรือโรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษา
เอกชนใดก็ตามสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้เท่าเทียมกันทุกท่ีเพราะการเรียนการสอน
ทางไกลแบบ "วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์" เป็นการออกอากาศสด ณ ห้องส่งส่วนกลางจากโรงเรียน
ปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ ไปยงัศูนยก์ารเรียนปัญญาภิวฒัน์ หรือโรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษา
เอกชน เป็นการเรียนการสอนแบบส่ือสาร 2 ทางคือ อาจารยแ์ละนกัเรียนสามารถคุยโตต้อบกนัได้
ตลอดเวลา โดยแต่ละศูนยก์ารเรียนปัญญาภิวฒัน์ หรือโรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชนจะมี
อาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ีประจ าอยู่คอยก ากับดูแลการเรียนการสอนและช่วยทบทวนบทเรียนให้
นกัเรียนในช่วงทา้ยคาบเรียนเพื่อใหมี้ความเขา้ใจในบทเรียนอยา่งลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 
  หลกัสูตรการสอน 
  หลกัสูตรท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ เปิดสอนอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) มี 2 สาขา ไดแ้ก่ 
  1.  หลกัสูตรธุรกิจคา้ปลีก เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียน ไดมี้ความรู้ใน
ดา้นการคา้ปลีกอย่างครอบคลุม และครบวงจรของการบริหารธุรกิจ เป็นการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความพร้อมและความสามารถเป็นเจา้ของธุรกิจส่วนตวั วิชาท่ีสอนในหลกัสูตรน้ี จึงครอบคลุมใน
หลายๆดา้น เช่น บญัชี การขาย ธุรกิจคา้ปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ศิลปการขายการจดัแสดง
สินคา้ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เป็นตน้ 
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  2. หลกัสูตรไฟฟ้าก าลงัเป็นหลกัสูตรท่ีเปิดข้ึนให้ผูเ้รียนได้มีความรู้เก่ียวกับ   
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร เคร่ืองมือกล งานเช่ือม     
งานเคร่ืองยนตเ์คร่ืองท าความเยน็ ไฮดรอลิกส์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า รวมทั้งคอมพิวเตอร์และบญัชี 
  การสอนในระบบทวิภาค ี
                 การเรียนการสอนในวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ เป็นการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคี 100% เรียนภาคทฤษฎีท่ีโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ หรือท่ีศูนยก์ารเรียนปัญญาภิวฒัน์ 
หรือท่ีโรงเรียนอาชีวะศึกษาเครือข่ายเอกชนและรัฐบาล ระยะเวลา 3 เดือนสลบักับการเรียน
ภาคปฏิบติังานจริงท่ีสถานประกอบ (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และบริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการ) 3 เดือน 
โดยเรียนสลบักันไปลกัษณะน้ีเป็นระยะเวลา 3 ปี จนส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยได้รับ       
ใบประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. การเรียนภาคทฤษฎีท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ เป็นการเรียนใน
หอ้งเรียนตามปกติ 
  2. การเรียนภาคทฤษฎีท่ีศูนยก์ารเรียนปัญญาภิวฒัน์ และโรงเรียนอาชีวศึกษา
เครือข่าย จะเป็นการเรียนการสอนระบบทางไกลผา่นดาวเทียม 
  จุดเด่นของวทิยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์   
    1. จบแลว้มีงานท า 100% เม่ือเรียนจบจากโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจไม่ว่า
สาขาวิชาใดก็ตาม รับประกนัการมีงานท า 100% เน่ืองจาก บมจ. ซีพี ออลล ์มีบริษทัในเครือมากกว่า     
10 บริษทัท่ีมีความตอ้งการบุคลากรอย่างต่อเน่ืองทุกปี เฉพาะร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีการขยายตวักว่า    
500 สาขา ต่อปี โดยบริษทัจะบรรจุนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ 
เขา้ท างานทุกคน โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคล แต่ละต าแหน่งงานท่ีมี 
  2. อนาคตและความก้าวหน้าของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 
นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ในสาขาธุรกิจคา้ปลีกจะไดรั้บการ
ทดสอบและบรรจุเป็นพนักงานในต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ ัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จากนั้ นเม่ือ
ประสบการณ์และความสามารถและอายุงานเหมาะสมจะกา้วหน้าต่อไปเป็น ผูจ้ดัการร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น ผูช่้วยผูจ้ดัการเขต (FC)  ผูจ้ดัการเขต ผูจ้ดัการฝ่าย ผูจ้ดัการทัว่ไป และยงัมีโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี - โท ในสถาบนัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์  และถา้นกัเรียนมีความ
พร้อมและอยากเป็นเจา้ของกิจการเป็นของตวัเอง ในลกัษณะแฟรนไชส์ซ่ีของเซเว่นอีเลฟเว่น ได้
ดว้ยเงินลงทุนท่ีพิเศษสุดในเง่ือนไขของพนกังาน 
    3. มีเ บ้ียเ ล้ียง ระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ  ทุกหลักสูตรท่ีเปิดสอนท่ีวิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ไดก้ าหนดให้มีการฝึกปฏิบติังานจริง โดยนกัเรียนจะไดรั้บโอกาสในการ
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ฝึกปฏิบติัจริงในสถานประกอบการ ท่ีทางวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ และ บมจ.ซีพี ออลล ์
ก าหนด นักเรียนทุกคนจะไดรั้บเบ้ียเล้ียงในการฝึกปฏิบติังานจากทางบริษทั ตามความเหมาะสม 
เป็นการแบ่งเบาภาระจากผูป้กครองและฝึกใหน้กัเรียนไดเ้ห็นคุณค่าของการท างาน 
  4. เรียนจากประสบการณ์จริง การเรียนรู้ดว้ยการท างานจริงเป็นหัวใจหลกัของ
การเรียนท่ีน่ี ทุกหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ไดก้ าหนดให้มีการฝึก
ปฏิบติัในสถานประกอบการจริง โดยนกัเรียนจะไดรั้บการฝึกปฏิบติังานจริง จากสถานประกอบ ท่ี
โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ และ บมจ.ซีพี ออลล ์ก าหนด ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนเขา้ใจในการ
ประยุกต์ภาคทฤษฎีลงสู่ภาคปฏิบติัไดจ้ริง นอกจากน้ียงัมีวิทยากรซ่ึงเป็นผูบ้ริหารจาก บมจ. ซีพี 
ออลล ์ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการท างานแก่นกัเรียนตลอดหลกัสูตรเพื่อให้นักเรียน
พร้อมท่ีจะท างานไดท้นัทีหลงัส าเร็จการศึกษา 
  5. ทุนการศึกษาตลอดหลกัสูตร (เฉพาะสาขาธุรกิจคา้ปลีก) นักเรียนจะไดรั้บ
ทุนการศึกษาจาก บมจ. ซีพี ออลล ์ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์  
เม่ือส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ แลว้ท างานกบั บมจ. ซีพี ออลล ์1 ปี โดย
รับเงินเดือนและไดรั้บสิทธ์ิในการพิจารณาผลงานตามมาตรฐานของบริษทั และยงัไดรั้บสิทธ์ิใน
การศึกษาต่อในระดบั ปริญญาตรี - โท ต่อท่ีสถาบนัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
  6. ความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือ 
CSR จากจุดเด่นของปัญญาภิวฒัน์ ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัสงัคมและผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ ดงัน้ี 
   6.1 สังคม และประเทศชาติ ไดเ้ยาวชนท่ีมีคุณภาพ และลดปัญหาทางสังคม 
       6.2 ผูป้กครอง นกัเรียน มีโอกาสเรียนฟรี มีงานท า ท างานเป็น และความกา้วหนา้ 
   6.3 คณะครูอาจารย ์และเจา้หน้าท่ี ไดพ้ฒันาทกัษะการสอน และประสบการณ์  
การท างานจริง 
   6.4 การศึกษา เ ป็นต้นแบบการปฏิรูปการศึกษา เ ปิดโอกาสสู่ชุมชน             
ทัว่ประเทศดว้ยระบบการเรียนทางไกลและลดการสูญเสียทางดา้นการศึกษา 
   6.5 สถานประกอบการ ไดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ 
(http://www.panyapiwat.ac.th) 
 

 5.2 วทิยาลยัเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 
  วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนตโ์ตโยตา้ไดก่้อตั้งเม่ือปี 2541  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 25 หมู่ 7        
ถ.สุวินทวงศ์ กม.ท่ี 66 ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนท่ีด าเนินการ 
โดยบริษทัโตโยตา้ ประเทศไทย จ ากัด เปิดท าการสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

54

http://www.panyapiwat.ac.th/


 

(ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีรถยนต ์และเทคโนโลยีการบริการรถยนต ์ปัจจุบนัมีนักศึกษาจบ
การศึกษาแลว้ 11 รุ่น จ านวนทั้งส้ิน 1,293 คน 
  วิสัยทัศน์  คือ “โรงเรียนมุ่งตอบแทนสังคมไทยด้วยการพฒันาเยาวชน และ
บุคลากรให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถเป่ียมดว้ยหัวใจบริการ และมีทกัษะเป็นเลิศในด้าน
เทคโนโลยียานยนตมี์ความเช่ียวชาญในการใชร้ะเบียบวิธีการท างานพฒันาตนเองและบริหารงาน
ดว้ยวิถีแห่งโตโยตา้ ซ่ึงไดแ้ก่การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและการยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั” 
  พนัธกิจ คือ เรามุ่งมัน่ท่ีจะผลิตเยาวชนและบุคลากรใหมี้ขีดความสามารถดว้ยการ
พฒันาตามหลกัของ SKIPPER 
  หลักสูตรการสอน เปิดสอนเฉพาะระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมยานยนต ์  
  1. หลักสูตรเทคโนโลยีรถยนต์ ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
รถยนตส์ามารถปฏิบติังานในงานอาชีพท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์ระดบัผูช้  านาญการ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   1.1 มีความรู้และทกัษะในระดบัผูเ้ช่ียวชาญในการซ่อมรถยนต์จนกลบัคืน
สภาพใกลเ้คียงกบัมาตรฐานของรถยนตใ์หม่ท่ีออกจากโรงงานประกอบรถยนต ์
   1.2  ท างานในระดบัหวัหนา้งานสามารถให้ค  าแนะน า ช้ีแจงงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   1.3 มีบุคลิกและความสามารถในการเป็นผูน้ าท่ีดีและมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีเยีย่ม 
   1.4 มีทกัษะในการวางแผนการบริหารบุคคลการบริหารและจดัการธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งความรู้และทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างกวา้งขวางทั้ งน้ี โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มและไม่
กระทบกระเทือนต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคญั 
   1.5 มีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดบัท่ีสูงข้ึนได้
และมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยใีนอนาคต 
   1.6 มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิม อดทน ขยนัหมัน่เพียร ประหยดั
มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา ซ่ือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
   1.7 มีความรับผิดชอบ และปฏิบติัตามกฎหมายและด ารงตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข เคารพในสิทธิหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 
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  2. หลักสูตรเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการบริการรถยนต์สามารถปฏิบติังานในอาชีพท่ีเก่ียวกับงานบริการ ในศูนยบ์ริการ
รถยนตใ์นระดบัผูช้  านาญการมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   2.1 ส่ือสารกบัเจา้ของรถยนตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถส่งข่าวสาร
ไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   2.2 ท างานในระดบัหัวหนา้งานสามารถให้ค  าแนะน าช้ีแจงงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   2.3 ท างานในระดับหัวหน้างานสามารถให้ค  าแนะน า ช้ีแจงงานแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   2.4 มีบุคลิกและความสามารถในการเป็นผูน้ าท่ีดีและมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีเยีย่ม 
   2.5 มีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดบัท่ีสูงข้ึนได้
และมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยใีนอนาคต 
   2.6 มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิม อดทน ขยนัหมัน่เพียร ประหยดั
มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา ซ่ือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
   2.7 มีความรับผิดชอบ และปฏิบติัตามกฎหมายและด ารงตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข เคารพในสิทธิหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 
  จุดเด่นของวทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนต์โตโยต้า 
  1.  อุปกรณ์การเรียนและหอ้งเรียนต่าง  ๆเพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
โรงเรียนฯ จึงจ าลองห้องท่ีมีลกัษณะเฉพาะด้านในแต่ละสาขาอาชีพให้มีสภาพแวดลอ้มเหมือนการ
ปฏิบติังานจริง เช่น ห้องพนักงานรับรถ ห้องพนักงานลูกคา้ส้มพนัธ์ ห้องพนักงานอะไหล่ คลงับริหาร
อะไหล่ เป็นตน้ 
  2. การพฒันานกัเรียน วิทยาลยัมีแนวทางในการพฒันานกัเรียนตามหลกัการของ
สถาบนัเอง ไดแ้ก่ “SKIPPER”  ซ่ึงแปลวา่ กปัตนัเรือ ผูบ้งัคบัการเรือหรือหวัหนา้ทีมกีฬา กปัตนัทีม  
โดยมีความหมาย คือ เรามุ่งมัน่จะผลิตนักศึกษาให้เป็นผูน้ าท่ีมีความรู้ความสามารถมีความคิด
สร้างสรรค์ คิดและมองโลกในแง่บวก มีบุคคลิกภาพท่ีอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเป็นผูน้ าสูง     
เป่ียมดว้ยคุณธรรม และมนุษยสมัพนัธ์และเป็นนกัวิเคราะห์วิจยัท่ีดี 
  องค์ประกอบ   :  
  S (Skill)    ทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยมาตรฐานระดบัโลก 
  K (Knowledge)  ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ 
  I (Innovative mind) ความคิดสร้างสรรค ์
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  P (Perception)  ทศันคติและมุมมองในทางบวก 
  P (Personality)  บุคลิกภาพท่ีดี อ่อนนอ้มถ่อมตน 
  E (Ethics)   คุณธรรม จริยธรรม 
  R (Research)  ระเบียบแบบแผนในการวิเคราะห์วิจยั 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการทีเ่ช่ือมโยงต่อสถาบันการศึกษา 
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการไม่ไดเ้ขา้มาดูแลนกัเรียนตั้งแต่แรกเขา้
ศึกษา  เป็นหน้าท่ีของวิทยาลยัฯ ในการดูแลทั้งหมด เป็นการแยกกนับริหารจดัการอย่างชัดเจน      
แต่ทั้งน้ีกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีผลต่อวิทยาลยัฯ ในเร่ืองของการวางแผนอตัราก าลงัคน  
ในการรับนักเรียนรวมถึงกฎระเบียบปฏิบติั ค่าตอบแทน และสวสัดิการด้วย (วิศิษฎ์ ไกรวิทย,์ 
สัมภาษณ์ วนัท่ี 21 ตุลาคม 2556) 
    นกัเรียนท่ีจบการศึกษา โดยประมาณ 50% ท าหนา้ท่ีหลกัในการให้บริการลูกคา้ 
อยูใ่นศูนยบ์ริการของผูแ้ทนจ าหน่ายและเครือข่ายธุรกิจโตโยตา้ ส่วนท่ีเหลือไดท้ าการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงข้ึน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมไทยด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสถาน
ประกอบการอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ โดยในปีการศึกษาน้ีมีนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูจ่  านวนทั้งส้ิน 330 คน 
นับเป็นอีกหน่ึงโครงการส าคญัของโตโยตา้ ซ่ึงมีเป้าหมายหลกัในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยยีานยนตสู่์สังคมไทย และท่ีส าคญัอยา่งยิง่ ก็คือการท าหนา้ท่ีในการสร้าง
บุคลากรทางดา้นยานยนตอ์นัมีคุณภาพ ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการสร้างเสริมความพึงพอใจสูงสุดใหก้บั
ลูกคา้ผูใ้ชร้ถยนตโ์ตโยตา้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมไทย ให้มีพฒันาการอย่างย ัง่ยืน
สืบไป (www.toyotaschool.ac.th) 
 

 5.3 วทิยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 
  วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้ งอยู่ เลขท่ี 55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทยั  
ต  าบลคานหาม อ าเภออุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดด าเนินการโดยบริษทั ฮอนด้าออโตโมบิล 
(ประเทศไทย) จ ากดั ไดจ้ดัพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัศุกร์ท่ี 15 มิถุนายน 2544 เป็นสถานศึกษา
แห่งแรกท่ีถูกจดัตั้งข้ึนโดยความร่วมมือของสถานประกอบการอุตสาหกรรมอยา่งเตม็รูปแบบโดยมี
เป้าหมายเพื่อสนบัสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทยมีคุณภาพแขง็แกร่งทดัเทียมกบั
ต่างประเทศเปิดท าการสอนและให้บริการฝึกอบรมตั้งแต่ปี 2542 เป็นตน้มา โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทยมีคุณภาพแข็งแกร่งทดัเทียมกบัต่างประเทศ  
ในปี พ.ศ. 2537 นายเอนก อินทร์เรืองศรี ผูจ้ดัการบริษทัฮอนดา้คาร์สแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดั และ นายทวนชยั  อรุณโรจน์ ศึกษานิเทศก ์กรมอาชีวศึกษาร่วมกนัประสานงาน และน าเสนอ
โครงการจดัตั้งวิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์ในวนัท่ี 26 กนัยายน 2537 มีการลงนามบนัทึก
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ความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฮอนดา้ในประเทศไทยกบักรมอาชีวศึกษาในขณะนั้น เพื่อ
จดัท าโครงการจดัตั้งวิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนตโ์ดยกลุ่มบริษทัฮอนดา้ให้ทุนสนบัสนุน 
100 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2539 ได้ประกาศจัดตั้ งวิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรม      
ยานยนต ์และวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2542 เปิดท าการสอนเป็นปีแรกในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และ
วนัท่ี 15 มิถุนายน 2544 จดัพิธีเปิดวิทยาลยัฯ อย่างเป็นทางการ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2550 มีการ     
ลงนามความร่วมมือตามโครงการความร่วมมือในการผลิตและพฒันาก าลงัคนภาคอุตสาหกรรม  
ยานยนตร์ะหวา่งกลุ่มบริษทัไทยซมัมิทกบัวิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์
  วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งวทิยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  
          1.   จดัการเรียนการสอนนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
และระดบัท่ีสูงกวา่ในสาขาวิชาต่างๆ ดา้นอุตสาหกรรมยานยนต ์
          2.   ให้บริการการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นในสาขางานท่ีหลากหลายส าหรับ 
บุคลากรของภาคอุตสาหกรรม 
          3.   เป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ดา้นอุตสาหกรรม
ยานยนต ์ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
  วสัิยทศัน์ 
                วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นศูนยก์ลางในการผลิตและพัฒนา
ก าลงัคนดา้นอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทย ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี 2545 
เป็นตน้ไป 
  พนัธกจิ 
         1.    สร้างระบบความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาให้ผูใ้ชแ้ละผูผ้ลิตก าลงัคน 
ไดป้ระสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ด 
        2.    สร้างรูปแบบและวิธีการในการฝึกอบรมและพฒันาก าลงัคนดา้นอุตสาหกรรม
ยานยนต ์ใหเ้ป็นระบบท่ีทนัสมยั ยดืหยุน่ต่อการใหบ้ริการเป็นสากล สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลย ี
         3.   จดัการเรียนการสอนนักศึกษาระดบั ปวส. และระดบัท่ีสูงกว่าในสาขาวิชา
ต่างๆ ดา้นอุตสาหกรรมยานยนต ์
  ปรัชญา 
                 “เราเช่ือว่า คน คือ ปัจจยัหลกัของการผลิตทั้งหลายทั้งปวง ดงันั้น การผลิตและ
พฒันาก าลงัคนในดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต ์  ตอ้งเป็นความร่วมมือกนัอย่างต่อเน่ือง
และมีมาตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ” 
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  ค าขวญัประจ าวทิยาลยัฯ 
           ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีความเป็นช่างโดยพื้นฐาน ฝึกหนกัให้ช านาญกา้วทนั
เทคโนโลย ี
 
  โครงสร้างการบริหารงาน วทิยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 
  โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนตบ์ริหารงาน
สูงสุดโดยผูอ้  านวยการวิทยาลยั และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลยัแบ่ง
สายงานการบริหารเป็น 4  สายงานได้แก่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
ฝ่ายพฒันาการศึกษาและฝ่ายวิชาการ ดงัแผนภูมิท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยั คณะกรรมการวทิยาลยั คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

ฝ่ายพฒันาการศึกษา ฝ่ายวชิาการ 

งานบริหารทัว่ไป 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานพสัดุ 

งานอาคารสถานท่ี 

งานทะเบียน 

งานประชาสมัพนัธ ์

งานแผนและ
งบประมาณ 

งานศูนยข์อ้มูลและ
สารสนเทศ 

งานความร่วมมือ 

งานส่งเสริมผลิตผล
การคา้และประกอบ

ธุรกิจ 

งานปกครอง 

งานกิจกรรมนกัเรียน
นกัศึกษา 

งานแนะแนวอาชีพและ
จดัหางาน 

งานสวสัดิการนกัเรียน
นกัศึกษา 

งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน 

งานครูท่ีปรึกษา 

แผนกวชิาสามญั 

แผนกวชิาช่าง
อุตสาหกรรม 

งานพฒันาหลกัสูตร
และการเรียนการสอน 

งานวดัผลและ
ประเมินผล 

งานวทิยบริการและ
หอ้งสมุด 

งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวภิาคี 

งานส่ือการเรียน 
การสอน 

งานทะเบียน 

งานบญัชี 

งานประกนัคุณภาพ
และมารตรฐาน 

งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน 
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แผนภูมิท่ี 3 โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์
 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการทีเ่ช่ือมโยงต่อสถาบันการศึกษา 
  วิทยาลยัแยกการบริหารจากสถานประกอบการอยา่งชดัเจน เน่ืองจากสังกดั ส านกังาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการไม่ไดเ้ขา้มาดูแลนกัเรียน
เสมือนเป็นพนักงาน แต่ส่ิงท่ีเช่ือมโยงกัน คือ นโยบายและกลยุทธ์ของสถานประกอบการและ           
ฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นเร่ืองการผลิตก าลงัคน โดยให้การสนบัสนุนวิทยาลยัฯ  ดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์     
การเรียนท่ีเป็นของจริง การใหโ้อกาสนกัเรียนไดฝึ้กงานท่ี บริษทั ฮอนดา้ออโตโมบิล จ ากดั อยา่งจริงจงั
และให้โอกาสในการเขา้ท างานท่ีบริษทั ฮอนดา้ท่ีมากกว่านกัเรียนจากท่ีอ่ืน จึงเป็นจุดมุ่งหมายในการ
ผลิตก าลงัคนป้อนความตอ้งการของสถานประกอบการบริษทั  ฮอนดา้ฮอโตโมบิล จ ากดั จะมีสิทธ์ิ           
ในการคดัเลือกนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐาน  นกัเรียนท่ีเรียนท่ีวิทยาลยัฯ น้ีจะมีสิทธ์ิในการเขา้ฝึกงาน
ท่ีบริษทั ฮอนดา้ (ประยทุธ์ นิลวงศ,์ สมัภาษณ์ วนัท่ี 23 กนัยายน 2556) 
  หลกัสูตรและสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 
  1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี รับจาก ม 6. 
และปวช.มีทั้งหมด 6 สาขาวิชา คือ 
   1.1 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
   1.2 แผนกวิชาเคร่ืองกล 
   1.3 แผนกวิชาเทคนิคโลหะ 
   1.4 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
   1.5 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 
   1.6 แผนกวิชาอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
  2.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้ นในสาขางานหลากหลายส าหรับบุคลากรของ
ภาคอุตสาหกรรมระยะเวลาในแต่ละหลกัสูตรประมาณ 50 – 225 ช.ม. ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเก็บสะสม
หน่วยกิตรวมทั้งสามารถเทียบโอนประสบการณ์การท างาน เพื่อรับประกาศนียบตัร ปวส.ไดต้ั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2543 เปิดท าการสอนจ านวน 12 หลกัสูตร คือ ภาษาองักฤษหนา้งาน 1 การใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์การเพิ่มผลผลิต 1 ภาษาญ่ีปุ่นหนา้งาน 1 งานป๊ัมช้ินส่วนรถยนต์
งานเช่ือมตวัถงัรถยนตง์านประกอบรถยนตง์านประกอบเคร่ืองยนต ์งานสีรถยนต ์งานตรวจสอบ
ช้ินส่วนยานยนตง์านตรวจสอบคุณภาพรถยนต ์
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  1. การจดัการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี 
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   1.1 การสอนภาคปกติ   
    บริษทั ฮอนดา้ 
   1.2 การสอนตามโครงการความร่วมมือ  
    บริษทั  มูราคิ  ประเทศไทย  จ ากดั 
                   กลุ่มบริษทัไทยซมัมิท 
  2. การจดัการสอนภาคปกติ 
   2.1 ส าหรับนกัศึกษาท่ีจบม.6 
                 วฒิุท่ีไดรั้บ  ปวส. 
    ภาคเรียนท่ี 1  เรียนทฤษฎีและปฏิบติัในสถานศึกษา (08.00-16.00) 
    ภาคเรียนท่ี 2  ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (08.00-16.00)  
      เรียนทฤษฎีและปฏิบติัในสถานศึกษา (17.00-21.00) 
   2.2 ส าหรับนกัศึกษาท่ีจบ ปวช.  
                 ภาคเรียนท่ี 1        เรียนทฤษฎีและปฏิบติัในสถานศึกษา  (08.00-16.00) 
                 ภาคเรียนท่ี 2-4 ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  (08.00-16.00)                       
      เรียนทฤษฎีและปฏิบติัในสถานศึกษา  (17.00-21.00) 
(www.aitc.ac.th) 
 

 5.4  วิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พซีี 
    โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซีตั้งอยู่เลขท่ี 309 หมู่ท่ี 5  ถนนสุขุมวิท ต าบลเชิงเนิน
อ าเภอเมืองจังหวดัระยอง  จัดตั้ งข้ึนโดย บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) เดิมช่ือโรงเรียน
เทคโนโลยทีีพีไอ ประกาศจดัตั้งเม่ือ วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เปิดการเรียนการสอนเม่ือวนัท่ี 1 
มิถุนายน 2538 และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนเทคโนโลย ีไออาร์พีซี  เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550  
  วิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซีจดัตั้งข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชาวระยอง 
ให้มีสถานศึกษาท่ีผลิตช่างฝีมือท่ีมีความเช่ียวชาญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศภายใตแ้นวคิด  
โรงเรียนของชุมชนเพื่อชุมชน โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี  จึงได้จดัตั้ งด้วยการจดัการเรียน    
การสอนแบบ “โรงเ รียน โรงงาน” ท่ีพัฒนาข้ึนจากความร่วมมือระหว่างโรงเ รียนกับ
ภาคอุตสาหกรรม คือ บริษทั ไออาร์พีซี  จ  ากดั (มหาชน) คือ ผูเ้รียนจะได้ใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร ท่ีมีความ  ทนัสมยัและฝึกงานในโรงงานของกลุ่มบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)     
ท าให้นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนน้ี  เป็นช่างฝีมือท่ีมีความรู้ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั 
ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งภาคตะวนัออกและทัว่ประเทศ 
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  วิทยาลยัไดผ้ลิตนักเรียนนักศึกษามาแลว้มากกว่า 5,000 คน จนเป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนและสังคมว่าผูส้ าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี เป็นผูท่ี้มีคุณภาพ ทั้งด้าน 
ความรู้ ด้านทักษะฝีมือช่าง เป็นผูมี้วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงเป็น 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของโรงงานและสถานประกอบการต่างๆ วิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี        
ไดพ้ฒันาศกัยภาพของวิทยาลยั ทั้งดา้นการบริหารและการจดัการเรียนการสอน ใหมี้ความพร้อมในการ
จดัการศึกษา จนไดรั้บรางวลั และไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จากหน่วยงานต่าง ๆ มาโดยตลอด 
   วสัิยทศัน์ 
   เป็นสถาบนัอาชีวศึกษาชั้นน าคุณภาพมาตรฐานระดบัประเทศท่ีมีความพร้อมใน
การสนบัสนุนการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
  พนัธกจิ 
  1. พฒันาคุณภาพของการเรียนไดต้รงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  2. พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรร่วมโรงเรียน-โรงงาน 
  3. พฒันาการบริหารการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
  4. สานสมัพนัธ์เครือข่ายชุมชน 
  5. พฒันาบุคลากรมืออาชีพ 
  6. สร้างช่ือเสียงในงานวิจยั  นวตักรรม  และส่ิงประดิษฐ ์
  ปรัชญาโรงเรียน 
  1. วิสยัทศัน์กวา้งไกล 
  2. วิชาการดี 
  3. ฝีมือเยีย่ม 
  4. เป่ียมคุณธรรม 
  5. กา้วทนัเทคโนโลย ี
  วฒันธรรมโรงเรียน 
  I     =   Integrity ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ ซ่ือตรง  ครองตนและปฏิบติั  
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  R    =    Responsibility  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  เอาใจใส่อย่างเต็ม
ก าลงัความสามารถต่อภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  C     =   Customer  Delight ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเอาใจใส่ต่อบุคคลผูพ้ึ่งพาเป็น
อยา่งดีใหเ้กิดความปิติพอใจและความสุขใจ 
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  T     =   Teamwork & Co-operation  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความร่วมมือในการท างาน  
และประสานการท างานเป็นทีม 
  A     =  Attitude & Achievement Orientation มีทศันคติเชิงบวกและปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ 
  โครงสร้างการบริหารงานวทิยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พซีี 
  โครงสร้างการบริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซีสูงสุดโดยคณะกรรมการ
บริษัทเทคโนโลยีไออาร์พีซี รองลงมาคือคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และล าดับลงมาคือ  
กรรมการผูจ้ดัการ (ผูรั้บใบอนุญาต) โดยมีท่ีปรึกษาและเจา้หน้าท่ีและกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ประเมินความส าเร็จโครงการ สังกดักรรมการผูจ้ดัการโดยตรง และผูอ้  านวยการิทยาลยัฯ บริหาร
ดูแล 10 ฝ่าย ดงัมีรายละเอียดดงัแผนภูมิท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 4 โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี 
 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงต่อ
สถาบันการศึกษา 
  วิทยาลยัฯ  แยกการบริหารออกมาจากบริษทั ไอ อาร์ พี ซี จ  ากัด (มหาชน) มีการ
บริหารงานต่างหาก แต่มีการเช่ือมโยงกลยุทธ์กับฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นด้านการผลิตก าลงัคนให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจ นอกจากน้ีมีโนบายท่ีคลา้ยบริษทัแม่ เช่น โครงสร้างเงินเดือน  

คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั 

กรรมการผูจ้ดัการ (ผูรั้บใบอนุญาต) 
ท่ีปรึกษาและเจา้หนา้ท่ี 
สงักดักรรมการผูจ้ดัการ 

กลุ่มงานยทุธศาสตร์และ
ประเมินความส าเร็จโครงการ 

ผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการ
เทคโนโลยไีออาร์พีซี 

ฝ่าย 
ส่ง 
เสริม
การ 
ศึกษา 

ฝ่าย
บญัชี-
การ 
เงิน 

ฝ่าย
พฒันา
วินยั 

ฝ่าย
พฒันา
กิจกรรม
นกัศึกษา
และ

โครงการ
พิเศษ 

ฝ่าย
วิชา 
การ

พาณิช-
ยกรรม 

ฝ่าย
สถาบนั
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ฝ่าย
วิชาการ
ช่าง

อุตสาห
กรรม 

ฝ่าย
วิชาการ
เทคโน 
โลยสีาร 
สนเทศ 

ฝ่าย 
หลกั 

สูตรและ
ประเมิน

-ผล 

แผนก
บริหาร 
งานการ 
ตลาด 

คณะกรรมการบริษทัเทคโนโลยไีออาร์พีซี 
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เบ้ียเล้ียงและสวสัดิการ ซ่ึงเร่ิมแรกมาจากฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรเป็นผูก้  าหนด แต่มีความ
แตกต่างกนับา้งเน่ืองจากดูท่ีผลก าไรประกอบดว้ย และการท่ีอาจารย ์ มีค่าต าแหน่ง แต่ท่ีบริษทัแม่ไม่มี” 
  นอกจากน้ีการดูแลอาจารย ์พนกังาน นกัเรียนเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ของวิทยาลยั ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ จะมีส่วนในการเขา้มาดูแลนักเรียน    
ตอนทา้ยสุด ในการใหค้  าแนะน าในเร่ืองการสมคัรงานการดูแลเร่ืองพฤติกรรมท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีไม่ได้
เป็นเน้ือหาวิชา แต่แทรกในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ชีพวุฒิ ลิชูปถมัภย์ศ, สัมภาษณ์ วนัท่ี 22 ตุลาคม 
2556) 
  จัดการเรียนการสอนหลกัสูตรร่วมโรงเรียน-โรงงาน 
   การจัดการเรียนการสอนแบบความร่วมมือโรงเรียน-โรงงาน ของโรงเรียน
เทคโนโลยีไออาร์พีซีระดบัปวช.และปวส.โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ปฏิบติังานใน
สถานประกอบการไดท้นัทีภายหลงัส าเร็จการศึกษา หรือใชร้ะยะเวลาในการอบรมเพิ่มเติมไม่เกิน  
6 เดือน ซ่ึงแต่เดิมตอ้งอบรมเพิ่มเติม  1-2 ปี 
   การด าเนินงานในรูปคณะกรรมการร่วมโรงเรียน-โรงงานและน าหลกัสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลกัสูตรแกนกลางของการจดัการเรียนการสอน โดยหลกัสูตรดงักล่าว  
ไดมี้การพฒันาใหเ้หมาะสมกบัเทคโนโลยีความกา้วหนา้และความตอ้งการของสถานประกอบการ
โดยเกิดเป็นแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบความร่วมมือโรงเรียน-โรงงาน 
  หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 
  1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 4 สาขาวิชา 7 สาขางาน   
รับผูจ้บ ม.3 หรือเทียบเท่าสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ไดแ้ก่ 
   1.1 สาขาวิชาเคร่ืองยนต ์ (ช่างยนต)์                                                          
    1.1.1 สาขางานยานยนต ์
   1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
    1.2.1  สาขางานไฟฟ้าก าลงั 
    1.2.2  สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ 
   1.3 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  (ช่างกลโรงงาน) 
    1.3.1 สาขางานเคร่ืองมือกล 
   1.4 สาขาวิชาพาณิชยการ 
    1.4.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    1.4.2  สาขางานการขาย (เคร่ืองมืออุตสหกรรม) 
    1.4.3  สาขางานการบญัชี 
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  2. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 8 สาขาวิชา 9 สาขางาน 
   2.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล (ช่างยนต)์ 
        สาขางานเทคนิคยานยนต ์(รับผูจ้บ ปวช.) 
   2.2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
    สาขางานติตตั้งไฟฟ้า (รับผูจ้บ ปวช.) 
   2.3 สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์   
    สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม (รับผูจ้บ ปวช.) 
   2.4 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
    สาขางานเคร่ืองมือกล (รับผูจ้บ  ปวช.) 
   2.5 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
    สาขางานเคมีอุตสาหกรรม (รับผูจ้บ ปวช.) 
   2.6 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
        สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ (รับผูจ้บ ปวช.) 
   2.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        สาขางานพฒันาโปรแกรม (รับผูจ้บ ปวช.) 
   2.8 สาขาวิชาการบญัชี 
        สาขางานการบญัชี (รับผูจ้บ ปวช.) 
  จุดเด่นของวทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พซีี 
   1. กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา           
มีโอกาสในการสร้างนวตักรรมเพื่อเขา้ถึงองคค์วามรู้ดว้ยโครงงานส่ิงประดิษฐ์ วิทยาลยัไดจ้ดัสรร
เงินทุนส าหรับการท าวิจยัและพฒันาส าหรับนกัเรียนเพื่อสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐใ์หม่ๆ ใหก้บัสงัคม 
  2. การจัดการความรู้ ความรู้ต่างๆ ในวิทยาลยัถูกจัดเก็บในระบบการจัดการ
ความรู้  ท่ีทุกคนสามารถเขา้ไปคน้หาและศึกษาในส่ิงท่ีไม่รู้ได ้
  3. การตอบแทนคืนสู่สังคม วิทยาลยัให้ทุนการศึกษาแก่เด็กในชุมชนระยอง  
เพื่อให้มีโอกาสไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โครงการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การสร้างค่านิยมใหม่ในสังคม
เพื่อป้องกนัการคอรัปชัน่ (http://www.irpct.ac.th) 
 

 5.5 ศูนย์การเรียนเอสแอนด์พ ี
  ศูนยก์ารเรียนเอสแอนดพ์ี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 21/30-32 โครงการรอยลัซิต้ีอเวนิว อาคาร B  
ซอยศูนยว์ิจยั ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
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  ในปี 2549 บริษทั เอสแอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ได้รับเลือกให้เป็น 1    
ใน 7 บริษทัฯ ท่ีมีความพร้อมและสนใจเขา้ร่วมโครงการน าร่องส่งเสริมการจดัการศึกษาของสถาน
ประกอบการในรูปศูนยก์ารเรียน ร่วมกบัส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าดว้ยสิทธิของสถานประกอบการในการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานในศูนยก์ารเรียน พ.ศ. 2547 มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติเพื่อด าเนินการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ในการผลิตและพฒันาบุคลากร
ดา้นอาหารและโภชนาการ เพื่อเพิ่มทกัษะและประสบการณ์ให้แก่ครู และนักเรียนนักศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ได้รับความรู้และทกัษะทางด้าน
วิชาชีพเพิ่มข้ึน 
  การเร่ิมมีการต่ืนตวัในการพฒันาบุคลากรดา้นอาหารและโภชนาการในประเทศ
ไทยนั้น เร่ิมจากการไดป้ระกาศนโยบายดา้นอาหารในการเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) 
เม่ือปี 2546ซ่ึงในปี 2553ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารในประเทศพบว่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมานอกจากน้ีประเทศไทยยงันบัไดว้า่เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสมบูรณ์เป็นท่ีนิยม
ของต่างชาติ ซ่ึงนอกจากความโดดเด่นดา้นรสชาติแลว้ อาหารไทยยงัแสดงถึงความประณีตบรรจง 
รวมทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกโดยมุ่ง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ให้มีการขยายตวัของร้านอาหารไทยจ านวนมากมุ่งส่งเสริมให้อาหาร
ไทยเป็นหน่ึงในอาหารท่ีไดรั้บความนิยมไปทัว่โลกซ่ึงจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
ประเทศรวมทั้งการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยอุตสาหกรรมอาหารจึงมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศในระดบัสูง 
   ปัจจุบนัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีสถานศึกษาท่ีเปิดสอนดา้น
อาหารและโภชนาการจ านวนทั้งส้ิน163แห่งซ่ึงมีทั้งวิทยาลยัอาชีวศึกษา วิทยาลยัเทคนิค วิทยาลยั
การอาชีพ วิทยาลยัสารพดัช่างและวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีท่ีจดัการเรียนการสอนดา้นน้ีจึงมี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และบริษทั เอสแอนด ์พี ซินดิเคท 
จ ากัด (มหาชน)จะตอ้งร่วมมือกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน ส่งเสริมการเรียนรู้มุ่ง
สมรรถนะอาชีพเป็นหลกัดว้ยการปฏิบติัจริงในสถานการณ์จริงสามารถน าความรู้และประสบการณ์
ไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้ซ่ึงมีความยินดีท่ีทั้ง2หน่วยงานน้ีไดร่้วมกนัจดัการเรียนการสอน
มาแลว้ตั้งแต่ปี2547 โดยความร่วมมือท่ีผา่นมามีทั้งการร่วมจดัการเรียนการสอนทวิภาคี การฝึกงาน
และการท างาน Part time ของนักเรียนนักศึกษาเป็นการสร้างรายไดแ้ละประสบการณ์ให้กบั
นกัเรียน นกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ 
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  ศูนยก์ารเรียนเอสแอนดพ์ี เปิดข้ึนบนแนวคิดพื้นฐานท่ีว่า “คนทุกคนควรไดรั้บการ
พฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ จึงไดจ้ดัการศึกษาในรูปแบบศูนยก์ารเรียน เพิ่มข้ึนนอกเหนือจากการ
จดัรูปแบบอ่ืนๆ ตามปกติ นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานในองคก์รและ
เยาวชนท่ีตอ้งการโอกาสทางการศึกษาระดบัวิชาชีพไดเ้ขา้ศึกษารูปแบบทวิภาคีและการฝึกอาชีพ  
โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัไดแ้ก่ 
  วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อยกระดบัการศึกษาให้กบัแรงงานไทยในบริษทั เป็นการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์หมี้ศกัยภาพในการท างานเพิ่มมากข้ึน 
  2. เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมสายอาหารและ
การบริการคา้ปลีก เขา้ท างานในบริษทัฯ 
  3. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลท่ีมีความสนใจในการอาหารได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และสามารถท างานในองคก์รไดต่้อไป 
  วสัิยทศัน์ของศูนย์การเรียน 
  วิสัยทศัน์ของศูนยก์ารเรียนนั้น ใชว้ิสัยทศัน์เดียวกบัของบริษทั เอสแอนด ์พี ซินดิ
เคท จ ากดั (มหาชน)  คือ  “เป็นผูน้ าธุรกิจร้านอาหารไทย ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี และผลิตภัณฑอ์าหาร    
ท่ีไดรั้บความช่ืนชอบทัว่โลก” 
  วฒันธรรมองค์กร 
  วฒันธรรมองคก์รของบริษทั  เอสแอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน)  คือ   
  PATARA Core Values 
  P      =   Passion             รักในงาน 
  A      =   Action             ลงมือท า 
  T      =  Teamplay          ท างานเป็น 
  A      =   Ambition           มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
  R      =   Responsibility    ความรับผดิชอบ 
  A      =   Achievement     ความส าเร็จในงาน 
  ศูนยก์ารเรียนไดย้ึดถือวฒันธรรมองคก์รน้ีเป็นส าคญัในการพฒันานักเรียนให้มี
พฤติกรรมสอดคลอ้งกับวฒันธรรมองค์กร หลักสูตรได้ถูกออกแบบให้สอดแทรกเน้ือหาของ
วฒันธรรมองคก์ร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเน้นให้นกัเรียนจดจ าวฒันธรรมของคก์ร เช่น กิจกรรม
ก่อนเขา้หอ้งเรียนท่ีตอ้งท่องวฒันธรรมองคก์ร และปลูกฝังพฤติกรรมท่ีดีในการท างาน เป็นตน้ 
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  โครงสร้างศูนย์การเรียนเอสแอนด์พ ี
  ศูนยก์ารเรียนเอสแอนด์ พี เป็นหน่วยงานหน่ึงในส านกักรรมการและสายบริหาร
และพฒันาทรัพยากรบุคคลโดยมีผูอ้  านวยการเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของสายงาน ส าหรับโครงสร้าง
ของศูนยก์ารเรียนนั้น ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบดูแลได้แก่ (วิเชียร เนียมน้อม, สัมภาษณ์ วนัท่ี 20 
มิถุนายน 2556) 
  1. ผูอ้  านวยการส านกักรรมการ มีหนา้ท่ีให้นโยบาย ทบทวน อนุมติั ติดตามการ
ด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
  2. ครูใหญ่ศูนยก์ารเรียน มีหน้าท่ีขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติัโดยใชก้ลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดสัมฤทธ์ิผล รวมทั้งประสานความร่วมมือกบัผูบ้ริหารแต่ละหน่วยต่างๆ ของบริษทั
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยก์ารเรียน เช่น สายปฏิบติัการสาขา ฝ่ายบุคคล เป็นตน้ 
  3. งานกิจการนกัเรียน  มีหนา้ท่ีหลกัในการประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรนกัเรียน  
เป็นท่ีปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนกัเรียนซ่ึงระบบการดูแลนกัเรียนของเอสแอนด์ พี นบัว่ามีความ
แขง็แกร่งและเป็นจุดเด่น มีการจดัใหผู้ส้อนทุกคนมีหนา้ท่ีในการดูแล และติดตามความเป็นอยูแ่ละ
การแกไ้ขปัญหาอยา่งใกลชิ้ด   
  4. งานวิชาการ มีหนา้ท่ีหลกัในการพฒันาหลกัสูตร จดัตารางเรียนและครูผูส้อน  
ดูแลเร่ืองแผนการสอน  และการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  5. งานทะเบียนและวดัผล มีหนา้ท่ีหลกัในการจดัท าทะเบียนและสถิติ การวดัผล
และประเมินผลการนิเทศ และการเตรียมเอกสารตามขอ้ก าหนดของกระทรวงฯ ดงัรายละเอียดใน
แผนภูมิท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารศูนย์บริหารการศึกษา 
 

ครูใหญ่ 

คณะกรรมการศูนย์การเรียน ทีป่รึกษาศูนย์การเรียน 

ส านักงานแผนงาน พฒันาวชิาการ
และประกนัคุณภาพ 

 

ส านักงานกจิการนักเรียน ส านักงานบริการ 

คณะกรรมการ+อาจารย์
วทิยาลยัที่ร่วมมอื 

 

กรรมการและผู้บริหาร 
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แผนภูมิท่ี 5 โครงสร้างศูนยก์ารเรียนเอสแอนดพ์ี 
 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงต่อ
สถาบันการศึกษา 
   ศูนย์การเ รียนฯ อยู่ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ            
สถานประกอบการ เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีหน้าท่ีในการสรรหาและพฒันาบุคลากรนโยบายและ
แผนกลยุทธ์อยู่ภายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ดงันั้นในเชิงกลยุทธ์ 
ศูนยก์ารเรียนเป็นเคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นการสรรหาอตัราก าลงัคนและ
พฒันาบุคลากรขององคก์รอตัราการเติบโตของร้านสาขาจะเช่ือมโยงกบัอตัราการรับสมคัรนกัเรียน
ของศูนยก์ารเรียน ทั้งน้ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององคก์รร่วมมือกบัศูนยก์ารเรียนในการหานกัเรียน
นักเรียนท่ีเขา้มาแลว้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะดูแลเสมือนเป็นพนักงาน ทั้งเร่ืองการบนัทึกประวติั  
การดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการ การฝึกอบรม เป็นตน้ 
  หน่วยงานฝึกอบรมขององคก์รกบัศูนยก์ารเรียน มีการเช่ือมโยงหลกัสูตรกนั โดย
หน่วยงานฝึกอบรมมีหน้าท่ีจัดหลักสูตรปฐมนิเทศให้กับนักเรียน และหน่วยงานฝึกอบรม
ปฏิบัติการ จัดหลักสูตรทดลองงานให้กับนักเรียน เป็นต้น (วิเชียร เนียมน้อม, สัมภาษณ์ 20 
มิถุนายน 2556) 
  การรับสมัครนักเรียนของศูนย์การเรียน 
  1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการจากฝ่ายปฏิบติัการสาขา โดยประสานงานกบั
แผนกสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แบ่งเป็น 2 สาขาคือ 
   1.1 สาขาอาหารและโภชนาการ 
   1.2 สาขาธุรกิจคา้ปลีก 
  2. การจัดท าแผนประชาสัมพนัธ์เพื่อรับนักเรียนทั้ งกรุงเทพ ปริมณฑล และ
ต่างจังหวดัโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนท่ีสังกัด กทม. กศน. สังกัด สพฐ. โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
  3. การด าเนินการประสานงานและจัดประชาสัมพันธ์  ณ สถาบันการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งการจดัเตรียมใบสมคัร ส่ือ อุปกรณ์ และผูบ้รรยายของศูนยก์ารเรียนฯ เพื่อน าเสนอ 
ลกัษณะการเรียน การสอน การฝึกงาน รายได ้สวสัดิการ ความกา้วหนา้ทางอาชีพและเง่ือนไขต่าง  ๆ
   กรณีเป็นพนกังานของบริษทัตอ้งการศึกษาต่อศูนยก์ารเรียนฯ จะประชาสัมพนัธ์
ทาง email  intranet และ facebookโดยตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด 
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  4. ทีมงานของศูนยก์ารเรียนฯ ท าการสัมภาษณ์นกัเรียนเป็นรายบุคคล ตามแบบ
สัมภาษณ์เพื่อน าขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินการคดัเลือก 
  5. ทีมงานศูนยก์ารเรียนคดัเลือกนักเรียน โดยพิจารณาคุณสมบติัของผูส้มคัร
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานของศูนยก์ารเรียน 
  6. แจง้ผลการคดัเลือกโดยการส่งหนังสือถึงสถานศึกษาแจง้รายช่ือผูผ้่านการ
คดัเลือก  พร้อมแจง้ปฏิทินกิจกรรมการทดลองฝึกปฏิบติังานก่อนเปิดภาคเรียน 
   กรณีท่ีเป็นพนกังานของบริษทั ศูนยก์ารเรียนฯ จะท าบนัทึกภายในแจง้ไปยงั
ตน้สงักดัเพื่อรับทราบ 
  7. การปฐมนิเทศและอบรมมาตรฐาน ขั้นตอนน้ีนกัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้
รายงานตวัและเขา้รับการปฐมนิเทศ โดยมีกิจกรรม เช่น กิจกรรมแนะน าการใชชี้วิตในกรุงเทพฯ  
การสอนกิริยามารยาท การแนะน าผูบ้ริหาร กฎระเบียบ การแต่งกายและการอบรมาตรฐานหน่วย
ครัวไทยและหน่วยเบเกอรี 
  8. การส่งรายช่ือและขอ้มูลของนกัเรียนใหม่ใหก้บั HR เพื่อบนัทึกเขา้ระบบและ
ออกบตัรนกัเรียน 
  9. การทดลองฝึกปฏิบติังาน ศูนยก์ารเรียนจะประสานงานกับฝ่ายปฏิบติัการ   
เพื่อจดันกัเรียนลงตามสาขา โดยนกัเรียนทดลองปฏิบติังานในสาขาท่ีก าหนด สัปดาห์ละ 6 วนั หยดุ 
1 วนั โดยมีเบ้ียเล้ียงและอาหารกลางวนัฟรีในวนัท่ีฝึกปฏิบติัท่ีสาขา รวมถึงการไดรั้บสวสัดิการ
ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกนัชีวิตและอุบติัเหตุ 
  10. การประเมินผลการฝึกปฏิบติั ศูนยก์ารเรียนจะส่งแบบประเมินผลภาคปฏิบติั
ให้ผูจ้ดัการสาขาท าการประเมินและส่งกลบัศูนยก์ารเรียน หลงัจากนั้นศูนยก์ารเรียนจะประเมินผล
การฝึกงานของนกัเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนการฝึกจากร้านสาขา และพฤติกรรมของนกัเรียน   
ในกรณีท่ีผา่นจะรับเขา้เป็นนกัเรียนของศูนยก์ารเรียนและหากไม่ผา่นจะส่งตวักลบั 
  11. การรับเป็นนักเรียนของศูนยก์ารเรียน จัดท าโดยศูนยก์ารเรียนจะประกาศ    
ผลการฝึกภาคปฏิบติัโดยแจง้ผลประเมินเป็นรายบุคคล 
  12 การลงทะเบียนเป็นนกัเรียนของศูนยก์ารเรียน งานกิจการนกัเรียนจะส่งรายช่ือ
นกัเรียนท่ีผา่นการทดลองฝึกปฏิบติัใหก้บังานทะเบียน เพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียน ปวช.1 
  13. ศูนยก์ารเรียนส่งรายช่ือนกัเรียน ปวช.1 ใหก้บัฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นการ
ยนืยนัขอ้มูลและเพื่อใหแ้ผนกสรรหาและวา่จา้งจดัท าขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
  14. การจดัปฐมนิเทศนกัเรียน ปวช.1เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน  การวดัและ
ประเมินผลการเรียนและเขา้เรียนตามปกติ 
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  การจัดการเรียนการสอน 
  1. ปัจจุบันศูนย์การเรียนเอสแอนด์พี  เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 2 ประเภทวิชา คือ 
   1.1 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจคา้ปลีก 
   1.2 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหาร
และโภชนาการ 
  2. การเรียนระดบัชั้น ปวช. ใชเ้วลา 3 ปี ประกอบดว้ย 
   2.1 การเรียนทฤษฎีท่ีศูนยก์ารเรียน สปัดาห์ละ 2 วนั(8.30-17.30) 
   2.2 การฝึกปฏิบติังานท่ีร้านสาขา หน่วยครัว (อาหารและโภชนาการ) และ
หน่วยเบเกอรี (คา้ปลีก)  สปัดาห์ละ 4 วนั 
   2.3 การจดัการเรียนการสอนในแต่ละปีแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 18 
สัปดาห์โดย 
    2.3.1 ภาคเรียนท่ี 1  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
    2.3.2 ภาคเรียนท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
  3. การประเมินผล 
   3.1 จดัให้มีการสอบทุกภาคเรียน โดยมีการสอบวดัผล 2 คร้ัง คือ กลางภาค
และปลายภาคทุกภาคการเรียน 
   3.2 เม่ือส้ินสุดแต่ละภาคเรียน ครูผูส้อนส่งเกรดแต่ละวิชาให้กบังานวดัและ
ประเมินผล  เพื่อประมวลผลการเรียนของนกัเรียน และจดัท าใบแจง้ผลการเรียนแต่ละเทอมให้กบั
นกัเรียน 
   3.3 ในการวดัผลการเรียนนั้น ใชร้ะบบ 80:20 คือ ครูผูฝึ้กงานท่ีสาขาจะเป็นผู ้
ประเมินผลการเรียนดว้ยท่ีสดัส่วน 80% และครูท่ีศูนยก์ารเรียนจะประเมินท่ีสดัส่วน 20% 
  ความก้าวหน้าทางอาชีพหลงัจบการศึกษา 
  1. เม่ือนักเรียนส าเร็จการศึกษาจากศูนยก์ารเรียนแลว้ รายช่ือจะถูกส่งไปยงัฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลแผนกสรรหาบุคลากรและบริหารค่าตอบแทน เพื่อปรับสถานภาพและค่าจา้งเป็น
พนกังานระดบักลาง 
  2. นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจะถูกจัดให้ท างานในสาขาท่ีต้องการก าลังคน      
แต่ส่วนมากจะท างานในสาขาท่ีไดฝึ้กงานเป็นส่วนใหญ่ 
  3. การศึกษาต่อในระดบัปวส. และปริญญาตรี ศูนยก์ารเรียนจะประชาสัมพนัธ์
การศึกษาต่อ มี 2 สาขา  ไดแ้ก่ 
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   3.1 ระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
   3.2 ระดบัปวส. สาขาธุรกิจคา้ปลีก วิทยาลยัพาณิชยการบางนา 
  4. ศูนย์การเรียนฯ จะท าการคดัเลือกตามคุณสมบติัท่ีก าหนด และส่งรายช่ือ
พนกังานท่ีไดรั้บอนุมติัใหศึ้กษาต่อไปยงัสถาบนัการศึกษา 
  5. การประเมินผลการเรียนและการฝึกงาน 
   5.1 การประเมินผลการเรียน 
    5.1.1 ระดบัปวส. ศูนยก์ารเรียนฯ ส่งแบบประเมินรายวิชาท่ีเรียน ณ สถาน
ประกอบการใหผู้จ้ดัการสาขาท าการประเมินผลและส่งกลบั เพื่อคิดเกรดและส่งใหส้ถาบนัการศึกษา 
    5.1.2 ระดบัปริญญาตรี ศูนยก์ารเรียนฯ รายงานผลการเรียนแต่ละเทอม
เสนอต่อผูบ้ริหารเอสแอนดพ์ี 
   5.2 การประเมินผลการฝึกงาน 
    5.1.1 ระดบัปริญญาตรี ศูนยก์ารเรียนฯ ประเมินผลการฝึกงานเดือนละ  1  
คร้ัง สรุปผลเสนอต่อผูบ้ริหาร 
    5.1.2 การจบการศึกษา ศูนยก์ารเรียนฯ จะน าส่งรายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาใหก้บั
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแผนกสรรหาบุคลากรและบริหารค่าตอบแทน เพื่อปรับสถานภาพและค่าตอบแทน 
  จุดเด่น/ส่ิงจูงใจของศูนย์การเรียนเอสแอนด์พ ี
  นกัเรียนท่ีผ่านการคดัเลือกเขา้เป็นนกัเรียน ศูนยก์ารเรียนฯ จะไดรั้บสิทธิประโยชน์
ดงัน้ี 
  1. ฟรี ค่าธรรมเนียมการเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา 
  2. ฟรี อาหารกลางวนั 2 ม้ือ ในวนัเรียนภาคปฏิบติั และอาหารกลางวนัในวนัเรียน
ภาคทฤษฎี 
  3. ฟรี เคร่ืองแบบนกัเรียน 
  4. ฟรี หอพกันกัเรียน 1 ภาคเรียน 1 ภาคเรียน (เฉพาะภาคเรียนท่ี 1) 
  5. ฟรี ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบบริษทั 
  6. มีเบ้ียเล้ียงใหใ้นวนัเรียนภาคปฏิบติัตลอด 3 ปีการศึกษา 
  7. ฝึกงานในสถานประกอบการ 
  8. มีงานท าทนัทีท่ีจบการศึกษา หรือศึกษาต่อระดบั ปวส.ในสถาบนัการศึกษาท่ี
จดัระบบการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกบับริษทัฯ 
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  สถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการทั้ง 5 แห่ง มีระบบการจดัการศึกษาท่ี
เหมือนกนั คือ การจดัการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา และทุกสถาบนัมีเป้าหมายเดียวกนัคือ การผลิต
แรงงานท่ีมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะท่ีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการหรือใน
ตลาดแรงงานกลุ่มนั้นๆ หลกัสูตรการสอนจึงเนน้องคค์วามรู้และทกัษะเฉพาะในสถานประกอบการ 
พร้อมการฝึกปฏิบติัจริงเพื่อให้รับประสบการณ์ตรง และสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงและทนัทีในสถาน
ประกอบการ ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกประการ คือ ผูว้ิจยัสามารถรวบรวมแนวคิดดา้นการบริหารทรัพยากร
มนุษยข์ององคก์รท่ีมีผลเช่ือมโยงกบัการบริหารสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ ทั้งเชิง
นโยบายและการปฏิบติัต่อนกัเรียนเสมือนเป็นพนกังานของบริษทั สถาบนัการศึกษาส่วนหน่ึงอยู่
ภายใตก้ารดูแลของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ส่วนหน่ึงแยกออกมาบริหารดว้ยตนเอง แต่มีความสัมพนัธ์
ในเชิงนโยบายท่ีบริหารสถาบนัการศึกษาให้เป็นเคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์น
การสรรหาก าลงัคนและพฒันาบุคลากรใหไ้ดต้ามคุณสมบติัท่ีสถานประกอบการตอ้งการ 
 
6.  แนวคดิการวเิคราะห์องค์ประกอบและองค์ประกอบทีเ่กีย่วข้อง 
 

 6.1  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
  6.1.1 ความหมายของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) หรือการ
วิเคราะห์ปัจจยัหรือบางคร้ังเรียกว่าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเป็นเทคนิคท่ีจะจบักลุ่มหรือรวมตวั
แปรท่ีมีความสัมพนัธ์ไวใ้นกลุ่มหรือ Factor เดียวกนั ตวัแปรท่ีอยูใ่น Factor เดียวกนัจะมีความ 
สมัพนัธ์กนัมากโดยความสมัพนัธ์นั้นอาจจะเป็นในทิศทางบวก (ไปในทางเดียวกนั) หรือทิศทางลบ 
(ไปในทางตรงกนัขา้ม) ก็ไดส่้วนตวัแปรท่ีอยู่คนละ Factor จะไม่มีความสัมพนัธ์กนัหรือมี
ความสมัพนัธ์กนันอ้ยมาก (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) 
   ศิริชยั  กาญจนวสี ทวีวฒัน์ ปิตยานนท ์และดิเรก ศรีสุโข (2555:43) ไดอ้ธิบาย
กลุ่มของเทคนิคทางสถิติท่ีใชส้ าหรับศึกษาโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  ประกอบดว้ย 
   1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลกั (Principle Components) เป็นการ
ส ารวจการเกาะกลุ่มกนัของตวัแปรเป็นส่วนประกอบหลกั ซ่ึงเป็นตวัแทนของคุณลกัษณะแฝงอยู่
เบ้ืองหลงักลุ่มตวัแปร 
   2. การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เป็นการศึกษาโครงสร้าง
ทางทฤษฎีของกลุ่มตวัแปรอิสระ มีการเกาะกลุ่มกนัเป็นองคป์ระกอบอะไรบา้ง ซ่ึงมกัใชใ้นการ
ทดสอบหรือพัฒนาทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของส่ิงท่ีศึกษา (ศิริชัย  กาญจนวสี, ทวีว ัฒน์             
ปิตยานนท ์และดิเรก ศรีสุโข, 2555:43)   
  6.1.2  จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ  
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   ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการคือ 
   1.  เพื่อส ารวจหรือคน้หาตวัแปรแฝงท่ีซ่อนอยูภ่ายใตต้วัแปรท่ีสังเกตหรือ
วดัไดเ้รียกวา่การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) 
   2.  เพื่อพิสูจน์ตรวจสอบหรือยืนย ันทฤษฎีท่ีผู ้อ่ืนค้นพบเรียกว่าการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory factor analysis) 
  6.1.3  ประโยชน์ของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
   1.  เพื่อลดจ านวนตวัแปรโดยการรวมตวัแปรหลายๆตวัให้อยู่ในปัจจัย
เดียวกนัปัจจยัท่ีไดถื้อวา่เป็นตวัแปรใหม่ท่ีสามารถหาค่าขอ้มูลของปัจจยัท่ีสร้างข้ึนไดเ้รียกว่า Factor 
Score จึงสามารถน าปัจจยัดงักล่าวไปเป็นตวัแปรส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไปเช่น การ
วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพนัธ์ (Regression and Correlation Analysis) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) การทดสอบสมมติฐาน t-test, Z-test การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant 
Analysis) เป็นตน้ 
   2.  ใชใ้นการแกปั้ญหาการท่ีตวัแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห์ความ
ถดถอยมีความสัมพนัธ์ (Multicolinearity) 
   3.  ท าให้เห็นโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษาเน่ืองจากเทคนิค  
Factor Analysis จะหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation) ของตวัแปรทีละคู่แลว้รวมตวัแปรท่ี
สัมพนัธ์กนัมากไวใ้นปัจจยัเดียวกนัจึงสามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของ    
ตวัแปรต่างๆท่ีอยูใ่นปัจจยัเดียวกนัได ้
   4.  ท าให้อธิบายความหมายของแต่ละปัจจยัไดต้ามความหมายของตวัแปร
ต่างๆท่ีอยูใ่นปัจจยันั้นท าใหส้ามารถนาไปใชใ้นดา้นการวางแผนได ้
 

 6.2 องค์ประกอบของการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วไป 
  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545 ได้สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาดังข้อความท่ีว่า 
“นอกเหนือจากรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัทางสังคมอ่ืน มีสิทธิ
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” และมาตรา 18 (3) 
โดยการจดัการศึกษาให้ได้ผลนั้น ประกอบดว้ยองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเพื่อให้การจดั
การศึกษาเป็นไปอย่างได้ผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ตั้ งไว้ โดยองค์ประกอบในการจัด
การศึกษาโดยทัว่ไปนั้นประกอบดว้ย 
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  การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี ้
  1.  รูปแบบการจดัการศึกษาศูนยก์ารเรียนอาจจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้ง
สามรูปแบบก็ได ้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 15 
  2.  จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา 
   2.1 การจดัการศึกษาเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
   2.2 มุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
   2.3  มุ่งปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
และของประเทศชาติรวมทั้ งส่งเสริมศาสนา ศิลป วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน         
ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   2.4  มุ่งปลูกฝังความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความริเร่ิม    
สร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  3. การจดักระบวนการเรียนรู้ 
   3.1 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ไดเ้ลือกเรียนรู้และวิธีการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองตามความถนดั ความสนใจและโอกาส รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
   3.2 จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ให้ผสมผสาน
กนัอยา่งกลมกลืนทั้งดา้นองคค์วามรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและสอดคลอ้ง
กบัวิถีชีวิต 
   3.3 ใช้ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้กว้างขวางและครอบคลุม          
ใชเ้ครือข่ายการศึกษาทั้งท่ีเป็นบุคคลและสถาบนัวิทยาการอ่ืน 
  4.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
   4.1 ใชว้ิธีการประเมินการปฎิบติั โดยใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความสามารถจากการ
เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัหรือผลิตงาน 
   4.2 ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงโดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนปฏิบติังานท่ี
เหมือนการปฏิบติังานในชีวิตจริง ก าหนดเวลาให้ผูเ้รียนมีเวลาในการวางแผนการลงมือท างาน จน
ไดง้านท่ีส าเร็จสมบูรณ์ 
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   4.3 ให้มีการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและความร่วมมือท่ีมีต่อสังคม
ส่วนรวม 
   4.4  ประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑท่ี์ศูนยก์ารเรียนก าหนด 
  5.  ระบบประกนัคุณภาพภายใน 
   5.1 จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในศูนยก์ารเรียน 
   5.2 ใหถื้อว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
   5.3 วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายในเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา 
          นอกจากน้ี เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทในประเทศไทย         
มีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีก าหนดพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 จึงไดก้ าหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก ไดแ้ก่ 
  องค์ประกอบการประกนัคุณภาพภายใน 
  1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ มีการก าหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตวับ่งช้ีหลกัเพือ่วดั
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ 
  2. การเรียนการสอน 
   2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
   2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียน 
การสอนซ่ึงบุคคล องคก์ร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
   2.4 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ์
   2.5 มีระบบสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าท าการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
  3. กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 
   3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
   3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
ของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
  4. การวิจยั 
   4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
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   4.2 มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
  5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ
แก่สงัคมตามเป้าหมายของสถาบนั 
  6. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  7. การบริหารและการจดัการ 
   7.1 สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถผลกัดนั
สถาบนัใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
   7.2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 
   7.3 มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์รการเรียนรู้ 
   7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากราบุคคลเพื่อพฒันาและธ ารงไว้
ใหบุ้คลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   7.5 มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 
  8. การเงินและงบประมาณ 
   8.1 มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย  การตรวจสอบ  
การเงินและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   8.2 มีการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัร่วมกนั 
  9. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพ 
   9.1 มีระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 
   9.2 มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 
  ปรัชญา  เวสารัชช์ (2545:8-10) ไดร้ะบุองคป์ระกอบส าคญัของการจดัการศึกษา    
มี 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
  1. สาระเน้ือหาในการศึกษา ในกรณีท่ีมีการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ ผูจ้ดัการ
ศึกษามกัจดัท าหลกัสูตรเป็นตวัก าหนดเน้ือหาสาระ หลกัสูตรเหล่าน้ีอาจเป็นหลกัสูตรกลางท่ีใช้
ส าหรับการศึกษาแต่ละระดบั แต่ขณะเดียวกนักค็วรเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจดั
เน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ินได้ด้วย เน้ือหาสาระในการศึกษานั้ นควรทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ เหมาะสมกับความต้องการของผูเ้รียน และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา ทั้งน้ีครูตอ้งทบทวนเน้ือหาสาระท่ีตนสอนเพื่อปรับแก้ไขให้ถูกตอ้งทนัสมยั และให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน หากเห็นวา่เน้ือหาผดิพลาดหรือลา้สมยั ควรแจง้ผูบ้ริหารใหท้ราบ 
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  2. ครู ผูส้อนหรือผูใ้หก้ารเรียนรู้ ผูถ่้ายทอดเน้ือหาสาระไดแ้ก่ครูและอาจารย ์ซ่ึง
ถือเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพชั้นสูง บุคคลเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการศึกษาอบรมมาทั้งในดา้นเน้ือหาและ
วิธีการถ่ายทอด เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เง่ือนไขส าคญัประการหน่ึงส าหรับครูและอาจารยคื์อตอ้งมีความต่ืนตวัอยู่เสมอ      
ในการติดตามเรียนรู้เน้ือหาวิชาการวิชาชีพใหม่ๆ และวิทยาการดา้นการเรียนการสอนตลอดเวลา 
บางกรณีตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้วิจยัเพือ่ใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ๆดว้ย อน่ึง ครูและอาจารยต์อ้งพฒันา
ความสามารถในการประยกุตส์าระเน้ือหาและองคค์วามรู้ใหม่ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม  
  3. ส่ือและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา ส่ือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อาคาร สถานท่ี 
โต๊ะ เกา้อ้ี กระดานเขียน หนงัสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัท่ีมีราคาแพง
ทั้งหลาย เช่น อุปกรณ์ในหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่ือและอุปกรณ์เหล่าน้ี
เป็นส่วนประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดการศึกษาครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีหน้าท่ี
รับผิดชอบ ดูแลให้ส่ิงเหล่าน้ีมีอยา่งเพียงพอ อยู่ในสภาพใชง้านได ้และใชส่ื้อเหล่าน้ีเป็นส่วนช่วย
ให้เกิดการถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูท่ีมีคุณภาพตอ้งสามารถ
ผลิตและพฒันาส่ือและอุปกรณ์การศึกษาส าหรับการสอนของตนดว้ย 
  4. รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การศึกษายุคใหม่นั้นมีความแตกต่างไปจาก
การศึกษายคุก่อนซ่ึงเนน้ท่ีตวัครู ระบบการศึกษายคุใหม่เนน้ความส าคญัท่ีตวัผูเ้รียน ดงันั้น รูปแบบ
วิธีการเรียนการสอนใหม่จึงแตกต่างไปจากเดิม จึงเกิดค าว่า “ปฏิรูปการเรียนรู้” ซ่ึงน าไปสู่
กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
การน าชมนอกสถานท่ีเรียน การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือประกอบ รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆน้ี 
ผูส้อนพึงระมดัระวงัเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม และจ าเป็นตอ้งใช้ความคิด
สร้างสรรคป์ระกอบกบัการท าความเขา้ใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผูเ้รียนของตน  
  5. ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการศึกษา ในการจดัการศึกษายงัมี
ผูท่ี้รับผิดชอบท่ีอาจไม่ได้เป็นผูถ่้ายทอดโดยตรงอีกหลากหลาย ได้แก่ ผูบ้ริหารซ่ึงมีหน้าท่ีจัด
การศึกษาท่ีตนรับผิดชอบให้เป็นไปโดยเรียบร้อยน าไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ และยงัจ าเป็นตอ้งมี
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนร่วมด้วย เช่น เจ้าหน้าท่ีธุรการ งานทะเบียน งานโภชนาการและ
สุขอนามยั รวมทั้งฝ่ายสนบัสนุนอ่ืนๆ 
  6. เงินทุนสนบัสนุน การจดัการศึกษาเป็นเร่ืองของการลงทุน ซ่ึงผูล้งทุนอาจเป็น
รัฐบาลในฐานะผูรั้บผิดชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูป้กครอง ผูเ้รียน ชุมชน เป็นตน้ เงินทุน
เหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีช่วยใหก้ารจดัการศึกษาเกิดผลตามเป้าหมาย 
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  7. สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม การจดัการศึกษาในระบบท่ียงัตอ้งอาศยั
ชั้นเรียนยงัเป็นส่ิงจ าเป็น  ดงันั้นอาคารสถานท่ี ห้องเรียน และบรรยากาศแวดลอ้มท่ีใชใ้นการจดั
การศึกษาจึงเป็นส่วนท่ีขาดไม่ได ้ถึงแมจ้ะมีการจดัการศึกษาโดยใชส่ื้อทางไกลก็ตาม ก็ยงัตอ้งมี
สถานท่ีส าหรับการบริหารจดัการ การผลิตและถ่ายทอดส่ือ หรือการท างานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในกรณีท่ียงัตอ้งใชอ้าคารเป็นสถานท่ีส าหรับจดัการเรียนการสอน ส่ิงท่ีผูบ้ริหารและผูจ้ดัการศึกษา
ตอ้งสนใจดูแลคือความเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภยั และการมีบรรยากาศแวดลอ้มท่ีเอ้ือการเรียนรู้  
ส่วนครูก็ต้องรับผิดชอบในการจัดบรรยากาศในชั้ นเรียนให้เหมาะสม หากจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณปรับปรุงกค็วรแจง้ผูบ้ริหารใหช่้วยด าเนินการ 
  8. ผูเ้รียนหรือผูศึ้กษา ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นท่ีสุดของการจดัการศึกษา เพราะ
ผูเ้รียนคือผูรั้บการศึกษา และเป็นเป้าหมายหลกัของการจัดการศึกษา การปรับเปล่ียนความรู้และ
พฤติกรรมของผูเ้รียนเป็นดชันีช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิของการจดัการศึกษา การจดัการศึกษาจึงครอบคลุม
ขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ การใหก้ารศึกษา
อบรม การประเมิน และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ีเป้าหมายการจดัการศึกษาใน
ภาพรวมจึงมิไดจ้  ากดัวงแคบเฉพาะในสถานท่ี แต่มุ่งท่ีตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีปรัชญาพื้นฐานส าคญั
คือ “ทุกคนตอ้งเป็นส่วนส าคญัของการจดัการศึกษา และการศึกษาตอ้งจดัส าหรับคนทุกคน” 
  วีระเทพ ปทุมเจริญวฒันา (2545) ไดน้ าเสนอองคป์ระกอบท่ีส าคญัของกระบวนการ
ศึกษาและการเรียนรู้ คือ การเพิ่มบทบาทของชุมชน  ตลอดจนการเพิ่มบทบาทของโรงเรียนชุมชน  กล่าว
โดยสรุปรูปแบบของการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จะมีลกัษณะดงัน้ี 
  1. การเรียนรู้จะตอ้งเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยตอ้งให้โอกาสการ
เรียนรู้ในทุกรูปแบบ เช่น การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวการเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน การเรียนรู้จาก
ชุมชน  การเรียนรู้จากส่ือประเภทต่างๆ  ตลอดจนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  ท่ีเป็นการเรียนใน
โรงเรียนและการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนนอกโรงเรียน 
  2. การเรียนรู้จะตอ้งเนน้รูปแบบท่ีผูเ้รียนเป็นผูริ้เร่ิมและจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ย
ตวัผูเ้รียนเอง เทคโนโลยทีางการศึกษาไดช่้วยเปิดโอกาสท่ีจะช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะ
เป็นผูเ้รียนท่ีมีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพนัธ์ และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือส่ือเทคโนโลยี        
ทางการศึกษา ช่วยใหผู้ไ้ม่รู้หนงัสือไดเ้กิดการเรียนรู้ในกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต 
  3. การศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมซ่ึงเป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้บทบาท
ครูและหนงัสือเป็นหลกั โดยท่ีครูคือผูท่ี้ท ากิจกรรมการเรียนทุกอย่างและนกัเรียนคือผูรั้บ ในการ
เรียนรู้แบบใหม่จ าเป็นตอ้งเนน้บทบาทของผูเ้รียนให้เป็นผูแ้สดงหรือผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
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ตนเองพร้อมทั้งตอ้งเปล่ียนทศันะใหม่ว่าการเรียนรู้จะตอ้งอยูบ่นรากฐานของการให้ การไดก้ระท า
กิจกรรม  และการคิดสร้างสรรคพ์ฒันานบัตั้งแต่อายเุร่ิมแรกของวยัเดก็ 
  4. การเรียนรู้จะตอ้งเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ภายใตก้ารริเร่ิมของผูเ้รียน ซ่ึงมี
ความจ าเป็นตอ้งมีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดร่้วมกิจกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย  
การแสวงหาความรู้โดยเร่ิมจากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้และน าความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหาจริง 
  วีระพนัธ์  สิทธิพงศ ์(2541:51)  ไดก้ล่าวว่า องคป์ระกอบการจดัการอาชีวศึกษาให้
ไดคุ้ณภาพนั้น มองจากความเช่ือในดา้น จดัเพื่อใคร จดัเม่ือใด และจดัอย่างไรแลว้ ส่ิงท่ีมีอิทธิพล
เก่ียวขอ้งกบัการจดัอาชีวศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการศึกษาไดแ้ก่ 
  1. ครูอาชีวศึกษา  ครูผูส้อนตอ้งมีลกัษณะผูถ่้ายทอดวิชาความรู้ดา้นทฏษฎีเป็น
อย่างดี พร้อมๆ กบัเป็นผูท่ี้สามารถจดัระบบและกลวิธีการฝึกปฏิบติัให้ผูเ้รียนเกิดความช านาญ       
ครูสอนวิชาทฤษฎีจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนแบบหน่ึง ขณะท่ีครูปฏิบติัจะตอ้งมีความช านาญและมี
ทกัษะสูงในดา้นปฏิบติั 
  2. หลกัสูตรและวิธีสอน หลกัสูตรเรียนวิชาชีพจะเป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
และแตกต่างกนัออกไป  เช่น หลกัสูตรวิชาชีพท่ีตอ้งการผลผลิตส าเร็จแลว้ออกไปท างานไดก้จ็ะตอ้งฝึกฝน
ผูเ้รียนทางดา้นทกัษะมากกวา่ทฤษฎี ส่วนหลกัสูตรท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาต่อในระดบัสูงก็จะมี
ลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันออกไป ส าหรับรายวิชาเรียนบางหมวดวิชาในหลกัสูตรอาชีวศึกษา เช่น 
รายวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์อนัเป็นวิชาพื้นฐานท่ีทุกคนตอ้งเรียน ก็ยอ่มมีลกัษณะพิเศษออกไป 
คือ จะไม่เป็นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ เช่น การศึกษาสายสามญั แต่จะเป็น
คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกตไ์ปทางวิชาชีพ เป็นตน้ ดา้นเทคนิคการสอน วิธีสอนทฤษฎีหรือ
ปฏิบติัก็ตอ้งจดัให้เหมาะสมกบัสภาพท่ีแทจ้ริง การจดัห้องเรียน จ านวนผูเ้รียน ห้องฝึกปฏิบติังานหรือ
หอ้งประลอง ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งมีขอ้แตกต่างจากการศึกษาสายสามญัอยา่งแน่นอน 
  3. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือนับเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับ  
การอาชีวศึกษา การเรียนการสอนงานอาชีพให้คนสามารถปฏิบติังานได ้พฤติกรรมดา้นทกัษะ             
มีความส าคญัทดัเทียมกบัดา้นพุทธิ หรือบางกรณีอาจส าคญัมากกว่า ชัว่โมงการฝึกปฏิบติัตอ้งใช้
เวลานาน วสัดุฝึกเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือจะตอ้งมีพร้อมและเพียงพอกบัจ านวนนักเรียนท่ีฝึก ดงันั้น
สถาบนัการศึกษาท่ีจัดอาชีวศึกษาอย่างได้ผลนั้น จ าเป็นตอ้งลงทุนด้านเคร่ืองมือ และอุปกรณ์      
การเรียนการสอนสูงมาก การจดัการศึกษาจึงจะบรรลุผล 
  4. ผูบ้ริหารและการบริหาร ผูบ้ริหารศึกษาอาชีวะจะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจ
อยา่งแทจ้ริงในสภาพงานของแต่ละอาชีพ และสามารถเลือกใชว้ิธีการบริหารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
ทั้งในเร่ือง การจดัการเรียนการสอนหอ้งทดลอง หอ้งฝึกปฏิบติัการ การจดักลุ่มเรียน ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
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เทคนิควิธีการบริหารงานและบริหารหลกัสูตรอาชีวศึกษา ในหลกัสูตรอาชีวศึกษาแต่ละสาขา
ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้อาจเลือกใชห้ลักและวิธีการบริหารท่ีแตกต่างกนั ความสะดวกและคล่องตวัใน
การด าเนินงานเท่านั้นท่ีจะส่งผลใหก้ารจดัอาชีวศึกษาประสบผลส าเร็จ 
  ชยัยงค ์พรหมวงศ์ (2523) กล่าวว่า องคป์ระกอบท่ีสมบูรณ์ของระบบการศึกษาจะ
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกัดงัน้ี 
  1. ดา้นบริหาร 
  2. ดา้นวิชาการ 
  3. ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 
  สุวฒัน์วฒันวงศ ์(2551: 3) ไดก้ล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีการสอนทางอาชีวศึกษาว่า  
การใชว้ิธีการสอนแบบสะทอ้นกลบั (Reflective thinking) ซ่ึงการสอนแบบสะทอ้นกลบั เกิดจาก
แนวคิดดิวอ้ี (John Dewey) สามารถเกิดข้ึนไดก้บัผูส้อนท่ีมีมุมมอง โดยอาศยัประสบการณ์จากใน
ชั้นเรียนทั้งดา้นดี-บวก (Positive) และในดา้นลบ (Negative) ถา้หากครูให้ความสนใจกบั
สถานการณ์ในการเรียนการสอน โดยมีการสังเกตและการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ในหอ้งเรียน  ก็จะ
พบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ-ผลและสามารถน าไปก าหนดเป็นสมมติฐานได ้(Hypothesized 
cause-and-effect relationships) ช่วยในการพฒันาผลการการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมากเน่ืองจากตวั
ครูเองจะมีคุณลกัษณะดีๆอยูห่ลายประการ คือ  การกระตือรือร้น (Active) ความมุ่งมัน่ (Persistent) 
มีใจกวา้ง (Open-minded) มีความรับผดิชอบในบทบาทดา้นวิชาการ ดงันั้นการเป็นผูส้อนท่ียอมรับ
การสะทอ้นกลบัจึงถือไดว้า่เป็นผูส้นใจการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life longlearner) 
  นอกจากน้ี สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2551:17-25) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบในการพฒันา
หลกัสูตรครุศึกษาทางอาชีวศึกษาว่าจากการเปล่ียนแปลงดา้นสังคมและการเมือง ทางดา้นโลกของ
การท างานท่ีตอ้งการความรู้และทกัษะมากข้ึน การส่งเสริมทางการศึกษา การฝึกอบรม เพื่อให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆเช่นการศึกษาทางไกล การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
ส่วนบุคคล รวมถึงการจดัสอนวิชาเพื่อช่วยพฒันาอาชีพ (Career Development) น าไปสู่การพฒันา
อาชีพท่ีเหมาะสม โดยการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพ มีประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีควรพิจารณา คือ 
  1. หลกัสูตรทางเทคนิคและอาชีวศึกษาท่ีเหมาะสมกบัยคุโลกาภิวตัน์ 
  2. พฒันาวิธีการเรียนรู้ให้ทนัสมยั เช่น การศึกษาทางไกล การใชค้อมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนรู้ 
  3. การจดัการศึกษาต่อเน่ืองและการศึกษาตลอดชีวิตทางดา้นอาชีวศึกษา 
  4. การยกสถานภาพของเทคนิคและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 
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  5. การจดัการศึกษาทัว่ไป (General education) ให้สัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัวิชา
ทางเทคนิคและอาชีวศึกษา ตลอดจนใหส้ามารถน าไปศึกษาในระดบัอุดมศึกษาได ้
  ดา้นการเรียนรู้ เนน้การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (Self-directed learning) ซ่ึงเป็น
กระบวนการซ่ึงผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ และตัดสินใจว่าต้องการเรียนรู้ส่ิงใด  
หลังจากนั้ นจะก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ รวมทั้ งการระบุถึงวิธีการคน้ควา้ท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จ  จนกระทัง่สุดทา้ยผูเ้รียนสามารถตรวจสอบทบทวนถึงผลสัมฤทธ์ิและความส าเร็จใน
การเรียนของตนเองได ้
  โดยทั้ งน้ีสามารถสรุปองค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาได้ 4 
ประการ คือ 
  1. หลกัการเตรียมครูดา้นอาชีวศึกษาตอ้งมีเอกภาพ (Unity) โดยมีการประสาน
นโยบายมาตรฐานการผลิต การใชค้รู ตลอดจนหลกัสูตรการเตรียมครู และการศึกษาต่อเน่ืองของครู  
เนน้การจดัประสบการณ์ดา้นปฏิบติัควบคู่ไปกบัทฤษฎี 
  2. ลกัษณะของครูอาชีวศึกษาท่ีต้องการ คือ จะต้องมีคุณธรรมจรรยาของความ     
เป็นครู มีความสามารถในการสอน มีความสามารถในการวิจยัพฒันาตนเองและใฝ่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
  3. กระบวนการด าเนินงาน ในการผลิตครูทางอาชีวศึกษา เพื่อการพฒันาท่ี
ถูกตอ้ง ควรค านึงถึงการคดัเลือกผูเ้รียนท่ีมีใจรักในความเป็นครูโดยมีสติปัญญาอยู่ในขั้นสูงกว่า
เกณฑเ์ฉล่ียของนกัเรียนทัว่ไป การพิจารณาผูส้อนในสถาบนัผลิตครูอย่างพิถีพิถนั มีทกัษะในการ
สอนท่ีดี เป็นตวัอยา่งแก่นกัศึกษาไดดี้ น่าจะมีประสบการณ์อาชีพมาก่อนจะดีมาก การจดัหลกัสูตร
ควรสอดคลอ้งกบัตลอดแรงงาน 
  4. การประเมินผล โดยใช้วิธีการประเมินอย่างเหมาะสม เป็นการประเมินทั้ง
ระบบการจดัการผลิตครูอาชีวศึกษา ทั้งน้ีตอ้งประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรายวิชา และ
ประเมินผลหลกัสูตรเพื่อจะไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
  Allen C. and Quigley T. (1949) นกัอาชีวศึกษาคนส าคญัไดส้รุปทฤษฎีเก่ียวกบั
อาชีวศึกษาได ้16 ขอ้ ท่ีน าไปสู่การจดัการศึกษาแบบอาชีวศึกษาท่ีจะประสบความส าเร็จไวว้า่ 
  1. ความสามารถในการพฒันาผูเ้รียนให้มีนิสัยปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได้
เป็นอยา่งดี ตามมาตรฐานท่ีวางไว ้
  2. การพฒันาผูเ้รียนใหมี้นิสัยในการคิดใหไ้ดม้าตรฐาน 
  3. การพฒันาผูเ้รียนใหมี้นิสัยในการท างานใหไ้ดม้าตรฐาน 
  4. การจดัใหผู้เ้รียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความสามารถและความตอ้งการ 
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  5. การจดัใหผู้เ้รียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความถนดัและความสนใจ 
  6. จดัฝึกนิสัย ให้ผูเ้รียนไดมี้การฝึกซ ้ าๆ เพื่อให้เกิดทกัษะอาชีพท่ีเหมือนกบัการ
ท างานในชีวิตจริง 
  7. การสอนดว้ยครูท่ีมีประสบการณ์สูง 
  8. การฝึกใหผู้เ้รียนท าซ ้ าๆ กนั จนเกิดทกัษะถึงขั้นของมาตรฐานอาชีพ 
  9. การจดัใหมี้การฝึกไดถู้กตอ้งตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
  10. การสร้างนิสัยในการท างานให้กบัผูเ้รียน ดว้ยการฝึกให้สามารถใชเ้คร่ืองมือ 
อุปกรณ์จริงท่ีมีขนาด คุณภาพเท่ามาตรฐานของตลาดแรงงาน 
  11. เน้ือหาวิชาตอ้งเขียนโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีท างานอยูใ่นวงการนั้นๆ 
  12. การเนน้ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเน้ือหาท่ีเฉพาะอาชีพนั้น อยา่งเช่ียวชาญจริงๆ 
  13. การปฏิบติัตามทฤษฎีแห่งการบริการ (The Service Theory)  คือ การใหบ้ริการ
ท่ีจะเกิดประโยชน์กบักลุ่มท่ีประกอบอาชีพนั้น โดยการค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  14. การปฏิบติัตามทฤษฎีของกลุ่มผูเ้รียน (Working Theory of Group 
Characteristics) คือ การผลิตผูเ้รียนให้ตรงตามความตอ้งการของสังคมและจดัให้เหมาะสมกบั
ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มท่ีปฏิบติังาน 
  15. การปฏิบติัตามทฤษฎีของการบริหารแบบยืดหยุน่ (The Theory of Elastic 
Administration)  คือการบริหารอาชีวศึกษาจะตอ้งเปล่ียนแปลงและปรับปรุงไปตามความตอ้งการ
ของสงัคม และใหท้นัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
  16. การปฏิบติัทฤษฎีแห่งค่าใชจ่้าย (The Cost Theory) และครูอาชีวศึกษาตอ้งไม่
ยอมประนีประนอม (The Principle of Compromise) ในการท่ีจะลดตน้ทุนการฝึกและการใชจ่้าย
เก่ียวกบัวสัดุ  จนท าใหก้ารฝึกไม่เพียงพอและขาดมาตรฐาน 
  ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2542 : 21)ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการอาชีวศึกษา
ว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามตอ้งการ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการบุคคล ความตอ้งการสังคม และความตอ้งการของประเทศชาตินั่นคือ 
บุคคลสามารถประกอบอาชีพไดแ้ละด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข ไปในลกัษณะท่ีการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ องค์ประกอบของการ
อาชีวศึกษาจ าแนกตามความส าคญัออกเป็น 2 ระดบั 
  1. องคป์ระกอบหลกั หมายถึง องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัยิง่ เป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ในการจดัดา้นวิชาชีพ ไดแ้ก่ หลกัสูตรครูผูส้อน นกัเรียนนกัศึกษา และการจดัการเรียนการสอน 
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  2. องค์ประกอบรอง หมายถึง องค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนให้จดัการ 
ศึกษาดา้นวิชาชีพไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ไดแ้ก่ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคาร สถานท่ี 
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร วสัดุฝึก  และงบประมาณ  เป็นตน้ 
  นอกจากน้ี ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2542 : 176) ไดก้ล่าวถึงการฝึกงานว่าเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนในระดบัอาชีวศึกษาและองคป์ระกอบส าคญัของการฝึกทกัษะ
ปฏิบติั เช่น  เคร่ืองจักรอุปกรณ์  ผูส้อนและบุคลากรต่างๆ  จ าเป็นตอ้งมีพร้อมทั้ งจ านวนและ
สมรรถภาพ จึงจะท าให้การฝึกฝีมือด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ความพร้อมขององคป์ระกอบ
ต่างๆ มีดงัน้ี 
  1. ลกัษณะทางกายภาพและศกัยภาพของโรงฝึกงาน  สามารถใชป้ระโยชน์ได้
ตามความตอ้งการ  มีการจดัการใชพ้ื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือจะตอ้งมีจ านวนท่ีไดส้ดัส่วนเหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน
ท่ีเขา้ฝึกงาน 
  3. มีผูส้อน เจา้หนา้ท่ีอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  4. มีการใชเ้คร่ืองมือและวสัดุฝึกอย่างถูกตอ้งไดม้าตรฐานตามสภาพความเป็น
จริงในวงการอุตสาหกรรม 
  ปรียาพร  อนุตรโรจน์ (2542 : 237-238) ไดส้รุปเก่ียวกบัการจดัการศึกษาดา้น
อาชีวศึกษาในทศวรรษหนา้  ควรค านึงถึงลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
  1. ดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
       1.1 หลกัสูตรอาชีวศึกษาควรเนน้การปฏิบติั เพื่อการประกอบอาชีพใหม้ากข้ึน 
   1.2  การพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาควรใหห้น่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนใน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นผูใ้ชผ้ลผลิตของหลกัสูตร 
   1.3  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรอาชีวศึกษาควรมุ่งเพื่อพฒันาสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมในสงัคมไทย 
   1.4  กระบวนการจดัการเรียนการสอนควรค านึงถึงจริยธรรม และคุณธรรม
เพื่อเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
  2.  ดา้นคุณลกัษณะผูเ้รียน 
   2.1  มีศกัยภาพทางการผลิตเสมอศกัยภาพทางบริโภค 
   2.2  มีสมรรถนะท่ีจะแปลงผลผลิตของตนเป็นผลิตภณัฑไ์ด ้
   2.3  รักงานอาชีพ 
   2.4  มีคารวธรรม  สามคัคีธรรม  และปัญญาธรรม 
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   2.5  รักความสุจริต  รับผดิชอบงาน  มีมานะและอดทน 
  3.   ดา้นการจดัอาชีวศึกษา 
   3.1  ควรจดัร่วมกนัระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ คือให้นกัเรียน
ปฏิบติัจริงในสถานประกอบการ แต่เรียนทฤษฎีแบบปฏิบติัพื้นฐานท่ีสถานศึกษา 
   3.2  การจดัการอาชีวศึกษาควรจดัแบบครบวงจร คือ ใหก้ารศึกษา การนดัพบ  
การจดัการ การแปรรูป การผลิต ตลอดจนแรงงาน 
   3.3  การจดัการอาชีวศึกษาควรจดันอกระบบโรงเรียนในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน 
  4.  ดา้นความร่วมมือจากสถานประกอบการ 
   4.1  สมาคมนกัวิชาชีพควรมีบทบาทในการช่วยพฒันาคุณภาพดา้นวิชาการ 
   4.2  สมาคมอุตสาหกรรมและหอการคา้ควรมีบทบาทในการอ านวยการศึกษา
ภาคเอกชน 
   4.3  สมาคมนักวิชาชีพควรมีหน้าท่ีในการตรวจสอบคุณภาพ และควบคุม
มาตรฐานวิชาชีพ 
   4.4  บริษทั ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบอาชีพอิสระต่างๆ 
ควรมีบทบาทในการด าเนินการศึกษาภาคเอกชน 
  5.  ดา้นการบริหารอาชีวศึกษา 
   5.1  การบริหารงานด้านอาชีวศึกษาควรเน้นการติดตามผล ประเมินผล       
การวิจยัและพฒันางานใหม้ากข้ึน  ตลอดทั้งใหมี้การฝึกอบรมดว้ย 
   5.2  การบริหารการอาชีวศึกษา ควรมีการกระจายอ านาจไปสู่ส่วนภูมิภาค 
   5.3  ผูบ้ริหารในระดบัอาชีวศึกษาควรมีบทบาทในการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ชุมชน และสถานประกอบการ 
   5.4  ผูบ้ริหารในระดับอาชีวศึกษาควรมีบทบาทเก่ียวกับการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
   5.5  องคก์ารหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารอาชีวศึกษา ควรจะมีการ
ประสานงานร่วมกนั 
   5.6  ควรมีคณะกรรมการระดบัชาติ เป็นผูก้  าหนดนโยบายการอาชีวศึกษา 
  6.   ดา้นกฎ ระเบียบของการอาชีวศึกษา 
   6.1  การจัดให้มีการอาชีวศึกษาในรูปของโรงเรียน โรงงานควรมี พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการฝึกอาชีพ 
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   6.2  ควรมีกฎหมายสนบัสนุนใหเ้อกชนฝึกอาชีพ หรือใหเ้อกชนจ่ายค่าแรงแก่
เดก็ฝึกหดัต ่ากวา่ค่าแรงขั้นต ่า  หรือลดหยอ่นภาษีใหแ้ก่องคก์รเอกชนท่ีฝึกอาชีพ 
   6.3  ควรมีกฎระเบียบให้ครูผูส้อนในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาตอ้ง
เพิ่มพนูความรู้ โดยฝึกอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมระยะสั้นๆ ทุก 3.5 ปี 
   6.4  ควรมีกฎระเบียบให้สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาไดเ้ป็นแนวทางใน
การหางบประมาณตามนโยบายตนเอง นอกเหนือจากการใชง้บประมาณผน่ดิน 
  Fullan M. (2010:36) ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพไว ้8 ขอ้ คือ 
  1. การมุ่งเนน้ (Focus) อนัไดแ้ก่ การมีทิศทางท่ีชดัเจนและการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียน ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนผูบ้ริหารต้องมีก าร
บริหารงานท่ีเป็นศูนยก์ลางและเป็นเอกภาพเพื่อให้การท างานทุกส่วนด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน  
นอกจากน้ีต้องเพิ่มทกัษะและความรู้ของผูส้อน จูงใจให้ผูเ้รียนให้มีความต้องการเรียนรู้และ
หลกัสูตรท่ีน่าสนใจ มีความดึงดูดและทา้ทายผูเ้รียน 
  2. ขอ้มูล (Data) การน าขอ้มูลท่ีมีมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนนับว่าเป็นกล
ยทุธ์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของสถานศึกษา ขอ้มูลน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ความตอ้งการ
ของผูเ้รียนและจดัการเรียนการสอนไดต้อบสนองความตอ้งการผูเ้รียนไดต้รงจุด 
  3. ภาวะผูน้ า (Leadership) การพฒันาผูส้อน หลักการและภาวะผูน้ าเพื่อท่ีจะ
แบ่งปันผลการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพจากบุคคคนอ่ืนและจากการวิจยั  การวิจยัจะเนน้ในเร่ืองกล
ยุทธ์การสอนในรูปแบบต่างๆ โดยบทบาทของภาวะผูน้ า คือ ผูน้ าจะมีส่วนร่วมเสมือนเป็นผูเ้รียน 
ในการท างานกบัผูส้อนเพื่อทราบความตอ้งการในการสอน 
  4. แหล่งทรัพยากร (Resources) การจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมและงบประมาณ
พิเศษตามโอกาส รวมถึงตอ้งสนบัสนุนวตัถุประสงคห์ลกัในการเรียนรู้และการสอนในทอ้งท่ีนั้นๆ 
  5. ลดส่ิงบัน่ทอนประสิทธิภาพ (Reduce Distractors) ลดส่ิงต่างๆ ท่ีจะมารบกวน
ประสิทธิภาพของผูส้อนและหลกัการ/นโยบาย ไดแ้ก่  ระบบการบริหารท่ีมีขั้นตอนมากจนเกินไป  
ขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกนั  แนวทางท่ีคิดข้ึนส าหรับการเรียนท่ีไม่มีชั้นเรียนมากเกินไป  และ
ความขดัแยง้ต่างๆ ท่ีท าใหสู้ญเสียเวลา 
  6. ชุมชน (community) เก่ียวพนักบัครอบครัวและชุมชนรวมถึงหน่วยงานท่ีให้
การสนบัสนุนผูเ้รียนและนกัการศึกษา 
  7. การส่ือสาร (Communication) เป็นการส่ือสารท่ีตรงประเด็น มุ่งเนน้ใจความ
หลกัท่ีตอ้งการส่ือสารและอย่างทัว่ถึง  เช่น  การจดัการเรียนการสอน  การประสบความส าเร็จใน
การเรียน เป็นตน้ 
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  8. ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง (Esprit de Corps) ในการท างานร่วมกนั 
โดยผูส้อน อาจารยใ์หญ่ และระหว่างสถานศึกษาและทอ้งถ่ินนั้นๆภาคภูมิใจในส่ิงท่ีร่วมกนัท าและ
เสริมสร้างความแขง็แกร่งยิง่ข้ึน 
  Munson C. (2010) ไดร้ะบุปัจจยัความส าเร็จจากการท าการตลาดของสถานศึกษา ดงัน้ี 
  1. การขยายสถานศึกษาออกไป (Sprawling campuses) โดยอาศยัศิษยเ์ก่าหรือ
การเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงดา้นกีฬากเ็ป็นการท าการตลาดใหก้บัสถานศึกษาไดดี้ในขณะท่ีการ
แข่งขนักบัสถาบนัการศึกษาดว้ยกนัมีสูงจึงแข่งขนักนัดว้ยราคา  ดงันั้นการพฒันากลยุทธ์ท่ีจูงใจ
อาจารยท่ี์ปรึกษาโรงเรียนไฮสคูล และผูป้กครองจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญั 
  2. การเขา้ใหถึ้งกลุ่มเป้าหมาย (Reaching Target Applicants) ส าคญัมากท่ีตอ้งท า
การตลาดให้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอังการ สถานศึกษาท่ีเพิ่งเปิดหลกัสูตรใหม่ตอ้งมีกลยทุธ์การตลาด
เพื่อใหห้อ้งเรียนเตม็ รวมถึงตอ้งมีการพฒันาแผนการสรรหาและสร้างความสัมพนัธ์กบัไฮสคูลและ
อาจารยแ์นะแนวเพื่อช่วยในการท าการตลาดเพื่อใหก้ารลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย   
เวบ๊ไซทต์อ้งมีความน่าสนใจและดึงดูด และมีขอ้มูลการรับสมคัร การพาชมสถานศึกษา ขอ้มูลการ
ติดตามผล และกลยทุธ์การใชส่ื้อตอ้งประยกุตใ์หเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายตามหลกัสูตรท่ีตอ้งการ 
  3. การรักษานกัเรียน (Retention) คือ การท าให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนต่อไป    
สถานศึกษาตอ้งท าการตลาดตั้งแต่นกัเรียนยงัเรียนอยู่ตั้งแต่ปีแรก หรือปีท่ีสองเพื่อประชาสัมพนัธ์
ใหน้กัเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนต่อเน่ืองเพื่อใหก้ารเรียนส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  รวมถึงควรมี
ส่ิงจูงใจ เช่น early admission ทุนการศึกษา การช่วยเหลือทางการเงินหรือระบบพี่เล้ียง เป็นตน้ 
  4. การร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม (Industry Affiliations) นักเรียนคดัเลือก
สถานศึกษาโดยพิจารณาจากดา้นวิชาการ และความสามารถท่ีจะท าใหพ้วกเขาไดอ้าชีพ  ดงันั้นการ
ท าการตลาดตอ้งเนน้ไปท่ีความร่วมมือของสถานศึกษากบับริษทัท่ีเป็นผูน้ าทางภาคอุตสาหกรรม  
ส่ือทางการตลาดตอ้งเนน้ให้เห็นว่ามีบริษทัใดบา้งท่ีมาสรรหาพนกังานท่ีน่ี  มีการให้ทุนการศึกษา
และมีผูบ้ริหารมาเป็นแขกผูบ้รรยาย 
  การบริหารและการเรียนทางไกล (Executive and Distance Learning)ส่ิงน้ีสามารถ
น ามาเป็นกลยุทธ์ในการท าการตลาดไดก้ารประชาสัมพนัธ์การท างานอย่างมืออาชีพ นักศึกษาท่ี
ก าลงัเรียนอยู่และคณะต่างๆ  การเรียนแบบออนไลน์  การจดัชั้นเรียนตอนเย็นและในวนัหยุด  
ช้ีใหเ้ห็นวา่สถานศึกษามีความเป็นมืออาชีพและมีการใหบ้ริการท่ีสามารถแข่งขนัได ้
  Smith J. and Spurling A. (1999)ไดก้ล่าวว่า  กลยทุธ์ท่ีจะท าใหก้ารจดัการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าเร็จประกอบดว้ยโครงสร้างดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 6  ส่วนประกอบโครงสร้างกลยทุธ์การศึกษาตลอดชีวิต 
  การตลาดเฉพาะ (Generic Marketing) เป็นการตลาดในระดบัประเทศ เพื่อให้
ตระหนกัถึงแผนการศึกษาและการฝึกอบรมท่ีรัฐบาลไดด้ าเนินการโดยการช้ีแจงเหตุผล  วฒันธรรม
ท่ีสอดคลอ้ง กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดท่ีดึงดูด การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างท่ีเก่ียวขอ้งและ
ด าเนินการต่อเน่ืองในระยะยาว 
  ขอ้มูล ค  าแนะน าและการแนะแนว (Information , advice and guidance) คือ การ
จดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ มาตรฐาน ทนัสมยั เช่ือถือได ้น ามาใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงการใหก้ารแนะแนวทางแก่ผูส้นใจ 
  กรอบการด าเนินงานของสถาบนั (Institutional framework) ความชดัเจนของ
บทบาท ภาระกิจ การบริหารจดัการงบประมาณของสถาบนั 
  กรอบการจดัการจดัท าการตลาด (Market framework) ท่ีแตกต่างระหว่าง initial 
learning และ post-initial learning   
  หลกัสูตร (Curriculum) ตอ้งพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชไ้ด้ทนัทีเม่ือตอ้งการ เนน้การเรียนรู้ท่ีจะเรียน (learning how 
to learn) หรือการเรียนรู้ท่ีจะเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต   
  การประกนัคุณภาพ (Quality assurance)  
  1. ผูต้รวจสอบ ตอ้งท าให้เกิดความสอดคลอ้ง ระหว่างค าจ ากดัความและหลกัการ
ของวฒันธรรมใหม่ 
  2. การตรวจสอบจะไม่ยดึติดกบัแนวทางของรัฐบาลเท่านั้น 
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  3. รูปแบบการเรียนรู้ เทคนิค วิธีการตอ้งปรับใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนกลุ่มต่างๆ 
  4. การสอนตอ้งมีท่ีมาจากทฤษฎีท่ีสามารถอา้งถึงไดแ้ละรวมถึงจากงานวิจยั 
  5. ผูต้รวจสอบตอ้งพฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลท่ีสามารถสะทอ้นการเรียนรู้ได้
ทุกขั้นตอน 
  การชดเชยและการใหก้ารคุม้ครองลูกคา้ (Customer protection and redress) คือ 
การใหบ้ริการดา้นการเรียนรู้ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ตรงกบัความคาดหวงั 
  เทคโนโลยดีา้นการส่ือสารและขอ้มูล (Information and communications technology 
(ICT)) คือการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์  ดว้ยรูปแบบท่ี
หลากหลายและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
  คุณวุฒิและความน่าเช่ือถือ (Qualification and credits) เป็นส่ิงส าคญัในตลาดแรงงาน  
ต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ส่ิงส าคญัคือการปรับรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณวุฒิและหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกนั 
   WilsonL. A.&HayesR. E. (2000) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์ของนกัการศึกษาต่อเน่ืองท่ี
ประสบความส าเร็จไวว้่า การจดัการศึกษาต่อเน่ืองท่ีไดผ้ลหากใชว้ิธีการแบบเดิมอนัไดแ้ก่ การ
บรรยายและการสัมมนา ไม่เพียงพออีกแลว้ หากตอ้งมีการประเมินความตอ้งการโดยพิจารณา
จุดอ่อน จุดแข็งของผูเ้รียน นั่นคือตอ้งก าหนดความตอ้งการทางการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจง การ
ติดตามประเมินผลเพื่อขยายความตอ้งการท่ีไดร้ะบุ การเพิ่มทกัษะในการพฒันาหลกัสูตร ส่ือและ
อุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยแีละความสามารถในการจดั/กระจายหลกัสูตรท่ีหลากหลายรูปแบบ 
  นกัการศึกษาต่อเน่ืองตอ้งปรับตวัส าหรับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตอ้ง
พฒันาความสามารถด้านใหม่ๆ การสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึน  การประเมินความต้องการ       
การออกแบบและการจดัการสอนท่ีเน้นการปฏิบติั การประเมินผลท่ีเน้นผลงาน การศึกษาเพื่อ        
อาชีพ และการศึกษาทางไกล บทบาทนักการศึกษาแบบเดิมจะเปล่ียนไปเป็นท่ีปรึกษาผลการ
ปฎิบติังาน (Performance consultant) ต่อวิชาชีพท่ีดูแล และต่อผูป้ระกอบการและต่อพวกเขาเอง  
ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งสร้างความสมดุลยข์องหลกัการจดัการศึกษาท่ีดีและความตอ้งการของสถาน
ประกอบการท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึงการปรับกลยทุธ์การบริหารตน้ทุนส าหรับการออกแบบ พฒันาและจดั
หลกัสูตรดา้นการศึกษาต่อเน่ือง 
  กล่าวโดยสรุปองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาทัว่ไปนั้น   
หากจดักลุ่มองคป์ระกอบหลกัๆ จะสามารถจดัไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
  1. กลุ่มการบริหารการศึกษา ประกอบดว้ย  
   1.1 การบริหารงานภายในสถาบนัการศึกษา 
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   1.2 ผูน้ า/ผูบ้ริหาร 
   1.3 การตลาด ท่ีเนน้เชิงพาณิชยม์ากยิง่ข้ึน 
   1.4 เครือข่าย 
   1.5 เทคโนโลย/ีนวตักรรม 
   1.6 งบประมาณ 
  2. กลุ่มการจดัการศึกษา   
   2.1 หลกัสูตร/การเรียนรู้ 
   2.2 ผูส้อน 
   2.3 ผูเ้รียน 
   2.4 ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ สถานท่ี 
 
 

 6.3 องค์ประกอบของการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ 
  Allen M. (2002)  กล่าวว่า สถาบนัการศึกษาท่ีจดัโดยสถานประกอบการมีช่ือเรียก
ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยับรรษทั วิทยาลยัอคาเดมี ศูนยก์ารเรียนรู้ ทั้งหลายเหล่าน้ีลว้นมี
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั คือ การจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรและ
เพื่อพัฒนาองค์กร ในด้านของสถานประกอบต่างๆ ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ ง
สถาบนัการศึกษาของตนเองหลายประการเช่น  การขาดแคลนบุคลากรเฉพาะดา้น  ความตอ้งการ
เป็นตน้แบบในการพฒันาคน (เสมา พูลเวช, 2555) การดูแลดา้นอาชีพและโอกาสทางการศึกษา    
แก่พนกังาน และความตอ้งการให้ลูกคา้ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด (Galagan P., 2011) เป็นตน้   
ซ่ึงทั้งหมดตอ้งตอบเป้าหมายและกลยทุธ์ขององคก์รเป็นส าคญั  โดย Philip J.J. (2004) ไดก้ล่าวว่า
สถาบันการศึกษาเหล่าน้ีเป็นกระบวนการให้พนักงานทุกระดับได้มีประสบการณ์การเรียนรู้       
และจ าเป็นต่อการปฏิบติังานและส่งผลดีต่อธุรกิจต่อไป (FresinaA.,1997) ให้ความเห็นว่า
สถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการเหล่าน้ีถูกจดัตั้งข้ึนมาดว้ยบทบาทเชิงกลยทุธ์ ดงัน้ี  
  1. พฤติกรรมท่ีถาวรและแขง็แกร่ง (Reinforcing and perpetuating behavior) เป็น
ส่ิงส าคญัส่ิงแรกท่ีตอ้งมี คือ หลกัสูตรท่ีสะทอ้นให้เขา้ใจวฒันธรรมองคก์รเพื่อสร้างความเขา้ใจใน
องคก์รท่ีปฏิบติัขอ้น้ีไดเ้ป็นอยา่งดีไดแ้ก่  Disney และ Federal 
  2. การบริหารการเปล่ียนแปลง (Managing Change) เป็นงานส าคญัท่ีองคก์รตอ้ง
สร้างสรรค์ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ด้วยกิจกรรม หลักสูตรต่างๆ ท่ีถูกออกแบบให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์ 
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  3. การขบัเคล่ือนและจดัรูปแบบองคก์ร(Driving and shaping the organization)
โดยผูน้ าองคก์รตอ้งการก าหนดทิศทางและอนาคตของสถาบนัการศึกษา ในขั้นน้ีหลกัสูตรและ
กิจกรรมเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงจะถูกน ามาใชเ้พื่อส ารวจหารูปแบบใหม่ท่ีตอ้งการ 
  Allen M. (2002)  ไดร้ะบุรูปแบบของสถาบนัการศึกษามีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่  การ
ฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว การฝึกอบรมและพฒันาผูบ้ริหาร การจดัหลกัสูตรวิชาการท่ีมีหน่วยกิต  
จนถึงหลกัสูตรท่ีมอบปริญญา  
  การจดัการศึกษาให้ได้ผลดีประกอบดว้ยปัจจยัหลายประการโดยมีมุมมองจาก
นกัวิชาการและนกัปฏิบติัในสถานประกอบการใหแ้นวคิดดงัต่อไปน้ี 
  นิพนธ์  พวัพงศกร  ยงยทุธ แฉลม้วงษ์ และ ดิลกะ ลทัธพิพฒัน์ (2555) ไดก้ล่าวถึง
ปัจจยัร่วมเบ้ืองหลงัความส าเร็จในการจดัการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบัการท างานวา่ประกอบดว้ย 
  1. การเปิดหลกัสูตรและการเรียนการสอน “สนองความตอ้งการก าลงัคนของ
บริษทั/อุตสากรรม” โดยการพยากรณ์ความตอ้งการ เช่น ยบุหลกัสูตรท่ีไม่มีคนนิยม 
  2. จุดขายของสถาบนัการศึกษาใหม่  เช่น  
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  3. Work-based learning โดยเพิ่มหลกัสูตรฝึกงานท่ีเช่ือมโยงกบัระบบงานของ
โรงงาน/บริษทั  และสร้างแบบทดสอบมาตรฐานสมรรถนะนกัศึกษา 
  4. สถาบนัมีสมรรถนะสูง และ Accountability ไดแ้ก่ มีการลงทุนมาก มีเวลาและ 
ความเพียรพยายามของทุกฝ่าย ผูน้ าประสานงานอย่างเขม้แขง็ แรงจูงใจอาจารย ์ระบบการบริหาร  
ท่ีคล่องตวั ปรับตวัรวดเร็ว รับผิดชอบต่อบริษทัเอกชน คือ การผลิตได้เพียงพอและท างานได้ดี  
รวมถึงรับผดิชอบต่อผูป้กครอง คือ บุตรหลานไดง้านทนัที 100% 
  กุลธร เ ลิศสุริยะกุล (http://www.kulthorn.net)ได้กล่าวถึง แนวทางการจัด
การศึกษาท่ีเก่ียวพนักบัสถานประกอบการโดยมีองคป์ระกอบในการจดัการศึกษาดงัน้ี 
  1.  จุดหมายปลายทางของการจัดการศึกษา  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
คุณลกัษณะส าคญั อย่างน้อย 4 ประการของผูใ้ชแ้รงงานยุคใหม่ คือ มีความสามารถในการคิด        

โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ  บริหารงานโดย  
บมจ. ซีพีออลล ์ ผูบ้ริหารร้านสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟ
เวน่ 
 จบแลว้มีงานท า 100% 
 ค่าเทอมฟรี  (ปวช. ธุรกิจคา้ปลีก) 
 มีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
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มีความสามารถในการเรียนรู้มีความสามารถในการปรับตวั มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  
และมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
  2.  จดักระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มสภาพการท างานและกิจกรรมพฒันาบุคลากรของสถานประกอบการ 
  3. ปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัและลกัษณะการท างาน
ของสถานประกอบการ สามารถน าความรู้และทกัษะต่างๆไปใชเ้พื่อการพฒันางาน และคุณภาพ
ชีวิตอยา่งเหมาะสม 
  4. มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะส าคญัเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพสู่การแข่งขนั ได้แก่ 
ภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์ 
  5.   จดัการศึกษาดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย ยดืหยุน่ และบูรณาการ 
  6.   จดัให้มีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์จากการท างานและการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆของสถานประกอบการอยา่งเป็นระบบ 
  7.   ใหส้ถานประกอบการท่ีมีความพร้อมรับผดิชอบจดัการศึกษาเองทั้งระบบหรือ
มีส่วนร่วมจดั และประเมินผลบางหมวดวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการท างานของสถานประกอบการ 
และกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) 
  นอกจากน้ี  กุลธร เลิศสุริยะกุล (http://www.kulthorn.net) ได้กล่าวเพิ่มเติมถึง     
กลยทุธ์สู่ความส าเร็จในการจดัการศึกษาเพื่อยกระดบัแรงงานในสถานประกอบการดงัน้ี 
  1.  เข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
   1.1  วิจยัการตลาด 
   1.2  ระบบขอ้มูลผูเ้รียน 
   1.3  ระบบขอ้มูลเครือข่าย 
   1.4  ระบบสนบัสนุนผูเ้รียน 
   1.5  สร้างภาพลกัษณ์ใหม่ขององคก์ร 
   1.6  น าเสนอสินคา้คุณภาพ “การศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม” โดนใจผูใ้ชแ้รงงาน
และผูป้ระกอบการ 
  2.  ระบบบริหารจัดการเชิงรุกคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
   2.1  จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการโครงการเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล 
   2.2  จดัทีมงานฝ่ายการตลาดและลูกคา้สัมพนัธ์ ตอบไดทุ้กค าถามจดัการไดทุ้กเร่ือง 
   2.3  บริการเบด็เสร็จจุดเดียว One stop service 
   2.4  ผอ.ศนจ. เป็นประธานบริษทั ผอ.ศบอ.เป็นผูจ้ดัการสาขา 
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   2.5  ครู กศน. เป็นพนกังานขาย 
   2.6  จดัท า Mapping เพิ่มจุดบริการรับสมคัร บริการไม่มีวนัหยดุ 
   2.7  รับสมคัรผูเ้รียนตลอดปี 
   2.8  แนะแนวก่อนลงทะเบียน 
  3.  ผลติสินค้าคุณภาพ 
   3.1 พฒันาหลกัสูตร “การศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม” 
   3.2 ปรับระบบการเรียนการสอน การพบกลุ่มอุตสาหกรรม 
   3.3 สถานประกอบการร่วมก าหนดกิจกรรม 
   3.4 แรงงานไทยยคุใหม่ “พดูภาษาองักฤษได ้ใชค้อมพิวเตอร์เป็น 
   3.5 เป้าหมายเพื่อพฒันาทกัษะความรู้ และเพิ่มศกัยภาพการท างานควบคู่ไป
กบัการยกระดบัการศึกษาส าหรับผูใ้ชแ้รงงาน ใหจ้บมธัยมศึกษาข้ึนไป 
   3.6 ขยายการศึกษาระดบัปวช. ในโรงงาน 
   3.7  สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
     4.  สร้างพนัธมิตรเครือข่ายทีม่ีพลงั 
   4.1 องคก์รนายจา้ง 
    4.1.1 หอการคา้จงัหวดั 
    4.1.2  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั 
    4.1.3  สภาองคก์ารนายจา้ง 
    4.1.4  สโมสรโรตารี 
    4.1.5  ชมรมผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 
    4.1.6  สมาคมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 
   4.2 องคก์รลูกจา้ง 
    4.2.1  สภาองคก์ารลูกจา้ง 
    4.2.2  สหภาพแรงงาน 
   4.3 สถานประกอบการ 
   4.4 สถานศึกษาต่างสงักดั 
  5.   การตลาดเต็มรูปแบบ 
   5.1 รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ดว้ยส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ หลากหลายทัว่ถึง 
   5.2 จดัทีมการตลาดและลูกคา้สัมพนัธ์ 
   5.3 สนบัสนุนแบบเรียนฟรีส าหรับผูเ้รียนในโรงงาน 
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   5.4 จดังานเปิดโลกการศึกษาพฒันาอุตสาหกรรมไทย 
   5.5 ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ตามสถานการณ์ 
  6.  บริการถึงที่ Delivery 
   6.1 จดัการศึกษาในโรงงานทุกขั้นตอน 
   6.2 Mini Library 
   6.3 หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ี 
  Seidel P. (2010) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัความส าเร็จในการจดัฝึกอบรมของวิทยาลยั
ชุมชนวา่มี  5 ปัจจยัคือ 
  1. การสนันสนุนจากผู้น า (College Leadership Support) ซ่ึงไดแ้ก่ผูบ้ริหาร
สูงสุดของสถาบนัการศึกษา  และบอร์ดของวิทยาลยั  ผูบ้ริหารมีบทบาทในการพฒันาธุรกิจโดยการ
ใหค้  าแนะน ากบัผูน้ าในวิทยาลยัซ่ึงปัจจยัขอ้น้ีส าคญัทีสุด 
  2. วฒันธรรมของธุรกจิ (Business Culture) ท่ีตอ้งมี คือ วฒันธรรมของความรู้สึก 
เป็นเจา้ของ ซ่ึงตอ้งการความรับผิดชอบ การคิดอยา่งรวดเร็ว และเนน้การใหบ้ริการกบัลูกคา้และท่ีส าคญั 
ตอ้งคดัเลือกบุคลากรท่ีตรงกบัความตอ้งการของธุรกิจ หรือท่ีเรียกวา่กลุ่มดาวเด่น (Talent) นัน่เอง 
  3. การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ตอ้งมีระบบในการฝึกอบรมท่ี
เหมาะสมเพื่อแปลงทกัษะการปฏิบติังานไปสู่ท างานจริงได ้
  4. ระบบการเงิน (Business Financial Systems) ตอ้งบริหารอยา่งธุรกิจ โดยเป็น 
Profit & Loss Center ซ่ึงจ าเป็นตอ้งรู้ความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงมีระบบในการวดัผลดา้น
การเงินและจดัท าเป็นรายงาน 
  5. ระบบการบริหารธุรกจิและทรัพยากรมนุษย์ (HR and Business Systems)  
ตอ้งเป็นระบบท่ีตอบสนองความตอ้งการทางธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็ว  โดยเฉพาะการสรรหาพนกังาน
ท่ีมีความสามารถ  เพราะส่ิงน้ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้
  Walter D. and Rainbird M. (2007 : 393) ไดก้ล่าวถึงการวางกลยทุธ์ท่ีประสบ
ความส าเร็จส าหรับการแข่งขนัในองค์กรซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์เป็นกลยุทธ์ส าหรับการจัด
การศึกษา มี  4  ดา้นไดแ้ก่ 
  1. การจัดการความรู้ (Knowledge management)   
   1.1 การเช่ียวชาญดา้นการวิจยัและพฒันา 
   1.2 นวตักรรมดา้นกระบวนการและผลิตภณัฑ ์
   1.3 ความตระหนกัต่อธุรกิจ 
   1.4 การจดัการผลิตภณัฑ ์
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   1.5 ความเช่ียวชาญดา้นการตลาด 
   1.6 ทกัษะการบริหารจดัการตน้ทุน 
  2. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี 
   2.1 นวตักรรมกระบวนการการผลิต 
   2.2 การใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตเป็นฐาน  
   2.3 การเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลย ี
   2.4 การบริการ 
  3. การบริหารกระบวนการ 
   3.1 ตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า 
   3.2 การจดัการคุณภาพ 
   3.3 การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
   3.4 ท่ีตั้งท่ีมีตน้ทุนต ่า 
   3.5 บุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง 
   3.6 ความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ 
   3.7 ระบบการตอบรับท่ีรวดเร็ว 
   3.8 โดยภาพรวมแลว้มีตน้ทุนทุกดา้นต ่า 
  4. การบริหารความสัมพนัธ์ 
   4.1 ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ 
   4.2 ความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
   4.3 เครือข่ายท่ีเขม้แขง็ 
   4.4 การบริการท่ีรวดเร็ว  
   4.5 กระบวนการในการส่ือสาร สัง่การท่ีรวดเร็ว 
   4.6 การบริหารจดัการลูกคา้ 
   4.7 ระบบการรับประกนัท่ีมีประสิทธิภาพ 
   4.8 การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
   4.9 ระบบการตอบรับลูกคา้ท่ีสะดวก 
  การเรียนรู้ในสถานประกอบการนับเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ
ของการจดัการศึกษาในสถานประกอบการ อาชญัญา รัตนอุบล (2551 : 123-124)  ไดส้รุปปัจจยั
ส าคญัต่อการเรียนรู้ร่วมกนัในสถานประกอบการดงัน้ี 
  1. เปิดใจกว้าง 
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   เป็นการเปิดใจกวา้งของสมาชิกทุกคนในสถานประกอบการ ท่ีตอ้งการเรียนรู้
ร่วมกัน มีความส าคญัยิ่ง วิทยากร ผูจ้ดัการศึกษาในสถานประกอบการ ควรมุ่งสนับสนุน และ
ส่งเสริมการเปิดใจกวา้งทางความคิดของสมาชิกอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
  2. บรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ร่วมกนั 
   บรรยากาศแห่งความเคารพนบัถือในความสามารถของสมาชิกทุกคนในสถาน
ประกอบการอย่างเท่าเทียมกนัจะน าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพและสนบัสนุนให้
เกิดการจูงใจท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนัอีกดว้ย 
  3. เปิดโอกาสให้มีการสนทนา 
   การเปิดโอกาสให้สมาชิกในสถานประกอบการทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการ
สนทนา เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนั ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียน สนทนา ถกเถียงกนัดว้ยเหตุและผล เพื่อ
พฒันาความรู้ และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนไดมี้โอกาสซักถามขอ้สงสัยอย่างกวา้งขวาง ได้
แสดงออกถึงความรู้สึก ความคิดเห็น และมุมมองของการท างานในสถานประกอบการ ตาม
ต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมายเพื่อเป้าหมายของสถานประกอบการ สร้างความเช่ือ ค่านิยม  
เป้าประสงคข์องสถานประกอบการ จากการท่ีสมาชิกในสถานประกอบการไดมี้โอกาสสนทนา  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้จะช่วยสร้างความเช่ือ ค่านิยม  และเป้าประสงค ์ ความส าเร็จของ
สถานประกอบการ  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพของสมาชิกในสถาน
ประกอบการโดยรวม 
  สถาบันการศึกษาในองค์กรจึงสามารถเป็นแรงผลักดันในองค์กรไปสู่
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ เพราะประกอบดว้ยค่านิยมองคก์ร ส่ิงผลกัดนัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงและก่อใหเ้กิดการเจริญเติบโตและพฒันาในองคก์รทั้งหมด   
  นอกจากน้ีอารยา  เจริญกุล (สัมภาษณ์, วนัท่ี 3 สิงหาคม 2555) ผูช่้วยผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบริหารทุนมนุษยแ์ละพฒันาองคก์ร บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบั
การจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการวา่ควรมีปัจจยัความส าเร็จในการจดัการศึกษาท่ีส าคญัดงัน้ี 
  1. ผู้น า ต้องสนับสนุนอย่างจริงจังทั้ งด้านนโยบายเชิงวาจา ทรัพยากร และ
งบประมาณ 
  2. วิทยากรภายใน คนในธุรกิจต้องสามารถเป็นวิทยากรได้ เพราะการท่ีจะ
ถ่ายทอดความรู้ในธุรกิจนั้นๆ ไดดี้ตอ้งเป็นบุคลากรในองค์กรจึงตอ้งมีการสร้างวิทยากรภายใน
ข้ึนมาและในท่ีสุดจะกา้วไปสู่การจดัการความรู้ (Knowledge management) ในองคก์ร 
  3. วัฒนธรรมองค์กร ท่ีเนน้การเรียนรู้และการท่ีคนภายในองคก์รเช่ือมัน่และรับ
ฟังการถ่ายทอดของคนภายในองคก์รกนัเอง 
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  4. ช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เขา้ถึงบุคลากรไดม้ากท่ีสุดและเป็น
โอกาสให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์และได้รับความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เช่น การทัศนศึกษา             
E-learning และการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge sharing) เป็นตน้ เพราะส่ิงน้ีจะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  รวมถึงธนิกา  พีรคมั (สัมภาษณ์, วนัท่ี 12 กรกฎาคม2555) ผูช่้วยผูจ้ดัการแห่ง
โรงเรียนวิชาการโรงแรมแรมแห่งโรงแรมโอเรียลเต็ล ไดก้ล่าวว่า การจดัการศึกษาโดยโรงแรม    
โอเรียลเตล็ท่ีประสบความส าเร็จไดด้ว้ยองคป์ระกอบต่อไปน้ี 
  1. ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ เฉียบแหลมในการมองเห็นความส าคญัของการก่อตั้ง
โรงเรียนฯ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจโรงแรม รวมถึงการท่ีผูบ้ริหารให้
ความส าคญัในการเป็นหวัหนา้สาขาในวิชาต่างๆ ท่ีโรงเรียนไดจ้ดัการเรียนการสอน 
  2. ช่ือเสียงของโรงแรมโอเรียลเต็ล ในเร่ืองระบบการให้บริการท่ีเป็นเลิศท่ีรู้จกั
กนัดี คือ Guest history system เป็นระบบในการบนัทึกประวติัของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการว่าลูกคา้แต่
ละคนมีพฤติกรรมการชอบหรือไม่ชอบอะไร เม่ือลูกคา้คนนั้นกลบัมาใช้บริการอีกจะสามารถ
ให้บริการไดถู้กตอ้ง สามารถสร้างความประทบัให้กบัลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการซ ้ าคร้ังแลว้คร้ังเล่า  
จนมีช่ือเสียงโด่งดงัและติดอนัดบัโรงแรมท่ีมีคุณภาพและการบริการดีท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก 
10 ปีติดต่อกนั 
  3. ระบบสวัสดิการที่จูงใจพนักงาน ท าให้พนักงานอยู่อย่างมีความสุขและเกิด
ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
  4. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)  
นักเรียนไดมี้ประสบการณ์ตรง ไดท้  างานเสมือนเป็นพนักงานของโรงแรมมีโอกาสไดท้ างานใน
ระดบัประเทศและนานาชาติเป็นแรงดึงดูดท่ีส าคญัท่ีท าใหมี้ผูส้นใจมาเรียนกนัมาก 
  ดา้นนกัการศึกษาต่างประเทศใหแ้นวคิดและมุมมองของการจดัการศึกษาในสถาน
ประกอบการไวห้ลายท่านไดแ้ก่ Phillips J.J. (2004) กล่าวว่าองคป์ระกอบท่ีท าใหก้ารจดัการศึกษา
ในสถานประกอบการประสบความส าเร็จมีทั้งหมด 12 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
  1. ความชัดเจนของบทบาทและกลยุทธ์ (Clarify Role and Strategy)แผนกล
ยทุธ์ตอ้งเช่ือมโยงกบักลยทุธ์องคก์ร 
  2. ต้องมีผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน (Always Have a Champion)
ผูบ้ริหาร ระดับสูงต้องให้การสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถบรรลุพนัธกิจท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงการ
สนับสนุนน้ีรวมไปถึงกลยุทธ์ท่ีตั้งไว ้การส่ือสารกลยุทธ์ออกไปการชักน าคนท่ีไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือใหม้ามีส่วนร่วม  ผูบ้ริหารระดบัสูงจึงมีความส าคญัต่อความยัง่ยนืในระยะยาว 
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  3. สร้างสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม (Establish Proper governance) โดย
การข้ึนตรงกบัผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อการสนบัสนุนและผลกัดนัในเร่ืองต่างๆ 
  4. เช่ือมโยงกบัความต้องการทางธุรกจิ (Align With Business Needs) หลกัสูตร  
แนวทางการแกปั้ญหา การบริการของสถานศึกษาตอ้งเช่ือมโยงกบัธุรกิจขององคก์ร 
  5. การปรับปรุงการท างาน (Address Performance Improvement) โดยการ
ตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ไม่เฉพาะในรูปแบบของการเป็นผูใ้หก้ารเรียนรู้  แต่อาจอยูท่ี่รูปแบบ
ท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมหรือไม่ใช่การเรียนรู้ดว้ย 
  6. กลยุทธ์การถ่ายโอนการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Pursue a Variety of Learning-
Transfer Strategies) ขอ้บกพร่องส าหรับองคก์รแห่งการเรียนรู้คือการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปยงังาน
ท่ีท ามีขอ้จ ากดัและส่งผลต่อผลการด าเนินงานขององคก์ร ดงันั้นจึงตอ้งสร้างความหลากหลายของ
การถ่ายโอนการเรียนรู้โดยเร่ิมกระบวนการจากการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้เหมือน
การสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ข้ึนมา และการวิเคราะห์น้ีจะแปลงไปสู่การออกแบบ  ไปสู่การส่งผ่าน
กระบวนการน้ีดว้ยการส่ือสารท่ีเหมาะสมไปยงัผูเ้กียวขอ้งในการเรียนรู้  ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกส่วนตอ้ง
เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองและให้การสนับสนุนการโอนการเรียนรู้ท่ีจ  ากดัโดย stakeholder  
ตอ้งเขา้ใจในบทบาทของตนเองและสนบัสนุนการถ่ายโอนการเรียนรู้   
  7. สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารหลัก (Develop Partnerships With Key 
Executives)สถาบ้นการศึกษาโดยสถานประกอบการด ารงอยู่ได้เพราะทีมผู ้บริหารให้การ
สนบัสนุนทั้งการจดัสรรทรัพยากร เงินงบประมาณ  ใหก้ารอนุญาตทุกคนเขา้ร่วมในโปรแกรมและ
สนบัสนุนแนวคิดของสถานศึกษา 
   ผูบ้ริหารกลุ่มระดับกลางจนถึงระดับสูง จะช่วยพฒันาหลกัสูตรให้ตรงกับ
ความต้องการ  ดังนั้ นจึงต้องพัฒนาความสัมพันธ์เป็นอย่างดี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆท่ี
สถานศึกษาเผชิญอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  8. บริหารจัดการสถาบันการศึกษาในแบบธุรกิจ (Manage the Corporate 
University as a Business) สถาบนัการศึกษาน้ีมีเงินงบประมาณเช่นเดียวกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงการ
บริหารการเงินน้ีมีความส าคญัพอๆกบัการจดัท าโปรแกรมท่ีหลากหลายหัวหนา้หน่วยงานต่างๆ  มี
บทบาทความรับผดิชอบในการจดัการงบประมาณ การจดัท าหลกัสูตร การสร้างความสัมพนัธ์กบัคู่
คา้ การให้บริการลูกคา้ทุกส่วนงานมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนสถาบนั เป็นกระบวนท่ีด าเนิน
ดว้ยการจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม การออกแบบ การพฒันา การน าไปปฏิบติัและการประเมินผล 
เป็นการด าเนินการโดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อการขาย 
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  9. แสดงคุณค่าของสถาบันการศึกษา (Demonstrate the Value of the 
Corporate University) ผูบ้ริหารระดบัสูงควรใหส้ถานศึกษาแสดงคุณค่าต่อองคก์ร วิธีท่ีจะพฒันา
ตวัช้ีวดัของสถานศึกษา โดยแสดงคุณค่าของโปรแกรมต่างๆ โดยใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพและปริมาณ   
ไม่แตกต่างไปจากวิธีเดิมท่ีเนน้การนบั Input เช่น จ านวนนกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้มา จ านวนชัว่โมง  
ค่าใชจ่้าย เป็นตน้ แต่ควรจะเนน้ศึกษาเคร่ืองมือ ผลกระทบและการศึกษา ROI เพิ่มข้ึน ระบบการ
ประเมินผลท่ีมีตวัช้ีวดัระดบัย่อยในแต่ละโปรแกรมครอบคลุมทุกดา้นไม่เน้นเฉพาะการประเมิน
ปฏิกิริยาเท่านั้ น และประมวลข้อมูลไปสู่ตัวช้ีวดัระดับกวา้งข้ึนและแสดงผลเป็นรายอาทิตย ์        
รายเดือน รายไตรมาส  และรายปี 
  10. สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้า (Stay Relevant to the Customer) สถาบนัการศึกษา 
ต้องติดต่อสัมพนัธ์กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ลูกค้าของสถาบันการศึกษาต้องการหลักสูตรท่ีตรงกับ         
ความตอ้งการของผูเ้รียนและขององคก์ร  ดงันั้นหลกัสูตรเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการออกแบบมาโดยเฉพาะ   
  11. ให้ผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญมีส่วนร่วมในวงจรการเรียนรู้ (Involve Managers 
and Specialist in the Learning Cycle) ผูบ้ริหารควรมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการเรียนรู้โดยมี
บทบาทเป็นผูน้ าในการร่วมจัดท าหลักสูตร รวมถึงเป็นท่ีปรึกษา เพราะจะท าให้การบริหาร
สถาบนัการศึกษาประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะหากผูบ้ริหารนั้น เป็น CEO ขององคก์รก็จะเป็น
แบบอยา่งท่ีดีให้ผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมดว้ย โดยจุดส าคญั คือ การให้ผูบ้ริหารเขา้มามี
ส่วนร่วมตอ้งไม่ใชเ้วลาของเขามากจนเกินไป 
  12. ท าการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ (Market the Corporate University in a Strategic 
and Subtle Way) การท าตลาดนั้นจะการส่ือสารเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ ขอบเขต  ความส าเร็จ   การ
สร้างแบรนด์เป็นส่ิงส าคญัเพราะจะท าให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งส่ิงท่ีสถาบนัการศึกษาน าเสนอ ดงันั้น
การท าการตลาดอยา่งมีกลยทุธ์และต่อเน่ืองจึงเป็นส่ิงส าคญั โดยไม่ท ามากหรือนอ้ยจนเกินไป 
  สถานประกอบการต่างประเทศท่ีจดัการศึกษาของตนเองมีมากมายหลายแห่ง
ด้วยกัน โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา สถาบันการศึกษาท่ีเป็นท่ีรู้จักและเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การศึกษาการบริหารจัดการ และศึกษาองค์ประกอบท่ีท าให้สถาบันการศึกษาเหล่าน้ีประสบ
ความส าเร็จ ไดแ้ก่ Hamburger University  Walt Disney  Motorola University  Fordstar เป็นตน้ 
  Galagan P. (2011:47-51) ไดใ้หมุ้มมองและขอ้มูลของ Hamburger University (HU) 
ว่าเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีจัดตั้ งโดย บริษทั แม๊คโดนัลด์ มีความโดดเด่นด้านการพฒันาบุคลากร 
Hamburger University มีพนัธกิจ คือ “การเป็นผูพ้ฒันาดาวเด่นท่ีดีท่ีสุดดว้ยการพฒันา   แต่ละคนอยา่ง
จริงจงัไปสู่คุณภาพการบริการ ความสะอาดและมีคุณค่าท่ีสุดในโลก” ภารกิจของสถาบนัคือ 
  1.  การดูแลดา้นอาชีพและโอกาสทางการศึกษาแก่พนกังาน 
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  2. แมคโดนัลด์ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจงัต่อการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนกล
ยทุธ์ของธุรกิจ และยงัใหโ้อกาสพนกังานท่ีไม่มีโอกาสไดเ้รียนสามารถศึกษาต่อรวมถึงการท างานท่ี
แมคโดนลัดคื์ออาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดม้หาศาลดว้ยการเป็นเจา้ของธุรกิจ 
  3. แมคโดนลัดเ์ป็นศูนยก์ลางในการฝึกอบรมดา้นการปฏิบติัการและการพฒันา
ความเป็นผูน้ าโดยเนน้ดา้นร้านอาหาร 
  4. สานต่อวิสัยทัศน์และความปรารถนาของผูซ่ึ้งเป็นผูบ้ริหารระดับสูงอย่าง
ต่อเน่ืองและจริงจงัในการฝึกอบรม การพฒันา และส่งเสริมกลุ่มดาวเด่น เนน้ไปท่ีทรัพยากรบุคคลท่ี
เป็นส่วนของแผนกลยทุธ์ 
  5.  ความส าคญัของการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดและ
สร้างความรู้สึกของการเป็นธุรกิจท่ีดีการฝึกอบรมนักเรียน/พนักงานให้ความส าคญักับการให้
ประสบการณ์ท่ียิง่ใหญ่กบัลูกคา้ 
  ปัจจยัท่ีท าให ้Hamburger University  เจริญเติบโต ไดแ้ก่ 
  1. การสนบัสนุนของผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบับนจนถึงระดบัล่าง(top-down) 
  2. การด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีเป็นหัวใจของธุรกิจ คือ ความจริงจงั
และต่อเน่ืองในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  3. การเนน้ท่ีลูกคา้ ดว้ยการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งภายในและภายนอก 
  4. การเนน้นวตักรรม 
  Hamburger University (HU)ใหโ้อกาสพนกังานไดเ้รียนรู้ทกัษะของธุรกิจและให้
ความส าคญัของการเรียน การคงอยูข่องความส าเร็จคือการให้การพฒันาและฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ ผูเ้รียน และธุรกิจอยู่เสมอ ดงันั้นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีท่ีสุดซ่ึง
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ ร่วมมือ ติดต่อแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั และให้แหล่งขอ้มูลท่ีจะสามารถ
พฒันาการปฏิบติังานไดน้อกจากน้ีหลกัสูตรของ HU 100% ไดรั้บการพิจารณาจากหน่วยงานท่ี
เช่ือถือไดข้องรัฐ นัน่คือ The American Council on Education (ACE) และ Capstone program เป็น
หลกัสูตร Simulation ท่ีดีท่ีสุดในโลก   
  การช่วยให้พนกังานไดรั้บการศึกษามากข้ึน HU ไดเ้ป็นพนัธมิตรกบัวิทยาลยัและ
มหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ินถึง 15 แห่ง และสร้างสภาพแวดลอ้มให้พนักงานเห็นคุณค่าของการเรียน
ด้วยการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลผ่านเว๊บไซด์ของบริษัท รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ        
ในการเรียน 
  ในดา้นของกระบวนการเรียนรู้ เนน้การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการประเมินผลอย่างเป็นระบบ เน้ือหาในหลกัสูตรจะบรรจุเก่ียวกบั
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วฒันธรรม ค่านิยมองคก์รไปยงัผูบ้ริหารรุ่นใหม่ และตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนในต าแหน่งงาน
ต่างๆ สามารถน าไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริงซ่ึงเนน้การด าเนินธุรกิจดว้ยวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น 
การสอนงาน เพื่อนสอนเพื่อน การเรียนในห้องเรียน การปฏิบติัจริง การใช้สถานการณ์จ าลอง และ        
e-learning รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียน หอ้งเรียน มีครบครัน รูปแบบการสอนท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดมี้
ปฏิสัมพนัธ์กนั เช่น การจดัหอ้งเรียนแบบ auditorium  หอ้งเรียนเสมือนจริงท่ีเช่ือมระหว่างผูส้อนและ
ผู ้เรียนได้ทั่วโลก ห้องแลป พิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงยกย่องผู ้จัดการร้านระดับท๊อป การจัด
สภาพแวดลอ้มท่ีกระตุน้ใหเ้รียน มีความยดืหยุน่ มีการลงทุนดา้นหอ้งเรียน  ท่ีสามารถใหเ้กิดการเรียนรู้
ทางโทรศพัทแ์ละ social network ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีและ  หลายภาษา 
  นอกจากน้ี HU ไดร่้วมเป็นหุ้นส่วนกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนเพื่อให้เกิดนวตักรรมทาง
หลกัสูตร มีทีมวิจยัวิเคราะห์แนวโนม้และวางแผนส าหรับ ผูเ้รียน/หอ้งเรียนในอนาคตและมีการจดั
อนัดบัเปรียบเทียบ (Benchmarking) กบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ดว้ย 
  อีกหน่ึงสถาบนัท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี คือ Disney College ถูกสร้างให้เป็นโรงเรียน      
ท่ีเตม็ไปดว้ยพลวตัร น่าต่ืนเตน้และกระตุน้ใหเ้กิดความรู้ทางการศึกษาอยูต่ลอดเวลา นกัเรียนจะถูก
กระตุน้ให้ไปถึงศกัยภาพท่ีมีอย่างสูงสุด  ค  าขวญัของโรงเรียน คือ  “อนาคตเร่ิมท่ีน่ี ดว้ยความเช่ือ 
ความส าเร็จ” วฒันธรรมขององคก์รเน้นท่ีความคาดหวงัท่ีสูง ความสร้างสรรค ์ความเคารพ และ
ความร่วมมือของครอบครัว ชุมชนและโรงเรียนความส าเร็จของโรงเรียนถูกสร้างข้ึนโดยรากฐาน
ความแขง็แรงของผูมี้ส่วนร่วมระหว่าง นกัเรียน ผูป้กครอง พนกังานและชุมชน ทุกคนมีวิสัยทศัน์
ร่วมกนั การไดม้าซ่ึงความรู้ ทกัษะและค่านิยมท่ีตอ้งการไดจ้ากการมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ
ในการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีรวดเร็วโดยเร่ิมจากโรงเรียนระดบัประถมศึกษา พนกังานของวอลท์
ดิสนียทุ์กคนมุ่งมัน่ในการช่วยเหลือนักเรียนให้คน้พบความตอ้งการเหล่าน้ี นักเรียน ผูป้กครอง 
พนกังาน และชุมชนไดท้ าใหโ้รงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีน่าเรียนรู้ 
  ส าหรับกระบวนการเรียนรู้นั้ น เน้นการเรียนรู้โดยเน้นจากประสบการณ์การ
ท างานซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทุกหลกัสูตรมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ผูเ้รียน 
มีโอกาสไดส้ัมผสัผูน้ าและเห็นประโยชน์ท่ีไดใ้นเร่ืองความกา้วหน้าในอาชีพ อีกทั้งไดบ่้มเพาะ
ทกัษะท่ีส าคญัเช่น การแกไ้ขปัญหา การท างานเป็นทีม การให้บริการลูกคา้และการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นตน้ ทุกหลกัสูตรผูเ้รียนจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีเรียกว่า “Living, Learning, 
Earning”  ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของ Disney College อีกทั้งผูเ้รียนสามารถออกแบบประสบการณ์การ
เรียนรู้ไดเ้องตามความตอ้งการ (http://cp.disneycareers.com/en/about-disney-college-program) 
  จากแนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษาและผูป้ฏิบติังานดา้นการศึกษาทั้งไทยและ
ต่างประเทศท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในการบริหารสถานศึกษา
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ทัว่ไป การจดัการศึกษาของสถานประกอบการและจากการลงภาคสนามท่ีผูว้ิจยัสามารถรวบรวม
แนวคิดดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รท่ีมีผลเช่ือมโยงกบัการบริหารสถาบนัการศึกษา
ของสถานประกอบการ ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบติัต่อนักเรียนเสมือนเป็นพนกังานของบริษทั 
สถาบนั สถาบนัการศึกษาส่วนหน่ึงอยู่ภายใตก้ารดูแลของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ส่วนหน่ึงแยก
ออกมาบริหารด้วยตนเอง แต่มีความสัมพนัธ์ในเชิงนโยบายท่ีบริหารสถาบนัการศึกษาให้เป็น
เคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายทรัยพากรมนายใ์นการสรรหาก าลงัคนและพฒันาบุคลากรให้ไดต้าม
คุณสมบัติท่ีสถานประกอบการต้องการ จากข้อมูลดังกล่าวทั้ งหมดน ามาสังเคราะห์ได้เป็น
องค์ประกอบของการจดัการศึกษาในสถานประกอบการ สามารถจดักลุ่มองค์ประกอบได้เป็น         
3  ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2)  ดา้นการจดั
การศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และ 3)  ดา้นการบริหารทรัพยากร
มนุษยข์องสถานประกอบการขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา 
 
7.  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 งานวจิัยในประเทศ 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา/ความตอ้งการ องคป์ระกอบการจดัการศึกษาและปัจจยั
ความส าเร็จของการจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการมีดงัน้ี 
 วรารัตน์  สมมาตร (2555)  ไดท้  าวิจยัเร่ือง  “เพื่อศึกษาความคาดหวงัของบุคลากรร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นท่ีมีต่อนักเรียนศูนยก์ารเรียนปัญญาภิวฒัน์ ล าปาง ระดบัประกาศนียบตัร (ปวช.)   
ผลของการวิจยัใชเ้ป็นแนวทางพฒันาศกัยภาพการฝึกอบรมนกัเรียนอนัจะน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีดี    
โดยภาพรวมระดบัความคาดหวงัของบุคคลากรร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ท่ีมีต่อนักเรียนศูนยก์ารเรียน
ปัญญาภิวฒัน์ล าปาง ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงระดบัความคาดหวงั
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นคุณธรรมจริยธรรมเฉล่ียเท่ากบั 4.78 รองลงมาดา้นทกัษะในการ
ประกอบวิชาชีพ เฉล่ียเท่ากบั 4.52 ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ เฉล่ียเท่ากบั 4.32 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด การปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง    
มีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ความเอาใจใส่และรับผิดชอบในการท างานมีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความมีวินัยและ
ปฏิบติัตามระเบียบของสถานประกอบการมีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ความซ่ือสัตย ์สุจริต 
ในการท างาน มีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด การตรงต่อเวลา มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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  ดา้นทกัษะในการประกอบวิชาชีพ ความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่
ความสามารถปรับตัวให้เขา้กับเพื่อนร่วมงาน มีความคาดหวงัในระดับมากท่ีสุดบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมกับงานมีความคาดหวงัอยู่ในระดับมากท่ีสุด ความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้มีความ
คาดหวงัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีความขยนั อดทน อดกลน้และตั้งใจท างานมีความคาดหวงัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด วุฒิภาวะทางอารมณ์ในการท างานและการด าเนินชีวิตมีความคาดหวงัอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหามีความคาดหวงัอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ภาวการณ์เป็นผูน้ ามีความคาดหวงัในระดบัมาก 
 ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ ความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างานมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด การท างานตามค าแนะน าของ
ผูบ้งัคบับญัชา มีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด ความพร้อมเชิงวิชาการในการท างาน มีความคาดหวงั
ในระดบัมากท่ีสุด การน าความรู้ทางวิชาชีพมาประยกุตใ์ชก้บัการท างาน มีความคาดหวงัในระดบัมาก
ท่ีสุด ความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มีความคาดหวงัในระดับมาก ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็นต่อการท างาน มีความคาดหวงัในระดับมาก ความรู้และทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการท างาน มีความคาดหวงัในระดบัมาก  
 อชัณพร องักินนัท ์และคณะ (2555) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ตวัแบบประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถาบนัอาชีวศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 จากการวิจยัพบว่า 
 1. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการวดัไดจ้าก 
  1.1 การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  1.2 การจดัท าทะเบียนวดัผลประเมินผลส่งเสริมคุณภาพจดัการศึกษา 
  1.3 การส่งเสริมพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยทีางการศึกษา 
  1.4 การพฒันาหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
 2. ความร่วมมือสนบัสนุนของผูป้ฏิบติัวดัไดจ้าก 
  2.1 ความพึงพอใจในงานของครู  
  2.2 ความสามารถในการปรับตวัของครู 
  2.3 การมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 3. กระบวนการในการส่ือสารวดัไดจ้าก 
  3.1 การส่งข่าวสาร 
  3.2 การใชช่้องทางในการส่งข่าวสาร 
  3.3 การรับข่าวสาร 
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 สุกญัญา อ่ิมล้ิมทาน (2553)ไดท้  าการคน้ควา้อิสระเร่ือง “ศึกษาคุณภาพบริการของสถาบนั
เทคโนโลยีปัญญาภิวตัน์ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา” โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น
นกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการธุรกิจคา้ปลีกสถาบนัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ จ  านวน 164 คน  
 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ท่ีมีเพศแตกต่างกนัรับรู้
คุณภาพของการบริการของสถาบนัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านความ
น่าเช่ือถือ ด้านการให้ความมัน่ใจและด้านการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้แตกต่างกัน นักศึกษาสถาบนั
เทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ชั้นปีแตกต่างกนั มีการรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบนัเทคโนโลยปัีญญา
ภิวฒัน์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการให้ความมัน่ใจ ดา้นการตอบสนอง และ
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้แตกต่างกนั นักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ กลุ่มนักศึกษา
แตกต่างกันมีการรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบนัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการตอยสนองแตกต่างกนั การรับรู้คุณภาพการบริการของ
สถาบนัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ดา้นการใหค้วามมัน่ใจมีผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษา 
 ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ (2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการศึกษาของเมืองพทัยาพบว่าปัจจยัท่ี
ส่งเสริมต่อการจดัการศึกษาของเมืองพทัยา สามารถสรุปปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การจดัการศึกษา
ประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่   
 1. ผูบ้ริหารเมืองพทัยา 
  1.1 เป็นกลุ่มเดียวกนัท าให้มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง ท าให้สามารถก าหนด
นโยบายทางการศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
  1.2 ใหค้วามส าคญักบังานทางการศึกษา 
 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถดีและท างานเป็นทีม 
 3. วิสยัทศัน์ดา้นการศึกษาท่ีชดัเจน 
 4. ครูมีเพียงพอและสอนตรงตามวิชาเอกและความถนดั 
 5. มีคณะกรรมการวิชาการโรงเรียน ท าหนา้ท่ีพฒันางานวิชการของโรงเรียน 
 6. มีหลกัสูตร ท่ีเกิดจากการร่วมกนัพฒันา โดยโรงเรียนทุกแห่งศึกษาความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน 
 7. มีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อใหรู้้จกันกัเรียนรายบุคคล ครูประจ าชั้นมีโอกาส
เยีย่มบา้นนกัเรียน ทราบปัญหาและสามารถช่วยเหลือนกัเรียนไดต้รงกบัปัญหา 
 8. เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ท่ีน ามาจดัการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 
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 9. งบประมาณท่ีเพียงพอมีความคล่องตวัในการบริหารงบประมาณ มีระบบการ
จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม โดยการจดัสรรให้ตามรายหัวผูเ้รียน  
เป็นหลกัชุมชนพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
 เสาวนี ตรีพุทธรัตน์ กนกอร สมปราชญ์และประยุทธ ชูสอน (2552) ไดท้  าการวิจยั   
เร่ือง “ระบบการสร้างเครือข่ายการจดัการสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล ศึกษาระบบการสร้างเครือข่ายการจดัการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล และน าเสนอ
ระบบการสร้างเครือข่ายการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
 ผลการวจิัยพบว่า  
 1. สภาพการจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยมีขอ้เสนอแนะจากค าถามปลายเปิดดงัน้ี 
  1.1 ด้านปัจจัยน าเข้า เร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามเสนอมากท่ีสุดคือ เร่ืองของ
งบประมาณท่ีทางโรงเรียนไดรั้บนั้นยงัไม่เพียงพอในการใชจ้ดัสรรในโรงเรียน รองลงมาเป็น เร่ือง
การจดัสรรทรัพยากรในโรงเรียน โรงเรียนกบัชุมชนท่ียงัขาดความเขา้ใจกนั การไม่เอาใจใส่ใน
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนของผูป้กครอง และตวัของนกัเรียนเอง 
  1.2 ดา้นกระบวนการ ขอ้เสนอแนะดา้นกระบวนการ มีผูเ้สนอแนะเรียงตามล าดบั
ดงัน้ี คือ ควรมีการเพิ่มศกัยภาพดา้นความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรในโรงเรียน และควร
ลดภาระงานอ่ืนของครู ใหค้รูมีหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นส าคญั  
  1.3 ดา้นผลผลิต มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี ควรมีการอบรมพฒันาศกัยภาพครูในการท า
วิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ควรมีการกระตุน้สร้างความตระหนัก การเสริมแรง อย่างเป็น
ระบบต่อเน่ืองเพียงพอ เพื่อบ ารุงขวญัและก าลงัใจแก่ครูและนกัเรียน 
 2. ระบบการสร้างเครือข่ายการจดัการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 
 3. การน าเสนอระบบการสร้างเครือข่ายการจดัการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ระบบ
การสร้างเครือข่ายการจดัการสถานศึกษาจากการสัมมนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 
คือ 1) ขั้นตระหนกัและการก่อตวัของเครือข่าย 2) ขั้นสร้างพนัธกรณีและบริหารเครือข่าย 3) ขั้นการ
พฒันาความสัมพนัธ์และการใชป้ระโยชน์ 4) ขั้นรักษาความสมัพนัธ์และความต่อเน่ือง 
 วิเชียร เนียมนอ้ม (2550) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การวิจยัและพฒันารูปแบบการบริหาร 
งานปกครองนกัเรียน นกัศึกษาของโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ” โดยใชแ้บบสอบถามกบั
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ผูบ้ริหารและอาจารยจ์  านวน 65 คน จากการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหารงานปกครองนกัเรียน
นกัศึกษาของโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจท่ีพฒันาแลว้ ประกอบดว้ย  
 1. การวางแผนงานปกครองนกัเรียนนกัศึกษา ประกอบดว้ยการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย 
ของโรงเรียน การรวบรวมและศึกษาระเบียบทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดระเบียบและแนวปฏิบติั
ของโรงเรียนเก่ียวกบัการบริหารงานปกครองนกัเรียนนกัศึกษา การก าหนดแผนปฏิบติัการ งานปกครอง
นกัเรียนนกัศึกษา การน าเสนอแผนปฏิบติัการเพื่อพิจารณาอนุมติัตามล าดบัขั้น  
 2. การจดัโครงสร้างและมอบหมายหน้าท่ี ประกอบดว้ยการจดัประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อ
ช้ีแจงการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ การก าหนดโครงสร้างการ
ด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ 1) งานเสริมสร้างวินัยและความประพฤตินักเรียน 
นกัศึกษา 2) งานป้องกนัและเฝ้าระวงัการทะเลาะวิวาทภายในและภายนอกสถานศึกษา 3) งานป้องกนั
สารเสพติด 4) งานส่งเสริมและพฒันาบุคลิกภาพนักเรียนนกัศึกษาและ 5) งานติดตามพฤติกรรม
นกัเรียนนักศึกษา การมอบหมายหน้าท่ีแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกลุ่มงานต่างๆ การก าหนดโครงการ /กิจกรรม
ต่างๆ ในแต่ละกลุ่มงาน การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ / กิจกรรมท่ีแต่ละกลุ่มงานน าเสนอเพื่อท่ีจะ
ด าเนินการในแต่ละปีการน าเสนอผูบ้ริหารเพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ  
 3. การปฏิบติังานปกครองนักเรียนนกัศึกษา ประกอบดว้ยการจดัประชุมช้ีแจง การ
ด าเนินงานแก่นักเรียนนักศึกษาและผูป้กครอง การจัดประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษาของนักเรียน 
นักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ การจัดกิจกรรมในกลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา การจดักิจกรรมในกลุ่มงานป้องกนัและเฝ้าระวงัการทะเลาะวิวาทภายในและภายนอก
สถานศึกษา งานส่งเสริมและพฒันาบุคลิกภาพนกัเรียนนกัศึกษา  
 4. การติดตามนิเทศและประเมินผล ประกอบดว้ยการจดัตั้งคณะกรรมการติดตาม
นิเทศ และประเมินผลท่ีประกอบดว้ย ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา หัวหน้างานปกครอง 
หัวหน้ากลุ่มงานแต่ละงานของงานปกครองและอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละห้อง การจัดประชุม 
คณะกรรมการเพื่อก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานติดตามนิเทศและประเมินผล ก าหนดให้มีการ 
ติดตามนิเทศและรายงานผลการปฏิบติังานโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานประจ าทุก 
เดือนและทุกภาคเรียน ก าหนดให้ประเมินและรายงานผลการประเมินตามโครงการเม่ือส้ินสุดการ
ด าเนินงานในแต่ละโครงการ การจดัประชุมสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 
 พิชานัน กิจจานุกิจ (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของ
โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนโลยีธุรกิจ” โดยการสัมภาษณ์ผูคิ้ดริเร่ิมแนวความคิดกลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดของโรงเรียนผูบ้ริหารและจดัการด าเนินการกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของ
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โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนโลยีธุรกิจในเชิงลึก ในลกัษณะการสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวั โดยเป็น
ผูบ้ริหารจากโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนโลยีธุรกิจ จ านวน 5 ท่าน  
 ผลการวิจยัพบว่า โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนโลยีธุรกิจ มีกลยุทธ์ในการส่ือสาร
การตลาดแบ่งได้เป็น 3 ประเด็น คือ การใช้แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing 
Strategy) การใชแ้นวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสารการตลาด (4 P’s) และการเลือกใชเ้คร่ืองมือ
ส่ือสารทางการตลาดของโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนโลยธุีรกิจ 
 1. การใช้แนวคิดเกีย่วกบักลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ประกอบดว้ย
ขั้นตอนกลยทุธ์ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่   
  ขั้นที่ 1  การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunity Analysis) 
การท าวิจยัการตลาดส ารวจความคิดเห็นในเร่ืองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโรงเรียน
ของกลุ่มบุคคลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ทั้ง 5 กลุ่ม กลุ่มนกัเรียน กลุ่มครูอาจารย ์กลุ่ม
เจา้หนา้ท่ีของโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีเซเว่นอีเลฟเว่น ท่ีเป็นผูอ้บรมดูแลและฝึกสอนงานให้กบันกัเรียน  
และองคก์รจดัท าอยา่งต่อเน่ืองทุกปี   
  ขั้นที่ 2  การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Target Market Selection) กลุ่มเป้าหมายคือ 
ส่วนบนของกลุ่มตลาดล่าง ซ่ึงคือผูท่ี้มีรายไดต้  ่า โรงเรียนจึงก าหนดราคาไวต้  ่าและใชก้ลยทุธ์ดึงดูด
ความสนใจดว้ยการมอบทุนเรียนฟรีในสาขาวิชาคา้ปลีก และใชส่ื้ออยา่งเตม็รูปแบบ ทั้งการโฆษณา  
ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์และการเผยแพร่ข่าวการขายโดยบุคคล และการตลาดเจาะจง  
เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถึง 
  ขั้นที่  3 การพัฒนาปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 
Development) โรงเรียนจดัให้มีการฝึกอบรมบุคลากรภายในท่ีเป็นมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง ทั้งภาค 
ทฤษฎีและปฏิบติั โดยส่งบุคลากรไปลงร้านเซเว่นจริง เพื่อให้ทราบปัญหาท่ีแทจ้ริง เพื่อน ามาวาง
แผนการเรียนการสอน พฒันาระบบการเรียนการสอนแบบทวิภาคี การมีรายไดร้ะหว่างเรียนเพื่อดึงดูด
ความสนใจ 
  ขั้นที่ 4  การจัดการทางการตลาด (Marketing Management) โรงเรียนมีการ
สังเกตและเก็บขอ้มูลทั้งผลดีและผลเสีย ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นการพฒันาปรับปรุง
ในคร้ังต่อไป และการวดัผลการส่ือสารการตลาดท่ีไดด้ าเนินการตามแผน เพื่อน าผลมาปรับปรุงการ
ท างาน  และยงัแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยการมอบทุนให้นักเรียนสามารถเรียนฟรีเพื่อ
สนับสนุนเยาวชนไทยท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาและแบ่งเบาภาระผูป้กครองและเสริมสร้าง
บุคลากรในอุตสาหกรรมคา้ปลีกใหมี้คุณภาพเพื่อป้อนเขา้สู่ภาคธุรกิจ 
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 2. การใช้แนวคดิส่วนประสมทางการส่ือสารการตลาด (4 P’s) 
  2.1 กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Strategy) โรงเรียนสร้างความแตกต่างจากตวั
ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ดว้ยการใชก้ลยุทธ์การเรียนการสอนระบบทวิภาคี ซ่ึงมีการเรียนทั้งในภาคทฤษฎี
และปฏิบติัควบคู่กันไป และใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างการรู้จัก การยอมรับ และความเช่ือมั่นให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการน าตราของโรงเรียนผกูเขา้กบัองคก์รท่ีมีช่ือเสียงคือ บริษทั ซี.พี. เซเว่นอีเลฟ
เวน่ จ ากดั  มีการส ารวจผลตอบรับและทศันคติจากจ านวนนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี 
  2.2 กลยุทธ์ดา้นราคา (Price Strategies) โรงเรียนวางต าแหน่งของราคาอยู่ท่ี
ส่วนบนของกลุ่มตลาดล่าง คือ คิดค่าเทอมไม่สูงจนเกินไป ส่วนสถานะทางสังคมจดัอยูท่ี่กลุ่มตลาด
ระดบัล่าง จึงสามารถดึงดูดความสนใจเร่ืองราคากบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งดี มีการมอบทุนเรียนฟรี
ในสาขาวิชาคา้ปลีก และมีรายไดเ้สริมขณะฝึกงาน 
  2.3  กลยุทธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย (Distribution Strategy) โรงเรียนมีสโลแกนว่า 
“เรียนฟรีใกลบ้า้น ท างานในทอ้งถ่ิน” เพื่อให้นกัเรียนสามารถเลือกศึกษาไดท้ั้งท่ีโรงเรียนและศูนย์
การเรียนฯ ข้ึนอยูก่บัความสะดวกสูงสุดของนกัเรียนเพื่อช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางและ
เป็นการกระจายจ านวนนกัเรียนไม่ใหค้บัแคบจนเกินไปขณะฝึกปฏิบติัท่ีสถานประกอบการดว้ย   
  2.4  กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) คือ โรงเรียนมอบ
ทุนการศึกษาใหน้กัเรียนสาขาวิชาคา้ปลีกทุกคน  และรับประกนัการมีงานท า 100%   
 3.   การเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication) 
  3.1 ระดบั Macro โดยการส่ือสารในระดบั Macro นั้นมีการใชส่ื้อโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์โดยผ่านช่องทางกาส่ือสารหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ ส่ือ
วิทย ุส่ือนิตยสาร ส่ือ ณ จุดขาย  
  3.2 ระดบั Micro การส่ือสารในระดบั Micro ใชส่ื้อเคล่ือนท่ี เช่น การตั้ง Mobile 
Booth การใชร้ถแห่ และส่ือบุคคล โดยเขา้ไปแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพนัธ์โรงเรียนใหก้บั
นกัเรียนและกลุ่มเป้าหมายตามโรงเรียน 
 โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ฯ ยงัไดน้ าแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์กลยุทธ์ดา้นราคา กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และกลยุทธ์ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมาใชร่้วมในการส่ือสารการตลาด เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละแผนกิจกรรมนั้น รวมทั้งไดต้ระหนกัถึงการให้ความส าคญัในดา้นปัญหาและ
อุปสรรคในการส่ือสารการตลาด เพื่อน าขอ้มูลมาแกไ้ขปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดของโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ฯ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไป 
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 เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์และพศิน  แตงจวง (2550) ศึกษาการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนใน
สถาบนัอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ ผลการศึกษาพบวา่   
 1. ดา้นปรัชญา เป้าหมายและวิธีการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการศึกษาสายอาชีพท่ีมุ่ง
ให้ผูส้ าเร็จการศึกษาน าไปเป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพดา้นฝีมือหรือช่างต่างๆ เป็นการผลิต
แรงงานระดับก่ึงฝึมือและมีฝีมือให้ตลาดแรงงานและยงัมุ่งผลิตแรงงานระดับช่างเทคนิคต่อไป         
ส่วนการจัดการด้านการศึกษาพบว่า การอาชีวศึกษา ได้พยายามท่ีจะพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
ผลผลิตให้มีคุณภาพและทกัษะตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานโดยมีการพฒันาทั้งในระดบั
นโยบายและการปฏิบติั แต่กมี็อุปสรรคดา้นคุณภาพของผูเ้ขา้เรียนงบประมาณจ ากดัในการวา่จา้งครูและ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
  นอกจากน้ีจากการสมัภาษณ์นายจา้งในสถานประกอบการ พบวา่ ตลาดแรงงานไทยยงั
มีความตอ้งการแรงงานในระดบัอาชีวศึกษาเป็นจ านวนมาก แต่เวลาประกาศรับสมคัรกลบัไม่ค่อยมีผูท่ี้
จบสายอาชีวศึกษามาสมคัรมากพอท่ีจะท าการเลือกเฟ้นไดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีท่ีสุดเขา้ท างาน 
เช่นภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือส่วนใหญ่พบว่า ผูส้ าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะความรู้ 
ความสามารถพื้นฐานไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของนายจา้ง หรือเม่ือสถานประกอบการรับเขา้ท างาน
แลว้ก็ตอ้งมีการปลูกเพาะทกัษะดา้นการท างานและทกัษะดา้นพฤติกรรมให้ใหม่ และนายจา้งมีความ
มัน่ใจในกระบวนการฝึกอบรมท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบการของตนเองมากกว่า ว่ากระบวนการ
ฝึกอบรมของพวกเขานั้น สามารถสร้างหรือพฒันาทกัษะให้กบัแรงงานของตนให้มีทกัษะท่ีดี ทนัสมยั
และสามารถแบ่งปันวฒันธรรมองคก์รและคุณค่าขององคก์รได ้ซ่ึงกระบวนการในส่วนน้ี สามารถขดั
เกลาทกัษะดา้นพฤติกรรมและความจงรักภกัดีของแรงงานใหก้บัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. รูปแบบ วิธีการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนในสถานประกอบการ พบว่า พฒันาการ
ของสถานประกอบการเป็นแหล่งหลกัในการสร้างทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นพฤติกรรม โดย
สรุปไดว้่าการก่อตวัของทกัษะเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการลงมือท าในงาน (Learning by 
doing) ในการศึกษาพบว่า งานสามารถเป็นแหล่งท่ีสอนทกัษะให้กบัแรงงานไดโ้ดยตรง เป็น
ประโยชน์และสมบูรณ์ท่ีสุด โดยสถานประกอบการจะมีกระบวนการพฒันาก าลงัคน โดยเฉพาะ
สถานประกอบการของชาวต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น 
  นอกจากน้ี จากการศึกษาไดพ้บว่า รูปแบบท่ีสถานประกอบการใชใ้นการบ่มเพาะ
ทกัษะใหก้บับุคลากรของตนเม่ือรับเขา้ไปแลว้ คือ การปฐมนิเทศ ช้ีแจงใหรู้้งานว่าตอ้งท าอะไรบา้ง  
ควรท าอะไร ไม่ควรท าอะไร และเป็นลกัษณะการฝึกอบรมในงาน OJT (On the job training) โดยมี
ระยะเวลาทดลองเรียนรู้งาน ประมาณ 4 เดือน และมีการจดัฝึกอบรมเป็นระยะๆ  เร่ืองเทคนิคการ
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ท างาน บางสถานประกอบการมีการจดัฝึกอบรมเร่ืองทศันคติในการเรียนเน้นท่ีบุคลากรระดับ
ผูจ้ดัการ หวัหนา้งานมากกวา่ระดบัสายการปฏิบติั 
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการศึกษาของสถานประกอบการและศกัยภาพของ
แรงงานในสถานประกอบการยงัห่างไกลกนัในระดบัหน่ึง ยงัตอ้งการความเช่ือมโยงและตระหนกั
เขา้ใจในบทบาทท่ีแทจ้ริงของตน 
  จากการศึกษายงัพบวา่ ในสถานประกอบการของญ่ีปุ่นจะมีการสร้างทีมงานใน  แต่ละ
แผนกข้ึนมาและแต่ละทีมจะมีหวัหนา้ทีม และมีการประชุม พบปะกนัทุกอาทิตย ์เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิดเห็นในการท างาน สภาพความส าเร็จ และอุปสรรคปัญหา และในแต่ละแผนกจะมีบอร์ดแสดง
รายช่ือลูกทีม ตารางกิจกรรมความกา้วหนา้ การลดความสูญเสียและยงัมีการแบ่งพื้นท่ีเพื่อใหแ้ต่ละทีม
ไดส้ร้างสรรคด์ว้ยการจดัสวนหยอ่มเลก็ๆ ตามศกัยภาพของแต่ละทีมงาน  ส่ิงเหล่าน้ีท าใหแ้รงงานแต่ละ
คนมีความรู้สึกไดรั้บการยอมรับ และมีส่วนร่วมในการท างานอย่างแทจ้ริง ก่อเกิดความจงรักภกัดีต่อ
แผนก ต่องาน ต่อสถานประกอบการได ้ซ่ึงพบวา่หลกัการน้ีท าใหส้ถานประกอบการมีผลผลิตแรงงานท่ี
สูงเม่ือเปรียบเทียบกบัสถานประกอบการอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานประกอบการของไทยยงัไม่มี
ระบบการพฒันาท่ีประสบความส าเร็จมากนกั  มกัปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ 
  โดยสรุป สถาบันการศึกษาต้องท าหน้าท่ีพัฒนาทักษะด้านสติปัญญาให้กับ
บุคลากรและแรงงานอย่างมีคุณภาพ  และเปิดโลกทศัน์ให้กบัผูส้ าเร็จการศึกษาไดเ้ขา้ใจโลกการ
ท างาน ส่วนสถานประกอบการตอ้งพฒันาทกัษะดา้นเทคนิคและดา้นพฤติกรรม  และการพฒันา
ทกัษะทั้งสามดา้นตอ้งมีการส่งมอบและเช่ือมโยงกนัเพื่อท าใหบุ้คลากรมีคุณภาพ  อนัจะน าไปสู่การ
เพิ่มผลผลิตและศกัยภาพเพื่อการแข่งขนัหรือเพื่อพฒันาขีดความสามารถต่อไป   
 4. รูปแบบการจดัการอาชีวศึกษาท่ีเหมาะสม ท่ีเป็นระบบทวิภาคีก็เหมาะสม แต่ตอ้งมี
การพฒันาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการและฝ่ายอ่ืน เช่น สภา
อุตสาหกรรมหอการคา้ กระทรวงแรงงาน อยา่งจริงจงัเพื่อร่วมกนัผลิตทกัษะใหแ้รงงาน ส่วนการจดัการ
เรียนการสอนต้องเน้นการปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยมในสายอาชีพ มีการสนับสนุนจากสถาน
ประกอบการในการสนบัสนุนเร่ืองเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ทุนการศึกษา และเป็นแหล่งฝึกงานท่ีพร้อม 
 จารุณี แสงสุวรรณ์ (2550) ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาตวัช้ีวดัความส าเร็จของการ      
จดัการศึกษาในรูปศูนยก์ารเรียนของสถานประกอบการ พบว่าตวัช้ีวดัท่ีส าคญัมีทั้งส้ิน 4 ด้าน   
ไดแ้ก่ 
  1.   ดา้นคุณภาพของผูเ้รียน 
      1.1  ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบติังาน 
  1.2  ผูเ้รียนเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเองในหน่วยงาน 
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  1.3  ผูเ้รียนสามารถถ่ายทอดความรู้และทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน
ใหก้บัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน 
  1.4  ผูเ้รียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริตต่อหนา้ท่ีการงาน 
  1.5  ผูเ้รียนตรงต่อเวลา 
  1.6  ผูเ้รียนสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไดต้ลอดเวลา 
  1.7  ผูเ้รียนปฏิบติังานตามขอบเขตความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  1.8 ผูเ้รียนน าเทคนิควิธีการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพมาประยกุต์ใชใ้นหน่วยงาน 
 2.  ดา้นคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน 
  2.1  ผูส้อนมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดใหแ้ก่ผูเ้รียน 
  2.2  ผูส้อนค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียนแต่ละคน 
  2.3  ผูส้อนมีความตั้งใจและทุ่มเทในการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
  2.4  ผูส้อนน าผลการวดัและการประเมินผลมาปรับปรุงการสอน 
  2.5  จดัเน้ือหาสาระมุ่งใหผู้เ้รียนคิดเป็นท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น 
  2.6  เนน้เน้ือหาสาระใหค้วามส าคญักบัวิชาชีพเป็นหลกั 
  2.7  ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการน าความรู้มาประยกุตใ์ชจ้ริง 
  2.8  ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมกระท าอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
  2.9  จดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งปฎิบติังานใหเ้อ้ือต่อการฝึกทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
  2.10 จดัแหล่งวิชาการ เช่น หอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ 
  2.11 จดัระบบป้องกนัความปลอดภยัภายในหอ้งเรียนและหน่วยงาน 
 3.  ดา้นความคุม้ค่าของการจดัการศึกษา 
  3.1  ค่าใชจ่้ายในการจดัหาบุคลากรในการสอนเพียงพอ 
  3.2  ค่าใชจ่้ายส าหรับวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการสอนเพียงพอ 
  3.3  ค่าใชจ่้ายส าหรับส่ือโสตทศันูปกรณ์เพียงพอ 
  3.4  ผูเ้รียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขา้ใจค าสั่งหรืองานตามท่ีไดรั้บมอบหมายได้
อยา่งถูกตอ้ง 
  3.5   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมีความเหมาะสม 
  3.6   ผูเ้รียนปฎิบติังานไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บมอบหมาย 
  3.7  ผูเ้รียนพยายามปฏิงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  3.8  ผูเ้รียนปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้นคล่องแคล่ววอ่งไว 
  3.9  ผูเ้รียนน าทกัษะการปฏิบติังานไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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  3.10 ผูเ้รียนมีความสามารถในการปฏิบติังานภายในองคก์รร่วมกบับุคคลอ่ืน 
 4.  ดา้นผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา 
  4.1  ผูเ้รียนสามารถถ่ายทอดความรู้และทกัษะการปฏิบติังานใหก้บัเพื่อนร่วมงาน 
  4.2  ผูเ้รียนสามารถควบคุมดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
  4.3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบังานแต่ละประเภท 
  4.4 ผูเ้ รียนปรับปรุงและพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มระดับผลการปฎิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  4.5  ผูเ้รียนอธิบาย ถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารและงานต่างๆให้กบัเพื่อนร่วมงานหรือ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงประเดน็และทนัเวลา 
  4.6  ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  4.7  ปรับปรุงกระบวนการการปฏิบติังานเพื่อลดการใชเ้วลาใหน้อ้ยลง 
 สมนิต  พนมยงค ์(2547)  ศึกษาสภาพและปัญหาของสถานประกอบการในการจดัการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษาภาคใต ้5 ผลการวิจยัพบว่า สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่มีการปฏิบติั ในระดบัมากทั้ง 6 ดา้น โดยรายการท่ีมีการปฏิบติัระดบั        
ปานกลาง คือ นักศึกษามีคุณสมบติัตามท่ีสถานประกอบการก าหนดสอนนักศึกษาครบถว้นตาม
จุดประสงค ์และไดแ้จง้ผลการเรียนให้สถานศึกษาสม ่าเสมอ รายการท่ีมีการปฏิบติัระดบันอ้ยท่ีสุด  
คือ ไดร่้วมกบัสถานศึกษาจดัท าหลกัสูตร ส าหรับปัญหาของสถานประกอบการ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ปัญหาในระดบันอ้ย 5 ดา้น ระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นการจดัท าหลกัสูตร แผนการเรียนและ
แผนการฝึกอบรมอาชีพ โดยรายการท่ีมีปัญหาระดบันอ้ยคือ รายวิชาท่ีจดัให้ไม่สัมพนัธ์กบัลกัษณะ
งาน รายการท่ีมีปัญหาระดับปานกลาง คือ นักศึกษาขาดความพร้อมท่ีจะเรียน นักศึกษาขาด
คุณสมบติัตามตอ้งการท าให้เรียนไม่ไดผ้ล การขาดเรียนของนักศึกษากระทบเวลางานของครูฝึก  
ภาระหน้าท่ีมากไม่สามารถสอนได้ครบถ้วน บุคลากรไม่เพียงพอในการจัดครูฝึกโดยเฉพาะ
นักศึกษาขาดความสนใจใฝ่รู้ สถานศึกษาส่งอาจารยม์านิเทศน้อยคร้ัง จ านวนคร้ังในการประชุม     
มีนอ้ย และสถานศึกษาก าหนดตารางการนิเทศไม่ชดัเจน 
 ประชารัฐ  พงษ์ภิญโญ (2545) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารคุณภาพการเรียน   
การสอนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน            
เขตการศึกษา 9 โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารคุณภาพการเรียนการ
สอนและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารคุณภาพการเรียนการสอน  จ าแนกตามประเภท
วิชาท่ีเปิดสอนและต าแหน่งของบุคลากรในโรงเรียนโดยก าหนดขอบเขตดา้นเน้ือหา 4 ดา้นคือ 
 1. ดา้นการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางปฎิรูปการศึกษา 
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 2. ดา้นการพฒันาครูผูส้อน 
 3. ดา้นการประกนัคุณภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาเอกชน 
 4. ดา้นการส่งและการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพการบริหารคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขต
การศึกษา 9 มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต ่าไดด้งัน้ี      
ดา้นการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ดา้นการส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนการสอนดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและดา้นพฒันาบุคลากร 
 2. ปัญหาการบริหารคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ใน
เขตการศึกษา 9  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต ่าไดด้งัน้ี  
ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการสอน  
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษและดา้นการส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 3. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารคุณภาพการเรียนการสอนของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตการศึกษา 9 โรงเรียนท่ีเปิดสอนประเภทวิชาต่างกนั มีสภาพและ
ปัญหา การบริหารคุณภาพการเรียนการสอนแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
โรงเรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีสภาพการบริหารคุณภาพการเรียนการสอนต ่ากว่าโรงเรียน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม และโรงเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรมและช่าง
อุตสาหกรรม  มีสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาต ่ากวา่โรงเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 4. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารคุณภาพการเรียนการสอนของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตการศึกษา 9 ของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัสภาพและปัญหาการบริหารคุณภาพการเรียนการสอนไม่แตกต่างกนั 
 จากงานวิจัย สรุปปัญหาในการจัดการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.ได้ทั้ งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณของการจัดการเรียนการสอน  และด้านองค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการศึกษานั้น  
สามารถจดัไดเ้ป็นกลุ่มการบริหารการศึกษา  การจดัการเรียนการสอน และการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
  

 งานวจิัยต่างประเทศ 
 Moraru Monica, Petre Cristian (2012) ไดท้ างานวิจยัเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีเรียนวิชาจิตวิทยาและการสอนเด็ก ท่ีมีต่อการสอนของผูส้อนอาชีวะศึกษา ในประเด็นการ
ฝึกอบรมครูอาจารย์ตั้ งแต่เร่ิมแรกและต่อเน่ืองเป็นส่ิงท่ีถูกให้ความใส่ใจในสังคมปัจจุบัน  
นอกจากน้ีพบว่า  ครูอาจารยข์าดแรงจูงใจและแรงดึงดูดในอาชีพ  การคดัเลือกท่ีไม่ไดม้าตรฐาน  
การมีส่ิงจูงใจในอาชีพท่ีน้อยลงเร่ือยๆ  ส่ิงเหล่าน้ีจึงควรถูกน ามาทบทวนอีกคร้ังถึงระบบการ
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ฝึกอบรมครูอาจารยใ์นอนาคตโดยการส่งเสริมนกัเรียนอาชีวะศึกษาให้เห็นความส าคญัของวิชาชีพ
การสอน การสร้างคนรุ่นใหม่ใหส้นใจในวิชาชีพน้ี  จากการวิจยันกัเรียนใหข้อ้คิดเห็นว่าคุณสมบติั
ท่ีครูอาจารยพ์ึงมีไดแ้ก่ 
 1. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
 2. ทกัษะการส่ือสารท่ีปรับใหเ้ขา้กบันกัเรียนแต่ละคน (Communication skills adapt 
to individual characteristics of students) 
 3. มีวฒันธรรมทางวิทยาศาสตร์ (Scientific culture) 
 4. มีวฒันธรรมการสอน (Teaching culture) 
 5. มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบประชาธิปไตย (Democratic teaching style) 
 6. เป็นผูจ้ดัการหอ้งเรียนท่ีดี (Good classroom manager) 
 7. เป็นตน้แบบของผูมี้ศิลธรรมจรรยาท่ีดี (A model with-defined moral values) 
 และเหตุผลท่ีท าใหค้นรุ่นใหม่เลือกวิชาชีพน้ีเพราะ 
 1. การมีสถานภาพท่ีดี 
 2. โอกาสในการฝึกอบรมพฒันาตนเอง 
 3. ความเตม็ใจท่ีจะไดท้ างานกบัเดก็ๆ 
 4. การไดท้ างานในสายงานวิทยาศาสตร์และนวตักรรมต่อไป 
 5. การมีโอกาสไดฝึ้กคน 
 6. ความพึงพอใจในงานท่ีไดเ้ห็นความส าเร็จของนกัเรียน 
 และเหตุผลท่ีจะท าใหไ้ม่ประกอบอาชีพน้ี  ไดแ้ก่ 
 1. เงินเดือนไม่เพียงพอ 
 2. ไม่ไดรั้บความเช่ือถือจากคนในประเทศ 
 3. ไม่ไดรั้บความเช่ือถือจากนกัเรียน 
 4. ระบบการบริหารงานท่ีมีพิธีรีตองมากเกินไป 
 5. เป็นงานท่ีตอ้งมีความรู้ ทกัษะ ตอ้งแรงบนัดาลใจจากภายใน 
 6. ไม่มีประสบการณ์ 
 7. ความยากในการส่ือสารและเขา้ถึงนกัเรียน 
 8. ความยากในการควบคุมหอ้งเรียน 
 9. รู้สึกไม่มัน่คง เป็นปัญหาทางอารมณ์ 
 Jianyu W., Xi L., and Chen X. (2012:897-900) ไดท้  าวิจยัเก่ียวกบัโมดูลหลกัสูตรดา้น
สายอาชีพส าหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา ไดก้ล่าวว่าหลกัสูตรเหล่าน้ีควรมาจากการวิเคราะห์องคก์ร  
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ควรค านึงถึงการเรียบเรียงล าดบัเน้ือหา ท่ีเหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมงการสอนหลกัสูตรท่ีมีเป้าหมาย
ในการใหค้วามรู้และทกัษะท่ีคลา้ยคลึงกนัควรอยูใ่นโมดูลเดียวกนั แต่ละโมดูลจะมีจุดประสงคห์ลกั
ท่ีแตกต่างกนั  มีทั้งโมดูลท่ีมีจุดประสงคเ์ฉพาะหรือจุดประสงคโ์ดยทัว่ไป แต่ละโมดูลจะมีการเก็บ
คะแนนท่ีแตกต่างกนั  ทั้งน้ีสถาบนัการศึกษาสามารถเลือกและผสมผสานโมดูลเฉพาะเหล่าน้ีให้
สอดคลอ้งตามโปรแกรมการฝึกอบรม  และก าหนดเกณฑ์การผ่านให้กบันักเรียนอย่างเหมาะสม    
ซ่ึงโมดูลหลกัสูตรควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 1. แต่ละโมดูลตอ้งแยกกนั นกัเรียนจะไดรั้บหน่ึงทกัษะจากหน่ึงโมดูล 
 2. เน้ือหาของหลักสูตรต้องสอดคล้องกับความต้องการของงานในอนาคตของ
นกัเรียน  และตอ้งน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
 3. อุปกรณ์การสอนทั้งหมดเป็นส่ิงท่ีใชจ้ริงในการท างาน 
 4. เน้ือหาของแต่ละโมดูลไม่จ าเป็นตอ้งมากจนเกินไป  ควรเลือกเฉพาะเน้ือหาท่ีมี
ความส าคญัเท่านั้น 
 5. โมดูลไม่ควรใหญ่มากเพื่อใหส้ามารถปรับปรุงใหท้นัสมยัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 การวิเคราะห์ดา้นอาชีพเป็นส่วนส าคญัของการออกแบบโมดูลหลกัสูตร จุดประสงค์
ของโมดูลหลกัสูตรคือการก าหนดความรับผดิชอบทางดา้นอาชีพ  ความตอ้งการดา้นทกัษะและงาน
ประจ า ซ่ึงการวิเคราะห์น้ีกระท าโดยคณะกรรมการดา้นอาชีพซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ  ผูจ้ดัการ  
และผูท้รงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมนั้น  และสามารถจดัแบ่งประเภทตามความแตกต่างพื้นฐานเช่น  
ระดบัเบ้ืองตน้ และระดบัแอด๊วานส์ 
 การน าโมดูลหลกัสูตรไปใช้นั้ น หากเป็นโมดูลหลกัสูตรระดับพื้นฐานจะเป็นการ
ออกแบบหลกัสูตรเพื่อให้เรียนรู้ทกัษะการปฏิบติังานท่ีน าไปใช้ได้จริงหลกัสูตรแอ๊ดวานส์จะ
ออกแบบเพื่อตอบสนองทางดา้นอาชีพ นอกจากน้ีครูผูส้อนควรช่วยนักเรียนลดช่องว่างระหว่าง
ความรู้ในต าราและทกัษะการปฏิบติัจริง ส่ิงส าคญัคือการเนน้การฝึกให้นกัเรียนมีความสามารถใน
การแกปั้ญหาจริงมากกวา่การเนน้แต่ทฤษฎี 
 หลกัสูตรของวิทยาลยัอาชีวศึกษาตอ้งท าใหช้ดัเจนและไม่กวา้ง  ตรงประเด็นท่ีตอ้งการ  
มีหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนัไดห้ลายหลกัสูตรและตอ้งมีวตัถุประสงคด์า้นทกัษะความสามารถของแต่
ละหลกัสูตร และแต่ละหลกัสูตรควรมีความเช่ือมโยงกนัเพื่อช่วยให้ผูส้อนส่งผ่านความรู้ไดอ้ย่าง
ราบร่ืน 
 การบริหารห้องแลป็สมยัใหม่อนุญาตให้นกัเรียนเขา้ไปใชง้านไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  
กระตุน้นกัเรียนใหส้ร้างทีม  ชมรม  สมาคมเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงต่อวิชาท่ีเรียน และผูส้อนควร
ช่วยเหลือส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีดว้ย 
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 ประกาศนียบัตรเป็นส่ิงส าคัญส าหรับผูห้างาน ดังนั้ นหลักสูตรควรต้องมีการให้
ประกาศนียบตัรแก่ผูเ้รียนดว้ยเช่นกนั 
 Kuijpers M., Meijers F., and Gundy C. (2011:23-28) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และความสามารถทางด้านอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 12-19 ปี ท่ีลงทะเบียนในหลกัสูตรก่อนการเรียนอาชีวและอาชีวศึกษาระดบัมธัในงานวิจยั
เน้นคุณลกัษณะของสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้  ท่ีมีผลต่อการพฒันาการเรียนรู้ดา้นอาชีพของ
นกัเรียน ซ่ึงลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ ไดแ้ก่  1) การปฐมนิเทศและใหค้  าแนะน าดา้น
อาชีพ (Career oriention and guidance methods used) 2) การใชเ้คร่ืองมือต่างๆ (Instruments 
implemented) 3) การปฏิบติัตามท่ีหลกัสูตรก าหนดและการพูดคุย (The degree to which the 
curriculum is practice-based and dialogical) 
 ในการศึกษาน้ีความสามารถ (Competency) ก าหนดเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การ
สะทอ้นกลบัดา้นอาชีพ (Career reflection)  เป็นลกัษณะพฤติกรรมท่ีสะทอ้นกลบั 2) การสร้าง
อาชีพ (Career forming) เป็นลกัษณะของพฤติกรรมเชิงรุก 3) เครือข่าย (Networking) เป็นลกัษณะ
พฤติกรรมท่ีมีการโตต้อบ 
 จากผลการวิจยัพบวา่ การใหค้  าแนะน าดา้นอาชีพในโรงเรียน ท่ีมีการพดูคุยกบันกัเรียน
เก่ียวกบัการสร้างประสบการณ์ในอนาคต เป็นความสามารถ (Competency) ท่ีไดผ้ลท่ีสุด เพราะเป็น
การกระตุน้ให้เห็นประสบการณ์ในชีวิตท่ีแทจ้ริง การพูดคุยเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน าไปสู่การพฒันา
ความสามารถดา้นอาชีพได ้
 Minghat A.and Yasin R. (2010:1233-1237) ท างานวิจยัเร่ือง กรอบการท างานอยา่ง
ย ัง่ยืนส าหรับการศึกษาทางสายอาชีพและเทคนิคในประเทศมาเลเซียในระดับโรงเรียนมัธยม                  
เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพเกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ 12 คน จากผลการวิจยัพบว่ามี 16 
องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั  ไดแ้ก่ ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม เครือข่ายและหุ้นส่วน ทกัษะดา้น 
ICT ความสนใจ การจดจ า ความรู้ ระบบการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ และพนัธสัญญาของการบริหาร 
จากผลการวิจยัใหค้วามส าคญัองคป์ระกอบดา้น ความคิดสร้างสรรค ์วิธีการสอน และความสัมพนัธ์เชิง
อุตสาหกรรมท่ีเน้นว่าวิธีการสอน การปฏิสัมพนัธ์ และการเรียนรู้ควรเน้นการลงมือปฏิบติัเพื่อให้ได้
ประสบการณ์จริง  การเยี่ยมชมโรงงาน  การลงภาคสนาม  การท างานในหอ้งปฏิบติัการ เป็นตน้ เป็นวิธี
ท่ีจะท าให้การศึกษาดา้นสายอาชีพและเทคนิคน้ีเขม้แข็งและยัง่ยืน รวมถึงวิธีการสอนควรเนน้ให้เกิด
ทกัษะการแกไ้ขปัญหา ความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม นอกจากน้ีความเก่ียวขอ้งเชิงอุตสาหกรรม 
(Industrial relation) เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั เน่ืองจากนกัเรียนทุกคนควรไดรั้บการบรรจุเขา้
ท างานในสายงานท่ีตรงกบัท่ีเรียนและพบว่า การท างานในสภาพแวดลอ้มของการท างานในแต่ละวนั
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เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีไดรั้บประสบการณ์ท่ีส าคญั  นกัเรียนจะไดรั้บแนวทางทั้งทางตรงจากการปฏิสมัพนัธ์
กบัพนกังานและทางออ้มจากการสังเกตการณ์และการพูดคุยจากกิจกรรมต่างๆในสถานประกอบการ 
นอกจากน้ีการเรียนรู้ในสถานประกอบการยงัมีความส าคญัต่อครูอาจารยท่ี์ควรเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในประเทศมาเลเซียการศึกษาสายอาชีพและเทคนิคมีบทบาทส าคญั
ต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีจะส่งเสริมให้เกิดสังคมท่ีดีมีรายไดสู้ง และควรไดรั้บการ
ส่งเสริมอยา่งจริงจงั 
 Kristien E. (2011) ไดเ้ขียนเก่ียวกบักลยุทธ์การจดัการเชิงกลยทุธ์ส าหรับสถาบนั 
การศึกษาโดยมีองคป์ระกอบคือ 
 1. การปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาและช่ือเสียง (Improve the Quality of 
Education and Reputation) คุณภาพการศึกษาจะเก่ียวพนักบัปัจจยัสองประการ คือ อาจารยผ์ูส้อน
และแหล่งการเรียนรู้ โดยการดึงดูดอาจารยท่ี์เก่งมีความสามารถมาอยูท่ี่สถานศึกษาและการมีแหล่ง
การเรียนรู้อนัไดแ้ก่ หอ้งแลป็ อุปกรณ์ในการเรียน เป็นตน้ 
 2. การเพิ่มเงินสนับสนุน (Increase Endowment) โดยการเพิ่มเงินทุนนั้นสามารถ 
ท าไดโ้ดยการสอนนอกเวลาถา้สถาบนันั้นมีผูส้มคัรเป็นจ านวนมาก  การสนบัสนุนจากภาครัฐ และ
การบริจาคจากภาคเอกชน  ศิษยเ์ก่า  การสร้างช่ือเสียงใหก้บัสถาบนัการศึกษานั้นตอ้งพิจารณาเร่ือง
ค่าเล่าเรียนท่ีมีราคาสามารถแข่งขนัไดด้ว้ย 
 3. การดึงดูดนักเรียนที่ดีที่สุด (Attract the Best Students) นกัเรียนจะค านึงถึง
ช่ือเสียงของโรงเรียน คุณภาพการศึกษา เครือข่ายและงานท่ีสถานศึกษาจะจดัให ้การสร้างศูนยก์าร
จดัหางานและการมีความสมัพนัธ์กบัภาคธุรกิจจะเป็นส่ิงดึงดูดนกัเรียนได ้
 4. การพฒันามหาวิทยาลยัให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง (Grow the University) สามารถ
ท าไดโ้ดยเพิ่มหลกัสูตรให้มากข้ึน  แต่ก็ตอ้งท าการวิจยัก่อนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อหาความ
ตอ้งการวา่หลกัสูตรใดจะเป็นท่ีตอ้งการในอนาคต   
 กลยทุธ์การจดัการน้ีถือเป็นการบริหารจดัการภายในท่ีจะเป็นส่ิงท่ีท าให้สถานศึกษามี
การบริหารจัดการภายในท่ีดีและจะกลายเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีท าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จได ้
 Voltonen T., Hacklin S., and Dillion P. et. (2011:732-739) ท างานวิจยัเร่ือง มุมมองการ
จดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ส่วนบุคคลของนกัเรียนสายอาชีพ โดยการให้นกัเรียนสายอาชีพและโพลี
เทคนิคจ านวน 33 คน ในประเทศฟินแลนด ์ออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงผลการวิจยั 
พบว่านักเรียนไดอ้อกแบบสภาพแวดลอ้มดว้ยการสะทอ้นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดว้ยการประชุม       
ซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มส าหรับการสะทอ้นกลบั สภาพแวดลอ้มท่ีแสดงให้เห็นถึงทกัษะท่ีโดดเด่น       
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และสภาพแวดลอ้มของความร่วมมือและเป็นเครือข่าย  ซ่ึงการเกิดสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เช่นน้ี      
ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูส้อนท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะ แต่การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นลกัษณะของ
การร่วมมือกนัในกลุ่มเพื่อนเช่นน้ีไม่ใช่เร่ืองท่ีท าไดง่้าย การจะส่งเสริมคือการท าให้ความคิดและการ
เรียนรู้ของนกัเรียนมีชีวิต โดยท าใหแ้ผก่ระจายออกไปอยา่งอตัโนมติัดว้ยการใชเ้ทคโนโลย ี
 Bryant B., Zvonkovic A. and Reynolds P.(2006:149-175) ไดท้  างานวิจยัเร่ือความสัมพนัธ ์
ของครอบครัวต่อการพฒันาอาชีพของเดก็และวยัรุ่น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาว่าพ่อแม่มีอิทธิพลต่อ
การพฒันาดา้นอาชีพของวยัเดก็และวยัรุ่นอยา่งไร ซ่ึงกระบวนการพฒันาอาชีพของเดก็และวยัรุ่นรวมถึง
การไดม้าซ่ึงความรู้ ความเช่ือและค่านิยมเก่ียวกบัความตอ้งการและทางเลือกในการท างาน การพฒันา
แรงบนัดาลใจเชิงวิชาการ ความสามารถส่วนตน ความคาดหวงั การวางแผน การบรรลุผลส าเร็จเกิดข้ึน
ในครอบครัวโดยพ่อแม่ และบริบทท่ีเรียกว่า “ความเป็นบิดามารดา” (Parenting) มีบริบทท่ีแวดลอ้ม
มากมาย รวมถึงความพร้อมดา้นการเงิน ทุนมนุษย ์ทุนสังคม ส่วนท่ีเป็นตวัแทนเด็ก จุดท่ีงานและ
ครอบครัวมาบรรจบกนั บทบาทของครอบครัว โครงสร้างของครอบครัว เง่ือนไขท่ีเกิดในอดีตท่ีมี
ผลกระทบต่อพ่อแม่ ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อการส่งเสริมความเขา้ใจเร่ืองความแตกต่างของพ่อแม่ท่ี
สัมพนัธ์ต่อการพฒันาดา้นอาชีพของเด็กและวยัรุ่น ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความซับซ้อนของการเขา้สู่ตลาด 
แรงงานของเด็กและวยัรุ่นเราสามารถเรียกส่ิงน้ีว่า “วฒันธรรมครอบครัว” (Family culture) งานวิจยัน้ี 
ตอ้งการสะทอ้นให้เห็นว่าเป้าหมายของการจา้งงานไม่ไดม้องว่าเป็นเร่ืองของการ “หาเงิน” (making 
money) เพียงอยา่งเดียว ยงัเป็นเร่ืองของการเติมเตม็ความสมบูรณ์ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองของสถานะ และอ านาจท่ี
มีบทบาทเขา้มาเก่ียวขอ้ง การเตรียมเด็กและวยัรุ่นให้พร้อมส าหรับการจ้างงานนั้นตอ้งพิจารณาให้
ครอบคลุมผลประโยชน์อ่ืนดว้ยเช่น การลาพกัผอ่น ความกา้วหนา้ดา้นอาชีพ หรือเน้ืองาน เ ป็นตน้ 
 Lancaster D. (2004 : 1-13) ไดก้ล่าวถึงผลงานวิจยัเก่ียวกบัวิทยาลยัและโรงเรียน
อาชีวศึกษาและความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ  จากผลการวิจยัในเร่ืองดงักล่าวของประเทศองักฤษพบว่า
สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีการปรับโครงสร้างโดยเน้นการให้ความส าคญักับลูกคา้ (Customer 
focused) พนกังานของสถาบนัมีความการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัต่างๆโดยมีลกัษณะส าคญั คือ 
 1.  ลกัษณะการท างานในเชิงพาณิชย ์(Commercial work) และระดบันานาชาติมี
ความส าคญัในเชิงการคา้และการพฒันาทกัษะการท างานของพนกังานใหมี้ความรู้กวา้งไกลเก่ียวกบั
เศรษฐกิจของโลกและสงัคมวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
 2.  มีผูจ้ ัดการฝ่ายขายท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการสร้างสัมพนัธ์และประสานงานกับ
สถาบนัในทอ้งถ่ินเพื่อหาความตอ้งการในการฝึกอบรม 
 3.  การสร้างหลกัสูตรตอ้งออกแบบร่วมกบับริษทั ซ่ึงอาจเป็นบริษทัเด่ียว หรือเป็นกลุ่ม
ธุรกิจ โดยจดัเป็น panel  ซ่ึงมีตวัแทนจากบริษทั สหภาพแรงงาน (Tradeunion) ศูนยจ์ดัหางาน เป็นตน้ 
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 4. ถ้าลูกค้าไม่มาฝึกอบรมท่ีสถาบัน สถาบันสามารถเปล่ียนโดยเข้าไปให้การ
ฝึกอบรมยงัสถานท่ีของลูกคา้ได ้
 5. มีการจดัหลกัสูตรก่อนการจา้งงาน ระหวา่งการจา้งงานเป็นทั้งแบบเตม็เวลาและนอกเวลา 
 6. การระดมทุนจากภาคเอกชนท่ีเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกบัหลกัสูตรหรือส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีทางสถาบนัเปิดสอน เช่น สถาบนัตอ้งการเปิดร้านอาหารเพื่อให้นกัเรียนฝึก จึงไปขอทุน
จากธุรกิจโรงแรม  ร้านอาหารเป็นเงินและอุปกรณ์ต่างๆ 
 7.  ความรวดเร็วของการเปิดหลกัสูตรเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
 8. การมี sponsor จากบริษทัใหญ่ๆ ในทอ้งถ่ิน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนอุปกรณ์ 
 9.  การติดต่อสมัพนัธ์กบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์พื่อวิเคราะห์ความตอ้งการการฝึกอบรม 
การพฒันาแผนการฝึกอบรมส าหรับพนกังานในบริษทัต่อไป 
 Mazzarol T. (1998)  ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัความส าเร็จของการตลาดดา้นการศึกษา
ระดบันานาชาติ” จากสถาบนัการศึกษา 315 แห่งจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด ์
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยความส าเร็จของการท าการตลาดส าหรับ
สถาบนัการศึกษาใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายยงัต่างประเทศ  มี 4 ปัจจยัหลกัคือ   
 1. การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) และ การสรรหา (Recruitment)   
 2. ภาพลกัษณ์ (Image) และ แหล่งทรัพยากร (Resources) 
 3. คน (People) และ วฒันธรรม (Culture) 
 4. การร่วมมือกนั (Coalition) และการขยายกิจการไปขา้งหนา้ (Forward Integration) 
 ตวัช้ีวดัปัจจยัความส าเร็จทั้ง 4 ดา้นน้ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเพิ่มข้ึนของการ
ลงทะเบียน ความตอ้งการสมคัร และผลก าไร และพบว่า 2 ปัจจยัท่ีส่งผลอย่างมีนัยส าคญัต่อ
ความส าเร็จทางการตลาด ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ (Image) และแหล่งทรัพยากร (Resources)  และการ
ร่วมมือกนั (Coalition) และการขยายกิจการไปขา้งหนา้ (Forward Integration) 
 
 
 
 
 
 
 
 

119



 

แนวทางการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา 
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

 

8.  กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 7   กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู ้วิจัยศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาโดยสถาน
ประกอบการจากหลกัการจดัการศึกษาตลอดชีวิตท่ีว่า มนุษยต์อ้งไดรั้บการศึกษาตั้งแต่เกิดจนตาย 
และหลกัการจดัการศึกษาตลอดชีวิตท่ีส าคญัเพื่อให้บุคคลสามารถปรับตวัรับการเปล่ียนแปลงได ้ 
และตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ตามมาตรา 8(2) ท่ีสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  รวมถึงสถาน
ประกอบการสามารถจดัการศึกษาของตนเองได ้แนวคิดมหาวิทยาลยับรรษทัท่ีกล่าวถึงแนวทางการ
จดัการศึกษาขององคก์ร บูรณาการกบัแนวคิดการจดัการเรียนการสอนแบบอาชีวศึกษาในระบบทวิ

องค์ประกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา 
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

การบริหารสถาบนั 
การศกึษาในสถาน
ประกอบการ 
ขนาดใหญ่ 

การจดัการศกึษาของ
สถาบนัการศกึษาใน
สถานประกอบการ 

ขนาดใหญ่ 

 
การบริหารทรัพยามนษุย์
ของสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงต่อ

สถาบนัการศกึษา 

แนวคดิการจดัการศึกษาในสถานประกอบการ 
- แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต (สุวฒัน ์วฒันวงศ,์ 
  2551, สุนทร สุนนัทช์ยั:2543) 
- แนวคิดมหาวิทยาลยับรรษทั 
   “รูปแบบของการจดัการศึกษาท่ีบริหารในสถาน 
   ประกอบการ ไดแ้ก่ การจดัฝึกอบรมเท่านั้น 
   การจดัฝึกอบรมควบคู่กบัการพฒันาผูบ้ริหาร 
   การจดัการศึกษาโดยไดรั้บประกาศนียบตัร 
   และการจดัการศึกษาเพื่อไดรั้บปริญญา” 
   (Galagan P.:2011, Allen M.:2002,              
   Meister J.:1998) 

แนวคดิการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา  (ส านกังาน 
คณะกรรมการอาชีวศึกษา:2555, ปรียาพร  
วงศอ์นุตรโรจน:์2542,  วีระพนัธ์ สิทธิพงศ:์2541) 
- หลกัการจดัอาชีวศึกษา 
- การจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาคี โดยการ 
  ร่วมมือของสถาบนัการศึกษาและสถาน 
  ประกอบการ 
 

แนวคดิการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (สมชาย 
หิรัญกิตติ:2542, วิโรจน์ ลกัขณาอดิศร:2550,  
Cappelli P.:2007) 
- กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
- การวางแผนอตัราก าลงัและการสรรหาวา่จา้ง 
- การพฒันาบุคลากร 
- ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
- การดึงดูดและรักษาพนกังาน 
- การประเมินผลการปฏิบติังาน 
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ภาคี ผสมผสานแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นฐานแนวคิดส าคญัในการจัดตั้ ง
สถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสรรหาและพฒันาก าลงัคนท่ีมี
คุณภาพตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการ จากแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปไดเ้ป็นองคป์ระกอบ     
3  ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2) ดา้นการ    
จดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 3) ดา้นการบริหารทรัพยากร
มนุษยข์องสถานประกอบการขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษาและน าไปสู่การหาแนว
ทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
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บทที่ 3 
 

วธีิด าเนินการวจิัย 
 
 การวิจยัเร่ือง “องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่” ด าเนินการโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม (Mixed Method) มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่ 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ  
ขนาดใหญ่ 
 

ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 ผูว้ิจยัแบ่งขั้นตอนด าเนินการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1การสร้างและพฒันาองค์ประกอบของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ 
 1.1 การสังเคราะห์เอกสาร     
  ดว้ยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัทั้งไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวกบั
แนวคิดการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ รวมถึงการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและการลง
ภาคสนามเพื่อสังเกตการณ์ในสถานศึกษาของสถานประกอบการ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัและร่างองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาเบ้ืองตน้   
 1.2 การสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  ผูว้ิจยัพฒันาแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์เอกสาร  
โดยประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
  1.2.1  ผูบ้ริหาร จ านวน   5  คน 

  1.2.2  นกัเรียน จ านวน 30  คน 
  1.2.3  ผูป้กครอง จ านวน 30  คน 
  1.2.4  ผูเ้ช่ียวชาญ   จ านวน   6  คน 
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 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์เอกสารและขอ้มูลท่ีไดจ้าการสัมภาษณ์น ามา
วิเคราะห์เน้ือหา  สรุปผลไดเ้ป็นร่างองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาเบ้ืองตน้ 
 ขั้นตอนที ่2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา          
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 ผูว้ิจยัพฒันาเคร่ืองมือในขั้นตอนน้ีจากร่างองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาท่ีไดจ้าก
ขั้นตอนท่ี 1 น ามาพฒันาเป็นแบบสอบถามส าหรับผูบ้ริหารและอาจารย ์เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ผูบ้ริหารและอาจารยจ์  านวน 327 คน ไดแ้บบสอบถามสมบูรณ์จ านวน 239 ฉบบั  วิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยการแจงแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  และวิเคราะห์องคป์ระกอบดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy) มากกว่า .50 และค่า Bartlett’s Test of Sphericity นยัส าคญัท่ี .05 และท าการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบดว้ยวิธีองคป์ระกอบหลกั หรือเทคนิค PCA (Principle Component Analysis) 
และหมุนแกนตวัประกอบแบบ Orthogonal Rotation ดว้ยวิธี Varimax Method ท่ี 25 รอบ ไดเ้ป็น
องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 ขั้นตอนที ่3 การหาแนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ 
 การน าองค์ประกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ มาให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบและยืนยนั พร้อมทั้งหาแนวทางการส่งเสริมการจดัการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดว้ยการจดัประชุมผูท้รงคุณวุฒิ(Connoisseurship) 
จ านวน 7 คน ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 

123



 

ขั้นตอน รายละเอียด ผลลพัท ์
ขั้นตอนที่ 1 
การสร้างและ
พฒันา
องค์ประกอบของ
การจัดการ
อาชีวศึกษา ใน
สถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ศึกษา  วิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  และเอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในสถานประกอบการ 

กรอบแนวคิด
การวจิยั 

ร่าง
องคป์ระกอบ
ของการจดั
การศึกษา 

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ท่าน  เพื่อยนืยนัร่าง
องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 

ศึกษาภาคสนามในสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ
เพื่อเกบ็ขอ้มูล 

 

ต่อ 

ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ละประชากร 

สร้างเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจากร่าง
องคป์ระกอบของการจดัการศึกษาท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์

เอกสาร 

ตรวจสอบเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ท่าน  เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  นกัเรียน  และผูป้กครอง 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ขอ้มูลเชิง
คุณภาพท่ีได้
จากการ
สัมภาษณ์ 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผลลพัท ์
ขั้นตอนที่  2 
การวเิคราะห์ 
องค์ประกอบ 
ความส าเร็จของ
การจัดการ
อาชีวศึกษา ใน
สถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกบ็รวบรวมขอ้มูลกบัผูบ้ริหารและอาจารยด์ว้ยแบบสอบถาม 

องคป์ระกอบ
ความส าเร็จ
ของการ
จดัการ

อาชีวศึกษาใน
สถาน

ประกอบการ 
ขนาดใหญ่ 

ต่อ 

น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้ (Try-out) กบั
กลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม 

น าร่างองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1  
มาพฒันาแบบสอบถามส าหรับผูบ้ริหารและอาจารย ์

ตรวจสอบแบบสอบถามโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ท่าน  เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ขอ้มูลเชิง
ปริมาณท่ีได้

จาก
แบบสอบถาม 

- วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานดว้ย  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

- วิเคราะห์องคป์ระกอบวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค 

PCA(Principle Component Analysis) 

125



 

ขั้นตอน รายละเอียด ผลลพัท ์
ขั้นตอนที่  3 
การหาแนวทางการ 
ส่งเสริมการจัด 
การอาชีวศึกษา ใน 
สถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่  

 

  

 

แผนภูมิท่ี 8  ขั้นตอนด าเนินการวิจยั 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและพฒันาองค์ประกอบของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัและสังเคราะห์ร่างองคป์ระกอบของ
การจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จากการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งไทยและต่างประเทศ ไดแ้ก่ แนวคิดการจดัการศึกษาตลอดชีวิต แนวคิด
การจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการ ประกอบดว้ย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 เก่ียวกบัการจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการ แนวคิดการจดั
การศึกษาอาชีวศึกษา แนวคิดการจดัการศึกษาแบบทวิภาคี และองคป์ระกอบในการจดัการศึกษาใน
สถาบันอาชีวศึกษาและสถาบนัการศึกษาทัว่ไปและในสถานประกอบการ รวมถึงบริบทของ
สถาบนัการศึกษาท่ีเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ทั้ง 5 แห่ง     

ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบ
จากแบบสอบถาม 

ผลการวเิคราะห์
องคป์ระกอบจากการ

สัมภาษณ์ ร่างแนวทาง
ส่งเสริมการ
จดัการศึกษา 

การศึกษาเอกสาร  แนวคิดเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมการจดั
การศึกษา 

การประชุมผูท้รงคุณวฒิุ (Connoisseurship) จ  านวน 7 คน แนวทาง
ส่งเสริมการ
จดัการ

อาชีวศึกษาใน
สถาน

ประกอบการ 
ขนาดใหญ่ 
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 1.1 น ามาวิเคราะห์เพื่อให้ไดก้รอบแนวคิดการวิจยั และร่างองคป์ระกอบของการจดั
การศึกษาในเบ้ืองตน้ 
 1.2 น าร่างองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาท่ีไดต้รวจสอบเพื่อยืนยนักบัผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 6 ท่าน ดว้ยวิธีการสมัภาษณ์โดยมีเกณฑใ์นการก าหนดคุณสมบติัดงัน้ี 
  1.2.1 เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการบริหารสถาบนัการศึกษา /ศูนยฝึ์กอบรมหรือ
เป็นอาจารย ์ท่ีมีบทบาทจดัการศึกษาในสถานประกอบการหรือเป็นอาจารย/์วิทยากรท่ีสอนใน
สถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
  1.2.2  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาโท 
 1.3  การด าเนินการสัมภาษณ์ 
  1.3.1  ผูว้ิจยัน าร่างองค์ประกอบของการจดัการศึกษาท่ีได้ขอความอนุเคราะห์
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและใหข้อ้แนะน า และน ามาปรับแกใ้หมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
  1.3.2  ขอจดหมายจากบณัฑิตวิทยาลยัถึงผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน พร้อมแนบโครง
ร่างดุษฎีนิพนธ์ฉบบัย่อ และร่างองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาท่ีไดว้ิเคราะห์และจดักลุ่มใน
เบ้ืองตน้ส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญไดศึ้กษาก่อนล่วงหนา้ 2 สัปดาห์พร้อมนัดหมายเวลาในการสัมภาษณ์   
การสมัภาษณ์ทั้งหมดด าเนินการอยู ่ ระหวา่งเดือนกนัยายน–ตุลาคม 2556 
  1.3.3  ด าเนินการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
    1. ท่านมีความคิดเห็นสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของ
การจดัการศึกษาระดบัปวช.-ปวส.โดยสถานประกอบการท่ีไดว้ิเคราะห์มาในเบ้ืองตน้อยา่งไร 
    2. ท่านคิดว่าองค์ประกอบของการจัดการศึกษาระดับปวช.-ปวส.โดย
สถานประกอบการท่ีน าไปสู่ความส าเร็จควรมีอะไรบา้ง 
  1.3.4 น าขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) และปรับองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาไดเ้ป็นกรอบองค์ประกอบของการจดั
การศึกษาชุดใหม่ 
 1.4 การลงภาคสนามสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ เพื่อศึกษาจากพื้นท่ีจริง   
ด าเนินการโดย 
  1.4.1 ติตต่อสถาบนัการศึกษาท่ียนิดีใหผู้ว้ิจยัเขา้ไปศึกษาในพื้นท่ี โดยมีเกณฑก์าร
คดัเลือก คือ 
    1. สถาบนัเปิดการเรียนการสอนในระดบัปวช.-ปวส. 
    2. สถาบนัการศึกษานั้นใหค้วามร่วมมือสูงในการใหเ้ขา้ไปเกบ็ขอ้มูล 
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    จากเกณฑ์การคดัเลือกดงักล่าว สถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ    
ท่ีใหค้วามร่วมมือไดแ้ก่  ศูนยก์ารเรียนเอสแอนดพ์ี 
  1.4.2 ผู ้วิจัยท าจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู ้อ  านวยการศูนย์การเรียน           
เอสแอนดพ์ี เพื่อขอศึกษาดูงาน  ระหวา่งวนัท่ี 17 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556 
  1.4.3 ลงภาคสนามเพื่อศึกษาดูงานด้วยวิธีการสังเกตการณ์พูดคุยกับผูบ้ริหาร  
อาจารย ์นักเรียน ในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่เป้าหมายของการจดัตั้งศูนยก์ารเรียน  การบริหารจดัการ    
ศูนยก์ารเรียน การจดัการศึกษา การสร้างหลกัสูตร ผูส้อน การดูแลนักเรียน การจดัการสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม และความเช่ือมโยงระหว่างศูนยก์ารเรียนกบัหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเก็บขอ้มูล    
ดว้ยการจดบนัทึก การสัมภาษณ์และอดัเทป การสังเกต การถ่ายรูป และเอกสารท่ีทางศูนยก์ารเรียน
มอบให ้
  1.4.4 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงภาคสนามและจากการสังเคราะห์เอกสาร มาจดั
กลุ่มขอ้มูลและวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และปรับองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาใหมี้
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน โดยจดักลุ่มองคป์ระกอบไดเ้ป็นองคป์ระกอบ3ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร
สถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่ และดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการขนาด
ใหญ่ท่ีเช่ือมโยงต่อการบริหารสถาบนัการศึกษาจ านวน 30 องคป์ระกอบยอ่ย 157 ตวับ่งช้ี 
 1.5 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการสมัภาษณ์ 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร นกัเรียน และผูป้กครอง โดยมีการก าหนดเกณฑคุ์ณสมบติั
ผูบ้ริหาร อาจารย ์นกัเรียน ผูป้กครอง ดงัน้ี 
  1.5.1 คุณสมบติัของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารสูงสุดหรือระดบัต าแหน่งรองลงมา ของ
สถาบนัการศึกษานั้น 
  1.5.2  คุณสมบติัของนกัเรียน เป็นนกัเรียนท่ีเรียนระดบัปวช–ปวส.   
  1.5.3  คุณสมบติัของผูป้กครอง เป็นผูป้กครองของนกัเรียน 
  ส าหรับจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการสัมภาษณ์มีรายละเอียด ดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี  4  จ านวนประชากรส าหรับการสัมภาษณ์ 
สถาบนัการศึกษา ผูบ้ริหาร อาจารย ์ นกัเรียน ผูป้กครอง 

1.  วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 5 135 2,090 2,090 
2.  วิทยาลยัเทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ 4 32 443 443 

3.  วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์ 3 30 745 745 
4.  วิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี 3 100 2,153 2,153 

5.  ศูนยก์ารเรียนเอสแอนดพ์ี 3 12 140 140 
Total 18 309 5,571 5.571 

 
ตารางท่ี 5  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการสมัภาษณ์ 

กลุ่มของประชากร จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
ผูบ้ริหาร 18 5 
นกัเรียน 5,571 30 
ผูป้กครอง 5,571 30 

รวม 11,469 65 
 
 1.6  การสร้างเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์ 
  ผูว้ิจยัน าร่างองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์เอกสารและจากการลงพื้นท่ี ณ 
ศูนยก์ารเรียนเอสแอนดพ์ี  มาสร้างเป็นแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างโดยมีโครงสร้างดงัน้ี 
  1.6.1 แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างส าหรับผูบ้ริหาร 
   แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างชุดน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
   ตอนท่ี 1  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 
ระดบัการศึกษา หน่วยงานท่ีท างาน คณะ ภาควิชา สาขา จ านวน 5 ขอ้ 
   ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัด
การศึกษาของสถานประกอบการ ประกอบดว้ยค าถามตามองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดั
สถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จ านวน 9 ขอ้ ดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จ านวน 18 ขอ้ ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา จ านวน 1 ขอ้ และความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
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ความส าเร็จของการจดัการศึกษา และการเรียงล าดบัความส าคญัขององคป์ระกอบความส าเร็จของการจดั
การศึกษาจ านวน 2 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 30 ขอ้ 
  1.6.2 แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างส าหรับนกัเรียน 
   แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างชุดน้ี  แบ่งออกเป็น  2 ตอน 
   ตอนท่ี 1  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 
ระดบัการศึกษา สถาบนัการศึกษาท่ีศึกษาอยู ่แผนก สาขา จ านวน 5 ขอ้ 
   ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดั
การศึกษาของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย บริบททัว่ไป จ านวน 5 ขอ้และค าถาม
เก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการศึกษาจ านวน 15 ขอ้   
  1.6.3 แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างส าหรับผูป้กครอง 
   แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
   ตอนท่ี 1 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 
รายไดค้รอบครัว ระดบัการศึกษา สถาบนัการศึกษาของบุตรหลาน แผนก สาขา จ านวน 5 ขอ้ 
   ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดั
การศึกษาของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย บริบททัว่ไปจ านวน 5 ขอ้และค าถาม
เก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการศึกษาจ านวน  14  ขอ้   
  1.6.4 น าแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างท่ีได ้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ และให้
ขอ้แนะน าเพิ่มเติมเพื่อน าไปปรับแกก่้อนขอใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
  1.6.5 น าส่งแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญ 6 ท่าน             
ไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามกบัจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการวดั (Item–Objective Congruence; IOC) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ 
   +1   =    สอดคลอ้ง 
   O    =    ไม่แน่ใจ  
   -1   =    ไม่สอดคลอ้ง 
โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสิน คือ ค่าดชันี IOC ท่ีมีค่าระหว่าง 0.66-1.00  (IOC=>0.66) (ศิริชยั      
กาญจนวาสี, 2544) จึงถือวา่ขอ้ค าถามนั้นๆ ใชไ้ด ้ผลจากการค านวณท่ีไดมี้ดงัน้ี 
   1.  แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างส าหรับผูบ้ริหาร ตอนท่ี 1 จ านวน 5 ขอ้ มีค่าดชันี 
ความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80-1.00 ตอนท่ี 2 จ านวน 30 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.66-1.00  
   2. แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างส าหรับนกัเรียน ตอนท่ี 1 จ านวน 5 ขอ้  มีค่าดชันี 
ความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.40-1.00 ตอนท่ี 2 จ านวน 15 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง  0.40-1.00  
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   3. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างส าหรับผูป้กครอง ตอนท่ี 1 จ านวน 5 ขอ้ มีค่า
ดชันี ความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.60-1.00 ตอนท่ี 2 จ านวน 14 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง  0.60-1.00 
  1.6.6 ปรับแกข้อ้ค าถามท่ีมีค่า IOC นอ้ยกว่า 0.66 และแกไ้ขตามขอ้แนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
  1.6.7 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
   1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  ส่งไปยงัวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า  
วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์ วิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ศูนยก์ารเรียนเอสแอนด์พี  
ขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อขอสมัภาษณ์และตอบแบบสอบถาม   
   2. ส่งขอ้มูลโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และประเด็นค าถามให้ผูบ้ริหารท่ีจะ
สมัภาษณ์ไดเ้ตรียมความเขา้ใจล่วงหนา้ 
   3. ด าเนินการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร นักเรียน และผูป้กครอง ช่วงเดือน
กนัยายน - ตุลาคม 2556  
    3.1 การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูว้ิจัยนัดหมายล่วงหน้า และเขา้พบเพื่อ
สัมภาษณ์ตวัต่อตวั โดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทั้ งส้ิน 5 ท่านสัมภาษณ์คร้ังละประมาณ 45 นาทีถึง          
1 ชัว่โมง ขณะสมัภาษณ์มีการการจดบนัทึก พร้อมทั้งบนัทึกเสียงการสมัภาษณ์ 
    3.2 การสัมภาษณ์นักเรียน ผูว้ิจัยได้ประสานงานกับอาจารย์ท่ีดูแล
นกัเรียนของสถาบนัการศึกษาแต่ละท่ีเพื่อนดัหมายในการสัมภาษณ์นกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 
4-6 คน ใชเ้วลาในการสัมภาษณ์คร้ังละประมาณ 45 นาทีถึง 1 ชัว่โมงโดยสัมภาษณ์นกัเรียนทั้งส้ิน  
30 คน ขณะสัมภาษณ์มีการจดบนัทึก พร้อมทั้งบนัทึกเสียงการสมัภาษณ์ 
    3.3 การสัมภาษณ์ผูป้กครอง ผูว้ิจยัขอหมายเลขโทรศพัทผ์ูป้กครองจาก
นกัเรียนทุกคน  พร้อมทั้งช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการขอสมัภาษณ์ใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจ  และขอใหแ้จง้
ผูป้กครองตนเองทราบว่าผูว้ิจัยจะโทรศพัท์ไปเพื่อสัมภาษณ์ หลงัจากนั้นผูว้ิจยัโทรศพัท์ไปหา
ผูป้กครองแต่ละคน และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์คร้ังละประมาณ 15-20 นาที โดยสัมภาษณ์
ผูป้กครองทั้งส้ิน 30 คน ขณะสมัภาษณ์ไดมี้การจดบนัทึกไปดว้ย 
  1.6.8 การวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร นักเรียน และ
ผูป้กครอง จ านวน 65 คน น ามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) และน ามาสรุปเป็นร่าง
องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 ขั้นตอนที ่2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ 
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 ขั้นตอนน้ีเป็นการพฒันาเคร่ืองมือเพื่อใชส้ าหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ย
แบบสอบถาม ผู ้วิจัยน าร่างองค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1  มาสร้างแบบสอบถามดงัมีขั้นตอนต่อไปน้ี 
 2.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  จ านวนประชากรท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 
จ านวน 18  คน อาจารยจ์  านวน 309 คน ส าหรับแบบสอบถามค านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้นวคิด
ของคอมเรยแ์ละลี (Comrey & Lee:1992) ส าหรับการวิเคราะห์องคป์ระกอบ มีค่าท่ีน่าเช่ือถือ คือ  
จ านวน 300 คน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเก็บขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด ไดแ้ก่ผูบ้ริหาร จ านวน 18 คน  และ
อาจารย ์309 คน รวมทั้งส้ิน 327 คน 
 2.2  นิยามศพัทข์องตวัแปรเพื่อน ามาสร้างแบบสอบถาม ใหค้รอบคลุมตามโครงสร้าง
องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการศึกษาระดบัปวช.-ปวส.โดยสถานประกอบการ   
 2.3 การสร้างเคร่ืองมือ 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  แบบสอบถามส าหรับผูบ้ริหารและ
อาจารย ์  ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือในการวิจยัโดยมีลกัษณะของเคร่ืองมือดงัน้ี 
  แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน สถาบนัท่ีสงักดั ต าแหน่ง หน่วยงาน สาขา จ านวน 6 ขอ้ 
  ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการศึกษา
ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกั 3 ดา้น องคป์ระกอบย่อย 30 
ด้าน และตัวบ่งช้ี 154 ข้อได้แก่ องค์ประกอบด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยองค์ประกอบย่อย 14 ดา้น ตวับ่งช้ี 67 ขอ้ ดา้นการจดั
การศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบย่อย 
10 ด้าน ตัวบ่งช้ี 66 ขอ้ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ท่ี
เช่ือมโยงกบัสถาบนัการศึกษาประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อย 6 ดา้น  ตวับ่งช้ี 24 ขอ้ ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 10 ระดบั ดงัน้ี 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
   

นอ้ยท่ีสุด
ท่ีสุด

 น อยท่ีสดุ  

ปานกลาง มากท่ีสุด 
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  ระดบัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จมากท่ีสุดคือระดบั 10 ลดหลัน่ความส าคญัลงมาจนถึง
น้อยท่ีสุด คือ ระดบั 1 และขอ้ค าถามปลายเปิด (Open Ended) ให้ผูต้อบแบบสอบถามให้
ขอ้เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบั การบริหารจดัการให้ประสบความส าเร็จ จ าเป็นตอ้งมี
การพฒันาดา้นใดบา้ง 
 2.4 การตรวจสอบเคร่ืองมือ โดยน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ขอความ
อนุเคราะห์ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
  2.4.1 การหาค่าความตรงตามเน้ือหา ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดใ้หอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเน้ือหา โครงสร้างและภาษาใหมี้ความถูกตอ้ง ชดัเจนและวดัไดต้รงตามเร่ือง
ท่ีศึกษา และผูว้ิจยัปรับแกต้ามขอ้แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
  2.4.2 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 ท่าน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยผูว้ิจยัก าหนดคุณสมบติัว่าเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก และมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษาทั้งในสถาบนัการศึกษาอาชีวศึกษา และสถาบนัการศึกษา
ของสถานประกอบการ ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการวดั (Index of Item – Objective Congruence; 
IOC) โดยใชสู้ตรดงัน้ี (Lawshe, 1970:563-575; พิสณุ ฟองศรี, 2549:138-140)  ดงัน้ี 
 

      IOC   =   
N
R

 

    เม่ือ  IOC  หมายถึง  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
              R      หมายถึง  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทุกคน 
              N      หมายถึง  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
    การใหค้ะแนนค่า IOC  คือ 
                       +1  =  สอดคลอ้ง 
                         O =  ไม่แน่ใจ 
                        -1  =  ไม่สอดคลอ้ง 
โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสิน คือ เกณฑท่ี์มีค่า IOC ระหว่าง 0.66-1.00 (IOC => 0.66) (ศิริชยั            
กาญจนวาสี, 2544)  
  2.4.3 การหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) เพื่อพิจารณาว่าเคร่ืองมือท่ี
น าไปใชน้ั้น สามารถวดัคุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดผ้ลคงท่ีสม ่าเสมอ ดว้ยวิธีการหาค่าความสอดคลอ้ง
ภายในของแบบสอบถามดว้ยสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)   
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  2.4.4 น าแบบสอบถามมาปรับแกใ้ห้เหมาะสม ถูกตอ้ง ก่อนน าไปทดลองใช ้(Try 
out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง จ านวน 32 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและอาจารยท่ี์วิทยาลยั
เทคโนโลยีบุญถาวร ช่วงระหว่างวนัท่ี 5-30 กนัยายน 2556 และน าขอ้มูลท่ีไดม้าหาความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั ดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s 
Alpha Coefficient) แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .9920 โดยใชเ้กณฑพ์ิจารณา                    
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามตั้งแต่ .50 ข้ึนไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548:34-35) และ
ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาคจ าแนกตามองคป์ระกอบรายดา้นโดยมี
ค่าอลัฟาดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี  6  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของแบบสอบถามแต่ละองคป์ระกอบ 
องคป์ระกอบรายดา้น ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

1.  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ .8606 
2.   นโยบายของสถาบนัการศึกษา .8144 
3.  การมอบอ านาจหนา้ท่ี .9150 
4.  การวางแผนงาน/แผนกลยทุธ ์ .8657 
5.  การจดัองคก์ร .8782 
6.  การบริหารงานบุคคลของสถาบนั .9311 
7.  การวินิจฉยัสัง่การ/การอ านวยการ .9072 
8.  การประสานงานภายใน .9382 
9.  การรายงาน .9167 
10. การบริหารงบประมาณ .9642 
11. ผูน้ า/ผูบ้ริหาร .9452 
12. การตลาด/การประชาสัมพนัธ์ .9274 
13. การประเมินผล/การประกนัคุณภาพ .9393 
14. การสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ .9338 
15. หลกัสูตร .9395 
16. วิธีการสอนและการจดัการเรียนรู้ .9276 
17. ผูส้อน .8677 
18. นกัเรียน .9168 
19. กิจกรรมนกัเรียน .9329 
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ตารางท่ี  6  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของแบบสอบถามแต่ละองคป์ระกอบ (ต่อ) 
องคป์ระกอบรายดา้น ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

20. ระบบการดูแลนกัเรียน .9272 
21. ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลย ี .9203 
22. สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม .9529 
23. ความพร้อมของสถานประกอบการในการจดัการศึกษา .9478 
24. ส่ิงจูงใจ/ประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บ .9334 
25. กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ .9431 
26. การวางแผนอตัราก าลงั/การสรรหาวา่จา้ง .9556 
27. การพฒันาบุคลากร .9390 
28. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ .9614 
29. การดึงดูดและรักษาพนกังาน .9077 
30. การประเมินผลการปฏิบติังาน .9551 
  
  2.4.5  น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองใช ้(Try out) ให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาพิจารณาและใหข้อ้แนะน า จากนั้นผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟานอ้ยกว่า  
.50  มาปรับแกโ้ดยการตดัออกและบางขอ้ปรับขอ้ความให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน จากจ านวน
ตวัแปรในแบบสอบถามจาก 157 ขอ้ เหลือ 154 ขอ้ โดยขอ้ท่ีตดัออกไดแ้ก่ 
 
ตารางท่ี  7  การปรับแกข้อ้ค าถามแบบสอบถามจากผลการทดลองใช ้(Try out) 

องคป์ระกอบ ขอ้ค าถามท่ีตดัออก 
 ผูน้ า/ผูบ้ริหาร ขอ้ 1 ผูน้ าของสถาบนัควรเป็นบุคคลเดียวกบัผูบ้ริหารสูงสุด

ขององค์กร เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีในการให้ความร่วมมือ
และขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารท่านอ่ืน  

การตลาด/การประชาสัมพนัธ ์ ขอ้ 5 พนักงานทุกคนในองคก์รและสถาบนัมีบทบาทเป็น
นกัขายดว้ย 

ความพร้อมของสถานประกอบการ
ในการจดัการศึกษา 

ขอ้ 7  การประชาสัมพนัธ์ในเชิงสร้างสรรคใ์ห้พนกังานใน
องคก์ร รวมถึงสังคม ชุมชนไดท้ราบและสนบัสนุน 
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 2.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 
  2.5.1 ผูว้ิจยัขอจดหมายขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ส่งให้สถาบันการศึกษาทั้ ง 5 แห่ง เพื่อขอเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม  
  2.5.2 ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของสถาบนัการศึกษาทั้ง  
5  แห่งในการแจกแบบสอบถามและติดตามแบบสอบถามกลบั โดยผูว้ิจยัไปรับแบบสอบถามกลบั
ด้วยตนเอง แบบสอบถามบางส่วนส่งทางไปรษณียโ์ดยแนบซองเปล่าให้ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่งกลบัมายงัผูว้ิจยั ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวอยูร่ะหวา่งเดือนตุลาคม–ธนัวาคม  2556 
  2.5.3 ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม
ไดคื้นจ านวน 270 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 82.57 มีความสมบูรณ์ถูกตอ้งสามารถน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติได ้จ านวน 239 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 73.08 
 2.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  ผูว้ิจยัน าขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องการ
วิจยั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัดงัน้ี 
  2.6.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค่้าสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ การ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
เพื่ออธิบายขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
  2.6.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่ออธิบายองค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตวัแปรรายขอ้และรายดา้น โดยหาค่าเฉล่ีย (X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
  2.6.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อหาองค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ โดยการน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีค่า KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มากกว่า .50 และค่า Bartlett’s Test of 
Sphericity นยัส าคญัท่ี .05 และท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ดว้ยวิธีองคป์ระกอบ
หลกัหรือเทคนิค PCA (Principle Component Analysis) และหมุนแกนตวัประกอบแบบ 
Orthogonal  Rotation  ดว้ยวิธี Varimax Method  ท่ี 25 รอบ โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor 
Loading) อยูร่ะหวา่ง  -1 ถึง +1 และทุกองคป์ระกอบจะตอ้งมีค่า Eigenvalue ตั้งแต่ 1 ข้ึนไป 
  2.6.4 จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบสามารถสรุปเป็นองคป์ระกอบความส าเร็จ
ของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
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 ขั้นตอนที ่3 การหาแนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่ 
 ขั้นตอนน้ีผูว้ิจัยน าผลการวิจัยอันได้แก่องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ น ามาตรวจสอบเพื่อขอค ายืนยนักบัผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อ
ตรวจสอบองคป์ระกอบความส าเร็จและใหข้อ้แนะน าเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมการจดัการศึกษา  
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1 จดัท าเอกสารประกอบการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ 
  เอกสารประกอบการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ  (Connoisseurship)  ประกอบดว้ย   
  3.1.1 ค าช้ีแจงและวตัถุประสงคก์ารประชุมผูท้รงคุณวฒิุ   
  3.1.2 สรุปย่อโครงการวิจยั   ผลการวิจยัจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  และผลการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบ 
 3.2  น าเอกสารประกอบการประชุมผูท้รงคุณวุฒิให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา ประเด็นขอ้ค าถาม ขั้นตอนการด าเนินการประชุม และผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ พร้อม
ปรับแกต้ามขอ้แนะน า 
 3.3  ผูว้ิจยัขอจดหมายจากบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อเชิญผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 7  คน โดยวนัท่ี
ประชุมผูท้รงคุณวฒิุคือ วนัท่ี 22 มกราคม 2557 เวลา  09.00-12.00 น. ณ  หอ้งสมุด หา้งสรรพสินคา้
เดอะมอลล ์งามวงศว์าน ชั้น 14 โดยก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุ คือ 
  3.3.1 ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษาจากสถาบนัการศึกษา จ านวน 2  คน  
  3.3.2  ผูบ้ริหารจากสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ จ านวน 5  คน 
 3.4 ผูว้ิจยัส่งจดหมายและเอกสารสรุปการประชุมผูท้รงคุณวุฒิให้ผูท้รงคุณวุฒิได้
พิจารณาก่อนการประชุม 
 3.5 ผูว้ิจยัจดัเตรียมทีมงานอนัไดแ้ก่ Moderator 1 คน Note taker 2 คน และทีมงานใน
การถ่ายรูปและถ่ายวีดีโอ 2 คนพร้อมประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม  
 3.6 การด าเนินการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ 
  3.6.1  ผูว้ิจยักล่าวตอ้นรับผูท้รงคุณวุฒิและเชิญอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกล่าวเปิดการ
ประชุม  ล าดบัต่อมาผูว้ิจยัแจง้วตัถุประสงคก์ารประชุม  ก าหนดการ  และแนะน าคณะท างาน 
  3.6.2 ผูด้  าเนินรายการ ด าเนินรายการตามล าดบัดงัน้ี 
   1. ผูว้ิจัยรายงานข้อค้นพบองค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
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   2. ผูด้  าเนินรายการเขา้สู่ประเด็นค าถาม และเชิญผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา
ประเด็นและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามซ่ึงมี 5 ประเด็น ทีละประเด็น ประเด็นท่ีหน่ึง  
คือ เม่ือกล่าวถึง “ความส าเร็จ” หมายถึงอะไร และมีตวัช้ีวดัของความส าเร็จอะไรบา้ง ประเด็นท่ี 2   
องคป์ระกอบความส าเร็จท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบจาก
แบบสอบถามสอดคลอ้งกนัหรือไม่ ประเด็นท่ี 3 องคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์แบบสอบถาม  
องคป์ระกอบทั้ง 7 ชุด ควรตั้งช่ืออย่างไร ประเด็นท่ี 4 การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการจดั
การศึกษาดว้ย  SWOT Analysis ประเดน็ท่ี 5 แนวทางส่งเสริมการจดัการศึกษามีอะไรบา้ง 
   3. ผูด้  าเนินรายการไดส้อบถามผูท้รงคุณวุฒิถึงความหมายของความส าเร็จ
และตวัช้ีวดัความส าเร็จ   หลงัจากนั้นผูด้  าเนินรายการสรุปประเดน็ท่ีหน่ึง   
   4. ผูว้ิจยัน าเสนองานวิจยัโดยย่อ และผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีได้
จากการสัมภาษณ์และจากแบบสอบถาม 
   5. ผูด้  าเนินรายการเชิญผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นท่ีสองถึงความ
สอดคลอ้งขององค์ประกอบท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาพร้อมยืนยนัความสอดคล้องขององค์ประกอบทั้ งสองส่วน พร้อมให้
ขอ้คิดเห็นท่ีควรปรับปรุงเพิ่มเติม หลงัจากนั้นผูด้  าเนินรายการสรุปประเดน็ท่ีสอง 
   6. ผูด้  าเนินรายการเชิญผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นท่ีสาม การตั้ งช่ือ
องคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบจากแบบสอบถาม ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ชุด ผูท้รงคุณวุฒิ
ร่วมกนัตั้งช่ือ  พร้อมทั้งให้ผูว้ิจยัเป็นผูพ้ิจารณาการคดัเลือกช่ือตามความเหมาะสม หลงัจากนั้น       
ผูด้  าเนินรายการสรุปประเดน็ท่ีสาม 
   7. ผูด้  าเนินรายการน าเขา้สู่ประเด็นท่ี 4 การหาแนวทางส่งเสริมการจดั
การศึกษาอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดว้ยการท า SWOT  Analysis ผูว้ิจยัไดจ้ดั 
Flip chart 4 อนั โดย Flip chart แต่ละอนัแทนส่ิงท่ีวิเคราะห์แต่ละดา้น และมีผูช่้วยนกัวิจยัประจ า 
Flip chart แต่ละอนัเพื่อคอยจดส่ิงท่ีผูท้รงคุณวุฒิให้ขอ้คิดเห็น หลงัจากนั้นผูด้  าเนินรายการสรุป
ประเดน็ท่ีส่ี 
   8. ผูด้  าเนินรายการเชิญผูท้รงคุณวุฒิให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการ
ส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ตามองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นการบริหารจดัการสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการขนาดใญ่ ดา้นการจดัการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่  ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงกบัสถาบนัการศึกษา หลงัจากนั้นผูด้  าเนินรายการสรุปประเด็น
ท่ีหา้ 
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   9. ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ  รวมถึงกล่าวขอบคุณผูด้  าเนินรายการ
และทีมงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการประชุมคร้ังน้ี 
 3.7  ผูว้ิจัยน าผลการประชุมผูท้รงคุณวุฒิมาสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมการจัด
การศึกษาระดับปวช.-ปวส. โดยสถานประกอบการตามองค์ประกอบแต่ละด้าน ได้เป็น 14  
แนวทาง 
 3.8 ผู ้วิจัยน าผลการสรุปแนวทางการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีไดใ้ห้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาให้ขอ้แนะน า และปรับประเด็นการให้
แนวทาง  พร้อมตรวจสอบการใชภ้าษาใหมี้ความเหมาะสม 
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บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเ ร่ือง “องค์ประกอบความส าเ ร็จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่” มีวตัถุประสงค ์เพื่อ เพื่อ 1) ศึกษาองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ โดยผูว้ิจัยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนที ่1 ผลการสังเคราะห์เอกสารและผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ 
   1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร 
   1.2 ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร นกัเรียน ผูป้กครอง 
 ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา         
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 ตอนที ่3 ผลการหาแนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่ 
 
ตอนที ่1  ผลการสังเคราะห์เอกสารและผลการสัมภาษณ์ 
 

 1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร 
  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการ การจดัการ
ศึกษาทัว่ไปและการจัดการศึกษาระบบอาชีวศึกษา จากแนวคิดทั้ งหมด 24 แนวคิด ได้เป็น 22
องคป์ระกอบ 143  ตวัแปร ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
ตารางท่ี  8  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบการจดัการศึกษาชุดท่ี 1 

 

140



 

 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา จ านวนตวัแปร 
1.   ดา้นวิสยัทศัน์/เป้าหมาย/วตัถุประสงค ์ 2 
2.   ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 5 
3.   ดา้นแผนการด าเนินงาน/แผนกลยทุธ ์ 6 
4.   กิจกรรมการพฒันานิสิต นกัศึกษา 2 
5.   ดา้นการตลาด/ประชาสมัพนัธ์ 7 
6.   ดา้นการบริหารและการจดัการ 12 
7.   ดา้นกฎ ระเบียบของการจดัการอาชีวศึกษา 4 
8.   ดา้นการเรียนรู้/การสอน 14 
9.   ดา้นหลกัสูตร 15 
10. ดา้นผูส้อน 14 
11. ดา้นผูเ้รียน 9 
12. ดา้นผูส้ าเร็จการศึกษา 3 
13. ดา้นบุคลากร 3 
14. ดา้นผูน้ าองคก์ร/ผูบ้ริหาร 10 
15. ดา้นการสร้างความสมัพนัธ ์ 9 
16. ดา้นนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์หรือการวิจยั 3 
17. ดา้นการเงิน  งบประมาณ 5 
18. ดา้นเทคโนโลยแีละส่ืออุปกรณ์ 5 
19. ดา้นสถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม   3 
20. ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ 4 
21. ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก   4 
22. ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 4 

รวม 143 
 
  หลงัจากนั้นน าสรุปองคป์ระกอบท่ีได ้จดัท าเป็นเอกสารส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณา
และนัดสัมภาษณ์เก่ียวกบัองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา โดยมีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญเพิ่มเติม 
และให้ผูว้ิจยัจดักลุ่มขององคป์ระกอบให้เป็นหมวดหมู่ และหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา 
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  ผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 6 ท่าน ส่วนมากมีความเห็นสอดคลอ้งกับ
องคป์ระกอบของผูว้ิจยัท่ีไดส้รุปมา โดยมีเน้ือหาและองคป์ระกอบบางประเดน็เพิ่มเติมดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 9  ขอ้แนะน าเพิ่มเติมองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ 
องค์ประกอบของการจัดการศึกษา เนือ้หา/องค์ประกอบทีผู้่เช่ียวชาญเพิม่เติม 
1.  ดา้นวสิัยทศัน์ เป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์

- ดา้นวิสัยทศัน์ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์เพื่อใหเ้กิดความสมบรูณ์ยิง่ข้ึน
ตอ้งมีวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และวตัถุประสงคค์รบถว้น เม่ือมีทั้ง 4 
ประเดน็แลว้ ส่ิงท่ีจะมีต่อมาอีก คือโครงการ(Project) แผนปฏิบติัการ 
(action plan)  และกิจกรรม (activity)   การจดัการเรียนการสอนตอ้งมีภาพ
อนาคต ตอ้งมีพนัธกิจ เม่ือเรียนจบแลว้ท าใหน้กัศึกษามีงานท า 100% 
การเรียนตอ้งมีโปรเจคใหเ้ดก็ฝึกงาน มีกิจกรรมมาสอดรับ เช่น ประกวด 
business plan ประกวดทกัษะฝีมีอแรงงาน  เป็นตน้ 
- วิสัยทศัน์และกลยทุธ์ขององคก์ร ตอ้งมีแผนการเติบโตท่ีชดัเจน 
แสดงทิศทางของการด าเนินงานของสถาบนั การศึกษาวา่จะไปใน
ทิศทางใด  รวมถึงสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ขององคก์รแม่  และมี
รูปแบบของ Academy ท่ีชดัเจน  
- ควรก าหนดเป้าหมายในการเติบโตของต าแหน่งงาน (Career Path)  ท่ีเป็นไป
ไดค้วบคู่กบัการพฒันาตนเองทั้งในดา้นความรู้  เทคนิค  และประสบการณ์ 
- การพิจารณา infrastructure และสถานการณ์โลก 

2.  ดา้นวฒันธรรมองคก์ร - เนน้การปลูกฝังวฒันธรรมท่ี CARE  มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ ดูแลและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
- วฒันธรรมของความเป็นเจา้ของวฒันธรรมของความรับผดิชอบ 
วฒันธรรมเนน้การใหบ้ริการลูกคา้ วฒันธรรมท่ีเนน้การเรียนรู้และรับ
ฟังคนภายในกนัเอง ทั้ง 4 อยา่งน้ี  จะประสบความส าเร็จไดต้อ้งมีความ
เป็นมืออาชีพ และท่ีส าคญัอีกดา้นคือ ความซ่ือสัตย ์(integrity) เช่นใน
ระดบัปวช.  สายบญัชี  ช่าง  ตอ้งเก่ียวกบัขอ้มูล  ความซ่ือสัตยสุ์จริต
และความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพ ตอ้งโยงไปเร่ืองการออกแบบ
หลกัสูตร เพราะส่ิงน้ีจะเป็นค่านิยม (Core value) ขององคก์รต่อไป 

3.  ดา้นแผนการด าเนินงาน/ 
แผนกลยทุธ์ 

- การแลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์รอยา่งทัว่ถึง  ความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยู่
ในองคก์รตอ้งไดรั้บการเผยแพร่  เพื่อเป็น best practice  ในการท างาน  
การจดัการศึกษาขององคก์รจึงเป็นช่องทางหน่ึงใหเ้กิดการแลกเปล่ียน
ความรู้ภายในองคก์ร 

4.  ดา้นการตลาด/ประชาสัมพนัธ์ - จดักิจกรรมตอบแทนคืนสู่สังคมในดา้นต่างๆ  (CSR)          
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ตารางท่ี 9  ขอ้แนะน าเพิ่มเติมองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
องค์ประกอบของการจัดการศึกษา เนือ้หา/องค์ประกอบทีผู้่เช่ียวชาญเพิม่เติม 
5.  ดา้นการบริหารจดัการ การบริหารความเส่ียงดา้นการเปิดสถานศึกษาใหไ้ดโ้ดยตลอด เก่ียวพนั

กบัความส าเร็จของนกัศึกษา  การลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง  มาตรฐานของการจดัการเรียนการสอน 

6.  ดา้นการเรียนรู้/การสอน - กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัจริง  (On-the-Job Training) 
- เรียนโดยใชแ้นวทางแบบ Problem-based learning  ซ่ึงอาจใชโ้จทยท่ี์
เกิดข้ึนจริงในธุรกิจ 

7.  ดา้นหลกัสูตร - เนน้องคค์วามรู้ภายในองคก์ร  ตอ้งออกแบบมาใหเ้กิดความสมดุลย์
ระหวา่ง  เน้ือหาท่ีเป็น Best practice ของบริษทั กบัเน้ือหาส าหรับสอน
บุคคลภายนอกรวมถึงหลกัสูตรท่ีเนน้การฝึกงาน  ดูงานเพื่อไดมี้
ประสบการณ์จากของจริง 
- ควรมีการ Benchmarking หลกัสูตรกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน  เพื่อวดั
ขอ้ดี – ขอ้ดอ้ยของหลกัสูตรเพื่อเทียบกบัคู่แข่ง  เน่ืองจากในปีพ.ศ. 2558  
จะกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซ่ึงหลกัสูตรต่างๆ  ของ
สถาบนัการศึกษาของประเทศไทยควรแข่งขนักบัประเทศเพื่อนบา้นได ้
- สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคเอกชน 
- ก าหนดหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนการท างานแบบ Cross-Cultural ทั้งดา้น
ภาษา  วฒันธรรม  และรูปแบบการท างานโดยมุ่งเนน้ในระดบัอาเซียน
เพื่อรองรับ AEC   
- หลกัสูตรออนไลน์ และเนน้หลกัสูตรท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(self-learning)   
- เป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ  competency-based curriculum   

8.  ดา้นผูส้อน - มีคุณภาพและมีสมรรถนะ (Competency) สูงรวมถึงมีความรู้และ
ประสบการณ์ในธุรกิจขององคก์รอยา่งเพียงพอ  สามารถสอนให้
นกัเรียนเขา้ใจ และเห็นภาพของธุรกิจ  และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  มี
คุณธรรมเหมาะสมต่อการเป็นครู 

9.  ดา้นผูเ้รียน - มีจริยธรรมท่ีเหมาะสมและการพฒันาผูเ้รียนใหมี้วิธีคิดเชิงวเิคราะห์
เพื่อการแกปั้ญหาในการท างานอยา่งเป็นระบบ  ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ี
ผูเ้รียนในประเทศไทยขาดค่อนขา้งมาก 
- ตอ้งมีระบบการคดัเลือกเพื่อใหไ้ดผู้เ้รียนท่ีมีคุณภาพ 

10. ดา้นผูส้ าเร็จการศึกษา - เม่ือเรียนจบแลว้มีงานท าแน่นอนเป็นเส้นทางอาชีพท่ีนกัเรียนจะ
ไดรั้บเม่ือเรียนจบ  รับประกนัไดว้า่เรียนแลว้ไม่ตกงาน  มีงาน มี
อนาคตรออยูอ่ยา่งแน่นอน 
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ตารางท่ี 9  ขอ้แนะน าเพิ่มเติมองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
องค์ประกอบของการจัดการศึกษา เนือ้หา/องค์ประกอบทีผู้่เช่ียวชาญเพิม่เติม 
11. ดา้นบุคลากร - บุคลากรคุณภาพสูงควรใหค้วามหมายใหช้ดัเจนวา่คุณภาพสูงอยา่งไร  

ซ่ึงอาจ หมายถึง การวดัผลการปฏิบติังานและสมรรถนะ บุคลากรท่ี
ท างานดี  ตอ้งเป็นคนดีและเก่ง การเป็นคนดี คือ วดัจากสมรรถนะ 
(Competency) เช่น การมีพฤติกรรมท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์เขา้กบัคนอ่ืนได ้ 
ตอ้งมีควบคู่กบั ผลการปฏิบติังานดี  (Performance)  คือการเป็นคนเก่ง 
โดยอาจวดัจาก ตวัช้ีวดั (KPIs) เป็นตน้ 

12. ดา้นผูน้ าองคก์ร/ผูบ้ริหาร - เป็นบุคคลส าคญัท่ีใหก้ารสนบัสนุนในทุกเร่ืองตั้งแต่ระดบั Top 
Management  ลงมา ทั้งเป็นผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายมีบทบาทส าคญัในการปล่อย
พนกังานในสังกดัตนใหม้าเขา้รับการพฒันา และเป็นผูส่้งเสริมความรู้ใน
องคก์รใหเ้กิดข้ึน รวมถึงเม่ือผูบ้ริหารไดไ้ปเขา้รับการฝึกอบรมมาแลว้ตอ้ง
น ามาเผยแพร่อยา่งจริงจงัดว้ย 
- เนน้การเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บับุคลากรในองคก์ร   
- คุณสมบติัของผูบ้ริหารตอ้งมี 4 ทนั คือ ทนัโลก ทนัการเปล่ียนแปลง  
ทนัคน ทนัความรู้สึกตนเอง 

13. ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ - สร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัการศึกษาภายนอก หรือองคก์รท่ีอยูใ่น
ธุรกิจเดียวกนั เพื่อการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

14. ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์   
      งานสร้างสรรค ์หรือการวิจยั 

- การวจิยัท่ีเนน้การสอนในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
 

15. ดา้นการเงิน งบประมาณ - ในการลงทุนควรวดัเป็นตวัเลขได ้และมีวธีิการในการวดัความคุม้ค่าระยะยาว 
- ตน้ทุนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ งบประมาณท่ีองคก์รจดัใหก้บัผูรั้บการศึกษาอยา่ง
เพียงพอทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ท่ีนกัเรียนจะไดรั้บทุนการศึกษา  เบ้ียเล้ียง   
เป็นตน้ 
- มีระบบการเงินท่ีดี ซ่ึงมาจากหลายภาคส่วน รวมถึงสมาคมผูป้กครอง  
ศิษยเ์ก่า  และการจดัการตน้ทุนต ่าควรเปล่ียนเป็นการจดัการตน้ทุน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

16. ดา้นเทคโนโลย/ีสารสนเทศ - มีการพฒันาส่ือการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
- เทคโนโลยกีารเรียนรู้ท่ีทนัสมยัและหลากหลายผสมผสานกนัไม่วา่
จะเป็นการจดัการศึกษาแบบหอ้งเรียนท่ีผูเ้รียนและผูส้อนไดพ้บและมี
ปฏิสัมพนัธ์กนั หรือการจดัการศึกษาแบบออนไลน์ 
- เนน้การน า internet มาใชใ้นการคน้หาขอ้มูล  search & select  เพื่อใชใ้นการ
เรียนการสอน  หรือการน า  e-learning หรือการใช ้social media  ในการสร้าง
การเรียนรู้ดว้ยสังคมออนไลน์ หรือการน าสังคมออนไลน์มาใชใ้นการเรียน  
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ตารางท่ี 9  ขอ้แนะน าเพิ่มเติมองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
องค์ประกอบของการจัดการศึกษา เนือ้หา/องค์ประกอบทีผู้่เช่ียวชาญเพิม่เติม 

 การสอนเช่น  การตามนกัศึกษาทาง facebook  SMS หรือ skype 
สามารถช่วยในการลดตน้ทุนได ้

17. ดา้นสถานท่ีศึกษาและบรรยากาศ 
     แวดลอ้ม   

- สถานท่ีสะอาด บรรยากาศดี  เหมาะสมกบัสภาพและปริมาณของ
นกัเรียน  มีการบูรณาการกบัของจริง   

18. ดา้นการประเมินผล การประเมินผล  ROI  เป็นตวัช้ีวดัท่ีวดัไดย้ากมาก  และหากวดัไดเ้ป็นการ
ช้ีใหเ้ห็นของคุณค่าของสถานศึกษาและของนกัศึกษา หรือการจดัท าตวัช้ีวดั 
เพื่อช้ีใหเ้ห็นคุณค่าของสถานศึกษากส็ามารถท าไดด้ว้ย KPI s  

19. ดา้นการมุ่งเนน้ลกูคา้ - การค านึงถึงความตอ้งการของภาคเอกชน 
20. ดา้นการปลกูฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก   

- ปลกูฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  และส่งเสริมจิตส านึก
ในความรับผดิชอบต่อสังคม 

21. ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา - เนน้หลกัวชิาการอยา่งจริงจงั สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดแ้ละสร้าง
มาตรฐานท่ีวดัผลได ้
- การประเมินมาตรฐานภายนอก ในลกัษณะ Third party  ใครเป็นคน
ประเมิน และใชม้าตรฐานอะไร  เช่น  ก.พ.มี TQA  และน ามาตรฐาน 
PNQS มาใชเ้ป็นตน้ 
- ประกนัคุณภาพของสถานศึกษา เป็นหนา้ท่ีของทุกคนทั้งผูบ้ริหาร อาจารย ์
พนกังาน โดยเฉพาะนกัเรียน สถานศึกษามีหนา้ท่ีประกนัคุณภาพการจดัการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียน คนเรียนมีหนา้ท่ีประกนัคุณภาพการเรียนของตนเอง ซ่ึงมี
องคป์ระกอบ คือ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน    

องค์ประกอบที่เพิม่เตมิ 
ดา้นการเตรียมความพร้อม 

 
การเขา้สู่  AEC  ตอ้งเตรียมคนใหพ้ร้อม ทั้งระเบียบวนิยั  ภาษา และตอ้งรู้เขา รู้เรา    

 
  ผูว้ิจยัไดน้ าค  าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวคิด ทฤษฎีของนกั
การศึกษา และจดักลุ่มองคป์ระกอบให้เป็นหมวดหมู่ ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาเพิ่มเติมถึงแนวคิดในการจดั
การศึกษาในสถานประกอบการ  องคป์ระกอบในการจดัการศึกษา และสรุปจากนกัการศึกษาและ
นักทฤษฎี จ านวน 43 คน น ามาจดักลุ่มองคป์ระกอบใหม่เป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหาร
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สถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2) ดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 3) ดา้นการบริหารทรัพยากร
มนุษยข์องสถานประกอบการขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษาประกอบดว้ย 30 องคป์ระกอบยอ่ย ดงัรายละเอียดในตาราง    ต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 
ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการรขนาดใหญ่     
1. วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 

เป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์

การมีวิสัยทศัน์และทิศทางท่ีชดัเจนในการ
สนบัสนุนเป้าหมายของธุรกิจ มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเ้รียน 

Twelve success  factors for 
corporateuniversity/Article 

Phillips J. 2004 1 

 ความชดัเจนของบทบาท ภารกิจของ
สถาบนัการศึกษาและผูเ้รียน 

The Corporate University 
Handbook Designing, 
Managing, and Growing a  
successful program/kindle book 

Allen M. 2002 - 

 การมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศกัยภาพการท างานควบคู่
ไปกบัการยกระดบัการศึกษาส าหรับผูเ้รียน 

90,000 served Hamburger 
University turns 50 

Galagan P. 
 

2011 47-51 

2. นโยบายของ
สถาบนัการศึกษา 

การบริหารจดัการของสถาบนัเป็นเชิงรุก คล่องตวั
ปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นเอกภาพ 

Five Success Factors for 
Community College Corporate 
Traininghttp://www.trainingindu
stry .com/blog/blog-entries/5-
success-factors-for-community-
college-corporate-training.aspx 

Seidel P. 2010 - 

ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
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ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ) 
2 นโยบายของ

สถาบนัการศึกษา 
(ต่อ) 

สถาบนัการศึกษามีนโยบายการบริหารสถาบนั
เสมือนกบัการบริหารธุรกิจรวมถึงการจดัสรร
ทรัพยากรท่ีเหมาะสมในการวเิคราะห์ ออกแบบ 
พฒันา น าไปใชแ้ละประเมินผล 

Twelve success  factors for 
corporateuniversity/Article 

Phillips J. 2004 3 

  นโยบายของสถาบนัการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

90,000 served Hamburger 
University turns 50 

Galagan P. 
 

2011 48 

3. การมอบอ านาจ
หนา้ท่ี 

มีการกระจายอ านาจใหก้บับุคลากรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ไดรั้บผดิชอบในการท างาน 

The 3 Keys to empowerment : 
องคก์รกระจายอ านาจ 

เคนบลอง ชาร์ดแปล
โดยวรรณพร ไกรเลิศ 

2544 - 

  พนกังานท่ีไดรั้บมอบอ านาจมีอ านาจการตดัสินใจ
เพียงพอในการท างาน 

ภาวะผูน้ า : ทฤษฎีและปฏิบติั สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ 2548 9-10 

  บุคลากรในสถาบนัท่ีไดรั้บมอบอ านาจมีความ
เขา้ใจพนัธกิจ เป้าหมาย และวธีิการด าเนินงานท่ี
ชดัเจน 

Professional PracticeCorporate 
University developments in the 
UK SME sector 

Christopher P. & 
Seamus A. 

2003 229-239 

4.. การวางแผนงาน/
แผนกลยทุธ์ 

แผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาตอ้งเช่ือมโยงกบักล
ยทุธ์ขององคก์รและน าไปพฒันาธุรกิจได ้

90,000 served Hamburger 
University turns 50  

Galagan P. 
 

2011 47-51 

  Five Success Factors for  Community 
College Corporate Training.http:// 
www.trainingindustry.com 

Seidel P. 2010 - 

ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
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ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่  (ต่อ)     
4. การวางแผนงาน/

แผนกลยทุธ์ (ต่อ) 
 Twelve success  factors for 

corporateuniversity/Article 
Phillips J.J. 2004 2 

  การบริหารสถานศึกษาใหเ้หมือนกบัการท าธุรกิจ Twelve success  factors for 
corporateuniversity/Article 

Phillips J.J. 2004 2 

  มีกระบวนการไปสู่การจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบนัการศึกษา 

90,000 served Hamburger 
University turns 50 

Galagan P. 
 

2011 47-51 

  การจดัการความรู้สามารถสร้างใหเ้กิดรูปแบบ
มหาวิทยาลยับรรษทัระดบัโลกไดโ้ดยการสร้าง
ความรู้ใหเ้ป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายและ
ซบัซอ้นข้ึน  ซ่ึงตอ้งการเทคโนโลยแีละการมีส่วน
ร่วมทางสังคม  การสร้างความสามารถเชิงกลยทุธ์
ในการจดัการความรู้ตอ้งการ 4 องคป์ระกอบ  
ไดแ้ก่ ระบบความรู้ เครือข่าย พนกังานท่ีมีความรู้
และองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

The Rise and Rise of the 
Corporate University: the 
emerging corporate learning 
agenda 

Prince C. &Beaver G. 2001 21 

  มีการจดัอนัดบัเปรียบเทียบ (Benchmarking) การ
ด าเนินงานกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อพฒันา
ระบบการท างานและการเรียนการสอน 

90,000 served Hamburger 
University turns 50 

Galagan P. 
 

2011 47-51 

ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
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ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่   (ต่อ)     
4. การวางแผนงาน/

แผนกลยทุธ์ (ต่อ) 
 Professional practice The 

corporate university landscape 
in Germany 

Andresen M. 2007 109-123 

   The Rise and Rise of the 
Corporate University: the 
emerging corporate learning 
agenda 

Prince C.&  Beaver G. 2001 22-24 

  ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมดา้นต่างๆ ภายใน
สถาบนั 

90,000 served Hamburger 
University turns 50 

Galagan G. 
 

2011 47-51 

5. การจดัองคก์ร การจดัโครงสร้างของสถาบนัท่ีสะทอ้นถึง
วฒันธรรมขององคก์รหลกั 

The Corporate University 
Handbook Designing, 
Managing, and Growing a  
successful program/kindle book 

Allen M. 
 

2002 - 

  การจดัโครงสร้างไม่มีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ี
เป็นเลิศข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการและความ
ปัจจยัความซบัซอ้นทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

The Rise and Rise of the 
Corporate University: the 
emerging corporate learning 
agenda 

Prince C.&Beaver G. 2001 21 

 
ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
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ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่   (ต่อ)     
5. การจดัองคก์ร (ต่อ) การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตห้น่วยธุรกิจ (Business 

unit) ในองคก์ร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
หน่วยงานปฏิบติัการในองคก์รโดยตรง 

The Corporate University 
Handbook Designing, 
Managing, and Growing a 
successful program/kindle book 

Barley K. 2002 - 

  การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตก้ารดูแลของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์หรือมีการท างานท่ีเช่ือมโยงกนั 

- 

6 การบริหารงาน
บุคคลของสถาบนั 

บุคลากรของสถาบนัเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มี
คุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของสถาบนั 

Five Success Factors for 
Community College Corporate 
Training/http://www.trainingind
ustry.com 

Paul Seidel 
 

2010 
 
 

- 

   มีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพส าหรับบุคลากร
ในสถาบนัอยา่งชดัเจน 

Professional PracticeCorporate 
University developments in the 
UK SME sector 

Christopher P. & 
Seamus A. 

2003 229-239 

  มีการจดัท าแผนกลยทุธ์และมีเป้าหมายเพื่อสรรหา
และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพในทุกระดบัไวก้บั
สถาบนัการศึกษา  โดยยดึหลกัของความมี
ประสิทธิภาพ น าไปใชไ้ดจ้ริง ยติุธรรม โปร่งใส
และคงเส้นคงวา 

HR Strategy : MarjonUnivercity 
College Plymouth/ 
L:\Personnel Office\New HR 
Office\Policies & 
Procedures\HR 
Strategywww.marjon.ac.uk/. 

Pengelly L. 
 

2010 1 
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ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่   (ต่อ)     
7. การวินิจฉยัสั่งการ/

การอ านวยการ 
ผูบ้ริหารมีทกัษะการตดัสินใจในการก าหนด
แนวทางหรือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

Papers on the science of 
administration. 

Luther Gulick & 
Lyndall Urwick 

1936 - 

  การมอบอ านาจเป็นกระบวนการปลดปล่อยพลงั  
ความรู้ ประสบการณ์และแรงจูงใจในตวัพนกังาน
ออกมา และรวบรวมพลงัเหล่าน้ีพุง่ไปท่ีการ
ปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลลพัธ์ทีดีแก่องคก์ร 

ผูน้ าเหนือระดบัดว้ยวสิัยทศัน์
เหนืออนาคต 

เคนบลอง ชาร์ดแปล
โดยวรรณพร ไกรเลิศ 

2550 126-127 

  มีการมอบหมายภารกิจท่ีเหมาะสมตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

90,000 served Hamburger 
University turns 50 

Galagan P. 
 

2011 47-51 

8. การประสานงาน
ภายใน 

มีการจดัประชุมเพื่อส่ือสารนโยบายและแนว
ทางการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

Papers on the science of 
administration. 

Luther Gulick & 
LyndallUrwick 

1936 - 

  การส่ือสารภายในองคก์รทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 
ยดืหยุน่ ไม่เป็นทางการเกินไป 

Lifelong learning:Riding the 
tiger 

Smith J.&SpurlingA. 1990 - 

9. การรายงาน การรายงานผลการปฏิบติังานใหผู้บ้ริหารระดบัสูง
ทราบทุกเดือนอยา่งสม ่าเสมอ 

Papers on the science of 
administration. 

Luther Gulick & 
LyndallUrwick 

1936 - 

  การรายงานพร้อมวเิคราะห์ผลและแนวทางในการ
พฒันาและปรับปรุง 

ผูน้ าเหนือระดบัดว้ยวสิัยทศัน์
เหนืออนาคต 

Ken Blanchard 2550 126-127 
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ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่   (ต่อ)     
10. การบริหาร

งบประมาณ 
บริหารสถาบนัใหเ้ป็นศนูยก์ลางการท าก าไรให้
องคก์ร  (Profit Center ) 

Five Success Factors for 
Community College Corporate 
Training/http://www.trainingind
ustry.com 

Seidel P. 2010 - 

  การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ  มาใชเ้พื่อการจดั
การศึกษา  ไดแ้ก่ ทรัพยากรเงิน วสัดุอุปกรณ์  
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอน ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน  ส่ือและเทคโนโลยต่ีางๆ 

ชุดฝึกอบรมผูบ้ริหาร : ประมวล
สาระ 

ปรัชญา  เวสารัชช ์ 2545 29-30 

  งบประมาณเพียงพอและคล่องตวัในการบริหาร
งบประมาณเป็นธรรมและจดัสรรเป็นรายหวั 

College Success Factors http:// 
www.ehow.com/list_5916717_c
ollege-success-factors.html 

YaShekia King 
 

2003 - 

  การน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการบริหารดา้น
การเงิน  เช่น  การลงทะเบียนและการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่น Website  เจา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจ
ในเร่ืองของตน้ทุนค่าใชจ่้าย  และมีความรู้เก่ียวกบั
ตน้ทุนของคู่แข่ง มีการน า cost-based pricing และ 
market-based pricing  มาใชใ้นการก าหนดราคา  
และการบริหารการเงินท่ียดึหยุน่  เช่น  การชาร์ท 

The Corporate University 
Handbook Designing, 
Managing, and Growing a  
successful program/kindle book 
 

Allen M. 
 

2002 - 
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ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่   (ต่อ)     
10. การบริหาร

งบประมาณ (ต่อ) 
เงินของผูเ้รียนกลบัไปยงัหน่วยงานของผูอ้บรม   
การฟรีค่าเรียน  ผลก าไรจากการลงทะเบียนเรียน  
รวมถึงการจดัการดา้นความเสียงควบคู่กนัดว้ย 

    

  การไดรั้บเงินสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน เช่น 
ภาครัฐ เอกชน ศิษยเ์ก่าและผูป้กครอง เป็นตน้ 

ชุดฝึกอบรมผูบ้ริหาร : ประมวล
สาระ/ 

ปรัชญา เวสารัชช ์ 2545 8-10 

11. ผูน้ า/ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารทุกระดบัขององคก์รใหก้ารสนบัสนุนงาน
และกิจกรรมของสถาบนัทุกเร่ืองและร่วม
ประสานงานอยา่งเขม้แขง็ 

90,000 served Hamburger 
University turns 50 

Galagan P. 
 

2011 47-51 

  Five Success Factors for Community 
College Corporate Training/http:// 
www.trainingindustry.com 

Seidel P. 2010 - 

  Twelve success  factors for 
corporateuniversity/Article 

Phillips J.J. 2004 3-4 

  ความเช่ือมโยงระหวา่งสถาน 
ศึกษากบัตลาดแรงงาน :  คุณภาพ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาและการขาด
แคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพ
http://www.tdri.or.th/download/ye
ar-end/ye_11/SEC_2.1.pdf 

นิพนธ์ พวัพงศกร 
และคณะ 

2555 
 

- 

ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 

153

http://www.trainingindustry/
http://www.tdri.or.th/download/year-end/ye_11/SEC_2.1.pdf
http://www.tdri.or.th/download/year-end/ye_11/SEC_2.1.pdf


 

 

ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่   (ต่อ)     
11. ผูน้ า/ผูบ้ริหาร (ต่อ) การดึงผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญในองคก์รเขา้มามี

ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
Twelve success  factors for 
corporate university/Article 

Phillips J.J. 
 

2004 3-4 

  มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบติัของความเป็น
มืออาชีพและส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

รายงานการวจิยัประเมินผล การ
จดัการศึกษาของเมืองพทัยา 

ชูชาติ  พว่งสมจิตร์ 2553  

12. การตลาด/การ
ประชาสัมพนัธ์ 

มีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือสร้างแบรนดใ์ห้
เป็นท่ีรู้จกัดว้ยวิธีการท่ีดึงดูด ต่อเน่ืองและสมดุลย ์

Strategic Operations 
Management : a value chain 
approach. 

Walters D.& 
Rainbird M. 

2007 393 

   Twelve success  factors for 
corporate/Article 

Phillips  J.J. 2004 4 

  การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการดว้ยเคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย 

กลยทุธ์สู่ความส าเร็จในการจดั
การศึกษาเพื่อยกระดบัแรงงาน
ในสถาน ประกอบการ 

กลุธร เลิศสุริยะกลุ - - 

  บุคลากรเป็นพนกังานขายดว้ย 
  มีการท าวจิยัการตลาดเพื่อทราบทิศทางความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
13. การประเมินผล/การ

ประกนัคุณภาพ 
มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีดีเพื่อรองรับการ
ประกนัคุณภาพภายนอก 

Strategic Operations 
Management : a value chain 
approach. 

Walters D.& 
Rainbird M. 

2007 393 
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ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่   (ต่อ)     
13. การประเมินผล/การ

ประกนัคุณภาพ 
(ต่อ) 

การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน
รายวิชา 

รวมบทความแนวคิดทาง
อาชีวศึกษาและการศึกษาผูใ้หญ่ 

สุวฒัน์วฒันวงศ ์ 2551 17-25 

  การประเมินทั้งระบบการผลิตครูอาชีวศึกษา WWW.VEC.go.th ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

2555 - 

  มีส่วนงานรับผดิชอบปรับปรุงผลการปฏิบติังาน 
ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

กลยทุธ์สู่ความส าเร็จในการจดั
การศึกษาเพื่อยกระดบัแรงงาน
ในสถาน ประกอบการ 

กลุธร เลิศสุริยะกลุ - - 

14. การสร้างเครือข่าย
ความสัมพนัธ์ 

การสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ  90,000 served Hamburger 
University turns 50 

Galagan P. 2011 47-51 

  ปัจจยัท่ีจะท าใหก้ารจดัการศึกษาประสบ
ความส าเร็จไดอ้ยา่งหน่ึงคือการสร้างความสัมพนัธ์
กบัมหาวทิยาลยัท่ีส าคญัๆ และโดดเด่น  รวมถึง
กลุ่มอุตสาหกรรม 

Factors in the success or failure 
of industry-university 
cooperative research 
centers/Article 

EliezerGeisler E.,  
Furino A.,& 
Kiresuk T. 

1990 1-2 

  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ นกัเรียน 
พนกังานผูป้กครองและชุมชน 

WWW.CP.disneycareers.com Walt Disney 2013 - 
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ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่   (ต่อ)     
14. การสร้างเครือข่าย

ความสัมพนัธ์ (ต่อ) 
การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน/เครือข่ายท่ีมีพลงั
ใหเ้กิดความพึงพอใจ 

Professional Practice Corporate 
University developments in the 
UK SME sector 

Prince C.&  Allison S. 2003 229-239 

  การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีอยา่งต่อเน่ืองกบัลกูคา้
และตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการ 

Strategic Operations Management : 
a value chain approach. 

Walters D.& 
Rainbird M. 

2007 393 

  Twelve success  factors for 
corporate/Article 

Phillips J.J. 2004 4 

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่        
15. หลกัสูตร หลกัสูตรและการบริการของสถานศึกษาควร

สอดคลอ้งกบัธุรกิจขององคก์ร 
90,000 served Hamburger 
University turns 50/Article 

Galagan P. 2011 47-51 

  หลกัสูตรท่ีสมีการถ่ายทอดเก่ียวกบัวฒันธรรม
องคก์รประวติัและคุณค่าขององคก์ร  และตรงกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน 

The Corporate University 
Handbook Designing, 
Managing, and Growing a  
successful program/kindle book 

Allen M. 2002 - 

   90,000 served Hamburger 
University turns 50 

Galagan P. 2011 47-51 

   Professional practice the corporate 
university landscape in Germany 

Andresen M. 2007 109-123 
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ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่   (ต่อ)     
15. หลกัสูตร (ต่อ) ลกัษณะของหลกัสูตรท่ีเนน้การด าเนินธุรกิจ  และ

ออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในปัจจุบนั  
สอดคลอ้งกบังานส าหรับพนกังานต าแหน่งต่างๆ  
ผสมผสานลกัษณะการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น 
หอ้งเรียนเสมือนจริง e-learning, การสอนงานและ
simulation  การใชเ้วลาในหอ้งเรียนท่ีนอ้ย  โดยเนน้
การฝึกทกัษะ  การให ้feedback  การเรียนท่ีใหเ้กิด
ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูเ้รียน และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์กนั 

90,000 served Hamburger 
University turns 50 

Galagan P. 2011 47-51 

  หลกัสูตรท่ีเนน้การปฏิบติัจริงน าไปใชไ้ดท้นัที
และเพิ่มโอกาสในงาน 

Critical Success Factors for 
International Education Marketing 
/http://www.ehow.com 

DuBois N. 2004 - 

   การจดัการและการบริหาร
อาชีวศึกษา 

ปรียาพร  
วงศอ์นุตรโรจน์ 

2542 237-238 

  การพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาควรใหห้น่วยงาน
ทั้งของรัฐและเอกชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นผูใ้ช้
ผลผลิตของหลกัสูตร 

การจดัการและการบริหาร
อาชีวศึกษา 

ปรียาพร  
วงศอ์นุตรโรจน์ 

2542 237-238 
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ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่  (ต่อ) 
15. หลกัสูตร (ต่อ) การพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาควรใหห้น่วยงาน

ทั้งของรัฐและเอกชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นผูใ้ช้
ผลผลิตของหลกัสูตร 

การจดัการและการบริหาร
อาชีวศึกษา 

ปรียาพร  
วงศอ์นุตรโรจน์ 

2542 237-238 

   Schooling in the workplace 
How six of the world's best 
vocational education systems 
prepare young people for job 
and life 

Hoffman N. 2011 4-5 

  การจดัการศึกษามีความหลากหลายทั้งในและนอก
ระบบ ทวิภาคีเทียบโอนประสบการณ์และทางไกล
และการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 

รวมบทความแนวคิดทาง
อาชีวศึกษาและการศึกษาผูใ้หญ่ 

สุวฒัน์วฒันวงศ ์ 2551 1-25 

  การสร้างหลกัสูตรตอ้งออกแบบร่วมกบับริษทัซ่ึง
อาจเป็นบริษทัเด่ียวหรือเป็นกลุ่มธุรกิจโดยจดัเป็น 
panel  ซ่ึงมีตวัแทนจากบริษทัสหภาพแรงงาน 
(Trade union) ศนูยจ์ดัหางานทั้งการออกแบบ 
พฒันา และประเมินผล 

Schooling in the workplace 
How six of the world's best 
vocational education systems 
prepare young people for job 
and life 

Hoffman N. 2011 4 
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ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่  (ต่อ) 
16. วิธีการสอนและการ

จดัการเรียนรู้ 
มีการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันานกัเรียนให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจขององคก์ร 

Professional practice The 
corporate university landscape 
in Germany 

Andresen M. 2007 109-123 

  มีรูปแบบการเรียนการสอนและช่องทางการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งในหอ้งเรียน นอกหอ้งเรียน
และทางอินเทอร์เน็ต 

ชุดฝึกอบรมผูบ้ริหาร ปรัชญา เวสารัชช ์
 

2545 10 

  มีการจดัการเรียนรู้จากการท างาน (Work-based 
learning) 

WWW.CP.disneycareers.com Walt Disney 2013 - 
  90,000 served Hamburger 

University turns 50 
Galagan P. 2011 47-51 

  http://www.panyapiwat.ac.th/ วิทยาลยัเทคโนโลยี
ปัญญาภิวฒัน์ 
เทคโนธุรกิจ 

2555 - 

  มีการจดัการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง (On-the–job 
training) 

Modeling the Germany system 
of vocational education 

Linder A. 1998 412-421 

  มีการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหเ้กิดความร่วมมือในการ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์กนัระหวา่งผูเ้รียนกบั
ผูส้อน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

WWW.CP.disneycareers.com Walt Disney 2013 - 
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ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ) 
16. วิธีการสอนและการ

จดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
เนน้การฝึกทฤษฎีและการฝึกปฏิบติั  นบัตั้งแต่แรก
ของการเรียนเพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์ดา้นสาย
อาชีพนั้นอยา่งเร็วท่ีสุด  โดยเรียนรู้เก่ียวกบัธุรกิจ  
โครงการและการฝึกปฏิบติัภายในองคก์ร 

WWW.Career.daimler.com Daimler 
Chryler/website 

2013 - 

  เนน้การเรียนโดยเนน้จากประสบการณ์การท างาน
ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

WWW.CP.disneycareers.com Walt Disney college 
website 

2013 - 

  มีการใชน้วตักรรมและแหล่งเรียนรู้ท่ีท าใหเ้กิด
ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานไดจ้ริง 

90,000 served Hamburger 
University turns 50 

Galagan P. 2011 47-51 

17. ผูส้อน มีวฒิุและประสบการณ์ตรงตามสาขาท่ีสอน www.vec.go.th ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

2555 - 

  มีความรู้ทางทฤษฎี และทกัษะท่ีเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานในองคก์รเป็นอยา่งดี และมีทศันคติท่ีดี
ต่อองคก์ร 

การจดัการและการบริหาร
อาชีวศึกษา 

ปรียาพร  
วงศอ์นุตรโรจน์ 

2542 237-238 

  ครูผูส้อนตอ้งรู้ศกัยภาพของนกัเรียนเป็นรายบุคคล
มีประสบการณ์วิชาชีพเก่งปฏิบติัรู้ลกัษณะงานและ
อาชีพในสาขาวิชาท่ีสอนอยา่งแทจ้ริงสามารถผลิต
ต าราเอง 

อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทย
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2554-
2564) 

ดวงนภา มกรานุรักษ ์ 2554 Abstract 
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ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่  (ต่อ) 
17. ผูส้อน (ต่อ) ลกัษณะของครูอาชีวท่ีตอ้งการ คือมีคุณธรรม

จริยธรรม ความสามารถในการสอนการวิจยัและ
ใฝ่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เป็นตน้ 

รวมบทความแนวคิดทาง
อาชีวศึกษาและการศึกษาผูใ้หญ่. 

สุวฒัน์ วฒันวงศ ์ 2551 17-25 

18. นกัเรียน มีความสามารถในการท างานและมีคุณสมบติัตรง
ตามท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ 

www.vec.go.th ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

2536 - 

  การปฏิบติัตามทฤษฎีของกลุ่มผูเ้รียน (Working 
Theory of Group Characteristics) คือการผลิต
ผูเ้รียนใหต้รงตามความตอ้งการของสังคมและจดั
ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละกลุ่มท่ีปฏิบติังาน 

Vocational Education in a 
Democracy. American 
Technical Society 

Prosser&Quigle 
 

1949 - 

  การสร้างนิสัยในการท างานใหก้บัผูเ้รียนดว้ยการ
ฝึกใหส้ามารถใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์จริงท่ีมีขนาด
คุณภาพเท่ามาตรฐานของตลาดแรงงาน 

1949 - 

  คุณลกัษณะส าคญัคือมีสมรรถนะท่ีจะแปลง
ผลผลิตของตนเป็นผลิตภณัฑไ์ด ้และมีคารวะ
ธรรม สามคัคีธรรมและปัญญาธรรม 

การจดัและบริหารอาชีวศึกษา ปรียาพร ว 
งศอ์นุตรโรจน์ 

2542 237 

 

 

161



 

 

ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่  (ต่อ) 
19. กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมนกัเรียนเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อการ

พฒันานกัศึกษาดา้นต่างๆ นอกเหนือจากส่ิงท่ีทุก
คนตอ้งเรียนในชั้นเรียน เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ
ของนกัศึกษา และไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของคะแนน
ในวิชาใดวชิาหน่ึง 

งานบุคลากรนิสิตนกัศึกษา วลัภา   
เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

2530 145 

  ปรัชญาของการจดักิจกรรมนกัศึกษาตั้งข้ึนเพื่อ
สนบัสนุนวตัถุประสงคข์ั้นพื้นฐานของสถาบนั  
ซ่ึงผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นน้ีตอ้งมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ 

Toward a Philosophy of Student 
Activities. 

Stroup H. 1965 52-53 

  เป็นกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียนโดยตรง  นกัศึกษาร่วมกนัจดั
ข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา  
แบ่งไดเ้ป็น 7 ประเภท คือ กิจกรรมส่วนกลาง 
วชิาการ  กีฬา  ศิลปะและวฒันธรรม  บ าเพญ็
ประโยชน์  นนัทนาการ  และการเมือง 

มิติใหม่ของกิจการนกัศึกษาใหม่ 
1 : พื้นฐานการบริการนกัศึกษา 

ส าเนา  ขจรศิลป์ 2538 128 
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ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ) 
20. ระบบการดูแล

นกัเรียน 
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนคือ การส่งเสริม พฒันา 
การป้องกนั และแกไ้ขปัญหาเพื่อใหน้กัเรียนได้
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  มีคุณลกัษณะท่ีพึง
ปรารถนา  มีภมิูคุม้กนัทางจิตใจทีเขม้แขง็  
คุณภาพชีวิตท่ีดี  มีทกัษะการด ารงชีวิตและรอด
พน้จากวกิฤติทั้งปวง 
ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
1) ผูบ้ริหารโรงเรียน  2) ครูทุกคน  3) 
คณะกรรมการหรือคณะท างาน  4) ครูท่ีปรึกษา  5) 
การอบรมใหค้วามรู้และทกัษะแก่ครูท่ีปรึกษา 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ความหมาย  ความส าคญั  และ
คุณค่า 

กลุ่มส่งเสริมการจดั
การศึกษา สพป. 
สระบุรี เขต 2 

- - 

21. ส่ืออุปกรณ์และ
เทคโนโลย ี

สามารถผลิตและพฒันาส่ือและอุปกรณ์ส าหรับ
การสอนของตนเองได ้

ชุดฝึกอบรมผูบ้ริหาร ปรัชญา เวสารัชช ์ 2545 8 

  อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ  มีครบครัน
รูปแบบการสอน ท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์
กนั เช่น  การจดัหอ้งเรียนแบบ auditorium  
หอ้งเรียนเสมือนจริงท่ีเช่ือมระหวา่งผูส้อนและ
ผูเ้รียนไดท้ัว่โลก  หอ้งแลป็  พิพิธภณัฑ ์การจดั 

90,000 served Hamburger 
University turns 50 

Galagan P. 2011 47-51 
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ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ) 
21. ส่ืออุปกรณ์และ

เทคโนโลย ี(ต่อ) 
แสดงยกยอ่งผูจ้ดัการร้านระดบัท๊อป  การจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีกระตุน้ใหเ้รียน  มีการลงทุนดา้น
หอ้งเรียน  ท่ีสามารถใหเ้กิดการเรียนรู้ทาง
โทรศพัท ์ social network 

    

  มีการใชเ้คร่ืองมือและวสัดุฝึกอยา่งถูกตอ้งได้
มาตรฐานตามสภาพความเป็นจริงในวงการ
อุตสาหกรรม 

การจดัและบริหารอาชีวศึกษา ปรียาพร  
วงศอ์นุตรโรจน์ 

2542 175-177 

  การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็น
ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย
และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

Lifelong learning:Riding the 
Tiger 

Smith J.& 
SpurlingA. 

1990 - 

22. สถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม 

สถานท่ีอยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก ไม่
ไกลจากชุมชน มีส่ิงอ านวยความสะดวก 

Vocational Education for a 
Changing World 

Theodore S.F. 1945 447-448 

  สถานท่ีเรียน โรงฝึกงานเพียงพอ เหมาะสม 
ปลอดภยัมีบรรยากาศแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

Critical Success Factors for 
International Education Marketing 
from http://www.ehow.com 

Dubois N. 2004 - 

  สภาพแวดลอ้มและภมิูทศัน์ของสถานศึกษาและ
การใชอ้าคารสถานท่ีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรง
ฝึกงาน ศูนยว์ิทยบริการเพียงพอและเหมาะสม 

www.vec.go.th ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

2555 - 
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ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ) 
23. ความพร้อมของ

สถานประกอบการ
ในการจดัการศึกษา 

1. การปรับกลยทุธ์ในการสอนและการพฒันา
มาตรฐานการศึกษา และพฒันามาตรฐานวิชาชีพ
ใหสู้งข้ึนสอดคลองกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน  เช่น  1)พฒันากาลงัคนอาชีวศึกษา
ในทุกระดบัดา้นการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 2) พฒันาระบบเครือข่าย
ความร่วมมือการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
นานาชาติในระดบัอาเซียนและภมิูภาค 3) จดัการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพใหมี้สมรรถนะ
ตรงตามสาขาวชิาชีพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และเป็นไปตามมาตรฐานของประชาคมอาเซียน 
และ 4) ส่งเสริมการเรียนรู้ในดา้นศาสนา ศิลปะ
และการแลกเปล่ียนวฒันธรรมในอาเซียน โดย
คาดหวงัวา่การด าเนินการดงักล่าวจะท าใหน้กัเรียน 
นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา มี
คุณสมบติัท่ีสามารถแข่งขนัในระดบัอาเซียนได้
อยา่งดี  

การเตรียมความพร้อมของ
สถาบนัอาชีวศึกษาเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 
 

ฤกษช์ยั เพช็รคง 
 

2555 Abstract 
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ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่  (ต่อ) 
23. ความพร้อมของ

สถานประกอบการ
ในการจดัการศึกษา 
(ต่อ) 

1. ความพร้อมของผูเ้รียนในการมาเรียน 
2. ความสะดวกในการเดินทาง 
3. สถานท่ีตั้ง 
4. ระยะทางจากสถานท่ีท างานหรือจากบา้น 
5. แหล่งการเงิน 
6. คุณภาพของการบริหารจดัการ  ความพร้อมใน

การบริการ 
7. สถานท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ 
8. การขยายการสนบัสนุนชุมชนเพื่อสร้างความ

ไวว้างใจ  การคดัคา้น การเปิด หรือโดยออ้ม 

Vocational Education for a 
Changing World 
 

Theodore S.F. 
 

1945 447-448 
 

24. ส่ิงจูงใจ/ประโยชน์
ท่ีนกัเรียนไดรั้บ 

การใหทุ้นการศึกษา เอกสารประกอบการสัมมนา เสมา  พลูเวช 2555 - 

  โอกาสดา้นอาชีพและการศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน 

90,000 served Hamburger 
University turns 50 

Galagan P. 2011 47-51 

  มีผลตอบแทนในการท างานขณะเรียน ความเช่ือมโยงระหวา่งสถาน 
ศึกษากบัตลาดแรงงาน :  คุณภาพ
ผูส้ าเร็จการศึกษาและการขาด
แคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพ 

นิพนธ์ พวัพงศกร 
และคณะ 

2555 - 
  ช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา 

ค่าเทอมฟรี 
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ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ช่ือมโยงต่อการบริหารสถาบันการศึกษา 
25. กลยทุธ์การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์
ขององคก์ร 

การบริหารสถาบนัการศึกษาขององคก์รใหเ้ป็น
เคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ของหน่วยงานทรัพยากร
มนุษย ์

Professional practice The 
corporate university landscape 
in Germany 

Andresen M. 2007 109-123 

  1.  การเสริมแรงและท าใหเ้ป็นพฤติกรรมท่ีถาวรคือ
การจดัหลกัสูตรและการใหป้ระสบการณ์การฝึกอบรม
ท่ีสะทอ้นวฒันธรรมและคุณค่าขององคก์ร เพื่อสร้าง
ความแขง็แรงใหก้บัองคก์ร 
2.  การจดัการการเปล่ียนแปลง  ส่ิงแรกท่ีตอ้งท าคือ 
การแนะน าและส่งเสริมการริเร่ิมเปล่ียนแปลง  
หลกัสูตรและกิจกรรมต่างๆ  ออกแบบมาเพือ่ใหช่้วย
ใหก้ารเปล่ียนแปลงประสบความส าเร็จเหมาะสมตาม
ความเป็นจริงในปัจจุบนั 
3. การผลกัดนัและจดัรูปแบบองคก์ร  ผูน้ าองคก์รใช้
มหาวทิยาลยับรรษทัเป็นแรงผลกัและก าหนดทิศทาง
ในอนาคตหลกัสูตรและการริเร่ิมเปล่ียนแปลงมาจาก
การส ารวจสภาวะแวดลอ้มและทิศทางในอนาคตของ
องคก์ร  ดูเหมือนการบงัคบัผูจ้ดัการและพนกังานทุก
คนใหส้ ารวจความคลุมเครือน้ี 

The Corporate University 
Handbook Designing, 
Managing, and Growing a  
successful program/kindle book 

 Allen M. 
 

2002 - 
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ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ช่ือมโยงต่อการบริหารสถาบันการศึกษา (ต่อ) 
25. กลยทุธ์การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์
ขององคก์ร (ต่อ) 

แมคโดนลัด ์ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์หก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงัต่อการฝึกอบรม
เพื่อสนบัสนุนกลยทุธ์ของธุรกิจ  และยงัใหโ้อกาส
พนกังานท่ีไม่มีโอกาสไดเ้รียนสามารถศึกษาต่อการ
ท างานท่ีแมคโดนลัดคื์ออาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้
มหาศาลดว้ยการเป็นเจา้ของธุรกิจ 

90,000 served Hamburger 
University turns 50 

Galagan P. 
 

2011 47-51 

  การบูรณาการ Academy  กบักระบวนการดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources 
Development) และสร้างกระบวนการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง  ผูท่ี้เป็นหวัใจส าคญัขององคก์รตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันาบุคลากร 

Professional PracticeCorporate 
University developmentsin the 
UK SME sector 

Prince C. &  Allison S. 2003 229-239 

  กลยทุธ์ในการบริหารสถาบนัการศึกษาควร
ปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งรวดเร็วยดืหยุน่ตามกลยทุธ์
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

  การประชุมร่วมกนัระหวา่งบุคลากรของสถาบนั 
การศึกษากบัฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เพื่อร่วมกนัหา
แนวทางในการพฒันาพนกังานในองคก์รและจดั
การศึกษาในสถาบนัใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์องคก์ร 
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ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ช่ือมโยงต่อการบริหารสถาบันการศึกษา (ต่อ) 
26. การวางแผน

อตัราก าลงั/การสรร
หาวา่จา้ง 

การจดัตั้งสถาบนัการศึกษาเพื่ออนัเน่ืองจากการ
ขาดแคลนก าลงัคน  เป็นจ านวนมากและพนกังาน
ใหม่ท่ีรับเขา้มาขากความรู้ท่ีจ าเป็นในการท างาน 

เอกชนตีโจทยร่์วมออกแบบ
การศึกษาเพื่อชีวิตจริงในการ
ท างาน  

เสมา พลูเวช 2555 - 

  เป็นกระบวนการส ารวจความตอ้งการทรัพยากร
มนุษยเ์พื่อใหไ้ดจ้  านวนพนกังานท่ีมีทกัษะท่ี
ตอ้งการและสามารถจดัหาไดเ้ม่ือจ าเป็นตอ้งใช ้
และการวางแผนจะท าให ้1)การปฏิบติังานของ
พนกังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
2)การวางแผนจะท าใหพ้นกังานเกิดความพอใจ
และมีการพฒันาท่ีดีข้ึน 3)การวางแผนจะสร้าง
โอกาสส าหรับการจา้งงานท่ีเท่าเทียมกนัอยา่งมี
ประสิทธิผลมากข้ึน 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ สมชาย หิรัญกิตติ 2542 69 

  วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งมหาวิทยาลยับรรษทั
เพื่อสรรหาบุคลากรและพฒันาเพื่อเตรียมบุคลากร
ในการกา้วไปด ารงต าแหน่งส าคญัๆในอนาคต  
เม่ือจบหลกัสูตรแลว้จะท าการคดัเลือกเพื่อวา่จา้ง
ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมต่อไป 

Professional Practice Corporate 
University developments in the 
UK SME sector 
 

PrinceC.and Allison S. 2003 229-239 
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ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ช่ือมโยงต่อการบริหารสถาบันการศึกษา (ต่อ) 
27. การพฒันาบุคลากร สถาบนัเป็นสถานท่ีในการพฒันาความรู้ ทกัษะ 

เก่ียวกบัองคก์รใหก้บัลกูคา้  คู่คา้  ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย เพื่อคุณภาพของการบริการและสร้างความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร 

The Corporate University 
Handbook Designing, 
Managing, and Growing a  
successful program/Kindle book 

Allen M. 2002 - 

  นกัเรียนจะถกูกระตุน้ใหไ้ปถึงศกัยภาพท่ีมีอยา่ง
สูงสุดตามปรัชญาของสถานศึกษา  รวมถึง
พนกังานของบริษทัจะถกูบ่มเพาะบรรยากาศทาง
วิชาการ  ซ่ึงเป็นบรรยากาศของการสร้างผูเ้รียนรู้
ตลอดชีวิตท่ีจะตอ้งพบกบัความทา้ทายในยคุ
ศตวรรษท่ี 21  

The Walt Disney School BakerL.ory 2002 1-3 

  การสร้างและจูงใจการเรียนรู้ภายในองคก์ร  การ
น าทกัษะ ความสามารถของพนกังานในการใช้
ประโยชน์เทคโนโลย ีเพื่อสร้างผลผลิตแก่องคก์ร 
ถกูผลกัดนัผา่นกระบวนการพฒันามนุษย ์ซ่ึงเป็น
มากกวา่การใหก้ารศึกษาและการฝึกอบรมตาม   
ค  าขอ  

The Rise and Rise of the 
Corporate University: the 
emerging corporate learning 
agenda 

Prince C. &Beaver G. 2001 23 
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ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ช่ือมโยงต่อการบริหารสถาบันการศึกษา (ต่อ) 
28. ค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ 
การจ่ายค่าตอบแทนเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ
ในการท างาน  ผลตอบแทนเป็นผลใหเ้กิดความพึง
พอใจและการปฏิบติังานยอ่มจะก่อใหเ้กิด
ผลตอบแทน ดงันั้นนายจา้งตอ้งจ่ายค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมใหก้บัพนกังานของตน 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ สมชาย หิรัญกิตติ 2542 245 

  หลกัการในการออกแบบระบบการจ่ายค่าตอบแทน
พิจารณาจาก 1)  โครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
ท่ีองคก์รสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนั 
2) ความสมดุลระหวา่งค่าตอบแทนคงท่ีและ
ค่าตอบแทนผนัแปร 3) การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
ตามลกัษณะงานและคุณค่าของงาน 4) การพิจารณา
เทียบค่าตอบแทนกบัตลาด 

กลยทุธ์ HR ท่ีจบัตอ้งได ้ วิโรจน์   ลกัขณาอดิศร 2550 112-117 

29. การดึงดูดและรักษา
พนกังาน 

การรักษาบุคลากรใหค้งอยูใ่นองคก์รนั้นยงัมี
ความส าคญัดว้ยเหตุผลดงัน้ี 1) การเพิ่ม
ความส าคญัของทุนทางปัญญา 2) มีความสัมพนัธ์
ในเชิงบวกระหวา่งพนกังานท่ีอยูก่บัองคก์รนานๆ 
และความพึงพอใจของลกูคา้ 3) ช่วยลดตน้ทุนของ
การเขา้ออกของพนกังาน 

การวา่จา้งและรักษาบุคลากร แคปเพลล่ี ปีเตอร์ 
แปลโดย ประคลัภ ์
ปัณฑพลงักรู 

2550 107 
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ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (ต่อ) 
ล าดบั องค์ประกอบ เนือ้หา ช่ือหนังสือ/ทีม่า ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ หน้า 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ช่ือมโยงต่อการบริหารสถาบันการศึกษา (ต่อ) 
29. การดึงดูดและรักษา

พนกังาน (ต่อ) 
การพฒันาแผนจูงใจใหมี้ประสิทธิผล 1) ความ
พยายามและรางวลัมีความเก่ียวพนักนัโดยตรง 2) 
การไดรั้บรางวลัตามระดบัความสามารถ 3) มีการ
ก าหนดมาตรฐานอยา่งยติุธรรม 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ สมชาย หิรัญกิตติ 2542 273 

30. 
 

การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

Academy  บูรณาการกบังานของฝ่ายทรัพยากร
มนุษยใ์นเร่ืองของการประเมินผลการปฏิบติังานท่ี
เช่ือมกบัความตอ้งการทั้งปัจจุบนัและอนาคต 

Professional Practice Corporate 
University developments in the 
UK SME sector 

Prince C.&Allison S. 2003 229-239 

  เม่ือเสร็จส้ินการฝึกงาน จะมีการประเมินผลเพื่อ
พิจารณาถึงจุดแขง็และโอกาสในการเติบโตของ
นกัศึกษา  รวมถึงการวางแผนเพื่อการพฒันาต่อไป 
และการไดโ้อกาสในการศึกษาเตม็เวลาใน
หลกัสูตร Disney Management Development 
Program 

The wonderful world of Disney. Campbell Rock, C.C 1993 79 

  บทบาทของมหาวทิยาลยับรรษทันั้นสัมพนัธ์กบั
งานบริหารบุคคลและเนน้ไปท่ีการพฒันาผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ร 

The Corporate University 
Handbook Designing, 
Managing, and Growing a  
successful program/Kindle book 

Allen M. 
 

2002 - 
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 1.2 ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง 
  1. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
   ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารจากสถาบนัการศึกษา 5 แห่ง แห่งละ 1 ท่าน โดย    
ผลการสมัภาษณ์ผูว้ิจยัไดแ้ยกขอ้สรุปเป็นแต่ละสถาบนัการศึกษาดงัน้ี 
   1.1 สถาบันการศึกษาที่ 1 สัมภาษณ์วนัที ่11 ตุลาคม 2556  
    สถาบนัการศึกษาท่ี 1 น้ีเปิดด าเนินการมาแลว้เป็นปีท่ี 8 มีจ านวนนกัเรียน
ประมาณ 4,000 คน องค์กรแม่ของสถาบนัการศึกษาท่ี 1 ด าเนินธุรกิจคา้ปลีกมีประสบการณ์
ยาวนานถึง 20 ปีในการจดัการศึกษา  ซ่ึงถอดแบบมาจากประเทศเยอรมนั การจดัตั้งช่วงแรกนั้น ได้
เชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากเยอรมนัมาวางระบบให ้   
    จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารตามประเดน็ค าถามขององคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้น
เก่ียวกับองค์ประกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
    ด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
    1. นโยบายและเจตนารมณ์    
     การจดัตั้งสถาบนัการศึกษานั้นมีการก าหนดนโยบายและเจตนารมณ์
ท่ีชดัเจนว่า เป็นการท าเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม (CSR) ซ่ึงถือเป็นตน้แบบให้กบัวงการศึกษาใน
ประเทศไทย  ดงัเจตนารมณ์ขององคก์รท่ีจะช่วยพฒันาสงัคมและประเทศชาติดา้นการศึกษาท่ีวา่ 
     “ปีน้ีเป็นปีท่ี 9 ท่ีองคก์รจดัการศึกษาก่อนหนา้น้ีจดัการศึกษาให ้สอศ.   
ในปี 37 มีการท า กศน. มีประสบกการณ์ 20 ปี ดา้นอาชีวศึกษา การจดัตั้งสถาบนัการศึกษาของ
องคก์รเป็นการท า CSR ซ่ึงเป็นตน้แบบในวงการศึกษา” 
     นโยบายและเจตนารมณ์จึงแน่วแน่ว่าจะเป็นการท าเพื่อสังคมในการ
ผลิตคนดา้นวิชาชีพคา้ปลีก ดงัท่ีผูบ้ริหารกล่าวว่า  “เราผลิตคนออกมาไม่จ าเป็นตอ้งท าในร้านของ
เราเท่านั้น นกัเรียนมีสิทธ์ิเลือกว่าจะไปท าท่ีไหนก็ได ้ไม่มีขอ้ผกูมดั การท าเช่นน้ีท าให้สังคมไทย
แขง็แรง” รวมถึงความตั้งใจจริงของการเป็นสถาบนัการศึกษาตน้แบบดว้ยนโยบายท่ีว่า “หากสถาน
ประกอบใดตอ้งการจดัตั้งสถาบนัการศึกษาของตนเอง เรายนิดีเป็นพี่เล้ียงให”้ 
    2. แผนกลยทุธ์  
     สถาบนัการศึกษาน้ีมีการจดัท าแผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Map) ท่ี
ชดัเจน กลยุทธ์ท่ีวางนั้น สอดคลอ้งเพื่อให้ส าเร็จตามวิสัยทศัน์ท่ีไดต้ั้งไว ้คือ “สถาบนัอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ชั้นน าของอาเซียน”  มีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2556-2561 การจดัท าแผนกลยทุธ์นั้นน าหลกั
ของ  Balance Scored Card (BSC) มาใช ้แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
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     2.1 มุมมองดา้นลูกคา้และสังคม คือ การสรรหาและพฒันาผูเ้รียนตาม
ความตอ้งการของธุรกิจและสังคม กลยุทธ์ท่ีส าคญัคือ การสรรหาผูเ้รียนให้เพียงพอและทนัต่อความ
ตอ้งการของภาคธุรกิจ ซีพี ออลลเ์ม่ือสรรหาไดแ้ลว้กระบวนการต่อมา คือ พฒันาผูเ้รียนใหพ้ร้อมท างาน  
ดว้ยการพฒันาให้มีคุณลกัษณะตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการ ส่งผลให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั    
พึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
     2.2 มุมมองดา้นกระบวนการภายใน คือ การมุ่งสู่การเป็นผูน้ าการจดั
การศึกษาระดบัอาชีวะดา้นหลกัสูตรคา้ปลีกและสร้างความยัง่ยืนดว้ยนวตักรรม การบรรลุกลยทุธ์
ขอ้น้ีเร่ิมด้วยการสร้างภาพลกัษณ์การเป็นผูน้ าการจดัการศึกษาระดับอาชีวะของประเทศ ผลิต
งานวิจยัและผลงานวิชาการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจและพฒันากระบวนการภายในสู่องคก์รคุณภาพ
และนวตักรรม 
     2.3 มุมมองดา้นการเรียนรู้และเติบโต ดว้ยการสร้างระบบการบริหาร
จัดการองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้ผ่านการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง รวมถึงการพฒันาระบบบริหารองคก์รตามแนวทาง Thailand  Quality 
Award (TQA)   มีการจดัการขอ้มูลท่ีดีเพื่อสามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพและสร้างนวตักรรมได ้ 
ล าดบัต่อมาคือ การพฒันาบุคลากรให้มีขีดความสามารถดา้นนวตักรรมท่ีจะส่งเสริมความส าเร็จ
ใหก้บัองคก์รและมีความสุขในการท างาน 
     2.4 มุมมองด้านการเงิน กลยุทธ์ด้านน้ีคือการบริหารผลลัพธ์ด้าน
การเงินและการตลาดอยา่งมืออาชีพดว้ยการแสวงหารายไดจ้ากส่วนตลาดและกลุ่มลูกคา้เก่าและใหม่  
มีการบริหารผลตอบแทนและความมัน่คงทางการเงิน และการบริหารงบประมาณอยา่งมืออาชีพ 
    3. การบริหารจดัการ  
     แนวทางการบริหารจดัการนั้นมีความเป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง
ดว้ยการแยกบริหารจดัการต่างหาก โดยการตั้งสถาบนัการศึกษานั้นใหเ้ท่ากบัหน่วยธุรกิจ (Business 
Unit)  ดงัท่ีผูบ้ริหารใหข้อ้มูลว่า “การบริหารวิทยาลยัเป็นอีก 1 BU บริษทัลูกจะแยกบริหาร ทุก BU 
เป็นไมค้  ้ายนั ใหอ้งคก์รแม่”  
     “การเปรียบเทียบท่ีท าใหเ้ห็นภาพชดัเจน คือ เทียบไดก้บัเครือและหวี   
องคก์รแม่เป็นเครือ วิทยาลยัและบริษทัย่อยเป็นหวี ถือเป็นแต่ละ Business unit (BU) แยกกนั
บริหารจดัการดว้ยแนวคิด คือ ทุก BU เป็นไมค้  ้ายนั ใหอ้งคก์รแม่ ซ่ึงตั้งบริษทัลูกเพื่อรับผดิชอบตาม 
แต่ละบทบาทหนา้ท่ี โดยเป็นหน่วยสนบัสนุนใหก้บัร้านสะดวกซ้ือท่ีมี” 
     ดงันั้นหลกัการบริหาร คือ ทุกหน่วยธุรกิจมีเป้าหมายเดียวกนัคือเพื่อ
สนบัสนุนองคก์รแม่ 
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    4. ดา้นผูน้ าและผูบ้ริหาร   
     ผูน้ าของสถาบนัการศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัในการน าพา
สถาบนัการศึกษาให้กา้วหนา้  ซ่ึงโครงสร้างต าแหน่งของสถาบนัการศึกษาน้ี เป็นไปตามระเบียบ
ของพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน แต่ผูน้ าและผูบ้ริหารนั้นมาจากองค์กรแม่ เขา้มามีบทบาท
ส าคญัในการบริหารการศึกษาดงัขอ้มูลท่ีวา่ 
     “ต าแหน่งต่างๆ เป็นไปตามระเบียบของ พรบ.โรงเรียนเอกชนปี 2550  
ต าแหน่งท่ีมี ไดแ้ก่ ต  าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดับรองลงมา ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการ
วิทยาลยั”   
     “ในดา้นบทบาทของผูบ้ริหารนั้นมี 2 มิติ คือ 1) เป็นผูน้ าองคก์รการศึกษา
ทั้งในเร่ืองระเบียบ กฎกระทรวง กฎหมาย มาตรฐานอาชีวะ และในทุกๆ เร่ือง ดา้น function การศึกษา 
ผูบ้ริหารทั้งสองแสดงบทบาทไดดี้แมจ้ะไม่ไดจ้บดา้นการศึกษาโดยตรง แต่มีความเขา้ใจ บริหารการศึกษา
ดว้ยใจ เขา้ใจว่าตอ้งดูแลเด็กและครูอย่างไร รู้ว่าตอ้งมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 2) บทบาทในการเป็นผูน้ า
ดา้นธุรกิจ ผูบ้ริหารทั้ง 2 ท่านมาจากภาคธุรกิจ แนวคิดการบริหารเชิงธุรกิจจึงถูกถ่ายทอดลงมายงัอาจารย ์
รวมถึงการน าเคร่ืองมือในการบริหารหลายตวัมาใช ้เช่น Balance score card (BSC), ISO, Thailand Quality 
Award (TQA), KPIs หรือเทคนิคต่าง  ๆท่ีทางธุรกิจใชก้นัท าใหภ้าคการศึกษาไดเ้รียนรู้ดว้ย ดงันั้นบทบาท
ของผูน้ า คือ นกัการศึกษาและ นกัธุรกิจมี 2 มุมท่ีผสมผสานและ สลบักนัไปตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม” 
     ท่านผูบ้ริหารให้ขอ้คิดเห็นว่า การท่ีผูน้ าและผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มาจาก
องคก์รแม่เพราะ “จะสามารถเขา้ใจธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี  สามารถน าแนวคิดการบริหารธุรกิจและการ
จดัการศึกษามาผสมผสานกนัใหเ้กิดความเหมาะสมลงตวัในการบริหารสถาบนัการศึกษาได”้ 
    5. การตลาดและการประชาสัมพนัธ์     
     สถาบนัการศึกษาน้ีให้ความส าคญักบัการตลาดและการประชาสัมพนัธ์
เพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ของวิทยาลยั ดงัขอ้มูลท่ีวา่ 
     “พยายามสร้างภาพลกัษณ์โดยกลยุทธ์ส าคญั คือ ให้นักเรียนและ
ผูป้กครองพูดเอง เด็กเป็นผูบ้ริหารในอนาคต จบัตอ้งได ้เพราะไม่ไดเ้อาเด็กมาเป็นพนักงานถูพื้น  
แต่มีอนาคตท่ีชัดเจน ปัจจุบนัเด็กบางคนเป็นเจา้ของร้านแลว้ เพราะจบไป 4-5 รุ่นเร่ิมมองเห็น
ความกา้วหนา้ ภาพท่ีตอ้งการแสดงออกไป คือ การให้ เด็กจะไดทุ้กอยา่ง เป้าหมาย คือ เม่ือเด็กจบ
แลว้ส่ิงนั้นจะไดก้ลบัมาท่ีเรา เป็นการWIN-WIN ดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย”   
     “กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัท่ีส าคญั คือ ใหเ้ด็กกบัผูป้กครอง
พดูเอง ส่วนใหญ่เป็นญาติพี่นอ้งมากนั เพราะมองเห็นอนาคต มีความชดัเจนของ career path  และ
ส่ิงท่ีนกัเรียนจะได”้ 
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     นอกจากน้ีการท าการตลาดผา่นโทรทศัน์ก็นบัเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัอีก
ช่องทางหน่ึง 
     “ส่ือโฆษณาท่ีปรากฏออกสู่สายตาประชาชนทางโทรทศัน์จะเป็น 
สปอตโฆษณาท่ีมีทุกปี ปีละ 2 ตัว คือ ทุกวันท่ี 16 มกราคม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่าให้
ความส าคญักบัการศึกษา โดยเฉพาะวิชาชีพครู สปอตตวัท่ีสองออกช่วงเดือนมกราคม จนถึงมีนาคม 
เป็นช่วงท่ีเดก็นกัเรียนมาสมคัรเรียน เป็นการสะทอ้นภาพลกัษณ์ของการสร้างอาชีพ” 
     นอกจากน้ี “อีกหน่ึงกลยทุธ์ คือ บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร   
อาจารย์และพนักงานเวลาออกไปขา้งนอกวิทยาลยั ตอ้งช่วยกันพูดเร่ืองการศึกษาขององค์กร 
เผยแพร่คุณงามความดี เป็นการช่วยประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัตลอดเวลา หรือแมแ้ต่ท่านประธานก็
ช่วยประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษาขององคก์รโดยตลอด นอกจากน้ี มีการจดัท าบทความ วรสาร 
ออกเผยแพร่แก่สงัคมรวมถึงการใหทุ้นการศึกษา” 
     ดงันั้น เป้าหมายส าคญัของการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ คือ มุ่งสู่
การเกิดสถานะของค าว่า “ชนะ-ชนะ (WIN-WIN)” ผูป้กครองและนกัเรียนไดอ้นาคตท่ีชดัเจนและ
วิทยาลยัหรือองคก์รไดก้ าลงัคนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจ 
    6. เครือข่าย 
     สถาบันให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายและการประสาน
ความสัมพนัธ์ท่ีดี มีหน่วยงานในการดูแลดา้นน้ีท่ีชดัเจนดงัท่ีผูบ้ริหารใหข้อ้มูลวา่ 
     “วิทยาลยัมีการสร้างเครือข่ายท่ีเป็นอาชีวศึกษาเอกชนจ านวน 71 แห่ง        
มีนักเรียนประมาณ 3,000 คน มีเครือข่ายในสังกดั สอศ. 35 แห่ง มีนักเรียนอีก 5,000 คนวิทยาลยัเอง           
มีนกัเรียนประมาณ 5,000 คน และในปี 2556 ไดท้  าความร่วมมือกบัสพฐ. เป็นโครงการวิจยัร่วมมือกนั
จัดการเรียนสายอาชีพในมธัยมปลาย เป็นงานวิจัยน าร่องโดยเบ็ดเสร็จมีเครือข่าย 120 ยูนิต ท่ีจัด
การศึกษาร่วมกนัและน าหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาไปใช ้เป็นปวช.อย่างเดียว เม่ือจบแลว้รับเขา้
ท างาน 100 % automatic ไม่ท าไม่เป็นไร การันตีจ๊อบและต าแหน่ง เด็กมี career path เป็นบนัไดข้ึนเป็น
ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
     ส าหรับเครือข่ายภายในองค์กร ได้แก่ ผูบ้ริหารจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการศึกษา 
     ผูบ้ริหารให้ข้อมูลส าคัญว่า “เครือข่ายมีความส าคัญในการช่วย
สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัในการจดัส่งนักเรียนเขา้มาเรียนในขณะเดียวกนั
องค์กรแม่เองก็ให้การสนับสนุนเครือข่ายด้านต่างๆ เช่นเดียวกัน ไม่ว่าการสนับสนุนด้าน
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน” การสร้างเครือข่ายจึงเป็นไปเพื่อ    
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สรรหาและน าก าลงัคนเขา้มาฝึกหัดเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลให้กบัองคก์ร ซ่ึงนับเป็นกลยุทธ์การ
บริหารให้เกิดประโยชน์ทั้ งสองฝ่าย และนับเป็นกลยุทธ์ WIN-WIN ท่ีสถาบนัการศึกษาใช้
เช่นเดียวกนั 
    7. การประเมินผล/การประกนัคุณภาพ   
     การประเมินผลและการประกนัคุณภาพเป็นส่ิงทีสะทอ้นให้เห็นว่า
การบริหาร การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด  โดยระบบในการประเมินผล
และการประกนัคุณภาพมีดงัน้ี 
     “ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานมีการน า KPIs มาปรับใช ้และการ
ประกนัคุณภาพของวิทยาลยัมีทั้งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และผสมแนวทางขององคก์ร
เองดว้ย” 
     “วิ ทย าลัย เ ป็นสถาน ศึกษาภาย ใต้ก า ร ดู แลของส านัก ง าน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  การประกนัคุณภาพใชม้าตรฐานตามสอศ. และสมศ. 
ทุกประการ นอกจากน้ีองคก์ร มีการท า Thailand Quality Award (TQA) วิทยาลยัจึงตอ้งจดัท าดว้ย” 
     การประเมินผลและการประกันคุณภาพนั้ นมีการผสมผสานทั้ ง
ระเบียบของทางราชการและตามแนวทางการประเมินขององคก์รเพื่อให้เหมาะสมกบับริบทของ
การเป็นสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ 
    ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
    8. หลกัสูตร 
     หลกัสูตรนั้นมีทั้งเป็นไปตามกฎกระทรวงและออกแบบใหเ้หมาะสม
กบัการน าไปใชจ้ริงในธุรกิจโดยขอ้มูลท่ีท่านผูบ้ริหารใหไ้ว ้คือ 
     “หลกัสูตรภาคบงัคบัของวิทยาลยัเป็นไปตามกฎกระทรวง” 
     “การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยถอดมาจากสมรรถนะ 
(competency) ของต าแหน่งท่ีตอ้งการ เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบติั      
โดยเอามาตรฐานการปฏิบติังานของต าแหน่งงาน มาถอดว่าตอ้งเรียนรู้อะไรบา้ง เช่น หลกัสูตรท่ี
เก่ียวกบัการท างาน หลกัสูตรดา้นคอมพิวเตอร์ และหลกัสูตรดา้นภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
และภาษาจีน รวมถึงการสอดแทรกวฒันธรรมองคก์รใหน้กัเรียนไดซึ้มซบัความเป็นองคก์ร” 
     ผูบ้ริหารจึงย  ้าว่า“ส่ิงส าคญัในการออกแบบหลกัสูตรให้ได้ผลตอ้ง
สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริงได ้ และหลกัสูตรนั้นตอ้งพฒันามาจากหนา้ท่ีท่ีมีอยู่จริงใน
องคก์ร และหาความตอ้งการ โดยพฒันาร่วมกบับุลากรในหน่วยงานนั้นๆ” 
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    9. การจดัการเรียนการสอน   
     การจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัเป็นการจดัการเรียนแบบทวภิาคี  
ในระดบัปวช. 3 ปี “วิทยาลยัใชห้ลกั PDCA ในการพฒันาและปรับปรุง จากเม่ือก่อนจดัการศึกษา       
2 วนัเรียน 4 วนัฝึกปฏิบติั ตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาคีของประเทศเยอรมนัแต่พบปัญหาว่า     
เด็กนักเรียนไม่คุน้เคยและเหน่ือยมาก จึงไดป้รับระบบการเรียน โดยแบ่งนักเรียนแต่ละปีเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่ม A  และกลุ่ม B  สลบักนัเรียนและฝึกงาน โดยเรียน 3 เดือน และฝึกงาน 3 เดือน รวม
การฝึกงาน 18 เดือน และเรียนท่ีโรงเรียน 18 เดือน” 
     “ส าหรับการฝึกงาน  นักเรียนสาขาค้าปลีก จะได้ฝึกงานตั้ งแต่
พนกังานหนา้ร้าน หลงัร้าน แคชเชียร์ ท าหนา้ท่ีบริการ สั่งสินคา้ จดัสินคา้ ต าแหน่งท่ีตอ้งฝึก ไดแ้ก่ 
พนักงาน แคชเชียร์ ผูช่้วยผูจ้ดัการ1 จ านวนชั่วโมงการฝึกงาน 2,400 ชั่วโมง มากกว่าโรงเรียน
อาชีวศึกษาอ่ืน   ถึง 8 เท่า เม่ือจบ ปวช. 3 จะเตรียมข้ึนเป็นผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน” 
     “การจัดการเ รียน รู้นั้ น เน้นการท างานจากสถานท่ีจ ริงๆ ได้
ประสบการณ์จากการท างานจริงๆ เทคนิคการเรียนรู้ท่ีใช ้ จึงไดแ้ก่ Work-based learning/teaching” 
     การจดัการเรียนการสอน จึงสรุปได้ว่า  เป็นการจดัการศึกษาท่ีเน้น
การเรียนทฤษฎี ผสมผสานกบัการปฏิบติั โดยเนน้การปฎิบติัหรือการฝึกงานในสถานท่ีจริงและฝึก
เป็นจ านวนชัว่โมงท่ีมาก เม่ือจบแลว้มีต าแหน่งงานรองรับ” 
    10. โอกาสและความกา้วหนา้ในอาชีพ     
     องค์กรแม่ของสถาบันการศึกษาน้ีมีการจัดท าเส้นทางด้านอาชีพ
ส าหรับธุรกิจคา้ปลีก ดงัค  าท่ีวา่ “อนาคตอนัสดใส ดว้ยทางเลือกท่ีหลากหลาย” 
     อธิบายลกัษณะการเรียนท่ีเช่ือมโยงไปสู่โอกาสในงานวา่ 
     “นักเรียนสาขาธุรกิจคา้ปลีกเม่ือจบการศึกษาระดบัปวช. จะถูกรับเขา้
ท างานโดยอตัโนมติั 100% โดยมี 2 ทางเลือก คือ ท างานโดยไดรั้บการบรรจุเป็นผูช่้วยผูจ้ดัการร้านหรือ
ไดรั้บสิทธ์ิเรียนต่อในระดบัปริญญาตรีท่ีสถาบนัการศึกษาขององคก์ร เป็นลกัษณะของการเรียนควบคู่
กบัการท างานท่ีร้านสะดวกซ้ือในลกัษณะเดิม คือ 3 เดือนเรียน 3 เดือน ฝึกงาน เรียนในลกัษณะน้ีจนถึง
ปีท่ี 3  พอปีท่ี 4 สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได ้หากเป็นนักเรียนจากท่ีอ่ืนจะเรียน 4 ปี ตามปกติ 
ไม่ไดรั้บสิทธ์ิเทียบโอนประสบการณ์ เม่ือจบปริญญาตรีจะไดเ้ป็นผูจ้ดัการร้านและมีเส้นทางอาชีพไปสู่
การเป็นผูช่้วยผูจ้ดัการเขต ผูจ้ดัการเขต ผูจ้ดัการฝ่ายและผูจ้ดัการทัว่ไป ตามล าดบั”   
     หากนกัเรียนไม่ตอ้งการท างานท่ีร้านสะดวกซ้ือ  เม่ือเรียนจบยงัมีอีก
เส้นทางหน่ึง คือ “นกัเรียนสามารถเป็นเจา้ของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซ้ือ หรือเจา้ของธุรกิจ”   
     ส าหรับเสน้ทางอาชีพของนกัเรียนสาขาอ่ืนๆ นั้นมีเช่นกนั 
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     “นักเรียนท่ีเรียนสาขาไฟฟ้าก าลงัเร่ิมดว้ยเม่ือจบปวช. เป็นช่างฝีมือ
เฉพาะทาง หลงัจากนั้นเป็นช่างเทคนิค หัวหน้าช่าง/หัวหน้าคนงานและผูจ้ดัการฝ่ายผลิตหรือ
ผูจ้ดัการโรงงาน หากนักเรียนไม่ตอ้งการท างานท่ีองค์กรแม่หรือบริษทัในเครือ ทางบริษทัไม่มี
เง่ือนไขผกูมดัใดๆ ในการตอ้งชดใชทุ้นการศึกษา” 
     เส้นทางการเติบโตของพนกังานกา้วไดอ้ยา่งไม่จ ากดัหากมีความสามารถ 
     “หากพนักงานคนใดมีความสามารถ เขาสามารถไต่เตา้ไดถึ้ง CEO  
บริษทัเราจึงมี career path ท่ีชดัเจนมาก”     
     ดงันั้นเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพของนักเรียนจึงมีความชดัเจน  
และไม่มีขอ้ผกูมดัใดๆ  อยูท่ี่ความตอ้งการและการติดสินใจของนกัเรียนเอง 
    11. ผูส้อน     
     วิทยาลยัให้ความส าคญักบัอาจารยท่ี์สอนว่าตอ้งเป็นทั้งผูท่ี้มีความรู้
ทางทฤษฎีและมีประสบการณ์การปฏิบติังานจริงในร้าน 
     “อาจารยท่ี์สอนนักเรียนมีทั้งอาจารยใ์นวิทยาลยัหรือศูนยก์ารเรียน 
และครูฝึกท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางอาชีพ เช่น ผูจ้ดัการร้าน ผูจ้ดัการเขตและผูบ้ริหาร”    
     “การรับอาจารยเ์ป็นไปตามระเบียบราชการท่ีคดัเลือกโดยส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รับตรงวุฒิ หากผูส้อนมีประสบการณ์ไม่ตรงทาง
องคก์รมีหลกัสูตรในการพฒันาความรู้และทกัษะ นอกจากน้ี อาจารย ์ ผูบ้ริหาร ตอ้งลงร้านทุกเดือน 
เดือนละ 4 ชม. ป็นระบบบริหารงานบุคคลของวิทยาลยั” 
     เม่ือกล่าวถึงระบบการฝึกและสาเหตุท่ีผูส้อนตอ้งฝึกเช่นน้ี 
     “ครูเขา้ใหม่ท่ีไม่มีประสบการณ์ ตอ้งผ่านหลกัสูตร 7 วนัท่ีร้าน โดยตอ้ง
ไปฝึกจดัของบริการลูกคา้ เรียงของ ยกของ ส่งของ ท่ีตอ้งฝึกเช่นน้ีดว้ยเหตุผลท่ีว่า ครูตอ้งเขา้ใจอาชีพ  
มิฉะนั้นจะตามเด็กไม่ทนัเพราะขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก นักเรียนจะทราบขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง   
ทุก 3 เดือน”      
     “อาจารย ์เมเจอร์คา้ปลีก จะหนักเพราะถือเป็นวิชาชีพเฉพาะจะดูแลเด็ก   
ไดดี้ตอ้งบริหารร้านไดด้ว้ย นอกจากน้ีอาจารย ์ตอ้งสอบผา่นต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน และ ผูจ้ดัการร้าน
และบริษทัยกร้านสะดวกซ้ือหนา้ปากซอย ใหว้ิทยาลยับริหารโดยมีนโยบายท่ีเนน้ครูตอ้งท าธุรกิจจริง  ๆได ้
และเป็นตอ้งเป็นตน้แบบ เป็นการจดัการเรียนแบบ work-based learning/teaching เป็นการเรียนรู้งาน
จริง  ๆสอนงานจริงๆจากของจริง” 
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     ทางด้านผู ้สอนจึงเน้นการมีความรู้จริงในธุรกิจ แม้จะผ่านการ
คดัเลือกตามระเบียบราชการ แต่เม่ือเขา้มาเป็นอาจารย์ท่ีน่ีแล้วก็ต้องผ่านระบบการฝึกอบรม
โดยเฉพาะของสถาบนัการศึกษาท่ีจดัข้ึน 
    12. ผูเ้รียนและผูจ้บการศึกษา    
     สถาบนัการศึกษาแห่งน้ีมีระบบในการคดัเลือกนักเรียนอย่างเป็น
ระบบเพื่อใหไ้ดน้กัเรียนท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการพร้อมเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพในอนาคต 
     “ท่ีน่ีมีระบบการคดัเลือกนักเรียน โดยมีการสอบขอ้เขียน ท าแบบ 
ทดสอบวดัทศันคติ (Attitude test) และวดัความสามารถดา้นธุรกิจ เพื่อใหไ้ดน้กัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะ
ตามท่ีองค์กรตอ้งการและในขณะสัมภาษณ์นักเรียนนั้น ผูป้กครองจะตอ้งเขา้ร่วมสัมภาษณ์ดว้ย  
รวมถึงมีระบบการส่งไปฝึกงานก่อนเปิดภาคเรียนเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อใหเ้ห็นภาพ และรู้วา่ลกัษณะ
งานท่ีท าเป็นอยา่งไร เพือ่ลดอตัราการลาออก (Drop out)  อนัเน่ืองมาจากไม่ชอบระบบทวิภาคี” 
     “อตัราการลาออกในช่วงแรกนั้นสูงถึง 25% จึงมีการเปล่ียน
ยทุธศาสตร์ใหม่ดว้ยระบบการคดัเลือกนกัเรียน จนปัจจุบนัอยูท่ี่ 12%” 
     ส าหรับผูเ้รียนและผูจ้บการศึกษา จึงไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณลกัษณะ
ตามวฒันธรรมองคก์ร   
    13. ผูป้กครอง   
     สถาบนัการศึกษาใหค้วามส าคญักบัผูป้กครองในการใหค้วามรู้ ความ
เขา้ใจการจดัการศึกษาดว้ยระบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะน้ีเป็นพิเศษ ตามค ากล่าวท่ีวา่   
     “ผูป้กครองถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการจัด
การศึกษาของท่ีน่ีเพราะเป็นผูมี้ส่วนส าคญัในการตดัสินใจให้นกัเรียนเลือกเรียนท่ีวิทยาลยั ดงันั้น  
ผูป้กครองจึงมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่การคดัเลือก โดยการเขา้ร่วมสัมภาษณ์ หลงัจากนั้น
เม่ือผา่นการคดัเลือกแลว้จะร่วมเขา้ฟังการปฐมนิเทศดว้ย” 
     วิทยาลยัมีการติดต่อกับผูป้กครองโดยสม ่าเสมอผ่านกิจกรรมและ
โอกาสต่างๆ 
     “วิทยาลัยจัดให้มีการประชุมผูป้กครองทุกไตรมาส เม่ือผลสอบ
ออกมาจะ มีทีมแนะแนว อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้น ทีมพฒันาวินยั ติดต่อกบัผูป้กครองโดยตลอด 
ส าหรับหัวขอ้ท่ีพูดคุย ถา้เป็นเด็กใหม่ ปีแรกจะเน้นความเขา้ใจในระบบทวิภาคีว่าเรียนอย่างไร 
ลกัษณะการฝึกงานเป็นอยา่งไร รายวิชาท่ีเรียนเรียนอะไรบา้ง หลงัจากนั้นจะเนน้ผลการเรียนและ
การฝึกงานเป็นหลัก ปัญหาท่ีพบในเด็กแต่ละคนนั้ นอาจารย์ท่ีปรึกษาจะดูแลโดยการประกบ
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ผูป้กครองในการประชุม เม่ือประชุมรวมเสร็จแลว้จะแยกเป็นหอ้งๆ และจะลงลึกถึงพฤติกรรมของ
เดก็แต่ละคนเหมือนโรงเรียนทัว่ไป แต่ความแตกต่าง คือ การเนน้เร่ืองการฝึกอาชีพมากเป็นพิเศษ” 
     ผูป้กครองจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสถานศึกษาจะละเลยไปมิได ้          
แมน้กัเรียนมีความตอ้งการจะเรียนแต่หากผูป้กครองไม่เห็นดว้ยก็ท าให้วิทยาลยัไม่สามารถรับเด็ก
ไดมี้ผลต่อการด าเนินงานในท่ีสุด 
    14. การดูแลนกัเรียน  สถาบนัมีระบบการดูแลนกัเรียนเม่ือกา้วเขา้มาเป็น
นกัเรียนในวิทยาลยัแลว้ จากขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการดูแลนกัเรียน พบวา่ 
     “ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาจาก 100%  80% เป็นเร่ืองส่วนตวั 20% เป็นเร่ือง
ปัญหาภายในร้าน เม่ือเกิดปัญหาจะมีคณะกรรมการแกปั้ญหาโดยประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารงาน
บุคคลขององคก์ร ผูบ้ริหารร้านสะดวกซ้ือและท่ีปรึกษาของวิทยาลยั เขา้ไปดูแลในเร่ืองต่างๆ โดย
เนน้วา่หากเกิดกรณีทุจริตจะไม่ไดรั้บการผอ่นผนั” 
    15. สิทธิประโยชน์ของนกัเรียน “นกัเรียนสาขาธุรกิจคา้ปลีกเรียนฟรีโดยมี
ค่าใชจ่้ายบางส่วนเก่ียวกบัอุปกรณ์การเรียนท่ีตอ้งรับผิดชอบเองบา้ง โดยจะไดรั้บเงินอุดหนุน 3 ส่วน 
คือ รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล ทุนเรียนฟรี 15 ปี และองคก์รแม่ให้การสนับสนุนรายหัวดว้ย 
ส าหรับสาขาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไฟฟ้าก าลงั คอมพิวเตอร์ธุรกิจนกัเรียนจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง และไดรั้บ
ค่าตอบแทนระหว่างฝึกอาชีพทุกสาขา เม่ือจบจะไดรั้บโอกาส ในการเขา้ท างานท่ีบริษทั มากกว่าคนท่ี
สมคัรเขา้มาเอง” 
    16. ความคุม้ค่าในการลงทุน     
     ผูบ้ริหารใหร้ายละเอียดดา้นน้ีว่า “ผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น CEO ท่านมี
จุดยืนว่าการลงทุนดา้นการศึกษาอาจเห็นผลชา้ดูเหมือนจะไม่คุม้ค่า แต่คุม้ค่าเพราะเป็นการเตรียม
ก าลงัคนเองตั้งแต่ตน้น ้า เพื่อเขา้ท างานท่ีร้านสะดวกซ้ือ” 
     มุมมองดา้นน้ีไดส้ะทอ้นความคิดของผูบ้ริหารออกมาวา่   
     “ดีกว่ารับผูท่ี้จบปวช. หรือปริญญาตรีจากท่ีอ่ืนมา เพราะตอ้งใชเ้วลา
มหาศาลในการเตรียมมาก ยิ่งนาน ยิ่งคุม้ค่า อาจจะมีผูม้องว่าไดผ้ลตอบแทนชา้ ไม่เหมือนซ้ือมา     
ขายไป เพราะนกัเรียน 1 คน ตอ้งบ่มเพาะ 3 ปีการศึกษา ใชท้รัพยากรมหาศาลในการดูแล แต่ในมิติ
ของเดก็นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนนั้น มีความคุม้ค่า 100% เพราะไดเ้รียนรู้จากธุรกิจจริง”   
     ดังนั้นถา้จะมองความคุม้ค่าจากภายนอกเขา้มา ส่ิงท่ีแสดงให้เห็น
อยา่งชดัเจน คือ 
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     “ส่ิงน้ีเป็นการให้โอกาสเยาวชน ให้สามารถประกอบธุรกิจและดูแล
ครอบครัวของตวัเองได ้สร้างครอบครัวท่ีเขม้แขง็และเป็นการพฒันาคนไทยใหแ้ขง็แรงถือเป็นการ
ตอบแทนคืนสู่สงัคม (CSR) อยา่งหน่ึง”      
     “นอกจากน้ีธุรกิจคา้ปลีกอ่ืนๆ ท่ีไม่มี academy เป็นของตนเอง
สามารถรับสมคัรนกัเรียนท่ีจบการศึกษาจากวิทยาลยัไปท างานไดเ้ช่นกนั” 
     ดงันั้น การจดัการศึกษาโดยตนเอง ในมุมมองของสถานประกอบการ 
จึงเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าเพราะไดเ้ตรียมคนเองตัง่แต่เร่ิมตน้ แมจ้ะใชท้รัพยากรมากแต่ในระยะยาว
นั้นเป็นผลดีต่อองคก์ร 
    ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่         
ที่เช่ือมโยงกบัสถาบันการศึกษา 
    17. กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล    
     งานบริหารทรัพยากรบุคคลแบ่งเป็น งานบริหารงานบุคคลของ
องคก์ร  และงานบริหารงานบุคคลของวิทยาลยั     
     “ในภาพกวา้งวิทยาลยัเป็นเคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากร
บุคคลขององค์กรในการดูแลนักเรียนตั้งแต่ตน้น ้ า งานบริหารบุคคลกับการศึกษาจะอยู่ในเน้ือ
เดียวกนั” 
     “องค์กรเติบโตปีละ 600 สาขา เดือนละ 50 สาขา ประมาณ 2-3 ร้านท่ี      
เกิดใหม่ต่อวนั growth rate สูง อตัรา turn over ก็สูง วิธีแกโ้ดยการตั้งโรงเรียน โรงเรียนจึงเป็น training 
center ส าหรับนกัเรียนและคนของซีพีในอนาคต นอกจากน้ี  มีศูนยฝึ์กอบรมส าหรับพนกังานต่างหาก 
ดูแลโดยอีกหน่ึงบริษทั ซ่ึงถือเป็นกลไกของงานบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดูแลคนท่ีจบการศึกษาไปแลว้” 
     ส าหรับการเช่ือมโยงระหวา่งนกัเรียนกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลนั้น 
     “เช่ือมกนัตั้งแต่วนัแรกท่ีนักเรียนมอบตวั เม่ือนักเรียนมอบตวัจะถือ
เสมือนเป็นพนกังานขององคก์รท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัแม่จะตอ้งร่วมดูแลในทุกเร่ือง” 
     “การวางแผนอตัราก าลงัขององคก์รนั้น จะเช่ือมกนัระหว่างอตัราการ
รับนกัเรียนแต่ละปีกบัอตัราการขยายตวัของร้านสะดวกซ้ือ ดงันั้นจึงรับประกนัการไดง้านท าและมี
เส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพท่ีชดัเจนและจะมองไกลว่านักเรียนจะไปอยู่ตรงไหนขององคก์ร         
มีความผกูพนักนัไปตลอดซ่ึงเป็นระบบของการดึงดูดและรักษาพนกังานใหท้ างานอยูใ่นองคก์ร” 
     ดา้นการดูแลและพฒันานกัเรียนมีทั้งส่วนท่ีเป็นสถาบนัดูแล และฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลขององคแ์ม่ ตามท่ีผูบ้ริหารใหข้อ้มูลวา่ 
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     “ไม่ใช่หนา้ท่ีเฉพาะครูท่ีสอนนกัเรียนเท่านั้น แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของบริษทัแม่จะเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย เช่น การจดัหลกัสูตรปฐมนิเทศ ค่ายอาสา หลกัสูตรต่างๆ เพื่อ
อบรมนกัเรียน ตลอด 3 ปีท่ีเรียนอยูเ่พื่อใหซึ้มซบัวฒันธรรมองคก์ร” 
     “ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดูแลเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตั้งแต่วนั
แรกท่ีเป็นนักเรียน นักเรียนจะมีรายรับตั้งแต่ลงร้านและค่าตอบแทนจะผนัแปรไปตามกฎหมาย
แรงงานแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงมีอตัราไม่เท่ากนั เม่ือเรียนจบก็จะไดรั้บเงินเดือนในอตัราท่ีสูงมากกว่าคนอ่ืน  
ท่ีสมคัรเขา้มาเอง ส าหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของวิทยาลยัจะดูแลบุคลากรท่ีเป็นอาจารยเ์ท่านั้น” 
     “การดูแลวิทยาลยัตอ้งมีเจา้ภาพหลกันั่น คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคลมิฉะนั้นสถานประกอบการจะลม้เหลว” 
     โดยสรุป การจัดตั้ งโรงเรียนเป็นกลยุทธ์ขององค์กรผ่านการ
ด าเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการผลิตบุคลากรเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นก าลงัคนใหร้องรับการขยายของธุรกิจ มีการท างานในเชิงนโยบายและ
การปฏิบติัเช่ือมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ด 
    องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
    ท่านผูบ้ริหารให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีน าไปสู่ความส าเร็จใน
การจดัการศึกษาไว ้4 ขอ้ดว้ยกนั โดยเรียงล าดบัตามความส าคญัดงัน้ี 
    1. ภาคผูป้ระกอบการ   
     ท่านผูบ้ริหารเห็นว่าภาคผูป้ระกอบการส าคญัท่ีสุด เน่ืองจาก “บริษทั  
หรือหน่วยฝึกอาขีพ  ตอ้งเอาจริงกบัระบบการศึกษาแบบทวิภาคี ตอ้งลงทุนในการจดัทรัพยากรเพื่อ
การน้ีเป็นปัจจัยส าคญัท่ีสุด ทรัพยากรท่ีว่าน้ีคือทุกอย่าง ทั้ งเงิน สถานท่ี คน ระบบการบริหาร           
ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งมีมาก่อน” 
    2. ภาคนกัเรียน  ผูป้กครอง    
     “ตอ้งเขา้ใจวา่ระบบน้ีไม่ใช่ระบบปกติท่ีตนเองเคยผา่นมาในมธัยมตน้  
สร้างความเขา้ใจต่อระบบทวิภาคี” 
    3. สังคม ชุมชน   
     “ต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ให้การเรียนในระบบน้ีมีศักด์ิศรี
เทียบเท่ากบัการเรียนในระบบมธัยมหรืออาชีวศึกษาทัว่ไป” ผูบ้ริหารย  ้าว่า “การจะท าให้ระบบ
การศึกษาแบบน้ีเกิดข้ึนมาก สังคมตอ้งไม่ตอกย  ้า ไม่มองว่าเด็กท่ีเรียนในระบบทวิภาคีไม่มีทางไป
หรือยากจน ครอบครัวไม่ดี เด็กเหล่าน้ีจะมีจุดอยู่ในใจแต่ตอ้งให้การสนับสนุนกันมากๆ ตอ้ง
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ช่วยกนัเปล่ียนค่านิยมวา่ เรียนแลว้ดีไดง้านท าเพื่อใหบ้ริษทัใหญ่ๆ เช่น ปูนซีเมนต ์ปตท. และบริษทั
อ่ืนๆ มาเปิดสถานศึกษาของตนเองกนัอยา่งกวา้งขวาง ส่งน้ีจะช่วยใหส้งัคมแขง็แรง” 
    4. กฎหมายในประเทศ   
     ความคิดเห็นเก่ียวกบักฎหมายในประเทศคือ“ตอ้งมีกฎหมายท่ีบงัคบั
ให้บริษทัมีการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี เหมือนเช่นประเทศเยอรมนัท่ีมีกฎหมายบงัคบัให้บริษทั
จดัระบบการศึกษาทวิภาคีในระดบัอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาแบบสหกิจ มีการจดัทุนวิจยัความ
ร่วมมือดา้นต่างๆ การจดัการเรียนการสอนของเยอรมนั จึงเป็นตน้แบบของระบบการศึกษากบัธุรกิจ
ผกูกนัไวด้ว้ยกฎหมายบงัคบั เช่น บริษทั เบนซ์ บริษทั โอเปิล เป็นตน้” 
     ด้วยเหตุผลว่า “หากมีกฎหมายบังคบัให้ผูป้ระกอบการต้องท าหรือ
รวมกลุ่มท าจะท าให้ระบบอาชีวศึกษาเขม้แข็ง เยาวชนในประเทศไทยจะมีทกัษะ ทศันคติ มีผลการ
ปฏิบติังานท่ีดี เม่ือเขา้ไปสู่ผูป้ระกอบการแรงงานในสาขาต่างๆ จะท าให้เศรษฐกิจในประเทศแขง็แรง    
งานวิจยัพบว่าการศึกษาในประเทศไทย ไม่นิยมจดัการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา ปัญหาท่ีพบ คือ เด็ก
จบแลว้ท างานไม่ไดต้ามท่ีบริษทัตอ้งการ เพราะระบบการศึกษาของประเทศไทยเนน้เรียนในโรงเรียน 
หลกัสูตรเนน้ content-based เป็นหลกั การฝึกงานอยา่งมากประมาณ 300 ชัว่โมง ยงัไม่ทนั รู้งานก็หมด
เวลาตอ้งกลบัวิทยาลยั หากตอ้งการใหก้ารจดัการศึกษาลกัษณะน้ีไดผ้ลตอ้งมีกฎหมายบงัคบัใช”้ 
    ท่านผูบ้ริหารให้น ้ าหนกักบัขอ้ 1 และขอ้ 2 ค่อนขา้งมาก มองในภาพรวม
ของระบบทวิภาคี หากทุกภาคส่วนให้การสนบัสนุนกนัอย่างเต็มท่ี จะท าให้เกิดผลกระทบในการ
พฒันาประเทศอยา่งมาก 
   1.2 สถาบันการศึกษาที่ 2 สัมภาษณ์วนัที ่ 20  มิถุนายน 2556 
    สถาบนัการศึกษาน้ีจดัการศึกษาตามมาตรา 12  เป็นการจดัการศึกษาดว้ย
รูปแบบศูนยก์ารเรียน จดัการเรียนการสอนดว้ยการบูรณาการการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอธัยาศยั 
    จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารตามประเด็นค าถามของกลุ่มองคป์ระกอบทั้ง 3 
กลุ่มเก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
    ด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
    ท่านผูบ้ริหารให้ทศันะเก่ียวกบัองค์ประกอบของการจดัการศึกษาโดย
สถานประกอบการวา่ควรประกอบดว้ย 
    1. แนวคิดการด าเนินงาน 
            แนวคิดของการท าศูนยก์ารเรียนแห่งคุณภาพนั้นประกอบดว้ยปัจจยั ดงัน้ี 
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     1.1 แนวคิดนโยบายการบริหารจดัการก าลงัคน ความตอ้งการก าลงัคน
ขององค์กรจะน ามาเช่ือมโยงกับศูนย์การเรียนท่ีต้องรับนักเรียน “อีก 3 ปีขา้งหน้าจะมีพนักงาน
ระดบักลางก่ีคน ศูนยก์ารเรียนตอ้งวางแผนในการผลิตนกัเรียนเพื่อตอบสนองความตอ้งการใหเ้พียงพอ” 
     1.2 รูปแบบและบริบทการจดัการศึกษา 
      1.3 มาตรฐานและคุณภาพ ศูนยก์ารเรียนยงัไม่มี การประเมินคุณภาพ
ตามระบบของ สมศ. บางเร่ืองยงัท าไม่ไดเ้ช่น งานวิจยัและเกณฑที์ก าหนดโดยพรบ.การศึกษาท่ีมี
จ านวนมากจึงยงัท าไดไ้ม่ครบ จึงก าหนดเป็น 3 มาตรฐาน (3ม)  ตาม PATARA Core Value ปลูกฝัง
ตั้งแต่ปี1 ถึงปี 3 ไดแ้ก่ (การท าไม่ไดต้ามพรบ.ก าหนดไม่เป็นไร เพราะถือวา่เป็นการผลิตใหต้นเอง) 
      1.3.1 มาตรฐานดา้นวิชาการ การปรับคุณสมบติัใหม่ของนกัเรียนท่ี
จบการศึกษาจากไดเ้กรดไม่ต ่ากวา่ 2.00 เป็นไดเ้กรด ไม่ต ่ากวา่ 2.50 สามารถต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้
      1.3.2 มาตรฐานพฤติกรรม เนน้การมีคุณธรรม จริยธรรมตอ้งอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้การปรับตวัเขา้กบัสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม   
      1.3.3 มาตรฐานฝึกอาชีพ การสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพตาม
กฎกระทรวง และการฝึกงานในร้านโดยแนวทางการบริหารน้ีเพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ คือ “เก่ง ดี มีสุข” 
     โดยปัจจยัทั้ง 3 ดา้นจะเช่ือมโยงและท างานสนบัสนุนส่งเสริมกนัและกนั 
    2. การวางแผนงาน/แผนกลยทุธ์    
     การจัดท าแผนงานและแผนกลยุทธ์ของศูนย์การเรียนนั้ นจัดท า
ร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีอยูใ่นนั้น  ซ่ึงจากรายละเอียดท่ีผูบ้ริหาร
ไดใ้หข้อ้มูลคือ 
         “การท ากลยทุธ์ของศูนยก์ารเรียนไดมี้การจดัท าร่วมกบัฝ่ายทรัพยากร
มนุษยมี์การใชเ้คร่ืองมือในการท าแผนกลยุทธ์ เช่น SWOT และมีความชดัเจนว่าอตัราการรับ
นกัเรียนมีความสัมพนัธ์กบัการเติบโตของธุรกิจ ซ่ึงศูนยก์ารเรียนมีบทบาทรับผิดชอบส่วนหน่ึงใน
การหาและผลิตบุคลากรระดบัตน้ ระดบักลางและหวัหนา้หน่วยเพื่อป้อนองคก์ร” 
     “การจดัท าแผนการเรียนท่ีต่อเน่ืองเป็นกลยทุธ์อยา่งหน่ึงท่ีดึงดูดและ
รักษาใหพ้นกังานท างานอยูใ่นองคก์รอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 7  ปี” 
     นอกจากน้ีจากการด าเนินงานท่ีผ่านมา พบว่า “ผูป้กครองมีส่วน
ส าคญัในการเขา้เรียนของนกัเรียนจึงไดพ้ยายามใชว้ิธีการส่ือสารให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้ใจว่า
การจดัการศึกษาของศูนยก์ารเรียนไม่ใช่การเอาเปรียบโดยเอาเด็กมาใชง้าน แต่เด็กไดใ้นเร่ืองของ
อาชีพ อนาคตและความมัน่คง ส่วนสถานประกอบการไดใ้นเร่ืองอตัราก าลงัคนในการท างานเป็น
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะ WIN-WIN” 
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     “ศูนยก์ารเรียนมีการจดัท าแผนกลยทุธ์ร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์น
การบริหารจดัการศูนยก์ารเรียน โดยมีวตัถุประสงค์ส าคญัคือการผลิตบุคลากร ดึงดูดและรักษา
พนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์รอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้การสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการจดัการศึกษากบั
ผูป้กครองโดยใชก้ลยทุธ์ WIN-WIN” 
     ดงันั้นแผนกลยทุธ์ของสถาบนัการศึกษาแห่งน้ีจึงมุ่งรักษาบุคลากรให้
ท างานในองคก์รดว้ยการวางแผนการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และการใชก้ลยทุธ์ WIN-WIN เพื่อ
สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหเ้กิดกบัผูป้กครองและนกัเรียน 
    3. การจดัองคก์ร 
     ท่านผูบ้ริหารให้ขอ้มูลว่าศูนยก์ารเรียนและฝ่ายทรัพยากรมนุษยมี์
ความสมัพนัธ์กนัมาก ศูนยก์ารเรียนเป็นหน่วยงานหน่ึงของฝ่ายทรัพยากรมนุษยด์งัขอ้มูลท่ีวา่ 
     “ศูนยก์ารเรียนอยู่ภายใตก้ารบริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็น
หน่วยงานหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีในการสรรหาและพฒันาบุคลากรนโยบายและแผน กลยทุธ์อยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของผูบ้ริหารสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรมนุษย”์ 
    4. การบริหารงานบุคคล    
     ผูบ้ริหารให้ขอ้คิดเห็นว่าการบริหารทรัพยากรมนุษยก์บัการบริหาร
ศูนยก์ารเรียนแยกกนัไม่ออก มีความสมัพนัธ์ต่อกนัมากดงัค าพดูท่ีวา่ 
     “ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั มีหนา้ท่ีดูแลบุคลากรในศูนยก์ารเรียน
ในดา้นต่างๆ เช่น โครงการฝึกอบรมครูฝึก ส าหรับพี่ท่ีสอนงานในร้าน เป็นการสอนเทคนิคการสอน
งานในลกัษณะ on-the-job training และการสอนให้เขา้ใจระบบทวิภาคี การวางแผนการสอน               
การประเมินและวดัผล และหลกัสูตรต่างๆ เช่น จิตวิทยาคลินิก ปัญหาวยัรุ่น ยาเสพติด เพศศึกษา” 
     “ในอีกบทบาทหน่ึง มีหน้าท่ีดูแลนักเรียนตัง่แต่เร่ิมเขา้เรียน ตั้งแต่
ระบบฐานขอ้มูล  การจดัหลกัสูตรฝึกอบรม  ผลตอบแทนต่างๆ  เป็นตน้ 
    5. การวินิจฉยัสัง่การ    
     อนัเน่ืองจากศูนยก์ารเรียนอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของฝ่ายทรัพยากร
มนุษยด์งันั้นการวินิจฉยัสัง่การจึงอยูท่ี่ผูบ้ริหารสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรมนุษยด์งัน้ี 
     “ผูบ้ริหารสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผูว้ินิจฉัยสั่งการเป็น
หลกั โดยเฉพาะการตดัสินใจในเชิงนโยบาย หากเป็นเร่ืองตดัสินใจภายในโรงเรียนเลก็นอ้ยจะเป็น
หนา้ท่ีของผูอ้  านวยการศูนยก์ารเรียนรับผดิชอบ” 
 
 

186



 

 

    6. การประสานงานภายใน   
     การประสานงานระหว่างศูนย์การเรียนและหน่วยงานในองค์กร
โดยมากเป็นหน่วยงานปฏิบติัการท่ีนกัเรียนตอ้งไปฝึกงานดว้ย   
     “การติดต่อประสานงานกนัเป็นไปตามระบบ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
มากท่ีสุดคือ ฝ่ายปฏิบติัการสาขาต่างๆ  ท่ีตอ้งจดัสาขาใหเ้ดก็ลงฝึกงาน” 
    7. การรายงาน   
     การรายงานผลการปฏิบติังานของศูนยก์ารเรียน มีการรายงานอย่าง
สม ่าเสมอดงัท่ีผูบ้ริหารกล่าววา่ 
     “มีการท ารายงานน าเสนอผูบ้ริหารเป็นรายเดือนและการรายงาน KPIs
เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อเป็นการติดตามความกา้วหนา้ในการท างาน และขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ข” 
    8. การบริหารงบประมาณ    
     การบริหารงบประมาณมีความส าคญัเพราะศูนยก์ารเรียนไม่ไดเ้ก็บ      
ค่าเล่าเรียนกบันกัเรียน  การบริหารศูนยก์ารเรียนจึงดูเสมือนเป็นการด าเนินงานท่ีไม่หวงัผลก าไร 
และยงัเป็นการลงทุนไปก่อนล่วงหนา้ งบประมาณในการบริหารเป็นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์แต่
ขณะเดียวกนั การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนนั้นก็ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาลเช่นกนั ดงัขอ้มูล
ท่ีว่า “งบประมาณอยู่ในฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ รวมถึงไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลส่วนหน่ึงเด็ก
หน่ึงคนจะมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน เป็นการลงทุนท่ีเหมือนขาดทุน แต่จริงๆ 
แลว้ไม่ขาดทุน” 
    9. ผูน้ า/ผูบ้ริหาร   
     ผูน้ าสูงสุดขององค์กรเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจดัตั้งศูนยก์ารเรียน ดว้ยวิสัยทศัน์ท่ีมองการณ์ไกล และเห็นคุณค่าของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์
     “ผู ้น าหรือผู ้บริหารสูงสุดของบริษัท ให้ความส าคัญต่อการจัด
การศึกษาของศูนยก์ารเรียนเป็นอยา่งมากใชห้ลกัการบริหารงานอยา่งคนในครอบครัว ใหค้วามเป็น
กันเอง มีเมตตากับพนักงานทุกคน”และดังปรัชญาการบริหารของผูบ้ริหารสูงสุดท่ีว่า“เรียนดี          
มีคุณธรรม น าสังคม” โดยเนน้ว่า “ไม่จ าเป็นตอ้งเรียนเก่งท่ีสุด แต่เป็นคนดี ตอ้งมีวิชาชีพ มีทกัษะท่ี
สามารถปฏิบติังานไดเ้ลย” 
    10. การตลาดและการประชาสัมพนัธ์    
     “มีการท าแผนงานประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนเน้ือหาและวิธีการในการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อดึงดูดนกัเรียน ไดแ้ก่ 
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     10.1 แบรนด์ของบริษัท ท่ี เ ปิดด า เนินการมากว่า  40 ปี  เ ป็นท่ี
น่าเช่ือถือ มัน่คงและเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์
     10.2 ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ คุณภทัรา ศิลาอ่อน และคุณอมเรศ ศิลา
อ่อน เป็นผูก่้อตั้งโรงเรียน ใหค้วามส าคญักบันกัเรียนมาก รวมถึงผูบ้ริหารท่านอ่ืนๆ ดว้ย 
     10.3 แนวทางการบริหาร มีการบริหารอย่างทนัสมยั มีธรรมในการ
ด าเนินชีวิต ผูบ้ริหารใชค้วามเมตตา และบริหารเหมือนคนในครอบครัว” 
     การส่ือสารให้นกัเรียน  ผูป้กครอง และชุมชนเขา้ใจการจดัการศึกษา
ของศูนยก์ารเรียนเป็นส่ิงส าคญั ดงัท่ีท่านผูบ้ริหารกล่าววา่   
     “เราตอ้งสร้างความเช่ือมัน่กบัสังคมรอบขา้งว่าเม่ือเด็กเขา้สู่ระบบแลว้  
เขาจะมีความรู้ มีอนาคต การจดัการศึกษาไม่ใช่การเอาเปรียบแต่เป็นการเอ้ือประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย” 
     “นอกจากศูนยก์ารเรียนจะประชาสัมพนัธ์ดว้ยตนเองแลว้ หน่วยงาน
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทั มีส่วนช่วยในการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนกบับุคคลภายนอกดว้ย 
    11. การประเมินผลและการประกนัคุณภาพ    
     ระบบการประเมินผลการปฏิบติัของบุคลากรในศูนยก์ารเรียนเป็น
ระบบเดียวกบัองคก์รดงัท่ีผูบ้ริหารกล่าววา่   
     “การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรศูนยก์ารเรียนดว้ยระบบ 
KPIs  ตามแผนปฎิบติัการท่ีไดว้างไวเ้ช่น ความสามารถในการผลิตบุคลากรใหอ้งคก์รอยูท่ี่ 15 % 
โดยผลการปฏิบติังานท่ีสามารถท าไดท่ี้ผา่นมา คือ 18%” 
     ส าหรับระบบการประเมินผลของศูนยก์ารเรียนนั้นเป็นตามระบบของ 
สมศ. ดงัขอ้มูลท่ีวา่ “ส าหรับการประกนัคุณภาพนั้น เป็นไปตามระบบการประเมินของ สมศ. แต่ยงั
ไม่ครบทุกเร่ืองจึงก าหนดเป็น 3 มาตรฐาน (3ม) ตาม PATARA Core Value ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้น
วิชาการ มาตรฐานพฤติกรรม มาตรฐานฝึกอาชีพ” 
     ระบบการประเมินผลและการประกันคุณภาพใช้ทั้ งระบบของ
ราชการและจากขององคก์รเอง  น ามาปรับให้มีความเหมาะสมกบับริษทัของสถาบนัการศึกษาท่ี
เป็นของสถานประกอบการมากท่ีสุด 
    12. การสร้างเครือข่าย    
     ศูนยก์ารเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกซ่ึงไดแ้ก่    
     “เครือข่ายภายนอกท่ีศูนยก์ารเรียนมีโดยมากเป็นโรงเรียนของสพฐ. ไดแ้ก่ 
โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ และโรงเรียนศึกษานุเคราะห์ การท่ีเลือกโรงเรียนกลุ่มน้ีเน่ืองจากเป็นเดก็ท่ี
ไดรั้บเงินสนบัสนุนเรียนฟรีอยูแ่ลว้ และเป็นเดก็ท่ีตอ้งการโอกาสสามารถแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง” 
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     “นอกจากน้ีเป็นสถาบนัการศึกษาภายนอกท่ีมามีส่วนร่วมในการ
สร้างหลกัสูตร และการสอนนกัเรียน เช่น วิทยาลยัพาณิชยการบางนา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา” 
     “ส าหรับเครือข่ายภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังานท่ีตอ้งมีการ
สร้างความเขา้ใจต่อการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อให้
สนบัสนุนและช่วยเหลือการจดัการศึกษาของศูนยก์ารเรียน” 
     ผูบ้ริหารให้ความคิดเห็นว่าการสร้างเครือข่ายเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั  
เป็นการสร้างพนัธมิตรเพื่อให้การด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนเดินหน้าไปได ้ทั้งในเร่ืองการให้
ความร่วมมือในการแนะแนวเด็กนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในศูนย์การเรียน การคัดเลือกเด็กท่ีมี
คุณสมบติัเขา้เกณฑท่ี์ตอ้งการให ้ เป็นตน้ 
    ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
    13. หลกัสูตร     
     การจดัท าหลกัสูตรถือวา่เป็นกระบวนการท่ีส าคญักระบวนการหน่ึงท่ี
จ าเป็นตอ้งตรงกบัสมรรถนะงานท่ีตอ้งการ และเป็นเบา้หล่อหลอมให้นักเรียนมีคุณสมบติัตามท่ี
องคก์รตอ้งการดงัท่ีผูบ้ริหารกล่าววา่ 
     “ศูนยก์ารเรียนจดัการศึกษาในระดบั ปวช. มี 2 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขา
อาหารและโภชนาการ และธุรกิจค้าปลีก เร่ิมแรกนั้ นหลักสูตรของศูนย์การเรียนได้รับความ
ช่วยเหลือจากวิทยาลยัพาณิชยการบางนา และวิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา หลกัสูตรเป็นไปตามท่ี
กระทรวงก าหนด และจากวิชาชีพสาขาน ามาบูรณาการใหเ้ขา้กบัศูนยก์ารเรียนมีการน า Core Value  
มาบรรจุไวใ้นหลกัสูตรตั้งแต่ปวช. ปี 1 เพื่อให้นักเรียนซึมซับวฒันธรรมองค์กร นอกจากน้ีน า
สมรรถนะในต าแหน่งงานท่ีองคก์รตอ้งการมาออกแบบในหลกัสูตรส าหรับสอนนกัเรียนดว้ย” 
     “การประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามมาตรฐานหลกัสูตร คือ 
80:20 โดย 80% ประเมินโดยครูฝึกท่ีร้านและอีก 20% ประเมินโดยครูท่ีศูนยก์ารเรียน” 
    14. วิธีการสอนและการจดัการเรียนรู้     
     การจัดการเรียนการสอนปรับให้มีความเหมาะสมตามบริบทของ
องคก์ร เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงตามท่ีผูบ้ริหารใหข้อ้มูลวา่ 
     “การจัดการเรียนการสอนมีทั้ งภาคทฤษฎีและการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัจริง (On-the-job-training) ดว้ยลกัษณะของการเรียนท่ีเป็นระบบทวิภาคีนกัเรียนตอ้งเรียน
และท างานควบคู่กนัไป การเรียนภาคทฤษฎีจึงเนน้นอ้ยกวา่การปฏิบติั เน่ืองจากนกัเรียนตอ้งท างาน
อาทิตยล์ะ 4 วนั มีความเหน่ือยลา้ ดงันั้นการเรียนในห้องเรียนในเชิงวิชาการจะมีความเขม้ขน้นอ้ย
กวา่และสร้างสภาพแวดลอ้มในการเรียนไม่ใหเ้กิดความเครียดและการบา้นไม่มากจนเกินไป” 
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     “ศูนยก์ารเรียนจดัใหมี้การทดลองปฏิบติังานในร้านก่อนเร่ิมเรียนจริง
ว่ามีความชอบด้านน้ีหรือไม่ หากไม่ชอบจะมีนักเรียนบางส่วนลาออกไป ซ่ึงไม่นับรวมเป็น
เปอร์เซ็น การลาออก” 
     “ส าหรับการฝึกงานนั้น ทางฝ่ายปฏิบติัการจะตรวจสอบอตัราก าลงั
ของร้านสาขา และจะจดัให้นกัเรียนฝึกงานสาขาท่ีใกลบ้า้นและจดัใหมี้พี่เล้ียงคอยสอนงานนกัเรียน
อยา่งใกลชิ้ด โดยก่อนการฝึกงาน นกัเรียนตอ้งเขา้อบรมเก่ียวกบัมาตรฐานการท างานเบ้ืองตน้ ซ่ึงจดั
โดยส่วนฝึกอบรมปฏิบติัการ” 
    15. ผูส้อน   
     “อาจารยใ์นศูนยก์ารเรียนนั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาจารยผ์ูส้อน
นกัเรียน อาจารยก์ลุ่มน้ีเป็นอาจารยจ์ากวิทยาลยัพาณิชยการบางนาท่ีเกษียณอายแุลว้ หรืออาจมีการ   
ขออาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดุสิต หรือผูบ้ริหารแนะน ามา กลุ่มท่ีสอง เป็นอาจารยท่ี์เป็น
ผูป้ฏิบติังานภายในศูนยก์ารเรียนโดยท าหนา้ท่ีในเชิงวิชาการ การจดักิจกรรม การออกแนะแนวและ
รับสมคัรนกัเรียน  การจดัการการเงิน” 
     ซ่ึงคุณลกัษณะของผูส้อนตามบริบทของศูนยก์ารเรียนนั้น ท่านผูบ้ริหาร
เนน้วา่   
     “ครูตอ้งมาจากสายการศึกษาคร่ึงหน่ึง และสายธุรกิจคร่ึงหน่ึง รวมถึง
ตอ้งมีความรู้ในงานทรัพยากรบุคคล” 
     “นอกจากน้ีในการปฎิบติังาน ผูส้อนมีหลายบทบาท บทบาทท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ ท่ีปรึกษา นกัแกปั้ญหา และมีความรู้ดา้นการปฏิบติังานของร้านดว้ย” 
     ผูส้อนของสถาบนัการศึกษาแห่งน้ีจึงตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีผสานกนัทั้ง
เป็นผูท่ี้มีความรู้ในสายการศึกษา สายธุรกิจ และการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
    16. นกัเรียน     
     นกัเรียนถือเป็นผลผลิตท่ีส าคญัจึงมีวิธีการในการบ่มเพาะดว้ยรูปแบบ
ของศูนยก์ารเรียนดงัน้ี “ท่ีศูนยก์ารเรียนมีแนวทางในการปลูกฝังนกัเรียนดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1) ทุกท่ี 
คือโรงเรียน พี่ท่ีร้านคือ ครูใหญ่ 2) การมาเรียนท าให้วุฒิการศึกษา (ปวช.) 3) จบแลว้ไดง้านท า 4) 
เรียนฟรี มีเบ้ียเล้ียง แบ่งเบาภาระครอบครัว” 
     คุณอมเรศ  ศิลาอ่อน เนน้คุณภาพของนกัเรียนมาก ตามค ากล่าวของ
ท่านท่ีว่า “ค่อยๆ โต ไม่ตอ้งรีบ แต่มีคุณภาพ”  ดงันั้นการอบรมบ่มเพาะนกัเรียนของศูนยก์ารเรียน     
จึงเนน้ให้มีความรู้ ทกัษะและทศันคติท่ีดี ดงันั้นคุณสมบติัของนกัเรียนจะเป็นไปตามหลกัปรัชญา 
คือ “เรียนดี มีคุณธรรม น าสังคม” ไม่จ าเป็นตอ้งเรียนเก่งท่ีสุดแต่ตอ้งเป็นคนดี 
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    17. ผูป้กครอง     
     ปัจจยัท่ีละเลยไม่ไดคื้อ ผูป้กครอง ดงัท่ีผูบ้ริหารกล่าวว่า “ผูป้กครอง
เป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของศูนยก์ารเรียน เน่ืองจากผูมี้ส่วนตดัสินใจส าคญัในการเขา้เรียน
ของนกัเรียน คือ ผูป้กครอง ดงันั้น ศูนยก์ารเรียนจึงมีการส่ือสารใหผู้ป้กครองมีความเขา้ใจหลกัสูตร
ท่ีสอนรวมถึงประโยชน์ท่ีนกัเรียนและผูป้กครองจะไดรั้บ” 
    18. กิจกรรมนกัเรียน   
      “การจดักิจกรรมส าหรับนักเรียนนั้นเป็นไปตามวนัส าคญัต่างๆ เช่น วนั
เขา้พรรษา ท่ีมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยมีการดึงชุมชนรอบขา้งใหเ้ข่ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ย” 
    19. ระบบการดูแลนกัเรียน (Student care)   
     ท่านผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัระบบการดูแลนักเรียนมาก ถือเป็น
ระบบท่ีมีความโดดเด่นของศูนยก์ารเรียน 
     “มีการติดตามการนิเทศ มีการจดัหลกัสูตรจิตวิทยาคลินิกครูฝึกใน
สถานประกอบการ homeroom กิจกรรมติดตามผล โครงการอบรมครูฝึก ส าหรับพี่ท่ีสอนงานในร้าน 
เป็นการสอนเทคนิคการสอนงาน  การจดัการศึกษาระบบทวิภาคี การวางแผนการสอน การประเมินและวดัผล 
เป็นตน้” 
     “เอาการศึกษามาเช่ือมโยง ท าใหก้าร drop out ดีข้ึนเพราะพี่มีความเขา้ใจ 
การสอนเดก็มากข้ึน ไม่ใช่การสัง่งาน และการสอนงานเป็น การสอนลกัษณะ On-the –job training” 
    20. ส่ืออุปกรณ์ในการเรียนการสอน    
     “นกัเรียนไดมี้โอกาสใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์จริงจากการลงฝึกปฏิบติัจริง
ในร้านสาขา” 
    21. การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ      
     “ในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียน ไดมี้การเตรียมความพร้อมหลายดา้นดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ การสนบัสนุนของผูบ้ริหารสูงสุดเครือข่ายท่ีเป็นสถาบนัการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีสามารถใหค้วาม
ช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าในการจดัการศึกษา การให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่บุคลากรภายในองคก์ร
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาขององคก์ร และประโยชน์ท่ีเขาจะไดรั้บการจดัเตรียมงบประมาณและสถานท่ี 
เป็นตน้” 
    22. โอกาสและความกา้วหนา้ดา้นอาชีพ   
     “จุดเด่นอีกดา้นของศูนยก์ารเรียน คือ เม่ือนักเรียนเรียนจบแลว้จะได ้
งานท าโดยอตัโนมติั มีต าแหน่งและความกา้วหนา้ดา้นอาชีพรองรับ โดยเม่ือเรียนจบแลว้จะไดท้ างาน
ในต าแหน่งพนกังานระดบักลาง โดยไม่ตอ้งเร่ิมจากพนกังานระดบัตน้เหมือนผูส้มคัรงานรายอ่ืน” 
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    ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่         
ที่เช่ือมโยงต่อสถาบันการศึกษา 
    23. กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์   
     “ศูนยก์ารเรียนเป็นเคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์น
การหาอตัราก าลงัคนและพฒันาบุคลากรขององคก์ร” 
    24. การวางแผนอตัราก าลงัคน 
     “อตัราการเติบโตของร้านสาขาจะเช่ือมโยงกับอตัราการรับสมคัร
นกัเรียนของศูนยก์ารเรียน ทั้งน้ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององคก์รร่วมมือกบัศูนยก์ารเรียนในการหา
นกัเรียนการสรรหาและคดัเลือกนกัเรียน ใชว้ิธีการ คือ  
      24.1 เขา้ไปพบครูแนะแนวทางภาคเหนือท่ีเป็นโรงเรียนกลุ่มศึกษา
สงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ การเช่ือมโยงกบัสพฐ. เพื่อส่งขอ้มูลการรับสมคัรของศูนยก์าร
เรียนต่อไปยงัผูอ้  านวยการโรงเรียนต่างๆ 
     24.2 การคดัเลือกนักเรียนอาจารย์ในสถานศึกษาท่ีศูนย์การเรียน
ติดต่อจะท าหนา้ท่ีคดัเลือกในเบ้ืองตน้ตามคุณสมบติัท่ีศูนยก์ารเรียนระบุไว ้และนดัสมัภาษณ์ 
    25. การพฒันาบุคลากร   
     “หน่วยงานฝึกอบรมขององค์กรกับศูนย์การเรียนมีการเช่ือมโยง
หลกัสูตรกนั โดยหน่วยงานฝึกอบรมมีหนา้ท่ีจดัหลกัสูตรปฐมนิเทศให้กบันกัเรียนและหน่วยงาน
ฝึกอบรมปฏิบติัการ จดัหลกัสูตรทดลองงานใหก้บันกัเรียน เป็นตน้” 
    26. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ   
     “ฝ่ายทรัพยากรมนุษยดู์แลการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการของ
นกัเรียนทุกคน” 
    27. ความคุม้ค่า    
     “การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนมีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายเพราะได้
เดก็มาท างานอยา่งต่อเน่ือง ตน้ทุนการจ่ายค่าเบ้ียเล้ียงนอ้ยกวา่การจา้งพนกังาน part time” 
     “สามารถลดหยอ่นภาษีได ้200% และไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล” 
     สถาบันการศึกษาท่ี 2 มีการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างจากสถาบัน 
การศึกษาอ่ืน เน่ืองจากเป็นการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนตามมาตร12 การบริหารจดัการสถาบนัจึงเป็น
เสมือนหน่วยงานหน่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยน์โยบายการท างาน
ต่างๆ จึงมาจากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีการท างานเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียวกนั ศูนยก์ารเรียนจึง
เป็นเคร่ืองมือในการจดัการศึกษาเพื่อรองรับแผนอตัราก าลงัคน และการพฒันาพนกังานในองคก์ร 
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   1.3  สถาบันการศึกษาที่ 3 สัมภาษณ์เม่ือวนัที ่21 ตุลาคม 2556 
    ท่านผูบ้ริหารให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษา โดยเร่ิมจากเหตุผล
ส าคญัของการจดัตั้งสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ 
    1. เพื่อตอบแทนสังคมไทยดว้ยการพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีความรู้                                          
    2.  ถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัใหก้บันกัศึกษา    
    3.  การขาดแคลนช่างเทคนิคของประเทศไทย    
    4.  นกัศึกษาอาชีวท่ีจบมายงัไม่สามารถท างานไดท้นัที 
    จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารตามประเด็นค าถามของกลุ่มองคป์ระกอบทั้ง 3 
ดา้นเก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
    ด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
    ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบต่างๆ  ในการจดัการศึกษามีดงัน้ี 
    1. นโยบาย    
            ผูมี้ส่วนส าคญัในการก าหนดนโยบายของสถาบนัก าหนดโดยคณะ
กรรมการบริหาร และใช้แนวทางปฏิบติัตามระเบียบของ กระทรวงศึกษาธิการส าหรับแนวทาง
ทางการท างานใหบ้รรลุตามนโยบายท่ีตั้งไว ้ใชห้ลกัการท างานอนัเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์ร ในการ
คิด และจดัการกับปัญหา และ การคิดพฒันางานประจ า ตลอดจนงานใหม่ท่ีสร้างสรรค์พฒันา
องคก์รให้มีความกา้วหนา้ทุกปี ดว้ยแผนงานในรูปแบบของ โฮชิน คนัริ (HOSHIN KANRI Plan) 
และมีการติดตามแผนงานทุกเดือนดว้ยหอ้งติดตามงาน (OBEYA ROOM) ซ่ึงผูบ้ริหารทุกฝ่ายตอ้ง
เขา้ร่วมช้ีแจงแผนงานของตนเองว่าไดท้  าอะไรไปแลว้บา้ง (พร้อมเอกสารสนบัสนุนความส าเร็จท่ี
ตรงตามแผน) ส่วนผูท่ี้ประสบปัญหางานไม่ว่าเร่ืองใด ก็จะไดรั้บการพิจารณาแกไ้ขร่วมกนั หรือให้
การประสานงานสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพาะมีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีสามารถตดัสินใจให้ได้
ในทนัที  ส าหรับระดบัหวัหนา้งานกจ็ะมีการประชุมลูกนอ้งในแผนกเพื่อท าการช้ีแจงและแกป้ ญหา
ร่วมกนัในตอนเช้า ทุกวนัหลงัเคารพธงชาติ เป็นเวลา 30 นาที เรียกว่า กิจกรรม มอร์น่ิง ทอล์ค 
(Morning Talk)  
    2. งบประมาณในการด าเนินงาน   
     ได้มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทาง
การศึกษา ประจ าปี โดยไม่ไดรั้บการอุดหนุนจากทางรัฐบาล เน่ืองจากวิทยาลยั สอนเฉพาะ ระดบั 
ปวส. เท่านั้น ซ่ึงสูงกว่าระดบัการศึกษาฟรี 15 ปี และค่าธรรมเนียมการเรียน กระทรวงศึกษาได้
ก าหนดให้สถาบนัการศึกษาอาชีวะเอกชนในระบบ ท่ีสอนระดบั ปวส. เรียกเก็บไดไ้ม่เกิน 30,000 
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บาท ต่อ ปีการศึกษาเท่านั้น ท าให้การลงทุนในเร่ืองวสัดุฝึกเคร่ืองมือและอุปการณ์การสอนท่ี
ทนัสมยั ไม่สามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทางวิทยาลยัไดแ้กปั้ญหาดว้ยการขอยมืเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ รวมถึงรถยนตท่ี์ทนัสมยั จากบริษทัแม่ มาใชใ้นการสอนและฝึกนกัศึกษา ซ่ึงเป็นองคก์รลูก 
ดว้ยลกัษณะการบริหารเช่นน้ี ท าใหล้ดการลงทุนลงไปอยา่งมากมายมหาศาล รวมถึงไดร้ถใหม่ๆ ท่ี
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา มาใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติังานจริงอีกดว้ย  
     หากมีการลงทุนในลกัษณะเช่นเดียวกันน้ี เพื่อให้เกิดผลการสร้าง
นกัศึกษาท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนัน้ี จะไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน และไม่มีทางเป็นไปไดอ้ยา่งแน่นอน 
    3. ผูน้ าและผูบ้ริหาร   
              ผูบ้ริหารวิทยาลัยจะต้องเป็นผูมี้วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถใช้
หลกัการท างานอนัเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รดว้ยไดเ้ป็นอยา่งดีมีการเขียนแผนงานในทุกๆ งานท่ีจะ
ด าเนินการ ติดตามประเมินผลตลอดเวลา และสรุปรายงานเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง  
     คุณลกัษณะส าคญัส าหรับผูบ้ริหารท่ีตอ้งมีไดแ้ก่ 
     3.1 เป็นผูท่ี้มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ   
     3.2 สามารถวางแผนงานท่ีท้าทายและเป็นส่ิงใหม่ๆ ในทุกปี 
(HOSHIN KANRI Plan) และบริหารแผนนั้นใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้   
     3.3 สามารถประสานงานกบับริษทัแม่และหน่วยงานรัฐบาลไดเ้ป็นอยา่งดี   
     3.4 สามารถประสานงานความร่วมมือกบัผูแ้ทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ 
เพื่อการประชาสมัพนัธ์ และการสร้างระบบทุนการศึกษาใหก้บั ศูนยบ์ริการของผูแ้ทนจ าหน่าย  
    4. แผนกลยทุธ์การตลาดและการประชาสมัพนัธ์ 
     4.1  แผนกลยทุธ์การตลาด ประกอบดว้ยการหานกัศึกษาเขา้มาสมคัร
เรียน ซ่ึงมีอยู ่2 กลุ่ม คือ 
      4.1.1 นกัศึกษาปกติ ไม่ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากมีผูส้นใจ
สมคัรเขา้สอบคดัเลือก ประมาณ 700 คน แต่สามารถรับไดต้ามจ านวนหอพกั เพียง 160 คนเท่านั้น 
      4.1.2 นัก ศึกษาก ลุ่ม ทุนผู ้แทนจ าห น่ าย  ก ลุ่ม น้ีต้องออก
ประชาสัมพนัธ์ให้กบัผูแ้ทนจ าหน่ายทราบถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในการเตรียมบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ เพื่อการขยายงานในอนาคต    
     4.2  การประชาสมัพนัธ์ของวิทยาลยั มีอยู ่2 รูปแบบ คือ    
      4.2.1 ผ่านทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยในรูปของภาพและวีดีโอ          
การเรียน การสอน และมีระเบียบการ พร้อมการสมัครออนไลน์ โดยไม่มีการเดินทางมาท่ีวิทยาลัย        
ยกเวน้สอบ  
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      4.2.2 เดินทางไปเยีย่มผูแ้ทนจ าหน่ายทัว่ทุกภาคของประเทศไทย 
เพื่อเชิญชวนและอธิบายโครงการทุนให้เขา้ใจ รวมถึงตอ้งเดินทางไปตามสถานศึกษาอาชีวะ            
ในจงัหวดัเพื่อพบผูอ้  านวยการและนกัเรียนพร้อมผูป้กครอง เพื่ออธิบายโครงการรับทุนการศึกษา
ของผูแ้ทนจ าหน่าย เชิญชวนให้สมคัรรับทุน รวมถึงช่วยด าเนินการสอบคดัเลือกนักศึกษานอก
สถานท่ีใหก้บัผูแ้ทนจ าหน่ายบางรายอีกดว้ย  
    5.   การบริหารจดัการ/แผนกลยทุธ์ 
      กลยุทธ์ส าคญัในการบริหารสถาบนัการศึกษานั้น มีความเช่ือมโยง
กบักลยทุธ์ขององคก์รมีหลกัการบริหารท่ีเป็นแนวทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ีบริษทัแม่ท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่น ใชใ้นการบริหารองคก์รยอ่ยทัว่โลกอยา่งเคร่งครัด   
    6.  การสร้างเครือข่าย 
      วิทยาลยัมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกหลายแห่งด้วยกัน 
ไดแ้ก่ 
     1. สถาบนัการศึกษา ขั้นพื้นฐานและอาชีวะ ทั้งรัฐบาลและเอกชน 
     2. ฝ่ายพฒันาชุมชน จงัหวดัฉะเชิงเทรา    
     3. โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตโดยรอบวิทยาลยั   
     4. สมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย  
     5. ฝ่ายพฒันาสังคมของบริษทั  
          ทั้งน้ี ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอก คือ 
     1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีรถยนต์สมัยใหม่ และหานักศึกษาเขา้รับ
ทุนการศึกษา ของผูแ้ทนจ าหน่าย   
     2. การบริการชุมชน      
     3. เพื่อการประชาสมัพนัธ์      
     4. การช่วยเหลือสงัคม     
     5. ส่งผลงานประดิษฐร์ถแข่งและเขา้ร่วมแข่งรถ Students Formula –1 
         ส าหรับเครือข่ายภายในนั้น เป็นการเขา้ร่วมโครงการเพื่อตอบแทน
สังคมของบริษทั เช่น โครงการปลูกป่า การถ่ายทอดความรู้ ในเร่ืองการแยกขยะเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
การตรวจสภาพรถยนต ์เพื่อความปลอดภยัในการขบัข่ี 
    7.  การประกนัคุณภาพ 
     วิทยาลยัให้ความส าคญัต่อระบบประกนัคุณภาพภายใน โดยไดด้ าเนินการ  
ดงัน้ี 
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     1.  ก าหนดการบริหารงาน ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของ รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายวิชาการ     
     2.  แต่งตั้ งหัวหน้างานข้ึนรับผิดชอบ ในการดูแลห้องประกัน
คุณภาพ      3.  แต่งตั้งคณะท างาน ประสานงานประกนัคุณภาพ   
     4.  ใหมี้การประชุมติดตามงานทุกเดือน  
    ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
    8.  หลกัสูตร 
     หลกัสูตรของวิทยาลยัเกิดจากการพฒันาร่วมกนัของหลายฝ่าย ไดแ้ก่ 
           1.  ศึกษานิเทศก ์ทางดา้นอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
     2.  อาจารยแ์ละผูบ้ริหารของวิทยาลยัเอง    
     3.  ครูฝึกอบรม จากศูนยฝึ์กอบรมบริษทั 
     4.  ผูจ้ดัการศูนยซ่์อมรถยนตข์องผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต ์ 
     โดยมีวิธีการในการออกแบบหลกัสูตร ดงัน้ี 
     1.  อา้งอิงหลกัสูตร ปวส. ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ   
     2.  ก าหนดความสามารถท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนสัมฤทธ์ิผล   
     3.  รับทราบความตอ้งการทกัษะของผูเ้รียนท่ีจะตอ้งน าไปใชใ้นการ
ท างานกบัศูนยซ่์อมรถยนต ์  
     4.  ก าหนดขั้นตอนการฝึกท่ีถูกตอ้ง ส าหรับการฝึกช่างใหม่ จากศูนย์
ฝึกอบรมของบริษทั  
     5.  ก าหนดมาตรฐาน เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ช้ินส่วน
รถยนต ์ตลอดจนรถยนตท่ี์ใชฝึ้ก   
     6.  ก าหนดมาตรฐานของพื้นท่ีท่ีใชใ้นการเรียน และโรงฝึกงาน  
     7.  ก าหนดหนงัสือเรียน และส่ือการสอน ตามมาตรฐานการฝึกช่างของบริษทั 
     8.  ก าหนดรูปแบบการประเมินผลการเรียน     
     9.  ทดลองเปิดสอน เพื่อศึกษารายละเอียดท่ียงัไม่สมบูรณ์  
     จุดเด่นของหลกัสูตร  คือ 
      1.  นกัศึกษามีงานท า 100 %      
     2.  นกัศึกษาสามารถท างานไดท้นัที ตั้งแต่เขา้งานวนัแรก  
      3.  มีความสามารถดว้ยมาตรฐานฝีมือ ระดบั 2    
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      4.  สามารถใหก้ารบริการรถยนตรุ่์นใหม่ได ้    
      5.  นกัศึกษามีบุคลิกภาพ อ่อนนอ้ม และมีคุณธรรมในอาชีพ  
      6.  นักศึกษาสามารถพัฒนาข้ึนเป็นผูบ้ริหารระดับกลางในศูนย ์
บริการไดโ้ดยง่าย 
      7.  นักศึกษาได้เงินค่าใบรับรองฝีมือช่างระดับ 2 นอกเหนือจาก
เงินเดือนปกติ ประมาณ 1,000 บาท  
      8.  นักศึกษาสามารถน าวุฒิท่ีได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใน
สถาบนัอุดมศึกษาได ้
     การวดัผลการเรียน 
                         วิทยาลยัมีการสอบวดัผลทั้งดา้นทฤษฎี และปฏิบติั โดยก าหนดเกณฑ์
คะแนนมาตรฐานในการออกเกรด  
     1. การสอบภาคทฤษฎี ใชเ้กณฑผ์า่น ท่ีคะแนน 50 %    
     2. การสอบภาคปฏิบติั ใชเ้กณฑผ์า่นท่ี คะแนน 70 %    
      หมายเหตุ ผูท่ี้จะไดเ้กรด วิชาปฏิบติั “A”  จะตอ้งท าคะแนนได ้94 %      
ข้ึนไปเท่านั้น     
     3. ผูท่ี้จะจบการศึกษาตอ้งผา่นการวดัผลความสามารถ โดยรวมของ
สาขาวิชาท่ีเรียนก่อน จึงจะสามารถจบได ้
    9.  การจดัการเรียนรู้ 
     รูปแบบการจดัการเรียนรู้ของวิทยาลยัมีดงัน้ี 
     1.  เนน้การปฏิบติัท่ีตอ้งท าไดจ้ริง และไดม้าตรฐานของบริษทั  
     2.  การคน้ควา้ด้วยตนเอง โดยการใช้คู่มือซ่อมจากแผ่น ซีดี ด้วย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์   
     3.  จดัพื้นท่ีการเรียนแบบ โดโจ ้(DOJO) เป็นการจ าลองพื้นท่ีปฏิบติังาน
จริง ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติั   
     4.  จดัห้องเรียนให้มีสองส่วน อยู่ภายในห้องเดียวกนั คือส่วนเรียน
ทฤษฎีหวังาน แลว้ลงปฏิบติัทนัที ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีรวดเร็ว  
     วิธีการในการจดัการเรียนรู้ 
     1.  จดัการเรียนแบบ ฐานสมรรถนะ ให้นักศึกษาไดเ้รียนเร่ืองเดียว
จนเช่ียวชาญแลว้สอบ ไม่มีการถอดช้ินส่วนออกมาตรวจ แลว้รอการฝึกสัปดาห์ต่อไปเพื่อประกอบ 
จะท าใหเ้กิดการลืม และช้ินส่วนสูญหายได ้ 
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     2.  การเรียนปฏิบัติ จัดให้เรียนเต็มวัน ติดต่อกัน 3 วัน/สัปดาห์ 
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้จริงและต่อเน่ือง   
     3.  ใช้ส่ือการเรียนเพื่อประหยดัเวลา และให้ไดก้ารฝึกปฏิบติังาน
มากๆ ใหช้ านาญ    
     4.  จดัรถฝึกและเคร่ืองมือให้เพียงพอ เพื่อการเรียนรู้โดยไม่ตอ้รอ
การเขา้คิวการเขา้ฝึก     
     5.  ฝึกกบัช้ินส่วน 1 คน/ช้ิน และให้มีเพื่อนตรวจสอบ 1 คน เพื่อให้
ท าถูกตอ้งตามขั้นตอน และช้ินส่วนไม่เกิดการเสียหาย      
     6.  จดัสอบเป็นรายบุคคล ท าใหน้กัศึกษาตอ้งมีความพยายาม  
     7.  ครูผูส้อนจะสลบัไปคุมสอบสถานีอ่ืน เพื่อการวดัผลท่ีชัดเจน 
โดยผูส้อนไม่มีโอกาสไดช่้วยเหลือ 
    10.  ผูส้อน   
     คุณลกัษณะของผูส้อนท่ีตรงกบัความตอ้งการของวิทยาลยัไดแ้ก่ 
     1. มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีตรงสายวิชาท่ีท าการสอน เป็นอยา่งนอ้ย
     2. มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความคิดเชิงบวก สามารถใชค้อมพิวเตอร์ใน
โปรแกรมพื้นฐานไดดี้      
     3. ตอ้งสามารถท าการสอนไดท้ั้งวิชาทฤษฎีและงานปฏิบติั  
     4. ตอ้งสามารถอยูเ่วรดูแลหอพกัได ้    
     5. ตอ้งสามารถเดินทางไปตรวจนกัศึกษาฝึกงานไดทุ้กสถานท่ี  
     6. ครูใหม่ หรือ ครูท่ีมีประสบการณ์มาแลว้ ยงัท าการสอนทนัทีไม่ได ้
ตอ้งอบรมและสอบให้ผ่านมาตรฐานฝีมือท่ีก าหนดก่อน จึงจะท าการสอนนักศึกษาได้ เน่ืองจาก
เป้าหมายการสอนของวิทยาลยัไดก้ าหนดให ้นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นมาตรฐานฝีมือช่างระดบั 2 ทุกคน  
     บทบาทหนา้ท่ีของผูส้อน 
     1. จดัท าแผนการสอน     
     2. จดัท าส่ือการสอนในรายวิชาท่ีสอน   
     3. ครูตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นครูท่ีปรึกษาทุกคน   
     4. ครูทุกคนนอกเวลาท าการสอน จะตอ้งท างานในหนา้ท่ีพิเศษอ่ืนๆ 
อีกอยา่งนอ้ย 1 งาน เน่ืองจากวิทยาลยัเป็นสถานศึกษาเอกชนขนาดเลก็    
     5. ครูทุกคนต้องสลับกันมาอยู่เวร ดูแลนักศึกษาท่ีหอพกั ทั้ งวนั
ธรรมดา และวนัหยดุ 
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    11. นกัเรียน   
           ในการคดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียนท่ีสถาบนันั้น  มีระบบการคดัเลือกนกัเรียน
ดงัน้ี 
     1.  สอบวัดความรู้พื้นฐานในวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาองักฤษ      
     2. สอบวดัทางดา้นจิตวิทยา และวดัทศันคติ    
     3.  ตรวจร่างกาย ตอ้งไม่มีรอยสัก และเจาะหู    
     4. วดัสมรรถนะทางกาย จ าพวก การเตน้ของชีพขจร ความจุปอดความ
แขง็แรง ของกลา้มเน้ือ     
     5.  สอบสัมภาษณ์  
     เกณฑคุ์ณลกัษณะในการพิจารณา  
     1.  แต่งกายเรียบร้อย ไม่ไวผ้มยาว ไวห้นวดเครา  
     2.  สุภาพเรียบร้อย ไม่มีกิริยากา้วร้าว     
     3.  มีการคิดพิจารณาแกปั้ญหาก่อนท่ีจะตอบค าถาม   
     4.  ไม่เป็นเดก็ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเส่ียง เร่ืองยาเสพติด และเร่ืองการทะเลาะวิวาท 
    12.  ผูส้ าเร็จการศึกษา 
                  คุณสมบติัของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ 
     1.  มีบุคลิกภาพท่ีดี และมีมนุษยส์ัมพนัธ์    
     2.  มีจิตใจบริการ       
     3.  มีความสามารถในสาขาวิชา ไดม้าตรฐานฝีมือ ระดบั 2  
     4.  สามารถพฒันาข้ึนเป็นระดบัหวัหนา้งานไดด้ว้ยระยะเวลาอนัสั้น  
    13.  ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
            นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัจะมีโอกาสในการไดง้านท า
และความกา้วหนา้ในอาชีพ ดงัน้ี 
     1.  นักศึกษาสามารถเข้าท างานได้ทันทีกับ ศูนย์บริการของผูแ้ทน
จ าหน่าย ทัว่ประเทศ และสามารถเขา้ท างานกบับริษทัแม่ และบริษทัในเครือ รวมถึงบริษทัซบัพลายเออร์ 
     2.  นกัศึกษาบางส่วนเขา้ท างานกบัธุรกิจของครอบครัว  
     3.  นกัศึกษาท่ีจบจะมีความสามารถ มาตรฐานฝีมือโตโยตา้ ระดบั 2 
ถา้จบจากสถาบนัอาชีวะอ่ืนจะตอ้งใชเ้วลาฝึกฝีมือให้สอบผา่นเช่นเดียวกนัน้ีจะตอ้งใชเ้วลาอีก 2 ปี 
ท าใหน้กัศึกษาของวิทยาลยั ไดรั้บการพฒันาข้ึนเป็นหวัหนา้งานไดร้วดเร็วกวา่ ช่างท่ีจบจากสถาบนัอ่ืน 
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    14. การดูแลนกัเรียน 
     วิทยาลยัมีระบบในการดูแลนกัเรียน ดงัน้ี 
     1.  ครูท่ีปรึกษาเป็นผูติ้ดต่อกับนักศึกษาและผูป้กครอง ในกรณีท่ี
นกัศึกษาไม่มารายงานตวัเขา้หอพกั ภายในเยน็วนัอาทิตย ์     
     2.  ครูท่ีปรึกษาจะตอ้งติดต่อกบันกัศึกษา และหัวหนา้ช่าง ผูค้วบคุม
การฝึกงาน ขณะท่ีนกัศึกษาออกฝึกงานท่ีผูแ้ทนจ าหน่าย เป็นเวลา 4 เดือน   
                         3.  วิทยาลยัมีระบบส่ง SMS ไปยงัผูป้กครองเม่ือมีค าสัง่หยดุพิเศษ   
    15.  ส่ือและอุปกรณ์ในการเรียน 
     ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนมีลกัษณะดงัน้ี 
     1.  เป็นอุปกรณ์การสอนท่ีใช้ช้ินส่วนของรถยนต์สมยัใหม่ท่ีมีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั    
     2.  เคร่ืองฝึกบนแท่น เป็นอุปกรณ์จ าลอง (Simulator) ท่ีสามารถ
ควบคุมใหเ้กิดสถานการณ์จริงเพื่อการเรียนรู้ ก่อนท่ีจะลงปฏิบติัในรถยนตจ์ริง 
     3.  ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย แอลซีดี ทุกห้อง เพื่อการ
เรียนรู้ท่ีรวดเร็ว 
     4.  มีการใชร้ถยนตท่ี์ทนัสมยั      
     5.  การฝึกจะใหมี้การเปล่ียนอะไหล่ใหม่ดว้ย เพื่อใหเ้กิดทกัษะอยา่งแทจ้ริง 
     จุดเด่นของส่ือและอุปกรณ์  ไดแ้ก่ 
                1. เป็นอุปกรณ์การสอนท่ีใชช้ิ้นส่วนของรถยนตส์มยัใหม่ท่ีมีใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัมาใหน้กัศึกษาฝึก 
     2. รถยนตท่ี์ใชฝึ้กเป็นรถใหม่ท่ียงัไม่จดทะเบียน 1 คนัต่อนกัเรียน 3 คน 
     3.  ส่ือการสอนมีการผา่ช้ินส่วนใหเ้ห็นการท างานภายใน 
     4.  เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นชนิดเดียวกับสถาน
ประกอบการ 
    16.  การจดักิจกรรมนกัเรียน 
            การจดักิจกรรมนกัเรียนเพื่อใหเ้กิดการพฒันานกัศึกษา 7 ดา้น เรียกว่า 
SKIPPER แปลวา่ กปัตนั หรือ หวัหนา้ทีม      
     1. SKILL พฒันาทกัษะทั้งการเรียนรู้ และการแกป้ ญหา  
     2. KNOWLEDGE ฝึกให้มีการเรียนรู้อยา่ต่อเน่ือง ดว้ยการคน้ควา้
อยา่งเป็นระบบ    
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     3. INNOVATIVE MIND ปลูกฝังให้มีการคิดพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
ดว้ยกิจกรรม ไคเซ็น,QCC, SWAT 
     4. PERCEPTION ปลูกฝังทศันคติ การคิดเชิงบวก การนั่งสมาธิ 
ตอนเชา้ ก่อนข้ึนเรียน 
     5. PERSONALITY ฝึกบุคลิกภาพ ดว้ยการฝึกระเบียบแถวโดยทหาร
ราบ 2 ช.ม. หลงัเลิกเรียน เป็นเวลา 1 เดือน ทุกปี รวมถึงการปลูกฝังประเพณีการไหวแ้บบไทยอีกดว้ย  
     6. ETHIC ปลูกฝังการเป็นคนดี ดว้ยการเรียนธรรมะศึกษา และตอ้ง
สอบนกัธรรมตรีไดทุ้กคน 
     7. RESEARCH MIND ฝึกใหมี้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิจยั 
    17.  สถานท่ีเรียนและการจดับรรยากาศแวดลอ้มภายในสถาบนัการศึกษา 
     1. วิทยาลยัไดจ้ดัส่ิงแวดลอ้มให้มีความร่มร่ืน ดว้ยตน้ไมใ้หญ่ และ
จดัพุม่ไมใ้บลอ้มรอบตวัอาคารเรียน  และมีศาลาพกัผอ่นท่ีดา้นขา้งอาคารเรียนทั้งสองดา้น 
     2. ด้วยเหตุท่ีตัวอาคารตั้ งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันกับ ศูนย์ฝึกอบรม         
โตโยตา้ จึงท าใหมี้บรรยากาศ กวา้งขวาง โปร่งโล่งสบายตา      
     3. หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติังาน ติดเคร่ืองปรับอากาศทุกหอ้ง  
     4. มีเคร่ืองดูดควนัไอเสีย จากปลายท่อลงพื้นห้อง แลว้ดูดออกไป
ภายนอกอาคาร ทุกหอ้ง รวมถึงหอ้งฝึกท่ีติดเคร่ืองปรับอากาศดว้ย  
     จุดเด่นของสถานท่ีและบรรยากาศแวดล้อมนั้ น มีกิจกรรมให้
นกัศึกษาหลงัจากเวลาเลิกเรียน เพื่อผอ่นคลายจากการเป็นนกัศึกษาท่ีตอ้งอยูห่อพกั    
     1. กีฬา จดัให้มีสนามกีฬา ฟุตบอล สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล 
สนามเปตอง สนามตะกร้อ  คอร์ดแบตมินตนั  หอ้งปิงปอง และ ป่ันจกัรยาน    
   2. ความเพลิดเพลิน จดัใหมี้โรงภาพยนตข์นาดเลก็ หอ้งร้องเพลงคาราโอเกะ 
หอ้งฟิตเนส มุมอินเตอร์เน็ต  
    ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่          
ที่เช่ือมโยงต่อสถาบันการศึกษา 
    นอกจากน้ีกลยุทธ์ของวิทยาลยัมีความเช่ือมโยงกบักลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากร
บุคคลในเร่ืองของการตั้งกฎ ระเบียบปฏิบติั ทางวิทยาลยัยึดถือตามรูปแบบของ บริษทัในประเทศไทย      
ในเร่ืองของเงินเดือน รวมถึงสวสัดิการต่างๆ ก็ไดรั้บเช่นเดียวกนั แต่มีมูลค่าท่ีน้อยกว่า ดว้ยการวดัค่าท่ี 
บริษทัมีผลก าไรมากมาย แต่วิทยาลยัไม่ผลมีก าไร แต่ตอ้งมีใหเ้พื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
เช่น โบนสั รถรับส่ง ค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว ชุดฟอร์มพนกังาน และอ่ืน  ๆ
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    ตามทัศนะของผูบ้ริหารต่อองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการ
จดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ โดยเรียงล าดบัจากความส าคญัมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
    1. คณะกรรมการบริหาร ท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบาย 
    2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ และครูผูส้อน 
    3. หลกัสูตร  
    4. สถานศึกษา รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง  
    5. งบประมาณ 
    6. การบริหารงานสถานศึกษา 
    7. การตลาด 
    “ความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่” 
เห็นว่า  ความส าเร็จตอ้งดูท่ีผลผลิตก็คือตวันักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาออกไปแลว้นั่นเอง ตอ้งดูว่า
ความสามารถของนกัศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร หรือไม่ ซ่ึงสามารถก าหนดตวัช้ีวดัได้
ดงัน้ี 
    1. ประเมินผลความพึงพอใจ ของนายจา้ง ท่ีมีต่อพนกังานท่ีจบจากสถานศึกษา  
    2. ประเมินผลความพึงพอใจ ของนกัศึกษา ท่ีมีต่อการเรียนในสถานศึกษา 
    3. ประเมินผลจากจ านวนผูส้นใจสมคัรเขา้สอบคดัเลือก เพื่อเขา้เรียนกบั
สถานศึกษา 
    4. ประเมินผลความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนกบั
สถานศึกษา   
    5. ประเมินผลจากการได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันกับ
องคก์ร หรือสถาบนั ของภาครัฐและเอกชนท่ีไดรั้บการยอมรับ ในสาขาวิชาท่ีตรงกบัหลกัสูตร ทั้ง
ในประเทศและระดบันานาชาติ     
    6. ประเมินผลจากการเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนทัว่ไป ในทุกวงการ  
   1.4  สถาบันการศึกษาที่ 4 สัมภาษณ์เมื่อวนัที ่23 กนัยายน 2556 
    ท่านผูบ้ริหารไดเ้ล่าเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของวิทยาลยัว่า เร่ิมแรก
นั้น บริษทั ฮอนดา้ ไดม้าท าฐานการผลิตอยู่ท่ีจงัหวดัอยุธยา ตอ้งการพฒันาคน จึงมีนโยบายจดัตั้ง
สถานศึกษาท่ีน่ี โดยร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยทางฮอนดา้ไดส้ร้างอาคาร
ให้ 1 อาคาร เป็นเงิน 100 ลา้นบาท และงบประมาณจากทางอาชีวะอีก 200 ลา้นบาท ในการสร้าง
อาคารเรียน อาคารปฏิบติัการ และโรงฝึกงาน เปิดเรียนเม่ือปี 2541 จึงเป็นการเร่ิมแรกของการจดั
การศึกษาร่วมกนัระหว่างสถานประกอบการและอาชีวศึกษา ในช่วงแรกบริษทั ฮอนดา้ ไดม้าใช้
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สถานท่ีน้ี ในการรวมพนกังาน มีการท า MOU ในการผลิตคนเพื่อสนบัสนุนสถานประกอบการ 
โดยวตัถุประสงคห์ลกัของการสร้างท่ีน่ีคือการผลิตคนใหต้รงกบัสถานประกอบการ 
    จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารตามประเด็นค าถามของกลุ่มองคป์ระกอบทั้ง 3 
ดา้นเก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
    ด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
    1. ดา้นนโยบาย     
     วิทยาลยัมีการก าหนดนโยบาย และนโยบายส าคญัของวิทยาลยั คือ   
การสร้างเครือข่ายดงัท่ีผูบ้ริหารกล่าวว่า “วิทยาลยัเนน้การสร้างเครือข่ายกบัสถานประกอบการใน   
เชิงรุก ในปัจจุบนัมีอยูป่ระมาณ 20 แห่ง เป็น showroom รถยนตทุ์กยี่หอ้ เช่น ฮอนดา้โตโยตา้อีซูซุ   
นิสสัน  เชฟโรเล็ต แมบ้ริษทัรถยนต์แห่งน้ีจะมีส่วนในการก่อสร้างวิทยาลยั แต่ก็มีนโยบายให้
นกัเรียนสามารถไปฝึกงานและเขา้ท างานท่ีบริษทัอ่ืนได ้ทั้งน้ี มีนโยบายในการรับผูส้ าเร็จการศึกษา
จากวิทยาลยัเขา้มาท างานท่ีบริษทั ไดไ้ม่เกิน 10% ของจ านวนพนกังาน” 
    2. การวางแผนงาน/แผนกลยทุธ์ 
     การวางแผนงานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารของวิทยาลยัและของสถาน
ประกอบการยงัไม่มีมากนกั โดยมากเป็นในเชิงพดูคุยโดยความสมัพนัธ์ส่วนตวัดงัขอ้มูลท่ีวา่ 
     “ผูบ้ริหารของวิทยาลยัและบริษทัรถยนต์ มีการประชุมร่วมกนัเป็น
ระยะ แต่เป็นในเชิงความสัมพนัธ์ส่วนตวัเพื่อพูดคุยแผนงาน การจดัการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ นอกจากน้ีไดร่้วมมือกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา 7 แห่ง ไดแ้ก่ พาชี วงันอ้ย นครหลวง 
อุทยั  ในการน าวิชาพื้นฐานของวิทยาลยัไปสอนในโรงเรียน เม่ือเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หาก
ตอ้งการศึกษาต่อท่ีวิทยาลยัสามารถโอนหน่วยกิตได”้ 
    3. การจดัสรรงบประมาณ   
     วิทยาลยัหารายไดข้องของตนเองตามท่ีผูบ้ริหารให้ขอ้มูลว่า “รายได้
ส าหรับการบริหารจดัการภายในวิทยาลยันั้น ไดม้าจากค่าเทอมของนกัศึกษา ส าหรับสถานประกอบ
ไม่ไดใ้ห้เงินสนบัสนุนวิทยาลยัแต่ส่ิงท่ีให้ คือ เบ้ียเล้ียงส าหรับการฝึกงานของนกัศึกษาวนัละ 300 
บาท  และสิทธิประโยชน์ในส่วนอ่ืนๆ” 
     “ส าหรับการบริหารงบประมาณนั้น เน้นความประหยดัเป็นหลัก     
ส่ิงใดท่ีท ากันเองไดจ้ะท าเอง ไม่มีการจา้งเหมา การซ้ือส่ิงของต่างๆ เขา้มาในวิทยาลยัจะมีการ
ต่อรองราคาเพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีประหยดัท่ีสุด” 
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    4. ผูน้ า/ผูบ้ริหาร 
     ผูบ้ริหารของวิทยาลยัจากมุมมองนั้น “ผูน้ าตอ้งเป๊ะ ตอ้งคิดนโยบาย
ท่ีน่ีได ้5 ดาว model วิทยาลยัยานยนต”์   
     “คุณลกัษณะท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนของผูบ้ริหารระดบัสูงของวิทยาลยั
ไดแ้ก่ เป็นผูมี้วิสัยทศัน์และก าหนดนโยบายให้ความส าคญัต่อการสอนและดูแลเอาใจใสในทุกเร่ือง    
มีการท างานเชิงรุกขยนั บริหารแบบถึงลูกถึงคนเนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วมและให้สิทธ์ิเท่าเทียม
กนั เช่น ไม่ว่าจะท าอะไรก็ตามภายในวิทยาลยั จะถามอาจารยแ์ละพนกังานทุกคนก่อนให้รางวลัการ
ท างานหนกัแก่อาจารยแ์ละพนกังานดว้ยการพาไปเท่ียวต่างประเทศ  เช่น  สิงคโปร์  คุนหมิง” 
    ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
    5. หลกัสูตร 
     “เป็นการจดัการเรียนแบบทวิภาค 100% หลกัสูตรพื้นฐานเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของกระทรวง รวมถึงมีหลกัสูตรท่ีพฒันาร่วมกบัสถานประกอบการการวดัผลการเรียน 
วดัผลร่วมกบัสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการประเมิน 60% และวิทยาลยัประเมิน 40%” 
    6. การจดัการเรียนการสอน 
     “จดัการเรียนการสอนในระดบัปวส. หากนกัเรียนจบ ปวช.มาจะเรียน 
1 เทอม หากจบ ม.6 มาจะเรียน 2 เทอม ประมาณ 35-40 คาบต่อสปัดาห์” 
     “การจดัการเรียนรู้ใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบติังาน (On-the-job-
training) และการสอนเป็นช้ินงาน (Project-based-learning) การเรียนการสอนในเทอมแรกจะเนน้
สมรรถภาพและวินยั และการพฒันาจิตใจ และการปลูกฝังนิสัยอุตสาหกรรมจนเรียนจบ  หลงัจาก
นั้นจะเขา้ฝึกงานในสถานประกอบการ” 
     “นักศึกษาท่ีฝึกงานจะต้องมาเรียนวิชาพื้นฐานตอนเย็นตั้ งแต่วัน
องัคารถึงวนัศุกร์ โดยจะเรียนและฝึกงานโดยไม่มีปิดเทอมเม่ือเขา้ไปฝึกงานท่ีบริษทัรถยนต ์จะมีพี่
เล้ียงคอยดูแล จะฝึกใหเ้ม่ือนกัเรียนฝึกงานแลว้จะไดท้ั้งใบผา่นงานและประกาศนียบตัร” 
    7. ผูส้อน   
     การคดัเลือกผูส้อนนั้นเป็นไปตามระเบียบของกรมอาชีวศึกษา แต่
ผูส้อนท่ีมีประสบการณ์จริงจะอยูใ่นสถานประกอบการ 
     “อาจารยท่ี์สอนในวิทยาลยันั้นมาจากกรมอาชีวศึกษา การคดัเลือก
เป็นไปตามระเบียบของกรมอาชีวศึกษา  ผูส้อนท่ีเป็นผูเ้ ช่ียวชาญด้านอาชีพจะอยู่ในสถาน
ประกอบการ ซ่ึงนกัศึกษาจะไดพ้บเม่ือไปฝึกงาน” 
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     บทบาทหน้าท่ีของอาจารยน์ั้น ตามท่ีผูบ้ริหารให้ขอ้มูลว่า “อาจารย์
และบุคลากรแต่ละท่านมีความรับผิดชอบสูงมาก รับภาระหลายด้าน แต่ละคนท าหลายหน้าท่ี       
ทั้งงานสอนและงานดา้นอ่ืนๆ”  
     “ดา้นการพฒันาอาจารยน์ั้น  อาจารยท่ี์น่ีไดทุ้นเรียนปริญญาโททุกคน  
รวมถึงมีการพฒันาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ” 
    8. ผูเ้รียน 
     วิทยาลยัใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียนท่ีถือเป็นผลผลิตท่ีส าคญัวา่ 
     “วิทยาลยับ่มเพาะใหน้กัเรียนมีนิสัยอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การมีวินยั  การตรง
ต่อเวลา  ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  มีจรรยาบรรณ  นอกจากน้ีมีการ วดัสมรรถภาพทางร่างกายทุก 1 เดือน” 
     “นกัเรียนท่ีน่ีปีหน่ึงหลุดไม่ก่ีคน  ส่วนมากเม่ือเรียนจบกไ็ดง้านท าทนัที” 
    9. ผูป้กครอง 
     “ผูป้กครองเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงต่อจ านวนเด็กท่ีจะเขา้เรียนท่ี
วิทยาลยั เพราะผูป้กครองเป็นผูมี้ส่วนตดัสินใจต่อการมาเรียน” 
     ท่านผูบ้ริหารให้ขอ้มูลว่า “บางคร้ังโรงเรียนส่งโควตามา 20 คน แต่มา    
2  คน ผูป้กครองไม่ยอมใหม้า” ดงันั้น การเขา้ถึงผูป้กครองและสร้างความเขา้ใจจึงเป็นส่วนส าคญั 
    10. ดา้นการดูแลนกัเรียน   
     “นกัเรียนแต่ละคนมีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยดูแล และไปนิเทศนกัเรียน
ช่วงเวลาฝึกงานโดยสม ่าเสมอ”  
     รวมถึงการน าระบบ IT  เขา้มาใชง้าน “มีระบบแจง้ผูป้กครองหาก
นกัเรียนมาสายภายใน 3 นาที บุคลากรจะส่งขอ้ความถึงผูป้กครอง” 
    11. ดา้นกิจกรรมนกัเรียน 
     “กิจกรรมนกัเรียนในเทอมแรกนั้น เนน้สมรรถภาพและวินยั และการ
พฒันาจิตใจ เช่น การพาไปปฏิบติัธรรมท่ีสุพรรณบุรี” 
    12. ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลย ี
     “อุปกรณ์ในการฝึกงานทุกช้ินเป็นของจริงทั้งหมด ส่วนมากไดรั้บ
การสนับสนุนจากบริษทัรถยนต์ท่ีสนับสนุนหลกั อุปกรณ์หากไม่ไดใ้ชแ้ลว้จะกนัไวใ้ห้วิทยาลยั
ก่อนเพื่อใชส้อนนกัศึกษา” 
     นอกจากน้ีมีการใชเ้ทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครองนกัเรียน
และบุคลากรภายในวิทยาลยั โปรแกรมท่ีใช ้คือ “This” ใชแ้จง้ขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือสารเขา้มือถือ ทั้ง
การประชุมภายในของบุคลากร ส่งขอ้ความแจง้นกัเรียนมาสาย รวมถึงการแจง้กิจกรรมต่าง  ๆแก่ผูป้กครอง 
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    13.  สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
     ผูบ้ริหารกล่าววา่ ท่านผูอ้  านวยการใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มท่ี
น่าอยูโ่ดย  “เนน้สถานท่ีเรียนโดยรอบ และตวัอาคารสะอาด ร่มร่ืน มีตน้ไม ้ และศาลาอยูโ่ดยรอบ” 
     “จุดเด่นอีกประการหน่ึงคือ วิทยาลยั ตั้งอยู่ติดกบันิคมอุตสาหกรรม  
โรจนะ  นกัเรียนเดินทางไปท างานและกลบัมาเรียนไดอ้ยา่งสะดวก” 
    14. ความกา้วหนา้ดา้นอาชีพ 
     ผูบ้ริหารเนน้ว่านกัเรียนท่ีน่ีเม่ือเรียนจบแลว้ไดง้านท า 100% รวมถึง 
มีความกา้วหนา้ในอาชีพท่ีดีดงัค  ากล่าวท่ีวา่ 
     “เม่ือจบแลว้มีงานท า 100%” 
     “เด็กส่วนมากท่ีฝึกท่ี showroom จะไดเ้ป็นหวัหนา้ จนถึงผูจ้ดัการฝ่าย  
ไดต้  าแหน่งท่ีดี  และเงินเดือนสูง” 
     ผูบ้ริหารย  ้ าว่า  “หัวใจของการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี คือ การท า
ร่วมกนัทุกภาคส่วนรวมเป็นหน่ึง“   
     ผูบ้ริหารเห็นว่าองค์ประกอบส าคัญท่ีจะท าให้การจัดการศึกษา
ประสบความส าเร็จคือ 
     1. ผูน้ า  ผูบ้ริหาร  ตอ้งเอาจริงเอาจงั 
     2. ความจริงใจกบัเครือข่าย 
     3. งบประมาณตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ    
     4. ผูส้ าเร็จการศึกษา คือ output ท่ีออกไปไดง้านท า 100% 
   1.5 สถาบันการศึกษาที่ 5 สัมภาษณ์เม่ือวนัที ่22  ตุลาคม 2556 
    จากการสัมภาษณ์ท่านผูบ้ริหาร ท่านใหท้ศันะเก่ียวกบัความส าเร็จของการ
จัดการศึกษาโดยสถานประกอบการว่าตอ้งประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั คือ ยุทธศาสตร์  
แผนงาน การด าเนินงานตามกลยทุธ์   
    “การสร้างวฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด วฒันธรรมเป็นส่วนส าคญัใน
การหล่อหลอมนักศึกษาให้มีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงวฒันธรรมน้ีเป็นวฒันธรรมเฉพาะของ
วิทยาลยัท่ีใชใ้นการหล่อหลอมนกัศึกษา ไม่ใช่วฒันธรรมขององคก์ร เนน้นกัศึกษาใหมี้วฒันธรรม
ใหม่ในการอยู่ร่วมกนั สามารถปรับตวัไดแ้ละมีจิตอุตสาหกรรม (Industry mind) ซ่ึงจะลอ้ไปกบั
องคก์รได”้     
    “ถา้นกัเรียนส าเร็จกถื็อเป็นความส าเร็จของสถาบนัดว้ย เพราะสถาบนัเป็น
สถานท่ีในการฟมูฟักเดก็”   
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    จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารตามประเด็นค าถามของกลุ่มองคป์ระกอบทั้ง      
3 ดา้น เก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาด
ใหญ่ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
    ด้านการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
    1. การบริหารจดัการ     
      วิทยาลยัมีรูปแบบการบริหารของตนเอง ในการขบัเคล่ือนวิทยาลยั
โดยใชห้ลกัปรัชญาในการบริหาร 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 
     1. ช่ือเสียงดี คือ ทุกภาคส่วน ครู นักเรียน ตอ้งช่ือเสียงดี ทุกอย่าง
ตอ้งส่ือไปยงัชุมชน สังคมในทางท่ีดี 
     2. วิทยาการเด่น มีวฒันธรรมท่ีแสดงให้เห็นว่า ทฤษฎี และปฏิบติั
เด่น  ครูตอ้งเก่ง มีการประกวดงานวิจยั กไ็ดรั้บรางวลั นกัเรียนกต็อ้งเก่งเข่นกนั 
     3. มีจริยธรรม คุณธรรม “เนน้ว่ามี Corporate good governance 
ผูบ้ริหาร มีคุณธรรม ครูมีคุณธรรม ครูตอ้งเอาใจใส่ เมตตา รักเด็ก คุณธรรมท่ีน่ี soft side  ดีมาก มี 8 
คุณธรรมท่ีท าใหเ้ป็นคนดี มีวฒันธรรมการไหว ้ใหว้ฒัธรรมจงัหวดัมาช่วยสอน มีการใหวุ้ฒิบตัร มีธรรม 
นัง่สมาธิ เรียกสร้างความเป็นเลิศทางปัญญา เป็นการแสดงออกถึง public mind ความมีน ้ าใจตอ้งมีทั้งครู
และนกัเรียน” 
     4. น านกัศึกษาไปสู่ความส าเร็จ มีการพฒันานกัศึกษาในดา้นต่างๆ เพี่อ
ใหไ้ดผู้ส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ดงัค ากล่าวท่ีว่า “วิทยาลยัฯ ใชป้รัชญา CSV (Create Social Value) ในการ 
ปลูกฝังนกัศึกษา นกัศึกษาท่ีอยู่กบัวิทยาลยั  จะถูกน าไปสู่การพฒันาชุมชน ไดอ้อกค่ายช่วยเหลือชุมชน 
เกิดความภาคภูมิใจ ทั้งน้ีนกัศึกษาทุกคนตอ้งท า portfolio มีคู่มือท าความดีเกิดเป็นคุณค่าท่ีจบัตอ้งได”้ 
     เคร่ืองมือในการพฒันานกัศึกษาอยา่งหน่ึงคือการท าโครงการและเป็น
โครงการช่วยเหลือสังคม  เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความภาคภูมิใจและท าให้วิทยาลยัไดใ้กลชิ้ดสังคมดงั
ขอ้มูลท่ีวา่ “โครงการท่ีวิทยาลยัไดท้  า เช่น โครงการค่ายอาสาเฉลิมพระเกียรติ ในวนัพอ่ วนัแม่  และ
ค่ายอาสาอ่ืนๆ ดว้ยการช่วยชุมชนซ่อมส่ิงของ เคร่ืองใชฟ้รี เช่น ระบบไฟฟ้า รถยนต ์มอเตอร์ไซต ์ 
เคร่ืองเด็กเล่น ปลัก๊ไฟ เคร่ืองท าความเย็นในโรงเรียน คอมพิวเตอร์ นอกจากน้ียงัมีโครงการ           
พี่ช่วยเหลือน้อง พฒันาโรงเรียน สพฐ.ทัว่ประเทศ 200 แห่ง มีการคดัเลือกโรงเรียน ชั้น ม.3           
ทัว่ประเทศ นกัเรียนจะหมุนกนัออกไปท ากิจกรรม การท่ีสอนใหน้กัศึกษาไดท้ าส่ิงเหล่าน้ี เม่ือเรียน
จบไปจะช่วยเหลือสงัคมและช่วยเหลือพอ่แม่ได ้ส่ิงน้ีเป็นคุณค่าท าใหเ้ดก็เปล่ียนพฤติกรรม”  
      ท่านผูบ้ริหารเห็นว่า “เป็นส่ิงมีคุณค่าส าหรับพวกเขา วิทยาลยัสร้าง
ข้ึนเม่ือ 18 ปีท่ีแลว้ วดัจากตรงน้ี คือ การสร้างคนดีใหส้ังคม” 
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    2. การตลาดและการประชาสัมพนัธ์      
      วิทยาลัยเน้นการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ
วิทยาลยัแก่สงัคมชุมชน “มีการท าส่ือประชาสัมพนัธ์เผือ่เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมท่ีออกสู่สังคมและ
ความส าเร็จตลอดมาในเวบ็ไซท ์วรสาร ไวนิล อาจารยท่ี์ออกไปแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ ภาษา 
ท่ีใชใ้น เวบ็ไซทใ์ชท้ั้งภาษาไทยและองักฤษ ซ่ึงมีความแตกต่างจากท่ีอ่ืน” 
     “ท่ีวิทยาลยัเน้นการฝึกภาษา รวมถึงมีการน าเสนอเวลามีผูม้าดูงาน
เป็นภาษาองักฤษ ดงันั้นจึงส่งผลต่อจ านวนของนกัศึกษาท่ีมาเรียนมากข้ึนเพราะเกิดจากการบอกต่อ 
เม่ือเทียบกบั 5 ปีท่ีแลว้ มีนกัศึกษาเพียง 1,000 คน แต่ปัจจุบนัมีนกัศึกษาถึง 2,400 คน เพิ่มข้ึนเป็น 
100%  ท่ีมีการเติบโตเช่นน้ีได ้เพราะระบบคุณภาพ การท่ีเดก็เพิ่มขนาดน้ีส่ือไดถึ้งความส าเร็จ” 
     “การประชาสัมพนัธ์จึงเน้นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีออกสู่สายตา
ภายนอกผ่านส่ือต่างๆ โดยเน้นการส่ือสารทั้งสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นผลให้
จ  านวนนกัเรียนเพิ่มมากข้ึน” 
    3. การประกนัคุณภาพ    
          “วิทยาลยัด าเนินการตามเกณฑ์ของ สมศ.ทั้งน้ีผลการประเมินของ
วิทยาลยัท่ีผา่นมาไดใ้นระดบัดีมาก” 
    ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
    4. หลกัสูตร    
     การจัดท าหลักสูตรมีความส าคัญนอกจากออกแบบเพื่อพัฒนา
นกัเรียนใหมี้ความรู้สามารถปฏิบติังานไดแ้ลว้ ยงัพฒันาสมรรถนะท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ ในการท างานดว้ย 
ดงัท่ีผูบ้ริหารให้ขอ้มูลว่า “หลกัสูตรของวิทยาลยัมีทั้งหลกัสูตรบงัคบัจากกระทรวงและหลกัสูตรท่ี
ออกแบบมาใหส้อดคลอ้งกบัสถานประกอบการ” 
     “ส าหรับการออกแบบหลกัสูตรนั้น มีทั้งท่ีเป็นหลกัสูตรเก่า ตอ้งมีการ
ปรับเพิ่มใหท้นัสมยั รวมถึงการเชิญวิศวกรจากโรงงานของบริษทัเขา้มาร่วมปรับหลกัสูตร หลงัจาก
ท่ีนกัศึกษาไดไ้ปฝึกงานแลว้ จะพบขอ้ควรปรับปรุงเพิ่มเติม” 
     “ท่ีน่ีเนน้การพฒันานกัศึกษาดา้นวิชาการบวก soft side soft side จะเยอะ” 
     นอกจากน้ียงัมีการเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลก พร้อมรับ AEC ดงัท่ีผูบ้ริหารใหข้อ้มูลว่า “การจะเขา้สู่ AEC ตอ้งดูว่าจะผลิต
นกัเรียนออกมาอยา่งไร ขณะน้ีมีการเตรียมความพร้อมดา้นภาษาองักฤษ เม่ือเท่ียบกบัท่ีอ่ืน ท่ีน่ีอาจ
แค่เร่ิมตน้ เพราะเพิ่งเร่ิมท าได ้2 ปีท่ีผา่นมา มีวิทยาลยัอาชีวเอกชนมาดูงานโดยตลอด การน าเสนอ
เป็นภาษาองักฤษ ส่ิงน้ีเป็นตวัช้ีวดัถึงความส าเร็จได ้
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     “ส าหรับการวดัผลการเรียนของนักเรียนนั้นจะมี 3 ส่วนดว้ยกนั คือ  
วดัผลจากอาจารย์ท่ีวิทยาลัย ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีก าหนดไว้ รวมถึงมีการให้คะแนน
พฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายสัปดาห์ดว้ย”     
      “อีกส่วนหน่ึงคือการวดัผลจากโรงงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบเดียวกนั สัดส่วนในส่วนน้ีจะมากประมาณ 80-90% และส าหรับนกัศึกษาท่ีไปฝึกงานท่ีสถาน
ประกอบการอ่ืนๆ จะมีเกณฑข์องสถานประกอบการนั้นในการประเมินดว้ย” 
    5. การมีงานท าของนกัศึกษา   
     วิทยาลยัใหค้วามส าคญักบัอนาคตของนกัศึกษาวา่   
     “นักศึกษาของวิทยาลยัเม่ือเรียนจบแลว้จะไดง้านท า 100% การได้
งานท านั้น  ส่วนหน่ึงจะเขา้ท างานท่ีบริษทั การคดัเลือกเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด อีกส่วนหน่ึงจะ
อยูใ่นองคก์รต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต ์เชฟรอน ไทยออยล ์โรงงานตามมาบตาพุด”    
     ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารนั้นเห็นวา่  
     “ส่ิงท่ีจะวดัความส าเร็จไดอี้กส่ิงหน่ึง คือ เม่ือเรียนจบแลว้นกัศึกษาได้
งานท าเร็วหรือชา้ ไดเ้งินเดือนเท่าไหร่ มีต าแหน่งอะไร” 
    ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่         
ที่เช่ือมโยงต่อสถาบันการศึกษา 
    6. กลยทุธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล    
     เม่ือกล่าวถึงความเช่ือมโยงของฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รกบั
วิทยาลยัท่านผูบ้ริหารใหข้อ้มูลวา่  
     “กลยุทธ์ของวิทยาลยัเช่ือมโยงกบักลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 
โดยตอ้งมองแนวโนม้ว่าธุรกิจจะไปในทิศทางไหน และจะผลิตเด็กออกมาใหส้อดคลอ้งไดอ้ยา่งไร 
เช่น  การผลิตนกัศึกษาใหมี้ความพร้อมต่อ AEC โดยการเตรียมดา้นภาษาองักฤษตลอด 2 ปีท่ีผา่นมา          
มีอาชีวะเอกชนมาดูงานโดยตลอด รวมถึงมีการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษดว้ย ส่ิงน้ีสามารถเป็น
ตวัช้ีวดัถึงความส าเร็จได”้ 
     “มีนโยบายบางอย่างท่ีคลา้ยกบัองคก์รแม่ เช่น โครงสร้างเงินเดือน เบ้ีย
เล้ียง และสวสัดิการ ซ่ึงเร่ิมแรกมาจาก HR ขององคก์ร ไม่เหมือนกนั100% ดูท่ีผลก าไรประกอบดว้ย 
และการท่ีวิทยาลยัอาจารยมี์ค่าต าแหน่งแต่ท่ีบริษทัแม่ไม่มี” 
     “การดูแลอาจารย ์พนกังาน นักเรียนเป็นหน้าท่ีของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ของวิทยาลยั HR บริษทัแม่ จะมีส่วนในการเขา้มาดูแลนกัเรียนตอนทา้ยสุด พดูคุยในเร่ืองการสมคัรงาน” 
รวมถึง “HR จะดูเร่ืองพฤติกรรมท่ีตอ้งการ ไม่ไดเ้ป็นเน้ือหาวิชาและแทรกในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน” 
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    7. ความคุม้ค่าของการจดัตั้งโรงเรียน     
     ท่านผูบ้ริหารกล่าวว่า  “การท่ีองคก์รลงทุนมากขนาดน้ี หากวดัความ
คุม้ค่าเป็นตวัเงินค่อนขา้งยาก แต่หากวดัเป็นคุณค่าจะสามารถบอกได ้ทั้งน้ีเพราะการจดัตั้งวิทยาลยั
ข้ึนมาไดมี้ส่วนรับผดิชอบต่อสงัคม” 
        นอกจากน้ีท่านผูบ้ริหารได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “จ านวนนักเรียนใน
วิทยาลยัเป็นเด็กระยอง 2,100 คน จากนกัศึกษาทั้งหมด 2,400 คน ส่ิงน้ีถือเป็นคุณค่าท่ีมอบให้กบั
พื้นท่ี วิทยาลยัมีการดูแลใหน้กัเรียนไดรั้บการศึกษาท่ีดี มีมาตรฐาน มีคุณภาพ น าไปสู่อาชีพ การได้
งานท าท่ีดี เพราะมีการปูพื้นฐานท่ีดีมาก อีกมุมหน่ึงวิทยาลยัมีส่วนส าคญัในการดูแลใหน้กัเรียนเป็น
คนดี ไม่มีปัญหาตีกนั ไม่มีการติดยา เป็นคุณค่ามอบต่อองคก์ร สังคมและประเทศชาติ วิทยาลยั
สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เป็นการสร้างคุณค่ารุ่นต่อรุ่น ซ่ึงผลิตนกัศึกษาออกมาแลว้ 4,500 คน ถือ
เป็นการท า CSR ไดมี้ส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการพฒันาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ
ไปสู่การมีอาชีพในอนาคตในอุตสาหกรรม” 
          ดงันั้น ความคุม้ค่าของการจดัตั้งโรงเรียนไม่สามารถวดัเป็นตวัเงินได ้ 
แต่ความคุม้ค่าท่ีไดโ้ดยแทจ้ริงนั้น คือ การไดแ้สดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างเยาวชน
ท่ีดีใหก้บัสงัคมและประเทศชาติ 
     ท่านผูบ้ริหารไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบความส าเร็จ
ของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ วา่ส่ิงส าคญัไดแ้ก่ 
     1. การสร้าง วฒันธรรมในวิทยาลยั เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะเป็น
องคป์ระกอบท่ีจะท าใหทุ้กส่วนขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั ส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างทีมงานท่ีดี  
และแขง็แกร่ง   
     2. ผูบ้ริหาร ท่ีมีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ ในทิศทางท่ี   
ไม่เหมือนท่ีอ่ืน เช่น 5 ปีท่ีแลว้ วิสัยทศัน์ของวิทยาลยั คือ “เป็นสถาบนัชั้นน าในภาคตะวนัออก”       
ผลการด าเนินงานถือว่าประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง ต่อมามีการก าหนดวิสัยทศัน์ใหม่อีก 2 
ระดบั คือ “ในปี 2017 จะเป็น top Thailand” และ “ในปี 2022 จะเป็น leader of Asian” รวมถึง
คุณสมบติัท่ีส าคญัของผูน้ า คือ ภาวะความเป็นผูน้ าสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นตน้แบบท่ีดี 
 

  สรุปการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารจากสถาบันการศึกษาทั้ ง  5 แห่ง ตามประเด็น
องคป์ระกอบ 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ ดา้น
การจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ และดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์
เช่ือมโยงกบัสถาบนัการศึกษา สามารถสรุปเป็นประเดน็ไดด้งัน้ี 
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  ด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่   
  1. ดา้นวิสยัทศัน์ของสถาบนัการศึกษา 
         วิสัยทศัน์ของสถาบนัการศึกษานั้น  ส่วนใหญ่สอดคลอ้งกับวิสัยทศัน์ของ
องคก์ร บางแห่งอาจมีวิสัยทศัน์ท่ีไม่เหมือนกบัองคก์รแม่ มีความเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนัเอง แต่
เป้าหมายสุดทา้ยก็ยงัคงเป็นการผลิตบคุลากรท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นก าลงัคนและ
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ 
  2. ดา้นนโยบายของสถาบนัการศึกษา 
   นโยบายของสถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่มีความจริงจงัในการบริหารจดัการ
สถานศึกษา มีการลงทุนดา้นทรัพยากรต่างๆ ทั้งเงินทุน บุคลากร ระบบการบริหารจดัการ และ
สถานท่ี และมีเป้าประสงคเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   1. เป้าประสงคท่ี์ส าคญัอีกประการ คือ เพื่อผลิตคนให้กบัองคก์ร นกัเรียนท่ี
ผลิตออกมาตอ้งมีคุณลกัษณะตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ ดงันั้นบางแห่งเป้าหมาย
ในการรับสมคัรนกัเรียนจึงเช่ือมโยงกบัแผนอตัราก าลงัคนของฝ่ายทรัพยากรมนุษยด์ว้ย 
   2. เนน้การตอบแทนคืนสู่สังคม (CSR) ไม่เนน้ก าไร เป็นการพฒันาคนไทย
ใหแ้ขง็แรง เป็นคนดี ใหเ้ดก็มีการศึกษาท่ีดี มีมาตรฐาน คุณภาพ มีอาชีพท่ีดี สามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวได ้  
  3. การวางแผนงาน/แผนกลยทุธ์ 
   สถาบนัการศึกษาทุกแห่งมีการท าแผนกลยทุธ์ โดยมีความสอดคลอ้งกบัแผน
กล-ยทุธ์ขององคก์รแม่ โดยมีลกัษณะดงัน้ี 
   1. มีการท า SWOT  ร่วมกนัระหวา่งสถาบนัการศึกษาและฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
   2. กลยุทธ์ของสถาบันนั้นโดยมากเช่ือมโยงกับองค์กรและมีทิศทางการ
ด าเนินงานเป็นไปตามวฒันธรรมองคก์รนั้นๆ และเป็นเคร่ืองมือในการผลิตบุคลากรในต าแหน่งท่ี
องคก์รขาดแคลน  สถาบนัหลายแห่งมีเป้าหมายตอ้งรับสมคัรนกัเรียนตามแผนการเติบโตของธุรกิจ    
   3.  การดึงดูดและรักษาพนกังานให้ท างานในองคก์ร การจดัท าแผนการเรียน
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้นกัเรียนไดอ้ยูก่บัองคก์ร เช่น เรียนปวช. 3 ปีต่อดว้ย ปวส. 2 ปี และปริญญาตรี
อีก 2  ปี รวมแลว้อยา่งนอ้ย 7 ปี ท่ีพนกังานตอ้งท างานอยูใ่นองคก์ร เป็นตน้ 
   4. การใชก้ลยทุธ์ WIN-WIN โดยการส่ือสารให้ผูป้กครองและนกัเรียนได้
เขา้ใจว่าการจดัการศึกษาของสถานประกอบการไม่ใช่การเอาเปรียบนกัเรียน แต่เป็นการไดด้ว้ยกนั
ทั้งสองฝ่าย นกัเรียนไดอ้าชีพ อนาคตและความมัน่คง ในขณะเดียวกนัสถานประกอบการไดใ้นเร่ือง
อตัราก าลงัคนในการท างาน 
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   5. การน าเคร่ืองมือการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารจดัการ เช่น 
Balance Scorecard  KPIs  ISO Thailand Quality Award (TQA) เป็นตน้ 
  4. การจดัองคก์ร 
   ดา้นการจดัองคก์รนั้นมีทั้งท่ีจดัตามระบบอาชีวศึกษาและจดัตามบริบทของ
องคก์ร ไดแ้ก่ 
   1. การจดัองคก์รเป็นไปตามระบบอาชีวศึกษา 
   2. สถาบนัเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit) หน่ึงขององคก์รมีการบริหาร
จดัการแยกออกมาต่างหาก 
   3. สถาบนัเป็นหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์      
รับนโยบายจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์  
  5. การบริหารงานบุคคล 
   1. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาส่วนใหญ่นั้นจะดูแลอาจารยแ์ละ
พนกังาน และรับนโยบายหลกัจากองคก์รแม่น ามาปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์ร และมี
การท างานสัมพนัธ์กบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รในการบริหารจดัการอาจารยแ์ละนักเรียน 
โดยบทบาทหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาจากการสมัภาษณ์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   2. ฝ่ายบุคคลดูแลเฉพาะอาจารยใ์นสถาบนัเท่านั้น ไม่ไดมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบ
ในการดูแลนกัเรียน 
   3. มีระบบการฝึกอบรมและพฒันาอาจารยใ์ห้มีความรู้ในวิชาท่ีสอนและ
ความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัธุรกิจองคก์ร เช่น หลกัสูตรฝึกอบรมการพฒันาครู การลงพื้นท่ีจริงทุก
เดือน การสอบผา่นตามมาตรฐานต่างๆ  เป็นตน้ 
   4. การสร้างขวญัก าลงัใจดว้ยการพาไปพกัผอ่นต่างประเทศ 
  6. การวินิจฉยัสัง่การ 
   ในการตัดสินใจเ ร่ืองต่างๆ ในสถานศึกษานั้ น มีทั้ งผู ้บริหารสูงสุดใน
สถานศึกษาท่ีสามารถวินิจฉัยสั่งการและตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันที หรือร่วมตัดสินใจกับ
คณะกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผูว้ินิจฉยัสั่งการเป็นหลกัในเร่ืองของ
เชิงนโยบาย  ส าหรับเร่ืองการตดัสินใจโดยทัว่ไปในจะเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสูงสุดในสถาบนั 
  7. การบริหารงบประมาณ 
   ดา้นการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   1. งบประมาณอยูใ่นฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
   2. งบประมาณไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร    
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   3. ไดจ้ากค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 
   4. งบประมาณไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล 
   ดา้นความคุม้ค่าของการจดัด าเนินการสถาบนัการศึกษาสรุปไดว้า่ 
   1. หากมองในแง่ผลก าไรท่ีไดจ้ากการจดัการศึกษา ยงัไม่สามารถวดัท่ีผล
ก าไรเป็นตวัเงินได ้สถาบนัการศึกษาบางแห่ง องคก์รตอ้งลงทุนโดยท่ีไม่เคยไดผ้ลก าไร แต่เม่ือ
เทียบกบัการไดม้าซ่ึงทรัพยากรบุคคลในการท างานถือวา่มีความคุม้ค่า 
   2. สถาบนัการศึกษาบางแห่งสามารถระบุออกมาไดช้ัดเจนว่าการจ่ายเบ้ีย
เล้ียงใหก้บันกัเรียนท่ีฝึกงาน  นอ้ยกว่าการจา้งพนกังาน part time และนกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจ
และสามารถท างานไดดี้กวา่พนกังาน part time 
   3. สถาบนัการศึกษาบางแห่งมีความชดัเจนวา่การจดัตั้งสถาบนัการศึกษามีความ
คุม้ค่าในแง่การลงทุนเน่ืองจาก ไดรั้บเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และสามารถลดหยอ่นภาษีได ้200% 
   4. สถาบนัการศึกษาบางแห่งมีความชดัเจนว่า ไม่สามารถวดัความคุม้ค่าเป็น
ตวัเงินได ้แต่คุณค่าท่ีไดคื้อการไดรั้บผดิชอบต่อสงัคม การสร้างคนดีใหส้งัคมนัน่เอง 
  8. ผูน้ า/ผูบ้ริหาร 
   ผูน้ าหรือผูบ้ริหารสูงสุดของสถานศึกษาทั้งหมดใหค้วามส าคญัต่อคุณภาพการ
จดัการศึกษามาก มีทิศทางท่ีชัดเจนและให้การสนับสนุนในเร่ืองต่างๆ เป็นอย่างดีโดยสรุปเป็น
ประเดน็เก่ียวกบับทบาทและคุณลกัษณะของผูน้ า/ผูบ้ริหารไดด้งัน้ี 
   1. บทบาทของผูน้ าท่ีแบ่งไดเ้ป็น 2 มิติ คือ การเป็นนกัการศึกษาท่ีด าเนินการ
ทุกอยา่งตามกฎ ระเบียบของกระทรวง และบทบาทของนกัธุรกิจ 
   2. คุณลกัษณะของผูน้ า/ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่   
    2.1 การมีวิสยัทศัน์กวา้งไกล   
    2.2 การท างานเชิงรุก   
    2.3 ความทุ่มเทในการท างาน   
    2.4 มีความเป็นผูน้ าสูง    
    2.5 มีคุณธรรม จริยธรรม    
    2.6 เป็นตน้แบบท่ีดี 
    2.7 พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
    2.8 มีทกัษะการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ 
   3. แนวทางการบริหาร ไดแ้ก่    
    3.1 การบริหารแบบพี่แบบนอ้ง มีความเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   

213



 

 

    3.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  อาจารยแ์ละพนกังานทุกคนมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 
    3.3 การน าหลกัการท างานขององคก์รเขา้มาผสมผสานในการบริหารงาน
ในสถาบนั 
  9. การตลาดและการประชาสัมพนัธ์ 
   สถาบนัการศึกษาทั้งหมดมีแผนการตลาดและการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย คือนกัเรียน ผูป้กครองไดรู้้จกัโดยสรุปได้
ดงัน้ี 
   1. มีแผนและกลยทุธ์การตลาดและการประชาสมัพนัธ์ท่ีชดัเจนเช่น   
    1.1 เนน้การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี แสดงให้เห็นถึง “การให้” คือ อนาคตท่ี
ชดัเจนของนกัเรียนเป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม จบัตอ้งได ้
    1.2 การสร้างเครือข่ายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยการส่งครูแนะแนวไป
แนะน าการจดัการเรียนการสอน  และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บแก่นกัเรียนและผูป้กครอง 
    1.3 การสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์รให้
ทราบถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในการเตรียมบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพื่อการขยายงานในอนาคต 
    1.4 การให้นักเรียนและผูป้กครองเป็นผูพู้ดปากต่อปากถึงประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ หน่วยงานประชาสมัพนัธ์ขององคก์รมีส่วนช่วยในการประชาสมัพนัธ์สถาบนัการศึกษา 
   2. เน้ือหาในการประชาสมัพนัธ์ 
    2.1 แบรนดข์องบริษทัเนน้การเปิดด าเนินการมานาน มีช่ือเสียง น่าเช่ือถือ มัน่คง 
    2.2 ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเป็นผูก่้อตั้งสถาบนัการศึกษา เป็นผูมี้ช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั 
    2.3 แนวทางการบริหารเช่น ทนัสมยั ผูบ้ริหารมีความเมตตา มีธรรมใน
การปกครองดูแล บริหารเสมือนคนในครอบครัว 
    2.4 เป็นสถานศึกษาระบบหอพกั เป็นสถานท่ีปลอดภยัจากการทะเลาะวิวาท 
    2.5 มีการปลูกฝังระเบียบวินยัให้กบันกัเรียนให้เป็นคนดี มีบุคลิกภาพท่ีดี          
มีคุณธรรมในอาชีพ  
    2.6 นกัเรียนจบออกไป สามารถท างานไดท้นัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีเขา้ท างาน 
   3. ช่องทางท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ ์
    3.1 สปอตโฆษณาทางโทรทศัน์ 
    3.2 เวบ๊ไซตข์องสถานศึกษา 
    3.3 วรสาร บทความ ซีดีรอม ประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษา 
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    3.4 บุคลากรทุกคน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร อาจารย ์พนักงาน ทุกคนมีส่วนช่วย
ในการประชาสัมพนัธ์สถานศึกษา แก่บุคคลภายนอก เม่ือตอ้งออกไปติดต่อหรือร่วมกิจกรรม
ภายนอกสถานศึกษา ทุกคนจะเผยแพร่คุณงามความดีของการจัดการศึกษาขององค์กร ให้
บุคคลภายนอกไดรู้้จกัและเกิดความเขา้ใจ   
    3.5 นกัศึกษาบางกลุ่มตอ้งออกประชาสัมพนัธ์ใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งในการให้
ทุนทราบถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในการเตรียมบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพื่อการขยายงานในอนาคต 
    3.6 การออกเยี่ยมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับองค์กรเพื่อเชิญชวนและอธิบาย
โครงการทุนให้เขา้ใจ และไปพบสถานศึกษาอาชีวะในจงัหวดัเพื่อพบผูอ้  านวยการและนักเรียน
พร้อมผูป้กครองเพื่ออธิบายโครงการรับทุนการศึกษาของผูแ้ทนจ าหน่าย เชิญชวนใหส้มคัรรับทุน 
  10. การประเมินผลและการประกนัคุณภาพ 
   การประเมินผลและการประกนัคุณภาพของสถาบนัการศึกษาทั้งหมดเป็นไป
ตามระบบของทางราชการคือ สมศ. และสช. และตามระบบเฉพาะของสถานศึกษานั้นท่ีไดรั้บ
นโยบายจากองคก์ร 
   10.1 การประเมินผลบุคลากรภายในศูนยก์ารเรียนมีการน า KPIs มาวดัผล
การปฏิบติังานของสถานศึกษาและบุคลากร 
   10.2 การประกนัคุณภาพนั้นเป็นไปตามระบบของ สมศ.และสช.รวมถึงให้
ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานการศึกษาไดป้ระเมินสถานศึกษาดว้ย 
   10.3 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินข้ึนตามบริบทของสถานศึกษานั้นๆ  เช่น มี
การน าวฒันธรรมองค์กรเขา้มาอยู่ในเกณฑ์การประเมิน หรือการน าเคร่ืองมือท่ีองคก์รใชม้าใชใ้น
สถานศึกษาดว้ย  เช่น  Thailand Quality Award (TQA) 
   10.4 ระบบการประกนัคุณภาพ 
   10.5 ก าหนดการบริหารงาน ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของ รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายวิชาการ   
   10.6 แต่งตั้งหวัหนา้งานข้ึนรับผดิชอบ ในการดูแลหอ้งประกนัคุณภาพ  
   10.7 แต่งตั้งคณะท างาน ประสานงานประกนัคุณภาพ 
   10.8 จดัใหมี้การประชุมติดตามงานทุกเดือน 
  11. เครือข่ายความสมัพนัธ์ 
   สถานศึกษาทุกแห่งมีการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์กบัเครือข่ายทั้งภายนอก
และภายในสถานศึกษา โดยบางแห่งมีหน่วยงานรับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายและรักษา
ความสัมพนัธ์อย่างชดัเจนและมีการก าหนดวตัถุประสงคข์องการสร้างเครือข่าย คือ เพื่อถ่ายทอด
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ความรู้และเทคโนโลยีของธุรกิจการหานกัเรียนเขา้ศึกษาในสถานศึกษา การบริการชุมชน และการ
ช่วยเหลือสงัคม ส าหรับเครือข่ายท่ีสถานศึกษาท่ีติดต่อสร้างความสมัพนัธ์สรุปไดด้งัน้ี 
   1.  มีการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนของ สพฐ. 
โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ รวมถึง ผูป้กครอง ชุมชน ท าให้คนรู้จกัมากข้ึนและเกิดความ
เช่ือมัน่ในสถานศึกษา 
   2.  มีการสร้างเครือข่ายกบัโรงเรียนอาชีวศึกษาทัว่ประเทศและโรงเรียนท่ี
สังกดั สอศ. และโรงเรียนสังกดั สพฐ. ในการจดัการศึกษาร่วมกนัรวมถึงการใหทุ้นสนบัสนุน และ
การใหทุ้นการศึกษาแก่สถานศึกษาเครือข่ายเพื่อความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั 
   3.  มีการสร้างเครือข่ายกบัองคก์รท่ีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนั 
   4.  มีการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานราชการ สมาคมและชุมชนรอบสถานศึกษา 
   5.  มีการสร้างเครือข่ายกบับุคลากรภายในเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจระบบการจดั
การศึกษาแบบทวิภาคี 
  12. หลกัสูตร 
   หลกัสูตรของสถานศึกษาทุกแห่งมีลกัษณะเหมือนกนั คือ เนน้การเรียนทฤษฎี
ควบคู่กบัการปฏิบติั โดยเนน้การเรียนปฏิบติัมากกว่าในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัโดยประมาณ คือ 
เรียนปฏิบติั 60-70% และเรียนภาคทฤษฎี 30-40% โดยมีลกัษณะของหลกัสูตรดงัน้ี 
   1.  หลกัสูตรบงัคบัเป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
   2.  หลกัสูตรดา้นวิชาชีพบูรณาการให้เขา้กบัองคก์ร มีการส ารวจความตอ้งการ
ของบริษทั  และออกแบบให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะของต าแหน่งงานท่ีองคก์รตอ้งการ โดยมีการคุย
ร่วมกบัฝ่ายปฏิบติัการ  หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรองรับความกา้วหนา้ดา้นอาชีพเม่ือเรียนจบ 
   3.  มีการน าวฒันธรรมองคก์ร คุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีตอ้งการมาบรรจุไว้
ในหลกัสูตร 
   4.  เป็นหลกัสูตรท่ีท าใหน้กัศึกษาท างานได ้100% และท างานไดท้นัทีตั้งแต่
เขา้ท างานวนัแรก 
   5.  มีประกาศนียบตัรรับรองฝีมือเม่ือเรียนจบ ท าให้ไดรั้บเงินพิเศษเพิ่มจาก
เงินเดือนปกติ 
   6.  ผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร  
     6.1 ศึกษานิเทศก ์ทางดา้นอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิกาณ 
     6.2  อาจารยแ์ละผูบ้ริหารของสถานศึกษา 
     6.3  ครูฝึกอบรมจากศูนยฝึ์กอบรมขององคก์ร 
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     6.4  ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานปฏิบติัการและท่ีเก่ียวขอ้ง 
   7.  การวดัผลการเรียน 
     วดัผลการเรียนร่วมกบัสถานประกอบการ ประเมินผลการเรียนรายวิชา 
โดยระบบการประเมินผลท่ีพบมีทั้งระบบ 80:20 ประเมินโดยครูฝึกในองคก์ร 80% และอีก 20% 
ประเมินโดยอาจารยท่ี์สถานศึกษาและอีกระบบคือ  60:40 โดยสถานประกอบการประเมิน 60% 
และสถาบนัประเมิน 40% 
  13. วิธีการสอนและการจดัการเรียนรู้ 
   การจัดการเรียนรู้ท่ีส าคญัของสถานศึกษาทุกแห่ง คือ การเรียนรู้จากการ
ปฏิบติังานจริง เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จากการท างานจริง สามารถท างานได้เม่ือจบ
การศึกษา ซ่ึงมีความแตกต่างบา้งเลก็นอ้ยตามเทคนิคของแต่ละสถานศึกษา  คือ 
   1. เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง (On-the job-training) ตามมาตรฐานของบริษทั 
   2. จดัการเรียนรู้แบบการท างาน (Work-based learning) 
   3. สอนเป็นช้ินงาน (Project-based-learning) 
   4. เนน้ใหมี้การคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
   5. จัดการเรียนแบบฐานสมรรถนะ ให้นักศึกษาได้เรียนเร่ืองเดียวจน
เช่ียวชาญแลว้จึงสอบ 
   6. พฒันานักเรียนโดยเร่ิมจากการพฒันาวฒันธรรมของสถาบันซ่ึงเป็น
วฒันธรรมท่ีสอนใหอ้ยูร่่วมกนั  สอนใหป้รับตวั และสอนใหมี้ industry mind 
   7. การเรียนการสอนในเทอมแรกจะเนน้สมรรถภาพและวินยั และการพฒันา
จิตใจ และการปลูกฝังนิสัยอุตสาหกรรมจนเรียนจบ 
   8. จดัให้มีการทดลองปฏิบติังานในสถานท่ีจริงก่อนเร่ิมเรียนว่ามีความชอบ
ดา้นน้ีหรือไม่   
   9. ก่อนการฝึกงานนกัเรียนตอ้งเขา้อบรมเก่ียวกบัมาตรฐานงานเบ้ืองตน้ จดั
โดยส่วนฝึกอบรมปฏิบติัการขององคก์ร 
   10. การจดัใหมี้จ านวนชัว่โมงการฝึกงานมากกวา่โรงเรียนอาชีวศึกษาทัว่ไปถึง  8  เท่า 
   11. การจดัพื้นท่ีการเรียนโดยจ าลองพื้นท่ีการปฏิบติังานจริง 
   12. จดัห้องเรียนให้มีสองส่วน อยู่ภายในห้องเดียวกนั คือส่วนเรียนทฤษฎี  
แลว้ลงปฏิบติัทนัที 
   13. เนน้ให้นกัเรียนทุกคนไดท้ าความดี มีคู่มือท าความดี เช่น เม่ือไปออกค่าย
อาสามาจะบนัทึกไวใ้นสมุด 
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   14. นักเรียนจะเรียนและฝึกงานโดยไม่มีปิดเทอม ขณะท่ีฝึกงานท่ีสถาน
ประกอบการ จะตอ้งเขา้มาเรียนเพิ่มเติมตอนเยน็ท่ีสถาบนั อาจมีการเพิ่มเวลาสอนให้ยืดหยุ่นตาม
เวลาท่ีสะดวก 
   15. การจดัใหมี้ใบผา่นงานและประกาศนียบตัรเม่ือฝึกงานเรียบร้อยแลว้ 
   การจดัวนัเรียนและวนัฝึกงาน 
   1. ผสมการเรียนทฤษฎีและปฏิบติัเขา้ด้วยกัน เช่น 2 วนัเรียนทฤษฎี 4 วนั       
ลงฝึกปฏิบติั 
   2. เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่ม A  และกลุ่ม B  สลบักนัเรียนและฝึกงาน โดย 3 เดือน
เรียน 3 เดือนฝึกงาน 
   3. ปีแรกเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติท่ีสถานศึกษา ปีสองลงฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 
  14. ผูส้อน 
   ผูส้อนในสถานศึกษาทุกแห่งนั้นโดยหลกัการแลว้เป็นไปตามระเบียบราชการ 
คือ  กรมอาขีวศึกษาจะเป็นผูจ้ดัหาผูส้อนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมให้ ในขณะเดียวกนัผูส้อนท่ีเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจจะอยู่ในองค์กร และสอนนักเรียนเม่ือมีการลงฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้ งน้ีมี
คุณลกัษณะพิเศษส าหรับผูส้อนในสถานศึกษาของสถานประกอบท่ีน่าสนใจ คือ ผูส้อนควรมี
ประสบการณ์ทั้งจากสายการศึกษาและสายธุรกิจรวมถึงมีความเป็นนักบริหารงานบุคคลและมี
ความรู้ด้านงานปฏิบติัการของร้านด้วย นอกจากน้ีอาจารยท่ี์สอนบางสถาบนัได้เชิญอาจารยท่ี์
เกษียณอายุแลว้และมีความรู้  ประสบการณ์ในการสอนวิชาท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจนั้นๆ มาสอนให้ 
รวมถึงมีการขอยมือาจารยม์าจากสถานศึกษาเครือข่ายอ่ืนดว้ย 
   คุณลกัษณะของผูส้อน 
   1.  มีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีตรงสายวิชาท่ีท าการสอน 
   2.  มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความคิดเชิงบวก สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม
พื้นฐานไดดี้ 
   3.  สามารถท าการสอนไดท้ั้งวิชาทฤษฎีและงานปฏิบติั 
   4.  ครูใหม่หรือครูท่ีมีประสบการณ์มาแลว้ตอ้งอบรมและสอบผ่านมาตรฐาน
ของบริษทั 
   บทบาทหนา้ท่ีของผูส้อน 
   1. จดัท าแผนการสอน 
   2. จดัท าส่ือการสอนในรายวิชาท่ีสอน 
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   3. ครูทุกคนท าหนา้ท่ีเป็นครูท่ีปรึกษา 
   4. ครูทุกคนนอกเวลาท าการสอน จะตอ้งท างานในหน้าท่ีพิเศษอ่ืนๆ อีก   
อยา่งนอ้ย 1 งาน 
   5. ครูทุกคนตอ้งสลบักนัมาอยูเ่วร ดูแลนกัศึกษาท่ีหอพกั ทั้งวนัธรรมดาและวนัหยดุ 
  15. นกัเรียน 
   สถานศึกษาทุกแห่งมีวิธีการในการสรรหาและคดัเลือกนกัเรียนดงัน้ี 
   1. เขา้พบครูแนะแนวทางภาคเหนือท่ีเป็นโรงเรียนกลุ่มศึกษาสงเคราะห์และ
ราชประชา-นุเคราะห์ การติดต่อกบัสพฐ. เพื่อส่งขอ้มูลการรับสมคัรไปยงัผูอ้  านวยการโรงเรียนต่างๆ 
   2. จดัให้มีการสอบวดัความรู้ ไดแ้ก่ ขอ้เขียนการวดั attitude test การวดั
ความสามารถดา้นธุรกิจ และการสอบสมัภาษณ์ 
   3. คุณสมบติัของนักเรียนพฒันาให้เป็นไปตามหลกัปรัชญาของสถานศึกษา    
เน้นคุณภาพของนักเรียนและมีนิสัยอุตสาหกรรมไดแ้ก่ การมีวินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี มีจรรยาบรรณ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีจิตใจบริการ มีความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
   4. มีการปลูกฝังนกัเรียนดา้นต่าง  ๆเช่น ทุกท่ี คือโรงเรียน พี่ท่ีร้าน คือ ครูใหญ่ 
  16. กิจกรรมนกัเรียน 
    การจดักิจกรรมนักเรียนมีหลายรูปแบบด้วยกัน เป็นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
นกัเรียนตามหลกัปรัชญาขององคก์ร และพฒันาความเป็นผูน้ าดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ เช่น โครงการ IRPC 
Young Talent การเลือกตั้งประธานนกัเรียน การเขา้ชมรมท่ีมีความหลากหลาย การท า Knowledge 
Management เป็นตน้ 
  17. ระบบการดูแลนกัเรียน 
   สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการดูแลนักเรียนตั้ งแต่เร่ิมเข้าเป็นนักเรียน            
จนเรียนจบ ดงัน้ี 
   1. เม่ือนกัเรียนเขา้ศึกษาจะมีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยดูแล 
   2. ทุกทีมีอาจารยนิ์เทศติดตามไปดูแลการฝึกงานในสถานประกอบการเช่น  
มีการแบ่งเขตในการไปนิเทศ โดยครู 1 ท่านรับผิดชอบ 2 เขต เม่ือเกิดปัญหาทางหน่วยงานท่ี
นกัเรียนไปฝึกงานจะแจง้มา โดยอาจาอาจารยต์อ้งไปท่ีร้านเพื่อแกปั้ญหา 
   3. การมีคณะกรรมการแกปั้ญหา ประกอบดว้ย  ตวัแทนจากองคก์รท่ีปรึกษา
ของสถานศึกษา  เขา้ไปดูแลและแกปั้ญหาเร่ืองต่างๆ 
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   4. การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการดูแลนกัเรียน ไดแ้ก่ โปรแกรม “This” เป็น
โปรแกรมท่ีใชส่้งขอ้มูลใหผู้ป้กครองเม่ือนกัเรียนมาสาย หรือขาดเรียน หรือส่งขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ  
ของสถานศึกษาใหผู้ป้กครองทราบ 
  18. ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลย ี
   ส่ือและอุปกรณ์ท่ีนกัเรียนเรียนในสถานศึกษามีความทนัสมยัเช่น มี projector   
wireless โต๊ะเรียนและเกา้อ้ีอยา่งดี ส าหรับการฝึกปฏิบติัการนั้น ส่ือและอุปกรณ์จะเป็นของจริงท่ี
ไดรั้บการบริจาคจากสถานประกอบการ โดยเป็นอุปกรณ์ใหม่ ทนัสมยัและเพียงพอให้นกัเรียนได้
ฝึกปฏิบติั หรือการไดเ้ขา้ไปใชอุ้ปกรณ์จริงในสถานประกอบการนั้นเลย 
  19. ส่ิงจูงใจและสิทธิประโยชน์ 
   การให้ส่ิงจูงใจแก่นักเรียนนั้น มีทั้ งทุนการศึกษา เบ้ียเล้ียง ท่ีพกั ชุดยูนิฟอร์ม 
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล รวมถึงโอกาสและความกา้วหนา้ดา้นอาชีพ เม่ือเรียนจบจะไดรั้บการบรรจุเขา้
ท างานในองคก์ร 100% มีต าแหน่งและความกา้วหนา้ในอาชีพท่ีชดัเจน เติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมถึงการมี
โอกาสในการหางานท าไดง่้าย ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงและไดค้วามรู้ท่ีสามารถน าไปประกอบธุรกิจเองได ้
  20. สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
   สถานท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีส่วนท าให้สถานศึกษานั้นน่าอยู ่และเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนัท่ีดีดว้ย สถานท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก อยูใ่นแหล่งชุมชน ห้องเรียนมีเพียงพอ
และมีห้องปฏิบติัการท่ีเพียงพอมีระบบความปลอดภยัท่ีดี บรรยากาศโดยรอบร่มร่ืน โปร่งสบาย     
มีการติดป้ายแสดงถึงวิสัยทศัน์  พนัธกิจ ปรัชญาของสถานศึกษา วฒันธรรมองค์กร และภาพ
ผูบ้ริหาร อาจารย ์ กิจกรรมต่างๆ ใหน้กัเรียนเห็นไดโ้ดยง่าย และการจดัสถานท่ีเพื่อผอ่นคลายใหก้บั
นกัเรียน เช่น สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามเปตอง สนามตะกร้อ คอร์ดแบต หอ้งปิงปอง และ
ป่ันจกัรยาน รวมถึง โรงภาพยนตร์ หอ้งร้องเพลง หอ้งฟิตเนส มุมอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
  21. กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร 
    การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรมีความสัมพันธ์เ ช่ือมโยงกับ
สถานศึกษา ในแง่นโยบายและกลยทุธ์ โดยสถานศึกษาเป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายทรัพยากร
มนุษยใ์นการหาอตัราก าลงัคน รวมถึงอตัราการรับนกัเรียนแต่ละปีจะผกูกบัอตัราการขยายตวัของ
องคก์รและทิศทางของธุรกิจว่าจะไปในทิศทางไหนและผลิตนกัเรียนออกมาให้มีความสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการไดอ้ยา่งไร โดยสามารถจดัไดเ้ป็น 3 รูปแบบคือ 
   1. ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รเขา้ไปดูแลในระบบการดูแลนกัเรียนของ
สถานศึกษา ตั้งแต่การสรรหาคดัเลือก การมอบตวั การจดัเก็บขอ้มูลประวติันกัเรียน การจ่ายค่าเบ้ีย
เล้ียง สวสัดิการ การฝึกอบรม รวมถึงการดูแลบุคลากรเร่ืองกฎ ระเบียบท่ีสถานศึกษาตอ้งยดึถือตาม
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รูปแบบของบริษทั เช่น โครงสร้างเงินเดือน สวสัดิการต่างๆและการประเมินผลดว้ย KPIs ใน
ลกัษณะเดียวกบัองคก์ร เป็นตน้ 
    1.1 การสรรหาคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษาบางแห่งมีการร่วมกับ
หน่วยงานสรรหาว่าจา้งขององคก์รในการออกประชาสัมพนัธ์ในการรับนกัศึกษาควบคู่กบัการรับ
สมคัรพนักงานในต าแหน่งต่างๆ  ขององคก์รแม่เม่ือรับสมคัรและคดัเลือกไดแ้ลว้ ฝ่ายทรัพยากร
มนุษยข์ององคก์รแม่จะเป็นผูบ้นัทึกประวติัของนกัศึกษาทุกคนเขา้สู่ระบบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 
เพื่อส าหรับการดูแลในเร่ืองต่างๆ  เสมือนเป็นพนกังานขององคก์รแม่ 
    1.2 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ สถานศึกษาบางแห่งยึดนโยบายการจ่าย
ค่าเบ้ียเล้ียงตอบแทนแก่อาจารย ์พนกังานและนกัศึกษาตามนโยบายฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร  
รวมถึงการใหส้วสัดิการต่างๆ 
    1.3 การพฒันาและฝึกอบรม สถานศึกษาหลายแห่งได้ร่วมมือกับฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์ส่วนงานฝึกอบรมและพฒันาในการจดัหลกัสูตรต่างๆ ให้กับนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ธุรกิจและวฒันธรรมองค์กร ตลอดระยะของการศึกษาในสถาบนัการศึกษา 
รวมถึงการจดัหลกัสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาจบส าหรับการท างาน 
   2. ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รไม่ไดดู้แลนกัเรียน การดูแลนกัเรียนเป็น
หนา้ท่ีของฝ่ายปกครอง แต่มีความเช่ือมโยงของนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน เช่น กฎระเบียบ  
โครงสร้างเงินเดือน สวสัดิการต่างๆและการเขา้มาดูแลจดัอบรมการสมคัรงานก่อนนกัเรียนเรียนจบ  
เป็นตน้ 
   3. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรไม่ได้เขา้มาดูแลหรือก าหนดนโยบายแก่
สถานศึกษา รวมถึงการดูแลอาจารย ์บุคลากรและนกัเรียน แยกกนับริหารจดัการ แต่จะมีความสัมพนัธ์กนั
โดยองค์กรแจ้งความตอ้งการถึงคุณลกัษณะของนักเรียนท่ีตอ้งการ และสถานศึกษาจัดหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งตามความตอ้งการนั้น และการส่งนกัเรียนเขา้ฝึกงานในสถานประกอบการ 
  22. ผูป้กครอง 
         สถานศึกษาหลายแห่งเห็นพอ้งกนัว่าผูป้กครองเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อ
จ านวนนักเรียนท่ีจะเขา้ศึกษาในสถานศึกษา ดงันั้นสถานศึกษาจึงมีแผนในการสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเรียนระบบทวิภาคีแก่ผูป้กครอง และสร้างความรู้สึกถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บร่วมกนัทั้ง     
2 ฝ่าย โดยใชห้ลกั “WIN-WIN” คือไม่ใช่การจดัการศึกษาเพื่อเอาเปรียบ แต่เป็นส่ิงท่ีไดป้ระโยชน์
ทั้งสองฝ่าย  คือ ดา้นสถานประกอบการไดใ้นเร่ืองก าลงัคนในการท างานดา้นนกัเรียนผูป้กครองได้
ในเร่ืองของอาชีพและอนาคตความมัน่คง ดงันั้น อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้น ทีมพฒันาวิจยัท่ีแนะ
แนวจะติดต่อผูป้กครองโดยตลอด ถา้เป็นนกัเรียนใหม่ จะเนน้ความเขา้ใจในระบบทวิภาคี ลกัษณะ
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การเรียนและการฝึกงาน รายวิชาท่ีเรียน หลงัจากนั้นปีต่อไปจะเนน้ผลการเรียนเป็นหลกัโดยจดัใหมี้
การประชุมผูป้กครองทุกไตรมาส 
  23. สังคม ชุมชน  
            สังคมชุมชนมีส่วนส าคญัท่ีตอ้งช่วยกันสร้างภาพลกัษณ์ว่าการเรียนระบบ     
ทวิภาคีมีศกัด์ิศรีเทียบเท่าการเรียนในระบบมธัยมและอาชีพทัว่ไป เพื่อใหน้กัเรียนและผูป้กครองได้
เห็นความส าคญัของการจดัการศึกษาในระบบน้ี 
  24. กฎหมายในประเทศ 
   การมีกฎหมายในประเทศท่ีบงัคบัให้สถานประกอบการตอ้งจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา ให้ระบบการศึกษาและธุรกิจผูกกันไวด้้วย
กฎหมายบงัคบัจะท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งท าหรือรวมกลุ่มท า มีผลให้ระบบอาชีวศึกษาเขม้แข็ง 
เยาวชนในประเทศไทยจะมีทกัษะ ทศันคติ มีผลการปฏิบติังานท่ีดีเม่ือเขา้ไปสู่ผูป้ระกอบการ
แรงงานในสาขาต่างๆ จะท าใหเ้ศรษฐกิจในประเทศแขง็แรง     
 

  2. ผลการสัมภาษณ์นักเรียน 
   จากการสัมภาษณ์นักเรียนจ านวน 30 คน จากสถาบนัการศึกษาทั้ ง 5 แห่ง
เก่ียวกบัองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ   
ดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของสถานประกอบการท่ีเช่ือมโยงกบัสถาบนัการศึกษา พร้อมทั้งใหน้กัเรียนเรียงล าดบัความส าคญั
ขององคป์ระกอบสามารสรุปผลองคป์ระกอบความส าเร็จจากการสมัภาษณ์ไดด้งัน้ี 
   1. แรงจูงใจ 
    “มีโอกาสไดง้านท า” 
    “การไดง้านท า  เม่ือเรียนจบแลว้ไดง้านท า 100%” 
    “การไดเ้งินจากการเรียนและท างานไปดว้ยกนั” 
    “การมีโอกาสไดท้ างานจริงในสถานประกอบการ และไดง้านท าเม่ือเรียนจบ” 
    “โอกาสในการไดง้านท า  เรียนแลว้สามารถไปใชง้านไดจ้ริง  เพิ่มโอกาส
ในการสมคัรงานและไดง้านท า” 
    “ไดเ้งินไดโ้อกาส เรียนจบแลว้ไดง้านท า” 
    “ช่ือเสียงของบริษทัท่ีร้านมีการขยายสาขาไปทัว่ประเทศและต่างประเทศ” 
    “องคก์รมีช่ือเสียงดี  น่าจะมัน่คง” 
    “เม่ือพดูถึงท่ีน่ีใครๆ กรู้็จกั   
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    นกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีสมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัการศึกษา ดว้ยเหตุผลของ
การมองหาโอกาสในการไดง้านท าเม่ือเรียนจบแลว้ รวมถึงการมีรายไดร้ะหว่างเรียนท่ีไดจ้ากการ
ท างานในองคก์รซ่ึงนกัเรียนมองถึงช่ือเสียงขององคก์รเป็นส่วนหน่ึงท่ีดึงดูดใหน้กัเรียนตดัสินใจเขา้
มาสมคัรเรียน  เพราะมองถึงภาพลกัษณ์และความมัน่คงในอนาคต 
   2. การจดัการเรียนการสอน 
    “การสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั นกัศึกษาจะเรียนเทอม 1  พอเทอม 2  
จะเขา้ฝึกงานท่ีโรงงานท าใหมี้โอกาสไดท้ างานจริงในสถานประกอบการ” 
      “มีการจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาคีท่ีเรียนดว้ยและไดท้ างานจริงใน
สถานประกอบการ” 
            “เป็นโรงเรียน โรงงานไดมี้โอกาสฝึกงานท่ีโรงงาน ไดใ้ชเ้คร่ืองมือจริง 
ไดป้ระสบการณ์ตรงเกิดความเช่ียวชาญ  เม่ือท างานโอกาสในการผดิพลาดจะนอ้ย”  
    “เรียนและฝึกงานไปดว้ยกนั” 
      “วิชาท่ีสอนสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง” 
      “การฝึกงานท าให้เหมือนพนกังานจริงมีพี่มาฝึกให้ซ่อม และแกไ้ขปัญหา  
ไดมี้ประสบการณ์จริงจากการท างาน” 
          “สอนให้นกัศึกษาเป็นผูน้ า มีความเป็นหัวหนา้ เช่น สอนให้คิดวิเคราะห์  
การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้” 
         “การสอนใหน้กัเรียนมีคุณภาพ ปลูกฝังใหมี้คุณธรรม จริยธรรม ตามหลกั
ปรัชญาขององคก์ร” 
     “ฝึกการลา้งบ ารุงแอร์ท่ีร้าน การฝึกเบิกของ เปล่ียนอุปกรณ์เหมือนเป็น
พนกังานจริงๆ ส าหรับสาขาคา้ปลีกจะฝึกงานหนา้ร้านตั้งแต่ปี 1  พี่เล้ียงท่ีร้านจะเร่ิมดว้ยการสอน
การท างานจากง่ายไปหายาก” 
    “การเรียนไม่มีปิดเทอม ท าใหใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ ไดท้  างานและ
รายไดไ้ปดว้ยไม่ตอ้งขอผูป้กครอง” 
    “วิธีการสอนนั้นจะค่อยเป็นค่อยไป เขา้ใจง่าย หากนักเรียนไม่เขา้ใจจะ   
หยดุรอน าเร่ืองจริงมาเทียบกบับทเรียน มีการยกตวัอยา่งท่ีเห็นภาพและเขา้ใจ” 
    นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นวา่การจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาคีท่ีเรียนและ
ฝึกปฏิบติัไปพร้อมกันเป็นส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ นักศึกษามีโอกาสได้ท างานจริงในสถาน
ประกอบการเสมือนเป็นพนกังาน รวมถึงสถาบนัมีการปลูกฝังทกัษะท่ีจะส่งเสริมคุณลกัษณะของ
นกัศึกษาในการท างานในอนาคต เช่น การเป็นผูน้ า การคิดวิเคราะห์ การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

223



 

 

   3. ผูน้ า 
    “ผูน้ าท่ีดีจะช้ีน าแนวทางใหมี้การบริหารท่ีดี 
    “ใหค้วามใส่ใจนกัศึกษา ดูแลอยา่งทัว่ถึง” 
    “มีวิสยัทศัน์ มีความเป็นกนัเอง สามารถเขา้ถึงไดง่้าย มีบลอ็คใหทุ้กคนได้
เขียนปัญหาต่างๆ สามารถคุยไดทุ้กเร่ืองรวมถึงเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นเป็นการ
สร้างใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรค”์ 
    “มีความเป็นผูน้ าสูง” 
    “ดูแลเอาใจใส่วิทยาลยั รวมถึงครูและนกัเรียนเป็นอยา่งดี” 
    “มีคุณธรรมสอนนกัเรียนใหมี้คุณธรรมมีกาลเทศะ” 
    “บริหารงานอยา่งเป็นระบบมีการท างานเป็นทีมท่ีดี” 
    “คุณลกัษณะส าคญั คือ เป็นคนท่ีมีความรู้ในการบริหาร เป็นคนท่ีน า
หลกัการสอนท่ีดีเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี มองการณ์ไกล” 
    “มีการจดัการดา้นความปลอดภยัเป็นอนัดบัหน่ึง” 
    นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าผูน้ ามีส่วนส าคญัท่ีท าให้สถาบนัการศึกษาจดั
การศึกษาไดป้ระสบความส าเร็จเพราะเป็นผูท่ี้ดูแลบริหารจัดการทุกเร่ืองในสถาบนัการศึกษา ซ่ึง
คุณลกัษณะส าคญัท่ีผูน้ าพึงมี คือ การมีวิสยัทศัน์ การดูแลเอาใจใส่อยา่งทัว่ถึง และมีความเป็นกนัเอง
กบันกัเรียน สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
   4. นกัศึกษา 
    “นกัศึกษาท่ีมีคุณภาพมีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัดและสอนตามหลกัปรัชญา
ของวิทยาลยั  และสามารถตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการได”้ 
    “เนน้การผลิตนกัเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย  
เคร่งครัด ซ่ือสตัย ์มีนิสยัโรงงาน มีความประพฤติดี มีการบ่มเพาะตั้งแต่ปี 1 เช่น การเขา้แถว การเขา้
เรียน อบรมสั่งสอนสม ่าเสมอ ถา้นกัเรียนมีคุณภาพ บริษทัก็จะตอ้งการ เม่ือเขา้ไปท างานผลิตภณัฑ์
ของบริษทักจ็ะมีคุณภาพดว้ย ส่งผลต่อลูกคา้” 
    “นกัศึกษา ท่ีตั้งใจเรียนหนงัสือสามารถน าความรู้ไปใชไ้ด”้ 
    “นกัศึกษาถูกฝึกใหต้รงต่อเวลา เช่น การเขา้แถว และตอ้งมีความอดทน” 
    “นกัเรียนท่ีเรียนจบแลว้มีคุณภาพท าใหไ้ดง้านท าท่ีดี” 
    นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าการท่ีสถาบนัการศึกษาจะประสบความส าเร็จ
ไดน้ั้น ตอ้งสามารถผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ คือ เป็นผูมี้ความรู้ สามารถท างานไดจ้ริงรวมถึงมี
คุณลกัษณะท่ีกลุ่มธุรกิจนั้นตอ้งการ 
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   5. ครูอาจารย ์
    “อาจารย์ท่ีดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีจิตส านึกท่ีดีให้ความรักแก่
นกัศึกษา ใหค้วามรู้สึกวา่โรงเรียนเหมือนเป็นบา้น” 
    “สอนหนงัสือดี เดก็ไดค้วามรู้” 
    “ให้ความเอาใจใส่เป็นอย่างดีมีความเป็นกนัเอง มีความคิดสร้างสรรค ์มี
ส่ือการสอนท่ีดี” 
    “อาจารยดู์แลเอาใจใส่และเขม้งวด” 
    “อาจารยดู์แลนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด” 
    “ใหก้ารดูแลและช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาเป็นอยา่งดี” 
    “ให้การดูแลเวลาเกิดปัญหาต่างๆ ได้ดีเหมือนเป็นแม่ เป็นพี่ให้การ
ช่วยเหลือ  ปลอบใจ มีความเป็นกนัเอง จะให้การดูแลและเขา้ถึงนักเรียนทุกคน มีการใช้ social 
network ในการเขา้ถึงนกัเรียน เช่น facebookโพสขอ้ความ กิจกรรมหรืองานล่วงหนา้” 
    “อาจารยส์อนละเอียด เขา้ใจง่าย 
    “สอนใหน้กัเรียนมีความสุขและใหเ้ขา้ใจอยา่งแทจ้ริง” 
    “ใหค้วามรู้หมดทุกอยา่ง ใหค้วามสนุกในการเรียน เป็นกนัเอง” 
    นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าครูอาจารยมี์ส่วนส าคญัในการสร้างความส าเร็จ
ใหก้บัสถาบนัการศึกษาเพราะเป็นผูท่ี้อยูใ่นกระบวนการผลิตนกัศึกษา นกัศึกษาจะประสบผลส าเร็จ
และมีคุณไดห้รือไม่อยูท่ี่ผูส้อนให้ความรู้ และประสบการณ์ ดูแลเอาใจใส่เวลาเกิดปัญหาต่างๆ ให้
ความช่วยเหลือเสมือนเป็นคนในครอบครัว การเขา้ถึงช่องทางการส่ือสารท่ีนกัศึกษาใชก้นั โดยผา่น
ส่ือท่ีเรียกวา่ Social network  
   6. สภาพแวดลอ้ม 
    “การมีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมหลายโครงการ ท าให้วิทยาลยัไดรั้บ
รางวลัมากมาย” 
      “มีกิจกรรม ชมรมให้นักศึกษาได้ท าร่วมกัน เช่น การแข่งขันกีฬาสี 
แข่งขนักีฬาฟุตซอล ชมรมศาสนาและวฒันธรรม ชมรมหมากลอ้ม ชมรมค่ายอาสา ชมรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม   นอกจากน้ีจะมีกิจกรรมตอนเชา้ ตอนเขา้แถวทุกวนั” 
    “มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรตลอด เช่น ค่ายอาสา การช่วยเหลือชุมชนโดย
การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กิจกรรมในวนัส าคญั เช่น วนัพอ่ วนัแม่” 
    “วิทยาลยัมีกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมท่ีดี” 
    “มีอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีครบครัน” 
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    “มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี” 
    “ท่ีตั้งของวิทยาลยัอยูติ่ดกบันิคมอุตสาหกรรม” 
       “วิทยาลยัสามารถเดินทางไดส้ะดวก มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีความร่มร่ืน   
      “เป็นสถานท่ีท่ีน่าอยู่น่าเรียน และมีอุปกรณ์ทางดา้นการปฏิบติัครบครัน
และมีสนามกีฬาเพียบพร้อม” 
    นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า สภาพแวดลอ้มท่ีดีท าให้สถาบนัน่าอยู ่ ทั้งท่ีตั้ง
ท่ีเดินทางไดส้ะดวก อยูติ่ดกบัสถานท่ีฝึกงาน  การมีสภาพแวดลอ้มภายในท่ีร่มร่ืน ตลอดจนการจดั
ใหมี้กิจกรรมใหน้กัศึกษาไดมี้ส่วนร่วม 
 

  สรุปองค์ประกอบความส าเร็จจากการสัมภาษณ์นักเรียน ได้ทั้งส้ิน 6 องค์ประกอบดังนี ้
  1. แรงจูงใจ ไดแ้ก่ โอกาสในการไดง้านท าเม่ือเรียนจบแลว้ รวมถึงการมีรายได้
ระหว่างเรียนท่ีไดจ้ากการท างานในองคก์รช่ือเสียงขององคก์รเป็นส่วนหน่ึงท่ีดึงดูดให้นักเรียน
ตดัสินใจเขา้มาสมคัรเรียน  เพราะมองถึงภาพลกัษณ์และความมัน่คงในอนาคต 
  2. การจดัการเรียนการสอน การสอนแบบทวิภาคีท่ีเรียนและฝึกปฏิบติัไปพร้อม
กนัเป็นส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ นกัศึกษามีโอกาสไดท้ างานจริงในสถานประกอบการเสมือนเป็น
พนกังาน รวมถึงสถาบนัมีการปลูกฝังทกัษะท่ีจะส่งเสริมคุณลกัษณะของนกัศึกษาในการท างานใน
อนาคต เช่น การเป็นผูน้ า การคิดวิเคราะห์ การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
  3. ผูน้ า ผูน้ ามีส่วนส าคัญท่ีท าให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้ประสบ
ความส าเร็จเพราะเป็นผูท่ี้ดูแลบริหารจัดการทุกเร่ืองในสถาบนัการศึกษา ซ่ึงคุณลกัษณะส าคญัท่ี
ผูน้ าพึงมีคือ  การมีวิสัยทศัน์  การดูแลเอาใจใส่อย่างทัว่ถึง และมีความเป็นกันเองกับนักเรียน
สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
  4. นักศึกษา ความสามารถในการผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ คือ เป็นผูมี้ความรู้  
สามารถท างานไดจ้ริง  รวมถึงมีคุณลกัษณะท่ีกลุ่มธุรกิจนั้นๆ ตอ้งการ 
  5. ครูอาจารย์ เป็นผูท่ี้อยู่ในกระบวนการผลิตนักศึกษา นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
สามารถท างานได ้อยู่ท่ีผูส้อนให้ความรู้ และประสบการณ์  ดูแลเอาใจใส่เวลาเกิดปัญหาต่างๆ ให้
ความช่วยเหลือเสมือนเป็นคนในครอบครัว การเขา้ถึงช่องทางการส่ือสารท่ีนกัศึกษาใชก้นั โดยผา่น
ส่ือท่ีเรียกวา่ Social network  
  6. สภาพแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มท่ีดีท าให้สถาบนัน่าอยู่ ทั้งท่ีตั้งท่ีเดินทางได้
สะดวก อยูติ่ดกบัสถานท่ีฝึกงาน  การมีสภาพแวดลอ้มภายในท่ีร่มร่ืน ตลอดจนการจดัใหมี้กิจกรรม
ใหน้กัศึกษาไดมี้ส่วนร่วม 
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  1.4 ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
   จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองจ านวน 30 คน จากสถาบนัการศึกษาทั้ง 5 แห่ง
เก่ียวกบักลุ่มองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ   
ดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของสถานประกอบการท่ีเช่ือมโยงกับสถาบันการศึกษา พร้อมทั้ งให้ผูป้กครองเรียงล าดับ
ความส าคญัขององคป์ระกอบสามารสรุปผลองคป์ระกอบความส าเร็จจากการสมัภาษณ์ไดด้งัน้ี 
   1. แรงจูงใจ 
    “เรียนแลว้มีงานท า  ไดร้ายได”้  
    “เรียนแลว้ไดง้านท า  จบแลว้มีงานท า” 
    “เรียนจบแลว้มีงานท า” 
    “ท าใหค้นมีงานท า” 
    “นกัศึกษามีงานท าอยา่งแน่นอน” 
    “ใหโ้อกาสคนดว้ยการใหโ้อกาส ช่วยเหลือคน สร้างงาน” 
    “ท าให้เด็กมีรายได ้และมีความรู้ ควบคู่กันไป เด็กมีเงินเก็บ เกิดความ
กระตือรือร้น” 
    “ไม่เหมือนโรงเรียนอ่ืน เรียนควบคู่กบัการท างาน ไดเ้บ้ียเล้ียง จบแลว้มี
งานท าไม่ตอ้งหางานท าหลงัเรียนจบ” 
    “สถาบนัแห่งน้ีมีงานท่ีตรงกบัวิชาชีพอยา่งแน่นอน” 
    “การท่ีเด็กเรียนดว้ยท างานดว้ย  สร้างความอดทน เด็กตกงานเพราะไม่มี
ความอดทน การท่ีเรียนไป ท างานไป ได้เงิน ได้วุฒิ  เหน่ือยแต่แม่คอยปลอบใจเป็นการสร้าง
พื้นฐานท่ีดี ต่างกบัการเรียนเฉพาะทฤษฎี (ป.ตรี) ท าใหเ้ดก็ไม่อดทน” 
    “ดีตรงท่ีค่าใชจ่้ายไม่ตอ้งเสีย มีสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ มีค่าตอบแทนให ้ 
ช่วยเหลือพอ่แม่ได”้ 
    “มีช่ือเสียงมีความมัน่คง มีสาขาทัว่โลก” 
    “อยูท่ี่เจา้ของบริษทั” 
    ผูป้กครองส่วนใหญ่เห็นว่าส่ิงท่ีท าให้สถาบนัการศึกษาประสบความส าเร็จ
ไดน้ั้น เป็นเพราะสามารถท าใหน้กัศึกษาเรียนจบแลว้ไดวุ้ฒิการศึกษา ขณะเดียวกนัก็มีโอกาสไดง้านท า
มากกว่าการเรียนแบบอ่ืน รวมถึงขณะเรียน มีการฝึกงานนักศึกษาสามารถมีรายได้ตั้ งแต่เรียน มี
สวสัดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบริษทั ช่วยแบ่งเบาภาระผูป้กครอง ประกอบกบัช่ือเสียงของบริษทั
เป็นเคร่ืองรับประกนัไดว้า่บุตรหลานตนเองจะไดท้ างานในองคก์รท่ีดีมีความมัน่คง 
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   2. การจดัการเรียนการสอน 
    “มีการเรียนการสอนท่ีดี เรียนแบบทวิภาคี” 
    “ดา้นการเรียนการสอนทราบวา่เป็นแบบทวิภาคี คิดวา่ดี” 
    “การเรียนการสอนเป็นรูปแบบใหม่เหมือนเมืองนอก เรียนดว้ยท างาน
ดว้ย มีเบ้ียเล้ียง ท าใหเ้ดก็รู้จกัรับผดิชอบ” 
    “เรียนควบคู่กบัการท างาน” 
    “ไดรั้บการฝึกงาน รู้งาน รู้ตวัเอง” 
    “ไดป้ระสบการณ์เยอะ” 
    “ลูกไดฝึ้กงาน ไดค้วามอดทน  เรียนดว้ยท างานดว้ย ไดพ้ฒันาตนเองจาก
เดก็ข้ีอายสามารถกลา้แสดงออก” 
    “การฝึกเด็กให้รู้จกัหน้าท่ี มีความอดทน มีรายไดข้องตนเองท าให้เด็ก
กระตือรือร้น ชอบท างาน ไม่ยอมหยดุงาน” 
    “เด็กไดฝึ้กจริง เรียนรู้ดว้ยตนเอง ไม่ไดเ้รียนเฉพาะทฤษฎีเท่านั้น แต่ได้
ประสบการณ์จริงดว้ย” 
    “สอนการปรับตวัอยูร่วมกนัในสงัคมซ่ึงไม่ใช่ครอบครัวตนเอง” 
    “ความรับผดิชอบในการเรียน การสแกนน้ิวเขา้และออก” 
    “มีท่ีใหเ้รียนต่อเม่ือจบการศึกษา” 
    ผูป้กครองส่วนใหญ่เห็นว่าการจดัการเรียนการสอนท่ีไดเ้รียนดว้ยและได้
ฝึกปฏิบติัดว้ยเป็นส่ิงท่ีดี เพราะท าให้บุตรหลานตนไดรั้บประสบการณ์จริงในการท างาน  และผล
พลอยไดท่ี้ไดรั้บมากกว่านั้น คือ การไดฝึ้กความอดทน ความรับผิดชอบ การปรับตวัอยู่ร่วมใน
สังคมท าใหก้ลา้แสดงออก กระตือรือร้น และบุตรหลานมีความเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน 
   3. ผูน้ า/ผูบ้ริหาร 
    “ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ มีมุมมองว่าสังคมควรเนน้การเรียนแบบอาชีวศึกษา  
จบแลว้ไดง้านท า มีการบริหารจดัการเก่ง” 
    “ผูบ้ริหารมีเมตตา เท่าท่ีสมัผสัและเห็นได”้ 
    “ผูบ้ริหาร พูดเพราะ ใจดี ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว เป็น
เหมือนแม่ท่ีดูแลลูกๆ” 
    ผูป้กครองหลายท่านเห็นว่าผูน้ าและผูบ้ริหารมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จ
ของสถาบนัการศึกษา เพราะการเติบโตและความส าเร็จนั้นมาจากวิสัยทศัน์ของผูน้ าการบริหาร
จดัการท่ีดี รวมถึงการคุณลกัษณะท่ีมีความเมตตา ดูแลทุกคนเสมือนคนในครอบครัว 
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   4. นกัเรียน 
    “เดก็จบแลว้มีคุณภาพ มีงานท าท่ีดี” 
    “ท าให้เด็กมีความส าเร็จ ไดรู้้จกัสังคมก่อนเด็กสายสามญั ไดท้  างานก่อน      
มีความเป็นผูน้ า  รู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น” 
    “เดก็ไดป้ระสบการณ์ชีวิต ท าใหเ้ป็นผูใ้หญ่” 
    “เดก็มีความรับผดิชอบมากข้ึน บุคลิกดีข้ึน เป็นผูใ้หญ่มากข้ึน เรียบร้อยข้ึน” 
    ผูป้กครองหลายท่านเห็นว่า นักเรียนเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความส าเร็จของ
สถาบนัการศึกษา โดยผลผลิตท่ีไดต้อ้งเป็นนกัเรียนท่ีมีคุณภาพ ไดป้ระสบการณ์การท างานก่อนเรียน
จบ และเม่ือจบแลว้มีงานท าท่ีดี มีความรับผดิชอบ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีความเป็นผูน้ า 
   5. ผูป้กครอง 
    “ร่วมตดัสินใจกบัลูก เพราะเห็นวา่เรียนแลว้จะไดง้านท า” 
    “เป็นคนหาขอ้มูลให้ลูกเอง ว่าเรียนท่ีน่ีแลว้น่าจะดีเพราะมีคนรู้จกัให้ลูก
เรียนท่ีน่ีเหมือนกนั” 
    “การเรียนท่ีน่ีคุณแม่เป็นผู ้หาข้อมูล ช้ีแนะ เพราะเห็นลูกชอบช่าง 
ตดัสินใจร่วมกนั” 
    “ช่วยเหลือผูป้กครอง ท าให้ประหยดัไปไดม้าก เพราะนกัศึกษาเรียนดว้ย   
ไดเ้งินดว้ยจากการท างาน” 
    “แบ่งเบาภาระผูป้กครองท่ีมีรายไดน้อ้ย” 
    “ช่วยเหลือผูป้กครองท่ีไม่มีเงิน ไม่ตอ้งออกค่าใชจ่้าย” 
    ผูป้กครองหลายท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ศึกษาของบุตรหลาน  
รวมถึงการหาข่าวสารขอ้มูลให้กบับุตรหลานตน หากเห็นผูท่ี้เคยเรียนแลว้ไดผ้ลดี ก็ตอ้งการให้บุตร
หลานตนไดเ้รียนดว้ย และเหตุผลส่วนหน่ึงในการให้บุตรหลานเขา้ศึกษาในระบบการเรียนเช่นน้ีคือ  
การแบ่งเบาภาระผูป้กครอง เพราะผูป้กครองหลายท่านมีรายไดไ้ม่มาก สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายไป
ไดม้าก 
   6.  ครูอาจารย ์
    “อาจารย ์ ใหข้อ้แนะน า  ใหค้วามรู้” 
    “อาจารยส์อนดี ใหก้ารดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดี” 
    “อาจารยส์อนดี เอาใจใส่เดก็ดีมาก 
    “อาจารยส์อนไป เล่นกบัเด็กไป ไม่ serious เหมาะกบัเด็กเรียนไม่เก่ง  
เพราะเดก็ตอ้งท างานหนกัอยูแ่ลว้ ชอบใหเ้นน้ปฏิบติัมากกวา่” 
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    ผูป้กครองหลายท่านเห็นว่าผูส้อนมีส่วนส าคัญในการท าให้สถาบัน 
การศึกษาประสบความส าเร็จเพราะเป็นผูใ้ห้ความรู้ ให้ขอ้แนะน า มีเทคนิคการสอนท่ีผ่อนคลาย  
และผูส้อนท่ีมีการดูแลเอาใจใส่นกัเรียนเป็นอยา่งดีมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งมาก 
   7. การส่ือสาร 
    “มีการส่งขอ้ความเขา้ทางโทรศพัท ์แจง้กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน” 
    “มีการส่ือสารขอ้มูลของวิทยาลยัใหเ้ห็นไดง่้าย ทางทีวี” 
    “เห็นลูกเล่าให้ฟังว่า ท่ีโรงเรียนเขามีการแนะแนว มีอาจารยจ์ากโรงเรียน
มาพดูใหฟั้ง” 
    “เขาเขา้ใจเอาการโปรโมทโรงเรียนให้เขา้ไปซึมซบันกัเรียน ม.3 จากทุก
โรงเรียน” 
    ผูป้กครองบางท่านเห็นว่าการส่ือสารของสถาบนัการศึกษามีส่วนส าคญัท่ี
ท าใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบขอ้มูล และมีส่วนต่อการตดัสินใจใหบุ้ตรหลานเขา้เรียน 
   8. การบริหารงาน 
    “เป็นองคก์รทีดีบุคลากรดี มีการประสานงานดี เวลาเด็กมีปัญหาแกปั้ญหา
ไดร้วดเร็ว บางคร้ังแม่ line กบัคุณครูเวลามีปัญหา ครูท่ีศูนยก์จ็ะไปแกปั้ญหา ไปพดูใหท่ี้สาขา” 
“มีระบบการฝึกพนกังาน วางกฎระเบียบดี ระบบงานดี” 
    ผูป้กครองบางส่วนเห็นวา่ สถาบนัการศึกษามีการบริหารงานท่ีดีสามารถแกปั้ญหา 
เวลาเดก็นกัเรียนมีปัญหา  สามารถจดัการแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการวางกฎระเบียบและระบบงานท่ีดี 
 

  สรุปองค์ประกอบความส าเร็จจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ได้ทั้งส้ิน 6 องค์ประกอบ 
ดังนี ้
  1. แรงจูงใจ ได้แก่ โอกาสในการได้งานท าเม่ือเรียนจบ รายได้ขณะเรียน 
สวสัดิการ  สิทธิประโยชน์ ช่ือเสียงขององคก์ร การแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง 
  2. การจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การจดัการเรียนท่ีไดเ้รียนดว้ยและไดฝึ้กปฏิบติั 
ด้วย ได้รับประสบการณ์จริงในการท างานและเป็นการได้ฝึกเด็กนักเรียนให้มีความอดทน ความ
รับผดิชอบ  การปรับตวัอยูร่่วมในสงัคมท าใหก้ลา้แสดงออก กระตือรือร้น มีความเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน 
  3. ผูน้ า/บริหาร การเติบโตและความส าเร็จนั้นมาจากวิสัยทศัน์ของผูน้ ามีการ
บริหารจดัการท่ีดี รวมถึงมีคุณลกัษณะท่ีมีความเมตตา ดูแลทุกคนเสมือนคนในครอบครัว 
  4. นักเรียน คือ ผลผลิตท่ีได้  ตอ้งเป็นนักเรียนท่ีมีคุณภาพ จบแลว้ท างานได ้       
มีงานท าท่ีดี มีความรับผดิชอบ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีความเป็นผูน้ า 
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  5. ผูป้กครอง  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ศึกษาของบุตรหลาน รวมถึงการหา
ข่าวสารขอ้มูลให้กบับุตรหลานตน หากเห็นผูท่ี้เคยเรียนแลว้ไดผ้ลดี ก็ตอ้งการให้บุตรหลานตนไดเ้รียน
ดว้ย และเหตุผลส่วนหน่ึงในการใหบุ้ตรหลานเขา้ศึกษาในระบบการเรียนเช่นน้ีคือ การแบ่งเบาภาระ  เพราะ
ผูป้กครองหลายท่านมีรายไดไ้ม่มาก สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายไปไดม้าก 
  6. ครูอาจารย์ เ ป็นผู ้มี ส่วนส าคัญในการท าให้สถาบันการศึกษาประสบ
ความส าเร็จเพราะเป็นผูใ้หค้วามรู้ ใหข้อ้แนะน า การมีเทคนิคการสอนท่ีผอ่นคลายและมีการดูแลเอา
ใจใส่นกัเรียนเป็นอยา่งดีมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งมาก 
  7. การส่ือสาร การส่ือสารผา่นส่ือท่ีเขา้ถึงกลุ่มนกัเรียน ผูป้กครองไดง่้าย  ท าใหมี้
ผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ศึกษาของนกัเรียน 
  8. การบริหารงาน  คือ การบริหารอย่างเป็นระบบ มีกฎระเบียบท่ีดีทั้งกบับุคลากร 
ในสถาบนัการศึกษาและนกัเรียน รวมถึงการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วเวลาเดก็นกัเรียนมีปัญหา   
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ตารางท่ี 11 สรุปองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร นกัเรียน และผูป้กครอง 
 องค์ประกอบ ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

การบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
1.  นโยบายและผูน้ า - ผูป้ระกอบการบริษทัเอาจริงกบัระบบ

การศึกษาแบบทวิภาคี 
- การใหค้นในองคก์รเคารพการจดั
การศึกษาขององคก์ร 

- ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนการจดั
การศึกษาอยา่งเตม็ท่ี 

- เป็นนกัการศึกษาและนกัธุรกิจ มีสอง
มุมท่ีผสมผสานและสลบักนัไปตาม
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

- สามารถแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจได้
ทนัที 

- มีความเอาจริงเอาจงัต่อการ
ด าเนินงานทุกเร่ือง และเป็นตน้แบบ
ท่ีดี 

- ใหค้วามส าคญัต่อการจดัการศึกษา
และใชห้ลกัการบริหารอยา่งคนใน
ครอบครัว ใหค้วามเป็นกนัเอง มี
เมตตา 

- ผูน้ ามีส่วนส าคญัท่ีท าให้
สถาบนัการศึกษาจดัการศึกษา
ไดป้ระสบความส าเร็จเพราะ
เป็นผูท่ี้ดูแลบริหารจดัการทุก
เร่ืองในสถาบนัการศึกษา 

- คุณลกัษณะส าคญัท่ีผูน้ าพึงมี 
คือ การมีวิสยัทศัน ์ การดูแล
เอาใจใส่อยา่งทัว่ถึง ความเป็น
กนัเองกบันกัเรียน สามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย 

- การเติบโตและความส าเร็จมา
จากวิสยัทศันข์องผูน้ า การ
บริหารจดัการท่ีดี 

- คุณลกัษณะท่ีมีความเมตตา ดูแล
ทุกคนเสมือนคนในครอบครัว 

 

- สถานประกอบการตอ้งมีนโยบาย
เอาจริงกบัการจดัการศึกษาแบบ
ทวิภาคี 

- ผูน้ าตอ้งใหก้ารสนบัสนุนการจดั
การศึกษาอยา่งเตม็ท่ีและเอาจริง
เอาจงัต่อการด าเนินงานทุกเร่ือง  

- ผูน้ าตอ้งมีคุณลกัษณะของนกั
การศึกษาและนกัธุรกิจผสมผสาน
กนั 

- ผูน้ าตอ้งมีคุณลกัษณะส าคญัคือ
การมีวิสยัทศัน ์ การดูแลเอาใจใส่
อยา่งทัว่ถึง ความเป็นกนัเอง มี
เมตตา  สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและ
เป็นตน้แบบท่ีดี 

 
 

ตารางท่ี 11  สรุปองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร นกัเรียน  

232



 

 

 

                    และผูป้กครอง (ต่อ) 
 องค์ประกอบ ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ) 
1. วฒันธรรมองคก์ร - การสร้างวฒันธรรมองคก์รเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 

วฒันธรรมเป็นส่วนส าคญัในการหล่อหลอม
นกัศึกษาใหมี้คุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ 

- วฒันธรรมภายในท่ีเขม้แขง็และปลูกฝังใหก้บั
นกัเรียนมีคุณลกัษณะตามวฒันธรรมนั้น คือ การ
มี Industry mind 

- วฒันธรรมองคก์รเป็นส่ิงส าคญัท่ีปลกูฝังใหก้บั
นกัเรียนผา่นการเรียนการสอน ส่ิงแวดลอ้ม และ
กิจกรรมต่างๆ 

  - สร้างวฒันธรรมภายในท่ีเขม้แขง็และหล่อ
หลอมวฒันธรรมนั้นใหก้ลายเป็น
คุณสมบติัของนกัศึกษา 

- ปลูกฝังวฒันธรรมนั้นใหก้บันกัเรียนผา่น
หลกัสูตร  การเรียนการสอน 
สภาพแวดลอ้ม และกิจกรรมต่างๆ 

- การใหค้วามส าคญักบัการสร้างวฒันธรรม
ภายในสถาบนัการศึกษา 

3.  การจดัการเชิงกล
ยทุธ์ 

- มีการบริหารงานท่ีเช่ือมโยงกบักลยทุธ์องคก์ร 
- บริหารงานดว้ย PDCA 
- การบริหารงานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวต้าม
วถีิขององคก์รแม่ 

- สถาบนัเป็น business unit ท่ีแยกกนับริหาร
จดัการ 

- สถาบนัเป็นหน่วยงานหน่ึงในฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์

 - มีบุคลากรดี 
- มีการประสานงานดี 
- แกไ้ขปัญหาของนกัเรียน
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

- มีระบบการฝึกพนกังาน 
วางกฎระเบียบดี ระบบงาน
ดี 

- การบริหารงานสถาบนัการศึกษาท่ี
เช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์รและ
บริหารไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวด้ว้ยวถีิ
การบริหารขององคก์รแม่ 

- การน าเคร่ืองมือการบริหารจดัการมาใช้
ในการบริหารงาน เช่น PDCA 

- มีการจดัองคก์รท่ีเหมาะสมตามบริบทของ
สถาบนัการศึกษานั้นๆ 
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                   ผูป้กครอง (ต่อ) 
 องค์ประกอบ ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ) 
3. การจดัการเชิงกลยทุธ์

(ต่อ) 
- มีการกระจายอ านาจ มีต าแหน่งหนา้ท่ี
ชดัเจนและใหทุ้กคนมีส่วนร่วม 

- การมี Strategic formula 
- มีการจดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีชดัเจน  
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศันท่ี์ไดว้างไว ้

- จดัท าแผนกลยทุธ์ร่วมกบัฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์ จดัท าแผนการเรียน
อยา่งต่อเน่ืองเป็นกลยทุธ์ท่ีดึงดูดและ
รักษาใหพ้นกังานท างานอยา่งต่อเน่ือง 

- การใชก้ลยทุธ์ WIN-WIN” 

  - มีบุคลกรท่ีดี มีการประสานงานและ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีรวดเร็ว 
มีระบบการฝึกนกัเรียนเพื่อเป็น
พนกังานท่ีดี 

4. งบประมาณ - มีงบประมาณ ทรัพยากรพร้อมและ
เพียงพอในการด าเนินการ 

- งบประมาณไดรั้บการสนบัสนุนจาก
บริษทัแม่ 

- ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณและ
ผูบ้ริหารตอ้งทราบงบประมาณและ
การเขา้ถึงก าไร 

  - มีงบประมาณ  ทรัพยากรพร้อมและ
เพียงพอในการด าเนินการโดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากบริษทัแม่ 

- ผูบ้ริหารตอ้งทราบและเขา้ใจการ 
บริหารงบประมาณและความ คุม้
ค่าท่ีไดรั้บ 
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                   ผูป้กครอง (ต่อ) 
 องค์ประกอบ ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

การบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ) 
5. เครือข่ายและสงัคม/ 
    ชุมชน 

- มีการสร้างเครือข่ายท่ีเป็นอาชีวศึกษา  มี
เครือข่ายในสงักดั สอศ. และท าความ
ร่วมมือกบัสพฐ.ท าโครงการวิจยัร่วมมือ
กนัจดัการเรียนสายอาชีพในมธัยมปลาย 

- สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอก 
ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวะ  ฝ่ายพฒันาชุมชนจงัหวดั  โรงเรียน
ประถมศึกษา สมาคม ฝ่ายพฒันาสงัคม
ของบริษทั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยขีอง
องคก์ร และหานกัศึกษาเขา้รับ
ทุนการศึกษา 

- เนน้ความจริงใจท่ีมีต่อเครือข่าย 
- เครือข่ายภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน ตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจต่อ
การจดัการศึกษา 

- เนน้การสร้างเครือข่ายกบัสถาน
ประกอบการในเชิงรุก 

  - มีแผนการสร้างเครือข่ายเชิงรุกท่ี
ชดัเจน 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ภายนอกทั้งท่ีเป็นโรงเรียน
อาชีวศึกษา โรงเรียนในสงักดั
สพฐ.บริษทั  สังคม ชุมชน
โดยรอบ เพื่อแนะน าองคค์วามรู้ 
และเทคโนโลยวีิชาชีพขององคก์ร 

- สร้างเครือข่ายภายในไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบั ให้
เกิดความเขา้ใจต่อการจดัการ
การศึกษาขององคก์ร 
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                   ผูป้กครอง (ต่อ) 
 องค์ประกอบ ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ) 
6. การตลาด - การใหน้กัเรียนและผูป้กครองพดูเอง 

เดก็เป็นผูบ้ริหารในอนาคตท่ีจบัตอ้งได ้
- การท าส่ือโฆษณาออกสู่สายตา
ประชาชนทางโทรทศัน ์

- บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ์วทิยาลยั 

- จดัท าบทความ วรสาร ออกเผยแพร่แก่
สังคม เวบ็ไซต ์และใหทุ้นการศึกษา 

- การออกเยีย่มเยยีนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
- บุคลากรทุกคนช่วยกนัพดูเร่ืองของ
องคก์รไม่วา่จะเป็น ผูบ้ริหาร หรือ 
อาจารย ์

 - การส่งขอ้ความเขา้ทางโทรศพัท์
แจง้กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

- ใชส่ื้อท่ีเห็นไดง่้าย เช่น โทรทศัน ์
- จากการแนะแนวของอาจารยท่ี์
โรงเรียน 

- การประชาสมัพนัธ์ท่ีเขา้ถึง
นกัเรียนม.3 ทุกโรงเรียน 

- เนน้การประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์
สถาบนัการศึกษา และองคก์รให้
นกัเรียน และผูป้กครองเกิดความ
เขา้ใจและยอมรับระบบการจดั
การศึกษาของสถาบนัประกอบการ 

- การประชาสัมพนัธ์ท่ีไดผ้ลมาก คือ  
การใหน้กัเรียนและผูป้กครองท่ีได้
เคยสัมผสัการศึกษาลกัษณะน้ีเป็นผู ้
ประชาสัมพนัธ์ บอกต่อเอง 

- การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือท่ี
หลากหลายและต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้ขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด 

- ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งเป็น
นกัประชาสัมพนัธ์ดว้ย 
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                   ผูป้กครอง(ต่อ) 
 องค์ประกอบ ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ) 
7. การประเมินผล - มีการน า KPIs มาปรับใช ้

- การประกนัคุณภาพมีทั้งเป็นไปตาม
ระเบียบราชการและผสมแนวทางของ
องคก์รเองดว้ย 

- การประกนัคุณภาพก าหนดตาม core 
value ขององคก์ร ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้น
วชิาการ พฤติกรรม วชิาชีพ 

- ตอ้งมีการประเมินจากภายนอกองคก์ร 
จากผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง เช่น สมศ. 
ผูป้กครอง หน่วยงานเอกชน 

  - การประเมินผลและการประกนั
คุณภาพสถาบนัการศึกษาตอ้งมีความ
เป็นลกัษณะเฉพาะ และเป็นเอกเทศ 
ไม่ใช่การประเมินดว้ยระบบของ 

     สมศ. เพียงอยา่งเดียว 
- มีการประเมินผลความพึงพอใจจาก
บุคคลหรือองคก์รภายนอกท่ีเป็นผูใ้ช้
ผลผลิต คือ นกัเรียน  

8. หลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอน 

- การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
- เนน้ทฤษฎีและการปฏิบติั 
- เนน้ Work-based learning 
- บรรจุ Core value ไวใ้นหลกัสูตร 
- เม่ือเรียนจบหลกัสูตรไดรั้บใบผา่นงาน
และประกาศนียบตัร 

- เนน้การท างานจากสถานท่ีจริง ได้
ประสบการณ์จริง เป็น Work-
based learning 

- จดัการเรียนรู้จากการปฎิบติั(on-
the-job training) และการสอนเป็น
ช้ินงาน (Project-based-learning) 

- เนน้การพฒันานกัศึกษาดา้น
วิชาการบวก soft side 

- การจดัการเรียนการสอนแบบทวิ
ภาคีท่ีมีการเรียนและการฝึก
ปฏิบติัไปพร้อมกนัเป็นส่ิงท่ีดี
และเป็นประโยชน์ 

- นกัศึกษามีโอกาสไดท้ างานจริง
ในสถานประกอบการเสมือน
เป็นพนกังาน 

 

- การน าหลกัสูตรฐานสมรรถนะมาใช้
ในการเรียนการสอน 

- การบรรจุ Core value และวฒันธรรม
องคก์รในหลกัสูตร 

- การจดัการเรียนการสอนท่ีเรียนดว้ย
และไดฝึ้กปฎิบติ้ท าใหไ้ด้
ประสบการณ์จริงในการท างาน 
(Work-based learning) 
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                   ผูป้กครอง(ต่อ) 
 องค์ประกอบ ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ) 
8. หลกัสูตรและการจดัการ 
     เรียนการสอน (ต่อ) 

  - สถาบนัมีการปลูกฝังทกัษะท่ีจะ
ส่งเสริมคุณลกัษณะของนกัศึกษาใน
การท างานในอนาคต 

- การเนน้ soft side การแกไ้ขปัญหา 
ฝึกความอดทน  ความรับผดิชอบการ
ปรับตวัอยูร่่วมในสงัคม ท าใหก้ลา้
แสดงออก  กระตือรือร้น  มีความ
เป็นผูใ้หญ่มากยิง่ข้ึน 

-   เม่ือเรียนจบมีการแสดงความส าเร็จ 
    ดว้ยใบผา่นงานและประกาศนียบตัร 

9. ผูส้อนและบุคลากร - การมีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพอยา่ง
ชดัเจน 

- ครูฝึกตอ้งเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญทางอาชีพ 
- มีทกัษะในการสอนนกัเรียนใหเ้กิดความรู้ 
ทกัษะ ทศันคติท่ีดี 

- มาจากสายการศึกษาคร่ึงหน่ึง สายธุรกิจ
คร่ึงหน่ึง 

- มีความรับผดิชอบสูง 

- เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ 
- ดูแลเอาใจใส่เวลาเกิดปัญหาต่างๆ  
ใหค้วามช่วยเหลือเสมือนเป็นคนใน
ครอบครัว 

- ใชช่้องทางการส่ือสารท่ีสามารถท่ี
นกัศึกษาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เช่น 
ทาง Social network 

- เป็นผูใ้หค้วามรู้  ขอ้แนะน า 
- มีเทคนิคการสอนท่ีผอ่นคลาย 
- ดูแลเอาใจใส่นกัเรียนเป็นอยา่งดี 

- เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางสายอาชีพ
เก่ียวกบัธุรกิจขององคก์ร 

- มาจากสายการศึกษาคร่ึงหน่ึง สาย
ธุรกิจคร่ึงหน่ึง 

- มีทกัษะการสอนใหน้กัเรียนเกิด
ความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีดี 

- มีความรับผดิชอบสูง เอาใจใส่ดูแล
นกัเรียนเป็นอยา่งดี 

10. นกัเรียน -  มีความเขา้ต่อระบบทวภิาคีวา่ไม่เหมือน
ระบบการเรียนท่ีผา่นมา 

- มีคุณภาพเม่ือจบแลว้ท างานไดจ้ริง 
 

- สถาบนัสามารถผลิตนกัศึกษาท่ีมี
คุณภาพ เป็นผูมี้ความรู้สามารถท างาน
ไดจ้ริง  มีคุณลกัษณะท่ีกลุ่มธุรกิจนั้น
ตอ้งการ 

- นกัเรียนท่ีมีคุณภาพ 
- ไดป้ระสบการณ์การท างานก่อน
เรียนจบ 

- จบแลว้มีงานท าท่ีดี 

- มีความเขา้ใจต่อการจดัการเรียน
ระบบทวภิาคีวา่มีความแตกต่างจาก
ระบบการเรียนท่ีเคยผา่นมา 
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                   ผูป้กครอง (ต่อ) 
 องค์ประกอบ ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ) 
10. นกัเรียน (ต่อ) - เรียนจบมีงานท า 100% 

- ความเร็วในการไดง้านท า อตัรา
เงินเดือน ต าแหน่งท่ีไดรั้บ 

 

 - มีความรับผดิชอบ ท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้มีมีความอดทน มีความ
เป็นผูน้ า 

- มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะตรงตาม
หลกัปรัชญาของสถาบนัการศึกษา 
และตรงตามความตอ้งการของธุรกิจ 
สามารถท างานไดจ้ริง 

- ไดง้านท า 100%  โดยอตัโนมติัหรือ  
มีความเร็วมากในการไดง้านท าอตัรา
เงินเดือนท่ีไดแ้ละต าแหน่งท่ีไดรั้บ 

11. ผูป้กครอง - ผูป้กครองเป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จของการจดัการศึกษาท่ีน่ี
เพราะเป็นผูมี้ส่วนส าคญัในการตดัสินใจ
ใหน้กัเรียนเลือกเรียน 

- มีความเขา้ใจต่อระบบทวภิาควา่ไม่
เหมือนระบบปกติท่ีเคยผา่นมา 

- ใชว้ธีิการส่ือสารใหผู้ป้กครองและชุมชน
เขา้ใจวา่การจดัการศึกษาของสถาบนั
ไม่ใช่การเอาเปรียบโดยเอาเดก็มาใชง้าน 
แต่เดก็ไดเ้ร่ืองอาชีพ อนาคตและความ
มัน่คง ส่วนสถานประกอบการไดเ้ร่ือง
อตัราก าลงัคนในการท างาน 

 - เป็นผูห้าขอ้มูลแหล่งศึกษาใหบุ้ตร
หลาน 
- เป็นผูร่้วมตดัสินใจในการเขา้ศึกษา
ของบุตรหลาน 
 

- มีความเขา้ใจต่อการจดัการเรียน   
  ระบบทวภิาคีวา่ไม่เหมือนการเรียน   
  ระบบปกติท่ีเคยผา่นมา 
- ใชว้ธีิการส่ือสารท่ีเขา้ถึงผูป้กครอง 
- ใหเ้ขา้ใจและเห็นประโยชน์ของการ 
   เรียนสายอาชีพ   
- เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการหา 
  แหล่งขอ้มูลและตดัสินใจ 
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                   ผูป้กครอง (ต่อ) 
 องค์ประกอบ ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

การจดัการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ) 

12. แรงจูงใจในการเรียน  - การมองหาโอกาสในการได้
งานท าเม่ือเรียนจบ 

- การมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
- ช่ือเสียงขององคก์ร
ภาพลกัษณ์ความมัน่คง 

- วฒิุการศึกษา 
- มีโอกาสไดง้านท ามากกวา่การ
เรียนแบบอ่ืน 

- มีการฝึกงานขณะเรียน  
- มีรายไดต้ั้งแต่เรียน ไดรั้บ 
- สวสัดิการ สิทธิประโยชนต่์างๆ 
จากบริษทั 

- การแบ่งเบาผูป้กครอง 
- ช่ือเสียงของบริษทั 

- วฒิุการศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ความส าเร็จ 

- การมีงานท าและโอกาส
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

- ผลตอบแทนท่ีไดรั้บขณะเรียน 
- ช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา
และองคก์ร 

13. สภาพแวดลอ้ม - การมีส่ือวสัดุอุปกรณ์จริงเม่ือลงฝึก
ปฏิบติัในร้าน 

- อุปกรณ์สมยัใหม่เป็นปัจจุบนั 
- ส่ิงแวดลอ้มร่มร่ืน มีตน้ไมใ้หญ่ ร่มร่ืน 
- มีกิจกรรมใหน้กัศึกษาท าหลงัเวลาเลิก 
   เรียน เพ่ือผอ่นคลาย 
- การเดินทางสะดวกและตั้งใกลท่ี้ 
  ฝึกงาน 

-สภาพแวดลอ้มท่ีดีท าใหส้ถาบนั 
 น่าอยูท่ ั้งท่ีตั้งท่ีเดินทางไดส้ะดวก 
  อยูติ่ดกบัสถานท่ีฝึกงาน 
- การมีสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน 
- การมีกิจกรรมใหน้กัเรียนไดมี้
ส่วนร่วม 

 - วสัดุอุปกรณ์ในการฝึกเป็นของจริง 
   และทนัสมยั 
- ส่ิงแวดลอ้มภายในสถาบนัน่าอยู ่ 
   ร่มร่ืน 
- การเดินทางสะดวก 
- มีกิจกรรมใหน้กัเรียนไดค้ลายเครียด 
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                   ผูป้กครอง (ต่อ) 
 องค์ประกอบ ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เช่ือมโยงต่อสถาบันการศึกษา  

14. การจดัการทรัพยากร 
      มนุษย ์

 - สถาบนัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ  
   เชิงกลยทุธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
- โรงเรียนเป็น training center ส าหรับนกัเรียน

และคนขององคก์รในอนาคต 
- นกัเรียนกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ช่ือ 
   กนัตั้งแต่วนัแรก เม่ือนกัเรียนมอบตวัจะ 
   ถือเสมือนเป็นพนกังานขององคก์ร 
- การวางแผนอตัราก าลงัขององคก์รจะ เช่ือมโยง 
    กบัอตัราการรับนกัเรียนตามการขยายธุรกิจ 
- ฝ่ายฝึกอบรมของบริษทัเขา้มามีส่วน 
  ร่วมในการจดัหลกัสูตรฝึกอบรม 
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดูแลเร่ืองการจ่ายค่า ตอบแทน 
- การดูแล ใหค้วามรู้เร่ืองการสมคัรงาน 
  เม่ือเรียนจบ 

  - ใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์จริงในการเรียนและการ
ฝึกปฏิบติั 

- สถานท่ี อุปกรณ์การสอนสมยัใหม่ทนักบั
ปัจจุบนั และมีเพียงพอ 

- สถานทีตั้งเดินทางไปมาไดส้ะดวก 
- สภาพแวดลอ้มภายในสถาบนัการศึกษา 

ร่มร่ืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ และไมพุ้ม่รอบตวั
อาคาร มีศาลาพกัผอ่น 

- มีกิจกรรมหลงัเลิกเรียน เพื่อผอ่นคลาย 
เข่น มีสนามกีฬา              โรงภาพยนตร์ 
เป็นตน้ 

   5. กฎหมาย - มีกฎหมายบงัคบัใหบ้ริษทัมีการ จดัการศึกษา
ระบบทวิภาคี 
- การมีกฎหมายบงัคบัใหผูป้ระกอบการ ตอ้ง

ท าหรือรวมกลุ่มท า จะท าใหร้ะบบอาชีวศึกษา
เขม้แขง็ เยาวชนในประเทศจะมีทกัษะ 
ทศันคติ มีผลการปฏิบติังานท่ีดี 

  - มีกฎหมายบงัคบัใหบ้ริษทัมีการ 
  จดัการศึกษาระบบทวิภาคี 
- การมีกฎหมายบงัคบัให ้ผูป้ระกอบการ  
  ตอ้งท าหรือรวมกลุ่มท า จะท าใหร้ะบบ 
  อาชีวศึกษาเขม้แขง็ เยาวชนในประเทศ 
  จะมีทกัษะทศันคติ มีผลการปฏิบติังานท่ีดี 
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 ผูว้ิจัยน าขอ้มูลท่ีได้จากการสังเคราะห์เอกสารและผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
นักเรียน และผูป้กครองมาสรุปเป็นองค์ประกอบของการจดัการศึกษาไดเ้ป็น องคป์ระกอบหลกั     
3 ดา้น ไดแ้ก่  1) การบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย 67  
องค์ประกอบย่อย 2) การจัดการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
ประกอบดว้ย 66 องคป์ระกอบย่อย 3) การบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการขนาด
ใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา ประกอบดว้ย 24 องคป์ระกอบย่อยรวมทั้งส้ิน 157 ตวับ่งช้ี   
ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 12  ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 

การบริหารสถาบัน 
การศึกษาในสถาน

ประกอบการขนาดใหญ่ 

ตัว
บ่งช้ี 

การจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา 

ในสถานประกอบการ  
ขนาดใหญ่ 

ตัว
บ่งช้ี 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของสถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงต่อ

สถาบันการศึกษา 

ตัว
บ่งช้ี 

1.  วสิยัทศัน์ พนัธกิจ  
      เป้าหมาย  วตัถุประสงค ์
2.  นโยบายของ  
     สถาบนัการศึกษา 
3.  การมอบอ านาจหนา้ท่ี 
4.  การวางแผนกลยทุธ์/การ      
     วางแผนงาน 
5.  การจดัองคก์ร 
6.  การบริหารงานบุคคล 
7.  การวนิิจฉยัสัง่การ/การ 
    อ  านวยการ 
8.  การประสานงานภายใน 
9.  การรายงาน 
10. การบริหารงบประมาณ 
11. ผูน้  า/ผูบ้ริหาร 
12. การตลาด/การ   
      ประชาสมัพนัธ์ 
13. การประเมินผล/การ 
      ประกนัคุณภาพ 
14. การสร้างเครือข่าย 
      ความสมัพนัธ ์

4 
 
5 
4 
8 
5 
7 
3 
2 
3 
5 
5 
6 
4 
6 
 

1.  หลกัสูตร 
2.  วธีิการสอนและการจดัการ 
     เรียนรู้ 
3.  ผูส้อน 
4.  นกัเรียน 
5.  กิจกรรมนกัเรียน 
6.  ระบบการดูแลนกัเรียน 
7.  ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลย ี
8.  สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
9.  ความพร้อมของสถาน   
     ประกอบการในการจดั 
     การศึกษา 
10. ส่ิงจูงใจและประโยชน์ท่ี 
      นกัเรียนไดรั้บ 

7 
8 
6 
7 
8 
6 
4 
5 
8 
 
7 

1.  กลยทุธ์การบริหาร 
     ทรัพยากรมนุษย ์
2.  การวางแผนอตัราก าลงั  
     สรรหาวา่จา้ง 
3.  การพฒันาบุคลากร 
4.  ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
5.  การดึงดูดและรักษาพนกังาน 
6.  การประเมินผลการปฏิบติังาน 

3 
4 
5 
3 
4 
5 
 

 67  66  24 
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ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน 
        ประกอบการขนาดใหญ่ 
 

 2.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงได้แก่ ผูบ้ริหารและอาจารยข์อง
สถาบันการศึกษา จ านวน 239 คน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา  
ประสบการณ์การท างาน สถาบนัการศึกษา ต าแหน่ง โดยการแจกแจงความถ่ึ  ร้อยละค่าเฉล่ีย  ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าต ่าสุด  ค่าสุงสุด  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริหารและอาจารย ์
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   
     1.  ชาย 104 43.5 
     2.  หญิง 135 56.5 

รวม 239 100.0 
2.  การศึกษา   
    1.  อนุปริญญา 2 8 
    2.  ปริญญาตรี 173 72.4 
    3.  ปริญญาโท 62 25.9 
    4.  ปริญญาเอก 2 8 

รวม 239 100.0 
3.  สถาบันการศึกษา   
     1.  วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 92 38.5 
     2.  วิทยาลยัเทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ 31 13.0 
     3.  วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์ 26 10.9 
     4.  วิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี 81 33.9 
     5.  ศนูยก์ารเรียนเอสแอนดพ์ี 9 3.8 

รวม 239 100.0 
4.  ต าแหน่ง   
     1.  ผูบ้ริหาร 8 3.35 
     2.  อาจารย ์ 231 96.65 

รวม 239 100.0 
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 จากตารางท่ี 13 พบว่าผูบ้ริหารและอาจารยจ์  านวน 239 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 135  
คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 การศึกษาโดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 173 คน     
คิดเป็นร้อยละ 72.4 รองลงมาจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9  
ผูจ้บการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาเอกมีจ านวน 2 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 8   
สถาบนัการศึกษาท่ีสังกดัส่วนใหญ่เป็นวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ จ  านวน 92 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 38.5 รองลงมา ไดแ้ก่ วิทยาลยัไออาร์พีซี  จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9  ล าดบัต่อมาคือ
วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์โตโยตา้ และศูนยก์ารเรียน     
เอสแอนด์พี คิดเป็นร้อยละ 13.0 10.9 และ 3.8 ส าหรับต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารจ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.35 และอาจารยจ์  านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 96.65ตามล าดบั   
 

ตารางท่ี 14  แสดงค่าต ่าสุด สูงสุด ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของอายแุละประสบการณ์ 
 (N = 239) 

ข้อมูลส่วนบุคคล MIN MAX  S.D. 

1.  อาย ุ 21 ปี 59 ปี 34 7.65 

2.  ประสบการณ์ 1 ปี 38 ปี 8 7.13 

 
 จากตารางท่ี 14 พบว่า อายขุองผูบ้ริหารและอาจารยสู์งสุดอยูท่ี่ 59 ปี ต ่าสุด 21 ปี มีอายุ
เฉล่ีย 34 ปี ส าหรับประสบการณ์การท างานต ่าสุดอยูท่ี่ 1 ปี สูงสุด 38 ปี ประสบการณ์เฉล่ียอยูท่ี่ 8  ปี 
 

 2.2  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความส าเร็จ
ของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ รายด้าน 
  การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความส าเร็จ
ของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จ านวน  30  ดา้น  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 15  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการ 
                  อาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ รายดา้น 

(N = 239) 
ล าดบั องค์ประกอบ X  S.D. 
1. ส่ิงจูงใจและประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บ 8.0562 1.49730 
2. การดึงดูดและรักษาพนกังาน 8.0418 1.61331 
3. วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ 7.9655 1.40960 
4. ผูส้อน 7.9456 1.41984 
5. ระบบการดูแลนกัเรียน 7.9372 1.39067 
6. การประเมินผลการปฏิบติังาน 7.9163 1.54104 
7. วธีิการสอนและการจดัการเรียนรู้ 7.8870 1.40605 
8. นโยบายของสถาบนัการศึกษา 7.8469 1.32810 
9. หลกัสูตร 7.8213 1.51800 
10. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 7.8089 1.69203 
11. กิจกรรมนกัเรียน 7.7621 1.44573 
12. การวางแผนอตัราก าลงั สรรหาวา่จา้ง 7.6998 1.65977 
13. การประเมินผล/การประกนัคุณภาพ 7.6862 1.62532 
14. การวางแผนกลยทุธ์/การวางแผนงาน 7.6804 1.39093 
15. การสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ 7.6792 1.54011 
16. นกัเรียน 7.6778 1.53184 
17. การพฒันาบุคลากร 7.6770 1.53100 
18. การจดัองคก์ร 7.6527 1.53800 
19. การประสานงานภายใน 7.6485 1.67620 
20. การวนิิจฉยัสัง่การ/การอ านวยการ 7.6290 1.71198 
21. ผูน้ า/ผูบ้ริหาร 7.5743 1.70453 
22. ความพร้อมของสถานประกอบการในการจดัการศึกษา 7.5666 1.55049 
23. การรายงาน 7.5492 1.73506 
24. กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 7.5439 1.66577 
25. สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 7.5406 1.61651 
26. การบริหารงานบุคคล 7.5380 1.64758 
27. ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลย ี 7.5289 1.71600 
28. การตลาด/การ  ประชาสมัพนัธ ์ 7.4795 1.62983 
29. การมอบอ านาจหนา้ท่ี 7.4289 1.70844 
30. การบริหารงบประมาณ 7.3004 1.73446 
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 จากตารางท่ี 15  พบว่าค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบความส าเร็จ
ของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ องค์ประกอบด้านส่ิงจูงใจและ
ประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บอยูใ่นล าดบัสูงท่ีสุด (X =8.0562, S.D. = 1.4973) ส่วนองคป์ระกอบท่ีมี
ค่าเฉล่ียลดลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการดึงดูดและรักษาพนกังาน (X = 8.0418, S.D. = 1.61331) ดา้น
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์(X =7.9655, S.D. =1.40960 ) ส าหรับองคป์ระกอบท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่  ดา้นการบริหารงบประมาณ (X =7.3004, S.D. =1.73446)   
 2.3 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความส าเร็จ
ของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตัวแปรรายข้อ 
  การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบความส าเร็จของ
การจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จ านวน 154 ตวัแปร มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบความส าเร็จของ 
                 การจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตวัแปรรายขอ้ 

(N = 239) 
ล าดบั องค์ประกอบ X  S.D. 
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์   
1. ปรัชญาและเป้าหมายของสถาบนัสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ขององคก์ร 8.2134 1.53409 
2. การก าหนดบทบาท หนา้ท่ี ภารกิจของสถาบนัมีความชดัเจน 8.0126 1.59168 
3. การมีเป้าหมายในการเพิ่มศกัยภาพระบบการท างานของสถาบนัควบคู่กบัการยกระดบั

การศึกษาของพนกังานในองคก์ร 
7.8661 1.50310 

4. การวางเป้าหมายของสถาบนัสมเหตุสมผล สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 7.7699 1.57494 
นโยบายของสถาบนัการศึกษา   
5. นโยบายของสถาบนัสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัขององคก์ร 8.1088 1.53553 
6. มีนโยบายการบริหารสถาบนัเสมือนกบัการบริหารธุรกิจ 7.8201 1.56278 
7. มีนโยบายการบริหารจดัการเชิงรุก ปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นเอกภาพ 7.7448 1.58437 
8. มีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูเ้รียนเสมือนปฏิบติัต่อลกูคา้ในลกัษณะการบริหารธุรกิจ 7.7824 1.46770 
9. มีนโยบายท่ีครอบคลุมสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยผา่นการวเิคราะห์อยา่ง

ละเอียด 
7.7782 1.56276 

การมอบอ านาจหนา้ท่ี   
10. มีการกระจายอ านาจใหก้บับุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ ไดรั้บผดิชอบในการท างาน 7.6151 1.82027 
11. พนกังานท่ีไดรั้บมอบอ านาจมีอ านาจการตดัสินใจเพยีงพอในการท างาน 7.2050 1.98201 
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ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบความส าเร็จของ 
                 การจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตวัแปรรายขอ้ (ต่อ) 

(N = 239) 
ล าดบั องค์ประกอบ X  S.D. 
การมอบอ านาจหนา้ท่ี (ต่อ)   
12. บุคลากรในสถาบนัท่ีไดรั้บมอบอ านาจมีความเขา้ใจพนัธกิจ เป้าหมาย และวธีิการ

ด าเนินงานท่ีชดัเจน 
7.5732 1.76862 

13. การแบ่งงานและหนา้ท่ี ความรับผดิชอบมีความชดัเจน 7.3222 2.01694 
การวางแผนงาน/แผนกลยทุธ ์   
14. แผนกลยทุธ์ของสถาบนัเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์ร 7.7573 1.64741 
15. แผนกลยทุธ์ขององคก์รเนน้การพฒันาบุคลากรและเช่ือมโยงมายงัแผนการด าเนินงาน

ของสถาบนั 
7.7197 1.58806 

16. แผนการด าเนินงานมีความชดัเจน สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 7.6778 1.61946 
17. มีการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน/แผนกลยทุธ์เป็นระยะเพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 7.6611 1.62381 
18. มีกระบวนการไปสู่การจดัการความรู้ (Knowledge Management) ใหเ้กิดการ

แลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบนัการศึกษา 
7.6904 1.61283 

19. มีการจดัท าแผนกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่สงัคม (CSR) อยา่งต่อเน่ือง 7.8954 1.69237 
20. มีการจดัอนัดบัเปรียบเทียบ (Benchmarking) การด าเนินงานกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 

เพื่อพฒันาระบบการท างานและการเรียนการสอน 
7.4477 1.89326 

21. ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมดา้นต่างๆ ภายในสถาบนั 7.5941 1.71943 
การจดัองคก์ร   
22. การจดัโครงสร้างของสถาบนัท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมขององคก์รหลกั 7.7824 1.57806 
23. มีโครงสร้างและหน่วยงานยอ่ยชดัเจน เหมาะสม 7.6360 1.73366 
24 การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตก้ารดูแลของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์หรือมีการท างานท่ี

เช่ือมโยงกนั 
7.4477 1.78591 

25. การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตบ้อร์ดอ านวยการท่ีมีผูบ้ริหารสถาบนัและองคก์รร่วม
รับทราบและช้ีแนะ 

7.7615 1.81660 

26. การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตห้น่วยธุรกิจ (Business unit) ในองคก์ร เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของหน่วยงานปฏิบติัการในองคก์รโดยตรง 

7.6360 1.71661 

การบริหารงานบุคคลของสถาบนั   
27. บุคลากรของสถาบนัเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของสถาบนั 7.8117 1.63281 
28. บุคลากรของสถาบนัและพนกังานในองคก์รเขา้ใจและเช่ือมัน่การจดัระบบการศึกษาของ

องคก์ร 
7.8326 1.61831 

29. การจดัคนท่ีมีความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีท า 7.6318 1.82835 
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                 การจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตวัแปรรายขอ้ (ต่อ) 

(N = 239) 
ล าดบั องค์ประกอบ X  S.D. 
การบริหารงานบุคคลของสถาบนั (ต่อ)   
30. มีการจดัฝึกอบรมพฒันาบุคลากรในสถาบนัอยา่งสม ่าเสมอ 7.6569 1.81018 
31. มีระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดึงดูดต่อบุคลากรใหเ้กิดความรักสถาบนั 7.3138 2.06965 
32. มีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพส าหรับบุคลากรในสถาบนัอยา่งชดัเจน 7.2971 2.00829 
33. บุคลากรไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสมตามผลงาน 7.2218 2.00341 

การวนิิจฉยัสัง่การ/การอ านวยการ   

34. ผูบ้ริหารมีทกัษะการตดัสินใจในการก าหนดแนวทางหรือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 7.6485 1.81552 
35. มีทกัษะในการชกัจูง โนม้นา้ว กระตุน้บุคลากรใหท้ างานท่ีมอบหมายไดส้ าเร็จตาม

เป้าหมาย 
7.6025 1.71895 

36. มีการมอบหมายภารกิจท่ีเหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล 7.6360 1.79089 
การประสานงานภายใน   

37. มีการจดัประชุมเพื่อส่ือสารนโยบายและแนวทางการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 7.7322 1.76195 
38. มีการส่ือสารภายในองคก์รอยา่งทัว่ถึงทุกระดบั 7.6234 1.81972 
39. มีการประสานงานและส่งมอบงานต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบ และบรรลุเป้าหมาย

ของงาน 
7.5900 1.67510 

การรายงาน   
40. มีการรายงานผลการปฏิบติังานใหผู้บ้ริหารระดบัสูงทราบทุกเดือนอยา่งสม ่าเสมอ 7.6904 1.81854 
41. มีการรายงานพร้อมวิเคราะห์ผลและแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงาน

ต่อกลุ่มผูบ้ริหารสถาบนั 
7.5146 1.80301 

42. มีการจดัท ารายงานประจ าปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 7.4644 1.93100 
43. มีการรายงานผลการปฏิบติังานใหบุ้คลากรภายในองคก์รทราบ 7.5272 1.81910 

การบริหารงบประมาณ   
44. บริหารสถาบนัใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท าก าไรใหอ้งคก์ร    (Profit Center ) 7.2092 1.94627 
45. จดังบประมาณเพยีงพอและคล่องตวัในการบริหารในโอกาสพิเศษต่างๆ 7.2845 1.98169 
46. มีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัระบบการศึกษาและความคุม้ค่าในการลงทุน 

ระยะยาว 
7.5021 1.86267 

47. ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ เอกชน ศิษยเ์ก่าและผูป้กครอง 
เป็นตน้ 

7.3013 1.89904 

48 ไดรั้บงบประมาณอยา่งเพียงพอเพือ่สนบัสนุนกิจกรรมทางวชิาการ เช่น การวจิยั การประชุม
วชิาการ เป็นตน้ 

7.2050 2.00729 
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                 การจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตวัแปรรายขอ้ (ต่อ) 

(N = 239) 
ล าดบั องค์ประกอบ X  S.D. 
ผูน้ า/ผูบ้ริหาร   

49. ผูบ้ริหารทุกระดบัขององคก์รใหก้ารสนบัสนุนงานและกิจกรรมของสถาบนัทุกเร่ือง
และร่วมประสานงานอยา่งเขม้แขง็ 

7.5481 1.81867 

50. การบริหารเสมือนคนในครอบครัว ใหค้วามเป็นกนัเองอยา่งใกลชิ้ดเพื่อกระตุน้และ 
จูงใจบุคลากร 

7.4686 1.84427 

51. มีการบริหารงานภายในสถาบนัสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร 7.6736 1.69595 
52. มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบติัของความเป็นมืออาชีพและส่งเสริมการท างานเป็นทีม 7.6067 1.79522 

การตลาด/การประชาสมัพนัธ ์   
53. มีการโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ เพือ่สร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัดว้ยวธีิการท่ีดึงดูด 

ต่อเน่ืองและสมดุลย 
7.6485 1.74230 

54. มีการประชาสมัพนัธ์ดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 7.7155 1.62006 
55. มีการโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรและประโยชน์ของการเรียนท่ีสถาบนัต่อ

ผูป้กครองและนกัเรียน 
7.7699 1.66822 

56. มีพนกังานขายมืออาชีพ รวมถึงใชว้ธีิขายตรงกบักลุ่มเป้าหมายของสถาบนั 7.1423 2.24279 
57. มีการท าวจิยัการตลาดเพือ่ทราบทิศทางความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 7.1213 2.12970 

การประเมินผล/การประกนัคุณภาพ   
58. มีการจดัท าตวัช้ีวดัในการวดัผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 7.7490 1.72102 
59. มีส่วนงานรับผดิชอบปรับปรุงผลการปฏิบติังาน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 7.4895 1.80537 
60. มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีดีเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 7.7531 1.76620 
61. มีมาตรฐานการศึกษาท่ีเนน้หลกัวชิาการอยา่งจริงจงัและน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 7.7531 1.71061 

การสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์   
62. มีการก าหนดแผนงานของการสร้างเครือข่ายท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถาบนั 7.6653 1.68186 
63. ใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 7.6444 1.69127 
64. มีการสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อความร่วมมือในดา้นต่างๆ 7.7573 1.69270 
65. องคก์รสร้างความสมัพนัธ์เชิงเครือข่ายกบัองคก์รอ่ืนท่ีอยูใ่นวงการเดียวกนัเพือ่การ

สนบัสนุนช่วยเหลือในการจดัการศึกษา 
7.6444 1.65358 

66. สร้างสมัพนัธ์และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังาน นกัเรียน 
ผูป้กครองและชุมชนเพื่อสนบัสนุนสถาบนัการศึกษา 

7.7322 1.58361 

67. สร้างความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์รเพื่อไดรั้บการสนบัสนุน
ช่วยเหลือดา้นต่างๆ 

7.6318 1.63419 

249



 

 

 

ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบความส าเร็จของ 
                 การจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตวัแปรรายขอ้ (ต่อ) 

(N = 239) 
ล าดบั องค์ประกอบ X  S.D. 
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่   
หลกัสูตร   

68. มีการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจขององคก์ร สามารถน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานไดจ้ริง 

7.8410 1.70017 

69. มีการออกแบบหลกัสูตรใหต้รงกบัสมรรถนะในต าแหน่งงานท่ีองคก์รตอ้งการ 7.8285 1.74169 
70. ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดและออกแบบหลกัสูตร 7.8870 1.67024 
71. หน่วยงานปฏิบติัการมีส่วนร่วมในการก าหนดเน้ือหาหลกัสูตร 7.7364 1.79915 
72. มีการสอดแทรกวฒันธรรมองคก์รในหลกัสูตรเพื่อใหน้กัเรียนซึมซบัความเป็นองคก์ร 7.8285 1.71249 
73. มีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร

อยูเ่สมอ 
7.8159 1.64738 

74. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์รมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียน
และการฝึกงานของนกัเรียน 

7.8117 1.57518 

วธีิการสอนและการจดัการเรียนรู้   
75. มีการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันานกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจขององคก์ร 7.7322 1.63581 
76. มีรูปแบบการเรียนการสอนและช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งในหอ้งเรียน นอก

หอ้งเรียนและทางอินเทอร์เน็ต 
7.7280 1.59743 

77. มีการจดัการเรียนรู้จากการท างาน (Work-based learning) 8.0753 1.52933 
78. มีการจดัการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง (On-the–job training) 8.2176 1.52388 
79. มีการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นศูนยก์ลาง (Problem-based learning) 7.7908 1.61081 
80. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหเ้กิดความร่วมมือในการ แลกเปล่ียนประสบการณ์กนั

ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
7.8410 1.59036 

81. มีการใชน้วตักรรมและแหล่งเรียนรู้ท่ีท าใหเ้กิดความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานไดจ้ริง 7.8243 1.57531 
ผูส้อน   
82. มีคุณวฒิุและประสบการณ์ตรงกบัวชิาท่ีสอน 8.0293 1.69378 
83. มีความรู้ทางทฤษฎี และทกัษะท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานในองคก์รเป็นอยา่งดี และมี

ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 
7.9498 1.62361 

84. สามารถถ่ายทอดความรู้ดว้ยเทคนิคท่ีหลากหลายและสามารถเป็นตน้แบบท่ีดี 7.9372 1.57723 
85. เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทั้งในสายการศึกษาและสายธุรกิจ 7.7950 1.58903 
86. สามารถเช่ือมโยงสถาบนัการศึกษาเขา้กบัองคก์รและตามปรับตามกลยทุธ์ขององคก์รไดท้นั 7.7615 1.45146 
87. มีจิตวญิญาณของความเป็นครู เมตตาธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 8.2008 1.50400 
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                 การจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตวัแปรรายขอ้ (ต่อ) 

(N = 239) 
ล าดบั องค์ประกอบ X  S.D. 
นกัเรียน   
88. มีระบบการคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดส้มรรถนะตามท่ีองคก์ร

ตอ้งการ 
7.4979 1.87391 

89. มีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร เม่ือเรียนจบแลว้สามารถปฏิบติังานไดท้นัที 7.8285 1.75371 
90. เนน้การหล่อหลอมนกัเรียนใหไ้ดคุ้ณสมบติัตามหลกัปรัชญาของสถาบนัการศึกษา 7.9456 1.66563 
91. มีคุณภาพสูง ทั้งดา้นความรู้  ทกัษะการประกอบอาชีพ และทศันคติ 7.7029 1.71977 
92. มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมในการท างาน 7.8954 1.61191 
93. มีวธีิการคิดวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหาในการท างานอยา่งเป็นระบบ 7.7113 1.64122 
94. มีอตัราการลาออกนอ้ยระหวา่งการเรียน 7.1632 1.91701 

กิจกรรมนกัเรียน   
95. การจดักิจกรรมนกัเรียนสนบัสนุนวตัถุประสงคข์องสถาบนัการศึกษา 7.7950 1.60220 
96. มีการจดัตั้งคณะท างานจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดวตัถุประสงค ์นโยบาย แผนงาน 

เป้าหมายและรายละเอียดของแผนงาน 
7.8536 1.59289 

97. ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมนกัเรียน 7.9456 1.57754 
98. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรคแ์ละจดักิจกรรมท่ีตรงกบัความตอ้งการ 7.7113 1.65651 
99. กิจกรรมนกัเรียนสร้างประสบการณ์ในการพฒันาตนเอง ทั้งดา้นส่วนตวั อารมณ์ 

สังคม และวชิาการ 
7.8243 1.51826 

100. สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดักิจกรรมมีเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

7.5774 1.6555 

101. ประเมินผลการจดักิจกรรมทุกคร้ังดว้ยเคร่ืองมือท่ีเทียงตรงมีประสิทธิภาพ 7.6276 1.63452 
ระบบการดูแลนกัเรียน   
102. มีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกั ร่วมกบับุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกสถาบนั 
8.0879 1.49109 

103. มีทีมงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทีมีเจตคติท่ีดี พร้อมทุ่มเทดูแลนกัเรียนอยา่งจริงจงัและเสียสละ 7.9665 1.60322 
104. มีระบบการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลและระบบคดักรองนกัเรียนท่ีมีปัญหาและไม่มีปัญหา

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
7.9372 1.48389 

105. นกัเรียนไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึงและตรงกบัสภาพปัญหา 7.9038 1.47925 
106. มีการส่งเสริมและพฒันาใหน้กัเรียนรู้จกัตนเอง  มีการพฒันาความสามารถทางอารมณ์ 

คุณธรรม จริยธรรม และการเอาชนะอุปสรรค 
7.8661 1.55530 

107. มีการจดัประเมินการด าเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย 

7.8619 1.47592 
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(N = 239) 
ล าดบั องค์ประกอบ X  S.D. 
ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลย ี   
108. ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยทีนัสมยัและเพียงพอต่อการใชง้าน 7.5063 1.83081 
109. ส่ืออุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเป็นของจริงท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 7.5941 1.81686 
110. มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ดว้ยรูปแบบท่ี

หลากหลายและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
7.5439 1.82108 

111. สถาบนัสามารถผลิตส่ือและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการศึกษาดว้ยตนเองส าหรับผูเ้รียน 7.5146 1.81462 
112. สถาบนัสามารถผลิตส่ือและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนส าหรับผูส้อน 7.4854 1.81462 
สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม   
113. สถานท่ีอยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก ไม่ไกลจากชุมชน มีส่ิงอ านวยความสะดวก 7.7615 1.66704 
114. อาคารสถานท่ีมีประโยชน์ใชส้อยท่ีดีต่อการเรียนการสอน ความสะดวกสบาย 

เหมาะสม ปลอดภยั และเพียงพอต่อการใชง้าน 
7.5523 1.91533 

115. สถานท่ี อาคาร หอ้งปฏิบติัการส าหรับการเรียนการสอนมีการจดัไดเ้สมือนกบัการปฏิบติังานจริง 7.4854 1.74377 
116. การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดติ้ดต่อ ประสานงานและร่วมมือกนัรวมทั้งเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 
7.4854 1.68246 

117. มีแหล่งเรียนรู้พร้อมส าหรับการเรียนและการพฒันาการปฏิบติังาน เช่น หอ้งสมุด 
หอ้งปฏิบติัการ และหอ้งคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็นตน้ 

7.4184 1.82439 

ความพร้อมของสถานประกอบการในการจดัการศึกษา   
118. การเตรียมบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้ก าหนด กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 7.5607 1.68142 
119. การจดัโครงสร้างภายในสถาบนัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัการบริหารอยา่งคล่องตวั

และเกิดประสิทธิภาพ 
7.5021 1.73901 

120. การออกแบบหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รและน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานไดจ้ริง 

7.7238 1.62927 

121. การคดัเลือกผูส้อนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเชิงธุรกิจและมีทกัษะสูงในการถ่ายทอด 7.5941 1.77237 
122. พนกังานในองคก์รมีความเขา้ใจการจดัการศึกษาขององคก์ร 7.6151 1.64570 
123. มีการวเิคราะห์ผลของความคุม้ค่าในการลงทุนท่ีองคก์รจะไดรั้บ 7.4561 1.67192 
124. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน  องคก์รในธุรกิจเดียวกนั  ชุมชน  

ผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย เป็นตน้ 
7.5146 1.74859 

ส่ิงจูงใจ/ประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บ   
125. มีทุนการศึกษา 7.8703 1.84138 
126. การมีงานท าและโอกาสความกา้วหนา้ทางอาชีพ 8.1590 1.65509 
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                 การจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตวัแปรรายขอ้ (ต่อ) 

(N = 239) 
ล าดบั องค์ประกอบ X  S.D. 
ส่ิงจูงใจ/ประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บ (ต่อ)   
127. มีผลตอบแทนในการท างานขณะเรียน 8.1046 1.68581 
128. วฒิุการศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จ 8.3096 1.58391 
129. ช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา 8.1423 1.63877 
130. ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 8.1255 1.62728 
131. สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัพนกังานขององคก์ร และสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ เช่น อาหาร

กลางวนั  ท่ีพกั  ชุดยนิูฟอร์ม เป็นตน้ 
7.6820 1.95735 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เช่ือมโยงต่อสถาบันการศึกษา   
กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร   
132. การบริหารสถาบนัการศึกษาขององคก์รใหเ้ป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ของหน่วยงาน

ทรัพยากรมนุษย ์
7.5146 1.84448 

133. กลยทุธ์ในการบริหารสถาบนัการศึกษาควรปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งรวดเร็วยดืหยุน่ตามกล
ยทุธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

7.5565 1.75253 

134. การประชุมร่วมกนัระหวา่งบุคลากรของสถาบนัการศึกษากบัฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เพื่อ
ร่วมกนัหาแนวทางในการพฒันาพนกังานในองคก์รและจดัการศึกษาในสถาบนัให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์องคก์ร 

7.5607 1.76434 

การวางแผนอตัราก าลงั/การสรรหาวา่จา้ง   
135. สถาบนัมีบทบาทในการจดัหาอตัราก าลงัเพือ่ตอบสนองความตอ้งการแรงงานขององคก์ร 7.6778 1.78249 
136. การเช่ือมโยง ประสานความร่วมมือระหวา่งสถาบนัและหน่วยงานสรรหาวา่จา้งของ

องคก์ร ในการสรรหาและคดัเลือกนกัเรียน 
7.5732 1.76862 

137. นกัเรียนไดรั้บการบรรจุเขา้ท างานในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัความสามารถเม่ือส าเร็จการศึกษา 7.8577 1.71641 
138. องคก์รมีแผนอตัราก าลงัหรือมีต าแหน่งงานวา่งเพื่อรองรับบุคคลท่ีสถาบนัผลิตออกมา 7.6904 1.84606 

การพฒันาบุคลากร   

139. สถาบนัเป็นสถานท่ีในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ร 7.7741 1.66249 

140. สถาบนัเป็นสถานท่ีในการพฒันาความรู้ ทกัษะ เก่ียวกบัองคก์รใหก้บัลูกคา้  คู่คา้  ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อคุณภาพของการบริการและสร้างความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

7.7280 1.70432 

141. สถาบนัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างและจดัการความรู้ทัว่ทั้งองคก์ร 7.6695 1.59422 

142. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ดัท าสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงานท่ี
ตอ้งการและจดัการศึกษาเพื่อพฒันานกัเรียนใหไ้ดต้ามสมรรถนะนั้น 

7.5565 1.59962 

143. หน่วยงานฝึกอบรมประสานความร่วมมือในการจดัหลกัสูตรต่างๆ  ใหก้บัสถานศึกษา เช่น  
หลกัสูตรปฐมนิเทศ  หลกัสูตรทดลองงาน  เป็นตน้ 

7.6569 1.68516 
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(N = 239) 
ล าดบั องค์ประกอบ X  S.D. 
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ   
144. นกัเรียนไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการฝึกงาน   7.9163 1.77083 
145. นกัเรียนไดรั้บสวสัดิการจากองคก์ร เพื่อเป็นแรงจูงใจในการรักษาสภาพการศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง   
7.7950 1.82070 

146. ฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหน่วยงานบริหารระบบขอ้มูลของนกัเรียนใหอ้ยูใ่นฐานขอ้มูล
ขององคก์รเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจ่ายผลตอบแทนต่างๆ 

7.7155 1.75453 

การดึงดูดและรักษาพนกังาน   
147. การเขา้ศึกษาในสถาบนัการศึกษาน้ีเป็นการสร้างโอกาสดา้นอาชีพต่อนกัเรียน 8.0418 1.71937 
148. การท่ีพนกังานในองคก์รเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาน้ีเป็นการสร้างความกา้วหนา้

ทางอาชีพใหก้บัพนกังาน 
8.0460 1.66336 

149. นกัเรียนท่ีเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาน้ีจะมัน่ใจวา่เม่ือจบแลว้จะมีงานท าอยา่งแน่นอน 8.1088 1.81169 
150. การท่ีพนกังานเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาน้ีเป็นวธีิการในการรักษาพนกังานให้

ท างานอยา่งต่อเน่ืองในองคก์ร 
7.9707 1.77848 

การประเมินผลการปฏิบติังาน   
151. วธีิการประเมินผลการเรียน  การฝึกงานน าหลกัของ สมรรถนะ  (Competency)  

เช่นเดียวกบัในองคก์รมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมกบันกัเรียน 
7.9749 1.55549 

152. ผลของการประเมินจะถกูน ามาพฒันาและปรับปรุงการจดัการศึกษาใหเ้หมาะสม และ
ตรงกบัความตอ้งการขององคก์รมากยิง่ข้ึน 

7.9582 1.57659 

153. ผลของการประเมินจะน ามาพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  เพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑคุ์ณภาพ
ของสถาบนัและท่ีองคก์รตอ้งการ 

7.9163 1.59875 

154. ผลการประเมินนกัเรียนถูกบนัทึกไวใ้นระบบของฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์พื่อน ามาพฒันา
ความรู้และทกัษะต่อยอดในการปฏิบติังานเม่ือบรรจุเขา้ท างานแลว้ 

7.8159 1.78921 

 

 จากตารางท่ี 16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบความส าเร็จของ
การจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตวัแปรรายขอ้พบวา่ 
 ด้านวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค์  ตัวแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  
ปรัชญาและเป้าหมายของสถาบนัสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร  ( X = 8.2134, S.D. = 1.53409) 
ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การวางเป้าหมายของสถาบนัสมเหตุสมผลสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
( X = 7.7699, S.D. = 1.57494) 
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 ด้านนโยบายของสถาบันการศึกษา ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ นโยบายของ
สถาบนัสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัขององคก์ร ( X = 8.1088, S.D. = 1.53553) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีนโยบายท่ีครอบคลุมสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยผ่านการวิเคราะห์
อยา่งละเอียด ( X = 7.7782, S.D. = 1.56276) 
 ดา้นการมอบอ านาจหนา้ท่ี  ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการกระจายอ านาจใหก้บั
บุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ ไดรั้บผดิชอบในการท างาน  ( X  = 7.6151, S.D. = 1.82027) ตวัแปรท่ี
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่การแบ่งงานและหนา้ท่ีความรับผดิชอบมีความชดัเจน ( X = 7.3222, S.D. 
= 2.01694)   
 ดา้นการวางแผน/แผนกลยทุธ์ ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ แผนกลยทุธ์ของสถาบนั
เช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์ร ( X = 7.7573, S.D. = 1.64741) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่
ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมดา้นต่างๆ ภายในสถาบนั  ( X = 7.5941, S.D. = 1.71943)   
 ดา้นการจดัองค์กร ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างของสถาบนัท่ี
สะทอ้นถึงวฒันธรรมขององคก์รหลกั ( X = 7.7824, S.D. = 1.57806) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
ไดแ้ก่การบริหารสถาบนัอยู่ภายใตห้น่วยธุรกิจ (Business Unit) ในองคก์รเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของหน่วยงานปฎิบติัการในองคก์รโดยตรง  ( X = 7.6360, S.D. = 1.71661)   
 ดา้นการบริหารงานบุคคลของสถาบนั ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ บุคลากรของ
สถาบนัเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของสถาบนั ( X = 7.7824, S.D. = 
1.57806) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลากรไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสมตามผลงาน  ( X = 
7.2218, S.D. = 2.00341) 
 ดา้นการวินิจฉัยสั่งการ/การอ านวยการ ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ผูบ้ริหารมี
ทกัษะการตดัสินใจในการก าหนดแนวทางหรือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดีเยี่ยม ( X = 7.6485, S.D. = 
1.81552) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการมอบหมายภารกิจท่ีเหมาะสมตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล ( X = 7.6360, S.D. = 1.79089) 
 ด้านการประสานงานภายใน ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีการจดัประชุมเพื่อ
ส่ือสารนโยบายและแนวทางการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ( X = 7.7322, S.D. = 1.76195) ตวัแปรท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  ไดแ้ก่  มีการประสานงานและส่งมอบงานต่อกนัอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ และ
บรรลุเป้าหมายของงาน  ( X = 7.5900, S.D. = 1.67510) 
 ดา้นการรายงาน ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการรายงานผลการปฏิบติังานให้
ผูบ้ริหารระดบัสูงทราบทุกเดือนอยา่งสม ่าเสมอ ( X = 7.6904, S.D. = 1.81854) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย
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นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการรายงานผลการปฏิบติังานใหบุ้คลากรภายในองคก์รทราบ ( X = 7.5272, S.D. 
= 1.81910) 
 ดา้นการบริหารงบประมาณ ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ บริหารสถาบนัให้เป็น
ศูนยก์ลางการท าก าไรใหอ้งคก์ร (Profit Center)  ( X = 7.2092, S.D. = 1.94627) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ไดรั้บงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การวิจยั  
การประชุมวิชาการ เป็นตน้ (X = 7.2050, S.D. = 2.00729) 
 ดา้นผูน้ า/ผูบ้ริหาร ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารทุกระดบัขององคร์ใหก้าร
สนบัสนุนงานและกิจกรรมของสถาบนัทุกเร่ืองและร่วมประสานงานอยา่งเขม้แขง็ ( X = 7.5481, 
S.D. = 1.81867) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบติัของความ
เป็นมืออาชีพและส่งเสริมการท างานเป็นทีม ( X = 7.6067, S.D. = 1.79522) 
 ด้านการตลาด/การประชาสัมพนัธ์  ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ มีการโฆษณา/
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัดว้ยวิธีการท่ีดึงดูดต่อเน่ืองและสมดุลย ์( X = 7.6485, 
S.D. = 1.74230) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่มีการท าวิจยัการตลาดเพื่อทราบทิศทางความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  ( X = 7.1213, S.D. = 2.12970) 
 ดา้นการประเมินผล/การประกนัคุณภาพ ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการจดัท า
ตวัช้ีวดัในการวดัผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน  ( X = 7.7490, S.D. = 1.72102) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่มีมาตรฐานการศึกษาท่ีเนน้หลกัวิชาการอยา่งจริงจงัและน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้( X = 
7.7531, S.D. = 1.71061) 
 ดา้นการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการก าหนด
แผนงานของการสร้างเครือข่ายท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถาบนั ( X = 7.6653, S.D. = 1.68186)
ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์รเพื่อ
ไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือดา้นต่างๆ ( X = 7.6318, S.D. = 1.63419) 
 ดา้นหลกัสูตร ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบั
ธุรกิจองคก์ร สามารถน าไปใชใ้นการปฎิบติังานไดจ้ริง ( X = 7.8410, S.D. = 1.57518) ตวัแปรท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในองค์กรมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลการเรียนและการฝึกงานของนกัเรียน  ( X = 7.8117, S.D. = 1.57518) 
 ดา้นวิธีการสอนและการจดัการเรียนรู้ ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันานกัเรียนให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทางธุรกิจขององคก์ร ( X = 7.7322, S.D. = 
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1.63581) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการใชน้วตักรรมและแหล่งเรียนรู้ท่ีท าใหเ้กิดความรู้
และทกัษะในการปฏิบติังานไดจ้ริง ( X = 7.8243, S.D. = 1.57531) 
 ดา้นผูส้อน  ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกบัวิชาท่ี
สอน ( X = 8.0293, S.D. = 1.69378) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีจิตวิญญาณของความเป็น
ครู เมตตาธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  ( X = 8.2008, S.D. = 1.50400) 
 ด้านนักเรียน ตัวแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีระบบการคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ไดส้มรรถนะตามท่ีองคก์รตอ้งการ ( X = 7.4979, S.D. = 1.87391) ตวัแปรท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีอตัราการลาออกนอ้ยระหวา่งเรียน ( X = 8.2008, S.D. = 1.91701) 
 ด้านกิจกรรมนักเรียน ตัวแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมนักเรียน
สนบัสนุนวตัถุประสงคข์องสถาบนัการศึกษา ( X = 7.7950, S.D. = 1.60220) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด ได้แก่ ประเมินผลการจดักรรมทุกคร้ังด้วยเคร่ืองมือท่ีเท่ียงตรงมีประสิทธิภาพ ( X = 
7.6276, S.D. = 1.63452) 
 ดา้นระบบการดูแลนกัเรียน ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการด าเนินงานอยา่งเป็น
ระบบ มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัร่วมกบับุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบนั ( X = 8.0879, 
S.D. = 1.49109) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการจดัประเมินการด าเนินงานตาม
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  ( X = 7.8619, S.D. = 1.47592)   
 ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี  ตัวแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ส่ืออุปกรณ์และ
เทคโนโลยีทนัสมยัและเพียงพอต่อการใชง้าน ( X = 7.7950, S.D. = 1.60220) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด ได้แก่ สถาบนัสามารถผลิตส่ือและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนส าหรับผูส้อน  
( X = 7.7950, S.D. = 1.60220)   
 ดา้นสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สถานท่ีอยูใ่นท าเลท่ี
สามารถเดินทางไดส้ะดวก ไม่ไกลจากชุมชน มีส่ิงอ านวยความสะดวก ( X = 7.7615, S.D. = 
1.66704) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีแหล่งเรียนรู้พร้อมส าหรับการเรียนและการพฒันาการ
ปฏิบติังาน เช่น หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการและหอ้งคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ท เป็นตน้ 
 ความพร้อมของสถานประกอบการในการจดัการศึกษา ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่    
การเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับขอ้ก าหนด กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัด
การศึกษา ( X = 7.5607, S.D. = 1.68142) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน องคก์รในธุรกิจเดียวกนั ชุมชน ผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย ตวัแปรท่ี
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ( X = 7.5146, S.D. = 1.74859)   
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 ดา้นส่ิงจูงใจ/ประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีทุนการศึกษา   
( X = 7.8703, S.D. = 1.84138) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ สิทธิ-ประโยชน์เช่นเดียวกบั
พนกังานขององคก์ร และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น อาหารกลางวนั ท่ีพกั ชุดยนิูฟอร์ม เป็นตน้ 
 ดา้นกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององค์กร ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่  
การบริหารสถาบนัการศึกษาขององคก์รใหเ้ป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์ 
( X = 7.5146, S.D. = 1.84448) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การประชุมร่วมกนัระหว่าง
บุคลากรของสถาบันการศึกษากับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพฒันา
พนกังานในองคก์รและจดัการศึกษาในสถาบนัใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์องคก์ร ( X = 7.5146, S.D. = 
1.84448) 
 ดา้นการวางแผนอตัราก าลงั/การสรรหาว่าจา้ง  ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่  
สถาบนัมีบทบาทในการจดัหาอตัราก าลงัเพื่อตอบสนองความตอ้งการแรงงานขององคก์ร ( X = 
7.6778, S.D. = 1.78249) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ องคก์รมีแผนอตัราก าลงัหรือมีต าแหน่ง
งานวา่งเพื่อรองรับบุคลากรท่ีสถาบนัผลิตออกมา ( X = 7.6904, S.D. = 1.84606) 
 ดา้นการพฒันาบุคลากร ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สถาบนัเป็นสถานท่ีในการ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ร ( X = 7.7741, S.D. = 1.66249) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ หน่วยงานฝึกอบรมประสานความร่วมมือในการจดัหลกัสูตรต่างๆ ให้กบัสถานศึกษา  เช่น  
หลกัสูตรปฐมนิเทศ หลกัสูตรทดลองงาน เป็นตน้ ( X = 7.6569, S.D. = 1.68516) 
 ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ นักเรียนได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการฝึกงาน ( X = 7.6904, S.D. = 1.84606) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
ไดแ้ก่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหน่วยงานบริหารระบบขอ้มูลของนกัเรียนให้อยู่ในฐานขอ้มูลของ
องคก์รเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจ่ายผลตอบแทนต่างๆ  ( X = 7.7741, S.D. = 1.66249) 
 ดา้นการดึงดูดและรักษาพนักงาน ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ นักเรียนไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการฝึกงาน ( X = 8.0418, S.D. = 1.71937) ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
ไดแ้ก่  การท่ีพนกังานเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาน้ีเป็นวิธีการในการรักษาพนกังานใหท้ างาน
อยา่งต่อเน่ืองในองคก์ร ( X = 7.9707, S.D. = 1.77848) 
 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวแปรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ วิธีการ
ประเมินผลการเรียน การฝึกงานน าหลกัของสมรรถนะ (Competency) เช่นเดียวกบัในองคก์รมา
ปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมกบันกัเรียน ( X = 7.9749, S.D. = 1.55549)ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
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ได้แก่ ผลการประเมินนักเรียนถูกบนัทึกไวใ้นระบบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เพื่อน ามาพฒันา
ความรู้และทกัษาต่อยอดในการปฏิบติังานเม่ือบรรจุเขา้ท างานแลว้ 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่โดยใชเ้ทคนิค Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) เพื่อใชว้ดั
ความเหมาะสมของขอ้มูลเป็นการยืนยนัขอ้มูลท่ีมีอยูว่่าเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
(Factor Analysis) ไดห้รือไม่ โดยค่า KMO ตอ้งมากกว่า .50 จึงถือว่าขอ้มูลมีความเหมาะสมท่ีจะใชก้าร
วิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548:23) และค่า Bartlett’s Test of Sphericity
นยัส าคญัท่ี .05 และท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  ดว้ยวิธีองคป์ระกอบหลกัหรือ
เทคนิค PCA (Principle Component Analysis) และหมุนแกนตวัประกอบแบบ Orthogonal Rotation 
ดว้ยวิธี Varimax Method ท่ี 25 รอบ โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหว่าง -1 ถึง 
+1  และทุกองคป์ระกอบจะตอ้งมีค่า Eigenvalue  ตั้งแต่ 1 ข้ึนไป ซ่ึงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ         
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 17  แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test ของการวเิคราะห์องคป์ระกอบการบริหาร 
                   สถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

       (N=239) 
Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .971 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 23077.078 

df. 2211 
Sig. .000 

 

 จากตารางท่ี 17 พบว่า ค่า KMO and Bartlett’s Test มีค่า= .971 ซ่ึงมากกว่า .50 และเขา้สู่ 1 
สรุปไดว้่าขอ้มูลท่ีมีอยู่เหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบดีมาก จากนั้นน าขอ้มูลไปท าการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปร โดยใชม้าตรวดัของ Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity) สถิติ
ทดสอบจะมีการแจกแจงโดย ประมาณแบบ Chi-Square= 23077.078 df.2211ไดค่้า Significance = 
.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 แสดงว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั ขอ้มูลเหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor 
Analysis ท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
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ตารางท่ี 18  แสดงค่า Eigenvalue  ของผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการ 
                   จดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ กลุ่มการบริหารสถาบนั 
                    การศึกษาของสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

(N=239) 
Com
pone

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loading Rotation Sum of Squared Loading 
Total % of 

Variance 
Cumulati

ve % 
Total % of 

Variance 
Cumulati

ve % 
Total % of 

Variance 
Cumulati

ve % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

136.323 
7.932 
6.504 
4.685 
4.332 
3.465 
3.325 
2.997 
2.279 
2.197 
2.116 
2.028 
1.934 
1.633 
1.532 
1.467 
1.400 
1.280 
1.136 
1.080 
1.002 

65.449 
3.808 
3.123 
2.249 
2.080 
1.664 
1.596 
1.439 
1.094 
1.055 
1.016 
.973 
.928 
.784 
.736 
.704 
.672 
.615 
.545 
.518 
.481 

65.449 
69.257 
72.379 
74.629 
76.709 
78.372 
79.969 
81.407 
82.502 
83.557 
84.573 
85.546 
86.474 
87.259 
87.994 
88.699 
89.371 
89.985 
90.531 
91.049 
91.530 

136.323 
7.932 
6.504 

65.449 
3.808 
3.123 

65.449 
69.257 
72.379 

66.928 
42.697 
41.133 

32.132 
20.499 
19.748 

32.132 
52.631 
72.379 

 

 
 จากตารางท่ี  18 พบว่าค่าสถิติส าหรับการวิ เคราะห์องค์ประกอบด้านการบริหาร
สถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ แสดงค่าสถิติส าหรับแต่ละ Factor (Component) ทั้ง
ก่อนและหลงัสกดัปัจจยัโดยในการวิเคราะห์องคป์ระกอบคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
(Factor Analysis) ดว้ยวิธีองคป์ระกอบหลกัหรือเทคนิค PCA (Principle Component Analysis) และหมุน
แกนตวัประกอบแบบ Orthogonal Rotation ดว้ยวิธี Varimax Method ท่ี 25 รอบ โดยค่าของน ้ าหนกั
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องคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหวา่ง -1 ถึง +1 และตวัแปรแต่ละตวัแปรจะตอ้งอยูใ่นองคป์ระกอบ
ท่ีมีค่า Eigenvalue ตั้งแต่ 1 ข้ึนไป เม่ือหมุนแกนตวัประกอบแลว้ จึงจดัเป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
องคป์ระกอบ (Component)  ท่ีมีค่า Eigenvalue มากท่ีสุดถือว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมาก
ท่ีสุด เพราะมีค่าความผันแปรหรือค่าความแปรปรวนทั้ งหมดของตัวแปรปัจจัยท่ีถูกจัดอยู่ใน
องค์ประกอบนั้นมากท่ีสุด (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2548:23-25) เรียงล าดบัความส าคญั จ านวน 3 
องคป์ระกอบ ในแต่ละองคป์ระกอบมีค่า Eigenvalue เรียงตามล าดบัดงัน้ี 
 องคป์ระกอบท่ี1 มีค่า Eigenvalue = 66.928 อธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบ
ไดร้้อยละ 32.132 
 องคป์ระกอบท่ี 2 มีค่า Eigenvalue = 42.697 อธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบ
ไดร้้อยละ20.499 
 องคป์ระกอบท่ี 3 มีค่า  Eigenvalue = 41.133 อธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบ
ไดร้้อยละ19.748 
 องค์ประกอบความส าเร็จของการบริหารสถาบนัการศึกษาทั้ง 67 ตวัแปร ร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบทั้ง 3 องคป์ระกอบไดร้้อยละ 72.379 
 โดยองคป์ระกอบทั้ง 3 ชุดของดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ น ามาจดัเรียงล าดบัค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบจากมากไปหาน้อย สามารถน าเสนอเป็น
ตารางและแผนภาพ เรียงตามล าดบัดงัน้ี 
ตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถาน 
                    ประกอบการขนาดใหญ่  ดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ  
                     ขนาดใหญ่ ชุดองคป์ระกอบท่ี 1 

(N=239) 
ข้อค าถาม องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 

X32 มีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพส าหรับบุคลากรในสถาบนัอยา่งชดัเจน .791 
X31 มีระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดึงดูดต่อบุคลากรใหเ้กิดความรักสถาบนั .785 
X34 ผูบ้ริหารมีทกัษะการตดัสินใจในการก าหนดแนวทางหรือแกปั้ญหาได้

อยา่งดีเยีย่ม 
.761 

X33 บุคลากรไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสมตามผลงาน .754 
X50 การบริหารเสมือนคนในครอบครัว ใหค้วามเป็นกนัเองอยา่งใกลชิ้ด

เพื่อกระตุน้และจูงใจบุคลากร 
.740 

X35 ผูบ้ริหารมีทกัษะในการชกัจูง โนม้นา้ว กระตุน้บุคลากรใหท้ างานท่ี
มอบหมายไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย 

.736 
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ตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถาน 
                    ประกอบการขนาดใหญ่  ดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ  
                     ขนาดใหญ่ ชุดองคป์ระกอบท่ี 1 (ต่อ) 

 (N=239) 
ข้อค าถาม องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 

X49 ผูบ้ริหารทุกระดบัขององคก์รใหก้ารสนบัสนุนงานและกิจกรรมของ
สถาบนัทุกเร่ืองและร่วมประสานงานอยา่งเขม้แขง็ 

.710 

X52 ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบติัของความเป็นมืออาชีพ
และส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

.705 

X27 บุคลากรของสถาบนัเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีคุณสมบติัตรงกบัความ
ตอ้งการของสถาบนั 

.705 

X51 มีการบริหารงานภายในสถาบนัสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร .704 
X45 จดังบประมาณเพียงพอและคล่องตวัในการบริหารในโอกาสพิเศษต่างๆ .703 
X29 การจดัคนท่ีมีความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีท า .700 
X36 มีการมอบหมายภารกิจท่ีเหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล .693 
X28 บุคลากรของสถาบนัและพนกังานในองคก์รเขา้ใจและเช่ือมัน่การ

จดัระบบการศึกษาขององคก์ร 
.675 

X37 มีการจดัประชุมเพื่อส่ือสารนโยบายและแนวทางการท างานอยา่งสม ่าเสมอ .672 
X39 มีการประสานงานและส่งมอบงานต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบ และ

บรรลุเป้าหมายของงาน 
.666 

X43 มีการรายงานผลการปฏิบติังานของสถาบนัใหบุ้คลากรภายในองคก์รทราบ .660 
X48 ไดรั้บงบประมาณอยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางวชิาการ 

เช่น การวจิยั การประชุมวิชาการ เป็นตน้ 
.659 

X46 มีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัระบบการศึกษาและความคุม้ค่า
ในการลงทุนระยะยาว 

.654 

X30 มีการจดัฝึกอบรมพฒันาบุคลากรในสถาบนัอยา่งสม ่าเสมอ .652 
X47 ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ เอกชน ศิษยเ์ก่าและ

ผูป้กครอง เป็นตน้ 
.650 

X10 มีการกระจายอ านาจใหก้บับุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ  ไดรั้บผดิชอบในการท างาน .637 
X24 การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตบ้อร์ดอ านวยการท่ีมีผูบ้ริหารสถาบนัและ

องคก์รร่วมรับทราบและช้ีแนะ 
.622 

X38 มีการส่ือสารภายในองคก์รอยา่งทัว่ถึงทุกระดบั .618 
X23 มีโครงสร้างและหน่วยงานยอ่ยท่ีชดัเจน เหมาะสม .608 
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ตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถาน 
                    ประกอบการขนาดใหญ่  ดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ  
                     ขนาดใหญ่ ชุดองคป์ระกอบท่ี 1 (ต่อ) 

 (N=239) 
ข้อค าถาม องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 

X40 มีการรายงานผลการปฏิบติังานใหผู้บ้ริหารระดบัสูงทราบทุกเดือน
อยา่งสม ่าเสมอ 

.596 

X67 มีการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์รเพื่อไดรั้บ
การสนบัสนุนช่วยเหลือดา้นต่างๆ 

.586 

X60 มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีดีเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก .574 
X22 มีการจดัโครงสร้างของสถาบนัท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมขององคก์รหลกั .573 
X65 องคก์รสร้างความสัมพนัธ์เชิงเครือข่ายกบัองคก์รอ่ืนท่ีอยูใ่นวงการ

เดียวกนัเพื่อการสนบัสนุนช่วยเหลือในการจดัการศึกษา 
.573 

X11 พนกังานท่ีไดรั้บมอบอ านาจมีอ านาจการตดัสินใจเพียงพอในการท างาน .571 
X61 มีมาตรฐานการศึกษาท่ีเนน้หลกัวชิาการอยา่งจริงจงัและน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ .567 
X64 มีการสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อความ

ร่วมมือในดา้นต่างๆ 
.554 

X66 การสร้างสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนเพื่อสนบัสนุนสถาบนัการศึกษา 

.550 

X58 มีการจดัท าตวัช้ีวดัในการวดัผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน .535 
X24 การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตก้ารดูแลของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์หรือมี

การท างานท่ีเช่ือมโยงกนั 
.530 

X21 มีการส่งเสริมการสร้างนวตักรรมดา้นต่างๆ ภายในสถาบนั .458 
  

 จากตารางท่ี 19 พบว่าการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่        
ในองคป์ระกอบชุดท่ี 1 มีจ านวน 37 องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดมีค่า Eigenvalue สูงสุด = 
66.928 การบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ท่ีมีค่าน ้ าหนกั องคป์ระกอบสูงสุด 
คือ  มีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพส าหรับบุคลากรในสถาบนัอยา่งชดัเจน มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
= .791รองลงมา คือ มีระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดึงดูดต่อบุคลากรใหเ้กิดความรักสถาบนั  มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .785 และผูบ้ริหารมีทกัษะการตดัสินใจในการก าหนดแนวทางหรือแกปั้ญหาได้
อยา่งดีเยี่ยม มีค่าน ้ าหนกั = .761 ส่วนอนัดบัต ่าสุด คือ ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมดา้นต่างๆ ภายใน
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สถาบนั มีค่าน ้ าหนกั =  .458 ผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบท่ี 1 น้ีว่า การบริหารครูอาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ีใน
สถาบนัการศึกษา แสดงเป็นแผนภูมิท่ี 9 ดงัน้ี 
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ช่ือองคป์ระกอบ 

การบริหารครอูาจารยท่ี์

ปฏิบติัหน้าท่ีใน

สถาบนัการศึกษา 

X58 

แผนภูมิท่ี 9  องคป์ระกอบท่ี 1  การบริหารครูอาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ีในสถาบนัการศึกษา 
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ตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถาน 
                   ประกอบการขนาดใหญ่ ดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ  
                   ขนาดใหญ่ ชุดองคป์ระกอบท่ี 2 

(N=239) 
ข้อค าถาม องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 

X5 นโยบายของสถาบนัสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัขององคก์ร .776 
X1 ปรัชญาและเป้าหมายของสถาบนัสอดคลอ้งกบัวสิยัทศันข์ององคก์ร .749 
X14 แผนกลยทุธ์ของสถาบนัเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์ร .733 
X2 การก าหนดบทบาท หนา้ท่ี ภารกิจของสถาบนัมีความชดัเจน .732 
X3 การมีเป้าหมายในการเพิ่มศกัยภาพระบบการท างานของสถาบนัควบคู่กบัการ

ยกระดบัการศึกษาของพนกังานในองคก์ร 
.732 

X7 มีนโยบายการบริหารจดัการเชิงรุก ปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นเอกภาพ .731 
X4 การวางเป้าหมายของสถาบนัสมเหตุสมผล สามารถปฏิบติัไดจ้ริง .710 
X16 แผนการด าเนินงานมีความชดัเจน สามารถน าไปปฏิบติั   ไดจ้ริง .690 
X15 แผนกลยทุธ์ขององคก์รเนน้การพฒันาบุคลากรและเช่ือมโยงมายงัแผนการ

ด าเนินงานของสถาบนั 
.681 

X9 มีนโยบายท่ีครอบคลุมสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยผา่นการวเิคราะห์
อยา่งละเอียด 

.667 

X8 การมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูเ้รียนเสมือนปฏิบติัต่อลูกคา้ในลกัษณะการบริหารธุรกิจ .644 
X17 การปรับปรุงแผนการด าเนินงาน/แผนกลยทุธ์เป็นระยะเพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง .615 
X12 บุคลากรในสถาบนัท่ีไดรั้บมอบอ านาจมีความเขา้ใจพนัธกิจ เป้าหมาย และวธีิการ

ด าเนินงานท่ีชดัเจน 
.606 

X6 มีนโยบายการบริหารสถาบนัเสมือนกบัการบริหารธุรกิจ .583 
X13 การแบ่งงานและหนา้ท่ี ความรับผดิชอบมีความชดัเจน .576 
X18 มีกระบวนการไปสู่การจดัการความรู้ (Knowledge Management) ใหเ้กิดการ

แลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบนัการศึกษา 
.559 

X19 มีการจดัท าแผนกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่สงัคม (CSR) อยา่งต่อเน่ือง .471 

 
 จากตารางท่ี 20 พบว่าการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่        
ในองคป์ระกอบชุดท่ี 2  มีจ านวน 17 องคป์ระกอบ มีค่า Eigenvalue = 42.697 การบริหารสถาบนั 
การศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด คือ นโยบายของสถาบนั
สอดคลอ้งกบันโยบายหลกัขององคก์ร  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .776 รองลงมา คือ ปรัชญาและ
เป้าหมายของสถาบนัสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .749 และแผนกล
ยทุธ์ของสถาบนัเช่ือมโยงกบั กลยทุธ์ขององคก์ร  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .733 ส่วนอนัดบัต ่าสุด 
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คือ มีการจดัท าแผนกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่สังคม (CSR) อยา่งต่อเน่ือง มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = 
.471 ผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบท่ี 2 น้ีวา่ การจดัการเชิงกลยทุธ์แสดงเป็น แผนภูมิท่ี 10  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 10  องคป์ระกอบท่ี 2  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
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ตารางท่ี 21  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถาน  
                   ประกอบการขนาดใหญ่  ดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ   
                   ขนาดใหญ่ ชุดองคป์ระกอบท่ี 3 
ข้อค าถาม องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 

X56 การมีพนกังานขายมืออาชีพ รวมถึงใชว้ธีิขายตรงกบักลุ่มเป้าหมาย
ของสถาบนั 

.791 

X57 การท าวจิยัการตลาดเพื่อทราบทิศทางความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย .731 
X53 การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัดว้ย

วธีิการท่ีดึงดูด ต่อเน่ืองและสมดุลย ์
.637 

X44 บริหารสถาบนัใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท าก าไรใหอ้งคก์ร (Profit Center ) .636 
X41 การรายงานพร้อมวเิคราะห์ผลและแนวทางในการพฒันาและ

ปรับปรุงการด าเนินงานต่อกลุ่มผูบ้ริหารสถาบนั 
.621 

X59 การมีส่วนงานรับผดิชอบปรับปรุงผลการปฏิบติังาน ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย .608 
X55 การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรและประโยชน์ของการเรียนท่ี

สถาบนัต่อผูป้กครองและนกัเรียน 
.606 

X26 การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตห้น่วยธุรกิจ (Business unit) ในองคก์ร เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงานปฏิบติัการในองคก์รโดยตรง 

.600 

X15 การประชาสัมพนัธ์ดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายเหมาะสม
กบักลุ่มเป้าหมาย 

.586 

X62 การก าหนดแผนงานของการสร้างเครือข่ายท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถาบนั .585 
X42 มีการจดัท ารายงานประจ าปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชน .584 
X63 ใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย .539 
X20 มีการจดัอนัดบัเปรียบเทียบ (Benchmarking) การด าเนินงานกบัสถาบนั 

การศึกษาอ่ืนๆ เพื่อพฒันาระบบการท างานและการเรียนการสอน 
.537 

 

 จากตารางท่ี 21 พบว่าการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่        
ในองคป์ระกอบชุดท่ี 3 มีจ านวน 13 องคป์ระกอบ มีค่า Eigenvalue = 41.133 การบริหารจดัการ
สถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ มี
พนกังานขายมืออาชีพ รวมถึงใชว้ิธีขายตรงกบักลุ่มเป้าหมายของสถาบนั  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
=  .791 รองลงมาคือ มีการท าวิจยัการตลาดเพื่อทราบทิศทางความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .731 และมีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกั   
ดว้ยวิธีการท่ีดึงดูด ต่อเน่ืองและสมดุลย ์มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .637 ส่วนอนัดบัต ่าสุด คือ มี

(N=239) 
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การจดัอนัดบัเปรียบเทียบ (Benchmarking) การด าเนินงานกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อพฒันา
ระบบการท างานและการเรียนการสอน มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .537 ผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบ
ท่ี 3 น้ีวา่ การส่ือสารการตลาด แสดงเป็นแผนภูมิท่ี 11  ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 11  องคป์ระกอบท่ี 3  การส่ือสารการตลาด 

X56 

X57 

X53 

X44 

X41 

X59 

X55 

X26 

X15 

X62 

X42 

X63 

ช่ือองค์ประกอบ 

การส่ือสารการตลาด 

.791 

.731 

.637 

.636 

.621 

.608 

.600 

.606 

.584 

.586 

.539 

.585 

X20 .537 
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ตารางท่ี 22 แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test ของการวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นการจดัการศึกษา 
                   ของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

(N=239) 
Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .966 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 22444.077 

df. 2016 
Sig. .000 

 
 จากตารางท่ี 22  พบวา่ ค่า KMO and Bartlett’s Test มีค่า = .966 ซ่ึงมากกว่า .50 และเขา้สู่ 
1 สรุปไดว้่าขอ้มูลท่ีมีอยูเ่หมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบดีมาก จากนั้นน าขอ้มูลไปท าการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปร โดยใชม้าตรวดัของ Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity) สถิติ
ทดสอบจะมีการแจกแจงโดย ประมาณแบบ Chi-Square=22444.077 df. 2016 ไดค่้า Significance = 
.000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 แสดงว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั ขอ้มูลเหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor 
Analysis ท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
ตารางท่ี 23 แสดงค่า Eigenvalue  ของผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการ  
                   อาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่  ดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนั  
                   การศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

(N=239) 

Comp
onent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loading 
Rotation Sum of squared 

Total % of 
Variance 

Cumulati
ve % 

Total % of 
Variance 

Cumulati
ve % 

Total % of 
Variance 

Cumulati
ve % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

105.942 
12.118 
9.573 
5.442 
5.302 
3.539 
2.872 
2.597 
2.320 
2.058 

59.306 
6.783 
5.359 
3.046 
2.968 
1.981 
1.608 
1.454 
1.299 
1.152 

59.306 
66.089 
71.448 
74.494 
77.463 
79.444 
81.052 
82.506 
83.804 
84.956 

105.942 
12.118 
9.573 

59.306 
6.783 
5.359 

59.306 
66.089 
71.448 

57.218 
37.031 
33.384 

32.030 
20.730 
18.688 

32.030 
52.760 
71.448 
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ตารางท่ี 23 แสดงค่า Eigenvalue  ของผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการ  
                   อาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่  ดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนั  
                   การศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ) 

(N=239) 

Comp
onent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loading 
Rotation Sum of squared 

Total % of 
Variance 

Cumulati
ve % 

Total % of 
Variance 

Cumulati
ve % 

Total % of 
Variance 

Cumulati
ve % 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

1.915 
1.524 
1.415 
1.370 
1.188 
1.147 
1.122 
1.032 

1.072 
.853 
.792 
.767 
.665 
.642 
.628 
.578 

86.028 
86.882 
87.674 
88.441 
89.106 
89.748 
90.377 
90.954 

      

Extraction Method: Principal Component Analysis. (PCA) 
 

 จากตารางท่ี 23 พบว่า ค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ แสดงค่าสถิติส าหรับแต่ละ Factor 
(Component) ทั้งก่อนและหลงัสกดัปัจจยั โดยในการวิเคราะห์องค์ประกอบคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ดว้ยวิธีองคป์ระกอบหลกัหรือเทคนิค PCA (Principal 
Component Analysis) และหมุนแกนตวัประกอบแบบ Orthogonal Rotation ดว้ยวิธี Varimax 
Method ท่ี  25 รอบโดยค่าของน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 และ  
ตวัแปรแต่ละตวัแปรจะตอ้งอยู่ในองคป์ระกอบท่ีมีค่า Eigenvalue ตั้งแต่ 1 ข้ึนไปเม่ือหมุนแกน     
ตัวประกอบแล้วจึงจัดเป็นองค์ประกอบท่ีเ ก่ียวข้องกัน องค์ประกอบ (Component) ท่ี มีค่า 
Eigenvalue มากท่ีสุดถือว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด เพราะมีค่าความผนัแปรหรือ
ค่าความแปรปรวนทั้งหมดของตวัแปรปัจจยัท่ีถูกจดัอยูใ่นองคป์ระกอบนั้นมากท่ีสุด (กลัยา  วานิชย์
บญัชา, 2548: 23-25) เรียงล าดบัความส าคญั จ านวน 3 องคป์ระกอบ ในแต่ละองคป์ระกอบมีค่า 
Eigenvalues  เรียงตามล าดบัดงัน้ี  
 องคป์ระกอบท่ี 1 มีค่า Eigenvalue = 57.218 อธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบ
ได ้ร้อยละ 32.030 
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 องคป์ระกอบท่ี 2 มีค่า Eigenvalue = 37.031 อธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบ
ได ้ร้อยละ 20.730 
 องคป์ระกอบท่ี 3 มีค่า Eigenvalue = 33.384 อธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบ
ได ้ร้อยละ 18.688 
 องค์ประกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ทั้ง 64 ตวัแปร ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบทั้ง 3 
องคป์ระกอบไดร้้อยละ 71.488 
 โดยองคป์ระกอบทั้ง 3 ชุดของดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ น ามาจดัเรียงล าดบัค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบจากมากไปหาน้อย สามารถ
น าเสนอเป็นตารางและแผนภาพ เรียงตามล าดบัดงัน้ี 
ตารางท่ี 24  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถาน 
                  ประกอบการขนาดใหญ่ ดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถาน 
                  ประกอบการขนาดใหญ่ ชุดองคป์ระกอบท่ี 4 

(N=239) 
ข้อค าถาม องค์ประกอบ น า้หนักองค์ประกอบ 

X83 ผูส้อนมีความรู้ทางทฤษฎี และทกัษะท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานในองคก์ร 
เป็นอยา่งดีและมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 

.812 

X77 การจดัการเรียนรู้จากการท างาน (Work-based learning) .794 
X86 ผูส้อนเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทั้งในสายการศึกษาและสายธุรกิจ .786 
X78 การจดัการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง (On-the–job training) .781 
X81 การใชน้วตักรรมและแหล่งเรียนรู้ท่ีท าใหเ้กิดความรู้และทกัษะในการ 

ปฏิบติังานไดจ้ริง 
.765 

 
X84 ผูส้อนสามารถถ่ายทอดความรู้ดว้ยเทคนิคท่ีหลากหลายและสามารถเป็น

ตน้แบบท่ีดี 
.765 

X80 การจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหเ้กิดความร่วมมือในการ แลกเปล่ียนประสบการณ์
กนัระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

.761 
 

X68 การพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจขององคก์ร สามารถน าไปใช้
ในการปฏิบติังานไดจ้ริง 

.756 
 

X79 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นศูนยก์ลาง (Problem-based learning) .753 
X85 ผูส้อนเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทั้งในสายการศึกษาและสายธุรกิจ .748 
X69 การออกแบบหลกัสูตรใหต้รงกบัสมรรถนะในต าแหน่งงานท่ีองคก์รตอ้งการ .743 
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ตารางท่ี 24  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถาน 
                  ประกอบการขนาดใหญ่ ดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษา 
                  ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดองคป์ระกอบท่ี 4 (ต่อ) 

(N=239) 
ข้อค าถาม องค์ประกอบ น า้หนักองค์ประกอบ 

X82 ผูส้อนมีคุณวฒิุและประสบการณ์ตรงกบัวชิาท่ีสอน .740 
X70 ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดและออกแบบหลกัสูตร .732 
X87 ผูส้อนมีจิตวญิญาณของความเป็นครู เมตตาธรรม คุณธรรมและจริยธรรม .712 
X90 การหล่อหลอมนกัเรียนใหไ้ดคุ้ณสมบติัตามหลกัปรัชญาของสถาบนัการศึกษา .711 
X103 ผูส้อนและทีมงานผูเ้ก่ียวขอ้งทีมีเจตคติท่ีดี พร้อมทุ่มเทดูแลนกัเรียนอยา่ง

จริงจงัและเสียสละ 
.710 

X75 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันานกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจขององคก์ร .710 
X92 ผูส้อนมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมในการท างาน .704 
X76 มีรูปแบบการเรียนการสอนและช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งใน 

หอ้งเรียน นอกหอ้งเรียนและทางอินเทอร์เน็ต 
.698 

X89 นกัเรียนมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร เม่ือเรียนจบแลว้
สามารถปฏิบติังานไดท้นัที 

.695 

X93 นกัเรียนมีวธีิการคิดวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหาในการท างานอยา่งเป็นระบบ .685 
X74 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์รมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการ 

ประเมินผลการเรียนและการฝึกงานของนกัเรียน 
.683 

X73 มีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ขององคก์รอยูเ่สมอ 

.679 
 

X102 มีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัร่วมกบั
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 

.669 
 

X96 มีการจดัตั้งคณะท างานจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดวตัถุประสงค ์นโยบาย
แผนงาน เป้าหมายและรายละเอียดของแผนงาน 

.669 
 

X105 ระบบการดูแลนกัเรียนท าใหน้กัเรียนไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึงและตรงกบั
สภาพปัญหา 

.668 

X95 การจดักิจกรรมนกัเรียนสนบัสนุนวตัถุประสงคข์องสถาบนัการศึกษา .667 
X72 การสอดแทรกวฒันธรรมองคก์รในหลกัสูตรเพื่อใหน้กัเรียนซึมซบัความ

เป็นองคก์ร 
.666 

X106 กิจกรรมนกัเรียนส่งเสริมและพฒันาใหน้กัเรียนรู้จกัตนเอง  มีการพฒันา
ความสามารถทางอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และการเอาชนะอุปสรรค 

.659 
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ตารางท่ี 24  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถาน 
                  ประกอบการขนาดใหญ่ ดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษา                          
                  ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดองคป์ระกอบท่ี 4 (ต่อ) 

(N=239) 
ข้อค าถาม องค์ประกอบ น า้หนักองค์ประกอบ 

X103 มีระบบการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลและระบบคดักรองนกัเรียนท่ีมี 
ปัญหาและไม่มีปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

.657 
 

X91 นกัเรียนมีคุณภาพสูง ทั้งดา้นความรู้  ทกัษะการประกอบอาชีพ และทศันคติ .647 
X71 หน่วยงานปฏิบติัการมีส่วนร่วมในการก าหนดเน้ือหาหลกัสูตร .614 
X107 มีการจดัประเมินการด าเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
.613 

 
X97 ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมนกัเรียน .602 
X88 มีระบบการคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดส้มรรถนะตามท่ี

องคก์รตอ้งการ 
.599 

X99 กิจกรรมนกัเรียนสร้างประสบการณ์ในการพฒันาตนเอง ทั้งดา้นส่วนตวั  
อารมณ์สังคม และวิชาการ 

.593 

 

X98 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรคแ์ละจดักิจกรรมท่ีตรงกบัความตอ้งการ .540 

 
 จากตารางท่ี 24 พบว่าการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ในองคป์ระกอบชุดท่ี 4 มีจ านวน 37 องคป์ระกอบ มีค่า Eigenvalue = 57.218 การจดัการ
ศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด คือ 
สอนมีความรู้ทางทฤษฎี และทกัษะท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานในองคก์รเป็นอยา่งดีและมีทศันคติท่ีดี
ต่อองคก์ร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .812 รองลงมา คือ มีการจดัการเรียนรู้จากการท างาน (Work-
based learning) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .794 และผูส้อนเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทั้งในสาย
การศึกษาและสายธุรกิจ มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .786 ส่วนอนัดบัต ่าสุด คือ นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการคิดสร้างสรรคแ์ละจดักิจกรรมท่ีตรงกบัความตอ้งการ มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .540 ผูว้ิจยั
ตั้งช่ือองคป์ระกอบท่ี 4 น้ีวา่ หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน แสดงเป็นแผนภูมิท่ี 12 ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 12  องคป์ระกอบท่ี 4 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

X99 

.743 

X83 

X77 

X86 

X78 

X81 

X84 

X80 

X89 

X68 

X79 

X85 

 

X69 

X82 

X70 

X87 

X90 

X10

3 

X75 

X92 

X76 

X73 

X102 

X96 

X105 

X95 

X72 

X106 

X98 

X91 

X71 

X107 

.786 

.710 

.794 

.812 

X103 

.765 

.753 

.756 

.761 

.748 

.732
 .791  

.740 

.710 

.711 

.712 

.765 

.704 

.698 

.781 

.695 

.685 

X74 

X93 

.683 

.679 

.669 

.669 

.668 

.667 

.659 

.657 

.666 

.613 

.599 

.540 

 

.647 

.593 

X97 

.614 

ช่ือองค์ประกอบ 
หลกัสูตรและการ

จดัการเรียนการสอน 

X88 

.602 
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ตารางท่ี 25  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถาน  
                   ประกอบการขนาดใหญ่ กลุ่มการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถาน 

                   ประกอบการขนาดใหญ่ ชุดองคป์ระกอบท่ี 5 
(N=239) 

ข้อค าถาม องค์ประกอบ น า้หนักองค์ประกอบ 

X128 วฒิุการศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จ .834 
X126 การมีงานท าและโอกาสความกา้วหนา้ทางอาชีพ .830 
X127 การมีผลตอบแทนในการท างานขณะเรียน .818 
X130 ความภาคภมิูใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร .803 
X129 ช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา .778 
X125 การมีทุนการศึกษา .737 
X120 

 

การออกแบบหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รและ
น าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง 

.734 

X123 การวเิคราะห์ผลของความคุม้ค่าในการลงทุนท่ีองคก์รจะไดรั้บ .701 
X113 

 

สถานท่ีอยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก ไม่ไกลจากชุมชน มีส่ิง
อ านวยความสะดวก 

.691 

X122 พนกังานในองคก์รมีความเขา้ใจการจดัการศึกษาขององคก์ร .685 
X131 

 

สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัพนกังานขององคก์ร และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
เช่น อาหารกลางวนั  ท่ีพกั  ชุดยนิูฟอร์ม เป็นตน้ 

.669 

X121 
 

การคดัเลือกผูส้อนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเชิงธุรกิจและมีทกัษะสูง
ในการถ่ายทอด 

.668 

X118 
 

การเตรียมบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้ก าหนดกฎหมายท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 

.667 

X124 
 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน องคก์รในธุรกิจ 
เดียวกนั  ชุมชน  ผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย เป็นตน้ 

.656 

X119 
 

การจดัโครงสร้างภายในสถาบนัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัการบริหารอยา่ง 
คล่องตวัและเกิดประสิทธิภาพ 

.636 

X117 การมีแหล่งเรียนรู้พร้อมส าหรับการเรียนและการพฒันาการปฏิบติังาน เช่น 
หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการ และหอ้งคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็นตน้ 

.612 

 

 จากตารางท่ี 25  พบวา่การจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
ในองคป์ระกอบชุดท่ี 5  มีจ  านวน 16 องคป์ระกอบ มีค่า Eigenvalue =  37.031  การจดัการศึกษาของสถาบนั 
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การศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด คือ วุฒิการศึกษาท่ีแสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จ มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .834 รองลงมาคือ การมีงานท าและโอกาสความกา้วหนา้
ทางอาชีพ  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .830 และการมีผลตอบแทนในการท างานขณะเรียน มีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบ = .818 ส่วนอนัดบัต ่าสุด  คือ  การมีแหล่งเรียนรู้พร้อมส าหรับการเรียนและการพฒันาการ
ปฏิบติังาน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการ และห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็นตน้ มีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบ = .818 ผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบท่ี 5 น้ีว่า แรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ แสดงเป็นแผนภูมิ
ท่ี 13  ดงัน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              แผนภูมิท่ี 13  องคป์ระกอบท่ี 5  แรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ 
ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถาน  
                   ประกอบการขนาดใหญ่  กลุ่มการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถาน 
                   ประกอบการขนาดใหญ่  ชุดองคป์ระกอบท่ี 6 
 

(N=239) 

X128 

X129 

X126 

X130 

X127 

X125 

X120 

X113 

X122 

X123 

X131 

X121 

ช่ือองค์ประกอบ 
แรงดึงดูดในการ
ประกอบอาชีพ 

X118 

X117 

.834 

.830 

.818 

.803 

.778 

.737 

.734 

.701 

.691 

.685 

.669 

.668 

.667 

.656 

.636 
X119 

.612 

X124 
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ข้อค าถาม องค์ประกอบ น า้หนักองค์ประกอบ 

X108 การมีส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยทีนัสมยัและเพียงพอต่อการใชง้าน .828 

X110 
 

การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ดว้ย
รูปแบบท่ีหลากหลายและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

.813 
 

X109 
 

ส่ืออุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเป็นของจริงท่ีใช้
ในการปฏิบติังาน 

.807 
 

X111 สถาบนัสามารถผลิตส่ือและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการศึกษาดว้ยตนเองส าหรับผูเ้รียน .799 

X112 สถาบนัสามารถผลิตส่ือและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนส าหรับผูส้อน .766 

X114 
 

อาคารสถานท่ีมีประโยชน์ใชส้อยท่ีดีต่อการเรียนการสอน มีความ
เหมาะสม ปลอดภยัสะดวกสบาย และเพียงพอต่อการใชง้าน 

.667 
 

X100 
 

สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดักิจกรรมมีเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 

.647 

X115 สถานท่ี อาคาร หอ้งปฏิบติัการส าหรับการเรียนการสอนมีการจดัได ้
เสมือนกบัการปฏิบติังานจริง 

.638 
 

X116 
 

การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดติ้ดต่อ ประสานงานและร่วมมือ
กนัรวมทั้งเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

.630 
 

X101 
 

ประเมินผลการจดักิจกรรมนกัเรียนทุกคร้ังดว้ยเคร่ืองมือท่ีเท่ียงตรง มี
ประสิทธิภาพ 

.608 

X94 อตัราการลาออกของนกัเรียนต ่าระหวา่งการเรียน .515 

 
 จากตารางท่ี 26  พบว่าการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ    
ขนาดใหญ่ ในองคป์ระกอบชุดท่ี 6 มีจ านวน 11 องคป์ระกอบ มีค่า Eigenvalue = 33.384 การจดัการ
ศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด คือ การ
มีส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยีทนัสมยัและเพียงพอต่อการใชง้าน มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบ = .828 
รองลงมา คือ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลายและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .813 และส่ืออุปกรณ์มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเป็นของจริงท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .807 ส่วน
อนัดบัต ่าสุด คือ การมีอตัราการลาออกของนักเรียนต ่าระหว่างการเรียน มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบ = 
.515 ผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบท่ี 6  น้ีวา่ สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ แสดงเป็นแผนภูมิท่ี 14  ดงัน้ี 
 
 
\ 
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แผนภูมิท่ี 14  องคป์ระกอบท่ี 6  สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     
 
ตารางท่ี 27 แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test ของการวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นการบริหาร 
                   ทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา 

(N=239) 

X108 

X110 

X109 

X111 

X112 

X114 

X100 

X115 

X116 

X101 

X94 

ช่ือองค์ประกอบ 

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

.828 

.813 

.807 

.799 

.766 

.667 

.638 

.647 

.515 

.630 

.608 
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Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .959 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 8155.346 

df. 253 
Sig. .000 

 

 จากตารางท่ี 27 พบว่า ค่า KMO and Bartlett’s Test มีค่า= .959 ซ่ึงมากกว่า .50 และเขา้สู่ 1 
สรุปไดว้่าขอ้มูลท่ีมีอยู่เหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบดีมาก จากนั้นน าขอ้มูลไปท าการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปร โดยใชม้าตรวดัของ Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity) สถิติทดสอบ
จะมีการแจกแจงโดย ประมาณแบบ Chi-Square= 8155.346 df. 253 ไดค่้า Significance = .000 ซ่ึงนอ้ย
กว่า .05 แสดงว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั ขอ้มูลเหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis ท าการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบ 
 
ตารางท่ี 28  แสดงค่า Eigenvalue  ของผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการ  
                   อาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง 
                   สถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loading 
 Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

49.165 
4.403 
2.982 
2.314 
1.608 
1.124 
1.019 

72.074 
6.455 
4.371 
3.392 
2.357 
1.648 
1.493 

72.074 
78.529 
82.900 
86.293 
88.650 
90.298 
91.791 

16.587 72.116 72.116 

Extraction Method:Principle Component Analysis. (PCA) 
 จากตารางท่ี 28 พบว่า ค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัด
การศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ แสดงค่าสถิติส าหรับแต่ละ Factor 
(Component) ทั้งก่อนและหลงัสกดัปัจจยั โดยในการวิเคราะห์องคป์ระกอบคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์
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องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ดว้ยวิธีองคป์ระกอบหลกัหรือเทคนิค PCA (Principal Component 
Analysis) และหมุนแกนตวัประกอบแบบ Orthogonal Rotation ดว้ยวิธี Varimax Method ท่ี 25 รอบโดย
ค่าของน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหวา่ง -1 ถึง +1 และตวัแปรแต่ละตวัแปรจะตอ้งอยูใ่น
องคป์ระกอบท่ีมีค่า Eigenvalue ตั้งแต่ 1 ข้ึนไปเม่ือหมุนแกนตวัประกอบแลว้จึงจดัเป็นองคป์ระกอบท่ี
เก่ียวข้องกัน องค์ประกอบ (Component) ท่ีมีค่า Eigenvalues มากท่ีสุดถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุด เพราะมีค่าความผนัแปรหรือค่าความแปรปรวนทั้งหมดของตวัแปรปัจจยัท่ีถูกจดัอยู่
ในองค์ประกอบนั้ นมากท่ีสุด (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548: 23-25) เรียงล าดับความส าคญั จ านวน 3 
องคป์ระกอบ ในแต่ละองคป์ระกอบมีค่า Eigenvalue เรียงตามล าดบัดงัน้ี  
 องคป์ระกอบท่ี 1 มีค่า Eigenvalue = 16.587 อธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบ
ได ้ ร้อยละ72.116 
ตารางท่ี 29  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถาน  
                   ประกอบการขนาดใหญ่  ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 
                   ขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา ชุดองคป์ระกอบท่ี 7 

(N=239) 
ข้อค าถาม องค์ประกอบ น า้หนักองค์ประกอบ 

X132 การบริหารสถาบนัการศึกษาขององคก์รใหเ้ป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ของ
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์

.914 
 

X142 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ดัท าสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง 
งานท่ีตอ้งการและจดัการศึกษาเพื่อพฒันานกัเรียนใหไ้ดต้ามสมรรถนะนั้น 

.898 

X139 สถาบนัเป็นสถานท่ีในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ร .897 
X135 สถาบนัมีบทบาทในการจดัหาอตัราก าลงัเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

แรงงานขององคก์ร 
.897 

X136 การเช่ือมโยง ประสานความร่วมมือระหวา่งสถาบนัและหน่วยงานสรรหา
วา่จา้งขององคก์รในการสรรหาและคดัเลือกนกัเรียน 

.887 

X143 หน่วยงานฝึกอบรมประสานความร่วมมือในการจดัหลกัสูตรต่างๆใหก้บั
สถานศึกษา เช่น  หลกัสูตรปฐมนิเทศ  หลกัสูตรทดลองงาน  เป็นตน้ 

.882 

X137 หน่วยงานฝึกอบรมประสานความร่วมมือในการจดัหลกัสูตรต่างๆใหก้บั
สถานศึกษา  เช่น  หลกัสูตรปฐมนิเทศ  หลกัสูตรทดลองงาน  เป็นตน้ 

.878 
 

ตารางท่ี 29  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถาน  
                   ประกอบการขนาดใหญ่  ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 
                   ขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา ชุดองคป์ระกอบท่ี 7 (ต่อ) 
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(N=239) 
ข้อค าถาม องค์ประกอบ น า้หนักองค์ประกอบ 

X146 ฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหน่วยงานบริหารระบบขอ้มูลของนกัเรียนใหอ้ยูใ่น
ฐานขอ้มูลขององคก์รเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจ่ายผลตอบแทน 
ต่างๆ 

.870 

X145 นกัเรียนไดรั้บสวสัดิการจากองคก์ร เพื่อเป็นแรงจูงใจในการรักษาสภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

.856 
 

X141 สถาบนัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างและจดัการความรู้ทัว่ทั้งองคก์ร .856 
X137 องคก์รมีแผนอตัราก าลงัหรือมีต าแหน่งงานวา่งเพื่อรองรับบุคคลท่ีสถาบนั

ผลิตออกมา 
.852 

 
X151 วิธีการประเมินผลการเรียน การฝึกงานน าหลกัของสมรรถนะ(Competency) 

เช่นเดียวกบัในองคก์รมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมกบันกัเรียน 
.852 

 
X134 การประชุมร่วมกนัระหวา่งบุคลากรของสถาบนัการศึกษากบัฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์เพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการพฒันาพนกังานในองคก์ร และจดัการ
ศึกษาในสถาบนัใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์องคก์ร 

.846 

X140 สถาบนัเป็นสถานท่ีในการพฒันาความรู้ ทกัษะ เก่ียวกบัองคก์รใหก้บัลูกคา้  คู่คา้    
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อคุณภาพของการบริการและสร้างความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

.844 

X150 การท่ีพนกังานเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาน้ีเป็นวธีิการในการรักษา
พนกังาน ใหท้ างานอยา่งต่อเน่ืองในองคก์ร 

.842 

X133 กลยทุธ์ในการบริหารสถาบนัการศึกษาควรปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ยดืหยุน่ตามกลยทุธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

.832 

X148 
 

การท่ีพนกังานในองคก์รเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาน้ีเป็นการสร้าง 
ความกา้วหนา้ทางอาชีพใหก้บัพนกังาน 

.832 
 

X152 ผลของการประเมินจะถูกน ามาพฒันาและปรับปรุงการจดัการศึกษาให้
เหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการขององคก์รมากยิง่ข้ึน 

.815 
 

X147 การเขา้ศึกษาในสถาบนัการศึกษาน้ีเป็นการสร้างโอกาสดา้นอาชีพต่อนกัเรียน .824 
X153 ผลของการประเมินจะน ามาพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  เพื่อใหไ้ดเ้กณฑคุ์ณภาพ

ของสถาบนัและท่ีองคก์รตอ้งการ 
.815 

X149 นกัเรียนท่ีเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาน้ีจะมัน่ใจวา่เม่ือจบแลว้จะมีงานท าอยา่งแน่นอน .787 
 

 

ตารางท่ี 29  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถาน  
                   ประกอบการขนาดใหญ่  ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 
                   ขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา ชุดองคป์ระกอบท่ี 7 (ต่อ) 

288 

281



 

 

 

(N=239) 
ข้อค าถาม องค์ประกอบ น า้หนักองค์ประกอบ 

X154 ผลการประเมินนกัเรียนถูกบนัทึกไวใ้นระบบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือ
น ามาพฒันาความรู้และทกัษะต่อยอดในการปฏิบติังานเม่ือเขา้บรรจุเขา้
ท างานแลว้ 

.768 

X144 นกัเรียนไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการฝึกงาน .750 

  
 จากตารางท่ี 29  พบว่าการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ในองคป์ระกอบชุดท่ี 7  มีจ านวน 23 องคป์ระกอบ มีค่า Eigenvalue = 16.587 การ
บริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษาท่ีมีค่า
น ้ าหนักองคป์ระกอบสูงสุด คือ  การบริหารสถาบนัการศึกษาขององคก์รให้เป็นเคร่ืองมือเชิงกล
ยทุธ์ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์ มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ =  .914 รองลงมา คือ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดท าสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงานท่ีต้องการและจัด
การศึกษาเพื่อพฒันานกัเรียนใหไ้ดต้ามสมรรถนะนั้น มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .898 และสถาบนั
เป็นสถานท่ีในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = .897 ส่วน
อนัดบัต ่าสุด คือ นกัเรียนไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการฝึกงาน มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ = 
.750 ผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบท่ี 7 น้ีวา่ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์แสดงเป็นแผนภูมิท่ี 15 ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 15  องคป์ระกอบท่ี 7  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

X132 

X142 

X139 

X135 

X136 

X143 

X137 

X146 

X145 

X141 

X137 

X151 

ช่ือองคป์ระกอบ 

การจดัการทรพัยากร

มนุษย ์

.914 

.898 

.897 

.897

636 

.887 

.882

608 

.870 

.878 

.852 

.856 

.852 

.856 

X134 .846 

X144 

X154 

X149 

X140 

X150 

X133 

X148 

X152 

X147 

X153 

.844 

.842 

.832 

.832 

.828 

.824 

.815 

.787 

.768 

.750 
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 2.5 ผลการวิเคราะห์การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา      
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
  ผูว้ิจยัไดจ้ดัการประชุมผูท้รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) เพื่อรับรองผลการวิจยั 
เร่ือง  องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จาก
ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปเก็บขอ้มูล จ านวน 5 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดั
การศึกษา จ านวน 2 คนรวมทั้ งส้ิน 7 คน เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.               
ณ หอ้งสมุดเดอะมอลล ์งามวงศว์าน การประชุมผูท้รงคุณวุฒิจดัข้ึน โดยมี Moderator 1 คน และมี
ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัและทีมงาน 4 คน ในการด าเนินการประชุมเป็นไปตามกรอบท่ีผูว้ิจยัได้
จดัท าไวโ้ดย 
  1. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา         
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
   ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นต่อตวัช้ีวดั “ความส าเร็จ” ในการจดั
การศึกษาระดบัปวช.-ปวส. โดยสถานประกอบการ ดงัน้ี 
   1.1 นกัเรียน 
    “ใหม้องท่ี output  คือ นกัเรียน” 
    “จบแลว้ไดง้านท า ท างานแลว้ไปต่ออยา่งไร มีการยา้ยงานหรือเรียนต่อมั้ย  
และอยูใ่นสถานประกอบการมากนอ้ยเพียงไร” 
    “นกัเรียนตอ้งมีสมรรถนะสูงตรงตามความตอ้งการจ าเป็น “ 
    “เขา้สู่ระบบการจา้งงานอยา่งรวดเร็วและตรงสาขา” 
    “Learning & growth ตอ้งเกิดการเรียนรู้และกา้วหนา้ตลอดเวลาในอาชีพน้ี” 
    “การ screen  input  คือ เดก็ ตอ้งมีการคดัเลือกเดก็ท่ีมีคุณภาพ output  กจ็ะมีคุณภาพ” 
    “มองท่ีการ drop out  ดว้ย” 
    “เดก็ตอ้งมีทกัษะเทียบเคียงกบัต าแหน่งงานทีตอ้งการ การเรียน ฝึกงานใน
ร้านจะก าหนดใหถึ้งต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้ “ 
    “เด็กเม่ือเขา้สู่ระบบ เด็กตอ้งรู้โดยไม่เปิดต ารา ท างานไดโ้ดยอตัโนมติั 
เป็นความรู้ท่ีฝังลึกในตวั” 
    “มีการปรับจูนทัศนคติของเด็กต่อการเรียนการสอนรูปแบบน้ี ซ่ึงจะ
น าไปสู่อตัราการ drop out ท่ีลดลง“ 
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    “เนน้ competency  ตอ้งผลิตคนให้ตรงตามความตอ้งการตลอดห่วงโซ่
อุปาทาน คือ ตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า” 
    ผูบ้ริหารทุกท่านเห็นสอดคลอ้งกนัว่าการวดัผลความส าเร็จนั้น ตอ้งวดั
จากนกัเรียน โดยนกัเรียนท่ีผลิตจากสถานประกอบการตอ้งมีสมรรถนะ (Competency) ตรงตาม
ความตอ้งการ เม่ือเรียนจบแลว้ได้งานท าอย่างรวดเร็ว ตรงสาขา สามารถท างานได้ทนัทีอย่าง
อตัโนมติัและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
   1.2 ครูอาจารย ์
    “มีความรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ” 
    “ตอ้งเป็นผูท่ี้ท างานจริงในสถานประกอบการ” 
    “ครูฝึกตอ้งมีทกัษะการสอนงาน ไม่ใช่การสัง่งาน” 
    “เปล่ียนระบบการพฒันาครู ให้รู้จกัทกัษะการสอนงาน  อตัราการdrop 
out จะลดลง” 
    ตวัช้ีวดัตวัท่ีสอง ไดแ้ก่ ครูอาจารยท่ี์มีประสบการณ์จริงในการท างานใน
สถานประกอบการ รวมถึงตอ้งมีทกัษะการสอนงานนกัเรียน  และพบว่าทกัษะการสอนงานของครู
อาจารยมี์ผลต่ออตัราการ drop out ของนกัเรียน 
   1.3 หลกัสูตร/การจดัการเรียนการสอน 
    “หลกัสูตรตอ้งเป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ” 
    “ช่วยกนัจดั work-based learning  ร่วมมือกนัจดัการเรียนแบบทวิภาคี” 
    ตวัช้ีวดัตวัท่ีสาม ไดแ้ก่ หลกัสูตรฐานสมรรถนะ (Competency)  ตาม
ลกัษณะงานของสถานประกอบการ และมีการจดัการเรียนการสอนแบบ work-based learning” 
   1.4 ความพึงพอใจของลูกคา้ 
    “ความส าเร็จอยู่ท่ีความพึงพอใจของลูกคา้ เช่น feedback จากลูกคา้ท่ีมารับ
บริการ หากมี complain จากลูกคา้ดา้นการบริการกเ็ท่ากบัปัญหามาจากพนกังาน น าไปสู่การจดัหลกัสูตร” 
    ตัวช้ีว ัดตัวท่ีส่ี ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีเป็นผูรั้บบริการจาก
พนกังานท่ีสถาบนัการศึกษาเป็นผูผ้ลิต 
   1.5 ผูท่ี้น าผลผลิตไปใช ้
    “การวดัผลประเมินผลใหเ้ป็นมาตรฐานวดัโดยคนท่ีเอาไปใช”้ 
    ตัว ช้ีว ัดตัว ท่ีห้า  ได้แก่  ผู ้ท่ีน าผลผลิตไปใช้โดยจัดให้มีระบบการ
ประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อวดัความพึงพอใจของผูท่ี้รับผูส้ าเร็จการศึกษาไปท างาน 
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    โดยสรุป ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ  
ไดแ้ก่ นักเรียน ครูอาจารย ์หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ความพึงพอใจของลูกคา้ และผูท่ี้น า
ผลผลิตไปใช ้
  2. การตรวจสอบผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจากข้อมูลเชิงคุณภาพและจาก   
ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
   ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านมีความเห็นว่าตวัแปรท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ท่ีเป็นขอ้มูล
เชิงคุณภาพและตวัแปรท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) ท่ีเป็นขอ้มูลเชิง
ปริมาณมีความสอดคลอ้งกนัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ 
                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

ด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

1. ผู้สอน/บุคลากร 1.  การบริหารครูอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการศึกษา 
1.1 “หากพนกังานคนใดมีความสามารถ  เขาสามารถ

ไต่เตา้ไดถึ้ง CEO  บริษทัเราจึงมี career path ท่ีชดัเจนมาก”   
    1.1 มีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพส าหรับบุคลากรใน
สถาบนัอยา่งชดัเจน 

       1.2 “ครูฝึกท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางอาชีพ เช่น  
ผูจ้ดัการร้าน  ผูจ้ดัการเขต  และผูบ้ริหาร”    

    1.2 มีระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดึงดูดต่อบุคลากร
ใหเ้กิดความรักสถาบนั 

1.3  “ผูส้อนมีประสบการณ์ตามมาตรฐานฝีมือท่ีองคก์ร
ก าหนด” 

    1.3 ผูบ้ริหารมีทกัษะการตดัสินใจในการก าหนด
แนวทางหรือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

1.4  “สามารถบ่มเพาะนกัเรียนใหเ้กิดความรู้ เกิด
ทศันคติท่ีดีและสามารถปฏิบติังานได”้ 

    1.4 บุคลากรไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสมตามผลงาน 

1.5  “ในการฝึกงานนั้นผูส้อนตอ้งเนน้การสอนงาน  
ไม่ใช่การสั่งงาน” 

    1.5 การบริหารเสมือนคนในครอบครัว ใหค้วามเป็น
กนัเองอยา่งใกลชิ้ดเพื่อกระตุน้และจูงใจบุคลากร 

1.6 “มีความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน
ตามบริบทขององคก์รนั้นๆ” 

    1.6 ผูบ้ริหารมีทกัษะในการชกัจูง โนม้นา้ว กระตุน้
บุคลากรใหท้ างานท่ีมอบหมายไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย 

1.7 “ครูตอ้งมาจากสายศึกษาคร่ึงหน่ึงและสายธุรกิจ
คร่ึงหน่ึง” 

    1.7 ผูบ้ริหารทุกระดบัขององคก์รใหก้ารสนบัสนุนงาน
และกิจกรรมของสถาบนัทุกเร่ืองและร่วมประสานงาน
อยา่งเขม้แขง็ 

       1.8 “ในการปฏิบติังานผูส้อนมีหลายบทบาท  บทบาท
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ท่ีปรึกษา นกัแกปั้ญหา และมีความรู้ดา้น
การปฏิบติังานของร้าน” 

    1.8 ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบติัของ
ความเป็นมืออาชีพและส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

1.9  “ผูส้อนท่ีมีความรับผิดชอบสูง”      1.9 บุคลากรของสถาบนัเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง  
มีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของสถาบนั 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ 
                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

ด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 1.  การบริหารครูอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการศึกษา 

(ต่อ) 
1.10 “ครูไม่ใช่เฉพาะในวทิยาลยัหรือศูนยก์ารเรียน

เท่านั้น  อีกคร่ึงชีวติของเดก็เจอครูฝึกท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญทาง
อาชีพ เช่น  ผูจ้ดัการร้าน  ผูจ้ดัการเขต   ผูบ้ริหารขององคก์ร 

    1.10 มีการบริหารงานภายในสถาบนัสอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมองคก์ร 

      1.11 “หากมีประสบการณ์ไม่ตรงมีหลกัสูตรพฒันาครู”        1.11 จดังบประมาณเพียงพอและคล่องตวัในการบริหาร
ในโอกาสพิเศษต่างๆ 

      1.12 “ครู ผูบ้ริหาร ทุกเดือนตอ้งลงร้าน เดือนละ 4 ชม.
ทุกเดือน   เป็นระบบบริหารงานบุคคลของวทิยาลยั” 

    1.12 การจดัคนท่ีมีความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีท า 

      1.13 “ครูเขา้ใหม่หากไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไร  แต่
ตอ้งผา่นหลกัสูตร 7 วนัท่ีร้าน  ไปจดัของ   บริการลกูคา้  
เรียงของ  ยกของ ส่งของตอ้งเขา้ใจอาชีพ” 

    1.13 มีการมอบหมายภารกิจท่ีเหมาะสมตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล 

      1.14 “ครู ตอ้งสอบผา่นต าแหน่ง  ผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน  
และ ผูจ้ดัการร้าน    เป็นครูตอ้งบริหารร้านไดด้ว้ย  ตอ้ง
สอบต าแหน่งใหผ้า่น” 

    1.14 บุคลากรของสถาบนัและพนกังานในองคก์รเขา้ใจ
และเช่ือมัน่การจดัระบบการศึกษาขององคก์ร 

       1.15 “ครูตอ้งเป็นตน้แบบ  นโยบายท่ี เนน้ครูตอ้งท า
ธุรกิจจริงๆ  ได”้ 

    1.15 มีการจดัประชุมเพื่อส่ือสารนโยบายและแนวทางการ
ท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

     1.16 มีการประสานงานและส่งมอบงานต่อกนัอยา่ง
ต่อเน่ือง เป็นระบบ และบรรลุเป้าหมายของงาน 

     1.17 มีการรายงานผลการปฏิบติังานของสถาบนัให้
บุคลากรภายในองคก์รทราบ 

     1.18 ไดรั้บงบประมาณอยา่งเพียงพอเพือ่สนบัสนุนกิจกรรม
ทางวชิาการ เช่น การวจิยั การประชุมวชิาการ เป็นตน้ 

     1.19 มีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัระบบการศึกษา
และความคุม้ค่าในการลงทุนระยะยาว 

     1.20 มีการจดัฝึกอบรมพฒันาบุคลากรในสถาบนัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 1.21 ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ 
เอกชน ศิษยเ์ก่าและผูป้กครอง เป็นตน้ 

 1.22 มีการกระจายอ านาจใหก้บับุคลากรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ไดรั้บผดิชอบในการท างาน 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ 
                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

ด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 1.  การบริหารครูอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการศึกษา 

(ต่อ) 
 1.23 การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตบ้อร์ดอ านวยการท่ีมี

ผูบ้ริหารสถาบนัและองคก์รร่วมรับทราบและช้ีแนะ 
 1.24 มีการส่ือสารภายในองคก์รอยา่งทัว่ถึงทุกระดบั 
 1.25 มีโครงสร้างและหน่วยงานยอ่ยท่ีชดัเจน เหมาะสม 
 1.26 มีการรายงานผลการปฏิบติังานใหผู้บ้ริหารระดบัสูง

ทราบทุกเดือนอยา่งสม ่าเสมอ 
 1.27 การสร้างความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารและบุคลากรใน

องคก์รเพื่อไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือดา้นต่างๆ 
 1.28 มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีดีเพ่ือรองรับการ

ประกนัคุณภาพภายนอก 
 1.29 การจดัโครงสร้างของสถาบนัท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรม

ขององคก์รหลกั 
 1.30 องคก์รสร้างความสัมพนัธ์เชิงเครือข่ายกบัองคก์รอ่ืนท่ีอยู่

ในวงการเดียวกนัเพ่ือการสนบัสนุนช่วยเหลือในการจดัการศึกษา 
 1.31 พนกังานท่ีไดรั้บมอบอ านาจมีอ านาจการตดัสินใจ

เพียงพอในการท างาน 
 1.32 มีมาตรฐานการศึกษาท่ีเนน้หลกัวิชาการอยา่งจริงจงั

และน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
 1.33 มีการสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือความร่วมมือในดา้นต่างๆ 
 1.34 การสร้างสมัพนัธ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังาน นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน
เพื่อสนบัสนุนสถาบนัการศึกษา 

 1.35 มีการจดัท าตวัช้ีวดัในการวดัผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
 1.36 การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตก้ารดูแลของฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์หรือมีการท างานท่ีเช่ือมโยงกนั 
 1.37 มีการส่งเสริมการสร้างนวตักรรมดา้นต่างๆ ภายใน

สถาบนั 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ 
                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

ด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
2. การบริหารงาน/กลยุทธ์  2. การจัดการเชิงกลยุทธ์  

2.1 “การบริหารงานท่ีเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์รหลกั”     2.1นโยบายของสถาบนัสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัขององคก์ร 
2.2  “การบริหารงานดว้ย PDCA  เนน้องคร์วมของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียในองคก์ร  โดยทุกฝ่ายตอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
แบบ PDCA   จดัตั้งเป็นคณะกรรมการในการแกไ้ขปัญหา” 

    2.2 ปรัชญาและเป้าหมายของสถาบนัสอดคลอ้งกบั
วิสยัทศันข์ององคก์ร 

2.3 “การบริหารงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวต้าม
วถีิขององคก์รแม่” 

    2.3 แผนกลยทุธ์ของสถาบนัเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ของ
องคก์ร 

2.4 “การมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี”     2.4 การก าหนดบทบาท หนา้ท่ี ภารกิจของสถาบนัมีความชดัเจน 
2.5 “สถาบนัถือเป็น Business unit ท่ีแยกกนับริหาร

จดัการ ดว้ยแนวคิดทุก BU เป็นไมค้  ้ายนัองคก์รแม่” 
    2.5 การมีเป้าหมายในการเพิ่มศกัยภาพระบบการท างานของ
สถาบนัควบคู่กบัการยกระดบัการศึกษาของพนกังานในองคก์ร 

2.6 มีการกระจายอ านาจ มีต าแหน่งหนา้ท่ีขดัเจน และ
ใหทุ้กคนมีส่วนร่วม” 

    2.6 มีนโยบายการบริหารจดัการเชิงรุก ปรับตวัไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและเป็นเอกภาพ 

2.7 “การมี Strategic formula และด าเนินการตามกล
ยทุธ์ท่ีวางแผนไว”้ 

    2.7 การวางเป้าหมายของสถาบนัสมเหตุสมผล สามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง 

3.2 “สถาบนัมีการจดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีชดัเจน กลยทุธ์
ท่ีวางสอดคลอ้งกบักบัวสิยัทศันท่ี์ไดว้างไว”้ 

    2.8 แผนการด าเนินงานมีความชดัเจน สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

2.8 “การจดัท าแผนการเรียนอยา่งต่อเน่ืองเป็นกลยทุธ์
อยา่งหน่ึงท่ีดึงดูดและรักษาใหพ้นกังานท างานอยูใ่น
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง” 

    2.9 แผนกลยทุธ์ขององคก์รเนน้การพฒันาบุคลากรและ
เช่ือมโยงมายงัแผนการด าเนินงานของสถาบนั 

2.9 “การจดัท าแผนกลยทุธ์ร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลใน
การบริหารจดัการสถาบนั โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญัคือ การ
ผลิตบุคลากร  ดึงดูดและรักษาพนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์รอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยเนน้การสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการจดั
การศึกษากบัผูป้กครองโดยใชก้ลยทุธ์ WIN-WIN” 

    2.10 มีนโยบายท่ีครอบคลุมสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตโดยผา่นการวเิคราะห์อยา่งละเอียด 

     2.11 การมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูเ้รียนเสมือนปฏิบติั
ต่อลูกคา้ในลกัษณะการบริหารธุรกิจ 

     2.12 การปรับปรุงแผนการด าเนินงาน/แผนกลยทุธ์เป็นระยะ
เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 

     2.13 บุคลากรในสถาบนัท่ีไดรั้บมอบอ านาจมีความเขา้ใจ  
พนัธกิจ เป้าหมาย และวธีิการด าเนินงานท่ีชดัเจน 

     2.14 มีนโยบายการบริหารสถาบนัเสมือนกบัการบริหารธุรกิจ 

     2.15 การแบ่งงานและหนา้ท่ี ความรับผดิชอบมีความชดัเจน 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ 
                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

ด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ 

2. การบริหารงาน/กลยุทธ์  (ต่อ) 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์  (ต่อ) 

     2.16 มีกระบวนการไปสู่การจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนัการศึกษา 

     2.17 มีการจดัท าแผนกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่สงัคม (CSR) 
อยา่งต่อเน่ือง 

3.  การตลาด 3. การส่ือสารการตลาด 
3.1 “กลยทุธ์ส าคญัคือ  ใหน้กัเรียนและผูป้กครอง       

พดูเอง เดก็เป็นผูบ้ริหารในอนาคต จบัตอ้งได”้ 
    3.1 การมีพนกังานขายมืออาชีพ รวมถึงใชว้ิธีขายตรง
กบักลุ่มเป้าหมายของสถาบนั 

3.2 “การท าส่ือโฆษณาท่ีปรากฏออกสู่สายตาประชาชน
ทางโทรทศัน์จะเป็นสปอตโฆษณาท่ีมีทุกปี เป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีใหค้วามส าคญักบัการศึกษาโดยเฉพาะวชิาชีพครู” 

    3.2 การท าวิจยัการตลาดเพ่ือทราบทิศทางความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

3.3 “บุคลากรทุกคนไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร  อาจารย์
และพนกังานเวลาออกไปขา้งนอกวทิยาลยั ตอ้งช่วยกนัพดู
เร่ืองการศึกษาขององคก์ร เผยแพร่คุณงามความดี เป็นการ
ช่วยประชาสมัพนัธ์วทิยาลยัตลอดเวลา” 

    3.3 การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างแบรนดใ์ห้
เป็นท่ีรู้จกัดว้ยวิธีการท่ีดึงดูด ต่อเน่ืองและสมดุล 

3.4 “มีการจดัท าบทความ วรสาร ออกเผยแพร่แก่
สังคม รวมถึงการใหทุ้นการศึกษา” 

    3.4 บริหารสถาบนัใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท าก าไรให้
องคก์ร  (Profit Center ) 

3.5 “ประชาสมัพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซตข์องวทิยาลยัในรูป
ของภาพและวดิิโอ ถึงการเรียนการสอน ระเบียบการ พร้อมการ
สมคัรออนไลน์ โดยไม่มีการเดินทางมาท่ีวทิยาลยั ยกเวน้สอบ” 

    3.5 การรายงานพร้อมวิเคราะห์ผลและแนวทางในการ
พฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานต่อกลุ่มผูบ้ริหาร
สถาบนั 

3.6 “การเดินทางไปเยีย่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทัว่ทุก
ภาคของประเทศ เพื่อเชิญชวนและอธิบายโครงการทุนให้
เขา้ใจ รวมถึงเดินทางไปตามสถานศึกษาอาชีวะในจงัหวดั
เพื่อพบผูอ้  านวยการ นกัเรียนพร้อมผูป้กครอง” 

    3.6 การมีส่วนงานรับผดิชอบปรับปรุงผลการ
ปฏิบติังาน ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

     3.7 การโฆษณา/ประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรและประโยชน์
ของการเรียนท่ีสถาบนัต่อผูป้กครองและนกัเรียน 

     3.8 การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตห้น่วยธุรกิจ (Business 
unit) ในองคก์ร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงาน
ปฏิบติัการในองคก์รโดยตรง 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ 
                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

3.  การตลาด (ต่อ) 3. การส่ือสารการตลาด (ต่อ) 

     3.9 การประชาสมัพนัธ์ดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือท่ี
หลากหลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

     3.10 การก าหนดแผนงานของการสร้างเครือข่ายท่ี
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถาบนั 

     3.11 มีการจดัท ารายงานประจ าปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
     3.12 ใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
4. หลกัสูตร      3.13  มีการจดัอนัดบัเปรียบเทียบ (Benchmarking) การด าเนินงานกบั

สถาบนัการศึกษาอ่ืน  ๆเพื่อพฒันาระบบการท างานและการเรียนการสอน 

    4.1  “การพฒันาหลกัสูตรเฉพาะของวทิยาลยัถอดมาจาก
สมรรถนะ (competency)   ของต าแหน่งท่ีตอ้งการ  เพื่อใชใ้นการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี  และการปฏิบติั   โดยเอามาตรฐานการ
ปฏิบติังานของต าแหน่งงาน  มาถอดวา่ตอ้งเรียนรู้อะไรบา้ง” 

    4.1 มีรูปแบบการเรียนการสอนและช่องทางการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายทั้งในหอ้งเรียน นอกหอ้งเรียนและทาง
อินเทอร์เน็ต 

    4.2 “วทิยาลยัใชห้ลกั PDCA ในการพฒันาและปรับปรุง
การจดัการเรียนการสอน” 

    4.2 นกัเรียนมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร 
เม่ือเรียนจบแลว้สามารถปฏิบติังานไดท้นัที 

    4.3 การจดัการเรียนรู้ เนน้การท างานจากสถานท่ีจริงๆ 
ไดป้ระสบการณ์จากการท างานจริงๆ เทคนิคการเรียนรู้ท่ี
ใช ้ไดแ้ก่ Work-based learning” 

    4.3 นกัเรียนมีวธีิการคิดวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหาในการ
ท างานอยา่งเป็นระบบ 

    4.4 “มีการน า Core value มาบรรจุไวใ้นหลกัสูตรตั้งแต่
ปวช. ปี 1 เพื่อใหน้กัเรียนซึมซบัวฒันธรรมองคก์ร” 

    4.4 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์รมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางการประเมินผลการเรียนและการฝึกงานของนกัเรียน 

    4.5 “การจดัการเรียนการสอนเนน้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
การเรียนรู้จากการปฏิบติั (On-the-job training) ดว้ย
ลกัษณะการเรียนท่ีเป็นระบบทวภิาคีนกัเรียนตอ้งเรียนและ
ท างานควบคู่กนัไป” 

    4.5 มีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รอยูเ่สมอ 

    4.6 “สถาบนัจดัใหมี้การทดลองปฏิบติังานในร้านก่อน
เร่ิมเรียนจริงวา่มีความชอบดา้นน้ีหรือไม่” 

    4.6 มีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ มีครูท่ีปรึกษาเป็น
บุคลากรหลกัร่วมกบับุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 

     4.7 “จดัการเรียนแบบฐานสมรรถนะใหน้กัศึกษาเรียน
เร่ืองเดียวจนเช่ียวชาญแลว้สอบ  โดยสอบเป็นรายบุคคล” 

    4.7 มีการจดัตั้งคณะท างานจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพือ่ก าหนด
วตัถุประสงค ์นโยบายแผนงาน เป้าหมายและรายละเอียดของแผนงาน 

    4.8 “คน้ควา้ดว้ยตนเอง จากแผน่ซีดีดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์” 

    4.8 ระบบการดูแลนกัเรียนท าใหน้กัเรียนไดรั้บการดูแล
อยา่งทัว่ถึงและตรงกบัสภาพปัญหา 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ 
                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 
ดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

4. หลกัสูตร (ต่อ) 4. หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน(ต่อ) 

    4.9 “ใชส่ื้อการเรียนเพื่อประหยดัเวลา และให้
ปฏิบติังานมากๆ ไหช้ านาญ” 

    4.9 การจดักิจกรรมนกัเรียนสนบัสนุนวตัถุประสงคข์อง
สถาบนัการศึกษา 

    4.10 “จดัการเรียนรู้จากการปฏิบติังาน (On-the-job training) 
และการสอนเป็นช้ินงาน (Project-based-learning) 

    4.10 การสอดแทรกวฒันธรรมองคก์รในหลกัสูตรเพื่อให้
นกัเรียนซึมซบัความเป็นองคก์ร 

    4.11 “การเรียนการสอนในเทอมแรกจะเนน้สมรรถภาพ
และวนิยั การพฒันาจิตใจและการปลูกฝังนิสัย
อุตสาหกรรมจนเรียนจบ” 

    4.11 กิจกรรมนกัเรียนส่งเสริมและพฒันาใหน้กัเรียนรู้จกั
ตนเอง  มีการพฒันาความสามารถทางอารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม และการเอาชนะอุปสรรค 

    4.12  “เม่ือเขา้ฝึกงานท่ีบริษทั จะมีพี่เล้ียงคอยดูแล เม่ือ
นกัเรียนเขา้ฝึกงานแลว้จะไดท้ั้งใบผา่นงานและ
ประกาศนียบตัร” 

    4.12 มีระบบการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลและระบบคดักรอง
นกัเรียนท่ีมีปัญหาและไม่มีปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.13 “ท่ีน่ีเนน้การพฒันานกัศึกษาดา้นวชิาการบวก soft 
side  soft side จะเยอะ” 

    4.13 นกัเรียนมีคุณภาพสูง ทั้งดา้นความรู้  ทกัษะการประกอบ
อาชีพ และทศันคติ 

     4.14 หน่วยงานปฏิบติัการมีส่วนร่วมในการก าหนดเน้ือหา
หลกัสูตร 

     4.15 มีการจดัประเมินการด าเนินงานตามกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

     4.16 ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรม
นกัเรียน 

     4.17 มีระบบการคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เพือ่ใหไ้ด้
สมรรถนะตามท่ีองคก์รตอ้งการ 

     4.18 กิจกรรมนกัเรียนสร้างประสบการณ์ในการพฒันาตนเอง 
ทั้งดา้นส่วนตวั  อารมณ์สงัคม และวชิาการ 

     4.19 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรคแ์ละจดักิจกรรมท่ี
ตรงกบัความตอ้งการ 

 5. แรงดงึดูดในการประกอบอาชีพ 
“มาเรียนจะไดว้ฒิุ  ไดง้านท า  เรียนจบแลว้ไม่ตอ้งแยง่งาน”     5.1 วฒิุการศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จ 
“ส่วนมากเดก็ท่ีฝึกท่ี Showroom  จะไดเ้ป็นหวัหนา้”     5.2 การมีงานท าและโอกาสความกา้วหนา้ทางอาชีพ 
“มีรายไดข้ณะเรียน  เม่ือจบเดก็ไดง้านท า 100%”     5.3 การมีผลตอบแทนในการท างานขณะเรียน 
“สถาบนัใชป้รัชญา CSV (Create Social Value) ในการพฒันา
เดก็ สร้างความภาคภูมิใจ” 

    5.4 ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

“แบรนดข์องบริษทัเปิดด าเนินการมากวา่ 40 ปี เป็นท่ีน่าเช่ือถือ  
มัน่คงและเขา้ตลาดหลกัทรัพย”์ 

    5.5 ช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ 
                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 5. แรงดงึดูดในการประกอบอาชีพ(ต่อ) 
“เรียนฟรี  มีเบ้ียเล้ียง  ไม่ตอ้งขอพอ่แม่  เอาเงินใหพ้อ่แม่ได”้     5.6 การมีทุนการศึกษา 
“เวลาฝึกอาชีพ  จะไดรั้บค่าตอบแทน ระหวา่งฝึกอาชีพทุกสาขา  
เม่ือจบจะไดรั้บโอกาส   ในการเขา้ท างานของบริษทัมากกวา่คนท่ี 
walk in  เขา้มาสมคัรงานเป็นพนกังานเอง  เพราะป้ันมาเอง 2-3 ปี 

    5.7 การออกแบบหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
องคก์รและน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง 

“คุณค่าอยูท่ี่มีส่วนรับผดิชอบต่อสงัคม  เป็นคุณค่าท่ีมอบใหก้บั
พื้นท่ี  สงัคม  ประเทศชาติ” 

    5.8 การวเิคราะห์ผลของความคุม้ค่าในการลงทุนท่ีองคก์รจะ
ไดรั้บ 

     5.9 สถานท่ีอยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก ไม่ไกลจาก
ชุมชน มีส่ิงอ านวยความสะดวก 

     5.10 พนกังานในองคก์รมีความเขา้ใจการจดัการศึกษาขององคก์ร 
     5.11 นกัเรียนไดรั้บสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัพนกังานของ

องคก์ร เช่นอาหารกลางวนั  ท่ีพกั  ชุดยนิูฟอร์ม เป็นตน้ 

     5.12 การคดัเลือกผูส้อนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ใน
เชิงธุรกิจและมีทกัษะสูงในการถ่ายทอด 

     5.13 การเตรียมบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 

     5.14 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
สถาบนัการศึกษาอ่ืน องคก์รในธุรกิจเดียวกนั  ชุมชน  ผูมี้
ส่วนได ้ส่วนเสีย  

     5.15 การจดัโครงสร้างภายในสถาบนัการศึกษาใหเ้หมาะสม
กบัการบริหารอยา่งคล่องตวัและเกิดประสิทธิภาพ 

     5.16 การมีแหล่งเรียนรู้พร้อมส าหรับการเรียนและการ
พฒันาการปฏิบติังาน เช่นหอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการ และ
หอ้งคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็นตน้ 

6. สถานที่/ส่ิงอ านวยความสะดวก 6. สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
6.1 “นกัเรียนไดมี้โอกาสใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์จริงจาก

การลงฝึกปฎิบติัจริงในร้าน” 
    6.1 การมีส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยทีนัสมยัและ
เพียงพอต่อการใชง้าน 

6.2 “ใชอุ้ปกรณ์การสอนท่ีสมยัใหม่มีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนั” 

    6.2 การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็น
ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลายและ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะห์การสมัภาษณ์และผลการ 
                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 6. สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้(ต่อ) 
6.3 “ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายแอลซีดีทุก

หอ้ง เพื่อการเรียนรู้ท่ีรวดเร็ว” 
    6.3 ส่ืออุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
และเป็นของจริงท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

6.4 “วทิยาลยัจดัส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความร่มร่ืนดว้ย
ตน้ไมใ้หญ่  และจดัพุม่ไมใ้บลอ้มรอบตวัอาคาร มีศาลา
พกัผอ่นดา้นขา้งอาคารเรียน” 

    6.4 สถาบนัสามารถผลิตส่ือและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริม
การศึกษาดว้ยตนเองส าหรับผูเ้รียน 

6.5 “หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการติด
เคร่ืองปรับอากาศทุกหอ้ง” 

    6.5 สถาบนัสามารถผลิตส่ือและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการ
เรียนการสอนส าหรับผูส้อน 

6.6 “มีกิจกรรมใหน้กัศึกษาหลงัจากเวลาเลิกเรียน  
เพื่อผอ่นคลายจากการเป็นนกัศึกษาท่ีตอ้งอยูห่อพกั” 

    6.6 อาคารสถานท่ีมีประโยชนใ์ชส้อยท่ีดีต่อการเรียน
การสอน ความเหมาะสม ปลอดภยัสะดวกสบาย และ
เพียงพอต่อการใชง้าน 

6.7 “วทิยาลยั ตั้งอยูติ่ดกบันิคมอุตสาหกรรม  โรจนะ
นกัเรียนเดินทางไปท างานและกลบัมาเรียนไดอ้ยา่งสะดวก” 

    6.7 สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาในการ
จดักิจกรรมมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

     6.8 สถานท่ี อาคาร หอ้งปฏิบติัการส าหรับการเรียนการ
สอนมีการจดัได ้เสมือนกบัการปฏิบติังานจริง 

     6.9 การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดติ้ดต่อ 
ประสานงานและร่วมมือกนัรวมทั้งเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     6.10 ประเมินผลการจดักิจกรรมทุกคร้ังดว้ยเคร่ืองมือท่ี
เทียงตรง มีประสิทธิภาพ 

     6.11 การมีอตัราการลาออกของนกัเรียนนอ้ยระหวา่งการเรียน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เช่ือมโยงต่อสถาบันการศึกษา 

7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

7.1 “ในภาพกวา้งวิทยาลยัเป็นเคร่ืองมือเชิง  กลยทุธ์ของ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององคก์รในการดูแลนกัเรียนตั้งแต่ 
ตน้น ้า งานบริหารบุคคลกบัการศึกษาจะอยูใ่นเน้ือเดียวกนั” 

    7.1 การบริหารสถาบนัการศึกษาขององคก์รใหเ้ป็น
เคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์

7.2 “นกัเรียนกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลเช่ือมกนั
ตั้งแต่วนัแรกท่ีนกัเรียนมอบตวั เม่ือนกัเรียนมอบตวัจะ
ถือเสมือนเป็นพนกังานขององคก์ร” 

    7.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
จดัท าสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง งานท่ีตอ้งการและจดั
การศึกษาเพ่ือพฒันานกัเรียนใหไ้ดต้ามสมรรถนะนั้น 

7.3 “การวางแผนอตัราก าลงัขององคก์รนั้น จะเช่ือมกนั
ระหวา่งอตัราการรับนกัเรียนแต่ละปีกบัอตัราการขยายตวัของ
ร้าน” 

    7.3 สถาบนัเป็นสถานท่ีในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใน
องคก์ร 
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                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เช่ือมโยงต่อสถาบันการศึกษา 

7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์(ต่อ) 7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์(ต่อ) 

7.4 “รับประกนัการไดง้านท าและมีเส้นทาง
ความกา้วหนา้ในอาชีพท่ีชดัเจน และจะมองไกลวา่
นกัเรียนจะไปอยูต่รงไหนขององคก์ร มีความผกูพนักนั
ไปตลอดซ่ึงเป็นระบบของการดึงดูดและรักษาพนกังาน
ใหท้ างานอยูใ่นองคก์ร” 

    7.4 สถาบนัมีบทบาทในการจดัหาอตัราก าลงัเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการแรงงานขององคก์ร 

7.5 “ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัแม่จะเขา้มามี 
ส่วนร่วมในการจดัหลกัสูตรปฐมนิเทศ  ค่ายอาสา หลกัสูตร
ฝึกอบรมต่างๆ  ตลอด 3 ปีท่ีเรียนอยู ่เพ่ือ  ซึมซบัวฒันธรรม
องคก์ร” 

    7.5 การเช่ือมโยง ประสานความร่วมมือระหวา่งสถาบนั
และหน่วยงานสรรหาวา่จา้งขององคก์ร ในการสรรหา
และคดัเลือกนกัเรียน 

7.6 “ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดูแลเร่ืองการจ่าย
ค่าตอบแทนต่างๆ ตั้งแต่วนัแรกท่ีเป็นนกัเรียน” 

    7.6 หน่วยงานฝึกอบรมประสานความร่วมมือในการจดั
หลกัสูตรต่างๆใหก้บัสถานศึกษา เช่น  หลกัสูตร
ปฐมนิเทศ  หลกัสูตรทดลองงาน  เป็นตน้ 

7.7 “การดูแลวิทยาลยัตอ้งมีเจา้ภาพหลกันัน่คือ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล มิฉะนั้นสถานประกอบจะลม้เหลว” 

    7.7 นกัเรียนไดรั้บการบรรจุเขา้ท างานในต าแหน่งท่ี
เหมาะสมกบัความสามารถเม่ือส าเร็จการศึกษา 

7.8 “growth rate สูง  อตัรา  turn over กสู็ง   วิธีแก้
โดยการตั้งโรงเรียน   โรงเรียนจึงเป็น training center  
ส าหรับนกัเรียนและคนขององคก์รในอนาคต” 

    7.8 ฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหน่วยงานบริหารระบบ
ขอ้มูลของนกัเรียนใหอ้ยูใ่นฐานขอ้มูลขององคก์รเพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็วในการจ่ายผลตอบแทนต่างๆ 

7.9 “ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั มีหนา้ท่ีดูแล
บุคลากรในสถาบนั เช่น การท าโครงการฝึกอบรมครู 
ฝึก  การสอนเทคนิคการสอนงานในลกัษณะ on-the-job 
training และการสอนใหเ้ขา้ใจระบบทวิภาคี การ
วางแผนการสอน การประเมินและวดัผล” 

    7.9 นกัเรียนไดรั้บสวสัดิการจากองคก์ร เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการรักษาสภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

7.10 “กลยทุธว์ิทยาลยัมีความเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ของ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเร่ืองของการตั้งกฎ ระเบียบปฏิบติั 
ทางวิทยาลยัยดึถือตามรูปแบบของบริษทั ในเร่ืองของ
เงินเดือน สวสัดิการต่างๆ แต่มีมูลค่านอ้ยกวา่” 

    7.10 สถาบนัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างและจดัการ
ความรู้ทัว่ทั้งองคก์ร 

7.11 “HR จะเขา้มาดูแลตอนทา้ยสุด พดูคุยเร่ืองการ
สมคัรงาน และดูเร่ืองพฤติกรรมท่ีตอ้งการ ไม่ไดเ้ป็น
เน้ือหาวิชาและแทรกในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน” 

    7.11 องคก์รมีแผนอตัราก าลงัหรือมีต าแหน่งงานวา่ง
เพื่อรองรับบุคคลท่ีสถาบนัผลิตออกมา 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ 
                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เช่ือมโยงต่อสถาบันการศึกษา 
 7. การจดัการทรัพยากรมนุษย์(ต่อ) 

     7.12 วิธีการประเมินผลการเรียน การฝึกงานน าหลกั
ของสมรรถนะ(Competency) เช่นเดียวกบัในองคก์รมา
ปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมกบันกัเรียน 

     7.13 การประชุมร่วมกนัระหวา่งบุคลากรของ
สถาบนัการศึกษากบัฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือร่วมกนัหา
แนวทางในการพฒันาพนกังานในองคก์ร และจดัการ
ศึกษาในสถาบนัใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์องคก์ร 

     7.14 สถาบนัเป็นสถานท่ีในการพฒันาความรู้ ทกัษะ 
เก่ียวกบัองคก์รใหก้บัลูกคา้  คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพ่ือ
คุณภาพของการบริการและสร้างความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

     7.15 การท่ีพนกังานเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาน้ี
เป็นวิธีการในการรักษาพนกังาน ใหท้ างานอยา่งต่อเน่ือง
ในองคก์ร 

     7.16 กลยทุธ์ในการบริหารสถาบนัการศึกษาควร
ปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งรวดเร็วยดืหยุน่ตามกลยทุธ์ของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

     7.17 การท่ีพนกังานในองคก์รเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษา 
น้ีเป็นการสร้าง ความกา้วหนา้ทางอาชีพใหก้บัพนกังาน 

     7.18 ผลของการประเมินจะถูกน ามาพฒันาและ
ปรับปรุงการจดัการศึกษาใหเ้หมาะสม และตรงกบัความ
ตอ้งการขององคก์รมากยิง่ข้ึน 

     7.19 การเขา้ศึกษาในสถาบนัการศึกษาน้ีเป็นการสร้าง
โอกาสดา้นอาชีพต่อนกัเรียน 

     7.20 ผลของการประเมินจะน ามาพฒันาผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล  เพื่อใหไ้ดเ้กณฑคุ์ณภาพของสถาบนัและท่ี
องคก์รตอ้งการ 

     7.21 นกัเรียนท่ีเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาน้ีจะมัน่ใจ
วา่เม่ือจบแลว้จะมีงานท าอยา่งแน่นอน 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ 
                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

 7. การจดัการทรัพยากรมนุษย์(ต่อ) 

     7.22 ผลการประเมินนกัเรียนถูกบนัทึกไวใ้นระบบ
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เพื่อน ามาพฒันาความรู้และ
ทกัษะ 
ต่อยอดในการปฏิบติังานเม่ือเขา้บรรจุเขา้ท างานแลว้ 

     7.23 นกัเรียนไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการ
ฝึกงาน 

องค์ประกอบเพิม่เตมิ 
8. นโยบาย  

8.1 “ผูป้ระกอบการ บริษทัเอาจริงกบัระบบการศึกษา 
แบบทวิภาคีรวมถึงการสนบัสนุนทรัพยากรทุกดา้น” 

 

8.2 “การจดัการศึกษาเป็นฐานส าคญัของการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจ” 

 

8.3 “การใหค้นในองคก์รเขา้ใจและเคารพการจดั
การศึกษาขององคก์ร” 

 

8.4 “การมีคณะกรรมการบริหาร ท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบาย”  
8.5 “วิทยาลยัเนน้การสร้างคุณค่าใหส้งัคม”  

9. ผู้น า/ผู้บริหาร  
9.1 “ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่ง

เตม็ท่ี” 
 

9.2 “เป็นนกัการศึกษาและนกัธุรกิจ มีสองมุมท่ี
ผสมผสานและสลบักนัไปตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม” 

 

       9.3 “ผูบ้ริหารมีทกัษะการตดัสินใจในการก าหนด
แนวทางหรือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดีเยีย่ม” 

 

       9.4 “มีวสิยัทศัน์กวา้งไกลและมีมุมมองไม่เหมือนท่ีอ่ืน”  
       9.5 “สามารถแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจไดท้นัที”  
      9.6 “มีความเอาจริงเอาจงัต่อด าเนินงาน 
ในสถาบนัการศึกษาทุกเร่ืองรวมถึงการเป็นตน้แบบท่ีดี” 

 

9.7 “ใหค้วามส าคญัต่อการจดัการศึกษาและใชห้ลกัการ
บริหารงานอยา่งคนในครอบครัว ใหค้วามเป็นกนัเอง มีเมตตากบั
พนกังานทุกคน” 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ 
                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (ต่อ) 
 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

องค์ประกอบเพิม่เตมิ 
10. นักเรียน  

10.1 “มีความเขา้ใจต่อระบบทวภิาคีวา่ไม่เหมือน
ระบบปกติท่ีเคยผา่นมา” 

 

10.2 “มีคุณภาพเม่ือเรียนจบแลว้สามารถท างานได้
จริง” 

 

10.3 “คือผลผลิตท่ีส าคญั ความสามารถของนกัเรียน
ตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร” 

 

10.4  “นกัเรียนเม่ือจบการศึกษาระดบัปวช.  จะถูก
รับเขา้ท างานโดยอตัโนมติั 100%” 

 

10.5 “ความเร็วในการไดง้านท า อตัราเงินเดือน 
ต าแหน่งท่ีไดรั้บ” 

 

       10.6 “เม่ือจบปริญญาตรี  จะไดเ้ป็นผูจ้ดัการร้าน  และ
มีเส้นทางอาชีพไปสู่การเป็น ผูช่้วยผูจ้ดัการเขต  ผูจ้ดัการ
เขต  ผูจ้ดัการฝ่าย  และผูจ้ดัการทัว่ไป   ตามล าดบั”     

 

       10.7 “คุณสมบติัของนกัเรียนตอ้งเป็นไปตามหลกั
ปรัชญาของสถาบนั  ไม่จ าเป็นตอ้งเก่งท่ีสุดแต่ตอ้งเป็นคน
ดี” 

 

      10.8 “บ่มเพาะใหน้กัเรียนมีนิสัยอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ มีวนิยั 
การตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี มีจรรยาบรรณ” 

 

11. งบประมาณ  
11.1 “มีงบประมาณพร้อมในการด าเนินการ”  
11.2 “งบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากบริษทัแม่”  
11.3 “งบประมาณตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ”  

       11.4 “ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณและระดบั
ผูบ้ริหารตอ้งทราบงบประมาณและการเขา้ถึงก าไร” 

 

11.5 “ตอ้งลงทุนในการจดัทรัพยากรเพ่ือการน้ีเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสุด  ทรัพยากรท่ีวา่น้ีคือทุกอยา่ง ทั้งเงิน 
สถานท่ี คน ระบบการบริหาร ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งมีมาก่อน 

 

11.6 “เนน้ความประหยดัเป็นหลกั ส่ิงใดท่ีท ากนัเองไดจ้ะ
ท า” 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะห์การสมัภาษณ์และผลการ 
                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (ต่อ) 
 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

องค์ประกอบเพิม่เตมิ 
12. วฒันธรรมองค์กร  
       12.1 “การสร้างวฒันธรรมเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด วฒันธรรม
เป็นส่วนส าคญัในการหล่อหลอมนกัศึกษาใหมี้คุณสมบติั
ตามท่ีตอ้งการ” 

 

       12.2 “วฒันธรรมภายในท่ีเขม้แขง็และปลูกฝังใหน้กัเรียน
มีคุณลกัษณะตามวฒันธรรมนั้น คือ การมี Industry mind” 

 

       12.3 “วฒันธรรมองคก์รเป็นส่ิงส าคญัท่ีปลูกฝังใหก้บั
นกัเรียนผา่นการเรียนการสอน ส่ิงแวดลอ้ม และกิจกรรม
ต่างๆ” 

 

13. เครือข่ายความสัมพนัธ์  
      13.1 “วิทยาลยัมีการสร้างเครือข่ายท่ีเป็นอาชีวศึกษา  มี
เครือข่ายในสงักดั สอศ. และท าความร่วมมือกบัสพฐ.ท า
โครงการวิจยัร่วมมือกนัจดัการเรียนสายอาชีพในมธัยม
ปลาย” 

 

      13.2 “เนน้ความจริงใจท่ีมีต่อเครือข่าย”  
      13.3 “เครือข่ายภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังาน ท่ีตอ้ง
มีการสร้างความเขา้ใจต่อการจดัการศึกษา” 

 

     13.4 “การสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกหลายแห่ง ไดแ้ก่ 
สถาบนัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะ  ฝ่ายพฒันาชุมชนจงัหวดั  
โรงเรียนประถมศึกษา สมาคม ฝ่ายพฒันาสังคมของบริษทั เพือ่
ถ่ายทอดเทคโนโลยขีององคก์ร และหานกัศึกษาเขา้รับทุนการศึกษา” 

 

     13.5 “เนน้การสร้างเครือข่ายกบัสถานประกอบการในเชิงรุก”  
14.ผู้ปกครอง  
     14.1  “ผูป้กครองคือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ
ของการจดัการศึกษาท่ีน่ีเพราะเป็นผูมี้ส่วนส าคญัในการ
ตดัสินใจใหน้กัเรียนเลือกเรียนท่ีวิทยาลยั” 

 

    14.2 “มีความเขา้ใจต่อระบบทวภิาคีวา่ไม่เหมือนระบบ
ปกติท่ีเคยผา่นมา” 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ 
                  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

องค์ประกอบเพิม่เตมิ 
14.ผู้ปกครอง (ต่อ)  
    14.3 “ใชว้ิธีการส่ือสารใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้ใจวา่การ
จดัการศึกษาของสถาบนัไม่ใช่การเอาเปรียบโดยเอาเดก็มาใช้
งาน แต่เดก็ไดเ้ร่ืองอาชีพ อนาคตและความมัน่คง ส่วนสถาน
ประกอบการไดเ้ร่ืองอตัราก าลงัคนในการท างาน” 

 

15. สังคม/ชุมชน  
15.1 “ตอ้งช่วยกนัสร้างภาพลกัษณ์ใหก้ารเรียนในระบบ

น้ีมีศกัด์ิศรีเทียบเท่ากบัการเรียนในระบบมธัยมหรืออาชีวศึกษา
ทัว่ไป” 

 

15.2 “ตอ้งใหก้ารสนบัสนุนกนัมากๆ ตอ้งช่วยกนั
เปล่ียนค่านิยมวา่ เรียนแลว้ดีมีงานท า เพ่ือใหบ้ริษทัใหญ่ๆ มา
เปิดสถานศึกษาของตนเองอยา่งกวา้งขวาง ส่ิงน้ีจะช่วยให้
สงัคมแขง็แรง” 

 

16. กฎหมาย  
16.1 “มีกฎหมายบงัคบัใหบ้ริษทัมีการจดัการศึกษาระบบ

ทวิภาคี” 
 

16.2 “หากมีกฎหมายบงัคบัใหผู้ป้ระกอบการตอ้งท าหรือ
รวมกลุ่มท า จะท าใหร้ะบบอาชีวศึกษาเขม้แขง็ เยาวชนใน
ประเทศจะมีทกัษะ ทศันคติ มีผลการปฏิบติังานท่ีดี” 

 

17. การประเมนิผล  
17.1 “ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานมีการน า KPIs มา

ปรับใช”้ 
 

17.2 “การประกนัคุณภาพของวิทยาลยัมีทั้งเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ และผสมแนวทางขององคก์รเองดว้ย” 

 

17.3 “การประกนัคุณภาพก าหนดตาม core value ของ
องคก์ร ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นวิชาการ  มาตรฐานพฤติกรรม 
มาตรฐานวิชาชีพ” 

 

17.4 “การประเมินผลการจดัการศึกษาตอ้งมีการประเมินผลจาก
ภายนอกองคก์ร ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง เช่น สมศ. ผูป้กครอง หน่วยงาน
เอกชน เป็นตน้ 
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 จากผลการเปรียบเทียบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และจาก
การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) พบว่ามีความสอดคลอ้งกนั ซ่ึงผูว้ิจยัไดย้ดึองคป์ระกอบท่ี
ไดจ้าการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เป็นหลกั ซ่ึงมีทั้งหมด 7 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) การ
บริหารครูอาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ีในสถาบนัการศึกษา 2) การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3) การส่ือสารการตลาด  
4) หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 5) แรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ 6) สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 7) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ส าหรับประเด็นองคป์ระกอบท่ีเพิ่มเติม ไดแ้ก่ 1) นโยบาย      
2)  ผูน้ า/ผูบ้ริหาร  3) งบประมาณ  4)  วฒันธรรมองคก์ร  5) เครือข่ายความสัมพนัธ์  6) ผูป้กครอง          
7) สังคม/ชุมชน  8) กฎหมาย  9) การประเมินผล  ผูว้ิจยัจะน าไปเป็นขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัต่อไป 
 
ตอนที ่3  แนวทางการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 

 ผูว้ิจยัหาแนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
จากการประชุมผูท้รงคุณวุฒิ 7 ท่าน  โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ SWOT  และระดมความคิดเห็น
ออกมาเป็นแนวทางการส่งเสริมการจดัการศึกษา 
 
 3.1  การวิเคราะห์ SWOT 
  ผูด้  าเนินการประชุมน าผลการวิจยัท่ีไดใ้หผู้ท้รงคุณวฒิุพจิารณา และวิเคราะห์  
SWOT เก่ียวกบัการจดัตั้งสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ เพื่อน าไปสู่การหาแนวทาง
ส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ SWOT  แสดง
ดงัแผนภูมิท่ี 16 ดงัน้ี 
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Strengths 
1.  สถานประกอบการสามารถผลิตคนไดต้ามความ 
     ตอ้งการ 
2.  ทรัพยากรพร้อม 
3.  เส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพท่ีชดัเจนของเดก็
นกัเรียน   (การมีงานท า  มีรายไดร้ะหวา่งเรียน) 
 

Weaknesses 
1.  การท าสถาบนัการศึกษาประเภทน้ีตอ้งลงทุนสูง 
2.  สถานประกอบการขาดแรงจูงใจ 
3.  สถานประกอบการขาดองคค์วามรู้ในการจดัการศึกษา 
4.  ขาดครู และบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
5.  เส้นทางความกา้วหนา้ทางวิชาชีพของครูไม่ชดัเจน 
6.  ขาดเทคนิคการสอนของครูฝึกในสถานประกอบการ 
7.  ระบบการฝึกอบรมครูในสถานประกอบการไม่เพียงพอ 

Opportunities 
1.  ลดหยอ่นภาษีได ้200% 
2.  กฎหมายสนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษาของตนเอง 
3.  ตลาดแรงงานมีความตอ้งการผูจ้บการศึกษาเฉพาะทาง 
    มากยิง่ข้ึน 
 

Threats 
1.  การเช่ือมโยงกบัระบบราชการ  ท่ียงัไม่เอ้ือเท่าท่ีควร 
2.  การแทรกแซงแรงงานจาก AEC จากต่างประเทศเช่น   
     สิงคโปร์  อินโดนีเซีย (การเรียนภาษาของประเทศ 
     ต่างๆ  ในอาเซียน) 
3.  ค่านิยมในการมาเรียนยงัไม่ไดรั้บความนิยมมากนกั   
     และมกัไดเ้ดก็ท่ีมีความพร้อมนอ้ย 
4.  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจะรับนกัเรียน 
     ระดบัม.ปลายเพ่ิมข้ึน 
5.  มายาคติทางสงัคมของผูป้กครอง ผูเ้รียน 
6.  วฒิุภาวะของผูเ้รียนยงัไม่พร้อม 

 
แผนภูมิท่ี  16   การวิเคราะห์ SWOT 
 
 3.2  แนวทางการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จาก
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
  จากผลการวิเคราะห์ SWOT  โดยผูท้รงคุณวุฒิ  ผูท้รงคุณวุฒิร่วมแสดงความ
คิดเห็นน าเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน าขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุมาจดักลุ่มตามองคป์ระกอบไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 31  การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
                   ขนาดใหญ่ จากการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ 

องค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1.  ด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
1.1 ผูน้ าของสถาบนัการศึกษา   “ตอ้งเขา้ใจ HRD keyword  ตอ้งนกัเรียนเป็นท่ีตั้ง  ตอ้งสร้างนกัเรียนท่ีมีคุณภาพ” 

  “มีความเขา้ใจกระบวนการจดัการศึกษา  และเขา้ใจธุรกิจขององคก์ร” 
  “ตอ้งมีประสบการณ์  กลา้ตดัสินใจ มีความอดทนและพยายาม เป็น Change 
agent  ตอ้งท าใหเ้กิดการยอมรับใหไ้ดก่้อนเอาส่ิงใหม่เขา้มา” 
   “ผูบ้ริหารส าคญัท่ีสุด  การบริหารขา้งใน  ตอ้งมี vision  ภาวะความเป็นผูน้ า
ตอ้งสูง  มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นตน้แบบท่ีดี” 
   “วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร  พนัธกิจ  กลยทุธ์  ยทุธศาสตร์  การเป็นองคก์รท่ีมี
ทิศทางท่ีไม่เหมือนท่ีอ่ืน” 
   “ท่ีปรึกษาบริษทั ผูก่้อตั้งศนูยก์ารเรียน  ใหค้วามส าคญักบันกัเรียนมาก   ท่าน
จะปฐมนิเทศนกัเรียนดว้ยตนเอง  และในวนัมอบวฒิุบตัร  รวมถึงผูบ้ริหารท่าน
อ่ืน และฝ่ายปฏิบติัการสาขา” 

          ผูน้  ามีความส าคญัมากในการก าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ยทุธศาสตร์  นโยบายการบริหาร  ท่ีไม่เหมือนท่ีอ่ืน
เพ่ือสร้างความแตกต่าง  บทบาทของผูน้ าคือการเป็น Change agent  กลา้น าส่ิงใหม่เขา้มาและสร้างการยอมรับให้
ได ้ ตอ้งเขา้ใจกุญแจหลกัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดว้ยภาวะผูน้ า  กลา้ตดัสินใจ  อดทน  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และเป็นตน้แบบท่ีดี  รวมถึงการเขา้ถึงนกัเรียนผา่นกิจกรรมส าคญัดว้ยความเป็นกนัเองเพื่อสร้างความ
ใกลชิ้ดและเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี  เพื่อเผยแพร่วฒันธรรมซ่ึงตน้แบบมาจากผูบ้ริหาร 
1.2 วฒันธรรมและปรัชญา
องคก์ร 

   “การมีปรัชญาท่ีชดัเจนในการบริหารสถาบนัการศึกษา  บอกทิศทางในส่ิงท่ี
ตอ้งการจะเป็น” 
   “การพฒันานกัเรียน  เร่ิมจากพฒันาดา้นวฒันธรรม  นกัเรียนท่ีอยูก่บัวิทยาลยั  จะ
ถูกน าไปสู่การพฒันาชุมชน  เป็นคุณค่าท่ีจบัตอ้งได ้ มีความภูมิใจ  นกัเรียนไดอ้อก
ค่าย  ครูท่ีไปช่วยเอาขา้ว  น ้า มาให ้ เกิดความภูมิใจ  นกัเรียนทุกคนตอ้งท า portfolio   
มีคู่มือท าความดี”    
    “การสร้างวฒันธรรม  เป็นองคป์ระกอบท่ีท าใหทุ้กส่วนขบัเคล่ือน  เช่น  จะสร้าง
ทีมงานท่ีดี  แกร่ง  เวลาท าอะไรจะเป็นใน direction เดียวกนั  การมีจรรยาบรรณ  
การมี culture รวมถึงครูดว้ย” 
   “การน าวฒันธรรมองคก์ร  มาถ่ายทอดและปลูกฝังใหก้บันกัเรียนยดึถือปฏิบติั” 
   “การสร้างวฒันธรรมท่ีสามารถท าใหน้กัศึกษาถ่ายทอดความรู้  พฒันาการทั้ง hard 
side  soft side  ถา้นกัเรียนส าเร็จถือเป็นความส าเร็จของสถาบนัดว้ย” 
“พนกังานของบริษทัมีroyalty สูง อยูเ่พราะผูน้ าองคก์ร  เป็นวฒันธรรมองคก์รท่ี
เหนียวแน่น” 
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ตารางท่ี 31  การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
                   ขนาดใหญ่ จากการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

องค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
          สถาบนัการศึกษาสร้างการเติบโตดว้ยการเร่ิมจากการมีวฒันธรรมและปรัชญาท่ีชดัเจน  เป็นแนวทางในการสร้าง
บุคลากรและนกัเรียนไปสู่ทิศทางท่ีตอ้งการ วฒันธรรมและปรัชญาจะเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บัสถาบนัการศึกษาหรือองคก์ร
นั้นๆ  ท่ีจะวางแนวทาง  โดยผูน้ าองค์กรมีส่วนส าคญัในการเป็นแบบอย่างหรือผูน้ าของวฒันธรรมและสร้างความ
จงรักภกัดีต่อพนกังานใหเ้กิดข้ึน 
1.3  การบริหารครูอาจารยท่ี์
ปฏิบติัหนา้ท่ีในสถาบนั 
การศึกษา 

   “มีระบบการพฒันาครูใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีไดม้าตรฐานตามวิชาท่ีครูตอ้ง
สอน  เช่น  มีการสอบวดัความรู้และทกัษะ” 
   “มีระบบ Certified ครู ใหก้ารยอมรับครู  ส่งเสริมใหส้ถานประกอบการเห็น
คุณค่าครู  เพิ่มแรงจูงใจในเร่ืองระบบดูแล  และ incentive ใหค้รูเป็นคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  ท าโครงการเชิดชู” 
   “ครูตอ้งเก่ง  มีการประกวดงานวจิยั   และมีคุณธรรม   มี Corporate good 
governance” 
   “การก าหนดมาตรฐานท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนและครูท่ีเหมาะสมกบัระดบัโดยตอ้ง
สอบผา่นมาตรฐานเช่น  มีการก าหนดมาตรฐานใหเ้ดก็และครูตอ้งสอบใหไ้ด้
มาตรฐานก่อน” 
   “ครูตอ้งท าธุรกิจจริงๆ  ได”้ 
   “ครูจะเป็นครูแนะแนว ท่ีปรึกษาและนกัแกปั้ญหา  ตอ้งมีตน้ทุน คือ เป็นครู  
เป็น HR และความรู้ดา้น operation ดว้ย “ 
   “มีระบบการพฒันาครูฝึกใหมี้ทกัษะการสอนงานนกัเรียนท่ีลงฝึกงาน และ
ปลกูฝังแนวคิดวา่นกัเรียนยงัไม่ใช่พนกังาน 100% จึงใชก้ารสั่งงานไม่ได”้ 

          ครูอาจารยเ์ป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการผลิตนกัเรียนท่ีจะเติบโตเป็นบุคลากรในองคก์รในอนาคต  ครูอาจารยจึ์งตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์จริงในการท างาน  มีความรู้  ความเขา้ใจธุรกิจ  ดงันั้น  จึงตอ้งมีระบบในการพฒันา เช่น  มีหลกัสูตรพฒันาอย่าง
สม ่าเสมอ พร้อมมีมาตรฐานตามก าหนด ผา่นการสอบและวดัความรู้  ทกัษะ และสร้างให้ครูอาจารยมี์คุณลกัษณะท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่  
รู้จริงในธุรกิจ  มีความรู้ในงานวิจยั  มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นทั้งครูแนะแนว  ท่ีปรึกษาและนกัแกปั้ญหา  และมีความผสมผสานกนั
ระหว่าง  ความเป็นครู  นักทรัพยากรมนุษย์  และมีความรู้ด้านงานปฏิบัติงาน  และท่ีส าคัญครูเป็น      บุลากรท่ีส าคัญ  
สถาบนัการศึกษาจึงตอ้งสร้างแรงจูงใจใหค้รู  ดว้ยการเพิ่มคุณค่าผา่นโครงการเชิดชู  มีการดูแลท่ีดีทั้งค่าตอบแทน  และสวสัดิการ 
   1.4  การจดัการเชิงกลยทุธ์    “ใหม้องในเชิงระบบ คือ  Input  process  output” 

   “การมี Strategic formula  มีแผนงานท่ีชดัเจนและมีความแตกต่างจากท่ีอ่ืน” 
   “การบริหารเนน้การกระจายอ านาจ มีโครงสร้าง ต าแหน่งงานท่ีชดัเจนใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วม” 
   “ในการท ากลยทุธ์มีการท า SWOT ร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษย”์ 
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ตารางท่ี 31  การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
                   ขนาดใหญ่ จากการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

องค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   1.4  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
(ต่อ) 

   “วิทยาลยัเป็นอีก 1 BU  ทุก BU  เป็นไมค้  ายนัใหอ้งคก์รแม่” 
   “กลยทุธ์  การหาคน คือการท าโรงเรียน  เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้น
แรงงานท่ีขาด  เช่น  การรับนกัเรียนเป็นการท างาน  part time ระยะยาว  ไป 
support  หน่วยงานท่ีตอ้งการคน  เรียนดว้ย ท างานดว้ย” 
   “โรงเรียนจึงเป็น training center  ส าหรับนกัเรียนและคนขององคก์รในอนาคต
และมี training  center   ของคนในองคก์รเองต่างหาก เป็นกลไกของ HR  เป็นอีก 
1 บริษทัท่ีดูแลคนท่ีจบการศึกษาแลว้ข้ึนไป”  
  “การน า TQA มาใชใ้นวทิยาลยั เพ่ือใหก้ารบริการจดัการมีคุณภาพ” 
   “แนวทางการบริหาร  บริหารอยา่งทนัสมยั  มีธรรมะในการด าเนินชีวติ  ให้
พนกังานฝึกปฏิบติัธรรม” 
   “ท่ีน่ีมีแผนการเรียนต่อเน่ือง  เพื่อเป็นกลยทุธ์  จากปวช. 3 ปี  ปวส. 2 ปี   
ปริญญาตรี 2 ปี  เดก็อยูก่บับริษทัอยา่งต่อเน่ืองพยายามใหเ้ดก็มองวา่เป็น
ทางเลือก  ความกา้วหนา้” 
   “มีการท า CSR  เพื่อเป็นกลยทุธ์ขององคก์รใหส้ังคมเห็น  เป็นการช่วยสร้าง
โอกาสใหค้นอีกกลุ่ม  และใหค้วามรู้” 
   “หากมองในแง่ความคุม้ค่า  ไดรั้บความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้าย   ไดเ้ดก็มา
ท างานอยา่งต่อเน่ือง  จ่ายเบ้ียเล้ียงเดก็นอ้ยกวา่พนกังาน part time  ค่าเบ้ียเล้ียง
เดก็ chart  กบัหน่วยงาน OPT  ท าใหค้่าใชจ่้ายกระจายออกไป” 

          ดา้นการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น องค์กรมองสถาบนัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ในการหาคนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นแรงงานท่ีขาด สถาบนัการศึกษาเป็น  Training Center  เพี่อผลิตคนในอนาคต การ
บริหารภายในใหม้องในเชิงระบบ  Input  Process  Output การมีแผนงาน แผนกลยทุธ์ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สถาบนั  ตั้งแต่กระบวนการคดัเลือกเด็กนกัเรียนท่ีมีคุณภาพ  เขา้สู่กระบวนการผลิต  และออกมาเป็นบุคลากรท่ีมี
คุณภาพรวมถึงการรักษานกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาและกลายเป็นบุคลากรในองคก์รให้ท างานอยูใ่นองคก์รอยา่ง
ต่อเน่ืองดว้ยระบบการศึกษาท่ีเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดเ้รียนต่อและท างานไปพร้อมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
  1.5 การส่ือสารการตลาด    “ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกมากยิง่ข้ึน  เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของสถาบนัการศึกษาของ

สถานประกอบการ" 
   “มีการใชภ้าษาองักฤษในเวบ็ไซต ์และส่ือใหเ้ห็นถึงผลงาน  กิจกรรมท่ีเป็น
ความส าเร็จของสถาบนั” 
   “จดัใหมี้กิจกรรมรณรงค ์ ประชาสมัพนัธ์  ใหผู้ป้กครอง  นกัเรียน  มีความรู้ความเขา้ใจ  เห็น
คุณค่าของการปฏิบติังานจริง  ใหส้ถานประกอบการเขา้มามีส่วนร่วมมากยิง่ข้ึน” 
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ตารางท่ี 31  การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
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องค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  1.5 การส่ือสารการตลาด 
(ต่อ) 

    “กลยทุธ์การตลาด  มีการท าส่ือประชาสัมพนัธ์  ส่ือเร่ืองผลงาน  ความส าเร็จ
ตลอดมาใน website ส่ือกิจกรรมท่ีออกสู่สังคม วรสาร  ไวนิล มีความแตกต่าง
จากอาชีวอ่ืนๆ  website  ใชท้ั้งภาษาไทยและองักฤษ  เป็นการฝึกภาษา รวมถึง
น าเสนอเวลามีผูม้าดูงานเป็นภาษาองักฤษ การท่ีเดก็มาเรียนมากมายเป็นเพราะ
เกิดจากการบอกต่อ  การมีอาจารยไ์ปแนะแนว  ในการรับนกัเรียนแต่ละปี” 
    “กลยทุธ์ส าคญั คือ ใหน้กัเรียนและผูป้กครองพดูเอง เดก็เป็นผูบ้ริหารใน
อนาคตจบัตอ้งได”้  
    “การท าส่ือโฆษณาท่ีปรากฏออกสู่สายตาประชาชนทางโทรทศัน์จะเป็น 
สปอตโฆษณาท่ีมีทุกปี เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีใหค้วามส าคญักบัการศึกษา
โดยเฉพาะวิชาชีพครู” 
    “บุคลากรทุกคนไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร  อาจารยแ์ละพนกังานเวลาออกไป    
ขา้งนอกวทิยาลยั ตอ้งช่วยกนัพดูเร่ืองการศึกษาขององคก์ร เผยแพร่คุณงามความ
ดี เป็นการช่วยประชาสัมพนัธ์วทิยาลยัตลอดเวลา” 
    “มีการจดัท าบทความ วรสาร ออกเผยแพร่แก่สังคม รวมถึงการใหทุ้นการศึกษา” 

          การส่ือสารการตลาดเนน้การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก  เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของสถาบนัการศึกษา  ผา่นกิจกรรมรณรงค์
ต่าง  ๆ เนน้ใหผู้ป้กครอง  นกัเรียน  มีความรู้  ความเขา้ใจต่อการจดัการศึกษาประเภทน้ี เน้ือหาในการประชาสัมพนัธ์ เนน้ส่ือ
เร่ืองผลงาน  ความส าเร็จ  ช่ือเสียงขององค์กร  ภาษาท่ีใชมี้ทั้งภาษาไทยและองักฤษ  ผ่านส่ือต่างๆ ทั้งโทรทศัน์ วรสาร  
เวบ็ไซต ์ การแนะแนว  การใหทุ้นการศึกษา  การออกเยีย่มผูเ้ก่ียวขอ้ง  รวมถึงบุคลากรทุกคนทั้งในสถาบนัการศึกษาและใน
องคก์รตอ้งเป็นนกัประชาสัมพนัธ์สถาบนัการศึกษาของตนเอง  สุดทา้ยแลว้กลยทุธ์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปคือ การบอกต่อ 
    1.6  เครือข่ายและ 
สงัคมชุมชน 

   “สถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการตอ้งมีการสร้างเครือข่ายกบัสถาบนั 
การศึกษาของรัฐมากยิง่ข้ึน” 
   “ส่งเสริมความตระหนกั  ใหเ้กิดความสนใจการเรียนท่ีมุ่งเนน้อาชีพตั้งแต่เดก็ ให้
สถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ เพ่ิมการท า MOU  กบัสถาบนัการศึกษา
ของรัฐเพ่ือสรรหาเดก็นกัเรียนตั้งแต่ประถม”  
    “สร้างพนัธมิตรกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ บริษทั หา้งร้าน เพ่ือส่งนกัศึกษาไปเรียน” 
   “การท ากิจกรรมกบัสงัคมตลอดปี  เนน้จิตอาสา” 
   “สังคมชุมชนตอ้งช่วยกนัสร้างภาพลกัษณ์ การจะท าให้ระบบการศึกษาแบบน้ี
เกิดข้ึนมาก สังคมตอ้งไม่ตอกย  ้า เด็กชอบจดัเกรดกนัแมเ้ด็กอาชีวทัว่ไปกบัเด็ก อา
ชีวทวิภาคีเด็กทวิภาคีจะน้อยเน้ือต ่าใจ ไม่มีเงินพอจะไปเรียนของรัฐและเอกชน   
ค่านิยม ดูว่าต ่าต้อยต้องการให้สนับสนุนกันเยอะๆ เพ่ือให้บริษัทใหญ่ๆ เช่น 
ปูนซีเมนต ์ ปตท.  และอ่ืนๆ  มาเปิดกนัมากๆ   ตอ้งช่วยกนัเปล่ียนค่านิยม   
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ตารางท่ี 31  การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ 
                   ขนาดใหญ่ จากการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

องค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    1.6  เครือข่ายและ 
สังคมชุมชน (ต่อ) 

เรียนแลว้ดีไดง้านท า  สังคมแขง็แรงสังคมตอ้งช่วยกนัสร้างภาพลกัษณ์ใหมี้
ศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั” 
   “สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกบัโรงเรียนเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน ท าใหค้นรู้จกัมากข้ึน” 

          เนน้การสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาของรัฐมากยิง่ข้ึน การเขา้ไปสร้างความเขา้ใจถึงความส าคญัของ
การจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้อาชีพตั้งแต่เดก็ เพิ่มการท า MOU  กบัสถาบนัการศึกษาของรัฐเพื่อสรรหาเดก็นกัเรียน
ตั้งแต่ประถมและการมีกิจกรรมกบัสังคมอย่างต่อเน่ืองสร้างความเขา้ใจอย่างกวา้งขวาง  เพื่อสังคม ชุมชนเกิด
ทศันคติท่ีดี  เห็นความส าคญัและใหก้ารสนบัสนุน และท าใหอ้งคก์รใหญ่ๆ ในประเทศหนัมาจดัการศึกษาระบบน้ี
มากข้ึน ท าใหส้ังคมและเทศชาติแขง็แรง 
   1.7 การประเมินผล    “ระบบการประเมินผล/การประกนัคุณภาพภายนอกนั้น จะใชเ้กณฑเ์ดียวกบั   สม

ศ. ไม่ได ้ ตอ้งมีระบบการประเมินผลท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของสถานประกอบการ
ประเภทน้ี” 
   “การน าระบบ KPIs  ขององคก์รเขา้ใชใ้นการประเมินผลการปฎิบติัของสถาบนั” 
   “การวดัผล  ประเมินผลใหว้ดัโดยคนท่ีเอาไปใช ้  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” 
   “มีการประเมินผลการฝึกงานของนกัเรียนประเมินรายวิชา 80:20  80 โดยครูฝึก  
20  โดยครูศูนยก์ารเรียน” 
   “สถาบนัใหค้วามส าคญักบัการประกนัคุณภาพภายใน  อยูภ่ายใตก้ารบริหารงาน
ของผูบ้ริหารระดบัสูง  มีการแต่งตั้งคณะท างานประสานงานประกนัคุณภาพ มีการ
ประชุมติดตามงานทุกเดือน” 
   “ประเมินผลความพงึพอใจ ของนายจา้ง ท่ีมีต่อพนกังานท่ีจบจากสถานศึกษา   
ประเมินผลความพึงพอใจ ของนกัศึกษา ท่ีมีต่อการเรียนในสถานศึกษา   
ประเมินผลจากจ านวนผูส้นใจสมคัรเขา้สอบคดัเลือก เพ่ือเขา้เรียนกบัสถานศึกษา
ประเมินผลความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนกบัสถานศึกษา
ประเมินผลจากการไดรั้บรางวลั จากการเขา้ร่วมการแข่งขนักบัองคก์ร หรือสถาบนั 
ของภาครัฐและเอกชนท่ีไดรั้บการยอมรับ ในสาขาวิชาท่ีตรงกบัหลกัสูตร ทั้งใน
ประเทศและระดบันานาชาติประเมินผลจากการเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนทัว่ไป ใน
ทุกวงการ” 

          ระบบการประเมินผลสถาบนัเป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะตอ้งเป็นระบบประเมินผลท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของสถาบนั 
การศึกษานั้นๆ มีการน าเคร่ืองมือการประเมินผลการปฎิบติังานขององคก์รมาใชใ้นสถาบนัการศึกษาเพ่ือใหเ้ป็นระบบ
เดียวกนั  และมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อนกัเรียนท่ีเรียนจบและออกไปท างาน ไม่วา่ 
จะเป็น นายจา้ง นกัศึกษา ผูส้นใจมาสมคัร ผูป้กครอง การไดรั้บรางวลั สถาบนัของภาครัฐ เอกชนท่ีไดรั้บการยอมรับ
ทั้งในประเทศและนานาชาติ และประชาชนทัว่ไป เป็นตน้ 
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องค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2.  ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
     2.1 นกัเรียน    “เนน้การ screen  input คือ เดก็ ตอ้งมีการคดัเลือกเดก็ท่ีมีคุณภาพ  output  กจ็ะ

มีคุณภาพ” 
   “คุณภาพของนกัเรียนมาจาก หลกัสูตร  การสอนและการพฒันาการเรียนรู้  
แหล่งขอ้มูล  การวดัและประเมินผล งานวจิยัและพฒันา การจดัการความรู้และ
องคก์รแห่งการเรียนรู้” 
   “ค่อยๆ โต  ไม่ตอ้งรีบ  แต่มีคุณภาพ  เนน้ทกัษะ  ความรู้  ทศันคติ โดยเฉพาะ
ทศันคติท่ีดีจะท าใหง่้ายส าหรับการสอน” 
   “การจดัการปัญหาการ drop out ของเดก็นกัเรียน  อนัมีสาเหตุของวฒิุภาวะการ
ปรับตวัอยูท่ี่ระบบการดูแลเดก็นกัเรียนตั้งแต่เร่ิมเป็นนกัเรียน  และการพฒันาครู
ฝึกใหมี้ทกัษะการสอนงาน  แทนการใชก้ารสั่งงาน” 
   “มุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมาย   ใหมี้ความสนใจในวชิาชีพ  ชอบลงมือปฏิบติั” 
   “การก าหนดมาตรฐานท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนและครูท่ีเหมาะสมกบัระดบัโดยตอ้ง
สอบผา่นมาตรฐานเช่น  มีการก าหนดมาตรฐานใหเ้ดก็และครูตอ้งสอบใหไ้ด้
มาตรฐานก่อน” 
   “โครงการ Student Care  ถา้เดก็มีปัญหาจะจดัการทนัที ครูท่ีดูแลจะไปท่ีสาขา
เลย ไปพดูคุยกบัพี่ท่ีสาขา ใชว้ธีิการพดูคุยดีๆ ลกัษณะเหมือนไปเยีย่มเยยีนหรือ
ถา้เอาไม่อยูจ่ะแอบไปบอกผูจ้ดัการร้าน ส่วนมากเดก็จะมาบอกครูก่อน เพราะรัก 
และรู้สึกสนิท แต่เดก็บางคนกอ็าจจะบอกผจก.ร้านเลย เดก็ท่ีเกเรกมี็ โดยมากใช้
วธีิบวัไม่ใหช้ ้า น ้าไม่ใหขุ้่น เพื่อไม่ใหมี้ปัญหาในการส่งเดก็ไปฝึกท่ีสาขาตามมา   
ตอ้งมีลกูล่อลกูชนสูง” 

          นักเรียนถือเป็นผลผลิตท่ีส าคญั  ดงันั้นเร่ิมจากกระบวนคดัเลือกเพื่อให้ไดเ้ด็กนักเรียนท่ีมีคุณภาพ การ
กล่อมเกลาและปลูกฝังเร่ิมตั้งแต่วนัแรกท่ีกา้วเขา้มาในสถาบนัการศึกษาผ่านกระบวนการตั้งแต่หลกัสูตร ครู
อาจารย ์ กิจกรรม  จนไดร้ะดบัมาตรฐานท่ีตอ้งการ    
   2.2 ผูป้กครอง    “สร้างค่านิยมถึงความเขา้ใจแก่ผูป้กครองถึงระบบการจดัการเรียนการสอนแบบน้ี” 

   “มีกิจกรรมรณรงคใ์หผู้ป้กครอง นกัเรียน  มีความรู้ ความเขา้ใจเห็นคุณค่าของ
การปฏิบติังานจริง ใหส้ถานประกอบการเขา้มามีส่วนร่วมมากยิง่ข้ึน       
   “ไปคุยท่ีโรงเรียนอีกคร้ัง โดยเชิญผูป้กครองมาดว้ย บางทีกโ็ทรเรียกผูป้กครองมาคุย 
ลกูอยากมา แต่ผูป้กครองไม่ยอม หรือเช่ือมัน่ครู แต่ไม่เช่ือลกู ส่วนมากห่วงลกู” 
   “การแนะแนว ปฐมเทศ ใหผู้ป้กครองมานัง่ฟังดว้ย” 
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องค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   2.2 ผูป้กครอง (ต่อ)    “ปกครองเป็นปัจจยัส าคญั  ต่อความส าเร็จ  ตอ้งสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึนวา่

เป็น WIN- WIN” 
   “ผูป้กครอง ขาดความเช่ือใจกรุงเทพฯ  ไม่อยากใหเ้ดก็มา  โดยเฉพาะทาง
ภาคเหนือ   กจ็ะมีการยกตวัอยา่งถึงเดก็ภาคเหนือท่ีประสบความส าเร็จ บางคร้ัง 
กจ็ะพาเดก็ท่ีประสบความส าเร็จไปน าเสนอดว้ย เพื่อใหเ้กิดความเช่ือถือ” 

          การสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครอง  สร้างความเช่ือมัน่ต่อระบบการเรียนแบบน้ี ว่าเป็นการไดป้ระโยชน์
ร่วมกนัทั้งสองฝ่ายผูป้กครองและนกัเรียนไดง้าน  ไดโ้อกาส  สถานประกอบการไดแ้รงงาน และสร้างความมัน่ใจ
วา่สถาบนัการศึกษามีระบบการดูแลเอาใจใส่ต่อบุตรหลานเป็นอยา่งดี 
    2.3  หลกัสูตรและการ 
           จดัการเรียนการสอน 

   “หลกัสูตรตอ้งมาจาก competency  ประกอบดว้ย  Knowledge Skills  
Attribute  และถูกก าหนดโดยสถานประกอบการ  เป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ” 
   “กระบวนการพฒันาหลกัสูตรเร่ิมจากการฝึกอบรมและลงปฏิบติังานในร้าน  
วิเคราะห์กรอบคุณวฒิุแห่งชาติ NQF  วิเคราะห์สมรรถนะงานอาชีพหลกั  พฒันา
หลกัสูตร  วิพากษห์ลกัสูตร  และจดัการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ” 
   “ปรับหลกัสูตรไปสู่การใชภ้าษาต่างประเทศ จดัการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ ตอ้งท าใหเ้ดก็สนใจก่อน  จดัสภาพแวดลอ้มใหจู้งใจก่อน” 
   “ตอ้งเนน้พฒันาใหเ้ดก็มีทกัษะเทียบเคียงกบัต าแหน่งงานท่ีตอ้งการ  การเรียน  
การฝึกงานในร้านจะก าหนดใหถึ้งต าแหน่งท่ีก าหนดไว”้ 
   “หลกัสูตรตอ้งตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได”้ 
   “เม่ือเดก็เขา้สู่ระบบ  หลกัสูตรตอ้งท าใหเ้ดก็ตอ้งรู้โดยไม่เปิดต ารา ท างานได้
โดยอตัโนมติั เป็นความรู้ท่ีฝังลึกในตวั “ 
   “หากมี complain จากลกูคา้ดา้นการบริการ  กเ็ท่ากบัปัญหามาจากพนกังาน  
น าไปสู่การจดัหลกัสูตร” 
   “เนน้เป็น Work-based learning” 
   “การมาเรียนเร่ิมแรกจะใหท้ดลองฝึกงานก่อน 1 เดือน เป็นการกรองขั้นแรก 
พอเปิดเทอมอาจมีหลุดอีก” 

          หลกัสูตรเน้นสมรรถนะ (Competency) เป็นฐาน สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงานซ่ึงถูกออกแบบจากสถาน
ประกอบการ  เป็นการเรียนแบบ Work-based learning น าไปใชง้านไดจ้ริงโดยอตัโนมติั สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้นกัเรียนมีโอกาสในการไดท้ดลองเรียนเพื่อดูวา่มีความชอบหรือไม่ 
    2.4 แรงดึงดูดในการ  
          ประกอบอาชีพ 

   “นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในอาชีพ  เรียนจบแลว้สามารถท างานในองคก์รหรือ
เป็นเจา้ของธุรกิจส่วนตวัได”้   
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องค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    2.4 แรงดึงดูดในการ  
          ประกอบอาชีพ (ต่อ) 

   “การสร้างความเช่ือมัน่กบัสังคมรอบขา้งวา่เม่ือเดก็เขา้สู่ระบบแลว้ เขาจะมี
ความรู้ มีอนาคต ความมัน่คง มีอาชีพและตอ้งส่ือสารใหไ้ดว้า่การจดัการศึกษา
ไม่ใช่การเอาเปรียบ  การเอาเดก็มาใชง้าน แต่เป็น WIN-WIN” 
   “จะปลูกฝังเด็กวา่  เรียนฟรี  มีเบ้ียเล้ียง ไม่ตอ้งขอพอ่แม่  เอาเงินใหพ้อ่แม่ได ้ 
เรียนแลว้ไดว้ฒิุ มีงานท า” 
   “ใชก้ารจูงใจเร่ืองวฒิุการศึกษา   การจะเป็นผูจ้ดัการร้านตอ้งจบปริญญาตรี  
เดก็ตอ้งเรียนต่อ  เอาความจริงมาพดู” 

          แรงดึงดูดในการใหน้กัเรียนเขา้เรียนและผูป้กครองสนใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในระบบน้ี  คือการน าเสนอ
ให้เห็นจุดเด่น  และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเก่ียวกบัโอกาสความกา้วหนา้ดา้นอาชีพ การมีอาชีพอยา่งแน่นอน สิทธิ
ประโยชน์ดา้นทุนการศึกษา วฒิุการศึกษาท่ีไดรั้บ เบ้ียเล้ียง สวสัดิการ เป็นตน้ 
    2.5 สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ 
          ต่อการเรียนรู้ 

   “การน า IT  มาใชใ้นการบริหารจดัการ เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร” 
   “การจดักิจกรรมดา้นผูน้ าใหเ้ดก็นกัเรียนการท า KMโดยการไปฝึกงานมาตอ้งมา
น าเสนอ  รายงานความรู้แลว้มาถ่ายทอดใหเ้พ่ือนฟัง  ส่ง report  เรียนรู้เท่าทนั
วิทยาการใหม่ๆ  เดก็จะไดอ้งคค์วามรู้ท่ีดี  ใชใ้นการสมัภาษณ์งานได ้ เดก็จะมีพ่ี
เล้ียง (ครูฝึก)  ตรวจใหก่้อน    แต่ละวฒันธรรมมีกลยทุธ์ต่างกนั” 
   “ใชอุ้ปกรณ์ในการเรียนสมยัใหม่ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  เป็นชนิดเดียวกบัท่ีใชใ้น
สถานประกอบการ” 
   “มีกิจกรรมใหน้กัศึกษาท าหลงัเลิกเรียน  เพ่ือผอ่นคลาย  เช่น  มีสนามกีฬา  โรง
ภาพยนตร์  หอ้งร้องเพลง  หอ้งฟิตเนส  มุมอินเตอร์เน็ต” 

          สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ท าไดโ้ดยการสร้างสภาพแวดลอ้มภายในสถาบนัการศึกษาท่ีผ่อนคลาย  มี
แหล่งเรียนรู้  แวดลอ้มดว้ยส่ิงท่ีแสดงถึงปรัชญาและวฒันธรรมของสถาบนัการศึกษา มีอุปกรณ์การเรียนท่ีทนัสมยั
เพียงพอ  และน าเทคโนโลยหีรือเคร่ืองมือในการพฒันาองคก์รท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นการพฒันานกัเรียน 
3.  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ช่ือมโยงต่อสถาบันการศึกษา 
    3.1 การจดัการทรัพยากร 
          มนุษย ์

   “กลยทุธ์ของ วิทยาลยั  เช่ือมโยงกบั HR  ของบริษทั  ทั้งหมด  ตอ้งมอง Trend  วา่ธุรกิจจะไป 
trend  ไหน  และจะผลิตเดก็ออกมาใหส้อดคลอ้งเช่น  จะเขา้สู่ AEC  ตอ้งผลิตเดก็ออกมาอยา่งไร  
” 
   “มีแผนพฒันาครูเสมือนเป็นพนกังานในองคก์ร” 
   “ระบบในสถานประกอบการตอ้งสร้างแรงจูงใจใหค้รู  มี Career path ชดัเจน” 
   “จดัใหมี้เส้นทางวิชาชีพท่ีมีการสนบัสนุนอยา่งชดัเจน” 
   “จดัใหค้รูไดส้วสัดิการสิทธิประโยชนเ์ทียบเท่าพนกังานบริษทั” 
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    3.1 การจดัการทรัพยากร 
          มนุษย ์(ต่อ 

   “จดัใหมี้ระบบ certified  ใหก้ารยอมรับครู ส่งเสริมใหส้ถานประกอบการเห็นคุณค่า
ครู” 
   “ใหส้ถานประกอบการใหค้วามส าคญักบัครูฝึกมากยิง่ข้ึน  เพิ่มแรงจูงใจในเร่ือง 
ระบบการดูแล และincentive  ใหค้รูเป็นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  ท า
โครงการเชิดชูครู” 
   “การสรรหาคดัเลือก โดยหานกัเรียนเพื่อมาเรียน ฝึกอาชีพ หรือฝึกงานท่ีศนูย์
การเรียน  โดยประสานกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฝ่ายปฏิบติัการสาขา  
วทิยาลยัหรือโรงเรียนต่างๆ 
    “นกัเรียนของท่ีน่ีมีความแตกต่างจากเดก็อาชีวทัว่ไป  เพราะมีระเบียบของบริษทั  ซ่ึงใช้
ระบบของ HR ตอ้งตอกบตัร  เหมือนการท างาน  พี่ท่ีร้าน  คือ ครูใหญ่  ทุกท่ีคือ โรงเรียน” 

          เช่ือมโยงกลยทุธ์ของการฝ่ายทรัพยากรมนุษยก์บัสถาบนัการศึกษาดา้นความตอ้งการดา้นอตัราก าลงัคนของ
องคก์ร  และวางแผนการผลิตออกมาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  ฝ่ายทรัพยากรมนุษยต์อ้งเขา้ไปดูแลระบบ
การดูแลและสร้างแรงจูงใจให้ครูอาจารยท์ั้งเร่ืองเงินเดือน สวสัดิการ และความกา้วหนา้ในอาชีพ การสร้างขวญั
และก าลงัใจ  การให้คุณค่า  รวมถึงการดูแลนักเรียนเสมือนพนักงานของบริษทั ปลูกฝังตั้งแต่วนัแรกของการ
ท างานจนเม่ือเรียนจบออกไปกลายเป็นพนกังานโดยสมบูรณ์ 
     3.2 กฎหมาย    “กฎหมายในประเทศถา้ช่วยไดจ้ะดีมาก  เยอรมนัมีกฎหมายบงัคบับริษทัใหจ้ดัทวิภาคี

ในระดบัอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาท่ีเป็นสหกิจตอ้งจดัทุนวจิยั ความร่วมมือในการเรียน 
การสอนเยอรมนั จึงเป็นตน้แบบ ระบบการศึกษากบัธุรกิจผกูกนัไวด้ว้ยกฎหมายบงัคบั” 
   “ถา้มีกม.บงัคบัใหผู้ป้ระกอบการ่าตอ้งท าหรือรวมกลุ่มท า  ถา้เป็นแบบน้ีระบบ  
อาชีวศึกษาจะเขม้แขง็เดก็ในประเทศจะมีทกัษะ ทศันคติ มี performance ท่ีดีพอ
เขา้ไปกจ็ะเขา้สู่ผูป้ระกอบการแรงงานในสาขาต่างๆ จะท าใหเ้ศรษฐกิจใน
ประเทศ อาชีพต่างๆ ในประเทศแขง็แรง” 
   “รัฐบาลสนบัสนุน ยกยอ่งใหเ้กียรติส่งเสริมใหส้ถานประกอบการเห็นคุณค่า
ของการจดัการศึกษาประเภทน้ี” 
   “รัฐตอ้งยดืหยุน่ใหโ้อกาสผูเ้ช่ียวชาญในสถานประกอบการมาเป็นครูขณะน้ีเร่ิมมีการ
ยดืหยุน่เร่ืองการรับครูท่ีเขา้มาสอนใหเ้ป็นผูมี้ประสบการณ์ในสถานประกอบการมากข้ึน” 
   “น าไปลดหยอ่นภาษีได ้200%” 

          กฎหมายในประเทศท่ีสนบัสนุนใหส้ถานประกอบการจดัการศึกษาระบบน้ีจะท าให้ การจดัการศึกษาแบบ
ทวิภาคีน้ีมีความส าคญั  เขม้แข็งและมีศกัด์ิศรีเพิ่มมากข้ึน  ทั้งเร่ืองความยืดหยุน่ในการให้ผูเ้ช่ียวชาญจากสถาน
ประกอบการท่ีมีประสบการณ์จริงไดเ้ขา้มาเป็นครูมากยิง่ข้ึน  การใหเ้งินสนบัสนุน  และการลดหยอ่นภาษี เป็นตน้ 
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 จากการวิเคราะห์ผลการประชุมผูท้รงคุณวุฒิ พบว่า การจดัการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพฒันาก าลงัคนให้สอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการก าลงัคนของสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ รวมทั้ งสอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า การพฒันาก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษา  ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จ าเป็นตอ้งใชก้ลวิธีดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 32  แนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
                   จากการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ 

แนวทางการส่งเสริม รายละเอยีดแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1. พฒันาผูน้ าของ
สถาบนัการศึกษาใหเ้ป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

    1.  ผูน้  าตอ้งมีความรู้  ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงเก่ียวกบัองคก์ร  การด าเนินธุรกิจและการ
บริหารจดัการศึกษา  และการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ สามารถน าทั้งสามอยา่งมา
ผสมผสานกนัได ้เพื่อน ามาก าหนดยทุธศาสตร์การท างานท่ีไม่เหมือนท่ีอ่ืนเพื่อสร้าง
ความแตกต่าง สามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริงดว้ยการส่งเสริมดว้ยการ
ฝึกอบรม  การลงปฏิบติัในสถานท่ีจริง เป็นตน้ 
    2.  ส่งเสริมบทบาทของผูน้ าใหเ้ป็น Change agent  เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง               
การบริหารสถานศึกษามีรายละเอียดปลีกยอ่ยมาก แตกต่างจากบริหารองคก์ร  ผูน้  าตอ้ง
กลา้น าส่ิงใหม่เขา้มาพฒันา  ต่อยอดความเจริญกา้วหนา้และสร้างการยอมรับต่อครู
อาจารย ์บุคลากรใหไ้ด ้ ตอ้งเขา้ใจกุญแจหลกัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ การจะ
ส าเร็จไดด้ว้ยภาวะผูน้ าท่ีทรงประสิทธิภาพ  กลา้ตดัสินใจ  อดทนอยา่งยิง่ยวด  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และเป็นตน้แบบท่ีดี   
    3.  เป็นตน้แบบนการสร้างวฒันธรรมองคก์รไปสู่นกัเรียน  ครูอาจารยแ์ละ
บุคลากรทั้งหลาย   
    4.  เสิรมสร้างทกัษะผูน้ าดา้นการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  สามารถสร้างสัมพนัธ์
ไดก้บับุคลากรทุกกลุ่ม รวมถึงนกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนโดยรอบ มีเครือข่ายท่ี
แขง็แกร่ง  สามารถหลอมรวมใจคนทุกกลุ่มใหเ้ป็นหน่ึงเดียว  

2. สร้างแนวปฏิบติัของ
วฒันธรรมและปรัชญา
องคก์รท่ีมีความภกัดีต่อ
องคก์ร 

    1.  สร้างแนวปฏิบติัของวฒันธรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั  ดว้ยการวางเง่ือนไข
หรือบทลงโทษท่ีเหมาะสม 
    2.  สร้างวฒันธรรมองคก์รผา่น Change Agent  ในสถาบนัการศึกษาอนัไดแ้ก่  
ผูน้  า  ผูบ้ริหาร  ครูอาจารยแ์ละบุคลากร  บุคคลเหล่าน้ีตอ้งมีความเขา้ใจ
ความส าคญัของการผลิตผูจ้บการศึกษาใหมี้วฒันธรรมขององคก์รฝังลึกอยู ่ เพื่อ
สร้างก าลงัคนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง  ผา่นหลกัสูตร  การเรียนการสอน 
สภาพแวดลอ้ม และกิจกรรมต่างๆ 
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ตารางท่ี 32  แนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
                   จากการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

แนวทางการส่งเสริม รายละเอยีดแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.  พฒันาครูอาจารยท่ี์ปฏิบติั
หนา้ท่ีในสถาบนัการศึกษา
ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 

    1.  มีระบบการคดัเลือกโดยใชน้โยบายวิสยัทศัน์ขององคก์รเป็นเกณฑใ์นการ
คดัเลือกครูอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญ 
    2.  มีระบบการพฒันาครูอาจารย ์ ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์รทั้งความรู้เก่ียวกบั
องคก์ร  การด าเนินธุรกิจ  พฒันาทกัษะการสอน  การฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ  
ความรู้ในงานวิจยั  รวมถึงหลกัสูตรดา้น Soft skill  อ่ืน  ๆ พร้อมมีมาตรฐานก าหนด  ผา่นการสอบ
วดัความรู้  ทกัษะ  และสร้างใหค้รูอาจารยมี์คุณลกัษณะท่ีเหมาะสม เช่น  มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นทั้งครูแนะแนว  ท่ีปรึกษาและนกัแกปั้ญหา  และมีความผสมผสานกนัระหวา่ง  ความเป็นครู 
นกัทรัพยากรมนุษย ์และมีความรู้ดา้นงานปฏิบติังาน 
    3. จดัหลกัสูตรพฒันาครูท่ีมีหนา้ท่ีฝึกปฏิบติั ใหมี้จิตวิทยาในการสอน รู้ถึงความ
แตกต่างระหวา่งการสอน  และการสัง่งาน มีความเขา้ใจนกัเรียน  และสามารถสร้าง
แรงจูงใจได ้
    4. พฒันาพฒันาครูอาจารยใ์หมี้ความรู้ดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธ์  สามารถขาย
ผลิตภณัฑข์องสถาบนัการศึกษาไดร้วมถึงการเป็นตวัแทนภาพลกัษณ์ท่ีดี  (Brand 
Ambassador) ของสถาบนัการศึกษา 
5. สร้างแรงจูงใจแก่ครูอาจารย ์ เพ่ือใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจในการท างาน ดว้ยการ
จดัท าระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดึงดูด  การมีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ
ท่ีชดัเจน  มีศกัด์ิศรีเทียบเท่าพนกังานของบริษทั  นอกจากน้ีจดัท าโครงการเพ่ิมคุณค่า
ผา่นโครงการเชิดชูครูอาจารย ์  

4. บริหารสถาบนัการศึกษา
เชิงกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบั
วิสยัทศันแ์ละการพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถาน
ประกอบการ 

    1.  บริหารสถาบนัการศึกษาใหเ้ป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ในการผลิตก าลงัคนเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นแรงงานของสถานประกอบการ   
    2.  มีหน่วยงานหรือบุคคลท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัสารสนเทศหรือติดตามผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าเสนอขอ้มูลกบัทีมบริหาร  เพ่ือจดัท าหรือพฒันาแผนกลยทุธ์   
    3. มีการเตรียมความพร้อมแก่ผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งมาบริหารสถาบนัฯ ใหมี้ความเขา้ใจ
ระบบการจดัการศึกษา  และประโยชนท่ี์จะไดรั้บ   มีการประกาศจดัตั้งท่ีชดัเจนพร้อม
ส่ือสารสร้างความเขา้ใจแก่พนกังานทุกคนในองคก์ร  การจดัวางโครงสร้างสถาบนัท่ี
เหมาะสม  การเตรียมทรัพยากรใหพ้ร้อมทุกดา้น  ทั้งเร่ือง  งบประมาณ  คน  สถานท่ี  
ระบบการด าเนินงาน 
   4. จดัท าสูตรทางกลยทุธ์ (Strategic formula)  ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของสถาบนั 
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์ และเป้าหมายการด าเนินงาน  พร้อมทั้งส่ือสารและเผยแพร่
ไปยงัครูอาจารยแ์ละบุคลากรทุกคนไดรั้บทราบ  พร้อมขบัเคล่ือนไปในทิศทาง
เดียวกนั 
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ตารางท่ี 32  แนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
                   จากการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

แนวทางการส่งเสริม รายละเอยีดแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. บริหารสถาบนัการศึกษา
เชิงกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์และการพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถาน
ประกอบการ (ต่อ) 

   5.   การบริหารจดัการเชิงระบบ คือ  Input- Process- Output  เร่ิมตั้งแต่การ      
คดัสรร Input ท่ีมีคุณภาพ  ไดแ้ก่ กระบวนการคดัเลือกเดก็นกัเรียนท่ีมีคุณภาพ  
โดยผา่นการสอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์  เขา้สู่กระบวนการผลิต และออกมาเป็น
บุคลากรท่ีมีคุณภาพขององคก์ร 
   6.  น าระบบการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองเขา้มาใชใ้นสถาบนัการศึกษา เช่น  ระบบ 
PDCA   สามารถน ามาใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน  
กิจกรรมหรือโครงการต่าง  ๆภายในสถาบนัใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
   7.  การน ากลยทุธ์ WIN-WIN  มาใชใ้นแผนกลยทุธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจใหเ้กิด
ข้ึนกบันกัเรียน  ผูป้กครอง วา่เป็นการไดรั้บประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ผา่นการแนะ
แนวของโรงเรียน  ผา่นส่ือโทรทศัน์  วทิย ุ หนงัสือพิมพ ์การปฐมนิเทศ การเขา้ไป
สร้างประโยชน์ในชุมชน ดว้ยกระบวนการ CSR เป็นตน้  เพื่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดี  
รวมถึงกบัเครือข่ายสถาบนัการศึกษาอาชีวศึกษาหรือโรงเรียน สพฐ.  ท่ีมีผลต่อ
จ านวนการเขา้ศึกษาของนกัเรียน 

5. ส่ือสารและ
ประชาสัมพนัธ์
สถาบนัการศึกษาโดย
บุคลากรนกัการตลาด 

    1.  มีหน่วยงานการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจน  มีบทบาทในการ
สร้างภาพลกัษณ์   วจิยัการตลาด  หรืออาจหากลุ่มเป้าหมายเขา้มาศึกษาในสถาบนั   
    2.  ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รเป็นนกัประชาสัมพนัธ์   
    3.  ประชาสัมพนัธ์ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดท้ราบปรัชญา  การด าเนินงานและ
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสถาบนัอยา่งสม ่าเสมอ   
    4.  จดัใหมี้การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น  เรียนฟรีในครอบครัว เป็นตน้ 

6. สร้างเสริมการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายและสังคม
ชุมชน 

    1. การสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาของรัฐมากยิง่ช้ึน  การเขา้ไปสร้าง
ความเขา้ใจถึงความส าคญัของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้อาชีพตั้งแต่เดก็   เพิ่มการ
ท า MOU  กบัสถาบนัการศึกษาของรัฐเพื่อสรรหาเดก็นกัเรียนตั้งแต่ประถม  
    2. จดักิจกรรมเพื่อใหเ้ครือข่ายมีส่วนร่วม  เช่น  การออกบูท้ การจดัเยีย่มชม
สถาบนั   การใหเ้ครือข่ายเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถาบนัจดัข้ึน  เป็นตน้ 
    3. พฒันาระบบทวภิาคี  ไตรภาคีเพิ่มมากข้ึน  เช่น  การเซ็นสัญญากบัโรงเรียน
ต่างจงัหวดั  การใหทุ้นการศึกษา  เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 32  แนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
                   จากการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

แนวทางการส่งเสริม รายละเอยีดแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7. พฒันาระบบการ
ประเมินผลท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสถาน
ประกอบการ 

   1. พฒันาระบบการประเมินผลท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของสถาบนัการศึกษาเอง  อาจ
น า Core value หรือวฒันธรรมองคก์รบรรจุไวใ้นการประเมินผล  นอกจากน้ีเพ่ือให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั   การน าเคร่ืองมือการประเมินผลการปฎิบติังานหรือการ
ประเมินคุณภาพขององคก์รมาใชใ้นสถาบนัการศึกษา  เช่น  KPIs TQA  กส็ร้าง
ความรู้สึกของการเป็นหน่ึงเดียวกนั   
   2. มีหน่วยงานท่ีเช่ียวชาญการประเมินผลโดยเฉพาะขององคก์รเพ่ือพฒันาแบบ
ประเมินผลของสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ   
   3. ก าหนดระยะเวลาการติดตามผล (Follow up)  ประจ าปีเพื่อน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุง
กลยทุธ์และการด าเนินงานของสถาบนัการศึกษา   
   4. จดัท ารายงานการประเมินผลเสนอต่อผูบ้ริหารเพ่ือเป็นขอ้มูลในการประเมินผล
คร้ังต่อไป 
   5. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อนกัเรียนท่ีเรียนจบและ
ออกไปท างาน  และน าผลนั้นมาพฒันาและปรับปรุงต่อไป 

8. ปลูกฝังนกัเรียนใหเ้ห็น 
ความกา้วหนา้ในเส้นทาง
อาชีพ 

   1. มีกระบวนคดัเลือกเพ่ือใหไ้ดเ้ดก็นกัเรียนท่ีมีคุณภาพ  เช่น  มีการท าขอ้สอบ  หรือ
แบบทดสอบต่างๆ   การคดัผูมี้บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  โดยด าเนินการร่วมกนัในการ
คดัเลือกทั้งสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานสรรหาวา่จา้งขององคก์ร 
   2. สร้างใหมี้ใจรักการบริการโดยใหเ้ห็นความกา้วหนา้ในชีวิตดว้ยการมีเส้นทาง
อาชีพ (Career Path)  ท่ีชดัเจน   
   3. การสร้างภาพอนาคต (Scenario) ถึงความกา้วหนา้ในอาชีพ   
   4. การจดัท าสวสัดิการท่ีดึงดูดความสนใจ 

9. สร้างระบบการช่วยเหลือ
ผูป้กครอง 

   1. การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่ผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง   
   2. มีระบบการช่วยเหลือผูป้กครองเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการเรียน  เช่น  
ทุนการศึกษา ระบบการกูย้มืท่ีดอกเบ้ียต ่า  เป็นตน้ 

10. ส่งเสริมการสร้าง
หลกัสูตรและพฒันาการเรียน
การสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญใน
สถานประกอบการ 

   1.  ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ (Competency)   สอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งงานท่ีตอ้งการในองคก์ร  มีการหาความตอ้งการจ าเป็นและถูกออกแบบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญในสถานประกอบการร่วมกบัสถาบนัการศึกษาและผา่นการรับรอง 
   2. ส่งเสริมนกัเรียนใหมี้โอกาสไดส้มัผสัการปฏิบติังานจริงหรือเรียนจริงในชั้นเรียน 
เพือ่ไดมี้โอกาสในการปรับตวัและตดัสินใจเลือก 

11. สร้างแรงดึงดูดในการ
ประกอบอาชีพ 

จดัท าแผนสวสัดิการท่ีดึงดูดความสนใจแก่นกัเรียน ผูป้กครอง เช่น การใหทุ้น 
การศึกษา สวสัดิการท่ีเทียบเท่าพนกังานในองคก์ร ในเร่ืองของค่ารักษาพยาบาล  
วนัหยดุ เงินสะสม โบนสั  เป็นตน้  
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ตารางท่ี 32  แนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
                   จากการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

แนวทางการส่งเสริม รายละเอยีดแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษา 
12. จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้งานใน 
อนาคต 

   1. พฒันาสภาพแวดลอ้มใหค้ลา้ยคลึงการท างานในอนาคตมากท่ีสุด 
   2. จดัอุปกรณ์การเรียนการสอนใหเ้พียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน 
   3. จดัวสัดุอุปกรณ์ใหเ้สมือนจริงในการท างาน 

13. สร้างระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยทุธ์ 

   1. เช่ือมโยงกลยทุธ์ของการฝ่ายทรัพยากรมนุษยก์บัสถาบนัการศึกษาดา้นความ
ตอ้งการดา้นอตัราก าลงัคนขององคก์ร   
   2. เม่ือนกัเรียนรายงานตวัเป็นนกัเรียนในสถาบนัการศึกษามีสิทธ์ิเทียบเท่าการ
เป็นพนกังานขององคก์ร 
   3. จดัระบบสวสัดิการใหน้กัเรียนไดรั้บเทียบเท่าพนกังานในองคก์ร   
   4. นบัอายงุานของนกัเรียนต่อเน่ืองตั้งแต่เป็นนกัเรียน 

14. สร้างกฎระเบียบตาม 
กฎหมายท่ีเปิดโอกาส 
ใหส้ถานประกอบการ จดั
การศึกษาในระบบของ
ตนเอง 

   1. กฎหมายในประเทศท่ีสนบัสนุนใหส้ถานประกอบการจดัการศึกษาระบบ      
ทวิภาคี   
   2. รัฐใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงิน การปล่อยเงินกูร้ะยะยาว หรือการลดหยอ่น
ภาษี เป็นตน้ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเร่ือง องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบ การ
ขนาดใหญ่ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ (Mixed method) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
 1. ศึกษาองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ 
 2. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 
วธีิด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและพฒันาองค์ประกอบของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัและร่างองค์องค์ประกอบของการ
จดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และการเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 1.1 ผูว้ิจยัก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัและสงัเคราะห์ร่างองคป์ระกอบของการจดัการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จากการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งไทยและต่างประเทศ   
 1.2 น าร่างองคป์ระกอบของการจดัการอาชีวศึกษาท่ีไดไ้ปยนืยนักบัผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
6 คน และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และปรับ
องคป์ระกอบของการจดัการศึกษาไดเ้ป็นกรอบองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาชุดใหม่ 
 1.3 ลงภาคสนามท่ีศูนย์การ เ รียนเอสแอนด์พี  โดย มี เกณฑ์ในการคัด เ ลือก
สถาบนัการศึกษาดงัน้ี 
  1.3.1 สถาบนัจดัการศึกษาระบบทวิภาคีในระดบัปวช.-ปวส. 
  1.3.2  เป็นสถาบนัท่ีใหค้วามร่วมมือสูงในการเขา้ไปศึกษาไดเ้ป็นระยะเวลานาน 
  ผูว้ิจยัศึกษาภาคสนามและเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสังเกตการณ์ พูดคุยกบัผูบ้ริหาร 
อาจารย ์นกัเรียน ในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ เป้าหมายของการจดัตั้งศูนยก์ารเรียน การบริหารจดัการ
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ศูนย์การเรียน การจัดการศึกษา การสร้างหลักสูตร  ผู ้สอน การดูแลนักเรียน สถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม และความเช่ือมโยงระหว่างศูนยก์ารเรียนกับหน่วยงานต่างๆในองค์กร เป็นตน้ 
ผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลดว้ยการจดบนัทึก การสมัภาษณ์และอดัเทป การสงัเกต การถ่ายรูปเป็นหลกัฐานและ
เอกสารท่ีทางศูนยก์ารเรียนมอบให้ 
 1.4  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงภาคสนามมาจดักลุ่มขอ้มูลและวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) เพื่อให้ได้องค์ประกอบท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน โดยจัดกลุ่มองค์ประกอบได้เป็น   
องคป์ระกอบ 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดา้น
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา 
 1.5 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์ประชากรส าหรับการ
สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จ านวน 18  คน นกัเรียน จ านวน 5,571 คน และผูป้กครอง จ านวน 5,571 คน  
การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จ านวน 5 คน นกัเรียน จ านวน 30 คนและผูป้กครอง จ านวน 30 คน รวมทั้งส้ิน 65 คน 
 1.6 การสร้างเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยน าร่างองค์ประกอบท่ีได้จากการ
สังเคราะห์เอกสารและจากการลงภาคสนาม ณ ศูนย์การเรียนเอสแอนด์พี มาสร้างเป็นแบบ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
 1.7  น าแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างท่ีได้ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบและให้
ขอ้แนะน าเพิ่มเติมเพื่อน าไปปรับแกก่้อนส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยวิธีการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการวดั  
(Item–Objective Congruence; IOC) โดยมีค่าระหวา่ง 0.66-1.00 
 1.8  ปรับแกข้อ้ค าถามท่ีมีค่า IOC นอ้ยกวา่ 0.66 ตามขอ้แนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 1.9 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร นกัเรียน และผูป้กครอง  
ช่วงเดือนกนัยายน - ตุลาคม 2556 โดยสมัภาษณ์ผูบ้ริหารจ านวน 5 คน นกัเรียน จ านวน 30 คน และ
ผูป้กครอง จ านวน 30 คน รวมทั้งส้ิน 65 คน 
 1.10 การวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร นกัเรียน และผูป้กครอง
น ามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) และน ามาสรุปเป็นร่างองคป์ระกอบความส าเร็จของการ
จดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ 
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 ขั้นตอนน้ีเป็นการพฒันาเคร่ืองมือเพื่อใชส้ าหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ย
แบบสอบถามผูว้ิจยัน าร่างองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาสร้างแบบสอบถามดงัมีขั้นตอนต่อไปน้ี 
 2.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง จ านวนประชากรท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จ านวน 18 คน อาจารย ์จ านวน 309 คน ส าหรับแบบสอบถาม
ค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใชแ้นวคิดของคอมเรยแ์ละลี (ComreyN.& Lee A.:1992) ส าหรับการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบ จ านวน 300 คน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเก็บขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด คือ ผูบ้ริหาร 
จ านวน 18 คน และอาจารย ์จ านวน 309 คน รวมทั้งส้ิน 327 คน 
 2.2  การสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามจากผลการสังเคราะห์
เอกสารและจากผลการสัมภาษณ์หลงัจากผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดใ้หอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
ดา้นเน้ือหา โครงสร้างและภาษา ให้มีความถูกตอ้ง ชดัเจนและวดัไดต้รงตามเร่ืองท่ีศึกษา หลงัจาก
นั้นผูว้ิจยัปรับแกต้ามขอ้แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
 2.3  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดมุ่งหมายท่ี
ตอ้งการวดั  (Index of Item – Objective Congruence; IOC) 
 2.4  น าแบบสอบถามมาปรับแกใ้ห้เหมาะสม ถูกตอ้ง ก่อนน าไปทดลองใช ้(Try out) 
กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 32 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและอาจารยท่ี์วิทยาลยั
เทคโนโลยีบุญถาวร ช่วงระหว่างวนัท่ี  5-30 กนัยายน 2556 และน าขอ้มูลท่ีไดม้าหาความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั ดว้ยวิธีสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา.9920 
 2.5  น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ Try out  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาและ
ให้ขอ้แนะน า จากนั้นผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาต ่ากว่า .70 มาปรับแกโ้ดยการ
ตดัออกและบางขอ้ปรับขอ้ความใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน    
 2.6  การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม  
2556 แบบสอบถามไดคื้นจ านวน 270 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 82.57 มีความสมบูรณ์ถูกตอ้งสามารถ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติได ้จ านวน 239 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 73.08 
 2.7  การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัน าขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั  โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิจยั (SPSS) การ
วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปใชส้ถิติพื้นฐานไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
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ค่าเฉล่ีย (X ) การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่ออธิบายองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตวัแปรรายขอ้และรายดา้น  โดยหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่ โดยการน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) มากกว่า .50 และค่า Bartlett’s Test of Sphericityนยัส าคญัท่ี .05 
และท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ดว้ยวิธีองคป์ระกอบหลกั  หรือเทคนิค PCA 
(Principle Component Analysis) และหมุนแกนตวัประกอบแบบ Orthogonal  Rotation  ดว้ยวิธี 
Varimax Method  ท่ี 25 รอบ โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหว่าง -1 ถึง +1 
และทุกองคป์ระกอบจะตอ้งมีค่า Eigenvalue ตั้งแต่ 1 ข้ึนไป 
 2.8  จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบสามารถสรุปเป็นองคป์ระกอบความส าเร็จของ
การจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 ขั้นตอนที่ 3 การหาแนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ 
 ขั้นตอนน้ีผูว้ิจัยน าผลการวิจัยอันได้แก่  องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ น ามาตรวจสอบเพื่อขอค ายืนยนักบัผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อ
ตรวจสอบและใหข้อ้แนะน าเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมการจดัการศึกษา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1  จดัท าเอกสารประกอบการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ 
 3.2  น าเอกสารประกอบการประชุมผูท้รงคุณวุฒิให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา ประเด็นขอ้ค าถาม ขั้นตอนการด าเนินการประชุม และผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ พร้อม
ปรับแกต้ามขอ้แนะน า 
 3.3  เชิญประชุมผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน  ในวนัท่ี 22 มกราคม 2557 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ หอ้งสมุด เดอะมอลล ์งามวงศว์าน ชั้น 14 
 3.4  ด าเนินการประชุมผูท้รงคุณวุฒิ โดยมี Moderator 1 คน Note taker 2 คน และ
ทีมงานในการถ่ายรูปและถ่ายวีดีโอ 2 คนพร้อมประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม
ประเด็นในการประชุมมี 5 ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นท่ีหน่ึง คือ เม่ือกล่าวถึง “ความส าเร็จ” หมายถึง
อะไร และมีตวัช้ีวดัของความส าเร็จอะไรบา้ง ประเด็นท่ี 2 องคป์ระกอบความส าเร็จท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและจากการวิเคราะห์องค์ประกอบจากแบบสอบถามสอดคลอ้งกันหรือไม่  
ประเด็นท่ี 3 องคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์แบบสอบถาม องคป์ระกอบทั้ง 7 ชุด ควรตั้งช่ือ
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อย่างไร ประเด็นท่ี 4 การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการจดัการศึกษาดว้ย SWOT Analysis    
ประเดน็ท่ี 5 แนวทางส่งเสริมการจดัการศึกษามีอะไรบา้ง 
 3.5  ผูว้ิจยัน าผลการประชุมผูท้รงคุณวุฒิมาสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมการจดัการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่    
 
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิ เคราะห์ข้อมูลทั้ งเชิงคุณภาพและปริมาณ ผู ้วิจัยสรุปผลการวิจัยเ ร่ือง  
องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ตามขั้นตอน   
การวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ตอนที ่1 ผลการสังเคราะห์เอกสารและผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์ 
 1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร 
  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์เอกสารจากแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยัทั้งไทยและต่างประเทศจาก
นกัการศึกษาและนกัทฤษฎี จ านวน 43 คน และจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร นกัเรียน ผูป้กครองน ามา
จดักลุ่มองคป์ระกอบเป็น 3 ดา้น 30 องคป์ระกอบยอ่ย 157 ตวับ่งช้ี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 33 
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ตารางท่ี 33  ผลการสังเคราะห์เอกสารองคป์ระกอบการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ 
                       ขนาดใหญ่ 
การบริหารสถาบนัการศึกษา

ในสถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่ 

ตัว 
บ่งช้ี 

การจัดการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาใน 

สถานประกอบการขนาดใหญ่ 

ตัว 
บ่งช้ี 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ของสถานประกอบขนาดใหญ่ 
ทีเ่ช่ือมโยงกบัสถาบนัการศึกษา 

ตัว 
บ่งช้ี 

1.  วสิยัทศัน์ พนัธกิจ  
      เป้าหมาย วตัถุประสงค ์
2.  นโยบายของ 
      สถาบนัการศึกษา 
3.  การมอบอ านาจหนา้ท่ี 
4.  การวางแผนกลยทุธ์/ 
     การวางแผนงาน 
5.  การจดัองคก์ร 
6.  การบริหารงานบุคคล 
7.  การวนิิจฉยัสัง่การ/การ 
     อ  านวยการ 
8.  การประสานงานภายใน 
9.  การรายงาน 
10. การบริหารงบประมาณ 
11. ผูน้  า/ผูบ้ริหาร 
12. การตลาด/การประชาสมัพนัธ์ 
13. การประเมินผล/การ 
      ประกนัคุณภาพ 
14. การสร้างเครือข่าย 
      ความสมัพนัธ์ 

4 
 
5 
4 
8 
5 
7 
3 
2 
3 
5 
5 
6 
4 
6 

1.  หลกัสูตร 
2.  วธีิการสอนและการ 
     จดัการเรียนรู้ 
3.  ผูส้อน 
4.  นกัเรียน 
5.  กิจกรรมนกัเรียน 
6.  ระบบการดูแลนกัเรียน 
7.  ส่ืออุปกรณ์และ 
     เทคโนโลย ี
8.  สถานท่ีและ 
     สภาพแวดลอ้ม 
9.  ความพร้อมของสถาน 
     ประกอบการในการจดั 
     การศึกษา 
10. ส่ิงจูงใจและประโยชน์ท่ี 
     นกัเรียนไดรั้บ 

7 
8 
6 
7 
8 
6 
4 
5 
8 
 

7 

1.  กลยทุธ์การบริหาร 
     ทรัพยากรมนุษย ์
2.  การวางแผนอตัราก าลงั  
     สรรหาวา่จา้ง 
3.  การพฒันาบุคลากร 
4.  ค่าตอบแทนและ 
     สวสัดิการ 
5.  การดึงดูดและรักษา 
     พนกังาน 
6.  การประเมินผลการ 
     ปฏิบติังาน 

3 
 

4 
 

5 
3 
4 
 

5 
 

 67  66  24 

  
 1.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง 
  ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร จ านวน 5 ท่าน นักเรียน จ านวน 30 คน ผูป้กครอง  
จ านวน 30 คน รวมทั้งส้ิน 65 คน สรุปเป็นองคป์ระกอบไดท้ั้งหมด 3 ดา้น 15 องคป์ระกอบยอ่ย 62  
ตวับ่งช้ี รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 34  ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่   
                  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร นกัเรียน ผูป้กครอง 
การบริหารสถาบนัการศึกษา

ในสถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่ 

ตัว 
บ่งช้ี 

การจัดการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาใน 

สถานประกอบการขนาดใหญ่ 

ตัว 
บ่งช้ี 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ของสถานประกอบขนาดใหญ่ 
ทีเ่ช่ือมโยงกบัสถาบนัการศึกษา 

ตัว 
บ่งช้ี 

1.  ผูน้  าและนโยบาย 
2.  วฒันธรรมและปรัชญา 
      องคก์ร 
3.  การบริหารเชิง กลยทุธ์ 
4.  งบประมาณ 
5.  เครือข่ายและสงัคม/ชุมชน 
6.  การตลาด 
7.  การประเมินผล 

4 
3 
 
5 
3 
4 
4 
3 

1.  หลกัสูตรและการจดัการเรียน    
     การสอน 
2.  ผูส้อนและบุคลากร 
3.  นกัเรียน 
4.  ผูป้กครอง 
5.  แรงจูงใจในการเรียน 
6.  สภาพแวดลอ้ม 

5 
 
6 
4 
3 
4 
5 
 

1.  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
2.  กฎหมาย 

7 
2 

รวม 26  27  9 
  

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่   
 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 239 คน เป็นเพศชาย จ านวน  104  
คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 เพศหญิง จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5  อายุเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั 34  ปี ประสบการณ์การท างานเฉล่ีย 8 ปี กลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด  
จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 72.4 รองลงมาไดแ้ก่ระดบัปริญญาโท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.9 ระดบัอนุปริญญา และปริญญาเอกมีจ านวนเท่ากนั คือ ร้อยละ 8 สถาบนัการศึกษาท่ีมีจ านวน
ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแ้ก่ วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ จ  านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.5 รองลงมาไดแ้ก่ วิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 ล าดบัต่อมา
ไดแ้ก่ วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์โตโยตา้ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ  13.0 วิทยาลยัเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต ์จ านวน 26 คน ร้อยละ 10.9 และน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรียนเอสแอนด์พี 
จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ผูต้อบแบบสอบถามมีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 8 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 3.35 และอาจารย ์จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 96.65 
 2.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามองค์ประกอบความส าเร็จ
ของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่   
  องคป์ระกอบความส าเร็จดา้นส่ิงจูงใจและประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
( X = 8.0562, S.D. = 1.49730) รองลงมา คือ ดา้นการดึงดูดและรักษาพนกังาน ( X = 8.0418, S.D. = 1.61331) 
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และดา้นวิสยัทศัน์พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์( X = 7.9655, S.D. = 1.40960)  องคป์ระกอบความส าเร็จ
ดา้นท่ีไดค่้าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การบริหารงบประมาณ ( X = 7.3004, S.D. = 1.73446) 
 2.3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามองค์ประกอบความส าเร็จ
ของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่   
  องคป์ระกอบความส าเร็จรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษาท่ีแสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จ ( X = 8.3096, S.D. = 1.58391)รองลงมา ไดแ้ก่ มีการจดัการเรียนรู้ดว้ยการ
ปฏิบติัการจริง (On-the-job-training) ( X = 8.2176, S.D. = 1.52388) และปรัชญาและเป้าหมายของ
สถาบนัสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร ( X = 8.2134, S.D. = 1.53409) และองคป์ระกอบ
ความส าเร็จรายขอ้ท่ีไดค่้าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังานท่ีไดรั้บมอบอ านาจมีอ านาจการตดัสินใจ
เพียงพอในการท างาน และการไดรั้บงบประมาณอยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางวิชาการ  
เช่น การวิจยั การประชุมวิชาการ เป็นตน้  ( X = 7.2050, S.D. = 1.98201)    
 2.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ความส าเร็จของการจัดการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่   
  ผูว้ิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ โดยใชเ้ทคนิค Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(KMO)  เพื่อใชว้ดัความเหมาะสมของขอ้มูลเป็นการยืนยนัขอ้มูลท่ีมีอยู่ว่าเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ไดห้รือไม่ โดยค่า KMO ตอ้งมากกว่า .50 จึงถือว่าขอ้มูลมีความ
เหมาะสมท่ีจะใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548:23) และค่า Bar Bartlett’s Test 
of Sphericity นยัส าคญัท่ี .05 และท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  ดว้ยวิธีองคป์ระกอบหลกั
หรือเทคนิค PCA (Principle Component Analysis) และหมุนแกนตวัประกอบแบบ Orthogonal Rotation ดว้ย
วิธี VarimaxMethod ท่ี 25 รอบ โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหว่าง -1 ถึง +1  และ
ทุกองคป์ระกอบจะตอ้งมีค่า Eigenvalue  ตั้งแต่ 1 ข้ึนไป ซ่ึงสามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบไดเ้ป็น 7 
องค์ประกอบ และจัดกลุ่มองค์ประกอบเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารสถาบนัการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ 2) การจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และ 3) 
การบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา ดังมี
รายละเอียดดงัน้ี 
  2.4.1  ด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
   2.4.1.1 องค์ประกอบท่ี 1 ช่ือการบริหารครูอาจารย์ท่ีปฎิบัติหน้าท่ีใน
สถาบนัการศึกษา มีค่า Eigenvalue=66.928 มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .791-.458 มีตวัแปรอยู่
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ในองค์ประกอบชุดน้ี 37 ตวัแปรตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด ได้แก่ มีเส้นทาง
ความกา้วหน้าในอาชีพส าหรับบุคลากรในสถาบนัอย่างชัดเจน (.791) รองลงมา ไดแ้ก่ มีระบบ
ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดึงดูดต่อบุคลากรให้เกิดความรักสถาบนั (.785) และผูบ้ริหารมีทกัษะ
การตดัสินใจในการก าหนดแนวทางหรือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดีเยีย่ม (.761) ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกันอ้ย
ท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการส่งเสริมการสร้างนวตักรรมดา้นต่างๆ ภายในสถาบนั (.458) 
   2.4.1.2 องคป์ระกอบท่ี 2 ช่ือ การจดัการเชิงกลยทุธ์ มีค่า Eigenvalue = 42.697  
มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .791.-537 มีตวัแปรอยู่ในองคป์ระกอบชุดน้ี 17 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ นโยบายของสถาบนัสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัขององคก์ร (.776) 
รองลงมา ได้แก่ ปรัชญาและเป้าหมายของสถาบนัสอดคลอ้งกับวิสัยทศัน์ขององค์กร (.749)  และ
แผนกลยทุธ์ของสถาบนัเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์ร (.733)  ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ มี
การจดัท าแผนกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่สงัคม (CSR) อยา่งต่อเน่ือง (.471) 
   2.4.1.3 องคป์ระกอบท่ี 3 ช่ือ การส่ือสารการตลาด  มีค่า Eigenvalue=41.133 มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่  .791-.537 มีตวัแปรอยูใ่นองคป์ระกอบชุดน้ี 13 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกั
องค์ประกอบมากท่ีสุด ได้แก่การมีพนักงานขายมืออาชีพ รวมถึงใช้วิธีขายตรงกับกลุ่มเป้าหมายของ
สถาบนั (.791) รองลงมา ไดแ้ก่ การท าวิจยัการตลาดเพื่อทราบทิศทางความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย (.731) 
และการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัดว้ยวิธีการท่ีดึงดูด ต่อเน่ืองและสมดุลย ์    
(.637) ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัอนัดบัเปรียบเทียบ (Benchmarking) การด าเนินงานกบั
สถาบนัการศึกษาอ่ืน  ๆเพื่อพฒันาระบบการท างานและการเรียนการสอน (.537) 
  2.4.2  ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
   2.4.2.1  องค์ประกอบท่ี 4 ช่ือ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีค่า 
Eigenvalue=57.218 มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .812-.540 มีตวัแปรอยูใ่นองคป์ระกอบชุดน้ี 37  ตวัแปร
ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ผูส้อนมีความรู้ทางทฤษฎีและทกัษะท่ีเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานในองคก์รเป็นอยา่งดีและมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร (.812) รองลงมาไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้จาก
การท างาน (Work-based learning) (.794) และผูส้อนเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทั้งในสายการศึกษาและสาย
ธุรกิจ (.786)  ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนักน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์และจดั
กิจกรรมท่ีตรงกบัความตอ้งการ (.540) 
   2.4.2.2 องค์ประกอบท่ี 5 ช่ือแรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ  มีค่ า 
Eigenvalue=37.031 มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .834-.612 มีตวัแปรอยูใ่นองคป์ระกอบชุดน้ี  16 
ตัวแปรตัว แปรท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด ได้แก่ วุฒิการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึง
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ความส าเร็จ(.834) รองลงมา ไดแ้ก่ การมีงานท าและโอกาสความกา้วหนา้ทางอาชีพ (.830) และการ
มีผลตอบแทนในการท างานขณะเรียน (.818) ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนักน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่การมีแหล่ง
เรียนรู้พร้อมส าหรับการเรียนและการพฒันาการปฏิบติังาน เช่น หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการ และหอ้ง
คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็นตน้ (.612) 
   2.4.2.3 องค์ประกอบท่ี 6 ช่ือสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีค่า 
Eigenvalue=33.384  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .828-.515 มีตวัแปรอยูใ่นองคป์ระกอบชุดน้ี 11 
ตวัแปรตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยทีนัสมยั
และเพียงพอต่อการใชง้าน (.828) รองลงมา ไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็น
ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลายและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย (.813) และส่ืออุปกรณ์มี
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเป็นของจริงท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน (.807) ตวัแปรท่ีมีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่อตัราการลาออกของนกัเรียนต ่าระหวา่งการเรียน (.515) 
  2.4.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เช่ือมโยง
ต่อการบริหารสถาบันการศึกษา 
   2.4.3.1 องคป์ระกอบท่ี 7 ช่ือการจดัการทรัพยากรมนุษย ์มีค่า Eigenvalue= 
16.587 มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .791.-537 มีตวัแปรอยู่ในองคป์ระกอบชุดน้ี 23 ตวัแปรตวั
แปรท่ีมีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การบริหารสถาบนัการศึกษาขององคก์รให้เป็น
เคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์ (.914) รองลงมา ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ดัท าสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงานท่ีตอ้งการและจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันานกัเรียนให้ไดต้ามสมรรถนะนั้น (.898) และสถาบนัเป็นสถานท่ีในการพฒันาศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กร (.897) ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด ได้แก่ นักเรียนได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการฝึกงาน(.750) 
 

 ตอนที ่ 3  แนวทางส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 ผูว้ิจยัไดส้รุปแนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาด
ใหญ่ จากการประชุมผูท้รงคุณวุฒิไดจ้  านวน 14 แนวทาง ตามกลุ่มองคป์ระกอบ 3 ดา้น  ไดแ้ก่ 1) 
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2) การจัดการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และ 3) การบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา ดงัมีรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 35  สรุปแนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
                  จากการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ 

แนวทางการส่งเสริม รายละเอยีดแนวทางส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ด้านการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
1. พฒันาผูน้ าของ

สถาบนัการศึกษาใหเ้ป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

1. พฒันาผูน้ าใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงเก่ียวกบัองคก์ร  การด าเนินธุรกิจ  
การบริหารการศึกษา และการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ดว้ยการส่งไปฝึกอบรม  หรือ
การลงปฏิบติัในสถานท่ีจริง  และสามารถผสมผสานทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั   เพ่ือน ามา
ก าหนดยทุธศาสตร์การท างานท่ีไม่เหมือนท่ีอ่ืน  สร้างความแตกต่างสามารถน า
นโยบายไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
2. องคก์รตอ้งสร้างผูน้ าใหเ้ป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Change agent)   ดว้ยการจดั
โปรแกรมพฒันาผูน้ าสถาบนัการศึกษา  เพื่อใหมี้คุณลกัษณะส าคญัคือ กลา้คิดและน า
ส่ิงใหม่เขา้มาพฒันา  ต่อยอดความเจริญกา้วหนา้และสร้างการยอมรับต่อครูอาจารย ์
บุคลากรใหไ้ด ้ การจะส าเร็จไดด้ว้ยภาวะผูน้ าท่ีทรงประสิทธิภาพ  กลา้ตดัสินใจ  
อดทนอยา่งยิง่ยวด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นตน้แบบท่ีดี   

2.  สร้างแนวปฏิบติัของ    
     วฒันธรรมและปรัชญา 
     องคก์รท่ีมีความภกัดีต่อ 
     องคก์ร 

1.  สร้างแนวปฏิบติัของวฒันธรรมและปรัชญาองคก์รท่ีเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั  ทั้งใน
เร่ืองการวางเง่ือนไขพฤติกรรม  และการก าหนดสญัลกัษณ์   ดว้ยการจูงใจหรือมี
บทลงโทษ  เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัร่วมกนัทั้งสถาบนั  ปลูกฝังจนน าไปสู่ทศันคติและ
พฤติกรรมท่ีมีความภกัดีต่อองคก์ร  (Royalty) 
2.  ส่งผา่นวฒันธรรมและปรัชญาองคก์รผา่นผูน้ าท่ีเป็นตน้แบบท่ีดี 

3.  บริหารและพฒันาครู 
     อาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ี 
     ในสถาบนัการศึกษา 
     ใหท้นัต่อการ 
     เปล่ียนแปลง 

1.  มีระบบการคดัเลือกโดยใชน้โยบายวิสยัทศันข์ององคก์รเป็นเกณฑใ์นการคดัเลือก
ครูอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญ 
2.   มีระบบการพฒันาครูอาจารยใ์หท้นัต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ  โดย
การจดัหลกัสูตรฝึกอบรม  การลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานจากของจริง  เป็นตน้ 
3.  จดัหลกัสูตรพฒันาครูท่ีมีหนา้ท่ีฝึกปฏิบติัใหมี้จิตวิทยาในการสอน  รู้ถึงความ
แตกต่างระหวา่งการสอนและการสัง่งาน  มีความเขา้ใจนกัเรียนและสามารถสร้าง
แรงจูงใจได ้
4.  พฒันาครูอาจารยใ์หมี้ความรู้ดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธ์  สามารถขาย
สินคา้ซ่ึงคือหลกัสูตรการศึกษาของสถาบนัได ้ รวมถึงการเป็นตวัแทนภาพลกัษณ์ท่ีดี  
(Brand Ambassador) ของสถาบนัการศึกษา 
5.  สร้างแรงจูงใจแก่ครูอาจารย ์ เพ่ือใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจในการท างาน ดว้ยการ
จดัท าระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดึงดูด  การมีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพท่ี
ชดัเจน  มีศกัด์ิศรีเทียบเท่าพนกังานของบริษทั  นอกจากน้ีจดัท าโครงการเพ่ิมคุณค่า
ผา่นโครงการเชิดชูครูอาจารย ์ และองคก์รตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหพ้นกังานเกิด
ความภาคภูมิใจ 
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ตารางท่ี 35  สรุปแนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
                  จากการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

แนวทางการส่งเสริม รายละเอยีดแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4.  บริหารสถาบนั 
     การศึกษาเชิงกลยทุธ์ให ้
     สอดคลอ้งกบั 
     วิสัยทศัน์และการ  
     พฒันาการจดัการศึกษา 
     ของสถานประกอบการ 

1.  บริหารสถาบนัการศึกษาใหเ้ป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ในการผลิตก าลงัคนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นแรงงานของสถานประกอบการ   
2.  มีหน่วยงานหรือบุคคลท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัสารสนเทศหรือติดตามผลการ
ด าเนินงาน เพื่อน าเสนอขอ้มูลกบัทีมบริหาร  เพื่อจดัท าหรือพฒันาแผนกลยทุธ์  3.  
3.  การจดัตั้งผูบ้ริหารท่ีมีความเขา้ใจระบบการจดัการศึกษา  และประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ มีการประกาศจดัตั้งท่ีชดัเจนพร้อมส่ือสารสร้างความเขา้ใจแก่พนกังานทุก
คนในองคก์ร  การจดัวางโครงสร้างสถาบนัท่ีเหมาะสม การเตรียมทรัพยากรให้
พร้อมทุกดา้น  ทั้งเร่ือง งบประมาณ คน สถานท่ี ระบบการด าเนินงาน 
4.  การพฒันาสูตรทางกลยทุธ์ (Strategic formula) ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของสถาบนั
เอง  สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์  และเป้าหมายการด าเนินงาน 
5.  การบริหารจดัการเชิงระบบ ไดแ้ก่  Input- Process- Output  เร่ิมตั้งแต่การ 
คดัสรรนกัเรียนท่ีมีคุณภาพ โดยผา่นการสอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์  เขา้สู่
กระบวนการผลิต และออกมาเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพขององคก์ร 
6.  น าระบบการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองเขา้มาใชใ้นสถาบนัการศึกษา เช่น ระบบ 
PDCA สามารถน ามาใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการ
สอน  กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ภายในสถาบนัใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
7.  น ากลยทุธ์ชนะ-ชนะ (WIN-WIN) มาใชใ้นแผนกลยทุธ์  ดว้ยแนวคิดทุกฝ่ายได้
ประโยชน์  เพื่อสร้างความเขา้ใจ และการยอมรับใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน  ผูป้กครอง สังคม ชุมชน 
และเครือข่าย  เป็นตน้ 

5.  ส่ือสารและ 
     ประชาสัมพนัธ์  
     สถาบนัการศึกษาโดย 
     บุคลากรนกัการตลาด 

1.  ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนในสถาบนัการศึกษาเป็นนกัการตลาดและนกั
ประชาสัมพนัธ์ โดยมีนโยบายท่ีชดัเจนและมีหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการเป็น
นกัการตลาดและนกัประชาสัมพนัธ์โดยเฉพาะ เป็นตน้ 
2.  มีหน่วยงานการตลาดและการประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงมีบทบาทในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ผา่นส่ือท่ีหลากหลาย  วจิยัการตลาด หรือหากลุ่มเป้าหมายเขา้มาศึกษา
ในสถาบนั  รวมถึงผูน้ าองคก์รตอ้งมีภาพลกัษณ์ท่ีดี สร้างความน่าเช่ือถือ  และท า
ใหก้ลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนทัว่ไปรู้จกัสถาบนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
3.  ประชาสัมพนัธ์ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดท้ราบปรัชญา  การด าเนินงาน  ส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถาบนัอยา่งสม ่าเสมอ เน้ือหาในการประชาสัมพนัธ์  เนน้ส่ือ
เร่ืองผลงาน  ความส าเร็จ ช่ือเสียงขององคก์ร  ภาษาท่ีใชมี้ทั้งภาษาไทยและองักฤษ  
ผา่นส่ือท่ีหลากหลาย เช่น โทรทศัน์ วรสาร  เวบ็ไซต ์การแนะแนว เป็นตน้ 
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แนวทางการส่งเสริม รายละเอยีดแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 4. จดัใหมี้การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น  ทุนการศึกษา ญาติพี่นอ้งของ

ศิษยเ์ก่าไดเ้รียนฟรี เป็นตน้ 
6.  สร้างเสริมการมีส่วน  
     ร่วมของเครือข่ายและ 
     สังคมชุมชน 

1. มีหน่วยงานรับผดิชอบดูแลเครือข่ายโดยเฉพาะ 
2. จดักิจกรรมใหเ้ครือข่ายมีส่วนร่วม เช่น การออกบูธ้ของสถาบนั  การจดัเยีย่มชม
สถาบนั  (Open House)  การใหเ้ครือข่ายเขา้ร่วมกิจกรรมของสถาบนั เป็นตน้ 
3. พฒันาระบบทวภิาคี  ไตรภาคีเพิ่มมากข้ึน เช่น การเซ็นสัญญากบัโรงเรียน
ต่างจงัหวดั วทิยาลยัอาชีวะทัว่ประเทศ และการจูงใจดว้ยการใหทุ้นการศึกษาแก่
นกัเรียนหรือการใหง้บประมาณสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาเครือข่าย  เป็นตน้ 

7.  พฒันาระบบการ 
     ประเมินผลท่ีเป็น 
     ลกัษณะเฉพาะของ 
     สถานประกอบการ 

1.  มีหน่วยงานท่ีเช่ียวชาญการประเมินผลโดยเฉพาะขององคก์รเพื่อพฒันาแบบ
ประเมินผลของสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ 
2. ก าหนดระยะเวลาการติดตามผล (Follow up)  ประจ าปีเพื่อน าผลท่ีไดไ้ป
ปรับปรุงกลยทุธ์และการด าเนินงานของสถาบนัการศึกษา   
3. จดัท ารายงานการประเมินผลเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อเป็นขอ้มูลในการประเมินผล
คร้ังต่อไป 

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
8.  ปลกูฝังนกัเรียนใหเ้ห็น 
     ความกา้วหนา้ใน 
     เส้นทางอาชีพ 

1. สร้างใหมี้ใจรักการบริการโดยใหเ้ห็นความกา้วหนา้ในชีวติดว้ยการมีเส้นทาง
อาชีพ (Career Path)  ท่ีชดัเจน   
2. การสร้างภาพอนาคต (Scenario) ถึงความกา้วหนา้ในอาชีพ   
3. การจดัท าสวสัดิการท่ีดี  ดึงดูดความสนใจ 

9.  สร้างระบบการ 
     ช่วยเหลือผูป้กครอง 

1. การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่ผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง   
2. มีระบบการช่วยเหลือผูป้กครองเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการเรียน  เช่น ทุนการศึกษา  
ระบบการกูย้มืท่ีดอกเบ้ียต ่า เป็นตน้ 

10. ส่งเสริมการสร้าง 
      หลกัสูตรและพฒันา  
      การเรียนการสอนโดย 
      ผูเ้ช่ียวชาญในสถาน 
      ประกอบการ 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารภายในองคก์รเป็นผูส้ร้างหลกัสูตรหรือให้
ผูป้ฏิบติังานในองคก์รมาเป็นท่ีปรึกษาหลกัสูตรเพื่อพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
(Competency) สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงานท่ีตอ้งการในองคก์ร   
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีโอกาสไดส้ัมผสัการปฏิบติังานจริงหรือเรียนจริงในชั้น
เรียนก่อนท่ีจะมีการเรียนการสอนจริง 

11. สร้างแรงดึงดูดในการ 
        ประกอบอาชีพ 

จดัท าแผนสวสัดิการท่ีดึงดูดความสนใจแก่นกัเรียน ผูป้กครอง เช่น การให้
ทุนการศึกษา สวสัดิการท่ีเทียบเท่าพนกังานในองคก์ร ในเร่ืองของค่ารักษาพยาบาล  
วนัหยดุ เงินสะสม โบนสั เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 35 สรุปแนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
                 จากการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

แนวทางการส่งเสริม รายละเอยีดแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษา 
12. จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ 
       ต่อการเรียนรู้งานใน 
       อนาคต 

1. พฒันาสภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษา และหอ้งแลป็ใหค้ลา้ยคลึงการท างาน
ในอนาคตมากท่ีสุด 
2. จดัอุปกรณ์การเรียนการสอนใหเ้พียงพอกบัจ านวนผูเ้รียนรวมถึงวสัดุ อุปกรณ์มี
ความทนัสมยั  ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ช่ือมโยงต่อสถาบันการศึกษา 
13. สร้างระบบการบริหาร 
      ทรัพยากรบุคคลเชิง 
      กลยทุธ์ 

1. เช่ือมโยงกลยทุธ์ของการฝ่ายทรัพยากรมนุษยก์บัสถาบนัการศึกษาดา้นความ
ตอ้งการอตัราก าลงัคนขององคก์ร  และวางแผนการผลิตก าลงัคนออกมาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
2. เม่ือนกัเรียนรายงานตวัเป็นนกัเรียนในสถาบนัการศึกษามีสิทธ์ิเทียบเท่าการเป็น
พนกังานขององคก์ร 
3. จดัระบบสวสัดิการใหน้กัเรียนไดรั้บเทียบเท่าพนกังานในองคก์ร เช่น  
ค่าตอบแทน  ค่ารักษาพยาบาล  วนัหยดุ  เป็นตน้ 
4. นบัอายงุานของนกัเรียนต่อเน่ืองตั้งแต่เป็นนกัเรียนจนเขา้ท างานเป็นพนกังานใน
องคก์ร 

14. สร้างกฎระเบียบตาม 
      กฎหมายท่ีเปิดโอกาส 
     ใหส้ถานประกอบการ   
     จดัการศึกษาในระบบ 
     ของตนเอง 

1.กฎหมายในประเทศท่ีสนบัสนุนใหส้ถานประกอบการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี
จะท าใหก้ารจดัการศึกษาระบบน้ีมีความส าคญั  เขม้แขง็และมีศกัด์ิศรีเพิ่มมากข้ึน   
2. รัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงิน  การปล่อยเงินกูร้ะยะยาว  หรือการ
ลดหยอ่นภาษี  เป็นตน้ 

 

 การวิจัยเ ร่ือง องค์ประกอบความส าเ ร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัตามขั้นตอนท่ีก าหนด 3 ขั้นตอน พร้อมทั้งสรุปผล
องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 7 
องค์ประกอบ และแนวทางส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 14  
แนวทางตามกลุ่มองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ 2) การจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 3) การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบันการศึกษา           
ดงัแผนภูมิท่ี 17 
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แผนภูมิท่ี 17  ตวัแบบองคป์ระกอบความส าเร็จและแนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดการอภิปรายผลออกเป็น  2  ประเดน็ดงัน้ี 
 1. องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ผู้วจัิยอภิปรายผลได้ดังนี ้
  1.1 การบริหารครูอาจารย์ทีป่ฏิบตัิหน้าทีใ่นสถาบันการศึกษา   
   จากผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบดา้นการบริหารครูอาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ี
ในสถาบนัการศึกษา ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนักมากท่ีสุดไดแ้ก่ การมีเส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพ
ส าหรับบุคลากรในสถาบนัอย่างชัดเจน (.791) เห็นได้ว่าตวัแปรด้านน้ีเป็นเร่ืองของการสร้าง
แรงจูงใจ  เพื่อดึงดูดและรักษาครูอาจารย์ให้ปฏิบติังานในสถาบนัการศึกษา การท่ีครูอาจารยใ์น
สถาบนัการศึกษาเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเน่ืองจาก เป็นผูท่ี้ถ่ายทอดความรู้ขององคก์ร  ไม่
เฉพาะความรู้และทกัษะในการปฏิบติัเท่านั้น  แต่ยงัส่งผา่นวฒันธรรมองคก์รไปสู่นกัเรียนรุ่นต่อรุ่น 
นอกเหนือจากครูอาจารย์ตามระเ บียบราชการท่ีสอนด้านทฤษฎีแล้ว ครูอาจารย์จากสถาน
ประกอบการก็มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก สถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการจึงตอ้งมีระบบ
ในการดูแลครูอาจารยใ์ห้มีแรงจูงใจในการท างานอย่างต่อเน่ือง เพื่อรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรท่ีมีค่า 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวีระพนัธ์  สิทธิพงศ ์ (2541:51)  ท่ีว่า ครูอาชีวศึกษาเป็นผูมี้อิทธิพลอยา่ง
มากต่อคุณภาพการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา ตอ้งมีลกัษณะผูถ่้ายทอดวิชาความรู้ดา้นทฤษฎีเป็นอยา่ง
ดี  พร้อมๆ กบัเป็นผูท่ี้สามารถจดัระบบ และกลวิธีการฝึกปฏิบติัใหผู้เ้รียนเกิดความช านาญในอาชีพ  
ครูผูส้อนวิชาทฤษฎีนั้นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนแบบหน่ึง ขณะท่ีครูปฏิบติัจะตอ้งมีความช านาญและมี
ทกัษะสูงในดา้นปฏิบติั 
   จากผลการวิจยัเห็นว่า การสร้างแรงจูงใจนั้นมีความส าคญัต่อครูอาจารย ์ และ
พบว่าความกา้วหนา้ในอาชีพมีความส าคญัท่ีสุด ดงัแนวคิดเร่ืองการพฒันาความกา้วหนา้สายอาชีพ  
(Career Development) ท่ีว่าการจดัท า Career Development  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการท างานให้กบัพนกังาน ซ่ึงพนักงานไดต้ระหนักว่า องคก์รไม่ไดล้ะเลยถึงการสร้าง
โอกาสความกา้วหนา้ต่อสายอาชีพของตน 2) สร้างโอกาสใหพ้นกังานไดรั้บรู้ถึงความตอ้งการ  หรือ
ความคาดหวงัในการท างานของหวัหนา้งานท่ีมีต่อตนเอง  พนกังานจะไดรั้บรู้ถึงจุดแขง็ (Strength) 
และจุดท่ีควรปรับปรุง (Weakness)  เพื่อพฒันาและปรับปรุงให้การท างานดีข้ึน 3)รับรู้ถึงความ
มัน่คงในสายอาชีพของตนเองวา่ต่อไปจะเติบโต หรือกา้วไปสู่ต าแหน่งงานหรือหน่วยงานใด ซ่ึงท า
ให้พนักงานเกิดแรงจูงใจท่ีจะท างานให้กบัองคก์รต่อไป 4) สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในการ
ด าเนินงานขององคก์ร ซ่ึงจะท าให้พนกังานมีความผกูพนัต่องานท่ีรับผิดชอบ เพราะพนกังานไดมี้
ส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย และรับรู้ทิศทางการด าเนินงานขององคก์รอยา่งชดัเจน   
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ดา้นองคก์รนั้น  การจดัท า Career Development ประโยชน์ท่ีไดคื้อ 1) สร้างระบบหรือมาตรฐานใน
การพฒันาบุคลากรท่ีเหมือนหรือสอดคลอ้งกนัให้กบัทุกหน่วยงานในองคก์ร  เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การพฒันาและปรับปรุงความสามารถ (Competency) การออกแบบผงัความกา้วหนา้ในสายอาชีพ
ของพนักงาน  และการจัดท ามาตรฐานหรือระบบในการเตรียมความพร้อมของก าลงัคนส าหรับ
หน่วยงานต่างๆ ในองคก์ร 2) เม่ือองคก์รมีบุคลากรท่ีมีความรู้  และความสามารถในการท างาน  ซ่ึง
บุคลากรเหล่าน้ีถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Capital) ท่ีมีส่วนในการสร้างรายไดแ้ละ
ผลก าไรใหก้บัองคก์รเป็นอยา่งมาก (อาภรณ์  ภู่วิทยพนัธ์,2550:21-22)  และจากงานวิจยัของพิพฒัน์  
ฉ ่าเมืองปัก (2551) ท่ีว่าหลกัในการบริหารคนนั้นผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้
ในการปฏิบติังาน  มีความเติบโตในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานดว้ยเช่นกนัและจากงานวิจยัของ Moraru 
Monica, Petre Cristian (2012) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของผูท่ี้จะมาเป็นครูสอนอาชีวศึกษาว่า เหตุผล
และแรงจูงใจของผูท่ี้จะมาประกอบวิชาชีพน้ี คือ การไดรั้บสถานภาพท่ีดี มีโอกาสในการฝึกอบรม
พฒันาตนเอง การไดท้ างานกบัเดก็นกัเรียนและการไดท้ างานในสายวิชาชีพของตนเอง  และเหตุผล
หลกัท่ีจะไม่ประกอบวิชาชีพครู คือ เงินเดือนไม่เพียงพอ ดงันั้น การสร้างแรงจูงใจทั้งภายใน และ
ภายนอกท่ีเหมาะสม จะสามารถสร้างแรงดึงดูดใหผู้มี้ความรู้ความสามารถหนัมาประกอบวิชาชีพน้ี  
และรักษาครูอาจารยท่ี์รับผดิชอบหนา้ท่ีใหท้ างานต่อไปไดอ้ยา่งมีความสุข 
   ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพนั้ น เห็นว่าบทบาทของครูอาจารย์มีอิทธิพลส่งผล 
กระทบอย่างมากต่อการจัดการศึกษา ครูต้องเป็นผูท่ี้มีความรู้ในการจัดการศึกษาและมีความ
เช่ียวชาญในธุรกิจอยา่งแทจ้ริง เป็นผูมี้ประสบการณ์ตรงในสายอาชีพนั้น ซ่ึงหมายความว่าเป็นผูท่ี้
เคยท างานอยู่ในสถานประกอบการ การน าผูท่ี้เคยท างานในสถานประกอบการมาเป็นผูส้อนนั้น
ส่งผลต่อทศันคติและกรอบแนวคิดท่ีชดัเจนเขม้แขง็ต่อสถานประกอบการ เน่ืองจากไม่ตอ้งปลูกฝัง
หรือบ่มเพาะมาก มีความเขา้ใจวฒันธรรมภายในขององคก์รและมีสายสัมพนัธ์ท่ี ดีกบับุคลากรใน
องคก์รอยู่แลว้ จากพนกังานผูเ้ช่ียวชาญในองคก์รกา้วมาเป็นผูส้อนในสถาบนัการศึกษาจึงเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นต่อรุ่นดงัค าสมัภาษณ์ท่ีวา่  
   “ครูตอ้งมาจากสายการศึกษาคร่ึงหน่ึง และสายธุรกิจคร่ึงหน่ึงรวมถึงตอ้งมี
ความรู้ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยด์ว้ย” 
   “นอกจากน้ีในการปฏิบติังาน ผูส้อนมีหลายบทบาท  บทบาทท่ีส าคญัไดแ้ก่   
ท่ีปรึกษา นักแก้ปัญหา และมีความรู้ด้านการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ” (สัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 20 มิถุนายน 2556) 
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   การคดัเลือกและเตรียมความพร้อมให้ครูอาจารย์ให้ได้ตามคุณลักษณะท่ี
ตอ้งการจึงเป็นกระบวนการส าคญั ตามท่ีสุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2551:17-25) ไดก้ล่าวถึง หลกัการเตรียม
ครูดา้นอาชีวศึกษาตอ้งมีเอกภาพ (Unity) โดยมีการประสานนโยบายมาตรฐานการผลิต  การใชค้รู 
ตลอดจนหลกัสูตร การเตรียมครู และการศึกษาต่อเน่ืองของครู เนน้การจดัประสบการณ์ดา้นปฏิบติั
ควบคู่ไปกับทฤษฎี นอกจากน้ีได้กล่าวถึงลักษณะของครูอาชีวศึกษาท่ีต้องการ คือ จะต้องมี
คุณธรรมจรรยาของความเป็นครู มีความสามารถในการสอน มีความสามารถในการวิจยัพฒันา
ตนเองและใฝ่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
   นอกจากน้ีการพฒันาครูอาจารยใ์หมี้ความรู้ทนัสมยัเก่ียวกบัธุรกิจตลอดเวลา 
รวมถึงการพฒันาทกัษะการสอนและการบ่มเพาะนกัเรียนใหซึ้มซบัและมีคุณสมบติัตามวฒันธรรม
ขององคก์รเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากเช่นกนัดงัค าสมัภาษณ์ท่ีวา่   
   “หากผูส้อนมีประสบการณ์ไม่ตรง ทางองคก์รมีหลกัสูตรในการพฒันาความรู้
และทกัษะ นอกจากน้ีอาจารย ์ผูบ้ริหารตอ้งลงร้านทุกเดือน เดือนละ 4 ชัว่โมง” 
   “ครูเขา้ใหม่ท่ีไม่มีประสบการณ์ ตอ้งผา่นหลกัสูตร 7 วนัท่ีร้าน โดยตอ้งไปฝึก
จดัของ บริการลูกคา้ เรียงของ ยกของ ส่งของ ท่ีตอ้งฝึกเช่นน้ีดว้ยเหตุผลท่ีว่า ครูตอ้งเขา้ใจอาชีพ 
มิฉะนั้ นจะตามเด็กไม่ทัน เพราะข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก  นัก เรียนจะทราบข้อมูลท่ี
เปล่ียนแปลงทุก 3 เดือน” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 11 ตุลาคม 2556) 
   ตามแนวทางการพฒันาครูของสุวฒัน์ วฒันวงศ์ (2551:17-25) ควรคดัเลือก
จากผูเ้รียนท่ีมีใจรักในความเป็นครูโดยมีสติปัญญาอยู่ในขั้นสูงกว่าเกณฑเ์ฉล่ียของนกัเรียนทัว่ไป  
การพิจารณาผูส้อนในสถาบนัผลิตครูอยา่งพิถีพิถนั มีทกัษะในการสอนท่ีดี เป็นตวัอยา่งแก่นกัศึกษา   
ไดดี้ น่าจะมีประสบการณ์อาชีพมาก่อนจะดีมาก การจดัหลกัสูตรควรสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน 
   การบริหารครูอาจารยน์ั้นถือเป็นการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษา และการพฒันาต่อเน่ืองตามกระบวนการจดัการศึกษาตลอดชีวิตตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545มาตรา 19
โดยก าหนดมาตรการต่างๆ เช่น การก าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การก าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ การส่งเสริมใหมี้การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตามหลกัสูตรการอบรมมาตรฐานต่างๆ ทั้งน้ี 
โดยมีเจตนาเพื่อรักษาคุณภาพของผูรั้บผดิชอบในการจดัการศึกษาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีพึงประสงค ์และ
กระตุน้ส่งเสริมให้พฒันาปรับปรุงตลอดเวลา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูไ้ดรั้บการศึกษาโดยตรง
เกียรติชัย  พงษ์พาณิชย ์(2554) แสดงความคิดเห็นว่า ครูจะมีความส าคญัเป็นพิเศษกบัการจดั
การศึกษาในระบบโรงเรียน เพราะครูเป็นผูข้บัเคล่ือนท่ีเป็นแกนหลกัส าคญัอนัจะก่อใหเ้กิดคุณภาพ
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ของการศึกษาแก่นกัเรียน ส่ิงส าคญัตอ้งสอนครูใหรู้้วิธีสอนอยา่งไร (Teach the teacher to teach)   
และสอนใหค้รูเป็นผูอ้  านวยความรู้ (Facilitator)   
 
  1.2 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
    จากผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบด้านการจดัการเชิงกลยุทธ์  ตวัแปรท่ีมีค่า
น ้ าหนกัมากท่ีสุดไดแ้ก่ นโยบายของสถาบนัสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัขององคก์ร (.776) การจดัการ
เชิงกลยทุธ์เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัสอง เม่ือกล่าวถึงความหมายแลว้ ค  าวา่ “กลยทุธ์” 
หมายถึง วิธีการด าเนินงานท่ีมัน่ใจไดว้่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร  และนิยาม
ของค าว่า “การจดัการเชิงกลยทุธ์” หมายถึง กระบวนการต่อเน่ืองในการก าหนดภารกิจและเป้าประสงค์
ขององค์กรภายใตบ้ริบทของส่ิงแวดล้อมภายนอกขององค์กร  การก าหนดกลวิธีท่ีเหมาะสม การ
ปฏิบติังานตามกลวิธีท่ีก าหนดไว ้การใชอ้  านาจหนา้ท่ีในการควบคุมกลยุทธ์ เพื่อท าให้มัน่ใจว่ากลวิธี
ขององคก์รท่ีน ามาใชส้ามารถน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว”้(Wright et. al,1992:15 
อา้งถึงใน วฒันา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2552:17) การจดัการเชิงกลยุทธ์จึงมีความส าคญัต่อการ
บริหารสถาบนัการศึกษาในการก าหนดแนวทางในการน าวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ถ่ายทอดเป็นแผนกล
ยทุธ์ระยะสั้น ระยะยาวและแผนปฏิบติัการ บุคลากรทุกคนในสถาบนัการศึกษาสามารถเขา้ใจวิสัยทศัน์
และทิศทางท่ีตอ้งการมุ่งไปไดต้รงกนั และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินตามแผน
กลยุทธ์น้ี สถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่มีแผนกลยุทธ์ด้วยกันทั้งส้ิน ตามผลการวิจัยของการบริหาร 
Hamburger University (HU) ใหป้ระสบความส าเร็จเร่ิมจากความสอดคลอ้งของหลกัการด าเนินงานของ
สถาบนัการศึกษากบัหลกัการท่ีเป็นหวัใจของธุรกิจ ซ่ึง HU เนน้ความส าคญัของทรัพยากรมนุษย ์ลูกคา้
และนวตักรรม (Galagan P.,2011:47-51) 
   นอกจากน้ีสามารถอภิปรายเพิ่มเติมไดจ้ากขอ้มูลเชิงคุณภาพดงัค าสมัภาษณ์ท่ีวา่   
   “สถาบนัการศึกษาน้ีมีการจดัท าแผนท่ีกลยทุธ์ (Strategy Map) ท่ีชดัเจน กลยทุธ์ 
ท่ีวางนั้น สอดคลอ้งเพื่อให้ส าเร็จตามวิสัยทศัน์ท่ีไดต้ั้งไว ้และการจดัท าแผนกลยุทธ์นั้น  น าหลกัของ  
Balance Scored Card (BSC) ตามองคก์รแม่มาใช”้ (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 11 ตุลาคม 2556) 
   “การท ากลยุทธ์ของศูนยก์ารเรียนไดมี้การจดัท าร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 
มีการใชเ้คร่ืองมือในการท าแผนกลยทุธ์ เช่น SWOT และมีความชดัเจนว่าอตัราการรับนกัเรียนมี
ความสมัพนัธ์กบัการเติบโตของธุรกิจ ซ่ึงศูนยก์ารเรียนมีบทบาทรับผดิชอบส่วนหน่ึงในการหาและ
ผลิตบุคลากรระดบัตน้ ระดบักลางและหวัหนา้หน่วยเพื่อป้อนองคก์ร” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 26 
มิถุนายน 2556)   
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   “ส าหรับแนวทางการท างานให้บรรลุตามนโยบายท่ีตั้งไว ้ใชห้ลกัการท างาน
อันเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในการคิด และจัดการกับปัญหา และการคิดพัฒนางานประจ า 
ตลอดจนงานใหม่ท่ีสร้างสรรคพ์ฒันาองคก์รใหมี้ความกา้วหนา้ทุกปี”  (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 21  
ตุลาคม 2556)   
   นอกจากน้ีวิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซีเม่ือพิจารณาจากขอ้ความในเว๊บไซต ์ 
พบว่า จดัตั้งข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชาวระยอง ให้มีสถานศึกษาท่ีผลิตช่างฝีมือท่ีมีความ
เช่ียวชาญ ภายใตแ้นวคิดโรงเรียนของชุมชนเพื่อชุมชน ภายใตก้ารสนับสนุนของบริษทั ไออาร์พี ซี 
จ  ากดั (มหาชน) ดงันั้น แนวทางการบริหารงาน แผนกลยุทธ์ของสถาบนัการศึกษา จึงสอดคลอ้งและ
สนบัสนุนนโยบายหรือแผนกลยทุธ์ขององคก์ร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Fresina A. (1997) ท่ีว่า
มหาวิทยาลยับรรษทัถูกจดัตั้งข้ึนดว้ยบทบาทเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงภายในองคก์ร และ
ตามแนวคิดของ Andresen M. (2007:109-123) ท่ีว่ามหาวิทยาลยับรรษทัในเยอรมนัเนน้การบริหาร
จดัการเชิงกลยุทธ์ มีการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงจากผลการวิจยัท่ีว่า การ
จัดการศึกษาเป็นการสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สามารถให้การบริการลูกคา้ขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   นอกจากน้ีสถาบนัการศึกษาประยกุตแ์นวคิดของการด าเนินธุรกิจเชิงกลยทุธ์
มาปรับใช้ในการจัดการศึกษาอย่างได้ผล ด้วยแนวคิดกลยุทธ์ชนะ-ชนะ (WIN-WIN) ดังค  า
สมัภาษณ์ท่ีวา่   
   “พยายามสร้างภาพลกัษณ์โดยกลยทุธ์ส าคญั คือ ใหน้กัเรียนและผูป้กครองพดูเอง 
เด็กเป็นผูบ้ริหารในอนาคต จบัตอ้งได ้เพราะไม่ไดเ้อาเด็กมาเป็นพนกังานถูพื้น แต่มีอนาคตท่ีชดัเจน 
ปัจจุบนั เด็กบางคนเป็นเจา้ของร้านแลว้ เพราะจบไป 4-5 รุ่นเร่ิมมองเห็นความกา้วหนา้ ภาพท่ีตอ้งการ
แสดงออกไป คือ การให้ เด็กจะไดทุ้กอยา่ง เป้าหมาย คือ เม่ือเด็กจบแลว้ ส่ิงนั้นจะไดก้ลบัมาท่ีเรา เป็น
การชนะ-ชนะ (WIN-WIN) ดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 11 ตุลาคม 2556)   
   “ศูนยก์ารเรียนมีการจดัท าแผนกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นการ
บริหารจัดการศูนย์การเรียน โดยมีวตัถุประสงค์ส าคญั คือ การผลิตบุคลากร ดึงดูดและรักษา
พนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์รอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้การสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการจดัการศึกษากบั
ผูป้กครองโดยใชก้ลยทุธ์ชนะ-ชนะ (WIN-WIN)” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 26 มิถุนายน 2556)   
   กลยทุธ์ ชนะ-ชนะ (WIN-WIN) จึงถูกน ามาใชใ้นการบริหารงาน และสร้าง
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการจดัการศึกษาแก่นกัเรียน และผูป้กครองว่าการจดัการศึกษาขององคก์ร
เป็นการน ามาซ่ึงผลประโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่ายมิใช่ผลประโยชน์ขององคก์รเพียงดา้นเดียว ตาม
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แนวคิดของ โควี่ อาร์ สตีเฟ่น (Covey R. Stephen) (2005) เร่ืองการคิดแบบชนะ/ชนะ (WIN-WIN) 
มิใช่เทคนิคพิเศษ หากแต่เป็นปรัชญาของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ชนะ/ชนะ หมายถึง ขอ้ตกลง
หรือหนทางแกปั้ญหาท่ีทั้งสองฝ่ายจะไดรั้บประโยชน์ ทั้งสองฝ่ายได้รับความพึงพอใจ หากใช้
หนทางแกปั้ญหา ชนะ/ชนะ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายรู้สึกช่ืนม่ืนไปกบัการตดัสินใจและรู้สึกมุ่งมัน่ผกูมดั
รักษาสัญญา ชนะ/ชนะ มองชีวิตเป็นการร่วมมือกนั มิใช่สังเวียนแห่งการแข่งขนัแต่คนส่วนใหญ่
มองในแง่แตกเป็นสองฝักสองฝ่าย เข้มแข็งหรืออ่อนแอ ไม้แข็งหรือไม้นวม ชนะหรือแพ ้            
ซ่ึงแนวคิดประเภทน้ีไม่สมประกอบ เพราะอยู่บนรากฐานแห่งอ านาจและต าแหน่ง แทนท่ีจะเป็น
หลกัการ ชนะ/ชนะวางอยูบ่นกรอบความคิดท่ีเช่ือว่าทุกอยา่งมีเหลือเฟือส าหรับทุกคน  ความส าเร็จ
ของคนผูห้น่ึงไม่ไดแ้ลกหรือกีดกนัความส าเร็จของผูอ่ื้น ชนะ/ชนะเป็นความเช่ือทางเลือกท่ีสาม  
ไม่ใช่วิธีของคุณ ไม่ใช่วิธีของผม หากแต่เป็นวิธีท่ีดีกว่า วิธีท่ีสูงกว่า กลยุทธ์ท่ีภาคธุรกิจไดเ้รียนรู้
และใชใ้นองคก์ร ถูกน ามาปรับใชก้บัสถานการณ์ในสถาบนัการศึกษาอยา่งไดผ้ล ช้ีใหเ้ห็นถึงความ
เช่ือมโยงสมัพนัธ์และความเป็นลกัษณะเฉพาะของสถาบนัการศึกษาประเภทน้ี 
  1.3 การส่ือสารการตลาด 
   จากผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบดา้นการส่ือสารการตลาด ตวัแปรท่ีมีค่า
น ้ าหนักมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีพนักงานขายมืออาชีพ รวมถึงใชว้ิธีขายตรงกบักลุ่มเป้าหมายของ
สถาบนั (.791) รวมถึงจากขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีเน้นการประชาสัมพนัธ์โดยตรงของบุคลากรใน
สถาบนัการศึกษาและการใชส่ื้อท่ีหลากหลายดงัค าสมัภาษณ์ท่ีวา่   
   “บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร อาจารย ์และพนกังานเวลาออกไปขา้งนอก
วิทยาลยั ตอ้งช่วยกนัพูดเร่ืองการศึกษาขององคก์รเผยแพร่คุณงามความดี เป็นการช่วยประชาสัมพนัธ์
วิทยาลยัตลอดเวลา หรือแมแ้ต่ท่านประธานก็ช่วยประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษาขององคก์รโดยตลอด 
นอกจากน้ี มีการจดัท าบทความ วรสาร ออกเผยแพร่แก่สงัคม รวมถึงการใหทุ้นการศึกษา และการออกส
ปอตโฆษณาทางโทรทศัน์” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 11 ตุลาคม  2556) 
   ตามผลการวิจัยของ พิชานัน  กิจจานุกิจ (2550) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง        
“กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนโลยีธุรกิจ” พบว่า โรงเรียนปัญญา
ภิวฒัน์ มีกลยทุธ์ในการส่ือสารการตลาดแบ่งออกเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 1) ระดบั Macro โดยการส่ือสาร
ในระดบั Macro นั้น มีการใชส่ื้อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์โดยผ่านช่องทางการส่ือสารหลาย
รูปแบบ ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทย ุส่ือนิตยสาร ส่ือ ณ จุดขาย 2) ระดบั Micro การ
ส่ือสารในระดบั Micro ใชส่ื้อเคล่ือนท่ี เช่น การตั้ง Mobile Booth การใชร้ถแห่ และส่ือบุคคลโดย
เขา้ไปแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพนัธ์โรงเรียนให้กับนักเรียนและกลุ่มเป้าหมายท่ีตาม
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โรงเรียนโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ฯ ยงัไดน้ าแนวคิกส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ส่วนไดแ้ก่        
กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์กลยุทธ์ดา้นราคา กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และกลยุทธ์ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมาใชร่้วมในการส่ือสารการตลาด เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละแผนกิจกรรมนั้น รวมทั้งไดต้ระหนกัถึงการให้ความส าคญัในดา้นปัญหาและ
อุปสรรคในการส่ือสารการตลาด เพื่อน าขอ้มูลมาแกไ้ขปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดของโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ฯ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไป 
   นอกจากน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Lancaster D. (2004:1-13) ท่ีท าการ
วิจยัเก่ียวกบัวิทยาลยัและโรงเรียนอาชีวศึกษาและความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ มีการปรับโครงสร้าง
โดยเน้นการให้ความส าคญักบัลูกคา้ (Customer focused) โดยโครงสร้างนั้นมีฝ่ายขาย และมี
ผูจ้ดัการฝ่ายขายท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการสร้างสัมพนัธ์และประสานงานกบัสถาบนัในทอ้งถ่ินเพื่อ
หาความตอ้งการในการเรียนรวมถึงการเลือกใชส่ื้อท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและเน้ือหาท่ีจูงใจสามารถ
สร้างประสิทธิภาพในการส่ือสารได ้ในขณะท่ี Fullan M. (2010 : 36) ไดใ้หค้วามส าคญักบัการ
ส่ือสารภายในสถาบนัการศึกษาดว้ยเช่นกนั ท่ีว่าการส่ือสารภายในสถาบนัตอ้งตรงประเด็น  มุ่งเนน้
ใจความหลกัท่ีตอ้งการส่ือสารและอย่างทัว่ถึง เช่น รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ส่ิงท่ีสถาบนั
ประสบความส าเร็จในการจดัการเรียน เป็นตน้ และ Munson C. (2010) ท่ีกล่าวถึงการท าการตลาด
ของสถาบนัการศึกษาว่า สามารถท าไดโ้ดยศิษยเ์ก่า การใชช่ื้อเสียงความเด่นของสถาบนัการศึกษา
สามารถท าการตลาดไดดี้ ตอ้งพฒันากลยุทธ์ในการจูงใจอาจารยท่ี์ปรึกษาโรงเรียนและผูป้กครอง
ดว้ย รวมถึงการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อการสรรหานกัเรียนโดยสร้างความสัมพนัธ์กบัโรงเรียนและ
อาจารยแ์นะแนวเพื่อช่วยในการท าการตลาดใหก้ารลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงเวบ็
ไซท์ตอ้งมีความน่าสนใจและดึงดูด และมีขอ้มูลการรับสมคัร การพาชมสถานศึกษา ขอ้มูลการ
ติดตามผล และกลยทุธ์การใชส่ื้อตอ้งประยกุตใ์หเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายตามหลกัสูตรท่ีตอ้งการ 
   นอกจากน้ีการส่ือสารการตลาดให้นักศึกษาลงทะเบียนเ รียนต่อไป    
สถานศึกษาตอ้งท าการตลาดตั้งแต่นกัเรียนยงัเรียนอยู่ตั้งแต่ปีแรกหรือปีท่ีสองเพื่อประชาสัมพนัธ์ 
ใหน้กัเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนต่อเน่ืองเพื่อใหก้ารเรียนส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย รวมถึงควรมี
ส่ิงจูงใจ เช่น การรับสมคัรล่วงหนา้ (early admission) ทุนการศึกษา การช่วยเหลือทางการเงินหรือ
ระบบพี่เล้ียง เป็นตน้ การให้นกัเรียนเลือกสถานศึกษาโดยพิจารณาจากดา้นวิชาการ และช่องทางท่ี
จะท าให้ไดอ้าชีพในอนาคต ดงันั้นการท าการตลาดตอ้งเนน้ไปท่ีความร่วมมือของสถานศึกษากบั
บริษทัท่ีเป็นผูน้ าทางภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ี กุลธร เลิศสุริยะกุล (http://www.kulthorn.net)  
ได้กล่าวถึงการตลาดเต็มรูปแบบว่าตอ้งมีการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ด้วยส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
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หลากหลายทัว่ถึงการจดัทีมการตลาดและลูกคา้สัมพนัธ์ การสนบัสนุนแบบเรียนฟรีส าหรับผูเ้รียน
ในโรงงาน  และการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ตามสถานการณ์ 
  1.4 หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   จากผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  
ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูส้อนมีความรู้ทางทฤษฎีและทกัษะท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ในองคก์รเป็นอยา่งดีและมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร (.812) แสดงให้เห็นว่าหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอนท่ีดีข้ึนอยูก่บัผูส้อนเป็นส าคญัท่ีตอ้งสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ดา้นทฤษฎีเป็นอยา่งดี  
พร้อมๆ กบัเป็นผูท่ี้สามารถจดัระบบและกลวิธีการฝึกปฏิบติัให้ผูเ้รียนเกิดความช านาญ (วีระพนัธ์  
สิทธิพงศ,์  2541:51) สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีวา่ 
   “การจดัการเรียนรู้นั้น เนน้การท างานจากสถานท่ีจริงๆ ไดป้ระสบการณ์จากการ
ท างานจริงๆ  เทคนิคการเรียนรู้ท่ีใช ้จึงไดแ้ก่ Work-based learning/teaching” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, 
วนัท่ี 11 ตุลาคม  2556)   
   “การจดัการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  
(On-the-job-training) ดว้ยลกัษณะของการเรียนท่ีเป็นระบบทวิภาคีนกัเรียนตอ้งเรียนและท างาน
ควบคู่กนัไป” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 26 มิถุนายน 2556)   
   “ผูส้อนตอ้งสามารถท าการสอนไดท้ั้งวิชาทฤษฎีและงานปฏิบติัมีบุคลิกภาพท่ี
ดี มีความคิดเชิงบวก”  (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 20 ตุลาคม 2556)   
   โดยจากขอ้มูลเชิงคุณภาพนั้น เนน้การจดัการเรียนการสอนดว้ยหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะสอดคลอ้งกบัต าแหน่งงานในสถานประกอบการ ดงัค าสัมภาษณ์ท่ีว่า “หลกัสูตรเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงก าหนด และจากวิชาชีพสาขาน ามาบูรณาการใหเ้ขา้กบัศูนยก์ารเรียนมีการน าค่านิยม 
(Core Value) มาบรรจุไวใ้นหลกัสูตรตั้งแต่ปวช. ปี 1 เพื่อให้นักเรียนซึมซับวฒันธรรมองคก์ร  
นอกจากน้ีน าสมรรถนะในต าแหน่งงานท่ีองค์กรตอ้งการ มาออกแบบในหลกัสูตรส าหรับสอน
นกัเรียนดว้ย” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 26 มิถุนายน 2556) 
   “หลกัสูตรของวิทยาลยัมีทั้ งหลกัสูตรบงัคบัจากกระทรวงและหลกัสูตรท่ี
ออกแบบมาให้สอดคลอ้งกบัสถานประกอบการ” และ “ส าหรับการออกแบบหลกัสูตรนั้น มีทั้งท่ี
เป็นหลกัสูตรเก่า ตอ้งมีการปรับเพิ่มให้ทนัสมยั รวมถึงการเชิญวิศวกรจากโรงงานของบริษทัเขา้
มาร่วมปรับหลักสูตร หลังจากท่ีนักศึกษาได้ไปฝึกงานแล้ว จะพบข้อควรปรับปรุงเพิ่มเติม”
(สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 21 ตุลาคม 2556) และหลกัสูตรนั้นตอ้งสามารถสร้างผูจ้บการศึกษาให้
ท างานไดจ้ริงและทนัทีเม่ือเขา้ท างาน สอดคลอ้งตามแนวคิดของวีระพนัธ์ สิทธิพงศ์ (2541:221-
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222) ท่ีใหค้วามหมายและค าอธิบายของการจดัการศึกษาแบบฐานสมรรถนะ (Competencies-based 
education) คือ ระบบการศึกษาท่ีรวมเอาองคป์ระกอบของการเรียนการสอนท่ีดีเขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึง
เป็นผลให้ไดข้บวนการถ่ายทอดความรู้หรือความสามารถ หรือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงท่ีสุด ครบถว้นตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้โดยค านึงถึงความสามารถของผูเ้รียนและบุคคลท่ี
แตกต่างกัน  การให้การศึกษาแบบสมรรถฐานได้รวมองค์ประกอบด้านต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงเขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1) ความพร้อมของผูเ้รียน 2) 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 3) การกระท าซ ้ าๆ การเรียนจะไดผ้ลดี 4) การเสริมแรง 
(Reinforcement) ใหเ้กิดก าลงัใจ การศึกษาแบบฐานสมรรถนะเป็นรูปแบบของการศึกษาท่ีเช่ือมัน่ว่า
สามารถรับประกนัคุณภาพของผูจ้บการศึกษาได ้เน้ือหาในหลกัสูตรบรรจุการด าเนินธุรกิจ คุณค่า
และวฒันธรรมองคก์รในหลกัสูตรสอดคลอ้งตามแนวคิดของ Galagan P.(2012:47-51) ท่ีว่า
หลกัสูตรมีการถ่ายทอดวฒันธรรม ประวติัและคุณค่าขององคก์รเนน้การด าเนินธุรกิจ และออกแบบ
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบังานส าหรับพนกังานต าแหน่งต่างๆ และตามแนวคิดของ Andresen M. 
(2007:109-123) วา่การจดัการเรียนรู้ควรสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ  กิจกรรมการเรียนรู้เนน้จาก
การท างานจริงและก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีวดัได ้
   การจัดการเรียนการสอนท่ีเรียนและได้ฝึกปฏิบ้ติไปพร้อมๆ กันท าให้ได้
ประสบการณ์จริงในการท างาน (Work-based learning) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิพนธ์             
พวัพงศกร และคณะ (2555) ว่าการจดัการเรียนการสอนควรเป็น Work-based learning โดยเพิ่ม
หลกัสูตรฝึกงานท่ีเช่ือมโยงกับระบบงานของโรงงาน/บริษทัและสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน
สมรรถนะนกัศึกษา และ Axel Linder (1998:412-421) กล่าวว่า การจดัการศึกษาระบบอาชีวศึกษา
ของประเทศเยอรมนั ไดรู้ปแบบการพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์รดว้ยการจดัการศึกษารูปแบบการ
เรียนรู้จากการปฏิบติั ซ่ึงก่อให้เกิดผลก าไรสูงสุดจากการจา้งพนกังานท่ีผ่านการเรียนดว้ยระบบน้ี  
และเป็นไปในทางเดียวกนักบั Galagan P. (2012:47-51) ท่ีว่าการเรียนเป็นการผสมผสานการสอน
แบบหอ้งเรียน (Classroom) การปฏิบติัจริง รวมถึงการจ าลองสถานการณ์จริงหรือการใช ้E-learning    
  1.5  แรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ 
                         จากผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  
ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนักมากท่ีสุด ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ (.834) เหตุท่ี
นกัเรียนตดัสินใจเลือกเรียนในสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการดว้ยเหตุผลของการไดรั้บ
วฒิุการศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จมากท่ีสุดสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Smith J.and Spurling 
A. (1990) ท่ีว่ากลยทุธ์ท่ีจะท าให้การจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าเร็จขอ้หน่ึง คือ การจดัให้มีคุณวุฒิ
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จากการเรียนเพื่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือในขณะท่ีขอ้มูลเชิงคุณภาพส่วนใหญ่เห็นว่าแรงจูงใจในการ
เขา้ศึกษา คือ การมีโอกาสในการไดง้านท าและไดร้ายได ้ดงัค  าสมัภาษณ์ท่ีวา่   
   “ไม่เหมือนโรงเรียนอ่ืน เรียนควบคู่กบัการท างาน ไดเ้บ้ียเล้ียง จบแลว้มีงานท า 
ไม่ตอ้งหางานท าหลงัเรียนจบ”  (สัมภาษณ์ผูป้กครอง, วนัท่ี 29 กนัยายน  2556) 
   “เรียนแลว้มีงานท า ไดร้ายได”้ (สมัภาษณ์ผูป้กครอง, วนัท่ี 30 กนัยายน 2556) 
   “การไดง้านท า เม่ือเรียนจบแลว้ได้งานท า 100%”  (สัมภาษณ์นักเรียน, 11 
ตุลาคม 2556)  
   “มีโอกาสได้งานท า เรียนแลว้สามารถไปใช้งานได้จริงเพิ่มโอกาสในการ
สมคัรงานและไดง้านท า” (สัมภาษณ์นกัเรียน, 29 พฤศจิกายน 2556) 
   นอกจากโอกาสของการมีงานท าและความกา้วหนา้ทางอาชีพผลตอบแทนท่ี
ได้รับขณะเรียนสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บเช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร เช่น ค่ารักษาพยาบาล  
อาหารกลางวนั ท่ีพกั ยนิูฟอร์ม รวมถึงช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษาและองคก์รก็เป็นแรงดึงดูดใน
การเขา้ศึกษาเช่นกนัสอดคลอ้งกบันิพนธ์ พวัพงศกรและคณะ (2555) ท่ีกล่าวถึงการสร้างจุดขายของ
สถาบนัการศึกษาโดยการกล่าวถึง ช่ือขององคก์รท่ีเป็นท่ีรู้จกัและผลประโยชน์ท่ีนกัเรียนจะไดรั้บ    
เช่น จบแลว้มีงานท า 100% ค่าเทอมฟรี (ปวช. ธุรกิจคา้ปลีก) มีรายไดร้ะหวา่งเรียน เป็นตน้ 
  1.6  สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 
   จากผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบด้านสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้    
ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัมากท่ีสุดไดแ้ก่ การมีส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยีทนัสมยัและเพียงพอต่อการ
ใช้งาน (.828) เป็นองค์ประกอบส าคญัส าหรับสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ นอกจากวสัดุ
อุปกรณ์แลว้สภาพแวดลอ้มในการเรียนและโดยรอบสถาบนัการศึกษาก็มีส่วนส าคญัดว้ยเช่นกนั
จากผลการวิจยัสอดคลอ้งตามแนวคิดของ ปรัชญา  เวสารัชช์ (2545:8-10) ท่ีว่าอาคารสถานท่ี 
หอ้งเรียน และบรรยากาศแวดลอ้มท่ีใชใ้นการจดัการศึกษาจึงเป็นส่วนท่ีขาดไม่ไดส่ิ้งท่ีผูบ้ริหารและ
ผูจ้ดัการศึกษาตอ้งสนใจดูแลคือความเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภยั และการมีบรรยากาศแวดลอ้มท่ี
เอ้ือการเรียนรู้ ส่วนครูก็ต้องรับผิดชอบในการจัดบรรยากาศในชั้ นเรียนให้เหมาะสม  และ
สอดคลอ้งกบั วีระพนัธ์ สิทธิพงศ์ (2541:51) ท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบดา้นเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์วา่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือนบัเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการอาชีวศึกษาการเรียนการสอนงาน
อาชีพให้คนสามารถปฏิบติังานได ้พฤติกรรมดา้นทกัษะมีความส าคญัทดัเทียมกบัดา้นพุทธิหรือ 
บางกรณี อาจส าคญัมากกว่า ชัว่โมงการฝึกปฏิบติัตอ้งใชเ้วลานาน วสัดุฝึกเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ
จะตอ้งมีพร้อมและเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนท่ีฝึก ดงันั้นสถาบนัการศึกษาท่ีจดัอาชีวศึกษาอย่าง
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ไดผ้ลนั้น จ าเป็นตอ้งลงทุนดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนสูงมาก การจดัการศึกษาจึง
จะบรรลุผลและสอดคลอ้งกบั ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2542:176) ท่ีกล่าวถึงองคป์ระกอบส าคญั
ของการฝึกทกัษะปฏิบติั ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ผูส้อนและบุคลากรต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีพร้อมทั้ง
จ านวนและสมรรถภาพ จึงจะท าใหก้ารฝึกฝีมือด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   นอกจากวสัดุอุปกรณ์แล้วจากขอ้มูลเชิงคุณภาพการสร้างสภาพแวดล้อม
โดยรอบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนกเ็ป็นส่วนส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี เช่น การมีหอ้งสมุด
ท่ีเพียบพร้อมการใช้งาน ทนัสมยั การมีคอมพิวเตอร์ให้สืบคน้ขอ้มูล การมีร้านหนังสือ การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจดัท าโครงการเพื่อสังคม การมีกิจกรรมหลงัเลิกเรียน ชมรม เป็นตน้  
ดงัท่ีผูบ้ริหารใหข้อ้มูลวา่   
   “ท่ีน่ีเราจดัสภาพแวดลอ้มในวิทยาลยัให้ผอ่นคลาย มีความร่มร่ืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ 
และจดัพุม่ไมใ้บลอ้มรอบตวัอาคารเรียนและมีศาลาพกัผอ่นท่ีดา้นขา้งอาคารเรียน ทั้งสองดา้น” 
   “นอกจากน้ีจัดให้มีสนามกีฬา ฟุตบอล สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล 
สนามเปตอง สนามตะกร้อ คอร์ดแบต ห้องปิงปอง และป่ันจกัรยาน ดา้นความเพลิดเพลิน จดัให้มี 
โรงภาพยนตข์นาดเลก็ หอ้งร้องเพลงคาราโอเกะ หอ้งฟิตเนส มุมอินเตอร์เน็ต” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, 
วนัท่ี 22 ตุลาคม 2556) 
   “ท่ีน่ีเราส่งเสริมนักเรียนให้รักการเรียนรู้ มีห้องสมุดท่ีทนัสมยั เพียบพร้อม
ดว้ยเทคโนโลยี มีร้านหนังสือให้นักเรียนเขา้มาเลือกซ้ือหนังสือท่ีตอ้งการอ่านดว้ยราคาพิเศษ” 
(สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 21 ตุลาคม 2556) 
   “การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน  การสร้างวฒันธรรมให้
นกัศึกษาถ่ายทอดความรู้กนัและกนั สร้างสภาพแวดลอ้มแห่งการฟูมฟักให้เป็นคนดี มีคุณค่าต่อสังคม 
นักเรียนท่ีอยู่กบัวิทยาลยัจะถูกน าไปสู่การพฒันาชุมชน เป็นคุณค่าท่ีจบัตอ้งได ้ท าให้มีความภูมิใจ
เกิดข้ึนในตนเอง ต่อไปเขาจะเป็นคนดีของสังคมชุมชน” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 21 ตุลาคม 2556) 
   “อาจารยใ์จดี ดูแลใหค้  าปรึกษาเวลาเกิดปัญหาต่างๆ ไดดี้เหมือนเป็นแม่ เป็นพี่ 
ให้การช่วยเหลือ ปลอบใจ มีความเป็นกนัเอง จะให้การดูแลและเขา้ถึงนกัเรียนทุกคน” (นกัเรียน, 
สัมภาษณ์วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556) 
   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kuijpers M., Meijers F., and Gundy C. (2011:23-
28) ท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และความสามารถทางดา้นอาชีพของ
นกัเรียนอาชีวศึกษาท่ีว่า การให้ค  าแนะน าดา้นอาชีพในโรงเรียนท่ีมีการพูดคุยกบันกัเรียนเก่ียวกบั
การสร้างประสบการณ์ในอนาคต เป็นความสามารถ (Competency) ท่ีไดผ้ลท่ีสุด เพราะเป็นการ
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กระตุ้นให้เห็นประสบการณ์ในชีวิตท่ีแท้จริง การพูดคุยเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน าไปสู่การพฒันา
ความสามารถดา้นอาชีพได ้
  1.7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   จากผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ตวัแปรท่ีมี
ค่าน ้ าหนกัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การบริหารสถาบนัการศึกษาขององคก์รใหเ้ป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ของ
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์(.914) สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงคุณภาพเร่ืองความเช่ือมโยงของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยแ์ละการบริหารสถาบนัการศึกษาให้เป็นเคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากร
มนุษยใ์นการผลิตบุคลากรขององค์กร เป็นการดูแลนักเรียนตั้งแต่ตน้น ้ า เพื่อผลิตก าลงัคนของ
องคก์รดงัค าสมัภาษณ์ท่ีวา่  
   “การดูแลวิทยาลัยต้องมีเจ้าภาพหลักนั่น คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
มิฉะนั้นสถานประกอบการจะลม้เหลว” 
   “ไม่ใช่หน้าท่ีเฉพาะครูท่ีสอนนักเรียนเท่านั้น แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
บริษทัแม่จะเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย เช่น การจดัหลกัสูตรปฐมนิเทศ ค่ายอาสา หลกัสูตรต่างๆ เพื่อ
อบรมนกัเรียน ตลอด 3 ปีท่ีเรียนอยู ่เพื่อให้ซึมซบัวฒันธรรมองคก์ร”(สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 11 
ตุลาคม 2556)   
   “ฝ่ายทรัพยากรมนุษยดู์แลการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการของนักเรียน   
ทุกคน” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 26 มิถุนายน 2556)   
   “กลยุทธ์ของวิทยาลยัเช่ือมโยงกบักลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ โดยตอ้ง
มองแนวโน้มว่าธุรกิจจะไปในทิศทางไหน และจะผลิตเด็กออกมาให้สอดคล้องได้อย่างไร”
(สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, วนัท่ี 20 ตุลาคม 2556)   
   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Andresen M. (2007:109-123) ท่ีว่า การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยก์ลายเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์ในการจดัการศึกษาขององคก์ร และมีการใช ้  
กลยทุธ์น้ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในประเทศเยอรมนั และความส าเร็จของ Hamburger University หน่ึงในนั้น
คือ การให้ความส าคญักบัทรัพยากรมนุษย ์สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Prince C. and Beaver G. 
(2001:19) ท่ีว่าการสร้างวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างวฒันธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับและสร้างผลผลิตแก่
องคก์รกระบวนการดา้นบุคคลน้ีถูกผลกัดนัผา่นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
   นอกจากน้ีการวางแผนอตัราก าลงัคนขององคก์รจะเช่ือมโยงกบัอตัราการรับ
นกัเรียนต่อการขยายธุรกิจซ่ึงตามแนวคิดของ Seidel P. (2010) ระบบการบริหารธุรกิจและ
ทรัพยากรมนุษย ์ตอ้งเป็นระบบท่ีตอบสนองความตอ้งการทางธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะการ
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สรรหาพนักงานท่ีมีความสามารถ เพราะส่ิงน้ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้  
รวมถึงฝ่ายฝึกอบรมของบริษทัเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
พฒันานกัเรียนใหไ้ดต้ามวฒันธรรมองคก์รเป็นไปในทิศทางเดียวกบัแนวคิดของ แคปเพลล่ี, ปีเตอร์
(2550:179-180) ท่ีว่าสถาบนัการศึกษาตอ้งสามารถเช่ือมโยงหลกัสูตรฝึกอบรมให้เขา้กบักลยุทธ์
ของบริษทั โดยการควบคุมเน้ือหาของหลกัสูตร  ท าให้บริษทัสามารถเน้นการฝึกอบรมในทกัษะ
เฉพาะดา้นซ่ึงสามารถส่งเสริมกลยุทธ์ของบริษทัได ้ และส่ิงน้ียงัช่วยลดปัญหาขาดแคลนทกัษะ
ส าหรับต าแหน่งงานหลกัดว้ย 
   ฝ่ายทรัพยากรมนุษยดู์แลเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีนักเรียน
ควรไดรั้บอยา่งจูงใจ มีเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งชดัเจน มีวิธีการดึงดูดใหน้กัเรียนมีความ
ตอ้งการเขา้มาเรียนและรักษานกัเรียนให้เรียนอยา่งต่อเน่ืองจนจบการศึกษาตรงกบัแนวคิดดา้นการ
รักษาบุคลากรของ แคปเพลล่ี, ปีเตอร์ (2550:107) ท่ีว่าการรักษาบุคลกรให้คงอยู่ในองคก์รนั้นมี
ความส าคญัดว้ยเหตุผลต่อไปน้ี 1) การเพิ่มความส าคญัของทุนทางปัญญา 2) มีความสัมพนัธ์ในเชิง
บวกระหวา่งพนกังานท่ีอยูก่บัองคก์รนานๆ และความพึงพอใจของลูกคา้ และ 3) ช่วยลดตน้ทุนของ
การเขา้ออกของพนกังาน ซ่ึงถือวา่เป็นตน้ทุนท่ีสูงมาก 
   ซ่ึงจะเห็นว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรมีความสัมพนัธ์อย่างมากกับ
นโยบายการบริหารสถาบนัการศึกษาท่ีถูกจดัโดยสถานประกอบการ 
   โดยสรุป การจดัการศึกษาของสถานประกอบการถือเป็นการจดัการศึกษา
ตลอดชีวิต เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2545(ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2555) ท่ีสังคมตอ้งมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา และตามมาตรา 20 ไดร้ะบุว่า “การจดัการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จดัใน
สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน  สถานประกอบการหรือโดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากบัสถานประกอบการ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการอาชีวศึกษาและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง” โดยการจดัการศึกษาของสถานประกอบการน้ีเป็นไปตามหลกัเหตุผลและความจ าเป็น
ของปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตท่ีวา่ สังคมมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มนุษยต์อ้งสามารถปรับ
ตนใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง และควบคุมการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันามนุษยไ์ปสู่ความสมบูรณ์ และเป็นเคร่ืองมือสร้างสังคมการเรียนรู้  และสร้าง
บุคคลใหม่ให้กบัสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว (สุวฒัน์ วฒันวงศ,์ 2551:29-31)  ดงัเช่น สถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการไดเ้ตรียม
ความพร้อม ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของผูบ้ริหาร (สัมภาษณ์ วนัท่ี 21 ตุลาคม 2556) ท่ีวา่   
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   “กลยุทธ์ของวิทยาลยัเช่ือมโยงกับฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัทั้ งหมด  
ตอ้งมองแนวโนม้ว่าธุรกิจจะไปทิศทางไหน และจะผลิตนักเรียนออกมาให้สอดคลอ้งอยา่งไร เช่น  
จะเขา้สู่ AEC ตอ้งผลิตนกัเรียนออกมาอย่างไร ขณะน้ีมีการเตรียมความพร้อมดา้นภาษาองักฤษ  
เม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืน อาจแค่เร่ิมตน้ แต่นับว่า 2 ปีท่ีผ่านมา มีอาชีวศึกษาเอกชนมากดูงานโดยตลอด   
รวมถึงมีการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ  ส่ิงน้ีเป็นตวัช้ีวดัถึงความส าเร็จได”้   
   การศึกษาตลอดชีวิตมีความจ าเป็นในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ต่อการ
ด าเนินชีวิตและใหส้ามารถประกอบอาชีพได ้มีลกัษณะนิสัยท่ีเหมาะสมเม่ือเขา้สู่ระบบการจา้งงาน  
สถานประกอบการตอ้งปรับตวัเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ไดคุ้ณภาพตามลกัษณะ
ธุรกิจ และมีความพร้อมในการปฏิบติังานเม่ือเรียนจบ ดงัค าใหส้มัภาษณ์ท่ีวา่  
   “กลยุทธ์  การหาคน คือ การท าโรงเรียน  เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้น
แรงงานท่ีขาด  เช่น การรับนกัเรียนเป็นการท างาน part time ระยะยาว เพื่อสนบัสนุนหน่วยงานท่ี
ตอ้งการคน เป็นการเรียนดว้ย และท างานไปดว้ย” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร วนัท่ี  4 กรกฎาคม 2556) 
   ดงันั้นการสร้างสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการจึงเป็นการจดัศึกษา
ตลอดชีวิตท่ีน าทรัพยากรและความเช่ียวชาญท่ีมีในองคก์รมาจดัการศึกษาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายใน
การพฒันาองคก์รดว้ยตนเอง เพื่อพร้อมรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในยคุโลกาภิวตัน ์
 

 2.  แนวทางส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ตาม
ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิผู้วจัิยอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี ้
  2.1 การส่งเสริมการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
   2.1.1  พฒันาผูน้ าของสถาบนัการศึกษาให้เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงผูน้ าของ
สถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  
ยุทธศาสตร์ นโยบายการบริหาร ตอ้งมีการส่งเสริมให้ความรู้ ความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงเก่ียวกับ
องคก์ร และการบริหารจดัการศึกษา และการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดว้ยการจดัหลกัสูตรฝึกอบรม
ส าหรับผูบ้ริหาร การลงปฏิบติังานภาคสนาม เป็นตน้ สามารถน าทั้งสามอยา่งมาผสมผสานกนั เพื่อ
น ามาก าหนดยุทธศาสตร์การท างานท่ีไม่เหมือนท่ีอ่ืนเพื่อสร้างความแตกต่าง สามารถน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างแทจ้ริงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวีระพนัธ์ สิทธิพงศ ์(2541:51) ท่ีว่าผูน้ า 
เป็นผูป้ระสานงานการบริหารกิจการทั้งหมดในสถานศึกษา ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถใน
การบริหารสถานศึกษา  อีกทั้งตอ้งมีความรู้และเขา้ใจอย่างแทจ้ริงในสภาพงานของแต่ละอาชีพ  
และสามารถเลือกใชว้ิธีการบริหารไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมทั้งในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน
หอ้งทดลอง ห้องฝึกปฏิบติัการ การจดักลุ่มผูเ้รียน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเทคนิควิธีการบริหารงาน  บริหาร
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หลกัสูตรอาชีวศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหารอาจเลือกใช้หลกัวิธีการบริหารท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั 
Philips J. (2004) ท่ีว่าผูส้นบัสนุนตอ้งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง  ท่ีใหก้ารสนบัสนุนในแง่กลยทุธ์  การ
ส่ือสารกลยทุธ์ออกไป  และชกัน าใหผู้บ้ริหารท่ีไม่ใหก้ารสนบัสนุนหนัมาสนบัสนุน  และผูท่ี้จะท า
ใหก้า้วไปสู่ความส าเร็จคือ CEO 
    การส่งเสริมผู ้น าอีกประการหน่ึง คือ การมีบทบาทเป็นผู ้น าการ
เปล่ียนแปลง (Change agent) ในสถานศึกษา ซ่ึงควรไดรั้บการสนบัสนุนในเชิงนโยบายและมีการ
พฒันาอยา่งจริงจงัจากองคก์รแม่ดว้ย  ซ่ึงแนวทางน้ีสอดคลอ้งกบั John C. Maxwell (วนัดี อภิรักษ ์
ธนากร. ผูแ้ปล, 2555:172-173) กล่าวไวว้า่ บทบาทหน่ึงของผูน้ า คือ จงเตม็ใจและพร้อมจะเป็นผูน้ า
การเปล่ียนแปลง ความกา้วหนา้จะเกิดข้ึนได ้ตอ้งมีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเสมอการจะเป็นเช่นน้ี
ไดผู้น้ าตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในทีมอย่างเหนียวแน่น ช่วยทีมให้สร้างผลงานบางอย่างได้
ส าเร็จ ความน่าเช่ือถือจะเกิดข้ึนและสร้างกระแสในเชิงบวกท่ีช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ  
กระแสทางบวก หรือ Momentum จะช่วยให้เกิดพลงัท่ีใชส้ร้างความเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆได ้การ
เปล่ียนแปลงในองคก์รมกัข้ึนอยูก่บัภาวะผูน้ าเสมอ  ผูน้ าตอ้งสร้างการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี วิธีท่ี
จะสร้างความเปล่ียนแปลงไดดี้ท่ีสุดนั้น  กเ็หมือนกบัการพยายามสร้างความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน  การ
เร่ิมจากช้ีให้เห็นแง่มุมท่ีคลา้ยกนัหรือเหมือนกนัจะง่ายกว่าการพยายามช้ีให้เห็นแง่มุมท่ีแตกต่าง  
เช่น  วิสยัทศัน์  ค่านิยม  ความสมัพนัธ์  ทศันคติ  การส่ือสาร  การสร้างจุดยนืร่วมกนัใน 5 เร่ืองน้ีได ้ 
ก็มีโอกาสสร้างความเปล่ียนแปลงไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของ Prince C. and Beaver G. (2001:19) 
ท่ีว่างานส าคญัอย่างหน่ึงของสถาบนัการศึกษาภายใตก้ารน าของผูน้ าคือ การแนะน าและส่งเสริม
การเปล่ียนแปลงภายในองค์กร  ผ่านโปรแกรม กิจกรรมท่ีออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการ
เปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์ 
    นอกจากน้ีการส่งเสริมผูน้ าให้เป็นนักกลยุทธ์ชั้ นยอด มีวิสัยทัศน์
กวา้งไกล ดว้ยการจดัหลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารสามารถสร้างช่ือของสถาบนัการศึกษาใหติ้ดอยูใ่นใจ
ของนกัเรียน ผูป้กครองและบุคคลทัว่ไปได ้ดา้นวิสัยทศัน์นั้นตามแนวคิดของ John C. Maxwell 
(วนัดี อภิรักษ์ธนากร, ผูแ้ปล, 2555:161) กล่าวไวว้่า การแสดงวิสัยทศัน์ คือ พื้นฐานอนัส าคญัยิ่ง
ของการท าหนา้ท่ีผูน้ า ผูน้ าท่ีสร้างผลงานตอ้งน าวิสัยทศัน์ขององคก์รไปเช่ือมโยงกบัการปฏิบติังาน
ของทีมงาน สามารถแสดงว่าวิสัยทศัน์ระยะสั้นจะมีผลกระทบต่อวิสัยทศัน์ระยะยาวอย่างไรผูน้ า
เหล่าน้ีจะมีการส่ือสารอย่างชดัเจนและคอยช้ีแนะแนวทางให้แก่ทีมงานเสมอ วิสัยท่ีดึงดูดนั้นจะมี
ความชดัเจน และไดรั้บการนิยามไวอ้ยา่งดี มีความครอบคลุมและทา้ทาย  สอดคลอ้งกบัค่านิยมของ
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ทีมงานมุ่งเนน้ท่ีเป้าหมาย (ไม่ใช่วิธีการ) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัความสามารถของทีมงาน และ
เม่ือส่ือสารวิสัยทศัน์ออกไปจนผูค้นเขา้ใจ กท็  าใหบ้รรยากาศเตม็เป่ียมไปดว้ยความกระตือรือร้น 
   2.1.2 สร้างแนวปฏิบติัของวฒันธรรมและปรัชญาองค์กรท่ีม่ีความภกัดีต่อ
องค์กรแนวทางส่งเสริมการจดัการศึกษาท่ีส าคญัดา้นหน่ึง คือ การส่งเสริมให้มีการการก าหนด
วฒันธรรมและปรัชญาองคก์รท่ีชดัเจน สร้างแนวปฏิบติัของวฒันธรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั ไม่ว่า
เป็นการวางเง่ือนไขด้านดีหรือบทลงโทษ  เพราะเป็นส่ิงท่ีหล่อหลอมในการผลิตนักเรียนให้มี
คุณลักษณะตามวัฒนธรรมและปรัชญาขององค์กรนั้ นๆนักเรียนจะกลายเป็นบุคลากรท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะของขององคก์ร  มีความรักและภกัดีในองคก์รกระบวนการในการหล่อหลอมใหเ้กิด
ความรู้สึกการมีส่วนร่วมและเป็นเจา้ของ  ตรงกบัแนวคิดของ Seidel P. (2010)  ท่ีว่าการบริหารให้
ประสบความส าเร็จนั้นตอ้งมีวฒันธรรมของความเป็นเจา้ของ รวมถึงความรวดเร็ว ฉบัไว และเนน้ท่ี
ลูกคา้เป็นหลกั สอดคลอ้งกบั Galagan P. (2011:47-51) ท่ีว่าตอ้งมีการถ่ายทอดเร่ืองวฒันธรรม 
ประวติั และคุณค่าขององคก์รสู่ผูเ้รียน และตรงกบังานวิจยัของ Prince G. and Beaver G. (2001:1-
2,19) ท่ีว่างานส าคญัอนัดบัแรกๆ ของสถาบนัการศึกษาคือการจดัหลกัสูตรและประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมและคุณค่าขององคก์รเพื่อเสริมแรงกรอบความคิดดา้นน้ีแก่บุคลากร
ขององค์กรและหน่ึงในกระบวนการหลักของมหาวิทยาลัยบรรษัทคือ  กระบวนการเรียนรู้ 
(Learning process)  การตั้งสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการเป็นการสร้างวฒันธรรมองคก์ร
และน าไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ในท่ีสุด โดยเก่ียวพนักบัผูมี้
บทบาทหลกัในการเปล่ียนแปลงนโยบายองคก์รตอ้งเป็นผูส่้งเสริมการเรียนรู้ในองคก์ร 
    ดังนั้นแนวทางในการสร้างวฒันธรรมองค์กรประการหน่ึง คือ การ
ส่งผ่านวฒันธรรมผ่านผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Change Agent)ในสถาบนัการศึกษาอนัไดแ้ก่ ผูน้ า  
ผูบ้ริหาร ครูอาจารยแ์ละบุคลากร บุคคลเหล่าน้ีตอ้งมีความเขา้ใจความส าคญัของการผลิตผูจ้บ
การศึกษาให้มีคุณลักษณะลักษณะเฉพาะท่ีองค์กรต้องการ ผ่านหลักสูตร การเรียนการสอน 
สภาพแวดลอ้ม และกิจกรรมต่างๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิพฒัน์ ฉ ่าเมืองปัก (2555) ท่ีว่า
ผูบ้ริหารมีบทบาทส าคญัในการสร้างความรัก ผกูพนัให้เกิดข้ึนในองคก์ร เป็นผูส้ร้างแรงจูงใจและ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัศึกษาซึมซบัวฒันธรรมและเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและตาม
แนวคิดของ John C. Maxwell (2555:286) ท่ีว่าผูน้ าเป็นผูรั้บบทบาทสร้างความเปล่ียนแปลง  
ตดัสินใจ  และริเร่ิมการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นเพื่อใหที้มประสบความส าเร็จ   
   2.1.3 พฒันาครูอาจารย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถาบันการศึกษาให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง ส่งเสริมให้มีโครงการพฒันาครูอาจารย ์ เน่ืองจากครูอาจารยเ์ป็นผูมี้บทบาทส าคญัใน
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การผลิตนักเรียนท่ีจะเติบโตเป็นบุคลากรขององคก์รในอนาคต  ครูอาจารยจึ์งตอ้งเป็นผูมี้ความรู้
และมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์จริงในการท างาน โดยมีโปรแกรมการพฒันาครูอาจารยท่ี์
เหมาะสมให้มีความรู้เก่ียวกับองค์กร และจดัประสบการณ์ให้ครูอาจารยไ์ด้สัมผสัจากของจริง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุวฒัน์ วฒันวงศ ์ (2551:20) ท่ีกล่าวถึงการพฒันาครูอาจารยท์างเทคนิค
และอาชีวศึกษา ว่าผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในการผลิตบุคลากร ครูอาจารยท์างดา้นอาชีวศึกษาควรพิจารณา
ประกอบการวางแผนเพื่อการจดัด าเนินโครงการ คือ 1) ตอ้งผดุงและรักษารวมทั้งสนบัสนุนให้ครู
อาจารยไ์ดส้ัมผสัความเก่ียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริงของโลกในการท างานอาชีพ (Relevant to the world 
of work) 2) ตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมสถานภาพ (Status) ของครูอาจารยท์างดา้นเทคนิคและ
อาชีวศึกษาให้สามารถต่อสู้กบัสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจไดต้ลอดไป 3) ตอ้งจดั
ประสบการณ์ในโลกแห่งการท างาน (World of work experience) ใหแ้ก่ครูอาจารยท์างเทคนิคและ
อาชีวศึกษา 4) ควรสนบัสนุนเพื่อการจดัตั้งแนวทางประกอบอาชีพ (Career path) เพื่อช่วยใหค้รู
อาจารยท์างเทคนิคและอาชีวศึกษาสามารถน าไปใชส้อนนกัศึกษาผูเ้รียนต่อไป 
    ในการพฒันาครูอาจารยน้ี์ UNESCO (1972:27 อา้งถึงในสุวฒัน์     
วฒันวงศ,์ 2551:20-22)ไดน้ าเสนอแนวทางไว ้3 แนวทาง ไดแ้ก่ 1. การคดัเลือกบุคลากรเพื่อการ
สอนว่า (Selection of teaching personnel) ควรพิจารณาเกณฑ์ คือ 1.1) ก าหนดเกณฑ ์(Criteria) ใน
การคดัเลือกครูผูส้อนทางดา้นเทคนิคและอาชีวศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงอย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
การน าไปใชใ้นการเรียนการสอน 1.2) มีการออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นเกณฑก์ารคดัเลือกครูอยา่ง
เท่ียงตรงและเช่ือมัน่ (Valid & reliable instruments) 1.3) มีการคดัเลือกโดยการวดัความเก่ียวขอ้ง 
(Relevance) กบัประสบการณ์ในการท างานทางดา้นอาชีพมาก่อนเป็นครูอาจารย ์2. การชกัจูง
ส าหรับครูอาจารยใ์หม่ (Induction) โดยสามารถพิจารณาไดจ้ากประเด็นต่อไปน้ี 2.1) ช่วยเหลือและ
สนบัสนุนให้ครูอาจารยใ์หม่ (New recruit) มีความคุน้เคยและมีความพึงพอใจในงานทางดา้น
เทคนิคและอาชีวศึกษา 2.2) ส่งเสริมใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหว่างครูอาจารยใ์หม่ กบัโลกของการ
ท างานอย่างเหมาะสม  2.3) ส่งเสริมความมัน่ใจของครูอาจารยใ์หม่  ให้มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อ
ความตอ้งการของนายจา้ง (Employers requirement) และพร้อมท่ีจะตอบสนองอยา่งดีถูกตอ้ง 2.4) 
ช้ีแจงและท าความเขา้ใจกบัครูอาจารยใ์หม่เก่ียวกบัสภาพการท างานในสถานประกอบการทั้งหลาย  
2.5) ช่วยเหลือใหค้รูอาจารยใ์หม่มีความสัมพนัธ์อนัเหมาะสมกบัผูร่้วมงานอ่ืนๆ  3. แนวทางในการ
ปฐมนิเทศเพื่อการพฒันาครูอาจารยท์างอาชีวศึกษา (Initiation)  ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี  3.1) ช้ีแจง
ใหค้รูอาจารยใ์หม่เขา้ใจหลกัการพื้นฐานของกระบวนการสอนในหอ้งเรียน (Process of classroom 
teaching) 3.2) ท าความเขา้ใจกบัครูอาจารยใ์หม่เก่ียวกบัการสอนดา้นการปฏิบติังานในหอ้งฝึกหัด
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งาน (Work shop and laboratory sessions) 3.3) ส่งเสริมใหค้รูอาจารยใ์หม่มีความคุน้เคยกบัการ
พฒันาหาความรู้ดว้ยตนเอง เช่น การใชห้้องสมุด การอ่านวรสารทางวิชาการ คู่มือ การใชเ้คร่ืองมือ
ในโรงงานต่างๆ  3.4) ช่วยเหลือให้ครูอาจารยใ์หม่มีการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับครุศึกษา 
(Teacher Education) เช่น การตรวจแบบฝึกหัด  ทกัษะการเขียน เอกสารทางวิชาการ การสร้าง
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจ าเป็น เป็นตน้ และจากงานวิจยัของ เสาวนีย ์ตรีพุทธรัตน์ กนกอร     
สมปราชญ์และประยุทธ์ ชูสอน (2552 :abstract) เห็นว่าควรมีการเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ 
ความสามารถของครูและบุคลากรในโรงเรียนและควรลดภาระงานอ่ืนของครู ควรมีการอบรม
พฒันาศกัยภาพครูในการท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ควรมีการกระตุน้ สร้างความตระหนกั  
การเสริมแรงอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองเพียงพอ เพื่อบ ารุงขวญัและก าลงัใจแก่ครู 
    นอกจากน้ีการส่งเสริมดา้นการถ่ายทอดเน้ือหาสาระแก่ครูอาจารยเ์ป็น
ส่ิงส าคญัเน่ืองจากครูอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญของสถานประกอบการอาจไม่สามารถถ่ายทอดไดดี้
มากนกั  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรส่งเสริมพฒันา ตามแนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์  (2548:8-10) ดา้น
องคป์ระกอบครูผูส้อน หรือผูใ้ห้การเรียนรู้ว่า ผูถ่้ายทอดเน้ือหาสาระไดแ้ก่ครูและอาจารย ์ซ่ึงถือ
เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพชั้นสูง บุคคลเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการศึกษาอบรมมาทั้งในดา้นเน้ือหาและวิธีการ
ถ่ายทอด เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เง่ือนไขส าคญัประการหน่ึงส าหรับครูและอาจารยคื์อต้องมีความต่ืนตวัอยู่เสมอใน
การติดตามเรียนรู้เน้ือหาวิชาการวิชาชีพใหม่ๆ และวิทยาการดา้นการเรียนการสอน ตลอดเวลา บาง
กรณีตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้วิจยัเพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ ดว้ย อน่ึง ครูและอาจารยต์อ้งพฒันา
ความสามารถในการประยกุตส์าระเน้ือหาและองคค์วามรู้ใหม่ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม  
    ด้านการพฒันาแรงจูงใจควรส่งเสริมการสร้างความรักและภักดีเป็น
แรงจูงใจแก่ครูอาจารย ์ เพื่อให้เกิดขวญัและก าลงัใจในการท างานการจดัท าระบบค่าตอบแทนและ
สวสัดิการท่ีดึงดูด  การมีเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพท่ีชดัเจน  มีศกัด์ิศรีเทียบเท่าพนกังานของบริษทั 
หรือจดัท าโครงการเพิ่มคุณค่าผา่นโครงการต่างๆตามแนวคิดการบริหารค่าตอบแทนของ  ก่ิงพร ทองใบ 
(2545:191-192) ใหห้ลกัของการจ่ายค่าตอบแทนของงานวิชาชีพเป็นสองประเภทไดแ้ก่ 1) ค่าตอบแทน
แบบจูงใจ 1.1) ค่าตอบแทนแบบจูงใจท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ การแบ่งปันผลก าไร (Profit sharing)  การให้
โบนสั (Bonus pay plan) การจ่ายตามสัญญาจา้ง (Contract pay plan) การใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้เป็น
กรณีพิเศษ 1.2) ค่าตอบแทนเป็นตวัเงินท่ีไม่ใช่ตวัเงิน ไดแ้ก่ การจูงใจท่ีใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่ง
คล่องตวั เช่น การจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการท างานท่ีทนัสมยั   การให้ก าลงัใจและสนบัสนุน
พนักงาน เช่น การไดจ้ดทะเบียนลิขสิทธ์ิ การไดรั้บรางวลั เป็นตน้การจ่ายค่าธรรมเนียมในการเป็น
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สมาชิกองคก์ารวิชาชีพการสนบัสนุนเวลาและก าลงัเงินให้พนกังานวิชาชีพแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เปิด
โอกาสใหมี้การยดืหยุน่เวลาท างาน (Flexitime) 2. ประโยชน์และบริการ  (Fringe benefits) นอกจากน้ี 
Kristain E. (2011) กล่าวถึงคุณภาพของผูส้อนและแหล่งเรียนรู้วา่ การดึงดูดผูส้อนท่ีเก่งเขา้มาท างาน จะ
ท าให้มีการพฒันา และท าให้สถาบนัการศึกษาเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึนการสร้างแรงดึงดูดโดยการให้ทุน
การวิจยั แรงจูงใจต่างๆ เช่น เงินเดือน ผลประโยชน์ และดว้ยวฒันธรรมท่ีดี รวมถึงสถานท่ีตั้ งของ
โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องแล็ป อุปกรณ์ เคร่ืองมือช่วยสอน ท่ีเพียบพร้อมทนัสมยั รวมถึง
ผลการวิจยัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งขาติ (2536) ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนดา้นผูส้อนว่าควรมีการส่งเสริมใหผู้ส้อนมีความกา้วหนา้ในวิชาการโดยการ
ส่งไปอบรมหรือศึกษาต่อหรือดูงานมีค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นท่ีพึงพอใจอ านวยความสะดวก
ในเร่ืองวสัดุอุปกรณ์และส่ือการสอนอยา่งเตม็ท่ีจะส่งเสริมใหค้รูอาจารยมี์แรงดึงดูดในการท างาน 
   2.1.4 บริหารสถาบนัการศึกษาเชิงกลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และการ
พฒันาการจดัการศึกษาของสถานประกอบการ 
    การส่งเสริมให้สถาบนัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ในการผลิต
ก าลงัคนเพื่อตอบสนองความตอ้งการด้านแรงงานของสถานประกอบการโดยมีหน่วยงานหรือ
บุคคลท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัสารสนเทศหรือติดตามผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอขอ้มูลกบัทีมผูบ้ริหาร 
เพื่อจดัท าแผนกลยุทธ์ไดส้อดคลอ้งกบัทิศทางของสถาบนัการศึกษาท่ีตอ้งการในอนาคตรวมถึง
ส่งเสริมใหมี้การบริหารจดัการเชิงระบบ คือ Input- Process- Output  เร่ิมตั้งแต่การคดัสรรนกัเรียนท่ี
มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการคดัเลือกเด็กนักเรียนด้วยการสอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์ เขา้สู่
กระบวนการผลิต และออกมาเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพขององค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของ      
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2542:92) ท่ีว่า หลกัการเป็นระบบในการจดัการศึกษาโดยมีปัจจยัน าเขา้ 
(Input) เช่น ครู นกัเรียน วสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี กระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ การจดักิจกรรม
การเรียนการสอน ผลผลิต (Output) คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ความส าเร็จทางการศึกษา เป็นตน้ 
   การบริหารงานท่ีรวดเร็ว  แม่นย  า  ตอ้งส่งเสริมใหน้ าเทคโนโลยทีนัสมยัเขา้มาใช้
ในการจดัเกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ประมวลผลเพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร และจดัเก็บความรู้ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Prince C. and Beaver G. (2001:1-2) เก่ียวกบักระบวนการหลกัของ
มหาวิทยาลยับรรษทัว่า ตอ้งมีระบบความรู้และกระบวนการ (Knowledge System and Processes)  เป็น
การให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บประสบการณ์ความรู้ต่างๆในองคก์รใน
ลกัษณะฐานขอ้มูล ระบบผูเ้ช่ียวชาญ และซอฟแวร์ช่วยในการตดัสินใจ ระบบ Intranet และฐานขอ้มูล
การจดัการความรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการทางธุรกิจท่ีส าคญัท่ีสุดต่อความส าเร็จในอนาคตของทุกองคก์ร 
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   2.1.5 ส่ือสารและประชาสัมพนัธ์สถาบนัการศึกษาโดยบุคลากรนกัการตลาด 
    ส่งเสริมให้มีหน่วยงานการตลาดและการประชาสัมพันธ์ท่ีชัดเจน              
มีบทบาทในการสร้างภาพลกัษณ์ วิจยัการตลาด หรือหากลุ่มเป้าหมายเขา้มาศึกษาในสถาบนั รวมถึงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเป็นนักการตลาดและนักประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงแนวทางการท าการตลาดแนว
ใหม่ตามแนวคิดของ Kotler P. (ณงลกัษณ์ จารุวฒัน์, ผูแ้ปล, 2554 : 51-52) เรียก  การตลาด 3.0 หรือ
สามเหล่ียมความสัมพนัธ์ท่ีแบรนด ์(brand) ต าแหน่งการตลาด (Positioning) และจุดแตกต่างท่ีโดดเด่น  
(Differentiation) ท างานส่งเสริมกนัอยา่งลงตวั เพื่อใหส้ามเหล่ียมน้ีสมบูรณ์สามารถสร้างแรงจูงใจท่ีมี
ผลต่อผูรั้บสารไดส้ามารถน าเสนอในโมเดล 3i  ซ่ึงประกอบดว้ย อตัลกัษณ์ของแบรนด(์brand identity) 
คุณค่าแทจ้ริงของแบรนด ์(Brand integrity) และภาพลกัษณ์ของแบรนด ์(brand image)  ดงัแผนภูมิท่ี 18 
 
 

คุณค่าแท้จริงของแบรนด์ (Brand Integrity) 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 18  ตวัแบบการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ ์(3I Model) 
 
    อตัลกัษณ์ของแบรนด์ (Brand identity) เป็นเร่ืองการวางต าแหน่งของ
แบรนด์ในความคิดของผูบ้ริโภค ต าแหน่งท่ีดีนั้นควรสร้างความโดดเด่นให้แก่แบรนด์ ท าให้
ผูบ้ริโภคเห็นและไดย้ินแบรนด์ของเรา แมจ้ะอยู่ท่ามกลางสินคา้อ่ืนมากมาย ตรงกบัความตอ้งการ
เชิงเหตุผล (rational need) และความอยากได ้(want) ของผูบ้ริโภค ส่วนคุณค่าแทจ้ริงของแบรนด ์
(Brand integrity) คือ ศกัยภาพและความสามารถของแบรนดใ์นการบรรลุประสิทธิผลตามท่ีไดอ้า้ง
ไวผ้่านทางต าแหน่งและผ่านทางจุดแตกต่างท่ีโดดเด่น คุณค่าท่ีแทจ้ริงของแบรนด์ตอ้งเช่ือถือได ้   
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ท าไดต้ามพนัธสัญญาท่ีให้ไวก้บัผูบ้ริโภค และท าให้ผูบ้ริโภคไวว้างใจแบรนด์ คุณค่าแทจ้ริงของ 
แบรนดมี์เป้าหมายอยูท่ี่จิตวิญญาณของผูบ้ริโภค ส่วนภาพลกัษณ์ของแบรนด ์ (Brand image) นั้น
เป็นเร่ืองของการช่วงชิงความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนด์ คุณค่าของแบรนด์ไม่ควรหยุดอยู่ท่ี
ลกัษณะและประสิทธิภาพการใชง้านตามความตอ้งการดา้นกายภาพเท่านั้น แต่ควรตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภคดว้ย โมเดล 3i น้ีจึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของมนุษยโ์ดย
สมบูรณ์ ท่ีประกอบด้วยความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท า
การตลาดของสถาบนัการศึกษา โดยเน้นคุณค่าของแบรนด์ คือช่ือของสถาบนัการศึกษาผ่านช่ือ
สถานประกอบการ สร้างคุณค่า ความน่าเช่ือถือให้เกิดข้ึนในจิตวิญญาณของกลุ่มเป้าหมายดว้ย
วิธีการหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ไดส้ร้างประโยชน์ใหส้ังคมชุมชนโดยรอบ
และแก่ประเทศชาติ 
    จากผลการวิจยัของ พิชานนั กิจจานุกิจ (2550) เร่ือง กลยทุธ์การส่ือสาร
การตลาดของโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ พบว่า โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจมี       
กลยทุธ์การตลาดแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบั Macro และ Micro โดยผูบ้ริหารของโรงเรียนไดน้ ากล
ยุทธ์มาใชอ้ย่างผสมผสานกลมกลืนและสอดคลอ้งกนัจนท าให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของ
โรงเรียนฯ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยการใชส่ื้อในระดบั Macro นั้น มีการใชส่ื้อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
โดยผา่นช่องทางการส่ือสารหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทย ุส่ือนิตยสาร  
ส่ือ ณ จุดขาย (POP) คือ ป้ายโปสเตอร์ โบรชวัร์ แผ่นพบั ป้ายผา้การใชร้ถแห่ และส่ือบุคคล โดย
การเขา้ไปแนะแนวการศึกษาและประขาสัมพนัธ์โรงเรียนให้กบันักเรียนและกลุ่มเป้าหมายตาม
โรงเรียน รวมถึงไดน้ าแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทั้ง 4 ส่วน ไดแ้ก่ กลยทุธ์
ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Strategy) กลยทุธ์ดา้นราคา (Price Strategy) กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place Strategy) และกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) มาใชร่้วมใน
การวางกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ดงันั้น การส่ือสารการตลาดของ
สถาบนัการศึกษาของสถานประกอบให้ไดผ้ลจึงตอ้งเผยแพร่ขอ้มูลให้กบักลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกั
หลายช่องทาง ทั้งการโฆษณา การส่งเสริมการขาย  การประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ข่าว การขาย
โดยบุคคล การตลาดเจาะจง  เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งสูงสุด 
    นอกจากน้ีการส่งเสริมให้ผูน้ าองค์กรเป็นตน้แบบสร้างภาพลกัษณ์ท่ี
น่าเช่ือถือและท าให้กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนทัว่ไปรู้จกัแบรนด์ไดเ้ป็นอย่างดีสอดคลอ้งกบั 
Phillips J. (2004)  ท่ีกล่าวถึงการท าการตลาดเชิงกลยทุธ์วา่ตอ้งท าใหเ้ห็นชดัว่าแบรนดเ์ป็นท่ียอมรับ
และประสบความส าเร็จการตลาดส่ือสารถึงเป้าหมายบทบาท ขอบเขตและความส าเร็จของ
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สถาบนัการศึกษา  แบรนดจึ์งมีความส าคญัตอ้งมีความชดัเจนว่าน าเสนออะไร โดยตอ้งสร้างความ
สมดุลยข์องการตลาดใหเ้หมาะสม 
   2.1.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและสังคมชุมชน ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาระบบทวิภาคีและไตรภาคี เช่น สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาของรัฐ วิทยาลัย
อาชีวศึกษามากยิง่ข้ึน  ซ่ึงการสร้างเครือข่ายถือเป็นกระบวนการหลกัท่ีส าคญักระบวนการหน่ึงของ
สถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ ตอ้งส่งเสริมให้มีความสัมพนัธ์เครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมสอดคลอ้งตามแนวคิดของ  Prince C. and Beaver G. (2001) ท่ีว่าการสร้างเครือข่ายนั้นตอ้งมี
การติดต่อสัมพนัธ์กับชุมชนทั้ งภายในภายนอก ผ่านการปฏิสัมพนัธ์ของแต่ละบุคคลหรือผ่าน
ช่องทางอิเล็คทรอนิคและทางเครือข่ายท่ีรู้จกั เป็นไดท้ั้งความสัมพนัธ์ส่วนตวัและทางธุรกิจ มีการ
อ านวยความสะดวกในการพฒันาความสัมพนัธ์ใหเ้กิดการเรียนรู้ระหว่างกนัของกลุ่มความสัมพนัธ์
ต่างๆเป็นส่ิงส าคญั ทุกวนัน้ีการเปล่ียนแปลงท าให้องคก์รตอ้งสามารถจดัการความรู้ความช านาญ
ภายในองคก์รไดทุ้กเม่ือและทุกท่ี  ดงันั้น การพฒันาการมีส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรม และการ
เป็นผูน้ าในการคิด เป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญของสถาบนัการศึกษาดว้ยเช่นกนั และจากความส าเร็จของ 
Hamburger University (HU)  ดา้นเครือข่ายคือการสร้างข้ึนบนรากฐานความแขง็แรงของผูมี้ส่วน
ร่วมหลายฝ่าย  ไดแ้ก่  นกัเรียน  ผูป้กครอง  พนกังานและชุมชน  ทุกคนมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสถาบนัการศึกษา (Galagan P.,2012:47-51) และ
สอดคลอ้งกบั Geisler E., Furino A and Kiresuk T. (1990) ท่ีเนน้การสร้างความสัมพนัธ์กบั
สถาบนัการศึกษาท่ีเด่นๆ และกบัสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม และจากผลการวิจยัของ  
เสาวนีย ์ ตรีพุทธรัตน์  กนกอร สมปราชญแ์ละประยทุธ์ ชูสอน  (2552) ไดศึ้กษาระบบการสร้าง
เครือข่ายการจดัการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มี 4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่ 1) ขั้นตระหนกัและการก่อตวั
ของเครือข่าย  2) ขั้นสร้างพนัธกรณีและบริหารเครือข่าย 3 ขั้นการพฒันาความสัมพนัธ์และการใช้
ประโยชน์  4) ขั้นรักษาความสัมพนัธ์และความต่อเน่ือง ซ่ึงการสร้างเครือข่ายท่ีมีกวา้งขวางมี
ประสิทธิภาพจะสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานของสถาบนัการศึกษาด าเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน 
   2.1.7 พัฒนาระบบการประ เ มินผล ท่ี เ ป็นลักษณะเฉพาะของสถาน
ประกอบการ  ส่ง เสริมให้ มีการพัฒนาระบบการประเ มินผลท่ี เ ป็นลักษณะเฉพาะของ
สถาบนัการศึกษาเอง โดยอาจน าคุณค่าหลกัขององคก์ร (Core value) หรือวฒันธรรมองคก์รบรรจุ
ไวใ้นการประเมินผล นอกจากน้ีเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ควรมีหน่วยงานท่ีเช่ียวชาญเป็น
ผูดู้แลการประเมินและติดตามผล (Follow up) การน าเคร่ืองมือการประเมินผลการปฎิบติังานหรือ
การประเมินคุณภาพขององค์กรมาใชใ้นสถาบนัการศึกษา เช่น KPIs Thailand Quality Award 
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(TQA) ก็สร้างความรู้สึกของการเป็นหน่ึงเดียวกนั ตามแนวคิดของ Phillips J. (2004)  ดา้นการ
ประเมินผลว่าเป็นการพิสูจน์ให้เห็นคุณค่าของสถาบนัการศึกษาต่อองค์กร แนวทางคือการท า
ตวัช้ีวดั  แสดงใหเ้ห็นคุณค่าของหลกัสูตรต่างๆ ท่ีใชอ้ยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ระบบ
การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคญั เร่ิมตั้งแต่ระดบัตวัช้ีวดัย่อยของแต่ละหลกัสูตรไปสู่
ตวัช้ีวดัในระดบัท่ีใหญ่มากข้ึน แสดงให้เห็นถึงผลงานของมหาวิทยาลยัให้ปรากฏโดยรายงานเป็น
สัปดาห์ รายเดือน คร่ึงปีหรือรายปี 
    สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2551:25) ใหข้อ้คิดเห็นในการประเมินผลครูอาชีวศึกษาว่า 
ควรใชว้ิธีการประเมินอยา่งเหมาะสม เป็นการประเมินทั้งระบบการจดัการผลิตครูอาชีวศึกษา ทั้งน้ี
ตอ้งประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรายวิชา  และประเมินผลหลกัสูตรเพื่อจะไดน้ าไปปรับปรุง
แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
    นอกจากน้ีควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ต่อนกัเรียนท่ีเรียนจบและออกไปท างาน ไม่ว่าจะเป็นนายจา้ง นกัศึกษา ผูส้นใจมาสมคัร ผูป้กครอง  
การไดรั้บรางวลั สถาบนัของภาครัฐ เอกชนท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ และ
ประชาชนทั่วไป เป็นต้น เพื่อน าผลท่ีได้มาปรับปรุงกระบวนการผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งมากท่ีสุด 
  2.2 การส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ 
   2.2.1 ปลูกฝังนกัเรียนใหเ้ห็นความกา้วหนา้ในเส้นทางอาชีพ นกัเรียนถือเป็น
ผลผลิตท่ีส าคญั  และน่าภาคภูมิใจของสถาบนัการศึกษา  จึงตอ้งส่งเสริมการผลิตนกัเรียนออกมาให้
มีวฒันธรรมองคก์รท่ีตอ้งการในอนาคตรวมถึงมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์ป็นส่ิงท่ีเรียกว่า การมีจิต
อุตสาหกรรม (Industry mind) ดว้ยการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนและสภาพแวดลอ้มท่ีปลูกฝัง
ความเป็นวฒันธรรมองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของดวงนภา มกรานุรักษณ์ (2554) ท่ีว่า
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถทางทกัษะวิชาชีพ  มีความรู้  ทกัษะ
ชีวิต นิสยัอุตสาหกรรม  และทศันคติท่ีดีต่อการท างาน 
    นอกจากน้ีส่งเสริมให้มีกระบวนการคดัเลือกเพื่อให้ไดเ้ด็กนกัเรียนท่ีมี
คุณภาพ เช่น มีการท าขอ้สอบ หรือแบบทดสอบต่างๆ การคดัผูมี้บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมร่วมกัน
คดัเลือกทั้งสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานสรรหาว่าจา้งขององคก์รรวมถึงควรหาวิธีในการดึงดูด
นกัเรียนท่ีมีคุณภาพให้เขา้มาสมคัรเรียนในสถาบนัการศึกษาดว้ย  ซ่ึงตามแนวคิดของ Kristian E. 
(2011) ในการดึงดูดนักเรียนท่ีมีคุณภาพดว้ยช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา คุณภาพการศึกษา  

354



 

 

 

เครือข่ายและความคาดหวงัท่ีจะไดง้านเม่ือเรียนจบ การสร้างศูนยก์ารหางานและสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัอุตสาหกรรมต่างๆ จะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนักเรียนไดดี้เช่นกนันอกจากน้ีการหาแนวทางกล่อม
เกลาและปลูกฝังหลกัปรัชญาและวฒันธรรมองคก์รตั้งแต่วนัแรกท่ีกา้วเขา้มาในสถาบนัการศึกษา
ผา่นกระบวนการต่างๆ ไดแ้ก่ การเรียนผา่นหลกัสูตร ครูอาจารย ์ กิจกรรม หรือแมแ้ต่เคร่ืองแบบท่ี
สวมใส่ จนไดร้ะดบัมาตรฐานท่ีตอ้งการ และน าไปสู่ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมีความภกัดี (Royalty)  
ต่อองคก์ร แคปเพลล่ี, ปีเตอร์ (2550:107) กล่าวว่าความจงรักภกัดีของพนักงานจะเป็นตวักระตุน้
ผลิตภาพท่ีสูงข้ึนขององคก์ร  
   2.2.2 สร้างระบบการช่วยเหลือผูป้กครองส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์เพื่อ
สร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองอยา่งต่อเน่ืองใหเ้กิดความเช่ือมัน่ต่อระบบการเรียนแบบน้ี ว่าเป็นการ
ไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ผูป้กครองและนกัเรียนไดง้าน ไดโ้อกาส สถานประกอบการได้
แรงงาน  และสร้างความมัน่ใจว่าสถาบนัการศึกษามีระบบการดูแลเอาใจใส่ต่อบุตรหลานเป็นอยา่ง
ดีโดยการใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการศึกษาหรือกิจกรรมต่างๆ ในสถาบนั  และ
มีระบบการช่วยเหลือผูป้กครองเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการเรียน เช่น การให้ทุนการศึกษา ระบบการ
กูย้มืท่ีดอกเบ้ียต ่า เป็นตน้ สอดคลอ้งตามแนวคิดของ Stefan C. Wolter (1999) ท่ีเห็นว่าผูป้กครอง
ควรมีส่วนรับทราบและเห็นชอบในรูปแบบการเรียนการสอน  การฝึกงานของนกัเรียน  รวมถึงการ
เซ็นสัญญาต่างๆและสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไวใ้นมาตรา 8 (2) ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา เพราะเม่ือผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษายอ่มจะช่วยขบัเคล่ือนใหก้ารบริหาร
จดัการศึกษาด าเนินไปตามความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน ท าให้สถานศึกษาไดรั้บการ
ยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษา  ส่งผลให้ผูป้กครองและชุมชนสนับสนุน
ทรัพยากรการศึกษา และใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดว้ยความเตม็
ใจ และจากแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2550:88-90)  ท่ีเห็นว่าการสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากบัผูป้กครองและชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ผูบ้ริหารและบุคลากรใน
สถานศึกษาควรระลึกถึง มีหลกั 10 ประการ คือ 1) สร้างความศรัทธาและความเช่ือมัน่ต่อชุมชม    
2) ฝึกให้เป็นคนใจกวา้งและมีจิตสาธารณะ 3) ตระหนกัในส่ิงท่ีจ าเป็นและขาดแคลน ไม่วางเฉย  
ทุกอยา่งท าไดห้ากตั้งใจท า 4) ตอ้งหมัน่สร้างและปรุงแต่งตนเองใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีเสน่ห์เป็นท่ีช่ืนชม
ศรัทธาของชุมชนและเพื่อร่วมงาน 5) อ่อนนอ้มถ่อมตน วางตวัเรียบง่าย อยู่กบัชุมชนและเพื่อน
ร่วมงานไดทุ้กเวลา 6) หลีกเล่ียงการโตแ้ยง้ท่ีไร้เหตุผล พฒันาทกัษะการประนีประนอม 7) ใหก้าร
ตอ้นรับชุมชนดว้ยบรรยากาศมิตรภาพ 8) พฒันาเทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนให้ลึกซ้ึง เพื่อส ารวจ
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จุดเด่น จุดดอ้ย เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการพฒันา 9) หมัน่แสวงหาแหล่งงบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑ ์
จากหน่วยงาน บริษทั ห้างร้าน โดยใชโ้ครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 10) สร้างและพฒันาค่านิยมการ
สร้างสมัพนัธภาพกบัชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 
   2.2.3  ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรและพฒันาการเรียนการสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ (Competency) สอดคลอ้ง
กบัต าแหน่งงานท่ีตอ้งการในองคก์ร มีการหาความตอ้งการจ าเป็นและถูกออกแบบจากผูเ้ช่ียวชาญ
ในสถานประกอบการร่วมกบัสถาบนัการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Phillips J. (2004) ท่ีว่า 
หลกัสูตรตอ้งสอดคลอ้งกบัธุรกิจ แนวทางการเรียนรู้และความตอ้งการทางธุรกิจตอ้งเช่ือมโยงกนั  
รวมถึงตอ้งมีการวิเคราะห์ความตอ้งการดว้ยซ่ึงวีระพนัธ์  สิทธิพงศ ์(2542:116-118) ไดน้ าเสนอการ
ออกแบบหลกัสูตรเพื่อใชศึ้กษาและฝึกอบรมทางเทคนิคศึกษาและอาชีวศึกษามีขั้นตอนและวิธีการ
ดงัน้ี 1) ศึกษาและวิเคราะห์ดูงาน ณ สถานท่ีออกไปท างานจริงในอุตสาหกรรมมีอะไรบา้ง 2) ตั้ง
วตัถุประสงคห์ลกัสูตร 3) ก าหนดความรู้พื้นฐานขั้นต ่าของผูเ้รียนท่ีรับเขา้ศึกษา และเน้ือหาวิชาท่ีจะ
น ามาใชเ้รียนและฝึก 4) เรียบเรียงรายวิชาและเน้ือหาประจ ารายวิชา 5) ก าหนดเวลาเรียนรายวิชา  
และเวลาศึกษาเตม็หลกัสูตร 
    รวมถึงการส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนการสอนเป็นแบบ Work-based 
learning และ On-the-job training รวมถึง Project-based learning เรียนแลว้น าไปใชง้านไดจ้ริงใน
สถานประกอบการ และท างานไดโ้ดยอตัโนมติั เม่ือลงปฏิบติังานหนา้งานสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้ ดงัท่ี Phillips J. (2004) กล่าววา่หลกัสูตรตอ้งออกมาแบบมาโดยเฉพาะใหต้รง
กบัความตอ้งการ โดยใชแ้นวทาง “ทนัเวลา” “เพียงพอ” และ “ใช่ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย” ประกอบ
กบัเทคโนโลยีจะมีส่วนให้เกิดความส าเร็จและสอดคลอ้งกบั อารยา เจริญกุล (สัมภาษณ์, วนัท่ี 3 
สิงหาคม 2555) ผูบ้ริหารของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนสอนวา่เนน้การเรียนจากการปฏิบติัเป็นหลกั (On-the-job-training) เนน้การเรียนจากเหตุการณ์
และสภาพความเป็นจริงและปัญหาในสถานประกอบการเป็นส าคญั 
   2.2.4 สร้างแรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมแรงดึงดูดในการให้
นักเรียนเขา้เรียนและผูป้กครองสนใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในระบบน้ี คือการน าเสนอให้เห็น
จุดเด่น และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเรียนในสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ การมีอาชีพอยา่งแน่นอน
เม่ือเรียนจบ โอกาสความกา้วหนา้ดา้นอาชีพ สิทธิประโยชน์ดา้นทุนการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดรั้บ  
เบ้ียเล้ียง สวสัดิการเป็นตน้จากขอ้มูลการให้สัมภาษณ์ของ จาตุรนต ์ฉายแสง (สัมภาษณ์, วนัท่ี 23 
ตุลาคม 2556) ท่ีให้ความส าคญักบัการเขา้ศึกษาต่อในสายอาชีพและการสร้างแรงจูงใจให้เด็กจบ   
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ม. 3 เห็นอนาคตท่ีดีกบัการเรียนอาชีวศึกษา กล่าวว่า ตอ้งการให้ผูป้กครองและนกัเรียนเห็นว่าการ
เรียนสายอาชีวศึกษานั้น ผูเ้รียนจะมีงานท าไดม้ากกว่า และมีอาชีพท่ีมัน่คง รวมถึงการมีรายไดท่ี้
สูงข้ึน ซ่ึงโครงการท่ีจะท าให้ผูเ้รียนหันมาเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึนจะตอ้งมีการด าเนินการ
ทั้งระบบ โดยสพฐ.จะตอ้งร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการแนะแนว
เร่ืองการศึกษาต่อสายอาชีพให้แก่เด็กชั้น ม.3 ซ่ึงถือเป็นส่วนส าคญั หากท าให้ผูป้กครองและ
นกัเรียนเห็นว่าส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในการมาเรียนสายอาชีวศึกษาคืออะไร และเม่ือมาเรียนแลว้มีงานท า 
ดงันั้นสพฐ.จะตอ้งสร้างแรงจูงใจให้เด็กในการหันมาเรียนอาชีวศึกษา ไม่ใช่เนน้แต่มาตรการการ
บริหารเพียงอยา่งเดียว เพราะเช่ือว่าจะท าให้เด็กมีความสนใจและสมคัรใจท่ีอยากจะมาเรียนอาชีวะ
มากข้ึน และจากผลการวิจยัของปรียานุช สายธนู มนตรี อนันตรักษ์ และสุรชา อมรพนัธ์ (2550)  
พบวา่มูลเหตุจูงใจเม่ือเรียงจากระดบัมากไปหานอ้ย คือ ดา้นภาพลกัษณ์สถาบนั ดา้นเหตุผลส่วนตวั  
ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา  
   2.2.5 จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้งานในอนาคต ส่งเสริมการสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ท าไดโ้ดยการสร้างสภาพแวดลอ้มภายในสถาบนัการศึกษาให้มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงการท างานในอนาคตมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Galagan P. (2012:47-
51)  ท่ีให้ความส าคญักบัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ ร่วมมือ และติดต่อกนัและกนัและ
ใหแ้หล่งขอ้มูลท่ีจะสามารถน าไปพฒันาการปฏิบติังานไดจ้ริงรวมถึงการมีวสัดุ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีเพียบพร้อม และการจัดห้องเรียนแบบ auditorium ห้องเรียนเสมือนจริงท่ีเช่ือม
ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนไดท้ัว่โลก การใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้ทาง
โทรศพัท ์Social network เป็นตน้ ปรัชญา เวสารัชช ์(2545:8-10) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดา้นส่ือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีควรมี  เช่น อาคาร สถานท่ี โต๊ะ เกา้อ้ี กระดานเขียน
หนังสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในห้องปฏิบติัการทาง
วิทยาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่ือและอุปกรณ์เหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับการจดั
การศึกษา ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ดูแลใหส่ิ้งเหล่าน้ีมีอยา่งเพียงพอ อยูใ่น
สภาพใชง้านได ้และใชส่ื้อเหล่าน้ีเป็นส่วนช่วยใหเ้กิดการถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ครูท่ีมีคุณภาพตอ้งสามารถผลิตและพฒันาส่ือและอุปกรณ์การศึกษาส าหรับการ
สอนของตนดว้ยและ Wu Jianyu (2012:897-900) ไดส้รุปผลจากงานวิจยัว่า การใชห้อ้งแลป็ส าหรับ
นักเรียนไม่ควรมีค่าใชจ่้าย และควรกระตุน้นักเรียนให้สร้างทีม  ชมรม  สมาคมเพื่อให้เกิดความ
เช่ือมโยงต่อวิชาท่ีเรียนและผูส้อนควรช่วยเหลือส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีดว้ย 
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  2.3 การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการขนาดใหญ่       
ที่เช่ีอมโยงต่อสถาบันการศึกษา 
   2.3.1 สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยทุธ์ การส่งเสริมให้ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยต์อ้งมีเป้าหมายในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รอย่างชดัเจนและจริงจงั   
โดยสถาบนัการศึกษาขององค์กรตอ้งเช่ือมโยงกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์และองค์กรกับ
สถาบนัการศึกษาดา้นการวางแผนอตัราก าลงัคนขององคก์ร และวางแผนการผลิตก าลงัคนออกมา
ให้เพียงพอและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการก าลงัคนท่ีผลิตออกมาตอ้งตอบ
โจทยก์ลยุทธ์ขององคก์รและขบัเคล่ือนไปสู่วิสัยทศัน์ได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Galagan P. 
(2011:47-51) ท่ีเห็นวา่การด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีเป็นหวัใจของธุรกิจ คือ ความจริงจงั
และต่อเน่ืองในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ และตามผลการวิจยัของ เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2550) ท่ี
พบว่าสถานประกอบการยงัตอ้งการแรงงานในระดบัอาชีวศึกษาเป็นจ านวนมาก ผูส้ าเร็จการศึกษา
ส่วนใหญ่มีทกัษะความรู้ ความสามารถพื้นฐานไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของนายจา้ง หรือเม่ือ
สถานประกอบการรับเขา้ท างานแลว้ก็ตอ้งมีการปลูกเพาะทกัษะดา้นการท างานและทกัษะดา้น
พฤติกรรมใหใ้หม่  องคก์รจึงมัน่ใจในระบบการจดัการศึกษาของตนเองมากกว่า ว่าสามารถพฒันา
ทกัษะให้กบัแรงงานของตนให้มีทกัษะท่ีดี  ทนัสมยัและสามารถแบ่งปันวฒันธรรมองค์กรและ
คุณค่าขององคก์รได ้ ซ่ึงกระบวนการในส่วนน้ี สามารถขดัเกลาทกัษะดา้นพฤติกรรมและความ
จงรักภกัดีของแรงงานใหก้บัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
    นอกจากดา้นกลยุทธ์ท่ีตอ้งมีการเช่ือมโยงระกว่างสถานประกอบการ
และสถาบนัการศึกษาแลว้  ระบบการจดัการของฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รตอ้งเขา้ไปดูแล
ระบบการบริหารงานบุคคลของสถาบนัการศึกษาดว้ย โดยการสร้างแรงจูงใจให้ครูอาจารย ์ และ
นกัเรียน  ดว้ยการจดัระบบสวสัดิการท่ีดึงดูดในเร่ืองการจดัท าโครงสร้างเงินเดือนและสวสัดิการท่ี
เทียบเท่ากบัระบบขององคก์ร หรือสร้างส่ิงกระตุน้ (Incentive) เป็นพิเศษเพื่อจูงใจใหบุ้คลากรท่ีมี
ความเ ช่ียวชาญในองค์กรต้องการเข้ามาเ ป็นครูอ าจารย์ในการถ่ายทอดวิชาความรู้ใน
สถาบนัการศึกษา และควรมีการวางแผนความกา้วหน้าในอาชีพแก่ครูอาจารยท่ี์ชดัเจน การสร้าง
ขวญัก าลงัใจโดยการจดัท าโครงการส่งเสริมคุณค่าแก่ครูอาจารย ์ สนบัสนุนแนวคิดน้ีดว้ยหลกัการ
สร้างความผกูพนัของพนกังานในองคก์รของรุ่งโรจน์  อรรถานิทธ์ (2554:21-)  ท่ีให้แนวคิดของ   
7E : Model for Employee Engagement ว่าประกอบดว้ย E1-การบริหารค่าจา้ง  ถือเป็นเร่ืองหลกั
ประมาณ 40% ท่ีส่งผลใหพ้นกังานขาดความผกูพนัในการการท างาน  การจ่ายตอ้งดูความสามารถ
ขององคก์รว่าสามารถแข่งขนักบัตลาดภายนอกไดม้ากน้อยแค่ไหน E2-การบริหารผลงาน ซ่ึง
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รวมถึงการให้รางวลัและโอกาส เป็นการน าผลการประเมินมาด าเนินการเร่ืองต่างๆ ท่ีพนักงาน
สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดผลกระทบมากท่ีสุด เช่น การข้ึน
เงินเดือนประจ าปี การจ่ายโบนัส การปรับระดบั/เล่ือนต าแหน่ง  การแต่งตั้งโยกยา้ย การพฒันา
ระบบการบริหารคนเก่งและคนดี E3-การเจริญเติบโตของพนักงาน คือ การพัฒนาเส้นทาง
ความกา้วหนา้ของพนกังานท่ีมีระบบการออกแบบท่ีชดัเจน รวมถึงการน าไปใชใ้ห้เกิดการยอมรับ
จากทุกฝ่ายคือ นายจา้ง ลูกจา้งและฝ่ายทรัพยากรบุคคล E4-ภาระงานของพนักงาน หากตอ้งการ
รักษาพนักงานไวใ้ห้เกิดความผูกพนัในองค์กรอย่างต่อเน่ือง ตอ้งหมัน่ตรวจสอบภาระงานของ
พนกังานใหส้มดุลย ์ (Job Empowerment) E5-การส่ือสารภายในองคก์ร และการส่ือสารระหว่าง
พนักงานดว้ยกนัเอง ควรเป็นการส่ือสารอย่างทัว่ถึง และผูบ้ริหารยึดหลกัการบริหารแบบ Walk 
Around Management E6-คุณภาพชีวิต ทั้งคุณภาพชีวิตนอกเวลางานและในเวลาท างาน รวมถึงการ
จดัระบบสวสัดิการท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้พนกังานเกิดความผูกพนัในองคก์ร นอกเหนือจาก
สวสัดิการตามกฎหมาย เช่น การจดัอาหารฟรี  การจดัรถรับ-ส่ง  ค่ารักษาพยาบาล และสวสัดิการท่ี
จัดให้ตามความพึงพอใจของพนักงาน E7-บรรยากาศการท างาน ค านึงถึงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสภาพแวดลอ้มทางจิตใจ มุ่งใหเ้กิด Happy Workplace 
    นอกจากน้ีดา้นของนกัเรียนและผูป้กครอง สามารถสร้างแรงจูงใจอยา่ง
มากโดยการดูแลนักเรียนเสมือนเป็นพนักงานขององค์กรตั้งแต่การรายงานตวัเป็นนักเรียนใน
สถาบนั การการันตีการมีงานท า100% ฝ่ายทรัพยากรมนุษยต์อ้งจดัสรรต าแหน่งงานว่างให้รองรับ
กบัจ านวนนกัเรียนท่ีเรียนจบ  พร้อมทั้งมีเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพแก่นกัเรียนอยา่งชดัเจน 
    กลยทุธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษยอี์กประการหน่ึง คือ การรักษานกัเรียน
ท่ีเรียนจบและบรรจุเขา้เป็นพนกังานใหท้ างานอยา่งต่อเน่ืองกบัองคก์ร วิธีการท่ีน ามาใชอ้ยา่งไดผ้ล
คือ การจดัให้พนกังานไดมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน พร้อมทั้งท างานและไดรั้บ
เงินเดือนไปพร้อมๆ กัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้ งส้ินพนักงานท่ีศึกษาต่อมีโอกาสในเร่ือง
ความกา้วหนา้ในการท างานท่ีเพิ่มมากข้ึน เช่น การไดรั้บต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการท่ีมากข้ึน มาพร้อมกบัการตอ้งชดใชทุ้นการศึกษาเป็นระยะเวลาตามท่ีองคก์รก าหนด 
    ดา้นการพฒันานักเรียนนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษยส์ามารถพฒันาควบคู่
กบัหลกัสูตรการศึกษาท่ีนกัเรียนเรียนอยูด่ว้ยโปรแกรมการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเสมือนเป็นพนกังาน
ของบริษทั ปลูกฝังความรู้ และวฒันธรรมเก่ียวกบัองคก์รตั้งแต่วนัแรกของการเขา้มาเรียนจนเม่ือ
เรียนจบออกไปกลายเป็นพนกังานโดยสมบูรณ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Lancaster D. (2004:1-13) 
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ท่ีว่าสถาบนัการศึกษาควรมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์พื่อวิเคราะห์ความตอ้งการ
การฝึกอบรม การพฒันาแผนการฝึกอบรมส าหรับพนกังานในบริษทั 
   2.3.2 สร้างกฎระเบียบตามกฎหมายท่ีเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ             
จดัการศึกษาในระบบของตนเอง กฎหมายในประเทศท่ีสนับสนุนให้สถานประกอบการจดัการศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างจริงจงั จะท าให้การจดัการศึกษาแบบทวิภาคีน้ีมีความส าคญั เขม้แขง็และมีศกัด์ิศรี
เพิ่มมากข้ึน รวมถึงรัฐใหค้วามยดืหยุน่ในการใหผู้เ้ช่ียวชาญจากสถานประกอบการท่ีมีประสบการณ์จริง
ไดเ้ขา้มาเป็นครูอาจารยม์ากยิง่ข้ึน การใหเ้งินสนบัสนุนแก่สถานประกอบการ  หรือการปล่อยเงินกูร้ะยะ
ยาว และการลดหยอ่นภาษี จะท าใหก้ารศึกษาดว้ยรูปแบบน้ีเติบโตมากยิง่ข้ึน   
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัเร่ือง องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการศึกษาระดบัปวช.-ปวส.
โดยสถานประกอบการ มีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัดงัน้ี 
 1. ด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ 
  1.1 การบริหารครูอาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ีในสถาบนัการศึกษา ผูว้ิจยัขอเสนอแนะว่า 
สถาบนัการศึกษาควรมีการจดัท าเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career Path) ส าหรับบุคลากรทั้งใน
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอย่างชดัเจน เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากร ดงัจะเห็นไดจ้ากค่าน ้ าหนกัของตวัแปรดงักล่าวท่ีมีค่ามากท่ีสุดในองคป์ระกอบน้ี 
(.791) นอกจากนั้น สถาบนัฯควรมีการจดัท าเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ เช่ือมโยงไปยงัเส้นทาง
ความกา้วหนา้ในอาชีพของบุคลากรในสถานประกอบการนั้นๆ ดว้ย เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรใหห้ลากหลาย อนัจะเป็นประโยชน์ทั้งสถาบนัการศึกษาและสถานประกอบการ 
   นอกจากนั้ น ผู ้วิจัยขอเสนอแนะว่า สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสคิดคน้หรือสร้างนวตักรรมในดา้นท่ีตนเองถนดัหรือรับผดิชอบ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการศึกษาให้มากข้ึน ทั้งในดา้นเวลาและงบประมาณ และควรให้สถาน
ประกอบการเขา้มามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนองคค์วามรู้ใหม่ๆจากประสบการณ์จริงในเชิง
บูรณาการร่วมกนั เพื่อสร้างสรรครู์ปแบบการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ท่ี
มีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง ดงัจะเห็นไดจ้ากค่าน ้ าหนักของตวัแปรดา้นการส่งเสริมการสร้าง
นวตักรรมดา้นต่างต่างๆ ภายในสถาบนัการศึกษามีค่าน ้าหนกันอ้ยท่ีสุด (.458)   
  1.2 การจัดการเชิงกลยุทธ์  ผูว้ิจัยให้ข้อเสนอแนะจากตัวแปรท่ีมี ค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ นโยบายของสถาบนัสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัขององคก์ร (.776) 
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ดว้ยการจดัตั้งคณะกรรมร่วมระหว่างสถาบนัการศึกษาและสถานประกอบการในการพิจารณา
นโยบาย แผนกลยุทธ์ แนวปฏิบติัให้สอดคลอ้งกนั มีการทบทวนเป็นระยะ  พร้อมปรับปรุง พฒันา
ใหท้นัสมยัพร้อมรับการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
   ผูว้ิจยัให้ขอ้เสนอแนะจากตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนักน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการจดัท า
แผนกิจกรรมตอบแทนคืนสู่สังคม (CSR) อย่างต่อเน่ือง (.471) ดว้ยจดัตั้งหน่วยงานหรือทีมงาน
รับผดิชอบการท ากิจกรรมตอบแทนคืนสู่สังคม (CSR) ในสถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะ เป็นหน่ึงใน
แผนกลยทุธ์เพื่อสร้างความรู้จกัใหเ้กิดแก่สงัคม ชุมชน และจดัท าอยา่งต่อเน่ือง 
  1.3 การส่ือสารการตลาด ผู ้วิจัยให้ข้อเสนอแนะจากตัวแปรท่ีมี ค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบมากท่ีสุด ไดแ้ก่การมีพนกังานขายมืออาชีพ รวมถึงใชว้ิธีขายตรงกบักลุ่มเป้าหมายของ
สถาบนั (.791) จดัตั้งหน่วยงานขายและการตลาดของสถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะ มีหนา้ท่ีในการ
ท าการตลาดและการขายหลกัสูตร รวมถึงเช่ือมโยงกบัฝ่ายการตลาดของสถานประกอบการในการ
ประชาสมัพนัธ์สถาบนัการศึกษาควบคู่ไปดว้ย 
   ผูว้ิจยัให้ขอ้เสนอแนะจากตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัอนัดบั
เปรียบเทียบ (Benchmarking) การด าเนินงานกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อพฒันาระบบการท างาน
และการเรียนการสอน (.537) การพฒันาสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการวิธีหน่ึง คือ การ
ทราบขอ้มูลการบริหารงานของสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบอ่ืนๆ  ในส่วนท่ีเป็นจุดโดดเด่น
ของสถาบนัการศึกษานั้น  เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาการท างานใหดี้ข้ึน  ทั้งน้ีสามารถท าไดด้ว้ย
การรวมกลุ่มกนัและจา้งบริษทัท่ีปรึกษาด าเนินการ   
 2. ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
  2.1 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยัให้ขอ้เสนอแนะจากตวัแปรท่ีมี
ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด ได้แก่ผูส้อนมีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานในองคก์รเป็นอยา่งดีและมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร (.812) ควรจดัใหมี้ระบบการหมุนเวียน
งาน (Rotation) ระหว่างสถาบนัการศึกษาและสถานประกอบการ ดว้ยการส่งครูอาจารยเ์ขา้ไป
ท างานหรือดูงานในสถานประกอบการเป็นระยะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจของ
สถานประกอบการใหท้นัสมยัตลอดเวลา  
   ผูว้ิจยัใหข้อ้เสนอแนะจากตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกันอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ นกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการคิดสร้างสรรคแ์ละจดักิจกรรมท่ีตรงกบัความตอ้งการ (.540) ดว้ยการสนบัสนุนใหมี้การ
จัดตั้ งคณะท างานจากนักเรียนในการจัดกิจกรรมนักเรียนให้ตรงความต้องการ พร้อมให้ทุน
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
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  2.2  แรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ ผูว้ิจัยให้ขอ้เสนอแนะจากตวัแปรท่ีมีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด ไดแ้ก่วุฒิการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ (.834) ควรสร้าง
คุณค่าให้เพิ่มมากข้ึนจากวุฒิปวช. และปวส.ท่ีได้จากสถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ  
สามารถสร้างเครือข่ายร่วมกบัมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจดั
การศึกษาร่วมกนัและมอบวฒิุการศึกษาท่ีมีช่ือของมหาวิทยาลยัร่วมกนั 
   ผูว้ิจยัให้ขอ้เสนอแนะจากตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนักน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ การมีแหล่ง
เรียนรู้พร้อมส าหรับการเรียนและการพฒันาการปฏิบติังาน เช่น หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการ และหอ้ง
คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็นตน้ (.612) ควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณให้
เพียงพอต่อการใชง้านของนักเรียน เช่น จ านวนหนังสือท่ีเพียงพอต่อการคน้ควา้ขอ้มูล ระบบการ
คน้ควา้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีความพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์และฐานขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ไปคน้หา
ความรู้ไดอ้ยา่งเพียงพอ รวมถึงห้องปฏิบติัการท่ีจดัหาอุปกรณ์อยา่งเพียงพอในการใชง้าน และการ
พฒันาระบบการจดัการความรู้  (Knowledge Management) ของสถาบนัการศึกษาดว้ย 
  2.3 สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผูว้ิจยัให้ขอ้เสนอแนะจากตวัแปรท่ีมีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยีทนัสมยัและเพียงพอต่อการ
ใชง้าน (.828) ควรจดัหาส่ือและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนมีการวางแผนดา้น
งบประมาณในการจดัหา ซ่อมแซม รวมถึงการหาสปอนเซอร์สนบัสนุนส่ือการเรียนการสอน และ
น าเทคโนโลยีการสอนท่ีทนัสมยัเขา้มาใช้งาน ทั้งการเรียนจากส่ือและอุปกรณ์จริงหรือจากการ
จ าลองสถานการณ์จริง (Simulation) เป็นตน้ รวมถึงมีการจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีรวดเร็ว เพื่อทดแทนส่ือท่ี
ช ารุดในการใชง้าน 
   ผูว้ิจยัใหข้อ้เสนอแนะจากตวัแปรตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด 
ไดแ้ก่อตัราการลาออกของนกัเรียนต ่าระหว่างการเรียน (.515) การดึงดูดและท าใหน้กัเรียนลาออก
นอ้ยลงระหวา่งการเรียนนั้น ส่วนส าคญัประการหน่ึง คือ การท าใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจระบบการเรียน
การสอนแบบทวิภาคี ดว้ยการหาช่องทางให้ความรู้ตั้งแต่นกัเรียนยงัเรียนอยูใ่นโรงเรียน เม่ือเขา้มา
ในสถานประกอบการแลว้ครูอาจารยดู์แลใหน้กัเรียนสามารถปรับตวัไดโ้ดยเฉพาะในช่วงแรก  และ
มีความต่อเน่ืองในการดูแลนักเรียน  รวมถึงมีความฉับไวในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เป็นท่ีปรึกษา
ใหก้บันกัเรียนไดทุ้กเร่ืองและตลอดเวลา   
 3. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เช่ือมโยงต่อ
สถาบันการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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  ผูว้ิจยัให้ขอ้เสนอแนะจากตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การ
บริหารสถาบนัการศึกษาขององคก์รให้เป็นเคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์ 
(.914)  ควรสร้างความเขา้ใจแก่ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนัการศึกษา ครูอาจารย ์และบุคลากรผา่น
การฝึกอบรม การประชุม ให้มีความเขา้ใจความเก่ียวพนัเร่ืองการด าเนินเชิงกลยุทธ์ระหว่างสถาน
ประกอบการและสถาบนัการศึกษา 
  ผูว้ิจัยให้ขอ้เสนอแนะจากตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด ได้แก่  
นกัเรียนไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการฝึกงาน (.750) ควรจดัท าระบบค่าตอบแทนจากการ
ฝึกงานให้เหมาะสม ค านึงถึงความยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างนักเรียนและพนกังาน
ชัว่คราว (Part time) ท่ีสถานประกอการจา้งใหมี้ความเท่าเทียมกนั 
  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร นักเรียนและผูป้กครอง ผูว้ิจยั
น ามาเป็นขอ้เสนอแนะในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
  1. ดา้นผูน้ า/ผูบ้ริหาร 
   1.1 สถานประกอบการควรมีนโยบายจริงจงักบัการจดัการศึกษาในระบบทวิภาคี 
   1.2 ผูน้ า/ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างการจดัการศึกษาของ
สถานประกอบการในลกัษณะโรงเรียน และการจดัฝึกอบรม(Training) ในสถานประกอบการ และ
มีเป้าหมาย กลยทุธ์ และเทคนิควิธีท่ีแตกต่างกนัไป 
   1.3 มีระบบการเตรียมพร้อมส าหรับผู ้ท่ีจะก้าวมาเป็นผู ้น าของสถาบัน 
การศึกษา ซ่ึงอาจจดัข้ึนโดยองคก์รนั้นๆ หรือโดยสมาคม  ในโปรแกรมมีทั้งการฝึกอบรมใหค้วามรู้
ดา้นการจดัการศึกษา และบทบาทของการเป็นผูน้ าสถาบนัการศึกษาท่ีตอ้งผสมผสานความรู้ และ
ความเช่ียวชาญท่ีมีจากองค์กรและการจดัการศึกษาเขา้ดว้ยกนั รวมถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
การพฒันาทกัษะการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารและครูอาจารย ์บุคลากรใหท้ัว่ถึง และรวดเร็วเม่ือเกิด
ปัญหาสามารถหาทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล จัดให้มีการดูงานการบริหาร
สถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกบัการดูแล ติดตามการบริหารของผูน้ ามือใหม่ดว้ย
ศูนยพ์ี่เล้ียง หรือจากสมาคมท่ีดูแลโดยเฉพาะ เป็นตน้ 
  2.   ดา้นวฒันธรรมและปรัชญาองคก์ร 
   2.1 เร่ิมจากการสร้างวฒันธรรมและมีปรัชญาของสถาบนัการศึกษาท่ีชดัเจน 
   2.2  มีแผนกลยทุธก์ารด าเนินงานดา้นการสร้างวฒันธรรมรองรับในระยะยาว 
  3.   ดา้นเครือข่ายและสงัคมชุมชน 
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   3.1 สถาบนัการศึกษามีแผนการสร้างเครือข่ายเชิงรุกท่ีชัดเจน พร้อมทั้ งมี
หน่วยงานในการดูแลเครือข่ายโดยตรง 
   3.2 สถาบนัมีการสร้างความสัมพนัธ์ หรือท า C&R กบัสังคมชุมชนก่อนการ
สร้างสถาบนัการศึกษา 
   3.3 เครือข่ายเอกชนร่วมกนัจดัตั้งสมาคมสถาบนัการศึกษาของภาคเอกชน  
เพื่อรวมกลุ่มองคก์รท่ีมีการจดัตั้งสถาบนัการศึกษาของตนเองร่วมกนัพฒันาและแลกเปล่ียนเทคนิค
การบริหารจดัการ เทคนิคการสอน  และแนวทางการแกปั้ญหาเร่ืองต่างๆ มีการประสานงานเช่ือม
ความสมัพนัธ์กบัมหาวิทยาลยับรรษทัของต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของการไดรั้บองคค์วามรู้  และ
ความความช่วยเหลือดา้นต่างๆ 
  4.  ดา้นการประเมินผล 
   4.1 มีระบบการประเมินผลท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของสถาบนั การศึกษาใน
สถานประกอบการ 
   4.2 พฒันาระบบการประเมินศกัยภาพของบุคลากรท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบนัการศึกษาของสถานประกอบการ 
  5.   กฎหมายหรือความช่วยเหลือของรัฐ 
   5.1  กฎหมายควรบงัคบัให้บริษทัต่างๆ มีการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีหรือ
ให้ผูป้ระกอบการตอ้งรวมกลุ่มจดัการศึกษาระบบทวิภาคี  จะท าให้ระบบอาชีวศึกษาในประเทศ
ไทยเขม้แขง็ 
   5.2 รัฐสนับสนุนให้ มีศูนย์พี่ เ ล้ี ย งของ รัฐหรือหน่วยงานเอกชนท่ี มี
ประสบการณ์ในการบริหารสถาบนัการศึกษาโดยสถานประกอบการ ประชาสัมพนัธ์ถึงประโยชน์
ของการจดัตั้งสถาบนั ใหค้  าแนะน า และใหข้อ้มูลช่วยเหลือ ดูแลตลอดระยะเวลาของการด าเนินการ
จดัตั้ง ส าหรับสถานประกอบการท่ีตอ้งการจดัตั้งสถาบนัการศึกษาของตนเอง 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

 1. ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องน า
องคป์ระกอบความส าเร็จของจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ เป็นยทุธศาสตร์
เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการท่ีจดัการศึกษาระดบัปวช.-ปวส.ต่อไป 

364



 

 

 

  1.2 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมให้
สถานประกอบการน าแนวทางการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
น าไปสู่การปฏิบติั 
  

 2. ส าหรับสถานประกอบการ 
  สถานประกอบการท่ีจดัการศึกษาระดบัปวช.-ปวส.น าองคป์ระกอบความส าเร็จ
ของจดัการอาชีวศึกษาท่ีไดไ้ปปฏิบติัใหเ้ขม้แขง็มากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 

 ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการด าเนินการวิจยัในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 1. ควรมีการวิจยัเร่ือง  “สภาพการด าเนินการจดัการเรียนการสอนในระดับปวช.-
ปวส. ในกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว 
 2. ควรมีการวิจยัเร่ือง  “สภาพการด าเนินการจดัการเรียนการสอนในระดบัปวช. -
ปวส. ในภาคการผลิต 
 3. ควรมีการวิจยัเร่ือง “การประยกุตใ์ชอ้งคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการศึกษา
ระดบัปวช.-ปวส.โดยสถานประกอบการ. 
 4. ควรมีการด าเนินการวิจยัโดยใช้การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ  เร่ือง “ชีวิต
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาท่ีจดัโดยสถานประกอบการ” 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญและรายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบองค์ประกอบการจัดการศึกษา 
 

 1. ดร.บัญญตัิ  บุญญา  
  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สยามเอชอาร์ จ ากดั  
 
 2. ดร.สุชาติ  โอทยัวเิทศ  
  ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบริหารทุนมนุษยแ์ละพฒันาองคก์ร 
  บริษทั เซ็นทรัล พฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 
 3. ดร.คมศร  วงศ์รักษา  
  รองผูอ้  านวยการส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
  (องคก์ารมหาชน) 
 
 4. ดร.วลัลภัช  แก้วอ าไพ  
  ผูอ้  านวยการบริหารกลุ่มกลยทุธ์องคก์รและบุคลากร 
  บริษทั เซ็น เรสเตอร์รอง โฮลด้ิง จ ากดั 
 
 5. คุณบวรนันท์  ทองกลัยา  
  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เอชอาร์เอสเอส จ ากดั 
 
 6. คุณธ ารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์  
  วิทยากรและท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 

 
 1. ดร.วฒันีโรจน์สัมฤทธ์ิ 
  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 2. ดร.เลศิชัย  สุธรรมานนท์ 
  ผูอ้  านวยการส านกัอธิการบดีและรักษาการผูอ้  านวยการ 
  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
  สาขาวิชากลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ร 
  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
 
 3. ดร.วนัทนา  สุวรรณรัศมี 
  ผูอ้  านวยการส านกัวิจยั  วิทยาลยัดุสิตธานี 
 
 4. ดร.ชนิษฐาจงพพิฒัน์วณิชย์ 
  วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี 
 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อนิทร์รักอริยธะรรม 
  อธิการบดี  มหาวิทยาลยัเนชัน่ 
 
 6. ดร.จตุพล  ยงศร 
  อาจารยป์ระจ าภาควิชาการอุดมศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

     1.   ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษาจากสถาบนัการศึกษา   
  1.1  ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม 
   อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1.2 รศ.ดร.สุพกัตร์  พิบูลย ์
   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษา 
 2. ผูบ้ริหารจากสถาบนัการศึกษา   
  2.1  ดร.กิตติ  รัตนราษี 
      รองผูอ้  านวยการ  วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
  2.2  คุณวิศิษฏ ์ ไกรวิทย ์
      ผูอ้  านวยการ  วิทยาลยัเทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ 
  2.3  คุณปุลภทัร์  ประทุมศิริ 
      รองผูอ้  านวยการ  วิทยาลยัเทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ 
  2.4  คุณวิเชียร  เนียมนอ้ม 
     ผูอ้  านวยการ  ศูนยก์ารเรียนเอสแอนด ์พี 
  2.5  คุณมนตรี  หาเรือนทรง 
       ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์
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ภาคผนวก ข 

จดหมายขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารและอาจารย์ 
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แบบถามส าหรับผู้บริหาร/อาจารย์ 
เร่ือง 

องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 

ผู้วจัิย 
นางสาวกรรัตน์  พพิฒัน์ผล 

นักศึกษาดุษฎบีัณฑิต  สาขาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย์ 
ภาควชิาการศึกษาตลอดชีวติ   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
 

ค าอธิบาย 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อตอ้งการทราบองคป์ระกอบท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของ 
 การจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
2. ขอใหท่้านประเมินจากประสบการณ์การท างานของท่านที่ผ่านมาวา่ขอ้ความแต่ละขอ้ส่งผลต่อ 
 ความส าเร็จในการจดัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาของท่านมากนอ้ยเพียงใด 
3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน 
 ตอนที ่1  ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน 6 ขอ้ 
 ตอนที ่2  องคป์ระกอบความส าเร็จท่ีมีความส าคญัส่งผลต่อการจดัการศึกษาในสถานประกอบการ  
                       จ านวน 155 ขอ้ 
 

วดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า 10  ระดบั 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                             นอ้ยท่ีสุด                                     ปานกลาง                                       มากท่ีสุด 
 
 โดยระดบัความส าคญัมากท่ีสุดเป็นระดบั 10  และลดหลัน่ระดบัความส าคญัจนถึงนอ้ยท่ีสุดเป็นระดบั 1   
4. การวจิยัคร้ังน้ีจะส าเร็จไดด้ว้ยดี  ดว้ยความร่วมมือจากท่านผูต้อบแบบสอบถาม  ตามความคิดเห็นของท่าน 
  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงท่ีสุด 
 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี ้
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ค านิยาม 
 1. องค์ประกอบความส าเร็จ  หมายถึง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีท าให้การจัดการศึกษาโดยสถาน
ประกอบการประสบความส าเร็จ สามารถตอบวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีตั้งไวไ้ด ้ เช่น  เร่ืองการพฒันาบุคลากร การ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นก าลงัคนของสถานประกอบการ และส่งผลถึงการดึงดูดและรักษาพนกังานให้ท างานใน
องค์กรได้อย่างย ัง่ยืนในงานวิจัยน้ี ได้จัดกลุ่มองค์ประกอบความส าเร็จเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มการบริหาร
สถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่  กลุ่มการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษา  ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา 
 2. การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึง กลุ่มองค์ประกอบหลกัท่ี
เก่ียวพนักบัการบริหารงานภายในสถาบนัการศึกษาอนัไดแ้ก่ 1) วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์2) การมอบ
อ านาจหนา้ท่ี 3) การวางแผนงาน/แผนกลยทุธ์ 4) การจดัองคก์ร 5) การบริหารงานบุคคลของสถาบนั 6) การวินิจฉยัสั่ง
การ/การอ านวยการ 7) การประสานงานภายใน 8) การรายงาน 9) การบริหารงบประมาณ 10) ผูน้ า/ผูบ้ริหาร 11) 
การตลาด/การประชาสัมพนัธ์ 12) การประเมินผล/การประกนัคุณภาพ 13) การสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์  
 3. การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึง กลุ่ม
องคป์ระกอบหลกัท่ีเก่ียวพนักบัระบบการจดัการศึกษาภายในสถาบนัการศึกษา อนัไดแ้ก่ 1) หลกัสูตร 2) วิธีการ
สอนและการจดัการเรียนรู้  3)  ผูส้อน  4)  นกัเรียน  5)  นกัเรียน  6)  กิจกรรมนกัเรียน  7) ระบบการดูแลนกัเรียน 
8) ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยี  9) สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 10) ความพร้อมของสถานประกอบการในการ       
จดัการศึกษา 
 4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เช่ือมโยงต่อสถาบันการศึกษา 
หมายถึง กลุ่มองค์ประกอบหลักท่ีเก่ียวพนักับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
สถาบนัการศึกษาขององคก์ร อนัไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์2) การวางแผนอตัราก าลงั/การสรร
หาวา่จา้ง 3) การพฒันาบุคลากร 4) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 5) การดึงดูดและรักษาพนกังาน 6) การประเมินผล
การปฏิบติังาน 
 5. สถาบันการศึกษา หมายถึง วิทยาลยัหรือศูนยก์ารเรียนท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดัตั้งข้ึนหรือร่วมจดัตั้งกบั
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ไดแ้ก่ วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์โตโยตา้
วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนตว์ิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซีศนูยก์ารเรียนเอสแอนดพ์ี 
 6. สถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึงสถานท่ีซ่ึงใชใ้นการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ท่ีมี
พนกังาน 1,000 คนข้ึนไป และมีสถานศึกษาอยูใ่นก ากบัดูแลในงานวิจยัน้ีไดแ้ก่บริษทั ศึกษาภิวฒัน์ จ ากดั ในเครือ 
บริษทั ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จ ากดับริษทั โตโยตา มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดับริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอสแอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั(มหาชน) หรือร่วมกนัก่อตั้งกบัส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ไดแ้ก่  
บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั 
 7. บุคลากร หมายถึงบุคคลท่ีท างานในสถาบนัการศึกษา 
 8. พนักงาน หมายถึง บุคคลท่ีท างานในองคก์ร/สถานประกอบการ 

ส่วนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ค าอธิบาย  โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน (   ) หรือเติมขอ้มูลลงในช่องวา่ง ตามความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัตวัท่าน 
 

1. เพศ(    )  1. ชาย  (    )  2. หญิง 
 
2. อายปัุจจุบนัของท่าน............................  ปี   
 
3. ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดของท่าน …………………………………………………………………. 
 
4. ประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมา  ……………………………………..  ปี   
 
5. หน่วยงานท่ีท่านท างานในปัจจุบนั   
 (    )  1. วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
 (    )  2. วิทยาลยัเทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ 
 (    )  3. วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์ 
 (    )  4. วิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี 
 (    )  5. ศูนยก์ารเรียนเอสแอนด ์พี  
 
6. จากขอ้มูลสถานท่ีท างานของท่านตามขอ้ 5   ท่านท างานอยูใ่น 
 ต าแหน่ง             
 แผนก             
 สาขา             
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ตอนที่ 2  องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาของสถานประกอบการ 
 

ค าอธิบาย  จากประสบการณ์ในการท างานของท่านท่ีผา่นมา  ขอใหท่้านประเมินขอ้ความแต่ละขอ้วา่มีความส าคญัส่งผล 
                  ต่อความส าเร็จในการจดัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาของท่านเพียงใดขอใหท่้านใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน 
                  ช่องวา่งดา้นขวามือท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ซ่ึงระดบัความคิดเห็นของท่านมีค่าตั้งแต่ระดบั 1-10   
                  โดยความคิดเห็นต่อความส าคญัตั้งแต่ระดบัมากท่ีสุด คือ 10  ไล่ระดบัความส าคญัจนถึงนอ้ยท่ีสุด คือ  1 
ล า 
ดบั 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 
ระดบัความส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 การบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ น้อย
ทีสุ่ด 

      มาก
ทีสุ่ด 

 วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์           
 1. ปรัชญาและเป้าหมายของสถาบนัสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์

ขององคก์ร 
          

 2. การก าหนดบทบาท หนา้ท่ี ภารกิจของสถาบนัมีความชดัเจน           
 3.  การมีเป้าหมายในการเพิ่มศกัยภาพระบบการท างานของ

สถาบนัควบคู่กบัการยกระดบัการศึกษาของพนกังานในองคก์ร 
          

  4.การวางเป้าหมายของสถาบนัสมเหตุสมผล สามารถปฏิบติั
ไดจ้ริง 

          

 นโยบายของสถาบนัการศึกษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. นโยบายของสถาบนัสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัขององคก์ร           
 2. มีนโยบายการบริหารสถาบนัเสมือนกบัการบริหารธุรกิจ           
 3. มีนโยบายการบริหารจดัการเชิงรุก ปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และเป็นเอกภาพ 
          

 4. มีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูเ้รียนเสมือนปฏิบติัต่อลูกคา้ใน
ลกัษณะการบริหารธุรกิจ 

          

 5. มีนโยบายท่ีครอบคลุมสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
โดยผา่นการวเิคราะห์อยา่งละเอียด 

          

 การมอบอ านาจหนา้ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. มีการกระจายอ านาจใหก้บับุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้

รับผดิชอบในการท างาน 
          

 2. พนกังานท่ีไดรั้บมอบอ านาจมีอ านาจการตดัสินใจเพียงพอ
ในการท างาน 

          

 3. บุคลากรในสถาบนัท่ีไดรั้บมอบอ านาจมีความเขา้ใจพนัธกิจ 
เป้าหมาย และวธีิการด าเนินงานท่ีชดัเจน 

          

 4. การแบ่งงานและหนา้ท่ี ความรับผดิชอบมีความชดัเจน           
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ล า 
ดบั 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 
ระดบัความส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 การวางแผนงาน/แผนกลยทุธ์ น้อย

ทีสุ่ด 

      มาก
ท่ีสุด 

 1. แผนกลยทุธ์ของสถาบนัเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์ร           
 2.  แผนกลยทุธ์ขององคก์รเนน้การพฒันาบุคลากรและ

เช่ือมโยงมายงัแผนการด าเนินงานของสถาบนั 
          

 3. แผนการด าเนินงานมีความชดัเจน สามารถน าไปปฏิบติัได้
จริง 

          

 4. มีการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน/แผนกลยทุธ์เป็นระยะ
เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 

          

 5. มีกระบวนการไปสู่การจดัการความรู้(Knowledge 
Management) ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนัการศึกษา 

          

 6. มีการจดัท าแผนกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่สงัคม (CSR) 
อยา่งต่อเน่ือง 

          

 7. มีการจดัอนัดบัเปรียบเทียบ (Benchmarking) การด าเนินงาน
กบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อพฒันาระบบการท างานและการ
เรียนการสอน 

          

 8. ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมดา้นต่างๆ ภายในสถาบนั           
 การจดัองคก์ร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. การจดัโครงสร้างของสถาบนัท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมของ

องคก์รหลกั 
          

 2. มีโครงสร้างและหน่วยงานยอ่ยชดัเจน เหมาะสม           
 3. การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตก้ารดูแลของฝ่ายทรัพยากร

มนุษยห์รือมีการท างานท่ีเช่ือมโยงกนั 
          

 4. การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตบ้อร์ดอ านวยการท่ีมีผูบ้ริหาร
สถาบนัและองคก์รร่วมรับทราบและช้ีแนะ 

          

 5. การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตห้น่วยธุรกิจ (Business unit) ใน
องคก์ร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงานปฏิบติัการ
ในองคก์รโดยตรง 

          

 การบริหารงานบุคคลของสถาบนั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. บุคลากรของสถาบนัเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีคุณสมบติัตรง

กบัความตอ้งการของสถาบนั 
          

 2. บุคลากรของสถาบนัและพนกังานในองคก์รเขา้ใจและ
เช่ือมัน่การจดัระบบการศึกษาขององคก์ร 

          

 3. การจดัคนท่ีมีความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีท า           
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ล า 
ดบั 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 
ระดบัความส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 การบริหารงานบุคคลของสถาน (ต่อ) น้อย

ทีสุ่ด 
      มาก

ท่ีสุด 

 4. มีการจดัฝึกอบรมพฒันาบุคลากรในสถาบนัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

          

 5. มีระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดึงดูดต่อบุคลากรให้
เกิดความรักสถาบนั 

          

 6. มีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพส าหรับบุคลากรใน
สถาบนัอยา่งชดัเจน 

          

 บุคลากรไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสมตามผลงาน           
 การวินิจฉยัสั่งการ/การอ านวยการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  ผูบ้ริหารมีทกัษะการตดัสินใจในการก าหนดแนวทางหรือ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 
          

 2. มีทกัษะในการชกัจูง โนม้นา้ว กระตุน้บุคลากรใหท้ างาน
ท่ีมอบหมายไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย 

          

 3. มีการมอบหมายภารกิจท่ีเหมาะสมตามความสามารถของ
แต่ละบุคคล 

          

 การประสานงานภายใน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. มีการจดัประชุมเพื่อส่ือสารนโยบายและแนวทางการ

ท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
          

 2. มีการส่ือสารภายในองคก์รอยา่งทัว่ถึงทุกระดบั           
 3. มีการประสานงานและส่งมอบงานต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง 

เป็นระบบ และบรรลุเป้าหมายของงาน 
          

 การรายงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. มีการรายงานผลการปฏิบติังานใหผู้บ้ริหารระดบัสูงทราบ

ทุกเดือนอยา่งสม ่าเสมอ 
          

 2.  มีการรายงานพร้อมวิเคราะห์ผลและแนวทางในการ
พฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานต่อกลุ่มผูบ้ริหารสถาบนั 

          

 3.  มีการจดัท ารายงานประจ าปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชน           
 4. มีการรายงานผลการปฏิบติังานใหบุ้คลากรภายในองคก์ร

ทราบ 
          

 การบริหารงบประมาณ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. บริหารสถาบนัใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท าก าไรใหอ้งคก์ร 

(Profit Center ) 
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ล า 
ดบั 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 
ระดบัความส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 การบริหารงบประมาณ (ต่อ) น้อย

ที่สุด 
      มาก

ท่ีสุด 

 2. จดังบประมาณเพียงพอและคล่องตวัในการบริหารใน
โอกาสพิเศษต่างๆ 

          

 3. มีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัระบบการศึกษาและ
ความคุม้ค่าในการลงทุนระยะยาว 

          

 4. การไดรั้บเงินสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ 
เอกชน ศิษยเ์ก่าและผูป้กครอง เป็นตน้ 

          

 5. ไดรั้บงบประมาณอยา่งเพียงพอเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ทางวิชาการ เช่น การวิจยั การประชุมวิชาการ เป็นตน้ 

          

 ผูน้ า/ผูบ้ริหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. ผูบ้ริหารทุกระดบัขององคก์รใหก้ารสนบัสนุนงานและ

กิจกรรมของสถาบนัทุกเร่ืองและร่วมประสานงานอยา่ง
เขม้แขง็ 

          

 2. การบริหารเสมือนคนในครอบครัว ใหค้วามเป็นกนัเอง
อยา่งใกลชิ้ดเพ่ือกระตุน้และจูงใจบุคลากร 

          

 3. มีการบริหารงานภายในสถาบนัสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม
องคก์ร 

          

 4. มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบติัของความเป็นมือ
อาชีพและส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

          

 การตลาด/การประชาสัมพนัธ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. มีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ี

รู้จกัดว้ยวิธีการท่ีดึงดูด ต่อเน่ืองและสมดุลย ์
          

 2. มีการประชาสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ี
หลากหลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

          

 3. มีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรและประโยชน์
ของการเรียนท่ีสถาบนัต่อผูป้กครองและนกัเรียน 

          

 4. มีพนกังานขายมืออาชีพ รวมถึงใชว้ิธีขายตรงกบั
กลุ่มเป้าหมายของสถาบนั 

          

 5. มีการท าวิจยัการตลาดเพ่ือทราบทิศทางความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

          

 การประเมินผล/การประกนัคุณภาพ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. มีการจดัท าตวัช้ีวดัในการวดัผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน           
 2. มีส่วนงานรับผดิชอบปรับปรุงผลการปฏิบติังาน ดว้ยวธีิการ

ท่ีหลากหลาย 
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ล า 
ดบั 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 
ระดบัความส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 การประเมินผล/การประกนัคุณภาพ (ต่อ) น้อย

ที่สุด 
      มาก

ท่ีสุด 

 3. มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีดีเพ่ือรองรับการประกนั
คุณภาพภายนอก 

          

 4. มีมาตรฐานการศึกษาท่ีเนน้หลกัวิชาการอยา่งจริงจงัและ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

          

 การสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. มีการก าหนดแผนงานของการสร้างเครือข่ายท่ีสอดคลอ้ง

กบัเป้าหมายของสถาบนั 
          

 2. ใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย           
 3. มีการสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อความร่วมมือในดา้นต่างๆ 
          

 4. องคก์รสร้างความสัมพนัธ์เชิงเครือข่ายกบัองคก์รอ่ืนท่ีอยู่
ในวงการเดียวกนัเพ่ือการสนบัสนุนช่วยเหลือในการจดั
การศึกษา 

          

 5. การสร้างสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังาน นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนเพื่อ
สนบัสนุนสถาบนัการศึกษา 

          

 6. การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารและบุคลากรใน
องคก์รเพ่ือไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือดา้นต่างๆ 

          

2 การจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 หลกัสูตร           
 1. มีการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจขององคก์ร 

สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง 
          

 2. มีการออกแบบหลกัสูตรใหต้รงกบัสมรรถนะในต าแหน่ง
งานท่ีองคก์รตอ้งการ 

          

 3. ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดและออกแบบหลกัสูตร           
 4.หน่วยงานปฏิบติัการมีส่วนร่วมในการก าหนดเน้ือหา

หลกัสูตร 
          

 5.มีการสอดแทรกวฒันธรรมองคก์รในหลกัสูตรเพื่อให้
นกัเรียนซึมซบัความเป็นองคก์ร 

          

 6.มีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการขององคก์รอยูเ่สมอ 

          

 7. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์รมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางการประเมินผลการเรียนและการฝึกงานของนกัเรียน 
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ล า 
ดบั 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 
ระดบัความส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 วิธีการสอนและการจดัการเรียนรู้  น้อย

ที่สุด 
      มาก

ท่ีสุด 

 1.มีการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันานกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบักล
ยทุธ์ทางธุรกิจขององคก์ร 

          

 2.มีรูปแบบการเรียนการสอนและช่องทางการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายทั้งในหอ้งเรียน นอกหอ้งเรียนและทาง
อินเทอร์เน็ต 

          

 3.มีการจดัการเรียนรู้จากการท างาน (Work-based learning)           
 4. มีการจดัการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง (On-the–job 

training) 
          

 5. มีการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นศูนยก์ลาง (Problem-based 
learning) 

          

 6.มีการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหเ้กิดความร่วมมือในการ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์กนัระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน และ
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

          

 7. มีการใชน้วตักรรมและแหล่งเรียนรู้ท่ีท าใหเ้กิดความรู้และ
ทกัษะในการปฏิบติังานไดจ้ริง 

          

 ผูส้อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. มีคุณวฒิุและประสบการณ์ตรงกบัวิชาท่ีสอน           
 2. มีความรู้ทางทฤษฎี และทกัษะท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานใน

องคก์รเป็นอยา่งดี และมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 
          

 3. สามารถถ่ายทอดความรู้ดว้ยเทคนิคท่ีหลากหลายและ
สามารถเป็นตน้แบบท่ีดี 

          

 4. เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทั้งในสายการศึกษาและสายธุรกิจ           
 5. สามารถเช่ือมโยงสถาบนัการศึกษาเขา้กบัองคก์รและตาม

ปรับตามกลยทุธ์ขององคก์รไดท้นั 
          

 6. มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เมตตาธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม 

          

 นกัเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. มีระบบการคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไ้ด้

สมรรถนะตามท่ีองคก์รตอ้งการ 
          

 2. มีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร เม่ือเรียนจบ
แลว้สามารถปฏิบติังานไดท้นัที 
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ล า 
ดบั 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 
ระดบัความส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 นกัเรียน (ต่อ)  น้อย

ที่สุด 

      มาก
ท่ีสุด 

 3. เนน้การหล่อหลอมนกัเรียนใหไ้ดคุ้ณสมบติัตามหลกั
ปรัชญาของสถาบนัการศึกษา 

          

 4. มีคุณภาพสูง ทั้งดา้นความรู้  ทกัษะการประกอบอาชีพ 
และทศันคติ 

          

 5. มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมในการท างาน           
 6. มีวธีิการคิดวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหาในการท างานอยา่ง

เป็นระบบ 
          

 7. มีอตัราการลาออกนอ้ยระหวา่งการเรียน           
 กิจกรรมนกัเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. การจดักิจกรรมนกัเรียนสนบัสนุนวตัถุประสงคข์อง

สถาบนัการศึกษา 
          

 2. มีการจดัตั้งคณะท างานจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนด
วตัถุประสงค ์นโยบาย แผนงาน เป้าหมายและรายละเอียด
ของแผนงาน 

          

 3. ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนการจดั
กิจกรรมนกัเรียน 

          

 4. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรคแ์ละจดั
กิจกรรมท่ีตรงกบัความตอ้งการ 

          

 5. กิจกรรมนกัเรียนสร้างประสบการณ์ในการพฒันา
ตนเอง ทั้งดา้นส่วนตวั อารมณ์ สงัคม และวชิาการ 

          

 6. สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดั
กิจกรรมมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

          

 7. ประเมินผลการจดักิจกรรมทุกคร้ังดว้ยเคร่ืองมือท่ีเทียง
ตรงมีประสิทธิภาพ 

          

 ระบบการดูแลนกัเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. มีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ มีครูท่ีปรึกษาเป็น
บุคลากรหลกั ร่วมกบับุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถาบนั 

          

 2. มีทีมงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทีมีเจตคติท่ีดี พร้อมทุ่มเทดูแล
นกัเรียนอยา่งจริงจงัและเสียสละ 

          

 3. มีระบบการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลและระบบคดักรอง
นกัเรียนท่ีมีปัญหาและไม่มีปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ล า 
ดบั 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 
ระดบัความส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ระบบการดูแลนกัเรียน (ต่อ)  น้อย

ที่สุด 

      มาก
ท่ีสุด 

 4. นกัเรียนไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึงและตรงกบัสภาพ
ปัญหา 

          

 5. มีการส่งเสริมและพฒันาใหน้กัเรียนรู้จกัตนเอง  มีการ
พฒันาความสามารถทางอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และ
การเอาชนะอุปสรรค 

          

 6. มีการจดัประเมินการด าเนินงานตามกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

          

 ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลย ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยทีนัสมยัและเพียงพอต่อการ

ใชง้าน 
          

 2. ส่ืออุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
และเป็นของจริงท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

          

 3. มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็น
ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลายและ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

          

 4. สถาบนัสามารถผลิตส่ือและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริม
การศึกษาดว้ยตนเองส าหรับผูเ้รียน 

          

 5. สถาบนัสามารถผลิตส่ือและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียน
การสอนส าหรับผูส้อน 

          

 สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. สถานท่ีอยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก ไม่ไกลจาก

ชุมชน มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
          

 2. อาคารสถานท่ีมีประโยชน์ใชส้อยท่ีดีต่อการเรียนการสอน 
ความสะดวกสบาย เหมาะสม ปลอดภยั และเพียงพอต่อการใช้
งาน 

          

 3.สถานท่ี อาคาร หอ้งปฏิบติัการส าหรับการเรียนการสอนมี
การจดัไดเ้สมือนกบัการปฏิบติังานจริง 

          

 4. การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดติ้ดต่อ ประสานงาน
และร่วมมือกนัรวมทั้งเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

          

 5. มีแหล่งเรียนรู้พร้อมส าหรับการเรียนและการพฒันาการ
ปฏิบติังาน เช่น หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการ และหอ้ง
คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็นตน้ 
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ล า 
ดบั 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 
ระดบัความส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ความพร้อมของสถานประกอบการในการจดัการศึกษา นอ้ย

ท่ีสุด 
       มาก

ท่ีสุด 
 1. การเตรียมบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ขอ้ก าหนด กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
          

 2. การจดัโครงสร้างภายในสถาบนัการศึกษาใหเ้หมาะสม
กบัการบริหารอยา่งคล่องตวัและเกิดประสิทธิภาพ 

          

 3. การออกแบบหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ขององคก์รและน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง 

          

 4. การคดัเลือกผูส้อนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเชิง
ธุรกิจและมีทกัษะสูงในการถ่ายทอด 

          

 5. พนกังานในองคก์รมีความเขา้ใจการจดัการศึกษาของ
องคก์ร 

          

 6. มีการวเิคราะห์ผลของความคุม้ค่าในการลงทุนท่ีองคก์ร
จะไดรั้บ 

          

 7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน  
องคก์รในธุรกิจเดียวกนั  ชุมชน  ผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย  
เป็นตน้ 

          

 ส่ิงจูงใจ/ประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1.มีทุนการศึกษา           
 2. การมีงานท าและโอกาสความกา้วหนา้ทางอาชีพ           
 3.มีผลตอบแทนในการท างานขณะเรียน           
 4. วฒิุการศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จ           
 5. ช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา           
 6. ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร           
 7. สิทธิประโยชนเ์ช่นเดียวกบัพนกังานขององคก์ร และ

สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ เช่น อาหารกลางวนั  ท่ีพกั   
ชุดยนิูฟอร์ม เป็นตน้ 

          

3 การบรหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร ท่ีเช่ือมโยงต่อการ
บริหารสถาบนัการศึกษา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร           
 1. การบริหารสถาบนัการศึกษาขององคก์รใหเ้ป็นเคร่ืองมือ

เชิงกลยทุธ์ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์
          

 2. กลยทุธ์ในการบริหารสถาบนัการศึกษาควรปรับเปล่ียน
ไดอ้ยา่งรวดเร็วยดืหยุน่ตามกลยทุธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
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ล า 
ดบั 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 
ระดบัความส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร (ต่อ) นอ้ย

ท่ีสุด 
       มาก

ท่ีสุด 
 3. การประชุมร่วมกนัระหว่างบุคลากรของสถาบนัการศึกษา

กบัฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางในการ
พฒันาพนกังานในองคก์รและจดัการศึกษาในสถาบนัให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์องคก์ร 

          

 การวางแผนอตัราก าลงั/การสรรหาว่าจา้ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. สถาบนัมีบทบาทในการจดัหาอตัราก าลงัเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการแรงงานขององคก์ร 
          

 2. การเช่ือมโยง ประสานความร่วมมือระหวา่งสถาบนัและ
หน่วยงานสรรหาวา่จา้งขององคก์ร ในการสรรหาและ
คดัเลือกนกัเรียน 

          

 3. นกัเรียนไดรั้บการบรรจุเขา้ท างานในต าแหน่งท่ีเหมาะสม
กบัความสามารถเม่ือส าเร็จการศึกษา 

          

 4. องคก์รมีแผนอตัราก าลงัหรือมีต าแหน่งงานวา่งเพ่ือ
รองรับบุคคลท่ีสถาบนัผลิตออกมา 

          

 การพฒันาบุคลากร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. สถาบนัเป็นสถานท่ีในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร

ในองคก์ร 
          

 2. สถาบนัเป็นสถานท่ีในการพฒันาความรู้ ทกัษะ เก่ียวกบั
องคก์รใหก้บัลูกคา้  คู่คา้  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพ่ือคุณภาพ
ของการบริการและสร้างความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

          

 3. สถาบนัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างและจดัการความรู้ 
ทัว่ทั้งองคก์ร 

          

 4. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ดัท า
สมรรถนะส าหรับต าแหน่งงานท่ีตอ้งการและจดัการศึกษา
เพื่อพฒันานกัเรียนใหไ้ดต้ามสมรรถนะนั้น 

          

 5. หน่วยงานฝึกอบรมประสานความร่วมมือในการจดั
หลกัสูตรต่างๆ  ใหก้บัสถานศึกษา เช่น  หลกัสูตรปฐมนิเทศ  
หลกัสูตรทดลองงาน  เป็นตน้ 

          

 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. นกัเรียนไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการฝึกงาน             
 2. นกัเรียนไดรั้บสวสัดิการจากองคก์ร เพ่ือเป็นแรงจูงใจใน

การรักษาสภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   
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ล า 
ดบั 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 
ระดบัความส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ (ต่อ) นอ้ย

ท่ีสุด 
       มาก

ท่ีสุด 
 3.ฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหน่วยงานบริหารระบบขอ้มูล

ของนกัเรียนใหอ้ยูใ่นฐานขอ้มูลขององคก์รเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการจ่ายผลตอบแทนต่างๆ 

          

 การดึงดูดและรักษาพนกังาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. การเขา้ศึกษาในสถาบนัการศึกษาน้ีเป็นการสร้าง

โอกาสดา้นอาชีพต่อนกัเรียน 
          

 2. การท่ีพนกังานในองคก์รเขา้ศึกษาต่อใน
สถาบนัการศึกษาน้ีเป็นการสร้างความกา้วหนา้ทางอาชีพ
ใหก้บัพนกังาน 

          

 3. นกัเรียนท่ีเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาน้ีจะมัน่ใจวา่เม่ือ
จบแลว้จะมีงานท าอยา่งแน่นอน 

          

 4. การท่ีพนกังานเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาน้ีเป็น
วธีิการในการรักษาพนกังานใหท้ างานอยา่งต่อเน่ืองใน
องคก์ร 

          

 การประเมินผลการปฏิบติังาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. วธีิการประเมินผลการเรียน  การฝึกงานน าหลกัของ 

สมรรถนะ  (Competency)  เช่นเดียวกบัในองคก์รมาปรับ
ใชอ้ยา่งเหมาะสมกบันกัเรียน 

          

 2. ผลของการประเมินจะถกูน ามาพฒันาและปรับปรุงการ
จดัการศึกษาใหเ้หมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของ
องคก์รมากยิง่ข้ึน 

          

 3. ผลของการประเมินจะน ามาพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
เพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑคุ์ณภาพของสถาบนัและท่ีองคก์ร
ตอ้งการ 

          

 4. ผลการประเมินนกัเรียนถูกบนัทึกไวใ้นระบบของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อน ามาพฒันาความรู้และทกัษะต่อยอด
ในการปฏิบติังานเม่ือบรรจุเขา้ท างานแลว้ 
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ท่านคิดวา่สถาบนัการศึกษาของท่าน  หากจะบริหารจดัการใหป้ระสบความส าเร็จ  จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาดา้นใดบา้ง 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้างส าหรับผู้บริหาร 
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แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างส าหรับผูบ้ริหาร 
เร่ือง 

องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
 

ผูว้ิจยั 
นางสาวกรรัตน์  พิพฒัน์ผล 

นกัศึกษาดุษฎีบณัฑิต  สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
ค าอธิบาย 

 
1. แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อตอ้งการทราบองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการ 
 อาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
2. แบบสัมภาษณ์องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
 มี 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2  แบบสัมภาษณ์ดา้นองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
ขอขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสูงที่กรุณาสละเวลาในการใหส้มัภาษณ ์
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ส่วนที่ 1  ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
ค าอธิบาย  ท าเคร่ืองหมาย / ลงใน (   )  ตามความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 
1. เพศ  (    )  1. ชาย  (    )  2. หญิง 
 
2. อายปัุจจุบนัของท่าน 
 (    )  1. นอ้ยกวา่ 25 ปี   (    )  5. 41–45 ปี 
 (    )  2. 25–30  ปี    (    )  6. 46-50 ปี 
 (    )  3. 31-35  ปี    (    )  7. 51-55 ปี 
 (    )  4. 36–40  ปี    (    )  8. มากกวา่ 55 ปี 
 
3. ระดบัการศึกษาของท่าน 
 (    )  1. ปวช.    (    )  4. ปริญญาโท 
 (    )  2. ปวส.    (    )  5. ปริญญาเอก 
 (    )  3. ปริญญาตรี    (    )  6. อ่ืนๆ  โปรดระบุ ................................... 
 
4. หน่วยงานท่ีท่านท างานในปัจจุบนั 
 (    )  1. วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
 (    )  2. วิทยาลยัเทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ 
 (    )  3. วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์
 (    )  4. โรงเรียนเทคโนโลยไีออาร์พีซี 
 (    )  5. ศูนยก์ารเรียนเอสแอนด ์พี 
 
5. จากขอ้มูลสถาบนัการศึกษาของบุตรหลานท่านตามขอ้ 4บุตรหลานท่านศึกษาอยูใ่น 
 

 คณะ          
 ภาควิชา          
 สาขา          
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ส่วนที่ 2  ค  าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 

1. เหตุผลส าคญัของการจดัตั้งสถาบนัการศึกษาคืออะไร................................................................. 
 .................................................................................................................................................... 
2. การบริหาร 
 2.1 มีหลกัการบริหารอยา่งไรใหบ้รรลุปรัชญาและเป้าหมายของสถาบนัการศึกษา………… 
  .................................................................................................................................... 
 2.2 นโยบายของสถาบนัการศึกษาเป็นอยา่งไรผูมี้ส่วนส าคญัในการก าหนดนโยบาย 
  เป็นใครบา้ง มีแนวทางการท างานอยา่งไรใหบ้รรลุตามนโยบายท่ีตั้งไว.้.......................... 
  .................................................................................................................................... 
 2.3 งบประมาณ 
  1) การจดัท างบประมาณของสถาบนัการศึกษาเป็นอยา่งไร............................................ 
   .................................................................................................................................... 
  2) ผลท่ีไดรั้บ คุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่........................................................................ 
   .................................................................................................................................... 
 2.4 ผูน้ า/ผูบ้ริหาร 
  1) คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีสถาบนัตอ้งการเป็นอยา่งไร..................................................... 
   .................................................................................................................................... 
  2) บทบาทหนา้ท่ีของผูน้ า/ผูบ้ริหารเป็นอยา่งไร.............................................................. 
   .................................................................................................................................... 
 2.5 การตลาด/การประชาสัมพนัธ ์
  1) กลยทุธ์การตลาด/การประชาสมัพนัธ์ของสถาบนัเป็นอยา่งไรมีจุดเด่นอยา่งไร 
   .................................................................................................................................... 
 2.6 การประเมินผล/ประกนัคุณภาพสถาบนัการศึกษา 
  1) การประเมินผลในสถาบนัการศึกษาประเมินดา้นไหนบา้ง  อยา่งไร........................... 
   .................................................................................................................................... 
  2) การประกนัคุณภาพภายในเป็นอยา่งไร....................................................................... 
   .................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2  ค  าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
               (ต่อ) 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 

  3) การประกนัคุณภาพภายนอกเป็นอยา่งไร.................................................................... 
   .................................................................................................................................... 
 2.7 อะไรคือกลยทุธ์ส าคญัในการบริหารสถาบนัการศึกษาของท่าน  กลยทุธ์ของสถาบนัมี  
  ความเช่ือมโยงกบัองคก์รหรือไม่  หากมีการเช่ือมโยงกนั ในประเดน็ใดบา้ง..................... 
  ........................................................................................................................................... 
 2.8 การบริหารจดัการเป็นองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของสถาบนัการศึกษาหรือไม่  
  อยา่งไร 
ขอ้แนะน าเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ผูส้อน 
 3.1 คุณลกัษณะของผูส้อนควรเป็นอยา่งไร.............................................................................. 
    .......................................................................................................................................... 
 3.2 บทบาท หนา้ท่ีของผูส้อนมีอะไรบา้ง................................................................................. 
    .......................................................................................................................................... 
4. หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
 4.1 ลกัษณะ/จุดเด่นของหลกัสูตรเป็นอยา่งไร ใครมีส่วนในการพฒันาหลกัสูตร มีการ 
   ออกแบบหลกัสูตรอยา่งไรบา้ง........................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
 4.2 การจดัการเรียนรู้เป็นอยา่งไรเนน้วิธีการใด........................................................................ 
    .......................................................................................................................................... 
 4.3 ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใชมี้ลกัษณะอยา่งไร มีจุดเด่นอะไรบา้ง.................................................. 
    .......................................................................................................................................... 
 4.4 การจดักิจกรรมนกัเรียนเป็นอยา่งไร มีจุดเด่นอะไรบา้ง..................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2  ค  าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
               (ต่อ) 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 

 4.5 สถานท่ีและการจดับรรยากาศแวดลอ้มภายในสถาบนัเป็นอยา่งไร.................................... 
ขอ้แนะน าเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. นกัเรียน/ผูส้ าเร็จการศึกษา 
 5.1 มีระบบการคดัเลือกนกัเรียนหรือไม่ เป็นอยา่งไร............................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
 5.2 คุณสมบติัของนกัเรียนท่ีตอ้งการเป็นอยา่งไร..................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
 5.3 ระบบการดูแลนกัเรียนเป็นอยา่งไร.................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
 5.4 ส่ิงจูงใจหรือประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บมีอะไรบา้ง............................................................ 
    .......................................................................................................................................... 
 5.4 สถานท่ีและการจดับรรยากาศแวดลอ้มภายในสถาบนัเป็นอยา่งไร.................................... 
ขอ้แนะน าเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. เครือขายและการมีส่วนร่วม 
 6.1 มีเทคนิคการสร้างเครือข่ายอยา่งไร.................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
 6.2 เครือข่ายท่ีสถาบนัมีในปัจจุบนัมีท่ีใดบา้ง และมีวิธีการใดใหเ้ครือข่ายมีส่วนร่วมกบั 
   สถาบนัการศึกษา............................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2  ค  าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
               (ต่อ) 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 

 6.3 เครือข่ายและการมีส่วนร่วมเป็นองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ร 
   หรือไม่ อยา่งไร 
    .......................................................................................................................................... 
ขอ้แนะน าเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
7. การมีงานท าของผูส้ าเร็จการศึกษา 
 7.1 คุณสมบติัของผูส้ าเร็จการศึกษาควรเป็นอยา่งไร................................................................ 
    .......................................................................................................................................... 
 7.2 ผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบนัมีโอกาสไดง้านท าหรือไดค้วามกา้วหนา้ใดอาชีพ 
   อยา่งไรบา้ง......................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
 7.3 การคดัเลือกและบรรจุผูส้ าเร็จการศึกษาเพื่อท างานในองคก์รมีหลกัในการพิจารณา 
   อยา่งไร............................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
 7.4 การมีงานท าของผูส้ าเร็จการศึกษามีผลต่อความส าเร็จของสถาบนัการศึกษาหรือไม่ 
   อยา่งไร............................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
ขอ้แนะน าเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
8. ความสมัพนัธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รกบัสถาบนัการศึกษามีความสมัพนัธกันั 
 อยา่งไร........................................................................................................................................ 
    .......................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2  ค  าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
               (ต่อ) 

องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 

9. จากท่ีสมัภาษณ์ไปแลว้ มีองคป์ระกอบอะไรอีกบา้งท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการจดัการศึกษา 
 ในสถานประกอบการ.................................................................................................................. 
    .......................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
10 หากเรียงล าดบัองคป์ระกอบทั้งหมดจากความส าคญัมากไปหาความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 ควรเป็นอยา่งไร........................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 

 

ขอ้แนะน าเพิ่มเติม 
 ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

412



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้างส าหรับนักเรียน 
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แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้างส าหรับนักเรียน 
เร่ือง 

องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 
 

ผู้วจัิย 
นางสาวกรรัตน์  พพิฒัน์ผล 

นักศึกษาดุษฎบีัณฑิต  สาขาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย์ 
ภาควชิาการศึกษาตลอดชีวติ   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
 

 

ค าอธิบาย 

1. แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อตอ้งการทราบองคป์ระกอบท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการ 
  จดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่   
2. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เร่ือง องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถาน 

 ประกอบการขนาดใหญ่ ชุดน้ี  มี 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

     ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

 ส่วนท่ี 2  บริบททัว่ไป และการจดัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาระดบั ปวช.-ปวส. โดยสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 

 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงทีก่รุณาสละเวลาในการตรวจสอบแบบประเมินความสอดคล้อง 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลสภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ค าอธิบาย  ท าเคร่ืองหมาย / ลงใน (   )  ตามความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลของผูถ้กูสัมภาษณ์ 
 

ช่ือผูถ้กูสัมภาษณ์      สถานท่ีในการสัมภาษณ์    

วนัท่ี      เวลาเร่ิมตน้       ส้ินสุด       
 

1. เพศ  (    )  1. ชาย  (    )  2. หญิง 
 

2. อายปัุจจุบนัของท่าน   ปี    เดือน 
 

3. ระดบัการศึกษาของนกัเรียน 

     (    )  1. ปวช.   ชั้นปีท่ี  ........................    

     (    )  2. ปวส.   ชั้นปีท่ี  ........................     

 (    ) 3. อ่ืนๆ  โปรดระบุ  .................................................................................................  
 

4. สถาบนัการศึกษาท่ีท่านศึกษาอยู ่
 (    )  1. วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
 (    )  2. วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ 
 (    )  3. วทิยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์ 
 (    )  4. โรงเรียนเทคโนโลยไีออาร์พีซี 
 (    )  5. ศนูยก์ารเรียนเอสแอนด ์พี  
 

5. จากขอ้มูลสถาบนัการศึกษาของท่านตามขอ้ 4 ท่านศึกษาอยูใ่น 
   

 แผนก            

 สาขา              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค านิยาม 

 

บริบททัว่ไป หมายถึง  สภาพโดยทัว่ไปของผูเ้รียนในการใชชี้วิต การดูแลผูเ้รียน การตดัสินใจให้ผูเ้รียน
เรียนองค์ประกอบความส าเร็จ หมายถึง ปัจจัยท่ีท าให้การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาประสบ
ความส าเร็จบริบทเก่ียวกบัการจดัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  การจดัการเรียนการสอน 
ครู สถานท่ี สภาพแวดลอ้ม วสัดุอุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้ ระบบการท างาน สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ ขอ้เด่น   
ขอ้ท่ีควรปรับปรุงของสถาบนัการศึกษา ความคาดหวงัต่อผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษา 
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ส่วนที่ 2  บริบททัว่ไป และบริบทการจดัการศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ 
               ขนาดใหญ่ (ต่อ) 

องค์ประกอบของการจัดการศึกษา 
บริบททัว่ไป 
1. ท่านรู้จกัสถาบนัการศึกษาแห่งน้ีไดอ้ยา่งไร 
 แหล่งขอ้มูล 

 1) .......................................................................................................................................... 
 2) .......................................................................................................................................... 
 3)  

2. การตดัสินใจมาเรียนท่ีสถาบนัการศึกษาแห่งน้ี ท่านตดัสินใจมาเรียนเองหรือไม่ 
  ตดัสินใจเอง เหตุผล คือ ................................................................................................... 
  ไม่ไดเ้ป็นผูต้ดัสินใจเอง ดว้ยเหตุผล คือ .......................................................................... 
3.  เหตุใดท่านจึงเลือกเรียนสาขาวิชาน้ี .........................................................................................   
 ................................................................................................................................................... 
4. ท่านพกัอาศยัอยูก่บัใคร เดินทางมาเรียนอยา่งไร .......................................................................  
5. ค่าเทอม  และค่าใชจ่้ายต่อเดือนเท่าไหร่ ใครเป็นผูส่้งเสียในการเรียน   
องคป์ระกอบความส าเร็จ 
6. ระบบการเรียนการสอนตรงกบัการน าไปปฏิบติังานไดจ้ริงหรือไม่ 
 ................................................................................................................................................... 
7. มีระบบการฝึกงานอยา่งไรบา้ง  ระบบการฝึกงานสามารถท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในการ

ปฏิบติังานไดจ้ริงหรือ................................................................................................................ 
8. ลกัษณะของครูผูส้อนมีทกัษะในการสอนหรือการฝึกปฏิบติัหรือไม่  และสามารถเป็นตน้แบบ 
 เก่ียวกบัการฝึกปฏิบติังานไดดี้หรือไม่  อยา่งไร......................................................................... 
9. มีวิธีการสอนอยา่งไรบา้ง  สามารถท าใหเ้กิดความเขา้ใจและไดเ้รียนรู้ตรงกบัความตอ้งการ 
 หรือไม่ ...................................................................................................................................... 
10. นกัเรียนไดท้ ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในสถาบนัอยา่งไรบา้ง .........................  
 ................................................................................................................................................... 
11. สถาบนัการศึกษามีระบบการดูแลนกัเรียนอยา่งไรบา้ง  ............................................................ 
 ................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2  บริบททัว่ไป และบริบทการจดัการศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ 
               ขนาดใหญ่ (ต่อ) 

องค์ประกอบของการจัดการศึกษา 
12. สถานท่ีและสภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถาบนัการศึกษาหรือไม่ มีลกัษณะอยา่งไร 
 ................................................................................................................................................... 
13. วสัดุ อุปกรณ์และหอ้งปฏิบติัการมีเพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนการสอนหรือไม่ 
 ส่ิงใดท่ีมีเพยีงพอแลว้และส่ิงใดท่ียงัขาดอยู ่............................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
14. ระบบการท างานดา้นต่างๆ ในสถาบนัการศึกษาเป็นอยา่งไร  เช่น  งานทะเบียน งานแนะแนว 
 งานวิชาการ หรือการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ .......................................................  
 ................................................................................................................................................... 
15. แหล่งเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสามารถคน้หาความรู้และขอ้มูลต่างๆ  มีท่ีไหนบา้ง  เพียงพอและ 
 เหมาะสมหรือไม่ .......................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
16. สิทธิประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากสถาบนัมีอะไรบา้ง ชอบส่ิงใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 ................................................................................................................................................... 
17. ความคาดหวงัก่อนมาเรียนต่อสถาบนัการศึกษามีอะไรบา้ง  และความคาดหวงัเม่ือส าเร็จ 
 การศึกษาแลว้มีอะไรบา้ง .......................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
18. ท่านคิดวา่การจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาแห่งน้ีมีอะไรเป็นขอ้เด่นบา้ง และมีขอ้ท่ี 
 ควรปรับปรุงอะไรบา้ง 
 ขอ้เด่น  ..................................................................................................................................... 
 ขอ้ท่ีควรปรับปรุง  .................................................................................................................... 
19. ท่านคิดวา่มีส่ิงใดบา้งท่ีท าใหก้ารจดัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาของท่านประสบความ  
 ส าเร็จ โปรดอธิบาย .................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
20. ท่านคิดวา่ส่ิงไหนส าคญัท่ีสุด  เพราะอะไร ............................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
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ขอ้แนะน าเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้างส าหรับผู้ปกครอง 
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แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้างส าหรับนักเรียน 
เร่ือง 

องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 
 

ผู้วจัิย 
นางสาวกรรัตน์  พพิฒัน์ผล 

นักศึกษาดุษฎบีัณฑิต  สาขาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย์ 
ภาควชิาการศึกษาตลอดชีวติ   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
 

 

ค าอธิบาย 

1. แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อตอ้งการทราบองคป์ระกอบท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการ 
  จดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่   
2. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เร่ือง องคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา ในสถาน 

 ประกอบการขนาดใหญ่ ชุดน้ี  มี 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

     ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

 ส่วนท่ี 2  บริบททัว่ไป และการจดัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาระดบั ปวช.-ปวส. โดยสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 

 
 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงทีก่รุณาสละเวลาในการตรวจสอบแบบประเมินความสอดคล้อง 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลสภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ค าอธิบาย  ท าเคร่ืองหมาย / ลงใน (   )  ตามความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลของผูถ้กูสัมภาษณ์ 
 

ช่ือผูถ้กูสัมภาษณ์      สถานท่ีในการสัมภาษณ์    

วนัท่ี      เวลาเร่ิมตน้       ส้ินสุด       
 

1. เพศ  (    )  1. ชาย  (    )  2. หญิง 
 

2. อายปัุจจุบนัของท่าน   ปี    เดือน 
 

3. รายไดค้รอบครัวเฉล่ีย      บาท/เดือน 
 

4. ระดบัการศึกษาของท่านนกัเรียน 

     (    )  1. ปวช.      (    )  4.  ปริญญาโท  

     (    )  2. ปวส.   (    )  5.  ปริญญาเอก    

 (    )  3. ปริญญาตรี  (    )  6.  อ่ืนๆ  โปรดระบุ  ......................................................................... 
 

5. บุตรหลานของท่านศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษา 

 (    )  1. วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
 (    )  2. วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ 
 (    )  3. วทิยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์ 
 (    )  4. โรงเรียนเทคโนโลยไีออาร์พีซี 
 (    )  5. ศนูยก์ารเรียนเอสแอนด ์พี  
 

6. จากขอ้มูลสถาบนัการศึกษาของบุตรหลานท่านตามขอ้ 4 บุตรหลานท่านศึกษาอยูใ่น 
   

 แผนก            

 สาขา              
 
 
 
 
 
 
 
 

ค านิยาม 

 

บริบททัว่ไป หมายถึง  สภาพโดยทัว่ไปของผูเ้รียนในการใชชี้วิต การดูแลผูเ้รียน การตดัสินใจใหผู้เ้รียน
เรียนองค์ประกอบความส าเร็จ หมายถึง ปัจจยัท่ีท าให้การจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาประสบ
ความส าเร็จบริบทเก่ียวกบัการจัดการศึกษาในสถาบนัการศึกษาดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  การจัดการเรียน      
การสอน ครู สถานท่ี สภาพแวดลอ้ม วสัดุอุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้ ระบบการท างาน สิทธิประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ ขอ้เด่น  ขอ้ท่ีควรปรับปรุงของสถาบนัการศึกษา ความคาดหวงัต่อผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษา 
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ส่วนที่ 2  บริบททัว่ไป และบริบทการจดัการศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ 
               ขนาดใหญ่ (ต่อ) 

องค์ประกอบของการจัดการศึกษา 
บริบททัว่ไป 
1. ท่านรู้จกัสถาบนัการศึกษาแห่งน้ีไดอ้ยา่งไร 
 แหล่งขอ้มูล 

 1) .......................................................................................................................................... 
 2) .......................................................................................................................................... 
 3)  

2. ท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ศึกษาของบุตรหลานท่านท่ีสถาบนัการศึกษาแห่งน้ีหรือไม่ 
  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดย......................................................................................... 
  และเหตุใดท่านจึงใหบุ้ตรหลานของท่านเขา้ศึกษาท่ีสถาบนัการศึกษาแห่งน้ี................... 
  ไม่ไดเ้ป็นผูต้ดัสินใจเอง ดว้ยเหตุผล คือ ........................................................................... 
  .......................................................................................................................................... 
3.  เหตุใดท่านจึงใหบุ้ตรหลานท่านเรียนสาขาวิชาน้ี......................................................................   
 ................................................................................................................................................... 
4. ท่านเป็นผูรั้บผดิชอบค่าเทอม และค่าใชจ่้ายของผูเ้รียนทั้งหมดหรือไม่ และค่าใชจ่้ายต่อเดือน   
 เป็นจ านวนเท่าไหร่.................................................................................................................... 
5. ค่าเทอม  และค่าใชจ่้ายต่อเดือนเท่าไหร่ ใครเป็นผูส่้งเสียในการเรียน   
องคป์ระกอบความส าเร็จ 
6. ท่านเขา้ใจระบบการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัการศึกษาแห่งน้ีหรือไม่ อยา่งไร่บา้ง 
 .................................................................................................................................................. 
7. ระบบการรับนกัเรียนเขา้เรียนเป็นอยา่งไร................................................................................ 
 .................................................................................................................................................. 
8. ท่านมีความคิดเห็นต่อหลกัสูตรท่ีบุตรหลานเรียนอยา่งไรบา้ง ดีหรือไม่ดีอยา่งไร 
 .................................................................................................................................................. 
9. ท่านทราบหรือไม่วา่สถาบนัการศึกษาแห่งน้ีมีการฝึกงานระหวา่งเรียน ท่านมีความคิดเห็น 
 อยา่งไรต่อระบบการฝึกงานของนกัเรียนบา้ง........................................................................... 
 .................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 2  บริบททัว่ไป และบริบทการจดัการศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ 
               ขนาดใหญ่ (ต่อ) 

องค์ประกอบของการจัดการศึกษา 
10. ท่านมีความคิดเห็นต่อครูผูส้อนอยา่งไร........................................................... .........................  
 ................................................................................................................................................... 
11. ท่านมีความคิดเห็นต่อวิธีการสอนและการจดัการเรียนรู้ของสถาบนัการศึกษาแห่งน้ีอยา่งไร   
 ................................................................................................................................................... 
12. ท่านมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมนกัเรียนท่ีบุตรหลานท าอยา่งไรบา้ง.......................................... 
 ................................................................................................................................................... 
13. ท่านมีความคิดเห็นต่อระบบการดูแลนกัเรียนอยา่งไร............................................................... 
 .................................................................. ............................................................................... 
14. ท่านมีความคิดเห็นต่อสถานท่ี เช่น จุดท่ีตั้ง อาคาร หอ้งเรียน แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้ม 
 ในการจดัการศึกษาอยา่งไร........................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................... 
15. ท่านคิดวา่ท่านหรือบุตรหลานท่านไดรั้บประโยชนใ์นการเขา้เรียนท่ีสถาบนัการศึกษา 
 แห่งน้ีอยา่งไร.... ........................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................... 
16. เท่าท่ีท่านรู้จกัสถาบนัการศึกษาแห่งน้ี ท่านคิดวา่สถาบนัการศึกษาแห่งน้ีมีขอ้เด่นอะไรบา้ง 
 อยา่งไร และมีขอ้ท่ีควรปรับปรุงอะไรบา้ง 
 ขอ้เด่น ....................................................................................................................................... 
 ขอ้ท่ีควรปรับปรุง...................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
17. ความคาดหวงัต่อบุตรหลานเม่ือศึกษาจบจากสถาบนัการศึกษาแห่งน้ีมีอะไรบา้ง..................... 
 .................................................................................................................................................. 
18. ท่านคิดส่ิงใดเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหก้ารจดัการศึกษาในสถาบนัแห่งน้ีประสบความส าเร็จ 
 โปรดอธิบาย ............................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
19. ท่านคิดวา่องคป์ระกอบตวัไหนส าคญัท่ีสุด เพราะอะไร...........................................................  
 ................................................................................................................................................... 
20. ท่านคิดวา่ส่ิงไหนส าคญัท่ีสุด  เพราะอะไร ............................................................................... 
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ขอ้แนะน าเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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ภาคผนวก ช 

เอกสารประกอบการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เอกสารประกอบการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
วนัที ่22 มกราคม 2557 
เวลา  09.00-12.00 น. 

ณ ห้องสมุด เดอะมอลล์งามวงศ์วาน  ช้ัน 14 
 
 

ค าช้ีแจง 
 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารประกอบการประชุมผูท้รงคุณวุฒิโดยเอกสารประกอบดว้ย 2 
ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 

 ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จจากแบบสอบถามผูบ้ริหารและอาจารย ์
 
วตัถุประสงค์ของการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความส าเร็จของการจัด
การศึกษาระดบัปวช.-ปวส.โดยสถานประกอบการ 
 2. เพื่อพฒันาแนวทางทางการส่งเสริมความส าเร็จของการจดัการศึกษาระดบัปวช.-
ปวส.โดยสถานประกอบการ 
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สรุปผลการวจัิย เร่ือง 
องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่  

ระดับปวช.-ปวส.โดยสถานประกอบการ 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาโดยย่อ 
 การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้โครงสร้างความสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนของกระแส
โลกาภิวฒัน์ ผลกัดนัให้ประเทศต่างๆ ทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยตอ้งมีบทบาทมากข้ึนในการแข่งขนั
กบัประเทศต่างๆ ทั้งดา้นการเมือง การคา้ สังคม ประชากร ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ ในการบรรลุเป้าหมาย
ดงักล่าวประกอบดว้ยหลายปัจจยั แต่ท่ีส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลากร ท่ีจะช่วยผลกัดนัและพฒันาประเทศ
ให้แข็งแกร่งและแข่งขนัได้ในโลกยุคปัจจุบัน (ส านักพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจของประเทศ,2555)  จึงมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรทั้งในระดบัประเทศ และระดบัองคก์ร
เกิดข้ึนมากมาย  ทั้งพรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545มาตรา 
8 (2) สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และมาตรา 12, 20 ท่ีไดร้ะบุใหส้ถาน
ประกอบการมีสิทธ์ิในการจดัการศึกษาของตนเองได ้ และจากการส ารวจพบว่า ความตอ้งการแรงงาน
ในประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรมตอ้งการแรงงานระดบัปวช. และปวส.มากท่ีสุด อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 
70 แต่เขา้สู่ตลาดแรงงานเพียงร้อยละ 25 (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2553 และแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ดา้นคุณภาพของแรงงานไม่แตกต่างจากเม่ือ 24 ปีก่อน ทกัษะ
ไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการแรงงาน เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาขาดสมรรถนะ เช่น การโยกยา้ย
ผูบ้ริหาร/อาจารยใ์นวิทยาลยัอาชีวะข้ึนกบัปัจจยัการเมืองและผลประโยชน์ท่ีแอบแฝง กฎระเบียบท่ี
ยุง่ยาก การเปิดหลกัสูตรใชเ้วลานาน การปิดหลกัสูตรท าไม่ได ้ครูอาจารยข์าดแรงจูงใจ หลกัสูตรลา้สมยั 
เป็นตน้ (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2555) รวมถึงงานวิจยัของดวงนภา  มกรานุรักษ,์ 2554) 
ท่ีศึกษาปัญหาการด าเนินงาน 9 ปีของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2542-พ.ศ.2551) พบว่ามีปัญหาหลาย
ดา้นเช่นกนั เช่น  คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาใหม่ไม่สามารถปฏิบติังานไดต้รงลกัษณะงาน สถาน
ประกอบการตอ้งน ามาฝึกอบรมก่อนด้านการจัดการการเรียนการสอน หลกัสูตรไม่สามารถสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบติังานไดจ้ริง ดา้นครูผูส้อนนั้น ขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ดา้นมาตรฐาน
อาชีวศึกษา  ผูส้ าเร็จการศึกษาใหม่ยงัไม่สามารถปฏิบติังานไดต้รงลกัษณะงานท่ีสถานประกอบการ
ตอ้งการ รวมถึงด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการท่ียงัเป็นปัญหา และค่านิยมของการเรียน
อาชีวศึกษาท่ีนกัเรียนไม่นิยมเรียน เป็นตน้ 
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 ในขณะเดียวกันทศันะของภาคธุรกิจเอกชนได้สะทอ้นปัญหาด้านแรงงานออกมาด้วย
เหตุผลท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ การผลิตก าลงัคนจากสถาบนัการศึกษาไม่เพียงพอ และไม่ตรงต่อความ
ตอ้งการ คุณภาพของนักศึกษาท่ีผลิตออกมายงัท างานไม่ได ้แรงงานมีฝีมือผลิตออกมาไม่ทนัต่อ
เทคโนโลยีของสถานประกอบการ บริษทัต้องน ามาฝึกต่อ ดว้ยปัญหาเหล่าน้ีจึงเกิดวิวฒันาการ
ทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตยุคใหม่ ท่ีสถานประกอบการหันมาจดัการศึกษาโดยการสร้าง
สถาบนัการศึกษาของตนเองข้ึน เพื่อผลิตแรงงานท่ีมีความรู้  ทกัษะเฉพาะของธุรกิจ รวมถึงหล่อ
หลอมบุคลากรให้มีค่านิยมท่ีองคก์รตอ้งการ ส่งผลถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างย ัง่ยืน จาก
ความส าคญัของปัญหา ผูว้ิจยัเห็นความจ าเป็นของการท าวิจยัเร่ือง องคป์ระกอบความส าเร็จของการ
จัดการศึกษาระดับปวช.-ปวส. โดยสถานประกอบการ โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างท่ีดีของ
สถาบนัการศึกษาท่ีด าเนินการโดยสถานประกอบการ 5 แห่ง  ไดแ้ก่ วิทยาลยัปัญญาภิวฒัน์เทคโน
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ (ฮอนด้า)  
วิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี และศูนยก์ารเรียน เอสแอนด ์พี เป็นแนวทางให้สถานประกอบอ่ืนๆ  
ท่ีมีความตอ้งการจดัการศึกษาของตนเองไดน้ าไปศึกษาและปรับใชต่้อไป 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบความส า เ ร็จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
น้ี ไดศึ้กษาแนวความคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการอนั ไดแ้ก่ พรบ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) ท่ีสนบัสนุนให้สถานประกอบการสามารถจดั
การศึกษาของตนเองได้ แนวคิดท่ีสถานประกอบการจัดการศึกษาเฉพาะของตนเอง และใช้การ             
จดัการศึกษาน้ีเป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาคน เพื่อเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพขององคก์ร แนวคิด
การจดัการศึกษารูปแบบอาชีวศึกษา ศึกษาหลกัการและรูปแบบการจดัการศึกษาแบบอาชีวศึกษา รวมถึง
ระบบทวิภาคีท่ีเน้นการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาและสถาน
ประกอบการ  เน้นการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบติัในสถานท่ีจริง เม่ือเรียนจบแลว้สามารถท างาน    
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แนวทางการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา 
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

 

ไดท้นัที แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ศึกษานโยบาย แผนการด าเนินงานในการบริหารและ
พฒันาบุคลากรในองคก์ร ความเช่ือมโยงสู่การจดัการศึกษาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาบุคลากรใหมี้
คุณสมบัติเหมาะสมกับท่ีองค์กรต้องการรักษาพนักงานให้ท างานในองค์กรได้ยาวนาน สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการก าลงัคนในองคก์รไดอ้ย่างย ัง่ยืนและสามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์ร
ให้กา้วหน้าต่อไปจากแนวคิดดงักล่าวน าไปสู่การศึกษาเพื่อให้ไดชุ้ดขององคป์ระกอบท่ีน าไปสู่การ
ขยายการจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการใหก้วา้งขวางต่อไป 
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษา 
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

การบริหารสถาบนั 
การศกึษาในสถาน
ประกอบการ 
ขนาดใหญ่ 

การจดัการศกึษาของ
สถาบนัการศกึษาใน
สถานประกอบการ 

ขนาดใหญ่ 

 
การบริหารทรัพยามนษุย์
ของสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงต่อ

สถาบนัการศกึษา 

แนวคดิการจดัการศึกษาโดยสถานประกอบการ 
- แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต (สุวฒัน ์วฒันวงศ,์ 
  2551, สุนทร สุนนัทช์ยั: 2543) 
- แนวคิดมหาวิทยาลยับรรษทั 
   “รูปแบบของการจดัการศึกษาท่ีบริหารในสถาน 
   ประกอบการ ไดแ้ก่ การจดัฝึกอบรมเท่านั้น 
   การจดัฝึกอบรมควบคู่กบัการพฒันาผูบ้ริหาร 
   การจดัการศึกษาโดยไดรั้บประกาศนียบตัร 
   และการจดัการศึกษาเพื่อไดรั้บปริญญา 
   (Galagan P.:2011, Allen M.:2002,  
   Melster J.:1998) 

แนวคดิการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา  (ส านกังาน 
คณะกรรมการอาชีวศึกษา:2555, ปรียาพร  
วงศอ์นุตรโรจน:์2542,  วีระพนัธ์ สิทธิพงศ:์2541) 
- หลกัการจดัอาชีวศึกษา 
- การจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาคี โดยการ 
  ร่วมมือของสถาบนัการศึกษาและสถาน 
  ประกอบการ 
 

แนวคดิการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (สมชาย 
หิรัญกิตติ:2542, วิโรจน์ ลกัขณาอดิศร:2550, 
Cappelli P.:2007) 
- กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
- การวางแผนอตัราก าลงัและการสรรหาวา่จา้ง 
- การพฒันาบุคลากร 
- ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
- การดึงดูดและรักษาพนกังาน 
- การประเมินผลการปฏิบติังาน 
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ผลการวจิัย 
 ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
 จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาทั้ง 5 แห่ง  เก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จในการจดัการศึกษาระดบัปวช.-ปวส.  โดยสถานประกอบการ  ผูบ้ริหารไดใ้หข้อ้คิดเห็น
ถึงองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัและส่งผลต่อความส าเร็จ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 1  ผลการสรุปองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
                  ขนาดใหญ่ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร(เรียงล าดบัจากความถ่ีและความส าคญั) 

องค์ประกอบ 
กลุ่มการค้าและการบริการ กุล่มการผลติ 

สถานศึกษา 1 สถานศึกษา 2 สถานศึกษา 3 สถานศึกษา 4 สถานศึกษา 5 
1.  นโยบาย ผูป้ระกอบการ 

บริษทัเอาจริงกบั
ระบบการศึกษา
แบบทวภิาคีรวมถึง
การสนบัสนุน
ทรัพยากรทุกดา้น 

- เนน้ความส าคญั
ของการจกัารศึกษา 
เป็นฐานส าคญัของ
การเจริญเติบโต
ทางธุรกิจ 
- การใหค้นใน
องคก์รเขา้ใจและ
เคารพการจดัการ 
ศึกษาขององคก์ร 

การมีคณะกรรมการ
บริหาร ท่ีเป็นผู ้
ก  าหนดนโยบาย 

การมีนโยบายท่ี
ชดัเจน คือ การเนน้
เครือข่าย 

การมีนโยบายท่ี
เนน้การสร้าง
คุณค่าใหส้งัคม 

2.  ผูน้  า/ผูบ้ริหาร ใหก้ารสนบัสนุน
การจดัการศึกษา
อยา่งเตม็ท่ี   

ใหก้ารสนบัสนุน
การจดัการศึกษา
อยา่งเตม็ท่ี  และ
ก าหนดนโยบาย แนว
ทางการท างานต่าง  ๆ  

- มีวสิยัทศัน์
กวา้งไกล 
- สามารถแกไ้ข
ปัญหาและ
ตดัสินใจไดท้นัที 

มีความเอาจริงเอาจงั
ต่อด าเนินงานใน
สถาบนัการศึกษา 
ทุกเร่ืองรวมถึงการ
เป็นตน้แบบท่ีดี 

มีวสิยัทศัน์ท่ี
กวา้งไกลและมี
มุมมองท่ีไม่
เหมือนท่ีอ่ืน 

3.  นกัเรียน มีความเขา้ใจต่อ
ระบบทวภิาคีวา่ไม่
เหมือนระบบปกติ
ท่ีเคยผา่นมา 

มีคุณภาพเม่ือเรียน
จบแลว้สามารถ
ท างานไดจ้ริง 

คือผลผลิตท่ีส าคญั 
ความสามารถของ
นกัเรียนตอ้งเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร 

เม่ือเรียนจบแลว้ได้
งานท า 100% 

เม่ือเรียนจบแลว้ได้
งานท า 100%  
ความเร็วในการได้
งานท า อตัรา
เงินเดือน ต าแหน่ง 

4.  งบประมาณ มีงบประมาณ
พร้อมในการ
ด าเนินการ 

ไดรั้บการสนบัสนุน
ดา้นงบประมาณและ
ระดบัผูบ้ริหารตอ้ง
ทราบงบประมาณ
และการเขา้ถึงก าไร 
(profit) 

งบประมาณท่ี
ไดรั้บการ
สนบัสนุนจาก
บริษทัแม่  

งบประมาณตอ้ง
ไดรั้บการ
สนบัสนุนอยา่ง
เพียงพอ    
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ตารางท่ี 1  ผลการสรุปองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
                  ขนาดใหญ่ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร(เรียงล าดบัจากความถ่ีและความส าคญั) (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
กลุ่มการค้าและการบริการ กุล่มการผลติ 

สถานศึกษา 1 สถานศึกษา 2 สถานศึกษา 3 สถานศึกษา 4 สถานศึกษา 5 
5.  การบริหารงาน การมีระบบการ 

บริหารจดัการท่ีดี 
การบริหารงานดว้ย 
PDCA  เนน้องคร์วม
ของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในองคก์ร  โดย
ทุกฝ่ายตอ้งมีส่วน
ร่วมในการบริหาร 
ง านแบบ PDCA    
จดัตั้งเป็นคณะ 
กรรมการในการ
แกไ้ขปัญหา 

- การบริหารงาน
ใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว้
ตามวถีิขององคก์ร
แม่ 
- การบริหารงานท่ี
เช่ือมโยงกบักล
ยทุธ์ขององคก์ร
หลกั 

  

6.  ผูส้อน  มีความรู้ ทกัษะ 
ความเช่ียวชาญใน
การปฏิบติัตาม
บริบทขององคก์ร
นั้นๆ  สามารถบ่ม
เพาะนกัเรียนให้
เกิดความรู้ เกิด
ทศันคติท่ีดีและ
สามารถปฏิบติัได้
รวมถึงในการฝึกงา
นั้นผูส้อนตอ้งเนน้
การสอนงาน  
ไม่ใช่การสัง่งาน 

มีประสบการณ์
ตามมาตรฐานฝีมือ
ท่ีองคก์รก าหนด 

ผูส้อนท่ีมีความ
รับผดิชอบสูง 

 

7.  กลยทุธ์ WIN-WIN WIN-WIN 
ตอ้งสนบัสนุน 
กลยทุธ์องคก์ร 

  การมี Strategic 
formula และด าเนิน 
การตามกลยทุธ์ท่ี
วางแผนไว ้

8.  วฒันธรรม
องคก์ร 

    การสร้างวฒันธรรม
ภายในท่ีเขม้แขง็ 
และปลูกฝังให้
นกัเรียนมี
คุณลกัษณะตาม
วฒันธรรมนั้น คือ 
การมี industry mind 
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ตารางท่ี 1  ผลการสรุปองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
                  ขนาดใหญ่ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร(เรียงล าดบัจากความถ่ีและความส าคญั) (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
กลุ่มการค้าและการบริการ กุล่มการผลติ 

สถานศึกษา 1 สถานศึกษา 2 สถานศึกษา 3 สถานศึกษา 4 สถานศึกษา 5 
9.  การเช่ือมโยง
กบันโยบายของ
ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์

มีการเช่ือมโยงกบั
การวางแผน
ก าลงัคนของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

    

10. เครือข่าย   เนน้ความจริงใจท่ี
มีต่อเครือข่าย 

  

11. ผูป้กครอง มีความเขา้ใจต่อ
ระบบทวภิาคีวา่ไม่
เหมือนระบบปกติ
ท่ีเคยผา่นมา 

    

12. สงัคม/ชุมชน ตอ้งช่วยกนัสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหก้าร
เรียนในระบบน้ีมี
ศกัด์ิเทียบเท่ากบั
การเรียนในระบบ
มธัยมหรือ
อาชีวศึกษาทัว่ไป   

    

13. หลกัสูตร   หลกัสูตร ตอ้งท า
ใหน้กัศึกษามี 
งานท า 100%  
สามารถท างานได้
ทนัทีตั้งแต่วนัแรก
ท่ีเขา้งาน มีความ 
สามารถตาม
มาตรฐานท่ีองคก์ร
ก าหนดและมี
บุคลิกภาพท่ีอ่อน
นอ้มและมี
คุณธรรมในอาชีพ 

  

14. กฎหมาย กฎหมายใน
ประเทศท่ีบงัคบัให้
บริษทัมีการจดัการ 
ศึกษาระบบทวภิาคี   
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ตารางท่ี 1  ผลการสรุปองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
                  ขนาดใหญ่ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร(เรียงล าดบัจากความถ่ีและความส าคญั) (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
กลุ่มการค้าและการบริการ กุล่มการผลติ 

สถานศึกษา 1 สถานศึกษา 2 สถานศึกษา 3 สถานศึกษา 4 สถานศึกษา 5 
15. การประเมินผล     การประเมินผล

การจดัการศึกษา
ตอ้งมีการประเมิน 
ผลจากภายนอก
องคก์ร  ผูเ้ก่ียวขอ้ง
โดยตรง เช่น สมศ. 
ผูป้กครอง ชุมชน 
หน่วยงานการศึกษา 
เป็นตน้ 

16. บุคลากร    มีความรับผดิชอบสูง  
17. สถานท่ี/ 
ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

  สถานศึกษา รวมถึง
ส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง  ๆท่ีมี
เพียงพอ  บรรยากาศ
แวดลอ้มท่ีผอ่นคลาย 
การจดัใหมี้กิจกรรม
ต่างๆ ส าหรับนกัเรียน 
หลงัเลิกเรียน 

  

18. การตลาด   การสร้างภาพลกัษณ์ 
ท่ีดีใหแ้ก่องคก์รและ
ประชาสมัพนัธใ์ห้
นกัเรียน  ผูป้กครอง 
กลุ่มเป้าหมายได้
ทราบขอ้มูลการ 
รับสมคัร 

  

 

 ผูว้ิจัยสรุปองค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการศึกษาท่ีได้จากก ารสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารโดยจดักลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ตามกรอบแนวคิดการวิจยั  และมีองคป์ระกอบเพิ่มเติมดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2  สรุปองคป์ระกอบความส าเร็จของการจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
                  ขนาดใหญ่ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
การบริหารสถาบนัการศึกษา

ในสถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่ 

การจัดการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของสถาบนัการศึกษา 

ขนาดใหญ่ทีเ่ช่ือมโยงกบั
สถาบนัการศึกษา 

องค์ประกอบเพิม่เติม 

1.  นโยบาย 
 

1.  นกัเรียน 1.  การเช่ือมโยงกบันโยบาย 
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

1.  วฒันธรรมภายใน
สถาบนัการศึกษา 

2.  ผูน้  า/ผูบ้ริหาร 2.  ผูส้อน  2.  ผูป้กครอง 
3.  งบประมาณ 3.  หลกัสูตร  3.  สงัคม/ชุมชน 
4.  การบริหารงาน 4.  สถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวก  4.  กฎหมาย 
5.  กลยทุธ์    
6.  เครือข่าย    
7.  การประเมินผล    
8.  บุคลากร    
9.  การตลาด    

 ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์องคป์ระกอบความส าเร็จจากแบบสอบถามผูบ้ริหารและอาจารย ์
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีไดต่้อไปน้ี มาจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม
จ านวน 239 ชุด สามารถสรุปไดเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 7 ชุด โดยแบ่งตามกลุ่ม
ดงัน้ี 
 1. กลุ่มการบริหารจดัการสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ     จ  านวน 3 ชุด 
 2. กลุ่มการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ จ านวน 3 ชุด 
 3. กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รท่ีเช่ือมโยงต่อ            จ านวน 1 ชุด 
                    การบริหารสถาบนัการศึกษา    
  
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ 
                 ขนาดใหญ่  องคป์ระกอบชุดท่ี 1  ช่ือว่า....................................................   

องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 
1. มีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพส าหรับบุคลากรในสถาบนัอยา่งชดัเจน .791 
2. มีระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดึงดูดต่อบุคลากรใหเ้กิดความรักสถาบนั .785 
3. ผูบ้ริหารมีทกัษะการตดัสินใจในการก าหนดแนวทางหรือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดีเยีย่ม .761 
4. บุคลากรไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสมตามผลงาน .754 
5. การบริหารเสมือนคนในครอบครัว ใหค้วามเป็นกนัเองอยา่งใกลชิ้ดเพื่อกระตุน้และ 

จูงใจบุคลากร 
.740 
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6. ผูบ้ริหารมีทกัษะในการชกัจูง โนม้นา้ว กระตุน้บุคลากรใหท้ างานท่ีมอบหมายได้
ส าเร็จตามเป้าหมาย  (การวนิิจฉยัสัง่การ) 

.736 

7. ผูบ้ริหารทุกระดบัขององคก์รใหก้ารสนบัสนุนงานและกิจกรรมของสถาบนัทุกเร่ือง
และร่วมประสานงานอยา่งเขม้แขง็ 

.710 

8. ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบติัของความเป็นมืออาชีพและส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม 

.705 

9. บุคลากรของสถาบนัเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของสถาบนั .705 
10. ผูบ้ริหารมีการบริหารงานภายในสถาบนัสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร .704 
11. จดังบประมาณเพยีงพอและคล่องตวัในการบริหารในโอกาสพิเศษต่างๆ .703 
12. มีการจดัคนท่ีมีความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีท า .700 
13. มีการมอบหมายภารกิจท่ีเหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล .693 
14. บุคลากรของสถาบนัและพนกังานในองคก์รเขา้ใจและเช่ือมัน่การจดัระบบการศึกษา

ขององคก์ร 
.675 

15. มีการจดัประชุมเพื่อส่ือสารนโยบายและแนวทางการท างานอยา่งสม ่าเสมอ .672 
16. มีการประสานงานและส่งมอบงานต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบ และบรรลุเป้าหมาย

ของงาน 
.666 

17. มีการรายงานผลการปฏิบติังานใหบุ้คลากรภายในองคก์รทราบ .660 
18. ไดรั้บงบประมาณอยา่งเพียงพอเพือ่สนบัสนุนกิจกรรมทางวชิาการ เช่น การวจิยั การ

ประชุมวชิาการ เป็นตน้ 
.659 

19. มีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัระบบการศึกษาและความคุม้ค่าในการลงทุน
ระยะยาว 

.654 

20. มีการจดัฝึกอบรมพฒันาบุคลากรในสถาบนัอยา่งสม ่าเสมอ .652 
21. การไดรั้บเงินสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ เอกชน ศิษยเ์ก่าและผูป้กครอง 

เป็นตน้ 
.650 

22. มีการกระจายอ านาจใหก้บับุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ ไดรั้บผดิชอบในการท างาน .637 
23. การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตบ้อร์ดอ านวยการท่ีมีผูบ้ริหารสถาบนัและองคก์รร่วม

รับทราบและช้ีแนะ 
.622 

24. มีการส่ือสารภายในองคก์รอยา่งทัว่ถึงทุกระดบั .618 
25. มีโครงสร้างและหน่วยงานยอ่ยชดัเจน เหมาะสม .608 
26. มีการรายงานผลการปฏิบติังานใหผู้บ้ริหารระดบัสูงทราบทุกเดือนอยา่งสม ่าเสมอ .596 
27. การสร้างความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์รเพื่อไดรั้บการสนบัสนุน

ช่วยเหลือดา้นต่างๆ 
.586 

28. มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีดีเพือ่รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก .574 
29. การจดัโครงสร้างของสถาบนัท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมขององคก์รหลกั .573 
30. องคก์รสร้างความสมัพนัธ์เชิงเครือข่ายกบัองคก์รอ่ืนท่ีอยูใ่นวงการเดียวกนัเพือ่การ

สนบัสนุนช่วยเหลือในการจดัการศึกษา 
.573 
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ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ 
                 ขนาดใหญ่ องคป์ระกอบชุดท่ี 1 (ต่อ)           

องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 
31. พนกังานท่ีไดรั้บมอบอ านาจมีอ านาจการตดัสินใจเพยีงพอในการท างาน .571 
32. มีมาตรฐานการศึกษาท่ีเนน้หลกัวชิาการอยา่งจริงจงัและน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ .567 
33. มีการสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อความร่วมมือในดา้นต่าง  ๆ .554 
34. องคก์รสร้างความสมัพนัธ์เชิงเครือข่ายกบัองคก์รอ่ืนท่ีอยูใ่นวงการเดียวกนัเพือ่การ

สนบัสนุนช่วยเหลือในการจดัการศึกษา 
.573 

35. พนกังานท่ีไดรั้บมอบอ านาจมีอ านาจการตดัสินใจเพยีงพอในการท างาน .571 
36. มีมาตรฐานการศึกษาท่ีเนน้หลกัวชิาการอยา่งจริงจงัและน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ .567 
37. มีการสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อความร่วมมือในดา้นต่าง  ๆ .554 

 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ 
                 ขนาดใหญ่  องคป์ระกอบชุดท่ี 2       

องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 
1.  นโยบายของสถาบนัสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัขององคก์ร .776 
2.  ปรัชญาและเป้าหมายของสถาบนัสอดคลอ้งกบัวสิยัทศันข์ององคก์ร .749 
3. แผนกลยทุธ์ของสถาบนัเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์ร .733 
4. การก าหนดบทบาท หนา้ท่ี ภารกิจของสถาบนัมีความชดัเจน .732 
5. การมีเป้าหมายในการเพิ่มศกัยภาพระบบการท างานของสถาบนัควบคู่กบัการยกระดบั

การศึกษาของพนกังานในองคก์ร 
.732 

6. มีนโยบายการบริหารจดัการเชิงรุก ปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นเอกภาพ .731 
7. การวางเป้าหมายของสถาบนัสมเหตุสมผล สามารถปฏิบติัไดจ้ริง .710 
8. แผนการด าเนินงานมีความชดัเจน สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง .690 
9. แผนกลยทุธ์ขององคก์รเนน้การพฒันาบุคลากรและเช่ือมโยงมายงัแผนการด าเนินงานของสถาบนั .681 
10. มีนโยบายท่ีครอบคลุมสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยผา่นการวเิคราะห์อยา่งละเอียด .667 
11. มีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูเ้รียนเสมือนปฏิบติัต่อลูกคา้ในลกัษณะการบริหารธุรกิจ .644 
12. มีการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน/แผนกลยทุธ์เป็นระยะเพือ่ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง .615 
13. บุคลากรในสถาบนัท่ีไดรั้บมอบอ านาจมีความเขา้ใจพนัธกิจ เป้าหมาย และวธีิการด าเนินงาน

ท่ีชดัเจน 
.606 

14. มีนโยบายการบริหารสถาบนัเสมือนกบัการบริหารธุรกิจ .583 
15. การแบ่งงานและหนา้ท่ี ความรับผดิชอบมีความชดัเจน .576 
16. มีกระบวนการไปสู่การจดัการความรู้ (Knowledge Management) ใหเ้กิดการแลกเปล่ียน

ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบนัการศึกษา 
.559 

17. มีการจดัท าแผนกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่สงัคม (CSR) อยา่งต่อเน่ือง .471 
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการบริหารสถาบนัการศึกษาในสถานประกอบการ 
                  ขนาดใหญ่ องคป์ระกอบชุดท่ี 3       

องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 
1.  มีพนกังานขายมืออาชีพ รวมถึงใชว้ธีิขายตรงกบักลุ่มเป้าหมายของสถาบนั .791 
2.  มีการท าวจิยัการตลาดเพือ่ทราบทิศทางความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย .731 
3. มีการโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ เพือ่สร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัดว้ยวธีิการท่ีดึงดูด 

ต่อเน่ืองและสมดุลย ์
.637 

4. บริหารสถาบนัใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท าก าไรใหอ้งคก์ร    (Profit Center ) .636 
5. มีการรายงานพร้อมวิเคราะห์ผลและแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงาน

ต่อกลุ่มผูบ้ริหารสถาบนั 
.621 

6. มีส่วนงานรับผดิชอบปรับปรุงผลการปฏิบติังาน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย .608 
7. มีการโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรและประโยชน์ของการเรียนท่ีสถาบนัต่อ

ผูป้กครองและนกัเรียน 
.606 

8. การบริหารสถาบนัอยูภ่ายใตห้น่วยธุรกิจ (Business unit) ในองคก์ร เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของหน่วยงานปฏิบติัการในองคก์รโดยตรง 

.600 

9. มีการประชาสมัพนัธ์ดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย .586 
10. มีการก าหนดแผนงานของการสร้างเครือข่ายท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถาบนั .585 
11. มีการจดัท ารายงานประจ าปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชน .584 
12. มีการใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย .539 
13. มีการจดัอนัดบัเปรียบเทียบ (Benchmarking) การด าเนินงานกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 

เพื่อพฒันาระบบการท างานและการเรียนการสอน 
.537 

 

 จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบในกลุ่มการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถาน
ประกอบการ ซ่ึงมีตวัแปรทั้งหมด 64 ตวั  สามารถสร้างองคป์ระกอบชุดใหม่ได ้3 ชุด ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถาน 
                 ประกอบการขนาดใหญ่ องคป์ระกอบชุดท่ี 4      

องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 
1.  ผูส้อนมีความรู้ทางทฤษฎี และทกัษะท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานในองคก์รเป็นอยา่งดี

และมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 
.812 

 
2. มีการจดัการเรียนรู้จากการท างาน (Work-based learning) .794 
3. ผูส้อนเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทั้งในสายการศึกษาและสายธุรกิจ .786 
4. มีการจดัการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง (On-the–job training) .781 
5. มีการใชน้วตักรรมและแหล่งเรียนรู้ท่ีท าใหเ้กิดความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานไดจ้ริง .765 
6. ผูส้อนสามารถถ่ายทอดความรู้ดว้ยเทคนิคท่ีหลากหลายและสามารถเป็นตน้แบบท่ีดี .765 
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ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถาน 
                 ประกอบการขนาดใหญ่ องคป์ระกอบชุดท่ี 4 (ต่อ)     

องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 
7. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหเ้กิดความร่วมมือในการ แลกเปล่ียนประสบการณ์กนั

ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
.761 

 
8. มีการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจขององคก์ร สามารถน าไปใชใ้นการ

ปฏิบติังานไดจ้ริง 
.756 

9. มีการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นศูนยก์ลาง (Problem-based learning) .753 
10. ผูส้อนเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทั้งในสายการศึกษาและสายธุรกิจ .748 
11. มีการออกแบบหลกัสูตรใหต้รงกบัสมรรถนะในต าแหน่งงานท่ีองคก์รตอ้งการ .743 
12. ผูมี้คุณวฒิุและประสบการณ์ตรงกบัวชิาท่ีสอน .740 
13. ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดและออกแบบหลกัสูตร .732 
14. มีจิตวญิญาณของความเป็นครู เมตตาธรรม คุณธรรมและจริยธรรม .712 
15. เนน้การหล่อหลอมนกัเรียนใหไ้ดคุ้ณสมบติัตามหลกัปรัชญาของสถาบนัการศึกษา .711 
16. มีทีมงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทีมีเจตคติท่ีดี พร้อมทุ่มเทดูแลนกัเรียนอยา่งจริงจงัและเสียสละ .710 
17. มีการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันานกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจขององคก์ร .710 
18. มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมในการท างาน .704 
19. มีรูปแบบการเรียนการสอนและช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งในหอ้งเรียน  

นอกหอ้งเรียนและทางอินเทอร์เน็ต 
.698 

20. มีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร เม่ือเรียนจบแลว้สามารถปฏิบติังานไดท้นัที .695 
21. นกัเรียนมีวธีิการคิดวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหาในการท างานอยา่งเป็นระบบ .685 
22. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์รมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการประเมินผลการ

เรียนและการฝึกงานของนกัเรียน 
.683 

23. มีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รอยูเ่สมอ .679 
24. มีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัร่วมกบับุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบนั 
.669 

 
25. มีการจดัตั้งคณะท างานจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดวตัถุประสงค ์นโยบาย แผนงาน 

เป้าหมายและรายละเอียดของแผนงาน 
.669 

 
26. นกัเรียนไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึงและตรงกบัสภาพปัญหา .668 
27. การจดักิจกรรมนกัเรียนสนบัสนุนวตัถุประสงคข์องสถาบนัการศึกษา .667 
28. มีการสอดแทรกวฒันธรรมองคก์รในหลกัสูตรเพื่อใหน้กัเรียนซึมซบัความเป็นองคก์ร .666 
29. มีการส่งเสริมและพฒันาใหน้กัเรียนรู้จกัตนเอง  มีการพฒันาความสามารถทางอารมณ์  

คุณธรรม จริยธรรม และการเอาชนะอุปสรรค 
.659 

 
30. มีระบบการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลและระบบคดักรองนกัเรียนท่ีมี ปัญหาและไม่มี

ปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
.657 
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ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถาน 
                 ประกอบการขนาดใหญ่ องคป์ระกอบชุดท่ี 4 (ต่อ)     

องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 

31. นกัเรียนมีคุณภาพสูง ทั้งดา้นความรู้  ทกัษะการประกอบอาชีพ และทศันคติ .647 
32. หน่วยงานปฏิบติัการมีส่วนร่วมในการก าหนดเน้ือหาหลกัสูตร .614 
33. มีการจดัประเมินการด าเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย .613 
34. ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมนกัเรียน .602 
35. มีระบบการคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เพือ่ใหไ้ดส้มรรถนะตามท่ี  องคก์รตอ้งการ .599 
36. กิจกรรมนกัเรียนสร้างประสบการณ์ในการพฒันาตนเอง ทั้งดา้นส่วนตวั อารมณ์สงัคม 

และวชิาการ 
.593 

37. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรคแ์ละจดักิจกรรมท่ีตรงกบัความตอ้งการ .540 

ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถาน 
                  ประกอบการขนาดใหญ่  องคป์ระกอบชุดท่ี 5      

องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 
1. วฒิุการศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จ .834 
2. การมีงานท าและโอกาสความกา้วหนา้ทางอาชีพ .830 
3. มีผลตอบแทนในการท างานขณะเรียน .818 
4. ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร .803 
5. ช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา .778 
6. มีทุนการศึกษา .737 
7. การออกแบบหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รและน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน

ไดจ้ริง 
.734 

8. มีการวเิคราะห์ผลของความคุม้ค่าในการลงทุนท่ีองคก์รจะไดรั้บ .701 
9. สถานท่ีอยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก ไม่ไกลจากชุมชน มีส่ิงอ านวยความสะดวก .691 
10. พนกังานในองคก์รมีความเขา้ใจการจดัการศึกษาขององคก์ร .685 
11. นกัเรียนไดรั้บสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัพนกังานขององคก์ร และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น

อาหารกลางวนัท่ีพกั ชุดยนิูฟอร์ม เป็นตน้ 
.669 

 
12. การคดัเลือกผูส้อนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเชิงธุรกิจและมีทกัษะสูงในการถ่ายทอด .668 
13. การเตรียมบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั

การศึกษา 
.667 

14. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน องคก์รในธุรกิจเดียวกนั  ชุมชน  ผูมี้ส่วน
ได ้ส่วนเสีย เป็นตน้ 

.656 
 

15. การจดัโครงสร้างภายในสถาบนัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัการบริหารอยา่งคล่องตวัและเกิด
ประสิทธิภาพ 

.636 

16. มีแหล่งเรียนรู้พร้อมส าหรับการเรียนและการพฒันาการปฏิบติังาน เช่นหอ้งสมุด  
หอ้งปฏิบติัการ และหอ้งคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็นตน้ 

.612 
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ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสถาน 
                  ประกอบการขนาดใหญ่ องคป์ระกอบชุดท่ี 6      

องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 
1. ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยทีนัสมยัและเพียงพอต่อการใชง้าน .828 

2. มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ดว้ยรูปแบบท่ี
หลากหลายและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

.813 

3. ส่ืออุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเป็นของจริงท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน .807 

4. สถาบนัสามารถผลิตส่ือและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการศึกษาดว้ยตนเองส าหรับผูเ้รียน .799 

5. สถาบนัสามารถผลิตส่ือและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนส าหรับผูส้อน .766 

6. อาคารสถานท่ีมีประโยชน์ใชส้อยท่ีดีต่อการเรียนการสอน ความเหมาะสม ปลอดภยั 
สะดวกสบาย และเพียงพอต่อการใชง้าน.  

.667 

7. สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดักิจกรรมมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ .647 

8. สถานท่ี อาคาร หอ้งปฏิบติัการส าหรับการเรียนการสอนมีการจดัไดเ้สมือนกบัการปฏิบติังานจริง .638 

9. การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดติ้ดต่อ ประสานงานและร่วมมือกนัรวมทั้งเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

.630 

10. ประเมินผลการจดักิจกรรมทุกคร้ังดว้ยเคร่ืองมือท่ีเทียงตรง มีประสิทธิภาพ .608 

11. มีอตัราการลาออกนอ้ยระหวา่งการเรียน .515 

 

 จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบในกลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รท่ี
เช่ือมโยงต่อการบริหารสถาบนัการศึกษา  ซ่ึงมีตวัแปรทั้งหมด 23 ตวั สามารถสร้างองคป์ระกอบชุด
ใหม่ได ้1 ชุด ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 
                  ขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา องคป์ระกอบชุดท่ี 7    

องค์ประกอบ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 
1. การบริหารสถาบนัการศึกษาขององคก์รใหเ้ป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ของหน่วยงาน

ทรัพยากรมนุษย ์
.914 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ดัท าสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน
ท่ีตอ้งการและจดัการศึกษาเพือ่พฒันานกัเรียนใหไ้ดต้ามสมรรถนะนั้น 

.898 
 

3. สถาบนัเป็นสถานท่ีในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ร .897 
4. สถาบนัมีบทบาทในการจดัหาอตัราก าลงัเพื่อตอบสนองความตอ้งการแรงงานของ

องคก์ร 
.897 

5. การเช่ือมโยง ประสานความร่วมมือระหวา่งสถาบนัและหน่วยงานสรรหาวา่จา้งของ
องคก์รในการสรรหาและคดัเลือกนกัเรียน 

.887 
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ตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 
                  ขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงต่อสถาบนัการศึกษา องคป์ระกอบชุดท่ี 7    

องค์ประกอบ ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ 
6. หน่วยงานฝึกอบรมประสานความร่วมมือในการจดัหลกัสูตรต่างๆใหก้บัสถานศึกษาเช่น  

หลกัสูตรปฐมนิเทศ  หลกัสูตรทดลองงาน  เป็นตน้ 
.882 

 
7. นกัเรียนไดรั้บการบรรจุเขา้ท างานในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัความสามารถเม่ือส าเร็จ

การศึกษา 
.878 

8. ฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหน่วยงานบริหารระบบขอ้มูลของนกัเรียนใหอ้ยูใ่นฐานขอ้มูล
ขององคก์รเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการจ่ายผลตอบแทนต่างๆ 

.870 
 

9. นกัเรียนไดรั้บสวสัดิการจากองคก์ร เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการรักษาสภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

.856 

10. 10. สถาบนัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างและจดัการความรู้ทัว่ทั้งองคก์ร .856 
11. องคก์รมีแผนอตัราก าลงัหรือมีต าแหน่งงานวา่งเพ่ือรองรับบุคคลท่ีสถาบนัผลิตออกมา .852 
12. วิธีการประเมินผลการเรียน การฝึกงานน าหลกัของสมรรถนะ(Competency)  เช่นเดียวกบั

ในองคก์รมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมกบันกัเรียน 
.852 

 
13. มีการประชุมร่วมกนัระหว่างบุคลากรของสถาบนัการศึกษากบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือ

ร่วมกนัหาแนวทางในการพฒันาพนกังานในองคก์ร และจดัการศึกษาในสถาบนัให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์องคก์ร 

.846 

14. สถาบนัเป็นสถานท่ีในการพฒันาความรู้ ทกัษะ เก่ียวกบัองคก์รใหก้บัลูกคา้  คู่คา้  ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียเพ่ือคุณภาพของการบริการและสร้างความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

.844 
 

15. การท่ีพนกังานเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาน้ีเป็นวิธีการในการรักษาพนกังานให้
ท างานอยา่งต่อเน่ืองในองคก์ร 

.842 

16. กลยทุธ์ในการบริหารสถาบนัการศึกษาควรปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งรวดเร็วยดืหยุน่ตาม 
กลยทุธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

.832 

17. การท่ีพนกังานในองคก์รเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาน้ีเป็นการสร้างความกา้วหนา้
ทางอาชีพใหก้บัพนกังาน 

.832 
 

18. ผลของการประเมินจะถูกน ามาพฒันาและปรับปรุงการจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมและตรง
กบัความตอ้งการขององคก์รมากยิง่ข้ึน 

.828 
 

19. การเขา้ศึกษาในสถาบนัการศึกษาน้ีเป็นการสร้างโอกาสดา้นอาชีพต่อนกัเรียน .824 
20. ผลของการประเมินจะน ามาพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  เพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑคุ์ณภาพของ

สถาบนัและท่ีองคก์รตอ้งการ 
.815 

21. นกัเรียนท่ีเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาน้ีจะมัน่ใจวา่เม่ือจบแลว้จะมีงานท าอยา่งแน่นอน .787 
22. ผลการประเมินนกัเรียนถูกบนัทึกไวใ้นระบบของฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์พื่อน ามาพฒันา

ความรู้และทกัษะต่อยอดในการปฏิบติังานเม่ือบรรจุเขา้ท างานแลว้ 
.768 

23. นกัเรียนไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการฝึกงาน   .750 
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ตารางท่ี 36  สงัเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดท่ี 1 

ล าดบั องคป์ระกอบ 

หนังสือ/บทความ งานวจิยั 
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1. ด้านวสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย วตัถุประสงค์                         

 1.  การมีวิสยัทศัน์และทิศทางท่ีชดัเจน  มุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน            /       /      
 2.  มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนด าเนินงานพร้อมตวัช้ีวดั

ความส าเร็จครบทุกภารกิจ 
/                        

2. ด้านวฒันธรรมองค์กร                         

 1.  วฒันธรรมของการเป็นเจา้ของ                       /  
 2.  วฒันธรรมของความรับผดิชอบ                       /  
 3.  วฒันธรรมเนินการใหบ้ริการลูกคา้                       /  
 4.  วฒันธรรมท่ีเนน้การเรียนรู้และรับฟังคนภายในกนัเอง                    /    / 
 5.  ฒนธรรมท่ีเนน้การเรียนรู้และรับฟังคนภายในกนัเอง                        / 
3. ด้านแผนการด าเนินงาน/แผนกลยุทธ์                         

 1.  แผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาตอ้งเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์ร 
และน าไปพฒันาธุรกิจได ้

                        

 2.  การมีแผนการด านเนินงานและสร้างความเติบโตให้กบัสถาบนัการศึกษาอยา่งชดัเจน           /              
 3.  การประชาสมัพนัธใ์หท้ราบถึงช่ือเสียงและรางวลัท่ีไดรั้บ           /              
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ตารางท่ี 36  สงัเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดท่ี 1 (ต่อ) 

ล าดบั องคป์ระกอบ 
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3. ด้านแผนการด าเนินงาน/แผนกลยุทธ์ (ต่อ)                         

 4.  การปฏิบติัตามทฤษฎีแห่งการบริการ (The Service Theory)  คือ การใหบ้ริการท่ีจะเกิด
ประโยชน์กบักลุ่มนั้นๆ โดยการค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

             /           

3. ด้านแผนการด าเนินงาน/แผนกลยุทธ์ (ต่อ)                         

 5.  มีผูจ้ดัการฝ่ายขาย  ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการสร้างสมัพนัธ์และประสานงานกบัสถาบนั
ในทอ้งถ่ินเพ่ือหาความตอ้งการในการฝึกอบรม 

                     /   

 6.  เนน้การสร้างความรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศ                      /   
4.  กจิกรรมการพฒันานิสิต นักศึกษา                         

 1.  มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  /                       
 2.  มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิต 

ท่ีพึงประสงค ์
 /                       

5. ด้านการตลาด/ประชาสัมพนัธ์                         

 1.  การโฆษณาเพ่ือสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัดว้ยวิธีการท่ีดึงดูด ท าอยา่งต่อเน่ืองและ
สมดุลย ์

          /              

 2.  การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการดว้ยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น website การพาชม
สถานศึกษา เป็นตน้ 

            /            
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ตารางท่ี 36  สงัเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดท่ี 1 (ต่อ) 
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5. ด้านการตลาด/ประชาสัมพนัธ์ (ต่อ)                         

 3.  การท าการตลาดต่อเน่ืองตั้งแต่นกัเรียนเขา้เรียนเพ่ือรักษาใหค้งอยูใ่นสถาบนัอยา่ง
ต่อเน่ือง 

            /            

 4.  การสร้างส่ิงดึงดูดใจใหก้บันกัศึกษา เข่น Early admission  ทุนการศึกษา การช่วยเหลือ
ทางการเงินและระบบพ่ีเล้ียง เป็นตน้ 

            /            

 5.  การส่ือสารท่ีตรงประเดน็  มุ่งเนน้ใจความหลกัท่ีตอ้งการส่ือสารและอยา่งทัว่ถึง              /             
 6.  ทุกหน่วยงาน ศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการประชาสมัพนัธ์สถาบนั             /            
 7.  การน าจุดขายของสถาบนัมาเป็นกลยทุธ์ในการท าการตลาด เช่น การเรียนแบบ

ออนไลน ์ การจดัชั้นเรียนแบบยดืหยุน่ ความเป็นมืออาชีพดา้นต่างๆ 
            /            

6. ด้านการบริหารและการจดัการ                         

 1.  สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถผลกัดนัสถาบนัให้
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

/                        

 2.  ระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากราบุคคลเพ่ือพฒันาและธ ารงไวใ้หบุ้คลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

/                        

 3.  การน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา / /                       
 4.  การกระจายอ านวจภายในสถาบนั ใหอิ้สระในการท างาน รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั   /                /      
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ตารางท่ี 36  สงัเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดท่ี 1 (ต่อ) 
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6. ด้านการบริหารและการจดัการ (ต่อ)                         

 5.  การบริหารจดัการของสถาบนัเป็นเชิงรุก คล่องตวั ปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นเอกภาพ         /   /       /      
 6.  การรับสมคัรและจูงใจใหผู้เ้รียนลงทะเบียนเรียนอยา่งต่อเน่ือง และแนะแนวก่อนการ

ลงทะเบียน 
            /            

 7.  การบริการวิชาการและวิชาชีพ มีศูนยจ์ดัหางานใหก้บัผูเ้รียน+  /         /  /            
 8.  ระบบดูแลนกัเรียนรายบุคคลและน าขอ้มลูมาวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน  /          /       /      
 9.  การปฏิบติัตามทฤษฎีของการบริหารแบบยดืหยุน่ (The Theory of Elastic 

Administration)  คือการบริหารอาชีวศึกษาจะตอ้งเปล่ียนแปลงและปรับปรุงไปตามความ
ตอ้งการของสงัคม และใหท้นัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

             /           

 10. การจดัการอาชีวศึกษาควรจดัแบบครบวงจร โดยใหก้ารศึกษา  การนดัพบ  การจดัการ  
การแปรรูป  การผลิต  ตลอดจนแรงงาน 

      /                  

 11. การบริหารงานดา้นอาชีวศึกษาควรเนน้การติดตามผล  ประเมินผล  การวิจยัและพฒันา
งานใหม้ากข้ึน  ตลอดทั้งใหมี้การฝึกอบรมดว้ย 

      /                  

 12. ลกัษณะการท างานในเชิงพาณิชย ์(Commercial work)  และระดบันานาชาติมี
ความส าคญัในเชิงการคา้และการพฒันาทกัษะการท างานของพนกังานใหมี้ความรู้
กวา้งไกลเก่ียวกบัเศรษฐกิจของโลกและสงัคมวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

                     /   

446



 

 

 

ตารางท่ี 36  สงัเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดท่ี 1 (ต่อ) 
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7 ด้านกฎ ระเบียบของการจดัอาชีวศึกษา                         

 1. การจดัใหมี้การอาชีวศึกษาในรูปของโรงเรียน โรงงานควรมี พ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึก
อาชีพ 

      /                  

 2. มีกฎหมายสนบัสนุนใหเ้อกชนฝึกอาชีพ หรือใหเ้อกชนจ่ายค่าแรงแก่เดก็ฝึกหดัต ่ากวา่
ค่าแรงขั้นต ่า  หรือลดหยอ่นภาษีใหแ้ก่องคก์รเอกชนท่ีฝึกอาชีพ 

      /                  

 3. กฎระเบียบใหค้รูผูส้อนในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาตอ้งเพิ่มพนูความรู้  โดย
ฝึกอบรม  หรือศึกษาเพ่ิมเติมระยะสั้นๆ ทุก 3.5 ปี 

      /                  

 4. กฎระเบียบใหส้ถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาไดเ้ป็นแนวทางในการหางบประมาณตาม
นโยบายตนเอง  นอกเหนือจากการใชง้บประมาณผน่ดิน 

      /                  

8. ด้านการเรียนรู้/การสอน                         

 1. รูปแบบวิธีการเรียนการสอนและช่องทางการเรียนรู้ท่ีแตกต่าง หลากหลายเหมาะสมกบั
กลุ่มผูเ้รียน 

    /                   / 

 2. การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based learning ) ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

             /          / 

 3. มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร   /                        
 4. มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั /                        
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ตารางท่ี 36  สงัเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดท่ี 1 (ต่อ) 
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8. ด้านการเรียนรู้/การสอน (ต่อ)                         

 5. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนซ่ึงบุคคล  
องคก์ร  และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

/                        

 6. มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ์ /                        
 7. มีระบบสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าท าการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน /                        
 8. เนน้การน าส่ิงท่ีเรียนรู้มาแลว้มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาจริง      /                   
 9. ผูเ้รียนเป็นผูริ้เร่ิมและจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง    /  /                   
 10. การสร้างการเรียนรู้ในทุกรูปแบบทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน      /                   
 11. ใชเ้ทคนิคการสอนแบบสะทอ้นกลบั (Reflection)    /                     
 12. จดัฝึกนิสยั ใหผู้เ้รียนไดมี้การฝึกซ ้ าๆ เพ่ือใหเ้กิดทกัษะอาชีพท่ีเหมือนกบัการท างานใน

ชีวิตจริง 
             /           

 13. กระบวนการจดัการเรียนการสอนควรค านึงถึงจริยธรรม และคุณธรรมเพ่ือเป็นพลเมือง
ท่ีมีคุณภาพ 

      /                  

 14. วิธีการเรียนการสอนตอ้งยดืหยุน่ตามเทคโนโลย ี ผูเ้รียน  สถานประกอบการ  รวมไป
ถึงบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

                 /       
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9 ด้านหลกัสูตร                         
 1. หลกัสูตรและการบริการของสถานศึกษาควรสอดคลอ้งกบัธุรกิจขององคก์ร  /                       
 2. เนน้ทั้งวิชาการและภาคปฏิบติั   /                      
 3. จดัเน้ือหาสาระของหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน     /                    
 4. เน้ือหาสาระทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ ประเมินจุดอ่อน จุดแขง็ใหต้รงกบัความตอ้งการของ

ผูเ้รียน 
    /           /         

 5. หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนทั้งปัจจุบนัและอนาคต           / /       /      
 6. หลกัสูตรท่ีเนน้การปฏิบติัจริง น าไปใชไ้ดจ้ริง เป็นการศึกษาเพ่ืออาชีพ และตรงกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
  /    /         /  /    /   

 7. การพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาควรใหห้น่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 
โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นผูใ้ชผ้ลผลิตของหลกัสูตร 

      /   /               

 8. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรอาชีวศึกษาควรมุ่งเพ่ือพฒันาสมรรถนะในการประกอบอาชีพและ
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมในสังคมไทย 

      /                  

 9. การจดัการศึกษามีความหลากหลายทั้งในและนอกระบบ ทวิภาคี เทียบโอนประสบการณ์
และทางไกลและการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 

   /         /   /  /       

 10. การจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น/หลกัสูตรการฝึกงาน  /                       
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9 ด้านหลกัสูตร (ต่อ)                         

 11. แต่ละหลกัสูตรมีลกัษณะเฉพาะดา้นเทคนิคการสอนแตกต่างกนัออกไป เช่น หลกัสูตร
สามญั และหลกัสูตรวชิาชีพ 

     /                   

 12. หลกัสูตรทางเทคนิคและอาชีวศึกษาท่ีเหมาะสมกบัยคุโลกาภิวตัน ์    /                     
 13. เน้ือหาวิชาตอ้งเขียนโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีท างานอยูใ่นวงการนั้นๆ                         
 14. การสร้างหลกัสูตรตอ้งออกแบบร่วมกบับริษทั ซ่ึงอาจเป็นบริษทัเด่ียว  หรือเป็นกลุ่ม

ธุรกิจ  โดยจดัเป็น panel  ซ่ึงมีตวัแทนจากบริษทั  สหภาพแรงงาน (Trade union) ศูนย์
จดัหางาน ทั้งการออกแบบ พฒันา และประเมินผล 

             /           

 15. ถา้ลูกคา้ไม่มาฝึกอบรมท่ีสถาบนั สถาบนัสามารถเปล่ียนโดยเขา้ไปใหก้ารฝึกอบรมยงั
สถานท่ีของลูกคา้ได ้

         /            /   

10 ด้านผู้สอน                         
 1. มีการคดัเลือกผูม้าเป็นครูอยา่งพิถีพิถนั มีทกัษะประสบการณ์สูงและทกัษะการสอนท่ีดี    /                     
 2. การจดัหลกัสูตรเตรียมครูผูส้อนเนน้การจดัประสบการณ์ดา้นปฏิบติัควบคู่ไปกบัทฤษฎี    /                     
 3. มีวฒิุและประสบการณ์ตรงตามสาขาท่ีสอน   /                      
 4. สถาบนัส่งเสริมความกา้วหนา้ดว้ยการส่งไปอบรม ศึกษาต่อหรือดูงาน   /                      
 5. สถาบนัจดัใหมี้ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นท่ีพึงพอใจ   /                      

450



 

 

 

ตารางท่ี 36  สงัเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดท่ี 1 (ต่อ) 

ล าดบั องคป์ระกอบ 

หนังสือ/บทความ งานวจิยั 

ส า
นกั

งา
นค

ณะ
กร
รม

กา
รก
าร
ศึก

ษา
แห่

งช
าติ
, 2
54
5 

ส า
นกั

งา
นค

ณะ
กร
รม

กา
รอ
าชี
วศึ
กษ

า, 
25
55

 

ส า
นกั

งา
นค

ณะ
กร
รม

กา
รอ
าชี
วศึ
กษ

า, 
25
36

 

สุว
ฒัน

 ์ ว
ฒน

วง
ศ,์ 
25
51

 

ปรั
ชญ

า  
เวส

ารั
ชช

,์ 2
54
5 

วีร
ะเท

พ 
 ป
ทุม

เจริ
ญว

ฒัน
า, 
25
45

 

ปรี
ยา
พร

  ว
งศ
อ์นุ

ตร
โร
จน

์, 2
54
2 

วีร
ะพ

นัธ
 ์ สิ

ทธิ
พง

ศ,์ 
25
41

 

บร
รเล

ง  
ศร
นิล

, 2
54
1 

Ho
ffm

an
 N

., 2
00

1 

Kr
ist

ian
 E.

, 2
01

1 

Fu
lla

n M
., 2

01
0 

M
un

so
n C

., 2
01

0 

Pr
os

ser
 &

 Q
uig

ley
, 1

94
9 

W
alt

ers
 D

. a
nd

 R
ain

bir
d M

., 2
00

7 

W
ils

on
 L.

 A
., 2

00
00

 

ชยั
ฤท

ธิ์  
แส

งส
วา่
ง, 
25
54

 

ดว
งน

ภา
  ม

กร
านุ
รัก
ษ,์
 25

54
 

ชูช
าติ
  พ

่ วง
สม

จิต
ร, 
25
53

 

อชั
ณพ

ร  
องั
กิน

นัท
แ์ล

ะค
ณะ

, 2
55
1 

พิพ
ฒัน

์  ฉ
 ่าเมื

อง
ปัก

, 2
55
1 

La
nc

ast
er 

D.
, 2

00
4 

Ga
lag

an
 P.

, 2
00

1 

อา
รย
า  
เจริ

ญก
ลุ, 
25
55

 

10 ด้านผู้สอน (ต่อ)                         
 6. สามารถถ่ายทอดความรู้และติดตามเน้ือหาวิชาการใหม่ๆ เสมอ     /                    
 7. คน้ควา้วิจยัเพ่ือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ และประยกุตใ์หเ้หมาะกบักลุ่มผูเ้รียน     /                    
 8. การพฒันาและเพ่ิมทกัษะ ภาวะผูน้ าและความรู้ของผูส้อน            /             
 9. การดึงผูส้อนท่ีเก่งเขา้มาในสถาบนั           /              
 10. ผูส้อนมีเพียงพอและสอนตรงกบัวิชาเอกและความถนดั                   /      
 11. ครูผูส้อนตอ้งรู้ศกัยภาพของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์วิชาชีพ  เก่งปฏิบติั  

รู้ลกัษณะงานและอาชีพในสาขาวิชาท่ีสอนอยา่งแทจ้ริง  สามารถผลิตต าราเอง 
                 /       

 12. ลกัษณะของครูอาชีวท่ีตอ้งการ คือ  มีคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในการสอน  
การวิจยัและใฝ่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เป็นตน้ 

                  /      

 13. การปฏิบติัทฤษฎีแห่งค่าใชจ่้าย (The Cost Theory) และครูอาชีวศึกษาตอ้งไม่ยอม
ประนีประนอมในการท่ีจะลดตน้ทุนการฝึกและการใชจ้่ายเก่ียวกบัวสัดุ  จนท าใหก้ารฝึก
ไม่เพียงพอและขาดมาตรฐาน 

             /           

 14. การมีผูส้อนท่ีมีความรู้ ทกัษะ ทศันคติ เช่ียวชาญเก่ียวกบักระบวนการผลิตของสถาน
ประกอบการ 

                       / 
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11 ด้านผู้เรียน                         

 1.สามารถปรับเปล่ียนความรู้และพฤติกรรมไดต้ามดชันีวดัผลสมัฤทธิท่ีก าหนด     /                    
 2. คุณลกัษณะส าคญัคือ มีสมรรถนะท่ีจะแปลงผลผลิตของตนเป็นผลิตภณัฑไ์ด ้และมี

คารวธรรม สามคัคีธรรม และปัญญาธรรม 
      /                  

 3. มีความสามารถในการท างานและมีคุณสมบติัตรงตามท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ   /                      
 4. การพฒันาผูเ้รียนใหมี้นิสยัปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดต้ามมาตรฐาน              /           
 5. การพฒันาผูเ้รียนใหมี้นิสยัในการคิด ท างานไดต้ามมาตรฐาน              /           
 6. การปฏิบติัตามทฤษฎีของกลุ่มผูเ้รียน (Working Theory of Group Characteristics) คือ 

การผลิตผูเ้รียนใหต้รงตามความตอ้งการของสงัคมและจดัใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม
ท่ีปฏิบติังาน 

             /           

 7. การจดัใหผู้เ้รียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความสามารถและความตอ้งการ              /           
 8. การสร้างนิสยัในการท างานใหก้บัผูเ้รียน ดว้ยการฝึกใหส้ามารถใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์จริง

ท่ีมีขนาด คุณภาพเท่ามาตรฐานของตลาดแรงงาน 
             /           

 9. เนน้การสร้างผูเ้รียนใหเ้ป็น Self-directed learner                      /   
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12 ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา                         

 1. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต่อคุณภาพของผูเ้รียน  /                       
 2. ผูส้ าเร็จการศึกษา  จะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถทางทกัษะวิชาชีพ  มีความรู้  ทกัษะชีวติ  นิสยั

อุตสาหกรรม  และทศันคติท่ีดีต่อการท างาน 
                 /       

 3. ผูเ้รียนท่ีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป 

 /                       

13 ด้านบุคลากร                         

 1. บุคลากรตรงกบัความตอ้งการของธุรกิจและเป็นกลุ่มดาวเด่น                         
 2. บุคลากรมีคุณภาพสูง (เป็นคนเก่งและคนดี)และเพียงพอ       /                  
 3. บทบาทนกัการศึกษาเปล่ียนเป็นท่ีปรึกษาดา้นผลการปฏิบติังาน                /         

14 ด้านผู้น าองค์กร/ผู้บริหาร                         

 1. ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งใหก้ารสนบัสนุนสถานศึกษาในทุกเร่ืองและประสานงานอยา่ง
เขม้แขง็ 

 /                       

 2. การมีภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั /                        
 3. ผูน้ าองคก์รมีส่วนร่วมเสมือนเป็นผูเ้รียนในการท างานร่วมกบัผูส้อนเพ่ือทราบความ

ตอ้งการในการสอน 
           /             
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14 ด้านผู้น าองค์กร/ผู้บริหาร  (ต่อ)                         

 4. ผูบ้ริหารมีการบริหารงานท่ีเป็นศูนยก์ลางและเป็นเอกภาพ            /             
 5. มีความรับผดิชอบในการจดัการศึกษาใหเ้รียบร้อยสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ     /                    
 6. มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงในแต่ละกลุ่มงานในสถาบนั      /                   
 7. ความรู้ความสามารถดี มีคุณสมบติัของความเป็นมืออาชีพและท างานเป็นทีม                   /     / 
 8. กลุ่มผูบ้ริหารตอ้งเป็นกลุ่มเดียวกนั ท าใหมี้เสถียรภาพสูงสามารถก าหนดนโยบายได้

อยา่งต่อเน่ือง 
                  /      

 9. คุณลกัษณะผูน้ าคือสร้างศรัทธาบารมี การบนัดาลใจ การกระตุน้ใหใ้ชปั้ญญา การให้
รางวลัรายบุคคล  การใหร้างวลัตามสถานการณ์ 

                /        

 10. คุณลกัษณะผูน้ า คือ ความสามารถดา้นความจ าเป็นพ้ืนฐาน  การมองการณ์ไกล การมี
หลกัการ หลกัในการท างาน หลกัการปกครอง การตั้งจุดประสงคช์ดัเจน การวางแผน 
ความยนืหยดั การบริหารคน ความรักองคก์ร 

                    /    

15 ด้านการสร้างความสัมพนัธ์                         

 1. การสร้างความสมัพนัธ์/ร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรมท่ีมาสรรหาบุคลากรท่ีสถาบนั 
รวมถึงภาครัฐ ระดบัทอ้งถ่ินและภูมิภาค 

         / /  /     /       

 2. การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีอยา่งต่อเน่ืองกบัลกูคา้และตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการ                   /      
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15 ด้านการสร้างความสัมพนัธ์ (ต่อ)                         

 3. การสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน/เครือข่ายท่ีมีพลงัใหเ้กิดความพึงพอใจ            /             
 4. การสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงร่วมกนัระหวา่งผูส้อน อาจารยใ์หญ่ 

สถานศึกษาในทอ้งถ่ิน 
           /             

 5. สมาคมนกัวิชาชีพควรมีบทบาทในการช่วยพฒันาคุณภาพดา้นวิชาการ       /                  
 6. สมาคมอุตสาหกรรมและหอการคา้ควรมีบทบาทในการอ านวยการศึกษาภาคเอกชน       /                  
 7. สมาคมนกัวิชาชีพควรมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานวชิาชีพ       /                  
 8. บริษทั หา้งร้าน โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ควรมีบทบาทใน

การด าเนินการศึกษาภาคเอกชน 
      /                  

 9. การติดต่อสมัพนัธ์กบั HR เพ่ือวิเคราะห์ความตอ้งการการฝึกอบรม   การพฒันาแผนการ
ฝึกอบรมส าหรับพนกังานในบริษทัต่อไป 

                     /   

16 ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือการวจิยั                         

 1. การบริหารจดัการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรคห์รืองานวจิยัของผูส้อนและ
ผูเ้รียน 

 /                       

 2. การวิจยัเนน้เร่ืองกลยทุธ์การสอนในรูปแบบต่างๆ /                        
 3. มีระบบสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าท าการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน /                        
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ตารางท่ี 36  สงัเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดท่ี 1 (ต่อ) 
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17 ด้านการเงนิ  งบประมาณ                         

 1. มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย  การตรวจสอบ  การเงิน    และ
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

/                        

 2. มีการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัร่วมกนั /                        
 3. การบริหารอยา่งธุรกิจ มีระบบการเงินท่ีดีเป็น Profit&Loss center     /                    
 4. การมีเงินสนบัสนุนจากส่วนต่างๆ เช่น ภาครัฐ เอกชน ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง และชุมชน           /              
 5. มีระบบการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม  โดยการจดัสรร

ใหต้ามรายหวัผูเ้รียนเป็นหลกั 
                  /   /   

 5. การจดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมและการใหง้บประมาณพิเศษตามโอกาส            /    /         
18 ด้านเทคโนโลยแีละส่ืออุปกรณ์                         

 1. กลยทุธ์การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยใีนการเรียนและการกระจายหลกัสูตร  /                       
 2. สามารถผลิตและพฒันาส่ือและอุปกรณ์ส าหรับการสอนของตนเองได ้     /                    
 3. เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ท่ีน ามาจดัการเรียนการสอนทนัสมยัและเพียงพอ     / / /            /      
 4. มีการใชเ้คร่ืองมือและวสัดุฝึกอยา่งถูกตอ้งไดม้าตรฐานตามสภาพความเป็นจริงในวงการ

อุตสาหกรรม 
      /         /         
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ตารางท่ี 36  สงัเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดท่ี 1 (ต่อ) 
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18 ด้านเทคโนโลยแีละส่ืออุปกรณ์ (ต่อ)                         

 5. การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์  ดว้ยรูปแบบท่ี
หลากหลายและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

                        

19 ด้านสถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม                           

 1. สถานท่ีเรียน โรงฝึกองานเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภยั มีบรรยากาศแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

    /  /                  

 2. สภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ิทยบริการเพียงพอและเหมาะสม 

 /                       

 3. สถานท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก   /                      
20 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า                         

 1. การบริการท่ีรวดเร็วและตรงกบัความคาดหวงั            /             
 2. การใหบ้ริการถึงสถานท่ี                      /   
 3. การบริการท่ีรวดเร็วและตรงกบัความคาดหวงั               /          
 4. ระบบการตอบรับลูกคา้ท่ีสะดวก               /          
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21 ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก                           
 1. การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ ศาสน์  กษตัริย ์  /                       
 2. การปลูกฝังจิตส านึกดน้การอนุรักษณ์ส่ิงแวดลอ้ม  /                       
 3. การปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /                       
 4. การส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ  /                       
22 ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา                         

 1. มีระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

/                        

 2. มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา /                        
 3. การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชา  /  /                     
 4. การประเมินทั้งระบบการผลิตครูอาชีวศึกษา    /                     
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