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คําสําคัญ : องค์ประกอบความสําเร็ จ/การจัดการอาชีวศึกษา/การจัดการศึกษาในสถานประกอบการ
กรรัตน์ พิพฒั น์ผล : องค์ประกอบความสําเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ดร.ภัทรพล มหาขันธ์, ดร.ปาน กิมปี , ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์. หน้า.
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ ) ศึกษาองค์ประกอบความสําเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่ ) ศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ดําเนิ นการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม (Mix Method) ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร อาจารย์
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และผูท้ รงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา แห่ งได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ วิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี และศูนย์การเรี ยน
เอสแอนด์พี เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร คน นักเรี ยน คน
ผูป้ กครอง คน รวมทังสิ น คน และแบบสอบถามเก็บ ข้อ มูล กับ ผูบ้ ริ ห ารและอาจารย์ จํานวน
คนได้
แบบสอบถามสมบูรณ์จาํ นวน ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ . สถิติทีใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ อ งค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทีมี ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy) มากกว่า . และค่า Bartlett’s Test of Sphericity นัยสําคัญที . และทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor
Analysis) ด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก หรื อเทคนิ ค PCA (Principle Component Analysis) และหมุนแกนตัวประกอบ
แบบ Orthogonal Rotation ด้วยวิธี Varimax Method 25 รอบ และการวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบความสําเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
มีทงหมด
ั
องค์ประกอบ ได้แก่ ) การบริ หารครู อาจารย์ทีปฏิบตั ิหน้าทีในสถาบันการศึกษา ) การจัดการเชิงกลยุทธ์
) การสื อสารการตลาด ) หลัก สู ต รและการจัด การเรี ยนการสอน ) แรงจู ง ใจในการประกอบอาชี พ )
สภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ ) การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ สําหรับแนวทางส่ งเสริ มการจัดการอาชี วศึกษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ มี แนวทางที เกี ยวข้อ งกับ การจัด การศึ ก ษาดัง นี ) พัฒ นาผูน้ ํา ของ
สถาบันการศึกษาให้เป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลง ) สร้างแนวปฏิบตั ิของวัฒนธรรมและปรัชญาองค์กรทีมีความภักดีต่อ
องค์กร ) พัฒนาครู อาจารย์ทีปฏิบตั ิหน้าทีในสถาบันการศึกษาให้ทนั ต่อการเปลียนแปลง 4) บริ หารสถาบันการศึกษา
เชิ ง กลยุท ธ์ใ ห้ส อดคล้อ งกับ วิสัย ทัศน์ แ ละการพัฒนาการจัด การศึ กษาของสถานประกอบการ ) สื อสารและ
ประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาโดยบุคลากรนักการตลาด 6) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายและสังคมชุมชน 7)
พัฒนาระบบการประเมินผลทีเป็ นลักษณะเฉพาะของสถานประกอบการ 8) ปลูกฝังนักเรี ยนให้เห็นความก้าวหน้าใน
เส้นทางอาชีพ 9) สร้างระบบการช่วยเหลือผูป้ กครอง 10) ส่ งเสริ มการสร้างหลักสู ตรและพัฒนาการเรี ยนการสอนโดย
ผูเ้ ชียวชาญในสถานประกอบการ ) สร้างแรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ 12) จัดสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรี ยนรู ้
งานในอนาคต 13) สร้างระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 14) สร้างกฎระเบียบตามกฎหมายทีเปิ ดโอกาส
ให้สถานประกอบการจัดการศึกษาในระบบของตนเอง และกฎหมายทีสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
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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 enterprises 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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